
 

 

 

 مراقبة المحاكمة: المحاكمة األولى في العالم حول التعذيب في سوريا

الناجين والناجيات السوريين من  ECCHRيدعم المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق االنسان 

ألمانيا. ستجد أدناه تحديثات منتظمة  -التعذيب في محاكمة الخطيب في المحكمة اإلقليمية العليا في كوبلنز

 ول اإلجراءات.ح

 

من التعذيب قاموا ا*جي  اجية ونا ن ECCHR   17يدعم المركز االوروبي للحقوق الدستورية وحقوق االنسان 

بتقديم شهاداتهم الى للشرطة الجنائية االلمانية االتحادية. سبعة هم مدعون مشتركون في المحاكمة ويمثلهم 

 محامون من شركاءنا. 

 

سلة من الدعاوى الجنائية التي قدمناها مع ما يقرب يب هو جزء من سلفي محاكمة الخط  ECCHRإن عمل 

 ا والسويد والنرويج.سوري في ألمانيا والنمس 100من 

 

 تحديثات حول المحاكمة: 

 

 دفاع إياد أ. بقراءة خطاب شخصي من قبل المتهم.  :أذن2021كانون الثاني/يناير  14 -56محاكمة الخطيب، يوم 

 

 "  We have never seen such horror"   ""لم نرى مثل هذا الرعب ابد امن المرافعة بمتابعة قراءة تقرير  56بدأ يوم 

التقرير حول انتهاكات و تعذيب المعتقالت/المعتقلين* واالعتقاالت الموجهه و دار  .هيومن رايتس وتشالذي أصدرته منظمة 

 والمقابر الجماعية.  اإلعداماتواختفاء الناس و

 

فرز الهاتف المحمول وكارت الذاكرة الخاص بإياد أ. ضمن قام ب بعدها استمعت المحكمة إلى رئيس مباحث الشرطة االتحادية وقد 

عاينتها المحكمة وكانت عبارة عن صورة وثيقة للقيد العائلي تحريات الشرطة االتحادية، ووجدت الشرطة أربع صور على هاتفه،  

ة وتثبت هذه البطاقة أن أياد أ. هو والترجمة األلمانية لهذه الوثيقة، باإلضافة إلي الجهة األمامية والخلفية لبطاقة الهوية الشخصي

 . 251موظف فى المخابرات العامة بفرع 

 

بعدها قرأت المحكمة ترجمة جواب مكتوب يدوي ا من قبل إياد أ. والذي قام بكتابته ليصف رد فعله على تقديم األدلة بخصوص 

 صور قيصر. 

 

عن صور قيصر  ماركوس غوتشيلد فيها الطبيب الشرعي  يصف إياد أ. فى جوابه مشاعره خالل، وبعد يوم المرافعة التي تحدث

 (.  41/42وبعدما تم عرضهم فى قاعة المحكمة )انظر تقارير المحاكمة يوم 



 

الذي قام به األستاذ   العمل التحليليأوضح إياد أ. أنه يشعر باأللم والحزن تجاه الضحايا وأقاربهم كما أنه يشعر باالحترام تجاه 

عائلة   نفسه فقد معتقلين وأفراد وأكد أنه لم يعرف شيئ ا عن هذه الصور. فهو    م كيف وصل األمر لهذه الجرائم.يفه. إياد ال  غوتشيلد 

مختطفين ونظر بخوف كبير إلي الصور بحث ا عنهم وهو يدين النظام اليوم. باإلضافة إلى ذلك شرح أنه شخصي ا منذ بداية الثورة 

وعدم ثقة بسبب كونه سني. ولذلك لم يكن لديه بديل لحماية عائلته ونفسه سوى أن يتبع تم معاملته بسوء ظن   2011فى ربيع عام  

ا لسبب إنضمامه بنفسه إلى قسم الفرع  سيئ  40التعلميات وأن ينتظر الفرصة المناسبة للهروب. لكن لم يتضمن الخطاب شرح 

 -مثل أنور ر. -ر السمعة أو أي تصريحات بخصوص األشخاص رفيعي المستوى الذين أعطوه األوام

 

بعد قراءة الجواب أوضح الدفاع طلبهم من اليوم السابق بخصوص سماع رأي متخصص إضافي ورفض المدعي العام االتحادي 

 و المدعيات والمدعون* المشتركون هذا الطلب.

 

تي تم إعادة بنائها في مبني المحكمة  وال  120وعندئذ ستُعقد ألول مرة فى القاعة    2021كانون الثاني/يناير    27ستُتابع المحاكمة يوم  

 اإلقليمية العليا لكوبلنتس. 

 

 

   :: يتحدث أحد الناجين عن االعتقال و التعذيب فى فرع الخطيب2021كانون الثاني/يناير  13 -55محاكمة الخطيب، يوم 

 

مختلفة من بينها فرع الخطيب و ُسمح   سجونباالستماع إلى أحد الناجين الذي تحدث عن اعتقاله فى    من المحاكمة  55بدأ اليوم ال

ا أن يدلي بأقواله بدون الكشف عن هويته وذلك   على آمان أقاربه فى سوريا.   هقلق بسببلهذا الشاهد أيض 

 

وقتها مع  الشاهد  فى دمشق. فقد كانات مظاهرأحد التقال ضمن وحدث االع ،2011عام في المرة األولى العتقال الشاهد كانت 

من  ميكروباص  وتم وضعه فى    ،وفجأة بدأ إطالق النار  ،مجموعة من الناشطات/الناشطين* السياسين فى مظاهرة ضد نظام األسد 

اشطات و تم إحضار الن والركلعرض الشاهد مع أشخاص آخرين للضرب وهناك ت. مدنيةقبل أشخاص يرتدون مالبس 

فى جلسة و .حائطالاالنتظار واقفين على  عليهم وتقييد أيديهم وإغماض أعينهم وبعدها وجب ،40 قسم الفرع* إلى والناشطين

 االستماع التالية عذبهم العاملون فى السجن بعدة وسائل من بينها الصعقات الكهربائية. 

 

نتهاكات خالل تفتيشه من قبل الحراس لدرجة صيرة جد ا تعرض لالوبعد وصوله بفترة ق  يبالحق ا تم إحضار الشاهد إلى فرع الخط

وهناك تعرض الشاهد   تفوح من القبو  رائحة الدم والكحولت  وكان  التحقيق معهوأحضروه بعدها إلى القبو من أجل  .  أنه فقد الوعي

 .تعدة مرا بالكبلللضرب والركل والجلد 

 

جلس معه  قد وا ، عام 15قتها حوالي ومن العمر  كان يبلغلصبي  يعةى شنذكر ، باألخص يعذبه حتى اليوممازال تعبيره  وحسب

 ىقد رأوبعصا مغطاة بالمساميرعلى ظهره.  الصبي ضباط األمن و ضرب، 40 قسم الفرعفى طريقه إلى  الميكروباص فى

  مرة آخرى. تعرض لتعذيب قاس   ذلك الصبي مرة آخرى فى قبو التحقيقات فى فرع الخطيب وهناكالشاهد 

 

ا أشخاص فى وضع صحي سيء كان   .  بشكل واضح  قضى باقي فترة الحبس فى  زنزانة جماعية صغيرة للغاية. وكان هناك أيض 

ا فى زنزانة جماعية. وتحدث   21هناك قضى  .  أحدهم يعاني من الصرع. بعد حوالي أسبوع تم نقل الشاهد إلى فرع آخر للسجن يوم 

حتى  -اختاروا في هذا الزيارات معتقلين بشكل عشوائي وضربوهم بقسوة شديدة قد والشاهد عن الزيارات المنتظمة للحراس 

 . عدة الكبار جد ا فى السن. و بسبب الصراخ المتواصل القادم من الزنازين اآلخرى لم يستطع الشاهد النوم مرات

 

سين ناشطات/ناشطين* سيا على مشروع سياسي مع عملهة آخرى خالل مر لالعتقال الشاهد تعرض 2012بريل أ نيسان/فى 

حاولت الناشطات/النشطاء* إخفاء عملهم وألقوا بأجهزة الكمبيوتر المحمولة   المبنى اإلداريوعند هجوم قوات األمن المسلحة على  

التحقيق معه مرتين  تم وهناك ، 40 الفرع قسم من جديد إلى  الشاهد ضرحوأ   .ال جدوىب لألسف و بأجهزة التابلت من النافذة ولكن

 . وبين كل تحقيق واآلخر تم إحضاره إلى القبو للتعذيب ،ذلكتعرض للتعذيب خالل و

 

 عرف " ألن ال أحد بطريقة "عاديةة تبعدها تم نقله مرة آخرى إلى فرع الخطيب وُوضع فى البداية فى أحد الطرقات وتم معامل

بعد . كافتيريا تم تحويلها لزنزانةوكانت الزنزانة تشبه ا . زنزانة بها ما يصل إلى المائتين شخصسبب اعتقاله. بعدها تم نقله إلى 



ا على مساحة حوالي  60أكثر من ت مكتظة بتم احضاره إلى زنزانة جديدة وكان تحقيقأول جلسة  .  كان ا  مربع ا  متر 20شخص 

قوله فقد الناس  بسحمن الصعب الجلوس أو اإلستلقاء. هكذا صرح الشاهد و لذلك "نام" ثالثة إلي أربعة أيام وهو واقف. و 

 وهو نفسه عاني من الحمى الشديدة لعدة أيام.  ،صوابهم تحت هذه الظروف أو مرضوا

  

ا و الذي كان معه فى ن  14كان سرد الشاهد عن صبي عمره حوالي    اعتقلت السلطات الصبي عند  محزن ا للغاية.فس الزنزانة  عام 

 وساقيه  بطن قدميهيومين بالكامل وضربوه على    على مدار  ةمن الزنزان  دقيقة  30كل  الحراس    أخذهعن أخيه و  بحثهم فى األساس

 . باألخص

 أقواله. الشاهد  انهىجزئي ا. وبعدها   قام برسمه مخططالسجون المختلفة على  مواقعقام بتحديد  سرد الشاهد  وبعد 

 

الذي أصدرته منظمة    ."We have never seen such horror   """لم نرى مثل هذا الرعب ابد اتقرير  تابعت المحكمة قراءة  

 رفض تقديم العناية الطبية للمصابين.    وعنورد فعل قوات األمن    عا،درالتقرير حول المظاهرات فى    يدور. و  هيومن رايتس وتش

 

 المناقشة لليوم التالي من المرافعة. هذه ولكن تم تأجيل إضافيدعوة خبير وفى نهاية اليوم بدأ الدفاع مناقشة 

 

: يدلي أحد الناجين بأقواله و يطالب المدعي 2021، السادس و السابع من كانون الثاني/يناير  54و    53اليوم    الخطيب،محاكمة  

 العام االتحادي بفصل الدعوى ضد إياد أ. 

ا فى بداية أول مرافعة بعد استراحة األعياد   سألت القاضية الرئيسة بية  ة بالعرالمتحدثممثالت/ممثلين* للصحافة    هناك  كانإذا    أيض 

قالت القاضية   ،- ما جرى فى األسابيع السابقةك-  على هذا السؤاللم يجب  وألن أحد ا    بحاجة إلى ترجمة فورية. فى قاعة المحاكمة و

 *ترجمة. أما بالنسبة للصحفيات والصحفين بوجود  على علمأنها لن تطرح هذا السؤال مرة آخرى ألن الجميع على األرجح 

 الترجمة الفورية ولكن يتم رفضهم ألنهم ليسوا استخدام كان هذا السؤال محبط ا ألنهم يريدوند قفعربية المتحدثين بال

 معتمدين.  صحفيات/صحفين*

ق بشكل واضح بين ، وفر  اومحدد    اكان وصفه واضح  ومن التعذيب فى فرع الخطيب.    الشاهد الذي أدلى بأقواله فى هذا اليومنجى  

   .ما يتذكره بشكل ضبابي ما أمكنه تذكره بشكل دقيق وبين

و الذي -السورية تم اتهامه بالمشاركة فى مظاهرات ضد نظام بشار األسد    ةمن قبل المخابرات العاماعتقاله  الشاهد أنه وقت    قال 

الم يكن  نفس اليوم تم  فيو ،إلى فرع الخطيب نُقلدها وتم احضاره إلى مكان غير معروف فى البداية وبع -وقتها بعد  صحيح 

مثل الشاهدات/الشاهدين* السابقين كيف تم ترحيبه بالضرب وحبسه فى زنزانة   شرح الشاهد و .ريفه نقال أشخاص عديدة ماعت

وتعرض    ،ا. كانت ظروف الحبس شنيعة للغاية؛ فقد كان األكل كاف  فقط حتى ال يموتوا من الجوعصغيرة مع أشخاص عديدين جد  

 . رجله علىاإلصابات آثار  يمكن رؤية وم الي وحتىالرجل للضرب على قدميه ورجليه وبطنه 

من   السبعينفى حوالي    باألخص رجال  ويتذكر    تقريب ا.  طوال الوقت  سماع صراخ المعتقلين اآلخرين  تهاستطاععن  الشاهد    تحدث

ا . وقد قابلالدمارتفاع ضغط  معاناته من برغم تعرض للتعذيب عمره والذي ا فى فرع ال الشاهد أيض  خطيب و قام ولد ا صغير 

ا  13أو  12يكن الولد أكبر من برعايته. لم  عدة مرات و العالج  هبطلق ناري فى قدمه. و بالرغم من طلبمصاب ا  وكان ،عام 

 إصابته الشديدة.  الرغم منعلى وتعرض للتعذيب  همعرفة الحراس بإصابة الولد تم منع الرعاية الطبية عن

أن األدلة يفترض اإلدعاء العام ففصل الدعوى ضد إياد أ. بلب المدعى العام االتحادي بعد االنتهاء من سماع أقوال الشاهد طا

الدعوى  ، أماشباط/فبراير 25و  24وسيصدر حكم فى يوم  ،الالزمة ضد إياد أ. ستكون موجودة بحلول منتصف شباط/فبراير

 بغض النظر عن ذلك.  فستُتابع م الرئيسى أنور ر.ضد المته



"لم  بعنوان هيومن رايتس وتشاإلدعاء العام تابعت المحاكمة قراءة أحد تقارير منظمة  و تصاريح آخرى منبعد هذا التصريح 

الممنهج و يدور التقرير حول القتل والتعذيب  orrornever seen such have We h نرى مثل هذا الرعب ابد ا

 . 2011عام  ادرعمظاهرات   خالل وبعد  للمدنيات/المدنين* خاصة

تم دعوة أحد رؤساء المباحث الجنائية ليتحدث عن تحريات الشرطة الجنائية االتحادية فقد    م التالي للمحاكمة أقصر بكثيريوالكان  

 عن القبور الجماعية فى سوريا.  

.  31. و 30بأقواله يومي  ” - 09/ 30/07ز “ب يات بعد إدالء الشاهد المعروف تحر باجراءقامت الشرطة الجنائية االتحادية 

المقابر  عن معه الشرطة التي أجرتهاخالل جلسات االستماع  الشاهد لمحاكمة السابقة( و تحدثن المحاكمة ) انظر تقارير ام

 استطاع ،استطاع وصف الموقع الجيوغرافى للمقابر الجماعية "30/07/19 ز " . و ألن الشاهد القطيفة  هاالجماعية من ضمن

صور القمر  خالل فمن .تأكيد وجود مقابر فى الموقع الموصوف بلأ صورات و خدمالتحريات بواسطة خرائط جوجل  ضباط

ا وعلى 100على حفر عمقها حوالي استطاعوا التعرف الصناعي  على تأكيد لك ذ  كانبالنسبة للضباط يشبه الحفار. و هيكل متر 

 لألقمار الصناعية إضافيةور عدة صبمسا استطاعت الشرطة متابعة تغير موضع التربةباإلضافة إلى ذلك . وجود مقابر جماعية

بل ورؤية حفر مملوؤة أوحتى اآلن يمكن إدخال اإلحداثيات الجعرافية للموقع فى  .مركز الطيران والفضاء األلمانيمن قبل 

تحريات الشرطة الجنائية   يومحاطة بسور. تؤكد أقوال الشاهدات/الشهود* اآلخرين على وجود مقابر جماعية آخرى. لكن لم تنته

 د. االتحادية بهذا الخصوص بع

 ر. كانون الثاني/يناي  13ستُتابع المحاكمة يوم 

 

 .: إحدى الناجيات تتحدث عن اعتقالها في فرع الخطيب2020ديسمبر  16، 52يوم محاكمة الخطيب، ال

 

حديث عن فترة اعتقالها  في اليوم الثاني والخمسين من المحاكمة المتعلقة بسوريا حضرت إحدى الناجيات بناء  على استدعائها لل

عن هويتها وتغطيتها جزئيا  بقطعة قماش إذ أن  في فرع الخطيب. وقدمت محاميتها طلب بالسماح للشاهدة باإلدالء دون الكشف

عائلتها التي تعيش تحت سيطرة النظام في سوريا ويمكن أن تتعرض للخطر نتيجة أقوالها. وافقت المحكمة على الطلب وسمحت 

 .تقديم أية معلومات من شأنها أن تمكن من التعرف عليها للشاهدة برفض

 

بخمسة أصدقاء فقط لمناقشة السياسة واأليديولوجيات عندما اقتحمت   2012مايو  29قت في ثم بدأت الشاهدة إفادتها: كانت قد الت

شاهدة وأصدقائها. تم عصب  مجموعة من الرجال المسلحين فجأة المكتب الذي اجتمعوا فيه في دمشق وقاموا هؤالء باعتقال ال

حيث تعرض اآلخرون للتعذيب  40 إلى الفرع رقم أعين األصدقاء بينما أُمر لها بالنظر إلى األرض. ومن ثم تم نقلهم أوال  

 .والضرب "للترحيب بهم". كما تعرض أحد أصدقاؤها للتعذيب بالصدمات الكهربائية

 

زنزانة صغيرة  ( حيث أمضت عدة أسابيع في251ع الخطيب )الفرع رقم أما في اليوم التالي فتم اصطحابها بمفردها إلى فر

ا قد أوشك على االنتهاء. واُضطرتا االمرأتان هناك إلى النوم على بطانيات مقملة وبالكاد لم للغاية مع سجينة أخرى كان حمله

المتسخة إال في أوقات محددة. وفي يصل لهما أي هواء نقي. باإلضافة إلى ذلك، لم يُسمح لهما بالذهاب إلى دورات المياه 

آلخرين الملطخة بالدماء. كما لم يتم إحضار طعام لها إال مرتين طريقها إلى دورة المياه تمكنت من رؤية أقدام بعض المعتقلين ا

ب الوحشي. في اليوم وكان هذا الطعام غالبا  ما متعفنا . وكثيرا  ما كانت تسمع في الليل صرخات مروعة آلخرين تعرضوا للتعذي

 .251وحسب أقوالها باتت تسمع هذه الصرخات طيلة فترة وجودها في الفرع 

 

نقلها إلى عنبر جماعي مع ما يزيد عن حوالي عشرين امرأة أخرى. وكان الجو في هذه الغرفة خانقا  وكانت وفيما بعد تم 

أنه تمت إبادة الصراصير بالمواد الكيميائية إال أن  الظروف الصحية فيها غير مقبولة أبدا  وكان المكان ممتلئا  بالصراصير. ومع

 .النساء بالكاد اختنقن من الغازات السامة

 

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


لم تتعرض الشاهدة نفسها للتعذيب ولكن العديد من النساء األخريات في العنبر تعرضن للضرب المبرح. لذا تعتبر قصتها مميزة 

طيب مما عاشوها آخرون. ولم ترغب الشاهدة في الكشف عن السبب إذ أنها تدرك أنها عاشت معاملة أقل قسوة بكثير في الخ

 .اوراء ذلك ألن ذلك قد يكشف عن هويته

 

وتم التحقيق معها مرة واحدة خالل فترة وجودها في الخطيب ولكنها لم تفصح عن أية معلومات وال حتى عندما تم تهديدها 

 .إياد أ بالجلد. ولم يكن المحققون في هذه الحالة ال أنور ر. وال

 

بشأن طلب قدماه الممثالن عن المدعيون وبعد االستماع إلى أقوال الشاهدة تالت المحكمة بيانا  لمكتب المدعي العام االتحادي 

كروكر باتريك  CCHREالمركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان  بالحق المدني المحاميان الشريكان في

حاالت العنف الجنسي على أنها قضايا فردية بل على  قد طالبا في العريضة بعدم التعامل معوسيباستيان شارمر اللذان كانا 

أساس أنها جزء من الجريمة ضد اإلنسانية التي تُسند إلى المتهم الرئيسي  أنور ر. ولم يعترض مكتب المدعي العام االتحادي 

 .بكل وضوح ال يزال يُستخدم في سوريا بشكل ممنهجهذه ووافق على أن العنف الجنسي كان وعلى المالحظة القانونية  

 

 .2021يناير  6ستستمر المحاكمة في 

 

 

 نعو ،الخطيب فرع فى جسيم تعذيب عن الناجين أحد يحكي :2020 األول/ديسمبر كانون 10 ،51 يوم الخطيب، محاكمة
 .ستاحر فى للموت مركز

 
 الخطيب فرع إلى نقله عند أن الشاهد وقال .بأقواله كمةالمحا من 51 يوم خصيًصا النرويج من حضر الذي الناجين أحد أدلى
 للضرب الخطيب فرع فى الشاهد تعرض ذلك من وبالرغم اآلخرى. المعتقالت أحد فى التعذيب من جسيمة اصابات لديه كانت قد

 فى  كريهة. رائحة لديه صار أنه حتى دائم بشكل دمبال مغطى جسده كان و بشدة المصاب ظهره على خصيًصا منتظم بشكل
 مؤلمة كانت له لمسة أي وألن للغاية قوية كانت رائحته ألن الزاوية فى وضعه تم شخًصا 400 حتى مع شاركها التي الزنزانة
 عدف مما المياة دورات فى فقط موجودة التهوية فتحات كانت  بالدماء. متسخة كانت مالبسة ألن عاريًا العادة فى وكان .بشدة
 وطلبوا الباب على مرات عدة اآلخرين وقرع .مرات عدة الهواء بعض يستنشقوا حتى الحمام إلى هبوايذ أن معتقلال في مالئهز

 وكانوا رائحته يتحملوا أن السجن حراس حتى يستطع لم استماعه جلسات خالل للغاية. شنيعة كانت رائحتة نأل ذلك و المساعدة
 معتقلين قدوم مراقبة ةتمقدر فى كان حياناأل بعض فيو يمر. من كل من بوالضر للركل تعرض وهناك الفناء إلى به يدفعون
     للضرب. أيًضا تعرضوا والذين الخطيب فرع إلى جدد

 
 "تربيته" يواصلو أن الحراس وأمر دمبال اتسخ مكتبه أن المستوى رفيعة الرتبة اذ  الضباط أحد اشتكى معه التحقيق جلسات خالل
 سيتم أنه الضابط هذا أوضحله ما وقت فى تحقيقات عدة بعدو .الضابط أسئلة على المطلوبة اإلجابات يعطى لم ألنه الخارج فى
 عالج هناك يكن لم هناكو .حرستا ضاحية فى عسكري مستشفى إلى قلن   أيام ستة أو خمسة حوالي وبعد  المستشفى. إلى نقله
  ضربه مواصلة تم ناكه معتقاًل. 20 تقييد تم سرير كل وفى سريًرا عشرين بها غرفة إلى احضاره تم فقد اسوء. تعذيب وإنما
 بواسطة أيًضا مرات تعذيبه تم قدو الضرب. متابعة أجل من آخرين حراس قدم الليل يوف السوط بواسطة األوقات بعض فى

 يدهم فى مأل من األشخاص بعض اشتكى عندما م،منتظ بشكل الوعي يفقد كان نفسه وهو أكثر أشخاص مات يوم وكل سكينة.
   ليد.ا هذه قطع تم
 أو يموتو حتى بشدة المصابين المعتقلين العامة المخابرات ترسل كمكان العسكرية المستشفيات" هذه" الشاهد وصف لذلك و

 للغاية جريًحا وكان الشارع فى إلقائه تم النهاية فى و وقت. أي فى طبي عالج هناكبتوفر لمف الموت. حتى تعذيبهم لمواصلة
    عائلته. إلى أوصله و الحياة قيد على مازال وهو تاكسي سائق وجده معجزة بفضلو الذبابب مغطىو
 

 عائلته وأحضرته ممكن. وقت بأسرع البلد ترك عليه وأن مساعدته يستطيع ال أنه لهم قال الذي األطباء أحد إلى عائلته أحضرته
 ألقواله الشاهد إنهاء بعد جراحية. عمليات عدة وأجرى متخصص مستشفى في ثمك وهناك التالي اليوم فى األردن إلى بالسيارة

 ورغم التعذيب من أعوام ستة بعد ،معه التحقيق خالل 2017 عام النرويجية لشرطةا أخذتها والتي لظهره صورة عرض تم
  .بالندبات مغطى ظهره كان الجراحية العمليات

 



 تمو .النهاية ىف القول عليها ماذا تعرف لم الرئيسة القاضية أن حتى المحاكمة قاعة فى بالذعر مليئ صمت انتشر أقواله خالل
 آخرى أسئلة طرح عن المشترك واإلدعاء الدفاع و دعاءاإل تخلى  النهاية يف استراحة. أخذ أجل من مرات عدة المحاكمة ايقاف
    الشاهد. على أكثر األمر ي صعبوا ال حتى

 
 

  ل/ديسمبراألو كانون من 16 يوم الجلسة ستت ابع

 

  طالبي و الخطيب فرع فى التعذيب من الناجين أحد يتحدث :2020 األول/ديسمبر كانون من التاسع 50 يوم الخطيب، محاكمة

  األدلة ضمن خطاب بإدراج أ. إياد عن عالدفا محامي

 

 أحد إصابة فى اشتباه كهنا كان فقد القضاء. هيئة أعضاء جميع بحضور المحاكمة من 50 يوم جلسة استكملت التوقعات بعكس
 أن 2011 عام الخطيب فرع فى اعتقاله تم الذي الناجي استطاع لذلك و االشتباه. هذا يصح لم لكن و بالكورونا الهيئة أعضاء

 واهية. بتهم اعتقاله تم و سوريا فى كطبيب الرجل عمل قد و ،المحكمة أمام اليوم هذا فى بأقواله يدلى
 

 بالكابالت للضرب مرات عدة الرجل تعرض التحري جلسات لخال مالبسه. خلع على جبارهإ تم الخطيب فرع وصوله عند
 يستلقي أن استطاع أنه هي الزنزانة هذه فى الوحيدة "الميزة" و نوافذ بدون فردية زنزانة فى كان اعتقاله أيام أول فى قدميه. على

 السابقين المعتقلين* المعتقالت/ من دالعدي مثل الشاهد تحدث ية.جماع زنزانة إلى نقله تم ابعده ،قبر فى أنه لو كما شعر لكنه و
 يكن لم أنه حتى .40 إلى يصل المعتقلين من عدد وبها خرهاآ على ممتألة دائًما الزنزانة كانت فقد هناك الكارثية الظروف عن

 خاصة ةطريق أو وضعية عن هدالشا وتحدث جالسون. وهم موينا أن الكثيرين على ووجب األرض على لالستلقاء مساحة هناك
    النوم. خالل مساحة يوفروا حتى نوالمعتقل تعلمها لنومل

 

 المشي أن حتى الضرب من قدماه وتورمت مكان. كل فى القمل انتشر وقد تهامعالج تتم لم المعتقلين جراح معظم أن الشاهد وقال
 صراخال سماع استطاعته فى كان دوق .االنجاب على القدرة نم نهحرماب سيتكفل أحدهم بأنه هتهديد وتم ،اآلآلم له سببا الوقوف أو

 فترة خالل وزنه من جرام كيلو 12 إلى 10 حوالي الشاهد خسر ذلك إلى باإلضافة التعذيب. شدة من اآلخرين معتقلينلل العالي
 الخطيب فرع في اعتقاله بعد .عتقالها على رسمي تأكيد أي الفترة هذه خالل عائلتة تستلم ولم كاٍف. طعام هناك يكن فلم ،اعتقاله

  سبيله. إخالء تم حتى آخرين معتقلين إلى نقله تم
    

 وكانت بيده الُمقدمة الوثيقة كتب أ. اياد أن على الخطوط خبراء أحد أكد قدف أدلة: تقديم طلب عالدفا قدم بأقوله الشاهد أدلى بعدما
 فى القضية فى عرضها تم التي قيصر صور بخصوص اتعليقً  .أ إياد كتب  دفاعه. إلى أ. إياد كتبه خطاب عن عبارة الوثيقة
 شكرو السجن إلى عودته خالل يبكي جعلتهو مذهوالً  جعلته الجثث صور أن كيف أ. إياد ووصف ،2020 الثاني/نوفمبر تشرين
 أن إما صعبقرار أمام النظام وجرائم 2011 عام الثورة اندالع أثناء أ. إياد كان الصور. لهذه بنشره بطاًل  أصبح الذي قيصر
 يحمي حتى و ورائه عائلته يترك أن حينها عليه كان لكن يهرب أن إما و بالتأكيد موته يعنه الذي و األوامر تنفيذ عن يمتنع
 أهمية مقدار عن قضاءال  أ. إياد سأل و .2012 فى سويًا يهربوا أن لعائلته و له الفرصة سنحت حتى ينتظر أن قرر عائلته

