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المقدمة

ضد اإلحساس بالعجز: 
القضاء والعدالة
 Wolfgang Kaleck - فولفغانغ كاليك

انتشــر الشــعور بالرعــب بســبب اآلآلم المهولــة التــي عانــى ويعانــي منهــا الشــعب الســوري، تحــت 
، قامــت الحكومــة بتعذيــب مئــات اآلالف وقتلــت عشــرات اآلالف مــن  الرئيــس بشــار األســد  قيــادة 
األشــخاص. إن فشــل المجتمــع الدولــي فــي اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لــه وزن كبيــر، فــي حيــن أن 
محاكمــة هــذه الجرائــم األكثــر فظاعــة تأتــي دائمــا متأخــرة جــدا، ودائمــًا غيــر كافيــة كذلــك، هــذا مــا يعلمــه 
الكثيــر مــن الســوريات والســوريين الذيــن وجــدوا الجئيــن فــي ألمانيــا: ال توجــد عدالــة شــاملة للجرائــم ضــد 

اإلنسانية. 

لكننــا اليــوم فــي وقــت تقــام فيــه محكمــة الخطيــب، ومــا كان ليحــدث شــيء مشــابه علــى األرجــح 
ــم يكــن يتيــح  ــم يكــن متطــوًرا كمــا هــو اآلن ، ول ــي ل ــة الدول ــة الجنائي قبــل ثالثيــن عامــًا ،ألن نظــام العدال
للمتضــررون مــن الوصــول إليهــا. فقــد قــام العديــد مــن أطــراف المجتمــع المدنــي مــن ســوريا اليــوم، 

بدعم من الدولة األلمانية و أماكن آخرى، بتجميع أدلة وشهادات في قاعة المحاكمة وخارجها. 

إدانــة )أنــور. ر( تعنــي إدانــة واحــد مــن الضبــاط الذيــن لوالهــم لبقيــت األوامــر اآلتيــة مــن المناصــب 
العليــا غيــر فعالــة! لــم يكــن متلّقيــًا لألوامــر فحســب، لكــن كان لديــه دور مســتقل، حتــى وإن أنكــر ذلــك. 
الجديــر بالذكــر هنــا أننــا تعّلمنــا درســًا مــن محاكمــة نورنبــرج وهــو أن مثــل هــذه الحجــج ال يمكــن االعتــداد 

بها.

يجــب أن يظــل الهــدف طويــل المــدى هــو محاكمــة المجرميــن ذوي الرتــب العليــا ،األســد، لكــن حتــى 
نصــل إلــى ذلــك الهــدف هنــاك الكثيــر مــن األشــياء التــي يجــب القيــام بهــا. لهــذا ال يمكننــا اآلن تقييــم 

محاكمة كوبلنز، وهي بالمناسبة األولى من نوعها، بالقدر الكافي. 
بــدأت المحاكمــة فــي ظــّل ظــروف صعبــة، بذلــت المحكمــة مجهــودًا كبيــرًا فــي التعامــل مــع 
القضيــة، لفهــم آليــة الســلطة الســورية وتفكيــك رموزهــا، وكذلــك لتحليــل صــور قيصــر، التــي وّثقــت 
وحشــية ســجون التعذيــب الســورية، وخلقــت بذلــك أساســًا قّيمــًا لمحاكمــات آخــرى. علــى النحــو ذاتــه تــّم 
رفــع دعــوى ضــد الطبيــب الســوري المشــتبه بــه )عــالء. م( فــي شــهر تمــوز/ يوليــو مــن العــام 2021 فــي 

ألمانيا، كما أن كبار قادة المخابرات مطلوبون بموجب مذكرات اعتقال دولية.

باإلضافــة إلــى التوثيــق والعمــل علــى الذاكــرة، فــإن كوبلنــز ترســل إشــارة قانونيــة مهمــة إلــى دول 
أوروبية أخرى وربما إلى المحاكم الدولية والسورية في المستقبل.

فولفغانــغ كاليــك هــو الســكرتير العــام للمركــز األوروبــي للحقــوق 
ECCHR الدستورية وحقوق اإلنسان
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المقدمة

نقطــة تحــول فــي النضــال 
ضد اإلفالت من العقاب

جمانة سيف

ــرًة أحيــت األمــل فــي تحقيــق العدالــة بعــد  يــرى الكثيــر مــن الســوريات والســوريين محاكمــة الخطيــب خطــوًة مبشَّ
طــول انتظــار. ويــرى آخــرون أنَّ المحاســبة الجنائيــة ال يجــب أن تبــدأ إال بعــد تحقيــق انتقــال سياســي للســلطة، وإطــالق 

مسار شامل للعدالة االنتقالية.

بــدوري، كداعمــة للشــاهدات والشــهود فــي محاكمــة كوبلنــز، ومنحــازة لهــم بشــكل كامــل، ال يمكــن أن أرى فــي 
محاكمــة كوبلنــز إال خطــوة كبيــرة نحــو تحقيــق العدالــة، وبدايــة مهمــة لمحاكمــة جرائــم نظــام األســد، ولوضع حــد لإلفالت 

من العقاب الذي تمّتع به على مدى أكثر من خمسين عامًا.

أنــا ابنــة لعائلــة ســورية عانــت طويــاًل مــن االضطهــاد السياســي، وعاشــت تبعــات جرائــم التغييــب القســري 
والتعذيــب والقتــل منــذ ثمانينــات القــرن الفائــت وحتــى اليــوم. كنــت فــي العاشــرة مــن عمــري عندمــا اعتقــل عمــي األصغــر 
ــَب لألبــد! ولــم يمــِض عــام حتــى اختفــى ابــن عمــي لمــدة 13 ســنة، لنعلــم الحقــًا أنــه قضاهــا فــي جحيــم ســجني تدمــر  وُغيِّ
وصيدنايــا. أمــا والــدي فقــد اعتقــل مــدة تقــارب ثمانــي ســنوات، بســبب نشــاطه السياســي المعــارض. فــي صيــف العــام 
1996 اختفــى أخــي األصغــر "إيــاد" دون أن نعــرف شــيئًا عــن مصيــره حتــى اللحظــة! وفــي العــام 2012 اعتقــل ابــن عمــي اآلخــر 

ومازال مصيره مجهواًل. هذا ليس حال عائلتي وحدها، ذلك أن آالف العائالت السورية عانت آالم فقد أحبابها.

بــدأت محاكمــة "كوبلنــز" بعــد تســع ســنوات مــن بــدء الثــورة فــي ســوريا، وكانــت المــرة األولــى التــي يتــّم االعتــراف 
فيهــا بحقــوق الضحايــا، وإعطــاء الفرصــة للناجيــات الشــجاعات والناجيــن الشــجعان للوقــوف أمــام المحكمــة، كــي 
يقّدمــوا شــهاداتهم علنــًا وللعالــم أجمــع: حــول جحيــم االعتقــال، مــا شــاهدوه مــن جرائــم قتــل، ومــا تعّرضــوا لــه مــن 
فظاعــات التعذيــب والتعنيــف الجنســي واإلهانــات وغيرهــا مــن الجرائــم. كمــا اســتطاعوا للمــرة األولــى أن يخبــروا العالــم 
كلــه عــن مــدى تأثيــر كل تلــك الفظاعــات عليهــم وعلــى عائالتهــم ومحيطهــم أجمــع، ليتــم تثبيــت هــذه الوقائــع فــي وثائــق 

قضائية ستؤسس لجهود المحاسبة والعدالة المستقبلية.

وعلــى الرغــم مــن بعــض التحّفظــات علــى ســير المحاكمــة، كعــدم إتاحــة الترجمــة باللغــة العربيــة للعمــوم مثــاًل، إال 
ــا  ــراف بالضحاي ــة اإلفــالت مــن العقــاب، واالعت ــة فــي محارب ــز ســتبقى باعتقــادي نقطــة تحــّول مضيئ أن محاكمــة كوبلن
وحقوقهــم ومحاولــة إنصافهــم. فــكل الشــكر واالمتنــان للقضــاء األلمانــي الــذي أتــاح لنــا هــذا المســار فــي ظــل انغــالق 

كل المسارات األخرى للعدالة.

جمانــة ســيف محاميــة ســورية وناشــطة فــي مجــال حقــوق اإلنســان. 
تعمــل مستشــارة قانونيــة لــدى المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية 
ابنــة  هــي  الجنســي.  العنــف  مواضيــع  حــول   ECCHR اإلنســان  وحقــوق 
المعــارض الســوري ريــاض ســيف، والــذي شــارك فــي محاكمــة الخطيــب 

كشاهد. )انظر/ي تقرير اليوم 26 و27 من المحاكمة(.
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المقدمة

 – تاريخيــة  محاكمــة 
مع فرص ضائعة

Antonia Klein, Patrick Kroker - أنتونيا كالين وباتريك كروكر

بعــد 107 يــوم مــن إجــراءات المحاكمــة ، وجــدت المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز )أنــور.ر( مذنــب 
بســجن  يســمى  مــا  فــي  ارتكبــت  التــي  الجنســي  والعنــف  والتعذيــب  القتــل  أعمــال  ارتــكاب  فــي  كشــريك 
اســتخبارات الخطيــب. كانــت هــذه هــي المــرة األولــى فــي العالــم التــي يضطــر فيهــا عضــو فــي نظــام األســد إلــى 
المســاءلة عــن جرائــم ارتكبــت فــي ســوريا. وأيًضــا ، وللمــرة األولــى ، أكــدت محكمــة أن حملــة األســد القمعيــة 
العنيفــة لشــعبه تشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية. وبالتالــي ، فــإن محاكمــة الخطيــب تمثــل عالمــة فارقــة فــي 

حساب الجرائم السورية.

أصبحــت هــذه المحاكمــة ممكنــة آخيــرًا بســبب الجهــود الشــجاعة والدؤوبــة للناشــطات والناشــطين 
وجــه  علــى  وهــؤالء  الطغيــان،  حكــم  مــن  والناجيــن  والناجيــات  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الســوريين 
ــدوا مــرارًا  ــر؛ حيــث وجــب عليهــم أن يعي ــات والناجيــن وذويهــم، تمــت مطالبتهــم بالكثي الخصــوص، أي الناجي
وتكــرارًا مــا مــّروا بــه مــن تجــارب قاســية، وأن يواجهــوا المّتهميــن بشــكل مباشــر فــي قاعــة المحكمــة. المركــز 
األوربــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان)ECCHR(  قــدم لهــم المســاعدة منــذ العــام 2012 فــي صراعهــم 
مــن أجــل العدالــة، لذلــك نــوّد فــي هــذه الفرصــة أن نشــكرهن/هم علــى ثقتهن/هــم التــي مــا كان عملنــا بدونهــا 

ممكنًا. 

خــالل اإلجــراءات الرئيســية ، التــي بــدأت فــي أبريــل 2020 ، توصلــت المحكمــة تدريجيــًا إلــى اســتنتاج 
مفــاده أن )أنــور. ر(، بصفتــه ضابطــًا فــي أجهــزة المخابــرات الســورية بيــن نيســان/ أبريــل مــن العــام 2011 
والعــام 2012 كان مســؤواَل عــن 4000 حالــة تعذيــب، ومقتــل 27 شــخصًا، وعــن عــدة قضايــا عنــف جنســي. 
وبالفعــل فــي شــباط/ فبرايــر 2021 ، أدانــت المحكمــة  )إيــاد. أ(  موظــف )أنــور. ر( بتهمــة المشــاركة فــي 
التعذيــب والحرمــان الشــديد مــن الحريــة فــي 30 قضيــة علــى األقــل ، وحكمــت عليــه بالســجن لمــدة أربــع 

سنوات ونصف. ومنذ ذلك الحين ، أكدت محكمة العدل الفيدرالية هذا الحكم ضد )إياد. أ( عند االستئناف.

علــى عكــس الســياقات السياســية المثيــرة للجــدل، كانــت ســلطات تطبيــق القانــون فــي ألمانيــا تتمّتــع 
بدعــم سياســي، ممــا ســهل عليهــم إجــراء تحقيــق مكّثــف. لكــن نجــاح مثــل هــذه اإلجــراءات، التــي تعمــل عليهــا 
محكمــة وطنيــة نيابــة عــن المجتمــع الدولــي علــى أســاس مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة ، ال يقــاس بمــدى 
ــة هــو إشــراك  ــم الجماعي ــة الالزمــة. الشــيء الحاســم فــي معالجــة الجرائ ــذ الخطــوات اإلجرائي سالســة تنفي
الناجيــات والناجيــن وذويهــم والمتضــررات والمتضرريــن والمجتمعــات المتأثــرة مــن الجرائــم فــي القضيــة 
بشــكل أساســي ووثيــق. يجــب أيضــًا إعــالم النــاس بشــكل كامــل عــن مســار القضيــة وتقــدم اإلجــراءات، 
ومســاعدتهم فــي فهمهــا وضمــان مشــاركتهم النشــطة كمدعيــن ومدعيــات أو خبــراء وخبيــرات. يجــب أن 
ينظــر المجتمــع المدنــي إلــى مثــل هــذه  القضيــة علــى أنهــا "قضّيتــه" حتــى تنجــح. كمــا يجــب أن يؤخــذ فــي االعتبار 
منــذ البدايــة توثيــق مثــل هــذه اإلجــراءات لألجيــال القادمــة لبنــاء ثقافــة "تّذكــر وذاكــرة" وإحيــاء الذكــرى فــي 

المستقبل.

هــذا االدعــاء يتناقــض بشــكل ملحــوظ مــع اللوائــح المختلفــة فــي قانــون اإلجــراءات األلمانــي وتطبيقــه 
مــن قبــل المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز: لغــة المحكمــة هــي األلمانيــة، ويجــب إجــراء اإلجــراءات 
الرئيســية باللغــة األلمانيــة. حتــى بعــد التعليقــات والشــكاوى مــن الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي تــم 
نشــر بيانــات صحفيــة حــول االعتقــاالت ولوائــح االتهــام واألحــكام باللغــة األلمانيــة حصرًيا، إلى جانــب معلومات 
تتعلــق بوقــت ومــكان اإلجــراءات الرئيســية. . وكان االســتثناء الملحــوظ لذلــك هــو البيــان الصحفــي الصــادر 
األلمانيــة  باللغــات  ُنشــر  والــذي   ، بالحكــم  النطــق  بمناســبة  كوبلنــز  فــي  العليــا  اإلقليميــة  المحكمــة  عــن 
المحكمــة  إجــراءات  فــي  الشــهود  توجــد محاضــر لشــهادة  ذلــك، ال  إلــى  باإلضافــة  والعربيــة.  واإلنجليزيــة 
األلمانيــة. كقاعــدة عامــة، الوثيقــة الوحيــدة التــي يتــم نشــرها بانتظــام تتعلــق بمحتــوى اإلجــراءات الرئيســية هــي 
الحكــم. بالنســبة لمحاكمــة الخطيــب، كان هــذا يعنــي أنــه علــى الرغــم مــن قيــود الســفر المتعلقــة بالوبــاء فــإن 
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الجمهــور الناطــق باللغــة العربيــة كان يعتمــد علــى مراقبــي المحاكمــة الخارجييــن، الذيــن يوّثقــون مــا كان 
يحدث في قاعة المحكمة ويقدمون التقارير باللغة العربية بشكل صحيح.

كان همنــا األول فــي المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان ECCHR هــو ردم الهــوة بيــن 
الحاجــة إلــى إشــراك المجتمــع المدنــي الســوري والممارســة غيــر المالئمــة إلجــراءات المحكمــة األلمانيــة. 
لهــذا الســبب، قمنــا بدعــم الجهــود المبذولــة لتمكيــن المتحدثيــن باللغــة العربيــة مــن  متابعــة المحاكمــة أيًضــا 
، ، وكذلــك المطالبــة بجعــل التســجيالت الصوتيــة للمحاكمــة متاحــة ألغراض تاريخية. فــي المحكمة اإلقليمية 
العليــا فــي كوبلنــز، كانــت هــذه الجهــود غيــر ناجحــة إلــى حــد كبيــر. وبفضــل تدخل المحكمــة الدســتورية االتحادية، 

تمّكن الصحفيون الناطقون بالعربية على األقل من الوصول إلى الترجمات المتزامنة إلجراءات المحاكمة.

بيــن األشــخاص  التقريــب  أخــرى فــي   لذلــك كان القصــد مــن كتابــة هــذا المجلــد أن يكــون خطــوة 
المهتميــن. فمــن المهــم بالنســبة لنــا أن تتــاح الفرصــة لجميــع األطــراف المهتمــة للحصــول علــى انطبــاع 

مباشرعن المحاكمة باستخدام المصادر األولية في الترجمة األلمانية أو العربية.

الفصــل األول مــن المجلــد ُخصــص لحيثيــات القضيــة، حيــث يبــدأ ببيــان صحفــي للمحكمــة اإلقليميــة 
العليــا بكوبلينــز عــن بشــأن افتتــاح اإلجــراءات ، ويحتــوي علــى جوانــب جوهريــة مــن الئحــة اإلتهــام لــم تكــن متاحــة 
للجمهــور مــن قبــل. بعــد ذلــك يمكــن للقارئــات والقــراء االطــالع علــى تقاريــر المحاكمــة لــكل الجلســات 
المنشــورة مــن المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان ECCHR. تتيــح تلــك النصــوص رؤيــة 
شــاملة لحيثيــات المحكمــة. توّثــق تلــك النصــوص علــى وجــه الخصــوص شــهادات الناجيــات والناجيــن مــن فــرع 
الخطيــب، وإفــادات المختّصــات والمختصيــن فــي الوضــع السياســي فــي ســوريا، ، علــى ســبيل المثــال - 
وكذلــك شــهادة موظفــي المخابــرات الســورية الســابقين وتحليــل صــور قيصــر مــن قبــل الطــب الشــرعي. ثــم 
ننشــر تباعــًا مرافعــات المّدعــي العــام الفيدرالــي فــي قضيــة )أنــور. ر(. فــي هــذا البيــان ، يصنــف مكتــب المدعــي 
العــام االتحــادي األحــداث فــي ســوريا منــذ 29 نيســان/ أبريــل 2011 فصاعــًدا علــى أنهــا جرائــم ضــد اإلنســانية. 
باإلضافــة إلــى ذلــك ، يحتــوي أيًضــا بيــان )أنــور. ر( - الــذي ادعــى فيــه األخيــر أنــه قــد جــرد بالفعــل مــن ســلطته 
اعتبــاًرا مــن صيــف 2011 وأنــه بــذل جهــوًدا لمعاملــة الســجناء معاملــة جيــدة. ينتهــي هــذا الفصــل بالبيــان 
الصحفــي الصــادر عــن المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز بشــأن إدانــة )إيــاد. أ( - الملزمــة قانوًنــا اآلن - فــي 

فبراير 2021.

ــز بخصــوص حــّق المجتمــع  ــى محكمــة كوبلن ــن ُقّدمــا إل ــد طلبي ــي مــن المجل نعــرض فــي الفصــل الثان
المدنــي فــي االّطــالع علــى حيثيــات القضيــة. وقــد تعاوّنــا مــع متابعــي القضيــة الســوريين وأّيدناهــم منــذ البدايــة 
فــي حقهــم بإتاحــة ترجمــة عربيــة فوريــة لحيثيــات القضيــة إلــى حــد رفــع األمــر إلــى المحكمــة الدســتورية 
االتحاديــة. يحتــوي منطــوق الحكــم المســتعجل مــن المحكمــة الدســتورية االتحاديــة في شــهر آب/ أغســطس 
مــن العــام ٢٠٢٠ إفــادات شــديدة اللهجــة بهــذا الخصــوص، وذلــك ألهميــة القضيــة للــرأي العــام الســوري، 
وضــرورة إتاحــة ترجمــة عربيــة فــي قاعــة المحكمــة لممثلــي اإلعــالم الســوري المعتمديــن. تلــك اإلفــادات 
ســتتراكم أهميتهــا فــي قضايــا جرائــم القانــون الجنائــي الدولــي المســتقبلية. وقــد قــّدم حوالــي ٢٣ باحثــة وباحــث 
ألمانــي ودولــي، ومعاهــد بحثيــة، ومنظمــات حقــوق اإلنســان ونشــطاء فــي شــهر حزيــران/ يونيــو مــن العــام ٢٠٢١ 
طلبــًا إلعــداد تســجيل صوتــي للمحاكمــة، أوضــح ذلــك الطلــب االهتمــام االســتثنائي بالقضيــة وأهميتهــا 
التاريخيــة فــي العالــم، وبالنســبة لجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة ذاتهــا. لكــن المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي 
كوبلنــز رفضــت هــذا الطلــب، األمــر الــذي ضّيــع الفرصــة األخيــرة فــي جعــل المــواد األصليــة مــن القضيــة فــي 

متناول األجيال القادمة.

الفصــل الثالــث يلقــي الضــوء علــى مشــاركة المّدعيــات والمّدعيــن المشــتركين فــي المحاكمــة. يتيــح 
محضــر الشــهادات فكــرة مفصلــة عــن ظــروف االعتقــال في فــرع الخطيب، كما يوّضح كيف تتم االســتجوابات 
ــا بتلخيــص الشــروحات النهائيــة لدعــاوي المتضرريــن كذلــك،  القضائيــة فــي المحكمــة. إلــى جانــب ذلــك قمن
حيــث تحتــوي تلــك الملّخصــات علــى آراء بعــض المّدعيــات والمّدعيــن المتضرريــن فــي المحاكمــة وإشــادتهن/

هم بأحداث المحاكمة من منظور الدعوى المشتركة.

يلــي ذلــك طلبــان مجهــوالن تــم تقديمهمــا مــن قبــل المدعيــن المشــتركين بدعــم مــن المركــز األوروبــي 
للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان أثنــاء المحاكمــة ينّصــان علــى: تصنيــف العنــف الجنســي فــي مراكــز 

المقدمة
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االحتجــاز الســورية كجريمــة ضــد اإلنســانية ، وإدراج جريمــة االختفــاء القســري كذلــك فــي الئحــة االتهــام 
كجريمــة ضــد اإلنســانية. وبينمــا ُمنــح التصنيــف القانونــي المناســب فيمــا يتعلــق بالطلــب األول ، لــم يكلــل 
الطلــب الثانــي بالنجــاح. يشــمل هــذا القســم أيًضــا البيانــات الختاميــة للمدعيــن المشــتركين. وفيهــا يعــرض 

بعض المدعين ومحاميهم وجهات نظرهم بشأن اإلجراءات.
اختيــار النصــوص فــي هــذا المنشــور تــم بشــكل شــخصي وغيــر كامــل. التوثيــق الكامــل لمحاكمــات 
القانــون الجنائــي الدولــي هــي مهمــة عامــة ال يمكــن أن تقــوم بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي بمفردهــا، وهناك 
الكثيــر ممــا يجــب القيــام بــه فــي الممارســة القضائيــة فــي ألمانيــا، كمــا أظهــرت قضيــة كوبلنــز بشــكل مثيــر 
لإلعجــاب. لكننــا نأمــل، فــي ضــوء الفــرص العديــدة الضائعــة لمحكمــة كوبلنــز اإلقليميــة العليــا، أن نســاهم 
مســتقباًل عــن طريــق هــذه المجموعــة مــن النصــوص فــي فهــم ومتابعــة أول محاكمــة للتعذيــب مــن قبــل 

الحكومة السورية، وأن تلعب هذه القضية دورًا في الذاكرة السورية.

المقدمة

مركــز  فريــق  فــي  قانونــي  مستشــار  منصــب  تشــغل  كاليــن  أنطونيــا 
ECCHR ســوريا منــذ العــام 2018، وزميلــة العــدل فــي بيرثــا منــذ العــام 

 .2019
الخطيــب،  إجــراءات  فــي  ثانــوي  نيابــة  ووكيــل  محــام  كروكــر  باتريــك 
ويتــرأس عمــل المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان 

بشأن سوريا.
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محاكمة الخطيب

المحاكمة
.I
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المحاكمة

اإلقليميــة  للمحكمــة  الصحفــي  البيــان 
العليا في كوبلنز حول بدء المحاكمة

03/10/2020 | المحكمة اإلقليمية العليا في كوبلنز

قبــول عريضــة التهــم بحــق اثنيــن مــن المعاونيــن المزعوميــن لــدى 
المخابرات السورية بارتكابهما جرائم ضد اإلنسانية وجرائم أخرى.

قبلــت هيئــة المحكمــة الجنائيــة األولــى- هيئــة حمايــة أمــن الدولــة- لــدى المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي 
كوبلنــز مذكــرة اتهــام المدعــي العــام االتحــادي المؤرخــة 18 أكتوبــر/ تشــرين األول مــن العــام 2019 بحــق )أنــور. 
ر(، البالــغ مــن العمــر 57 عامــًا، و)إيــاد. أ(، البالــغ مــن العمــر 43 عامــًا )قــرار هيئــة المحكمــة الجنائيــة األولــى- هيئــة 

.)StE 9/19 1 :حماية أمن الدولة- الصادرة بتاريخ 6 مارس/ آذار 2020، رقم الملف

يتــم اتهــام المّتهــم أنــور. ر بالتواطــؤ فــي ارتــكاب جريمــة ضــد اإلنســانية فــي الفتــرة الممتــدة مــن 29 
أبريــل/ نيســان 2011 إلــى 7 ســبتمبر/ أيلــول 2012 مــن خــالل فعلــه فــي إطــار هجــوم واســع وممنهــج علــى 
الســكان المدنييــن )المــادة 7، الفقــرة األولــى، رقــم 1 ورقــم  5ورقــم 9 مــن قانــون العقوبــات األساســي للجرائــم 
التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي، والمــادة 25 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي( حيــث ًيســند إليــه فــي هــذا 
الســياق ارتــكاب 58 جريمــة قتــل )المــادة 211 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي( واغتصــاب وتحــرش جنســي 
جســيم )المــادة 177 الفقــرة األولــى رقــم 1، الفقــرة الثانيــة رقــم 1، الفقــرة الثالثــة رقــم 1 مــن قانــون العقوبــات 

األلماني في النسخة السارية حتى 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016(.

أمــا المّتهــم )إيــاد. أ( فإنــه مّتهــم بالمســاعدة فــي ارتــكاب جريمــة ضــد اإلنســانية فــي الفتــرة الممتــدة 
مــن 1 ســبتمبر/ أيلــول مــن العــام 2011 إلــى 31 أكتوبــر/ تشــرين األول مــن العــام 2011 )المــادة 7، الفقــرة األولــى، 
رقــم 5 ورقــم 9 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي والمــادة 27 مــن 

قانون العقوبات األلماني(.

مــن المفتــرض أن المّتهميــن كانــا ينتميــان إلــى جهــاز المخابــرات الســورية العامــة، حيــث كان المّتهــم 
)أنــور. ر( يتــرأس وحــدة "التحقيقــات" فــي فــرع المخابــرات العامــة )الفــرع 251( المســؤول عــن أمــن مدينــة 
دمشــق وريــف دمشــق والــذي كان فيــه أيضــًا الســجن التابــع للفــرع 251. علــى هــذا األســاس كان يمتلــك 
ــم  ــى المحققيــن مــن وحــدة التحقيقــات، كمــا كان المديرالعســكري للعامليــن فــي الســجن. وتزُع ســلطة عل
دائــرة االتهــام بــأن أعمــال قتــل وتعذيــب قــد جــرت تحــت قيادتــه ومســؤوليته فــي ســجن الفــرع 251، ففــي الفتــرة 
الممتــدة مــن 29 أبريــل/ نيســان مــن العــام 2011 وحتــى 7 ســبتمبر/ أيلــول مــن العــام 2012 تعــّرض مــا ال يقــل 
عــن 4000 موقــوف فــي الفــرع 251 للتعذيــب طــوال مــدة احتجازهــم، بمــا فــي ذلــك التعــّرض للعنــف الوحشــي 
مــن خــالل الضــرب والــركل والصدمــات الكهربائيــة. وُيزعــم أن حالــة اغتصــاب واحــدة علــى األقل وقعــت، وكذلك 
حالــة واحــدة مــن التحــّرش الجنســي الجســيم علــى األقــل. كمــا تــم تهديــد المعتقليــن بإســاءة معاملــة أقاربهم 
ــزاع االعترافــات والحصــول  ــم اســتخدام اإلســاءة الجســدية والنفســية الوحشــية مــن أجــل انت المقربيــن. وت
علــى معلومــات عــن حركــة المعارضــة. مــات مــا ال يقــل عــن 58 شــخصًا نتيجــة ســوء المعاملــة أثنــاء الفتــرة 
التــي ُارتكبــت فيهــا الجرائــم. باإلضافــة إلــى هــذه االنتهــاكات المذكــورة كانــت ظــروف االعتقــال فــي الســجن غيــر 
إنســانية ومهينــة، حيــث ُحــرم الســجناء باســتمرار مــن الرعايــة الطبيــة والنظافــة الشــخصية، لــم يكــن هنــاك مــا 
يكفــي مــن الطعــام، وإن وجــد فهــو غيــر صالــح لــألكل فــي معظــم األوقــات. أمــا الزنازيــن فقــد كانــت مزدحمــة 
لدرجــة أنــه غالبــًا مــا كان مــن المســتحيل الجلــوس أواالســتلقاء، ممــا اضطــر الســجناء إلــى النــوم وقوفــًا. وقــد 
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ــى المهــام  ــن وحــراس الســجن عل ــع المحققي ــه رئيــس وحــدة التحقيقــات بتوزي ــور. ر( بصفت قــام المّتهــم )أن
المختلفــة وبمراقبــة أفعالهــم وســير عملهــم والتحكــم بهــا، بمــا فــي ذلــك اســتخدام التعذيــب الممنهــج 
والوحشــي. وكان طــوال فتــرة ارتــكاب الجرائــم علــى علــم بمــدى انتشــار التعذيــب، ولــذا كان يــدرك ويعــرف أيضــًا 

أن بعض السجناء ماتوا نتيجة استخدام العنف الشديد.

بينمــا ُيزعــم أن المّتهــم )إيــاد. أ( كان موظفــًا فــي أحــد األقســام الفرعيــة، وفــي خريــف العــام 2011 نجــح 
برفقــة زمــالء لــه فــي فــّض إحــدى المظاهــرات بأســاليب عنيفــة، ثــم قامــوا بتفتيــش الشــوارع بحثــًا عــن 
متظاهريــن فاريــن. فــي نهايــة المطــاف تــم اعتقــال مــا ال يقــل عــن 30 شــخصًا ونقلهــم بحافــالت إلــى ســجن 
الفــرع 251، حيــث رافــق المّتهــم )إيــاد. أ( عمليــة النقــل علــى متــن إحــدى الحافــالت. وتعــرض المعتقلــون 
للضــرب فــي طريقهــم إلــى الســجن، وعنــد وصولهــم إلــى هنــاك. ومــن ثــم تعرضــوا لســوء معاملــة وحشــية 
وتعذيــب ممنهــج داخــل الســجن. ويُزعــم أن المّتهــم )إيــاد. أ( كان علــى علــم بالتعذيــب المنتظــم والممنهــج 

المستعمل في الفرع 251 عندما تم اعتقال المتظاهرين.

إن المّتهميــن مواطنــان ســوريان، وبحســب المعلومــات المتوافــرة حتــى اآلن فقــد دخــل المّتهــم )أنــور. 
ر( جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة فــي 26 يوليــو/ تمــوز مــن العــام 2014، بينمــا دخلهــا المّتهــم )إيــاد. أ( فــي 25 

أبريل/ نيسان من العام 2018.

تــم توقيــف المّتهميــن فــي 12 شــباط/ فبرايــر مــن العــام 2019 بســبب التهــم التي تطرحها هــذه القضية. 
ــّم اإلفــراج عنــه  ــاد. أ( فقــد ت ــور. ر( موقوفــًا منــذ ذلــك الحيــن دون انقطــاع. أمــا المّتهــم )إي فبقــي المّتهــم )أن
مؤقتــًا فــي شــهر مايــو/ أيــار مــن العــام 2019. ومنــذ بدايــة يونيــو/ حزيــران 2019 تــّم تنفيــذ الحبــس رهــن التحقيــق 

بحقه ودون انقطاع كذلك.

تنــوي هيئــة حمايــة أمــن الدولــة فتــح جلســات المحاكمــة الرئيســية فــي يــوم الخميــس 23 أبريــل/ نيســان 
 Karmeliterstraße 14، ،2020، الســاعة 9:30 صباحــًا )القاعــة 128، المبنــى الخدمــي لمحكمــة كوبلنــز اإلقليميــة

.)56068 Koblenz
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المحاكمة

التقاريــر المنشــورة علــى موقــع ECCHR حــول 
مجريات المحاكمة ضد )أنور. ر( وآخرين.

تحذيــر: تحتــوي هــذه التقاريــر علــى أقــوال لشــاهدات وشــهود حــول التعذيــب، 

إســاءة المعاملــة، القتــل، والعنــف الجنســي، والتــي قــد تســبب ضغوطــًا 
نفســيًة لــدى بعــض القــراء وتثيــر الذكريــات والمشــاعر الســيئة لــدى مــن 

عانى من تجارب مشابهة.

محاكمة الخطيب، اليوم األول: 23 أبريل/ نيسان 2020: 
بدء الجلسات الرئيسية وقراءة الئحة االتهام

فــي 23 أبريل/نيســان 2020 بــدأت إجــراءات المحاكمــة بحــق الســوريين )أنــور. ر( وإيــاد. أ بتهمــة ارتــكاب 
جرائــم ضــد اإلنســانية، إضافــة إلــى تهــم أخــرى أمــام المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي مدينــة كوبلنــز األلمانيــة. 
كان المتضــّررون والنشــطاء الســوريون والصحفيــون مــن جميــع أنحــاء العالــم وممثلــو المنظمــات غيــر 
المحاكمــة،  بــدء  مــن  ســاعات  قبــل  المحكمــة  أمــام  يصطفــون  األخــرى  المهتمــة  واألطــراف  الحكوميــة 
وجميعهــم أرادوا معايشــة وتوثيــق بــدء المحاكمــة األولــى فــي قضيــة التعذيــب الممــارس مــن قبــل الحكومــة 

في سوريا وهو الحدث الذي طال انتظاره.

ــرًا بالدخــول إلــى قاعــة المحكمــة 128،  فــي النهايــة تــم الســماح لـــ 14 ممثــاًل للصحافــة الدوليــة و15 زائ
وهــذا عــدد أقــل مــن المعتــاد بســبب اإلجــراءات األمنيــة المفروضــة نتيجــة جائحــة كوفيــد19-. تــّم فصــل 
المّتهميــن والمدعيــن بالحــق المدنــي والمحاميــن والمترجميــن عــن بعضهــم البعــض بألــواح مــن الزجــاج 
الشــبكي، حيــث كانــت الطريقــة الوحيــدة لضمــان الحمايــة مــن العــدوى. لــذا تأكــدت القاضيــة الرئيســة قبــل 
بــدء المحاكمــة أواًل مــن أن االتصــال بيــن المّتهميــن ومحاميهــم والمترجميــن عبــر جهــاز االتصــال الداخلــي 
يجــري بشــكل ســلس. أثنــاء مثــول المّتهميــن فــي المحكمــة جــاء )أنــور. ر( بوجــه مكشــوف بّيــن بينمــا وصــل 

)إياد. أ( وهويغطي وجهه بقبعته.

– مشــاعر الحاضريــن عمومــًا وليــس فقــط المتضرريــن مــن الجمهــور: أدار بعــض المدعيــن بالحــق 
المدنــي، وكذلــك أخــرون مــن بيــن الناجيــن مــن التعذيــب والمتضرريــن، ظهورهــم للمتهميــن بــكل وضــوح، 

بينما انتظر آخرون هذه اللحظة بالذات كي يحّدقوا مباشرة في أعين المّتهمين.

بــدأ المدعــي العــام جاســبر كلينــج قــراءة الئحــة االتهــام بعبــارة: "أنــا أتهــم".  )أنــور. ر( مّتهــم بالتواطــؤ فــي 
4000 حالــة تعذيــب و58 حالــة قتــل عمــد، وبعــض الحــاالت مــن االعتــداء الجنســي واالغتصــاب. كمــا تــم إدراج 
ــّم تعذيبهــم  24 حالــة فرديــة فــي الئحــة االتهــام، أي تــم تقديــم تفاصيــل عــن 24 قصــة شــخصية لســوريين ت
إبتــداًء باإلعتقــال عبــر النقــل إلــى القســم 251، حيــث لــم تســد ظــروف ال إنســانية فحســب بــل جــرت أيضــًا 
"التحقيقــات" الوحشــية باســتخدام التعذيــب المتكــرر وصــواًل إلــى اإلفــراج عنهــم. وبحســب الئحــة االتهــام 

ليس هناك شك أن )أنور. ر( كان مدركًا الستخدام التعذيب وموافقًا عليه، ضمنيًا على األقل.

ــرات، وتوّضــح أن األمــر  كمــا تصــف الئحــة االتهــام الوضــع السياســي فــي ســوريا ودور أجهــزة المخاب
يتعلــق هنــا بجنــاة أفــراد، ولكــن المحكمــة ســتحّقق أيضــًا فــي الســياق الــذي مــن المفتــرض أن تكــون الجرائــم 
قــد ارتكبــت فيــه، إذ أن المّتهميــن كانــا فــي األســاس جــزءًا مــن نظــام كامــل. يتعلــق األمــر إذن بالتعذيــب 
ــر المرغــوب فيهــم لســنوات وبأمــر مــن حكومــة بشــار  المســتمر واســع النطــاق والممنهــج للمواطنيــن غي

األسد.

وينوي )أنور. ر( التعليق على الئحة االتهام خطيًا في غضون األيام المقبلة فيما لم يتكلم )إياد. أ(.
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"اليــوم شــاهدت للمــرة األولــى محاكمــة عادلــة ونزيهــة. نريــد ظهــور الحقيقــة حــول نظــام التعذيــب فــي 
ســوريا"، هــذا مــا قالــه المّدعــي بالحــق المدنــي حســين غريــر بعــد جلســة المحاكمــة. ويضيــف وســيم مقــداد، 
وهــو أيضــًا مــن المّدعيــن بالحــق المدنــي قائــاًل: "هــذه المحاكمــة ليســت فقــط مهمــة بالنســبة لــي شــخصيًا بــل 

بالنسبة لكل من الزال يقبع في السجون ومن لم ينُج منها. نريد العدالة للجميع ".
وستتابع المحاكمة في اليوم التالي.

محاكمة الخطيب، اليوم الثاني، 24 إبريل/ نيسان 2020: 
تحقيقات المكتب اإلتحادي للتحقيقات الجنائية

بعــد بــدء أول محاكمــة فــي العالــم ُتعنــي بالتعذيــب الممــارس مــن قبــل الحكومــة فــي ســوريا أمــام محكمــة 
كوبلنــز اإلقليميــة العليــا، شــرح موظــف فــي المكتــب االتحــادي للتحقيقــات الجنائيــة فــي اليــوم الثانــي مــن 
ــاد. أ( ومــا كانــت الخطــوات الالزمــة  ــور. ر( و)إي ــة فتــح إجــراءات التحقيــق بحــق المّتهميــن )أن المحاكمــة كيفي

للقيام بذلك.

معرفــة  وكيفيــة  توقيــت  حــول  بتفاصيــل  شــاهدًا  بصفتــه  المحكمــة  دعتــه  الــذي  الموظــف  وأفــاد 
الســلطات األلمانيــة ب)أنــور. ر( والجرائــم التــي ُيزعــم بأنــه ارتكبهــا. كمــا فســر كيــف قــام فريــق التحقيــق، وهــو 
معهــم شــخصيًا، بفحــص هــذه المعلومــات والتأكــد منهــا نيابــة عــن المكتــب االتحــادي. وإلــى جانــب عــدد كبيــر 
مــن التفاصيــل الفنيــة، وبعــض التفســيرات حــول التعــاون مــع ســلطات التحقيــق فــي فرنســا والســويد 

والنرويج، وصف الشاهد تفاصيل عن الجرائم المحّددة التي هي موضع المحاكمة.

ــًا بالنســبة للحاضريــن فــي قاعــة المحكمــة هــي اللحظــات التــي تــم  وكانــت اللحظــات األكثــر ألمــًا وحزن
وصــف أســاليب التعذيــب فيهــا، إذ أن الموظــف تحــّدث خــالل تقديمــه للمحــة عامــة عــن جلســات اســتجواب 

الشهود عن أسوأ أنواع التعذيب وهي مسندة بشكل خاص إلى المّتهم )أنور. ر(.

كان اهتمــام الــرأي العــام بالمحاكمــة مــازال كبيــرًا، حيــث كانــت معظــم مقاعــد ممثلــي وســائل اإلعــالم 
فــي قاعــة المحكمــة فــي اليــوم الثانــي للمحاكمــة مشــغولة. وتــم توزيــع المقاعــد الشــاغرة علــى المشــاهدين 

ومعظمهم من السوريين.

على الجميع التحلي بالصبر:

يتوقــع المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان ECCHR أن المحاكمــة قــد تســتغرق 
عــدة ســنوات. وقــال المحامــي باتريــك كروكــر إن األهــم أن المحاكمــة بــدأت اآلن بعــد طــول انتظــار، وأن العديــد 
مــن المتضرريــن والنشــطاء والمحاميــن مــن ســوريا كانــوا حاضريــن فــي اليوميــن األوليــن. ويمثــل كروكــر 
ســبعة ناجيــن مــن التعذيــب يشــاركون فــي المحاكمــة بصفتهــم مدعيــن بالحــق المدنــي، إذ أن مجــرد فتــح هــذه 
المحاكمــة يبعــث فــي نفــوس الكثيريــن داخــل ســوريا وخارجهــا األمــل فــي تحقيــق العدالــة لجميــع مــن وقــع 

ضحية لنظام التعذيب الخاص بالحكومة السورية.

محاكمة الخطيب، اليوم الثالث، 28 أبريل/ نيسان 2020: 
تقرير خبيرة عن الوضع السياسي واالجتماعي في سوريا

ــرة، حيــث قامــت وهــي المختصــة فــي علــم  ــورا تورمــان كخبي فــي اليــوم الثالــث مــن المحاكمــة مثلــت ل
األثنيــات، بتكليــف مــن المدعــي العــام االتحــادي، بإعــداد تقريــر مختــص تقــوم فيــه بتحليــل الوضــع السياســي 
العــام فــي ســوريا فــي العــام 2011 واإلجــراءات التــي اتخذتهــا حكومــة الرئيــس بشــار األســد ضــد المعارضــة 

والحركة اإلحتجاجية في العامين -2011 2012.
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قّدمــت الخبيــرة أواًل، لمحــة عامــة عــن التطــورات السياســية فــي ســوريا، ال ســيما منــذ االســتقالل فــي 
العــام 1946، وشــرحت مثــاًل أن حكــم حافــظ األســد كان حتــى فــي الســبعينيات مــن القــرن الماضــي يتمّيــز 
بالقيــود المفروضــة علــى حريــة التعبيــر وســط منــاخ عــام مطبــوع بالخــوف وباســتخدام التعذيــب كذلــك. وبعــد 
مرحلــة قصيــرة مــن االنفتــاح السياســي واإلصالحــات فــي العــام 2000 )الربيــع الدمشــقي( اســتمر القمــع 

)العنيف( للمعارضة وأصحاب الرأي المغاير حتى تحت حكم ابنه وخليفته بشار األسد.

فــي مــارس/ آذار مــن العــام 2011 توّســعت المظاهــرات ضــد الحكومــة، وتفاقــم الوضــع عندمــا ُألقــي 
القبــض علــى بعــض الشــبان الصغــار الذيــن هتفــوا بحســب مــا ُزعــم "الشــعب يريــد إســقاط النظــام"، وعــادوا 
فيمــا بعــد مــن الحبــس وعالمــات التعذيــب واضحــة عليهــم. هــذا مــا أثــار الرعــب والغضــب فــي جميــع أنحــاء 
البــالد، ممــا أدى إلــى احتجاجــات جماهيريــة بــدأت فــي منتصــف مــارس/ آذار 2011، وفــي نهايــة المطــاف وصلــت 

إلى الحرب األهلية في سوريا.

وقــد شــرحت تورمــان كثيــرًا مــن التفاصيــل عــن مســار النــزاع، ثــم تطّرقــت إلــى دور أربعة أجهــزة مخابرات 
مختلفــة. ثــم قّدمــت لمحــة عامــة عــن الظــروف فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للمخابــرات الســورية، وأســاليب 
التعذيــب المختلفــة المســتخدمة فيهــا، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي. وغالبــًا مــا كانــت أســاليب التعذيــب 

هي نفسها التي استخدمتها الحكومة ضد المعارضة في السبعينيات من القرن الماضي.

أكملــت الباحثــة تقريرهــا بالحديــث عــن النســيج اإلجتماعــي فــي ســوريا، وال ســيما عن األغلبيــة واألقليات 
الدينيــة والطائفيــة )الســنة والعلوييــن والمســيحيين( وتــوازن القــوى فــي المجتمــع، وصعــود العلوييــن إلــى 
الســلطة، وكذلــك عــن الجيــش وعــن حــزب البعــث الــذي يحكــم حســب مــا ينــّص عليــه الدســتور ورئيــس الحــزب 

هو الرئيس األسد.

نهايــة لــم تقــم هيئــة المحكمــة والمدافعــون عــن المّتهميــن ومحامــو المدعيــن بالحــق المدنــي وحدهــم 
ــي وهوالمخــرج  ــد مــن المدعيــن بالحــق المدن بطــرح األســئلة علــى تورمــان، بــل وتحــّدث كذلــك الحاضــر الوحي
ــن  ــة )مترجمــة مــن قبــل المترجميــن الموجودي ــرة باللغــة العربي ــذي خاطــب الخبي الســوري فــراس فيــاض ال

دائمًا لصالح المّتهمين( وسألها من بين أسئلة أخرى ما إذا تّم وصف المعارضين بأنهم إرهابيون.

محاكمة الخطيب، اليوم الرابع، 29 أبريل/ نيسان 2020: 
مقابلة شهود حول إجراءات لجوء أنور. ر.

في   128 القاعة  في  المدني  بالحق  مّدعون  هناك  يكن  لم  المحاكمة،  جلسات  من  الرابع  اليوم  في 
المحكمة اإلقليمية في كوبلنز، لكن محاميهم والمّتهمين ومحاميهم ومترجمي المّدعى عليهم ونحوعشرة 
صحفيين وغيرهم من األطراف المعنية كانت متواجدة، على سبيل المثال الطالب أوالمحامين الذين كانوا 
يراقبون المحاكمة. تم االستماع في ذلك اليوم إلى ثالث شاهدات حول إجراءات دخول )أنور. ر( وإجراءات 

اللجوء. لكن التركيز كان أقل على أقوالهن وأكثر على وثائق السلطات التي يعمل الشهود معها.

الشــاهدة األولــى، موظفــة فــي المكتــب االتحــادي للهجــرة والالجئيــن )BAMF( فــرع برليــن، تــم إجــراء 
مقابلــة معهــا حــول إجــراءات لجــوء )أنــور. ر( وعائلتــه فــي العــام 2015. تحّدثــت الشــاهدة حــول تلــك اإلجــراءات 
بســرعة كبيــرة، إلــى الدرجــة التــي بالــكاد اســتطاع المترجمــون والمحامــون الســوريون فيهــا مواكبــة األمــر 
وتســجيل مالحظاتهــم، ممــا اضطرهــم إلــى الطلــب عــدة مــرات منهــا التحــّدث ببــطء. ففــي حالــة )أنــور. ر( كان 
االفتــراض أن شــروط اللجــوء قــد اســتوفيت، وتــّم تثبيــت التأشــيرة "بســماح البقــاء لــه فــي ألمانيــا" علــى جــواز 

سفره. ولكن لم تكن هناك جلسات استماع من قبل BAMF في العام 2015 وُمنح اللجوء له وفقًا لذلك.

وأخيــرًا، تــم توثيــق مســار )أنــور. ر( للجــوء فــي ألمانيــا مــع وثائــق عرضهــا القاضــي علــى الشاشــة واحــدًة 
تلواألخــرى، مــع جهــاز عــرض علــوي فــي الجــزء األمامــي مــن القاعــة: بــدءًا مــن طلــب اللجــوء والتأشــيرات علــى 
جــواز ســفره والطوابــع المختلفــة، بمــا فــي ذلــك تأشــيرة الدخــول إلــى برليــن/ مطــار تيغــل. الوثائــق التــي تــم 
ــزوار فــي الجــزء الخلفــي مــن القاعــة وال  ــر مقــروءة ال لل ــان غي ــر مــن األحي ــت فــي كثي نســخها عــدة مــرات، كان

للقاضية نفسها، والتي حاولت جاهدة مع هيئة المحكمة فّك رموز الفقرات الخاصة بتأشيرة )أنور. ر(.
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الشــاهدة الثانيــة، مستشــارة مــن وزارة الخارجيــة )AA(، شــهدت أواًل حــول مــدى معرفتهــا بــدور )أنــور. 
ر( فــي معارضــة المنفــى. وشــهدت أنــه شــارك كجــزء مــن وفــد المعارضــة فــي شــهر ينايــر/ كانــون الثانــي مــن 
العــام 2014 فــي مؤتمــر جنيــف الثانــي، وهــو مؤتمــر الســالم الــذي رعتــه األمــم المتحــدة حــول ســوريا. هــذا مــا 

أّكد لها في ذلك الوقت دوره في حركة المعارضة.

ــأن كل معلوماتهــا آتيــة مــن  ــا، فذكــرت ب ــور. ر( إلــى ألماني ــة عــن خلفيــة دخــول )أن كمــا ُســئلت المتحدث
الوثائــق الموجــودة فــي الملفــات، والتــي تحــّدث عنهــا عضــو ســوري معــارض فــي وزارة الخارجيــة وقتــذاك 
لصالــح دخــول أنــور. ر إلــى ألمانيــا. هنــا أيضــًا، تــم وضــع المســتندات ذات الصلــة علــى جهــاز العــرض العلــوي، 
وعلــى ســبيل المثــال الطلــب الــذي قّدمــه )أنــور. ر( فــي وزارة الخارجيــة مــع تفاصيــل مهنتــه: العقيــد فــي إدارة 

أمن الدولة.

كان لــدى هيئــة المحكمــة والمحاميــن بضعــة أســئلة فقــط للشــاهدتين، وبالتالــي انتهــى الجــزء األول 
من اليوم بعد ساعة ونصف فقط مع استراحة غداء طويلة. 

بعــد ذلــك، شــهدت موظفــة عاملــة فــي هيئــة األجانــب )Ausländerbehörde( )مكتــب الدولــة للهجــرة، 
برلين(.

اســتمرت جلســة االســتماع الخاصــة بهــا فتــرة وجيــزة، قّدمــت خاللهــا بيانــًا قصيــرًا فحســب حــول طلــب 
إعــادة دخــول )أنــور. ر( مــن تركيــا إلــى ألمانيــا فــي شــهر مايــو/ أيــار مــن العــام 2015: ففــي ذلــك الوقــت، صــادرت 
الســلطات التركيــة جــواز ســفره الســوري علــى أســاس أنــه مــزّور. مــن الممكــن أال تكــون االســئلة قــد عملــت 
علــى توضيــح كل شــيء فــي النهايــة، لكــن كان التركيــز فــي اســتجواب الشــاهدات علــى الوثائــق الكثيــرة التــي 
توّضــح هويــة )أنــور. ر( والتــي جمعتهــا هيئــة األجانــب. مــرة أخــرى، كان لــدى القاضيــة العديــد مــن الصفحــات 
الفرديــة مــن الملفــات المعروضــة علــى الشاشــة لقراءتهــا، ومــرة أخــرى تــم عــرض جــواز الســفر والتأشــيرة 

للدخول إلى ألمانيا، لكن هذه المرة في نسخة مقروءة.
ستستمر المحاكمة في 18 مايو/ آيار.

محاكمة الخطيب، اليوم الخامس، 18 أيار/ مايو 2020: 
بيان/ أقوال المتّهم الرئيسي )أنور. ر(

كان هــذا هــو اليــوم الــذي ينتظــره جميــع مــن يهتــم بقضيــة الخطيــب بفــارغ الصبــر: الناجــون مــن 
التعذيــب، المّدعــون بالحــق المدنــي، نشــطاء حقــوق اإلنســان مــن ســوريا وألمانيــا وفرنســا، المحامــون، 
ــور. ر( قــد أعلنــوا عــن نيتهــم  والصحفيــون مــن جميــع أنحــاء العالــم. حيــث كان محامــو المّتهــم الرئيســي )أن
قــراءة بيــان مــن قبــل المســؤول الســابق عــن التحقيقــات فــي الفــرع 251 إلدارة المخابــرات العامــة الخاضعــة 

للرئيس السوري بشار األسد.

وقــف أوائــل الحاضريــن أمــام مبنــى المحكمــة منــذ الســاعة السادســة صباحــًا، إال أنه كان عليهــم التحّلي 
بالصبــر حتــى مــا بعــد الســاعة الثانيــة ظهــرًا بقليــل. إذ أن الجلســة رّكــزت فــي البدايــة علــى المّتهــم اآلخــر )إيــاد. 
أ( حيــث تــم اســتجواب ثالثــة شــهود مــن موظفــي المكتــب االتحــادي للهجــرة والالجئيــن بالتفصيــل عــن قضيــة 

طلب اللجوء المقدم من قبل المّتهم.

بعــد الغــداء حــان الوقــت أخيــرًا: باشــر المحامــي مايــكل بوكيــر تــالوة البيــان المكــون مــن 45 صفحــة 
بالتنــاوب مــع زميلــه يــورك فراتســكي، ودام الموضــوع مــدة ســاعتين تقريبــًا حيــث تــم وصــف الســيرة المهنيــة 
ــرات  ــور. ر( بالتفصيــل: الدراســة والتدريــب وترقيتــه عبــر ســلم المســؤوليات المختلفــة فــي جهــاز المخاب لـ)أن
العامــة. ُذكــرت كلمــة "التعذيــب" ألول مــرة بعــد 50 دقيقــة، األمــر الــذي جعــل المحاضــرة أمرًا ال ُيطاق بالنســبة 
للمتضرريــن الســوريين الموجوديــن فــي قاعــة المحكمــة، وحتــى بالنســبة للكثيــر مــن الصحفييــن والمعنييــن 

بين الجمهور الذين لم يتبَق لهم سوى أن يهّزوا رؤوسهم أسفًا.
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كان جوهــر البيــان الــذي أدلــى بــه )أنــور. ر( مــا يلــي: إنــه غيــر مذنــب بــأي شــيء، بــل أن هنــاك آخريــن قامــوا 
بإســاءة معاملــة الســجناء وتعذيبهــم، ولــم تكــن لديــه القــدرة فــي معارضــة ذلــك بشــيء، حتــى أنــه حــاول، 
حســب أقوالــه، مســاعدة بعــض الســجناء! إذن فقــد رفــض )أنــور. ر( جميــع التهــم المســندة إليــه، إضافــة إلــى 
بعــض االدعــاءات المحــّددة مــن قبــل الناجيــن مــن التعذيــب التــي تالهــا المدعــي العــام االتحــادي فــي بدايــة 
المحاكمــة. كمــا وصــل األمــر بــه حــّد إنــكار وجــود أيــة أدوات تعذيــب أو أســاليب للتعذيــب فــي الفــرع 251. إال أن 
األدلــة المختلفــة والعديــدة التــي جمعهــا المكتــب االتحــادي للتحقيقــات الجنائيــة، حســب أقــوال المحقــق 

المسؤول والتي عرضها هذا األخير في اليوم الثاني للمحاكمة، تشير إلى خالف ذلك تمامًا.

