مراقبة المحاكمة :المحاكمة األولى في العالم حول التعذيب في سوريا
يدعم المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق االنسان  ECCHRالناجين والناجيات السوريين من
التعذيب في محاكمة الخطيب في المحكمة اإلقليمية العليا في كوبلنز -ألمانيا .ستجد أدناه تحديثات منتظمة
حول اإلجراءات.
يدعم المركز االوروبي للحقوق الدستورية وحقوق االنسان  17 ECCHRنأجيا ً من التعذيب قاموا بتقديم
شهاداتهم الى للشرطة الجنائية االلمانية االتحادية .سبعة هم مدعون مشتركون في المحاكمة ويمثلهم محامون
من شركاءنا.
إن عمل  ECCHRفي محاكمة الخطيب هو جزء من سلسلة من الدعاوى الجنائية التي قدمناها مع ما يقرب
من  100سوري في ألمانيا والنمسا والسويد والنرويج.

تحديثات حول المحاكمة:

القبض على إياد أ .من قبل الشرطة الجنائية االتحادية

فى اليوم التاسع و العشرين من المحاكمة تم دعوة شاهدين .أحدهما هو مفتش جنائي أول و األخر هو مفتش جنائي رئيسي
تابعين للشرطة الجنائية االتحاديةُ .
طلب من االثنين أن يدلوا بشهادتيهما عن عمليتي اعتقال إياد أ .المتهم فى قضية الخطيب.
.
بدأ المفتش الجنائي األول كشاهد أول يحكي من الذاكرة كيف تمت عملية القبض من قبل الشرطة الجنائية االتحادية فى يوم
 12فبراير/شباط عام  .2019سبب القبض كانت مذكرة اعتقال من قبل المحكمة االتحادية العليا .وبعدها شرح الشاهد لماذا لم
تتم عملية القبض فى شقة إياد أ .فالشرطة الجنائية االتحادية على علم بأن الرجل لديه أطفال صغار فى العمر و أنهم مقيمون
معه  .و لذلك على أثر وصول مذكرة االعتقال إلي الشرطة الجنائية االتحادية  ,قامت بالتواصل مع مصلحة األجانب المسئولة
حتي يتجنبوا وجود األطفال وقت اعتقال أبيهم.

وصف المفتش الجنائي األول كيف اندهش إياد أ .بشدة عندما أعلمه المفتش بمذكرة االعتقال وكيف أنه مازال متذكرا جيدا
تعابير وجه المتهم المليئة بالذهول .خالل السفر إلى المحكمة االتحادية العليا في كارلسغوه أُعلم المتهم بحقوقه .و تابع الشاهد
واصفا أن المتهم أكد عدة مرات أن هناك بالتأكيد سوء تفاهم كبير .على الرغم من ذلك كان المتهم خالل جميع اإلجراءات
لطيفا و مؤدبا ومتعاونا.

خالل شهادته احتاج موظف الشرطة الجنائية االتحادية أن يتأنى قليال حتى يجد نبرة مناسبة لما سيقول و هو أن إياد أ .كان
مضطربا بشكل واضح أثناء نُقله من المحكمة االتحادية العليا إلى السجن ) (JVAفى ساربروكين .وكان إياد أ .يكرر طوال
الوقت أنه البد من وجود سوء تفاهم و أنه سيذهب عن قريب إلي بيته لعائلته .
بعد مدة قصيرة تم إلغاء مذكرة االعتقال و أُفرج عن إياد أ .بشكل مؤقت اثر طعن موجه لرئيس التحقيق من قبل المحكمة
االتحادية العليا و سبب ذلك هو وجود خطأ فى اإلجراءات .فالمتهم فى محاكمة اليوم كان قد أدان نفسه فى التحقيقات و بعدها
فقط تم إعالمه عن حقوقه كمتهم .وهذا خطأ اجرائي ولكنه لم يكن كافيا إللغاء المذكرة .ولذلك تم القبض على إياد أ .مرة
آخرى بعد أسابيع قليلة من إطالق سراحه.

حكى الشاهد الثاني وهو مفتش جنائي رئيسي كيف تمت عملية القبض الثانية على إياد أ .والتي نُفذت يوم  24يونيو/حزيران.
كان المتهم قد اشتكى من مشاكل صحية و كان هناك تساؤل اذا كان فى استطاعته الذهاب إلى المحكمة فى كارلسروه هذا
اليوم  .ولذلك فقبل أى شيء فقد رافقه طبيب الطوارئ إلى مستشفى قريب وألن مذكرة االعتقال مازالت موجودة نُقل إياد أ.
بعد إقامة قصيرة فى المستشفى إلى المحكمة االتحادية العليا و من ثم إلى سجن سار بروكن مجددا.
النقطة الثالثة فى مرافعة اليوم التاسع و العشرين كانت مثل اليوم السابق و هي قراءة التقارير الموجودة على أجندة المرافعة
مثل ترجمة تقرير األمم المتحدة للجلسة الخاصة رقم  31و الذي يوثق العنف الممنهج فى السجون السورية.
تناوبت القاضيات و القاضية * على قراءة وصفا مفصال عن عمليات القبض العشوائي على المعتقالت و المعتقلين* وعن
عمليات التعذيب التي أدت فى بعض الحاالت إلي الوفاة .حكى أحد الناجيين كيف أن
عين رجل أخر اُحرقت بأعقاب السجائر و كيف أن جسمه ُ
طعن بقضيب معدني ساخن وبعدها تركه الحرس يحتضر ألما.
ومن ثم تم التخلص من الجثث  .عم الصمت فى قاعة المحاكمة عندما قرأت القاضية قول أحد المعتقلين عن موت أحد زمالئه
فى السجن "مات و أغلقنا أعيننا و لففنا جسده بلحاف عسكري و قرأنا القرآن فى قلوبنا" .

ا ُختتمت الجلسة بقراءة تقرير وزارة الهجرة و اللجوء الراجع إلى يوم  16من يناير/كانون الثاني  .2012وقد اختص هذا
التقرير بشكل أساسي باالحتجاجات فى سوريا و بردود فعل كل من النظام السوري و الحكومات الدولية .ذكرت الوزارة
كيف انتشرت المظاهرات إبان الربيع العربي وكيف تلقي الجيش مع ذلك أوامر بإطالق الرصاص على المتظاهرات/
المتظاهرين* السلميين .لم يكف الوقت إلنهاء قراءة التقرير بالكامل و لم يتبق للمشاركين فى المحاكمة إال صور العنف فى
سوريا .

ستتابع المحاكمة يوم  9سبتمبر /أيلول 2020

المحكمة تنظر فى تقارير األمم المتحدة و أمنستي و هيومن رايتس وتش المتعلقة بسوريا

في اليوم الثامن والعشرين من محاكمة كوبلنتس ،كان استقبال أشعة الشمس الساطعة للمشاركين في القضية مختلفا تماما عن
القصص القاتمة التي سمعوها خالل اليوم .قبل الظهر تم استجواب شاهدين وهما موظفان فى الشرطة الجنائية االتحادية فى
ميكنهايم .أحدهما هو رئيس التحقيق فى قضية الخطيب .طلبت القاضية المسئولة عن الجلسة بعد ذلك من الشاهدين أن يشرحا
مصدر الوثائق و المعلومات التي قاما بأنفسهما بمراجعتها من قبل لصالح الشرطة الجنائية االتحادية و استخدماها كإثبات فى
الدعوة ضد كال من أنور ر .و إياد أ .و جراء ذلك كان مهم للحاضرين فى قاعة المحاكمة أن يعرفوا بعض التفاصيل المسبقة
عن المحاكمة وهي أن الشرطة الجنائية االتحادية منذ عام  2011تجمع فى إطار التحقيقات البنيوية فى سوريا أدلة يمكن
استخدامها فى محاكمات الحقة مثل محاكمة الخطيب.

بصوت هادئ قام الشاهد األول عن ظهر قلب بذكر تفاصيل توصله لتقاريراألمم المتحدة وتقارير منظمة هيومن رايتس وتش
و منظمة أمنستي انترنشونال و أكمل موضحا اإلجراءات الذي دعته هذه التقارير إلى اتخاذها .وصف الشاهد االعتقال
العشوائي التي تقوم به أجهزة المخابرات السورية و ظروف الحبس غير اإلنسانية فى سجون األسد .وألن القضاة مهتمون
بشكل خاص بمقارنة معلومات عن ظروف الحبس ,قام الشاهد بوصف تفاصيل موضحة لوسائل التعذيب و أسباب الوفاة فى
السجون مثل وسيلة "بساط الريح" و الصعقات الكهربية أو سحب أظافر القدم .قام القضاة فى بعض الحاالت بعرض صور
شنيعة على الحائط توضح وسائل التعذيب التي ذكرتها األمم المتحدة فى تقاريرها.
وضح الشاهد عقب ذلك أهمية العمل التي تساهم به منظمة "لجنة العدالة و المساءلة الدولية ) ."(CIJAأخذت هذه المنظمة
على عاتقها تجميع و توثيق جرائم ضد اإلنسانية و اتاحتها للقضاء الجنائي الدولي وإعطاء الشرطة الجنائية االتحادية
معلومات تخص أنور ر .و معلومات بخصوص بنية السجن فى فرع .251
كان استجواب الشاهد الثاني أسرع قليال فبعد نصف ساعة انتهى استجواب الموظف الثاني التابع للشرطة االتحادية الجنائية
بعد أن سأله القضاة األسئلة نفسها التي طرحوها على الموظف السابق و قد أيدت أقوالة أجوبة سالفه.

وهكذا وصل القضاة ألخر نقطة فى أجندة مرافعة اليوم وهي قراءة وثيقتين تابعتين لألمم المتحدة و للهيئة العامة لألمم المتحدة
عن انتهاكات حقوق اإلنسان فى سوريا فى العامين  2011و  .2012قراءة هذه الوثائق كان الزما فعلى المحكمة عرض كل
شيء بشكل رسمى أمام الرأي العام ضمن جلسات المرافعة إذا أردت أن تستخدمه كدليل فى القضية .هذا يسري أيضا على
تقاريراألمم المتحدة .استمرت قراءة هذه التقاريرعدة ساعات و كانت تترجم فى نفس الوقت إلي العربية حتى يفهم المتهمون
أيضا كل كلمة منها.

هذه المرة استخدمت تقارير األمم المتحدة لغة واضحة-وهي فى العادة تُكتب بشكل حذر و دبلوماسي .-اعتمد هذا التقرير على
استجوابات كال من ناجيين مالحقة النظام و المنشقين عنه .أعطى التقرير نبذة مختصرة عن التاريخ الحديث لسوريا و عن
تطور أو بشكل أصح تدهور حقوق اإلنسان على مدى عقود حكم حافظ و بعده حكم بشار األسد .من النص يتجلى بقوة خوف
الناس من التعذيب و االنتهاكات و القتل .فقد وصف النص ضمن أشياء آخرى أن الجنود أُجبروا على إطالق النار على الناس
و أن الحوامل لم يجرئن على الذهاب للمشفى و أن األمهات واألباء الذين فقدوا أبنائهم تم نصحهم بأن ينسوا أبنائهم ألنهم بأية
حال لن يستطيعوا رؤيتهم مرة آخرى.