 مبالده فى يندلع الذين المستقبل فى الجنود لكل ولكن ، فقط له ليس السؤال هذا على تجاوب أن المحكمة وطالب ،لعائلته يتهحما
 خصوباأل .دفاعهلو الدعوى هذه في اإلدعاء مقدميلو القضاء مجلسل الشكر قدم النهاية فيو القرار. نفس أمام ويقفون ثورة

 فى أماًل  سوريا فى يصمد الزال من كلب يذَكر أن أيًضا داوأر األسد. نظام تعذيب مجرائ ضد بأقوالهم نيدلو الذين الشهود كلل
   الناس. بتعذيب يقوم زال ما الذي النظام ويواجه والسالم والحرية الديموقراطية

 
 فى قيادية بةرت وذ موظف بصفته أ. إياد يةائالقض الدعوى بحسبف ،الشخصي دوره هو الخطاب هذا فى يذكره لم ما لكن و

 يمارس يالذ الخطيب فرع إلى واعي بشكل باحضارهم و األشخاص من العديد اعتقال عن مسؤول أيًضا هو ،40  مفرزة
   .والقتل التعذيب

 



 كتب أنه تأكيد المتهم بإمكان إذا الرئيسة القاضية سؤال على ورًدا مساعدتهم. بدون الخطاب هذا كتب موكلهم أن دفاعه أكد و
 خبير تقرير أجل من يستلزم هأن العام المدعي رد عليهو بالصمت. إلتزامه سيتابع أ. إياد أن الدفاع وضح بنفسه ابالخط هذا

   موجودة. غير العينة هذه وأن للمقارنة عينة يدوية كتابة

 

 
  ابقين فى:يتحدث أحد العاملين الس  2020،األول و الثاني من كانون األول/ ديسمبر  49و  48محاكمة الخطيب، يوم 

 251المخابرات العامة عن دور أنور ر. فى فرع 
 
  من المحاكمة أمام 49و   48حد الضباط المنشقين عن المخابرات العامة السورية فى بؤرة اهتمام يومي أكانت أقوال  

 .وانما بشكل مراوغسئلة بشكل واضح ألليمية العليا لكوبلنتس. فى البداية بدى على الشاهد القلق و لم يجب على اإلقالمحكمة ا
 ر. و ظهرت عليه الخبرة أكث ولكن بمرور الوقت تحلى الشاهد بالهدوء

 
بأقواله أن الشاهد ملم جيًدا بمعلومات حول تنظيم المخابرات العامة. و قد قال الشاهد أنه عمل لمدة الء اإلد اتضح منذ بداية  

ضد النظام السوري حتى انشقاقه و   2011المظاهرات فى عام فى المخابرات العامة فى فروع مختلفة. عندما بدأت ًما عا 30
  رة و لذلك فإن فرع الخطيب للتعذيب مألوف بالنسبة له. و قد ركزت أسئلةاإلداالنهاية لجوئه إلى ألمانيا عمل الشاهد فى  ىف

  2011روا فرع الخطيب فى على هذه المعلومات من الداخل. و ذكر الشاهد متخذى القرار الذين أداا ضً القاضيات/القضاة* أي
ضافة إلى العقيد أنور ر. مدير قسم التحقيقات فى الفرع و كانت وظيفته  اإلر الفرع. بو هم اللواء توفيق يونس مدي 2012و 

  حافظ مخلوفثاًل اإلعتقال الجماعي فقد قام  مالحصول على المعلومات "بأي وسيلة ممكنة" . أما بالنسبة للقرارات المهمة   هي
  فى تنظيم و إدارة جلسات أنور ر.فقد ساعد   طالب حسنلعلوي . أما ا"األسد . و قد وصفه الشاهد بأنه "منفذ تعليمات هااذ خإتب

 ر.ندالع الثورة على أقصى تقديإبالعلولين منذ  اإللم يثق  األسد التحقيق. و أحد النقاط المهمة بالنسبة للشاهد كانت أن نظام 
 . م للغاية بالنسبة للنظامشخص مه إليالديني   فاإلنتماء

  
  . ووصف الشاهد أن فروع المخابرات-ع عميق عليهالوالذي لديه إط -المخابرات العامة بعدها تحدث الشاهد عن جهاز إدارة

 .دارة بتسجيلها بشكل رقمي و حفظها فى قواعد البياناتإلادارة و عليه قامت اإلخرى كانت ترسل مستندات إلى اآلالعامة 
وفاة. و أوضح الشاهد احدى التعليمات المعتادة فى جلسات التحقيق؛ إذا  التدات بالتعذيب و بحاد من المستناختصت العدي

المدير فى التعليمات " اقتراحات للحصول على مزيد من المعلومات " يعنى ذلك أن هذا أمر بتعذيب المعتقل/ة* .   كتب
ازداد عدد هذه التعليمات. و   2011نذ آذار/مارس مة ذلك. و مخابرات العاالشاهد يعرف جميع العاملين بالم وبحسب قول

 .بشكل متكرر و التي قد وقع عليها أنور ر 251رأى تعليمات بالتعذيب من فرع  أضاف الشاهد أنه
 
  اءدارة و في هذا السجل تم تقيد أسمإلضافة إلى ذلك أرسلت فروع المخابرات العامة ما يسمى بسجل الموت إلى اإلبا

دارة كل يوم عدة قوائم عليها أسماء العشرات من الموتى. و لم يُذكر فى العادة إلتقلين* المتوفين. استملت االمع/تالالمعتقا
  .تالمو سبب

 
  عجاب وصف الشاهد خوفه الشخصي: فقد تم التحقيق معه من قبل أنور ر. بعدما رفض أن يشارك فى فضلإلو بشكل مثير 

  سنوات اللية قصيرة و تعرض للتعذيب. و قال الشاهد أنه خفترة زمن ة مرات لتم إرساله إلى السجن عد  و وقمع المظاهرات
  .و أن خوفه من النظام السوري مازال موجوًدا وهو فى ألمانيا الثورة "انكسر كل شيء بداخلنا" الحقً 

 
  يئة لعائلته. فقد تعرضتبعات سإلى ت بأقواله نبه الشاهد عدة مرات على أن ظهوره أمام المحكمة يمكن أن يؤدي اإلدالء اللخ

 بأقواله فى كوبلنتس. و قد شعر العديد من اإلدالءعائلته بالفعل للتهديد من أتباع النظام الذين طالبوا من عائلته أن يحدوه عن 
عوبة مته الشخصية. اقرت القاضية الرئيسة بصالصديقاته/أصدقائه* ب "انتقام النظام" و اظهر الشاهد قلقه حتى على س

المرافعة أن يدلى بشهادة  خاللمن التزامات الشهود. و لذلك طالبت القاضية منه عدة مرات  ارً ولكنها لم ترى مف لموقفا
  .كاملة صادقة و

 
  الذي األمركانون األول/ ديسمبر، اليوم الخمسون من المحاكمة وصل تهديد وباء كورونا الى المحاكمة،  3و فى صباح يوم 
  ن أحد أعضاء هيئة المحكمة وجب عليهألحد المدعيين المشتركين حسب جدول المحكمة، وذلك ألع ستمااال سبب بالغاء جلسة

 .أن يقوم بالعزل الصحي ، ومن غير الواضح متى ستتابع الجلسة وكيف سيؤثر ذلك على مسار القضية



 
: 2020ن من تشرين الثاني من المرافعة، الخامس و العشرين و السادس و العشري 47و يوم  46محاكمة الخطيب، يوم 

 يقوم أحد الناجين من فرع الخطيب بالتعرف على أنور ر.   
 

و   لكوبلنتسمن قضية سوريا أمام المحكمة اإلقليمية العليا   46أدلى شاهد تم اعتقاله مرتين فى فرع الخطيب بأقواله فى اليوم 
ف عن هويته و بأن يغطى وجهه جزئيًا خالل اإلدالء بأقواله.  طلبت محاميته فى بداية المرافعة  أن تسمح المحكمة له بأن ال يكش

ى عائلته التي ما زالت تقيم فى سوريا. و وافقت المحكمة على الطلب ألن أقوال الشاهد يمكن أن تعرض  الشاهد قلق عل  وذلك ألن
 عائلته للخطر.   

 
بالقرب من   2011العتقال و كانت فى آذار/مارس بعدها بدأ الشاهد باإلدالء بأقواله: حكى الشاهد عن أول مرة تعرض فيها ل

ام األسد. و بعد أن تعرض للضرب القاس تم نقله إلى فرع الخطيب و هناك اُستقبل  وذلك ألنه شارك فى مظاهرة ضد نظ  دمشق
خشبية  بما يسمى " حفلة الترحيب"  سيئة السمعة و لكنها معتادة فى سجون المخابرات العامة السورية. و هناك ُضرب بعصاة

قدانه عدة أسنان. باإلضافة إلى كسرعدة ضلوع و فلفترة مؤقتة فى وجهه و أدى ذلك إلى عدم قدرته على الرؤية بأحد العينين 
 فى الصدر مما صعب عليه التنفس.  

 
الشاهد  دبر إرسالو بعدها أُحضر الشاهد إلى زنزانة جماعية خانقة و مملؤة على آخرها. والحقًا فحصه أحد المسعفين الذي 

ال مما جعل مرضى آخرين يبصقوا عليه. و  لى المشفى. وعند وصوله هناك قام رجال اآلمن الذين صاحبوه بإهانته بصوت عإ
بالرغم من قيام أحد األطباء بإعطائه وصفة طبية، قام أحد رجال اآلمن فى الطريق إلى السجن بتقطيعها. وبعدها أُحضر الشاهد 

ق معه  نين ولكنه استطاع من خالل فتحة رؤية ما يحدث حوله. اتهمه الضابط الذي قام بالتحقيإلى التحقيق وهو معصوب العي
بأنه ينتمى إلى جماعة إرهابية. ورد الشاهد بشكل ساخر على هذا االتهام، مما جعل الضابط يضربه عدة مرات فى وجهه و  

ى هذه الضابط وأشار الشاهد إلى دكة المتهمين، إلى أنور  يركله بركبتيه بقوه فى بطنه. وسألته القاضية إذا بإمكانه التعرف عل
 .ام بتعابير وجه جامدة. وهنا جرت وشوشة بين صفوف الحضورر. و استقبل أنور ر. االته

 
وأنه اعترف بمشاركته فى المظاهرت فقط   -وقال الشاهد أنه تم التحقيق معه ثالث مرات خالل اعتقاله األول وتعرض للتعذيب

. وأجبره أحدهم على التوقيع على أنه لن يشارك فى أي احتجاجات آخرى. وبعد حوالى أسبوع من اعتقاله تم فى أخر تحقيق
 إخالء سبيله.  

تعرض الشاهد لالعتقال مرة آخرى من قبل قوات اآلمن وتم إحضاره إلى فرع الخطيب.    2012مارس -بعدها بعام فى آذار
اسية وتحقيقات بدون رحمة و معايير نظافة سيئة. فالزنزانة التى قضى فيها  وهناك انتظرته مرة آخرى "حفلة الترحيب" الق

كان األكسجين  أخًرا كانت مغلقة من جميع النواحى و فقط من خالل فتحة فى الباب    معتقاًل   350الشاهد طوال اليوم و النهار مع  
و فى بعض األوقات   ت فى بعض الحاالت بالصدأيدخل إليها. التهبت جروح المعتقلين الناتجة عن التعذيب بسرعة شديدة وامتأل

صابين معه فى الزنزانة والذي مات بعد عدة أسابيع اجتاحت الديدان الزنزانة. ولدى الشاهد ذاكرة معينة عن أحد المعتقلين الم
ولكن بدون  طويلة من اآلآلم الناتجة من إصابته فى الزنزانة. وطلب زمالئه فى السجن من الحرس أن يوفرو له رعاية صحية
 ت.  جدوى. وبداًل من ذلك أمر الحراس المعتقلين بأن يضعوا المصاب بجانب المرحاض المتسخ وأن يتركوه هناك ليمو

و أنه رأي     -الوقوف لعدة أيام، مصابين و بدون نوم  –ظروف الحبس هذه  وصف الشاهد كيف أن زمالئه فى المعتقل ُجنوا من  
معه فى الزنزانة. وبعد عدة أسابيع تعرض الشاهد للضرب مجدًدا من قبل ضابطين فى   آثار كبيرة للتعذيب على المعتقلين

غرفة مظلمة. وبعد عدة أيام تم التحقيق معه مرة آخرى فى فرع الخطيب. ومن ثم تم  دها وضعوه فى المخابرات العامة  وبع
 نقله إلى سجن آخر تابع للمخابرات العامة.

 
ار االنتحار القاسية التى تكونت خالل فترة اعتقاله.  ت/الحاضرين* هو وصف الشاهد ألفكوكان الشيء المحزن جًدا للحاضرا
أقواله أن يسترد صحته الجسدية إال انه يعانى حتى اآلن من اضطرابات فى النوم ومن   وبالرغم من أن الرجل استطاع بحد 

عرف على المتهم الرئيسى أنور ر. من بين ثمانية  الذكريات الصادمة. الجزء المهم جًدا للمحاكمة هو أن الشاهد استطاع الت
 لجنائية االتحادية.صورُعرضت عليه فى أحد جلسات االستماع السابقة من قبل مصلحة الشرطة ا

 
سأله الدفاع فى اليوم التالى من المرافعة عن جلسة االستماع ألقواله فى فرنسا بحجة أنه ُعرض عليه هناك الثمان صور أيًضا 

أن يحدد الشاهد بوضوح اذا ما استطاع فى ذلك الوقت التعرف على أنور ر. بين هذه الصور ولم يكن الشاهد  وطلب الدفاع



ن النائبات/النواب* العامون قد أبلغوا من قبل أن الشرطة الفرنسية استلمت صور أنور ر. بعد جلسة االستماع مع  متأكًدا. و لك
 الشاهد.   

 
ألول فى فرع الخطيب وتحديًدا بخصوص وصف شتركين بضعة أسئلة عن االعتقال اطرح ممثلى المدعيات/المدعين* الم

 تها مع أقوال أنور ر.  تفاصيل جلسة االستماع األولى حتى يتم مقارن 
 

 2020من كانون األول/ ديسمبر  1ستُتابع المحاكمة فى يوم 

 

ن عن العنف الجنسي فى السجون  : تتحدث شاهدة عيا2020.تشرين الثاني/ نوفمبر 19، 45محاكمة الخطيب، يوم 

 السورية.  

.  لكوبلنتس من المرافعة أمام المحكمة اإلقليمية العليا  45كانت أقوال احدى الناجيات و المدعية المشتركة فى بؤرة اهتمام يوم 

ص على  عملت الشاهدة كمعلمة رياضيات و تم اعتقالها خمس مرات من قبل النظام. وفى هذا اليوم ركزت المحاكمة باألخ 

ممثلها فى  باتريك كروكرامي المركز األوربي للحقوق الدستورية و حقوق اإلنسان  أول اعتقالين. و بمصاحبة و دعم مح

 استطاعت الشاهدة أن تدلى بأقوال عن هذه االعتقاالت بشكل واضح و هادئ ومستفيض.  ،المحاكمة

ت فى دمشق عندما شاهدت هي و بعض المتظاهرا 2011تعرضت الشاهدة لالعتقال ألول مرة فى تشرين الثاني/نوفمبر  

كيف ضرب أحد رجال اآلمن شاب صغيرفى العمر و أرادوا مساعدته. و بعدها أحضرها رجال الشرطة إلى أحد مركز  

الشرطة و هناك كان يجب عليها أن ترقد مع المعتقالت الستة اآلخريات على األرض وتعرضًن جميعاً للضرب و بعدها تم  

 م أفرج أحد القضاة عنها.  األمن الجنائي، و بعد ثالثة أياد هيئات نقلها إلى أح

. كانت الشاهدة فى شقتها و كانت تفرز بعض األدوية التي كان من المفترض  2012حدث االعتقال الثاني فى شباط/فبراير 

لشاهدة و اختيها و أخيها فى  موظفًا من المخابرات العامة. و تم اعتقال ا  20وحينها اقتحم غرفتها حوالي  حمصإرسالها إلى 

و هناك تم استجوابها لمدة ثالثة أيام. و قام شخصان باستجوابها عن األسئلة و احتمالية انتمائها ألحد الحركات   فرع الخطيب. 

 يوًما.  21التابع إلى المخابرات العامة و هناك قضت  285السياسية. و فى اليوم الثالث تم احضارها إلى فرع 

ار فى كال الفرعين صراخ الشباب و كيف رأت أجسامهم  اهدة كيف كانت تسمع باستمر تفيض وصفت الشبشكل واثق ومس

لتي قام فيها حراس السجن بضرب  شهدت على "حفالت الترحيب" ا 285الهزيلة ملقاة على األرض فى الممر. و فى فرع 

و   لشاهدة جثث فى الزنازين و ال فى الممراتالمعتقالت و المعتقلين* الجدد و ركلهم و ضرب رؤسهم فى الحائط. لم ترى ا

و   -فذة زنزانتها كيف حمل أربعة موظفين فى الفرع جسد ملفوف فى لحاف لكنها استطاعت مرة واحدة أن ترى من خالل نا 

كان هناك عالمات واضحة للتعذيب على هذا الجسد و كان هزياًل. و من خالل نافذة زنزانتها استطاعت مرة واحدة أيًضا أن 

وافترضت الشاهدة انهم قاموا بقمع المظاهرات.  ترى كيف احتشد موظفون مسلحون فى الفرع.   

و بحسب أقوال الشاهدة فهي لم تتعرض شخصيًا للتعذيب. و لكن فى طريقها من و إلى جلسات التحقيق و الحمام قام الحراس  

ها ة فى فرع الخطيب سيئة. و صحيح أنهم أعطوواسطة عصاة غليظة. و كانت النظافة و العناية الصحيبضربها بيديهم أوب

 مرة حبوب مسكنة لأللم عندما طلبت ذلك و لكنهم رفضوا أن يعطوها فوط صحية خالل دورتها الشهرية.  

تم   251باإلضافة إلى ذلك أخبرتها العديد من المعتقالت اآلخريات عن العنف الجنسي فى السجون. و عند وصولها إلى فرع 

بالكامل حاول أحد العاملين فى السجن دخول الغرفة. و أوقفته    رضة الهالل أألحمر و عندما خلعت مالبسها فحصها من قبل مم

و   251حراس فرع ولكنه رأها عارية على الرغم من ذلك. و كان أحد  -الممرضة بقولها أن الشاهدة " لديها الدورة الشهرية"

ة مرات.   تصق بها ويلمس ثديها.و تكررت الحادثة عد الذي كان يحضرها إلى التحقيق يقترب منها كثيراً ويل  

كانت اإلهانات المختلفة حتى اإلهانات ذي الطبيعة الجنسية على األجندة اليومية فى الفرع. تتذكر الشاهدة أنه طوال فترة  

التهديدات باالغتصاب   اعتقالها لم تُدعى باسمها ولكن نُعتت بأسماء مهينة مثل "عاهرة". باإلضافة إلى ذلك تحدثت الشاهدة عن

أمام أختاها و أخيها. و رًدا على سؤال القاضية الرئيسة أكدت الشاهدة أنها أخذت هذه التهديدات على محمل   التى تلقتها أيًضا 

 الجدية و خافت أن يصيبها أو يصيب أفراد عائلتها سوء من جديد. 



ي للحقوق الدستورية شتركين المحامان الشريكان للمركز األورببناء على أقوال الشاهدة قدم ممثلي المدعيات و المدعين* المو 

مدعيات و مدعين* مشتركين طلبًا بعدم معاملة   8باسم  سباستين شارمر و   باتريك كروكر ، ECCHRو حقوق اإلنسان 

لعنف الجنسي  حوادث العنف الجنسي كحوادث فردية بحسب القانون األلماني كما تم التعامل معها حتى اآلن. بل يجب اعتبار ا

وا جزًءا من الهجوم  جزًءا من الجرائم ضد اإلنسانية و التي يُتهم فيها أنور ر. فاالغتصاب و كل أنواع العنف الجنسي يعتبر

المحاميان على قولهما باإلشارة   أكد الموسع و الممنهج على الشعب السوري و يتم استخدامهم بشكل موجه بهدف القمع. و قد 

باإلضافة إلى ذلك  .تم نشرها للرأى العام ثبتت هذه الجرائم و مواضع آخرى عديدة فى ملف الخطيب إلى مرافعات سابقة ا

 هما بواسطة تقارير منظمات دولية و طالبا بقراءة هذه التقارير كأدلة اثبات.  دعم المحاميان حجت

ه ب " أحد أفظع الجرائم  سي الذي وصفابالعنف الجن محتمل وطالب المحاميان بتحديث االتهام و تحضير أنور ر. التهام جديد 

" و أنهى المحاميان أقوالهما بأن  اجين*قمع الناجيات و النذي العواقب الوخيمة و تم ارتكاب هذه الجرائم بشكل واعي ل

ت سيسمع مجلس القضاء موكالتهما و موكليهما* يجمعهم "األمل أن األشخاص الذين اختاروا الطريق الصعب و كسروا الصم

. و خالل قراءة الطلب ضرب أنور ر. رأسه عدة مرات فى يديه. أما عن دفاعه و المشاركات و المشاركين* اآلخرين  لهم "  

صوص الطلب. قضية فقد امتنعوا عن أخذ موقف بخفى ال  
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  -: رئيس تحريات منظمة غيرهادفة للربح 2020 . تشرين الثاني/نوفمبر18. و 17، 44و  43محاكمة الخطيب، يوم 

 يدلي بأقواله.   -  كرستوفر إنجل

أصبحت إجراءات تقليل انتشار فيروس الكورونا أكثر صرامة ، فعلى زائرات و زائري* المحكمة  كوبلنتس أيًضا فى محاكمة 

من محاكمة   44و  43لمحكمة فى يومي اآلن أن يملؤا استمارة تسجيل و يظهروها عند دخولهم. و هكذا اصبح الطابور أمام ا

رئيس التحريات فى لجنة العدالة  كرستوفر إنجل الخطيب أطول فى نفس الوقت الذي جرى فيه االستماع إلى أقوال الشاهد 

و هي    )CIJA(الجرائم فى سوريا يعرف  . ومن يهتم بمتابعة و محاسبة المسؤولين عن  كوبلنتسفى    )CIJA (والمسائلة الدولية

أدلة لدعم التحريات القانونية. و منذ فترة طويلة يناقش خبراء و خبيرات* القانون الجنائي الدولي ما   منظمة خاصة تقوم بتجميع

تم عرض األدلة ألول مرة بشكل مفصل    كوبلنتساليوم فى  اذا كانت هذه األدلة صالحة لالستخدام فى المحاكمة بالفعل أم ال. و  

بترقب شديد. وقد قامت المنظمة الغير الهادفة للربح االستقصائية منذ   إنجلأمام الرأي العام و لذلك أيًضا انتظر الكثيرون أقوال  

لسورية مخابرات العامة اصفحة لوثائق أصلية تابعة لل  800.000بجميع و تأمين وإرسال حوالي    إنجلبحسب قول    2012عام  

هو رئيس التحريات فى اللجنة و مسؤول عن التعاون مع المصالح المحلية المختصة  إنجلو الجيش إلى خارج سوريا. و 

 بالمالحقة القانونية و فى هذا السياق تعاون أيًضا مع مصلحة الشرطة الجنائية االتحادية فى قضية الخطيب.  

خص ما يتعلق بتأمين وضبط الوثائق  وبعدها تحدث عن معلوماته عن ه و باألمل مؤسست طريقة ع إنجلو فى البداية وصف 

. و برهن على أقواله 2012و  2011قمع المظاهرات و اإلضطرابات فى عامي الهياكل األساسية والهيئات المسؤولة عن 

  5. فمثاًل فى يوم دوليةالة والمسائلة البواسطة وثاثق تابعة للمخابرات العامة السورية التي تم تجميعها من قبل لجنة العد 

تم إعطاء تعليمات إلى مراكز المخابرات ومراكز الشرطة تضمنت عدة أشياء منها ذكر مجموعات من  2011آب/أغسطس 

األشخاص التي يجب التركيز عليهم ضمن عمل المخابرات والشرطة. وهم أشخاص يمولون المظاهرات ماديًا أو يدعون إليها 

. وفي الوثائق الصادرة من قبل جهات عالية المستوى صارت  اتصال مع الخارجشخاص لهم من المعارضة أو أأو أشخاص 

النبرة أقسى بشكل تدريجي وصار واضًحا أكثر وأكثر أنه يجب التعامل مع المظاهرات بالعنف. وأوضح الشاهد بواسطة تقارير  

مثاًل عن طريق   - وى الحكومة إلى حيز التنفيذ على سلطة على مستداخلية من قبل مؤسسات مختلفة طريقة سير التعليمات من أ

محاضر االستماع إلى المعتقالت والمعتقلين* والتي من ناحية آخرى عادت مرة آخرى إلى السلطات العليا وأدت إلى وضع 

 أشخاص آخرين تحت المالحقة.   

أصلية. وبالمجمل أجرت لجنة العدالة والمسائلة   )CIJA (ليةلجنة العدالة والمسائلة الدوتؤكد بعض األدلة اآلخرى على أن وثائق  

شاهدة و شاهد* تم ذكرهم باألسم فى الوثائق التي تم تجميعها من قبل لجنة العدالة والمسائلة  16محادثات مع    )CIJA (الدولية

 . هناك باإلضافة إلى ذلك وصف لظروف الوفاة ألربعة أشخاص تم التعرف عليهم فى صور قيصر.   )CIJA (يةالدول
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وعندما كان المشاركون فى المحاكمة ينظرون بانتباه إلى الشرائح المعروضة كان المتهمان مهتمين بالدرجة األولى بالوثائق  

 كانت قد نُشرت من قبل فى محاكمة فى الواليات المتحدة األمريكية.   إنجلعض الوثائق التي قدمها اللغة العربية. باألصلية ب

تم احضار الكثير منهم من مناطق عدة فى سوريا   -كيف تم نقل المعتقلين بعرض البلد بأكمله إنجلو فى شريحة آخرى عرض 

تقدير المخابرات العامة أحد األشخاص كشخص مهم أو قيم   ث غالبًا فى حالةإلى دمشق و نقل بعضهم إلى مدن آخرى. هذا يحد 

لجنة  أن الجرائم ووسائل التعذيب التي وصفها الشاهدات والشهود* أمام  إنجلمن األجل الحصول على المعلومات. وشرح 

األماكن فى سوريا، وهذه إشارة على منهجية  التعذيب. واستنتج من بهه فى كل كانت متشا )CIJA (العدالة والمسائلة الدولية

ذلك أن هذه الجرائم تقابل معايير النموذج القانوني لجرائم ضد اإلنسانية ألن النظام قابل االنتفاضات بتعذيب ممنهج وواسع 

 تقاالت.  النطاق وبعنف واع

هو فرع رئيسي مختص أما   285رات العامة. فرع التابعين للمخاب 285و  251عن فرعي  إنجل بعد استراحة الغداء تحدث 

الخطيب فهو مسئول عن دمشق والمناطق الريفية المجاورة. وسألت القاضيات و القاضي* الشاهد عدة مرات   251عن فرع 

لك بوضوح. و لم يمكن التعرف على ذ  إنجلو لكن بحسب أقوال   - المعتقلين عن معلوماته عن اختصاص كل فرع بأي نوع من 

مدير القسم  حافظ مخلوف كان ذا سمعة سيئة واستقاللية كبيرة. وكان  251التابع إلى فرع  40د أن القسم الفرعي شرح الشاه

من المعتقالت و المعتقلين* ماتوا فى  و هو قريب عائلة الرئيس األسد. وقد ذكر حارس أمن القسم أمام أحد الشهود أن العديد 

   عذيب و ظروف الحبس. فرع الخطيب بسبب الت

أدلة على قيادة أنور ر. لفرع التحريات المركزي للمخابرات   )CIJA (لجنة العدالة والمسائلة الدوليةباإلضافة إلى ذلك وجدت 

هذا بواسطة وثائق تظهر و أثبت على  2012فى صيف  251بضعة أشهر بعد رحيله عن فرع ( ل285العامة السورية )فرع 

ثالثة تقارير   )CIJA (أو عن المعتقالت و المعتقلين*. وباإلضافة إلى ذلك بحوزة  دخول محاضر التحقيق أو معلومات من 

رير أحد األشخاص الذين تم  ما يسمى باللجنة المركزية للتحقيقات. وذكر أحد هذه التقاكان رئيس أنور ر. تحريات تثبت أن 

لم تظهر ولكن - التحريات واالتهاماتتضمن محتوى التقرير ظروف الحبس والحقًا. و )CIJA(استجوابهم و الذي تحدثت معه  

أسباب عدم محاكمة  فى التقرير.و دار التساؤل بين متابعي القضية عن    )CIJA(ا الشاهد أمام  التعذيب و االنتهاكات التى وصفه

 ؟ كوبلنتسهذه الجرائم أمام محكمة  

استجوبت دائرة القضاء والمشاركات والمشاركون* فى المحاكمة الشاهد. و دار االستجواب فى المقام األول و فى اليوم التالى 

مع  المدعي العام االتحادي    )CIJA(المعلومات التى شاركتها    إنجلوضح   و هنا    )CIJA(حول نشأة و طريقة عمل و ممولي  

عن عصيان   )CIJA(بخصوص المحاكمة الجارية و متى. باإلضافة إلى ذلك أراد دفاع المتهمين أن يعرفوا ما الذي يعرفه 

أن النظام بعث رسائل واضحة  نجل إاألوامر و العواقب الممكنة بالنسبة إلى العاملين فى المخابرات العامة السورية.  وصف 

يذ بال شك: من ال ينفذ أوامر قمع المظاهرات المعارضة بشكل صحيح، يجب االبالغ عنه و هكذا يصير رافضي أوامر التنف 

 أنفسهم هدفًا محتمل.  