حــاول )أنــور. ر( التقليــل مــن دوره وإنــكار أيــة مســؤولية: حســب أقوالــه فقــد مــارس توفيــق يونــس، وهــو 
رئيــس فــرع 251، الضغــط عليــه أكثــر مــن مــرة، كمــا ســحب منــه مســؤولياته فــي أوائــل شــهر يونيــو/ حزيــران 
مــن العــام 2011. ومنــذ ذلــك الحيــن لــم يمــارس )أنــور. ر( شــيئًا عــدا القيــام باألعمــال المكتبيــة وإعــداد التقاريــر 

وإجراء بعض االستجوابات العامة.

ثــم دار الحديــث حــول الســبب الــذي دفــع المّتهــم الرئيســي إلــى االنشــقاق، توقيتــه وكيفيتــه، وأخيــرًا 
مغادرتــه ســوريا فــي العــام 2012. وقــد قــّدم )أنــور. ر( نفســه باعتبــاره مؤيــدًا للمعارضــة الســورية منــذ فتــرة 

طويلة، وذكر لهيئة المحكمة عددًا من األشخاص يمكنهم أن يشهدوا على ذلك.

بعــد حوالــي 100 دقيقــة مــن تــالوة البيــان انتهــى اليــوم الخامــس مــن محاكمــة الخطيــب بســرعة كبيــرة. 
ــم  ــة المطــاف ل ــة لكنهــا فــي نهاي ــارة عــن تفســيرات تفصيلي ــل كان عب ــور. ر( أي شــيء، ب ــان )أن ــم يوضــح بي ل
تشــّكل ســوى رفضــًا عامــًا قاطعــًا لجميــع التهــم. كمــا يناقــض البيــان بشــكل صــارخ مــا تــرّدد عــن نظــام 
المخابــرات الســورية منــذ عقــود. فــي جميــع األحــوال كان صفعــة فــي وجــه أولئــك الذيــن يناضلــون منــذ 
المرتكبــة بحــق حقــوق اإلنســان فــي  التعذيــب والجرائــم األخــرى  أجــل مقاضــاة  بــل عقــود، مــن  ســنوات، 

المعتقالت السورية مثل الفرع 251.

محاكمة الخطيب، اليوم السادس، 19 أيار/ مايو2020: 
معلومات أساسية عن خلفية بالغ قدمه )أنور. ر( وعن الوضع في سوريا

تــم اســتدعاء شــاهدتين للمثــول فــي اليــوم الســادس مــن المحاكمــة. شــهدتا بخصوص بــالغ قدمــه )أنور. 
ر( لــدى الشــرطة فــي برليــن فــي شــهر شــباط/ فبرايــر مــن العــام 2015 عندمــا شــعر بمالحقتــه وتهديــده مــن قبــل 

المخابرات السورية.

الشــاهدة األولــى هــي شــرطية برتبــة نقيــب، تذّكــرت جزئيــًا مــا حــدث قبــل خمــس ســنوات. كان البــالغ 
إســتثنائيًا مقارنــة بعملهــا المعتــاد. وســردت ضابطــة الشــرطة كيــف حضــر )أنــور. ر( إلــى مخفــر الشــرطة 
برفقــة مترجمــة، ألنــه ال يتقــن األلمانيــة أو اإلنجليزيــة. وقــدم )أنــور. ر( مــع مرافقتــه وثائــق لضابطــة الشــرطة 
ــور. ر( باللغــة  ُعرضــت علــى الجميــع فــي قاعــة المحكمــة بطريقــة واضحــة للعيــان: عــدة صفحــات كتبهــا )أن

العربية بخط اليد مع ترجمتها إلى اللغة األلمانية.

أفــاد )أنــور. ر( بأنــه شــعر فــي ذلــك الوقــت بمراقبتــه ومالحقتــه وتهديــده فــي برليــن، وكان يخشــى أن 
تكــون المخابــرات الســورية قــد عثــرت عليــه وتخّطــط لخطفــه. لــذا طلــب من الشــرطة األلمانية توفيــر الحماية 
ــه العســكرية فــي ســوريا: "المواطــن الســوري  ــه باســمه وكذلــك برتبت ــع علــى إفادت ــه. وقــد وّق الشــخصية ل
العقيــد )أنــور. ر("، )األمــر الــذي أشــار إليــه خصيصــًا ممثــل المدعيــن بالحــق المدنــي والمحامــي المتعــاون مــع 
المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقوق اإلنســان سيباســتيان شــارمر(. ســجّلت الشــرطية البــالغ آنذاك، 
كمــا قامــت بإيصالــه إلــى مكتــب التحقيقــات الجنائيــة التابعــة للواليــة )LKA( الــذي كان مــن المفتــرض أن يتولــى 

التعامل الحقًا معه. ولم تتمكن الشاهدة من توضيح ما حصل للبالغ فيما بعد.

الشــاهدة الثانيــة كانــت تلــك الســيدة التــي رافقــت )أنــور. ر( فــي ذلــك اليــوم وفــق مزاعمــه إلــى مخفــر 
الشــرطة، ولكنهــا، وهــذا مــا ذكرتــه منــذ بدايــة الحديــث، لــم تتذكــر ســوى القليــل مــن تفاصيــل ذلــك اليــوم: أنهــا 
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تعرفــت علــى )أنــور. ر( بصفتهــا باحثــة فــي العلــوم السياســية واإلســالمية، وذلــك بعــد أن وصــل إلــى ألمانيــا 
هاربــًا مــن ســوريا، وأجــرت معــه عــددًا مــن الحــوارات الطويلــة علــى خلفيــة تخّصصهــا لغــرض توثيــق الوضــع 
الراهــن فــي ســوريا وتحليلــه. فقــد تــم ترشــيح )أنــور. ر( لهــا بصفتــه ضابطــًا ســابقًا رفيــع المســتوى فــي جهــاز 
المخابــرات الســورية، وجهــة اتصــال للمعارضــة الســورية فــي الوقــت الحاضــر. وردًا علــى الســؤال: مــا إذا كانــت 
قــد شــعرت بشــّك مــا نتيجــة كونــه ضابــط مخابــرات ســابق؟ أجابــت بنعــم، لكنهــا كانــت تأمــل الحصــول علــى 
معلومــات مهمــة منــه، وبالطبــع كانــت تــدرك أن شــخصًا كان يعمــل لــدى جهــاز المخابــرات فــي ســوريا 
ســيكون لــه بالتأكيــد احتــكاكات بانتهــاكات حقــوق اإلنســان. أمــا بالنســبة لدوافعــه لمغــادرة ســوريا فلــم 
تســتطع إال التكهــن. وعندمــا شــعر )أنــور. ر( بمالحقتــه فــي العــام 2015 اتصــل بالشــاهدة عــدة مــرات، وطلــب 

منها المساعدة، لذا رافقته في النهاية عندما قدم البالغ إلى الشرطة. 

العاصمــة  فــي  األلمانيــة  الســفارة  فــي  ســابقة  وموظفــة  الســورية،  بالشــؤون  مختّصــة  بصفتهــا 
الســورية دمشــق، طــرح كل مــن القاضيــة والمدعــي االتحــادي ومحاموالدفــاع والمحامــون للمدعيــن بالحــق 
المدنــي أســئلة علــى الشــاهدة كخبيــرة. شــّكلت أقوالهــا تناقضــًا صارخــًا للعديــد مــن تصريحــات )أنــور. ر(، التــي 
مــا زال يذكرهــا الحاضــرون جيــدًا مــن اليــوم الســابق للمحاكمــة، حيــث أوضحــت الشــاهدة أن ارتــكاب أجهــزة 
المخابــرات فــي ســوريا جرائــم حقــوق اإلنســان مــن المســلمات البديهيــة. وتحدثــت بنــاًء علــى مــا علمتــه خــالل 
فتــرة إقامتهــا فــي ســوريا عــن حــاالت تعذيــب موثقــة فــي فــروع المخابــرات، وعــن أســاليب التعذيــب: الوضعيــة 
المســماة بالكرســي األلمانــي علــى ســبيل المثــال، الضــرب علــى باطــن القدميــن، والضــرب الــذي أدى إلــى وفــاة 
العديــد مــن األشــخاص. وأكــدت الشــاهدة علــى أن جميــع أســاليب التعذيــب هــذه كانــت منتشــرة فــي ســوريا 

حتى قبل العام 2011. ثم تقّرر موعد المحاكمة القادم في 27 أيار/ مايو 2020.

محاكمة الخطيب، اليوم السابع، 27 أيار/ مايو 2020: 
االستماع ألقول )إياد. أ( من قبل المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية

تــم االســتماع إلــى ثالثــة شــهود. أدلــوا جميعــًا بأقوالهــم بنــاء علــى شــهادة المّدعــى عليــه )إيــاد. أ( التــي 
قّدمها الى مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في شهر آب/ أغسطس من العام 2018. 

كان الســؤال الرئيســي هــو مــا إذا كان يمكــن اســتخدام شــهادة )إيــاد. أ( بشــكل مطلــق فــي اإلجــراءات 
الحاليــة، وهــي الشــهادة التــي قّدمهــا أثنــاء فحــص الشــهود فــي ذلــك الوقــت. فقــد تــم اســتجواب )إيــاد. أ( مــن 
قبــل المكتــب االتحــادي للتحقيقــات الجنائيــة كشــاهد فــي اإلجــراءات الهيكليــة الســورية، وليــس كمشــتبه بــه 
فــي التحقيــق األولــي. بنــاًء علــى ذلــك، تــم إبــالغ )إيــاد. أ( بحقوقــه كشــاهد، وليــس كمشــتبه بــه، قبــل اســتجوابه. 
لــذا فقــد اعتــرض محامــو الدفــاع عــن )إيــاد. أ( علــى اســتخدام الشــهادة فــي اإلجــراءات األوليــة ومــرة أخــرى بعــد 
افتتــاح المحاكمــة. لقــد تــم إلغــاء اإلجــراءات األوليــة وحتــى مذكــرة التوقيــف فــي ذلــك الوقــت، ولكــن بعــد ذلــك 
وافقــت محكمــة العــدل الفيدراليــة علــى اســتغالل الشــهادة بشــكل جزئــي بحيــث ظــل )إيــاد. أ( رهــن الحجــز 

االحتياطي. 

الشــاهد األول، هــو مســؤول فــي مكتــب الشــرطة الجنائيــة الفيدراليــةBKA( (، كان فــي ذلــك الوقــت 
 ،) )BAMFمســؤوأل عــن اســتجواب )إيــاد. أ( وأفــاد بأنــه، واتباعــًا إلجــراءات المكتــب االتحــادي للهجــرة والالجئيــن
 BKA فــي ســياق اإلجــراءات الهيكليــة بشــأن ســوريا. الســؤال هــو مــا إذا كان BKA اســتجوب كشــاهد مــن قبــل
قــد أدرك بالفعــل األهميــة الخاصــة لفــرع 251 ودور المّتهــم. شــهد مســؤول BKA أن )إيــاد. أ( تــم إخبــاره 
كشــاهد بحقوقــه والتزاماتــه، بمــا فــي ذلــك أنــه لــم يكــن بحاجــة إلــى تجريــم نفســه. الشــهود اآلخــرون الذيــن 

استدعوا إلى المحكمة في ذلك اليوم، المترجم وحارس محضر االستجواب، أكدوا ذلك فيما بعد.

خــالل ســماع شــهادته، صــّرح مســؤول BKA أواًل عــن أن اســتجواب )إيــاد. أ( كان اعتمــادًا علــى الذاكــرة، 
ومــن ثــم تــم تقديــم بروتوكــول االســتجواب بأكملــه قســمًا وراء اآلخــر، وهــي عمليــة طويلــة وصعبــة لجميــع 
المعنييــن. وقــد اتضــح مــدى الوحشــية المنهجيــة التــي مارســها جهــاز المخابــرات الســورية بشــكل مخيــف. 
علــى ســبيل المثــال، أبلــغ )إيــاد. أ( وكالــة BKA فــي ذلــك الوقــت عــن صرخــات الســجناء التــي كان العســكريون 

يسمعونها في كافتيريا السجن، أوعن طلقات عشوائية ُأطلقت على متظاهرين سلميين.
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أمــا معانــاة النــاس فــي ســوريا فقــد تــّم توضيحهــا أكثــر عندمــا ُعرضــت إحــدى صــور مــا يســمى "قيصــر" 
ــة شــبه عاريــة عانــت مــن الهــزال  ألول مــرة فــي المحاكمــة: جثــة رجــل ُقتــل علــى يــد المخابــرات الســورية، جّث
الشــديد. قامــت أجهــزة المخابــرات الســورية بترقيــم الجثــث لتتمكــن مــن تعيينهــا، كمــا أظهــرت البطاقــة التــي 
فــي يــد القتيــل الرقــم 251، رقــم تعريــف فــرع الخطيــب. صــورة توّضــح بشــكل جــذري عنــف وجرائــم المخابــرات 
الســورية. الصــورة التــي قدمهــا )إيــاد. أ( تظهــر واحــدًا مــن آالف األشــخاص الذيــن فقــدوا أرواحهــم وتعرضــوا 
بعــدد ال يحصــى مــن  الخطيــب، وتذّكــر  فــرع  الســورية مثــل  المخابــرات  فــي ســجون  للتعذيــب واالختفــاء 

األشخاص الذين ال يزالون يعانون هناك. ستستمر المحاكمة في 28 آيار/ مايو 2020.

محاكمة الخطيب، اليوم الثامن، 28 أيار/ مايو 2020: 
أقوال مكتب التحقيقات الجنائية في برلين حول البالغ الذي قدمه )أنور. ر(

كان هــذا اليــوم يومــًا قصيــرًا مقارنــًة باأليــام الســابقة لجلســات المحكمــة. موضــوع الجلســة هــو 
التحقيــق مــع )أنــور. ر( بشــأن الشــكوى الجنائيــة التــي قدمهــا فــي العــام 2015 معتمــدًا فــي ذلــك علــى قناعتــه 

بأن عمالء للمخابرات السورية يالحقونه في برلين )انظر التقرير عن اليوم السادس للمحاكمة(. 

تــم اســتدعاء ثالثــة شــهود: مفتــش جنائــي برتبــة نقيــب فــي مكتــب التحقيقــات الجنائيــة التابــع لواليــة 
برليــن، وكان مســؤواًل عــن التحقيــق بخصــوص الشــكوى الجنائيــة. مفتشــة جنائيــة برتبــة مــالزم أول حضــرت 
جلســة التحقيــق. ومترجــم قــام بالترجمــة خــالل التحقيــق، إال أن هــذا األخيــر اعتــذر عــن حضــور جلســة المحكمــة 

هذه بسبب معاناته من المرض.

قبــل بــدء المحاكمــة كان ثمــة فعاليــة أمــام مبنــى المحكمــة قــام بهــا العديــد مــن النشــطاء مــن عــدة 
منظمــات منهــا: حملــة ســوريا e Syria CampaignTh وعائــالت مــن أجــل الحريــة وتبنــي ثــورة، وقــد أثــارت بعــض 
الضجــة خصوصــًا حيــن رفــع النشــطاء الفتــة مكتــوب عليهــا: "ســوريا األســد= دولــة تعذيــب# ســوريا ليســت 
آمنــة!"، مذّكريــن الجميــع بانتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ترتكبهــا الحكومــة الســورية، كمــا لفتــوا االنتبــاه فــي 
الوقــت نفســه إلــى عريضــة "ال ترحيــل إلــى ســوريا!"، وتدعــو هــذه العريضــة مؤتمــر وزراء الداخليــة إلــى تمديــد 
وقــف الترحيــل إلــى ســوريا بســبب التهديــدات القائمــة هنــاك. كمــا وضــع الناشــطون 40 صــورة مؤطــرة علــى 
الدرجــات أمــام المحكمــة، وهــي صــور ألشــخاص تــم تعذيبهــم أو قتلهــم أو اختطافهــم تحــت ظــل نظــام بشــار 

األسد، أو ما زالوا يقبعون في سجون التعذيب السورية.
ثــم أدلــى الموظــف فــي مكتــب التحقيقــات الجنائيــة التابــع لواليــة برليــن بشــهادته فــي المحكمــة. وأفــاد 
ضابــط الشــرطة بالتفصيــل عــن التحقيــق مــع )أنــور. ر( فــي 27 فبرايــر/ شــباط مــن العــام 2015، حيــث كان 
ــّم  ــا ت ــأن الكشــف عنــه فــي ألماني المّتهــم الرئيســي، حســب أقــوال الشــرطي، مقتنعــًا تمــام االقتنــاع آنــذاك ب
بصفتــه معــاون مخابراتــي منشــق، وكان خائفــًا مــن اختطافــه ومــن ثــم ترحيلــه إلــى ســوريا مــن قبــل المخابــرات 
الســورية. وفقــًا لمحضــر جلســة التحقيــق شــعر )أنــور. ر( عــدة مــرات أن هنــاك شــخص مــا يوحــي شــكله بأنــه 
مــن أصــل ســوري يراقبــه ويالحقــه. فعلــى ســبيل المثــال حدثــت معــه واقعــة عنــد طبيــب ســوري شــعر فيهــا 
)أنــور. ر( بالتهديــد، وذلــك عندمــا تــم التقــاط صــورة لــه مــن أجــل وضعهــا فــي ملفــه الطبــي. كمــا تســببت 
واقعــات أخــرى فــي شــعور المّتهــم بعــدم األمــان، ممــا دفعــه فــي نهايــة المطــاف للجــوء إلــى الشــرطة فــي 

برلين )انظر التقرير المفصل عن اليوم السادس للمحاكمة(.

أمــا بالنســبة ألفعــال المّتهــم فــي ســوريا، فلــم تفصــح قــراءة محضــر التحقيــق عــن أيــة تفاصيــل جديــدة 
بشــأنها. لكــن مــن الجديــر بالذكــر أن )أنــور. ر( نفســه صــّرح فــي ذلــك الوقــت بأنــه كان مســؤواًل عــن قســم 
التحقيقــات فــي الفــرع 251، ومــن وجهــة نظــر الموظــف فــي مكتــب التحقيقــات الجنائيــة لــم يكــن هنــاك أي دليــل 
قاطــع يدعــم مزاعــم )أنــور. ر( بأنــه مالحــق. وافــق علــى هــذا التقييــم أيضــًا جهــاز المخابــرات الخارجيــة االتحــادي، 

بعد أن طلب منه ضابط الشرطة إبداء الرأي. ونتيجة ذلك أوقف المدعي العام إجراءات التحقيق.

أمــا الشــاهدة الثانيــة التــي حضــرت التحقيــق مــع )أنــور. ر( فــي ذلــك الوقــت، بصفتهــا مفتشــة جنائيــة 
ــم الشــاهد األول: إن  ــى تقيي ــق جــرى بشــكل منّظــم، كمــا أكــدت عل ــى أن التحقي ــدت عل ــة مــالزم أول، فأّك برتب
خــوف )أنــور. ر( األساســي مــن أن يكــون ضحيــة إلعتــداء مــن قبــل المخابــرات الســورية بــدا وكأنــه حقيقــي، 
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لكنها اعتبرت أن االحتمال الفعلي لواقعية هذا الخطر كان ضعيفًا.
وستستمر المحاكمة في 29 مايو/ أيار 2020.

محاكمة الخطيب، اليوم التاسع، 29 أيار/ مايو 2020: 
حول االستماع ألقوال )أنور. ر( في مقاطعة بادن-فورتمبيرغ

كان هــذا اليــوم مــن محاكمــة الخطيــب قصيــرًا نســبيًا كاليــوم الــذي ســبقه. كان مــن المقــرر االســتماع 
إلــى شــاهدين فــي هــذا اليــوم، وذلــك حــول موضــوع اســتجواب المّتهــم )أنــور. ر( كشــاهد فــي تحقيقــات خاصــة 
بقســم حمايــة الدولــة التابــع لمكتــب التحقيقــات الجنائيــة لواليــة بادن-فورتمبيرغ بشــأن الجرائم وفقــًا للقانون 
الجنائــي الدولــي فــي ســوريا. والشــاهدان همــا مفتــش جنائــي برتبــة نقيــب، أجــرى هــذا االســتجواب، ومترجــم 
ترجــم األقــوال آنــذاك. إال أن المترجــم تعــذر عليــه المثــول أمــام المحكمــة نظــرًا إلــى أنــه موجــود حاليــًا فــي 

الخارج. 

أفــاد المفتــش أنــه تــم اســتجواب )أنــور. ر( كشــاهد فــي 26 أكتوبــر/ تشــرين األول مــن العــام 2017 فــي 
مدينــة شــتوتغارت األلمانيــة، فــي إطــار تحقيقــات بخصــوص شــبهة ارتــكاب جرائــم وفقــًا للقانــون الجنائــي 
الدولــي، بعــد أن ذكــره شــاهد آخــر كشــاهد محتمــل. وتحــدث المفتــش مــن جانــب عمــا كان يتذكــره، ومــن جانــب 

آخر قرأ محضر جلسة االستجواب من ذلك اليوم فقرة تلو األخرى.
ــور. ر( فــي ســوريا، نتــج عــن قــراءة محضــر االســتجواب هــذا بعــض التفاصيــل  فبالنســبة ألفعــال )أن
الجديــدة، حيــث قــّدم لمحــة عامــة عــن المســيرة المهنيــة للمتهــم ومنصبــه فــي المخابــرات الســورية. إضافــة 

إلى ذلك دار الحديث حول خلفية هروبه من سوريا.

وذكــر المفتــش النقيــب أن )أنــور. ر( صــّرح فــي ذلــك الوقــت بأنــه شــهد جرائــم حــرب، كنقــل قتلــى مثــاًل 
ــه تــم أخــذ مــا يصــل إلــى 750 ســجينًا إلــى  ــور. ر( أثنــاء هــذا االســتجواب أيضــًا بأن إلــى الفــرع 251. كمــا أفــاد )أن
الفــرع 251 فــي يــوم واحــد. وردًا علــى ســؤال حــول كيفيــة وأســلوب إجــراء التحقيقــات فــي ســوريا، قــال )أنــور. ر( 
إن بعــض التحقيقــات كانــت تجــري "بأســلوب قــاس" ألن البقــاء مهذبــًا كان مســتحياًل نظــرًا إلــى العــدد الكبيــر 
مــن التحقيقــات. بــدا هــذا الوصــف بمثابــة "اســتهزاء" بالنســبة لبعــض الحاضريــن فــي قاعــة المحكمــة، إذ أن 
صــورة الســجين وهــو متوفــى فــي الفــرع 251، وأثــار التعذيــب باديــة عليــه، ظّلــت عالقــة فــي ذاكرتهــم مــن اليــوم 

السابق. 
لكــن ونظــرًا إلــى أن تحقيقــات المكتــب االتحــادي للتحقيقــات الجنائيــة آنــذاك رّكــزت علــى أنشــطة الفــرع 
320، التابــع للمخابــرات الســورية فــي حمــاة، لــم يتــم اســتجواب )أنــور. ر( بالتفاصيــل حــول مــا وقــع فــي الفــرع 
251. وشــهد المفتــش النقيــب بأنــه أحــال المحضــر بعــد االســتجواب إلــى المكتــب االتحــادي للتحقيقــات 
الجنائيــة، حيــث كان مــن المفتــرض أن يحقــق هــذا األخيــر فيمــا إذا كان هنــاك داٍع لالشــتباه بكــون )أنــور. ر( قــد 

ارتكب جرائم.

بعــد أقــل مــن ســاعتين تــم تســريح الشــاهد الوحيــد فــي ذلــك اليــوم دون تحليفــه، واعتــرض الدفــاع علــى 
اســتخدام أقــوال ضابــط الشــرطة، وســيقدم تبريــرًا مفصــاًل لهــذا الطلــب خــالل باقــي المحاكمــة. مــن المقــرر 
عقــد الجلســة القادمــة للمحاكمــة فــي يــوم 3 يونيــو/ حزيــران 2020. وتنــوي المحكمــة خاللهــا وللمــرة األولــى 

االستماع إلى أحد المدعين بالحق المدني كشاهد وهو المخرج فراس فياض.

محاكمة الخطيب، اليومان 10 و11، 3/4 يونيو/ حزيران 2020: 
 من التعذيب

ٍ
االستماع األول لناج

للضحايــا  خصوصــًا  للغايــة،  مهّميــن  الخطيــب  محاكمــة  مــن  عشــر  والحــادي  العاشــر  اليــوم  كان 
والنشــطاء الســوريين. فلمــدة يــوم ونصــف تــم االســتماع إلــى أحــد الناجيــن مــن التعذيــب وللمــرة األولــى فــي 
هــذه المحاكمــة. وللمــرة األولــى كذلــك تــم التحــّدث كثيــرًا باللغــة العربيــة. جلــس فــراس فيــاض، وهــو مخــرج 
ســوري ومّدعــي فــي القضيــة، مقابــل القاضيــة وهيئــة المحكمــة، إلــى يســاره مترجــم وإلــى يمينــه محاميــه. كان 
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فيــاض يتحــدث العربيــة بصــوت مســموع للجميــع، ثــم ترجــم مترجمــه إلــى األلمانيــة. أخيــرًا اســتطاع العديــد 
من الناشطين السوريين والناجين من التعذيب من الحضور أن يفهموا ما ُيقال في قاعة المحكمة. 

تحــدث فــراس فيــاض عــن حياتــه فــي ســوريا، كطالــب ومخــرج أفــالم، ثــم عــن اللحظــة التــي غّيــرت كل 
شــيء: بدايــة االحتجاجــات ضــد حكومــة بشــار األســد فــي 15 مــارس/ آذار مــن العــام 2011. أفــاد فيــاض بأنــه أخــذ 
كاميرتــه وحــاول توثيــق كل مــا يســتطيع توثيقــه، وخاصــة المظاهــرات، كمــا عًلــم اآلخريــن أن يفعلــوا الشــيء 
نفســه. قــام بتصويــر األشــخاص الذيــن يتــم اعتقالهــم بواســطة كاميرتــه، صــًور الشــرطة وهــي تطلــق النــار 
علــى المتظاهريــن، وتســيء معاملتهــم، تضربهــم بالهــراوات وتلقــي قنابــل الغــاز المســّيل للدمــوع علــى 

الحشود. كان على يقين من أن الحكومة السورية كانت تستهدفه بسبب عمله.

فــي أول اعتقــال لــه، اختطــف فيــاض مــن قبــل المخابــرات الجويــة، ورأى أطفــااًل صغــارًا وجثثــًا فــي 
القســم الــذي ُأحضــر إليــه. فــي المــرة الثانيــة التــي اعتقــل فيهــا، حــّذره صديــق مــن أنــه مطلــوب. أفــاد فيــاض 
بأنــه كان يريــد االنتقــال إلــى دبــي مــع مــا التقطــه مــن أجــل فيلمــه، لكــن تــم القبــض عليــه فــي المطــار. أواًل، تــم 

نقله إلى إدارة المعلومات، وبعد بضعة أيام تم نقله إلى القسم 251، فرع الخطيب.

وصــف فيــاض مــا يســمى بحفــل االســتقبال، حيــث يتعــّرض المعتقلــون للضــرب المبــرح مــن قبــل 
الحــراس عنــد وصولهــم. كان عليــه خلــع مالبســه، ثــم ُنقــل إلــى زنزانــة جماعيــة لبضعــة أيــام، كانــت مزدحمــة 
ــر المحكمــة عــن الصــراخ الرهيــب، وخوفــه  ــاء الوقــوف. مــرارًا وتكــرارًا، أخب ــوم أثن ــوا الن لدرجــة أن النــاس حاول
المميــت علــى أشــخاص رآهــم ولــم يكــن متأكــدًا ممــا إذا كانــوا أمواتــًا أم علــى قيــد الحيــاة، وأيضــًا علــى طفــل 
كان موجــودًا فــي الفــرع 251. أمضــى فيــاض معظــم فتــرة اعتقالــه فــي فــرع الخطيــب فــي زنزانــة انفراديــة. وقــد 
أظهــر القاضــي رســمًا للســجن مــع غــرف اســتجواب وزنزانــات كان الشــاهد قــد رســمها أثنــاء اســتجواب 

سابق للشرطة في ألمانيا.

تــم اســتجوابه ثــالث مــرات علــى األقــل فــي فــرع الخطيــب. كان معصــوب العينيــن، لكنــه اســتطاع 
التعــّرف جزئيــًا علــى محيطــه، بمــا فــي ذلــك الرجــل الــذي اســتجوبه. بالعــودة إلــى زنزانتــه الجماعيــة، ســمع 
فيــاض اســم )أنــور. ر( ألول مــرة مــن ســجناء آخريــن. فــي وقــت الحــق قــال إنــه تعــرف علــى )أنــور. ر( مــن الصــور 

في وسائل اإلعالم، ولكن أيضًا أثناء استجواب الشرطة في برلين.
قــال فيــاض فــي المحكمــة إن المّدعــى عليــه بــدا مختلفــًا قليــاًل عمــا كان عليــه فــي الماضــي، لكنــه كان 
متأكــدًا بنســبة تتــراوح بيــن 60 إلــى 70 فــي المائــة مــن أنــه هــو الرجــل الــذي اســتجوبه فــي ذلــك الوقــت. وذكــر أنــه 
ربمــا يســتطيع التعــرف عليــه مــن صوتــه. لكــن )أنــور. ر( ظــّل صامتــًا مــرة أخــرى يــوم المحاكمــة. و"يمكنــه أن 

يظل صامتًا"، سارع محاميه للتأكيد.

للمــرة األولــى لــم يكــن الشــاهد شــخصًا يقــّدم تقاريــرًا وقصصــًا عــن التعذيــب فــي ســوريا، بــل شــخصًا 
تعــّرض لــكل هــذا التعذيــب ونجــا منــه، ومــا هــو إال واحــد مــن بيــن 4000 شــخص ورد ذكرهــم فــي الئحــة االتهــام 

بمحاكمة الخطيب.

وصــف الشــاهد الضــرب بالكابــالت والعصــي حتــى خــروج الدمــاء مــن قدميــه وظهــره، وكيــف تــّم تعليقــه 
مــن يديــه، وكذلــك العنــف الجنســي. تحــدث عــن الظــروف فــي الزنازيــن: القليــل مــن الطعــام المتعفــن فــي كثيــر 
مــن األحيــان، وال يــكاد يوجــد مــاء، والظــروف الصحيــة الــال إنســانية وعــدم وجــود رعايــة طبيــة. كان خائفــًا حتــى 

الموت وشبه متأكد من أنه لن يغادر الخطيب وهوعلى قيد الحياة.

حتــى اليــوم يشــعر فيــاض بآثــار مــا بعــد التعذيــب: ألــم مســتمر فــي يديــه وســاقيه، واضطرابــات النــوم 
والقلــق واالكتئــاب. وحتــى اآلن، خــالل شــهادته فــي كوبلنــز، كان يخشــى أن تهــّدد الحكومــة الســورية عائلتــه. 

وقال إنه حاول حتى حان وقت المحاكمة هذا نسيان ما حدث له في السجن.

كان مــن الصعــب احتمــال كل مــا قالــه ووصفــه فيــاض علــى الصحفييــن وغيرهــم مــن الــزوار فــي 
المحكمــة. األمــر األكثــر إثــارة للدهشــة هــو الرســالة المهمــة التــي وجههــا للمتهميــن الرئيســيين: بأنــه كان مــن 
الممكــن أن يكــون مســتعدًا للمســامحة فيمــا لــو أن )أنــور. ر( اعتــذر واعتــرف بمــا تــم اقترافــه فــي فــرع فــي 
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الخطيــب مــن عنــف تعّســفي وتعذيــب. لكــن فيــاض يعتقــد أن هــذا لــن يحــدث أبــدًا، خاصــة بعــد أن أنكــر )أنــور. 
ر( سابقًا جميع التهم.

انتهــت الجلســة ظهــر يــوم 4 يونيــو/ حزيــران 2020، وبعــد ظهــر ذلــك اليــوم اســتمرت المحاكمــة بجلســة 
المحامي السوري أنور البني. 

محاكمة الخطيب، اليومان 11 و12، 4/5 يونيو/ حزيران 2020: 
االستماع لمحامي حقوق اإلنسان السوري أنور البني

يــوم 11/12 ســماع أقــوال أنــور البنــي المحامــي الســوري المدافــع عــن حقــوق اإلنســان. االضطهــاد 
و"االختفــاء القســري" والتعذيــب مــن قبــل المخابــرات الســورية: هــذه وغيرهــا مــن الجرائــم التــي ارتكبهــا نظــام 
الرئيــس الســوري بشــار األســد هــي مــا يشــغل بــال أنــور البنــي المحامــي الســوري المدافع عن حقوق اإلنســان 
منــذ مــا يزيــد عــن 30 عامــًا. لكــن لــم يكــن هــذا هوالســبب الوحيــد الســتدعائه كشــاهد فــي يومــي 11 و12 مــن 
محاكمــة الخطيــب إذ أن أنــور البنــي يعــرف الفــرع 251 مــن تجربتــه الخاصــة، كمــا أنــه التقــى فــي فــرع آخــر أيضــًا 
بالمّتهــم الرئيســي )أنــور. ر( شــخصيًا. عــدا ذلــك كان فــي ســوريا العــام 2012 محامــي المخــرج والمدعــي بالحــق 

المدني فراس فياض الذي أدلى بشهادته مباشرة أمام المحكمة )انظر تقرير المحاكمة يومي 10/11(.

أنــور البنــي معــروف بيــن الســوريين فــي المنفــى، وكذلــك بيــن كل مــن يهتــّم بالشــأن الســوري، لــذا فــإن 
اإلقبــال علــى المقاعــد المخّصصــة للجمهــور والصحافــة فــي المحكمــة كان كبيــرًا فــي ذلــك اليــوم. قبــل بــدء 
جلســة االســتماع فــي اليــوم الحــادي عشــر مــن المحاكمــة أصــر البنــي علــى شــيء واحــد، أال وهوالمشــاركة فــي 
اعتصــام قصيــر مــع فــراس فيــاض ووفــاء مصطفــى، وهــي ناشــطة فــي منظمــة "عائــالت مــن أجــل الحريــة '' 
ووالدهــا مســجون منــذ حوالــي 7 ســنوات ي ســوريا، وذلــك وســط 40 صــورة شــخصية لســوريين اختفــوا 

بفعل أجهزة المخابرات التابعة لنظام األسد.

ــر مــن مجــرد  ــر بكثي ــة: إن موضــوع محاكمــة الخطيــب هــو أكث ــذ البداي وّضــح الشــاهد البنــي موقفــه من
مالحقــة الجرائــم التــي ُاتهــم بهــا كل مــن )أنــور. ر( و)إيــاد. أ( إذ أن عائلــة األســد تبنــي حكمهــا منــذ عقــود علــى 

االعتقال التعسفي والتعذيب من أجل البقاء في السلطة.
تــم إلقــاء القبــض عليــه ألول مــرة فــي العــام 1978 حيــث ُاعتقــل وُعــّذب لمــدة أســبوع فــي الفــرع 251 مــن 
جهــاز المخابــرات الســورية العامــة، أي فــي الفــرع نفســه الــذي كان المّتهــم )أنــور. ر( مســؤواًل فيــه عــن 

التحقيقات بعد سنوات من ذلك حسب المزاعم.

وأردف البنــي أنــه لــم يلتــق بـ)أنــور. ر( إال فــي العــام 2006 عندمــا كان يعمــل منــذ مــا يقــرب مــن 20 عامــًا 
ــل أعضــاء المعارضــة وعــددًا ال يحصــى مــن منتقــدي النظــام اآلخريــن. وفــي مســاء يــوم 17 أيــار/  كمحــام يمّث
مايــو مــن العــام 2006، تــم اعتقالــه ونقلــه إلــى فــرع 285 أواًل حيــث كان )أنــور. ر( يعمــل آنــذاك. ووصف المحامي 
أن حوالــي 50 رجــاًل حشــروا فــي مســاحة 20 متــرًا مربعــًا تقريبــًا. وفــي الليــل كان يســمع صرخــات رهيبــة مــن 

زنازين أخرى وممرات السجن، وكان هذا بالنسبة إليه برهانًا قاطعًا على التعذيب.

بعــد حوالــي الخمــس ســنوات ُأطلــق ســراح البنــي مــن الحجــز )فــي ســجن عــدرا(. وفــي ذلــك الوقــت، أكــد 
الشــاهد، كّثفــت حكومــة األســد القمــع والتعذيــب للمنتقديــن المحتمليــن كــرد علــى االحتجاجــات الســلمية: 
"قبــل العــام 2011 حــاول عمــالء األســد الحصــول علــى معلومــات تحــت التعذيــب، أمــا منــذ العــام 2011 فــكان 

الهدف هو االنتقام. تم تعذيب من طالبوا بالحرية، حتى الموت في بعض األحيان".

ــارًا مــن العــام 2011،  ــن ُاحتجــزوا فــي الفــرع 251 اعتب ــه، الذي ــد مــن موكلي ــاًء علــى مــا عرفــه مــن العدي بن
اســتطاع البنــي الحديــث عــن الكثيــر مــن التفاصيــل أمــام المحكمــة، قــال إنهــم تعرضــوا للتعذيــب القاســي قبــل 
نقلهــم إلــى الفــرع 285 مــن أجــل مواصلــة التحقيــق معهــم. وذكــر بأنــه رأى أشــخاصًا يشــبهون األشــباح بعــد 

إطالق سراحهم.
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بعــد كل هــذه الوصــوف ســألت القاضيــة الشــاهد عــن صــور جثــث آالف الســجناء التــي هّربهــا "قيصــر" 
مــن ســوريا، وهــو معــاون ســابق فــي الشــرطة العســكرية الســورية، وســّلمها إلــى الســلطات القضائيــة 
األلمانيــة. فشــرح البنــي فــي هــذا الصــدد نظــام ترقيــم الجثــث الــذي يــدّل علــى معلومــات عــن االعتقــال والوفــاة 

في مختلف فروع أجهزة المخابرات السورية.

دار الحديــث فــي يــوم 11 مــن محاكمــة الخطيــب أيضــًا، وكمــا كان متوقعــًا، حــول تاريــخ ومــكان وكيفيــة 
مصادفــة الشــاهد أنــور البنــي للمتهــم الرئيســي )أنــور. ر(، فأفــاد البنــي بأنهــا حصلــت فــي خريــف أو شــتاء العــام 
2014/ 2015 وذلــك أواًل فــي مركــز إليــواء الالجئيــن فــي مارينفيلــدي فــي برليــن، وفيمــا بعــد صادفــا بعضهمــا 

في أحد متاجر أدوات البناء في برلين.

أمــا فــي اليــوم التالــي )اليــوم الثانــي عشــر( فركــزت جلســة االســتماع علــى معرفــة البنــي بأجهــزة األمــن 
الســورية بشــكل عــام، وخاصــة بالفــرع 251، المناصــب والمســؤوليات داخــل أجهــزة المخابــرات، ودور فئــات 
مــن الشــعب بعينهــا ودور بعــض األشــخاص فــي هــذا النظــام، والظــروف الجغرافيــة والمكانيــة وكذلــك 
أســاليب التعذيــب المحــّددة بمــا فــي ذلــك اســتخدام العنــف الجنســي وعواقبــه علــى المــدى الطويــل. ورّجــع 
الشــاهد أقوالــه مــرارًا إلــى أوصــاف موكليــه العديديــن، وبحثــه فــي شــأن القضايــا التــي دافــع فيهــا عــن الناجيــن 

من التعذيب أو أقاربهم.

جــاءت األقــوال أثنــاء جلســة اســتماع البنــي بتناقــض صــارخ مــع العديــد مــن التصريحــات التــي أدلــى بهــا 
)أنــور. ر( )انظــر التقريــر عــن اليــوم الخامــس مــن المحاكمــة( حيــث كان بإمــكان "الســوريون مــن الطائفــة 
الســنية" )و)أنــور. ر( منهــم( التســلق إلــى مناصــب قياديــة فــي جهــاز المخابــرات أيضــًا، وكان بعضهــم معروفــًا 
بمعاملتــه الوحشــية للســجناء. أمــا بالنســبة للمزاعــم بــأن فــرع األربعيــن بقيــادة حافــظ مخلــوف قــد اســتولى 

على الفرع 251 خالل العام 2011 فقد اعتبر الشاهد هذا االحتمال مستبعًا.
ومن المزمع عقد الجلسة القادمة في يوم 24 يونيو/ حزيران 2020.

محاكمة الخطيب، يوم 13 و14، 24/25 يونيو/ حزيران 2020: 
شاهد من الداخل، من الفرع 295، يدلي بشهادته 

فــي الغرفــة 128 لمحكمــة كوبلنــز، التقــط مصــور بعــض الصــور األخيــرة للمتهميــن )أنــور. ر( و)إيــاد. أ( 
قبل بدء اليوم 13 من محاكمة الخطيب.

كان المخطــط لهــذا اليــوم وألول مــرة االســتماع إلــى موظــف ســابق فــي جهــاز المخابــرات العامــة فــي 
ســوريا، وكذلــك اســتجواب عضويــن مــن الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة. لكــن ســرعان مــا فهــم الحاضــرون فــي 

المحكمة أن هذا اليوم لن يكون كما هو مفترض. 

رافــق أحــد عناصــر األمــن الشــاهد إلــى غرفــة المحكمــة: أكتــاف رفيعــة وســترة جلديــة داكنــة وقنــاع 
يغطــي فمــه وأنفــه: بــدا خجــواًل، وربمــا حتــى خائفــًا. حتــى أولئــك الذيــن فــي مقاعــد الــزوار رأوا بوضــوح: إنــه ال 

يحب أن يكون هنا. 

ــر  ــا. فــي ســوريا، درس اإللكترونيــات وعلــوم الكمبيوت ــى ألماني فــي العــام 2015 فــّر الشــاب الســوري إل
وعمــل فــي الفــرع 295 التابــع إلدارة المخابــرات العامــة منــذ تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن العــام 2010. تــم 
توظيفــه فــي مكتــب البريــد المركــزي، ويفتــرض أنــه تمّكــن مــن الوصــول إلــى ملفــات الفــرع، إلــى معلومــات عــن 
المقابــر الجماعيــة والقوائــم التــي أرســلتها مستشــفيات تشــرين أو المــزة أو حاميــش إلــى إدارة الفــرع. تحكــي 
هــذه القوائــم عــن الجثــث التــي ســيتم نقلهــا مــن فــروع المخابــرات والمستشــفيات إلــى مقابــر دمشــق 
واألرقــام  والتاريــخ  الفــروع  وأرقــام  المستشــفيات  أســماء  أدرجــوا  وقــد  الجثــث.  هــذه  وعــدد  الجماعيــة 
المخّصصــة لــكل واحــد مــن القتلــى. قــال الشــاهد إنــه مــن المعــروف بشــكل عــام أن هــؤالء األشــخاص مــا 

كانوا ليقضوا ألسباب طبيعية بل قتلوا على أيدي األجهزة السرية. 

بالفعــل عندمــا بــدأ القاضــي فــي اســتجواب الشــاهد كان هنــاك ارتبــاك كبيــر: هــل أن ذاك الشــاب 
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الســوري لــم يفهــم األســئلة بشــكل صحيــح؟ أم كانــت الترجمــة ناقصــة؟ فــي كثيــر مــن األحيــان لــم يجــب 
ــن. لمــاذا  ــر اآلخري ــة وكذلــك صب ــر القاضي ــدأ ينفــذ صب ــى األســئلة إطالقــًا، تجنبهــا وكــّرر نفســه. ب الشــاهد عل
تتناقــض شــهادة الشــاهد مــع المعلومــات التــي أعطاهــا للشــرطة فــي األشــهر الســابقة؟ لمــاذا يرفــض اآلن 

أن يقول أي شيء محّدد عن القبور الجماعية؟ وادعى الشاهد بأنه لم يعد يتذكر المزيد. 

فــي فحــص الشــرطة فــي صيــف العــام 2019، قــال الشــاهد إنــه رأى المّدعــى عليــه )إيــاد. أ(، والــذي كان 
يعرفــه قبــل ذلــك التاريــخ، ووحدتــه بالقــرب مــن المقابــر الجماعيــة. لكــن المحكمــة لــم تتمكــن مــن الحصــول 
علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الموضــوع. كمــا أعلــن الشــاهد أنــه التقــى )إيــاد. أ( مــرة واحــدة مــن قبــل، 

وهو ما يتعارض مرة أخرى مع استجواب الشرطة السابق.

غضبــت القاضيــة، وتغّيــر المنــاخ فــي قاعــة المحكمــة بشــكل ملحــوظ. ســألت إذا كان الشــاهد خائفــًا؟ 
هــل لهــذا عالقــة بحقيقــة أن عائلتــه التــي تعيــش فــي تركيــا اليــوم قــد تعّرضــت للتهديــد هنــاك؟ ربمــا حتــى مــن 

قبل عائلة المّدعى عليه )إياد. أ(؟ 
قبــل االســتراحة بوقــت قصيــر، تدخــل النائــب العــام قائــاًل: هــل فهــم الشــاهد بأنــه كان علــى وشــك 
اإلدالء بشــهادة زور؟ وأن الدولة األلمانية حاولت معالجة الظلم في ســوريا، وأنه يقع عليه التزام بمســاعدة 

المانيا في هذا األمر؟ 

بعد االستراحة، صمت موًتر: هل سيتذكر الشاهد أكثر اآلن؟

 ال يــزال لديــه فجــوات كبيــرة بالذاكــرة. علــى صــور األقمــار الصناعيــة حــّدد الشــاهد بوضــوح مبانــي األفــرع 
األمنيــة، ومعســكرات تدريــب المخابــرات، ومــا يســمى مقبــرة الشــهداء فــي دمشــق. لكــن عندما طــرح المّدعي 
العــام أســئلته، تهــرب منهــا الشــاهد وناقــض نفســه، حتــى عندمــا قاطعــه المدعــي العــام وقــال: "هــذا يكفــي... 

ستجيب على هذا السؤال اآلن". 
كل مــا خــرج مــن الشــاهد: بعــض المعلومــات العامــة عــن أجهــزة المخابــرات وعــن قوائم القتلــى. ويبقى 
الســؤال: هــل كان الشــاب خائفــًا جــدًا مــن )إيــاد. أ( وأســرته لدرجــة أنــه لــم يجــرؤ علــى الشــهادة ضــد المّتهــم 

في المحكمة؟

فــي اليــوم التالــي، تــم ســماع ضابطــي الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة اللذيــن اســتجوبا الشــاهد أثنــاء 
تحقيقــات الشــرطة. ذكــر االثنــان أنهمــا أبلغــا الشــاهد بحقوقــه كالمعتــاد، ولــم يكــن لديهمــا انطبــاع بــأن هنــاك 
أي مشــاكل مــع المترجميــن. قــال المحقــق األول إن الشــاهد لــم يبــد خائفــًا أو غيــر آمــن بــأي شــكل مــن 
األشــكال. ثــم قــال المســؤوالن إن الشــاهد قــّدم معلومــات مفصلــة وذات مصداقيــة، علــى ســبيل المثــال 

حول القبور الجماعية، وهي معلومات تطابق نتائج تحقيق الشرطة. 

لــم يتمكــن محامــو الدفــاع ومحامــو المدعيــن المشــتركين مــن الحصــول إال علــى بعــض التفاصيــل 
ــًا مــن الشــاهد. وردًا علــى ســؤال محامــي المدعــي المشــترك، رســم الشــاهد مخططــًا لقوائــم  المهمــة جزئي
الموتــى: االســم، رقــم المستشــفى، تاريــخ الوفــاة وتاريــخ تســليم الجثــث، وبالتالــي فــإن الشــاهد اآلتــي مــن 

داخل الفرع يجعل عمل المخابرات السورية حاضرًا بشكل مخيف في محكمة كوبلنز. 
ستستمر المحاكمة يوم األربعاء 1 تموز/ يوليو 2020.

محاكمة الخطيب، اليوم 15، 1 يوليو/ تموز 2020: 
استجواب أحد الناجين من التعذيب وفعالية فنية أمام المحكمة

ال يمكــن إســكاتهم: هــذا الموقــف يجمــع بيــن الناشــطين الســوريين، الذيــن يحتجــون أمــام مبنــى 
المحكمــة فــي كوبلنــز، وبيــن الناجــي مــن التعذيــب الــذي شــهد فــي قاعــة المحكمــة فــي اليــوم الخامــس عشــر 

من محاكمة الخطيب.

أمــام مبنــى المحكمــة: "MUTE" أو"صامــت" عنــوان العمــل الفنــي لخالــد بركــة، وهــو فنــان مختــّص فــي 
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الفــن المفاهيمــي وناشــط ثقافــي مــن الجــوالن )ســوريا(. وقــد ثّبــت علــى جانبــي مدخــل المحكمــة: 50 تمثــااًل 
يرتــدون مالبــس لناشــطين ســوريين مقيميــن فــي المنفــى "يتظاهــرون" بشــكل ســلمي ضــد القمــع والعنــف 
والجرائــم المرتكبــة مــن قبــل نظــام الرئيــس الســوري بشــار األســد. تــّم دعــم العمــل الفنــي هــذا مــن قبــل 
منظمــات: تبنــي ثــورة، وعائــالت مــن أجــل الحريــة، والحملــة الســورية، وكذلــك مــن قبــل المركــز األوروبــي 

للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان.

ــة  ــة مجتمعي ــي يكّمــالن بعضهمــا البعــض. فالهــدف المشــترك هــو عملي "إن الفــن والعمــل القانون
تعالــج التعذيــب وجرائــم أخــرى بشــكل شــامل"، هــذا مــا يشــرحه أندريــاس شــولير، مديــر القســم الخــاص 

بـ"الجرائم الدولية والمسؤولية القانونية"، حول السبب وراء دعم المركز للعمل الفني. 

القضــاة  الرئيــس وبعــض  القاضــي  المنهــاج:  نجــاح هــذا  128، فتبّيــن  القاعــة  فــي  الداخــل،  فــي  أمــا 
المستشــارين وممثلــو النيابــة العامــة االتحاديــة ومحامــو المدعيــن بالحــق المدنــي والمدافعــون عــن )أنــور. ر( 
و)إيــاد. أ( وكذلــك جميــع الحاضريــن مــن الجمهــور تقريبــًا يقفــون عنــد النوافــذ، وينظــرون إلــى "المتظاهريــن 
الصامتيــن". حتــى الناجــي مــن التعذيــب المدعواليــوم للمثــول أمــام المحكمــة ســيتفرج علــى العمــل الفنــي 

وفقًا ألقواله.

الرجــل البالــغ مــن العمــر 30 عامــًا، والــذي كان ســابقًا صاحــب فنــدق ومقــاول بنــاء مــن بلــدة الســيدة 
زينــب )10 كــم جنــوب دمشــق( ويعمــل اآلن فــي التســقيف فــي واليــة ساكســونيا، يمثــل أمــام المحكمــة دون 
محــام كمســاعد قانونــي. وعندمــا تطلــب القاضيــة منــه بعــد إتمــام اإلجــراءات الشــكلية األوليــة أن يســرد 
قليــاًل، يبــدأ باالرتجــاف بشــكل واضــح لألعيــن، لكنــه يتمالــك نفســه بســرعة ويبــدأ بالحديــث عــن الوضــع فــي 
المنطقــة التــي ينحــدر منهــا، وذلــك اعتبــارًا مــن العــام 2011 وعــن التصعيــد فــي اســتخدام العنــف مــن قبــل 
نظــام األســد والجيــش الســوري الحــر والميليشــيات األجنبيــة، وعــن العــدد الكبيــر مــن النازحيــن، وكان بينهــم 
الكثيــر مــن النســاء واألطفــال، ومعظمهــم مــن الطائفــة الســّنية مثــل الشــاهد. أمــا إيــواء النازحيــن فهــو مــا 

سبب له المشاكل، حسب أقواله.
حســبما أفــاد الشــاهد تــم إلقــاء القبــض عليــه فــي شــهر تمــوز/ يوليــو مــن العــام 2012. فــي البدايــة كان 
معتقــاًل فــي أحــد مراكــز اإلحتجــاز التابعــة للمخابــرات فــي الســيدة زينــب، حيــث قــام بعــض أفــراد الميليشــيات 
بتعذيبــه بوحشــية لمــدة خمســة أيــام. مــن ثــم تــم نقلــه إلــى فــرع الخطيــب، أي الفــرع 251 للمخابــرات العامــة 

الذي تركز عليه هذه المحاكمة.

ويصــف الشــاهد الوضــع فــي فــرع الخطيــب بكلمــات وصــور مؤثــرة، حيــث يقــول إنــه علــى القاضيــة أن 
الزنازيــن الجماعيــة مثــل ناقــالت الخنازيــر، أو مثــل وعــاء ملــيء بالمعكرونــة المغليــة: مئــات مــن  تتخيــل 
األشــخاص العــراة والُمعذبيــن مكدســون ومحشــورون فــي مــكان ضيــق للغايــة، وقــد تعالــت الصرخــات مــن 
الزنازيــن األخــرى، بينمــا تناثــر المصابــون وجثــث الموتــى فــي الممــرات. لقــد عــاش وجــّرب ذلــك بنفســه، أو 
شــهده بــأم عينيــه، أو ســمعه مــن ســجناء آخريــن. وبفضــل الســجناء اآلخريــن فهــم أيضــًا أنــه موقــوف فــي 

فرع الخطيب.

تــم التحقيــق معــه عــدة مــرات وتعــرض خاصــًة للضــرب. لكــن لــم يتضــح تمامــًا مــن خــالل أقوال الشــاهد 
ــم يذكــر المّتهــم الرئيســي  ــه فــي أي وقــت وفــي أي مــكان، ول ــق معــه بالضبــط أو مــن أســاء معاملت مــن حّق
)أنــور. ر( إال علــى هامــش حديثــه ولــم يتحــدث أبــدًا عــن )إيــاد. أ(. حــاول القضــاة والمستشــارون أكثــر مــن مــرة 
توضيــح بعــض التناقضــات مــع التصريحــات التــي أدلــى بهــا الرجــل أمــام الشــرطة فــي ساكســونيا فــي العــام  
2019. وعلــى الرغــم مــن ذلــك تبقــت بعــض األمــور غيــر الواضحــة. لكــن مــا عّبــر عنــه الشــاهد بــكل وضــوح هــو 
تتــم محاســبة  يبقــى صامتــًا حتــى  يريــد أن  أنــه مــا زال يعانــي كثيــرًا مــن تبعــات االعتقــال والتعذيــب، وال 

المسؤولين. وسُتستأنف المحاكمة في يوم 2 تموز/يوليو.
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محاكمة الخطيب، اليومين 16 و17، 2،3 يوليو/ تموز 2020: 
سّجان يقّدم شهادة تفصيلية ومقنعة

فــي 2 تموز/يوليــو وعلــى بعــد خطــوات قليلــة مــن صفــوف الــزوار والموظفيــن اإلدارييــن والصحفييــن 
ــة واثنتيــن وعشــرين صــورة لســوريين  ــوم 16 مــن محاكمــة الخطيــب ُوضعــت مائ ــة للمحكمــة فــي الي الداخل
مختفيــن. ُفرشــت صــور الرجــال والنســاء واألطفــال مســطحًة علــى األرض، وتــّم تزيينهــا بزهــور بيضــاء إلحيــاء 
الذكــرى. نّظمــت هــذا المعــرض منظمــة "عائــالت مــن أجــل الحريــة ''، وهــي حركــة لعائــالت ســورية تنشــط ضــد 
االعتقــال واالختفــاء غيــر القانونييــن بقيــادة نســاء. أمــا بعــد الدخــول إلــى قاعــة المحكمــة فــكان ال يــزال بإمــكان 
الزائريــن رؤيــة أعمــال الفنــان المفاهيمــي والناشــط خالــد بركــة الــذي كان قــد نظــم معرضــًا فــي اليــوم الســابق 
)انظــر تقريــر المحاكمــة لليــوم 15(. وقــد تــم جمــع خمســين تمثــااًل لّبســها الفنــان مالبــس لســوريين مقيميــن 
فــي المنفــى بشــكل يوحــي أنهــا تشــارك فــي مظاهــرة صامتــة. كان المعرض صدى للغضــب والفزع بخصوص 
االعتقــاالت التعســفية واالختفــاء القســري فــي ســوريا، وُرفعــت قبضــات التماثيــل احتجاجــًا علــى الجرائــم 

ذاتها التي ُاتهم بها المّتهمون الجالسون في قاعة المحكمة.