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

محاكمة الخطيب،يومي  27/26 .27-26آب  :2020شهادة رياض سيف لم تبرئ أنور.ر
في اليومين  26و 27كان على المشاركين في محاكمة الخطيب والمتفرجين التكيف مع وضع جديد تماما حيث تم االستماع
إلى رياض سيف وهو الشاهد الوحيد المستدعى لهذين اليومين من المحاكمة عبر الفيديو .سيف  -سياسي سوري معارض
معروف منذ سنوات عديدة  -مريض لذا نظمت المحكمة اإلقليمية العليا في كوبلنتس بتعاون مع محكمة برلين اإلقليميةجلسة
االستماع معه عبر الفيديو.
فبداية تحدث سيف بتفصيل كبير عن خلفيته الشخصية ومسيرته المهنية كصاحب مصنع نسيج وأخيرا حياته كسياسي
معارض :لقد بدأ الرجل البالغ من العمر  73عاما بمقدمة طويلة ووضع التطور السياسي واالقتصادي في سوريا منذ أن تولت
عائلة األسد الحكم في سياق أوسع .وفي هذا الصدد أكد الشاهد عدة مرات" :كل ما عشناه في سوريا منذ عام  1963يتبع
أوامر مركزية .ال أحد ينفذ أي شيء ما لم يأمر به األسد .ومهما حدث فهو بناء على أوامر االسد".
واعتبارا من عام  1994برز سيف كنائب مستقل في البرلمان السوري باعتباره ناقدا حادا للسياسةاالقتصادية والمالية
للحكومة .وهكذا أغضب عائلة األسد وكانت العواقب كما وصفها سيف للمحكمة لم تكن تتمثل في اعتداءات ومضايقات لنفسه
ولشركته فحسب بل أيضا في "االختفاء" الغامض البنه في عام .1996
وبعد وفاة حافظ األسد واستيالء ابنه الرئيس الحالي بشار األسد على السلطة أصبح سيف يأمل في إصالحات سياسية
واقتصادية .بصفته أحد المبادرين لـ "ربيع دمشق  "2001قام بتنظيم لقاءات ومحاضرات وتجمعات مع ما وصل إلى مئات
المشاركين في منزله .وأدت هذه النشطات في نهاية المطاف إلى اعتقاله األول في سبتمبر  2001والحكم عليه بالسجن خمس
سنوات بتهمة "االعتداء على سلطة الدولة" .وشرح سيف للمحكمة أن الظروف التي احتُجز فيها في ذلك الوقت كانت مريحة
نسبيا  -ال سيما مقارنة بما عاشه عندما اعتقل في  2008إلى  2010و.2011
ويعرف سيف فرع الخطيب من تجربته الخاصة حيث ا ُحتجز وا ُستجواب هناك عدة مرات .وذات مرة في فبراير 2006
أُجبرفي الخطيب على االنتظار في العراء وفي البرد القارس لمدة عدة ساعات لغاية البدء في التحقيق معه .ولقد شاهد هناك
أدوات تعذيب  -مثل الهراوات والقضبان الحديدية والسياط  -ولكن لم يسيئوا معاملته .ولكن أكد سيف أن فترة االعتقال في
سجن عدرا من يناير  2008إلى يوليو  2010كانت أسوأ من ذلك إذ أنه تم زجه في زنزانة مع كبار المجرمين وكانت
الظروف وأساليب التحقيق مهينة وغير إنسانية.
ومع ذلك لم يتردد في المشاركة في االحتجاجات السلمية ضد األسد التي انطلقت منذ مارس  .2011وشدد سيف على أن قوات
األمن وخاصة أجهزة المخابرات أصبحت تقمع االحتجاجات بوحشية متصاعدة في ذلك الوقت .لقد اختبر هذا األمر بنفسه،
على سبيل المثال في أكتوبر  2011عندما ضربته مجموعة من عمالء المخابرات بشكل وحشي .وفيما بعد في شهريونيو
 2012قرر مغادرة سوريا وهو مقيم اآلن في برلين.
وفي ألمانيا سمع ألول مرة عن المتهم الرئيسي أنور ر .عندما طلب منه صهره في أغسطس  2013بناء على طلب شخص
صديق له منذ فترة طويلة أن يساعد ضابط منشق للمخابرات السورية  -هكذا وصف سيف للمحكمة كيفية إنشاء االتصال.
أنور ر .ينحدر من منطقة الحولة التي أغلبية سكانها من السنة .وبعد مقتل أفراد من عائلته في مذبحة هناك في مايو 2012
انشق عن نظام األسد وهرب إلى األردن وهو اآلن خائف على حياته.

أوضح سيف أن سبب مناصرته لطلب أنور ر .لدى وزارة الخارجية األلمانية كانت رغبته في دعم المنشقين عن نظام األسد
القمعي  .كما أعرب عن أمله في الحصول على بعض المعلومات حول مصير منتقدي النظام المعتقلين من ضابط في مثل هذا
ت شيء من أنور ر .وال كلمة".وأكد سيف أنه لم يسمع عن
المنصب المهم داخل جهاز المخابرات العامة" .ولكن لم يأ ِ
اتصاالت محتملة ألنور ر .بالمعارضة خالل الفترة التي ترأس فيها قسم التحقيق في فرع الخطيب.
وردا على أسئلة القاضية ومحاميي الدفاع عن أنور ر .كرر سيف" :ال أعرف الرجل شخصيا .وال أستطيع أن أحدد ما إذا كان
مقربا من المعارضة في سوريا وال إذا كان يساعد سجناء” .نعم ،هناك سوريون أبدوا تعليقات إيجابية حول المتهم على وسائل
التواصل االجتماعي .ولكن أكثر من ذلك برز بعد اعتقال أنور ر .عدد متزايد من األشخاص الذين تحدثوا عن التعذيب في
الخطيب .إن تصريحاتهم تدين المتهم الرئيسي تماما كما لم تشكل جلسة االستماع مع الشاهد سيف تبرئة ذمة ألنور ر.
وستستمر المحاكمة في  2سبتمبر.

محاكمة الخطيب ،اليوم  20 ،25آب  :2020إطالق نار على المتظاهرين وتعذيب جسدي ونفسي للسجناء
بدا حسين غرير  -مدّعي مشترك وناجي من التعذيب يدعمه المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان
-ECCHRمر ّكزا وواثقا بنفسه عند وصوله إلى المحكمة .في اليوم الخامس والعشرين من محاكمة الخطيب كان هو الشاهد
الوحيد المستدعى .وأثناء عبوره لألمتار األخيرة قبل دخوله القاعة لم يرافقه المحاميان الشريكان في المركزباتريك كروكر
وسيباستيان شارمر فحسب بل كان برفقته أيضا فريق تلفزيوني ألماني .كما جلست شقيقتا غرير وزوج أخته الذين أتوا
خصيصا من هولندا في المقاعد المخصصة للزوار في قاعة المحكمة وهي كلها مشغولة.
وفي البداية فصل مهندس البرمجيات مسيرته المهنية ونشاطه السياسي في سوريا حيث أسس منذ أيام الدراسة الجامعية في
دمشق موقع مدونة من دون ذكر اسمه من أجل الكتابة الناقدة لنظام األسد .ومنذ عام  2010عمل أيضا كمدرب لدى منظمة
 BBC Media Actionوهي منظمة مخصصة لتطوير اإلعالم .أما في عام  - 2011مع بداية االحتجاجات السلمية
ضد نظام األسد – فقد شارك غرير في عدة مظاهرات .وشاهد عن كثب كيف أطلقت الشرطة والجيش النار على الناس
بالذخيرة الحية وشاهد أيضا ناس لقوا حتفهم جراء ذلك .وقام هو بتصوير القمع العنيف للمتظاهرين تصويرا فوتوغرافيا
وبالفيديو.
وفي تاريخ  24تشرين األول (أكتوبر)  ،2011كان غرير جالسا في أحد المطاعم مع صحفية سورية شابة عندما تم إلقاء
القبض عليه .تم نقله أوال إلى الفرع  40وبعد بضع ساعات إلى الفرع  251التابع لجهاز المخابرات العامة .وهنا استفسر
القاضي المساعد منه عن مصدر معرفتها اليقينية هذه .فرد غرير إنه أثناء نقله إلى الفرع  40الذي لم يدم طويال لم تكن عيناه
معصوبتين كما أنه كان قادرا على متابعة السير إلى الفرع  251رغم تعصيب عينيه .وأكدوا له السجناء األخرون ذلك أيضا.
احتُجز غرير في الفرع  251لمدة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر يوما .ولم يستطع أن يحدد الفترة بدقة إذ أن الزنزانة كانت
تتواجد في طابق تحت األرض ال يدخله ضوء النهار .وفي المقابل كان وصفه للزنزانة نفسها أدق بكثير :متران في ثالثة
أمتار ونافذة صغيرة مزودة بقضبان وباب من المعدن بفتحة للتهوية وأخرى لتقديم الطعام .واضطر السجناء المحتجزون هنا
ووصل عددهم إلى  25شخصا إلى الشرب من خرطوم في مرحاض الزنزانة بينما تناوبوا على النوم في أوقات مختلفة .قارن
القضاة هذه األوصاف بالرسومات التي رسمها غرير أثناء استجوابه من قبل المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية والتي
عُرضت على شاشة كبيرة في قاعة المحكمة.
أفاد غرير أن التحقيقات  -وما يرتبط بها من تعذيب  -جرت في الغالب في الردهة .ومن خالل فتحة الباب استطاع متابعة
سوء معاملة سجناء آخرين .كما رأى امرأة وسمع أخريات .وقد تم التحقيق معه حوالي خمس مرات وكان يُساء معاملته في
ي مرفوعتين نحو
هذه األثناء طيلة الوقت تقريبا" .كنت معصوب العينين واضطررت إلى االستلقاء على بطني وكانت قدم ّ

األعلى .وكان المحقق جالسا أمامي ووقف حارس خلفي .وإذا لم تعجب المحقق إجابتي فإن الحارس أصبح يضربني بأمر من
ي حمراء وزرقاء ومتورمة لدرجة أن العودة إلى الزنزانة سيرا
المحقق .مرة بحزام عسكري وأخرى بسلك سميك .كانت قدم ّ
على األقدام تحولت إلى محنة أخرى” ،أوضح غرير .تبين على الشاهد أن هذه األوصاف المفصلية أرهقته ولذا علقت
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
أكن معصوب العينين بشكل استثنائي ورأيت جهازا للصعق بالصدمات الكهربائية وعشرات األسالك واألحزمة والهراوات.
على ما يبدو كان من شأن ذلك أن يخيفني .تماما مثل الحارس الذي كان يتالعب بزردية كان من المعروف أنها اُستخدمت من
أجل نزع أظافر السجناء".
وفي حالة أخرى تم إدخاله إلى مكتب مسؤول رفيع المستوى على ما يبدو .وخاطب المحقق اآلخر الرجل بـ "سيدي" .وهذا
األخير بدوره هدد مرؤوسه" :إما أن تحصل على األسماء منه أو ستجرب ما يجربه هو".
أما بالنسبة ما إذا كان هذا المسؤول الرفيع المستوى أنور ر .المتهم الرئيسي في محاكمة الخطيب فلم يتضح في يوم المحاكمة
هذه .بينما أكد غرير أنه يتذكر صوته تماما سارع محامي الدفاع عن أنور ر .إلى التوضيح مرة أخرى :لن يوافق على أخذ
عينة صوتية وطالب بعدم تكرار السؤال عن ذلك في المستقبل.
وفي نهاية يوم المحاكمة أعلن المحاميان الشريكان في المركز اللذان يمثالن كل من غرير والمدعي المشترك وسيم مقداد عن
بيانا بخصوص اليوم السابق من المحاكمة جاء فيه أن أنور ر .ذكر في إفادته في  18مارس  2020أنه شخصيا حقق مع
مقداد .وفي دوره أكد مقداد في شهادته على أن نفس الرجل كان يقوم بالتحقيق معه دوما وأنه نفسه أمر بتعذيبه .لذا ال يمكن
أن يكون المسؤول عن تعذيب مقداد إال أنور ر.
ستستمر المحاكمة في  26أغسطس.

محاكمة الخطيب ،اليوم  19 ،24آب " - 2020عرفوا بالضبط كيف يسببون أقصى قدر من األلم".
بدأ اليوم الرابع والعشرون من محاكمة الخطيب بشكل مختلف عما كان مخططا له ،حيث أعلنت القاضية الرئيسة قبل بدء جلسة
المحاكمة أمام جميع الحاضرين عن أمر مؤقت صادر عن المحكمة الدستورية االتحادية التي قررت في  18آب (أغسطس)
 ،2020أي منذ ساعات قليلة فقط ،أنه من اآلن فصاعدا يجب منح ممثلي وسائل اإلعالم المعتمدين الذين لهم صلة بالصراع
السوري الفرصة لمتابعة المحاكمة باللغة العربية .ونفذت المحكمة هذا األمر على الفور ففسرت القاضية أن بإمكان الصحفيين
المعتمدين خالل جلسة اليوم االستماع إلى الترجمة الفورية المخصصة للمشاركين في القضية والناطقين بالعربية .وأراد اثنان
من السوريين االستفادة من ذلك مباشرة وبينهما أحد المتقدمين اللذين طالبوا بهذا األمر .ولكنه كانت هناك مشكلة :مع أن كال
السوريين حضرا كل جلسات المحاكمة حتى اآلن إال أنهما غير معتمدين بشكل خاص للمحاكمة .وعلى الرغم من أنه تبين توفر
سماعات غير مستخدمة لهما ،وكذلك وجود اإلمكانية التقنية لمتابعة المحاكمة باللغة العربية دون أي جهد إضافي ،فقد منعتهما
القاضية من إمكا نية االستماع إلى الترجمة الفورية بسبب عدم كونهما معتمدين .وأثار هذا القرار عدم تفهم الحاضرين  -أيضا
بين ممثلي وسائل اإلعالم األلمان -في القاعة.
وفيما بعد افتتحت القاضية الجلسة أخيرا ،ولكنها قرأت أوال قرار المحكمة الدستورية مرة أخرى بالكامل .ثم نادت على الشاهد
الوحيد المستدعى لهذا اليوم وهو أحد الناجين من التعذيب الشاهد والمدعي بالحق المدني وسيم مقداد .يدعمه المركزاألوروبي
للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان ECCHRويمثله في المحاكمة المحاميان المتعاونان مع المركزباتريك كروكر وسيباستيان
شارمير.
أوضح الشاهد السوري منذ البداية أنه يهمه أن يدلي بشهادته أمام المحكمة باللغة األلمانية وهذا حدث لم يسبق له مثيل في هذه
المحاكمة .روى مقداد كيف كان هو واثنان من أصدقائه في دوما بالقرب من دمشق في سبتمبر  2011يتجولون ويبحثون عن
إحدى المظاهرات ،وأرادوا االنضمام إليها حيث كان هو في ذلك الوقت كثيرا ما يشارك في المظاهرات رغم أن هكذا مشاركة
كانت دائما تشكل خطرا إذ أن قوات األمن كانت تستخدم العنف بشكل منتظم وتوصل األمر حتى إلى إطالق الرصاص الحي.