أن يفصل قضية   بعد انتهاء الشاهد من أقواله أشارت هيئة القضاة إلى تفصيل تنظيمي مهم: وهو أن مجلس القضاء يخطط حاليًا

شباط/ فبراير   24واالستماع إلى القرار النهائي. و أردت المحكمة أن تعلن يوم  2021. شباط/ فبراير 17ابتداًءا من  إياد أ.

باألخص  -م النهائي. ولكن سيكون حكم مع التحفظ ألن أشياء غير متوقعة  يمكن أن تحدث فى قضايا كبيرة مثل هذه القضية  الحك

 و التي يمكن أن تؤثر على الخطة الزمنية.   -الكورونا  وقت انتشار فى 

كمة الكبيرة التابعة للمحكمة اإلقليمية  لن تنعقد المحاكمة فى قاعة المح 2021باإلضافة إلى ذلك ابتداًءا من كانون الثاني/يناير 

القاعة اآلن لتسع المشاركات و المشاركين* فى  مية العليا. و يتم إعادة بناء هذه  و لكنها ستنعقد فى قاعة آخرى فى المحكمة اإلقلي 

م المهمة جًدا ى األيا. أما فالمرافعة مع المحافظة على قواعد التباعد. و يعني هذا أيًضا أنه سيتوفر أماكن أقل بكثير للحضور

 فى المحكمة اإلقليمية.   128مثل يوم النطق بالحكم يمكن االنتقال مرة آخرى إلى قاعة 

 

دكتور : يعطى الخبير 2020نوفمبر /، الثالث و الرابع من تشرين الثاني 42و يوم  41يوم  محاكمة الخطيب،

 رأيه عن صور قيصر ماركوسغوتشيلد 
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النظر فى صور قيصر. تم دعوة ب مثل ما فعلت فى األسبوع السابق 41فى اليوم  كوبلنسيا فى انشغلت المحكمة المحلية العل

بفحص كل   2017)جامعة كولونيا( كخبير ليقوم بتقديم فحوصاته. فقد قام الطبيب الشرعي منذ عام  ماركوس غوتشيلد دكتور 

رة للمتوفيين فى المعتقالت السورية.  صو 26.938صورة من صور قيصر على حدى و التي وصل عددها فى المجمل إلى 

 ويًا مع زميله له. و قد انتهى هذاالفحص الذي استغرق عدة أعوام منذ بعضة أسابيع فقط.  و قد قام بهذا الفحص س

شرح مفصل أمام المحكمة. فقد وصف حتى أصغر التفاصيل عن اإلصابات التي عانى منها األفراد فى صور   غوتشيلد قدم 

و الشهود* حتى اآلن. ولكل نوع من   رح أيًضا كيف تؤكد هذه اإلصابات على أقوال الشاهدات. كما شتقييمه وفققيصر 

الجرائم. و بالرغم من أن الخبير  ة و اظهرت الصور قسو اإلصابات و التعذيب عرض الخبير العديد من األمثلة من الصور

دت بالتوتر. و مع كل صورة عرضها الخبير ازداسيطر على األجواء فى المحاكمة هدوء مليء ، عرض الصور بشكل رزين

وجه العديد من الحاضريين و الحاضرات* نظرهم بعيًدا عن الصور المعروضة ،  . باقتراب نهاية المرافعة و كآبةاألجواء 

 فمشاهدة هذه الصور القاسية كان مثيًرا لإلضطراب لدرجة يصعب تحملها. 

 

حادية  و قد أظهر  ة األلمانية االتصري للصور و الذي قام بعمله بطلب من الشرطفى بداية أقواله ركز الخبير على الفحص الب

منهجية واضحة  لإلصابات يسهل التعرف عليها، فقد حدث أكثر من مرة أنه هو و زميلته كانا مقتنعين أنهما قد رأيا   غوتشيلد 

كانت اإلصابات متشابهه لهذه ة كبيرة. رجبد ى  صورة من قبل بالرغم من أنهم لم يروها و هذا ألن الصورة تشابه صور آخر

 الدرجة. 

بالمائة من الحاالت   88,6 بشكل مؤكد فى  الطبيب الشرعى االحصائيات الناتجة عن بحثة؛ فقد استطاع أن يثبت و قد عرض 

ؤكدة  تقيمه أيًضا متوفية و لكن لم يظهر عليهم عالمات موفق أن الشخص الظاهر فى الصورة متوفى وكانت باقى الحاالت 

ر تعفن وهذا ألنهم كانوا بشكل جزئي مغطيين بالمالبس أو متسخين بشكل  و ال آثا للموت مثل الَصَمٌل الَموتِّي وازرقاق الجثة

كبير. وعالوة على ذلك كان لدى الكثير من المتوفيين إصابات سابقة فى معظم الحاالت بسبب تأثير تعذيب بدون أدوات حادة. 

رغم خبرته التي تفوق األربعين  ب-العديد من الصورأفراًدا مشوهيين لدرجة أن الطبيب الشرعي باإلضافة إلى ذلك أظهرت 

لعنف عن طريق  اضطر أن يقوم ببحث عن كل إصابة على حدى. و قد استدل على أن الكثير من األجسام تعرضتت  -عاًما

الصور كانوا عريانين بالكامل و على   أدوات حادة و أظهرت بعض الجثث آثار خنق و حوالي نصف األشخاص الظاهرين فى

 غرض الصور ولكن ال يجد الخبير تعلياًل لذلك.   رأي الخبير فقد تم نزع المالبس الداخلية خصوًصا ل

هدات و الشهود* مع نتائج الطب الشرعي و باألخص األقوال والنتائج أقوال الشا غوتشيلد فى الجزء الثاني ألقواله قارن 

ام بها.  . و نتيجته هي أن وصف الناجيات و الناجين* توافق بشكل كبير فحوصات الطب الشرعي التي قالمتعلقة بفرع الخطيب

ير من الضحايا على الوقوف ظافر و أًجبر الكثاأل اقتالعالضرب والحرق و   من التعذيب فى المعتقالت السورية و قد تنوع

من  أنه يظن أن غوتشيلد  الموجودة فى الساقين. و آخيًرا قال لفترات طويلة و قد استطاع الخبير معرفة ذلك عن طريق األورام

وهذا أيًضا يتوافق مع أقوال   تم تركهم ليالقوا حتفهم المرجح جًدا ان الوفاة فى العديد من الحاالت تمت عن طريق اإلعدام أو

 . ناجيات و الناجيين*ال

ر النظافة و الرعاية  فى  ل من صور قيصر على معاييإلى أى حد يمكن االستدالغوتشيلد و فى الجزء الثالث من تقريره شرح 

من مصلحة   المعتقالت السورية  و باألخص فى فرع الخطيب. و قد أدلى العديد من الشاهدات و الشهود* فى  تقرير مرحلى

صحة أقوال  أن يؤكد على غوتشيلد الشرطة الجنائية االتحادية مثاًل أن الزنزانات كانت غالبًا ممتلئة بشكل كامل. واستطاع 

تشير على قلة النظافة فى فروع السجن.  أما بخصوص الغذاء و العناية  لشاهدات و الشاهدين* عن اإلصابة بالطفيالت و التىا

رؤية واضحة و لكنها بهذا عكست األقوال المختلفة. فبحسب األقوال تلقى بعض األفراد تغذية كافية   الصحية فلم تظهر الصور

ت جروحهم فقط بقصاصات قماش  د مصحية و على عكس ذلك عانى البعض من نقص الغذاء و وضُ و البعض تلقوا رعاية 

 متسخة.  

جود تعذيب ممنهج و إهمال فى السجون السورية. و قد  الخبير أنه يمكن االستدالل من ملفات قيصر على و أفاد و باختصار 

أقوال الشاهدات و الشهود تتوافق مع   معظمأن  غوتشيلد  أشارت كل نتائج فحوصاته على ذلك.باإلضافة إلى ذلك أكد 

 المعلومات التي تعطيها الصور.  



بيان رسمي صادر عن جهاز االستخبارات  و بعدها تمت قراءة  و فى اليوم التالي للمحاكمة تم مناقشة ترجمة ملف سيرة ذاتية

 .الفيدرالي الذي دار حول هيكلة و نظام المخابرات العامة السورية

 

 2020تشرين الثاني/ نوفمبر من  17عة يوم ستتابع المراف

 

قيصر:  ملف ،2020، الثامن و العشرين و التاسع و العشرين من تشرين األول/ أكتوبر 40و   39محاكمة الخطيب، يوم 

 و تقارير مصلحة الشرطة الجنائية االتحادية كارتر روك  انشغلت المحكمة بتقارير مكتب محاماة 

المصور الشرطي -قيصرتتطرق المحكمة إلى ين واليوم األربعين من المرافعة أن اسع و الثالثفي اليوم الت كان من المخطط

قرأت المحكمة فى اليوم التاسع و الثالثين تقريًرا صادًرا من قبل  و الصور المهربة و لكن على عكس ذلك  -العسكري المنشق

عتقالهم  اقية بعض أدلة تعذيب و إعدام أشخاص تم او الذي يقوم بتقييم مصد   2014الصادر عام  كارتر روك   مكتب محاماة

 من قبل نظام األسد الحالي. 

فى متابعة جرائم الحرب لكتابة هذا التقريربتكليف من   كٌون مكتب المحاماة فريقًا من خبراء في القانون الجنائي الدولي

 .و أخبرهمه و تقييم الصورمصداقيتلتقدير  2014عدة مرات فى كانون الثاني قيصر  استجوب الخبراء. وقد قطر   حكومة

  اختلف عمله فبدل 2011عاًما كمصور للشرطة العسكرية السورية. منذ بداية الحرب األهلية عام  13أنه عمل   قيصر

تصويرمواقع الجرائم و الحوادث كان عليه تصوير المعتقلين المتوفيين. أٌحضرت جثث المتوفيين إلى عدة أماكن منها  

. و قد تم إرساله إلى هذه المستشفيات بمرافقة طبيب و أحد أعضاء القضاء. و حملت  تشرين و المزة  المشفيات العسكرية

التابع للمخابرات العامة المسؤول عن اعتقال و وفاة الشخص. و فى المشفيات   الجثث رقًما مرجعيًا للجثة و أخر لرقم الفرع

   لوفاة حدثت فى المشفى. و بسبب قلقه العميق مما يحدث أرسلالعسكرية تلقت الجثث رقم ثالث من المفترض أن يثبت أن ا

نسخ هذه الصورعلى وحدة ذاكرة إلكترونية "يو اس بي ستيك" إلى "سامي" و هو احد المسئولين عن التواصل معه   قيصر

ضحية. و فحص فريق الطب الشرعي فى   11000و يظهروا أكثر من  50000.كان مجمل الصور قيصر   والذي يثق به

وتر لم يتم تغيير أو تعديل أي من الصور بشكل جثة. و بحد رأي أخصائي الكمبي 1300صورة تظهر حوالي  5500لمجمل ا

رقمي. و توصل فريق الخبراء من تحقيقات الصور و استجواب قيصر أن هناك دليل واضح للتعذيب والقتل الممنهج  

 للمعتقالت و المعتلقيين* من قبل النظام السوري.  

تب التحقيقات في الشرطة الجنائية االتحادية ي، اليوم األربعون من المرافعة طلبت المحكمة من رئيس مكم التالفى اليو

(BKA)  أن يدلى بأقواله بخصوص صور قيصر و بخصوص جلسة االستماع إلى "سامي" من قبل الشرطة الجنائية

 االتحادية.  

سنوات ا يعرفه عن ما قامت الشرطة الجنائية االتحادية بتجميعه فى الم كل و قد جهز رئيس التحقيقات الجنائية من أجل أقواله

نفسه أيًضا تحليل الطب الشرعي   ساميالماضية  بخصوص ملف قيصر. و يتضمن ذلك بجانب رؤية و فرز الصور من قبل 

فى تشرين الثاني/   سامي و التي سيتم إدراجها فى المحاكمة األسبوع القادم. باإلضافة إلى شهادة كولونيا    من قبل جامعة

شهود* معنيين تعرفوا على جثث فى صور قيصر. إلى جانب تحليل صور  و أقوال آخريين من شاهدات و  2017نوفمبر 

القمر الصناعي التابع إلى مركز الطيران و الفضاء األلماني لمشفى المزة العسكري  من المزعم أنه تم تخزين بعض الجثث  

لجنة العدالة و المساءلة الدولية الذي تم قراءته فى اليوم السابق. و قدمت  روك كارتر  بة محاماةهناك فى العراء.و تقرير مكت

(CIJA)   وثائق داخلية خاصة بالمخابرات العامة السورية إلى الشرطة الجنائية االتحادية و هذه الوثائق تدور حول ضحايا

قارب القتلى من قبل النظام السوري. و بحد قول رئيس المباحث  التعذيب فى السجون باإلضافة إلى شهادات وفاة ُسلمت إلى أ

و تصرف النظام  قيصرنائية تؤكد و تُكمل هذه األدلة بعضها البعض و يعطون صورة كاملة حول مصداقية صور الج

السوري. و أكمل موضًحا أنه خالل تحرياته لعدة سنوات عن ملف قيصرلم يجد أي مؤشر لتزوير أى من صور قيصرأو  

 دقيقة و هادئة و ذات مصدقية.  وقت التحقيقات كانت  ساميأصلها. باإلضافة إلى أن أقوال الشاهد 



من قبل الشرطة الجنائية االتحادية فى ألمانيا فى   ساميو استطاع رئيس التحقيقات الجنائية أن يتحدث عن جلسة االستماع إلى 

جثة يوميًا. الحقًا كان يصور أكثر   20لى إ 10ان يصور حوالي في بداية الثورة ك  قيصر، فان 2017شباط الثاني /نوفمبر 

جثة عليها آثار واضحة جًدا للتعذيب والتقييد و الخنق و مات الكثيرون من الجوع. كان غالبًا كل الضحايا رجااًل بين   50من 

بل  الدقيق للموتى من ق صوص عملية التوثيق بخ قيصرأيًضا على أقوال  ساميالعشرين و األربعين من العمر. و قد أكد 

الشرطة العسكرية السورية. و امكنت هذه التوثيقات اصدار شهادة وفاة بدون أن ترى عائالت ضحايا التعذيب، الجثث وجًها  

تم   لوجه. باإلضافة إلى أن الصور تم استخدامها فى نطاق بيروقراطية الحكومة كدليل على أن أوامراالعدام تم تنفيذها. و

 وا عن طريق سكتة قلبية أو بسبب مشاكل ضيق تنفس.  أن اقاربهم قد توف  اخبار العائالت

أقنعه باإلقالع عن هذه الفكرة. و  -سامي–بسبب ما رآه يوميًا و أنه  2011ارد أن ينشق فى آذار/مايو  قيصرأن   ساميو أكد 

يوميًا فى شقة   قيصر مع  سامىليه تقابل ين بشكل قانوني و عبداُل عن ذلك عليه أن يعمل على تجميع أدلة حتى يتم تتبع القاتل

الملفات المختلفة بحسب رقم   سامى. و هكذا سجل سامى نسخ صور التعذيب على كمبيوتر  قيصر حتى يحفظ و ينظم   سامى

ة للمخابرات  الصور بحسب الفروع المختلفة التابع نظمالفرع الذى اُحتجز فيه المتوفي و رقم المعتقل و تاريخ التسجيل و 

دعم   أنه فى النهاية كان هناك أربعة نسخ للملفات. احدى النسخ كانت مضغوطة و تم تحميلها من قبل مجموعة ت قال.  و العامة

. و نسخة غير مضغوطة تم تحميلها أيًضا على  ليشتينشتاينو إرسالها إلى Google Drive   على ملف جوجل درايف قيصر

. و هناك نسخة مضغوطة موجودة 2013يا عام م االتحادي فى ألمانتلقاها المدعى العا Google Drive " "جوجل درايف

 -و األخيرة نسخة غير مضغوطة موجودة أيًضا على "هارد ديسك" سامى لدى -وحدة تخزين إلكترونية-على "هارد ديسك"

 وحدة تخزين إلكترونية فى مكان سري في سوريا.  

دة قانونية فى تشرين ائية االتحادية قدمت على طلب مساعالجنائية للمحكمة أن الشرطة الجن و قال رئيس التحقيقات

الموجودة هناك فى ذلك الوقت إلى الشرطة   قيصر ملفات   ليشتنشتاين. وعليه سلمت ليشتنشتاينإلمارة 2015الثاني/نوفمبر 

  مل الملف القادم منل التحقق و المعالجة التقنية. اشتمن أج كولونيا   الجنائية االتحادية و الطب الشرعى التابع إلى جامعة

اظهروا نفس المحتوى. و أرادت المحكمة معرفة مدى اختالف   55000ملفًا، من بينهم   98000على حوال  ليشتنشتاين

الشاهد أن  عن الملفات الغير المضغوطة التى تلقاها المدعى العام االتحادي. و شرحليشتنشتاينالملفات المضغوطة القادمة من 

ألن أي عملية نسخ و باألخص عملية تحميل الملفات على الشبكة لم تحتوى فعاًل على قيمة إضافية. الملفات غير المضغوطة 

 اإللكترونية تغير بيانات تعريف الملفات.  

و أقوال شاهدات و شهود* آخرين باإلضافة إلى مراجعة بيانات إضافية   سامىو االستماع إلى أقوال  قيصر    بعد تقييم ملفات

، استطاعت الشرطة االتحادية  لجنة العدالة والمساءلة الدولية من مبلغين عديدين و من  جنائية االتحادية تلقتها الشرطة ال

تم أخذها بأمر الشرطة  2013طس و آب/أغس  2011الجنائية تأكيد أن كل الصور فى ملفات قيصر التي لُقطت بين آيار/مايو 

 العسكرية التابعة للنيابة العامة العسكرية السورية.

فى األذهان خرجت المشاركات و    القاسيةتتم يوم المرافعة بعرض صور منتقية من صور قيصر. و بهذه الصور خُ ا

 المشاركيين * فى المحكمة إلى الخارج تحت األمطار. 

 

 2020الثاني/نوفمبر . تشرين  3ستتابع المحاكمة يوم 

  

جاغونس لوكان فية الفرنسية  ا: الصح2020بر تشرين األول/أكتو ، السابع و العشرين من38وم محاكمة الخطيب، ي

 تتحدث عن صور قيصر.  

بعد اسبوعين استراحة بدون مرافعة واصلت المحكمة فى اليوم الثامن و الثالثين من محاكمة الخطيب باالستماع إلى الصحافية  

وحكت فيه قصة المصور كان  ولصدر كتاب " كودنيم قيصر" بقلم الصحافية الفرنسية     2016فى آذار/مارس  فجاغونس لوكان.  

 ين ألف صورة لضحايا التعذيب من قبل نظام األسد.  العسكري السابق الذي هّرب أكثر من خمس



لوكان و بصوت واضح متماسك حكت   تحكى عن عالقتها بقيصر و كيف وصلت لصور قيصر.  كشاهدة ل  لوكاندعت المحكمة   

تلقت مهمة   2011ى عام لى مدى عقود فى منطقة الشرق األوسط. و فمسارها المهني كصحافية مستقلة و عملها عأواًل عن 

ابعة موجة التظاهرت المعروفة ب" الربيع العربي" و عليه سافرت عدة مرات خالل هذه الفترة إلى تونس و ليبيا و سوريا   مت

صحيفة يوم األحد"   مؤتمر صحفى دولى بتكليف من الصحيفة الفرنسية " لو جورنال دي مانش،  2014و حضرت  فى ربيع 

 و إجراء لقاء معه.    قيصر هناك أخذت على عاتقها محاولة إيجاد   و بالمؤتمر تم عرض وثائق القيصر للرأى العام.

عن  و تريه طريقة عملها قامت بترجمة ثالث مقاالت إلى العربية. و على حد قولها تأثر أحد الَمْسُؤولٌين  قيصرو لتكسب انتباه   

و عليه وصل هذا الشخص المعروف  الموثوقة. قيصرجدا و كان هذا الشخص من معارف  لها بهذه المقاالتالتواصل التابعين 

و لكن عن الفظاعات فى سجون المخابرات العامة  قيصر . و قد طمئنته أن الكتاب لن يكون عن  بقيصرب"سامي" الصحافية  

المة على تطبيق االسكايب فى مارس/آذار  ول مرة خالل مكصوت القيصر أل  لوكان سمعت  بسامي  السورية و بعد مقاباالت عدة   

 و بعدها بفترة قصيرة تقابلوا ألول مرة و توالت بعدها اللقاءات.   و الذي أكد حضوره 2015

 2011لهذه الصور و ماذا كان دوره بالضبط؟ " أرادت المحكمة معرفة ذلك. منذ بداية الحرب األهلية  قيصر"كيف توصل 

فى    601ث القتلى من المتظاهرات و المتظاهريين* الذين لقوا حدفهم فى المستشفى المدنية  صر فى تصوير جثمثلت مهمة القي ت

الرئيسية هي تصوير وقائع  مثل حوادث   قيصر. قبل ذلك كانت مهمة   تشرينفى حي    607حى المزة و فى المستشفى العسكرية  

حمل لوحات عليها أسمائهم، الحقًا اقتصرت اللوحات الثورة كانت ت الجثث فى بدايةلها عالقة بالجنود. و قد حكى القيصر أن 

 -و رقم يوثق سبب الوفاة 227، 248، 215على ثالث أرقام. رقم لكل مسجون، و رقم أحد الفروع األربعة للمخابرات مثاًل 

زعم  قيصر،. وبحد تعبير  غاية يصعب وصفهسكتة قلبية. و كان ضمن الجثث أطفال و كبار وآثار واضحة لتعذيب وعنف شديد لل

الجنود الذين أحضرو الجثث إلى المستشفيات أن الجثث تعود إلى ارهابين*. باإلضافة إلى ذلك تلقت الصحافية صورة استمارة 

أن يملى هذه االستمارات و أن يلحقها بصور الموتى. وظيفة هذه االستمارات هي مساعدة   قيصر و وجب على قيصر من  

صورة االستمارة إلى القاضية المسؤولة  و أثارت االستمارة و ترجمتها لوكان طت  األرشفة. و أع الشرعي فى عمل الطب

 أسئلة بخصوص المحتوى و الصحة و تظليل بعض السطور عند الدفاع و ممثالت و ممثليين*  المدعيات و المدعيين *المشتركين.  

فانه لم يستطع تصديق  لوكان على حد قول   نيين المعذبين،فى تصوير المد  على عملهقيصرعن رد فعل لوكان سألت المحكم  

ما رأه يوميًا. و لكن تزايد عدد الموتى بشكل ضخم دفعه للرغبة فى االنشقاق. و قد أخبر صديق طفولته بذلك فى ربيع عام  

صر سد. و ظل القيجرائم نظام األ و لكن صديقه نصحه أن ال يقوم بذلك و أن يتابع عمله حتى يستطيع جمع أدلة توثق 2011

عاًما و نصف يقوم بنفس الوظيفة و  فى ذات الوقت بطباعة ثالثة و خمسين صورة على " يو اس بي ستيك" وحدة ذاكرة 

إلكترونية و بتهربيها من المكتب و اخفائها فى كعب حذائه أو فى حزامه و إعطائها إلى صديقه و قد قام الثاني بنسخها و تأمين 

إلى النيابات العامة فى فرنسا و ألمانيا و ِليْشتْنَشتاين و مكتب التحقيقات الفدرالي األمريكي  طريقها الحقًا فات التي سلكت المل

 .  لوكان)اف بي اي( بمساعدة مجموعة قيصر كما حكت 

و هّرب شخص  اختفى قيصر وبعدها بفترة قصيرة استطاع مغادرة سوريا بمساعدة من معارضة النظام.  2013و فى صيف 

بمساعدة   قيصر" . و فى تركيا استطاع صديق   external hard driveيا على وحدة تخزين الكترونية "ث الصور من سورثال

منظمة حقوق إنسان أن يصنف الصور و يقوم بأرشفتها. هنا أراد الدفاع معرفة إذا استلم المدعى العام االتحادي الملفات األصلية؟  

برها فيه أنه أرسل الملفات للمدعى العام االتحادى كما استلمها. و على حد ي أخالذ  قيصرصديق  عن حديث مع لوكانحكت 

 فان الصور ذات جودة عالية.  لوكان قول 

أن تعطي تقييمها؛ و أكدت الصحافية   لوكانصور منتقية من صور قيصر. و ُطلبت من  عاينت المحكمة بعد استراحة الغداء 

يستطيعوا تأكيد صحة الصور؟ ُطرح هذا السؤال من قبل   دد الناس الذينصور قيصر. كم عأن الصور المعروضة تشبه 

أن أقارب معتقليين و معتقالت* مختفيين استطاعوا  لوكانممثالت و ممثلين* المدعيات و المدعيين* المشتركين. و ردت   

. و أراد اإلدعاء معرفة  جثة عندما نشرت منظمة حقوق اإلنسان التركية الصور على موقعها اإللكتروني 700التعرف على 

 أنها تظن أن قيصر أراد أن تتوقف الجرائم عن طريق نشر هذه لوكانمن نشره للصورو أجابت   قيصرماذا كان يأمل   

 الصور و لكن هذه اآلمال لم تتحقق حتى اآلن وهكذا انتهت مرافعة اليوم بشكل مخيب لآلمال.  

 الواقع فى لندن.  كارتر روك مكتب محاماة   يرتقر ن يتم قراءةستتابع المرافعة فى اليوم التالي و من المخطط أ



 

بأقواله  -كرستوفر غويتا-يدلي مراسل جريدة شبيجيل : 2020، الثامن من تشرين األول/أكتوبر 37محاكمة الخطيب، اليوم 

 أمام المحكمة. 

صحفي لمنطقة الشرق  ية و هو مراسلكشاهد فى القضكرستوفر غويتا   فى اليوم السابع و الثالثين من المحاكمة تم دعوة

و معروف أيًضا بكتبه عن الحياة فى ظل الحرب فى العراق و تحت حكم داعش و بسبب معرفته   شبجيلاألوسط بجريدة 

أن تستمتع إلى أقواله كخبير. و كان تطور الوضع فى سوريا  لكوبلنتزالملمة بالوضع فى سوريا قررت المحكمة اإلقليمية العليا 

األساسي أنور ر. هما الموضعان الرئيسان فى أقوال باإلضافة إلى لقائه الشخصي مع المتهم  2012و  2011ات فى السنو

 .غويتا

درس الشاهد و الخبير فى التسعينيات من القرن الماضي فى سوريا و قد عاد إلى هناك عدة مرات لزيارات قصيرة و لكنه فى  

ول فهم رؤى  في لجريدة شبيجيل و فى البداية دار بحثه بشكل أساسي حقدم إلى سوريا ألول مرة كمراسل صح 2011عام 

 المعارضة و أسباب الصراع القائم. 

"متى بدأ النظام السوري بإلقاء الرصاص على المدنيات/المدنيين* كرد فعل على المظاهرات؟" طرحت المحكمة هذا السؤال 

و  2011ارس هرات/المتظاهرات* منذ شباط/ فبراير أو آذار/م أن النظام  قد بدأ بإطالق الرصاص على المتظا غويتاوجاوب 

لكن النظام أنكر ذلك مراًرا و تكراًرا .باإلضافة إلى ذلك اعتقل النظام متظاهرات/متظاهريين* تعرضوا فى هذا الوقت 

و أيار/مايو  للضرب وفى العادة أُطلق صراحهم بعد فترة قصيرة باستثناء واقعة واحدة حدثت فى حمص فى نيسان/ابريل أ

 بدون أي أثر.   شخًصا  200و التي اختفى فيها حوالي  2011

تجمع خاطف"؛ فقد تجمع الناس فى لحظة و مشوا فى الشارع سويًا رافعين  /فالش موبسو وصف الشاهد المظاهرات ك "

هجوم محتمل من النظام قسم  اليافطات و قاموا بتصوير هذه المظاهرات لعدة دقائق و بعدها اختفوا. و ليستطيعوا الرد على أي 

سهم بشكل معين بحيث أن من يستطيع الجري بسرعة سار فى وسط الشارع واألكبر فى العمر  المتظاهرت/المتظاهريين* أنف

كان يسير على طرف المظاهرة. أما بخصوص وقت حدوث المظاهرات فقد الحظ نظام معين، ففى يوم الجمعة مظاهرات بها  

اآلحاد و الخميس هدوء. و رًدا على  تشييع الموتي و اعتداءات من قبل النظام مجدًدا و بين جرحى و موتى و يوم السبت

 سؤال دفاع المتهم الثاني إياد أ. أكد الخبير أن المخابرات العامة هي المسئولة عن اطالق النار. 