ركز اليوم الســادس عشــر والســابع عشــر للمحاكمة على شــهادة أحد الشــهود الرئيســيين وهوالســيد 
إ. فكانــت شــهادته مفصلــة ومقنعــة وأدلــى بهــا بثقــة تامــة. كان يعمــل كحــارس فــي الفــرع 251 منــذ العــام 
2011 ولغايــة صيــف العــام 2012. وقــد شــهد الســيد إ. أن )أنــور. ر( )والــذي تعــّرف إليــه فــي قاعــة المحكمــة( 
كان حاضــرًا فــي الفــرع 251 حتــى توقيــت مغــادرة الشــاهد لمنصبــه. شــرح الشــاهد لهيئــة المحكمــة كل 
التفاصيــل الصغيــرة والكبيــرة لرســم رســمه للفــرع 251. وبينمــا كان يصــف خارطــة الموقــع رّكــزت أســئلة 
القضــاة والمدعيــن العاميــن مــرة تلــو األخــرى علــى نقطــة حاســمة بعينهــا: مــكان وجــود زنازيــن االحتجــاز نســبًة 
لمكاتــب )أنــور. ر( وزمالئــه. وكان الســبب وراء ذلــك واضحــًا، إذ أنهــم حاولــوا مــن خــالل ذلــك إثبــات معرفــة 
)أنــور. ر( بالتعذيــب وســوء المعاملــة التــي تلقاهــا المعتقلــون فــي الفــرع 251. ووصــف الســيد إ. كيــف شــهد 
مــن نقطــة حراســته خــارج مبانــي الفــرع ســوء المعاملــة واالحتجــاز الالحــق لمئــات مــن األشــخاص الذيــن 
وصلــوا إلــى الفــرع، حيــث تــم إدخالهــم إلــى غــرف التحقيــق أو إلــى االحتجــاز. كمــا وصــف صرخــات األلــم التــي كان 

يسمعها آتية من قبو الفرع أثناء تعرضهم للضرب وهم ينشجون أنهم "لم يفعلوا شيئًا".

أظهــر رســم الشــاهد قــرب مكتــب )أنــور. ر( مــن مواقــع التعذيــب، بينمــا أصــر األخيــر فــي تصريحاتــه 
المســجلة علــى عــدم معرفتــه بــه. فحســب رأي الكثيــر مــن المتفرجيــن زادت شــهادة الشــاهد فــي تــآكل 

مصداقية أقوال )أنور. ر( أمام المحكمة )انظر تقرير المحاكمة لليوم الخامس(.

كمــا تــّم االســتماع إلــى شــهادات مــن ضابــط الشــرطة وموظــف لــدى ســلطات الهجــرة، وقــد كانــا 
مســؤولين عــن المقابــالت األوليــة مــع الســيد إ فــي 3 يوليــو، يــوم 71 مــن المحاكمة. كانت شــهاداتهم تتماشــى 
مــع مــا قالــه الســيد إ. ودّعمــت االنطبــاع بــأن ذكريــات الســيد إ. وأقوالــه أثنــاء المحاكمــة كانــت مّتســقة مــع 

شهادته السابقة.

قبيــل نهايــة الجلســة تقــدم محامــي أحــد المدعيــن بالحــق المدنــي بطلــب لالســتماع إلــى شــاهد إضافــي. 
فهــذا الشــاهد المقيــم حاليــًا فــي تركيــا هــو إمــام معــروف تــم احتجــازه فــي الفــرع 251 وتعــّرض هنــاك للتعذيــب 

في العام 2011.

ووصــف المحامــي فــي طلبــه أن هــذا الشــاهد الحــظ أثنــاء اإلفــراج عنــه كيــف تــم توبيــخ )أنــور. ر( مــن قبــل 
الضابــط المشــرف عليــه بســبب قــراره اعتقــال وتعذيــب شــخصية دينيــة معروفــة. فــي وقــت الحــق بعــد أن 
هــرب كل مــن )أنــور. ر( والشــاهد مــن ســوريا اتصــل )أنــور. ر( بالشــاهد ليقــول لــه إنــه يشــعر باألســف "علــى كل 
مــا حــدث"، وأنهمــا "كالهمــا فــي نفــس الجانــب اآلن". كان مــن شــأن االســتماع إلــى أقــوال هــذا الشــاهد، أن 
يزيــد مــن إثبــات معرفــة وســلطة )أنــور. ر( العتقــال وســوء معاملــة وتعذيــب أولئــك الذيــن عانــوا وتعذبــوا فــي 

الفرع 251، األمر الذي تحتاجه السلطات األلمانية من أجل تحقيقه إلى دعم دبلوماسي أو تقني. 
ستستمر المحاكمة في 6 يوليو 2020.
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محاكمة الخطيب، اليوم 18، 6 يوليو/ تموز 2020: 
شهادة ابن خال إياد أ.

فــي اليــوم الثامــن عشــر مــن محاكمــة الخطيــب كان هنــاك عــدد أقــل بكثيــر مــن المتفرجيــن حاضريــن 
مقارنــة بالعــدد الــذي كان فــي بدايــة المحاكمــة، لكــن حوالــي عشــرة أشــخاص، وهــم نشــطاء ســوريون 
وألمــان وصحفيــون وأطــراف معنيــة أخــرى، عملــوا علــى مراقبــة المحاكمــة. هــذا مــا كان فــي كل يــوم منــذ 
بــدء المحاكمــة فــي 23 أبريــل: لــم تكــن المنصــة فارغــة فــي أي يــوم، بــل حضــر دائمــًا مــن قــام بتوثيــق 
المحاكمــة وتغطيتهــا. كمــا انتقــل المدافعــون والمّتهمــان فــي هــذا اليــوم إلــى مقاعــد جديــدة، وذلــك بنــاًء 
علــى طلــب المدافعيــن مــن أجــل رؤيــة الشــهود فــي القاعــة بشــكل أفضــل، حيــث كانــت اللوحــات مــن 

الزجاج الشبكي ال تزال موضوعة بين المقاعد بسبب وباء كوفيد19-.

قبــل البــدء باســتجواب الشــاهد حــذرت القاضيــة الرئيســة صحفيــًا كان موجــودًا بيــن الجمهــور، 
والتقــط صــورًا فــي قاعــة المحكمــة دون إذن، وأشــارت مــرة أخــرى إلــى أن التصويــر والتســجيالت الصوتيــة 
محظــورة فــي المحاكمــات فــي ألمانيــا، وفــي المســتقبل ســتقوم بمعاقبــة انتهــاكات مــن هــذا النــوع 

بفرض غرامات مالية.

كان الشــاهد الوحيــد الــذي تــّم اســتدعاؤه فــي ذلــك اليــوم هــو ابــن خــال المّتهــم )إيــاد. أ(: الســيد أ. 
وهــو أيضــًا مقيــم فــي ألمانيــا. أفــاد الشــاهد بأنــه كان مهتمــًا بالسياســة منــذ زمــن بعيــد، وعندمــا انطلقــت 
االنتفاضــة فــي آذار/ مــارس مــن العــام 2011 شــارك فــي المظاهــرات وحــاول كذلــك تنظيــم اجتماعــات 

بنفسه.

حســب أقــوال الشــاهد تــم اعتقالــه بعــد مظاهــرة فاشــلة فــي أبريــل/ نيســان مــن العــام 2011 فــي 
مقهــى إنترنــت أثنــاء الكتابــة عــن االجتمــاع فــي اإلنترنــت. ويبــدو أن قــوات األمــن الحقتــه إلــى هنــاك. وطبقــًا 
لتصريحاتــه تــم اعتقالــه ومــن ثــم أخــذه إلــى فــرع فلســطين. قــال إن فــروع المخابــرات كانــت معروفــة بأنهــا 
"مجــازر مخّصصــة لذبــح األشــخاص"، ولــذا بــدا لــه مــن المدهــش جــدًا أن الشــخص الــذي حّقــق معــه أكــد لــه 
أنــه يريــد التحــدث معــه فقــط! وأفــاد أ. بأنــه تعــّرض لإلهانــة ولكنــه لــم يتعــرض للضــرب علــى اإلطــالق، علــى 
عكــس المعتقليــن اآلخريــن الذيــن رآهــم فــي أروقــة الفــرع: كانــوا يجلســون علــى األرض وأيديهــم مربوطــة 
خلــف الــرأس مواجهيــن للحائــط، وهكــذا تــم ضربهــم وإذاللهــم كلمــا مــر بهــم موظفوالفــرع. وفســر أ. أنــه 
تــم إطــالق ســراحه مــن الفــرع بعــد 10 ســاعات مــن االحتجــاز، مــع التنبيــه الســخيف بأنــه يســتطيع االتصــال 
بالفــرع فــي أي وقــت إذا كانــت هنــاك مشــاكل ليطلــب المســاعدة، أوحتــى مشــاركة المعلومــات مــع 
موظفــي القســم. وردًا علــى ســؤال أجــاب الشــاهد أنــه لــم يقبــل هــذا العــرض أبــدًا، وليــس لديــه أي تفســير 
عــن ســبب التعامــل اإلســتثنائي هــذا معــه هــو بالــذات. وعلــى الرغــم مــن النهايــة الســعيدة إلعتقالــه إال أنــه، 

على حّد قوله، لم يغادر منزله لمدة أسابيع بسبب الخوف.

ومــع ذلــك لــم تكــن هنــاك إشــكالية بالنســبة لــه، هــو الــذي تــم اعتقالــه وشــاهد الســلوك الوحشــي 
ــاد. أ أفصــح  ــة. إذ أن إي ــه يعمــل فــي جهــاز أمــن الدول ــن خال ــاء المظاهــرات، إزاء كــون اب لقــوات األمــن أثن
مــرارًا عــن دعمــه لالنتفاضــة، وقــام بتســريب معلومــات كلمــا اكتشــف أن هنــاك نيــة فــي القبــض علــى 
بعــض المعــارف، وتحــّدث باســتنكار عــن زمالئــه المتوحشــين. هــذه األقــوال لــم تثــر اســتغراب الجمهــور 
فحســب بــل أيضــًا اســتغراب القاضــي المستشــار الــذي ظــل يســأل الشــاهد مــرارًا عمــا إذا كان مــن 
الصعــب عليــه كشــخص ينتقــد النظــام أن يكــون لــه ابــن خــال يعمــل فــي خدمــة الحكومــة، وكيــف يمكــن 
ــة. كمــا  ــه المحــّدد فــي جهــاز أمــن الدول ــه يدعــم اإلنتفاضــة وعمل ــاد. أ( عــن كون ــن أقــوال )إي المطابقــة بي
ســأله إذا لــم يكــن هــو كمعــارض قــد قلــق يومــًا إزاء عمــل ابــن خالــه. رد الشــاهد علــى كل هــذه األســئلة 

بالنفي.

بحســب أ فهــو لــم يعــرف بالضبــط مــا كان يفعلــه المّتهــم لــدى جهــاز أمــن الدولــة. تطــوع ابــن خالــه 
للعمــل فــي األمــن حيــث توظــف فــي البدايــة كمــدرس رياضــة ثــم فــي قســم الشــؤون الدينيــة. أمــا بالنســبة 
ألنشــطته هنــاك فلــم يتبــادل اإلثنــان الحديــث عــن ذلــك. وال يمكنــه أن يحــدد مــا إذا كان )إيــاد. أ( قــد عمــل 
فــي أي وقــت فــي الفــرع أربعيــن، إال أن المّتهــم كان يتحــدث كثيــرًا عــن الســلوك الوحشــي لحافــظ مخلــوف 
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تجاه مساعديه، وكان مخلوف يترأس آنذاك الفرع أربعين.

ــدى  ــه أفــاد ل ــه قــول الحقيقــة، وأن ــو األخــرى أن علي ــة الشــاهد مــرة تل ــة الرئيســة والهيئ نبهــت القاضي
الشــرطة فــي خريــف العــام 2019 بمعلومــات أكثــر تفصيــاًل عــن )إيــاد. أ(، بمــا فــي ذلــك أنشــطته المحــّددة 
والوقــت الــذي قضــاه فــي الفــرع أربعيــن. وعلــى الرغــم مــن أن أجــزاًء مــن تلــك التصريحــات ُعرضت على الشــاهد 
فقــد تمســك بقولــه أن )إيــاد. أ( لــم يخبــره أبــدًا عّمــا كان يفعلــه بالضبــط. لذلــك فهــو ليــس قــادرًا علــى الحديــث 

عن أي شيء بالنسبة لالتهام بأن )إياد. أ( ساعد في نقل أشخاص إلى الفرع 251.

محاكمة الخطيب، اليوم 19، 29 يوليو/ تموز 2020: 
شهادة ألحد الناجين

إلــى  كان الجــو العــام الســائد فــي القاعــة لطيفــًا عندمــا حضــر المشــاركون فــي المحاكمــة واحــد تلــو اآلخر
ــوا ببعضهــم البعــض  ــة، إذ أنهــم رحب ــز األلماني ــة كوبلن ــا فــي مدين ــة العلي القاعــة 128 فــي المحكمــة اإلقليمي
بوديــة بعــد اســتراحة دامــت ثالثــة أســابيع، وقــد وقــف البعــض منهــم وهــم يتبادلــون بضــع كلمــات. بعــد دخــول 
القاضيــات الثــالث والقاضييــن اإلثنيــن ســجلت رئيســة الهيئــة بكلمــات خفيفــة حضــور جميــع األطــراف فــي 

المحاكمة.

ــر بســرعة عندمــا دخــل الشــاهد الوحيــد الــذي تــم اســتدعاءه لهــذا اليــوم إلــى القاعــة،  لكــن المــزاج تغّي
وهــو رجــل طويــل القامــة دخــل متــرددًا مــن بــاب جانبــي. بعــد أن ذكــر بياناتــه الشــخصية للقاضيــة الرئيســة باشــر 

بالحديث:

فــي العــام 2012 اعتقلتــه إحــدى الميليشــيات المواليــة للنظــام فــي دمشــق وهــو فــي طريقــه إلــى مــكان 
عملــه، وكان عمــره آنــذاك إثنيــن وعشــرين عامــًا. ومــا وّرط الشــاهد فــي تلــك الورطة هو أن الســلطات ســّجلت 
بالخطــأ فــي هويتــه أنــه مــن حلــب بينمــا كان يعيــش ويعمــل فــي دمشــق منــذ زمــن طويــل. هكــذا اصطحبتــه 
الميليشــيا ومعــه عــدة أشــخاص آخريــن. وعندمــا دفعــوه إلــى داخــل زنزانــة لــم يســقط علــى األرض كمــا كان 
متوقعــًا، بــل كانــت الزنزانــة مزدحمــة لدرجــة أنــه ســقط علــى أشــخاص آخريــن. أصبــح أعضــاء الميليشــيا 
يرّشــون البنزيــن عليــه وعلــى الســجناء األخريــن، وســمعهم يتناقشــون مــا إذا كان أحدهــم سيشــعل ســيجارة 

ويلقيها على السجناء اآلن. في تلك اللحظة ظّن الشاهد للمرة األولى بأنه سيموت.

لكــن بــداًل مــن ذلــك تــم اقتيادهــم إلــى فــرع الخطيــب تحــت الضــرب. وهنــاك تــم جرهــم إلــى زنزانــة مزدحمــة 
مــرة أخــرى. عندمــا طلبــت القاضيــة الرئيســة منــه تفاصيــل عــن اإلقامــة فــي الزنزانــة، وقــف الشــاهد وعــرض 
أمــام منصــة القضــاة بشــكل واضــح كيــف أن الســجناء، وهــم عــدة مئــات مــن األشــخاص مكدســين فــي زنزانــة 
واحــدة، لــم يســتطيعوا الجلــوس إال بشــكل أشــبه بالقرفصــاء، وجلــس بعضهــم فــي حضــن ســجناء آخريــن. 
بمجــرد أن يقــف شــخص مــا فلــن يتمكــن مــن الجلــوس مــرة أخــرى فســيكون شــخص آخــر قــد احتــل مكانــه 
علــى الفــور. تحــّول الجــو فــي قاعــة المحكمــة وأصبــح يميــل إلــى المــرح إلــى حــد مــا عندمــا تحــّدث الشــاهد عــن 
أن الســجناء فــي لحظــة مــا أصبحــوا علــى وشــك البــكاء عندمــا تــم إدخــال رجــل ضخــم جــدًا إلــى الزنزانــة، إذ أن 
المــكان كان ضيقــًا أصــاًل بمــا فيــه الكفايــة. لكــن لــم تــدم لحظــة المــرح هــذه نظــرًا إلــى فظاعــة الحديــث عــن 
لــم  الســيء.  القليــل  والطعــام  المســتمرة  واإلذالالت  واإلســاءات  الكريهــة  والرائحــة  الجلديــة  األمــراض 
يســتطع الشــاهد إال التخميــن بالنســبة لمــدة ســجنه هنــاك، بســبب عــدم دخــول ضــوء النهــار إلــى الزنزانــة. 
لكنــه توّقــع أنهــا كانــت بيــن أســبوعين إلــى ثالثــة أســابيع، وخــالل تلــك الفتــرة ُاقتيــد عــدة مــرات إلــى غرفــة 

التحقيق، وكان عليه أن يجيب على الكثير من األسئلة هناك تحت ظل سوء المعاملة.

بعــد أن انتهــى الشــاهد مــن حديثــه طــرح عليــه جميــع المشــاركين فــي المحاكمــة أســئلة حــول تفاصيــل 
ســوء المعاملــة وموضــوع التحقيقــات. وعندمــا وّدعــت القاضيــة الرئيســة الشــاهد "مــع الشــكر الجزيــل" لــم 
ــة، حيــث توّضــح للجميــع فــي القاعــة مــدى تعّســف  يتبــق أي شــيء مــن الجــو اللطيــف الــذي ســاد فــي البداي
النظــام، فالشــاهد تعــّرض لســوء معاملــة شــديدة لمــدة عــدة أســابيع لمجــرد ذكــر مدينــة غيــر صحيحــة فــي 
بطاقــة الهويــة. وأكــد مــرارًا علــى هــذا التعســف، حيــث قــال إن مــا يعذبــه حتــى اليــوم هــو الســؤال عــن الســبب: 
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ــاع  ــة كل ذلــك؟ كان الشــاهد فــي طريقــه إلــى العمــل، بينمــا ب لمــاذا كان عليــه وعلــى الســجناء اآلخريــن تجرب
ــي قضاهــا فــي فــرع  ــرة الت ــة حــال فقــد تركــت الفت ــى أي ســجين آخــر الخضــار فــي المــكان الخطــأ فحســب. عل
الخطيــب أثــرًا كبيــرًا عليــه، حتــى كانــت الجملــة األولــى التــي قالهــا الشــاهد ألســرته بعــد إطــالق ســراحه فــي حالة 

رهيبة: "يا هللا ال تجعلني أبقى في هذا البلد". وقد غادر سوريا بالفعل في العام 2013.

محاكمة الخطيب يوم 20، 30 يوليو/ تموز 2020: 
شهادة ألحد الناجين 

كان يومــًا متقلبــًا فــي المحكمــة، بــدأ بانتظــار قصيــر ألن أحــد المّتهميــن تأخــر قلياًل. واســتغل الحاضرون 
الوقــت لتبــادل وجهــات النظــر أو اســتمتعوا ببســاطة بأشــعة الشــمس التــي كانــت تطــل مــن خــالل النوافــذ 
المؤمنــة. بمجــرد وصــول جميــع المشــاركين نــادت القاضيــة الرئيســة علــى الشــاهد الوحيــد المســتدعى لهــذه 
الجلســة كــي يدخــل إلــى القاعــة. كانــت الكثيــر مــن تفاصيــل شــهادته تشــبه شــهادة اليــوم الســابق: مــرة أخــرى 
تــم القبــض علــى الشــاهد ألن اســم مدينــة مشــبوهة ُذكــرت فــي بطاقــة الهويــة كمنشــأ. ومــرة أخــرى زّج بــه 
فــي زنزانــة مكتظــة بالكامــل. شــرح الشــاهد كيــف خّصــص الســجناء لبعضهــم مناطــق صغيــرة محــّددة 
يســمح لهــم باحتاللهــا، وكيــف لــم ينجــح البعــض فــي الحصــول علــى مــكان خــاص بــه ووقفــوا حتــى فــرغ مــكان 
مــا، وكيــف فقــد كل مــن قــام مكانــه المخصــص للجلــوس. وإذا كان علــى ســجناء مغــادرة الزنزانــة فلــم يتمكنوا 
مــن الخــروج إال بالدعــس علــى ســجناء آخريــن، لــم تجــد أقدامهــم وال مســاحة حــرة علــى األرض، ولــم يعــد يــرى 

الشاهد ضوء النهار والهواء النقي ولم يشعر بهما إال عندما ُاقتيد للتحقيق.

أثنــاء الحديــث عــن كل ذلــك ُاضطــر الشــاهد، الــذي كان يتكلــم عــدا ذلــك بتركيــز كبيــر وواقعيــة عاليــة، إلــى 
الضحــك: ألنــه لــم يســتطع النــوم فــي الزنزانــة أبــدًا، وفــي اللحظــة التــي شــعر فيهــا ببعــض الضــوء والهــواء 
ــة الوضــع، إذ أن  ــم تنجــح فــي إخفــاء جدي ــة اللحظــة ل ــة فــي النــوم. لكــن عبثي ــكل بســاطة برغب النقــي شــعر ب
ــل عــن أشــياء كثيــرة حصلــت أثنــاء احتجــازه، لدرجــة  الشــاهد ســرعان مــا بــدأ يتحــدث عــن ســوء المعاملــة وفصَّ
أنــه عجــز عــن روي كل شــيء: القليــل مــن الطعــام الســيء واإلســاءة الشــديدة والتهديــدات. ذات مــرة كان 

التعذيب شديدًا لدرجة أنه كسر قيوده، في ذلك الوقت صار يتمنى الموت.

بعــد اســتراحة غــداء قصيــرة اســتمر االســتجواب. تحــدث الشــاهد عــن فتــرة مــا بعــد الحبــس، وازداد 
اضطرابــه الظاهــر وبــدأ يرتجــف أثنــاء الحديــث عــن حــاالت الخــوف واألرق. أوضــح بشــكل عاطفــي ومنفعــل 
جــدًا أن مــا شــهده وعاشــه تجربــة لــن ينســاها أبــدًا، وال يســتطيع أن ينســاها أبــدًا. لــم يكــن يتخّيــل مثــل هــذه 
الوحشــية علــى اإلطــالق. حتــى بالنســبة للمشــاهدين الذيــن لــم يتمكنــوا إال مــن رؤيــة ظهــر الشــاهد فقــد كان 
مــن الواضــح مــدى تأثيــر الذكريــات عليــه. وعندمــا انفجــر بالبــكاء قاطعــت القاضيــة الرئيســة الجلســة وغــادر 
الحاضريــن جالســين وهــم  بقــي معظــم  بينمــا  الشــهود،  إلــى غرفــة  الشــاهد  القاعــة وانســحب  القضــاة 

صامتون.

عندمــا تــم اســتئناف الجلســة بعــد عشــر دقائــق تأكــدت القاضيــة الرئيســة بشــكل ســريع أن الشــاهد 
بخيــر. وبعــد رده المختصــر"كل شــيء علــى مــا يــرام" أصبــح يجيــب علــى األســئلة العديــدة مــن قبــل المشــاركين 
فــي المحاكمــة بهــدوء واضــح وبصبــر. اســتخدم خــالل ذلــك مؤشــر الليــزر لإلشــارة إلــى الصــور الجويــة التــي تــم 
عرضهــا علــى الشاشــة الكبيــرة خلــف منصــة القضــاة. وبعــد يــوم محاكمــة دام أكثــر مــن أربــع ســاعات وّدعتــه 
القاضيــة الرئيســة أخيــرًا شــاكًرة لــه "بجزيــل الشــكر" تمامــًا كمــا فعلــت مــع الشــاهد فــي اليــوم الســابق. خــالل 
ــه التعذيــب فــي فــرع الخطيــب بالنســبة  ــن مــا كان يعني ــًا علــى الحاضري ــم يكــن خافي ــع ل تلــك الســاعات األرب
للمعتقليــن. مــرت ثمــاُن ســنوات بيــن الحــدث والشــهادة، تالشــت بعــض الذكريــات منــذ ذلــك الحيــن، ومــع 

ذلك ال تزال آثار ما حدث باقية في األرواح حتى اآلن.
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بــدأ اليــوم الواحــد والعشــرون للجلســات فــي محاكمــة الخطيــب فــي كوبلنــز بشــكل روتينــي، حيــث تحــدث 
ــه. أفــاد بهــدوء وموضوعيــة كيــف ُاعتقــل فــي  ــد المســتدعى لهــذا اليــوم عــن اعتقال الشــاهد الســوري الوحي
الشــارع واقتيــد إلــى فــرع الخطيــب، وتــم التحقيــق معــه هنــاك مــرة واحــدة، وبعــد ذلــك ســرعان مــا أطلــق 
ســراحه. فــي البدايــة لــم يتكلــم عــن تفاصيــل إقامتــه هنــاك، وعندمــا ســألته القاضيــة الرئيســة بالتحديــد عــن 
ســوء معاملــة أخــذ نفســًا عميقــًا ولكنــه ظــل صامتــًا. كان علــى الرئيســة أن تستفســر بشــكل مفصــل عــن 
حجــم الزنزانــة والطعــام والظــروف األخــرى لالحتجــاز، لكــن عندمــا انتقلــت للحديــث عــن التحقيــق معــه فحســب 

أصبحت الشهادة أكثر تفصياًل.

لكــن الصــورة التــي رســمها كانــت مختلفــة تمامــًا عــن تلــك التــي وصفهــا الشــهود الســابقون. قــال إن 
التعامــل معــه فــي فــرع الخطيــب كان لطيفــًا ومهذبــًا للغايــة. قــد يكــون الســبب وراء ذلــك أنــه كان يعمــل فــي 
اإلدارة الســورية. وعلــى أيــة حــال لــم يتعــرض لســوء معاملــة، وبعــد التحقيــق أّكــدوا لــه أنــه ســيتم اإلفــراج عنــه 

قريبًا، وعلى الرغم من ذلك فقد سمع هو وسجناء آخرون كيف تم تعذيب غيره من السجناء.

انقطــع اســتجواب الشــاهد فجــأة عندمــا ســأل أحــد القضــاة الشــاهد عّمــا إذا كان قــد تعــرف علــى 
المّتهــم، فــرد الشــاهد بأنــه ليــس متأكــدًا، وعّبــر عــن رغبتــه فــي طــرح بعــض األســئلة علــى المّتهــم )أنــور. ر( كــي 

يتأكد من أنه قد قابله قباًل. لم يكن أحد الحاضرين ليتوقع مثل هذا الطلب االستثنائي جدًا.

إذن انقطعــت الجلســة قبــل أن ُيســمح لـ)أنــور. ر( باإلجابــة علــى أســئلة الشــاهد. وُمنــح لألطــراف بعض 
الوقــت للتكّيــف مــع الوضــع الجديــد. لقــد اجتمــع محامــو الدفــاع أثناء االســتراحة، كما تشــاور بعــض المحامين 
المممثليــن للمدعيــن بالحــق المدنــي وكان القضــاة قــد انســحبوا. كان التوتــر ملموســًا. انتظــر الجميع لمعرفة 
مــا إذا كان )أنــور. ر( ســيوافق علــى اإلجابــة عــن أســئلة الشــاهد. بعــد عشــر دقائــق مــن اســتئناف الجلســة مــن 
قبــل القاضيــة الرئيســة تحــّدث أحــد محامــي الدفــاع قائــاًل إن أنــور. ر ســيبقى صامتــًا. إذن لــم يقبــل اإلجابــة علــى 

أسئلة الشاهد.

ورغــم الحــل غيــر المذهــل لهــذا الوضــع االســتثنائي، فــإن المحاكمــة لــم تعــد إلــى مســارها الهــادئ 
الســابق. لقــد نشــأت مشــاجرات كالميــة صغيــرة بيــن األطــراف المختلفــة، وصــدرت عــدة تحذيــرات بــأن 
ــور. ر(، كمــا ناقــش المحامــون مــا إذا كان  ــى )أن ــه تعــرف عل األســئلة الالحقــة للشــاهد ال يجــب أن تفتــرض أن
يجــوز طــرح أســئلة معينــة علــى وجــه التحديــد فــي هــذا الســياق. اضطــرت المحكمــة إلــى االنســحاب مــرة أخــرى، 
هــذه المــرة التخــاذ قــرار شــكلي بشــأن مقبوليــة أحــد األســئلة، مــا يعتبــر حدثــًا غيــر مســبوق فــي هــذه المحاكمة. 
ثــم ركــزت األســئلة علــى جوانــب مختلفــة مــن اســتجواب الشــاهد الســابق لــدى الشــرطة والمكتــب االتحــادي 
للهجــرة والالجئيــن. قــال الشــاهد إنــه لــم يعــد يتذكــر بعــض األشــياء، بينمــا يتذكــر اآلن بعــض األشــياء األخــرى 
ــي إذن توضيــح  ــي المدعيــن بالحــق المدن بشــكل مختلــف. حاولــت أســئلة المدعيــن العاميــن والدفــاع وممثل

االختالفات بين أقوال الشاهد الحالية والسابقة.

ــب األجوبــة  ــًا، وأصبــح يتجّن لكــن األســئلة الكثيــرة عــن التفاصيــل زادت مــن اضطــراب الشــاهد تدريجي
المباشــرة ممــا جعلــه يطلــب محاميــًا. انســحبت المحكمــة مــرة أخــرى. وبعــد خمــس دقائــق أعلنــت للحاضريــن 
أن الشــاهد قــادر علــى متابعــة الجلســة دون مســاعدة محــام، وطمأنــت القاضيــة الرئيســة الشــاهد بــأن 
الجلســة لــن تطــول كثيــرًا، وكانــت علــى حــق فــي قولهــا إذ أنهــا وّدعــت الشــاهد بعــد ذلــك بوقــت قصيــر، وهكــذا 

انتهى هذا اليوم المضطرب من المحاكمة بشكل سريع ومفاجئ.
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كرســت المحكمــة يوميــن لهــذا الشــاهد الخــاص. لــم يعــرف القضــاة وال أطــراف المحاكمــة اآلخــرون 
اســمه، حيــث لــم يدخــل القاعــة كمــا هــو معتــاد بالنســبة للشــهود مــن غرفــة االنتظــار المجــاورة الخاصــة بهــم، 
بــداًل مــن ذلــك تــم إدخالــه، وهــو متنكــر بباروكــة شــعر ولحيــة اصطناعيــة، مــن البــاب الــذي يدخــل منــه إلــى القاعــة 
عــادة المّدعــى عليهــم فقــط. كمــا بقــي المــكان الــذي مكــث فيــه خــالل فتــرات االســتراحة أثنــاء الجلســة ســرًا. 
لــم يــرّد علــى األســئلة التــي مــن شــأنها أن تكشــف عــن هويتــه، بــل كان محاميــه هوالــذي يــرد: "نحــن ال ندلــي بــأي 
شــيء فــي هــذا الخصــوص"، كانــت كل هــذه االحتياطــات ضروريــة، إذ أن الكشــف عــن هويتــه كان ســيؤدي، 

حسب أقوال محاميه، إلى تعريض أسرة الشاهد لخطر كبير.

لقــد عمــل الشــاهد لمــدة تزيــد عــن 20 عامــًا فــي جهــاز المخابــرات الســورية. بنــاًء علــى ذلــك فقــد قــّدم 
خــالل اليوميــن التاليــن معلومــات تفصيليــة ملفتــة لالنتبــاه عــن التنظيــم الداخلي وســير العمل والمســؤوليات 
المناطــة بالفــروع المختلفــة فــي الجهــاز األمنــي. شــرح كيــف كانــت سالســل القيــادة تعمــل، ومــا الــدور الــذي 
لعبــه الموظفــون المختلفــون فــي المخابــرات، ومــاذا تبقــى لديهــم مــن حريــة تصــرف فــي إطــار هــذا الــدور. بيــن 
فتــرة وأخــرى تــم عــرض المخططــات التنظيميــة التــي رســمها الشــاهد علــى الشاشــة الكبيــرة خلــف القضــاة. 
وكان الحديــث فــي الســاعات القليلــة األولــى مــن الجلســة تقنيــًا جــدًا، لكــن بعــد ذلــك انتقــل هــذا الشــاهد أيضــًا 
إلــى الحديــث عــن األفعــال الكامنــة وراء المخططــات التنظيمية: كل الســجون الســورية كانــت مكتظة للغاية، 
اســتخدمت أجهــزة المخابــرات أســاليب تعذيــب وحشــية مختلفــة ومــات النــاس هنــاك. كانــت ســمعة الفــرع 
251 ســيئة بشــكل خــاص فــي هــذا الصــدد، كمــا أوضــح الشــاهد إلــى أيــة درجــة كان النظــام خبيثــًا وغــدارًا، حيــث 
تــم ابتــزاز ســجناء كــي يتجسســوا علــى ســجناء آخريــن. أثنــاء التحقيــق لــم تكــن هنــاك أصــاًل إمكانيــة للســجناء 
للــرد بإجابــات بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة، بــل كان األمــر برمتــه بمثابــة عمــل انتقامــي. وقــد كانــت التهــم 
المزعومــة، التــي مــن المفتــرض االعتــراف بهــا، مثبتــة قبــل بــدء التحقيقــات. هــذا كلــه ســرده الشــاهد بثقــة 
وبصــوت قــوي. كانــت الشــهادة مفصلــة لدرجــة أن اليــوم الثانــي والعشــرين مــن المحاكمــة اســتمر حتــى وقــت 
ــرة العصــر. وبعــد أن ســمحت القاضيــة الرئيســة للشــاهد بالرحيــل، دار الحديــث حــول شــهود  متأخــر مــن فت
محتمليــن ذكرهــم )أنــور. ر( فــي إفادتــه. وفّســرت ممثلــة المدعــي العــام االتحــادي بشــكل منهجــي ســبب عــدم 
وجــود ضــرورة أو وجــوب لســماع المحكمــة أي مــن شــهادة هــؤالء الشــهود. وتــم ضــم هــذا البيــان إلــى ملــف 

القضية، وسيتم إرساله قريبًا إلى األطراف المشاركة.

فــي اليــوم الثالــث والعشــرين مــن المحاكمــة دخــل الشــاهد المتنكــر قاعــة المحكمــة مــرة أخــرى مــن 
خــالل البــاب الــذي عــادًة مــا يتــم إدخــال المّتهميــن منــه، وقبــل أن يتمكــن المشــاركون مــن طــرح أســئلتهم عليــه 
باشــر هــو بالحديــث قائــاًل إنــه يريــد تصحيــح مــا قالــه باألمــس، ألنــه لــم يحــّدد بدقــة الحجــم الحقيقــي ألحــد فــروع 
المخابــرات. وبعــد أن صحــح ذلــك استفســر المشــاركون عــن المزيــد مــن التفاصيــل. متــى بالضبــط تــم اإلعــالن 
عــن حالــة الطــوارئ فــي ســوريا؟ وكيــف تــم نقــل الســجناء إلــى الفــروع بالضبــط؟ ومــرارًا ســأل الدفــاع: مــن أيــن 
للشــاهد كل هــذه المعلومــات؟ وكمــا فعــل فــي اليــوم الســابق فقــد أجــاب الشــاهد بهــدوء وتفصيــل. لكــن 
عندمــا حــاول الدفــاع معرفــة المزيــد عــن مصــدر معرفــة الشــاهد، رفــض محاميــه اإلجابــة بإيجــاز شــديد. فــي 
ــة  ــة، وســؤال المحكمــة عــن نطــاق حماي ــى رفــض اإلجاب ــراض الدفــاع عل حالتيــن تســبب هــذا القــول فــي اعت
الشــاهد، وفــي كلتــا الحالتيــن قــررت هيئــة المحكمــة أن اإلجابــة علــى األســئلة يمكــن أن تســمح باســتخالص 

استنتاجات حول هوية الشاهد، وبالتالي ال يجب اإلجابة على األسئلة.

لكــن ثبــوت الشــاهد اهتــز مــرة واحــدة فقــط عوذلــك ندمــا ســأله أحــد محاميــي المدعيــن بالحــق المدنــي 
عّما إذا كان هناك عنف جنسي. أخذ الشاهد نفسًا عميقًا قبل أن يروي عدة حاالت ذات وحشية كبيرة.

فــي ظهــر ذلــك اليــوم غــادر الشــاهد القاعــة برفقــة موظفــي المكتــب االتحــادي للتحقيقــات الجنائيــة وهــو 
متنكــر بــدون الســماح بــأي اســتنتاجات بشــأن هويتــه. كانــت هــذه عالمــة واضحــة علــى مــدى فداحــة األفعــال 
التــي تتــم محاكمتهــا فــي كوبلنــز، وعلــى المخاطــر التــي يتحّملهــا بعــض المشــاركين مــن أجــل تســليط الضــوء 

عليها.
ســتتابع المحكمــة جلســاتها فــي يومــي 19و 20 آب/ أغســطس باالســتماع إلــى اثنيــن مــن الناجيــن مــن 

التعذيب في الفرع 215، وهما مدعّوان فرعيان في القضية.



المحاكمة

32

محاكمة الخطيب، اليوم 24، 19 أغسطس/ آب 2020: 
"عرفوا بالضبط كيف يسّببون أكبر قدر من األلم"

بــدأ اليــوم الرابــع والعشــرون مــن محاكمــة الخطيــب بشــكٍل مختلــٍف عّمــا كان مخططــًا لــه، حيث أعلنت 
القاضيــة الرئيســة قبــل بــدء جلســة المحاكمــة وأمــام جميــع الحاضريــن عــن أمــر مؤقــت صــادر عــن المحكمــة 
الدســتورية االتحاديــة التــي قــررت فــي 18 آب )أغســطس( 2020، أي منــذ ســاعات قليلــة فقــط، أنــه مــن اآلن 
فصاعــدًا يجــب منــح ممثلــي وســائل اإلعــالم المعتمديــن، الذيــن لهــم صلــة بالصــراع الســوري، الفرصــة 
لمتابعــة المحاكمــة باللغــة العربيــة. نّفــذت المحكمــة هــذا األمــر علــى الفــور، فشــرحت القاضيــة أن بإمــكان 
الصحفييــن المعتمديــن خــالل جلســة اليــوم االســتماع إلــى الترجمــة الفوريــة المخصصــة للمشــاركين فــي 
أحــد  وبينهمــا  مباشــرة،  ذلــك  مــن  االســتفادة  الســوريين  مــن  اثنــان  أراد  بالعربيــة.  والناطقيــن  القضيــة 
المتقدميــن الذيــن طالبــوا بهــذا األمــر. لكــن كانــت هنــاك مشــكلة: مــع أن كال الســوريين حضــرا كل جلســات 
المحاكمــة حتــى اآلن، إال أنهمــا غيــر معتمديــن بشــكل خــاص للمحاكمــة. وعلــى الرغــم مــن توفــر ســماعات غيــر 
مســتخدمة لهمــا، وكذلــك وجــود اإلمكانيــة التقنيــة لمتابعــة المحاكمــة باللغــة العربيــة دون أي جهــد إضافــي، 
فقــد منعتهمــا القاضيــة مــن إمكانيــة االســتماع إلــى الترجمــة الفوريــة بســبب كونهمــا غيــر معتمديــن. أثــار هــذا 

القرار عدم تفهم الحاضرين في القاعة وكذلك عدم تفّهم ممثلي وسائل اإلعالم األلمان.

أخــرى  أواًل ومــرة  الدســتورية  المحكمــة  قــرار  قــرأت  لكنهــا  الجلســة،  القاضيــة  افتتحــت  بعــد  فيمــا 
بالكامــل. ثــم نــادت علــى الشــاهد الوحيــد المســتدعى لهــذا اليــوم، وهــو أحــد الناجيــن مــن التعذيــب الشــاهد 
 ،ECCHR والمّدعــي بالحــق المدنــي وســيم مقــداد، يدعمــه المركزاألوروبــي للحقوق الدســتورية وحقوق اإلنســان

ويمّثله في المحاكمة المحاميان المتعاونان مع المركز باتريك كروكر وسيباستيان شارمير.

أراد الشــاهد الســوري منــذ البدايــة أن يدلــي بشــهادته أمــام المحكمــة باللغــة األلمانيــة، وهــذا حــدث لــم 
يســبق لــه مثيــل فــي هــذه المحاكمــة. روى مقــداد كيــف كان هــو واثنــان مــن أصدقائــه فــي دومــا بالقــرب مــن 
دمشــق فــي أيلــول/ ســبتمبر مــن العــام 2011 يتجّولــون ويبحثــون عــن إحــدى المظاهــرات، فقــد أرادوا االنضمــام 
إليهــا فــي وقــت كان كثيــرًا مــا يشــارك فيــه فــي المظاهــرات علــى الرغــم مــن أن مشــاركة كهــذه دائمــًا مــا 
شــّكلت خطــرًا، إذ أن قــوات األمــن كانــت تســتخدم العنــف بشــكل منتظــم ولطالمــا وصــل األمــر حــّد إطــالق 
الرصــاص الحــي. لــم يشــهد قــط مظاهــرة فــي ســوريا دون انتهــاكات مــن قبــل الشــرطة. وذكــر مقــداد كيــف 
كانــت القــوات العســكرية واألمنيــة منتشــرة فــي الشــوارع فــي ذلــك اليــوم، وفــي نهايــة المطــاف اعتقلتــه هــو 
وصديقــه. تعّرضــوا للشــتم والــركل والضــرب، كمــا كســر شــرطي أو جنــدي أحــد ضلوعــه بينمــا أضــرم آخــرون 

النار في شعر المعتقلين. ومن ثم تّم نقلهم بحافالت إلى فرع الخطيب.

احُتجــز وســيم مقــداد هنــاك لمــدة خمســة أيــام. كان يتقاســم خــالل هــذه الفتــرة زنزانتــه الصغيــرة 
)حوالــي ســتة أمتــار مربعــة( مــع تســعة ســجناء آخريــن. تــم التحقيــق معــه ثــالث مــرات، مــرة تلــو األخــرى وكل 
مــرة مــن قبــل نفــس المحقــق وبنفــس الروتيــن: كان الحــراس ينادونــه ليخــرج مــن الزنزانــة، ويقتادونــه نحــو 
ــان  ــى األرض، ســاقاه مثنيت ــه عل ــى بطن ــه أن يســتلقي عل ــاك كان علي ــن، وهن ــق وهــو معصــوب العيني التحقي
وقدمــاه مرفوعتــان. وإذا لــم تعجــب إجابتــه المحقــق يأمــر بالتعذيــب. شــرح مقــداد بــكل هــدوء: "كانــت دائمــًا 
نفــس الــدورة: أقــول شــيئًا فُأضــرب، أقــول شــيئًا فُأضــرب وهكــذا دواليــك". تــم ضربــه بشــكل أساســي علــى 
أخمــص قدميــه، وكذلــك علــى كعبيــه ورجليــه. "لقــد عرفــوا بالضبــط كيــف يســببون أقصــى قــدر مــن األلــم ". 
ــا موســيقي  ــدي، أن ــى ي ــه فــي هــذا الوضــع: "لقــد اســتلقيت عل ــر ل وتحــدث مقــداد عــن انتصــار شــخصي صغي

وكنت أخشى أن يؤذوا يدّي. كانت تلك طريقتي في المقاومة هناك ".

حقــق معــه رجــل واحــد فقــط. وأكــد مقــداد أنــه ال يــزال بإمكانــه التعــرف علــى صوتــه حتــى اليــوم، فقــد 
حفظــه فــي ذهنــه. لكــن كمــا حصــل فــي الســابق فقــد رفــض المّتهــم )أنــور. ر( تقديــم عينــة صوتيــة فــي هــذا 
اليــوم أيضــًا. وحســب أقــوال مقــداد فقــد ذكــر أثنــاء التحقيــق أســماء كان يعــرف بأنهــا كانــت "محروقــة"، أي 
أســماء كان النظــام قــد عرفهــا مــن قبــل. كان هــو وأصدقــاؤه قــد اســتعّدوا لمثــل هــذه المواقــف. علــى أي 
حــال لــم يكــن هــدف التحقيقــات الحصــول علــى معلومــات، بــل كان كل مــا يريــده النظــام الســوري هــو تخويــف 

الشعب بشكل ممنهج، حتى ال يجرؤ أحد على مقاومته في المستقبل.

بعــد خمســة أيــام قضاهــا فــي الفــرع 251 ُنقــل إلــى كفرسوســة. لــم يتعــرض للتعذيــب هنــاك إال أن 
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الظــروف فــي العنابــر الجماعيــة كانــت مرّوعــة: ال مــكان للنــوم مــع أســوأ الظــروف الصحيــة، طعــام ســيء وغيــر 
كاٍف، وأمــراض كانــت تنتشــر بيــن الســجناء. "اآلن، فــي زمــن كورونــا، يمكــن اعتبــار الحبــس هنــاك بمثابــة حكــم 

باإلعدام"، أردف مقداد.

فــي نهايــة اســتجوابه كشــاهد، خاطــب وســيم مقــداد المحكمــة مــرة أخــرى: لقــد أراد التأكيــد صراحــة 
علــى أنــه ســعيد لمحاكمــة )أنــور. ر( و)إيــاد. أ( فــي ألمانيــا، أي فــي محكمــة نزيهــة فــي دولــة ذات ســيادة قانــون، 

وال يمكن تخيل وقوع ذلك في سوريا بطريقة مماثلة.

محاكمة الخطيب، اليوم 25، 20 أغسطس/ آب 2020: 
إطالق نار على المتظاهرين وتعذيب جسدي ونفسي للسجناء

للحقــوق  األوروبــي  المركــز  يدعمــه  التعذيــب  مــن  وناجــي  المدنــي  بالحــق  مّدعــي  غريــر،  حســين  بــدا 
الدســتورية وحقــوق اإلنســان ECCHR، شــديد التركيــز وواثقــًا بنفســه عنــد وصولــه إلــى المحكمــة. فــي اليــوم 
الخامــس والعشــرين مــن محاكمــة الخطيــب كان هــو الشــاهد الوحيــد المســتدعى. وأثنــاء عبــوره لألمتــار 
األخيــرة قبــل دخولــه القاعــة لــم يرافقــه المحاميــان الشــريكان فــي المركــز باتريــك كروكــر وسيباســتيان شــارمر 
فحســب، بــل كان برفقتــه أيضــًا فريــق تلفزيونــي ألمانــي. جلســت شــقيقتا غريــر وزوج أختــه، الذيــن أتــوا خصيصًا 

من هولندا، في المقاعد المخّصصة للزوار في قاعة المحكمة وهي كلها مشغولة.

فــي البدايــة فّصــل مهنــدس البرمجيــات مســيرته المهنيــة ونشــاطه السياســي فــي ســوريا، حيــث 
أّســس منــذ أيــام الدراســة الجامعيــة فــي دمشــق موقــع مدونــة مــن دون ذكــر اســمه مــن أجــل الكتابــة الناقــدة 
لــدى منظمــة BBC Media Action وهــي منظمــة  2010 عمــل أيضــًا كمــدرب  العــام  لنظــام األســد. ومنــذ 
مخصصــة لتطويــر اإلعــالم. أمــا فــي العــام 2011 ومــع بدايــة االحتجاجــات الســلمية ضــد نظــام األســد شــارك 
ــار علــى النــاس بالذخيــرة  ــر فــي عــدة مظاهــرات، وشــاهد عــن كثــب كيــف أطلقــت الشــرطة والجيــش الن غري
الحيــة، وشــاهد أيضــًا أناســًا لقــوا حتفهــم جــراء ذلــك، فيمــا قــام بنفســه بتصويــر القمــع العنيــف للمتظاهريــن 

تصويرًا فوتوغرافيًا وبالفيديو.

بتاريــخ 24 تشــرين األول/ أكتوبــر مــن العــام 2011، كان غريــر جالســًا فــي أحــد المطاعــم مــع صحفيــة 
ســورية شــابة عندمــا تــم إلقــاء القبــض عليــه. تــم نقلــه أواًل إلــى الفــرع أربعيــن، وبعــد بضــع ســاعات إلــى الفــرع 
251 التابــع لجهــاز المخابــرات العامــة. هنــا استفســر القاضــي المســاعد عــن مصــدر معرفتــه اليقينيــة هــذه؟ 
ــى متابعــة  ــه كان قــادرًا عل ــن، كمــا أن ــاه معصوبتي ــم تكــن عين ــن ل ــى الفــرع أربعي ــه إل ــاء نقل ــه وأثن ــر أن فــرد غري

السير إلى الفرع 251 رغم تعصيب عينيه، كما أّكد له السجناء األخرون ذلك أيضًا.

احُتجــز غريــر فــي الفــرع 251 لمــدة تتــراوح بيــن عشــرة وخمســة عشــر يومــًا. لــم يســتطع أن يحــّدد الفتــرة 
بدقــة، إذ أن الزنزانــة كانــت تحــت األرض ال يدخلهــا ضــوء النهــار. وفــي المقابــل كان وصفــه للزنزانــة نفســها 
أدّق بكثيــر: متــران فــي ثالثــة أمتــار، نافــذة صغيــرة مــزّودة بقضبــان، وبــاب مــن المعــدن بفتحــة للتهويــة وأخــرى 
لتقديــم الطعــام. اضطــر الســجناء المحتجــزون هنــاك، وقــد وصــل عددهــم إلــى 25 شــخصًا، إلــى الشــرب مــن 
خرطــوم فــي مرحــاض الزنزانــة، بينمــا تناوبــوا علــى النــوم فــي أوقــات مختلفــة. قــارن القضــاة هــذه األوصــاف 
بالرســومات التــي رســمها غريــر أثنــاء اســتجوابه مــن قبــل المكتــب االتحــادي للتحقيقــات الجنائيــة والتــي 

ُعرضت على شاشة كبيرة في قاعة المحكمة.

أفــاد غريــر بــأن التحقيقــات، ومــا يرتبــط بهــا مــن تعذيــب، جــرت فــي الغالــب فــي الردهــة. ومــن خــالل فتحــة 
البــاب اســتطاع متابعــة ســوء معاملــة الســجناء اآلخريــن. كمــا رأى امــرأة وســمع أخريــات. وقــد تــم التحقيــق 
معــه حوالــي خمــس مــرات ولطالمــا أســيئت معاملتــه وطيلــة الوقــت تقريبــًا. "كنــت معصــوب العينيــن، 
واضطــررت إلــى االســتلقاء علــى بطنــي فيمــا كانــت قدمــاي مرفوعتيــن نحواألعلــى. كان المحقــق جالســًا أمامي 
ووقــف حــارس خلفــي. حيــن لــم تعجــب المحقــق إجابتــي كان الحــارس يضربنــي بأمــر منــه، مــرة بحــزام عســكري 
وأخــرى بســلك ســميك. كانــت قدمــاي حمراوتيــن وزرقاوتيــن ومتورمتيــن إلــى ادرجــة التــي أضحــت العــودة 
فيهــا إلــى الزنزانــة ســيرًا علــى األقــدام محنــة أخــرى"، أوضــح غريــر. هنــا بــدا أن الوصــف التفصيلــي أرهــق الشــاهد 
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مما جعل القاضية الرئيسة تعّلق جلسة االستجواب مؤقتًا.

وبعــد اســتراحة قصيــرة واصــل غريــر اإلدالء بشــهادته دون أي تــردد. قــال إنــه ذات مــرة ُنقــل إلــى غرفــة 
مليئــة بــأدوات التعذيــب: "لــم أكــن معصــوب العينيــن بشــكل اســتثنائي، ورأيــت جهــازًا للصعــق بالصدمــات 
ــدو،  ــى مــا يب ــي عل ــك أن يخيفونن ــة، وعشــرات األســالك واألحزمــة والهــراوات. كان المقصــد مــن ذل الكهربائي

مثل الحارس الذي كان يتالعب بزردية معروفة بأنها ُاستخدمت من أجل نزع أظافر السجناء".

فــي حالــة أخــرى تــم إدخالــه إلــى مكتــب مســؤول رفيــع المســتوى كمــا بــدا األمــر. خاطــب المحقــق اآلخــر 
الرجــل بـ"ســيدي"، وهــذا األخيــر بــدوره هــدد مرؤوســه: "إمــا أن تحصــل علــى األســماء منــه أو ســتجرب مــا يجربــه 

هو!".

باإلجابــة علــى الســؤال إذا مــا كان هــذا المســؤول رفيــع المســتوى هــو )أنــور. ر( المّتهــم الرئيســي فــي 
محاكمــة الخطيــب، فلــم يتضــح فــي يــوم المحاكمــة ذاك. بينمــا أكــد غريــر بأنــه يتذّكــر صوتــه تمامــًا، هنــا ســارع 
محامــي الدفــاع عــن )أنــور. ر( إلــى التوضيــح مــرة أخــرى: لــن يوافــق علــى أخــذ عينــة صوتيــة، وطالــب بعــدم تكــرار 

السؤال عن ذلك في المستقبل.
فــي نهايــة يــوم المحاكمــة أعلــن المحاميــان الشــريكان فــي المركــز، اللــذان يمّثــالن كل مــن حســين غريــر 
والمدعــي المشــترك وســيم مقــداد، عــن بيــان بخصــوص اليــوم الســابق مــن المحاكمــة، جــاء فيــه أن )أنــور. ر( 
ذكــر فــي إفادتــه فــي يــوم 18 آذار/مــارس مــن العــام 2020 أنــه حّقــق شــخصيًا مــع وســيم مقــداد، وبــدوره أّكــد 
مقــداد فــي شــهادته أن الرجــل نفســه كان يقــوم بالتحقيــق معــه طيلــة الوقــت، وأنــه مــن أمــر بتعذيبــه. لــذا ال 

يمكن أن يكون المسؤول عن تعذيب مقداد إال )أنور. ر(.