لم يشهد قط مظاهرة في سوريا دون انتهاكات من قبل الشرطة .وذكر مقداد أنه في ذلك اليوم كان هناك العديد من القوات
العسكرية واألمنية منتشرة في الشوارع وفي نهاية المطاف اعتقلته هو وصديقه .وتعرضوا للشتم والركل والضرب .كما كسر
شرطي أو جندي أحد ضلوعه بينما أضرم آخرون النار في شعر المعتقلين .ومن ثم تم نقلهم إلى المعتقل بحافالت – وخصيصا
إلى فرع الخطيب.
واحتُجز وسيم مقداد هناك لمدة خمسة أيام .وكان يقاسم خالل هذه الفترة زنزانته الصغيرة (حوالي ستة أمتار مربعة) مع ما
يصل إلى تسعة سجناء آخرين .وتم التحقيق معه ثالث مرات .مرة تلو األخرى وكل مرة من قبل نفس المحقق وبنفس الروتين:
كان الحراس ينادونه ليخرج من الزنزانة واقتادوه نحو التحقيق وهو معصوب العينين .وهناك كان عليه أن يستلقي على بطنه
على األرض وساقاه مثنيتان وقدماه مرفوعتان .وإذا لم تعجب المحقق إجابته يأمر بالتعذيب .شرح مقداد بكل هدوء" :كانت دائما
نفس الدورة :قلت شيئا وضُربت ،قلت شيئا وضُربت وهكذا دواليك" .وقد ضُرب بشكل أساسي في أخمص قدميه وكذلك على
كعبيه ورجليه" .لقد عرفوا بالضبط كيف يسببون أقصى قدر من األلم " .وتحدث مقداد عن انتصار شخصي صغير له في هذا
ي .كانت تلك طريقتي في المقاومة هناك".
الوضع" :لقد استلقيت على يدي .أنا موسيقي وكنت أخشى أن يؤذوا يد ّ
حقق معه رجل واحد فقط .وأكد مقداد أنه ال يزال بإمكانه التعرف على صوته حتى اليوم ،أنه خزنه في ذهنه .لكن كما حصل
في السابق فقد رفض المتهم أنور ر .تقديم عينة صوتية في هذا اليوم أيضا .وحسب أقوال مقداد فقد ذكر أثناء التحقيق أساسا
أسماء كان يعرف أنها كانت "محروقة" أي أسماء كان النظام قد عرفها من قبل .كان هو وأصدقاؤه قد استعدوا لمثل هذه
المواقف .وعلى أي حال لم يكن هدف التحقيقات الحصول على معلومات بل كل ما يريده النظام السوري هو تخويف الشعب
بشكل ممنهج حتى ال يجرؤ أحد على مقاومته في المستقبل.
وبعد خمسة أيام قضاها في الفرع  251نُقل إلى كفر سوسة .ولم يتعرض للتعذيب هناك إال أن الظروف في العنابر الجماعية
كانت مروعة :ال مكان للنوم وأسوأ الظروف الصحية وطعام سيء وغير كاف وأمراض كانت تنتشر بين السجناء" .اآلن ،في
زمن كورونا ،يمكن اعتبار الحبس هناك بمثابة حكم باإلعدام "،هكذا قال مقداد.
وفي نهاية استجوابه كشاهد خاطب وسيم مقداد المحكمة مرة أخرى :لقد أراد التأكيد صراحة على أنه سعيد لمحاكمة أنور ر.
وأياد أ .في ألمانيا أي في محاكمة نزيهة في دولة ذات سيادة قانون وال يمكن تخيل وقوع ذلك في سوريا بهذا الشكل.

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

لقد كرست المحكمة يومين لهذا الشاهد الخاص .ولم يعرف ال القضاة وال أطراف المحاكمة اآلخرون اسمه حيث لم يدخل
القاعة كما هو المعتاد بالنسبة للشهود من غرفة االنتظار المجاورة الخاصة بهم بل بدال من ذلك تم إدخاله وهو متنكرا بباروكة
شعر ولحية اصطناعية من خالل الباب الذي عادة ما يدخل المدعى عليهم فقط إلى القاعة من خالله .كما بقي المكان الذي
مكث فيه خالل فترات االستراحة أثناء الجلسة سرا .ولم يرد هو على األسئلة التي من شأنها أن تكشف عن هويته بل كان
محاميه هو الذي يرد" :نحن ال ندلي بأي شيء في هذا الخصوص ".وكانت كل هذه االحتياطات ضرورية إذ أن الكشف عن
هويته كان سيؤدي حسب أقوال محاميه إلى تعريض أسرة الشاهد لخطر كبير.

لقد عمل الشاهد لمدة يزيد عن 20عاما في جهاز المخابرات السورية .وبناء على ذلك فقد قدم خالل اليومين التالين معرفة
تفصيلية ملفتة لالنتباه عن التنظيم الداخلي وسير العمل والمسؤوليات المناطة بالفروع المختلفة في الجهاز .وشرح كيف كانت
سالسل القيادة تعمل وما الدور الذي لعبه الموظفون المختلفون في المخابرات وما تبقى لديهم من حرية تصرف أم ال في إطار
هذا الدور .وبين فترة وأخرى تم عرض المخططات التنظيمية التي رسمها الشاهد على الشاشة الكبيرة خلف القضاة .وكان
الحديث في الساعات القليلة األولى من الجلسة تقنيا جدا .ولكن بعد ذلك انتقل هذا الشاهد أيضا إلى لحديث عن األفعال الكامنة
وراء المخططات التنظيمية :كل السجون السورية كانت مكتظة للغاية .واستخدمت أجهزة المخابرات أساليب تعذيب وحشية

مختلفة .ومات الناس .وكانت سمعة الفرع  251سيئة بشكل خاص في هذا الصدد .كما أوضح الشاهد إلى أية درجة كان
النظام خبيثا وغدارا حيث تم ابتزاز سجناء كي يتجسسوا على سجناء آخرين .وأثناء التحقيق لم تكن هناك أصال إمكانية
ل لسجناء للرد بإجابات بالمعنى الحقيقي للكلمة بل كان األمر برمته بمثابة عمل انتقامي .وقد كانت التهم المزعومة التي من
المفترض االعتراف بها مثبتة من ذي قبل .وهذا كله سرده الشاهد بثقة وبصوت قوي .وكانت الشهادة مفصلة لدرجة أن اليوم
الثاني والعشرين من المحاكمة استمر حتى وقت متأخر من فترة العصر .وبعد أن سرحت القاضية الرئيسة الشاهد دار الحديث
حول شهود محتملين ذكرهم أنور ر .في إفادته .وفسرت ممثلة المدعي العام االتحادي بشكل منهجي سبب عدم وجود ضرورة
أو وجوب لسماع المحكمة ألي من هؤالء الشهود .وتم ضم هذا البيان إلى ملف القضية وسيتم إرساله قريبا إلى األطراف
المشاركة.

في اليوم الثالث والعشرين من المحاكمة دخل الشاهد المتنكر قاعة المحكمة مرة أخرى من خالل الباب الذي عادة ما يتم إدخال
المتهمين فقط من خالله .وقبل أن يتمكن المشاركون من طرح أسئلتهم عليه باشر هو بالحديث قائال إنه يريد تصحيح ما قاله
باألمس ألنه لم يحدد بدقة الحجم الحقيقي ألحد فروع المخابرات .وبعد أن صحح ذلك استفسر المشاركون عن المزيد من
التفاصيل .متى بالضبط تم اإلعالن عن حالة الطوارئ في سوريا؟ وكيف تم نقل السجناء إلى الفروع بالضبط؟ ومرارا سأل
الدفاع :من أين للشاهد هذه المعلومات؟ وكما فعل في اليوم السابق فقد أجاب الشاهد بهدوء وتفصيل .فقط عندما حاول الدفاع
معرفة المزيد عن مصدر معرفة الشاهد رفض محاميه اإلجابة في إيجاز شديد .وفي حالتين تسبب هذا في اعتراض الدفاع
على الرفض والمطالبة بأمر من المحكمة بشأن نطاق حماية الشاهد .وفي كلتي الحالتين قررت هيئة المحكمة أن اإلجابة على
األسئلة يمكن أن تسمح باستخالص استنتاجات حول هوية الشاهد وبالتالي ال يجب اإلجابة على األسئلة.

واهتز ثبوت الشاهد مرة واحدة فقط عندما سأله أحد محاميي المدعين بالحق المدني عما إذا كان هناك عنف جنسي .وأخذ
الشاهد نفسا عميقا قبل أن يروي عدة حاالت ذات وحشية عالية.

وفي ظهر اليوم غادر الشاهد القاعة برفقةموظفي المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية وهومتنكرا دون السماح بأي استنتاجات
بشأن هويته .وهذا عالمة واضحة على درجة شدة األفعال التي تتم محاكمتها في كوبلنتس وعلى المخاطر التي يتحملها بعض
المشاركين من أجل تسليط الضوء عليها.

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

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

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
هناك مرة واحدة وبعد ذلك سرعان ما أطلق سراحه .وفي البداية لم يتكلم عن تفاصيل إقامته هناك .وعندما سألته القاضية
الرئيسة بالتحديد عن سوء معاملة أخذ نفسا عميقا ولكنه ظل غامضا .كان على الرئيسة أن تستفسر بشكل مفصل عن حجم
الزنزانة والطعام والظروف األخرى لالحتجاز .فقط عندما انتقلت إلى الحديث عن التحقيق معه أصبحت الشهادة أكثر تفصيال.

لكن الصورة التي رسمها كانت مختلفة تماما عن تلك التي وصفها الشهود السابقون .قال إن التعامل معه في فرع الخطيب كان
لطيفا ومهذبا للغاية .قد يكون السبب وراء ذلك أنه كان يعمل في اإلدارة السورية .وعلى أي حال لم يتعرض لسوء معاملة
وبعد التحقيق أكدوا له أنه سيتم اإلفراج عنه قريبا .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 متأكدا
وعبر عن رغبته في طرح بعض األسئلة على المتهم أنور ر .كي يتأكد من أنه قابله من قبل .ولم يكن أحد الحاضرين ليتوقع
هذا الطلب االستثنائي جدا.

فإذن انقطعت الجلسة قبل أن يُسمح ألنور ر .باإلجابة على أسئلة الشاهد .و ُمنح لألطراف بعض الوقت للتكيف مع الوضع
الجديد .لقد اجتمعمحامو الدفاع أثناء االستراحة كما تشاور بعض المحامين المممثلين للمدعين بالحق المدنيبينما كان القضاة قد
انسحبوا .كان التوتر ملموسا .انتظر الجميع لمعرفة ما إذا كان ر .سيوافق على اإلجابة على أسئلة الشاهد .وبعد عشر دقائق
بعد استئناف الجلسةمن قبل القاضيةالرئيسة تحدث أحد محامي الدفاع قائال إن ر .سيبقى صامتا.فإذن لم يقبل بأسئلة الشاهد.

ورغم الحل غير المذهل لهذا الوضع االستثنائي فإن المحاكمة لم تعد إلى مسارها الهادئ السابق .لقد نشأتمشاجراتكالمية
صغيرة بين األطراف المختلفة .وصدرت عدة تحذيرات أن األسئلة الالحقة للشاهد ال يجب أن تفترض أنه تعرف على ر.
وناقش المحامون ما إذا كان يجوز طرح أسئلة معينة على وجه التحديد في هذا السياق .واضطرت المحكمة إلى االنسحاب
مرة أخرى ،هذه المرة التخاذ قرار بشأن مقبولية سؤال شكليا– حدث جديد في هذه المحاكمة .ثم ركزت األسئلة على جوانب
مختلفة من استجواب الشاهد السابقلدى الشرطة والمكتب االتحادي للهجرة والالجئين .وقال الشاهد إنه لم يعد يتذكر بعض
األشياء بينما يتذكر اآلن بعض األشياء األخرى بشكل مختلف .حاولت أسئلة المدعين العامين والدفاع وممثلي المدعين بالحق
المدنيإذن توضيح االختالفات بين أقوال الشاهد الحالية والسابقة.

إن األسئلة الكثيرة عن التفاصيل زادت من اضطراب الشاهد تدريجيا .أصبح يتجنب األجوبة المباشرة وطلب محام .انسحبت
المحكمة مرة أخرى .وبعد خمس دقائق أعلنتللحاضرين أن الشاهد قادر على تحمل الجلسة دون مساعدة محام .وطمأنت
القاضية الرئيسة الشاهد بأن الجلسة لن تعد تطولوكانت على حق في قولها إذ أنها سرحت الشاهد بعد ذلك بوقت قصير .وهكذا
انتهى هذااليوم المضطربمن المحاكمة فجأة.

محاكمة الخطيب يوم  30 ،20يوليو  :2020شهادة أحد الناجين

كان يوم متقلب في المحكمة .وبدأ اليوم بانتظار قصير ألن أحد المتهمين تأخر قليال .واستغل الحاضرون الوقت لتبادل وجهات
النظر أو استمتعوا ببساطة بأشعة الشمس التي كانت تطل من خالل النوافذ المؤمنة .بمجرد وصول جميع المشاركيننادت
القاضية الرئيسةعلى الشاهد الوحيد المستدعى لهذه الجلسة كي يدخل إلى القاعة .وكانت الكثير من التفاصيللشهادته تشبهشهادة
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
ينجح البعض في الحصول على مكان خاص بهم ووقفوا حتى فرغ مكان ما وكيففقدكل من قاممكانه المخصص للجلوس .وإذا

كان على سجناء مغادرة الزنزانة فلم يتمكنوا من الخروج إال بالدعس على سجناء آخرين .لم تجد قدميهموال مساحة حرة على
األرض .ولم يعد يرى الشاهد ضوء النهار والهواء النقي ولم يشعر بهما إال عندما اُقتيد للتحقيق.