ن فهم يعملون ن بين بعضهم أما اآلكانو سابقًا يتنافسوفقد   2011شرح الشاهد أن مهمة المخابرات العامة تغيرت منذ ربيع 

حتى لو لم تقتصر المهمة المعتادة للمخابرات على تجميع المعلومات بل تضمنت أيًضا التدخل سويًابشكل متصاعد. و

العسكري. فقد تحولت المهمة الثانية إلى مهمة رئيسية فى الفترة السابقة.باإلضافة إلى ذلك اعتقلت أجهزة المخابرات العامة  

عمليات القتل الجماعي و توزيع الجثث علي المستشفيات   بر بكثير من الناس و قامت بتعذيبهم و الجديد أيًضا هوعدد أك

. أما  حمصعندما سمع بالمستشفيات العسكرية فى  2012ألول مرة عن ذلك فى نيسان/ابريل   غويتاالعسكرية. و قد سمع 

 نها فقط رجل واحد كان يبحث عن جثة أخيه هناك.  خبره عفقد أ حرستاو   تشرينبالنسبة للمستشفيات العسكرية فى 

فى األردن قصيًرا. وكان هدف المراسل من هذا اللقاء هو تكوين   2012مع أنور ر. بعد انشقاق المتهم فى عام   غويتاكان لقاء 

ظام ليعرض نفسه بطريقة  فكرة عن طريقة عمل النظام و أراد باألخص القيام بالبحث عن " تنظيم إثارة الرعب"التي اتبعها الن

خبيًرا فى   -رئيس إدارة المخابرات العامة فى هذا الوقت- على مملوكتجمعات آخرى. و كان  "أقل سوًءا" بالمقارنة بداعش و

 ذلك. 

لم يعد "عمل التحقيق االحترافي" ممكنًا ألن التعذيب اُستخدم بالرغم   2011لم انشق المتهم من وجهة نظر الشاهد؟ منذ عام 

.أما عن ما الذي يمكن  غويتاعديم الجدوى" المتهم بحسب رأي  عدم وجود معلومات لدي الناس. و قد ازعج هذا " التعذيبمن 

عرف   غويتاالقول بخصوص الخطيب؟ فى حديثه مع المتهم لم يتحدث عن المعتقالت/المعتقليين* المتوفيين و لكن  لغويتا 

رات العامة و  خابقلهم إلى الخطيب و بشكل عام استنتج المراسل أن المبالرغم من ذلك أن الناس كانو يخافون أن يتم ن

 المخابرات الجوية تعاملت بأقسى األشكال مع المعتقالت/المعتقليين.



بشكل حيوي و واضح. و بعدما أدلت أكثر من   2012و  2011سياقات فى سوريا منذ األحداث و ال غويتافى المجمل وصف 

لهم فى األيام السابقة للمرافعة, جاءت أقوال شاهد اليوم لتعطي مجدًدا سياقًا لهذه األقوال و لكن شاهدة و شاهد* معنيين بأقوا

 المرة  بعدسة صحفي.  هذه 

 2020توبر . تشرين األول/أك27ستُتابع المرافعة في يوم 

 

 ن أخيه: شاهد يبحث ع2020األول/أكتوبر  تشرين, السادس و السابع من 36و يوم  35محاكمة الخطيب يوم 

من المرجح أن مالك توفى فى فرع  من محاكمة  الخطيب حول مصير مالك )تم تغيير االسم( ، و 36و  35دار يوما 

. الشيء الوحيد المؤكد هو أن مالك أختفى هناك و  35محكمة فى يوم أخو مالك كان الشاهد الذي أدلى بأقواله أمام الالخطيب. 

دارات األقوال فى يومي المحاكمة بشكل كبير حول محاوالت البحث عن   حدث له و قد أن العائلة ال تعرف حتى اآلن ما الذي 

انية من قبل النظام السوري و خالل ذلك اتضح مجدًدا أن وراء هذه القضية و الجرائم المزعومة ضد اإلنس مالك أو عن جثته

 من األفراد و عدد ال ينتهي من العائالت المفجوعة.   مصير اآلالف 

أن يروي ماسمعه عن إختفاء أخيه، فقد كان مسجونًا فى نفس   - ى نفس الوقت مدعي مشترك فى القضيةوهو ف-اهد استطاع الش

و لكنه استند فى أقواله بشكل كبير   بشهادة مباشرة عن ما حدثالوقت الذي اختفى فيه أخوه الطبيب ولذلك ال يستطيع أن يدلي 

 أن يتم االستماع إلى أقوال هذا األخ  كشاهد فى القضية.  إلى ماسمعه من أخ آخر له و اقترح على المحكمة 

و   2012مايو اليوم الخامس و الثالثون: فى البداية تكلم الشاهد بشكل ملخص عن اعتقاله من قبل المخابرات الجوية فى أيار/

 تفاء أخيه مالك.  من قبل المخابرات العسكرية و تزامنت المرة الثانية مع اخ 2012 بعدها مرة آخرى فى تموز/يوليو

أراد اعطاء أخيه اآلخر متعلقات مالك    251عرض الشاهد دالئل تدعم حقيقة موت مالك ومنها أن أحد العاملين فى فرع 

مع العلم أن كل السوريات/السوريين* يعرفون أن هذه  - ب فشل كلوي أو صدمة قلبيةالشخصية و وثيقة تقر أنه توفى بسب

ن التعذيب. و دليل آخر هو أن المتهم األساسي أنور ر. قد أمر األخ اآلخر بأن ال يطرح أسئلة الوثيقة تعني أن الشخص مات م 

اك و باإلضافة إلى ذلك قام أحد الهاربين من  و أن يأخذ جثته من هن حرستا لمختفى و أن يذهب إلى مستشفى آخرى عن أخيه ا

حتفهم فى فرع الخطيب و أرسل هذا الشخص الشاهد صورة  الجيش بتسريب قائمة بأسماء المعتقالت/المعتقليين* الذين القوا

لفرع  فى القائمة وقد حكى أحد المعتقليين المفرج عنه من نفس ا 71كان اسم مالك رقم  -لهذه القائمة عبر تطبيق واتس آب

 للشاهد الحقًا بشكل مفسر أن مالك تلقى تعذيب شديد و تم نقله إلى مكان به مقابر جماعية.  

ه الجلسة أن يحكي تفاصيل أكثر دقة عن األحداث و السياقات ألنه قام بالبحث عن مالك بنفسه. و قد  طاع شاهد هذ : است36يوم 

و بمساعدة أحد العاملين من   مع األخ اآلخر  د بحث عن مالكقُبض عليه ألنه طبيب كان يعالج مصابيين من المعارضة و ق

و أن يقابال أنور ر.   251عالقات بالنظام استطاعا الدخول إلى فرع  العائلة فى المخابرات العامة و بمساعدة أشخاص ذوي

ورو( وال يعرف  ي 3.800ليرة سورية )فى ذلك الوقت ما يعادل حوالي  400.000دفع الشاهد ألجل ذلك حوالي  هناك. و قد 

 الشاهد كم دفع أخو مالك عالوة على ذلك. 

فى الفرع أن  أراد العاملون  2012ى زيارتهما األولى تموز/يوليو ذهبا الشاهد و األخ اآلخر مرتان إلى فرع الخطيب وف

    يسلمهما متعلقات مالك الشخصية ولكن لم يأخد أخو مالك المتعلقات ألنه لم يرد أن يتوقف عن البحث عنه. 

ليه أن ينتظر  بعد عدة أيام ذهب الشاهد مرة ثانية إلى فرع الخطيب و فى هذه المرة قابل الشاهد أنور ر. شخصيًا و كان ع

ا بمثابة تعذيب نفسي  على دكة خشبية فى قاعة أمام المكتب و كانت القاعة تقود إلى غرف عدة. كان وقت االنتظار هذ 

صوبة و أياديهم مربوطة خلف ظهورهم  عت/المعتقليين* راكعين على األرض بأعين م"لتحذيره" كماخمن الشاهد :كان المعتقال

 وقد سمع صراخ عال و ضرب.   بالماء   رشهم ه تم و كانو مبللين  كما لو أن

بعدها ظل الشاهد فقط مدة قصيرة فى مكتب أنور ر. و قد أراد أنور ر. أن يذهب الشاهد بسرعة قائاًل " خذ الجثة و اختفي من  

بلة ذهب  ! أو خذ أي جثة" و قد وضع أيًضا عدة شروط منها أن األخ الرابع عليه أن يعود من السعودية. و على إثر المقاهنا

و هناك وجدا جثث ال تعد, جثث عارية و   احرستو  تشرين  الشاهد مع األخ اآلخر إلى المشارح فى المستشفيات العسكرية



مرة على الصدر و مرة على الواجهة. كان منظر بعض الجثث يوحى بأنها توفيت منذ فترة كبيرة ومنظر البعض   ;ُمرقمة 

ظهر على بعض الجثث عالمات التعذيب و على البعض األخر ظهرت إصابات  األخر يوحى بأنها توفت منذ وقت قصير و 

 .ذه الجثث.  وجب على األخ أن "يختار" جثة و لكن مالك لم يكن ضمن ه الرصاص.

لديه معلومات عن مالك. و فى   حارستا تحدث معه أحد األصدقاء و كان جاره فى وواصل الشاهد إفادته قائاًل أنه بعد فترة 

ى الجار. و قد حكى أن مالك تعرض لتعذيب قاس جعله يهزي و  ت عالمات التعذيب و الجوع مازالت واضحة علالمقابلة كان

 تسريحه.    بهذا أنهى الشاهد أقواله و تم

فى نهاية الجلسة استلم شاهد اليوم السابق الكلمة متحدثا أيًضا باسم أمه و موجًها الكالم بشكل مباشر إلى أنور ر. و سأله عن  

و ال بأخو مالك و أنهما لم   36ث  ألخيه. و بعدها قرأ الدفاع تفسير المتهم: لم يكن ألنور ر. أي اتصال بشاهد يوم ما حد 

 يعرفهما.    يزوراه و أنه ال

  Human Rights Watchهيومن رايتس وتشانتهت الجلسة بقراءة موجزة ألحد تقارير 

 

و   –نسي : شاهدة عيان تحكي عن التعذيب و العنف الج2020ألول , األول من أكتوبر/ تشرين ا34محاكمة الخطيب, اليوم 

 مقابلتها ألنور رسالن.

من المالحظ أن المشاركات/المشاركين* فى المحاكمة صارعندهم روتين معين اآلن و حتى المشاهدات/المشاهدون* يحيون  

 حدث فى األيام الماضية للمحاكمة.    بعضهم ودودين و يتناقشوا بمزيج من األلمانية و اإلنجليزية و العربية حول ما

حتى تدلي بأقوالها كناجية من التعذيب و كي تحكي عن اعتقالها فى   بلنتسلكوتم دعوة شاهدة أمام المحكمة العليا   34يوم 

اُعتقلت  2011األمر الذي قامت به بشكل مثير لإلعجاب.  فمنذ عام  -فرع الخطيب و عن لقائها الشخصي بالمتهم أنور ر. 

حقيقات و فى المرتين تم اعتقالها من  أيًضا فى الوقت الذي كان فيه أنور ر. مديًرا لقسم الت –شاهدة مرتين فى فرع الخطيب ال

و هناك تعرضت لضرب مبرح   40مظاهرة سلمية و نُقلت أواًل لبضعة ساعات مع متظاهرات/متظاهريين* آخريين إلى فرع 

 ا فى نفس اليوم إلى فرع الخطيب.  و بشكل جزئ العتداء جنسي قبل أن يتم نقله

"المنفردة" , و هي زنزانة حجمها حوالي كحجم الطاولة التي  و فى فرع الخطيب بعد فحص جسدي تم إدخالهم ما يسمي 

بدون نور  -على قول الشاهدة-تجلس أمامها فى المحكمة و ارتفاعها كاف فقط للوقوف فيها بشكل مستقيم. زنزانة "كالقبر" 

  النهار.

رخاتهم بدون انقطاع و فى  مروع فى فرع الخطيب هو صراخ الناس الذين يتم تعذيبهم  وكان بامكان المرء سماع صال كان

الذي دوى فى أنحاء الفرع.  أما عن الشاهدة  - أحد أهم المغنيات العرب -ساعات الصباح انمزج صراخهم مع غناء فيروز 

سردت الشاهدة شعور الصعقات الكهربية التي تعرضت لها: كان حجم  نفسها فكانت محظوظة ألنها تعرضت للتعذيب نادًرا. 

وضعه على الرقبه  يرتجف الجسد كله و فى هذه الحالة لم يمكن لها أن تفرق بين الصعقة  تم  اذايزر والجهاز كحجم مؤشر الل

 و اآلخرى و هكذا لم تعرف عدد الصعقات التي تلقتها.  

هناك نظافة، كان هناك حشرات فى كل  العام عن النظافة فى السجن فلم يكن  ضحكت الشاهدة ساخرة عندما سأل المدعى

استغرق الطريق إلى المرحاض الذي كان مسموح لهم بدخوله مره واحدة فى اليوم للذهاب والرجوع فى المجمل ثالث   مكان.

مثاًل بضربها على مؤخرتها   دقائق وقد استخدم الحراس هذا الطريق حتى "يظهروا عضالتهم" ففي هذا الطريق قام الحراس

ها الشهرية سخر الحراس منها وفى النهاية اضطرت إلى استخدام وعندما سألت عن مستلزمات النظافة الشخصية عند دورت

 جواربها.  

الحقًا تحدثت الشاهدة بتفاصيل أكثر عن العنف الجنسي الذي تعرضت له فى فرع الخطيب؛ وصفت ضمن ما حكت كيف أنه  

نساء مجتمعيًا بعد اعتقالهم  ية وكيف أنهم مزقوا حجاب أحد المعتقالت اآلخريات. باإلضافة إلى ذلك تم عزل التم فحصها عار

 Syrie – Le Cri" المكتومة سوريا الصرخةأشارت الشاهدة إلى فيلم " و خاصة إذا تعرضوا لإلغتصاب. و فى هذا السياق 

Etouffé,  لة ألول مرة من أجل معلومات إضافية.  الذي رشحته إلى الدفاع الذي قام بطرح أسئ 



م الرئيسي، حيث أنها تعرف أنور ر. شخصيًا وبطلب من القاضية المسئولة و أخيًرا جاء وقت حديث الشاهدة عن المته

استدارت الشاهدة تجاه أنور ر. و أكدت معرفتها له فقد قابلته مرتين. فى اللقاء األول أًحضرت إليه و هي ترتدي مالبس  

لقة على الحائط و استجوبها  من الضرب و بأمر منه تم نزع عصابة عينها: كانت صورة رئيس سوريا بشار األسد معممزقة 

أنور ر. عن شخصها و عائلتها و األحداث السياسية فى سوريا وعلى حد قولها كان أنور ر. لطيفًا معها و عرض عليها قهوة 

 و سمح لها بالتدخين.. 

األغلب، كم تظن  و من ثم تم اإلفراج عنها. و سبب ذلك على  كفر سوسه إلى فرع المخابرات العامة فى اليوم التالي تم نقلها 

قبل ذلك بفترة قصيرة لسوريا و الذي طالب أيًضا باإلفراج   كوفي عنانالشاهدة هو زيارة مبعوث خاص من األمم المتحدة  

  ..    - م ذكره الحقًا فى المرافعةكما تبين فى مقال صحفي ت -عن المعتقالت/المعتقلين* السياسين 

د المعارف فى كافيه فى األردن. كان موقفًا غريبًا أن تشرب قهوة مع شخص سمح  الحقًأ قابلت الشاهدة أنور ر. مجدًدا مع أح

نه كان  بممارسة التعذيب ضد المعتقالت/المعتقليين*. واألكثر غرابة كان تبريره لسؤاله لها عن الغوطة أثناء التحقيق وقوله بأ

كان هو من عمل فى المخابرات العامة. فى   يريد أن يعرف كيف يمكن له ولعائلته ان يذهبوا من دمشق الى الغوطة. وقد 

المجمل كان هذا اللقاء لطيفًا أيًضا و ذكر أنور ر. فقط على الهامش انشقاقه عن النظام  لكنه لم يظهرأى شعور بالندم و لم  

 يعتذر لها.  

بشكل كبيرعن أقوال المتهم رعن هذا اللقاء الشخصي مع أنور ر. ألن أقوال الشاهدة مختلفة أسئلة دقيقة أكث سأل المدعى العام

 نفسه و قد جرى الحوار كاآلتي: 

 المدعي العام: هل صحيح انه تم احضارك إلى مكتب أنور. ر بعد ساعة من اعتقالك؟

 الشاهدة: ال غير صحيح  

 هل كنت تعملين مع ال بي بي سي؟  -

 الشاهدة: ال غير صحيح.   -

 هل انت من معربا؟-

 الشاهدة: ال لست من معربا   -

 هل انت مسيحية ؟-

 الشاهدة: ال لست مسيحية.  -

 هز أنور ر. رأسه صامتًا. و لم يسأل المدعي العام وال الدفاع أي أسئلة آخرى. 

لدرجة أن المشاركات/ المشاركيين* فى المحكمة  فى نهاية يوم المرافعة أخلى طرف الشاهدة. كانت أقوالها مباشرة و واضحة 

 م يكن لديهم أي أسئلة آخرى و لدرجة أن المحكمة ألغت جلسة اليوم التالي الذي كان مخطط من أجل متابعة االستماع إليها.   ل

جلسات  و فى ختام الجلسة قرأت رئيسة المرافعة قرار المحكمة بخصوص طلب سابق مقدم من قبل الدفاع مطالبًا إعادة 

رجمة العربية للصحافيات/الصحافيين* المعتمديين. و كان القرار بالرفض و فسرت  بسبب قلة توفر الت 23-1المرافعة من يوم 

المحكمة أن هذا األمر ال يعتبر انتهاك لمبدأ العلنية ولكن أن قرار المحكمة االتحادية العليا يعتمد أكثر على مبدأ حرية الصحافة  

 الجنائية نفسها.   فى التعامل مع الصحافة و ال يعتمد على الدعوى و على حق المساواة

أكتوبر/شباط األول.  6ستتابع المرافعة يوم   

 

: نظام األسد يستخدم التعذيب كأدة للقصاص و الردع2020 أيلول/. من سبتمبر16./15 , اليوم الثاني و الثالثين و الثالث و الثالثين  



د يعرف بالتأكيد الشاهد الذي كان مركز جلسة اليوم الثاني  األخص انتهاكات نظام بشار األسمن يتابع األوضاع فى سوريا و ب

و الثالثين و الثالث و الثالثين من محاكمة الخطيب: مازن درويش و هو صحفى و محامى سوري متخصص فى حقوق  

 Syrian Center for Media andم و حرية التعبير المركز السوري لإلعال  2004االنسان و قد أسس عام 

Freedom of Expression (SCM)   يعد أحد الشركاء المهمين المتعاونين مع المركز األوربي   2016ومنذ عام

 ECCHR.للحقوق الدستورية و حقوق اإلنسان 

عن   بقدر خبرته الملمة كوبلنتزمة   اُعتقل درويش عدة مرات و تعرض لتعذيب قاسي ولكن لم يكن اعتقاله مركز اهتمام محك

أى قبل المظاهرات السلمية ضد بشار األسد. ساعدت خبرة درويش  2011أيًضا قبل  - ات فى سورياالنظم و التطور

و التى أدت إلى النظم الديكتاتورية   1958الشخصية و عمل منظماته فى تلخيص األحداث السياسية و المجتمعية منذ عام 

 بشار األسد. تحت قيادة حافظ و 

ة على المجتمع السوري بأكمله  وهكذا تتم عملية تلقين األطفال والطلبة فى  ي درويش هو السيطرهدف األسد بحسب رأ

المدارس و الجامعات عن طريق منظمات الشباب و المناهج الدراسية و ُدمرت بعض النقابات و اتحاد العمال بشكل دموي و 

سوريا. كل هذه هي   إلى عدم وجود برلمان حقيقى فى مجتمع المدني النشيط: باإلضافةقُمعت حرية الصحافة و يتم تتبع ال

أدوات معتادة للنظام الشمولي و هذه خالصة ما قاله الشاهد. سوريا هي بمثابة شركة عائلية أكثر من كونها دولة حيث أن  

 .   نائية مساءلة جة التصرف وال يخاف أي  الحكم يُورث وأحد الوسائل القمعية المهمة هو جهاز األمن الذي له كامل حري 

منذ بداية الربيع العربي يستخدم الجيش و الشرطة و أجهزة المخابرات العنف و العشوائية بدون أى رادع. تذكر درويش أمام 

من  15المحكمة كيف أن الكثير من المتظاهرات/المتظاهرين* السلميين قُبض عليهم حتى فى بداية المظاهرات فى يوم  

س من أجل اإلفراج عن المتظاهرات/المتظاهريين*  التالي أيًضا عندما تظاهر الناو فى اليوم  2011رس/ آذار عام ما

هدد الرئيس األسد المتظاهرات/المتظاهريين* السلميين بشكل علني واضح قائاًل "إذا  2011المعتقليين. فى نهاية مارس/ آذار 

 2011منذ عام ان يحدث فى سوريا دائًما ولكن امي حقوق اإلنسان أن التعذيب كأردتم حربًا مفتوحة فلتكن هكذا"  و قال مح

ارتفع عدد "المفتقدين/ات*" و المعتقلين/المعتقالت* و المتعرضيين/ات* للتعذيب بشكل كبير باإلضافة إلى ذلك لم يستخدم  

 .  للقصاص و الردع ولكن كأداةنظام األسد منذ ذلك الوقت التعذيب بشكل أساسي إلجبارالمعتقليين على اإلعتراف 

: الخطيب وليدعم أقواله قدم الشاهد عدة وثائق أمام المحكمة بينهم قائمة  251اء على طلب المحكمة تحدث الشاهد عن فرع  نب

و عرض درويش أقوال أحد الشهود عن جثث أُحضرت من فرع الخطيب إلى   251عضًوا فى فرع  93بـأسماء و رتبة  

الموتى من فرع الخطيب مع أرقام الشاحنات المثلجة و أرقام الجثث   و قدم أيًضا قائمة بأسماءحرستا المستشفى العسكرية 

  صورة لقتلى من هذا الفرع.  103باإلضافة إلى 

و شارك هو فى هذه العملية بشكل جزئي و ياُلحظ ذلك على  SCMتم تجميع وترجمة  الوثائق من قبل منظمة درويش 

ركات/المشاركيين* فى المحكمة أضافت المحكمة الوثائق إلى اشتوقيعه على حد تعبير درويش. بعد بضع مناقشات بين الم

ألن بامكان هذه  -الوثائق إلى المشاركات/المشاركيين* فى المحاكمة و من ثم سيتم إدراجها فى المرافعة سجل القضية و ستُسلم 

 الوثائق أن تكون ذات أهمية كبيرة فى القضية.  

حد قوله ولكنه سمع أن المتهم مثاًل رئيس قسم التحقيقات فى فرع الخطيب. و   لم يقابل درويش المتهم األساسى أنور ر. على

أكد درويش على ما قاله شاهدات/شهود* آخرين أنه من غير الممكن أن أنور ر. فى منصبه هذا لم يدرى بأي  شئ عن  

مهمات هذا  اده أن يقوم بكل  دعيعمل فى المخابرات العامة السورية يعلن من البداية است أنالتعذيب فأى شخص يطلب تطوًعا 

 النظام ولكن فقط المواليين للنظام مائة بالمائة يتم قبولهم للعمل هناك.  

اذا ما  سباستين شارمر و هو ممثل أحد المدعيين المشتركين   ECCHRالتابعيين ل  شركاءرًدا على سؤال أحد المحاميين ال

شهد  هناك دائما تعديات جنسية ضد الرجال و النساء و قد  د أنهالشاهكانت المخابرات العامة تمارس العنف الجنسي شرح 

على ذلك بنفسه فعند اعتقاله هو و زوجته ,و هى ناشطة حقوقية منذ سنوات عديدة, سأله أحد العامليين بالمخابرات العامة اذا  

بة و لكن كان واضًحا اإلجايعرف لديه الحق أن يُطلق زوجته بدون أن يدفع المهر فى حالة اغتصابها و هو كمحامى كان  

 للشاهد أن اإلجابة لم تهم موظف المخابرات العامة و لكنه بسؤاله كان يرسل إشارة ال تُخطئها العين.    



فى اليوم الثالث و الثالثين تم االستماع إلى أقوال شاهد آخر بعد االستماع إلى درويش وظهر الرجل مرتديا قناًعا للفم و األنف  

ذكر ولكن أصرت المحكمة على أن ينزع القناع. ذكر الشاهد أنه صديق لزوجة أنور ر. و قد   ريا كما فى سوأخيه  خوفًا على 

فى جنازة و فيما بعد زاره فى مكتبة فى دمشق و احتسى معه القهوة و أنه قد عرف أن أنور ر.   2015قابل المتهم سنة  

برات العامة التابعة للجيش احد أقاربه و وصف له  المخاتقلت عندما اع 2012ضابط مخابرات عامة و لذلك لجأ إليه عام 

قال الشاهد أن أنور ر. أخبره عن شخص تعرض إليذاء شديد. "القلب  أنور ر. أن موقف قريبه حرج. باإلضافة إلى ذلك

ور ر.  ين أنة يُد ينزف عند سماع شيئًا كهذا" هكذا عبر الشاهد ولكنه اعترف أنه لم يتلقى انطباع أن عمل المخابرات العام

بصفة عامة وتابع أنه تحدث بعد عدة سنوات هو و المتهم أكثر من مرة فى ألمانيا ولكنهم لم يتحدثا عن موقفهما تجاه النظام 

و فى المجمل لم تساعد هذه  2012السوري وعلم الشاهد عن انشقاق أنور ر. عن النظام عن طريق التلفاز فى أخر عام 

 يرة للمحاكمة. فة كبن إضااألقوال المتهم و لم تك

 . أكتوبر/تشرين األول1ستُتابع المرافعة يوم 

 

 

 محاكمة الخطيب, اليوم الثالثون و واحد والثالثون, التاسع و العاشر من سبتمبر/أيلول: شاهد عيان على المقابر الجماعية

 

هادة شاهد ليا التابعة الى كوبلنتس الى شاستمعت المحكمة اإلقليمية الع فى اليوم الثالثين و الواحد و الثالثين من المحاكمة

)انظر التقارير(. وألن من المهم  محمي الهوية كالذي دعته في اليوم الثاني والعشرين والثالث والعشرين من محاكمة الخطيب 

له. وقد يرتديه طوال وقت اإلدالء بأقوااليوم سرية لم ينزع الشاهد قناع األنف و الفم الذى كان  جلسةأن تظل هوية شاهد 

على سرية هوية الشاهد و لكن المحكمة قابلت هذا االعتراض بحكم قضائي ينص على أن الخطر حاول الدفاع أن يعترض 

الذي يهدد أقارب الشاهد فى سوريا هو سبب كاٍف لعدم اإلعالن عن هويته و قد جاء هذا القرار مؤكًدا على صحة اإلجراءات  

.اليوم اتخذتها القاضية الرئيسة لجلسةالتي   

الشيء األخر الذي يميز جلسة مرافعة هذا اليوم هو حضور ممثل صحفي سوري ُمعتمد لهذه القضية ألول مرة و بمقتضى  

ذلك قام  الصحفى أواًل باالستماع إلى الترجمة العربية. وبهذا قامت المحكمة باتباع أمر قضائي عاجل من المحكمة الدستورية 

. (24قرير المحكمة يوم س/ آب )انظر ت أغسط 18ليوم  عائد االتحادية ال  

من   ضابطانروى أن  عن عمله فى المقابر فى محافظة دمشق بشكل مفصل.  -كناية عن الشاهد  -”   07/09/ 30”ز تحدث 

و دفن الجثث من هذا  و أمراه و زمالء له آخرين أن يساعدوا فى عملية نقل 2011المخابرات العامة قدما إليه  فى أخر عام 

ا. أعطاه الضابطان عربة نقل صغيرة بدون لوحة رقم ولكنها ملزقة بصور للرئيس بشار األسد و بهذه العربة عدً صافالوقت 

وكان عادة  القطيفة ونجها  مقابر ة تشرين والمزة وحرستا الىقام بنقل الزمالء عدة مرات أسبوعيًا من المستشفيات العسكري

.من الجثث مئات عديدةكانت هذه الشاحنات مليئة ب  مخابرات و شاحنات مبردة كبيرة.يصحبهم ضباط ال  

الجثث من العربة, بأيادى عارية و عادة بدون معدات وقاية   هعند المقابر توقفت الشاحنات بجانب حفر عميقة و أخرج زمالؤ

ث أغلقته  لما امتلئ قسم من الحفرة بالجثكو فى المقابر ولذلك يعانى بعضهم اآلن من آمراض عدة بعضها خطير للغاية. 