محاكمة الخطيب، اليومان 26و27، 26.27 أغسطس/ آب 2020: 
شهادة رياض سيف لم تبّرئ )أنور. ر(

فــي اليوميــن 26 و27 كان علــى المشــاركين فــي محاكمــة الخطيــب والمتفرجيــن التكيــف مــع وضــع جديــد 
تمامــًا، حيــث تــم االســتماع إلــى ريــاض ســيف، وهــو الشــاهد الوحيد المســتدعى لهذين اليومين مــن المحاكمة، 
عبــر الفيديــو. ذلــك أن ريــاض ســيف، وهــو سياســي ســوري معــارض معــروف منــذ ســنوات عديــدة، مريــض، 
لــذا نّظمــت المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز بالتعــاون مــع محكمــة برليــن اإلقليميــة جلســة االســتماع 

معه عبر الفيديو.

بدايــًة تحــّدث ســيف بتفصيــل كبيــر عــن خلفيتــه الشــخصية ومســيرته المهنيــة كصاحــب مصنــع نســيج، 
وأخيــرًا حياتــه كسياســي معــارض: لقــد بــدأ الرجــل البالــغ مــن العمــر 73 عامــًا بمقدمــة طويلــة، ووضــع التطــور 
السياســي واالقتصــادي فــي ســوريا منــذ أن توّلــت عائلــة األســد الحكــم فــي ســياق أوســع. فــي هــذا الصــدد أّكــد 
الشــاهد عــدة مــرات: "كل مــا عشــناه فــي ســوريا منــذ العــام 1963 يتبــع أوامــر مركزيــة. ال أحــد ينّفــذ أي شــيء 

ما لم يأمر به األسد. ومهما حدث فهو بناًء على أوامر األسد".

اعتبــارًا مــن العــام 1994 بــرز ريــاض ســيف كنائــب مســتقل فــي البرلمــان الســوري، باعتبــاره ناقــدًا حــادًا 
للسياســة اإلقتصاديــة والماليــة للحكومــة. هــذا مــا أغضــب عائلــة األســد، وكانــت العواقــب وخيمــة كمــا 
وصفهــا ســيف للمحكمــة، فلــم تكــن تتمثــل فــي اعتــداءات ومضايقــات لــه شــخصيًا ولشــركته فحســب، بــل 

أيضًا في "االختفاء" الغامض البنه في العام 1996.

بعــد وفــاة حافــظ األســد واســتيالء ابنــه الرئيــس الحالــي بشــار األســد علــى الســلطة، عــاد األمــل إلــى 
ســيف فــي تحقيــق إصالحــات سياســية واقتصاديــة، وبصفتــه أحــد المبادريــن فــي "ربيــع دمشــق 2001" قــام 
بتنظيــم لقــاءات ومحاضــرات وتجمعــات وصلــت إلــى مئــات المشــاركين فــي منزلــه. أّدت هــذه النشــطات فــي 
نهايــة المطــاف إلــى اعتقالــه األول فــي ســبتمبر/ أيلــول مــن العــام 2001 والحكــم عليــه بالســجن خمــس 
ــة". شــرح ســيف للمحكمــة أن الظــروف التــي احُتجــز فيهــا فــي  ســنوات بتهمــة "االعتــداء علــى ســلطة الدول

ذلك الوقت كانت مريحة نسبيًا، ال سيما مقارنة بما عاشه عندما اعتقل في العام 2008 إلى 2010 و2011.
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يعــرف ســيف فــرع الخطيــب مــن تجربتــه الخاصــة، حيــث ُاحتجــز وُاســتجواب هنــاك عــدة مــرات. ذات مــرة 
فــي شــهر شــباط/ فبرايــر مــن العــام 2006 حيــث ُأجبــر فــي الخطيــب علــى االنتظــار فــي العــراء وفــي البــرد 
القــارس لمــدة عــدة ســاعات لغايــة البــدء فــي التحقيــق معــه. لقــد شــاهد هنــاك الكثيــر مــن أدوات تعذيــب، 
أكــد ســيف أن فتــرة  لــم يســيئوا معاملتــه. لكــن  مثــل الهــراوات والقضبــان الحديديــة والســياط، لكنهــم 
االعتقــال فــي ســجن عــدرا مــن شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر مــن العــام 2008 إلــى حزيــران/ يوليــو مــن العــام 2010 
ــت الظــروف وأســاليب التحقيــق  ــن، وكان ــار المجرمي ــة مــع كب ــّم زجــه فــي زنزان ــه ت ــك، إذ أن ــت أســوأ مــن ذل كان

مهينة وغير إنسانية.

وعلــى الرغــم مــع ذلــك لــم يتــردد فــي المشــاركة فــي االحتجاجــات الســلمية ضــد نظــام األســد التــي 
انطلقــت فــي آذار/ مــارس مــن العــام 2011. وشــّدد ســيف علــى أن قــوات األمــن، وخاصــة أجهــزة المخابــرات، 
أصبحــت تقمــع االحتجاجــات بوحشــية متصاعــدة فــي ذلــك الوقــت. لقــد اختبــر هــذا األمــر بنفســه، فعلــى ســبيل 
المثــال فــي شــهر تشــرين األول/ أكتوبــر مــن العــام 2011 ضربتــه مجموعــة مــن عمــالء المخابــرات بشــكل 

وحشي. وفيما بعد في شهر حزيران/ يونيو من العام 2012 قرر مغادرة سوريا وهو يقيم اآلن في برلين.

ســمع ألول مــرة عــن المّتهــم الرئيســي )أنــور. ر( فــي ألمانيــا، عندمــا طلــب منــه صهــره فــي شــهر آب/ 
ــاًء علــى طلــب صديــق قديــم لــه، أن يســاعد ضابطــًا منشــقًا فــي المخابــرات  أغســطس مــن العــام 2013، بن
الســورية، هكــذا وصــف ســيف للمحكمــة كيفيــة نشــوء االتصــال. )أنــور. ر( ينحــدر مــن منطقــة الحولــة وأغلبيــة 
ســكانها مــن الطائفــة الســنية، وبعــد مقتــل أفــراد مــن عائلتــه فــي مذبحــة حدثــت هنــاك فــي شــهر أيار/مايــو 

من العام 2012 انشق عن نظام األسد وهرب إلى األردن وهواآلن خائف على حياته.

أوضــح ســيف أن ســبب مناصرتــه لطلــب )أنــور. ر( لــدى وزارة الخارجيــة األلمانيــة كانــت رغبتــه فــي دعــم 
ــى بعــض المعلومــات حــول  ــه فــي الحصــول عل المنشــقين عــن نظــام األســد القمعــي. كمــا أعــرب عــن أمل
مصيــر منتقــدي النظــام المعتقليــن مــن ضبــاط فــي مثــل هــذا المنصــب المهم داخل جهــاز المخابــرات العامة. 
"لكــن لــم يــأِت شــيء مــن )أنــور. ر( وال كلمــة"، أكــد ســيف، فهــو لــم يســمع عــن اتصــاالت محتملــة لـ)أنــور. ر( 

بالمعارضة خالل الفترة التي ترأس فيها قسم التحقيق في فرع الخطيب.

ردًا علــى أســئلة القاضيــة ومحاميــي الدفــاع عــن )أنــور. ر( كــّرر ســيف: "ال أعــرف الرجــل شــخصيًا، وال 
أســتطيع أن أحــدد مــا إذا كان مقربــًا مــن المعارضــة فــي ســوريا، أو كان يســاعد ســجناء"، نعــم، هناك ســوريون 
أكبــر ومتزايــدًا مــن  لكــن عــددًا  التواصــل االجتماعــي،  المّتهــم علــى وســائل  إيجابيــة حــول  أبــدوا تعليقــات 
األشــخاص بــرز بعــد اعتقــال )أنــور. ر( وتحدثــوا عــن التعذيــب فــي فــرع الخطيــب. إن تصريحاتهــم تديــن المّتهــم 

الرئيسي تمامًا كما لم تشكل جلسة االستماع مع الشاهد سيف تبرئة ذمة لـ)أنور. ر(.

محاكمة الخطيب، اليوم 28، 2 سبتمبر/ أيلول 2020: 
رايتــس  المتحــدة وأمنســتي وهيومــن  المحكمــة تنظــر فــي تقاريــر األمــم 

ووتش المتعلقة بسوريا

الســاطعة  الشــمس  أشــعة  اســتقبال  كان  كوبلنــز،  محاكمــة  مــن  والعشــرين  الثامــن  اليــوم  فــي 
للمشــاركين فــي القضيــة مختلفــًا تمامــًا عــن القصــص القاتمــة التــي ســمعوها خــالل اليــوم. قبــل الظهــر تــم 
ــم. أحدهمــا هــو رئيــس  ــة فــي ميكنهاي ــة االتحادي اســتجواب شــاهدين، وهمــا موظفــان فــي الشــرطة الجنائي
التحقيــق فــي قضيــة الخطيــب. طلبــت القاضيــة المســؤولة عــن الجلســة بعــد ذلــك مــن الشــاهدين أن يشــرحا 
مصــدر الوثائــق والمعلومــات التــي قامــا بأنفســهما بمراجعتهــا مــن قبــل لصالــح الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة، 
واســتخدماها كإثبــات فــي الدعــوة ضــد كل مــن )أنــور. ر( و)إيــاد. أ( وجــراء ذلــك كان مــن المهــم للحاضريــن فــي 
قاعــة المحاكمــة أن يعرفــوا بعــض التفاصيــل المســبقة عــن المحاكمــة، وهــي أن الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة 
ــة منــذ العــام 2011 يمكــن اســتخدامها فــي محاكمــات  تجمــع فــي إطــار التحقيقــات الهيكليــة فــي ســوريا أدل

الحقة مثل محاكمة الخطيب. 
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بصــوت هــادئ وعــن ظهــر قلــب قــام الشــاهد األول بذكــر تفاصيــل توّصلــه لتقاريراألمــم المتحــدة 
وتقاريــر منظمــة هيومــن رايتــس وتــش ومنظمــة أمنســتي انترنشــونال، وأكمــل موضحــًا اإلجــراءات الــذي 
دعتــه هــذه التقاريــر إلــى اتخاذهــا. وصــف الشــاهد االعتقــال العشــوائي التــي تقــوم بــه أجهــزة المخابــرات 
الســورية وظــروف الســجن غيــر اإلنســانية فــي ســجون األســد. وألن القضــاة مهتمــون بشــكل خــاص بمقارنة 
معلومــات عــن ظــروف الســجن، قــام الشــاهد بوصــف تفاصيــل موّضحــة لوســائل التعذيــب، وأســباب الوفــاة 
ــدي واألقــدام. قــام  ــة أو اقتــالع أظافــر األي ــح" والصعقــات الكهربائي فــي الســجون مثــل وســيلة "بســاط الري
القضــاة فــي بعــض الحــاالت بعــرض صــور شــنيعة علــى الحائــط، توضــح وســائل التعذيــب التــي ذكرتهــا األمــم 

المتحدة في تقاريرها. 

العدالــة والمســاءلة  "لجنــة  بــه منظمــة  التــي تســاهم  العمــل  ذلــك أهميــة  الشــاهد عقــب  وّضــح 
الدوليــة)CIJA( "، فقــد أخــذت هــذه المنظمــة علــى عاتقهــا تجميــع وتوثيــق جرائــم ضــد اإلنســانية، وإتاحتهــا 
ومعلومــات  ر(  )أنــور.  تخــّص  االتحاديــة معلومــات  الجنائيــة  الشــرطة  وإعطــاء  الدولــي،  الجنائــي  للقضــاء 

بخصوص بنية السجن في الفرع 251. 

ــاًل، فبعــد نصــف ســاعة انتهــى اســتجواب الموظــف الثانــي  كان اســتجواب الشــاهد الثانــي أســرع قلي
التابــع للشــرطة االتحاديــة الجنائيــة، بعــد أن ســأله القضــاة األســئلة نفســها التــي طرحوهــا علــى الموظــف 

السابق وقد أيدت أقواله أجوبة سلفه. 

هكــذا وصــل القضــاة إلــى آخــر نقطــة فــي أجنــدة مرافعــة اليــوم، وهــي قــراءة وثيقتيــن تابعتيــن لألمــم 
ــن 2011  ــة العامــة لألمــم المتحــدة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي العامي المتحــدة/ الجمعي
و2012. قــراءة هــذه الوثائــق كان الزمــًا، فعلــى المحكمــة عــرض كل شــيء بشــكل رســمى أمــام الــرأي العــام 
ضمــن جلســات المرافعــة إذا أردت أن تســتخدمه كدليــل فــي القضيــة. هــذا ينطبــق أيضــًا علــى تقاريراألمــم 
المتحــدة. اســتمرت قــراءة هــذه التقاريرعــدة ســاعات، وكانــت ُتترجــم فــي الوقــت نفســه إلــى العربيــة حتــى 

يفهم المّتهمون أيضًا كل كلمة منها. 

ُتكتــب بشــكل حــذر  المتحــدة لغــة واضحــة ومباشــرة، وهــي  المــرة اســتخدمت تقاريــر األمــم  هــذه 
ــى ناجييــن مــن مالحقــة النظــام ومنشــّقين عنــه.  ــر علــى اســتماعات إل ودبلوماســي عــادة. اعتمــد هــذا التقري
أعطــى التقريــر نبــذة مختصــرة عــن التاريــخ الحديــث لســوريا، وعــن تطــّور، أو بشــكل أصــّح تدهــور، حالــة حقــوق 
اإلنســان علــى مــدى عقــود حكــم حافــظ األســد وبعــده حكــم بشــار األســد. مــن النــص يتجّلــى بقــوة خــوف 
النــاس مــن التعذيــب واالنتهــاكات والقتــل. فقــد وصــف النــص ضمــن أشــياء آخــرى أن الجنــود ُأجبــروا علــى 
إطــالق النــار علــى النــاس، وأن الحوامــل لــم تكــن لديهــن الجــرأة للذهــاب للمستشــفى، وأن األمهــات واألبــاء 
الذيــن اعتقــل أبناؤهــم تــم نصحهــم بــأن ينســوهم ألنهــم لــن يســتطيعوا رؤيتهــم مــرة آخــرى بأيــة حــال.  دقائــق 
قليلــة قبــل انتهــاء قــراءة الوثائــق انطلــق جــرس اإلنــذار فــي أرجــاء مبنــى المحكمــة انــذارًا بوجــود قنبلــة! وبهــذا 

انتهى يوم المرافعة بإخالء طوارئ.

محاكمة الخطيب، اليوم 29، 3 سبتمبر/ أيلول 2020: 
القبض على )إياد. أ( من قبل الشرطة الجنائية االتحادية

فــي اليــوم التاســع والعشــرين مــن المحاكمــة تــم دعــوة شــاهدين، أحدهمــا مفتــش جنائــي أول، واألخــر 
ــا بشــهادتيهما عــن  ــة. طلــب مــن االثنيــن أن يدلي ــة االتحادي ــي رئيســي تابعيــن للشــرطة الجنائي مفتــش جنائ

عمليتي اعتقال )إياد. أ( المّتهم في قضية الخطيب. 

بــدأ المفتــش الجنائــي األول كشــاهد أول يحكــي مــن الذاكــرة كيــف تمــت عمليــة القبــض مــن قبــل 
الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة فــي يــوم 12 فبراير/شــباط مــن العــام 2019. ســبب القبــض كانــت مذكــرة اعتقــال 
مــن قبــل المحكمــة االتحاديــة العليــا. بعدهــا شــرح الشــاهد لمــاذا لــم تتــم عمليــة القبــض فــي شــقة )إيــاد. أ( 
فالشــرطة الجنائيــة االتحاديــة تعلــم أن الرجــل لديــه أطفــال صغــار فــي العمــر ويقيمــون معــه. لذلــك علــى أثــر 
وصــول مذكــرة االعتقــال إلــى الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة، قامــت بالتواصــل مــع مصلحــة األجانــب المســؤولة 

حتى يتجنبوا وجود األطفال وقت اعتقال أبيهم. 
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وصــف المفتــش الجنائــي األول اندهــاش )إيــاد. أ( الشــديد عندما أعلمه المفتــش بمذكرة االعتقال، 
فهــو مــازال يتذكــر جيــدًا تعابيــر وجــه المّتهــم المليئــة بالذهــول. خــالل الســفر إلــى المحكمــة االتحاديــة العليا 
فــي كارلســروه تــم إعــالم المّتهــم بحقوقــه. وتابــع الشــاهد بــأن المّتهــم أّكــد لــه عــدة مــرات أن هنــاك 
بالتأكيــد ســوء فهــم كبيــر. علــى الرغــم مــن ذلــك كان المّتهــم خــالل جميــع اإلجــراءات لطيفــًا ومؤدبــًا 

ومتعاونًا.  

خــالل شــهادته احتــاج موظــف الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة أن يتأنــى قليــاًل حتــى يجــد صيغــة مناســبة 
لمــا ســيقول، وهــي أن )إيــاد. أ( كان مضطربــًا بشــكل واضــح أثنــاء نقلــه مــن المحكمــة االتحاديــة العليــا إلــى 
الســجن )JVA( فــي ســاربروكين. وكان يكــّرر طــوال الوقــت بأنــه والبــد ســوء تفاهــم، وأنــه ســيعود قريبــًا إلــى 

بيته وعائلته. 
 بعــد مــدة قصيــرة تــم إلغــاء مذكــرة االعتقــال، وُأفــرج عــن )إيــاد. أ( بشــكل مؤقــت إثــر طعــن موجــه 
لرئيــس التحقيــق مــن قبــل المحكمــة االتحاديــة العليــا. وســبب ذلــك هــو وجــود خطــأ فــي اإلجــراءات. 
فالمّتهــم فــي محاكمــة اليــوم كان قــد أدان نفســه فــي التحقيقــات وبعدهــا فقــط تــم إعالمــه عــن حقوقــه 
ــاد. أ( مــرة  ــًا إللغــاء المذكــرة. لذلــك تــم القبــض علــى )إي كمتهــم، وهــذا خطــأ اجرائــي ولكنــه لــم يكــن كافي

أخرى بعد أسابيع قليلة من إطالق سراحه.

حكــى الشــاهد الثانــي، وهــو مفتــش جنائــي رئيســي، كيــف تمــت عمليــة القبــض الثانيــة علــى )إيــاد. أ( 
والتــي ُنفــذت يــوم 24 يونيو/حزيــران. كان المّتهــم قــد اشــتكى مــن مشــاكل صحيــة، وكان هنــاك تســاؤل مــا 
إذا كان بمســتطاعه الذهــاب إلــى المحكمــة فــي كارلســروه ذاك اليــوم. لذلــك وقبــل كل شــيء رافقــه 
طبيــب الطــوارئ إلــى مستشــفى قريــب، وألن مذكــرة االعتقــال مازالــت موجــودة ُنقــل )إيــاد. أ( بعــد إقامــة 

قصيرة في المستشفى إلى المحكمة االتحادية العليا ومن ثم إلى سجن ساربروكن مجددًا. 

النقطــة الثالثــة فــي مرافعــة اليــوم التاســع والعشــرين كانــت مشــابهة اليــوم الســابق، وهــي قــراءة 
ــر األمــم المتحــدة للجلســة الخاصــة رقــم 31  ــر الموجــودة علــى أجنــدة المرافعــة، مثــل ترجمــة تقري التقاري

والذي يوّثق العنف الممنهج في السجون السورية.  

تنــاوب القضــاة علــى قــراءة وصــٍف مفصــٍل عــن عمليــات القبــض العشــوائي علــى المعتقــالت 
والمعتقليــن وعــن عمليــات التعذيــب التــي أدت فــي بعــض الحــاالت إلــى الوفــاة. حكــى أحــد الناجيــن كيــف تــّم 
إحــراق عيــن رجــل بأعقــاب الســجائر، وكيــف تــّم طعــن جســده بقضيــب معدنــي ســاخن، وبعدهــا تركــه 
الحــرس يحتضــر ألمــًا. مــن ثــم تــم التخلــص مــن الجثــث. عــم الصمــت فــي قاعــة المحاكمــة عندمــا قــرأت 
القاضيــة قصــة أحــد المعتقليــن عــن مــوت أحــد زمالئــه فــي الســجن "مــات، فأغلقنــا أعيننــا ولففنــا جســده 

بلحاف عسكري وقرأنا القرآن في قلوبنا".

اُختتمــت الجلســة بقــراءة تقريــر وزارة الهجــرة واللجــوء الراجــع إلــى يــوم 16 مــن شــهر ينايــر/ كانــون 
الثانــي مــن العــام 2012. اختــّص هــذا التقريــر بشــكل أساســي باالحتجاجــات فــي ســوريا، وبــردود فعــل كل 
مــن النظــام الســوري والحكومــات الدوليــة. ذكــرت الــوزارة كيــف انتشــرت المظاهــرات إبــان الربيــع العربــي، 
وكيــف تلقــى الجيــش مــع ذلــك أوامــر بإطــالق الرصــاص علــى المتظاهــرات والمتظاهريــن الســلميين. لــم 
ــم يتبــق للمشــاركين فــي المحاكمــة إال صــور العنــف فــي  ــر بالكامــل ول يكــف الوقــت إلنهــاء قــراءة التقري

سوريا. ستتابع المحاكمة في يوم 9 سبتمبر/ أيلول 2020. 

محاكمة الخطيب، اليوم 30 و31، 9. 10 سبتمبر/ أيلول 2020: 
شاهد عيان على المقابر الجماعية

فــي اليــوم الثالثيــن والواحــد والثالثيــن مــن المحاكمــة اســتمعت المحكمــة اإلقليميــة العليــا التابعــة 
لكوبلنــز الــى شــهادة شــاهد محمــي الهويــة، كالــذي دعتــه فــي اليــوم الثانــي والعشــرين والثالــث والعشــرين 
مــن محاكمــة الخطيــب )انظــر التقاريــر(. وألن مــن المهــم أن تظــل هويــة شــاهد جلســة اليــوم ســرية، لــم 



المحاكمة

38

ينــزع الشــاهد قنــاع األنــف والفــم الــذي كان يرتديــه طــوال الوقــت حيــن اإلدالء بأقواله. حاول الدفــاع أن يعترض 
علــى ســرية هويــة الشــاهد، لكــن المحكمــة قابلــت هــذا االعتــراض بقــرار محكمــة ينــّص علــى أن الخطــر الــذي 
يهــدد أقــارب الشــاهد فــي ســوريا هــو ســبب كاٍف لعــدم اإلعــالن عــن هويتــه، وقــد جــاء هــذا القــرار مؤكــدًا علــى 

صحة اإلجراءات التي اتخذتها القاضية الرئيسة لجلسة اليوم.

الشــيء األخــر الــذي يمّيــز جلســة مرافعــة هــذا اليــوم هــو حضــور ممثــل صحفــي ســوري ُمعتمــد لهــذه 
القضيــة ألول مــرة، وبمقتضــى ذلــك قــام الصحفــي أواًل باالســتماع إلــى الترجمــة العربيــة. وبهــذا قامــت 
المحكمــة باتبــاع أمــر قضائــي عاجــل مــن المحكمــة الدســتورية االتحاديــة العائــد ليــوم 18 أغســطس/ آب 

)انظر تقرير المحكمة يوم 24(.

تحــدث "ز 30/07/09" )كنايــة عــن الشــاهد( عــن عملــه فــي المقابــر في محافظة دمشــق بشــكل مفصل. 
روى أن ضابطيــن مــن المخابــرات العامــة قدمــا إليــه فــي آخــر العــام 2011 وأمــراه وزمــالء لــه آخرين أن يســاعدوا 
فــي عمليــة نقــل ودفــن الجثــث مــن هــذا الوقــت فصاعــدًا. أعطــاه الضابطــان عربــة نقــل صغيــرة بــدون لوحــة 
رقــم، ولكنهــا تعــّج بصــور للرئيــس بشــار األســد، وفــي تلــك العربــة قــام بنقــل الزمــالء عــدة مــرات أســبوعيًا مــن 
المستشــفيات العســكرية تشــرين والمــزة وحرســتا الــى مقابــر القطيفــة ونجهــا، عــادة مــا كان يصحبهــم 

ضباط المخابرات وشاحنات مبردة كبيرة. كانت هذه الشاحنات مليئة بمئات الجثث.

عنــد المقابــر توقفــت الشــاحنات بجانــب حفــر عميقــة، وأخــرج زمــالؤه الجثــث مــن العربــة، بأيــادى عاريــة 
وبــدون معــدات وقايــة، ولذلــك مــا زال يعانــي الكثيــر منهــم إلــى اآلن مــن آمــراض عــدة، بعضهــا خطيــر للغايــة. 
فــي المقابــر كان كلمــا امتــأل قســم مــن الحفــرة بالجثــث أغلقتــه جرافــة. وبســبب إحضــار جثــث أكثــر فــي كل مــرة، 

تم حفر قبور جديدة طوال الوقت. هكذا وصف الشاهد الوضع في المقابر.

كانــت وظيفــة الشــاهد أن يقــود الســيارة لنقــل اآلخريــن، وأن يكتــب المعلومــات التــي يتلقاهــا مــن 
الضبــاط عــن عــدد ومصــدر الجثــث فــي قوائــم. "ُأحضــرت الجثــث مــن ســجون مختلفــة تابعــة ألجهــزة مخابــرات 
متعــددة، مــن بينهــم ســجن الخطيــب التابــع للمخابــرات العامــة وســجن صيدنايــا التابــع للجيــش"، هكــذا صــرح 

الشاهد أمام المحكمة.

ــي مــن منظــر ورائحــة الجثــث  ــع فــي قاعــة المحكمــة كيــف أن الشــاهد مــازال يعان كان واضحــًا للجمي
بشــدة حتــى هــذا اليــوم. فقــد مــرت أيــام عليــه لــم يســتطع أن يــأكل شــيئًا. يومــًا مــا الحــظ هــو واآلخــرون كيــف 

أن رائحة الجثث صارت كرائحة عطر نفاذ لن يستطيعوا التخلص منه حتى باالستحمام.

ذكــر الشــاهد تفاصيــل مهمــة عــن بعــض المواقــف: فهــو نفســه رأى عــن قــرب جثــث قادمــة مــن ســجن 
صيدانــا، وخّمــن أنهــا قــد أعدمــت شــنقًا، فقــد كانــت جثثــًا غيــر متعفنــة بعــد وعليهــا آثــار خنــق. هــذه األقــوال 
تتفــق مــع مــا ذكرتــه أمنســتى انترناشــونال فــي تقريرهــا عــن ســوريا: "عمليــات الشــنق الجماعــي وإالبــادة 

الممنهجة في سجن صيدنايا".

أخبــره ســائقو الحفــارات وزمــالؤه الذيــن كان ينقلهــم عــن الجثــث اآلخــرى القادمــة مــن المستشــفيات. 
تحــدث الشــاهد عــن إعطــاء الجثــث أرقــاًم وعالمــات علــى الجبهــة والصــدر. كانــت أيــادي بعضهــم مــا تــزال 
مقّيــدة إلــى ظهورهــم بأصفــاد يدويــة أو بروابــط كابــالت. رأى الشــاهد عالمــات زرقــاء ودمــاء، وأصابــع أرجــل 

أيادى منزوعة، وفي بعض األحيان شّوهت وجوه الجثث بمواد حامضية حتى يصعب التعّرف عليها.

بعــض المواقــف أنهكــت الشــاهد نفســيًا بشــكل كبيــر. فــي أحــد المــرات كان أحــد "المشــنوقين" مــازال 
يتنفــس حتــى جــاء أمــر مــن أحــد الضبــاط أن تدهســه مجرفــة. فــي مــرة آخــرى وجــد بيــن الجثــث امــرأة أحاطــت 

طفلها، وعند رؤيتهما كان الشاهد على وشك االنهيار، هذا ما وصفه الشاهد. 
مــا زالــت ذكــرى الجثــث ُتشــعر الشــاهد باإلضطــراب، حتــى خــالل اإلدالء بأقوالــه اليــوم، فقــد تــم إيقــاف 

المرافعة عدة مرات إثر طلب منه، وبعد الظهر طلب الرجل أّلا يدلى بأقوال أكثر هذا اليوم.

فــي اليــوم الواحــد والثالثيــن سيســتمر االســتماع إلــى الشــاهد، فــي البدايــة تــم عــرض وثائــق مختلفــة 
علــى الحائــط: مثــل مخططــات القوائــم التــي كتــب الشــاهد فيهــا أســماء الســجون والفــروع التــي قدمــت منهــا 
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الجثــث، منهــا فــرع الخطيــب، وهــذه المخططــات قــد رســمها الشــاهد خــالل االســتماع إلــى أقوالــه مــن قبــل 
الشرطة.

ــى المخططــات طلبــت القاضيــة المســؤولة عــن الجلســة مــن الشــاهد أن يحــّدد أماكــن  باإلضافــة إل
المستشــفيات والمدافــن علــى صــور القمــر الصناعــى، ولكــن تعّســر هــذا األمــر عليــه، ألن الخرائــط تمّثــل 

معظمها صحراء كبيرة، باإلضافة إلى أن العالمات ُكتبت بحروف التنية ال يستطيع الشاهد أن يقرأها.

ــة المّدعــى العــام االتحــادى والمدعيــات  ــة وممثل انتهــت جلســة اليــوم بمناقشــات آخــرى بيــن القاضي
والمدعين المشتركين من ناحية، والمدافعين من ناحية آخرى عن شخصية الشاهد وتحديد هويته.

الــذي ســيتبقى مــن هذيــن اليوميــن بالتأكيــد هــو التفاصيــل الوحشــية عــن جثــث ال ُتعــد وال تحصــى. هــذه 
التفاصيل تظهر حجم االنتهاكات في سجون تعذيب األسد مثل فرع الخطيب. 

محاكمة الخطيب، اليوم 32 و33، 15. 16 سبتمبر/ أيلول 2020: 
نظام األسد يستخدم التعذيب كأدة للقصاص والردع.

مــن يتابــع األوضــاع فــي ســوريا، وباألخــص انتهــاكات نظــام بشــار األســد ســيعرف بالتأكيــد الشــاهد 
الــذي كان مركــز جلســة اليــوم الثانــي والثالثيــن والثالــث والثالثيــن مــن محاكمــة الخطيــب: مــازن درويــش وهــو 
صحفــي ومحامــي ســوري متخصــص فــي حقــوق اإلنســان وقــد أســس فــي العــام 2004 المركــز الســوري 
لإلعــالم وحريــة التعبيــرSyrian Center for Media and Freedom of Expression )SCM( ومنــذ العــام 2016 

.)ECCHR( يعّد أحد الشركاء المهمين المتعاونين مع المركز األوربي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان

ُاعتقــل درويــش عــدة مــرات وتعــّرض لتعذيــب قــاٍس، لكــن لــم يكــن اعتقالــه مركــز اهتمــام محكمــة 
2011 وقبلــه أيضــًا أي قبــل  العــام  النظــم والتطــورات فــي ســوريا، بعــد  الملّمــة عــن  كوبلنــز بقــدر خبرتــه 
المظاهــرات الســلمية ضــد بشــار األســد. ســاعدت خبــرة درويــش الشــخصية وعمــل منظمتــه فــي تلخيــص 
األحــداث السياســية والمجتمعيــة منــذ العــام 1958 والتــى أدت إلــى النظــم الديكتاتوريــة تحــت قيــادة حافــظ 

بشار األسد.

هــدف األســد بــرأي درويــش هــو الســيطرة علــى المجتمــع الســوري بأكملــه، وهكــذا تتــم عمليــة تلقيــن 
األطفــال والطلبــة فــي المــدارس والجامعــات عــن طريــق منظمــات الشــباب والمناهــج الدراســية، وقــد ُدمرت 
بعــض النقابــات واتحــاد العمــال بشــكل دمــوي وُقمعــت حريــة الصحافــة وتم تتّبــع المجتمع المدني النشــيط: 
باإلضافــة إلــى عــدم وجــود برلمــان حقيقــي فــي ســوريا. كل هــذه أدوات معتــادة للنظــام الشــمولي، وهــذه 
ــورث، وأحــد  خالصــة مــا قالــه الشــاهد. ســوريا أشــبه بشــركة عائليــة أكثــر مــن كونهــا دولــة، حيــث أن الحكــم ُي
الوســائل القمعيــة المهمــة هــو جهــاز األمــن الــذي لــه كامــل الحريــة فــي التصــرف وال يخــاف أي مســاءلة 

جنائية.

منــذ بدايــة الربيــع العربــي يســتخدم الجيــش والشــرطة وأجهــزة المخابــرات العنــف والعشــوائية بــدون 
أي رادع. تذكــر درويــش أمــام المحكمــة كيــف أن الكثيــر مــن المتظاهــرات والمتظاهريــن الســلميين ُقبــض 
عليهــم حتــى فــي بدايــة المظاهــرات فــي يــوم 15 مــن مــارس/ آذار العــام 2011، وفــي اليــوم التالــي أيضــًا عندمــا 
تظاهــر النــاس مــن أجــل اإلفــراج عــن المتظاهــرات والمتظاهريــن المعتقلييــن. فــي نهايــة شــهر مــارس/ آذار 
مــن العــام 2011 هــّدد الرئيــس األســد المتظاهــرات والمتظاهريــن الســلميين بشــكل علنــي واضــح قائــاًل "إذا 
أردتــم حربــًا مفتوحــة فلتكــن هكــذا"، وأردف محامــي حقــوق اإلنســان أن التعذيــب لطالمــا كان موجــودًا قبــاًل فــي 
ســوريا، ولكــن منــذ العــام 2011 ارتفــع عــدد المفقوديــن والمفقــودات والمعتقليــن والمعتقــالت ممن تعرضوا 
ــك الوقــت التعذيــب بشــكل  ــذ ذل ــم يســتخدم نظــام األســد من ــك ل ــى ذل ــر، باإلضافــة إل للتعذيــب بشــكل كبي

أساسي إلجبار المعتقليين على االعتراف، وإنما كأداة للقصاص والردع. 

بنــاًء علــى طلــب المحكمــة تحــّدث الشــاهد عــن الفــرع 251: الخطيــب، وليدعــم أقوالــه قــّدم عــدة وثائــق 
أمــام المحكمــة، بينهــا قائمــة بأســماء ورتبــة 93 عضــوًا فــي الفــرع 251، وعــرض درويــش أقــوال أحــد الشــهود 
ــى المستشــفى العســكرية بحرســتا، وقــّدم أيضــًا قائمــة بأســماء  عــن جثــث ُأحضــرت مــن فــرع الخطيــب إل
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الموتــى مــن فــرع الخطيــب مــع أرقــام الشــاحنات المثلجــة وأرقــام الجثــث باإلضافــة إلــى 103 صــورة لقتلــى مــن 
هذا الفرع. 

تــم تجميــع وترجمــة الوثائــق مــن قبــل منظمــة درويــش SCM، كمــا شــارك بنفســه فــي هــذه العمليــة 
بشــكل جزئــي األمــر الواضــح علــى توقيعــه، علــى حــد تعبيــر درويــش. بعــد بضــع مناقشــات بيــن المشــاركات 
والمشــاركين في المحكمة أضافت المحكمة الوثائق إلى ســجل القضية، وسُتســلم الوثائق إلى المشــاركات 
والمشــاركين فــي المحاكمــة ومــن ثــم ســيتم إدراجهــا فــي المرافعــة، ألن بإمــكان هــذه الوثائــق أن تكــون ذات 
ــه، لكنــه ســمع أن  ــور. ر( علــى حــّد قول ــم يقابــل درويــش المّتهــم األساســي )أن ــة.  ل ــرة فــي القضي أهميــة كبي
المّتهــم كان رئيــس قســم التحقيقــات فــي فــرع الخطيــب. وأكــد درويــش علــى مــا قالتــه شــاهدات وشــهود 
ــدرِي أي شــيء عــن ممارســات  ــم يكــن ي ــه هــذا ول ــور. ر( فــي منصب ــر الممكــن أن يكــون )أن ــه مــن غي ــن أن آخري
التعذيــب فــي فرعــه، فــأي شــخص يطلــب تطوعــًا أن يعمــل فــي المخابــرات العامــة الســورية يعلــن منــذ 
البدايــة اســتعداده أن يقــوم بــكل مهمــات هــذا النظــام، ولكــن ليــس إال الموالــون للنظــام مائــة بالمائــة مــن 

يتم قبولهم للعمل هناك.

ردًا علــى ســؤال أحــد المحاميــن الشــركاء التابعيــن لـــ ECCHR، وهــو ممثــل أحــد المدعيــن المشــتركين 
سباســتين شــارمر، إذا مــا كانــت المخابــرات العامــة تمــارس العنــف الجنســي؟ شــرح الشــاهد أن هنــاك دائمــًا 
تعّديــات جنســية ضــد الرجــال والنســاء، وقــد شــهد علــى ذلــك بنفســه، فعنــد اعتقالــه وزوجتــه، وهــي ناشــطة 
حقوقيــة منــذ ســنوات عديــدة، ســأله أحــد العامليــن بالمخابــرات العامــة إذا كان لديــه الحــق أن ُيطلــق زوجتــه 
بــدون أن يدفــع المهــر فــي حالــة اغتصابهــا. وهــو كمحــاٍم كان يعــرف اإلجابة بالضبط، لكن كان واضحًا للشــاهد 
أن اإلجابــة لــم تثــر اهتمــام موظــف المخابــرات العامــة، لكنــه بســؤاله ذاك كان يرســل إشــارة ال ُتخطئهــا 

العين.  

فــي اليــوم الثالــث والثالثيــن تــم االســتماع إلــى أقــوال شــاهد آخــر بعــد االســتماع إلــى درويــش، وظهــر 
الرجــل مرتديــًا قناعــًا للفــم واألنــف خوفــًا علــى أخيــه فــي ســوريا، كمــا ذكــر. لكــن المحكمــة أصــّرت أن ينــزع القنــاع. 
ذكــر الشــاهد أنــه صديــق لزوجــة )أنــور. ر( وقــد قابــل المّتهــم فــي العــام 2015 فــي جنــازة، وفيمــا بعــد زاره فــي 
مكتبــة فــي دمشــق واحتســى معــه القهــوة. وقــد عــرف أن )أنــور. ر( ضابــط مخابــرات عامــة، لذلــك لجــأ إليــه فــي 
العــام 2012 عندمــا اعتقلــت المخابــرات العامــة التابعــة للجيــش أحــد أقاربــه. وقــد قــال لــه )أنــور. ر( يومــذاك إن 
موقــف قريبــه حــرج. باإلضافــة إلــى ذلــك قــال الشــاهد إن )أنــور. ر( أخبــره عــن شــخص تعــّرض إليــذاء شــديد. 
"القلــب ينــزف عنــد ســماع شــيء كهــذا"، هكــذا عّبــر الشــاهد، لكنــه اعتــرف أنــه لــم يتلــَق انطباعــًا أن عمــل 
المخابــرات العامــة ُيديــن )أنــور. ر( بصفــة عامــة، وتابــع أنــه تحــدث بعــد عــدة ســنوات مــع المّتهــم أكثــر مــن مــرة 
فــي ألمانيــا، لكنهمــا لــم يتحدثــا عــن موقفهمــا تجــاه النظــام الســوري، فيمــا علــم الشــاهد عــن انشــقاق )أنــور. 

ر( عن النظام عن طريق التلفاز في آخر العام 2012. 

محاكمة الخطيب، اليوم 34، 1 أكتوبر/ تشرين األول 2020: 
شاهدة عيان تروي عن التعذيب والعنف الجنسي ومقابلتها ألنور رسالن.

مــن المالحــظ أن المشــاركات والمشــاركين فــي المحاكمــة اعتــادوا علــى روتيــن معيــن اآلن، فحتــى 
المشــاهدون والمشــاهدات يحّيــون بعضهــم بــود ويتناقشــون بمزيــج مــن األلمانيــة واإلنجليزيــة والعربيــة 

حول ما حدث في األيام الماضية للمحاكمة. 

فــي اليــوم الرابــع والثالثيــن تــّم دعــوة شــاهدة أمــام المحكمــة العليــا بكوبلنــز حتــى تدلــي بأقوالهــا كناجيــة 
مــن التعذيــب، وكــي تحكــي عــن اعتقالهــا فــي فــرع الخطيــب، وعــن لقائهــا الشــخصي بالمّتهــم )أنــور. ر(، وكان 
أداؤهــا مثيــرًا لإلعجــاب. منــذ العــام 2011 ُاعتقلــت الشــاهدة مرتيــن فــي فــرع الخطيــب، وذلــك فــي الوقــت الــذي 
ــم اعتقالهــا مــن مظاهــرة ســلمية، وُنقلــت  ــا المرتيــن ت ــرًا لقســم التحقيقــات. فــي كلت ــور. ر( مدي ــه )أن كان في
لبضــع ســاعات مــع متظاهــرات ومتظاهريــن آخريــن إلــى فــرع األربعيــن، وهنــاك تعّرضــت لضــرب مبــرح، 

وبشكل جزئي العتداء جنسي، قبل أن يتم نقلها في نفس اليوم إلى فرع الخطيب. 

فــي فــرع الخطيــب بعــد فحــص جســدي تــم إدخالهــم مــا يســمي "المنفــردة"، وهــي زنزانــة حجمهــا كحجــم 
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الطاولــة التــي تجلــس أمامهــا فــي المحكمــة وارتفاعهــا كاف فقــط للوقــوف بشــكل مســتقيم. زنزانــة "كالقبــر"، 
على حد قول الشاهدة، وبدون نور النهار. 

المــرّوع فــي فــرع الخطيــب هــو صــراخ النــاس الذيــن يتــم تعذيبهــم، بإمــكان المــرء ســماع صرخاتهــم 
بــدون انقطــاع، وفــي ســاعات الصبــاح تمــازج صراخهــم مــع غنــاء فيــروز الــذي دّوى فــي أنحــاء الفــرع. أمــا عــن 
الشــاهدة نفســها فكانــت محظوظــة ألنهــا نــادرًا مــا تعرضــت للتعذيب. ســردت شــعور الصعقــات الكهربائية 
التــي تعّرضــت لهــا: كان حجــم الجهــاز كحجــم مؤشــر الليــزر، وإذا تــم وضعــه علــى الرقبــه يرتجــف الجســد كلــه، 
وفــي هــذه الحالــة لــم تســتطع أن تفــّرق بيــن الصعقــة واألخــرى، وبالتالــي لــم تعــرف عــدد الصعقــات التــي 

تلقتها. 
ضحكــت الشــاهدة ســاخرة عندمــا ســأل المدعــي العــام عــن النظافــة فــي الســجن، فلــم يكــن هنــاك أيــة 
نظافــة، كان هنــاك حشــرات فــي كل مــكان. اســتغرق الطريــق إلــى المرحــاض، الذي كان الدخول إليه مســموحًا 
لهــم لمــرة واحــدة فــي اليــوم، والطريــق إليــه كان يســتغرق ثــالث دقائــق للذهــاب والرجــوع فــي المجمــل، وقــد 
اســتخدم الحــراس هــذا الطريــق حتــى "يظهــروا عضالتهــم"، فلطالمــا قامــوا بضربهــا علــى مؤخرتهــا، وعندمــا 
ســألت عــن مســتلزمات النظافــة الشــخصية عنــد مجــيء دورتهــا الشــهرية، ســخر الحــراس منهــا، نهايــة 

اضطرت إلى استخدام جواربها مكان الفوط الصحية. 

الحقــًا تحدّثــت الشــاهدة بتفاصيــل أكثــر عــن العنــف الجنســي الــذي تعرضــت لــه فــي فــرع الخطيــب؛ 
وصفــت ضمــن مــا وصفــت كيــف تــّم فحصهــا عاريــة، وكيــف مّزقــوا حجــاب إحــدى المعتقــالت األخريــات. 
باإلضافــة إلــى ذلــك تــم عــزل النســاء مجتمعيــًا بعــد اعتقالهــن، وخاصــة إذا تعرضــوا لالغتصــاب. فــي هــذا 
الســياق أشــارت الشــاهدة إلــى فيلــم "ســوريا الصرخــة المكتومــة" Syrie – Le Cri Etouffé, الــذي رشــحته ليــراه 

الدفاع الذي قام بطرح أسئلة ألول مرة من أجل معلومات إضافية. 
أخيــرًا جــاء وقــت حديــث الشــاهدة عــن المّتهــم الرئيســي، حيــث أنهــا تعــرف )أنــور. ر( شــخصيًا، وبطلــب 
مــن القاضيــة المســؤولة اســتدارت الشــاهدة تجــاه )أنــور. ر( وأكــدت معرفتهــا بــه، فقــد قابلتــه مرتيــن. فــي 
اللقــاء األول تــم إحضارهــا إليــه وهــي ترتــدي مالبــس ممزقــة مــن الضــرب، وبأمــر منــه تــم نــزع عصابــة عينهــا: 
كانــت صــورة رئيــس ســوريا بشــار األســد معلقــة علــى الحائــط، واســتجوبها )أنــور. ر( عــن شــخصها وعائلتهــا 
واألحــداث السياســية فــي ســوريا، علــى حــد قولهــا، كان )أنــور. ر( لطيفــًا معهــا وعــرض عليهــا قهــوة وســمح 

لها بالتدخين.

فــي اليــوم التالــي تــم نقلهــا إلــى فــرع المخابــرات العامــة كفرسوســة ومــن ثــم تــم اإلفــراج عنهــا. الســبب 
وراء ذلــك علــى األغلــب، كمــا تظــن الشــاهدة، هــو زيــارة المبعــوث الخــاص لألمــم المتحــدة كوفــي عنــان قبــل 
ذلــك بفتــرة قصيــرة لســوريا، والــذي طالــب باإلفــراج عــن المعتقــالت والمعتقليــن السياســين، كمــا تبّيــن فــي 

مقال صحفي تم ذكره الحقًا في المرافعة. 
الحقــًا قابلــت الشــاهدة )أنــور. ر( مجــددًا مــع أحــد المعــارف فــي كافيــه فــي األردن. كان موقفــًا غريبــًا أن 
تشــرب قهــوة مــع شــخص ســمح بممارســة التعذيــب ضــد المعتقــالت والمعتقلييــن. األكثــر غرابــة كان 
تبريــره لســؤاله لهــا عــن الغوطــة أثنــاء التحقيــق، وقولــه بأنــه كان يريــد أن يعــرف كيــف يمكــن لــه ولعائلتــه أن 
يذهبــوا مــن دمشــق إلــى الغوطــة. فــي المجمــل كان اللقــاء لطيفــًا وذكــر )أنــور. ر( انشــقاقه عــن النظــام فقــط 

على الهامش، لكنه لم يظهر أي شعور بالندم ولم يعتذر لها. 
ســأل المّدعــى العــام أســئلة دقيقــة أكثرعــن هــذا اللقــاء الشــخصي مــع )أنــور. ر( ألن أقــوال الشــاهدة 

مختلفة بشكل كبيرعن أقوال المّتهم نفسه، وقد جرى الحوار كاآلتي: 
المدعي العام: هل صحيح أنه تم إحضارك 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 أنت من معربا؟

- الشاهدة: ال، لست من معربا 
-هل أنت مسيحية؟

- الشاهدة: ال، لست مسيحية.
هّز )أنور. ر( رأسه صامتًا، ولم يسأل المدعي العام وال الدفاع أية أسئلة آخرى.

فــي نهايــة يــوم المرافعــة أخلــي طــرف الشــاهدة. كانــت أقوالهــا مباشــرة وواضحــة إلــى الدرجــة التــي لــم 
يملــك بعدهــا المشــاركات والمشــاركين فــي المحكمــة أيــة أســئلة آخــرى، وإلــى الدرجــة التــي جعلــت المحكمــة 
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تلغي جلسة اليوم التالي التي كان مخططًا لها من أجل متابعة االستماع إلى الشاهدة. 
فــي ختــام الجلســة قــرأت رئيســة المرافعــة قــرار المحكمــة بخصــوص طلــب ســابق مقــدم مــن قبــل 
الدفــاع إلعــادة جلســات المرافعــة مــن يــوم 23-1 بســبب قلــة توفــر الترجمــة العربيــة للصحافيــات والصحافيين 
المعتمدييــن. أجيــب الطلــب بالرفــض، وفّســرت المحكمــة أن هــذا األمــر ال يعتبــر انتهــاكًا لمبــدأ العلنيــة، ولكــن 
قــرار المحكمــة االتحاديــة العليــا يعتمــد أكثــر علــى مبــدأ حريــة الصحافــة وعلــى حــق المســاواة فــي التعامــل مــع 

الصحافة، وال يعتمد على الدعوى الجنائية نفسها.  ستتابع المرافعة في يوم 6 أكتوبر/ تشرين األول. 

محاكمة الخطيب، يوم 35 ويوم 36، 6. 7 أكتوبر/ تشرين األول 2020: 
شاهد يبحث عن أخيه

دار يومــا 35 و36 مــن محاكمــة الخطيــب حــول مصيــر مالــك )تــم تغييــر االســم(، ومــن المرجــح أن مالــك 
توفــى فــي فــرع الخطيــب. شــقيق مالــك كان الشــاهد الــذي أدلــى بأقوالــه أمــام المحكمــة فــي يــوم 35 أكتوبــر/ 
تشــرين األول. الشــيء الوحيــد المؤكــد هــو أن مالــك اختفــى هنــاك، والعائلــة ال تعــرف حتــى اآلن مــا الــذي حــدث 
لــه. دارت األقــوال فــي يومــي المحاكمــة بشــكل كبيــر حــول محــاوالت البحــث عــن مالــك أو عــن جثتــه، وخــالل 
النظــام  التــي اقترفهــا  المزعومــة ضــد اإلنســانية،  المحاكمــة والجرائــم  ذلــك اتضــح مجــددًا أن وراء هــذه 

السوري، تقبع مصائر اآلالف من األفراد وعدد ال يحصى من العائالت المفجوعة. 

اســتطاع الشــاهد، وهــو فــي الوقــت نفســه مدعــي مشــترك فــي القضيــة، أن يــروي مــا ســمعه عــن 
اختفــاء أخيــه، فقــد كان مســجونًا فــي الوقــت نفســه الــذي اختفــى فيــه أخــوه الطبيــب، لذلــك ال يســتطيع أن 
يدلــي بشــهادة مباشــرة عّمــا حــدث ولكنــه اســتند فــي أقوالــه بشــكل كبيــر إلــى مــا ســمعه مــن أخ آخــر لــه، 

واقترح على المحكمة أن يتم االستماع إلى أقوال ذاك األخ كشاهد في القضية. 
اليــوم الخامــس والثالثــون: فــي البدايــة تكلــم الشــاهد بشــكل ملخــص عــن اعتقالــه مــن قبــل المخابــرات 
الجويــة فــي شــهر أيــار/ مايــو مــن العــام 2012، وبعدهــا مــرة آخــرى فــي شــهر تمــوز/ يوليــو مــن العــام نفســه مــن 

قبل المخابرات العسكرية، وقد تزامنت المرة الثانية لالعتقال مع اختفاء أخيه مالك. 

عــرض الشــاهد دالئــل تدعــم حقيقــة مــوت مالــك، ومنهــا أن أحــد العامليــن فــي الفــرع 251 أراد إعطــاء 
أخيــه اآلخــر متعلقــات مالــك الشــخصية، ووثيقــة تقــّر بأنــه توفــى بســبب فشــل كلــوي أو صدمــة قلبيــة، مــع 
العلــم أن كل الســوريات والســوريين يعرفــون أن هــذه الوثيقــة تعنــي أن الشــخص مــات تحــت التعذيــب. دليــل 
ــأّلا يطــرح أســئلة آخــرى عــن أخيــه المختفــي، وأن  آخــر هــو أن المّتهــم األساســي )أنــور. ر( قــد أمــر األخ اآلخــر ب
يذهــب إلــى مستشــفى حرســتا ليأخــذ جثتــه مــن هنــاك. باإلضافــة إلــى ذلــك قــام أحــد الهاربيــن )المنشــقين( 
مــن الجيــش بتســريب قائمــة بأســماء المعتقــالت والمعتقلييــن الذيــن القــوا حتفهــم فــي فــرع الخطيــب، 
وأرســل ذاك المنشــّق الشــاهد صــورة عــن تلــك القائمــة عبــر تطبيــق واتــس آب، وكان اســم مالــك رقــم 71 فــي 
القائمــة. وقــد حكــى أحــد المعتقلييــن المفــرج عنــه مــن نفــس الفــرع للشــاهد الحقــًا وبشــكل مفّصــل أن مالــك 

تلقى تعذيبًا شديدًا، وتم نقله إلى مكان فيه مقابر جماعية. 

يــوم 36: اســتطاع شــاهد هــذه الجلســة أن يحكــي تفاصيــل أكثــر دقــة عــن األحــداث والســياقات، ألنــه 
قــام بالبحــث عــن مالــك بنفســه. وقــد ُقبــض عليــه ألنــه طبيــب كان يعالــج مصابيــن مــن المعارضــة، وقــد بحــث 
عــن مالــك مــع شــقيقه اآلخــر وبمســاعدة أحــد العامليــن في المخابــرات العامة من العائلة، وكذلك بمســاعدة 
أشــخاص ذوي عالقــات بالنظــام. اســتطاعا الدخــول إلــى الفــرع 251 وأن يقابــال )أنــور. ر( هنــاك. دفــع الشــاهد 
ألجــل ذلــك حوالــي 400.000 ليــرة ســورية )فــي ذلــك الوقــت مــا يعــادل حوالــي 3.800 يــورو( وال يعــرف الشــاهد 

كم دفع شقيق مالك زيادة على ذلك. 
ذهــب الشــاهد واألخ اآلخــر مرتيــن إلــى فــرع الخطيــب. فــي زيارتهمــا األولــى فــي شــهر تمــوز/ يوليــو مــن 
العــام 2012 أراد العاملــون فــي الفــرع أن يســّلماهما متعلقــات مالــك الشــخصية، ولكــن شــقيقه لــم يأخذهــا 

ألنه فّضل أن يبقى على أمل ولم يرد أن يتوقف عن البحث عن شقيقه. 
بعــد عــدة أيــام ذهــب الشــاهد مــرة ثانيــة إلــى فــرع الخطيــب. فــي هــذه المــرة قابــل )أنــور. ر( شــخصيًا، 
ــى غــرف عــدة. كان  ــت القاعــة تقــود إل ــى دكــة خشــبية فــي قاعــة أمــام المكتــب، وكان ــه أن ينتظــر عل وكان علي
وقــت االنتظــار هــذا بمثابــة تعذيــب نفســي "لتحذيــره"، كمــا خّمــن الشــاهد: كانــت المعتقــالت والمعتقلييــن 
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راكعيــن علــى األرض بأعيــن معصوبــة وأيــاٍد مربوطــة خلــف ظهورهــم، وكانــوا مبلليــن كمــا لــو أنهــم ُرّشــوا 
بالماء، كما ُسمع صراخًا عاليًا وَضربًا عنيفًا. 