وأثناء الحديث عن ذلك اُضطر الشاهد،الذي كان يتكلم عدا ذلك بتركيز كبير وواقعية عالية ،إلىالضحك :ألنه لم يستطع النوم
في الزنزانة أبداوفي هذه اللحظة التي شعربها ببعض الضوء والهواء النقيأصبح بكل بساطة يغفو .ولكنعبثية هذه اللحظة
لمتنجحفي إخفاءجدية الوضع إذ أن الشاهدسرعان مابدأ يتحدث عن سوء المعاملة وفصل أن أشياء كثيرة حصلت أثناء
احتجازه لدرجة أنه ال يستطع أن يروي كل شيء :القليل من الطعام السيئ واإلساءة الشديدة والتهديدات .وذات مرة كان
التعذيب شديدا لدرجة أنه كسر قيوده .في ذلك الوقت صار يتمنى لو أنه يموت.

بعد استراحة غداء قصيرة استمر االستجواب .وتحدث الشاهد عن فترة ما بعد الحبس .وازداد اضطرابه الظاهر وبدأ يرتجف
أثناء الحديث عن حاالت الخوف واألرق .وأوضح بشكل عاطفي ومنفعل جدا أن ما شهده وعاشه تجربة لن ينساها أبدا  -ال
يستطيع أن ينساها أبدا .لم يكن ليتخيل أن توجد مثل هذه الوحشية على اإلطالق .وحتى بالنسبة للمشاهدين الذين لم يتمكنوا إال
من رؤية ظهر الشاهد كان من الواضح مدى تأثير الذكريات عليه .وعندما انفجر بالبكاء قاطعتالقاضية الرئيسة الجلسة وغادر
القضاة القاعة وانسحب الشاهد إلى غرفة الشهود بينما بقي معظم الحاضرين جالسين وهم صامتين.

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
مؤشر الليزر لإلشارة إلى الصور الجوية التي تم عرضها على الشاشة الكبيرة خلف منصة القضاة .وبعد يوم محاكمة دام أكثر
من أربع ساعات سرحتهالقاضية الرئيسة أخيرا شاكرة له "بجزيل الشكر" تماما كما فعلت معالشاهد في اليوم السابق .وخالل
هذه الساعات األربع لم يمكن أن يُخفىعلى الحاضرين ما كان يعنيه التعذيب في فرع الخطيب للمعتقلين .مرت ثماني سنوات
بين الحدث والشهادة .تالشت بعض الذكريات منذ ذلك الحين .ومع ذلك ال تزال تبقى بعض اآلثار موجودة حتى اآلن.

يوم  19من محاكمة الخطيب 29 ،يوليو  :2020شهادة أحد الناجين

كان الجو العام السائد في القاعة لطيفا عندما حضر المشاركونفي المحاكمة واحد تلو اآلخرإلى القاعة  128في المحكمة
اإلقليمية العليا في مدينة كوبلنتس األلمانيةإذ أنهم رحبوا ببعضهم البعض بودية بعد استراحة دامت لمدة ثالثة أسابيع وكان
البعض واقفين معاوهم يتبادلون بضع كلمات .وبعد دخول القاضيات الثالث والقاضيين اإلثنينسجلت رئيسة الهيئة بكلمات
خفيفة حضور جميع األطراف في المحاكمة.

ولقد تغير المزاج بسرعة عندما دخل الشاهد الوحيد الذي تم استدعاءه لهذا اليومالى القاعة وهورجل طويل القامة يأتي مترددا
من باب جانبي .وبعد أن ذكربياناته الشخصية للقاضية الرئيسة باشربالحديث:
في عام 2012اعتقلته إحدى الميليشيات الموالية للنظام في دمشق وهو في طريقه إلى مكان عمله وكان عمره آنذاك إثنين
وعشرين عاما .وما ورط الشاهد في الورطة هو أن السلطات سجلت بالخطأ في هويته أنه من حلب بينما كان يعيش ويعمل
في دمشق منذ زمن طويل .وهكذا اصطحبته الميليشية ومعه عدة أشخاص آخرين .وعندما دفعوه إلى داخل زنزانة لم يسقط
على األرض كما كان متوقعا بل كانت الزنزانة مزدحمة لدرجة أنه سقط على أشخاص آخرين .وأصبح أعضاء الميليشيا

يرشون البنزين عليه وعلى السجناء األخرين وسمعهم يناقشون ما إذا كان أحدهم سيشعل سيجارة ويلقيها على السجناء اآلن.
وفي هذه اللحظة ظن الشاهد للمرة األولى أنه سيموت.

ولكن بدال من ذلك تم اقتيادهم إلى فرع الخطيب تحت الضرب .وهناك تم جرهم إلى زنزانة مزدحمة مرة أخرى .وعندما
طلبت القاضية الرئيسة منه تفاصيل عن اإلقامة في الزنزانة وقف الشاهد وعرض أمام منصة القضاةبشكل واضح كيف أن
السجناء وهم عدة مئات من األشخاص مكدسين في زنزانة واحدةلم يستطيعوا الجلوس إالبشكل أشبه بالقرفصاء .وجلس
بع ضهم في حضن سجناء آخرين .وبمجرد أن وقف شخص ما فلم يعد يتمكن هذا األخير من الجلوس مرة أخرى حيث كان
شخص آخر قد احتل مكانه على الفور .وتحول الجوفي قاعة المحكمة وأصبح يميل إلى المرح إلى حد ما عندما تحدث الشاهد
عن أن السجناء في لحظة ما أصبحوا على وشك البكاء عندما تم إدخال رجل ضخم جداإذ أن المكان كان أصال ضيقا بما فيه
الكفاية .ولكن لم تدم لحظة المرح هذه نظرا إلى فظاعة الحديث عن األمراض الجلدية والرائحة الكريهة واإلساءات واإلذالل
المستمرة والطعام القليل السيئ .ولم يستطع الشاهد إال التخمين بالنسبة لمدة سجنه هناك بسبب عدم دخول ضوء النهارإلى
الزنزانة .ولكنه توقع أنها كانت بين أسبوعين إلى ثالثة أسابيع .وخالل هذه الفترة اُقتيد عدة مرات إلى غرفة تحقيق وكان عليه
أن يجيب على أسئلة هناك أثناء سوء معاملته.

وبعد أن انتهى الشاهدمن حديثه طرح جميع المشاركين في المحاكمةعليه أسئلة حول تفاصيل سوء المعاملة وموضوع
التحقيقات .وعندما سرحت القاضية الرئيسة الشاهد "مع الشكر الجزيل" لم يتبق أي شيءمن الجو اللطيف الذي ساد في البداية
حيث توضح للجميع في القاعة تعسف النظام إذ أن الشاهد تعرض لسوء معاملة شديدة لمدة عدة أسابيع لمجرد ذكر مدينة غير
صحيحة في بطاقة الهوية .وأكد هو مرارا على هذا التعسف حيث قال إنه ما ال يزال يعذبه حتى اليوم هو السؤال عن السبب.
لماذا كان عليه وعلى السجناء اآلخرين تجربة كل ذلك؟ كان الشاهد في طريقه إلى العمل فقط بينما كان سجين آخر باع
الخضار في المكان الخطأ فقط .على أي حال تركت الفترةالتي قضاه في فرع الخطيب أثرا كبيرا عليه حتى كانت الجملة
األولى التي قالها الشاهد ألسرته بعد إطالق سراحه في حالة رهيبة :يا هللا اجعلني ال أبقى أعيش في هذا البلد .وغادرسوريا
بالفعل في عام .2013

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

في اليوم الثامن عشر من محاكمة الخطيب كان هناك عدد أقل بكثير من المتفرجين حاضرين مما كان عليه في بداية المحاكمة
لكن حوالي عشرة أشخاص  -نشطاء سوريون وألمان وصحفيون وأطراف معنية أخرى  -راقبوا المحاكمة .وهكذا كان في كل
يوم منذ بدء المحاكمة في  23أبريل :لم تكن المنصة فارغة في أي يوم بل حضر دائما من قام بتوثيق المحاكمة وتغطيتها .كما
أنتقل المدافعون والمتهمان في هذا اليوم إلى مقاعد جديدة وذلك بناء على طلب المدافعين من أجل رؤية الشهود في القاعة
بشكل أفضل حيث كانت اللوحات من الزجاج الشبكي ال تزال موضوعة بين المقاعد بسبب وباء كوفيد.19-

قبل البدء استجواب الشاهد حذرت القاضية الرئيسة صحفيا كان موجودا بين الجهور والتقط صورا في قاعة المحكمة دون إذن
وأشارت مرة أخرى إلى أن التصوير والتسجيالت الصوتية محظورة في المحاكمات في ألمانيا .وفي المستقبل ستقوم بمعاقبة
انتهاكات من هذا النوع بفرض غرامات.

كان الشاهد الوحيد المستدعى في هذا اليوم ابن خال المتهم إياد أ .السيد أ .وهو أيضا مقيم في ألمانيا .وأفاد الشاهد أنه كان
مهتما بالسياسة منذ زمن بعيد .وعندما انطلقت االنتفاضة في مارس  2011شارك في المظاهرات وحاول حتى تنظيم
اجتماعات بنفسه.

وحسب أقوال الشاهد تم اعتقاله بعد مظاهرة فاشلة في أبريل  /نيسان  2011في مقهى إنترنت أثناء الكتابة عن االجتماع في
اإلنترنت .ويبدو أن قوات األمن لحقته إلى هناك .وطبقا لتصريحاته تم اعتقاله من ثم أخذه إلى فرع فلسطين .وقال إن فروع
المخابرات كانت معروفة بأنها "مجازر مخصصة لذبح األشخاص" .ولذا بدا له من المدهش جدا أن الشخص الذي حقق معه
أكد له أنه يريد التحدث معه فقط .وأفاد أ .إنه تعرض لإلهانة ولكن لم يتعرض للضرب على اإلطالق  -على عكس المعتقلين
اآلخرين الذين رآهم في أروقة الفرع :كانوا يجلسون على األرض وأيديهم مربوطة خلف الرأس مواجهين الحائط وهكذا تم
ضربهم وإذاللهم كلما مر بهم موظفو الفرع .وفسر أ .أنه تم إطالق سراحه من الفرع بعد  10ساعات  -مع التنبيه السخيف أنه
يستطيع االتصال بالفرع في أي وقت إذا كانت هناك مشاكل ويطلب المساعدة أو حتى مشاركة المعلومات مع موظفي القسم.
وردا على سؤال أجاب الشاهد أنه لم يقبل هذا العرض أبدا .وليس لديه تفسير لسبب التعامل اإلستثنائي هذا معه هو بالذات.
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
ابن خاله يعمل في جهاز أمن الدولة .إذ أن إياد .أ .أفصح مرارا عن دعمه لالنتفاضة وقام حتى بتسريب معلومات كلما اكتشف
أن هناك نية في القبض على بعض المعارف وتحدث باستنكار عن زمالئه الوحشيين .هذه األقوال لم تثر استغراب الجمهور
فحسب بل أيضا استغراب القاضي المستشار الذي ظل يسأل الشاهد مرارا عما إذا لم يكن من الصعب عليه كشخص ينتقد
النظام أن يكون له ابن خال يعمل في خدمة الحكومة أو كيف يمكن المطابقة بين أقوال إياد أ .أنه يدعم اإلنتفاضة وبين عمله
المحدد في جهاز أمن الدولة .كما سأله إذا لم يكن هو كمعارض قد قلق يوما إزاء عمل ابن خاله .رد الشاهد على كل هذه
األسئلة بالنفي.

وبحسب أ ،.فهو لم يعرف بالضبط ما كان يفعله المتهم لدى جهاز أمن الدولة .تطوع ابن خاله للعمل في األمن حيث توظف
في البداية كمدرس رياضة ثم في قسم الشؤون الدينية .أما بالنسبة ألنشطته هناك فلم يتبادل اإلثنان الحديث عن ذلك .وال يمكنه
أن يحدد ما إذا كان إياد أ .قد عمل في أي وقت في الفرع  - 40إال أن المتهم كان يتحدث كثيرا ما عن السلوك الوحشي لحافظ
مخلوف أيضا تجاه مساعديه .وكان مخلوف آنذاك يترأس الفرع .40

ونبهت القاضية الرئيسة والهيئة الشاهد مرة تلو األخرى إلى أن عليه قول الحقيقة وأنه أفاد لدى الشرطة في خريف 2019
بمعلومات أكثر تفصيال عن إياد أ – .بما في ذلك عن أنشطته المحددة والوقت الذي قضاه في الفرع  .40ورغم أن أجزاء من
هذه التصريحات عُرضت عليه تمسك الشاهد بقوله إن إياد أ .لم يخبره أبدا بما كان يفعله بالضبط .لذلك فهو ليس قادرا على
الحديث عن أي شيء بالنسبة لالتهام بأن إياد أ .ساعد في نقل أشخاص إلى الفرع .251

وستستمر المحاكمة بعد فترة انقطاع في  29يوليو .2020

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

في  2يوليو  /تموز تم مرة أخرى على بعد بضعة خطوات من حيث اصطف الزوار والموظفون اإلداريون والصحفيون
لدخول المحكمة لليوم  16من محاكمة الخطيب وضع مائة واثنين وعشرين صورة لسوريين مختفين .فُرشت الصور التي
شملت رجاال ونساء وأطفاال مسطحة على األرض وتم تزيينها بزهور بيضاء إلحياء الذكرى .ونظمت هذا المعرض منظمة
"عائالت من أجل الحرية '' وهي حركة لعائالت سورية تنشط ضد االعتقال واالختفاء غير القانونيين بقيادة نساء .أما بعد
الدخول إلى قاعة المحكمة فكان ال يزال بإمكان الزائرين رؤية أعمال الفنان المفاهيمي والناشط خالد بركة الذي كان قد نظم
معرضا في اليوم السابق (انظر تقرير المحاكمة لليوم  .)15وقد تم جمع خمسينتمثاال لبّسها الفنان مالبس لسوريين مقيمين في
المنفى على شكل يحي أنها تشارك في مظاهرة صامتة .كان المعرض صدى للغضب والفزع بخصوص االعتقاالت التعسفية
ورفعت قبضات التماثيل احتجاجا على الجرائم ذاتها التي اُتهم بها المتهمون الجالسون في قاعة
واالختفاء القسري في سوريا ُ
المحكمة.