. ثث أكثر أُحضرت, تم حفر قبور جديدة طوال الوقت. هكذا وصف الشاهد الوضع فى المقابرجرافة. وألن دائًما ج  

كانت وظيفة الشاهد أن يقود السيارة لنقل اآلخرين و باإلضافة إلى أن يكتب المعلومات التي يتلقاها من الضباط عن عدد و 

متعددة من بينهم سجن الخطيب التابع  مخابرات من سجون مختلفة تابعة ألجهزة لجثث فى قوائم. “أُحضرت الجثث مصدر ا

ة. التابع للجيش” هكذا صرح الشاهد أمام المحكم دناياللمخابرات العامة و سجن صي  

  بشدة حتى هذا اليوم. فقد حدث كان واضًحا للجميع فى قاعة المحكمة كيف أن الشاهد مازال يعاني من منظر و رائحة الجثث 

ات أنه لم يستطع أكل أي شيء لعدة أيام. يوًما ما الحظ هو و اآلخرين كيف أن رائحة الجثث صارت كرائحة عطر نفاذ لن  رم

. يستطيعوا التخلص منه حتى باالستحمام  



انا وخمن الرجل أن سجن صيد  قادمة منجثث عن قرب ذكر الشاهد تفاصيل مهمة عن بعض المواقف: فهو نفسه قد رأى 

بعد و بها آثار خنق. هذه األقوال تتفق مع ما ذكرته  أمنستى انترناشونال فى   ة شنقًا فقد كانت جثث لم تتعفن الجثث معدوم

". عمليات الشنق الجماعية واإالبادة الممنهجة في سجن صيدنايا" سوريا:عن  تقريرها   

 ستشفيات. تحدث الشاهد عن إعطاءن الجثث اآلخرى القادمة من المأخبره سائقوالحفارات و زمالؤه الذين  كان ينقلهم ع

ما زالت مقيدة على ظهورهم بأصفاد يدوية أو بروابط  همبعض يالجثث أرقام و عالمات على الجبهة و الصدر. كانت أياد 

وجوه الجثث  كابالت. رأى الشاهد عالمات زرقاء و دماء و أصبع أرجل و أصبع أيادى منزوعة وفى بعض األحيان شوهت 

. أنه صعب التعرف عليهابمواد حامضية حتى   

. فى أحد المرات كان أحد “المشنوقين” مازال يتنفس حتى جاء أمر من أحد  ربعض المواقف أنهكت الشاهد نفسيًا بشكل كبي 

الشاهد على وشك الضباط أن تدهسه مجرفة.  وفى مرة آخرى وجد بين الجثث امرأة احاطتت طفلها  وعند رؤيتهما كان 

لشاهد. . هذا ما وصفه ااالنهيار  

ما زالت فكرة و ذكرى الجثث تُشعر الشاهد باإلضطراب حتى خالل اإلدالء بأقواله اليوم فقد تم ايقاف المرافعة  اليوم عدة 

.مرات على اثر طلب منه و بعد الظهر طلب الرجل أن ال يدلى بأقوال أكثر هذا اليوم  

مثل مخططات   البداية ستعرض وثائق مختلفة على الحائط:ثالثين سيستمر االستماع إلى الشاهد ,فى فى اليوم الواحد و ال

وهذه المخططات قد رسمها   -الخطيب  منها فرع-القوائم التي كتب الشاهد فيها أسماء السجون والفروع التي قدمت منها الجثث 

.الشاهدخالل االستماع إلى أقواله من قبل الشرطة  

ات و المدافن على صور لجلسة من الشاهد أن يحدد أماكن المستشفيلى المخططات طلبت القاضية المسئولة عن اباإلضافة إ

ُكتبت   القمر الصناعى. ولكن تعسر هذا األمر عليه ألن الخرائط تمثل معظمها صحراء كبيرة باإلضافة إلى أن العالمات

. بحروف التنية ال يستطيع الشاهد أن يقرأها  

يات/المدعين المشتركين من ناحية و  ة المدعى العام االتحادى و المدعبمناقشات آخرى بين القاضية وممثلاليوم  ت جلسةانتهى

.المدافعين من ناحية آخرى عن شخصية الشاهد و تحديد هويته  

حجم االنتهاكات فى   تظهرهذه التفاصيل  -هو التفاصيل الوحشية عن جثث ال تُعد بالتأكيد الذي سيتبقى من هذين اليومين 

. طيبسجون تعذيب األسد مثل فرع الخ  

. سبتمبر/أيلول15ستتابع المحاكمة يوم   

 

 

 

 

  الشرطة الجنائية االتحاديةالقبض على إياد أ. من قبل 

 

أحدهما هو مفتش جنائي أول و األخر هو مفتش جنائي رئيسي  فى اليوم التاسع و العشرين من المحاكمة تم دعوة شاهدين. 

أن يدلوا بشهادتيهما عن عمليتي اعتقال إياد أ. المتهم فى قضية الخطيب.  تابعين للشرطة الجنائية االتحادية. ُطلب من االثنين 

.  



هد أول يحكي من الذاكرة كيف تمت عملية القبض من قبل الشرطة الجنائية االتحادية فى يوم  بدأ المفتش الجنائي األول كشا

دية العليا. وبعدها شرح الشاهد لماذا لم . سبب القبض كانت مذكرة اعتقال من قبل المحكمة االتحا2019فبراير/شباط عام  12

ى علم بأن الرجل لديه أطفال صغار فى العمر و أنهم مقيمون تتم عملية القبض فى شقة إياد أ. فالشرطة الجنائية االتحادية عل

المسئولة  معه. و لذلك على أثر وصول مذكرة االعتقال إلي الشرطة الجنائية االتحادية , قامت بالتواصل مع مصلحة األجانب

 حتي يتجنبوا وجود األطفال وقت اعتقال أبيهم.  

 

كيف أنه مازال متذكًرا جيًدا بشدة عندما أعلمه المفتش بمذكرة االعتقال واندهش إياد أ. وصف المفتش الجنائي األول كيف 

أُعلم المتهم بحقوقه. و تابع الشاهد  كارلسغًوه تعابير وجه المتهم المليئة بالذهول. خالل السفر إلى المحكمة االتحادية العليا في  

على الرغم من ذلك كان  المتهم خالل جميع اإلجراءات  واصفًا أن المتهم أكد عدة مرات أن هناك بالتأكيد سوء تفاهم كبير. 

 لطيفًا و مؤدبًا ومتعاونًا.    

 

إياد أ. كان  مناسبة لما سيقول و هو أن تأنى قلياًل حتى يجد نبرة خالل شهادته احتاج موظف الشرطة الجنائية االتحادية أن ي

طوال وكان  إياد أ. يكرر  ساربروكين.فى  (JVA)السجن  مضطرباً بشكل واضح أثناء نُقله من المحكمة االتحادية العليا إلى

 الوقت أنه البد من وجود سوء تفاهم و أنه سيذهب عن قريب إلي بيته لعائلته .  

 

من قبل المحكمة  طعن موجه لرئيس التحقيقت اثر عتقال و أُفرج عن إياد أ. بشكل مؤقبعد مدة قصيرة تم إلغاء مذكرة اال 

أدان نفسه فى التحقيقات و بعدها  ب ذلك هو وجود خطأ فى اإلجراءات. فالمتهم فى محاكمة اليوم كان قد االتحادية العليا و سب

فقط تم إعالمه عن حقوقه كمتهم. وهذا خطأ اجرائي ولكنه لم يكن كافيًا إللغاء المذكرة. ولذلك تم القبض على إياد أ. مرة  

 آخرى بعد أسابيع قليلة من إطالق سراحه.

  

يونيو/حزيران.   24ياد أ. والتي نُفذت يوم د الثاني وهو مفتش جنائي رئيسي كيف تمت عملية القبض الثانية على إحكى الشاه

هذا كارلسرًوه كان المتهم قد اشتكى من مشاكل صحية و كان هناك تساؤل اذا كان فى استطاعته الذهاب إلى المحكمة فى 

أ.  موجودة نُقل إياد . ولذلك فقبل أى شيء فقد رافقه طبيب الطوارئ إلى مستشفى قريب وألن مذكرة االعتقال مازالت اليوم 

 مجدًدا. سار بروكن بعد إقامة قصيرة فى المستشفى إلى المحكمة االتحادية العليا و من ثم إلى سجن  

اليوم السابق و هي قراءة التقارير الموجودة على أجندة المرافعة النقطة الثالثة فى مرافعة اليوم التاسع و العشرين  كانت مثل 
 و الذي يوثق العنف الممنهج فى السجون السورية.     31ة رقم مثل ترجمة تقرير األمم المتحدة للجلسة الخاص

تقلين* وعن تناوبت القاضيات و القاضية * على قراءة وصفًا مفصاًل عن عمليات القبض العشوائي على المعتقالت و المع

 عمليات التعذيب التي أدت فى بعض الحاالت إلي الوفاة. حكى أحد الناجيين كيف أن 

وبعدها تركه الحرس يحتضر ألًما.   ُطعن بقضيب معدني ساخنقت بأعقاب السجائر و كيف أن جسمه عين رجل أخر اُحر

ومن ثم تم التخلص من الجثث . عم الصمت فى قاعة المحاكمة عندما قرأت القاضية قول أحد المعتقلين عن موت أحد زمالئه  

 القرآن فى قلوبنا" .  بلحاف عسكري و قرأنا "مات و أغلقنا أعيننا و لففنا جسدهفى السجن 

 

. وقد اختص هذا 2012من يناير/كانون الثاني   16رة الهجرة و اللجوء الراجع إلى يوم اُختتمت الجلسة  بقراءة تقرير وزا

بشكل أساسي باالحتجاجات  فى سوريا و بردود فعل كل من النظام السوري و الحكومات الدولية. ذكرت الوزارة التقرير 

الق الرصاص على المتظاهرات/  ات إبان الربيع العربي وكيف تلقي الجيش مع ذلك أوامر بإطكيف انتشرت المظاهر



المتظاهرين* السلميين. لم يكف الوقت إلنهاء قراءة التقرير بالكامل و لم يتبق للمشاركين فى المحاكمة إال صور العنف فى  

 سوريا . 

 

  2020سبتمبر/ أيلول  9ستتابع المحاكمة يوم 

 

 المتعلقة بسوريا  هيومن رايتس وتشو  أمنستيظر فى تقارير األمم المتحدة و المحكمة تن

 

في اليوم الثامن والعشرين من محاكمة كوبلنتس، كان استقبال أشعة الشمس الساطعة للمشاركين في القضية مختلفاً تماماً عن  

فى   وظفان فى الشرطة الجنائية االتحاديةقبل الظهر تم استجواب شاهدين وهما مالقصص القاتمة التي سمعوها خالل اليوم. 

. أحدهما هو رئيس التحقيق فى قضية الخطيب. طلبت القاضية المسئولة عن الجلسة بعد ذلك من الشاهدين أن يشرحا  ميكنهايم

بات فى  الجنائية االتحادية و استخدماها كإثمراجعتها من قبل لصالح الشرطة مصدر الوثائق و المعلومات التي قاما بأنفسهما ب

الدعوة ضد كال من أنور ر. و إياد أ. و جراء ذلك كان مهم للحاضرين فى قاعة المحاكمة أن يعرفوا بعض التفاصيل المسبقة 

يمكن تجمع فى إطار التحقيقات البنيوية فى سوريا أدلة  2011عن المحاكمة وهي أن الشرطة الجنائية االتحادية منذ عام 

 ل محاكمة الخطيب.  استخدامها فى محاكمات الحقة مث

 

هيومن رايتس وتش  عن ظهر قلب بذكر تفاصيل توصله لتقاريراألمم المتحدة وتقارير منظمة بصوت هادئ قام الشاهد األول 

د االعتقال  وصف الشاه.  و أكمل موضًحا اإلجراءات الذي دعته هذه التقارير إلى اتخاذها أمنستي انترنشونالو منظمة  

. وألن القضاة مهتمون األسد جهزة المخابرات السورية و ظروف الحبس غير اإلنسانية فى سجون العشوائي التي تقوم به أ

بشكل خاص بمقارنة معلومات عن ظروف الحبس, قام الشاهد بوصف تفاصيل موضحة لوسائل التعذيب و أسباب الوفاة فى  

ام القضاة فى بعض الحاالت بعرض صور  قات الكهربية أو سحب أظافر القدم. قالسجون مثل وسيلة "بساط الريح" و الصع

 شنيعة على الحائط توضح وسائل التعذيب التي ذكرتها األمم المتحدة فى تقاريرها.  

". أخذت هذه المنظمة  (CIJA)وضح الشاهد عقب ذلك أهمية العمل التي تساهم به منظمة  "لجنة العدالة و المساءلة الدولية 

الشرطة الجنائية االتحادية  وإعطاء اإلنسانية و اتاحتها للقضاء الجنائي الدولي على عاتقها  تجميع و توثيق جرائم ضد 

 .   251معلومات تخص أنور ر. و معلومات بخصوص بنية السجن فى فرع 

انتهى استجواب الموظف الثاني التابع للشرطة االتحادية الجنائية    نصف ساعةكان استجواب الشاهد الثاني أسرع قلياًل فبعد 

 ن سأله القضاة األسئلة نفسها التي طرحوها على الموظف السابق و قد أيدت أقوالة أجوبة سالفه.   بعد أ

 

العامة لألمم المتحدة وثيقتين تابعتين لألمم المتحدة و للهيئة وهكذا وصل القضاة ألخر نقطة فى أجندة مرافعة اليوم وهي قراءة 

. قراءة هذه الوثائق كان الزًما فعلى المحكمة عرض كل  2012و  2011عن انتهاكات حقوق اإلنسان فى سوريا فى العامين 

شيء بشكل رسمى أمام الرأي العام ضمن جلسات المرافعة إذا أردت أن تستخدمه كدليل فى القضية. هذا يسري أيًضا على  

ربية حتى يفهم المتهمون  ستمرت قراءة هذه التقاريرعدة ساعات و كانت تترجم فى نفس الوقت إلي العتقاريراألمم المتحدة. ا

 أيًضا كل كلمة منها.   

 

. اعتمد هذا التقرير على  -وهي فى العادة تُكتب بشكل حذر و دبلوماسي-هذه المرة استخدمت تقارير األمم المتحدة لغة واضحة

لسوريا و عن  النظام و المنشقين عنه. أعطى التقرير نبذة مختصرة عن التاريخ الحديث  استجوابات كال من ناجيين مالحقة

تطور أو بشكل أصح تدهور حقوق اإلنسان على مدى عقود حكم حافظ و بعده حكم بشار األسد. من النص يتجلى بقوة خوف  



نود أُجبروا على إطالق النار على الناس الناس من التعذيب و االنتهاكات و القتل. فقد وصف النص ضمن أشياء آخرى أن الج

هاب للمشفى و أن األمهات واألباء الذين فقدوا أبنائهم تم نصحهم بأن ينسوا أبنائهم ألنهم بأية  و أن الحوامل لم يجرئن على الذ

 حال لن يستطيعوا رؤيتهم مرة آخرى.  

 

مبنى المحكمة, انذار بوجود قنبلة. و بهذا انتهى يوم  دقائق قليلة قبل انتهاء قراءة الوثائق انطلق جرس االنذار فى أرجاء 

 وارئ. المرافعة بإخالء ط

 

 

 : شهادة رياض سيف لم تبرئ أنور.ر  2020آب  26/27. 27-26 يمحاكمة الخطيب،يوم

ً  27و  26في اليومين  تم االستماع    حيثكان على المشاركين في محاكمة الخطيب والمتفرجين التكيف مع وضع جديد تماما

معارض   سياسي سوري  -الفيديو. سيف   عبرهذين اليومين من المحاكمة ى لستدعالمالشاهد الوحيد وهو إلى رياض سيف 

جلسة  مع محكمة برلين اإلقليميةالمحكمة اإلقليمية العليا في كوبلنتس بتعاون  مريض لذا نظمت  -معروف منذ سنوات عديدة 

 .الفيديواالستماع معه عبر 

حياته كسياسي  مصنع نسيج وأخيراً صاحب تحدث سيف بتفصيل كبير عن خلفيته الشخصية ومسيرته المهنية كةً فبداي

ً  73الرجل البالغ من العمر  بدأمعارض: لقد    تولتلتطور السياسي واالقتصادي في سوريا منذ أن اووضع  بمقدمة طويلة عاما

يتبع   1963الشاهد عدة مرات: "كل ما عشناه في سوريا منذ عام أكد  صدد . وفي هذا الفي سياق أوسع عائلة األسد الحكم

 ." على أوامر االسد ًء أي شيء ما لم يأمر به األسد. ومهما حدث فهو بنا  نفذ أوامر مركزية. ال أحد ي

 ليةلسياسةاالقتصادية والما لحاداً  في البرلمان السوري باعتباره ناقداً  نائب مستقلبرز سيف ك 1994من عام  اعتباراً و

  لنفسهاعتداءات ومضايقات  ثل فيتتمالعواقب كما وصفها سيف للمحكمة لم تكن  د وكانتعائلة األسهكذا أغضب لحكومة. ول

ً  فحسب بل شركتهلو  .1996البنه في عام  لغامض" اختفاء"اال في أيضا

أمل في إصالحات سياسية  أصبح سيف يالرئيس الحالي بشار األسد على السلطة  ابنهبعد وفاة حافظ األسد واستيالء و

مئات  ما وصل إلى لقاءات ومحاضرات وتجمعات مع  " قام بتنظيم2001المبادرين لـ "ربيع دمشق  بصفته أحد واقتصادية. 

والحكم عليه بالسجن خمس  2001ألول في سبتمبر اعتقاله اإلى   المطاف في نهاية اتأدت هذه النشطو. في منزله المشاركين

ريحة  الظروف التي احتُجز فيها في ذلك الوقت كانت م أن سيف للمحكمة  وشرحسنوات بتهمة "االعتداء على سلطة الدولة". 

 ً  .2011و 2010إلى  2008 ال سيما مقارنة بما عاشه عندما اعتقل في -  نسبيا

 2006عدة مرات. وذات مرة في فبراير  هناك ستجوابحتجز واُ الخطيب من تجربته الخاصة حيث اُ  فرعسيف ويعرف 

 ولقد شاهد هناك. التحقيق معه  غاية البدء في عدة ساعات للمدة  في البرد القارسو عراءأُجبرفي الخطيب على االنتظار في ال

رة االعتقال في  فت أن  أكد سيفلكن معاملته. و يسيئواولكن لم  -مثل الهراوات والقضبان الحديدية والسياط   - أدوات تعذيب 

كانت  و  المجرمينكبار ه في زنزانة مع  زجتم من ذلك إذ أنه  كانت أسوأ 2010إلى يوليو  2008سجن عدرا من يناير 

 .غير إنسانيةب التحقيق مهينة وأساليالظروف و

على أن قوات   . وشدد سيف2011مارس التي انطلقت منذ ومع ذلك لم يتردد في المشاركة في االحتجاجات السلمية ضد األسد 

في ذلك الوقت. لقد اختبر هذا األمر بنفسه،   متصاعدة بوحشية  أصبحت تقمع االحتجاجات المخابراتأجهزة األمن وخاصة 

  شهريونيو فيوفيما بعد  عندما ضربته مجموعة من عمالء المخابرات بشكل وحشي.  2011ثال في أكتوبر على سبيل الم

 .في برلين  وهو مقيم اآلن قرر مغادرة سوريا 2012



  شخص على طلب بناءً  2013في أغسطس  منه صهرهطلب عندما  الرئيسي أنور ر. عن المتهمفي ألمانيا سمع ألول مرة و

االتصال.   ية إنشاء لمحكمة كيفلسيف  هكذا وصف -لمخابرات السورية منشق ل ضابط أن يساعد ويلة صديق له منذ فترة ط

 2012عائلته في مذبحة هناك في مايو من بعد مقتل أفراد وسنة.  من النها اسكأغلبية الحولة التي منطقة أنور ر. ينحدر من 

 .إلى األردن وهو اآلن خائف على حياته هرباألسد و نظامعن  انشق

األسد  عن نظام  ينالمنشق دعماأللمانية كانت رغبته في  وزارة الخارجية لدىأنور ر.   مناصرته لطلبسبب أن أوضح سيف 

ضابط في مثل هذا   . كما أعرب عن أمله في الحصول على بعض المعلومات حول مصير منتقدي النظام المعتقلين منيالقمع

سيف أنه لم يسمع عن  وال كلمة."وأكد  لكن لم يأِت شيء من أنور ر. و "المنصب المهم داخل جهاز المخابرات العامة. 

 .الخطيب فرع   التحقيق فيفيها قسم س أرالتي ت فترةالالمعارضة خالل بنور ر. ألاتصاالت محتملة 

كان  احدد ما إذ ال أستطيع أن أوكرر سيف: "ال أعرف الرجل شخصياً.    .الدفاع عن أنور ر يومحامي ةرداً على أسئلة القاضيو

 ً . نعم، هناك سوريون أبدوا تعليقات إيجابية حول المتهم على وسائل  سجناء”من المعارضة في سوريا وال إذا كان يساعد  مقربا

عن التعذيب في   تحدثواالذين د متزايد من األشخاص عد بعد اعتقال أنور ر. ولكن أكثر من ذلك برز   التواصل االجتماعي.

 .ذمة ألنور ر ئةبر تالشاهد سيف تماما كما لم تشكل جلسة االستماع مع  متهم الرئيسي تصريحاتهم تدين الإن الخطيب. 

 .سبتمبر  2في  محاكمةستستمر الو

 

 

 دي ونفسي للسجناء : إطالق نار على المتظاهرين وتعذيب جس2020آب  20، 25محاكمة الخطيب، اليوم 

األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان مّدعي مشترك وناجي من التعذيب يدعمه المركز  -بدا حسين غرير 

ECCHR- مرّكزاً وواثقاً بنفسه عند وصوله إلى المحكمة. في اليوم الخامس والعشرين من محاكمة الخطيب كان هو الشاهد

روكر  الوحيد المستدعى. وأثناء عبوره لألمتار األخيرة قبل دخوله القاعة لم يرافقه المحاميان الشريكان في المركزباتريك ك

 ً  فريق تلفزيوني ألماني. كما جلست شقيقتا غرير وزوج أخته الذين أتوا وسيباستيان شارمر فحسب بل كان برفقته أيضا

 خصيصاً من هولندا في المقاعد المخصصة للزوار في قاعة المحكمة وهي كلها مشغولة.

ا حيث أسس منذ أيام الدراسة الجامعية في  وفي البداية فصل مهندس البرمجيات مسيرته المهنية ونشاطه السياسي في سوري

عمل أيضاً كمدرب لدى منظمة   2010موقع مدونة من دون ذكر اسمه من أجل الكتابة الناقدة لنظام األسد. ومنذ عام دمشق  

BBC Media Action   مع بداية االحتجاجات السلمية  - 2011وهي منظمة مخصصة  لتطوير اإلعالم. أما في عام

ثب كيف أطلقت الشرطة والجيش النار على الناس فقد شارك غرير في عدة مظاهرات. وشاهد عن ك –سد ضد نظام األ

بالذخيرة الحية وشاهد أيضاً ناس لقوا حتفهم جراء ذلك. وقام هو بتصوير القمع العنيف للمتظاهرين تصويراً فوتوغرافياً  

 .وبالفيديو

عندما تم إلقاء  ير جالساً في أحد المطاعم مع صحفية سورية شابة ، كان غر2011تشرين األول )أكتوبر(   24وفي تاريخ 

التابع لجهاز المخابرات العامة. وهنا استفسر   251وبعد بضع ساعات إلى الفرع  40القبض عليه. تم نقله أوالً إلى الفرع 

الذي لم يدم طويالً لم تكن عيناه   40القاضي المساعد منه عن مصدر معرفتها اليقينية هذه. فرد غرير إنه أثناء نقله إلى الفرع 

ً  251أنه كان قادراً على متابعة السير إلى الفرع  معصوبتين كما  .رغم تعصيب عينيه. وأكدوا له السجناء األخرون ذلك أيضا

نت  لمدة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر يوماً. ولم يستطع أن يحدد الفترة بدقة إذ أن الزنزانة كا 251احتُجز غرير في الفرع 

ار. وفي المقابل كان وصفه للزنزانة نفسها أدق بكثير: متران في ثالثة  تتواجد في طابق تحت األرض ال يدخله ضوء النه

أمتار ونافذة صغيرة مزودة بقضبان وباب من المعدن بفتحة للتهوية وأخرى لتقديم الطعام. واضطر السجناء المحتجزون هنا  

لنوم في أوقات مختلفة. قارن ن خرطوم في مرحاض الزنزانة بينما تناوبوا على اشخصاً إلى الشرب م 25ووصل عددهم إلى 



القضاة هذه األوصاف بالرسومات التي رسمها غرير أثناء استجوابه من قبل المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية والتي 

 .ُعرضت على شاشة كبيرة في قاعة المحكمة

فتحة الباب استطاع متابعة    جرت في الغالب في الردهة. ومن خالل -من تعذيب  وما يرتبط بها  - أفاد غرير أن التحقيقات 

سوء معاملة سجناء آخرين. كما رأى امرأة وسمع أخريات. وقد تم التحقيق معه حوالي خمس مرات وكان يُساء معاملته في  

طني وكانت قدمّي مرفوعتين نحو  هذه األثناء طيلة الوقت تقريباً. "كنت معصوب العينين واضطررت إلى االستلقاء على ب

حقق جالساً أمامي ووقف حارس خلفي. وإذا لم تعجب المحقق إجابتي فإن الحارس أصبح يضربني بأمر من  األعلى. وكان الم

المحقق. مرة بحزام عسكري وأخرى بسلك سميك. كانت قدمّي حمراء وزرقاء ومتورمة لدرجة أن العودة إلى الزنزانة سيراً  

شاهد أن هذه األوصاف المفصلية أرهقته ولذا علقت  تحولت إلى محنة أخرى”، أوضح غرير. تبين على  العلى األقدام 

 ً  .القاضية الرئيسة جلسة االستجواب مؤقتا

وبعد استراحة قصيرة واصل غرير اإلدالء بشهادتهدون أي تردد. قال إنه ذات مرة نُقل إلى غرفة مليئة بأدوات التعذيب: "لم  

ت الكهربائية وعشرات األسالك واألحزمة والهراوات. ينين بشكل استثنائي ورأيت جهازاً للصعق بالصدماأكن معصوب الع

على ما يبدو كان من شأن ذلك أن يخيفني. تماماً مثل الحارس الذي كان يتالعب بزردية كان من المعروف أنها اُستخدمت من  

 ." أجل نزع أظافر السجناء

لمحقق اآلخر الرجل بـ "سيدي". وهذا مكتب مسؤول رفيع المستوى على ما يبدو. وخاطب ا وفي حالة أخرى تم إدخاله إلى

 ."األخير بدوره هدد مرؤوسه: "إما أن تحصل على األسماء منه أو ستجرب ما يجربه هو

ي يوم المحاكمة  أما بالنسبة ما إذا كان هذا المسؤول الرفيع المستوى أنور ر. المتهم الرئيسي في محاكمة الخطيب فلم يتضح ف 

صوته تماماً سارع محامي الدفاع عن أنور ر. إلى التوضيح مرة أخرى: لن يوافق على أخذ هذه. بينما أكد غرير أنه يتذكر  

 .عينة صوتية وطالب بعدم تكرار السؤال عن ذلك في المستقبل

غرير والمدعي المشترك وسيم مقداد عن  وفي نهاية يوم المحاكمة أعلن المحاميان الشريكان في المركز اللذان يمثالن كل من

أنه شخصياً حقق مع   2020مارس  18صوص اليوم السابق من المحاكمة جاء فيه أن أنور ر. ذكر في إفادته في  بياناً بخ

  مقداد. وفي دوره أكد مقداد في شهادته على أن نفس الرجل كان يقوم بالتحقيق معه دوماً وأنه نفسه أمر بتعذيبه. لذا ال يمكن

 .أن يكون المسؤول عن تعذيب مقداد إال أنور ر

 .أغسطس 26تستمر المحاكمة في س

 

 .""عرفوا بالضبط كيف يسببون أقصى قدر من األلم -  2020آب  19، 24محاكمة الخطيب، اليوم 

قبل بدء جلسة  حيث أعلنت القاضية الرئيسة    ،بدأ اليوم الرابع والعشرون من محاكمة الخطيب بشكل مختلف عما كان مخططاً له

آب )أغسطس(  18مر مؤقت صادر عن المحكمة الدستورية االتحادية التي قررت في المحاكمة أمام جميع الحاضرين عن أ

، أي منذ ساعات قليلة فقط، أنه من اآلن فصاعًدا يجب منح ممثلي وسائل اإلعالم المعتمدين الذين لهم صلة بالصراع 2020

الفور ففسرت القاضية أن بإمكان الصحفيين باللغة العربية. ونفذت المحكمة هذا األمر على  السوري الفرصة لمتابعة المحاكمة

المعتمدين خالل جلسة اليوم االستماع إلى الترجمة الفورية المخصصة للمشاركين في القضية والناطقين بالعربية. وأراد اثنان  

كلة: مع أن كال اللذين طالبوا بهذا األمر. ولكنه كانت هناك مش من السوريين االستفادة من ذلك مباشرة وبينهما أحد المتقدمين

السوريين حضرا كل جلسات المحاكمة حتى اآلن إال أنهما غير معتمدين بشكل خاص للمحاكمة. وعلى الرغم من أنه تبين توفر  

دون أي جهد إضافي، فقد منعتهما  سماعات غير مستخدمة لهما، وكذلك وجود اإلمكانية التقنية لمتابعة المحاكمة باللغة العربية 

أيضاً   -نية االستماع إلى الترجمة الفورية بسبب عدم كونهما معتمدين. وأثار هذا القرار عدم تفهم الحاضرين القاضية من إمكا

 .في القاعة -بين ممثلي وسائل اإلعالم األلمان

الشاهد حكمة الدستورية مرة أخرى بالكامل. ثم نادت على وفيما بعد افتتحت القاضية الجلسة أخيراً، ولكنها قرأت أوالً قرار الم

الوحيد المستدعى لهذا اليوم وهو أحد الناجين من التعذيب الشاهد والمدعي بالحق المدني وسيم مقداد. يدعمه المركزاألوروبي  



يك كروكر وسيباستيان  ويمثله في المحاكمة المحاميان المتعاونان مع المركزباتر ECCHRللحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان

 .شارمير

ي منذ البداية أنه يهمه أن يدلي بشهادته أمام المحكمة باللغة األلمانية وهذا حدث لم يسبق له مثيل في هذه أوضح الشاهد السور

ويبحثون عن  يتجولون  2011المحاكمة. روى مقداد كيف كان هو واثنان من أصدقائه في دوما بالقرب من دمشق في سبتمبر 

في ذلك الوقت كثيراً ما يشارك في المظاهرات رغم أن هكذا مشاركة   المظاهرات، وأرادوا االنضمام إليها حيث كان هو  إحدى

كانت دائماً تشكل خطراً إذ أن قوات األمن كانت تستخدم العنف بشكل منتظم وتوصل األمر حتى إلى إطالق الرصاص الحي.  