ــر أن يذهــب الشــاهد  ــور. ر(، وقــد أراد األخي بعدهــا ظــل الشــاهد مــدة قصيــرة فحســب فــي مكتــب )أن
بســرعة قائــاًل "ُخــذ الجثــة واختــِف مــن هنــا! أوُخــذ أي جثــة أخــرى"، وقــد وضــع عــدة شــروط أخــرى منهــا أن األخ 
الرابــع عليــه أن يعــود مــن الســعودية. علــى إثــر تلــك المقابلــة ذهــب الشــاهد مــع األخ اآلخــر إلــى المشــارح فــي 
مــة; مــرة  المستشــفيات العســكرية تشــرين وحرســتا، وهنــاك وجــدا جثثــًا ال ُتعــدُّ وال تحصــى، جثثــًا عاريــًة وُمرقَّ
علــى الصــدر ومــرة علــى الجبهــة. كان منظــر بعــض الجثــث يوحــي بأنَّهــا توفيــت منــذ فترة طويلــة، منظر البعض 
األخــر يوحــى بأنهــا توفيــت منــذ وقــت قصيــر، وظهــر علــى بعــض الجثــث عالمــات التعذيــب وعلــى بعضهــا األخــر 

بدت إصابات طلقات نارية. وجب على األخ أن "يختار" جثة، لكن جثة مالك لم تكن من ضمن الجثث.

واصــل الشــاهد إفادتــه قائــاًل: بعــد فتــرة تحــّدث معــه أحــد األصدقــاء، وكان جــاره فــي حرســتا ولديــه 
معلومــات عــن مالــك. عنــد مقابلتــه كانــت عالمــات التعذيــب والجــوع ماتــزال واضحــة علــى الجــار. حكــى أن 

مالك تعرض لتعذيب قاٍس جعله يهذي، وبهذا أنهى الشاهد أقواله وتم السماح له بمغادرة المحكمة. 

فــي نهايــة الجلســة اســتلم شــاهد اليــوم الســابق الكلمــة متحدثــًا أيضــًا باســم أمــه. وّجــه الــكالم بشــكٍل 
مباشــر إلــى )أنــور. ر( وســأله عّمــا حــدث ألخيــه. بعدهــا قــرأ الدفــاع إفــادة المّتهــم: لــم يكــن لـ)أنــور. ر( أي اتصــال 

بشاهد اليوم 36 من المحاكمة، وال بشقيق مالك، وبأنهما لم يزراه يومًا وال يعرفهما أبدًا. 
Human Rights Watch انتهت الجلسة بقراءة موجزة ألحد تقارير هيومن رايتس وتش

محاكمة الخطيب، اليوم 37، 8 أكتوبر/ تشرين األول 2020: 
أمــام  بأقوالــه  يدلــي  رويتــر"  "كريســتوف  شــبيغل  ديــر  جريــدة  مراســل 

المحكمة.

فــي اليــوم الســابع والثالثيــن مــن المحاكمــة تمــت دعــوة كريســتوف رويتــر كشــاهد فــي القضيــة، وهــو 
مراســل صحفــي لمنطقــة الشــرق األوســط فــي جريــدة ديــر شــبيغل، ومعــروف أيضــًا بكتبــه عــن الحيــاة فــي 
العــراق فــي ظــل الحــرب وتحــت حكــم داعــش، وبســبب إلمامــه الجيــد بالوضــع فــي ســوريا قــّررت المحكمــة 
اإلقليميــة العليــا لكوبلنتــز أن تســتمتع إلــى أقوالــه كخبيــر. كان تطــور الوضــع فــي ســوريا فــي الســنوات 2011 
و2012، باإلضافــة إلــى لقائــه الشــخصي مــع المّتهــم األساســي )أنــور. ر( همــا الموضوعــان الرئيســان فــي 

أقوال رويتر.

درس الشــاهد والخبيــر فــي ســوريا فــي التســعينيات مــن القــرن الماضــي، وعــاد إلــى هنــاك عــدة مــرات 
لزيــارات قصيــرة، لكنــه فــي العــام 2011 قــدم إلــى ســوريا ألول مــرة كمراســل صحفــي لجريــدة ديــر شــبيغل، وفي 

البداية دار بحثه بشكل أساسي حول فهم رؤى المعارضة وأسباب الصراع القائم.

"متــى بــدأ النظــام الســوري بإطــالق الرصــاص علــى المدنيــات والمدنييــن كــرد فعــل علــى المظاهــرات؟"، 
المتظاهــرات  علــى  الرصــاص  بإطــالق  بــدأ  النظــام  بــأن  رويتــر  وأجــاب  الســؤال،  هــذا  المحكمــة  طرحــت 
المتظاهريــن منــذ شــهر شــباط/ فبرايــر أو آذار/ مــارس مــن العــام 2011، ولكــن النظــام أنكــر ذلــك مــرارًا وتكــرارًا. 
باإلضافــة إلــى ذلــك اعتقــل النظــام متظاهــرات ومتظاهريــن تعرضــوا فــي ذلــك الوقــت للضــرب، عــادة عمــل 
علــى إطــالق ســراحهم بعــد فتــرة قصيــرة، باســتثناء واقعــة واحــدة حدثــت فــي حمــص فــي شــهر نيســان/ 

إبريل أو أيار/ مايو من العام 2011 والتي اختفى فيها حوالي 200 شخص بدون أي أثر. 

وصــف الشــاهد المظاهــرات ك "فــالش موبــس، تجمــع خاطــف"؛ فقــد كان النــاس يتجّمعــون فــي 
لحظــة ويمشــون فــي الشــارع ســويًا رافعيــن اليافطــات، ثــم يقومــون بتصويــر هــذه المظاهــرات لعــدة دقائــق 
وبعدهــا يختفــون. وليســتطيعوا الــرد علــى أي هجــوم محتمــل مــن النظــام قّســم المتظاهــرون والمتظاهــرات 
أنفســهم بشــكل معيــن بحيــث أن مــن يســتطيع الجــري بســرعة ســار فــي وســط الشــارع، واألكبــر فــي العمــر 
كان يســير علــى طــرف المظاهــرة. أمــا بخصــوص وقــت حــدوث المظاهــرات فقــد الحــظ نظامــًا معينــًا، ففــي 
أيــام الجمــع كانــت نتيجــة المظاهــرات دائمــًا جرحــى وقتلــى، أيــام الســبت تشــييع الموتــى واعتــداءات مــن قبــل 
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النظــام مجــددًا، وبيــن أيــام اآلحــاد والخميــس يســود الهــدوء بالعمــوم. وردًا علــى ســؤال دفــاع المّتهــم الثانــي 
)إياد. أ(، أكد الخبير أن المخابرات العامة هي المسؤولة عن إطالق النار. 

شــرح الشــاهد أن مهمــة المخابــرات العامــة تغّيــرت منــذ ربيــع العــام 2011 فقد كانوا ســابقًا يتنافســون 
بيــن بعضهــم البعــض، أمــا اآلن فهــم يعملــون ســويًا بشــكل متصاعــد. حتــى لــو لــم تقتصــر المهمــة المعتــادة 
للمخابــرات علــى تجميــع المعلومــات بــل تضمنــت أيضــًا التدخــل العســكري، فقــد تحولــت المهمــة الثانيــة إلــى 
مهمــة رئيســية فــي الفتــرة الســابقة. باإلضافــة إلــى ذلــك اعتقلــت أجهــزة المخابــرات العامــة عــددًا أكبــر بكثيــر 
مــن النــاس وقامــت بتعذيبهــم، والجديــد أيضــًا هوعمليــات القتــل الجماعــي وتوزيع الجثث على المستشــفيات 
العســكرية. وقــد ســمع رويتــر ألول مــرة عــن ذلــك فــي شــهر نيســان/ إبريــل مــن العــام 2012 عندمــا ســمع 
ــة حمــص. أمــا بالنســبة للمستشــفيات العســكرية تشــرين وحرســتا  بالمستشــفيات العســكرية فــي مدين

فقد أخبره عنها رجل واحد كان يبحث عن جثة أخيه هناك. 

كان لقــاء رويتــر مــع )أنــور. ر( بعــد انشــقاق المّتهــم فــي العــام 2012 فــي األردن قصيــرًا. وكان هــدف 
المراســل مــن هــذا اللقــاء هــو تكويــن فكــرة عــن طريقــة عمــل النظــام، وأراد باألخــص القيــام بالبحــث عــن " 
تنظيــم إثــارة الرعــب" التــي اتبعهــا النظــام ليعــرض نفســه بطريقــة "أقــل ســوءًا" بالمقارنــة مــع داعــش 

ومجموعات أخرى. وكان على مملوك، رئيس إدارة المخابرات العامة في ذاك الوقت، خبيرًا في ذلك. 
لم انشق المّتهم من وجهة نظر الشاهد؟ 

ــًا، ألن التعذيــب اســتخدم علــى الرغــم مــن  ــم يعــد "عمــل التحقيــق االحترافــي" ممكن منــذ العــام 2011 ل
عــدم وجــود معلومــات لــدى النــاس. وقــد أزعــج هــذا "التعذيــب عديــم الجــدوى" المّتهــم، بحســب رأي رويتــر. أمــا 
عّمــا يمكــن لرويتــر قولــه بخصــوص الخطيــب؟ ففــي حديثــه مــع المّتهــم لم يتحدث عــن المعتقــالت المعتقلين 
المتوفيــن، ولكــن رويترعــرف بالرغــم مــن ذلــك أن النــاس كانــوا يخافــون أن يتــم نقلهــم إلــى فــرع الخطيــب، 
وبشــكل عــام اســتنتج المراســل أن المخابــرات العامــة والمخابــرات الجويــة تعاملــت بأقســى األشــكال مــع 

المعتقالت والمعتقلين.

بالمجمــل وصــف رويتــر األحــداث والســياقات فــي ســوريا منــذ العــام 2011 و2012 بشــكل حيــوي وواضح. 
بعدمــا أدلــت أكثــر مــن شــاهدة وشــاهد معنييــن بأقوالهــم فــي األيــام الســابقة للمرافعــة، جــاءت أقوال شــاهد 
اليــوم لتعطــي مجــددًا ســياقًا لهــذه األقــوال، ولكــن هــذه المــرة بعدســة صحفــي. ســُتتابع المرافعــة فــي يــوم 

27 تشرين األول/ أكتوبر 2020

محاكمة الخطيب، اليوم 38، 27 أكتوبر/ تشرين االول 2020: 
الصحافية الفرنسية "جاغونس لوكان" تتحدث عن صور قيصر.  

بعــد أســبوعين اســتراحة بــدون مرافعــات واصلــت المحكمــة فــي اليــوم الثامــن والثالثيــن مــن محاكمــة 
الخطيــب باالســتماع إلــى الصحافيــة جاغونــس لــوكان. ففــي آذار/ مــارس مــن العــام 2016 صــدر كتــاب "كودنيــم 
قيصــر"، بقلــم الصحافيــة الفرنســية لــوكان، وحكــت فيــه قصــة المصــور العســكري الســابق الــذي هــّرب أكثــر 

من خمسين ألف صورة لضحايا التعذيب من قبل نظام األسد. 

دعــت المحكمــة لــوكان كشــاهدة لتحكــى عــن عالقتهــا بقيصــر، وكيــف وصلــت لصــور قيصــر. بصــوت 
واضــح متماســك حكــت لــوكان أواًل عــن مســارها المهنــي كصحافيــة مســتقلة، وعملهــا علــى مــدى عقــود فــي 
منطقــة الشــرق األوســط. وفــي العــام 2011 تلقــت مهمــة متابعــة موجــة التظاهــرات المعروفــة بـ"الربيــع 
العربــي"، وعليــه ســافرت عــدة مــرات خــالل هــذه الفتــرة إلــى تونــس وليبيــا وســوريا، وحضــرت فــي ربيــع العــام 
ــوم األحــد"،  ــال دي مانــش، صحيفــة ي ــًا بتكليــف مــن الصحيفــة الفرنســية "لوجورن ــًا دولي 2014 مؤتمــرًا صحفي
وفــي ذلــك المؤتمــر تــم عــرض وثائــق القيصــر للــرأي العــام. هنــاك أخــذت علــى عاتقهــا محاولــة إيجــاد قيصــر 

وإجراء لقاء معه. 
ولتكســب انتبــاه قيصــر وتريــه طريقــة عملهــا قامــت بترجمــة ثالثــة مقــاالت إلــى العربيــة. علــى حــّد قولها 
تأثــر أحــد الَمْســُؤوٌلين عــن التواصــل التابعيــن لهــا بهــذه المقــاالت جــدًا، وكان هــذا الشــخص مــن معــارف 
قيصــر الموثوقيــن. وعليــه عمــل هــذا الشــخص المعــروف بـ"ســامي" علــى وصــل الصحافيــة بقيصــر. طمأنتــه 
أن الكتــاب لــن يكــون عــن قيصــر، ولكــن عــن الفظاعــات التــي حصلــت فــي ســجون المخابــرات العامــة الســورية، 
وبعــد مقابــالت عــدة مــع "ســامي" ســمعت لــوكان صــوت قيصــر ألول مــرة خــالل مكالمــة علــى تطبيــق 
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الســكايب، وذلــك فــي شــهر مــارس/آذار مــن العــام 2015 والــذي أكــد حضــوره، وبعدهــا بفتــرة قصيــرة تقابــال 
ألول مرة وتوالت بعدها اللقاءات. 

"كيــف توّصــل قيصــر إلــى هــذه الصــور، ومــاذا كان دوره بالضبــط؟"، أرادت المحكمــة معرفــة ذلــك. وهنــا 
بــدأت الصحافيــة حديثهــا: منــذ بدايــة الحــرب األهليــة فــي العــام 2011 تمّثلــت مهمــة القيصــر فــي تصويــر جثــث 
القتلــى مــن المتظاهــرات والمتظاهريــن والذيــن لقــوا حتفهــم فــي المستشــفى 601 فــي حــي المــزة وفــي 
المستشــفى العســكري 607 فــي حــي تشــرين. قبــل ذلــك كانــت مهمــة قيصــر الرئيســية هــي تصويــر وقائــع، 
مثــل حــوادث لهــا عالقــة بالجنــود. حكــى القيصــر كيــف أن الجثــث فــي بدايــة الثــورة كانــت تحمــل لوحــات عليهــا 
الفــروع األربعــة  أحــد  لــكل مســجون، ورقــم  رقــم  أرقــام:  اللوحــات علــى ثالثــة  أســمائهم، الحقــًا اقتصــرت 
للمخابــرات، مثــاًل 215، 248، 227، ورقــم يوّثــق ســبب الوفــاة- ســكتة قلبيــة. ضمــن الجثــث كان هنــاك أطفــال 
وكبــار، وآثــار واضحــة لتعذيــب وعنــف شــديد للغايــة يصعــب وصفــه، علــى حــد تعبيــر قيصــر. زعــم الجنــود الذيــن 
أحضــروا الجثــث إلــى المستشــفيات أن الجثــث تعــود إلــى إرهابييــن. باإلضافــة إلــى ذلــك تلّقــت الصحافيــة 
صــورة اســتمارة مــن قيصــر، ووجــب علــى قيصــر أن يمــأل هــذه االســتمارات وأن يلحقهــا بصــور الموتــى. وظيفة 
هــذه االســتمارات هــي مســاعدة الطــب الشــرعي فــي عمــل األرشــفة. وأعطــت لــوكان صــورة االســتمارة إلــى 
القاضيــة المســؤولة. أثــارت االســتمارة وترجمتهــا أســئلة بخصــوص المحتــوى والصحــة وتظليــل بعــض 

السطور سواء لدى الدفاع أو ممثالت وممثلين المّدعيات والمدعين بالحق المدني. 

ــر المدنييــن المعذبيــن. وعلــى حــد  ســألت المحكمــة لــوكان عــن رد فعــل قيصــر علــى عملــه فــي تصوي
قــول لــوكان فإنــه لــم يســتطع تصديــق مــا رآه يوميــًا. لكــن تزايــد عــدد الموتــى بشــكل ضخــم دفعــه للرغبــة فــي 
االنشــقاق. وقــد أخبــر صديــق طفولتــه بذلــك فــي ربيــع العــام 2011، لكــن صديقــه نصحــه أّلا يقــوم بذلــك، وأن 
ــق جرائــم نظــام األســد. ظــل القيصــر عامــًا ونصــف يقــوم  ــة كافيــة توّث يتابــع عملــه حتــى يســتطيع جمــع أدل
بالوظيفــة نفســها، وفــي الوقــت ذاتــه قــام بحفــظ ثــالث وخمســين صــورة علــى "يــو إس بــي ســتيك"، وحــدة 
ــه أو فــي حزامــه، وإعطائهــا إلــى صديقــه،  ذاكــرة إلكترونيــة، وتهربيهــا مــن المكتــب وإخفائهــا فــي كعــب حذائ
وقــد قــام األخيــر بنســخها وتأميــن الملفــات التــي ســلكت طريقهــا الحقــًا إلــى النيابــات العامــة فــي فرنســا 
وألمانيــا ولِيْشتْنَشــتاين ومكتــب التحقيقــات الفدرالــي األمريكــي )اف بــي اي( بمســاعدة مجموعــة قيصــر، كمــا 

حكت لوكان. 

فــي صيــف العــام 2013 اختفــى قيصــر، وبعدهــا بفتــرة قصيــرة اســتطاع مغــادرة ســوريا بمســاعدة مــن 
 ."external hard drive" معارضــة النظــام. هــّرب شــخص ثالــث الصــور مــن ســوريا علــى وحــدة تخزيــن الكترونيــة
وفــي تركيــا اســتطاع صديــق قيصــر بمســاعدة منظمــة حقــوق إنســان أن يصّنــف الصــور ويقــوم بأرشــفتها. 
هنــا أراد الدفــاع معرفــة إذا مــا اســتلم المّدعــى العــام االتحــادي الملفــات األصليــة؟ حكــت لــوكان عــن حديــث لهــا 
مــع صديــق قيصــر والــذي أخبرهــا فيــه أنــه أرســل الملفــات للمّدعــى العــام االتحــادى كمــا اســتلمها. علــى حــّد 

قول لوكان فإن الصور ذات جودة عالية. 

بعــد اســتراحة الغــداء عاينــت المحكمــة صــورًا منتقــاة مــن مجموعــة صــور قيصــر. وُطلبــت مــن لــوكان 
أن تعطــي تقييمهــا؛ وأكــدت الصحافيــة أن الصــور المعروضــة تشــبه صــور قيصــر. كــم عــدد النــاس الذيــن 
يســتطيعوا تأكيــد صحــة الصــور؟ ُطــرح هــذا الســؤال مــن قبــل ممثــالت وممثليــن المدعيــات والمدعيــن 
المشــتركين. ردت لــوكان أن أقــارب بعــض المعتقليــن والمعتقــالت المختفيــن اســتطاعوا التعــرف علــى 700 
جثــة عندمــا نشــرت منظمــة حقــوق اإلنســان التركيــة الصــور علــى موقعهــا اإللكترونــي. وأراد اإلدعــاء معرفــة 
مــاذا كان يأمــل قيصــر مــن نشــره للصــور؟ فأجابــت لــوكان أنهــا تظــن بــأن قيصــر أراد أن تتوقــف الجرائــم عــن 
طريــق نشــر هــذه الصــور، لكــن تلــك اآلمــال لــم تتحقــق حتــى اآلن. وهكــذا انتهــت مرافعــة اليــوم بشــكل مخّيــب 

لآلمال. 
ستتابع المرافعة في اليوم التالي، ومن المخطط أن تتّم قراءة تقرير مكتب محاماة كارتر روك في لندن. 

محاكمة الخطيب، يوم 39 و40، 28. 29. تشرين األول/ أكتوبر 2020: 
ملــف قيصــر- وانشــغال المحكمــة بتقاريــر مكتــب محاماة كارتــر روك وتقارير 

المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية

كان مــن المخطــط فــي اليــوم التاســع والثالثيــن واليــوم األربعيــن مــن المرافعــة أن تتطــرق المحكمــة 
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إلــى قضيــة قيصــر، المصــور المنشــق مــن الشــرطة العســكرية، والصــور المهربــة، لكــن علــى عكــس ذلــك 
قــرأت المحكمــة فــي اليــوم التاســع والثالثيــن تقريــرًا صــادرًا مــن قبــل مكتــب محامــاة كارتــر روك والصــادر فــي 
العــام 2014 والــذي يقــوم بتقييــم مصداقيــة بعــض أدلــة تعذيــب وإعــدام أشــخاص تــم اعتقالهــم مــن قبــل 

نظام األسد الحالي. 

كــٌون مكتــب المحامــاة فريقــًا مــن خبــراء فــي القانــون الجنائــي الدولــي وفــي متابعــة جرائــم الحــرب لكتابــة 
هــذا التقريــر وذلــك بتكليــف مــن حكومــة قطــر. اســتجوب الخبــراء قيصــر عــدة مــرات فــي شــهر كانــون الثانــي 
مــن العــام 2014 وذلــك لتقديــر مصداقيتــه وتقييــم الصــور. أخبرهــم قيصــر بأنــه عمــل 13 عامــًا كمصــور 
للشــرطة العســكرية الســورية. منــذ بدايــة الحــرب األهليــة فــي العــام 2011 اختلفــت طبيعــة عملــه، فبــدل 
تصويــر مواقــع الجرائــم والحــوادث كان عليــه تصويــر المعتقليــن المتوفيــن. ٌأحِضــَرت جثــث المتوفيــن إلــى 
عــدة أماكــن منهــا المستشــفيات العســكرية فــي المــزة وتشــرين. تــم إرســاله إلــى هــذه المستشــفيات 
التابــع  الفــرع  الجثــث رقمــًا مرجعيــًا للجثــة وأخــر لرقــم  بمرافقــة طبيــب وأحــد أعضــاء القضــاء، وحملــت 
للمخابــرات العامــة المســؤول عــن اعتقــال ووفــاة الشــخص. فــي المستشــفيات العســكرية تلقــت الجثــث 
رقمــًا ثالثــًا مــن المفتــرض أن يثبــت أن الوفــاة حدثــت فــي المستشــفى. بســبب قلقــه العميــق ممــا يحــدث 
أرســل قيصــر نســخًا عــن تلــك الصــور علــى وحــدة ذاكــرة إلكترونيــة "يــو إس بــي ســتيك" إلــى "ســامي"، وهــو أحــد 
المســؤولين عــن التواصــل معــه، والــذي يثــق بــه قيصــر. كانــت مجمــل الصــور 50000 صــورة، تظهــر أكثــر مــن 
11000 ضحيــة. وقــد فحــص فريــق الطــب الشــرعي فــي المجمــل 5500 صــورة، تظهــر حوالــي 1300 جثــة. بــرأي 
أخصائــي فــي علــوم الكمبيوتــر فلــم يتــم تغييــر أو تعديــل أي مــن تلــك الصــور بشــكل رقمــي. وتوصــل فريــق 
الخبــراء مــن تحقيقــات الصــور واســتجواب قيصــر أن هنــاك دليــاًل واضحــًا علــى التعذيــب والقتــل الممنهــج 

للمعتقالت والمعتقلين من قبل النظام السوري. 

فــي اليــوم التالــي، اليــوم األربعيــن مــن المرافعــة، طلبــت المحكمــة مــن رئيــس المكتــب االتحــادي 
للتحقيقــات الجنائيــة االتحاديــة )BKA( أن يدلــي بأقوالــه بخصــوص صــور قيصــر وبخصــوص جلســة االســتماع 

إلى "سامي" من قبل المكتب االتحادي للتحقيقات. 

الجنائيــة  أجــل أقوالــه كل مــا يعرفــه عّمــا قامــت الشــرطة  الجنائيــة مــن  التحقيقــات  رئيــس  جهــز 
االتحاديــة بتجميعــه فــي الســنوات الماضيــة بخصــوص ملــف قيصــر. يتضمــن ذلــك، بجانــب رؤيــة وفــرز الصــور 
مــن قبــل ســامي نفســه، تحليــل الطــب الشــرعي مــن قبــل جامعــة كولونيا والتي ســيتم إدراجها فــي المحاكمة 
األســبوع القــادم، باإلضافــة إلــى شــهادة ســامي فــي شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن العــام 2017 وأقــوال 
آخريــن مــن شــاهدات وشــهود معنييــن تعرفــوا علــى جثــث فــي صــور قيصــر، وكذلــك تحليــل صــور القمــر 
الصناعــي التابــع إلــى مركــز الطيــران والفضــاء األلمانــي لمستشــفى المــزة العســكري حيــث مــن الممكــن أن 
يكــون قــد تــم تخزيــن بعــض الجثــث هنــاك فــي العــراء، وتقريــر مكتــب محامــاة كارتــر روك الــذي تّمــت قراءتــه 
فــي اليــوم الســابق. قدمــت لجنــة العدالــة والمســاءلة الدوليــة )CIJA( وثائــق داخليــة خاصة بالمخابــرات العامة 
الســورية إلــى الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة، وهــذه الوثائــق تــدور حــول ضحايــا التعذيب في الســجون، باإلضافة 
إلــى شــهادات وفــاة ُســلمت إلــى أقــارب الضحايــا مــن قبــل النظــام الســوري. علــى حــّد قــول رئيــس المباحــث 
ــة حــول مصداقيــة صــور قيصــر  ــة بعضهــا البعــض، وتعطــي صــورة كامل ــة تؤكــد وُتكمــل هــذه األدل الجنائي
وتصــرف النظــام الســوري. وأكمــل موضحــًا أنــه خــالل تحرياتــه لعــدة ســنوات عــن ملــف قيصــر لــم يجــد أي 
مؤشــر لتزويــر أى مــن صــور قيصــر أو أصلهــا. باإلضافــة إلــى أن أقــوال الشــاهد ســامي وقــت التحقيقــات 

كانت دقيقة وهادئة وذات مصدقية. 

اســتطاع رئيــس التحقيقــات الجنائيــة أن يتحــدث عــن جلســة االســتماع إلــى ســامي مــن قبــل الشــرطة 
ــر مــن العــام 2017، فقيصــر كان يصــّور فــي  ــي/ نوفمب ــا فــي شــهر تشــرين الثان ــة فــي ألماني ــة االتحادي الجنائي
بدايــة الثــورة حوالــي 10 إلــى 20 جثــة يوميــًا. الحقــًا صــار يصــّور أكثــر مــن 50 جثــة يوميــًا عليهــا آثــار تعذيــب 
ــًا رجــال  ــا غالب ــار تقييــد وخنــق، وقــد مــات الكثيــرون منهــم مــن الجــوع أيضــًا. الضحاي واضحــة جــدًا وكذلــك آث
تتــراوح أعمارهــم بيــن العشــرين واألربعيــن عامــًا. وقــد أكــد ســامي أيضــًا علــى أقــوال قيصــر بخصــوص عمليــة 
التوثيقــات مــن إصــدار  الدقيــق للموتــى مــن قبــل الشــرطة العســكرية الســورية. أمكنــت هــذه  التوثيــق 
شــهادات وفــاة بــدون أن تــرى عائــالت ضحايــا التعذيــب جثــث مفقودينهــا علــى أرض الواقــع. باإلضافــة إلــى 
أن الصــور تــم اســتخدامها فــي نطــاق بيروقراطيــة الحكومــة، كدليــل علــى أن أوامــر اإلعــدام تــم تنفيذهــا. وقــد 

تم إعالم العائالت بأن أقاربهم توّفوا بسبب سكتة قلبية أو بسبب ضيق في التنفس. 

أكــد ســامي أن قيصــر أراد أن ينشــق منــذ شــهر أيــار/ مايــو مــن العــام 2011 بســبب مــا رآه يوميــًا مــن 
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أهــوال، وأن ســامي هــو مــن أقنعــه باإلقــالع عــن هــذه الفكــرة، فبــداًل مــن ذلــك كان عليــه أن يعمــل علــى تجميــع 
أدلــة أكثــر حتــى يتــم تتبــع القاتليــن بشــكل قانونــي. وعليــه كان ســامي يقابــل قيصــر يوميــًا فــي شــقة ســامي، 
حتــى يتســنى لقيصــر حفــظ وتنظيــم نســخ مــن صــور التعذيــب علــى كمبيوتــر ســامي. وهكــذا ســّجل ســامي 
الملفــات المختلفــة بحســب رقــم الفــرع الــذي ُاحتجــز فيــه المتوفــي، وكذلــك رقــم المعتقــل وتاريــخ التســجيل، 
ورّتــب الصــور بحســب الفــروع المختلفــة التابعــة للمخابــرات العامــة. فــي النهايــة كان هنــاك أربــع نســخ عــن 
الملفــات. إحــدى النســخ كانــت مضغوطــة، وتــم تحميلهــا مــن قبــل مجموعــة تدعــم قيصــر علــى ملــف جوجــل 
درايــف Google Drive وإرســالها إلــى ليشتينشــتاين. ونســخة غيــر مضغوطــة تــم تحميلهــا أيضــًا علــى "جوجــل 
درايــف" Google Drive تلّقاهــا المّدعــى العــام االتحــادي فــي ألمانيــا فــي العــام 2013. وهنــاك نســخة مضغوطــة 
موجــودة علــى "هــارد ديســك" وحــدة تخزيــن إلكترونيــة لــدى ســامي، واألخيــرة نســخة غيــر مضغوطــة موجــودة 

أيضًا على "هارد ديسك" وحدة تخزين إلكترونية في مكان سّري في سوريا. 

قــال رئيــس التحقيقــات الجنائيــة للمحكمــة إن الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة قّدمــت علــى طلب مســاعدة 
قانونيــة فــي شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن العــام 2015 إلمــارة ليشتنشــتاين، وعليه ســّلمت ليشتنشــتاين 
ملفــات قيصــر الموجــودة هنــاك فــي ذلــك الوقــت إلــى الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة والطــب الشــرعى التابــع إلــى 
جامعــة كولونيــا مــن أجــل التحقــق والمعالجــة التقنيــة. شــمل الملــف القــادم مــن ليشتنشــتاين علــى حوالــي 
98000 ملفــًا، مــن بينهــم 55000 أظهــروا نفــس المحتــوى. أرادت المحكمــة معرفــة مــدى اختــالف الملفــات 
المضغوطــة القادمــة مــن ليشتنشــتاين عــن الملفــات غيــر المضغوطــة التــى تلقاهــا المّدعــى العــام االتحــادي. 
وشــرح الشــاهد أن الملفــات غيــر المضغوطــة لــم تحــو فعــاًل علــى قيمــة إضافيــة، ألن أي عمليــة نســخ، 

وباألخص عملية تحميل الملفات على الشبكة اإللكترونية، تغّير بيانات تعريف الملفات. 

بعــد تقييــم ملفــات قيصــر واالســتماع إلــى أقــوال ســامي وأقــوال شــاهدات وشــهود آخريــن، باإلضافــة 
إلــى مراجعــة بيانــات إضافيــة تلقتهــا الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة مــن مبلغيــن عديديــن ومــن لجنــة العدالــة 
والمســاءلة الدوليــة، اســتطاعت الشــرطة االتحاديــة الجنائيــة تأكيــد أن كل الصــور فــي ملفــات قيصــر والتــي 
الُتِقَطــت بيــن شــهرين آيــار/ مايــو مــن العــام 2011 وآب/ أغســطس مــن العــام 2013 تــم أخذهــا بأمــر مــن 

الشرطة العسكرية التابعة للنيابة العامة العسكرية السورية.

اُختتــم يــوم المرافعــة بعــرض صــور مختــارة مــن صــور قيصــر، وبهــذه الصــور القاســية الباقيــة فــي 
األذهان خرجت المشاركات والمشاركين من المحكمة إلى الخارج تحت األمطار.

ستتابع المحاكمة يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

محاكمة الخطيب، اليوم 41 و42، 3. 4. نوفمبر/ تشرين الثاني 2020: 
الخبير الدكتور ماركوس غوتشيلد يعطي رأيه عن صور قيصر

ــه فــي  ــز فــي اليــوم 41 مــن المحاكمــة بمــا انشــغلت ب ــا فــي كوبلن انشــغلت المحكمــة اإلقليميــة العلي
األســبوع الســابق، أي بالنظــر فــي صــور قيصــر. تــم دعــوة دكتــور ماركــوس غوتشــيلد )جامعــة كولونيــا( كخبيــر 
ليقــوم بتقديــم فحوصاتــه. فقــد قــام الطبيــب الشــرعي منــذ العــام 2017 بفحــص كل صــورة مــن صــور قيصــر 
علــى حــدة، والتــي وصــل عددهــا فــي المجمــل إلــى 26.938 صــورة للمتوفيــن فــي المعتقــالت الســورية. وقــد 
قــام بهــذا الفحــص ســويًا مــع زميــٍل لــه. انتهــى هذاالفحــص الــذي اســتغرق عــدة أعــوام منــذ بعضــة أســابيع 

فقط. 

قــدم غوتشــيلد شــرحًا مفصــاًل أمــام المحكمــة. وصــف أصغــر التفاصيــل عــن اإلصابــات التــي عانــى منهــا 
األفــراد فــي صــور قيصــر وفــق تقييمــه. كمــا شــرح أيضًا كيــف تؤكد هذه اإلصابات أقوال الشــاهدات والشــهود 
حتــى اآلن. لــكل نــوع مــن اإلصابــات والتعذيــب عــرض الخبيــر العديــد مــن األمثلــة مــن الصــور، وأظهــرت الصــور 
قســوة الجرائــم. وعلــى الرغــم مــن أن الخبيــر عــرض الصــور بشــكل رزيــن، لكــن هــدوءًا مليئــًا بالتوتــر ســيطر علــى 
األجــواء فــي المحاكمــة. مــع كل صــورة عرضهــا الخبيــر ازدادت األجــواء كآبــة حتــى انتهــت المرافعــة. وّجــه 
العديــد مــن الحاضريــن والحاضــرات نظرهــم بعيــدًا عــن الصــور المعروضــة، فمشــاهدة هــذه الصــور القاســية 

كان مثيرًا لإلضطراب لدرجة يصعب تحملها.

فــي بدايــة أقوالــه رّكــز الخبيــر علــى الفحــص البصــري للصــور، والــذي قــام بعملــه بطلــب مــن الشــرطة 
األلمانيــة االتحاديــة، وقــد أظهــر غوتشــيلد منهجيــة واضحــة لإلصابــات يســهل التعــرف عليهــا، فقــد حــدث أكثر 
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مــن مــرة أن كان وزميلــه مقتنعيــن بأنهمــا رأيــا الصــورة مــن قبــل، علــى الرغــم مــن أنهمــا لــم يرياهــا، وهــذا 
ألن الصورة تشابه صورًا آخرى بدرجة كبيرة. كانت اإلصابات متشابهه إلى هذه الدرجة. 

وقــد عــرض الطبيــب الشــرعي االحصائيــات الناتجــة عــن بحثــه؛ فقــد اســتطاع أن يثبــت بشــكل مؤكــد، 
بنســبة تقتــرب مــن 88,6 بالمائــة مــن الحــاالت، أن الشــخص الظاهــر فــي الصــورة متوفــى، وكانــت باقــي 
الحــاالت وفــق تقييمــه أيضــًا متوفــاة، ولكــن لــم يظهــر عليهــا عالمــات مؤكــدة للمــوت، مثــل الَصَمــٌل الَموتِّي 
وازرقــاق الجثــة وال آثــار تعفــن، وهــذا ألن بعضهــم كان مســتورًا بالمالبــس جزئيــًا أو مّتســخًا بشــكل كبيــر. 
عــالوة علــى ذلــك كان لــدى الكثيــر مــن المتوفيــن إصابــات ســابقة فــي معظــم الحــاالت بســبب تأثيــر تعذيــب 
بــدون أدوات حــادة. باإلضافــة إلــى ذلــك أظهــرت العديــد مــن الصــور أفــرادًا مشــّوهين إلــى درجــة أن الطبيــب 
الشــرعي، علــى الرغــم مــن خبرتــه التــي تفــوق األربعيــن عامــًا، اضطــر أن يقــوم ببحــث عــن كل إصابــة علــى 
حــدة. وقــد اســتدل علــى أن الكثيــر مــن األجســام تعّرضــت لعنــف عــن طريــق أدوات حــادة، وأظهــرت بعــض 
الجثــث آثــار خنــق، وحوالــي نصــف األشــخاص الظاهريــن فــي الصــور كانــوا عــراة بالكامــل، وبحســب رأي 

الخبير فقد تم نزع المالبس الداخلية خصوصًا لغرض الصور، ولكن لم يجد الخبير تعلياًل لذلك. 

فــي الجــزء الثانــي ألقوالــه قــارن غوتشــيلد أقــوال الشــاهدات والشــهود مــع نتائــج الطــب الشــرعي، 
وباألخــص األقــوال والنتائــج المتعلقــة بفــرع الخطيــب. نتيجتــه كانــت أن وصــف الناجيــات والناجيــن توافــق 
ــب فــي المعتقــالت  ــي قــام بهــا، فقــد تنوعــت أشــكال التعذي ــر فحوصــات الطــب الشــرعي الت بشــكل كبي
الســورية، مــن الضــرب والحــرق واقتــالع األظافــر وإجبــار الكثيــر مــن الضحايــا علــى الوقــوف لفتــرات طويلــة. 
وقــد اســتطاع الخبيــر معرفــة ذلــك عــن طريــق األورام الموجــودة فــي الســاقين. أخيــرًا عّلــق غوتشــيلد 
حســب ظنــه أن مــن المرجــح جــدًا وفــاة العديــد مــن الحــاالت عــن طريــق اإلعــدام أو تركهــم ليالقــوا حتفهــم، 

وهذا يتوافق أيضًا مع أقوال الناجيات والناجين.

فــي الجــزء الثالــث مــن تقريــره شــرح غوتشــيلد إلــى أى حــد يمكــن االســتدالل مــن صــور قيصــر علــى 
معاييــر النظافــة والرعايــة فــي المعتقــالت الســورية، وباألخــص فــي فــرع الخطيــب. وقــد أدلــى العديــد مــن 
الشــاهدات والشــهود فــي تقريــر مرحلــي مــن المكتــب اإلتحــادي للشــرطة الجنائيــة مثــاًل أن الزنزانــات كانــت 
غالبــًا ممتلئــة بشــكل كامــل. اســتطاع غوتشــيلد أن يؤكــد علــى صحــة أقــوال الشــاهدات والشــهود عــن 
ــة  ــة النظافــة فــي فــروع الســجن. أمــا بخصــوص الغــذاء والعناي ــدّل علــى قل ــة بالطفيــالت والتــى ت اإلصاب
الصحيــة فلــم تظهــر الصــور واضحــة، لكنهــا عكســت األقــوال المختلفــة. فبحســب األقــوال تلقــى بعــض 
األفــراد تغذيــة كافيــة، والبعــض تلقــوا رعايــة صحيــة، وعلــى عكــس ذلــك عانــى البعــض مــن نقــص الغــذاء 

وُضمدت جروحهم بقصاصات قماش متسخة. 

باختصــار أفــاد الخبيــر أنــه يمكــن االســتدالل مــن ملفــات قيصــر علــى وجــود تعذيــب ممنهــج وإهمــال 
فــي الســجون الســورية، وقــد أشــارت كل نتائــج فحوصاتــه إلــى ذلــك. باإلضافــة إلــى ذلــك أكــد غوتشــيلد أن 

معظم أقوال الشاهدات والشهود تتوافق مع المعلومات التي تعطيها الصور. 

فــي اليــوم التالــي للمحاكمــة تــم مناقشــة ترجمــة ملــف ســيرة ذاتيــة، وبعدهــا تمــت قــراءة بيــان 
رسمي صادر عن جهاز االستخبارات الفيدرالي الذي دار حول هيكلية ونظام المخابرات العامة السورية.

محاكمة الخطيب، اليوم 43 و44، 17. 18. نوفمبر/ تشرين الثاني 2020: 
رئيس تحريات منظمة غير ربحية كريستوفر إنجل يدلي بأقواله.

أصبحــت إجــراءات تقليــل انتشــار فيــروس الكورونــا أكثــر صرامــة فــي محاكمــة كوبلنــز، فعلــى زائــرات 
وزائــري المحكمــة اآلن أن يملــؤا اســتمارة تســجيل ويظهروهــا عنــد دخولهــم. هكــذا أصبــح الطابــور أمــام 
المحكمــة فــي يومــي 43 و44 مــن محاكمــة الخطيــب أطــول، فــي الوقــت نفســه الــذي جــرى فيــه االســتماع 
ــة )CIJA( فــي  ــة والمســائلة الدولي ــة العدال ــات فــي لجن ــى أقــوال الشــاهد كرســتوفر إنجــل رئيــس التحري إل
كوبلنــز. مــن يهتــم بمتابعــة ومحاســبة المســؤولين عــن الجرائــم فــي ســوريا يعــرف )CIJA( جيــدًا، وهــي 
منظمــة خاصــة تقــوم بتجميــع أدلــة لدعــم التحريــات القانونيــة. منــذ فتــرة طويلــة يناقــش خبــراء وخبيــرات 
القانــون الجنائــي الدولــي مــا إذا كانــت هــذه األدلــة صالحــة لالســتخدام فــي المحاكمــة بالفعــل. واليــوم فــي 
كوبلنــز تــم عــرض األدلــة ألول مــرة بشــكل مفصــل أمــام الــرأي العــام، ولذلــك أيضــًا انتظــر الكثيــرون أقــوال 
إنجــل بترقــب شــديد. قامــت المنظمــة غيــر الهادفــة للربــح االســتقصائية منــذ العــام 2012 بجمــع وتأميــن 
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وإرســال حوالــي 800.000 صفحــة لوثائــق أصليــة تابعــة للمخابــرات العامــة الســورية والجيــش إلــى خــارج 
ســوريا. وإنجــل هــو رئيــس التحريــات فــي اللجنــة، ومســؤول عــن التعــاون مــع المصالــح المحليــة المختصــة 
بالمالحقــة القانونيــة، وفــي هــذا الســياق تعــاون أيضــًا مــع المكتــب االتحــادي للتحقيقــات الجنائيــة فــي قضيــة 

الخطيب. 

فــي البدايــة وصــف إنجــل طريقــة عمــل مؤسســته، باألخــص مــا يتعلــق بتأميــن وضبــط الوثائــق، وبعدهــا 
تحــدث عــن معلوماتــه عــن الهيكليــات األساســية والهيئــات المســؤولة عــن قمــع المظاهــرات واالضطرابــات 
فــي عامــي 2011 و2012. برهــن علــى أقوالــه بواســطة وثائــق تابعــة للمخابــرات العامــة الســورية، التــي تــم 
تجميعهــا مــن قبــل لجنــة العدالــة والمســائلة الدوليــة. مثــاًل فــي يــوم 5 آب/ أغســطس مــن العــام 2011 تــم 
ذكــر مجموعــات  أشــياء منهــا:  عــدة  الشــرطة تضمنــت  المخابــرات ومراكــز  مراكــز  إلــى  تعليمــات  إعطــاء 
األشــخاص التــي يجــب التركيــز عليهــم ضمــن عمــل المخابرات والشــرطة، وهم أشــخاص يموّلــون المظاهرات 
ماديــًا أو يدعــون إليهــا، أو أشــخاص مــن المعارضــة أو لديهــم اتصــاالت مــع الخــارج. وفــي الوثائــق الصــادرة مــن 
قبــل جهــات عاليــة المســتوى صــارت النبــرة أقســى بشــكل تدريجــي، وصــار واضحــًا أكثــر وأكثــر أنــه يجــب 
التعامــل مــع المظاهــرات بالعنــف. أوضــح الشــاهد بواســطة تقاريــر داخليــة مــن قبــل مؤسســات مختلفــة 
طريقــة ســير التعليمــات مــن أعلــى ســلطة علــى مســتوى الحكومــة إلــى حيــز التنفيــذ- مثــاًل عــن طريــق محاضــر 
االســتماع إلــى المعتقــالت والمعتقليــن والتــي مــن ناحيــة أخــرى عــادت مجــددًا إلــى الســلطات العليــا وأدت إلــى 

وضع أشخاص آخرين تحت المالحقة. 
تؤكــد بعــض األدلــة اآلخــرى أن وثائــق لجنــة العدالــة والمســائلة الدوليــة )CIJA( أصليــة. وبالمجمــل 
ــم ذكرهــم باالســم فــي  ــات مــع 16 شــاهدة وشــاهد، ت ــة )CIJA( محادث ــة والمســائلة الدولي ــة العدال أجــرت لجن
الوثائــق التــي تــم تجميعهــا مــن قبــل لجنــة العدالــة والمســائلة الدوليــة )CIJA(، باإلضافــة إلــى ذلــك هنــاك 

وصف لظروف وفاة أربعة أشخاص تم التعّرف عليهم في صور قيصر. 

عندمــا كان المشــاركون فــي المحاكمــة يراقبــون الشــرائح المعروضــة بانتبــاه، كان اهتمــام المّتهميــن 
ــق التــي قدمهــا إنجــل كانــت قــد  ــة باللغــة العربيــة. بعــض الوثائ ــى علــى الوثائــق األصلي ينصــّب بالدرجــة األول

ُنشرت من قبل في محاكمة في الواليات المتحدة األمريكية. 

فــي شــريحة أخــرى عــرض إنجــل كيــف تــم نقــل المعتقليــن علــى طــول البــالد وعرضهــا، وكيــف تــم إحضــار 
الكثيــر منهــم مــن مناطــق عــدة فــي ســوريا إلــى دمشــق، ونقــل بعضهــم إلــى مــدن أخــرى. هــذا يحــدث غالبــًا فــي 
حــال تقديــر المخابــرات العامــة أن أحــد األشــخاص مهــّم أوقّيــم مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات. شــرح 
إنجــل أن الجرائــم ووســائل التعذيــب التــي وصفهــا الشــاهدات والشــهود أمــام لجنــة العدالــة والمســائلة 
الدوليــة )CIJA( كانــت متشــابهة فــي كل األماكــن فــي ســوريا، وهــذه إشــارة إلــى منهجيــة التعذيــب. واســتنتج 
قابــل  النظــام  اإلنســانية، ألن  لجرائــم ضــد  القانونــي  النمــوذج  تقابــل معاييــر  الجرائــم  هــذه  أن  ذلــك  مــن 

االنتفاضات بتعذيب ممنهج وواسع النطاق وبعنف واعتقاالت. 

بعــد اســتراحة الغــداء تحــدث إنجــل عــن فرعــي 251 و285 التابعيــن للمخابــرات العامــة. فــرع 285 هــو 
فــرع رئيســي مختــص، أمــا فــرع 251 وهــو فــرع الخطيــب فهــو مســؤول عــن دمشــق والمناطــق الريفيــة 
لــكل فــرع  إذا مــا كان  القاضيــات والقضــاة الشــاهد عــدة مــرات عــن معلوماتــه حــول  المجــاورة. ســألت 
اختصــاص بنــوع مــن المعتقليــن، لكــن بحســب أقــوال إنجــل لــم يكــن التعــرف علــى ذلــك ســهاًل. شــرح الشــاهد 
أن الفــرع أربعيــن، التابــع للفــرع 251، كان ذا ســمعة ســيئة واســتقاللية كبيــرة. وكان حافــظ مخلــوف هــو مديــر 
القســم وهــو قريــب لعائلــة الرئيــس األســد. وقــد ذكــر حــارس أمــن الفــرع أمــام أحــد الشــهود أن العديــد مــن 

المعتقالت والمعتقلين ماتوا في فرع الخطيب بسبب التعذيب وظروف االعتقال السيئة. 

ــور. ر( لفــرع  ــادة )أن ــة علــى قي ــة والمســائلة الدوليــة )CIJA( أدل ــى ذلــك وجــدت لجنــة العدال باإلضافــة إل
التحريــات المركــزي للمخابــرات العامــة الســورية )فــرع 285( لبضعــة أشــهر، وذلــك بعــد رحيلــه عــن فــرع 251 
فــي صيــف العــام 2012، وقــد تــم إثبــات ذلــك بواســطة وثائــق تظهــر دخــول محاضــر التحقيــق أو معلومــات مــن 
أوعــن المعتقــالت والمعتقليــن. باإلضافــة إلــى ذلــك فبحــوزة )CIJA( ثالثــة تقاريــر تحريــات تثبت أن )أنــور. ر( كان 
رئيــس مــا يســمى "اللجنــة المركزيــة للتحقيقــات". وذكــر أحــد هــذه التقاريــر واحــدًا مــن الذيــن تــم اســتجوابهم 
وتحّدثــت معــه )CIJA( الحقــًا. تضمــن محتــوى التقريــر ظــروف الحبــس والتحريــات واالتهامــات، ولكــن لــم يظهر 
التعذيــب واالنتهــاكات التــى وصفهــا الشــاهد أمــام )CIJA( فــي التقريــر. ودار التســاؤل بيــن متابعــي القضيــة 

عن أسباب عدم محاكمة هذه الجرائم أمام محكمة كوبلنز؟ 
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فــي اليــوم التالــى اســتجوبت دائــرة القضــاء والمشــاركات والمشــاركين فــي المحاكمــة الشــاهد. دار 
ــا وّضــح إنجــل المعلومــات  االســتجواب فــي المقــام األول حــول نشــأة وطريقــة عمــل وممولــي )CIJA(، وهن
التــى شــاركتها )CIJA( مــع المدعــي العــام االتحــادي بخصــوص المحاكمــة الجاريــة ومتــى كان ذلــك. باإلضافــة 
إلــى ذلــك أراد دفــاع المّتهميــن أن يعرفــوا مــا الــذي تعرفــه )CIJA( عــن عصيــان األوامــر والعواقــب الممكنــة 
بالنســبة إلــى العامليــن فــي المخابــرات العامــة الســورية. وصــف إنجــل أن النظــام بعــث رســائل واضحــة بــال 
شــك: مــن ال ينفــذ أوامــر قمــع المظاهــرات المعارضــة بشــكل صحيــح يجــب اإلبــالغ عنــه، وهكــذا يصبــح 

رافضو أوامر التنفيذ أنفسهم هدفًا محتمل. 

بعــد انتهــاء الشــاهد مــن أقوالــه أشــارت هيئــة القضــاة إلــى تفصيــل تنظيمــي مهــم: وهــو أن مجلــس 
القضــاء يخطــط حاليــًا لفصــل قضيــة )إيــاد. أ( ابتــداًء مــن 17 شــباط/ فبرايــر مــن العــام 2021 واالســتماع إلــى 
القــرار النهائــي. وأرادت المحكمــة أن تعلــن يــوم 24 شــباط/ فبرايــر الحكــم النهائــي. لكــن ســيكون حكمــًا مــع 
التحفــظ، ألن ثمــة أشــياء غيــر متوقعــة يمكــن أن تحــدث فــي قضايــا كبيــرة مثــل هــذه القضيــة، باألخــص فــي 

وقت انتشار الكورونا، والتي يمكن أن تؤثر على الخطة الزمنية. 

باإلضافــة إلــى ذلــك فابتــداًء مــن كانــون الثانــي/ ينايــر العــام 2021 لــن تنعقــد المحاكمــة فــي قاعــة 
ــة  ــة، لكنهــا ســتنعقد فــي قاعــة آخــرى فــي المحكمــة اإلقليمي ــرة التابعــة للمحكمــة اإلقليمي المحكمــة الكبي
العليــا، ويتــم إعــادة بنــاء هــذه القاعــة اآلن لتتســع للمشــاركات والمشــاركين فــي المرافعــة مــع المحافظــة 
علــى قواعــد التباعــد. يعنــي هــذا أيضــًا أنــه ســيتوفر أماكــن أقــل بكثيــر للحضــور. أمــا فــي األيــام المهمــة جــدًا، 

مثل يوم النطق بالحكم، فيمكن االنتقال مرة آخرى إلى القاعة 128 في المحكمة اإلقليمية. 

 محاكمة الخطيب، يوم 45، 19. نوفمبر/ تشرين الثاني 2020: 
شاهدة عيان تتحدث عن العنف الجنسي في السجون السورية. 

كانــت أقــوال إحــدى الناجيــات والمدعيــة بالحــق المدنــي فــي بــؤرة اهتمــام اليــوم 45 مــن المرافعــة أمــام 
المحكمــة اإلقليميــة العليــار لكوبلنــز. عملــت الشــاهدة كمعلمــة رياضيــات، وتــم اعتقالهــا خمــس مــرات مــن 
قبــل النظــام. فــي هــذا اليــوم ركــزت المحاكمــة باألخــص علــى أول اعتقاليــن، وبمصاحبــة ودعــم محامــي المركــز 
األوربــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان باتريــك كروكــر، ممثلهــا فــي المحاكمــة، اســتطاعت الشــاهدة 

أن تدلى بأقوالها عن تلك االعتقاالت بشكل واضح وهادئ ومستفيض.

تعرضــت الشــاهدة لالعتقــال أول مــرة فــي شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن العــام 2011 فــي دمشــق، 
عندمــا رأت ورفيقاتهــا فــي المظاهــرة أحــد رجــال اآلمــن يضــرب شــابًا صغيــرًا فــي العمــر وأردن مســاعدته. 
بعدهــا أحضرهــا رجــال الشــرطة إلــى أحــد مركــز الشــرطة، وهنــاك كان يجــب عليهــا أن ترقــد مــع المعتقــالت 
الســت اآلخريــات علــى األرض، وتعرضــنَّ جميعهــن للضــرب، وبعدهــا تــم نقلهــا إلــى إحــدى هيئــات األمــن 

الجنائي، وبعد ثالثة أيام أفرج أحد القضاة عنها. 

االعتقــال الثانــي كان فــي شــباط/ فبرايــر مــن العــام 2012. كانــت الشــاهدة فــي شــقتها تفــرز بعــض 
األدويــة التــي كان مــن المفتــرض إرســالها إلــى حمــص، حينهــا اقتحــم غرفتهــا حوالــي 20 موظفــًا مــن المخابرات 
العامــة، وتــم اعتقــال الشــاهدة وأختيهــا وأخيهــا فــي فــرع الخطيــب. هنــاك تــم اســتجوابها لمــدة ثالثــة أيــام. 
تــم  الثالــث  اليــوم  وقــام شــخصان باســتجوابها عــن احتماليــة انتمائهــا إلحــدى الحــركات السياســية. فــي 

احضارها إلى فرع 285 التابع للمخابرات العامة وهناك قضت 21 يومًا.

بشــكل واثــق ومســتفيض وصفــت الشــاهدة كيــف كانــت تســمع باســتمرار وفــي كال الفرعيــن صــراخ 
المعتقليــن، وكيــف رأت أجســامهم الهزيلــة ملقــاة علــى األرض فــي الممــرات. وفــي فــرع 285 شــهدت علــى 
"حفــالت الترحيــب" التــي قــام بهــا حــراس الســجن، بضــرب المعتقــالت والمعتقليــن الجــدد وركلهــم وضــرب 
رؤوســهم بالجــدران. لــم تــر الشــاهدة جثثــًا فــي الزنازيــن وال فــي الممــرات، لكنهــا اســتطاعت مــرة واحــدة أن 
تــرى مــن خــالل نافــذة زنزانتهــا كيــف حمــل أربعــة موظفيــن فــي الفــرع جســدًا ملفــوف فــي لحــاف، وكانــت 
عالمــات التعذيــب واضحــة علــى ذاك الجســد الهزيــل. مــن خــالل نافــذة زنزانتهــا اســتطاعت مــرة واحــدة أيضــًا 

أن ترى كيف احتشد موظفون مسلحون في الفرع، وافترضت الشاهدة أنهم قاموا بقمع المظاهرات. 
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بحســب أقــوال الشــاهدة فهــي لــم تتعــرض شــخصيًا للتعذيــب، لكــن فــي طريقهــا مــن وإلــى جلســات 
التحقيــق والحمــام قــام الحــراس بضربهــا بأيديهــم أو بواســطة عصــاة غليظــة. كانــت النظافــة والعنايــة 
الصحيــة فــي فــرع الخطيــب ســيئة. صحيــح أنهــم أعطوهــا مــرة حبوبــًا مســكنة لأللــم عندمــا طلبــت ذلــك، 

لكنهم رفضوا أن يعطوها فوطًا صحية خالل دورتها الشهرية.