وركز اليومين السادس عشر والسابع عشر للمحاكمة على شهادة أحد الشهود الرئيسيين وهو السيد إ .فكانت شهادته مفصلة
ومقنعة وأدلى بها بثقة تامة .كان يعمل كحارس في الفرع  251منذ  2011لغاية صيف  .2012وشهد السيد إ .أن أنور ر- .
الذي تعرف إليه في قاعة المحكمة  -كان حاضرا في الفرع  251حتى توقيت مغادرة الشاهد لمنصبه .وشرح الشاهد لهيئة
المحكمة كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة لرسم رسمه للفرع  .251وبينما كان يصف خارطة الموقع ركزت أسئلة القضاة
والمدعين العامين مرة تلو األخرى على نقطة حاسمة بعينها  -مكان وجود زنازين االحتجاز نسبة لمكاتب أنور ر .وزمالئه.
وكان السبب وراء ذلك واضحا إذ أنهم حاولوا من خالل ذلك إثبات معرفة أنور ر .بالتعذيب وسوء المعاملة في الفرع .251
ووصف السيد إ .كيف شهد حتى من نقطة حراسته خارج مباني الفرع سوء المعاملة واالحتجاز الالحق لمئات من األشخاص
الذين وصلوا إلى الفرع حيث تم إدخالهم إلى غرف التحقيق أو إلى االحتجاز .كما وصف سماع صرخاتهم من األلم من قبو
الفرع أثناء تعرضهم للضرب وهم ينشجون أنهم "لم يفعلوا شيئا".

أظهر رسم الشاهد قرب مكتب أنور ر .من مواقع التعذيب بينما أصر أنور ر .في تصريحاته المسجلة على عدم معرفته به.
فحسب ر أي الكثير من المتفرجين زادت شهادة الشاهد في تآكل مصداقية أقوال أنور ر .أمام المحكمة (انظر تقرير المحاكمة
لليوم الخامس).

كم تم االستماع إلى شهادات من ضابط الشرطة وموظف لدى سلطات الهجرة الذان كانا مسؤولين عن المقابالت األولية مع
السيد إ .في  3يوليو ،يوم  17من المحاكمة .وكانت شهادتهم تتماشى مع ما قاله السيد إ .ودعمت االنطباع بأن ذكريات السيد
إ .وتأمالته أثناء المحاكمة كانت متسقة مع شهادته السابقة.

وقُبيل نهاية الجلسة تقدم محامي أحد المدعين بالحق المدني بطلب لالستماع إلى شاهد إضافي .فهذا الشاهد المقيم حاليا في
تركيا هو إمام معروف تم احتجازه في الفرع  251وتعرضهناك للتعذيب في عام .2011

ووصف المحامي في طلبه أن هذا الشاهد الحظ أثناء اإلفراج عنه كيف تم توبيخ أنور ر .من قبل الضابط المشرف عليه
بسبب قراره اعتقال وتعذيب هكذا شخصية دينية معروفة .وفي وقت الحق بعد أن هرب كل من أنور ر .والشاهد من سوريا
اتصل أنور ر .بالشاهد ليقول له إنه يشعر باألسف "على كل ما حدث" وأنهما "كالهما في نفس الجانب اآلن" .ومن شأن
االستماع إلى أقوال هذا الشاهد ،األمر الذي تحتاج للسلطات األلمانية من أجل تحقيقه إلى دعم دبلوماسي أو تقني ،أن يزيد من
إثبات معرفة وسلطة أنور ر .العتقال ومعاملة وتعذيب أولئك الذين عانوا وتعذبوا في الفرع .251

ستستمر المحاكمة في  6يوليو .2020

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

ال يمكن إسكاتهم :هذا الموقف يجمع بين الناشطين السوريين الذين يحتجون أمام مبنى المحكمة في كوبلنتس وبين الناجي من
التعذيب الذي شهد في قاعة المحكمة في اليوم الخامس عشر من محاكمة الخطيب.

أمام مبنى المحكمة "MUTE" :أو "صامت" هو عنوان العمل الفني لخالد بركة ،الفنان المختص في الفن المفاهيمي والناشط
الثقافي من الجوالن (سوريا) ،المثبت مقابل مدخل جانبي للمحكمة 50 :تمثاال يرتدون مالبس لناشطين سوريين مقيمين في
المنفى "يتظاهرون" بشكل سلمي ضد القمع والعنف والجرائم المرتكبة من قبل نظام الرئيس السوري بشار األسد .ويتم دعم
العمل الفني هذا من قبل منظمات تبني ثورة وعائالت من أجل الحرية والحملة السورية وكذلك من قبل المركز األوروبي
للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان.

"إن الفن والعمل القانوني يكمالن بعضهما البعض .فالهدف المشترك هو عملية مجتمعية تعالج التعذيب وجرائم أخرى بشكل
شامل" ،هذا ما يشرحه أندرياس شولير ،مدير القسم الخاص ب "الجرائم الدولية والمسؤولية القانونية" ،عن السبب وراء دعم
المركزللعمل الفني.

أما في الداخل ،في القاعة  ،128يتبين نجاح هذا المنهاج :القاضي الرئيس وبعض القضاة المستشارين وممثلي النيابة العامة
االتحادية ومحامي المدعين بالحق المدني والمدافعين عن أنور ر .وإياد أ .وكذلك جميع الحاضرين من الجمهور تقريبا يقفون
عند النوافذ وينظرون إلى "المتظاهرين الصامتين" .وحتى الناجي من التعذيب المدعو اليوم للمثول أمام المحكمة سيتفرج على
العمل الفني وفقا ألقواله.

الرجل البالغ من العمر  30عاما والذي كان سابقا صاحب فندق ومقاول بناء من بلدة السيدة زينب ( 10كم جنوب دمشق)
ويعمل اآلن في التسقيف في والية ساكسونيا – أنهالت يمثل أمام المحكمة دون محام كمساعد قانوني .وعندما تطلب القاضية
منه بعد إتمام اإلجراءات الشكلية األولية أن يسرد قليال ،فإنه يبدأ باالرتجاف بشكل واضح لألعين ولكنه يمسك نفسه بسرعة
ويبدأ بالحديث :عن الوضع في منطقته األصلية اعتبارا من عام  2011وعن التصعيد في استخدام العنف من قبل نظام األسد
والجيش السوري الحر والميليشيات األجنبية وعن العدد الكبير من النازحين حيث كان بينهم الكثير من النساء واألطفال
ومعظمهم من السنّة مثل الشاهد .وإيواؤه للنازحين هو ما سبب له المشاكل حسب أقواله.

حسبما أفاد الشاهد تم إلقاء القبض عليه في يوليو  .2012وفي البداية كان معتقال في أحد مراكز االحتجاز التابعة للمخابرات
في السيدة زينب حيث قام بعض أفراد الميليشيات بتعذيبه بوحشية لمدة خمسة أيام .ومن ثم تم نقله إلى فرع الخطيب أي فرع
 251للمخابرات العامة الذي تركز عليه هذه المحاكمة.

ويصف الشاهد الوضع في فرع الخطيب بكلمات وصور مؤثرة حيث يقول إنه على القاضية أن تتخيل الزنازن الجماعية مثل
ناقالت الخنازير أو مثل وعاء مليء بالمكرونة المغلية :مئات من األشخاص العراة وال ُمعذبون مكدسون ومحشورون في مكان
ضيق للغاية .وتعالت الصرخات من الزنازن األخرى بينما تناثر المصابون وجثث الموتى في الممرات .ولقد عاش وجرب
ذلك بنفسه أو شهده بأم عينيه أو سمعه من سجناء آخرين .وبفضل السجناء اآلخرين فهم أيضا أنه موقوف في فرع الخطيب.

وقد تم التحقيق معه عدة مرات وتعرض خاصة للضرب .ولكن لم يتضح تماما من خالل أقوال الشاهد من بالضبط تحقق معه
أو أساء معاملته متى وفي أي مكان .ولم يذكر المتهم الرئيسي أنور ر .إال على هامش حديثه ولم يتحدث أبدا عن إياد أ .وأكثر
من مرة يحاول القضاة والمستشارون توضيح بعض التناقضات مع التصريحات التي أدلى بها الرجل إزاء الشرطة في
ساكسونيا  -أنهالت في عام  .2019ومع ذلك تبقى بعض األمور غير واضحة .ولكن ما عبر عنه الشاهد بكل وضوح هو أنه
ما زال يعاني كثيرا من تبعات االعتقال والتعذيب .ومع ذلك فإنه ال يريد أن يبقى صامتا حتى تتم محاسبة المسؤولين.

وستستأنف المحاكمة في  2يوليو.

محاكمة الخطيب ،يوم  13و 25/24 ،14حزيران  :2020شاهد من الداخل ،من الفرع  ,295يدلي بشهادته
في الغرفة  128لمحكمة كوبلنز ،التقط مصور بعض الصور األخيرة للمتهمين أنور ر وإياد أ قبل بدء اليوم  13من محاكمة
الخطيب.
كان المخطط لهذا اليوم  -ألول مرة  -االستماع إلى موظف سابق في جهاز المخابرات العامة في سوريا وكذلك استجواب
عضوين من الشرطة الجنائية االتحادية .لكن سرعان ما فهم الحاضرون في المحكمة أن هذا اليوم لن يكون كما هو مفترض.
رافق أحد عناصراألمن الشاهد الى غرفة المحكمة .أكتاف رفيعة وسترة جلدية داكنة وقناع يغطي فمه وأنفه :بدا خجوال،
وربما حتى خائفا .حتى أولئك الذين في مقاعد الزوار رأوا بوضوح :إنه ال يحب أن يكون هنا.
في عام  ،2015فر الشاب السوري إلى ألمانيا .في سوريا ،درس اإللكترونيات وعلوم الكمبيوتر  -وعمل في الفرع 295
التابع إلدارة المخابرات العامة منذ تشرين الثاني /نوفمبر  .2010تم توظيفه في مكتب البريد المركزي ويفترض أنه تمكن من
الوصول إلى ملفات الفرع ،إلى معلومات عن المقابر الجماعية والقوائم التي أرسلتها مستشفيات تشرين أو المزة أو حاميش
إلى إدارة الفرع .تحكي هذه القوائم عن الجثث التي سيتم نقلها من فروع المخابرات والمستشفيات الى مقابر دمشق الجماعية
وعدد هذه الجثث .وقد أدرجوا أسماء المستشفيات وأرقام الفروع والتاريخ واألرقام المخصصة لكل واحد من القتلى .قال
الشاهد إنه من المعروف بشكل عام أن هؤالء األشخاص ما كانوا ليقضوا ألسباب طبيعية بل قتلوا على أيدي األجهزة السرية.

بالفعل عندما بدأ القاضي في استجواب الشاهد كان هناك ارتباك كبير :هل لم يفهم السوري األسئلة بشكل صحيح؟ هل كانت
الترجمة ناقصة؟ في كثير من األحيان ،ال يبدو أن الشاهد يجيب على األسئلة على اإلطالق ،تجنبها ،وكرر نفسه .بدأ ينفذ
صبر القاضية وكذلك جميع اآلخرين .لماذا تتناقض شهادة الشاهد مع المعلومات التي أعطاها للشرطة في األشهر السابقة؟
لماذا يرفض اآلن أن يقول أي شيء محدد عن القبور الجماعية؟ وادعى الشاهد أنه لم يعد يتذكر المزيد.
في فحص الشرطة في صيف  ،2019قال الشاهد إنه رأى المدعى عليه إياد أ  -الذي كان يعرفه حتى قبل ذلك  -ووحدته
بالقرب من المقابر الجماعية .لكن المحكمة لم تتمكن من الحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع .كما أعلن
الشاهد أنه التقى إياد أ مرة واحدة من قبل  -وهو ما يتعارض مرة أخرى مع استجواب الشرطة السابق.

