
: المرافعة النهائية لدفاع إياد أ. 2021شباط/فبراير  18، 61محاكمة الخطيب، يوم   

 ورالحضاعد انتشرت بين مق إياد أ.بالمرافعة النهائية لمحامي  كثيرةبدون مقدمات ومباشرة من محاكمة الخطيب  61بدأ يوم 

حلم بأن كان يفبمقولة لمارتن لوثر كينج. عندما بدأ أحد محامي الدفاع  ،باتعجسا اتهمس -اليد أصابعالذين أمكن عدهم على -

و –رائم حدثت أفظع الج فقدسوريا أن هذا الحلم لم يتحقق. الوضع فى وضح لنا نسانية من جرائم التاريخ. ولكن يتتعلم اإل

 . هناك مازالت تحدث

، لقام المحامي المتحدث بقراءة مرافعة مناسبة. وهذه "المرافعة اإلفتراضية" فعًل  فى هذه الجرائمقد تورط  أ.إياد لو كان 

 السجن. يقضيها في  أنإياد أ.  سنوات التي يجب علىالأي عدد ، العقوبةتخفيض مدة كانت لتضمن اآلتي: 

ن أن يجب أيًضا األخذ بعين اإلعتبار لك. ونطاق العقوبة على الجريمة المزعومة وهي المساعدة فى التعذيب  يعتمديجب أن 

 ) يتم التعامل مع القضيتين بشكلأنور ر. قام بتوضيح العديد من التفاصيل المهمة بخصوص الدعوى المقدمة ضد إياد أ. 

فى تحريات ياد أ. إلوال أقوال فو بحسب رأي المحامي  (. 60تقرير المرافعة رقم  /ي*شباط/فبراير. انظر 17منفصل منذ 

بعد أ.  إيادتصرفات  أخذعلى اإلطلق. باإلضافة إلى ذلك يجب ألنور ر. ة الجنائية االتحادية لما أمكن توجيه االتهام لشرطا

انشق عن النظام وشعر بالتعاطف الكبير إزاء صور قيصر وحتى أنه اعتذر فى جواب  فلقد. بعين االعتبار التهم المزعومة

 لضحايا النظام السوري. 

كان ينهار  بدى أنه لكنو ،نصات وتركيز كبير إلى الترجمةإب فى البداية، إياد أ استمع،محاميالو فى الوقت الذي تحدث فيه 

نفسها  كونست عن إذا ما كانت العقوبة المطالب بها ةالبكاء عندما سأل المحامي لجنة القضافي  بدأ و في النهاية –بشكل بطيء 

لمعلومات عن طريق أقوال شخص شرطة الجنائية االتحادية وترك معرفة هذه اأمام ال بأقواله بنفسهإياد أ. تماًما إذا لم يدلي 

 عر فى المحاكمة. كانت تلك المرة األولى التي يظهر فيها المتهم كل هذه المشا آخر؟

حافظ سائه ومن ضمنهم كانه أن يعصي أوامر رؤكان بإمإياد أ. أن  -مرافعة النيابة العامة زعمتكما -صحيح الغير من 

جميع المشاركات والمشاركين* فى المحاكمة أن عقوبة عصيان األوامر أو االنشقاق فى سوريا يعرف سيء السمعة.  مخلوف

ليس .  بذلك" كما زعمت النيابة العامة ولكن ألنه أُمر ألن العمل المكتبي كان"ممًل  40إلى فرع إياد أ. هي الموت. لم ينتقل 

افعة فى المر امهمً  كل ما ذكره كان ليكونفي نهاية حديثة أن المحامي ل قاتعذيب ولكنه أب يريد حماية عائلته. والمتهم جلد 

 . لعفواب حول تخفيف حجم العقوبة ولكن يطالب الدفاعإياد أ. فى قضية ل يدور األمر األمر اآلن مختلف، ف اإلفتراضية. ولكن