باإلضافــة إلــى ذلــك أخبرتهــا العديــد مــن المعتقــالت اآلخريــات عــن العنــف الجنســي فــي الســجون. 
وعنــد وصولهــا إلــى فــرع 251 تــم فحصهــا مــن قبــل ممرضــة الهــالل األحمــر، وعندمــا خلعــت مالبســها بالكامــل 
حــاول أحــد العامليــن فــي الســجن دخــول الغرفــة. أوقفتــه الممرضــة بقولهــا إن الشــاهدة "لديهــا الــدورة 
الشــهرية"، لكنــه رأهــا عاريــة علــى الرغــم مــن ذلــك. كان أحــد حــراس الفــرع 251، والــذي كان يحضرهــا إلــى 

التحقيق، يقترب منها كثيرًا ويلتصق بها ويلمس ثديها، وقد تكّررت الحادثة عدة مرات. 

اإلهانــات المختلفــة وحتــى اإلهانــات ذي الطبيعــة الجنســية هــي التــي كانــت علــى األجنــدة اليوميــة فــي 
الفــرع. تتذكــر الشــاهدة أنــه طــوال فتــرة اعتقالهــا لــم تنــادى باســمها قــط، لكــن ُنعتــت بأســماء مهينــة مثــل 
"عاهــرة". باإلضافــة إلــى ذلــك تحدثــت الشــاهدة عــن التهديــدات باالغتصــاب التــى تلقتهــا أيضــًا أمــام أختيهــا 
وأخيهــا. وردًا علــى ســؤال القاضيــة الرئيســة أكــدت الشــاهدة أنهــا أخــذت هــذه التهديــدات علــى محمــل الجديــة، 

وخافت أن يصيبها أو يصيب أفراد عائلتها سوء من جديد. 

بنــاًء علــى أقــوال الشــاهدة قــّدم ممثلــو المدعيــات والمدعيــن بالحــق المدنــي المحاميــان الشــريكان 
للمركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان ECCHR، باتريــك كروكــر وسباســتين شــارمر باســم 
ثمــان مّدعيــات ومــدٍع بالحــق المدنــي طلبــًا بعــدم معاملــة حــوادث العنــف الجنســي كحــوادث فرديــة بحســب 
القانــون األلمانــي، كمــا تــم التعامــل معهــا حتــى اآلن، بــل اعتبــار العنــف الجنســي جــزءًا مــن الجرائــم ضــد 
اإلنســانية، والتــي ُيتهــم بهــا )أنــور. ر(. فاالغتصــاب وكل أنــواع العنــف الجنســي يعتبــرون جــزءًا مــن الهجــوم 
الواســع النطــاق والممنهــج علــى الشــعب الســوري، ويتــم اســتخدامهم بشــكل موّجــه بهــدف القمــع. وقــد 
أكــد المحاميــان علــى قولهمــا باإلشــارة إلــى مرافعــات ســابقة أثبتــت هــذه الجرائــم، ومواضــع آخــرى عديــدة فــي 
ملــف الخطيــب تــم نشــرها للــرأي العــام، باإلضافــة إلــى ذلــك دعــم المحاميــان حّجتهمــا بواســطة تقاريــر 

منظمات دولية وطالبا بقراءة هذه التقارير كأدلة إثبات. 

ــذي  ــد محتمــل بالعنــف الجنســي ال ــور. ر( التهــام جدي ــر )أن ــان بتحديــث االتهــام وتحضي طالــب المحامي
وصفــاه بـ"أحــد أفظــع الجرائــم ذات العواقــب الوخيمــة. وتــم ارتــكاب هــذه الجرائــم بشــكل واٍع لقمــع الناجيــات 
ــأن موكالتهمــا وموكليهمــا يجمعهــم "األمــل أن األشــخاص الذيــن  ــان أقوالهمــا ب والناجيــن". أنهــى المحامي
اختــاروا الطريــق الصعــب وكســروا الصمــت سيســتمع مجلــس القضــاء لهــم“. خــالل قــراءة الطلــب ضــرب 
)أنــور. ر( رأســه عــدة مــرات بكفيــه. أمــا عــن الدفــاع والمشــاركات والمشــاركين اآلخريــن فــي القضيــة فقــد 

امتنعوا عن أخذ موقف بخصوص الطلب. 

محاكمة الخطيب، اليومان 46 و47، 25. 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020: 
أحد الناجين من فرع الخطيب يتعّرف على )أنور. ر(

أدلــى شــاهد تــم اعتقالــه مرتيــن فــي فــرع الخطيــب بأقوالــه فــي اليــوم 46 مــن قضيــة ســوريا أمــام 
المحكمــة اإلقليميــة العليــا بكوبلنــز، وطلبــت محاميتــه فــي بدايــة المرافعــة أن تســمح المحكمــة لــه بــأّلا 
يكشــف عــن هويتــه وبــأن يغطــي وجهــه جزئيــًا خــالل اإلدالء بأقوالــه. ذلــك أن الشــاهد قلــق علــى عائلتــه التــي مــا 

زالت تقيم في سوريا. ووافقت المحكمة على الطلب ألن أقوال الشاهد يمكن أن تعرض عائلته للخطر. 

بعدهــا بــدأ الشــاهد بــاإلدالء بأقوالــه: حكــى عــن المــرة األولــى التــي تعــّرض فيهــا لالعتقــال، وكانــت فــي 
شــهر آذار/ مــارس مــن العــام 2011 بالقــرب مــن دمشــق، بســبب مــن مشــاركته فــي مظاهــرة ضــد نظــام 
األســد. بعــد أن تعــّرض للضــرب القاســي تــم نقلــه إلــى فــرع الخطيــب، وهنــاك ُاســتقبل بمــا يســمى " حفلــة 
الترحيــب" ســيئة الســمعة والمعتــادة فــي ســجون المخابــرات العامــة الســورية. ُضــرب بعصــاة خشــبية علــى 
وجهــه، وأدى ذلــك إلــى عــدم قدرتــه علــى الرؤيــة بإحــدى عينيــه لفتــرة مؤقتــة وفقدانــه لعــدة أســنان. باإلضافــة 

إلى كسرعدة أضلع في الصدر مما صّعب عليه التنفس. 
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بعدهــا تــم جلــب الشــاهد إلــى زنزانــة جماعيــة خانقــة وممتلئــة بأكملهــا. الحقــًا فحصــه أحــد المســعفين 
الــذي دّبــر إرســال الشــاهد إلــى المستشــفى. عنــد وصولــه هنــاك قــام رجــال األمــن الذيــن صاحبــوه بإهانتــه 
بصــوٍت عــاٍل، ممــا جعــل مرضــى آخريــن يبصقــون عليــه. وعلــى الرغــم مــن قيــام أحــد األطبــاء بإعطائــه وصفــة 
طبيــة، قــام أحــد رجــال األمــن فــي الطريــق إلــى الســجن بتقطيعهــا. بعدهــا ُأحضــر الشــاهد إلــى التحقيــق وهــو 
معصــوب العينيــن، لكنــه اســتطاع مــن خــالل فتحــة فــي الـ"الطميشــة" رؤيــة مــا يحــدث حولــه. اتهمــه الضابــط 
الــذي قــام بالتحقيــق معــه بأنــه ينتمــي إلــى جماعــة إرهابيــة. ورد الشــاهد بشــكل ســاخر علــى هــذا االتهــام، ممــا 
جعــل الضابــط يضربــه عــدة مــرات فــي وجهــه، ويركلــه بركبتيــه بقــوة فــي بطنــه. ســألته القاضيــة إذا كان 
بإمكانــه التعــرف علــى هــذه الضابــط، فأشــار الشــاهد إلــى دكــة المّتهميــن، إلــى )أنــور. ر(. واســتقبل )أنــور. ر( 

ذاك االتهام بتعابير وجه جامدة. هنا سرت وشوشة وبلبلة بين صفوف الحضور.

حكــى الشــاهد كيــف تــّم التحقيــق معــه ثــالث مــرات خــالل اعتقالــه األول، وكيــف تعــّرض للتعذيــب حتــى 
اعتــرف بمشــاركته فــي المظاهــرت فــي آخــر التحقيــق. أجبــره أحدهــم علــى التوقيــع علــى أنــه لــن يشــارك فــي أيــة 

احتجاجات آخرى، وبعد حوالي األسبوع من اعتقاله تم إخالء سبيله. 
بعدهــا بعــام فــي شــهر آذار/ مــارس مــن العــام 2012 تعــّرض الشــاهد لالعتقــال مــرة أخــرى مــن قبــل 
قــوات األمــن وتــم إحضــاره إلــى فــرع الخطيــب. هنــاك انتظرتــه مــرة آخــرى "حفلــة الترحيــب" القاســية، وتحقيقات 
بــدون رحمــة ومعاييــر نظافــة ســيئة. فالزنزانــة التــى قضــى فيهــا الشــاهد طــوال اليــوم والنهار مــع 350 معتقاًل 
أخــرًا كانــت مغلقــة مــن جميــع الجهــات، ثمــة فتحــة فــي البــاب فحســب كان بعــض األكســجين يدخــل منهــا. 
التهبــت جــروح المعتقليــن الناتجــة عــن التعذيــب بســرعة شــديدة، وامتــألت فــي بعــض الحــاالت بالصــدأ، وفــي 
بعــض األوقــات اجتاحــت الديــدان الزنزانــة. لــدى الشــاهد ذاكــرة مؤلمــة عــن أحــد المعتقليــن المصابيــن معــه 
فــي الزنزانــة، والــذي مــات بعــد أســابيع طويلــة مــن اآلآلم الناتجــة عــن إصابتــه فــي الزنزانــة. وقــد طلــب رفاقــه 
فــي الســجن مــن الحــرس مــرارًا أن يوّفــروا لــه رعايــة صحيــة، لكــن بــدون جــدوى. بــداًل مــن ذلــك أمــر الحــراس 

المعتقلين بأن يضعوا المصاب بجانب المرحاض المتسخ، وأن يتركوه هناك ليموت. 

وصــف الشــاهد كيــف أن زمــالءه فــي المعتقــل ُجنــوا مــن ظــروف الحبــس هــذه: الوقــوف لعــدة أيــام 
مصابيــن وبــدون نــوم، وأنــه رأى آثــار تعذيــب كبيــرة علــى المعتقليــن معــه فــي الزنزانــة. بعــد عــدة أســابيع 
تعــّرض الشــاهد للضــرب مجــددًا مــن قبــل ضابطيــن فــي المخابــرات العامــة، وبعدهــا وضعــوه بمفــرده فــي 
غرفــة مظلمــة. بعــد عــدة أيــام تــم التحقيــق معــه مــرة آخــرى فــي فــرع الخطيــب، ومــن ثــم نقلــه إلــى ســجن آخــر 

تابع للمخابرات العامة.

الشــيء المحــزن جــدًا بالنســبة للحاضــرات والحاضريــن كان وصــف الشــاهد ألفــكار االنتحــار القاســية 
التــى تكونــت لديــه خــالل فتــرة اعتقالــه. وعلــى الرغــم مــن أن الرجــل اســتطاع، علــى حــد قولــه، أن يســترد صحتــه 
الجســدية، إال أنــه يعانــي حتــى اآلن مــن اضطرابــات فــي النــوم ومــن الذكريــات الصادمــة. الجــزء المهــم جــدًا مــن 
المحاكمــة أتــى حيــن اســتطاع الشــاهد التعــرف علــى المّتهــم الرئيســى )أنــور. ر( مــن بيــن ثمانــي صــور ُعرضــت 

عليه في أحد جلسات االستماع السابقة من قبل مصلحة الشرطة الجنائية االتحادية.
ســأله الدفــاع فــي اليــوم التالــي مــن المرافعــة عــن جلســة االســتماع ألقوالــه فــي فرنســا، وكيــف ُعــرض 
عليــه هنــاك الصــور الثمــان، وطلــب الدفــاع أن يحــّدد الشــاهد بوضــوح اذا مــا كان قــد اســتطاع فــي ذلــك الوقــت 
التعــرف علــى )أنــور. ر( بيــن هــذه الصــور، ولــم يكــن الشــاهد متأكــدًا. لكــن النائبــات والنــواب العاميــن كانــوا قــد 

ُأبلغوا قباًل أن الشرطة الفرنسية استلمت صور )أنور. ر( بعد جلسة االستماع مع الشاهد.  

طــرح ممثلــو المدعيــات والمدعيــن بالحــق المدنــي بضعــة أســئلة عــن االعتقــال األول في فــرع الخطيب، 
وتحديدًا بخصوص وصف تفاصيل جلسة االستماع األولى حتى يتم مقارنتها مع أقوال )أنور. ر(

محاكمة الخطيب، اليوم 48 و49، 1. 2 ديسمبر/ كانون األول 2020: 
أحد العاملين السابقين في المخابرات العامة يتحدث عن دور )أنور. ر( في 

الفرع 251
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 شــّكلت أقــوال أحــد الضبــاط المنشــقين عــن المخابــرات العامــة الســورية بــؤرة اهتمــام يومــي 48 و49 
مــن المحاكمــة أمــام المحكمــة اإلقليميــة العليــا لكوبلنــز. فــي البدايــة بــدا علــى الشــاهد القلــق، ولــم يجــب علــى 
األســئلة بشــكل واضــح وإنمــا بشــكل مــراوغ. لكــن بمــرور الوقــت تحّلــى الشــاهد بالهــدوء وظهــرت عليــه 

الخبرة أكثر.

 منــذ أن بــدأ اإلدالء بأقوالــه اتضــح أن الشــاهد ملــم جيــدًا بمعلومــات حــول تنظيــم المخابــرات العامــة. 
فقــد عمــل فــي المخابــرات العامــة لمــدة 30 عامــًا وفــي فــروع مختلفــة. عندمــا بــدأت المظاهــرات فــي العــام 
2011 ضــد النظــام الســوري وحتــى انشــقاقه وفــي النهايــة ولجوئــه إلــى ألمانيــا، عمــل الشــاهد فــي اإلدارة، 
ولذلــك فــإن فــرع الخطيــب للتعذيــب معــروف بالنســبة لــه. وقــد ركــزت أســئلة القاضيــات والقضــاة أيضــًا علــى 
ــن 2011  ــن أداروا فــرع الخطيــب فــي العامي هــذه المعلومــات مــن الداخــل. ذكــر الشــاهد أصحــاب القــرار الذي
ــر قســم التحقيقــات فــي  ــر الفــرع، باإلضافــة إلــى العقيــد )أنــور. ر( مدي و2012 وهــم اللــواء توفيــق يونــس مدي
أمــا بالنســبة للقــرارات  "بــأي وســيلة ممكنــة".  الفــرع، وكانــت وظيفــة األخيــر الحصــول علــى المعلومــات 
المهمــة، كاالعتقــال الجماعــي مثــاًل، فقــد قــام حافــظ مخلــوف باتخاذهــا. وقــد وصفــه الشــاهد بأنــه "منّفــذ 
تعليمــات األســد". أمــا طالــب حســن، وهــو مــن أبنــاء الطائفــة العلويــة، فقــد ســاعد )أنــور. ر( فــي تنظيــم وإدارة 
جلســات التحقيــق. أحــد النقــاط المهمــة بالنســبة للشــاهد كانــت أن نظــام األســد لــم يثــق إال بأبنــاء الطائفــة 

العلوية منذ اندالع الثورة على أقل تقدير، فاالنتماء الديني مهّم للغاية بالنسبة للنظام.
 

بعدهــا تحــدث الشــاهد عــن جهــاز إدارة المخابــرات العامــة، والــذي كان لديــه اطــالع عميــق عليه. ووصف 
إلــى اإلدارة، وعليــه قامــت اإلدارة  العامــة اآلخــرى كانــت ترســل مســتندات  المخابــرات  الشــاهد أن فــروع 
بتســجيلها بشــكل رقمــي وحفظهــا فــي قواعــد البيانــات. اختصــت العديــد مــن المســتندات بالتعذيب وبحاالت 
الوفــاة. وأوضــح الشــاهد إحــدى التعليمــات المعتــادة فــي جلســات التحقيــق؛ إذا كتــب المديــر فــي التعليمــات: 
"اقتراحــات للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات" يعنــى ذلــك أمــرًا بتعذيــب المعتقــل أوالمعتقلــة. بحســب 
قــول الشــاهد يعــرف جميــع العامليــن فــي المخابــرات العامــة ذلــك. ومنــذ آذار/ مــارس مــن العــام 2011 ازداد 
عــدد هــذه التعليمــات. أضــاف الشــاهد أنــه رأى تعليمــات بالتعذيــب مــن فــرع 251 بشــكل متكــرر وموّقعــة مــن 

قبل أنور ر.

باإلضافــة إلــى ذلــك أرســلت فــروع المخابــرات العامــة مــا يســمى "بســجل المــوت إلــى اإلدارة"، وفــي هــذا 
الســجل تــم تقيــد أســماء المعتقــالت والمعتقليــن المتوفيــن. اســتلمت اإلدارة كل يــوم عــدة قوائــم عليهــا 

أسماء العشرات من الموتى، وال ُيذكر في العادة سبب الوفاة. 
بشــكل مثيــر لإلعجــاب وصــف الشــاهد خوفــه الشــخصي: فقــد تــم التحقيــق معــه مــن قبــل )أنــور. ر(، 
بعدمــا رفــض أن يشــارك فــي فــض وقمــع المظاهــرات، وتــم إرســاله إلــى الســجن عــدة مــرات لفتــرة زمنيــة 
قصيــرة وتعــرض للتعذيــب. وقــال الشــاهد إنــه خــالل ســنوات الثــورة "انكســر كل شــيء بداخلنــا"، وأن خوفــه 

من النظام السوري مازال موجودًا وهو في ألمانيا. 

خــالل اإلدالء بأقوالــه نّبــه الشــاهد عــدة مــرات أن ظهــوره أمــام المحكمــة يمكــن أن يــؤدي إلــى تبعــات 
مســيئة لعائلتــه. فقــد تعرضــت عائلتــه بالفعــل للتهديــد مــن أتبــاع النظــام الذيــن طلبــوا منهــا أن تقنعــه 
بالعــدول عــن اإلدالء بأقوالــه فــي كوبلنــز. شــعر العديــد مــن صديقاتــه وأصدقائــه بـ"انتقــام النظــام"، وأظهــر 
الشــاهد قلقــه حتــى علــى ســالمته الشــخصية. أقــرت القاضيــة الرئيســة بصعوبــة الموقــف، لكنهــا لــم تــَر مفــرًا 
مــن التزامــات الشــهود. لذلــك طالبــت القاضيــة منــه عــدة مــرات خــالل المرافعــة أن يدلــى بشــهادة صادقــة 

وكاملة. 

فــي صبــاح يــوم 3 كانــون األول/ ديســمبر، أي اليــوم الخمســون مــن المحاكمــة، وصــل تهديــد وبــاء 
كورونــا إلــى المحاكمــة، األمــر الــذي تســبب بإلغــاء جلســة االســتماع ألحــد المدعييــن المشــتركين حســب جدول 
المحكمــة، وذلــك ألن أحــد أعضــاء هيئــة المحكمــة وجــب عليــه أن يبقــى بالعــزل الصحــي، ومــن غيــر الواضــح 

متى ستتابع الجلسة وكيف سيؤثر ذلك على مسار القضية.
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محاكمة الخطيب، اليوم 50، 9 كانون األول/ ديسمبر 2020: 
أحد الناجين من التعذيب في فرع الخطيب يتحدث ويطالب محامي الدفاع 

عن )إياد. أ( بإدراج خطابه ضمن األدلة 

بعكــس التوقعــات اســتكملت جلســة اليــوم 50 مــن المحاكمــة بحضــور جميــع أعضــاء هيئــة القضــاء. 
فقــد كان هنــاك اشــتباه فــي إصابــة أحــد أعضــاء الهيئــة بالكورونــا، لكنــه لــم يكــن صحيحــًا. لذلــك اســتطاع 
الناجــي الــذي تــم اعتقالــه فــي فــرع الخطيــب فــي العــام 2011 أن يدلــى بأقوالــه فــي هــذا اليــوم أمــام المحكمــة، 

وقد كان طبيبًا في سوريا وتم اعتقاله بتهم واهية.

عنــد وصولــه فــرع الخطيــب تــم إجبــاره علــى خلــع مالبســه. خــالل جلســات االســتجواب تعــّرض الرجــل 
عــدة مــرات للضــرب بالكابــالت علــى قدميــه. فــي أول أيــام اعتقالــه كان فــي زنزانــة فرديــة بــدون نوافــذ، "الميــزة" 
الوحيــدة فــي هــذه الزنزانــة هــي أنــه اســتطاع أن يســتلقي، لكنــه شــعر كمــا لــو أنــه فــي قبــر! بعدهــا تــم نقلــه إلــى 
زنزانــة جماعيــة. تحــدث الشــاهد مثــل العديــد مــن المعتقــالت والمعتقليــن الســابقين عــن الظــروف الكارثيــة 
هنــاك، فقــد كانــت الزنزانــة دائمــًا ممتلئــة علــى آخرهــا، وفيهــا عــدد مــن المعتقليــن يصــل إلــى 40. حتــى أنــه لــم 
يكــن هنــاك مســاحة لالســتلقاء علــى األرض، ووجــب علــى الكثيريــن أن ينامــوا وهــم جالســين. تحــدث الشــاهد 

عن وضعية أو طريقة خاصة للنوم تعّلمها المعتقلون حتى يوفروا مساحة خالل النوم.  

أردف الشــاهد أن معظــم جــراح المعتقليــن لــم تتــم معالجتهــا، وانتشــر القمــل فــي كل مــكان. توّرمــت 
قدمــاه مــن الضــرب، حتــى أن المشــي أو الوقــوف ســببا لــه شــديد اآلالم، وتــم تهديــده بحرمانــه مــن القــدرة علــى 
اإلنجــاب. كان باســتطاعته ســماع الصــراخ العالــي للمعتقليــن اآلخريــن مــن شــدة التعذيــب. باإلضافــة إلــى 
ذلــك خســر الشــاهد حوالــي 10 إلــى 12 كيلوجــرام مــن وزنــه خــالل فتــرة اعتقالــه، فلــم يكــن هنــاك طعــام كاٍف. 
ولــم تســتلم عائلتــه خــالل هــذه الفتــرة أي تأكيــد رســمي علــى اعتقالــه. بعــد اعتقالــه فــي فــرع الخطيــب تــم نقلــه 

إلى معتقلين آخرين حتى تم إخالء سبيله. 
بعدمــا أدلــى الشــاهد بأقولــه قــدم الدفــاع طلبــًا لتقديــم أدلــة: فقــد أكــد أحــد خبــراء الخطــوط أن )إيــاد. أ( 
كتــب الوثيقــة الُمقدمــة بيــده، وكانــت الوثيقــة عبــارة عــن خطــاب كتبــه إلــى دفاعــه. كتــب )إيــاد. أ( تعليقــًا 
ــر مــن العــام 2020،  ــي/ نوفمب ــة فــي شــهر تشــرين الثان ــم عرضهــا فــي القضي ــي ت بخصــوص صــور قيصــر الت
ووصــف )إيــاد. أ( كيــف أن صــور الجثــث جعلتــه مذهــواًل يبكــي خــالل عودتــه إلــى الســجن، وشــكر قيصــر الــذي 
أصبــح بطــاًل بنشــره لهــذه الصــور. حيــن انــدالع الثــورة العــام 2011 وجرائــم النظــام المتزايــدة وجــد )إيــاد. أ( 
نفســه أمــام قــرار صعــب، إمــا أن يمتنــع عــن تنفيــذ األوامــر، األمــر الــذي يعنــي موتــه بالتأكيــد، وإمــا أن يهــرب، 
لكــن كان عليــه حينهــا أن يتــرك عائلتــه وراءه. وحتــى يحمــي عائلتــه قــرر أن ينتظــر حتــى ســنحت الفرصــة لــه 
ولعائلتــه للهــرب ســوية وذلــك فــي العــام 2012. وســأل )إيــاد. أ( القضــاء: أليســت حمايتــه لعائلتــه أمــرًا مهمــًا؟ 
كمــا طالــب المحكمــة أن تجيــب علــى هــذا الســؤال ولكــن ليــس بشــأن حالتــه فحســب بــل لتكــن اإلجابــة لــكل 
الجنــود فــي المســتقبل الذيــن قــد يندلــع فــي بالدهــم ثــورة، ويقفــون أمــام نفــس القــرار. فــي النهايــة قــّدم 
الشــكر لمجلــس القضــاء ولمقدمــي اإلدعــاء فــي هــذه الدعــوى ولدفاعــه، وباألخــص لــكل الشــهود الذيــن 
يدلــون بأقوالهــم ضــد جرائــم تعذيــب نظــام األســد. أراد أيضــًا أن يذّكــر بــكل مــن الزال صامــدًا فــي ســوريا، آمــاًل 

في الديموقراطية والحرية والسالم ويواجه النظام الذي ما زال يقوم بتعذيب الناس. 

لكــن مــا لــم يذكــره فــي هــذا الخطــاب هــو دوره الشــخصي، فبحســب الدعــوى القضائيــة المقدمــة ضــده 
بصفتــه موظفــًا ذا رتبــة قياديــة فــي فــرع األربعيــن، هــو أيضــًا مســؤول عــن اعتقــال العديــد مــن األشــخاص 

وإحضارهم بشكل واعي إلى فرع الخطيب الذي يمارس التعذيب والقتل.

لكــن دفاعــه أّكــد أن موكلهــم كتــب هــذا الخطــاب بــدون مســاعدتهم. وردًا علــى ســؤال القاضية الرئيســة 
مــا إذا كان بإمــكان المّتهــم تأكيــد كتابتــه هــذا الخطــاب بنفســه، وّضــح الدفــاع أن )إيــاد. أ( ســيتابع التزامــه 
بالصمــت. عليــه رد المدعــي العــام أن تقريــر الخبيــر يحتــاج إلــى عينــة مــن الكتابــة اليدويــة للمقارنــة، وأن هــذه 

العينة غير موجودة. 
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محاكمة الخطيب، اليوم 51، 10 ديسمبر/ كانون األول 2020: 
أحــد الناجيــن يحكــي عــن تعذيــب جســيم فــي فــرع الخطيــب وعــن مركــز للمــوت 

في حرستا.

أدلــى أحــد الناجيــن الــذي حضــر مــن النرويــج خصيصــًا يــوم 51 مــن المحاكمــة بأقوالــه. حكــى الشــاهد عــن 
حالتــه حيــن نقلــه إلــى فــرع الخطيــب حيــث ُأثخــن جســده بإصابــات جســيمة جــراء التعذيــب فــي أحــد المعتقــالت 
األخــرى. وعلــى الرغــم مــن ذلــك تعــّرض الشــاهد فــي فــرع الخطيــب للضــرب بشــكٍل منتظــم، باألخــص علــى 
ظهــره المصــاب بشــدة، وكان جســده مغطــى بالــدم بشــكل دائــم، وتصاعــدت منــه رائحــة كريهــة. فــي الزنزانــة 
التــي شــاركها مــع حوالــي 400 معتقــل، تــم وضعــه فــي الزاويــة ألن رائحتــه نتنــة للغايــة، وألن أي لمســة كانــت 
مؤلمــة بشــدة. غالبــًا مــا جلــس عاريــًا ألن مالبســة مليئــة بالدمــاء. وألن فتحــات التهويــة موجــودة فقــط فــي 
دورات الميــاه كان رفاقــه فــي المعتقــل يذهبــون إلــى الحمــام عــدة مــرات فــي اليــوم كــي يستنشــقوا بعــض 
الهــواء. قــرع آخــرون عــدة مــرات علــى البــاب طلبــًا المســاعدة ألن الرائحــة الصــادرة عنــه كانــت شــنيعة للغايــة. 
خــالل جلســات اســتماعه لــم يســتطع حــراس الســجن أن يتحملــوا تلــك الرائحــة، وكانــوا يدفعــون بــه إلــى 
الفنــاء، وهنــاك يتعــرض للــركل والضــرب مــن كل مــن يمــر بجانبــه، واألمــر الــذي مّكنــه فــي بعــض األحيــان مــن 

مراقبة قدوم معتقلين جدد إلى فرع الخطيب، والذين تعرضوا أيضًا للضرب الشديد.  

خــالل جلســات التحقيــق معــه اشــتكى أحــد الضبــاط، وهــو ذو رتبــة رفيعــة المســتوى، أن مكتبــه اتســخ 
بالــدم، وأمــر الحــراس أن يواصلو"تربيتــه" فــي الخــارج، ألنــه لــم يعــِط اإلجابــات المطلوبــة علــى أســئلة الضابــط. 
بعــد عــدة تحقيقــات وفــي وقــت مــا أوضــح لــه هــذا الضابــط أنــه ســيتم نقلــه إلــى المستشــفى. بعــد حوالــي 
خمســة أو ســتة أيــام ُنقــل إلــى مستشــفى عســكري فــي ضاحيــة حرســتا. لــم يكــن هنــاك عــالج وإنمــا تعذيــب 
أســوأ. فقــد تــم إحضــاره إلــى غرفــة فيهــا عشــرين ســريرًا، علــى كل ســرير تــم تقييــد معتقليــن اثنيــن علــى األقــل. 
هنــاك تــم مواصلــة ضربــه، فــي بعــض األوقــات بواســطة الســوط، وفــي الليــل قــدم حــراس آخــرون مــن أجــل 
متابعــة الضــرب. حتــى أنــه تعــرض للتعذيــب بواســطة ســكين! كل يــوم كان يمــوت أشــخاص أكثــر، أمــا هــو فقــد 

كان يفقد الوعي بشكل منتظم. عندما اشتكى بعض األشخاص من ألم في أيديهم تم قطعها. 

لذلك وصف الشــاهد هذه "المستشــفيات" العســكرية بأنها مكان ُيرســل إليه المعتقلون المصابون 
بشــدة مــن قبــل المخابــرات العامــة حتــى يموتــوا، أو لمواصلــة تعذيبهــم حتــى المــوت. لــم يتوفرهنــاك أي عــالج 
طبــي فــي أي وقــت. فــي النهايــة تــم إلقائــه فــي الشــارع، وكان مثخنــًا بالجــراح ومغطــى بالذبــاب، وبفضــل 

معجزة وجده سائق تاكسي وهو مايزال على قيد الحياة وأوصله إلى عائلته.  

حيــن أخذتــه عائلتــه إلــى أحــد األطبــاء قــال لهــم أنــه ال يســتطيع مســاعدته، وإن عليــه مغــادرة البلــد 
بأســرع وقــت ممكــن. أحضرتــه عائلتــه بالســيارة إلــى األردن فــي اليــوم التالــي، وهنــاك مكــث فــي مستشــفى 
متخصــص وأجــرى عــدة عمليــات جراحيــة. بعــد إنهــاء الشــاهد ألقوالــه تــم عــرض صــورة لظهــره، والتــي أخذتهــا 
الشــرطة النرويجيــة فــي العــام 2017 خــالل التحقيــق معــه، بعــد ســتة أعــوام مــن التعذيــب ورغــم العمليــات 

الجراحية كان ظهره مغطى بالندبات! 

خــالل ســرد أقوالــه انتشــر صمــت ملــيء بالذعــر فــي قاعــة المحكمــة، حتــى أن القاضيــة الرئيســة نفســها لــم 
تعــرف مــاذا عليهــا القــول فــي النهايــة! تــم إيقــاف المحاكمــة عــدة مــرات مــن أجــل أخــذ اســتراحة. فــي النهايــة 

تخلى الدفاع واإلدعاء عن طرح أسئلة أخرى حتى ال ُيصعبوا األمر أكثر على الشاهد.  

محاكمة الخطيب، اليوم 52، 16 ديسمبر/ كانون األول 2020: 
إحدى الناجيات تتحدث عن اعتقالها في فرع الخطيب.

فــي اليــوم الثانــي والخمســين مــن المحاكمــة المتعلقــة بســوريا حضــرت إحــدى الناجيــات بنــاًء علــى 
اســتدعائها للحديــث عــن فتــرة اعتقالهــا فــي فــرع الخطيــب. قّدمــت محاميتهــا طلبــًا بالســماح للشــاهدة 
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بــاإلدالء دون الكشــف عــن هويتهــا، وتغطيتهــا جزئيــًا بقطعــة قمــاش، إذ أن عائلتهــا التــي تعيــش تحــت 
ســيطرة النظــام فــي ســوريا يمكــن أن تتعــرض للخطــر نتيجــة أقوالهــا. وافقــت المحكمــة علــى الطلــب، 

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

ثــم بــدأت الشــاهدة إفادتهــا: كانــت قــد التقــت فــي 29 مايــو/ أيــار مــن العــام 2012 بخمســة أصدقــاء 
لخــوض مناقشــة حــول السياســة واأليديولوجيــات، عندمــا اقتحمــت مجموعــة مــن الرجــال المســلحين فجــأة 
المكتــب الــذي اجتمعــوا فيــه فــي دمشــق، وقامــوا باعتقــال الشــاهدة وأصدقائهــا. تــم عصــب أعيــن األصدقــاء، 
ــى الفــرع رقــم أربعيــن حيــث تعــّرض األصدقــاء  ــم نقلهــم أواًل إل ــم ت ــى األرض. ومــن ث بينمــا ُأمروهــا بالنظــر إل

للتعذيب والضرب "للترحيب بهم"، كما تعرض أحد أصدقائها للتعذيب بالصدمات الكهربائية.

ــى فــرع الخطيــب )الفــرع رقــم 251( حيــث أمضــت عــدة  ــم اصطحابهــا بمفردهــا إل ــي فت ــوم التال فــي الي
ــى الوضــع. اضطــرت  ــدو كأنهــا موشــكة عل ــى وتب ــة مــع ســجينة أخــرى حبل ــرة للغاي ــة صغي أســابيع فــي زنزان
االمرأتــان هنــاك إلــى النــوم علــى بطانيــات مليئــة بالقمــل، وبالــكاد تصــل إليهمــا ذرة هــواء نقــي. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، لــم ُيســمح لهمــا بالذهــاب إلــى دورات الميــاه المتســخة إال فــي أوقــات محــددة. فــي طريقهــا إلــى دورة 
الميــاه تمكنــت مــن رؤيــة أقــدام بعــض المعتقليــن اآلخريــن الملطخــة بالدمــاء. كمــا لــم يتــم إحضــار طعــام لهــا 
إال مرتيــن فــي اليــوم، وكان الطعــام متعفنــًا غالبــًا. كثيــرًا مــا كانــت تســمع فــي الليــل صرخــات مروعــة ألنــاس 
يتعرضــون للتعذيــب الوحشــي. حســب أقوالهــا باتــت تســمع هــذه الصرخــات طيلــة فتــرة وجودهــا فــي الفــرع 

.251

فيمــا بعــد تــم نقلهــا إلــى عنبــر جماعــي مــع مــا يزيــد عــن عشــرين امــرأة أخــرى. كان الجــو فــي هــذه الزنزانــة 
خانقــًا والظــروف الصحيــة غيــر مقبولــة أبــدًا وقــد امتــأل المــكان بالصراصيــر. حيــن تمــت إبادة الصراصيــر بالمواد 

الكيميائية كادت النساء يختنقن من الغازات السامة.
لــم تتعــرض الشــاهدة نفســها للتعذيــب، لكــن العديــد مــن النســاء األخريــات فــي العنبــر تعرضــن 
للضــرب المبــرح. لــذا تعتبــر قصتهــا مميــزة، إذ أنهــا تــدرك أنهــا اختبــرت فــي فــرع الخطيــب معاملــة أقــل قســوة 
بكثيــر ممــا عاشــها آخــرون. ولــم ترغــب الشــاهدة فــي الكشــف عــن الســبب وراء ذلــك ألن ذلــك قــد يكشــف عــن 

هويتها.
تــم التحقيــق معهــا مــرة واحــدة خــالل فتــرة وجودهــا فــي الخطيــب لكنهــا لم تفصــح عن أية معلومــات وال 

حتى عندما تم تهديدها بالجلد. ولم يكن المحققون في هذه الحالة ال )أنور. ر( وال )إياد. أ(.

بعــد االســتماع إلــى أقــوال الشــاهدة تلــت المحكمــة بيانــًا لمكتــب المدعــي العــام االتحــادي، بشــأن طلب 
قّدمــه الممثــالن عــن المدعيــن بالحــق المدنــي، المحاميــان الشــريكان فــي المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية 
وحقــوق اإلنســان ECCHR باتريــك كروكــر وسيباســتيان شــارمر اللــذان طالبــا فــي العريضــة بعــدم التعامــل مــع 
حــاالت العنــف الجنســي علــى أنهــا قضايــا فرديــة، بــل علــى أســاس أنهــا جرائــم ضــد اإلنســانية التــي ُتســند إلــى 
المّتهــم الرئيســي )أنــور. ر(. لــم يعتــرض مكتــب المدعــي العــام االتحــادي علــى المالحظــة القانونيــة هــذه، ووافق 

على أن العنف الجنسي كان وال يزال ُيستخدم في سوريا بشكل ممنهج وواضح.

محاكمة الخطيب، اليوم 53 و54، 6. 7 يناير/ كانون الثاني 2021: 
أحــد الناجيــن يدلــي بأقوالــه ويطالــب المدعــي العام االتحــادي بفصل الدعوى 

ضد )إياد. أ(

ســألت القاضيــة الرئيســة فــي بدايــة أول مرافعــة بعــد اســتراحة األعيــاد إذا مــا كان هنــاك ممثــالت 
وممثليــن معتمديــن للصحافــة المتحدثــة بالعربيــة فــي قاعــة المحاكمــة وبحاجــة إلــى ترجمــة فوريــة. وألن أحــدًا 
لــم يجــب علــى هــذا الســؤال، كمــا جــرى فــي األســابيع الســابقة، قالــت القاضيــة إنهــا لــن تطــرح هــذا الســؤال 
مــرة أخــرى ألن الجميــع علــى األرجــح علــى علــم بوجــود ترجمــة. أمــا بالنســبة للصحفيــات والصحفيــن المتحدثيــن 
بالعربيــة، فقــد كان هــذا الســؤال محبطــًا ألنهــم يريــدون االســتفادة مــن الترجمــة الفوريــة ولكــن يتــم رفــض 

طلبهم ألنهم ليسوا من الصحافة المعتمدة لدى المحكمة. 

نجــى الشــاهد الــذي أدلــى بأقوالــه فــي هــذا اليــوم مــن التعذيــب فــي فــرع الخطيــب. كان وصفــه واضحــًا 
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ومحّددًا، وفّرق بشكل واضح بين ما أمكنه تذكره بشكل دقيق وبين ما يتذكره بشكل ضبابي. 

 قــال الشــاهد إنــه وقــت اعتقالــه مــن قبــل المخابــرات العامــة الســورية تــم اتهامــه بالمشــاركة فــي 
مظاهــرات ضــد نظــام بشــار األســد، والــذي لــم يكــن صحيحــًا وقتهــا بعــد، وتــم إحضــاره إلــى مــكان غيــر معــروف 
فــي البدايــة، بعدهــا ُنقــل إلــى فــرع الخطيــب. فــي اليــوم نفــس تــم اعتقــال عــدة أشــخاص مــن مدينتــه. شــرح 
الشــاهد، مثــل الشــاهدات والشــهود الســابقين، كيــف تــم الترحيــب لــه بالضــرب، وحبســه فــي زنزانــة صغيــرة 
مــع أشــخاص ُكُثــر. كانــت ظــروف الحبــس شــنيعة للغايــة؛ فلــم يكــن الطعــام كاٍف حتــى ال يموتــوا مــن الجــوع 

فقط، وتعّرض الرجل للضرب على قدميه ورجليه وبطنه وحتى اليوم يمكن رؤية آثار اإلصابات على رجله. 

تحــدث الشــاهد عــن ســماعه صــراخ المعتقليــن اآلخريــن طــوال الوقــت تقريبــًا. يتذكــر باألخــص رجــاًل فــي 
حوالــي الســبعين مــن عمــره تعــّرض للتعذيــب علــى الرغــم مــن معاناتــه مــن ارتفــاع ضغــط الــدم. وقــد قابــل 
الشــاهد أيضــًا ولــدًا صغيــرًا فــي فــرع الخطيــب وقــام برعايتــه. لــم يكــن الولــد أكبــر مــن 12 أو 13 عامــًا، وكان 
ــة  ــه بالعــالج عــدة مــرات، ومعرفــة الحــراس بإصاب ــاري فــي قدمــه. وعلــى الرغــم مــن مطالبت ــٍق ن ــًا بطل مصاب

الولد، ُمنعت الرعاية الطبية عنه وتعرض للتعذيب مجددًا.

بعــد االنتهــاء مــن ســماع أقــوال الشــاهد طالــب المّدعــى العــام االتحــادي بفصــل الدعــوى ضــد )إيــاد. أ(، 
فاالدعــاء العــام يفتــرض أن األدلــة الالزمــة ضــد )إيــاد. أ( ســتكون موجــودة بحلــول منتصــف شــباط/ فبرايــر مــن 
هــذا العــام، وســيصدر حكــم فــي يــوم 24 و25 شــباط/ فبرايــر، أمــا الدعــوى ضــد المّتهــم الرئيســي )أنــور. ر( 

فسُتتابع بغض النظر عن ذلك. 

بعــد هــذا التصريــح وتصاريــح أخــرى مــن االدعــاء العــام تابعــت المحاكمــة قــراءة أحــد تقاريــر منظمــة 
ــدور  ــدًا"، "We've Never Seen Such Horror"، وي ــَر مثــل هــذا الرعــب أب ــم ن ــوان "ل هيومــن رايتــس وتــش بعن
التقريــر حــول القتــل والتعذيــب الممنهــج ضــد المدنيــات والمدنييــن خــالل وبعــد مظاهــرات درعــا مــن العــام 
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كان اليــوم التالــي للمحاكمــة أقصــر بكثيــر، فقــد تــم دعــوة أحــد رؤســاء المباحــث الجنائيــة ليتحــدث عــن 
تحريات الشرطة الجنائية االتحادية حول القبور الجماعية في سوريا. 

قامــت الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة بإجــراء تحريــات بعــد إدالء الشــاهد المعــروف "ب.ز 30/07/09" 
بأقوالــه فــي يومــي 30 و31 مــن المحاكمــة )انظــر تقاريــر المحاكمــة الســابقة(. وتحــّدث الشــاهد خــالل جلســات 
االســتماع التــي أجرتهــا الشــرطة معــه عــن المقابــر الجماعيــة، ومــن ضمنهــا القطيفــة، وألن الشــاهد "ز 
30/07/19" اســتطاع وصــف الموقــع الجيوغرافــي للمقابــر الجماعيــة، اســتطاع ضبــاط التحريــات بواســطة 
خرائــط جوجــل وخدمــات صــور أبــل تأكيــد وجــود مقابــر فــي الموقــع الموصــوف. فمــن خــالل صــور القمــر 
الصناعــي اســتطاعوا التعــرف علــى حفــر عمقهــا حوالــي 100 متــرًا وعلــى هيئــة تشــبه الحفــر. بالنســبة للضبــاط 
ــر موضــع  ــر جماعيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك اســتطاعت الشــرطة متابعــة تغّي كان ذلــك تأكيــد علــى وجــود مقاب
التربــة بمســاعدة صــور إضافيــة لألقمــار الصناعيــة مــن قبــل مركــز الطيــران والفضــاء األلمانــي. حتــى اآلن 
يمكــن إدخــال اإلحداثيــات الجغرافيــة للموقــع فــي أبــل، ورؤيــة حفــر مملوئــة ومحاطــة بســور. تؤكــد أقــوال 
الشــاهدات والشــهود اآلخريــن علــى وجــود مقابــر جماعيــة أخــرى. لكــن لــم تنتــه تحريــات الشــرطة الجنائيــة 

االتحادية بهذا الخصوص بعد. 

محاكمة الخطيب، اليوم 55، 13 يناير/ كانون الثاني 2021: 
أحد الناجين يتحدث عن االعتقال والتعذيب في فرع الخطيب:

بــدأ اليــوم الخامــس والخمســون مــن المحاكمــة باالســتماع إلــى أحــد الناجيــن الــذي تحــدث عــن اعتقالــه 
فــي ســجون مختلفــة مــن بينهــا فــرع الخطيــب، وُســمح لهــذا الشــاهد أيضــًا أن يدلــي بأقوالــه بــدون الكشــف 

عن هويته، وذلك بسبب قلقه على أمان أقاربه في سوريا. 

كانــت المــرة األولــى العتقــال الشــاهد فــي العــام 2011، وحــدث االعتقــال ضمــن أحــد المظاهــرات فــي 

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0611webwcover.pdf
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دمشــق. فقــد كان الشــاهد وقتهــا مــع مجموعــة مــن الناشــطات والناشــطين السياســيين فــي مظاهــرة ضــد 
نظــام األســد، وفجــأة بــدأ إطــالق النــار، وتــم وضعــه فــي ميكروبــاص مــن قبــل أشــخاص يرتــدون مالبــس 
مدنيــة. هنــاك تعــّرض الشــاهد مــع مــن معــه للضــرب والــركل، وُأخــذ مــع الناشــطات والناشــطين إلــى قســم 
الفــرع أربعيــن، بعــد أن تــّم تقييــد أيديهــم وإغمــاض أعينهــم، بعدهــا وجــب عليهــم االنتظــار واقفيــن أمــام 
الحائــط. فــي جلســة االســتماع التاليــة عّذبهــم العاملــون فــي الســجن بعــدة وســائل مــن بينهــا الصعقــات 

الكهربائية. 

ــه بفتــرة قصيــرة جــدًا تعــّرض لالنتهــاكات  ــى فــرع الخطيــب، وبعــد وصول الحقــًا تــم إحضــار الشــاهد إل
خــالل تفتيشــه مــن قبــل الحــراس لدرجــة أنــه فقــد الوعــي. أحضــروه بعدهــا إلــى القبــو مــن أجــل التحقيــق معــه، 
وكانــت رائحــة الــدم والكحــول تفــوح مــن القبــو وهنــاك تعــرض الشــاهد للضــرب والــركل والجلــد بالكبــل عــدة 

مرات.
حســب تعبيــره مازالــت تعذبــه حتــى اليــوم ذكــرى شــنيعة لصبــي كان يبلــغ مــن العمــر وقتهــا حوالــي 15 
عامــًا، وقــد جلــس معــه فــي الميكروبــاص فــي طريقــه إلــى قســم الفــرع أربعيــن. ضــرب ضبــاط األمــن الصبــي 
بعصــا مغّطــاة بالمســامير علــى ظهــره. وقــد رأى الشــاهد ذلــك الصبــي مــرة أخــرى فــي قبــو التحقيقــات فــي 

فرع الخطيب، وهناك تعرض لتعذيب قاٍس مرة أيضًا. 

قضــى باقــي فتــرة الحبــس فــي زنزانــة جماعيــة صغيــرة للغايــة. كان هنــاك أيضــًا أشــخاص فــي وضــع 
صحــي ســيء بشــكل واضــح. كان أحدهــم يعانــي مــن الصــرع. بعــد حوالــي أســبوع تــم نقــل الشــاهد إلــى فــرع 
ــارات المنتظمــة للحــراس،  آخــر للســجن. هنــاك قضــى 21 يومــًا فــي زنزانــة جماعيــة. تحــدث الشــاهد عــن الزي
وقــد اختــاروا فــي تلــك الزيــارات مجموعــة عشــوائية مــن المعتقليــن وضربوهــم بقســوة شــديدة، ولــم يســلم 
منهــم حتــى كبــار الســن. لــم يســتطع الشــاهد النــوم مــرات عــدة بســبب الصــراخ المتواصــل القــادم مــن 

الزنزانات األخرى. 

فــي نيســان/ أبريــل مــن العــام 2012 تعــّرض الشــاهد لالعتقــال مــرة أخــرى خــالل عملــه علــى مشــروع 
سياســي مــع ناشــطات وناشــطين سياســيين، وعنــد هجــوم قــوات األمــن المســلحة علــى المبنــى اإلداري 
حــاول الناشــطات والناشــطون إخفــاء عملهــم وألقــوا بأجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة وبأجهــزة التابلــت مــن 
النافــذة، لكــن لألســف بــال جــدوى. تــم ًاحضارالشــاهد مــن جديــد إلــى الفــرع أربعيــن، وهنــاك تــم التحقيــق معــه 

مرتين، وتعرض للتعذيب خالل ذلك، وبين كل تحقيق وآخر كان يتم إحضاره إلى القبو للتعذيب. 

بعدهــا تــم نقلــه مــرة أخــرى إلــى فــرع الخطيــب، وُوضــع فــي البدايــة فــي أحــد الطرقــات وتمــت معاملتــة 
بطريقــة "عاديــة"، فلــم يعــرف أحــٌد آنــذاك ســبب اعتقالــه. بعدهــا تــم نقلــه إلــى زنزانــة بداخلهــا مــا يقــرب مــن 
مائتــي معتقــل. كانــت الزنزانــة تشــبه كافتيريــا تــم تحويلهــا لزنزانــة. بعــد أول جلســة تحقيــق تــم إحضــاره إلــى 
زنزانــة جديــدة، وكانــت مكتظــة بأكثــر مــن 60 شــخصًا علــى مســاحة حوالــي 20 متــرًا مربعــًا. كان مــن الصعــب 
الجلــوس أو اإلســتلقاء، وهكــذا صــرح الشــاهد بأنــه اضطــر إلــى النــوم ثالثــة إلــي أربعــة أيــام وهــو واقــف. حســب 
قولــه فقــد النــاس صوابهــم تحــت هــذه الظــروف أو مرضــوا، وهــو نفســه عانــى مــن الحمــى الشــديدة لعــدة 

أيام. 
كان ســرد الشــاهد عــن صبــي عمــره حوالــي 14 عامــًا كان معــه فــي نفــس الزنزانــة محزنــًا للغايــة. اعتقلــت 
الســلطات الصبــي خــالل بحثهــم عــن أخيــه، وكانــوا يخرجونــه كلَّ 30 دقيقــة مــن الزنزانــة علــى مــدار يوميــن 

كاملين، ويضربونه باألخص على باطن قدميه وساقيه.

بعــد انتهــاء الشــاهد مــن ســرده، قــام بتحديــد مواقــع الســجون المختلفــة علــى مخطــط قــام برســمه 
جزئيًا. بعدها أنهى أقواله.

تابعــت المحكمــة قــراءة تقرير"لــم نــَر مثــل هــذا الرعــب أبــدًا، We have never seen such horror" والــذي 
ــر حــول المظاهــرات فــي درعــا، ورد فعــل قــوات األمــن  ــدور التقري ــه منظمــة هيومــن رايتــس وتــش. ي أصدرت

وعن رفض تقديم العناية الطبية للمصابين. 

فــي نهايــة اليــوم بــدأ الدفــاع مناقشــة دعــوة خبيــر إضافــي، لكــن تــم تأجيــل هــذه المناقشــة لليــوم التالــي 
من المرافعة.
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محاكمة الخطيب، اليوم 56، 14 كانون الثاني/ يناير 2021: 
دفاع )إياد. أ( يقرأ خطابًا شخصيًا ُكتب من قبل المتّهم. 

 We have never seen ،ــدًا ــَر مثــل هــذا الرعــب أب ــم ن ــوم 56 مــن المرافعــة بمتابعــة قــراءة تقرير"ل ــدأ ي ب
such horror" الــذي أصدرتــه منظمــة هيومــن رايتــس وتــش. دار التقريــر حــول انتهــاكات وتعذيــب للمعتقــالت 

والمعتقلين، واالعتقاالت الموّجهة وإخفاء الناس قسرًا واإلعدامات والمقابر الجماعية. 

بعدهــا اســتمعت المحكمــة إلــى رئيــس مباحــث الشــرطة االتحاديــة، وقــد قــام بفــرز الهاتــف المحمــول 
وكارت الذاكــرة الخــاص بـ)إيــاد. أ( ضمــن تحريــات الشــرطة االتحاديــة. وجــدت الشــرطة أربــع صــور علــى هاتفــه، 
عاينتهــا المحكمــة وكانــت عبــارة عــن صــورة وثيقــة للقيــد العائلــي والترجمــة األلمانيــة لهــذه الوثيقــة، باإلضافــة 
إلــى الجهــة األماميــة والخلفيــة لبطاقــة الهويــة الشــخصية، وتثبــت هــذه البطاقــة أن )إيــاد. أ( هــو موظــف فــي 

المخابرات العامة بفرع 251. 

بعدهــا قــرأت المحكمــة ترجمــة جــواب مكتــوب يدويــًا مــن قبــل )إيــاد. أ( والــذي قــام بكتابتــه ليصــف رد 
فعله على تقديم األدلة بخصوص صور قيصر.

ــاد. أ( فــي جوابــه مشــاعره خــالل وبعــد يــوم المرافعــة التــي تحــّدث فيهــا الطبيــب الشــرعي  يصــف )إي
ماركــوس غوتشــيلد عــن صــور قيصــر، وبعدمــا تــم عرضهــم فــي قاعــة المحكمــة )انظــر تقاريــر المحاكمــة يــوم 
41/42(. وأوضــح أنــه يشــعر باأللــم والحــزن تجــاه الضحايــا وأقاربهــم، كمــا أنــه يشــعر باالحتــرام تجــاه العمــل 
التحليلــي الــذي قــام بــه األســتاذ غوتشــيلد. إيــاد ال يفهــم كيــف وصــل األمــر لهــذه الجرائــم، وأكــد أنــه لــم يعــرف 
شــيئًا عــن هــذه الصــور. فهــو نفســه فقــد معتقليــن وأفــراد عائلــة مختطفيــن، ونظــر بخــوف كبيــر إلــى الصــور 
بحثــًا عنهــم، وهــو يديــن النظــام اليــوم. باإلضافــة إلــى ذلــك شــرح أنــه شــخصيًا ومنــذ بدايــة الثــورة فــي ربيــع 
العــام 2011 تمــت معاملتــه بســوء ظــن وعــدم ثقــة، بســبب مــن كونــه مــن الطائفــة الســنية. لذلــك لــم يكــن 
لديــه بديــل لحمايــة عائلتــه ونفســه ســوى أن يتبــع التعلميــات، وأن ينتظــر الفرصــة المناســبة للهــروب. لكــن 
لــم يتضمــن الخطــاب شــرحًا لســبب انضمامــه بنفســه إلــى الفــرع األربعيــن ســيء الســمعة، أو أي تصريحــات 

بخصوص األشخاص رفيعي المستوى الذين أعطوه األوامر، كـ)أنور. ر( مثاًل.

بعــد قــراءة الجــواب أوضــح الدفــاع طلبــه مــن اليــوم الســابق بخصــوص ســماع رأي متخّصــص إضافــي، 
ورفض المدعي العام االتحادي والمدعيات والمدعون المشتركون هذا الطلب.