هناك العديد من القوات  ن قبل الشرطة. وذكر مقداد أنه في ذلك اليوم كانلم يشهد قط مظاهرة في سوريا دون انتهاكات م

العسكرية واألمنية منتشرة في الشوارع وفي نهاية المطاف اعتقلته هو وصديقه. وتعرضوا للشتم والركل والضرب. كما كسر  

وخصيصاً   –إلى المعتقل بحافالت    شرطي أو جندي أحد ضلوعه بينما أضرم آخرون النار في شعر المعتقلين. ومن ثم تم نقلهم 

 .إلى فرع الخطيب

واحتُجز وسيم مقداد هناك لمدة خمسة أيام. وكان يقاسم خالل هذه الفترة زنزانته الصغيرة )حوالي ستة أمتار مربعة( مع ما  

نفس الروتين: يصل إلى تسعة سجناء آخرين. وتم التحقيق معه ثالث مرات. مرة تلو األخرى وكل مرة من قبل نفس المحقق وب

زانة واقتادوه نحو التحقيق وهو معصوب العينين. وهناك كان عليه أن يستلقي على بطنه  كان الحراس ينادونه ليخرج من الزن

على األرض وساقاه مثنيتان وقدماه مرفوعتان. وإذا لم تعجب المحقق إجابته يأمر بالتعذيب. شرح مقداد بكل هدوء: "كانت دائماً 

. وقد ُضرب بشكل أساسي في أخمص قدميه وكذلك على  شيئًا وُضربت، قلت شيئًا وُضربت وهكذا دواليك" نفس الدورة: قلت

كعبيه ورجليه. "لقد عرفوا بالضبط كيف يسببون أقصى قدر من األلم ". وتحدث مقداد عن انتصار شخصي صغير له في هذا 

 ." يدّي. كانت تلك طريقتي في المقاومة هناكالوضع: "لقد استلقيت على يدي. أنا موسيقي وكنت أخشى أن يؤذوا 

حقق معه رجل واحد فقط. وأكد مقداد أنه ال يزال بإمكانه التعرف على صوته حتى اليوم، أنه خزنه في ذهنه. لكن كما حصل  

حقيق أساساً  في السابق فقد رفض المتهم أنور ر. تقديم عينة صوتية في هذا اليوم أيضاً. وحسب أقوال مقداد فقد ذكر أثناء الت

قة" أي أسماء كان النظام قد عرفها من قبل. كان هو وأصدقاؤه قد استعدوا لمثل هذه أسماء كان يعرف أنها كانت "محرو

المواقف. وعلى أي حال لم يكن هدف التحقيقات الحصول على معلومات بل كل ما يريده النظام السوري هو تخويف الشعب  

 .قاومته في المستقبلبشكل ممنهج حتى ال يجرؤ أحد على م

نُقل إلى كفر سوسة. ولم يتعرض للتعذيب هناك إال أن الظروف في العنابر الجماعية  251ي الفرع وبعد خمسة أيام قضاها ف

كانت مروعة: ال مكان للنوم وأسوأ الظروف الصحية وطعام سيء وغير كاف وأمراض كانت تنتشر بين السجناء. "اآلن، في  

 قال مقداد.بار الحبس هناك بمثابة حكم باإلعدام،" هكذا زمن كورونا، يمكن اعت

 .وفي نهاية استجوابه كشاهد خاطب وسيم مقداد المحكمة مرة أخرى: لقد أراد التأكيد صراحة على أنه سعيد لمحاكمة أنور ر

 ريا بهذا الشكل.في ألمانيا أي في محاكمة نزيهة في دولة ذات سيادة قانون وال يمكن تخيل وقوع ذلك في سو . وأياد أ

 

 : شاهد خاص 2020آب  13و 12من محاكمة الخطيب،  23و 22يوما 

 

يدخل  لقد كرست المحكمة يومين لهذا الشاهد الخاص. ولم يعرف ال القضاة وال أطراف المحاكمة اآلخرون اسمه حيث لم 

دالً من ذلك تم إدخاله وهو متنكراً بباروكة  القاعة كما هو المعتاد بالنسبة للشهود من غرفة االنتظار المجاورة الخاصة بهم بل ب

شعر ولحية اصطناعية من خالل الباب الذي عادة ما يدخل المدعى عليهم فقط إلى القاعة من خالله. كما بقي المكان الذي 

كان  ستراحة أثناء الجلسة سراً. ولم يرد هو على األسئلة التي من شأنها أن تكشف عن هويته بل مكث فيه خالل فترات اال

رد: "نحن ال ندلي بأي شيء في هذا الخصوص." وكانت كل هذه االحتياطات ضرورية إذ أن الكشف عن يمحاميه هو الذي 

 هويته كان سيؤدي حسب أقوال محاميه إلى تعريض أسرة الشاهد لخطر كبير. 

 



قدم خالل اليومين التالين معرفة  عاماً في جهاز المخابرات السورية. وبناًء على ذلك فقد  20لقد عمل الشاهد لمدة يزيد عن

تفصيلية ملفتة لالنتباه عن التنظيم الداخلي وسير العمل والمسؤوليات المناطة بالفروع المختلفة في الجهاز. وشرح كيف كانت  

ار  ر الذي لعبه الموظفون المختلفون في المخابرات وما تبقى لديهم من حرية تصرف أم ال في إطسالسل القيادة تعمل وما الدو

هذا الدور. وبين فترة وأخرى تم عرض المخططات التنظيمية التي رسمها الشاهد على الشاشة الكبيرة خلف القضاة. وكان 

د ذلك انتقل هذا الشاهد أيضاً إلى لحديث عن األفعال الكامنة  الحديث في الساعات القليلة األولى من الجلسة تقنياً جداً. ولكن بع 

كل السجون السورية كانت مكتظة للغاية. واستخدمت أجهزة المخابرات أساليب تعذيب وحشية  وراء المخططات التنظيمية:  

درجة كان   سيئة بشكل خاص في هذا الصدد. كما أوضح الشاهد إلى أية  251مختلفة. ومات الناس. وكانت سمعة الفرع 

ناء التحقيق لم تكن هناك أصالً إمكانية  النظام خبيثاً وغداراً حيث تم ابتزاز سجناء كي يتجسسوا على سجناء آخرين. وأث

للسجناء للرد بإجابات بالمعنى الحقيقي للكلمة بل كان األمر برمته بمثابة عمل انتقامي. وقد كانت التهم المزعومة التي من  

اليوم  مثبتة من ذي قبل. وهذا كله سرده الشاهد بثقة وبصوت قوي. وكانت الشهادة مفصلة لدرجة أن  المفترض االعتراف بها

الثاني والعشرين من المحاكمة استمر حتى وقت متأخر من فترة العصر. وبعد أن سرحت القاضية الرئيسة الشاهد دار الحديث 

مدعي العام االتحادي بشكل منهجي سبب عدم وجود ضرورة حول شهود محتملين ذكرهم أنور ر. في إفادته. وفسرت ممثلة ال

ء الشهود. وتم ضم هذا البيان إلى ملف القضية وسيتم إرساله قريباً إلى األطراف أو وجوب لسماع المحكمة ألي من هؤال

 .المشاركة

 

لباب الذي عادة ما يتم إدخال  تنكر قاعة المحكمة مرة أخرى من خالل امفي اليوم الثالث والعشرين من المحاكمة دخل الشاهد ال

سئلتهم عليه باشر هو بالحديث قائال إنه يريد تصحيح ما قاله  المتهمين فقط من خالله. وقبل أن يتمكن المشاركون من طرح أ 

باألمس ألنه لم يحدد بدقة الحجم الحقيقي ألحد فروع المخابرات. وبعد أن صحح ذلك استفسر المشاركون عن المزيد من  

بط؟ ومراراً سأل متى بالضبط تم اإلعالن عن حالة الطوارئ في سوريا؟ وكيف تم نقل السجناء إلى الفروع بالضالتفاصيل. 

الدفاع: من أين للشاهد هذه المعلومات؟ وكما فعل في اليوم السابق فقد أجاب الشاهد بهدوء وتفصيل. فقط عندما حاول الدفاع 

ه اإلجابة في إيجاز شديد. وفي حالتين تسبب هذا في اعتراض الدفاع  معرفة المزيد عن مصدر معرفة الشاهد رفض محامي

أمر من المحكمة بشأن نطاق حماية الشاهد. وفي كلتي الحالتين قررت هيئة المحكمة أن اإلجابة على  على الرفض والمطالبة ب

 .األسئلة األسئلة يمكن أن تسمح باستخالص استنتاجات حول هوية الشاهد وبالتالي ال يجب اإلجابة على

 

ني عما إذا كان هناك عنف جنسي. وأخذ واهتز ثبوت الشاهد مرة واحدة فقط عندما سأله أحد محاميي المدعين بالحق المد 

 .الشاهد نفساً عميقاً قبل أن يروي عدة حاالت ذات وحشية عالية 

 

وهومتنكراً دون السماح بأي استنتاجات   وفي ظهر اليوم غادر الشاهد القاعة برفقةموظفي المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية

التي تتم محاكمتها في كوبلنتس وعلى المخاطر التي يتحملها بعض   عالفعالمة واضحة على درجة شدة األ بشأن هويته. وهذا

 .المشاركين من أجل تسليط الضوء عليها

 

واللذين هم مدعون  215أب باالستماع الى اثنين من الناجين من التعذيب في الفرع  20و 19ستتابع المحكمة جلساتها في 

 فرعيون في القضية 

 

 

 : يوم مضطرب 2020 ليويو  31، 21محاكمة الخطيب، يوم 

 



بدأ اليوم الواحد والعشرون للجلسات في محاكمة الخطيب في كوبلنتس بشكل روتيني حيث تحدث الشاهد السوري الوحيد 

المستدعى لهذا اليوم عن اعتقاله. أفاد بهدوء وموضوعية كيف اُعتقل في الشارع واقتيد إلى فرع الخطيب وتم التحقيق معه  

ذلك سرعان ما أطلق سراحه. وفي البداية لم يتكلم عن تفاصيل إقامته هناك. وعندما سألته القاضية  هناك مرة واحدة وبعد 

الرئيسة بالتحديد عن سوء معاملة أخذ نفساً عميقاً ولكنه ظل غامضاً. كان على الرئيسة أن تستفسر بشكل مفصل عن حجم  

 .إلى الحديث عن التحقيق معه أصبحت الشهادة أكثر تفصيالً  الزنزانة والطعام والظروف األخرى لالحتجاز. فقط عندما انتقلت

 

لكن الصورة التي رسمها كانت مختلفة تماماً عن تلك التي وصفها الشهود السابقون. قال إن التعامل معه في فرع الخطيب كان 

حال لم يتعرض لسوء معاملة  لطيفاً ومهذباً للغاية. قد يكون السبب وراء ذلك أنه كان يعمل في اإلدارة السورية. وعلى أي 

 .وبعد التحقيق أكدوا له أنه سيتم اإلفراج عنه قريباً. ومع ذلك فقد سمع هو وسجناء آخرون كيف تم تعذيب سجناء 

 

وانقطع استجواب الشاهد فجأة عندما سأل أحد القضاة الشاهد عما إذا كان قد تعرف على المتهم. ورد الشاهد إنه ليس متأكداً  

في طرح بعض األسئلة على المتهم أنور ر. كي يتأكد من أنه قابله من قبل. ولم يكن أحد الحاضرين ليتوقع   رغبتهوعبر عن 

 .هذا الطلب االستثنائي جداً 

 

فإذن انقطعت الجلسة قبل أن يُسمح ألنور ر. باإلجابة على أسئلة الشاهد. وُمنح لألطراف بعض الوقت للتكيف مع الوضع 

الدفاع أثناء االستراحة كما تشاور بعض المحامين المممثلين للمدعين بالحق المدنيبينما كان القضاة قد حامو الجديد. لقد اجتمعم

انسحبوا. كان التوتر ملموساً. انتظر الجميع لمعرفة ما إذا كان ر. سيوافق على اإلجابة على أسئلة الشاهد. وبعد عشر دقائق  

 .أحد محامي الدفاع قائالً إن ر. سيبقى صامتاً.فإذن لم يقبل بأسئلة الشاهد تحدث بعد استئناف الجلسةمن قبل القاضيةالرئيسة 

 

ورغم الحل غير المذهل لهذا الوضع االستثنائي فإن المحاكمة لم تعد إلى مسارها الهادئ السابق. لقد نشأتمشاجراتكالمية  

 يجب أن تفترض أنه تعرف على ر.  اهد الصغيرة بين األطراف المختلفة. وصدرت عدة تحذيرات أن األسئلة الالحقة للش

وناقش المحامون ما إذا كان يجوز طرح أسئلة معينة على وجه التحديد في هذا السياق. واضطرت المحكمة إلى االنسحاب  

 ً حدث جديد في هذه المحاكمة. ثم ركزت األسئلة على جوانب   –مرة أخرى، هذه المرة التخاذ قرار بشأن مقبولية سؤال شكليا

استجواب الشاهد السابقلدى الشرطة والمكتب االتحادي للهجرة والالجئين. وقال الشاهد إنه لم يعد يتذكر بعض   فة منمختل

األشياء بينما يتذكر اآلن بعض األشياء األخرى بشكل مختلف. حاولت أسئلة المدعين العامين والدفاع وممثلي المدعين بالحق 

 .د الحالية والسابقةالشاهالمدنيإذن توضيح االختالفات بين أقوال 

 

إن األسئلة الكثيرة عن التفاصيل زادت من اضطراب الشاهد تدريجياً. أصبح يتجنب األجوبة المباشرة وطلب محام. انسحبت  

المحكمة مرة أخرى. وبعد خمس دقائق أعلنتللحاضرين أن الشاهد قادر على تحمل الجلسة دون مساعدة محام. وطمأنت  

أن الجلسة لن تعد تطولوكانت على حق في قولها إذ أنها سرحت الشاهد بعد ذلك بوقت قصير. وهكذا اهد بالقاضية الرئيسة الش

 .انتهى هذااليوم المضطربمن المحاكمة فجأةً 

 : شهادة أحد الناجين 2020يوليو  30، 20محاكمة الخطيب يوم 

 

ر قليالً. واستغل الحاضرون الوقت لتبادل وجهات  ن تأخكان يوم متقلب في المحكمة. وبدأ اليوم بانتظار قصير ألن أحد المتهمي

النظر أو استمتعوا ببساطة بأشعة الشمس التي كانت تطل من خالل النوافذ المؤمنة. بمجرد وصول جميع المشاركيننادت  

تشبهشهادة  هادتهالقاضية الرئيسةعلى الشاهد الوحيد المستدعى لهذه الجلسة كي يدخل إلى القاعة. وكانت الكثير من التفاصيللش



اليوم السابق:مرة أخرى تم القبض على الشاهد ألنمدينة مشبوهة ذُكرتفي بطاقة الهويةكمنشأ. ومرة أخرى زج به في زنزانة  

مكتظة بالكامل. شرح الشاهد كيف خصص السجناء لبعضهم البعض مناطق صغيرة محددة يسمح لهم باحتاللها وكيف لم  

بهم ووقفوا حتى فرغ مكان ما وكيففقدكل من قاممكانه المخصص للجلوس. وإذا خاص  ينجح البعض في الحصول على مكان

كان على سجناء مغادرة الزنزانة فلم يتمكنوا من الخروج إال بالدعس على سجناء آخرين. لم تجد قدميهموال مساحة حرة على  

 .قتيد للتحقيقدما اُ شعر بهما إال عن لم ي األرض. ولم يعد يرى الشاهد ضوء النهار والهواء النقي و

 

إلىالضحك: ألنه لم يستطع النوم  ،بتركيز كبير وواقعية عالية،الذي كان يتكلم عدا ذلك وأثناء الحديث عن ذلك اُضطر الشاهد 

ببعض الضوء والهواء النقيأصبح بكل بساطة يغفو. ولكنعبثية هذه اللحظة بها شعرالتي  في الزنزانة أبداًوفي هذه اللحظة

ل أن أشياء كثيرة حصلت أثناء  ية الوضع إذ أن الشاهدسرعان مابدأ يتحدث عن سوء المعاملة وفصَ فاءجد لمتنجحفي إخ 

احتجازه لدرجة أنه ال يستطع أن يروي كل شيء: القليل من الطعام السيئ واإلساءة الشديدة والتهديدات. وذات مرة كان  

 .أنه يموتى لو التعذيب شديدا لدرجة أنه كسر قيوده. في ذلك الوقت صار يتمن

 

بعد استراحة غداء قصيرة استمر االستجواب. وتحدث الشاهد عن فترة ما بعد الحبس. وازداد اضطرابه الظاهر وبدأ يرتجف  

ال   -أثناء الحديث عن حاالت الخوف واألرق. وأوضح بشكل عاطفي ومنفعل جداً أن ما شهده وعاشه تجربة لن ينساها أبداً 

كن ليتخيل أن توجد مثل هذه الوحشية على اإلطالق. وحتى بالنسبة للمشاهدين الذين لم يتمكنوا إال  لم ي يستطيع أن ينساها أبداً.

بالبكاء قاطعتالقاضية الرئيسة الجلسة وغادر  انفجر من رؤية ظهر الشاهد كان من الواضح مدى تأثير الذكريات عليه. وعندما 

 .ي معظم الحاضرين جالسين وهم صامتينما بق القضاة القاعة وانسحب الشاهد إلى غرفة الشهود بين

 

وعندما تم استئناف الجلسة بعدعشر دقائق تأكدت القاضية الرئيسةبشكل سريع أن الشاهد بخير. وبعد رده المختصر "كل شيء  

على ما يرام" أصبح يجيب على األسئلة العديدة من قبل المشاركين في المحاكمة بهدوء واضح وبصبر. واستخدم خالل ذلك 

تي تم عرضها على الشاشة الكبيرة خلف منصة القضاة. وبعد يوم محاكمة دام أكثر ر الليزر لإلشارة إلى الصور الجوية المؤش

من أربع ساعات سرحتهالقاضية الرئيسة أخيراً شاكرةً له "بجزيل الشكر" تماماً كما فعلت معالشاهد في اليوم السابق. وخالل  

في فرع الخطيب للمعتقلين. مرت ثماني سنوات  فىعلى الحاضرين ما كان يعنيه التعذيب هذه الساعات األربع لم يمكن أن يُخ

 .بين الحدث والشهادة. تالشت بعض الذكريات منذ ذلك الحين. ومع ذلك ال تزال تبقى بعض اآلثار موجودة حتى اآلن

 

 : شهادة أحد الناجين 2020يوليو  29من محاكمة الخطيب،  19 يوم 

 

في المحكمة  128مشاركونفي المحاكمة واحد تلو اآلخرإلى القاعة السائد في القاعة لطيفاً عندما حضر الكان الجو العام 

اإلقليمية العليا في مدينة كوبلنتس األلمانيةإذ أنهم رحبوا ببعضهم البعض بودية بعد استراحة دامت لمدة ثالثة أسابيع وكان  

نينسجلت رئيسة الهيئة بكلمات  دخول القاضيات الثالث والقاضيين اإلث البعض واقفين معاًوهم يتبادلون بضع كلمات. وبعد 

 .خفيفة حضور جميع األطراف في المحاكمة

 

القاعة وهورجل طويل القامة يأتي متردداً  الى ولقد تغير المزاج بسرعة عندما دخل الشاهد الوحيد الذي تم استدعاءه لهذا اليوم

 :صية للقاضية الرئيسة باشربالحديثمن باب جانبي. وبعد أن ذكربياناته الشخ

اعتقلته إحدى الميليشيات الموالية للنظام في دمشق وهو في طريقه إلى مكان عمله وكان عمره آنذاك إثنين 2012عام في 

وعشرين عاماً. وما ورط الشاهد في الورطة هو أن السلطات سجلت بالخطأ في هويته أنه من حلب بينما كان يعيش ويعمل  



ومعه عدة أشخاص آخرين. وعندما دفعوه إلى داخل زنزانة لم يسقط   نذ زمن طويل. وهكذا اصطحبته الميليشيةفي دمشق م

على األرض كما كان متوقعاً بل كانت الزنزانة مزدحمة لدرجة أنه سقط على أشخاص آخرين. وأصبح أعضاء الميليشيا 

على السجناء اآلن.  إذا كان أحدهم سيشعل سيجارة ويلقيها  يرشون البنزين عليه وعلى السجناء األخرين وسمعهم يناقشون ما

 .وفي هذه اللحظة ظن الشاهد للمرة األولى أنه سيموت

 

ولكن بدالً من ذلك تم اقتيادهم إلى فرع الخطيب تحت الضرب. وهناك تم جرهم إلى زنزانة مزدحمة مرة أخرى. وعندما  

منصة القضاةبشكل واضح كيف أن  لزنزانة وقف الشاهد وعرض أمام طلبت القاضية الرئيسة منه تفاصيل عن اإلقامة في ا

السجناء وهم عدة مئات من األشخاص مكدسين في زنزانة واحدةلم يستطيعوا الجلوس إالبشكل أشبه بالقرفصاء. وجلس 

ن  بعضهم في حضن سجناء آخرين. وبمجرد أن وقف شخص ما فلم يعد يتمكن هذا األخير من الجلوس مرة أخرى حيث كا

لفور. وتحول الجوفي قاعة المحكمة وأصبح يميل إلى المرح إلى حد ما عندما تحدث الشاهد شخص آخر قد احتل مكانه على ا

عن أن السجناء في لحظة ما أصبحوا على وشك البكاء عندما تم إدخال رجل ضخم جداًإذ أن المكان كان أصالً ضيقاً بما فيه  

مراض الجلدية والرائحة الكريهة واإلساءات واإلذالل نظراً إلى فظاعة الحديث عن األ الكفاية. ولكن لم تدم لحظة المرح هذه

المستمرة والطعام القليل السيئ. ولم يستطع الشاهد إال التخمين بالنسبة لمدة سجنه هناك بسبب عدم دخول ضوء النهارإلى 

لى غرفة تحقيق وكان عليه  هذه الفترة اُقتيد عدة مرات إ الزنزانة. ولكنه توقع أنها كانت بين أسبوعين إلى ثالثة أسابيع. وخالل

 .أن يجيب على أسئلة هناك أثناء سوء معاملته

 

وبعد أن انتهى الشاهدمن حديثه طرح جميع المشاركين في المحاكمةعليه أسئلة حول تفاصيل سوء المعاملة وموضوع 

لطيف الذي ساد في البداية زيل" لم يتبق أي شيءمن الجو الالتحقيقات. وعندما سرحت القاضية الرئيسة الشاهد "مع الشكر الج

حيث توضح للجميع في القاعة تعسف النظام إذ أن الشاهد تعرض لسوء معاملة شديدة لمدة عدة أسابيع لمجرد ذكر مدينة غير  

هو السؤال عن السبب.  صحيحة في بطاقة الهوية. وأكد هو مراراً على هذا التعسف حيث قال إنه ما ال يزال يعذبه حتى اليوم 

عليه وعلى السجناء اآلخرين تجربة كل ذلك؟ كان الشاهد في طريقه إلى العمل فقط بينما كان سجين آخر باع   لماذا كان

الخضار في المكان الخطأ فقط. على أي حال تركت الفترةالتي قضاه في فرع الخطيب أثراً كبيراً عليه حتى كانت الجملة 

حالة رهيبة: يا هللا اجعلني ال أبقى أعيش في هذا البلد. وغادرسوريا  اهد ألسرته بعد إطالق سراحه في األولى التي قالها الش

 .2013بالفعل في عام  

 

 

 .إياد أ خالشهادة ابن  - 2020تموز  6اليوم الثامن عشر من المحاكمة 

 

بداية المحاكمة حاضرين مما كان عليه في  في اليوم الثامن عشر من محاكمة الخطيب كان هناك عدد أقل بكثير من المتفرجين 

راقبوا المحاكمة. وهكذا كان في كل   -نشطاء سوريون وألمان وصحفيون وأطراف معنية أخرى    -لكن حوالي عشرة أشخاص 

  أبريل: لم تكن المنصة فارغة في أي يوم بل حضر دائماً من قام بتوثيق المحاكمة وتغطيتها. كما 23يوم منذ بدء المحاكمة في 

مان في هذا اليوم إلى مقاعد جديدة وذلك بناء على طلب المدافعين من أجل رؤية الشهود في القاعة  أنتقل المدافعون والمته

 . 19-بشكل أفضل حيث كانت اللوحات من الزجاج الشبكي ال تزال موضوعة بين المقاعد بسبب وباء كوفيد 

 

 ً ر والتقط صوراً في قاعة المحكمة دون إذن  كان موجوداً بين الجهوقبل البدء استجواب الشاهد حذرت القاضية الرئيسة صحفيا

وأشارت مرة أخرى إلى أن التصوير والتسجيالت الصوتية محظورة في المحاكمات في ألمانيا. وفي المستقبل ستقوم بمعاقبة  

 .انتهاكات من هذا النوع بفرض غرامات



 

وهو أيضاً مقيم في ألمانيا. وأفاد الشاهد أنه كان  لمتهم إياد أ. السيد أ. كان الشاهد الوحيد المستدعى في هذا اليوم ابن خال ا

شارك في المظاهرات وحاول حتى تنظيم   2011مهتماً بالسياسة منذ زمن بعيد. وعندما انطلقت االنتفاضة في مارس 

 .اجتماعات بنفسه

 

لكتابة عن االجتماع في  في مقهى إنترنت أثناء ا 2011وحسب أقوال الشاهد تم اعتقاله بعد مظاهرة فاشلة في أبريل / نيسان 

اإلنترنت. ويبدو أن قوات األمن لحقته إلى هناك. وطبقاً لتصريحاته تم اعتقاله من ثم أخذه إلى فرع فلسطين. وقال إن فروع  

حقق معه  المخابرات كانت معروفة بأنها "مجازر مخصصة لذبح األشخاص". ولذا بدا له من المدهش جداً أن الشخص الذي 

على عكس المعتقلين   -التحدث معه فقط. وأفاد أ. إنه تعرض لإلهانة ولكن لم يتعرض للضرب على اإلطالق  أكد له أنه يريد 

اآلخرين الذين رآهم في أروقة الفرع: كانوا يجلسون على األرض وأيديهم مربوطة خلف الرأس مواجهين الحائط وهكذا تم  

مع التنبيه السخيف أنه   - ساعات  10إطالق سراحه من الفرع بعد  و الفرع. وفسر أ. أنه تمضربهم وإذاللهم كلما مر بهم موظف

يستطيع االتصال بالفرع في أي وقت إذا كانت هناك مشاكل ويطلب المساعدة أو حتى مشاركة المعلومات مع موظفي القسم.  

ثنائي هذا معه هو بالذات.  فسير لسبب التعامل اإلستورداً على سؤال أجاب الشاهد أنه لم يقبل هذا العرض أبداً. وليس لديه ت

 ورغم النهاية السعيدة إلعتقاله، إال أنه على حد قوله لم يغادر منزله لمدة أسابيع بسبب الخوف. 

 

ومع ذلك، لم تكن هناك إشكالية بالنسبة له هو الذي تم اعتقاله وشاهد السلوك الوحشي لقوات األمن أثناء المظاهرات إزاء كون 

ن الدولة. إذ أن إياد. أ. أفصح مراراً عن دعمه لالنتفاضة وقام حتى بتسريب معلومات كلما اكتشف  بن خاله يعمل في جهاز أما

أن هناك نية في القبض على بعض المعارف وتحدث باستنكار عن زمالئه الوحشيين. هذه األقوال لم تثر استغراب الجمهور  

راراً عما إذا لم يكن من الصعب عليه كشخص ينتقد  ر الذي ظل يسأل الشاهد مفحسب بل أيضاً استغراب القاضي المستشا

النظام أن يكون له ابن خال يعمل في خدمة الحكومة أو كيف يمكن المطابقة بين أقوال إياد أ.  أنه يدعم اإلنتفاضة وبين عمله 

شاهد على كل هذه زاء عمل ابن خاله. رد الالمحدد في جهاز أمن الدولة. كما سأله إذا لم يكن هو كمعارض قد قلق يوماً إ

 .األسئلة بالنفي

 

وبحسب أ.، فهو لم يعرف بالضبط ما كان يفعله المتهم لدى جهاز أمن الدولة. تطوع ابن خاله للعمل في األمن حيث توظف  

نه  الحديث عن ذلك. وال يمك في البداية كمدرس رياضة ثم في قسم الشؤون الدينية. أما بالنسبة ألنشطته هناك فلم يتبادل اإلثنان

إال أن المتهم كان يتحدث كثيراً ما عن السلوك الوحشي لحافظ   -  40أن يحدد ما إذا كان إياد أ. قد عمل في أي وقت في الفرع 

 .40مخلوف أيضاً تجاه مساعديه. وكان مخلوف آنذاك يترأس الفرع 

 

 2019نه أفاد لدى الشرطة في خريف أن عليه قول الحقيقة وأ ونبهت القاضية الرئيسة والهيئة الشاهد مرة تلو األخرى إلى

. ورغم أن أجزاء من  40بما في ذلك عن أنشطته المحددة والوقت الذي قضاه في الفرع  –بمعلومات أكثر تفصيالً عن إياد أ. 