 ا بدأ المحامي الثان فى الكلم. استند المحامي بشكل أساسي على ما يسمىعندمبعد استراحة قصيرة تابعت المرافعة 

( 60عن ذلك بالفعل فى مرافعته فى اليوم السابق )انظر تقرير المحاكمة النائب العام و قد تحدث " لألوامراإلضطرار لتنفيذ "

نقطة. ولم هذه ال إليرنبرج ومحاكمات ن فى قضايا جرائم القانون الدولي منذتقريبًا جميع المتهمين و تحدث عن كيف يستند 

وضعوا  هم منإياد أ. أن المتهمين أنفسهم مثل بسبب ينجح هذا األمر وال مرة تقريبًا. فهناك شروط عديدة ال يتم موافقتها عادة 

 أنفسهم فى مناصب يكون لنظام ظالم فيه سلطة وأمر عليهم.  

 وعلل أنه ال يمكننا أن نتوقعغير اتباع أوامر رؤسائه. آخر تهم لم يكن لديه أي اختيارأن الم إياد أ. زعم محاميبالرغم من ذلك 

بدون رحمة و  األوامر صاةعأن يضع حياته الشخصية أو حياة عائلته فى خطر. فالنظام السوري قام بملحقة  من المتهم

مخابرات العامة لم نية فى جهاز الياإلجراءات الروتفوتهدديهم إلجبار المواظفين على إطاعة أوامرهم.  هماستهداف عائلتب

. اختيار آخر غير انتظار فرصة للهروب إلياد أفى مجريات الجريمة. ولذلك لم يكن  ألي تعثر مجهول من فاعله تدع فرصة

 والتي سنحت بعد عدة شهور. 

 تم ف  وفي فترة شبابه كان المجتمع السوري عسكريًا؟ جنديًا : فقد كان أبوه.إياد أبنبذة قصيرة عن حياة  المرافعة تابع الدفاع 

عند وفاة أبيه حيد الذي سمح بالحراك االجتماعي، الصغار فى المدارس. وكانت المخابرات العامة عامة المكان الو تأطير

 2011 عام ليريد إياد أ. يكنالممول الرئيسي للعائلة. و كأب صغير فى العمر ألربعة أطفال وزوجة حامل : لم إياد أ. أصبح 

 ؟ 40بالعمل القاسي والخطير فى القسم الفرعي  القيام أن يطالب بشكل تطوعي

إيصالها  ما الرسالة التي تريد المحكمة و في النهاية لفت المحامي انتباه المحكمة ألهمية التأثير الداللي الذي سيبعثه هذا الحكم. 

ى هذه شهود ف كان من الوارد أن يكونواالمخابرات العامة السورية السابقين الذين كانوا لينشقوا عن النظام الحقًا و موظفيل

المحاكمة وغيرها من المحاكمات؟ هل تريد أن تخيفهم بحكم قاس كهذا؟ وما الرسالة المراد إرسالها إلى كل األشخاص الذين 

بعد فوات اآلوان" من اندالع لألسف بعد خمسة شهور "إياد أ. ق أو الهروب؟ انشق ما زالوا فى سوريا ويفكرون فى االنشقا

 لسنين عدة.  مستمرصراع 



يحاول أن يوقف دموعه وأعطاه مترجمه علبة  . ولمأيًضا فى الجزء الثاني من المرافعة على المتهم برغم الكمامةظهر التأثر و

ما  و قال " ليس لدينفسه  ضبط عليهقبل اإلعلن عن الحكم.  و بالكلمة األخيرةأن يدلي  على إياد أ. وجبمناديل ورقية. و

 " . وكيليما قال  إلىأضيفه 

يعني وهذا  الحضور،مقعدًا فى مكان جلوس  11شباط/فبراير. وافقت القاضية الرئيسة على إضافة  24سيتم إعلن الحكم يوم 

 منهم لممثلت وممثلين* اإلعلم. مقعدًا  30مقعدًا متاًحا و  45أن هناك حوالي 