ســُتتابع المحاكمــة يــوم 27 كانــون الثاني/ينايــر 2021 وعندئــذ ســُتعقد ألول مــرة فــي القاعــة 120 والتــي 
تم إعادة بنائها في مبنى المحكمة اإلقليمية العليا لكوبلنز. 

محاكمة الخطيب، اليوم 57، 27 كانون الثاني/ يناير 2021: 
ــه، وتقــرر المحكمــة  ــي بأقوال ــة يدل أحــد موظفــي الشــرطة الجنائيــة االتحادي

فصل الدعوى ضد )إياد. أ(

اســتكملت محاكمــة الخطيــب فــي اليــوم الـــ57 مــن المحاكمــة ألول مــرة فــي قاعــة المحكمــة اإلقليميــة 
العليــا فــي كوبلنــز التــي تــم إعــادة بنائهــا: غرفــة جميلــة ذات جــدران عاليــة، وخلــف دكــة القضــاة هنــاك ســلمين 
يقــودان إلــى مكتبــة صغيــرة. وعلــى الرغــم مــن أن قاعــة المحاكمــة أصغــر قليــاًل إال أن جــودة الصــوت أســوأ، 
لكــن الفنييــن المســؤولين أّكــدا أنهمــا ســيعالجان هــذه المشــاكل التقنيــة.  كان مــن المخطــط لهــذا اليــوم أن 
يدلــي أحــد الناجيــن المقيــم فــي فرنســا بشــهادته، لكــن أســبابًا شــخصيًة منعتــه مــن الســفر. لهــذا تابعــت 
القاضيــة الرئيســة الجلســة باالســتماع لشــهادة موظــف االســتجواب )ه( والــذي قــام بتوثيــق أقــوال الشــاهد 
المقيــم فــي فرنســا أمــام الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة. كمــا شــرح )ه( فقــد تــم االســتماع إلــى أقــوال الشــاهد 

في األصل من قبل الدوائر الرسمية الفرنسية في إطار التحريات الهيكلية التي ُتجرى هناك. 

شــرح )ه( بشــكل مفصــل محتــوى وطريقــة ســير عمليــة االســتماع إلــى أقــوال الشــاهد مــن قبــل 
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الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة، لكنــه لــم يعــرف محتــوى االســتجواب الــذي أجرتــه الســلطات الفرنســية: تواصــل 
موظفــو قــوات األمــن الســورية مــع الشــاهد فــي شــهر أيــار/ مايــو مــن العــام 2012، وطالبــوه بــأن يحضــر 
بنفســه إلــى أحــد أقســام الشــرطة، وعليــه ذهــب الرجــل فــي اليــوم التالــي، وهنــاك تــم اســتجوابه عــن منشــوراته 
الناقــدة للنظــام والتــي قــام بنشــرها علــى شــبكة الفيســبوك. تــم الســماح لــه بعدهــا بالمغــادرة ولكــن ُطلــب 

منه الحضور مرة أخرى في اليوم التالي. 

فــي اليــوم التالــي تــم نقلــه فــي ســيارة إلــى أحــد الســجون، الحقــًا علــم الشــاهد أنــه كان فــي فــرع الخطيــب. 
عنــد وصولــه تــم تفتيشــه وتعــرض للضــرب وُأحضــر إلــى زنزانــة فرديــة. فــي الليلــة األولــى تــم "االســتماع" إلــى 
أقوالــه. ســأله أحــد الموظفيــن مــرة أخــرى عــن منشــورات الفيســبوك الخاصــة بــه، باإلضافــة إلــى عالقاتــه 
بأشــخاص مــن المعارضــة فــي الخــارج. فــي اليــوم التانــي تــم أيضــًا "االســتماع" إلــى أقوالــه لكــن هــذه المــرة مــن 
قبــل موظــف أخــر. طالبــه هــذا بــأن يفصــح لــه عــن كلمــة الســر لحســابه الشــخصي علــى الفيســبوك، وقــد قــام 
الُمعتقــل بذلــك. الحقــًا تعــّرض الشــاهد للضــرب بالســياط وقبضــات اليــد والــركل فــي أجــزاء عديــدة مــن 
جســمه منهــا رأســه وقدميــه. وقــد اســتمع مــرة وراء األخــرى خــالل فتــرة إحتجــازه إلى صرخات الرجال والنســاء 
العاليــة. بعــد ثالثــة أيــام مــن احتجــازه تــم نقــل الشــاهد إلــى مــكان آخــر، والحقــًا تــم إعــالن براءتــه وإطــالق 
ســراحه فــي القصــر العدلــي فــي دمشــق. فــي نيســان/ إبريــل مــن العــام 2012 اُحتجــز المّتهــم مــرة أخــرى، هــذه 

المرة كانت لمدة شهر عند إدارة المخابرات الجوية. 

ــذي رســمه الرجــل خــالل محادثتهمــا، وقــام )ه(  تحــدث )ه( عــن الرســم التخطيطــي لفــرع الخطيــب ال
بعــرض هــذا الرســم التخطيطــي أمــام المحكمــة. بعدهــا قــرأت القاضيــات والقضــاة تقريــرًا صــادرًا عــن معهــد 
بحــوث ماكــس بالنــك ويــدور التقريــر حــول الســؤال: كيــف ُيعــّرف القانــون الجنائــي الســوري القتــل والقتــل 
الخطــأ واإليــذاء البدنــي. الجــواب هــو أن الجرائــم المزعومــة فــي ألمانيــا تعتبــر أيضــًا جرائــم قتــل وإيــذاء بدنــي 
)جســيم( فــي ســوريا، ويمكــن أن تصــل عقوبتهــا هنــاك إلــى الســجن لســنوات عــدة أو إلــى الحبــس المؤبــد أو 
حتــى إلــى درجــة الحكــم باإلعــدام. لكــن هــذا األمــر نظــري فقــط، فالمخابــرات العامــة الســورية تتمتــع بحصانــة 

واسعة بفضل حماية الرئيس بشار األسد لها. 

ــون األول/ ديســمبر  ــوم 9 كان ــرة القضــاء بخصــوص طلــب الدفــاع الراجــع لي ــع ذلــك قــراءة قــرار دائ تب
لتقديــم أدلــة. فقــد طالــب الدفــاع بــأن يقــوم أحــد خبــراء الخــط اليــدوي بتأكيــد صحــة الجــواب الــذي كتبــه )إيــاد. 
أ( )انظــر/ي* تقريــر محاكمــة يــوم 50(. قــررت دائــرة القضــاء اســتنتاجها بــال شــك أن إيــاد قــد قــام بنفســه 

بكتابة هذا الجواب وليس هناك حاجة إلى تقرير خبير كتابة يدوية.

حــان بعدهــا وقــت تصريــح القاضيــات والقضــاة الرئيســيين والــذي انتظــره الكثيــرون: فقــد قبلــت 
المحكمــة طلــب المدعــي العــام االتحــادي بفصــل الدعــوى القضائيــة ضــد )إيــاد. أ( وعليــه ســتعالج جلســات 
يومــي 17 و18 شــباط/ فبرايــر الدعــوى القضائيــة ضــد )إيــاد. أ(، إذا لــم تطــرأ أيــة تغيــرات مهمــة. وفــي يــوم 17 
شــباط/ فبرايــر ســينتهي جمــع األدلــة وســيقرأ االدعــاء العــام االتحــادي قــراره النهائــي. ســيقرأ الدفــاع مرافعته 
النهائيــة كذلــك ويقــول المّتهــم كلمتــه األخيــرة فــي يــوم 18 شــباط/ فبرايــر، وفــي يــوم 24 شــباط/ فبرايــر ســيتم 
إعــالن الحكــم. أمــا عــن المواعيــد المخططــة فــي هــذا الوقــت لجلســة )أنــور. ر( فســُتعلق وُتتابــع ابتــداًء مــن 

يوم 10 آذار/ مارس.

محاكمة الخطيب، اليوم 58، 28 كانون الثاني/ يناير2021: 
 آخر يتحدث عن التعذيب في فرع الخطيب. 

ٍ
ناج

أدلــى نــاٌج آخــر فــي اليــوم 58 مــن المرافعــة بأقوالــه. نّظــم الرجــل منــذ العــام 2011 مظاهــرات مناهضــة 
فــي  بالمشــاركة  اآلخريــن  والنشــطاء  الناشــطات  مــن  مجموعــة  مــع  هنــاك  ونــادى  الرقــة،  فــي  للنظــام 
المظاهــرات. اعتقلــت المخابــرات العســكرية الرجــل ألول مــرة فــي شــهر أيــار/ مايــو مــن العــام 2011 لبضعــة 
أيــام. بعدهــا تــم اعتقالــه مــرة أخــرى لمــدة شــهر، لكــن هــذه المــرة مــن قبــل األمــن الجنائــي. اعتقالــه الثالــث كان 
مــن قبــل قــوات األمــن الســورية فــي شــهر أيــار/ مايــو مــن العــام 2012، وعندهــا تــم اعتقالــه لمــدة شــهور فــي 
مــدن عــدة؛ الرقــة وديــر الــزور وحمــص وفــي النهايــة دمشــق. ُأحضــر الشــاهد فــي البدايــة لبضــع أيــام إلــى فــرع 
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الخطيب وبعدها إلى فرع فلسطين، وبعد "محاكمة قضائية" محددة مسبقًا تم إطالق سراحه. 

تحــدث الشــاهد بشــكل مفصــل عــن اعتقالــه فــي فــرع الخطيــب، فقــد أحضرتــه الشــرطة العســكرية 
إلــى هنــاك وكغيــره مــن المعتقــالت والمعتقليــن تــم اســتقباله بمــا يســمى حفلــة الترحيــب؛ تــم ضربــه وترهبيــه 
ووجــب عليــه وعلــى الســجناء اآلخريــن تســليم متعلقاتهــم وخلــع مالبســهم والجلــوس فــي وضــع القرفصــاء 
حتــى يفتشــهم الحــراس. تبعتهــا ضربــات أخــرى، بعصــي ضــرب )هــراوة( أو أدوات مصنوعــة مــن الجلــد. كانــت 
مســاحة الزنزانــة التــي ُأحضــر إليهــا الشــاهد 3x5 أمتــار، لكــن كان فيهــا بالفعــل مــا يقــارب الـــ100 ســجينًا وفاحــت 
منهــا رائحــة نتنــة وســيئة للغايــة. كان الغــذاء عبــارة عــن أرز أو بطاطــا، وللشــرب زجاجــة مــاء للمائــة ســجين 

جميعهم.  

اســتطاع الشــاهد التعــرف علــى جــروح وتورمــات فــي أجســاد زمالئــه فــي الزنزانــة. الحــظ إصابــات فــي 
ــار الشــبح، وهــي طريقــة للتعذيــب ٌيعلــق فيهــا المعتقلــون مــن أيديهــم. وقــد اســتطاع  مفاصــل أيديهــم: آث

الشاهد سماع صراخ معتقلين آخرين طول النهار ومن بينها صراخ نساء.
علــى حــد قــول الشــاهد فقــد تــم اســتجوابه فــي فــرع الخطيــب؛ اقتيــد وهــو معصــوب العينيــن إلــى غرفــة 
أخــرى. ســأله شــخصان فــي جلســة التحقيــق األولــى أســئلة عامــة بخصــوص نشــاطه السياســي ومشــاركته 
فــي المظاهــرات، وقامــوا بضربــه خــالل ذلــك فــي كل مــكان مــن جســده. فــي جلســة التحقيــق الثانيــة كان هنــاك 
أيضــًا رجــال أمــن باإلضافــة إلــى شــخص ثالــث ذي لهجــة ســاحلية. ســأله الشــخص الثالــث أســئلة جعلــت 

الشاهد يظن أن الرجل هو رئيسهم. وتعرض للضرب في هذا التحقيق أيضًا. 

ُنقــل الشــاهد مــن فــرع الخطيــب إلــى فــرع فلســطين، وظــل هنــاك ثالثــة أشــهر إضافيــة. آذى العنــف 
ــه فــي الســجون المختلفــة الرجــل بشــكل مســتدام، وقــد  الــذي عانــى منــه الشــاهد خــالل كامــل فتــرة اعتقال
وصــف هــذه التجــارب "بأنهــا مخيفــة، ويعتبــر هــذا وصفــًا لطيــف أكثــر مــن الــالزم.. كانــت تجــارب مروعــة"، بهــذه 

الجملة أنهى الشاهد أقواله. 

محاكمة الخطيب، يوم 59، 3 شباط/ فبراير 2021: 
أحد موظفي الشرطة الجنائية االتحادية يتحدث عن استجواب مميز

اســتمعت  المحكمــة اإلقليميــة العليــا لكوبلنــز إلــى أحــد موظفــي الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة، والــذي 
رأس التحريــات فــي قضيــة )أنــور. ر(. أدلــى الموظــف بأقوالــه أمــام المحكمــة مــن قبــل )انظــر/ي تقريــر 2(. وفــي 
اليــوم 59 مــن المحاكمــة تحــدث عــن جلســة اســتماعه إلــى أقــوال الشــاهد )أ.أ( والتــي أجراهــا فــي إطــار عمليــة 
التحقيــق. )أ.أ( الــذي قــدم فــي شــهر آب/ أغســطس مــن العــام 2018 مــن الســويد إلــى برليــن مــن أجــل جلســة 
االســتماع إلــى أقوالــه، لــم يكــن علــى اســتعداد بعــد للشــهادة أمــام المحكمــة علــى الرغــم مــن الدعــوات 
المتكــررة. لذلــك دعــت المحكمــة موظــف الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة حتــى تحيــط بشــكل غيــر مباشــر بأقــوال 

الشاهد. 

أخبــر رئيــس المباحــث الجنائيــة المشــاركات والمشــاركين فــي المحاكمــة، الذيــن كانــوا حوالــي ســتة 
مشــاهدين فــي القاعــة، أن )أ.أ( ُاعتقــل لمــدة تتــراوح بيــن 58 إلــى 60 يومــًا فــي فــرع الخطيــب. هنــاك تــم 
التحقيــق معــه وتعذيبــه بشــكل جســيم. كانــت أقــوال الشــاهد مميــزة مــن ناحيــة ألنــه أول الناجيــن الذيــن أدلــوا 
بأقوالهــم فــي عمليــة التحقيــق، ومــن ناحيــة أخــرى ألن الشــاهد )أ.أ( رأى المّتهــم الرئيســي )أنــور. ر( عــدة مــرات 
شــخصيًا فــي فــرع الخطيــب، باإلضافــة إلــى تعرفــه "بشــكل أكيــد تمامــًا" علــى صــورة المّتهــم ضمــن ملــف صــور 

المشتبه بهم خالل جلسة االستماع ألقواله في ألمانيا.

تابــع موظــف الشــرطة التحــدث عــن كيفيــة تواصــل الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة مــع )أ.أ(، وكان ذلــك 
عــن طريــق أحــد المحاميــن المشــتركين التابــع للمركــز األوربــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان. عانــى 
الشــاهد خــالل جلســة االســتماع إلــى أقوالــه؛ فقــد كان الموقــف صعبــًا للغايــة بالنســبه لــه، كان قلقــًا خصوصًا 
مــن معرفــة )أنــور. ر( لمحتــوى شــهادته، وربمــا يكــون هــذا هــو نفــس الســبب فــي عــدم حضــوره إلــى المحكمــة 

شخصيًا. 
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ــه، فقــد كان  ــا حــدث ل ــاة )أ.أ( خــالل حديثــه عّم أوضــح الموظــف للحاضــرات والحاضريــن أســباب معان
يعمــل كناشــط الكترونــي عندمــا ُاعتقــل فــي شــباط/ فبرايــر مــن العــام 2011 وتــم اســتجوابه حوالــي 50 مــرة فــي 
ــه  فــرع الخطيــب. خــالل ذلــك تعــرض لتعذيــب شــديد بوســائل عــدة مــن بينهــا الــدوالب والشــبح، وتــم ضرب
بشــكل دمــوي علــى قدميــه وحــرق أجــزاء مــن جلــده، كمــا تعــّرض للصدمــات الكهربائيــة، واســتطاع الشــاهد 
مــن زنزانتــه ســماع مــا تتعــرض لــه المعتقــالت والمعتقليــن اآلخريــن مــن تعذيــب، فقــد اســتطاع ســماع 

صراخهم طوال الوقت.

قابــل )أ.أ( )أنــور. ر( مرتيــن، فــي المــرة األولــى تــم اقتيــاد )أ.أ( خطــًأ إلــى غرفــة فــي قبــو فــرع الخطيــب، كان 
يظــن الشــاهد بأنهــا مكتــب )أنــور. ر(، وفــي المــرة األخــرى تــم تقديمــه إلــى )أنــور. ر( بعــد تعّرضــه لتعذيــب 
جســيم ليتعــرف علــى صــور أحــد األشــخاص. فــي المرتيــن لــم ُتعصــب عينــاه، لذلــك اســتطاع إلقــاء نظــرة علــى 

المّتهم، حينها صرخ المّتهم فيه المّتهم وأمره بأن ينظر إلى األرض، وهدده مرة بأنه "سيقتله بدم بارد!".

عــرف الشــاهد بعــد إطــالق ســراحه فحســب بــأن هــذا الرجــل هــو )أنــور. ر( نفســه. تعــّرف الشــاهد 
ــه الشــخصي اســتطاع ربــط هــذا الصــوت  ــو، وبعــد بحث ــى الرادي ــة عل ــور. ر( فــي محادث مجــددًا علــى صــوت )أن

بوجه )أنور. ر(.
ســتتابع المحاكمــة فــي17 شــباط/ فبرايــر، ومــن المخطــط أن يتــم فصــل الدعــوى القضائيــة ضــد )إيــاد. 
أ( وســماع القــرار النهائــي للمدعــي العــام االتحــادي، وفــي اليــوم التالــي مــن المفتــرض االســتماع إلــى مرافعــة 

الدفاع. 

محاكمة الخطيب، اليوم 60، 17 شباط/ فبراير 2021: 
فصل القضية ضد )إياد. أ( وقراءة النيابة العامة لقرارها النهائي

كان الموظفــون فــي القضــاء يقومــون بإعــداد وضبــط الصــوت والعــرض فــي القاعــة 120 فــي المحكمــة 
ــا فــي كوبلنــز عنــد قــدوم أول الحاضريــن والحاضــرات لمحاكمــة الخطيــب فــي اليــوم 60 مــن  اإلقليميــة العلي
المحكمــة. قبــل وقــت قليــل مــن بدايــة المرافعــة اصطحــب موظفــان )إيــاد. أ( إلــى داخــل المحكمــة، وأصــدرت 
كلبشــات يــدي المّتهــم صوتــًا عاليــًا عنــد فتحهمــا. كانــت األجــواء فــي قاعــة المحكمــة ماتــزال هادئــة، ودخلــت 
أشــعة الشــمس عبــر النافــذة المفتوحــة للتهويــة إلــى القاعــة الكبيــرة. لكــن هــذه األجــواء الهادئــة لــم تطــل 
حتــى بــدأ الصمــت المترقــب فــي القاعــة بحضــور القاضيــات والقضــاة. فاليــوم ســُيقرر إذا كان ســيتم فصــل 

الدعوى ضد )إياد. أ( وعقوبة السجن التي ستطالب بها النيابة العامة في مرافعتها النهائي. 

 )CIJA(قبــل قــرار المحكمــة قــرأت لجنــة القضــاء ثــالث وثائــق تلقتهــا لجنــة العدالــة الدوليــة والمحاســبة
فــي ســوريا، وهــي منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة تتقصــى انتهــاكات القانــون الدولــي )انظــر/ي تقاريــر المحاكمــة 
44-43(. هــذه الوثائــق المكتوبــة عبــارة عــن فاكســات أرســلتها المؤسســات الحكوميــة الســورية فــي العــام 
2011: رســائل إخباريــة للموظفيــن فــي المخابــرات العامــة تأمرهــم بالتعامــل بنــوع جديــد مــن الصرامــة والعنــف 
ضــد المعارضــة المدنيــة. فــي ذلــك الوقــت كان هنــاك خطــط واضحــة بالفعــل لقمــع مــا يســمى بالجماعــات 

المسلحة، وأقّرت إحدى الوثائق بشكل واضح بأنه: "انتهى وقت التسامح".

بقــراءة هــذه الوثائــق انتهــت عمليــة تجميــع األدلــة فــي قضيــة )إيــاد. أ(، وأعلنــت القاضيــة الرئيســة 
قبــول طلــب النيابــة العامــة لفصــل الدعــوى القضائيــة لـ)إيــاد. أ( عــن الدعــوى ضــد )أنــور. ر(، وبهــذا قاطعــت 
القاضيــة الرئيســة العمــل فــي قضيــة )أنــور. ر( التــي ســتتّم متابعتهــا فــي العاشــر مــن شــهر آذار/ مــارس، 

فمازال هناك حاجة إلى تجميع المزيد من األدلة وأقوال الشهود والشاهدات. 

بإثــر ذلــك بــدأت قــراءة مرافعــة النيابــة العامــة. بــدأ ممثــل النيابــة العامــة بالحديــث عــن انــدالع الربيــع 
العربــي. حــاول وزميلتــه توضيــح مــدى قســوة النظــام الســوري فــي قمــع المعارضيــن والمعارضــات قبــل 
العــام 2011. ولكــن بانــدالع المظاهــرات اشــتد الهجــوم مــن قبــل النظــام علــى المدنيــات والمدنييــن الســوريين 
وصــار أكثــر منهجيــة، فحتــى اليــوم مــا زال أي شــخص قــام بــأي شــكل مــن أشــكال المعارضــة ضــد النظــام 
خائفــًا مــن المالحقــة، لدرجــة أنهــم ال يريــدون أن يفصحــوا عــن هويتهــم عنــد اإلدالء بأقوالهــم، أو ال يريــدون مــن 
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األســاس اإلدالء بأقوالهــم بتاتــًا. أوضحــت مرافعــة النيابــة العامــة أهميــة دور الناجيــات والناجيــن مــن التعذيب 
ــة. ويقــدم النائــب العــام لهم/لهــن وباألخــص للمصــور  فــي ســوريا والشــاهدات والشــهود فــي هــذه القضي

قيصر "أجلَّ االحترام". 

شــرح ممثــل النيابــة العامــة فــي نهايــة قولــه بــأن قيــام ألمانيــا بهــذه المحاكمــة ضــد جرائــم ضــد 
اإلنســانية هــي لمصلحــة المجتمــع الدولــي، الــذي ال يجــب أن يســمح ببقــاء التعذيــب بــدون عقــاب. ال يجــب أن 
تكــون ألمانيــا مــكان لجــوء ألشــخاص انتهكــوا القانــون الدولــي، لذلــك ســتكون محاكمــة كوبلنــز هــذه هــي 
البدايــة فقــط لمزيــد مــن المحاكمــات ضــد الجرائــم فــي ســوريا. "كوبلنــز هــي بدايــة معاقبــة هــذا الظلــم، فجرائــم 

القانون الدولي ال تسقط بالتقادم". 

قامــت ممثلــة النيابــة العامــة التــي تابعــت المرافعــة بتذكيــر المســتمعات والمســتمعين بالجرائــم التــي 
اتهــم )إيــاد. أ( بارتكابهــا، هــو الــذي انضــم إلــى المخابــرات العامــة الســورية فــي عمــر العشــرين عامــًا. فــي شــهر 
شــباط/ فبرايــر مــن العــام 2010 ُنقــل إلــى فــرع 251 المعــروف بفــرع الخطيــب، ألن "العمــل المكتبــي ممــل جــدًا 
بالنســبة لــه"، ثــم انتقــل الحقــًا إلــى قســم فــرع األربعين الذي كان مشــبوهًا لمعاملته المعتقــالت والمعتقلين 
بقســوة شــديدة. كان واضحــًا لـ)إيــاد. أ( وال بــد أنــه ســيقوم بانتهــاكات عديــدة ضــد المدنيــات والمدنييــن فــي 
إطــار عملــه. باإلضافــة إلــى ذلــك قــام )إيــاد. أ( فــي أحــد أيــام شــهر أيلــول/ ســبتمبر أو تشــرين األول/ أكتوبــر مــن 
العــام 2011 بالتعــاون مــع موظفيــن أمــن آخريــن بفــّض أحــد المظاهــرات بالعنــف، والمســاعدة فــي مالحقــة 
30 شــخصًا والقبــض عليهــم وإحضارهــم إلــى فــرع الخطيــب. أظهــرت المرافعــة أنــه منــذ شــهر آذار/ مــارس 
مــن العــام 2011 علــى األقــل كانــت جرائــم التعذيــب علــى الالئحــة اليوميــة فــي فــرع الخطيــب، وكان المّتهــم علــى 
علــم بذلــك وتقبلــه، فلــم يحــاول أن يعصــي األوامــر، حتــى عندمــا كان مــن الممكــن نظريــًا أّلا يتبــع األوامــر أو أن 
يتصــرف بشــكل مختلــف، علــى الرغــم مــن أنــه أظهــر تعاطفــه الحقــًا وانشــق عــن النظــام، لكنــه ببســاطة عمــل 

مع النظام لفترة طويلة أكثر من الالزم. 

مــن المهــم، بحســب رأي النيابــة العامــة، أّلا يقــف )إيــاد. أ( أمــام المحكمــة كممثــل للحكومــة، لكــن يجــب 
ــاد. أ( لمــا  أن تكــون قضيتــه الشــخصية كافيــة إلصــدار حكــم. وعلــى الرغــم مــن ذلــك: فلــوال عمــل أفــراد كـ)إي
أمكــن للحكومــة الســورية تنفيــذ هــذا اإلرهــاب. فإيــاد وغيــره تــروس فــي الماكينــة التــي تحافــظ علــى اســتمرار 

جرائم النظام.

 خــالل المرافعــة تطــرق ممثــالت وممثلــون النيابــة العامــة بشــكل مفصــل إلــى الجرائــم التــي تــم ذكرهــا 
فــي القضيــة الحاليــة، ووصفــوا الموقــف غيــر اإلنســاني فــي أقســام الســجون التابعــة للمخابــرات العامــة 
الســورية، والمعــدالت التــي تقــارب "المعــّدالت الصناعيــة" التــي تعمــل بهــا ماكينــات القتــل التابعــة لألســد. 
كمــا صّرحــت النيابــة العامــة أنــه وال شــك هنــاك منهجيــة فــي ارتــكاب الجرائــم. باإلضافــة إلــى أن أقــوال 
الشــاهدات والشــهود توافــق مــا توصلــت إليــه تحرياتهــم، وأكــدوا بشــكل خــاص علــى أهميــة دور المحامــي أنــور 
البنــي والمحامــي والصحفــي مــازن درويــش وقيصــر والشــاهد "28/07/16"، وأوضحــوا أن الشــاهدات والشــهود 
الشــاهدات  أقــوال  أن "جميــع  المرافعــة  أبــرزت  أخــرى.  مــرة  ر( ســيتم ذكرهــم  )أنــور.  فــي قضيــة  اآلخريــن 
والشــهود المعتقليــن ســابقًا" كانــت صادقــة تمامــًا، وبأنهــم عايشــوا هــذا الظلــم هنــا فــي قاعــة المحكمــة مــرة 

أخرى، فقد كان الفزع واضحًا على وجوههم. لقد نجوا من الخوف والهول، لكنهم لم يتخطوه بعد! 
وصلــت النيابــة العامــة إلــى قرارهــا النهائــي بعــد حوالــي أربــع ســاعات مــن قــراءة المرافعــة، وقرارهــا هــو 

الطلب بسجن المّتهم )إياد. أ( لمدة خمس سنوات وستة أشهر. 

محاكمة الخطيب، اليوم 60 /1، 18 شباط/ فبراير 2021: 
المرافعة النهائية لدفاع )إياد. أ(

ــة لمحامــي  ــرة بالمرافعــة النهائي ــدون مقدمــات كثي ــوم 60/1 مــن محاكمــة الخطيــب مباشــرة وب ــدأ ي ب
)إيــاد. أ(، وانتشــرت بيــن مقاعــد الحضــور الذيــن أمكــن عّدهــم علــى أصابــع اليــد همســات اســتعجاب، عندمــا بــدأ 
أحــد محامــي الدفــاع بمقولــة لمارتــن لوثــر كينــج، حيــن كان يحلــم أن تتعلــم اإلنســانية مــن جرائــم التاريــخ. لكــن 

يوضح لنا الوضع في سوريا أن هذا الحلم لم يتحقق، فقد حدثت أفظع الجرائم ومازالت تحدث هناك. 
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لــو كان )إيــاد. أ( قــد تــوّرط فــي كل هــذه الجرائــم فعــاًل، لقــام المحامــي المتحــدث بقــراءة مرافعــة 
مناســبة، وهــذه "المرافعــة اإلفتراضيــة" كانــت لتضمــن اآلتــي: تخفيــض مــدة العقوبــة، أي عــدد الســنوات التــي 
يجــب علــى )إيــاد. أ( أن يقضيهــا فــي الســجن. ويجــب أن يعتمــد نطــاق العقوبــة علــى الجريمــة المزعومــة وهــي 
المســاعدة فــي التعذيــب. لكــن يجــب أيضــًا األخــذ بعيــن اإلعتبــار أن )إيــاد. أ( قــام بتوضيح العديد مــن التفاصيل 
المهمــة بخصــوص الدعــوى المقدمــة ضــد )أنــور. ر( )يتــم التعامــل مــع القضيتيــن بشــكل منفصــل منــذ 17 
شــباط/ فبرايــر. انظــر/ي تقريــر المرافعــة رقــم 60(. وبحســب رأي المحامــي فلــوال أقــوال )إيــاد. أ( فــي تحريــات 
الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة لمــا أمكــن توجيــه االتهــام إلــى )أنــور. ر( علــى اإلطــالق. باإلضافــة إلــى ذلــك يجــب 
أخــذ تصرفــات )إيــاد. أ( بعــد التهــم المزعومــة بعيــن االعتبــار، فلقــد انشــق عــن النظــام وشــعر بتعاطــف كبيــر 

إزاء صور قيصر، حتى أنه اعتذر في جواب لضحايا النظام السوري. 

فــي الوقــت الــذي تحــدث فيــه المحامــي اســتمع )إيــاد. أ( فــي البدايــة بإنصــات وتركيــز كبيــر إلــى الترجمــة، 
ولكــن بــدا أنــه راح ينهــار بشــكل بطــيء، وفــي النهايــة بــدأ فــي البــكاء عندمــا ســأل المحامــي لجنــة القضــاة عمــا 
إذا كانــت العقوبــة المطالــب بهــا ســتكون نفســها تمامــًا لــو لــم يــدِل )إيــاد. أ( بنفســه بأقوالــه أمــام الشــرطة 
الجنائيــة االتحاديــة، وتــرك معرفــة هــذه المعلومــات عــن طريــق شــخص آخــر؟ كانــت تلــك المــرة األولــى التــي 

يظهر فيها المّتهم كل هذه المشاعر في المحاكمة. 

مــن غيــر الصحيــح، كمــا زعمــت مرافعــة النيابــة العامــة، أن )إيــاد. أ( كان بإمكانــه أن يعصــي أوامــر 
فــي  المشــاركات والمشــاركين  يعــرف جميــع  الســمعة.  رؤســائه، ومــن ضمنهــم حافــظ مخلــوف ســيء 
المحاكمــة أن عقوبــة عصيــان األوامــر أو االنشــقاق فــي ســوريا هــي المــوت. لــم ينتقــل )إيــاد. أ( إلــى فــرع 
األربعيــن ألن العمــل المكتبــي كان "ممــاًل"، كمــا زعمــت النيابــة العامــة، ولكــن أُلمــر آخــر، فالمّتهــم ليــس جــالد 
تعذيــب، لكنــه أب يريــد حمايــة عائلتــه. قــال المحامــي فــي نهايــة حديثــه إن كل مــا ذكــره كان ليكــون مهمــًا فــي 
المرافعــة اإلفتراضيــة، لكــن األمــر اآلن مختلــف، فــال يــدور األمــر فــي قضيــة )إيــاد. أ( حــول تخفيف حجــم العقوبة 

ولكن الدفاع يطالب بالعفو.

بعــد اســتراحة قصيــرة تــّم متابعــة المرافعــة عندمــا بــدأ المحامــي الثانــي بالــكالم. اســتند المحامــي 
بشــكل أساســي إلــى مــا يســمى "اإلضطــرار لتنفيــذ لألوامــر"، وقــد تحــدث النائــب العــام عــن ذلــك بالفعــل فــي 
مرافعتــه فــي اليــوم الســابق )انظــر تقريــر المحاكمــة 60( وتحــدث عــن كيــف يســتند جميــع المّتهميــن تقريبــًا 
ــم ينجــح هــذا األمــر وال مــرة  ــى هــذه النقطــة. ل ــرج إل ــذ محاكمــات نورنب ــي من ــون الدول ــم القان ــا جرائ فــي قضاي
تقريبــًا، فهنــاك شــروط عديــدة ال تتــم الموافقــة عليهــا عــادة بســبب أن المّتهميــن أنفســهم، مثــل )إيــاد. أ(، 

هم من وضعوا أنفسهم في مناصب يكون لنظام ظالم فيه سلطة وأمر عليهم. 
علــى الرغــم مــن ذلــك زعــم محامــي )إيــاد. أ( أن المّتهــم لــم يكــن لديــه أي اختيــار آخرغيــر اتبــاع أوامــر 
رؤســائه. وعلــل أنــه ال يمكننــا أن نتوقــع مــن المّتهــم أن يضــع حياتــه الشــخصية أوحيــاة عائلتــه فــي خطــر. 
رحمــة وباســتهداف عائالتهــم وتهدديهــم إلجبــار  بــدون  األوامــر  قــام بمالحقــة عصــاة  الســوري  فالنظــام 
المواظفيــن علــى إطاعــة أوامرهــم. اإلجــراءات الروتينيــة فــي جهــاز المخابــرات العامــة لــم تــدع فرصــة ألي تعثــر 
مجهــول مــن فاعلــه فــي مجريــات الجريمــة. لذلــك لــم يكــن لـ)إيــاد. أ( اختيــار آخــر غيــر انتظــار فرصــة للهــروب 

والتي سنحت بعد عدة شهور. 

 تابــع الدفــاع المرافعــة بنبــذة قصيــرة عــن حيــاة )إيــاد. أ(: فقــد كان أبــوه جنديــًا، وفــي فتــرة شــبابه كان 
ــرات  ــم تلقيــن الصغــار ذلــك فــي المــدارس، وكانــت المخاب ــد مّطــرد! فت عســكرة المجتمــع الســوري فــي تزاي
العامــة هــي تقريبــًا المــكان الوحيــد الــذي تتــاح فيــه فرصــة التطــّور االجتماعــي. عنــد وفــاة أبيــه أصبــح )إيــاد. أ( 
هــو المعيــل الرئيســي للعائلــة. وكأب شــاب ألربعــة أطفــال وزوجــة حامــل: لــم كان مــن الممكــن لـ)إيــاد. أ( أن 

يطالب في العام 2011 بشكل تطوعي القيام بالعمل القاسي والخطير في فرع األربعين! 

فــي النهايــة لفــت المحامــي انتبــاه المحكمــة ألهميــة التأثيــر الداللــي الــذي ســيبعثه هــذا الحكــم. مــا 
الرســالة التــي تريــد المحكمــة إيصالهــا لموظفــي المخابــرات العامــة الســورية الســابقين، والذيــن انشــّقوا عــن 
النظــام الحقــًا، وكان مــن الــوارد أن يكونــوا شــهودًا فــي هــذه المحاكمــة وغيرهــا مــن المحاكمــات؟ هــل تريــد أن 
ــوا فــي ســوريا  ــى كل األشــخاص الذيــن مــا زال تخيفهــم بحكــٍم قــاٍس كهــذا؟ ومــا الرســالة المــراد إرســالها إل
ويفكــرون فــي االنشــقاق أو الهــروب؟ انشــق )إيــاد. أ( بعــد خمســة شــهور "لألســف بعــد فــوات اآلوان!" مــن 
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اندالع صراع مستمر لسنين عدة. 
ظهــر التأثــر أيضــًا فــي الجــزء الثانــي مــن المرافعــة علــى المّتهــم برغــم الكمامــة. لــم يحــاول أن يوقــف 
دموعــه، وأعطــاه مترجمــه علبــة مناديــل ورقيــة. ووجــب علــى )إيــاد. أ( أن يدلــي بالكلمــة األخيــرة قبــل اإلعــالن عن 

الحكم. هنا ضبط نفسه وقال "ليس لدي ما أضيفه إلى ما قال وكيلي". 
ســيتم إعــالن الحكــم يــوم 24 شــباط/ فبرايــر. وافقــت القاضيــة الرئيســة علــى إضافــة 11 مقعــدًا فــي 
مــكان جلــوس الحضــور، وهــذا يعنــي أن هنــاك حوالــي 45 مقعــدًا متاحــًا و30 مقعــدًا منهــم لممثــالت وممثلــي 

اإلعالم. 

محاكمة الخطيب، اليوم 60/2، 24 شباط/ فبراير 2021: 
إعالن الحكم في قضية )إياد. أ( 

انتظــر العديــد مــن الســوريات والســوريون والناجيــات والناجــون مــن التعذيــب، وبالطبــع المشــاركون 
ــر:  ــه مــن المهتميــن، اليــوم الثانــي والســتين مــن محاكمــة الخطيــب بفــارغ الصب بالمحاكمــة وعــدد ال حصــر ل
فمــن المخّطــط فــي هــذا اليــوم النطــق بالحكــم فــي قضيــة المّتهــم )إيــاد. أ( ويعتبــر هــذا أول حكــم قضائــي ضــد 
ضابــط ســابق فــي المخابــرات العامــة الســورية بســبب ارتكابــه لجرائــم ضــد القانــون الدولــي فــي ســوريا. كان 
مــن الممكــن الشــعور باألهميــة الكبيــرة لليــوم أمــام مبنــى المحكمــة؛ فقبــل طلوع الشــمس كان هنــاك طابور 
طويــل أمــام مدخــل المحكمــة اإلقليميــة العليــا لكوبلنــز، فــي مقدمــة هــذا الطابــور وقــف الناجيــات والناجــون 
ــة المرافعــة كانــت قاعــة  ــور. ر(. ومنــذ بداي والشــاهدات والشــهود واالدعــاء المشــترك فــي القضيــة ضــد )أن

المحاكمة ممتلئة على آخرها والتوتر بدا ظاهرًا. 

مــن المثيــر لإلعجــاب أن القاضيــة الرئيســة ســمحت فــي هــذا اليــوم بترجمــة فوريــة إلــى العربيــة للحضور، 
للمحاكمــات  رمــزي  أثــر  ذات  مهمــة  وخطــوة  الســوريين،  والمتضرريــن  للمتضــررات  مهــم  إجــراء  هــذا 
ــة الرئيســة الجلســة باإلعــالن عــن الحكــم؛ حكمــت المحكمــة  المســتقبلية. بــدون مقدمــات افتتحــت القاضي
علــى المّتهــم )إيــاد. أ( بتهمــة التواطــؤ فــي جرائــم ضــد اإلنســانية، تتمّثــل فــي التعذيــب وســلب جســيم للحريات 

في 30 واقعة، بأنه مذنب وتصل مدة عقوبة السجن إلى أربع سنين وستة أشهر. 

بعدهــا تبعــت حيثيــات هــذا الحكــم: تحدثــت القاضيــة الرئيســة بشــكل ملخــص عــن ســيرة )إيــاد. أ( 
الذاتيــة، ووصفــت عملــه الطويــل فــي فــروع مختلفــة للمخابــرات العامــة الســورية. تحدثــث بشــكل مفصــل 
فقــط عــن التطــور السياســي فــي ســوريا قبــل االســتيالء علــى الحكــم مــن قبــل حافــظ األســد فــي العــام 1970 

مرورًا بالمذبحة التي قام بها نظام األسد الحالي في آذار/ مارس 2012 في حمص. 

أوضحــت كيــف أّســس حافــظ األســد "لحالــة مــن انعــدام الثقــة المتبادلــة والتجســس بيــن أفــراد 
الشــعب"، وذلــك مــن خــالل عشــوائية جهــاز المخابــرات العامــة التابــع لــه، نظــام تــواله ابنــه بشــار بعــد فتــرة 
قصيــرة مــن تراخــي بســيط مــن قبــل النظــام فيمــا ُيعــرف بـ"ربيــع دمشــق"، واســتخدمه للحفــاظ علــى الحكــم 
لنفســه. بعدهــا تحدثــت القاضيــة بشــكل مفصــل عــن األحــداث فــي ســوريا مــن العــام 2011 إلــى 2012: كيــف 
بــدأ النظــام الســوري خــالل وقــت قصيــر جــدًا مــن االعتقــاالت األولــى للمشــاركين فــي المظاهــرات فــي آذار/ 
مــارس مــن العــام 2011 بتســليح تعاملــه مــع التظاهــرات، واســتخدام العنــف المميــت ضــد المدنيــن. هنــا 
ذكــرت القاضيــة األدلــة التــي ُقدمــت للمحكمــة، وخصوصــًا أقــوال المحاميــن المشــتركين مــع المركــز األوربــي 
للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان مــازن درويــش وأنــور البنــي، اللذيــن أدليــا بأقوالهمــا كشــاهدين خبيريــن. 
وصفــت القاضيــة كيــف زادت المخابــرات العامــة الســورية مــن عــدد الغــارات األمنيــة أكثــر فأكثــر خــالل صيــف 
العــام 2011، وقامــت باعتقــال عشــوائي للنــاس وإرهابهــم بشــكل عنيــف جــدًا. وقــد تلقــى العاملــون فــي نظــام 
األمــن األوامــر وقتهــا مــن الجهــة العليــا أن "ال يتراخــوا" وأن "وقــت التســامح قــد انتهــى"، اقتبســت القاضيــة 
تلــك العبــارات عــن قــرارات صــادرة مــن أعلــى جهــة تنســيقية فــي المخابــرات العامــة وترجــع إلــى شــهر نيســان/ 

أبريل من العام 2011. 

الخــداع   2011 العــام  فــي خريــف  العامــة  المخابــرات  كيــف اســتخدمت  باألمثلــة  القاضيــة   أوضحــت 
العســكري لتظهــر نفســها كضحيــة لإلرهــاب أمــام المجتمــع الدولــي، فقــد قــام جهــاز المخابــرات بــدّس 
أســلحة بيــن المتظاهــرات والمتظاهريــن فــي االحتجاجــات الســلمية لتبريــر عنــف قــوات األمــن، وُعرضــت صــور 
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أمام اإلعالم الدولي لجنود النظام وهم مصابون في المستشفيات، كانت هذه اإلصابات وهمية. 

بعدهــا تحدثــت القاضيــة عــن معلوماتهــا تتحــّدث عــن دور المخابــرات العامــة منذ العــام 2011 وباألخص 
عــن ســجن الخطيــب، ســجن الفــرع 251 التابــع للمخابــرات العامــة الســورية والتــي عمــل فــي أحــد فروعــه إيــاد 
أ. بدايــة العــام 2011 كان تجميــع المعلومــات الزال هــدف االعتقــاالت والتعذيب الممنهج في فروع المخابرات 
العامــة، لكــن فــي نهايــة العــام تقريبــًا صــار اإلرهاب والتحطيم الجســدي للســجناء في المقــام األول: التعذيب، 
خصوصــًا عــن طريــق الضربــات الشــديدة باألســالك والخراطيــم واألنابيــب الحديديــة، باإلضافــة إلــى ظــروف 
النظافــة المآســوية التــي كانــت ممنهجــة ومتعمــدة. كان الرجــال والنســاء منفصليــن فــي زنزنــات فرديــة أو 
جماعيــة، ممتلئــة علــى آخرهــا بــدون ضــوء النهــار وبــدون رعايــة وتغذيــة كافيــة، أمكن ســماع ضوضــاء الضربات 
وصرخــات الُمعذبيــن. وذكــرت القاضيــة علــى وجــه الخصــوص مــا يســمى بحفــالت الترحيــب، والتــي قــام بهــا 
حــراس الســجن بضــرب المعتقليــن الجــدد باألســالك والخراطيــم إلــى درجــة اإلغمــاء فــي بعــض األحيــان قبــل 

حبسهم في زنازينهم. 

باإلضافــة إلــى ذلــك أثبتــت حيثيــات الحكــم أنــه تــم تجميــع جثــث القتلــى المعتقليــن فــي المستشــفيات 
ليثبتــوا أن  للجثــث  التقــاط صــور  تــم  الجماعيــة فــي شــاحنات مبــردة.  المقابــر  إلــى  العســكرية وإحضارهــا 
المّتهميــن لــم ُيطلــق ســراحهم، جــزء مــن هــذه الصــور التــي تعــرف بصــور قيصــر تــم إدراجهــا فــي القضيــة 
كأدلــة )انظــر تقريــر المحاكمــة 41/42(. أكــدت القاضيــة الرئيســة علــى أهميــة هــذه الصــور كأدلــة أساســية، 
والتــي قدمتهــا مجموعــة ملفــات قيصــر ألجهــزة التحريــات األلمانيــة بجــودة عاليــة، وقــد تــّم التواصــل عــن 
طريــق المركــز األوربــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان، وكان مــن الواضــح أنــه يمكــن تحديــد الـــ 6821 

صورة كصور ضحايا. هنا تحدثت القاضية بشكل شخصي "لن أنسى هذه الصور". 

 قامــت القاضيــة بذكــر حيثيــات الجريمــة المّتهــم فيهــا )إيــاد. أ( بالتحديــد، بعدمــا انتهــت مــن عــرض 
وتوضيــح النقــاط المهمــة فيمــا توصلــت إليــه المحكمــة عــن الجريمــة الكليــة، الهجــوم الواســع والممنهــج 

على المتظاهرات والمتظاهرين:

لقــد شــارك المّتهــم فــي يــوم 9 تشــرين األول/ أكتوبــر مــن العــام 2011 في"عمليــات الهجــوم الســريعة 
فــي الخدمــة الخارجيــة" لتتبــع واعتقــال متظاهــرات ومتظاهريــن ســلميين، باإلضافــة إلــى اســتخدام حافلتيــن 
علــى األقــل نقــل فــي كل منهمــا 15 ســجينًا إلــى فــرع 251. أوضحــت القاضيــة أنهــا لــم تبالــغ فــي تقديــر األرقــام، 

مما يساعد في تخفيف الحكم على المّتهم، لكن في الواقع يمكن أن يكون العدد أكبر بكثير. 

وألن هيئــة القضــاء لــم تســتطع تحديــد إذا مــا كان )إيــاد. أ( قــد شــارك فــي "حفلــة الترحيــب"، فقــد تــم 
اتهامــه فقــط بالتواطــؤ فــي تعذيــب وســلب جســيم للحريــات فــي 30 حالــة. قــد علــم )إيــاد. أ( باعتبــاره موظفــًا 
ألعــوام طويلــة فــي المخابــرات العامــة عــن الظــروف المآســوية والتعذيــب فــي الفــرع 251، وبحســب أقوالــه 
الخاصــة فقــد اســتطاع ســماع صــراخ المعذبيــن حتــى أنــه "ســمعها فــي الكافتيريــا" وعلــى الرغــم مــن ذلــك قــام 
بنقــل المتظاهريــن إلــى الفــرع. لكــن مــا يقلــل مــن العقوبــة، بحســب تقديــر القاضيــة، هــو أن )إيــاد. أ( أدان 
نفســه خــالل أقوالــه فــي الشــرطة وأمــام المكتــب المحلــي للهجــرة واللجــوء. باإلضافــة إلــى أنــه انشــق عــن 
النظــام فــي وقــت مبكــر نســبيًا، وال يجــب نســيان أنــه ســاعد بأقوالــه فــي تجميــع أدلــة ذات أهميــة كبيــرة فــي 
ــًا  ــور. ر( مــن بينهــا أنــه صــّرح عــن عمليــات القتــل فــي فــرع الخطيــب، والتــي لــم يكــن إثباتهــا ممكن قضيــة )أن

بدون أقواله.

بهــذا الحكــم تثبــت محكمــة ألول مــرة علــى مســتوى العالــم "أن هنــاك هجومــًا ممنهجــًا علــى المدنييــن 
ــر"، وهــو يــوم مهــم لمبــدأ العدالــة القضائيــة  فــي ســوريا منــذ شــباط/ آذار مــن العــام 2011 علــى أقصــى تقدي

وتطبيقه، خطوة مهمة في تقّصي الجرائم الممنهجة ضد اإلنسانية التي يقوم بها النظام السوري. 

مــع  بالحكــم  النطــق  بعــد  ر(،  )أنــور.  القضيــة ضــد  فــي  مــّدٍع مشــترك  تحــدث وســيم مقــداد، وهــو 
الصحفيــات والصحفييــن المجتمعيــن أمــام المحكمــة قائــاًل "يفتــح الحكــم نافــذة أمــل للســوريات والســوريين 
الذيــن عملــوا فــي تلــك األيــام كمــا يعملــون اآلن مــن أجــل الحريــة، ليســت العقوبــة الفرديــة ضــد )إيــاد. أ( هــي 
الســبب فــي أن هــذا الحكــم يعــّد خطــوة تاريخيــة فــي طريــق ســوريا للعدالــة، بــل التاريخــي هــو أن هــذا الحكــم 

هو أول اعتراف قضائي على مستوى العالم بالجرائم الممنهجة ضد اإلنسانية من قبل النظام السوري". 
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ســُتتابع المرافعــة ضــد )أنــور. ر( يــوم 10 مــن شــهر آذار/ مــارس وحتــى شــهر تشــرين األول/ أكتوبــر 2021 علــى 
اقل تقدير. 

محاكمة الخطيب، اليومان 61 و62، 10/11 مارس/ آذار 2021: 
ناجيات وناجون يتحّدثون عن فترات اعتقالهن/م في فرع الخطيب 

أصــدرت المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز منــذ أســبوعين بالضبــط الحكــم األول عالميــًا ضــد جرائم 
التعذيــب مــن قبــل الحكومــة فــي ســوريا: حكمــت المحكمــة ضــد )إيــاد. أ( بالســجن لمــدة أربعــة أعوامــًا وســتة 
أشــهر، وتابعــت الجلســة األولــى بعــد صــدور الحكــم فــي اليــوم 2/60 مــن محاكمــة الخطيــب بمتابعــة العمــل 

في قضية المّتهم الرئيسي )أنور. ر(.

تمــت دعــوة عامــل مختبــر ســابق مــن ســوريا ُاعتقــل في فرع الخطيــب. وافقت أقواله أقوال الشــاهدات 
والشــهود حتــى اآلن: ظــروف صحيــة غيــر إنســانية فــي فــروع الســجن، ضــرب، تعريــة، تعذيــب. ُأحضــر الرجــل إلــى 
مــا ُيســمى "زنزانــة المــوت" وهــي ال تزيــد عــن كونهــا غرفــة مظلمــة فيهــا عــدد كبيــر مــن األشــخاص يصــل إلــى 
140 شــخصًا. لــم يكــن هنــاك هــواء للتنفــس وال مــكان للنــوم وال غــذاء كاٍف أو مــاء. عانــى الســجناء مــن 
أمــراض جلديــة وفقــدوا صوابهــم إلــى حــد مــا. تــم التحقيــق مــع الشــاهد مرتيــن على حــّد قوله في فــرع الخطيب، 

وفي كل مرة تعرض للضرب. 
مــرة أخــرى أوضــح فــي هــذا المحاكمــة قســوة التداعيــات طويلــة المــدى التــي يعانــي منهــا األشــخاص 
الذيــن نجــوا مــن الســجن والتعذيــب فــي فــرع الخطيــب. يعانــي الشــاهد حتــى اليــوم مــن اإلصابــات النفســية 
والجســدية، اختنــق صوتــه عندمــا تحــدث عــن معاناتــه مــن االكتئــاب، مــن اضطــراب النــوم وطنيــن األذن، وعــن 

األدوية الكثيرة التي يجب أن يتناولها كل يوم.. هنا قاطعت القاضية الرئيسة الجلسة ألخذ استراحة. 

أكــد الشــاهد أن األســوأ فــي كل هــذا هــو أنــه اُعتقــل ظلمــًا، وفــي وقــت تلقيــه لــكل ذاك العــذاب ســأل 
نفســه أكثــر مــن مــرة عــن ســبب وجــوده هنــاك مــن األســاس. ألمــه النفســي الــذي مــا زال يشــعر بــه حتــى اآلن 
يصعــب تحملــه أكثــر مــن اآلالمــة الجســدية: "أنــا مازلــت أعيــش حتــى اليــوم فــي زنزانــة المــوت، ال يمــر يــوم بــدون 
أن أفكــر فــي الســجناء هنــاك"، حتــى عائلتــه تشــعر بهــذا الحمــل وتعانــي بشــكل غيــر مباشــر مــن التعذيــب الــذي 

مّر به وقتها. 
بعدهــا انتهــى الشــاهد مــن اإلدالء بأقوالــه، لكــن اآلثــار التــي خلفهــا االعتقــال فــي فــرع الخطيــب تظــل 

حاضرة في أذهان الحضور. 

فــي اليــوم 62 مــن المحاكمــة، وهــو يــوم قصيــر نســبيًا، أدلــى نــاٍج أخــر بأقوالــه. لــم يصــرح هــذا الشــاهد عــن 
هويتــه: لــم يعــِط معلومــات عــن شــخصه، وقــد ُســمح لــه بإخفــاء وجهــه بقناعــه الصحــى، لحمايــة حيــاة 

وسالمة عائلته في سوريا. 

اعتقــل الرجــل فــي شــهر مايــو/ آيــار مــن العــام 2012 فــي فــرع الخطيب. كغيره من الشــاهدات والشــهود 
وصــف اإلهانــات والضــرب فيمــا ُيســمى بحفلــة الترحيــب و"التعذيــب الجماعــي. "فقــد صوابــه" مــرة بســبب 
ظــروف الحبــس، فقــام بطــرق البــاب والصــراخ. لقــد أراد النــوم فقــط. أمــره أحــد الحــراس أن ينــام مقرفصــًا 
بجانــب المرحــاض فــي الزنزانــة، والــذي، خــالل نومــه بجانبــه، تــم اســتخدامه طــوال الوقــت مــن قبــل الســجناء 

اآلخرين. 

ــدا غيــر حقيقــي، والطريقــة التــي  ــه ب فــي وقــت مــا فقــد التواصــل التــام مــع الواقــع، ألن كل شــيء حول
تحــدث بهــا الشــاهد أيــدت ذلــك، فقــد قفــز فــي ســرده بشــكل متكــرر مــن حــدث إلــى حــدث ولــم يســتطع تذكــر 

الكثير من التفاصيل. 

ســأله القضــاة والقاضيــات بشــكل صريــح عــن تفصيــل أليــم بشــكل خــاص خــالل وقــت اعتقالــه: لقــد 
حكــى الرجــل عــن تعرضــه لإلهانــة بشــكل جنســي. فقــد وضــع الحــراس ســبطانة فــي فتحتــه الشــرجية، وقامــوا 
بمداعبــة صــدره وشــعره ووضــع إصبــع فــي فتحــة جســمه. تحــدث الشــاهد بعدهــا وهــو يرتعــش، عــن أن 
مســاجين آخريــن قابلهــم فــي فــرع الخطيــب تعرضــوا لإلعتــداءات الجنســية. لقــد وقــف عناصــر الفــرع خلفهــم 
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ولعبــوا بحلمــات صدرهــم وداعبوهــم خلــف آذانهــم. باإلضافــة إلــى ذلــك أكــد الشــاهد "مــن الصعــب التحــدث 
عــن ذلــك فــي ثقافتــي"، فهــو يعتقــد أّلا أحــد ســيعترف أمــام المحكمــة بالفعــل أنــه تعــرض لإلعتــداء/ العنــف 

الجنسي. 