ى  لذلك فهو ليس قادراً عل هذه التصريحات ُعرضت عليه تمسك الشاهد بقوله إن إياد أ. لم يخبره أبداً بما كان يفعله بالضبط.

 .251الحديث عن أي شيء بالنسبة لالتهام بأن إياد أ. ساعد في نقل أشخاص إلى الفرع 

 

 .2020يوليو  29وستستمر المحاكمة بعد فترة انقطاع في 

 

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



 

مرة أخرى على بعد بضعة خطوات من حيث اصطف الزوار والموظفون اإلداريون والصحفيون  يوليو / تموز تم  2في 

من محاكمة الخطيب وضع مائة واثنين وعشرين صورة لسوريين مختفين. فُرشت الصور التي  16لدخول المحكمة لليوم 

لذكرى. ونظمت هذا المعرض منظمة  بزهور بيضاء إلحياء اشملت رجااًل ونساًء وأطفاالً مسطحةً على األرض وتم تزيينها  

"عائالت من أجل الحرية '' وهي حركة لعائالت سورية تنشط ضد االعتقال واالختفاء غير القانونيين بقيادة نساء. أما بعد  

ركة الذي كان قد نظم  الدخول إلى قاعة المحكمة فكان ال يزال بإمكان الزائرين رؤية أعمال الفنان المفاهيمي والناشط خالد ب

(. وقد تم جمع خمسينتمثاالً لبّسها الفنان مالبس لسوريين مقيمين في  15معرضاً في اليوم السابق )انظر تقرير المحاكمة لليوم 

المنفى على شكل يحي أنها تشارك في مظاهرة صامتة. كان المعرض صدى للغضب والفزع بخصوص االعتقاالت التعسفية  

التماثيل احتجاجاً على الجرائم ذاتها التي اُتهم بها المتهمون الجالسون في قاعة   ي سوريا وُرفعت قبضاتواالختفاء القسري ف 

 .المحكمة

 

وركز اليومين السادس عشر والسابع عشر للمحاكمة على شهادة أحد الشهود الرئيسيين وهو السيد إ. فكانت شهادته مفصلة  

  - . وشهد السيد إ. أن أنور ر. 2012لغاية صيف  2011منذ   251رس في الفرع ومقنعة وأدلى بها بثقة تامة. كان يعمل كحا

حتى توقيت مغادرة الشاهد لمنصبه. وشرح الشاهد لهيئة  251كان حاضراً في الفرع   -الذي تعرف إليه في قاعة المحكمة 

اة موقع ركزت أسئلة القض. وبينما كان يصف خارطة ال251المحكمة كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة لرسم رسمه للفرع 

مكان وجود زنازين االحتجاز نسبةً لمكاتب أنور ر. وزمالئه.    - والمدعين العامين مرة تلو األخرى على نقطة حاسمة بعينها 

.  251وكان السبب وراء ذلك واضحاً إذ أنهم حاولوا من خالل ذلك إثبات معرفة أنور ر. بالتعذيب وسوء المعاملة في الفرع 

قطة حراسته خارج مباني الفرع سوء المعاملة واالحتجاز الالحق لمئات من األشخاص  إ. كيف شهد حتى من ن  ووصف السيد 

الذين وصلوا إلى الفرع حيث تم إدخالهم إلى غرف التحقيق أو إلى االحتجاز. كما وصف سماع صرخاتهم من األلم من قبو  

 ."ئًاالفرع أثناء تعرضهم للضرب وهم ينشجون أنهم "لم يفعلوا شي

 

هد قرب مكتب أنور ر. من مواقع التعذيب بينما أصر أنور ر. في تصريحاته المسجلة على عدم معرفته به.  أظهر رسم الشا

فحسب رأي الكثير من المتفرجين زادت شهادة الشاهد في تآكل مصداقية أقوال أنور ر. أمام المحكمة )انظر تقرير المحاكمة  

 لليوم الخامس(.

 

لشرطة وموظف لدى سلطات الهجرة الذان كانا مسؤولين عن المقابالت األولية مع  إلى شهادات من ضابط اكم تم االستماع 

من المحاكمة. وكانت شهادتهم تتماشى مع ما قاله السيد إ. ودعمت االنطباع بأن ذكريات السيد   71يوليو، يوم  3السيد إ. في 

 شهادته السابقة. إ. وتأمالته أثناء المحاكمة كانت متسقة مع 

 

الجلسة تقدم محامي أحد المدعين بالحق المدني بطلب لالستماع إلى شاهد إضافي. فهذا الشاهد المقيم حالياً في   وقُبيل نهاية 

 .2011وتعرضهناك للتعذيب في عام  251تركيا هو إمام معروف تم احتجازه في الفرع 

 

  الضابط المشرف عليه.  من قبل فراج عنه كيف تم توبيخ أنور رووصف المحامي في طلبه أن هذا الشاهد الحظ أثناء اإل

بسبب قراره اعتقال وتعذيب هكذا شخصية دينية معروفة. وفي وقت الحق بعد أن هرب كل من أنور ر. والشاهد من سوريا  

ن". ومن شأن  اتصل أنور ر. بالشاهد ليقول له إنه يشعر باألسف "على كل ما حدث" وأنهما "كالهما في نفس الجانب اآل

ال هذا الشاهد، األمر الذي تحتاج للسلطات األلمانية  من أجل تحقيقه إلى دعم دبلوماسي أو تقني، أن يزيد من  االستماع إلى أقو

 .251إثبات معرفة وسلطة أنور ر. العتقال ومعاملة وتعذيب أولئك الذين عانوا وتعذبوا في الفرع 



 

 .2020يوليو  6ستستمر المحاكمة في 

 

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

 

ال يمكن إسكاتهم: هذا الموقف يجمع بين الناشطين السوريين الذين يحتجون أمام مبنى المحكمة في كوبلنتس وبين الناجي من  

 .من محاكمة الخطيبالتعذيب الذي شهد في قاعة المحكمة في اليوم الخامس عشر 

 

أو "صامت" هو عنوان العمل الفني لخالد بركة، الفنان المختص في الفن المفاهيمي والناشط   "MUTE"المحكمة:أمام مبنى 

تمثاالً يرتدون مالبس لناشطين سوريين مقيمين  في   50الثقافي من الجوالن )سوريا(، المثبت مقابل مدخل جانبي للمحكمة: 

لجرائم المرتكبة من قبل نظام الرئيس السوري بشار األسد. ويتم دعم  بشكل سلمي ضد القمع والعنف وا المنفى "يتظاهرون"

العمل الفني هذا من قبل منظمات تبني ثورة وعائالت من أجل الحرية والحملة السورية وكذلك من قبل المركز األوروبي  

 للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان.

 

المشترك هو عملية مجتمعية تعالج التعذيب وجرائم أخرى بشكل  يكمالن بعضهما البعض. فالهدف  إن الفن والعمل القانوني"

شامل"، هذا ما يشرحه أندرياس شولير، مدير القسم الخاص ب "الجرائم الدولية والمسؤولية القانونية"، عن السبب وراء دعم  

 المركزللعمل الفني.  

 

وبعض القضاة المستشارين وممثلي النيابة العامة  اح هذا المنهاج: القاضي الرئيس، يتبين نج128أما في الداخل، في القاعة 

االتحادية ومحامي المدعين بالحق المدني والمدافعين عن أنور ر. وإياد أ. وكذلك جميع الحاضرين من الجمهور تقريباً يقفون 

لمحكمة سيتفرج على  يب المدعو اليوم للمثول أمام اعند النوافذ وينظرون إلى "المتظاهرين الصامتين". وحتى الناجي من التعذ 

 .العمل الفني وفقاً ألقواله

 

كم جنوب دمشق(   10عاماً والذي كان سابقاً صاحب فندق ومقاول بناء من بلدة السيدة زينب ) 30الرجل البالغ من العمر 

القاضية  ام كمساعد قانوني. وعندما تطلبأنهالت يمثل أمام المحكمة دون مح –ويعمل اآلن في التسقيف في والية ساكسونيا 

منه بعد إتمام اإلجراءات الشكلية األولية أن يسرد قليالً، فإنه يبدأ باالرتجاف بشكل واضح لألعين ولكنه يمسك نفسه بسرعة  

األسد   وعن التصعيد في استخدام العنف من قبل نظام 2011ويبدأ بالحديث: عن الوضع في منطقته األصلية اعتباراً من عام  

ميليشيات األجنبية وعن العدد الكبير من النازحين حيث كان بينهم الكثير من النساء واألطفال والجيش السوري الحر وال

 ومعظمهم من السنّة مثل الشاهد. وإيواؤه للنازحين هو ما سبب له المشاكل حسب أقواله.

 

ز االحتجاز التابعة للمخابرات  بداية كان معتقالً في أحد مراك. وفي ال2012حسبما أفاد الشاهد تم إلقاء القبض عليه في يوليو 

في السيدة زينب حيث قام بعض أفراد الميليشيات بتعذيبه بوحشية لمدة خمسة أيام. ومن ثم تم نقله إلى فرع الخطيب أي فرع  

 .للمخابرات العامة الذي تركز عليه هذه المحاكمة 251

 



لى القاضية أن تتخيل الزنازن الجماعية مثل  الخطيب بكلمات وصور مؤثرة حيث يقول إنه عويصف الشاهد الوضع في فرع  

ناقالت الخنازير أو مثل وعاء مليء بالمكرونة المغلية: مئات من األشخاص العراة والُمعذبون مكدسون ومحشورون في مكان  

وجثث الموتى في الممرات. ولقد عاش وجرب  ضيق للغاية. وتعالت الصرخات من الزنازن األخرى بينما تناثر المصابون 

 .لك بنفسه أو شهده بأم عينيه أو سمعه من سجناء آخرين. وبفضل السجناء اآلخرين فهم أيضاً أنه موقوف في فرع الخطيبذ 

 

وقد تم التحقيق معه عدة مرات وتعرض خاصةً للضرب. ولكن لم يتضح تماماً من خالل أقوال الشاهد من بالضبط تحقق معه  

ر المتهم الرئيسي أنور ر. إال على هامش حديثه ولم يتحدث أبداً عن إياد أ. وأكثر  و أساء معاملته متى وفي أي مكان. ولم يذكأ

من مرة يحاول القضاة والمستشارون توضيح بعض التناقضات مع التصريحات التي أدلى بها الرجل إزاء الشرطة في  

نه الشاهد بكل وضوح هو أنه بقى بعض األمور غير واضحة. ولكن ما عبر ع . ومع ذلك ت2019أنهالت في عام  -ساكسونيا 

 .ما زال يعاني كثيراً من تبعات االعتقال والتعذيب. ومع ذلك فإنه ال يريد أن يبقى صامتاً حتى تتم محاسبة المسؤولين

 

 .يوليو 2وستستأنف المحاكمة في 

 

  , يدلي بشهادته295: شاهد من الداخل، من الفرع 2020حزيران  24/25، 14و 13محاكمة الخطيب، يوم 

من محاكمة   13لمحكمة كوبلنز، التقط مصور بعض الصور األخيرة للمتهمين أنور ر وإياد أ قبل بدء اليوم  128في الغرفة 

 الخطيب.

وظف سابق في جهاز المخابرات العامة في سوريا وكذلك استجواب االستماع إلى م -ألول مرة  -كان المخطط لهذا اليوم 

دية. لكن سرعان ما فهم الحاضرون في المحكمة أن هذا اليوم لن يكون كما هو مفترض.  عضوين من الشرطة الجنائية االتحا  

وأنفه: بدا خجواًل،   األمن الشاهد الى غرفة المحكمة.  أكتاف رفيعة وسترة جلدية داكنة وقناع يغطي فمه عناصررافق أحد 

يحب أن يكون هنا.   وربما حتى خائفًا. حتى أولئك الذين في مقاعد الزوار رأوا بوضوح: إنه ال   

  295وعمل في الفرع  - ، فر الشاب السوري إلى ألمانيا. في سوريا، درس اإللكترونيات وعلوم الكمبيوتر 2015في عام 

م توظيفه في مكتب البريد المركزي ويفترض أنه تمكن من . ت2010اني/ نوفمبر التابع إلدارة المخابرات العامة منذ تشرين الث

لفرع، إلى معلومات عن المقابر الجماعية والقوائم التي أرسلتها مستشفيات تشرين أو المزة أو حاميش  الوصول إلى ملفات ا

ت والمستشفيات الى مقابر دمشق الجماعية إلى إدارة الفرع. تحكي هذه القوائم عن الجثث التي سيتم نقلها من فروع المخابرا 

الفروع والتاريخ واألرقام المخصصة لكل واحد من القتلى. قال   وعدد هذه الجثث. وقد أدرجوا أسماء المستشفيات وأرقام 

.  الشاهد إنه من المعروف بشكل عام أن هؤالء األشخاص ما كانوا ليقضوا ألسباب طبيعية بل قتلوا على أيدي األجهزة السرية  

 

سئلة بشكل صحيح؟ هل كانت  بالفعل عندما بدأ القاضي في استجواب الشاهد كان هناك ارتباك كبير: هل لم يفهم السوري األ

حيان، ال يبدو أن الشاهد يجيب على األسئلة على اإلطالق، تجنبها، وكرر نفسه. بدأ ينفذ  الترجمة ناقصة؟ في كثير من األ 

لماذا تتناقض شهادة الشاهد مع المعلومات التي أعطاها للشرطة في األشهر السابقة؟  صبر القاضية وكذلك جميع اآلخرين. 

اآلن أن يقول أي شيء محدد عن القبور الجماعية؟ وادعى الشاهد أنه لم يعد يتذكر المزيد.  لماذا يرفض   

ووحدته  -ى قبل ذلك  الذي كان يعرفه حت -، قال الشاهد إنه رأى المدعى عليه إياد أ 2019في فحص الشرطة في صيف 

لن ن التفاصيل حول هذا الموضوع. كما أعبالقرب من المقابر الجماعية. لكن المحكمة لم تتمكن من الحصول على مزيد م

وهو ما يتعارض مرة أخرى مع استجواب الشرطة السابق.  -الشاهد أنه التقى إياد أ مرة واحدة من قبل    

 



اعة المحكمة بشكل ملحوظ. سألت إذا كان الشاهد خائفا. هل لهذا عالقة بحقيقة أن أصبحت القاضية غاضبة، تغير المناخ في ق

قد تعرضت للتهديد هناك؟ ربما حتى من قبل عائلة المدعى عليه إياد أ؟ قبل االستراحة بوقت    - تعيش في تركيا  التي -عائلته 

دة زور؟ وأن الدولة األلمانية حاولت معالجة الظلم قصير، تدخل النائب العام: هل فهم الشاهد أنه كان على وشك اإلدالء بشها

عدة المانيا في هذا االمر؟  في سوريا وانه يقع على الشاهد التزام بمسا  

 بعد االستراحة، صمت موتًر: هل سيتذكر الشاهد أكثر اآلن؟

فرع االمنية، ومعسكرات  ال يزال لديه فجوات كبيرة بالذاكرة. على صور األقمار الصناعية، حدد الشاهد بوضوح مباني اال 

ناقض  لمدعي العام أسئلته، تهرب منها الشاهد، وتدريب المخابرات، وما يسمى مقبرة الشهداء في دمشق. ولكن عندما طرح ا

 نفسه، حتى عندما قاطعه المدعي العام وقال: "هذا يكفي ... ستجيب على هذا السؤال اآلن". 

ة عن أجهزة المخابرات، وعن قوائم القتلى. ويبقى السؤال: هل كان الشاب كل ما خرج من الشاهد: بعض المعلومات العام

وأسرته لدرجة أنه لم يجرؤ على الشهادة ضد المتهم في المحكمة؟ خائفاً جداً من إياد أ  

 

الثنان أنهما  وفي اليوم التالي، تم سماع ضابطي الشرطة الجنائية االتحادية اللذين استجوبا الشاهد أثناء تحقيقات الشرطة. ذكر ا

ترجمين. قال المحقق األول إن الشاهد لم يبد  مأبلغا الشاهد بحقوقه كالمعتاد ولم يكن لديهما انطباع بأن لديه أي مشاكل مع ال

خائفاً أو غير آمن بأي شكل من األشكال. قال المسؤوالن إن الشاهد قدم معلومات مفصلة وذات مصداقية، على سبيل المثال 

عية. معلومات تطابق نتائج تحقيق الشرطة. على القبور الجما  

إال من الحصول على بعض التفاصيل، المهمة جزئياً، من الشاهد. وردا ولم يتمكن محامو الدفاع ومحامو المدعين المشتركين 

سليم  ت على سؤال محامي المدعي المشترك، رسم الشاهد مخططا لقوائم الموتى: االسم ورقم المستشفى وتاريخ الوفاة وتاريخ

ل مخيف في محكمة كوبلنز.  الجثث. وبالتالي فإن الشاهد الذي من داخل الفرع يجعل عمل المخابرات السورية حاضراً بشك  

2020تموز  1ستستمر المحاكمة يوم األربعاء    

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 2020حزيران   5-4 11-12:محاكمة الخطيب، يوم 

االضطهاد و"االختفاء القسري" والتعذيب سماع أقوال انور البني المحامي السوري المدافع عن حقوق االنسان،  11/12يوم 

وغيرها من الجرائم التي ارتكبها نظام الرئيس السوري بشار األسد ما يشغل بال أنور البني  من قبل المخابرات السورية: هذه

عاماً. ولكن لم يكن هذا هو السبب الوحيد الستدعائه كشاهد في    30نسانمنذ ما يزيد عن  المحامي السوري المدافع عن حقوق اال

من تجربته الخاصة كما أنه التقى في فرع آخر أيضاً   251فرع  المن محاكمة الخطيب إذ أن أنور البني يعرف    12و  11يومي  

ي المخرج والمدعي بالحق المدني فراس فياض  محام 2012بالمتهم الرئيسي أنور ر. شخصياً. عدا ذلك كان في سوريا عام 

 (. 10/11الذي قد أدلى بشهادته مباشرة أمام المحكمة )انظر تقرير المحاكمة يومي 



ريين في المنفى وكذلك بين كل من يهتم بشأن السوري لذا فإن اإلقبال على المقاعد المخصصة إن البني معروف بين السو

يراً في هذا اليوم. وقبل بدء جلسة االستماع في اليوم الحادي عشر من المحاكمة أصر  للجمهور والصحافة في المحكمة كان كب 

فياض ووفاء مصطفى وهي ناشطة في منظمة  البني على شيء واحد، أال وهو المشاركة في اعتصام قصير مع فراس 

سوريين اختفوا بفعل  صورة شخصية لـ 40سنوات وذلك وسط  7"عائالت من أجل الحرية '' ووالدها مسجون منذ حوالي 

 .أجهزة المخابرات التابعة لنظام األسد 

مالحقة الجرائم التي اُتهم بها    ووّضح الشاهد البني موقفه منذ البداية: إن موضوع محاكمة الخطيب هو أكثر بكثير من مجرد 

من أجل البقاء في السلطة، هكذا أنور. ر. وإياد. أ. إذ أن عائلة األسد تبني حكمها منذ عقود على االعتقال التعسفي والتعذيب 

 .شرح البني

السورية  من جهاز المخابرات 251حيث اُعتقل وتعذب لمدة أسبوع في فرع  1978تم إلقاء القبض عليه ألول مرة في عام 

 .العامة أي في نفس الفرع بالضبط الذي كان المتهم أنور ر. فيه مسؤوالً عن التحقيقات بعد سنوات من ذلك حسب المزاعم

عاماً كمحام يمثل أعضاء   20عندما كان البني يعمل منذ ما يقرب من 2006وفسر البني إنه لم يلتق بأنور ر. إال في عام

أوالً  285، تم اعتقاله ونقله إلى فرع 2006مايو   17ي النظام اآلخرين. وفي مساء يوم المعارضة وعدد ال يحصى من منتقد 

متراً مربعاً تقريباً. وفي الليل  20رجالً حشروا في مساحة  50امي أن حوالي حيث كان أنور ر.  يعمل آنذاك. ووصف المح

 .له برهاناً قاطعاً على التعذيب كان يسمع صرخات رهيبة من زنازين أخرى وممرات السجن وكان هذا بالنسبة 

الشاهد، قد كثفت   وبعد حوالي خمس سنوات بالضبط أُطلق سراح البني من الحجز )في سجن عدرا(. وفي ذلك الوقت، أكد 

حاول عمالء األسد الحصول  2011حكومة األسد القمع والتعذيب للمنتقدين المحتملين كرد على االحتجاجات السلمية: “قبل 

فكان الهدف هو االنتقام. تم تعذيب من طالبوا بالحرية، حتى الموت في   2011تحت التعذيب. أما منذ عام على معلومات 

 ." بعض األحيان 

استطاع البني الحديث عن   2011اعتباراً من عام  251ى ما عرف من العديد من موكليه الذين اُحتجزوا في فرع وبناء عل

من أجل مواصلة التحقيق  285قال إنهم تعرضوا للتعذيب القاسي قبل نقلهم إلى فرع الكثير من التفاصيل أمام المحكمة إذ أنه 

 .شباح بعد إطالق سراحهممعهم. وذكر البني أنه رأى أشخاصاً يشبهون األ

وبعد هذه األوصاف سألت القاضية الشاهد عن صور جثث آالف السجناء التي هربها "القيصر" وهو معاون سابق في الشرطة 

السورية من سوريا وسلمها للسلطات القضائية األلمانية. وشرح البني في هذا الصدد خاصةً نظام ترقيم الجثث الذي  العسكرية 

 .ت عن االعتقال والوفاة في مختلف فروع جهاز المخابرات السوريةيدل على معلوما

وكيفية مصادفة الشاهد أنور البني   من محاكمة الخطيب أيضاً، كما كان متوقعاً، حول تاريخ ومكان 11ودار الحديث في يوم 

مركز إليواء الالجئين في  وذلك أوالً في  2014/2015للمتهم الرئيسي أنور ر. وأفاد البني أنها حصلت في خريف أو شتاء 

 .مارينفيلدي في برلين وفيما بعد صادفا بعضهما عند أحد المتاجر ألدوات البناء في برلين

ني عشر( فركزت جلسة االستماع على معرفة البني بأجهزة األمن السورية بشكل عام وخاصة  أما في اليوم التالي )اليوم الثا

هزة المخابرات ودور فئات من الشعب بعينها ودور بعض األشخاص في هذا  المناصب والمسؤوليات داخل أج - 251بفرع 

استخدام العنف الجنسي وعواقبه على المدى   النظام والظروف الجغرافية والمكانية وكذلك أساليب التعذيب المحددة بما في ذلك

يا التي دافع فيها عن الناجين من  الطويل. ورجع الشاهد أقواله مراراً إلى أوصاف موكليه العديدين وبحثه في شأن القضا

 .التعذيب أو أقاربهم

ور ر. )انظر التقرير عن  وجاءت األقوال أثناء جلسة استماع البني بتناقض صارخ للعديد من التصريحات التي أدلى بها أن

سلق إلى مناصب  اليوم الخامس من المحاكمة( حيث كان بإمكان "السوريين من الطائفة السنية" )وأنور ر. منهم( أيضاً الت

بقيادة  40قيادية في جهاز المخابرات وكان بعضهم حتى معروفاً بمعاملتهم الوحشية للسجناء. أما بالنسبة للمزاعم أن فرع  

 فقد اعتبر الشاهد هذا االحتمال مستبعداً. 2011خالل عام  251د استولى على فرع حافظ مخلوف ق 

 . 2020يونيو24ومن المزمع عقد الجلسة القادمة في 



 

، وخصوصاً للضحايا والنشطاء السوريين: لمدة يوم  كان اليوم العاشر واليوم الحادي عشر من محاكمة الخطيب مهمين

للغة العربية.  من التعذيب للمرة األولى في هذه المحاكمة. وللمرة األولى تم التحدث كثيراً با ونصف، تم االستماع ألحد الناجين

، منتج سوري ومدعي في القضية، مقابل القاضية وهيئة المحكمة، على يساره مترجم، إلى يمينه محاميه.  فراس فياضجلس 

إلى األلمانية. أخيًرا، استطاع العديد من الناشطين كان فياض يتحدث العربية بصوت مسموع إلى الجميع، ثم ترجم مترجمه 

يب من الحضور أن يفهموا ما يُقال في قاعة المحكمة.  السوريين والناجين من التعذ   

 

تحدث فراس فياض عن حياته في سوريا، كطالب ومخرج أفالم، ثم عن اللحظة التي غيرت كل شيء: بداية االحتجاجات ضد  

وخاصة  كل ما يستطيع توثيقه،  . أفاد فياض أنه أخذ كاميرته وحاول توثيق2011س مار  15حكومة بشار األسد في 

مظاهرات. وعلًم اآلخرين أن يفعلوا نفس الشيء. قام بتصوير األشخاص الذين يتم اعتقالهم. بواسطة كاميرته، صًور الشرطة ال

قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود. كان  وهي تطلق النار على المتظاهرين، وتسيئ معاملتهم وتضربهم بالهراوات وتلقي 

 نت تستهدفه بسبب عمله. على يقين من أن الحكومة السورية كا

في أول اعتقال له، اختطف فياض من قبل المخابرات الجوية، ورأى أطفااًل صغاًرا وجثثًا في القسم الذي أحضر إليه. في  

لوب. أفاد فياض أنه كان يريد االنتقال إلى دبي مع ما التقطه من أجل  المرة الثانية التي اعتقل فيها، حذره صديق من أنه مط

، فرع  251ن تم القبض عليه في المطار. أوالً، تم نقله إلى إدارة المعلومات، وبعد بضعة أيام تم نقله إلى قسم فيلمه، ولك

 الخطيب.

 

قبل الحراس عند وصولهم. كان عليه  وصف فياض ما يسمى بحفل االستقبال، حيث يتعرض المعتقلين للضرب المبرح من  

لبضعة أيام، كانت مزدحمة لدرجة أن الناس حاولوا النوم أثناء الوقوف. مراًرا  خلع مالبسه، ثم نقل إلى زنزانة جماعية 

وتكراًرا، أخبر المحكمة عن الصراخ الرهيب، وخوفه المميت على أشخاص رآهم ولم يكن متأكًدا مما إذا كانوا أموات ام على  

يب في زنزانة انفرادية. أظهر القاضي  . أمضى فياض معظم اعتقاله في الخط251د الحياة، وأيًضا على طفل في الفرع قي

 رسًما للسجن مع غرف استجواب وزنزانات كان الشاهد قد رسمها أثناء استجواب سابق للشرطة في ألمانيا. 

لعينين، لكنه استطاع التعرف جزئيًا على محيطه، بما في  لقد تم استجوابه ثالث مرات على األقل في الخطيب. كان معصوب ا

تجوبه. بالعودة إلى زنزانته الجماعية، سمع فياض اسم أنور ر. ألول مرة من سجناء آخرين. في وقت  ذلك الرجل الذي اس

 .الحق قال إنه تعرف على أنور ر. من الصور في وسائل اإلعالم، ولكن أيًضا أثناء استجواب الشرطة في برلين 

 

في   70إلى  60ي الماضي، لكنه كان متأكدا بنسبة قال فياض في المحكمة إن المدعى عليه بدا مختلفا قليال عما كان عليه ف

.لكن أنور ر. ظل صامتا  من صوتهالمائة من أن الرجل هو الذي استجوبه في ذلك الوقت.وذكر أنه ربما يستطيع التعرف عليه 

 ن يظل صامتا، سارع محاميه للتأكيد.ويمكنه أ –مرة أخرى يوم المحاكمة 

 

بل شخًصا تعرض لهذا التعذيب ونجا منه   -يقدم تقارير وقصًصا عن التعذيب في سوريا للمرة األولى، لم يكن الشاهد شخًصا 

 شخص ورد ذكرهم في الئحة االتهام بمحاكمة الخطيب. 4000وهو واحد من بين  -بنفسه  

 

عنف حتى خروج الدماء، على قدميه وظهره ، وكيف تم تعليقه من يديه ، وكذلك ال وصف الشاهد الضرب بالكابالت والعصي

الجنسي. تحدث عن الظروف في الزنازين: القليل من الطعام المتعفن في كثير من األحيان، وال يكاد يوجد أي ماء، والظروف 



أكد من أنه لن يغادر الخطيب وهو على قيد  الصحية الالإنسانية وعدم وجود رعاية طبية. كان خائفا حتى الموت وكان شبه مت

 الحياة.

ثار ما بعد التعذيب: ألم مستمر في يديه وساقيه واضطرابات النوم والقلق واالكتئاب. وحتى اآلن،  حتى اليوم يشعر فياض بآ

ول ببساطة  خالل شهادته في كوبلنز، كان يخشى أن تهدد الحكومة السورية عائلته. وقال الى ان يحين وقت المحاكمة، حا

 نسيان وقمع ما حدث له في السجن.

ً كان  تحمل ما وصف فياض على الصحفيين وغيرهم من الزوار في المحكمة. كان األمر األكثر إثارة للدهشة هو  صعبا

  الرسالة المهمة التي وجهها فراس فياض للمتهمين الرئيسيين: كان يمكن أن يكون مستعًدا لمسامحته فيما لو أن أنور ر اعتذر

فياض يعتقد أن هذا لن يحدث أبًدا، خاصة بعد أن أنكر أنور ر  عنف تعسفي وتعذيب. لكن  -واعترف بما حدث في الخطيب  

 سابقاً جميع التهم.