أصبحت القاضية غاضبة ،تغير المناخ في قاعة المحكمة بشكل ملحوظ .سألت إذا كان الشاهد خائفا .هل لهذا عالقة بحقيقة أن
عائلته  -التي تعيش في تركيا  -قد تعرضت للتهديد هناك؟ ربما حتى من قبل عائلة المدعى عليه إياد أ؟ قبل االستراحة بوقت
قصير ،تدخل النائب العام :هل فهم الشاهد أنه كان على وشك اإلدالء بشهادة زور؟ وأن الدولة األلمانية حاولت معالجة الظلم
في سوريا وانه يقع على الشاهد التزام بمساعدة المانيا في هذا االمر؟
بعد االستراحة ،صمت موتر :هل سيتذكر الشاهد أكثر اآلن؟
ال يزال لديه فجوات كبيرة بالذاكرة .على صور األقمار الصناعية ،حدد الشاهد بوضوح مباني االفرع االمنية ،ومعسكرات
تدريب المخابرات ،وما يسمى مقبرة الشهداء في دمشق .ولكن عندما طرح المدعي العام أسئلته ،تهرب منها الشاهد ،وناقض
نفسه ،حتى عندما قاطعه المدعي العام وقال" :هذا يكفي  ...ستجيب على هذا السؤال اآلن".
كل ما خرج من الشاهد :بعض المعلومات العامة عن أجهزة المخابرات ،وعن قوائم القتلى .ويبقى السؤال :هل كان الشاب
خائفا جدا من إياد أ وأسرته لدرجة أنه لم يجرؤ على الشهادة ضد المتهم في المحكمة؟

وفي اليوم التالي ،تم سماع ضابطي الشرطة الجنائية االتحادية اللذين استجوبا الشاهد أثناء تحقيقات الشرطة .ذكر االثنان أنهما
أبلغا الشاهد بحقوقه كالمعتاد ولم يكن لديهما انطباع بأن لديه أي مشاكل مع المترجمين .قال المحقق األول إن الشاهد لم يبد
خائفا أو غير آمن بأي شكل من األشكال .قال المسؤوالن إن الشاهد قدم معلومات مفصلة وذات مصداقية ،على سبيل المثال
على القبور الجماعية .معلومات تطابق نتائج تحقيق الشرطة.
ولم يتمكن محامو الدفاع ومحامو المدعين المشتركين إال من الحصول على بعض التفاصيل ،المهمة جزئيا ،من الشاهد .وردا
على سؤال محامي المدعي المشترك ،رسم الشاهد مخططا لقوائم الموتى :االسم ورقم المستشفى وتاريخ الوفاة وتاريخ تسليم
الجثث .وبالتالي فإن الشاهد الذي من داخل الفرع يجعل عمل المخابرات السورية حاضرا بشكل مخيف في محكمة كوبلنز.
ستستمر المحاكمة يوم األربعاء  1تموز 2020

محاكمة الخطيب ،يوم  5-4 :12-11حزيران :2020
يوم  12/11سماع أقوال انور البني المحامي السوري المدافع عن حقوق االنسان ،االضطهاد و"االختفاء القسري" والتعذيب
من قبل المخابرات السورية :هذه وغيرها من الجرائم التي ارتكبها نظام الرئيس السوري بشار األسد ما يشغل بال أنور البني
المحامي السوري المدافع عن حقوق االنسانمنذ ما يزيد عن  30عاما .ولكن لم يكن هذا هو السبب الوحيد الستدعائه كشاهد في
يومي  11و 12من محاكمة الخطيب إذ أن أنور البني يعرف الفرع  251من تجربته الخاصة كما أنه التقى في فرع آخر أيضا
بالمتهم الرئيسي أنور ر .شخصيا .عدا ذلك كان في سوريا عام  2012محامي المخرج والمدعي بالحق المدني فراس فياض
الذي قد أدلى بشهادته مباشرة أمام المحكمة (انظر تقرير المحاكمة يومي .)11/10

إن البني معروف بين السوريين في المنفى وكذلك بين كل من يهتم بشأن السوري لذا فإن اإلقبال على المقاعد المخصصة
للجمهور والصحافة في المحكمة كان كبيرا في هذا اليوم .وقبل بدء جلسة االستماع في اليوم الحادي عشر من المحاكمة أصر
البني على شيء واحد ،أال وهو المشاركة في اعتصام قصير مع فراس فياض ووفاء مصطفى وهي ناشطة في منظمة
"عائالت من أجل الحرية '' ووالدها مسجون منذ حوالي  7سنوات وذلك وسط  40صورة شخصية لـسوريين اختفوا بفعل
أجهزة المخابرات التابعة لنظام األسد.
ووضّح الشاهد البني موقفه منذ البداية :إن موضوع محاكمة الخطيب هو أكثر بكثير من مجرد مالحقة الجرائم التي اُتهم بها
أنور .ر .وإياد .أ .إذ أن عائلة األسد تبني حكمها منذ عقود على االعتقال التعسفي والتعذيب من أجل البقاء في السلطة ،هكذا
شرح البني.
تم إلقاء القبض عليه ألول مرة في عام  1978حيث اُعتقل وتعذب لمدة أسبوع في فرع  251من جهاز المخابرات السورية
العامة أي في نفس الفرع بالضبط الذي كان المتهم أنور ر .فيه مسؤوال عن التحقيقات بعد سنوات من ذلك حسب المزاعم.
وفسر البني إنه لم يلتق بأنور ر .إال في عام2006عندما كان البني يعمل منذ ما يقرب من  20عاما كمحام يمثل أعضاء
المعارضة وعدد ال يحصى من منتقدي النظام اآلخرين .وفي مساء يوم  17مايو  ،2006تم اعتقاله ونقله إلى فرع  285أوال
حيث كان أنور ر .يعمل آنذاك .ووصف المحامي أن حوالي  50رجال حشروا في مساحة  20مترا مربعا تقريبا .وفي الليل
كان يسمع صرخات رهيبة من زنازين أخرى وممرات السجن وكان هذا بالنسبة له برهانا قاطعا على التعذيب.
وبعد حوالي خمس سنوات بالضبط أُطلق سراح البني من الحجز (في سجن عدرا) .وفي ذلك الوقت ،أكد الشاهد ،قد كثفت
حكومة األسد القمع والتعذيب للمنتقدين المحتملين كرد على االحتجاجات السلمية“ :قبل  2011حاول عمالء األسد الحصول
على معلومات تحت التعذيب .أما منذ عام  2011فكان الهدف هو االنتقام .تم تعذيب من طالبوا بالحرية ،حتى الموت في
بعض األحيان".
وبناء على ما عرف من العديد من موكليه الذين اُحتجزوا في فرع  251اعتبارا من عام  2011استطاع البني الحديث عن
الكثير من التفاصيل أمام المحكمة إذ أنه قال إنهم تعرضوا للتعذيب القاسي قبل نقلهم إلى فرع  285من أجل مواصلة التحقيق
معهم .وذكر البني أنه رأى أشخاصا يشبهون األشباح بعد إطالق سراحهم.
وبعد هذه األوصاف سألت القاضية الشاهد عن صور جثث آالف السجناء التي هربها "القيصر" وهو معاون سابق في الشرطة
العسكرية السورية من سوريا وسلمها للسلطات القضائية األلمانية .وشرح البني في هذا الصدد خاصة نظام ترقيم الجثث الذي
يدل على معلومات عن االعتقال والوفاة في مختلف فروع جهاز المخابرات السورية.
ودار الحديث في يوم  11من محاكمة الخطيب أيضا ،كما كان متوقعا ،حول تاريخ ومكان وكيفية مصادفة الشاهد أنور البني
للمتهم الرئيسي أنور ر .وأفاد البني أنها حصلت في خريف أو شتاء  2015/2014وذلك أوال في مركز إليواء الالجئين في
مارينفيلدي في برلين وفيما بعد صادفا بعضهما عند أحد المتاجر ألدوات البناء في برلين.
أما في اليوم التالي (اليوم الثاني عشر) فركزت جلسة االستماع على معرفة البني بأجهزة األمن السورية بشكل عام وخاصة
بفرع  - 251المناصب والمسؤوليات داخل أجهزة المخابرات ودور فئات من الشعب بعينها ودور بعض األشخاص في هذا
النظام والظروف الجغرافية والمكانية وكذلك أساليب التعذيب المحددة بما في ذلك استخدام العنف الجنسي وعواقبه على المدى
الطويل .ورجع الشاهد أقواله مرارا إلى أوصاف موكليه العديدين وبحثه في شأن القضايا التي دافع فيها عن الناجين من
التعذيب أو أقاربهم.
وجاءت األقوال أثناء جلسة استماع البني بتناقض صارخ للعديد من التصريحات التي أدلى بها أنور ر( .انظر التقرير عن
اليوم الخامس من المحاكمة) حيث كان بإمكان "السوريين من الطائفة السنية" (وأنور ر .منهم) أيضا التسلق إلى مناصب
قيادية في جهاز المخابرات وكان بعضهم حتى معروفا بمعاملتهم الوحشية للسجناء .أما بالنسبة للمزاعم أن فرع  40بقيادة
حافظ مخلوف قد استولى على فرع  251خالل عام  2011فقد اعتبر الشاهد هذا االحتمال مستبعدا.
ومن المزمع عقد الجلسة القادمة في 24يونيو.2020

كان اليوم العاشر واليوم الحادي عشر من محاكمة الخطيب مهمين ،وخصوصا للضحايا والنشطاء السوريين :لمدة يوم
ونصف ،تم االستماع ألحد الناجين من التعذيب للمرة األولى في هذه المحاكمة .وللمرة األولى تم التحدث كثيرا باللغة العربية.
جلس فراس فياض  ،منتج سوري ومدعي في القضية ،مقابل القاضية وهيئة المحكمة ،على يساره مترجم ،إلى يمينه محاميه.
كان فياض يتحدث العربية بصوت مسموع إلى الجميع ،ثم ترجم مترجمه إلى األلمانية .أخيرا ،استطاع العديد من الناشطين
السوريين والناجين من التعذيب من الحضور أن يفهموا ما يُقال في قاعة المحكمة.

تحدث فراس فياض عن حياته في سوريا ،كطالب ومخرج أفالم ،ثم عن اللحظة التي غيرت كل شيء :بداية االحتجاجات ضد
حكومة بشار األسد في  15مارس  .2011أفاد فياض أنه أخذ كاميرته وحاول توثيق كل ما يستطيع توثيقه ،وخاصة
المظاهرات .وعلم اآلخرين أن يفعلوا نفس الشيء .قام بتصوير األشخاص الذين يتم اعتقالهم .بواسطة كاميرته ،صور الشرطة
وهي تطلق النار على المتظاهرين ،وتسيئ معاملتهم وتضربهم بالهراوات وتلقي قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود .كان
على يقين من أن الحكومة السورية كانت تستهدفه بسبب عمله.
في أول اعتقال له ،اختطف فياض من قبل المخابرات الجوية ،ورأى أطفاال صغارا وجثثا في القسم الذي أحضر إليه .في
المرة الثانية التي اعتقل فيها ،حذره صديق من أنه مطلوب .أفاد فياض أنه كان يريد االنتقال إلى دبي مع ما التقطه من أجل
فيلمه ،ولكن تم القبض عليه في المطار .أوال ،تم نقله إلى إدارة المعلومات ،وبعد بضعة أيام تم نقله إلى قسم  ،251فرع
الخطيب.

وصف فياض ما يسمى بحفل االستقبال ،حيث يتعرض المعتقلين للضرب المبرح من قبل الحراس عند وصولهم .كان عليه
خلع مالبسه ،ثم نقل إلى زنزانة جماعية لبضعة أيام ،كانت مزدحمة لدرجة أن الناس حاولوا النوم أثناء الوقوف .مرارا
وتكرارا ،أخبر المحكمة عن الصراخ الرهيب ،وخوفه المميت على أشخاص رآهم ولم يكن متأكدا مما إذا كانوا أموات ام على
قيد الحياة ،وأيضا على طفل في الفرع  .251أمضى فياض معظم اعتقاله في الخطيب في زنزانة انفرادية .أظهر القاضي
رسما للسجن مع غرف استجواب وزنزانات كان الشاهد قد رسمها أثناء استجواب سابق للشرطة في ألمانيا.
لقد تم استجوابه ثالث مرات على األقل في الخطيب .كان معصوب العينين ،لكنه استطاع التعرف جزئيا على محيطه ،بما في
ذلك الرجل الذي استجوبه .بالعودة إلى زنزانته الجماعية ،سمع فياض اسم أنور ر .ألول مرة من سجناء آخرين .في وقت
الحق قال إنه تعرف على أنور ر .من الصور في وسائل اإلعالم ،ولكن أيضا أثناء استجواب الشرطة في برلين.

قال فياض في المحكمة إن المدعى عليه بدا مختلفا قليال عما كان عليه في الماضي ،لكنه كان متأكدا بنسبة  60إلى  70في
المائة من أن الرجل هو الذي استجوبه في ذلك الوقت.وذكر أنه ربما يستطيع التعرف عليه من صوته.لكن أنور ر .ظل صامتا
مرة أخرى يوم المحاكمة – ويمكنه أن يظل صامتا ،سارع محاميه للتأكيد.

للمرة األولى ،لم يكن الشاهد شخصا يقدم تقارير وقصصا عن التعذيب في سوريا  -بل شخصا تعرض لهذا التعذيب ونجا منه
بنفسه  -وهو واحد من بين  4000شخص ورد ذكرهم في الئحة االتهام بمحاكمة الخطيب.