. وبعد ظهر ذلك اليوم استمرت المحاكمة بجلسة المحامي السوري أنور  2020يونيو / حزيران  4انتهت الجلسة ظهر يوم 

 البني.

 

 

 2020أيار  29المحاكمة اليوم التاسع من 

. وكان من المقرر االستماع إلى  نسبياً مثل اليوم الذي سبقهمن محاكمة الخطيب قصيراً  2020آيار  29كان اليوم التاسع 

شاهدين في هذا اليوم وذلك حول موضوع استجواب المتهم أنور ر. كشاهد في تحقيقات خاصة بقسم حماية الدولة التابع 

الجنائي الدولي في سوريا. والشاهدان هما مفتش  فورتمبيرغ بشأن جرائموفقاً للقانون -ائية لواليةبادنلمكتب التحقيقات الجن

جنائي برتبة نقيب أجرى هذا االستجواب ومترجم ترجم األقوال آنذاك. إال أن المترجم تعذر عليه المثول أمام المحكمة نظراً  

 إلى أنه حالياً موجود في الخارج.  

 

دينة شتوتغارت في إطار تحقيقات بخصوص شبهة  في م 2017أكتوبر  26نه تم استجواب أنور ر. كشاهد في وأفاد المفتش أ

ارتكاب جرائموفقاً للقانون الجنائي الدولي بعد أن ذكره شاهد آخر كشاهد محتمل. وتحدث المفتش من جانب عما كان يتذكره  

 تلو األخرى.  ومن جانب آخر قرأ محضر جلسة االستجواب من ذلك اليوم فقرة

 

جت قراءة محضر االستجواب هذا بعض التفاصيل الجديدة حيث قدم لمحة عامة عن  فبالنسبة ألفعال أنور ر. في سوريا أنت

 .المسيرة المهنية للمتهم ومنصبه في المخابرات السورية. إضافة إلى ذلك دار الحديث حول خلفية هروبه من سوريا

 

. كما أفاد أنور ر.  251ى فرع في ذلك الوقت أنه شهد جرائم حرب، مثالً نقل قتلى إل وذكر المفتش النقيب أن أنور ر صرح

في يوم واحد. ورداً على سؤال حول كيفية   251سجيناً إلى فرع  750أثناء هذا االستجواب أيضاًأنه تم أخذ ما يصل إلى 

"بأسلوب قاس" ألن البقاء مهذبا كان من   وأسلوب إجراء التحقيقات في سوريا قال أنور ر. إن بعض التحقيقات كانت تجري

اً إلى العدد الكبير من التحقيقات. وبدا هذا الوصف بمثابة استهزاء بالنسبة لبعض الحاضرين في قاعة المحكمة  المستحيل نظر

 وأثار التعذيب بائنة عليه باتت عالقة في ذاكرتهم من اليوم السابق.    251إذ أن صورة السجين وهو متوفى في فرع 

 

التابع للمخابرات السورية في حماة   320آنذاك ركزت على أنشطة الفرع ولكن نظراً إلى أن تحقيقاتمكتب التحقيقات الجنائية 

. وشهد المفتش النقيب أنه أحال المحضر بعد االستجواب إلى 251لم يتم استجواب أنور ر. بالتفاصيل حول ما وقع في فرع 



ان هناك داع لالشتباه في أن أنور  ة حيث كان من المفترض أن يحقق هذا األخير فيما إذا كالمكتب االتحادي للتحقيقات الجنائي

 .ر ارتكب جرائم 

وبعد أقل من ساعتين تم تسريح الشاهد الوحيد في ذلك اليوم دون تحليفه. واعترض الدفاع على استخدام أقوال ضابط الشرطة 

 .كمةوسيقدم تبريراً مفصالً لهذا الطلب خالل باقي المحا

. وتنوي المحكمة خاللها للمرة األولى االستماع إلى أحد المدعين 2020نيو يو 3من المقرر عقد الجلسة القادمة للمحاكمة في 

 .بالحق المدني كشاهد وهو المخرج فراس فياض

 

 

المحكمة. وكان  يوماً قصيراً مقارنةً باأليام السابقة لجلسات  - 2020آيار   28كان اليوم الثامن من محاكمة الخطيب  

على أساس أنه كان مقتنعاً بأن عمالء   2015موضوع الجلسة التحقيق مع أنور ر. بشأن الشكوى الجنائية التي قدمها في عام 

م استدعاء ثالثة شهود: مفتش  للمخابرات السورية كانوا يالحقونه في برلين )انظر التقرير عن اليوم السادس للمحاكمة(. ت 

كتب التحقيقات الجنائية التابع لواليةبرلين كان مسؤوالً عن التحقيق بخصوص الشكوى الجنائية ومفتشة  جنائي برتبة نقيب فيم

جنائية برتبة مالزم أول حضرت جلسة التحقيق ومترجم قام بالترجمة خالل التحقيق. إال أن هذا األخير اعتذر عن حضور 

 حكمة هذه بسبب إصابته بمرض.  جلسة الم

وعائالت من أجل   e Syria CampaignThانت فعالية قام بها نشطاء من منظمات حملة سوريا وقبل بدء المحاكمة ك

الحرية وتبني ثورة أمام مبنى المحكمة قد أثارت بعض الضجة حيث ذكر النشطاء العشرة بواسطة الفتة كانوا يرفعونها وُكتب  

وق اإلنسان التي ترتكبها الحكومة السورية ولفتوا د = دولة تعذيب # سوريا ليست آمنة!" بانتهاكات حقعليها "سوريا األس

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

لمحكمة وهي  صورة مؤطرة على الدرجات أمام ا 40ا وضع الناشطون الترحيل إلى سوريا بسبب التهديدات القائمة هناك. كم

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

بط الشرطة بالتفصيل عن ثم أدلى الموظف في مكتب التحقيقات الجنائية التابع لواليةبرلينبشهادته في المحكمة. وأفاد ضا

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

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

ر ر. عدة مرات أن هناك شخص ما يحي شكله أنه من أصل برات السورية. ووفقاً لمحضر جلسة التحقيق شعر أنوقبل المخا

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

دفعه في نهاية   اقعات أخرى أيضاً في شعور المتهم بعدم األمان مما صورة له من أجل ضمها إلى ملفه كمريض. كما تسببت و

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

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

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

في مكتب التحقيقات الجنائيةفلم يكن هناك أي دليل قاطع يدعم مزاعم ألنور ر. بأنه مالحق. ووافق على هذا التقييم أيضاً  

ك أوقف المدعي العام إجراءات  د أن طلب منه ضابط الشرطة إبداء الرأي. ونتيجة ذلجهاز المخابرات الخارجية االتحادي بع

 .التحقيق

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

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

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

 .2020مايو  29وستستمر المحاكمة في 

 



 

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

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

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

وليس  - اءات الهيكلية السورية كشاهد في اإلجر BKAأثناء فحص الشهود في ذلك الوقت. فقد تم استجواب إياد أ. من قبل 

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

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

محمة العدل الفيدرالية على استغالل الشهادة  راءات األولية وحتى مذكرة التوقيف في ذلك الوقت ولكن بعد ذلك وافقتاإلج

 بشكل جزئي بحيث ظل أياد أ رهن الحجز االحتياطي.  

 

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

في   BKA(، استجوب كشاهد من قبل   (BAMFرة والالجئين وأفاد أن إياد أ ، واتباعاً إلجراءات المكتب االتحادي للهج

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

جريم نفسه.  خباره كشاهد بحقوقه والتزاماته، بما في ذلك أنه لم يكن بحاجة إلى تأن إياد أ. تم إ BKAالمتهم. شهد مسؤول 

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

م تم تقديم بروتوكول االستجواب بأكمله  أوالً عن استجواب إياد أ. من الذاكرة ومن ث BKAخالل سماع شهادته، أخبر مسؤول 

طويلة وصعبة لجميع المعنيين. وقد اتضح مدى الوحشية المنهجية لجهاز المخابرات السورية   وهي عملية  -قسًما وراء اآلخر

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

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

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

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

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

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

وتذكير بعدد ال   -ختفاء في سجون المخابرات السورية مثل الخطيب األشخاص الذين فقدوا أرواحهم وتعرضوا للتعذيب واال

 من األشخاص الذين ال يزالون يعانون هناك.  يحصى

 .2020آيار   28ستستمر المحاكمة في 

 

 

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

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

 .عندما شعر بمالحقته وتهديده من قبل المخابرات السورية  2015فبراير 

الشاهدة األولى وهي شرطية برتبة نقيب تذكرت جزئياً ما حدث منذ خمس سنوات. وكان البالغ إستثنائياً مقارنة بعملها  

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

أنور ر. ومرافقته لضابطة الشرطة وثائق ُعرضت على الجميع في قاعة المحكمة بطريقة واضحة للعيان: عدة صفحات كتبها  

 .جمتها إلى اللغة األلمانيةأنور ر. باللغة العربية وبخط اليد وتر



عر بمراقبته ومالحقته وتهديده في برلين. وكان يخشى أن تكون المخابرات السورية قد  وأفاد أنور ر. أنه في ذلك الوقت ش

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

ر الذي أشار إليه خصيصاً ممثل المدعين بالحق ته العسكرية في سوريا: "المواطن السوري العقيد أنور ر." )األماسمه، برتب

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

يتولى   الذي كان من المفترض أن (LKA) قيقات الجنائية التابعة للواليةالبالغ آنذاك كما قامت بإيصالها إلى مكتب التح

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

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

أنور ر. بصفتها باحثة في العلوم السياسية واإلسالمية  اية الحديث لم تتذكر سوى القليل من ذلك اليوم. أنها تعرفت علىمنذ بد 

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

 الوضع الراهن في سوريا وتحليله.  

هة اتصال للمعارضة السورية في الوقت  ها بأنور ر. بصفته ضابط سابق رفيع المستوى في جهاز مخابرات وجوقد أوصي ل

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

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

تهاكات حقوق اإلنسان. أما بالنسبة لدوافعه لمغادرة سوريا فلم تستطع إال التكهن. وعندما شعر أنور ر. بمالحقته في  احتكاك بإن

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

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 

ضرون جيداً من اليوم السابق للمحاكمة، حيث أوضحت الشاهدة إن أمر ارتكاب  زال يذكرها الحاتصريحات أنور ر. التي ما  

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

عية المسماة بالكرسي األلماني  تعذيب مثال الوضسوريا عن حاالت تعذيب موثقة في فروع المخابرات وعن أساليب ال

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

 .2011هذه كانت منتشرة في سوريا حتى قبل 

 .2020مايو   27موعد المحاكمة القادم في 

 

 

 .المتهم الرئيسي أنور ر بيان/ أقوال – 2020مايو  18اليوم الخامس،  

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  

إلدارة  251ر ر. قد أعلنوا عن نيتهم قراءة بيان من قبل المسؤول السابق عن التحقيقات في فرع تهم الرئيسي أنوالم

 .المخابرات العامة الخاضعة للرئيس السوري بشار األسد 

بر حتى بعد  وكان أوائل الحاضرين قد وقفوا أمام مبنى المحكمة منذ الساعة السادسة صباحاً إال أنه كان عليهم التحلي بالص

 .الثانية ظهراً بقليل

إذ أن الجلسة ركزت في البداية على المتهم اآلخر إياد أ. حيث تم استجواب ثالثة شهود من موظفي المكتب االتحادي للهجرة 

 .والالجئين بالتفصيل عن قضية طلب اللجوء المقدم من قبل المتهم

صفحة. وتناوب على ذلك مع   45الوة البيان المكون من يكل بوكير تأما بعد الغداء فقد حان الوقت أخيراً: باشر المحامي ما

الدراسة  - زميله يورك فراتسكي ودام الموضوع لمدة ساعتين تقريباً حيث تم وصف السيرة المهنية ألنور ر. بالتفصيل 

  50بعد  ب" ألول مرةوالتدريب وترقيته عبر سلم المسؤوليات المختلفة في جهاز المخابرات العامة. وذُكرت كلمة "التعذي



دقيقة فقط. وهكذا كانت المحاضرة أمراً ال تُطاق بالنسبة للمتضررين السوريين الموجودين في قاعة المحكمة وحتى بالنسبة  

 للكثير من الصحفيين والمعنيين بين الجمهور الذين لم يتبق لهم سوى أن يهزوا رؤوسهم.

نب بأي شيء بل كان دائماً آخرون قاموا بإساءة معاملة السجناء  إنه غير مذ  وكان جوهر البيان الذي أدلى به أنور ر. ما يلي:

وتعذيبهم. ولم يستطع معارضة ذلك بأي شيء. حتى أنه حاول حسب أقواله مساعدة بعض السجناء. فإذن رفض أنور ر.  

لمدعي العام االتحادي  لتي تالها اإضافة إلى بعض االدعاءات المحددة من قبل الناجين من التعذيب ا –جميع التهم المسندة إليه 

. أما العديد من 251في بداية المحاكمة. وتوصل األمر به حتى إلى حد إنكار وجود أية أدوات تعذيب أو أساليب له في فرع 

األدلة المختلفة التي جمعها المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية حسب أقوال المحقق المسؤول والتي عرضها هذا األخير في  

 .ي للمحاكمة فهي تشير إلى خالف ذلكاليوم الثان

الضغط  251فقد حاول أنور ر. التقليل من دوره وإنكار أية مسؤولية: فحسب أقواله لقد مارس توفيق يونس وهو رئيس فرع 

 القيام  . ومنذ ذلك الحين لم يفعل أنور ر. شيئاً إال2011عليه أكثر من مرة كما أنه سحب منه مسؤولياته في أوائل يونيو 

 .ألعمال المكتبية وإعداد التقارير وإجراء بعض االستجوابات العامةبا

.  2012ثم دار الحديث حول السبب الذي دفع المتهم الرئيسي إلى االنشقاق وتوقيته وكيفيته ومغادرته سوريا أخيراً في عام 

لهيئة المحكمة عدداً من األشخاص   وأخيراً ذكروقدم أنور ر. نفسه على أنه كان مؤيداً للمعارضة السورية منذ فترة طويلة. 

 .يمكنهم أن يشهدوا على ذلك

دقيقة من تالوة البيان فقد انتهى اليوم الخامس من محاكمة الخطيب بسرعة كبيرة. لم يوضح بيان أنور ر. أي   100وبعد 

جميع التهم. كما  عام قاطع ل شيء بل كان مجرد عبارة عن تفسيرات تفصيلية ولكنها في نهاية المطاف لم تشكل سوى رفض 

يناقض البيان تناقضاً صارحاً ما تردد عن نظام المخابرات السورية منذ عقود. وفي جميع األحوال كان صفعة في وجه أولئك 

الذين يناضلون منذ سنوات بل وعقود من أجل مقاضاة التعذيب والجرائم األخرى المرتكبة بحق حقوق اإلنسان في المعتقالت  

 .251مثل فرع السورية 

 

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

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

يرهم من األطراف المعنية على سبيل  ة صحفيين وغيهم ومترجمي المدعى عليهم ونحو عشرلكن محاميهم والمتهمين ومحام

المثال الطالب أو المحامين الذين كانوا يراقبون المحاكمة. تم االستماع إلى ثالثة شاهدات في ذلك اليوم حول إجراءات دخول 

من أجلها. وأكثر على وثائق السلطات التي يعمل الشهود  نحيث كان التركيز أقل على أقواله -أنور ر وإجراءات اللجوء   

( فرع برلين, تم أجراء مقابلة معها حول إجراءات  BAMFفي المكتب االتحادي للهجرة والالجئين ) ةالشاهدة األولى ، موظف

. تحدثت الشاهدة حول إجراءات أنور ر, بسرعة كبيرة لدرجة أن المترجمين  2015اللجوء النور رسالن وعائلته في عام 

حظاتهم بالكاد استطاعوا مواكبة األمر واضطروا إلى طلب التحدث ببطئ عدة ا يسجلون مالوالمحامين السوريين الذين كانو

مرات. نظًرا ألنه في حالة أنور ر. تم افتراض أن شروط اللجوء قد استوفيت ويمكنه أيًضا أن يثبت بتأشيرة في جواز سفره 

 ومنح اللجوء وفقا لذلك. 2015 في عام   BAMFأنه سمح له بالبقاء في ألمانيا ، ولم تكن هناك جلسات استماع من قبل 

مع وثائق عرضها القاضي على الشاشة واحدةً تلو االخرى مع جهاز   - وأخيًرا ، تم توثيق مسار أنور ر. للجوء في ألمانيا 

في  عرض علوي في الجزء األمامي من القاعة: بدًءا من طلب اللجوء والتأشيرات في جواز سفر أنور ر. والطوابع المختلفة 

مطار تيغل. الوثائق التي ربما تم نسخها بالفعل عدة مرات ، كانت في   –بما في ذلك تأشيرة الدخول إلى برلين  -ه جواز سفر

كثير من األحيان غير مقروءة ، ال للزوار في الجزء الخلفي من القاعة وال للقاضية نفسها. التي حاولت مع هيئة المحكمة،  

 نور ر. ة بتأشيرة أأخيراً فك رموز الفقرات الخاص

( ، شهدت أوالً  حول ما هي معرفتها بدور أنور ر. في معارضة المنفى.  AAالشاهدة الثانية ، مستشارة من وزارة الخارجية )

في مؤتمر جنيف الثاني ، وهو مؤتمر سالم لألمم المتحدة  2014وشهدت أن ر. شارك كجزء من وفد المعارضة في يناير 

 لك الوقت دوره في المعارضة.كد لها في ذ حول سوريا. كان هذا سيؤ



كما ُسئلت المتحدثة عن خلفية دخول أنور ر. إلى ألمانيا. وذكرت أنها ال تعرف إال من الوثائق الموجودة في الملفات التي  

تحدث عنها عضو سوري معارض في وزارة الخارجية في ذلك الوقت لصالح دخول أنور ر. هنا أيًضا ، تم وضع المستندات 

النهاية على جهاز العرض العلوي ، على سبيل المثال طلب أنور ر. بوزارة الخارجية مع تفاصيل مهنته:   ات الصلة فيذ 

 العقيد في إدارة أمن الدولة.

 

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

( )مكتب الدولة للهجرة ،  Ausländerbehördeطويلة. بعد ذلك ، شهدت موظفة في هيئة األجانب )غداء مع استراحة 

 برلين(. 

ومع ذلك ، كانت جلسة االستماع الخاصة بها لفترة وجيزة وقد قدمت بيان قصير فقط حول طلب إعادة دخول أنور ر. من    

لطات التركية جواز سفره السوري على أساس أن تم تزويره. ت الس: ففي ذلك الوقت، صادر2015تركيا إلى ألمانيا في مايو 

ومع ذلك ، من الممكن أن التكون االسئلة قد ُوًضحت بالنهاية ولكن كان تركيز استجواب الشهود على الوثائق الكثيرة حول 

من الملفات  ردية هوية أنور ر. التي جمعتها سلطة األجانب. مرة أخرى ، كان لدى القاضية العديد من الصفحات الف

هذه المرة حتى في   - المعروضة على الشاشة لقراءتها ، ومرة أخرى تم عرض جواز السفر والتأشيرة للدخول إلى ألمانيا 

 نسخة مقروءة. 

 آيار.  18ستستمر المحاكمة في 

 

 تقرير خبيرةعن الوضع السياسي واالجتماعي في سوريا - 2020أبريل  28 - اليوم الثالث للمحاكمة 

الثالث من المحاكمة مثلت لورا تورمان كخبيرة. قامت تورمان وهي مختصة في علم الثقافات المقارن بتكليف من  اليوم في

واإلجراءات التي   2011المدعي العام االتحاديبإعداد تقرير خبير تقوم فيه بتحليل الوضع السياسي العام في سوريا في عام 

 .2012-2011والحركة اإلحتجاجية في عامي  عارضةاتخذتها حكومة الرئيس بشار األسد ضد الم

وشرحت مثالً أن حكم    1946الخبيرة أوالً، لمحة عامة عن التطورات السياسية في سوريا ال سيما منذ االستقالل في عام    قدمت

مطبوعبالخوف حافظ األسد كان حتى في السبعينيات من القرن الماضي يتميز بالقيود المفروضة على حرية التعبير ومناخ عام  

)"الربيع الدمشقي"(استمر   2000صيرة من االنفتاح السياسي واإلصالحات في عام و باستخدام التعذيبكذلك. وبعد مرحلة ق

 .القمع )العنيف( للمعارضة وأصحاب الرأي المغاير حتى تحت حكمإبنه وخليفته بشار األسد 

ا  ما أُلقي القبض على بعض الشباب الذين هتفوا بحسب متوسعتالمظاهرات ضد الحكومةوتفاقم الوضع عند  2011مارس  وفي

ُزعم "الشعب يريد إسقاط النظام" وعادوا فيما بعد من الحبسوعالمات التعذيبواضحة عليهم. وهذا ما أثارالرعب والغضب في 

ى الحرب األهلية ، وفي نهاية المطاف إل2011جميع أنحاء البالد مما أدى إلى احتجاجات جماهيرية اعتباراًمن منتصف مارس  

 .في سوريا 

مسار النزاع ثم تطرقت إلى دور أربع أجهزة مخابرات مختلفة. كما قدمت الخبيرة لمحة عامة عن  تورمان تفاصيل عن  وشرحت

الظروف في مراكز االحتجاز التابعة للمخابرات السورية وأساليب التعذيب المختلفة المستخدمة فيها بما في ذلك العنف الجنسي.  

 .الحكومة ضد المعارضة في السبعينيات ا ما كانت أساليب التعذيب هي نفسها التي استخدمتهاوغالبً 

تكلمت الباحثة عن النسيج اإلجتماعيفي سوريا وال سيما عن األغلبيات واألقليات الدينية )السنة والعلويين والمسيحيين(   كما

الجيش وعن حزب البعث الذي يحكم حسب ما ينص عليه وتوازن القوىفي المجتمع وصعود العلويين إلى السلطةوكذلك عن 

 .دستورورئيس الحزب هو الرئيس األسد ال

تقم هيئة المحكمة والمدافعون عن المتهمين ومحامو المدعين بالحق المدني لوحدهم بطرح األسئلة علىتورمان،بل وتحدث  ولم

فياض الذي  خاطبالخبيرة في اللغة العربية    كذلك الحاضر الوحيد من المدعين بالحق المدنيوهو المخرج السوري فراس



من قبل المترجمين الموجودين دائما من أجل الترجمة لصالح المتهمين( وسألهابين أسئلة أخرىأما إذاتم وصف  )مترجمة 

 .المعارضين بأنهم إرهابيون

 

 تحقيقات المكتب اإلتحادي للتحقيقات الجنائية -2020ابريل  24 –اليوم الثاني للمحاكمة 
 

تعذيب الممارس من قبل الحكومة في سوريا أمام محكمة كوبلنتس اإلقليمية العليا بدء المحاكمة األولى في العالم التي تعني بال  بعد

شرح موظف في المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية في اليوم الثاني من المحاكمةكيفيةفتح إجراءات التحقيق بحق المتهمين  

 .نت الخطوات الالزمة للقيام بذلكأنور ر وإياد أ. وما كا

 
الموظف الذي دعته المحكمة بصفته شاهد بتفاصيل حول توقيت وكيفية معرفة السلطات األلمانية بأنو ر ر.والجرائم التي وأفاد

من المزعومأنه ارتكبها،كما فسر كيف قام فريق التحقيق وهو الموظف شخصياً بفحص هذه المعلومات والتأكد منهانيابة عن 
لتفاصيل الفنية وبعض التفسيرات حول التعاون مع سلطات التحقيق في فرنسا والسويد لمكتب االتحادي. وإلى جانبعدد كبير من اا

 والنرويج وصف الشاهد تفاصيل عن الجرائم المحددة التي هي موضع المحاكمة.
 

أساليب التعذيب بعينها إذ أن الموظف  بالنسبة للحاضرين في قاعة المحكمة اللحظات األكثر كآبة، عندما تم وصف وكانت
 .دثخالل تقديمهللمحة عامة عن جلسات استجواب الشهود عن أسوء أنواع التعذيب وهي مسندة خاصةً إلى أنور رتح
 

إهتمام الرأي العام بالمحاكمة ما زال كبيراً،حيث كانت معظم مقاعد ممثلي وسائل اإلعالم في قاعة المحكمة في اليوم الثاني    كان
 .للمحاكمة مشغولة. وتم توزيع المقاعدالشاغرة على المشاهدين ومعظمهم من السوريين

 
 على الجميع التحلي بالصبر: 

أن المحاكمة قد تستغرق عدة سنوات. وقال المحامي   ECCHR رية وحقوق اإلنسانويتوقع المركز األوروبي للحقوق الدستو
يراً، وأنحضر العديد من المتضررين والنشطاء والمحامين من سوريا في  باتريك كروكر أنه من المهم بدء المحاكمة اآلن أخ

بصفتهم مدعين بالحق المدني، إذ أن  اليومين األولين. ويمثل كروكر سبعة ناجين من التعذيب الذين يشاركون في المحاكمة
لة لجميع من وقع ضحية لنظام  مجرد فتح هذه المحاكمةيبعث في نفوس الكثير ين داخل سوريا وخارجهااألمل في تحقيق العدا

 .التعذيب الخاص بالحكومة السورية
 
 

 بدء الجلسات الرئيسية وقراءة الئحة االتهام -اليوم األول للمحاكمة 

إجراءات المحاكمةبحق السوريين أنور ر. وإياد أ. بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية بدءتم 2020 نيسان/أبريلمن  23في 

ام المحكمة اإلقليمية العليا في مدينة كوبلنتس األلمانية.وكان المتضررون والنشطاء السوريون إضافة إلى تهم أخرى أم

غير الحكومية واألطراف المهتمة األخرى يصطفون أمام المحكمة منذ والصحفيون من جميع أنحاء العالم وممثلو المنظمات 

اكمة األولى في قضية تعنيبالتعذيب الممارس من قبل الحكومة جميعهم أرادوا معايشة وتوثيق بدء المح  -ساعات قبل بدء المحاكمة

 .في سوريا وهو حدث الذي طال انتظاره

وهذا عدد أقل من المعتاد – 128زائراًبالدخول إلى قاعة المحكمة  15ية و ممثالً للصحافة الدول 14النهاية تم السماحل في

وتم فصل المتهمين والمدعين بالحق المدني والمحامين والمترجمين   .19-بسبب اإلجراءات األمنية المفروضة نتيجة جائحة كوفيد 

مان الحماية من العدوى. لذا تأكدت  عن بعضهم البعض بألواح من الزجاج الشبكي، حيث كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لض

ر جهاز االتصال الداخلي يجري  القاضية الرئيسة قبل بدء المحاكمة أوالً من أن االتصال بين المتهمين ومحاميهم والمترجمين عب

 .بشكل سلس

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



فقد دار بعض المدعين بالحق المدني وكذلك أخرون من  مشاعر الحاضرينوذلك ليس فقط لدى المتضررين بين الجمهور: –

ذيب والمتضررينظهورهم للمتهمين بكل وضوحبينما كان آخرون في انتظار هذه اللحظة بالذات كي يحدقوا بين الناجين من التع

 .مباشرة في أعين المتهمين

  58حالة تعذيب و بـ  4000اسبر كلينج قراءة الئحة االتهام بعبارة "أنا أتهم".أنور ر.  متهم بالتواطؤ في المدعي العام ج بدأ

حالة فردية في الئحة االتهام أي تم تقديم  24الت من االعتداء جنسي واالغتصاب. كما تم إدراج حالة قتل عمد وبعض الحا

، حيث لم تسود الظروف الالإنسانية   251اإلعتقال عبر النقل إلى القسم  قصة شخصية لسوريين معذبين إبتداًء ب  24تفاصيل عن  

لمتكرر وصوالً إلى اإلفراج عنهم. وبحسب الئحة االتهام ليس فحسب بلجرت أيضاً "التحقيقات" الوحشية بإستخدام التعذيب ا

 هناك شك أن أنور ر. كان مدركاًللتعذيب وموافقاًعلى استخدامه على األقل ضمنياً. 

تصف الئحة االتهام الوضع السياسي في سوريا ودور أجهزة المخابرات وتوضح أن األمريتعلق هنا بجناة أفراد، ولكن  كما

ًضا في السياق الذي من المفترض أن ارتكبت فيه الجرائم إذ أن المتهمين كانا في األساس جزءاً من نظام  المحكمة ستحقق أي

عبر سنوات والواسع النطاق والممنهج للمواطنين غير المرغوب فيهم بأمر من حكومة  كامل. يتعلق األمر إذن بالتعذيب المستمر  

 .بشار األسد 

 كذلك.  .تهام خطياً في غضون األيام المقبلة ولم يتكلم إياد أأنور ر. التعليق على الئحة االوينوي

يب في سوريا." هكذا يقول المدعي بالحق "اليوم شاهدتللمرة األولى محاكمة عادلة ونزيهة.نريد ظهور الحقيقة حول نظام التعذ 

المدني قائالً: "هذه المحاكمة وهو أيضاًمن المّدعين بالحق  - وسيم مقداد-بعد جلسة المحاكمة. ويضيف  - حسين غرير-المدني 

 ." ليست فقط مهمة بالنسبة لي شخصياً بل بالنسبة لكل من ما زاليقبع في السجون ومن لم ينجوا منها. نريد العدالة للجميع

 .المحاكمة في اليوم التالي وستتابع

 

 

 