وصف الشاهد الضرب بالكابالت والعصي حتى خروج الدماء ،على قدميه وظهره  ،وكيف تم تعليقه من يديه  ،وكذلك العنف
الجنسي .تحدث عن الظروف في الزنازين :القليل من الطعام المتعفن في كثير من األحيان ،وال يكاد يوجد أي ماء ،والظروف

الصحية الالإنسانية وعدم وجود رعاية طبية .كان خائفا حتى الموت وكان شبه متأكد من أنه لن يغادر الخطيب وهو على قيد
الحياة.
حتى اليوم يشعر فياض بآثار ما بعد التعذيب :ألم مستمر في يديه وساقيه واضطرابات النوم والقلق واالكتئاب .وحتى اآلن،
خالل شهادته في كوبلنز ،كان يخشى أن تهدد الحكومة السورية عائلته .وقال الى ان يحين وقت المحاكمة ،حاول ببساطة
نسيان وقمع ما حدث له في السجن.
كان صعبا تحمل ما وصف فياض على الصحفيين وغيرهم من الزوار في المحكمة .كان األمر األكثر إثارة للدهشة هو
الرسالة المهمة التي وجهها فراس فياض للمتهمين الرئيسيين :كان يمكن أن يكون مستعدا لمسامحته فيما لو أن أنور ر اعتذر
واعترف بما حدث في الخطيب  -عنف تعسفي وتعذيب .لكن فياض يعتقد أن هذا لن يحدث أبدا ،خاصة بعد أن أنكر أنور ر
سابقا جميع التهم.
انتهت الجلسة ظهر يوم  4يونيو  /حزيران  .2020وبعد ظهر ذلك اليوم استمرت المحاكمة بجلسة المحامي السوري أنور
البني.

اليوم التاسع من المحاكمة  29أيار 2020
كان اليوم التاسع  29آيار  2020من محاكمة الخطيب قصيرانسبيا مثل اليوم الذي سبقه .وكان من المقرر االستماع إلى
شاهدين في هذا اليوم وذلك حول موضوع استجواب المتهم أنور ر .كشاهد في تحقيقات خاصة بقسم حماية الدولة التابع
لمكتب التحقيقات الجنائية لواليةبادن-فورتمبيرغ بشأن جرائموفقا للقانون الجنائي الدولي في سوريا .والشاهدان هما مفتش
جنائي برتبة نقيب أجرى هذا االستجواب ومترجم ترجم األقوال آنذاك .إال أن المترجم تعذر عليه المثول أمام المحكمة نظرا
إلى أنه حاليا موجود في الخارج.

وأفاد المفتش أنه تم استجواب أنور ر .كشاهد في  26أكتوبر  2017في مدينة شتوتغارت في إطار تحقيقات بخصوص شبهة
ارتكاب جرائموفقا للقانون الجنائي الدولي بعد أن ذكره شاهد آخر كشاهد محتمل .وتحدث المفتش من جانب عما كان يتذكره
ومن جانب آخر قرأ محضر جلسة االستجواب من ذلك اليوم فقرة تلو األخرى.

فبالنسبة ألفعال أنور ر .في سوريا أنتجت قراءة محضر االستجواب هذا بعض التفاصيل الجديدة حيث قدم لمحة عامة عن
المسيرة المهنية للمتهم ومنصبه في المخابرات السورية .إضافة إلى ذلك دار الحديث حول خلفية هروبه من سوريا.

وذكر المفتش النقيب أن أنور ر صرح في ذلك الوقت أنه شهد جرائم حرب ،مثال نقل قتلى إلى فرع  .251كما أفاد أنور ر.
أثناء هذا االستجواب أيضاأنه تم أخذ ما يصل إلى  750سجينا إلى فرع  251في يوم واحد .وردا على سؤال حول كيفية
وأسلوب إجراء التحقيقات في سوريا قال أنور ر .إن بعض التحقيقات كانت تجري "بأسلوب قاس" ألن البقاء مهذبا كان من
المستحيل نظرا إلى العدد الكبير من التحقيقات .وبدا هذا الوصف بمثابة استهزاء بالنسبة لبعض الحاضرين في قاعة المحكمة
إذ أن صورة السجين وهو متوفى في فرع  251وأثار التعذيب بائنة عليه باتت عالقة في ذاكرتهم من اليوم السابق.

ولكن نظرا إلى أن تحقيقاتمكتب التحقيقات الجنائية آنذاك ركزت على أنشطة الفرع  320التابع للمخابرات السورية في حماة
لم يتم استجواب أنور ر .بالتفاصيل حول ما وقع في فرع  .251وشهد المفتش النقيب أنه أحال المحضر بعد االستجواب إلى

المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية حيث كان من المفترض أن يحقق هذا األخير فيما إذا كان هناك داع لالشتباه في أن أنور
ر ارتكب جرائم.
وبعد أقل من ساعتين تم تسريح الشاهد الوحيد في ذلك اليوم دون تحليفه .واعترض الدفاع على استخدام أقوال ضابط الشرطة
وسيقدم تبريرا مفصال لهذا الطلب خالل باقي المحاكمة.
من المقرر عقد الجلسة القادمة للمحاكمة في  3يونيو  .2020وتنوي المحكمة خاللها للمرة األولى االستماع إلى أحد المدعين
بالحق المدني كشاهد وهو المخرج فراس فياض.

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

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

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

اليوم السادس 19 ،مايو  - 2020معلومات أساسية عن خلفية بالغ قدمه أنور ر .وعن الوضع في سوريا
تم استدعاء شاهدتين للمثول في اليوم السادس من المحاكمة .وشهدتا بخصوص بالغ قدمه أنور ر .لدى الشرطة في برلين في
فبراير  2015عندما شعر بمالحقته وتهديده من قبل المخابرات السورية.
الشاهدة األولى وهي شرطية برتبة نقيب تذكرت جزئيا ما حدث منذ خمس سنوات .وكان البالغ إستثنائيا مقارنة بعملها
المعتاد .وسردت ضابطة الشرطة إن أنور ر .حضر إلى مخفر الشرطة برفقة مترجمة ألنه ال يتقن األلمانية واإلنجليزية .وقدم
أنور ر .ومرافقته لضابطة الشرطة وثائق عُرضت على الجميع في قاعة المحكمة بطريقة واضحة للعيان :عدة صفحات كتبها
أنور ر .باللغة العربية وبخط اليد وترجمتها إلى اللغة األلمانية.

وأفاد أنور ر .أنه في ذلك الوقت شعر بمراقبته ومالحقته وتهديده في برلين .وكان يخشى أن تكون المخابرات السورية قد
عثرت عليه وتخطط لخطفه .لذا طلب من الشرطة األلمانية توفير الحماية الشخصية له .وقد وقع على إفادته باإلضافة إلى
اسمه ،برتبته العسكرية في سوريا" :المواطن السوري العقيد أنور ر( ".األمر الذي أشار إليه خصيصا ممثل المدعين بالحق
المدني والمحامي المتعاون مع المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان سيباستيان شارمر) .وقد سجلت الشرطية
البالغ آنذاك كما قامت بإيصالها إلى مكتب التحقيقات الجنائية التابعة للوالية ) (LKAالذي كان من المفترض أن يتولى
التعامل الالحق معه .ولم تتمكن الشاهدة من وصف ما حصل للبالغ فيما بعد.
الشاهدة الثانية كانت تلك السيدة التي رافقت أنور ر .في ذلك اليوم وفق ما ُزعم إلى مخفر الشرطة  -ولكنها وهذا ما ذكرته
منذ بداية الحديث لم تتذكر سوى القليل من ذلك اليوم .أنها تعرفت على أنور ر .بصفتها باحثة في العلوم السياسية واإلسالمية
بعد أن وصل إلى ألمانيا هاربا من سوريا وأجرت معه عددا من الحوارات الطويلة على خلفية تخصصها لغرض توثيق
الوضع الراهن في سوريا وتحليله.
وقد أوصي لها بأنور ر .بصفته ضابط سابق رفيع المستوى في جهاز مخابرات وجهة اتصال للمعارضة السورية في الوقت
الحاضر .وردا على السؤال ما إذا لم تشعر بتشكك نتيجة كونه ضابط مخابرات سابق ،أجابت بنعم .ولكنها كانت تأمل في
الحصول على معلومات مهمة منه .وبالطبع كانت تدرك أن شخصا يعمل لدى جهاز المخابرات في سوريا بتأكيد كان له
احتكاك بإنتهاكات حقوق اإلنسان .أما بالنسبة لدوافعه لمغادرة سوريا فلم تستطع إال التكهن .وعندما شعر أنور ر .بمالحقته في
عام  2015اتصل بالشاهدة عدة مرات وطلب منها المساعدة ولذا رافقته في النهاية عندما قدم البالغ إلى الشرطة.
وبصفتها مختصة بالشؤون السورية وموظفة سابقة في السفارة األلمانية في دمشق طرح كل من القاضية والمدعي االتحادي
ومحامو الدفاع والمحامون للمدعين بالحق المدني أسئلة على الشاهدة كخبيرة .وشكلت أقوالها تناقضا صارخا للعديد من
تصريحات أنور ر .التي ما زال يذكرها الحاضرون جيدا من اليوم السابق للمحاكمة ،حيث أوضحت الشاهدة إن أمر ارتكاب
أجهزة المخابرات في سوريا لجرائم حقوق اإلنسان من المسلمات البديهية .وتحدثت بناء على ما علمته خالل فترة إقامتها في
سوريا عن حاالت تعذيب موثقة في فروع المخابرات وعن أساليب التعذيب مثال الوضعية المسماة بالكرسي األلماني
والضرب على بطن القدمين ،الضرب الذي أدى إلى وفاة العديد من األشخاص .وأكدت الشاهدة على أن جميع أساليب التعذيب
هذه كانت منتشرة في سوريا حتى قبل .2011
موعد المحاكمة القادم في  27مايو .2020

اليوم الخامس 18 ،مايو  – 2020بيان /أقوال المتهم الرئيسي أنور ر.
كان هذا هو اليوم الذي كان جميع من يهتم بقضية الخطيب ينتظروه بفارغ الصبر :الناجون من التعذيب والمدعون بالحق
المدني ونشطاء حقوق اإلنسان من سوريا وألمانيا وفرنسا والمحامون والصحفيون من جميع أنحاء العالم حيث كان محامو
المتهم الرئيسي أنور ر .قد أعلنوا عن نيتهم قراءة بيان من قبل المسؤول السابق عن التحقيقات في فرع  251إلدارة
المخابرات العامة الخاضعة للرئيس السوري بشار األسد.
وكان أوائل الحاضرين قد وقفوا أمام مبنى المحكمة منذ الساعة السادسة صباحا إال أنه كان عليهم التحلي بالصبر حتى بعد
الثانية ظهرا 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.
أما بعد الغداء فقد حان الوقت أخيرا :باشر المحامي مايكل بوكير تالوة البيان المكون من  45صفحة .وتناوب على ذلك مع
زميله يورك فراتسكي ودام الموضوع لمدة ساعتين تقريبا حيث تم وصف السيرة المهنية ألنور ر .بالتفصيل  -الدراسة
والتدريب وترقيته عبر سلم المسؤوليات المختلفة في جهاز المخابرات العامة .وذُكرت كلمة "التعذيب" ألول مرة بعد 50

دقيقة فقط .وهكذا كانت المحاضرة أمرا 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.
وكان جوهر البيان الذي أدلى به أنور ر .ما يلي :إنه غير مذنب بأي شيء بل كان دائما آخرون قاموا بإساءة معاملة السجناء
وتعذيبهم .ولم يستطع معارضة ذلك بأي شيء .حتى أنه حاول حسب أقواله مساعدة بعض السجناء .فإذن رفض أنور ر.
جميع التهم المسندة إليه – إضافة إلى بعض االدعاءات المحددة من قبل الناجين من التعذيب التي تالها المدعي العام االتحادي
في بداية المحاكمة .وتوصل األمر به حتى إلى حد إنكار وجود أية أدوات تعذيب أو أساليب له في فرع  .251أما العديد من
األدلة المختلفة التي جمعها المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية حسب أقوال المحقق المسؤول والتي عرضها هذا األخير في
اليوم الثاني للمحاكمة فهي تشير إلى خالف ذلك.
فقد حاول أنور ر .التقليل من دوره وإنكار أية مسؤولية :فحسب أقواله لقد مارس توفيق يونس وهو رئيس فرع  251الضغط
عليه أكثر من مرة كما أنه سحب منه مسؤولياته في أوائل يونيو  .2011ومنذ ذلك الحين لم يفعل أنور ر .شيئا إال القيام
باألعمال المكتبية وإعداد التقارير وإجراء بعض االستجوابات العامة.
ثم دار الحديث حول السبب الذي دفع المتهم الرئيسي إلى االنشقاق وتوقيته وكيفيته ومغادرته سوريا أخيرا في عام .2012
وقدم أنور ر .نفسه على أنه كان مؤيدا للمعارضة السورية منذ فترة طويلة .وأخيرا ذكر لهيئة المحكمة عددا من األشخاص
يمكنهم أن يشهدوا على ذلك.
وبعد  100دقيقة من تالوة البيان فقد انتهى اليوم الخامس من محاكمة الخطيب بسرعة كبيرة .لم يوضح بيان أنور ر .أي
شيء بل كان مجرد عبارة عن تفسيرات تفصيلية ولكنها في نهاية المطاف لم تشكل سوى رفض عام قاطع لجميع التهم .كما
يناقض البيان تناقضا صارحا 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
السورية مثل فرع .251

اليوم الرابع للمحاكمة  :29.04.2020 -مقابلة شهود حول إجراءات لجوء أنور ر.
في اليوم الرابع من جلسات المحاكمة  ،لم يكن هناك مدعون مشتركون في الغرفة  128في المحكمة اإلقليمية في كوبلنز ،
لكن محاميهم والمتهمين ومحاميهم ومترجمي المدعى عليهم ونحو عشرة صحفيين وغيرهم من األطراف المعنية على سبيل
المثال الطالب أو المحامين الذين كانوا يراقبون المحاكمة .تم االستماع إلى ثالثة شاهدات في ذلك اليوم حول إجراءات دخول
أنور ر وإجراءات اللجوء  -حيث كان التركيز أقل على أقوالهن وأكثر على وثائق السلطات التي يعمل الشهود من أجلها.
الشاهدة األولى  ،موظفة في المكتب االتحادي للهجرة والالجئين ( ) BAMFفرع برلين ,تم أجراء مقابلة معها حول إجراءات
اللجوء النور رسالن وعائلته في عام  .2015تحدثت الشاهدة حول إجراءات أنور ر ,بسرعة كبيرة لدرجة أن المترجمين
والمحامين السوريين الذين كانوا يسجلون مالحظاتهم بالكاد استطاعوا مواكبة األمر واضطروا إلى طلب التحدث ببطئ عدة
مرات .نظرا ألنه في حالة أنور ر .تم افتراض أن شروط اللجوء قد استوفيت ويمكنه أيضا أن يثبت بتأشيرة في جواز سفره
أنه سمح له بالبقاء في ألمانيا  ،ولم تكن هناك جلسات استماع من قبل  BAMFفي عام  2015ومنح اللجوء وفقا لذلك.
وأخيرا  ،تم توثيق مسار أنور ر .للجوء في ألمانيا  -مع وثائق عرضها القاضي على الشاشة واحدة تلو االخرى مع جهاز
عرض علوي في الجزء األمامي من القاعة :بدءا من طلب اللجوء والتأشيرات في جواز سفر أنور ر .والطوابع المختلفة في
جواز سفره  -بما في ذلك تأشيرة الدخول إلى برلين – مطار تيغل .الوثائق التي ربما تم نسخها بالفعل عدة مرات  ،كانت في
كثير من األحيان غير مقروءة  ،ال للزوار في الجزء الخلفي من القاعة وال للقاضية نفسها .التي حاولت مع هيئة المحكمة،
أخيرا فك رموز الفقرات الخاصة بتأشيرة أنور ر.
الشاهدة الثانية  ،مستشارة من وزارة الخارجية ( ، )AAشهدت أوال حول ما هي معرفتها بدور أنور ر .في معارضة المنفى.
وشهدت أن ر .شارك كجزء من وفد المعارضة في يناير  2014في مؤتمر جنيف الثاني  ،وهو مؤتمر سالم لألمم المتحدة
حول سوريا .كان هذا سيؤكد لها في ذلك الوقت دوره في المعارضة.

سئلت المتحدثة عن خلفية دخول أنور ر .إلى ألمانيا .وذكرت أنها ال تعرف إال من الوثائق الموجودة في الملفات التي
كما ُ
تحدث عنها عضو سوري معارض في وزارة الخارجية في ذلك الوقت لصالح دخول أنور ر .هنا أيضا  ،تم وضع المستندات
ذات الصلة في النهاية على جهاز العرض العلوي  ،على سبيل المثال طلب أنور ر .بوزارة الخارجية مع تفاصيل مهنته:
العقيد في إدارة أمن الدولة.

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

اليوم الثالث للمحاكمة  28 -أبريل  - 2020تقرير خبيرةعن الوضع السياسي واالجتماعي في سوريا
في اليوم الثالث من المحاكمة مثلت لورا تورمان كخبيرة .قامت تورمان وهي مختصة في علم الثقافات المقارن بتكليف من
المدعي العام االتحاديبإعداد تقرير خبير تقوم فيه بتحليل الوضع السياسي العام في سوريا في عام  2011واإلجراءات التي
اتخذتها حكومة الرئيس بشار األسد ضد المعارضة والحركة اإلحتجاجية في عامي .2012-2011
قدمت الخبيرة أوال ،لمحة عامة عن التطورات السياسية في سوريا ال سيما منذ االستقالل في عام  1946وشرحت مثال أن حكم
حافظ األسد كان حتى في السبعينيات من القرن الماضي يتميز بالقيود المفروضة على حرية التعبير ومناخ عام مطبوعبالخوف
و باستخدام التعذيبكذلك .وبعد مرحلة قصيرة من االنفتاح السياسي واإلصالحات في عام "( 2000الربيع الدمشقي")استمر
القمع (العنيف) للمعارضة وأصحاب الرأي المغاير حتى تحت حكمإبنه وخليفته بشار األسد.
وفي مارس  2011توسعتالمظاهرات ضد الحكومةوتفاقم الوضع عندما أُلقي القبض على بعض الشباب الذين هتفوا بحسب ما
ُزعم "الشعب يريد إسقاط النظام" وعادوا فيما بعد من الحبسوعالمات التعذيبواضحة عليهم .وهذا ما أثارالرعب والغضب في
جميع أنحاء البالد مما أدى إلى احتجاجات جماهيرية اعتبارامن منتصف مارس  ،2011وفي نهاية المطاف إلى الحرب األهلية
في سوريا.
وشرحتتورمان تفاصيل عن مسار النزاع ثم تطرقت إلى دور أربع أجهزة مخابرات مختلفة .كما قدمت الخبيرة لمحة عامة عن
الظروف في مراكز االحتجاز التابعة للمخابرات السورية وأساليب التعذيب المختلفة المستخدمة فيها بما في ذلك العنف الجنسي.
وغالبا ما كانت أساليب التعذيب هي نفسها التي استخدمتها الحكومة ضد المعارضة في السبعينيات.
كما تكلمت الباحثة عن النسيج اإلجتماعيفي سوريا وال سيما عن األغلبيات واألقليات الدينية (السنة والعلويين والمسيحيين)
وتوازن القوىفي المجتمع وصعود العلويين إلى السلطةوكذلك عن الجيش وعن حزب البعث الذي يحكم حسب ما ينص عليه
الدستورورئيس الحزب هو الرئيس األسد.
ولمتقم هيئة المحكمة والمدافعون عن المتهمين ومحامو المدعين بالحق المدني لوحدهم بطرح األسئلة علىتورمان،بل وتحدث
كذلك الحاضر الوحيد من المدعين بالحق المدنيوهو المخرج السوري فراس فياض الذي خاطبالخبيرة في اللغة العربية

(مترجمة من قبل المترجمين الموجودين دائما من أجل الترجمة لصالح المتهمين) وسألهابين أسئلة أخرىأما إذاتم وصف
المعارضين بأنهم إرهابيون.

اليوم الثاني للمحاكمة –  24ابريل  -2020تحقيقات المكتب اإلتحادي للتحقيقات الجنائية
بعد بدء المحاكمة األولى في العالم التي تعني بالتعذيب الممارس من قبل الحكومة في سوريا أمام محكمة كوبلنتس اإلقليمية العليا
شرح موظف في المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية في اليوم الثاني من المحاكمةكيفيةفتح إجراءات التحقيق بحق المتهمين
أنور ر وإياد أ .وما كانت الخطوات الالزمة للقيام بذلك.
وأفادالموظف الذي دعته المحكمة بصفته شاهد بتفاصيل حول توقيت وكيفية معرفة السلطات األلمانية بأنو ر ر.والجرائم التي
من المزعومأنه ارتكبها،كما فسر كيف قام فريق التحقيق وهو الموظف شخصيا بفحص هذه المعلومات والتأكد منهانيابة عن
المكتب االتحادي .وإلى جانبعدد كبير من التفاصيل الفنية وبعض التفسيرات حول التعاون مع سلطات التحقيق في فرنسا والسويد
والنرويج وصف الشاهد تفاصيل عن الجرائم المحددة التي هي موضع المحاكمة.
وكانت بالنسبة للحاضرين في قاعة المحكمة اللحظات األكثر كآبة ،عندما تم وصف أساليب التعذيب بعينها إذ أن الموظف
تحدثخالل تقديمهللمحة عامة عن جلسات استجواب الشهود عن أسوء أنواع التعذيب وهي مسندة خاصة إلى أنور ر.
كان إهتمام الرأي العام بالمحاكمة ما زال كبيرا،حيث كانت معظم مقاعد ممثلي وسائل اإلعالم في قاعة المحكمة في اليوم الثاني
للمحاكمة مشغولة .وتم توزيع المقاعدالشاغرة على المشاهدين ومعظمهم من السوريين.
على الجميع التحلي بالصبر:
ويتوقع المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان  ECCHRأن المحاكمة قد تستغرق عدة سنوات .وقال المحامي
باتريك كروكر أنه من المهم بدء المحاكمة اآلن أخيرا ،وأنحضر العديد من المتضررين والنشطاء والمحامين من سوريا في
اليومين األولين .ويمثل كروكر سبعة ناجين من التعذيب الذين يشاركون في المحاكمة بصفتهم مدعين بالحق المدني ،إذ أن
مجرد فتح هذه المحاكمةيبعث في نفوس الكثير ين داخل سوريا وخارجهااألمل في تحقيق العدالة لجميع من وقع ضحية لنظام
التعذيب الخاص بالحكومة السورية.
اليوم األول للمحاكمة  -بدء الجلسات الرئيسية وقراءة الئحة االتهام
في  23من أبريل/نيسان 2020تم بدءإجراءات المحاكمةبحق السوريين أنور ر .وإياد أ .بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
إضافة إلى تهم أخرى أمام المحكمة اإلقليمية العليا في مدينة كوبلنتس األلمانية.وكان المتضررون والنشطاء السوريون
والصحفيون من جميع أنحاء العالم وممثلو المنظمات غير الحكومية واألطراف المهتمة األخرى يصطفون أمام المحكمة منذ
ساعات قبل بدء المحاكمة -جميعهم أرادوا معايشة وتوثيق بدء المحاكمة األولى في قضية تعنيبالتعذيب الممارس من قبل الحكومة
في سوريا وهو حدث الذي طال انتظاره.
في النهاية تم السماحل 14ممثال للصحافة الدولية و  15زائرابالدخول إلى قاعة المحكمة – 128وهذا عدد أقل من المعتاد
بسبب اإلجراءات األمنية المفروضة نتيجة جائحة كوفيد .19-وتم فصل المتهمين والمدعين بالحق المدني والمحامين والمترجمين
عن بعضهم البعض بألواح من الزجاج الشبكي ،حيث كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان الحماية من العدوى .لذا تأكدت
القاضية الرئيسة قبل بدء المحاكمة أوال من أن االتصال بين المتهمين ومحاميهم والمترجمين عبر جهاز االتصال الداخلي يجري
بشكل سلس.
أثناء مثول المتهمين في المحكمة  -أنور ر .جاء بوجه مبين بينما وصل إياد أ .وهو يغطي وجهه بقبعته.

– مشاعر الحاضرينوذلك ليس فقط لدى المتضررين بين الجمهور :فقد دار بعض المدعين بالحق المدني وكذلك أخرون من
بين الناجين من التعذيب والمتضررينظهورهم للمتهمين بكل وضوحبينما كان آخرون في انتظار هذه اللحظة بالذات كي يحدقوا
مباشرة في أعين المتهمين.
بدأ المدعي العام جاسبر كلينج قراءة الئحة االتهام بعبارة "أنا أتهم".أنور ر .متهم بالتواطؤ في  4000حالة تعذيب و بـ 58
حالة قتل عمد وبعض الحاالت من االعتداء جنسي واالغتصاب .كما تم إدراج  24حالة فردية في الئحة االتهام أي تم تقديم
تفاصيل عن  24قصة شخصية لسوريين معذبين إبتداء باإلعتقال عبر النقل إلى القسم  ، 251حيث لم تسود الظروف الالإنسانية
فحسب بلجرت أيضا "التحقيقات" الوحشية بإستخدام التعذيب المتكرر وصوال إلى اإلفراج عنهم .وبحسب الئحة االتهام ليس
هناك شك أن أنور ر .كان مدركاللتعذيب وموافقاعلى استخدامه على األقل ضمنيا.
كما تصف الئحة االتهام الوضع السياسي في سوريا ودور أجهزة المخابرات وتوضح أن األمريتعلق هنا بجناة أفراد ،ولكن
المحكمة ستحقق أيضا في السياق الذي من المفترض أن ارتكبت فيه الجرائم إذ أن المتهمين كانا في األساس جزءا من نظام
كامل .يتعلق األمر إذن بالتعذيب المستمر عبر سنوات والواسع النطاق والممنهج للمواطنين غير المرغوب فيهم بأمر من حكومة
بشار األسد.
وينويأنور ر .التعليق على الئحة االتهام خطيا في غضون األيام المقبلة ولم يتكلم إياد أ .كذلك.
"اليوم شاهدتللمرة األولى محاكمة عادلة ونزيهة.نريد ظهور الحقيقة حول نظام التعذيب في سوريا ".هكذا يقول المدعي بالحق
المدني -حسين غرير -بعد جلسة المحاكمة .ويضيف -وسيم مقداد -وهو أيضامن المدّعين بالحق المدني قائال" :هذه المحاكمة
ليست فقط مهمة بالنسبة لي شخصيا بل بالنسبة لكل من ما زاليقبع في السجون ومن لم ينجوا منها .نريد العدالة للجميع".
وستتابع المحاكمة في اليوم التالي.