عليــه تحــدث سباســتين شــارمر المحامــى المشــترك للمركــز األوربــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق 
اإلنســان وممثــل اإلدعــاء المشــترك أن هــذه الشــهادة تؤكــد أن العنــف الجنســي هــو جــزء من الهجــوم الموّجه 

ضد المدنيين السوريين.

محاكمة الخطيب، اليوم 63، 17 آذار/ مارس 2021: 
دائــرة القضــاء تقــوم بتحديــث الدعــوى ضــد )أنــور. ر( وأحــد الناجيــن يتحــدث 

عن التعذيب في فرع الخطيب. 

حضــر ممثــالن للصحافــة العربيــة فــي اليــوم الثالــث والســتين مــن محاكمــة الخطيــب أمــام المحكمــة 
اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز واحتاجــا إلــى ترجمــة فوريــة. كان ذلــك مناســبًا للغايــة، حيــث أن المحكمــة أعلنــت 
اليــوم قــرارًا مهمــًا وهــو أن واقعــات العنــف الجنســي فــي فــرع الخطيــب ســتتم مقاضاتهــا كجرائــم ضــد 
اإلنســانية فــي إطــار هجــوم موســع وممنهــج ضــد المدنيــات والمدنييــن الســورين، وليــس كمــا كان قبــاًل 
كجرائــم فرديــة بحســب قانــون العقوبــات األلمانــي. بهــذا أخــذت المحكمــة خطــوة ضروريــة لالعتــراف بالقــدر 
الضخــم للعنــف الجنســي الموجــه فــي فــروع ســجون النظــام الســوري. أكد المركــز األوربي للحقوق الدســتورية 
وحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا، ومحامــوه المشــتركون كذلــك، أن أقــوال الشــاهدات والشــهود فــي إطــار 
القضيــة تشــير إلــى االســتخدام الممنهــج للعنــف الجنســي كأداة للتعذيــب فــي فــرع الخطيــب وفــي غيــره مــن 

الفروع. 

 لــم تكــن أقــوال الناجــي الــذي تحــدث فــي هــذا اليــوم، والــذي تعــرض للتعذيــب فــي عــدة فــروع مــن بينهــا 
فــرع الخطيــب، هــي اإلشــارة األخيــرة علــى ضــرورة هــذه الخطــوة. فالشــاهد وهــو مّدعــي مشــترك فــي هــذه 
القضيــة فــي الوقــت نفســه، هــو صانــع أفــالم وثائقيــة مبتــدئ، ويقــوم بحفــظ المحاكمــة بشــكل وثائقــي. بعــد 
صراعــات مــع نظــام األســد تــم اعتقالــه عــدة مــرات وتعذيبــه، وتحــدث الشــاهد عــن انتهــاكات عــدة مــن قبــل 
الحــراس فــي فــرع الخطيــب، مــن بينهــا ضربهــم المتعمــد وركالتهــم للمعتقليــن فــي منطقــة األعضــاء 

التناسلية. 

بمجــرد وصــول الشــاهد إلــى فــرع الخطيــب، بــدأ الحــراس بشــتم الســجناء وبضربهــم وأجبروهــم علــى 
خلــع مالبســهم. وبعــد "حفلــة الترحيــب التقليديــة" تــم حبــس الشــاهد مــع حوالــي 100 ســجين آخــر فــي زنزانــة 
ممتلئــة. كان بيــن المعتقليــن تالميــذ لــم يتجــاوزا الصــف العاشــر. عانــى العديــد مــن المعتقليــن فــي الزنزانــة 
المتســخة مــن الحمــى واإلنفلونــزا أو مــن إصابــات جســيمة بســبب التعذيــب، وكان هنــاك أيضــًا أشــخاص 

متقدمون في السن يعانون من أمراض سابقة، ولم يكن هناك أية رعاية طبية على اإلطالق.

تــم التحقيــق مــع الشــاهد عــدة مــرات خــالل فتــرة اعتقالــه فــي فــرع الخطيــب والتــي وصلــت إلــى 18 يومــًا. 
ألجــل هــذا الغــرض تــم اقتيــاده معصــوب العينيــن مــن الزنزانــة إلــى مدخــل غرفــة التحقيــق، ومــن ثــم تــم تقييــده 
ووجــب عليــه أن يمكــث عــدة ســاعات علــى ركبتيــه. فــي خــالل ذلــك تعــّرض الشــاهد للضــرب بــدون انقطــاع، 
وســمع فــي الوقــت نفســه صرخــات األلــم المســتمرة للســجناء اآلخريــن. تحــّدث الشــاهد عــن تعذيــب ســجناء 
آخريــن بواســطة صعقــات كهربائيــة، ضــرب بالعصيــان واألســالك، باإلضافــة إلــى ســوء المعاملــة وانتشــار 
اإلصابــات فــي منطقــة الــرأس بســبب الحالقــة العنيفــة لشــعر الــرأس. عانــى الشــاهد نفســه خــالل فتــرة 
اعتقالــه فــي فــرع الخطيــب مــن اإلنفلونــزا، وفقــد أكثــر مــن عشــرة كيلوجــرام مــن وزنــه، وهــو يعانــي حتــى اليــوم 

من تداعيات نفسية شديدة جدًا من التعذيب. 

فــي نهايــة الجلســة نّوهــت دائــرة القضــاء حــول احتماليــة انهــاء مرحلــة اســتقبال األدلــة فــي قضيــة 
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)أنور. ر( في شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2021، ويعتمد األمر على عدد طلبات األدلة في الفترة القادمة. 

محاكمة الخطيب، اليوم 64، 24 آذار/مارس 2021: 
شهادة غير مباشرة عن وضع )أنور. ر( في فرع الخطيب

ضــرب اليــوم 66 مــن محاكمــة الخطيــب مثــااًل للظــروف الصعبــة التــي يمكــن أن تواجــه الشــاهدات 
والشــهود فــي هــذا القضيــة وفــي قضايــا مشــابهة. فــي بدايــة المرافعــة قــرأت هيئــة المحكمــة ملخصــات مــن 
المراســلة اإللكترونيــة مــع الشــاهدة، والتــي كان مــن المفتــرض أن تدلــي بأقوالهــا هــذا اليــوم فــي كوبلنــز. 
شــرحت الشــاهدة أســباب عــدم قدرتهــا علــى حضــور جلســة اليــوم؛ وصفــت خوفهــا علــى ســالمتها الشــخصية 
فــي أوروبــا وعلــى ســالمة والديهــا فــي ســوريا. باإلضافــة إلــى ذلــك أوضحت أنها ال تشــعر باالســتقرار العاطفي 
الكافــي لــإلدالء بأقوالهــا شــخصيًا أمــام المحكمــة، ورفضــت الشــاهدة طلــب القضــاة والقاضيــات المجــدد 

بإدالء الشاهدة بأقوالها أمام المحكمة في ظل تدابير وقائية، وعّللت رفضها بصحتها النفسية. 

فــي هــذا اليــوم مــن المحاكمــة تحــدث أحــد موظفــي الشــرطة الجنائيــة اإلتحاديــة، والــذي أجــرى جلســة 
اســتماع مــع الشــاهدة فــي شــهر آب/ أغســطس مــن العــام 2019. تــم اســتدعاء الشــاهدة فــي ربيــع العــام 
2012 إلــى فــرع الخطيــب مــن أجــل "احتســاء فنجــان مــن القهــوة"، بعدمــا ُاعتقلــت فــي أحــد المظاهــرات فــي 
دمشــق وتــم التحقيــق معهــا باســتخدام العنــف لمــدة تزيــد عــن ســت ســاعات. هنــاك تــم تركهــا فــي غرفــة 
قاحلــة لالنتظــار. كان فــي الغرفــة ســرير ودخلهــا ضابــط مخابــرات عامــة صغيــر فــي العمــر عــدة مــرات إللقــاء 
نظــرة علــى الشــاهدة. وصفــت خوفهــا الكبيــر مــن "أســوأ االحتمــاالت"، وفهــم ضابــط الشــرطة الجنائيــة 
االتحاديــة أن هــذا الخــوف أيضــًا يعــود إلــى خشــية الشــاهدة مــن اغتصــاب محتمــل. لكنــه لــم يســألها عــن هــذا 

األمر بشكل واضح. 

الحقــًا تــّم إحضــار الشــاهدة إلــى مكتــب )أنــور. ر(، وقــد تحــدث معــه كل موظفــي المخابــرات العامــة 
باحتــرام جــّل ودعــوه "ســيدي". هنــاك دارت محادثــة "غريبــة" بيــن الشــاهدة و)أنــور. ر(، اســتغرقت أكثــر مــن ثــالث 
ســاعات ووصفتهــا الشــاهدة بأنهــا "تحقيــق". أراد )أنــور. ر( أن يعــرف معلومــات عــن المشــهد الفنــي والثقافي 
فــي ســوريا علــى وجــه الخصــوص، ألن الشــاهدة كانــت تعمــل فــي هــذا المجــال. خــالل المحادثــة دخــل الغرفــة 
مــرارًا وتكــرارًا موظفــو مخابــرات عامــة آخريــن. دخــل أحــد موظفــي المخابــرات العامــة الغرفــة بخبــر مــوت أحــد 
المعتقليــن، وجــب علــى )أنــور. ر( أن يصــادق علــى نقــل الجثــة، وبحســب قــول الشــاهدة قــال )أنــور. ر(: "ال 
تخرجــوه اليــوم ألن غــدًا يــوم الجمعــة، اخرجــوه يــوم الســبت". فــي هــذا الوقــت كان مــن المعتــاد أن تخــرج 
مظاهــرات معارضــة كبيــرة بعــد صــالة الجمعــة. بعدمــا غــادر الموظــف المكتــب، ســأل )أنــور. ر( الشــاهدة إذا 

ما كانت خائفة، وقال لها: "في مثل هذه الظروف يموت كل من الجيدين والسيئين على قدم السواء". 

ســجل )أنــور. ر( مالحظــات طــوال وقــت إدالء رجــل الشــرطة الجنائيــة اإلتحاديــة بأقوالــه عــن المحادثــة 
الموصوفــة مــن قبــل الشــاهدة. ضحــك وأومــأ إلــى محاميــه عندمــا عــرض موظــف الشــرطة الجنائيــة اإلتحاديــة 

رسمًا تخطيطيًا لمكتبه والذي قامت الشاهدة برسمه. 
انتهــى هــذا اليــوم مــن المرافعــة بعــد شــهادة موظــف الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة، وســُتتابع المرافعــة فــي 

يوم 7 أبريل/ نيسان.

محاكمة الخطيب، اليومان 65 و66، 7 و8 أبريل/ نيسان 2021: 
أقوال لشاهد كان على اتصال مباشر بـ)أنور. ر(.

فــي اليــوم الخامــس والســتين مــن محاكمــة الخطيــب تــم اســتجواب الشــاهد ع. الــذي كان يعــرف 
المّتهــم )أنــور. ر( مــن بعيــد حتــى قبــل ســجنه فــي فــرع الخطيــب، وكان قــد التقــط لــه صورة في إحــدى الجنازات. 
باإلضافــة إلــى ذلــك فهــو أحــد الشــهود الذيــن تــم القبــض عليهــم فــي شــهر آذار/ مــارس مــن العــام 2011 
ويصــف التعذيــب آنــذاك فــي فــرع الخطيــب، أي قبــل مــدة ارتــكاب الجرائــم موضــوع التهمــة. عندمــا ســألت 

المحكمة الشاهد عما إذا كان قد تعرف على )أنور. ر( في القاعة فأشار إلى مقعد االتهام.
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كان الشــاهد ع. صحفــي فــي ســوريا، حيــث عمــل فــي البدايــة مــع جريــدة الحيــاة ثــم جريدة النهــار اللبنانية، 
التــي ُصنفــت علــى أنهــا منتقــدة للنظــام وهــي محظــورة فــي ســوريا، وفــي مقاالتــه غّطــى الفــن والقضايــا 
االجتماعيــة. فــي شــهر شــباط/ فبرايــر مــن العــام 2011 توفــي مخــرج ســوري معــروف وهــو صديــق للشــاهد. 
كانــت جنازتــه حدثــًا مهمــًا جمــع جمهــورًا متنوعــًا جــدًا، إذ أنــه باإلضافــة إلــى العديــد مــن الفنانيــن والمعارضيــن 
حضرهــا أيضــًا بعــض عناصــر األمــن وسياســيون وضبــاط. بحســب الشــاهد شــارك فــي الجنــازة كذلــك )أنــور. 
ر( الــذي كان مســؤواًل عــن ملفــات الفنانيــن والفنانــات لــدى األجهــزة االســتخباراتية. وقــد قــام الشــاهد بتصويــر 

الحدث بأكمله، بحيث يمكن مشاهدة المّدعى عليه في هذا الفيديو، وخّزنه في حاسوبه المحمول.

بعــد ذلــك بأســابيع قليلــة اقتحــم بعــض عناصــر األمــن منــزل الشــاهد وفتشــوه. نقلــوا الشــاهد إلــى 
فــرع الخطيــب وأخــذوا معهــم أيضــًا بعــض ممتلكاتــه الشــخصية، مثــل جهــاز الكمبيوتــر المحمــول الخــاص بــه. 
بعــد الوصــول إلــى الفــرع كان علــى الشــاهد التحّلــي بالصبــر فــي غرفــة االنتظــار. مــن هنــاك تــم اقتيــاده إلــى غرفة 
أخــرى، حيــث ُأجبــر علــى التجــّرد مالبســه والجلــوس بوضعيــة القرفصــاء، ثــم تــم حبســه أواًل فــي زنزانــة انفراديــة، 

وفيما بعد في زنزانة أكبر كانت مكتظة بالمعتقلين.

إفــادات ع عــن التعذيــب فــي الخطيــب فــي ذلــك الوقــت تتوافــق إلــى حــد بعيــد مــع مــا ذكــره شــهود 
أخــرون عــن ســجنهم الالحــق. تــم إيقــاظ الســجناء فــي الليــل، اضطــروا إلــى الوقــوف مقابــل الحائــط، تعرضــوا 
للتعذيــب بالصدمــات الكهربائيــة والســياط، واألســلوب المســمى بالــدوالب وكذلــك "بســاط الريــح"، كمــا تــم 

تقييد أيديهم بقضبان النوافذ الحديدية إلجبارهم على الوقوف لفترات طويلة.

أثنــاء جلســات التحقيــق معــه تــم تقييــد يــدي الشــاهد ع خلــف ظهــره وُعصبــت عينــاه. اضطــر إلــى 
االســتلقاء علــى بطنــه وتحمــل ضربــات بالكابــالت مــن قبــل عــدة أشــخاص علــى ظهــره ورأســه لمــدة ســاعات. 
أصيــب خــالل عمليــة الضــرب بجــروح شــديدة، إلــى الدرجــة التــي لــم يســتطع معهــا العــودة إلــى زنزانتــه ســيرًا 
علــى األقــدام، وكان عليــه بــداًل مــن ذلــك الزحــف أمــام ســخرية الحــراس. ذات مــرة تــم تهديــده بصعــق أعضائــه 

التناسلية حتى ال يعود قادرًا على إنجاب األطفال.

ــور. ر( عليــه شــخصيًا  ــة"، كمــا وصفهــا، حيــث طــرح )أن ــى غرفــة أخــرى "راقي فــي تحقيــق الحــق ُأخــذ ع إل
أســئلة حــول فيديــو الجنــازة، وتــم تعذيبــه خــالل هــذا التحقيــق أيضــًا. بحســب أقوالــه قــام )أنــور. ر( بنفســه 

بلكمه بغضب في وجهه بسبب التصوير المسجل للجنازة.

محاكمة الخطيب، اليومان 67 و68، 14 و15 أبريل/ نيسان 2021: 
مّدعية بالحق المدني تتحدث عن فترة اعتقالها واعتقال عائلتها

لــم يتــم اســتدعاء إال امــرأة واحــدة بصفتهــا مدعيــة بالحــق المدنــي كشــاهدة فــي اليوميــن الســابع 
والســتين والثامــن والســتين مــن المحاكمــة، وهــذا دليــل واضــح أن المحكمــة تولــي أهميــة كبيــرة ألقــوال هــذه 
الشــابة التــي تــم اســتدعاؤها فــي ذلــك اليــوم. اتضــح قبــل بــدء يــوم المحاكمــة أن شــهادتها لــن تكــون ســهلة، 
حيــث ظهــر عليهــا التوتــر الشــديد، وألول مــرة فــي أثنــاء المحاكمــة حضــرت معهــا مرافقــة نفســية- اجتماعيــة 
مــن أجــل دعمهــا، وهــي إمكانيــة متاحــة لجميــع ضحايــا أعمــال العنــف الخطيــرة، لكنهــا فــي الواقــع محفوفــة 
ببعــض المشــاكل فــي التطبيــق العملــي فــي ألمانيــا )للمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا الموضــوع انظــر 
تقريــرًا بعنــوان "كســر الحواجــز" Breaking Down Barriers صــادر عــن المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية 

وحقوق اإلنسان ECCHR ومنظمات شريكة له حول تطبيق حقوق الناجين من الجرائم الدولية الجسيمة(.

بعــد أن جلســت الشــاهدة أمــام القاضــي مــع المترجــم ومحاميهــا والمرشــدة النفســية تحدثــت بصــوت 
واضــح وحــازم. قبــل أن تتكلــم المدعيــة بالحــق المدنــي عــن فتــرة اعتقالهــا شــخصيًا أبلغــت المحكمــة أن إحــدى 
شــقيقاتها ُاعتقلــت فــي واحــدة مــن أولــى المظاهــرات الكبــرى فــي 15 مــارس/ آذار مــن العــام 2011، وهواليــوم 

الذي يعتبر بداية االنتفاضة ضد نظام األسد.

بعــد عــام مــن ذلــك أي فــي 25 مايــو/ أيــار مــن العــام 2012 شــاركت الشــاهدة فــي اعتصــام ردًا علــى مجــزرة 
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الحولــة. حاولــت الهــرب لكــن قــوات األمــن أوقفتهــا ودّققــت فــي هويتهــا. وعلــى مــا يبــدو تعرفــوا علــى اســمها 
وضربوهــا وهددوهــا ببندقيــة. عندمــا وصلــت حافلــة فــي نهايــة المطــاف لنقلهــا إلى الســجن انتبهت الشــاهدة 
إلــى أن والدتهــا كانــت موجــودة بداخلهــا، حيــث كان القلــق علــى ابنتهــا الشــابة قــد جعلهــا ترافــق الشــاهدة إلــى 
ــزل الســجناء  ــم إلقــاء القبــض عليهــا أيضــًا. عندمــا وقفــت الحافلــة أمــام فــرع األربعيــن ن المظاهــرة حيــث ت
منهــا، وتعّرضــوا للضــرب مــرة أخــرى ومــن ثــم تــم فصــل الرجــال عــن النســاء. عــرض رجــال أمــن علــى الشــاهدة 
ملفــًا ســميكًا زعمــوا بأنــه يغّطــي نشــاطاتها فــي المظاهــرات وعلــى اإلنترنــت، وبــدا األمــر وكأنهــم كانــوا قــد 

يراقبونها قبل هذه المظاهرة. بعد ساعات قليلة نقلت حافلة النساء إلى الفرع 251.

عنــد الوصــول نزلــت النســاء المعتقــالت درجــًا وكان عددهــن تســع. روت الشــاهدة كيــف تــم اصطحابها 
الممرضتــان حتــى فــي منطقــة  لمقابلــة طبيــب وممرضتيــن، وكان عليهــا أن تخلــع مالبســها. فحصتهــا 
األعضــاء التناســلية، وهــي عمليــة وصفتهــا الشــاهدة بالمهينــة: "شــعرت وكأنــه تــّم انتهاكــي". فيمــا بعــد تــم 
أخــذ النســاء إلــى زنزانــة جماعيــة. كانــت هــذه الزنزانــة صغيــرة ومليئــة بالحشــرات، ولــم يكــن مــن الممكــن النــوم 
ــم تجــرؤ أي مــن النســاء علــى نطــق كلمــة خوفــًا مــن وجــود أنصــار  ــرًا ول ــات. كان الجــو العــام متوت إال فــي نوب

للنظام في الزنزانة للتجسس على السجينات األخريات.

وصفــت المدعيــة مــدى انزعاجهــا وعــدم تحملهــا لوجودهــا فــي الســجن مــع والدتهــا، إذ أنهــا شــعرت 
بأنهــا المســؤولة عــن اعتقــال أمهــا. عندمــا تــم التحقيــق مــع الشــاهدة ُاتهمــت بالدعــوة لقتــل أحــد أنصــار 
ــاء  ــك الرجــل. أثن ــى المعارضــة، ألنهــا حــّذرت منظمــي بعــض المظاهــرات مــن ذل النظــام، كان يتجســس عل
التحقيــق تــم تهديدهــا بعقوبــات ســجن ســتدوم لفتــرات طويلــة، وفــي مرحلــة الحقــة ثــم تعذيبهــا: تــم تعليقهــا 
مــن يديهــا )الشــبح(، ضربهــا، وإحــراق بطنهــا بســائل ســاخن. عنــد هــذه النقطــة استفســرت القاضيــة عمــا إذا 
كانــت الشــاهدة قــد ُعلقــت بالفعــل مــن يديهــا، حيــث كان )أنــور. ر( قــد قــال فــي اعترافــه إن فــرع الخطيــب لــم 

يكن مهيأ لذلك، لكن الشاهدة أكدت على أقوالها.

بقيــت الشــاهدة فــي الزنزانــة الجماعيــة لمــدة ســتة أيــام. فــي النهايــة تــم إبعــاد والدتهــا ليتــم اإلفــراج 
عنهــا كمــا ظنــت الشــاهدة فــي ذلــك الوقــت. أمــا بالنســبة للشــاهدة نفســها فقــد بــدأت فتــرة صعبــة للغايــة 
فــي االعتقــال، وكان عليهــا التوقــف أثنــاء اإلدالء بشــهادتها عــدة مــرات ألنهــا تألمــت بوضــوح مــن جــراء روايــة 
هــذه القصــص. وصفــت كيــف تــم نقلهــا إلــى زنزانــة انفراديــة، حيــث قــام أحــد الحــراس بالتحــرش بهــا جنســيًا. 
وعندمــا شــعرت بأنهــا أصبحــت علــى وشــك فقــدان عقلهــا طلبــت أن يتــم اصطحابهــا بالتحديــد إلــى )أنــور. ر( 
الــذي عرفتــه منــذ اعتقــال أختهــا فــي العــام الســابق، وذلــك عندمــا كانــت هــي ووالداهــا قــد راجعــوه لمطالبــة 
العقيــد بإطــالق ســراح الفتــاة مــن الحبــس. قالــت الشــاهدة: "كنــت علــى علــم أنــه الشــخص المســؤول عــن 
ــة  ــم تلبي ــم تت ــة ولكــن ل ــة الجماعي ــى الزنزان ــه إعادتهــا إل ــك أردت أن أراه". أرادت أن تطلــب من هــذا المــكان لذل
طلبهــا. مــع ذلــك فــإن الشــاهدة وصفــت مكتــب )أنــور. ر( أيضــًا بنــاًء علــى رســومات كانــت قــد رســمتها ســابقًا 

في المكتب االتحادي األلماني التحقيقات الجنائية.

بعــد أيــام قليلــة فــي الزنزانــة االنفراديــة تــم نقــل الشــاهدة أخيــرًا، لكــن ليــس للعــودة إلــى الزنزانــة 
الجماعية بل وجدت نفسها في زنزانة انفرادية أخرى مع والدتها التي ظنت أنه تم اإلفراج عنها.

بعــد 23 يومــًا تقربيــًا تــم إطــالق ســراح األم، بينمــا تــم اقتيــاد الشــاهدة إلــى الفــرع 285 حيــث تــم احتجازهــا 
لبضعة أسابيع إضافية.

اليــوم التالــي للمحاكمــة كان مخصصــًا لمتابعــة اســتجواب الشــاهدة، فبــدأ بشــكل غيــر متوقع بتصريح 
آخــر مــن قبــل )أنــور. ر( أضــاف وصّحــح فيــه أقوالــه الســابقة )انظــر التقريــر عــن اليــوم الخامــس للمحاكمــة( 
حــول اعتقــال الشــاهدة وأختهــا. قــرأ وكيــل النيابــة العامــة كال التصريحيــن علــى الشــاهدة. عندمــا ُســئلت عــن 
رأيهــا فــي كل مــن التصريــح األول والجديــد لـ)أنــور. ر( رّدت الشــاهدة بانفعــال وغضــب، وأوضحــت فــي النهايــة 

أن التصريحين االثنين ال يتطابقان مع ما عاشته وتحدثت عنه أمام المحكمة في اليوم السابق.

ســأل ممثــل الدفــاع الشــاهدة عــن الســبب األساســي مــن وراء توجيــه طلبهــا بالنقــل إلــى زنزانــة أخــرى 
إلــى )أنــور. ر( مباشــرة. شــرحت الشــاهدة أنهــا كانــت يائســة للغايــة، لدرجــة أنهــا لجــأت إلــى الشــخص الوحيــد 
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الــذي كانــت تعــرف اســمه، علــى الرغــم مــن معرفتهــا أن هــذا الشــخص لــن تكــون لديــه فقــط الســلطة بنقلهــا، 
بل أي أيضًا بإعدامها.

محاكمة الخطيب، اليوم 69، 21 أبريل/ نيسان 2021: 
األم تكمل أقوال ابنتها

عرفــت المحكمــة وجــزء مــن الجمهــور الشــاهدة المســتدعاة فــي اليــوم 69 مــن المحاكمــة مــن شــهادة 
ابنتهــا فــي األســبوع الماضــي، والتــي تحّدثــت فــي اليوميــن 67 و68 عــن فتــرة اعتقالهــا التــي قضــت جــزءًا منهــا 
مــع أمهــا. تــّم اســتدعاء الشــاهدة بعــد أن ذكرهــا المّدعــى عليــه فــي إفادتــه )يــوم المحاكمــة 5(، وهــذا أمــر 
الفــت ليــس ألنهــا ســجنت فــي فــرع الخطيــب فحســب، وبالتالــي عاشــت الظــروف غيــر اإلنســانية بنفســها 
هنــاك، بــل ألنهــا تتحــدث بصفتهــا أمــًا ذهبــت إلــى الفــرع 251 عــدة مــرات مــن أجــل حمايــة بناتهــا. بذلــك تكــون 

أقوال هذه الشاهدة مكملة لشهادة ابنتها.

ذكــرت الشــاهدة فــي البدايــة كيــف تــّم إلقــاء القبــض علــى اثنتيــن مــن بناتهــا الثــالث، ر وم، فــي 15 مــارس/ 
آذار من العام 2011، أي في "بداية الثورة السورية"، كما قالت الشاهدة.

كانــت م ور مــن أوائــل الشــابات اللواتــي تــم القبــض عليهــن بســبب مشــاركتهن فــي إحــدى المظاهــرات. 
تــّم تفتيــش منــزل العائلــة مــن قبــل قــوات األمــن بعــد فتــرة وجيــزة مــن االعتقــاالت، وعندمــا ســألت الشــاهدة 
رجــال األمــن عــن األمــر ومتــى ســيعيدون ابنتيهــا أجابــوا: "فــي غضــون ســاعتين". لكــن االبنتيــن لــم تعــودا ال فــي 
الليــل وال فــي اليــوم التالــي، حينهــا باشــرت الشــاهدة البحــث عنهمــا بنفســها. راجعــت مكتــب الرئاســة، وكذلــك 

أجهزة وفروع استخباراتية مختلفة حيث سخروا منها في كل مكان.

بعــد ثالثــة أيــام مــن االعتقــال صادفــت خــالل تجّمــع حاشــد أمــام قصــر العــدل، حيــث طالبــت العديــد مــن 
العائــالت بمعلومــات عــن أقاربهــا المســجونين، العميــل المخابراتــي "خالــد" الــذي اصطحبهــا هــي وزوجهــا إلــى 

فرع الخطيب حيث كانت ابنتاها.
تــم إدخالهمــا إلــى مكتــب كبيــر فيــه ثالثــة أشــخاص، مــن بينهــم )أنــور. ر(، األمــر الــذي لــم تدركــه إال الحقــًا. 
جلبــوا ابنتيهــا م ور إلــى داخــل المكتــب. كان حجــاب م مغطــى بالدمــاء وعلــى وجههــا كدمــات حمــراء وزرقــاء. 
عندمــا عانقــت الشــاهدة ابنتهــا قالــت لهــا األخيــرة إن جســدها يؤلمهــا فــي كل مــكان. كانــت االبنــة األخــرى ر 
"فــي حالــة ســيئة للغايــة" كذلــك. ُســمح لهــا بالعــودة إلــى المنــزل مــع أســرتها فــي ذلــك اليــوم مباشــرة، لكــن 
لــم ُيطلــق ســراح م. بعــد إعــالن الرئيــس عــن عفــو للمتظاهريــن المحتجزيــن بعــد حوالــي عشــرة أيــام، توجهــت 
األســرة إلــى فــرع الخطيــب مــرة أخــرى علــى أمــل التمكــن مــن إرجــاع م إلــى البيــت. هنــاك التقــت مــرة أخــرى مــع 

)أنور. ر( الذي رفض اإلفراج الفوري عن م. لكن أعيد ُأطالق سراح م بعد يومين.

واجهــت المحكمــة الشــاهدة بأقــوال المّدعــى عليــه )أنــور. ر( بخصــوص زيارتهــا األولــى لفــرع الخطيــب، 
فقــد صــّرح بــأن زوج الشــاهدة، الــذي كان حاضــرًا أيضــًا عنــد محاولــة إخــراج االبنتيــن مــن فــرع الخطيــب، ضــرب 
ابنتــه م بقــوة علــى وجههــا لدرجــة أنهــا راحــت تنــزف. لكــن الشــاهدة أّكــدت بشــدة صحــة روايتهــا، وكــّررت مــا 

قالته قبل ذلك بوقت قصير. هزَّ )أنور. ر( رأسه وهوجالس على كرسي االتهام.

مــن ثــم تــم اســتجواب الشــاهدة عــن اعتقالهــا واعتقــال ابنتهــا الثالثــة ن فــي شــهر مايــو/ أيــار مــن العــام 
2012 وذلــك ردًا علــى مجــزرة الحولــة حيــث شــاركت ن فــي اعتصــام. رافقــت الشــاهدة ابنتهــا الشــابة إلــى هنــاك 
حتــى تحميهــا، وفجــأة ظهــر العديــد مــن رجــال األمــن وأطلقــوا الرصــاص فــي الهــواء. تــّم جــر الشــاهدة نفســها 
إلــى داخــل حافلــة صغيــرة وكذلــك ابنتهــا بعــد ذلــك بقليــل. كانــت نظــارة ن مكســورة وأنفهــا ينــزف. تــم نقلهمــا 
أواًل إلــى فــرع األربعيــن، ومــن هنــاك إلــى فــرع الخطيــب. حتــى ذلــك الحيــن لــم تكــن الشــاهدة قــد تعرفــت ســوى 
علــى طابــق المكاتــب الواقــع فــوق األرض، وذلــك مــن خــالل زياراتهــا الســابقة، أمــا فــي هــذه المــرة فقــد ُأخــذت 
إلــى القبــو. فــي البدايــة ُأدخلــت هــي وابنتهــا فــي زنزانــة مســاحتها 3 ×3 أمتــار بــدون نافــذة، وتضــم حوالــي 20 
امــرأة. تــم التحقيــق معهــا مــرة واحــدة فقــط، وكان الموظــف المحقــق لطيفــًا معهــا، لكنــه أخبرهــا أيضــًا أن 
التحقيــق مــع ابنتهــا ســيكون قاســيًا للغايــة. عندمــا عــادت ابنتهــا مــن التحقيــق فيمــا بعــد وقــت الحــق كان 
التعــب واإلرهــاق باديــان عليهــا، وكان واضحــًا أنهــا تعّرضــت للضــرب. وأثنــاء حديثهــا للمحكمــة عــن ذلــك 

الموقف صارت الشاهدة تبكي.
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بعــد أيــام قليلــة نقــل الحــراس الشــاهدة إلــى زنزانــة انفراديــة، ومــن هنــاك ُأجبــرت علــى مشــاهدة ابنتهــا 
وهــي تؤخــذ إلــى التحقيــق مــرة أخــرى. ســمعت صراخهــا، ورأت مــن خــالل فتحــة صغيــرة تحــت البــاب كيــف أنهــا 
ســقطت أرضــًا وتــم جرهــا فــي النهايــة إلبعادهــا. بعــد حوالــي أربعــة أيــام مــن ذلــك ُنقلــت ابنتهــا إلــى زنزانتهــا 
وكانــت ملّطخــة بالدمــاء. ونظــرًا إلــى أن مســاحة الزنزانــة كانــت تبلــغ حوالــي 1.5 × 0.75 متــرًا فقــط، فقــد كان 
عليهمــا التنــاوب علــى النــوم. بشــكل عــام كانــت ظــروف الحبــس رهيبــة: علــى الرغــم مــن درجــة الحــرارة العاليــة 
كانــت كميــات الميــاه محــدودة جــدًا، كمــا كان الحــال بالنســبة للذهــاب إلــى المرحــاض. لهــذا الســبب أصبحــت 
الشــاهدة تعانــي حتــى اآلن مــن مشــاكل مزمنــة فــي الكلــى، كمــا قالــت. كمــا لــم ُيســمح لها بالحصــول المنتظم 

على عقاقيرها المهمة لتخفيض ضغط الدم العالي.

بقيــت األم وابنتهــا معــًا فــي الزنزانــة االنفراديــة لمــدة 18 يومــًا تقريبــًا. وبعــد مــا يقــرب مــن 23 يومــًا 
ُأخــذت الشــاهدة مجــددًا إلــى )أنــور. ر( وعرفــت أنــه ال يــزال يتمتــع بالســلطة فــي هــذا الوقــت ذلــك أن الحــراس 
كانــوا خاضعيــن لــه. ثــم ُســمح للشــاهدة بمغــادرة فــرع الخطيــب، وكانــت قــد فقــدت 9 كيلوغرامــات مــن الــوزن 

خالل هذه الفترة. تم نقل ابنتها إلى فرع آخر في اليوم نفسه، ثم أطلق سراحها الحقًا.
تم إلغاء يومي المحاكمة في 28 و29 أبريل/ نيسان وستستأنف المحاكمة في 5 و6 مايو/ أيار.

محاكمة الخطيب، اليوم 70، 5 نيسان/ مايو٢٠٢١: 
معارض مخضرم يدلي بشهادته.

أدلــى فايــز ســارة فــي اليــوم الســبعين مــن المرافعــة بشــهادته أمــام المحكمــة اإلقليميــة العليــا كوبلنــز. 
ــن مــن متابعــي  ــى بالنســبة لكثيري الشــاهد معــروف كصحفــي، ناقــد للنظــام، ومعــارض فــي الصفــوف األول
الصــراع الســوري. ســارة الــذي يقطــن فــي أوروبــا اآلن أُعُتقــل مــن ِقبــل المخابــرات الســورية ثــالث مــرات فــي 

الفترة الممتدة بين العامين ١٩٧٨ إلى ٢٠١١ بسبب نشاطه في المعارضة.

فــي العــام ٢٠١١ تــم التحقيــق معــه مــن قبــل المّتهــم الرئيســي فــي القضيــة )أنــور. ر(، واقتــرح األخيــر 
اســتدعاء ســارة كشــاهد فــي القضيــة حتــى يشــهد لصالحــه، فقــد ســاعده عندمــا ُقبــض عليــه وأخرجــه مــن 
الحبــس فــورًا، حســب كالمــه. فضــاًل عــن أن ســارة، حســب زعــم ر، كان علــى علــم بموقفــه الناقــد للنظــام فــي 

الماضي. بّيد أن شهادة السياسي تناقضت بشكل واضح مع أقوال )أنور. ر( التي أدلى بها سابقًا.

تحــدث ســارة عــن فتــرة اعتقالــه فــي العــام ٢٠١١ وأنــه لــم يتعــرض للتعذيــب خاللهــا. عّلــل ذلــك بــأن جهــاز 
ــن عليهــم  ــه كل المعلومــات الهامــة بشــأن زعامتــه فــي المعارضــة، لذلــك لــم يتعّي االســتخبارات كان بحوزت
انتــزاع االعترافــات منــه. كانــت قــوات األمــن تعــّذب الشــباب الــذي اعتقــدت بمشــاركتهم فــي التظاهــر بشــكل 
ممنهــج، لكــي تكســر شــوكة مقاومتهــم. وعندمــا ُســئل ســارة مــن ِقبــل القضــاة والقاضيــات عمــا يعرفــه عــن 
)أنــور. ر( لــم يجــب إال بمعلومــات عامــة عنــه. لــم يكــن يعــرف عــن ر إال الشــائعات كانــت تــدور عنــه فــي دمشــق، 

فقد ُألصقت به بعض االتهامات المتعلقة بعمله في جهاز االستخبارات. 

زعــم الشــاهد أيضــًا أنــه فــي المهجــر بتركيــا ســأله أحــد معارفــه إذا كان بإمكانــه أن يعطــي المدعــو )أنــور. 
ر( الــذي انشــق عــن النظــام، رقــم هاتــف ســارة. وقــد تعــرف الشــاهد علــى األســم؛ فقــد كان هــو نفــس الرجــل 
الــذي حّقــق معــه فــي العــام ٢٠١١. ســمح ســارة للرجــل بــأن يعطــي رقمــه إلــى ر إال أن األخيــر لــم يحــاول اإلتصــال 
بــه ابــدًا. فضــاًل عــن أن يــوم المحاكمــة كانــت أول مــرة علــى اإلطــالق يــرى فيهــا ســارة المدعــو )أنــور. ر( وجهــًا 

لوجه، فقد كان معصوب العينين عند استجوابه في العام ٢٠١١.

ذكــر الُمدعــي عليــه/ المّتهــم الرئيســي فــي هــذا الســياق أنــه اســتضاف ســارة خيــر اســتضافه، حتــى إنــه 
قّدم شيئًا ليشربه، ثم أطلق سراحه مباشرًة من فرع الخطيب بعد استجواب دام ساعًة واحدة فقط. 

مــن جانبــه أكــد ســارة أن أحــدًا لــم يقــّدم لــه أي مشــروب، وصحيــح أنهــم ُاطلقــوا ســراحه مــن فــرع 
الخطيــب بعــد بضــع ســاعات، إال إنــه ُنقــل إلــى فــرع آخــر لجهــاز األمــن، كمــا أن االســتضافة الحســنة مــن ِقبــل 
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رجل أمن، حسب قوله، ال تعتبر عالمة مريحة أبدًا في سوريا. 
بــداًل مــن أن ُتبــرئ شــهادة ســارة المّدعــى عليــه، أثــارت الشــكوك واالرتياب مجددًا في نفــوس الحاضرين 

والشك بمصداقية )أنور. ر(.

محاكمة الخطيب، اليوم 71 و72، 19/20 أيار/مايو2021: 
مرة أخرى يتغّيب شاهد عن موعده أمام المحكمة

كان مــن المفتــرض أن يدلــي الشــاهد الســوري الناجــي مــن التعذيــب، والــذي تمــت دعوتــه ليــوم 71 مــن 
ــر عــن قلقــه فــي شــهر  ــه عبَّ ــر مــن العــام 2021. لكن ــي/ يناي ــون الثان ــه فــي شــهر كان محاكمــة الخطيــب، بأقوال
كانــون األول/ ديســمبر مــن العــام 2020، وطلــب موعــدًا جديــدًا فــي تمــوز/ يوليــو مــن العام 2021. وافق الشــاهد 
علــى اقتــراح نهايــة أيــار/ مايــو كموعــد جديــد لــإلدالء بشــهادته، لكنــه أرســل بعدهــا بريــدًا إلكترونيــًا معبــرًا فيــه 
عــن تعاطفــه مــع عائلــة المّتهــم الرئيســي وعــن قلــة جــدوى هــذه المحاكمــة. لذلــك كان مــن المتوقــع أال يحضــر 
الشــاهد مرافعــة اليــوم. وردًا علــى استفســار المحكمــة عــن طريــق البريــد اإللكترونــي لــم يــرد الشــاهد، وكمــا 
كان متوقعــًا لــم يحضــر. هــذه ليســت المــرة األولــى التــي يتغيــب فيهــا أحــد الشــهود أو الشــاهدات عــن موعــده 
أمــام المحكمــة، يــدّل ذلــك علــى حجــم الضغــط النفســي الــذي يعانــون منــه وعائالتهــم، وحجــم خوفهــم مــن 

التبعات الممكنة.
باإلضافــة إلــى ذلــك يلغــي شــاهدات أو شــهود مواعيدهــم، أو ال يتجاوبــون بعــد التواصــل معهــم. هكــذا 
تلجــأ المحكمــة بــداًل مــن االســتماع مباشــرة إلــى أقــوال الشــهود إلــى أقــوال غيــر مباشــرة، وذلــك عبر االســتماع 

إلى الشهادات التي أدلوا بها أمام الشرطة األلمانية أو شرطة بلدان أوروبية اخرى.

هــذا مــا حــدث فــي اليــوم 71: تمــت قــراءة بروتوكــول أعّدتــه الشــرطة النرويجيــة خــالل جلســة االســتماع 
إلــى أحــد الســوريين، والــذي لــم يقبــل بــأي شــكل مــن األشــكال اإلدالء بأقوالــه أمــام محكمــة ألمانيــة. وقــد 
ســجل الشــاهد أنــه شــارك فــي مظاهــرات فــي دمشــق مــن شــهر إبريــل/ نيســان إلــى شــهر حزيــران/ يونيــو مــن 
العــام 2011، لذلــك تــم اعتقالــه ثــالث مــرات. قضــى الشــاهد ثالثــة أشــهر فــي المجمــل فــي فــروع مختلفــة 
للمخابــرات العامــة، مــن بينهــم 17 يومــًا فــي فــرع الخطيــب. بمجــرد وصولــه هنــاك تعــّرض الشــاهد للضــرب 
القــاس. التعذيــب واالنتهــاكات كانــوا فــي كل مــكان. »تعــرض جميــع المعتقليــن إلــى العنــف والتعذيــب، 
ســمعنا وتحدثنــا عــن ذلــك«، وكانــت األوضــاع فــي الزنزانــة مقرفــة: خمســون شــخصًا فــي الزنزانــة بــدون دورة 
ميــاه، وكان الطعــام قليــاًل. وقــد اســتطاع الشــاهد الخــروج مــن الســجن بســبب الرشــاوى التــي دفعتهــا 

عائلته. 

بعدهــا قــرأت المحكمــة بروتوكــول جلســة اســتماع أحــد الشــهود اآلخريــن والــذي أعدتــه الشــرطة 
الفرنســية. وقــد ســجل هــذا الشــاهد أنــه كان أيضــًا ناشــطًا فــي المظاهــرات قبــل اعتقالــه. وقــد قضــى حوالــي 
30 يومــًا فــي فــرع الخطيــب. هنــاك تعــرض للتعذيــب الشــديد، وكان بإمكانــه ســماع صــراخ المعتقليــن اآلخرين 

في زنزانته الصغيرة طوال الوقت. 

تحــدث الشــاهد عــن أن عائلتــه لــم تكــف عــن البحــث عنــه خالل فتــرة اعتقاله، وبمحض الصدفة فحســب 
عرفــت عائلتــه أنــه تعــرض لالعتقــال، وعليــه تواصــل والــده مــع موظفيــن عديديــن فــي أمــن الدولــة. فــي 
المحاولــة األخيــرة تــم إخبــار والــده أن عليــه نســيان ابنــه وأال يســأل عنــه مــرة اخــرى. هــذه الشــهادة مهمــة ألن 
»االختفــاء القســري« لــم يلعــب دورًا فــي هــذا المحاكمــة حتــى اآلن. لكــن اإلشــارات تكثــر عــن اختفاء األشــخاص 
فــي فــرع الخطيــب بشــكل ممنهــج، وعــن أن عائلتهــم لــم يتــح لهــا فرصــة معرفــة مــكان ذوييهــم المفقوديــن 

أو حتى إذا ما كانوا على قيد الحياة. 

فــي نهايــة اليــوم بــدأت المحكمــة قــراءة بروتوكــول أحــد المحادثــات اإللكترونيــة، وتابعــت قراءتــه فــي 
اليــوم التالــي. وقــد دار هــذا البروتوكــول حــول محادثــة عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك بيــن رجليــن 
كانــا قــد أدليــا بأقوالهمــا فــي كوبلنــز فــي وقــت ســابق، أحدهمــا كشــاهد واآلخــر كمّدٍع مشــترك. تواصــل الرجالن 
فــي هــذه المحادثــة اإللكترونيــة مــع شــاهد عيــان قــد رأى كيــف مــات شــقيق أحــد الرجليــن وقريــب اآلخــر حيــان 
فــي فــرع الخطيــب. وقــد كتــب شــاهد العيــان أنــه كان متواجــدًا عندمــا أجبــر حــارٌس أحــَد المعتقليــن علــى ضــرب 
حيــان، وبعدهــا ســاءت حالــة حيــان الصحيــة بشــكل ملحــوظ، حتــى تــم إخراجــه جثــة مــن الزنزانــة الجماعيــة. قــام 

األخ والقريب بإعطاء نسخة من هذه المحادثة إلى الشرطة الجنائية االتحادية. 

لذلــك حضــر فــي اليــوم 72 أحــد المحلليــن العلمييــن التابعيــن للشــرطة الجنائيــة االتحاديــة، وقــام بتقييــم 
محادثــة الفيســبوك المذكــورة. كانــت مهمتــه أن يقــرر إذا مــا كانــت األقــوال التــي تــم اإلدالء بهــا فــي المحادثــة 
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تتوافــق مــع األدلــة التــي تــم تجميعهــا بخصــوص الوضــع فــي ســوريا، وقــد رّد المحلــل باإليجــاب. بحســب قولــه 
فإن المعلومات واألقوال في المحادثة بشأن ظروف السجن في فرع الخطيب مقنعة. 

محاكمة الخطيب،اليوم 71 و72، 19/20 أيار/مايو2021: 
مرة أخرى يتغّيب شاهد عن موعده أمام المحكمة

كان مــن المفتــرض أن يدلــي الشــاهد الســوري الناجــي مــن التعذيــب، والــذي تمــت دعوتــه ليــوم 71 مــن 
ــر عــن قلقــه فــي شــهر  ــه عبَّ ــر مــن العــام 2021. لكن ــي/ يناي ــون الثان ــه فــي شــهر كان محاكمــة الخطيــب، بأقوال
كانــون األول/ ديســمبر مــن العــام 2020، وطلــب موعــدًا جديــدًا فــي تمــوز/ يوليــو مــن العام 2021. وافق الشــاهد 
علــى اقتــراح نهايــة أيــار/ مايــو كموعــد جديــد لــإلدالء بشــهادته، لكنــه أرســل بعدهــا بريــدًا إلكترونيــًا معبــرًا فيــه 
عــن تعاطفــه مــع عائلــة المّتهــم الرئيســي وعــن قلــة جــدوى هــذه المحاكمــة. لذلــك كان مــن المتوقــع أال يحضــر 
الشــاهد مرافعــة اليــوم. وردًا علــى استفســار المحكمــة عــن طريــق البريــد اإللكترونــي لــم يــرد الشــاهد، وكمــا 
كان متوقعــًا لــم يحضــر. هــذه ليســت المــرة األولــى التــي يتغيــب فيهــا أحــد الشــهود أو الشــاهدات عــن موعــده 
أمــام المحكمــة، يــدّل ذلــك علــى حجــم الضغــط النفســي الــذي يعانــون منــه وعائالتهــم، وحجــم خوفهــم مــن 

التبعات الممكنة.

باإلضافــة إلــى ذلــك يلغــي شــاهدات أو شــهود مواعيدهــم، أو ال يتجاوبــون بعــد التواصــل معهــم. هكــذا 
تلجــأ المحكمــة بــداًل مــن االســتماع مباشــرة إلــى أقــوال الشــهود إلــى أقــوال غيــر مباشــرة، وذلــك عبر االســتماع 

إلى الشهادات التي أدلوا بها أمام الشرطة األلمانية أو شرطة بلدان أوروبية اخرى.

هــذا مــا حــدث فــي اليــوم 71: تمــت قــراءة بروتوكــول أعّدتــه الشــرطة النرويجيــة خــالل جلســة االســتماع 
إلــى أحــد الســوريين، والــذي لــم يقبــل بــأي شــكل مــن األشــكال اإلدالء بأقوالــه أمــام محكمــة ألمانيــة. وقــد 
ســجل الشــاهد أنــه شــارك فــي مظاهــرات فــي دمشــق مــن شــهر إبريــل/ نيســان إلــى شــهر حزيــران/ يونيــو مــن 
العــام 2011، لذلــك تــم اعتقالــه ثــالث مــرات. قضــى الشــاهد ثالثــة أشــهر فــي المجمــل فــي فــروع مختلفــة 
للمخابــرات العامــة، مــن بينهــم 17 يومــًا فــي فــرع الخطيــب. بمجــرد وصولــه هنــاك تعــّرض الشــاهد للضــرب 
القــاس. التعذيــب واالنتهــاكات كانــوا فــي كل مــكان. "تعــرض جميــع المعتقليــن إلــى العنــف والتعذيــب، 
ســمعنا وتحدثنــا عــن ذلــك"، وكانــت األوضــاع فــي الزنزانــة مقرفــة: خمســون شــخصًا فــي الزنزانــة بــدون دورة 
ميــاه، وكان الطعــام قليــاًل. وقــد اســتطاع الشــاهد الخــروج مــن الســجن بســبب الرشــاوى التــي دفعتهــا 

عائلته. 

بعدهــا قــرأت المحكمــة بروتوكــول جلســة اســتماع أحــد الشــهود اآلخريــن والــذي أعدتــه الشــرطة 
الفرنســية. وقــد ســجل هــذا الشــاهد أنــه كان أيضــًا ناشــطًا فــي المظاهــرات قبــل اعتقالــه. وقــد قضــى حوالــي 
30 يومــًا فــي فــرع الخطيــب. هنــاك تعــرض للتعذيــب الشــديد، وكان بإمكانــه ســماع صــراخ المعتقليــن اآلخرين 

في زنزانته الصغيرة طوال الوقت. 

تحــدث الشــاهد عــن أن عائلتــه لــم تكــف عــن البحــث عنــه خالل فتــرة اعتقاله، وبمحض الصدفة فحســب 
عرفــت عائلتــه أنــه تعــرض لالعتقــال، وعليــه تواصــل والــده مــع موظفيــن عديديــن فــي أمــن الدولــة. فــي 
المحاولــة األخيــرة تــم إخبــار والــده أن عليــه نســيان ابنــه وأال يســأل عنــه مــرة اخــرى. هــذه الشــهادة مهمــة ألن 
"االختفــاء القســري" لــم يلعــب دورًا فــي هــذا المحاكمــة حتــى اآلن. لكــن اإلشــارات تكثــر عــن اختفــاء األشــخاص 
فــي فــرع الخطيــب بشــكل ممنهــج، وعــن أن عائلتهــم لــم يتــح لهــا فرصــة معرفــة مــكان ذوييهــم المفقوديــن 

أو حتى إذا ما كانوا على قيد الحياة. 

فــي نهايــة اليــوم بــدأت المحكمــة قــراءة بروتوكــول أحــد المحادثــات اإللكترونيــة، وتابعــت قراءتــه فــي 
اليــوم التالــي. وقــد دار هــذا البروتوكــول حــول محادثــة عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك بيــن رجليــن 
كانــا قــد أدليــا بأقوالهمــا فــي كوبلنــز فــي وقــت ســابق، أحدهمــا كشــاهد واآلخــر كمدعــي مشــترك. تواصــل 
الرجــالن فــي هــذه المحادثــة اإللكترونيــة مــع شــاهد عيــان قــد رأى كيــف مــات شــقيق أحــد الرجليــن وقريــب اآلخــر 
حيــان فــي فــرع الخطيــب. وقــد كتــب شــاهد العيــان أنــه كان متواجــدًا عندمــا أجبــر حــارٌس أحــَد المعتقليــن علــى 
ضــرب حيــان، وبعدهــا ســاءت حالــة حيــان الصحيــة بشــكل ملحــوظ، حتــى تــم إخراجه جثة مــن الزنزانــة الجماعية. 
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قام األخ والقريب بإعطاء نسخة من هذه المحادثة إلى الشرطة الجنائية االتحادية. 

لذلــك حضــر فــي اليــوم 72 أحــد المحلليــن العلمييــن التابعيــن للشــرطة الجنائيــة االتحاديــة، وقــام بتقييــم 
محادثــة الفيســبوك المذكــورة. كانــت مهمتــه أن يقــرر إذا مــا كانــت األقــوال التــي تــم إدالئهــا فــي المحادثــة 
تتوافــق مــع األدلــة التــي تــم تجميعهــا بخصــوص الوضــع فــي ســوريا، وقــد رّد المحلــل باإليجــاب. بحســب قولــه 

فإن المعلومات واألقوال في المحادثة بشأن ظروف السجن في فرع الخطيب مقنعة. 

محاكمة الخطيب، اليوم 73، 16 حزيران/ يونيو2021: 
أحــد مّدعــي الحــق المدنــي يتحــدث عــن اعتقالــه فــي فــرع الخطيــب ويتعــرف 

ألول مرة في المحاكمة على صورة أحد أقاربه ضمن صور قيصر. 

ــة المحاكمــة، فقــد  كان اليــوم 73 مــن محاكمــة الخطيــب يــوم صيفــي دافــئ. الجــو حــار جــدًا داخــل صال
وصلــت الحــرارة مــن الخــارج إلــى الحضــور حتــى تــّم الســماح للقاضيــات والقضــاة الحاضريــن أن يخلعــوا الــروب. 
لكــن هــذه األجــواء الصيفيــة انتهــت بمجــرد افتتــاح القاضيــة الرئيســة لمرافعــة اليــوم، فقــد بــدأت المرافعــة 
بتوزيــع صــور لإلثبــات أحضرهــا شــاهد اليــوم معــه، وهــي صــورة لشــقيق زوجــة الشــاهد المفقــود. تظهــر 

الصورة األخ وهو مقتول وعلى جسده آثار التعذيب. 
بطلــب مــن القاضيــة بــدأ المدعــي بالحــق المدنــي والشــاهد )م( ســرد شــهادته: قــد كان أحــد إخوتــه 
ناشــطًا فــي تنظيــم المظاهــرات المعارضــة لنظــام األســد. شــارك )م( أيضــًا وإخوتــه اآلخــرون فــي المظاهرات 
وقتهــا. النتيجــة: أصبحــت أســماؤهم علــى الئحــة معارضــي النظــام المطلوبيــن. مــازال )م( يتذكــر عمليــة 
اعتقالهــم وذلــك فــي صيــف العــام 2011 وكانــت الســاعة حوالــي الثالثــة صباحــًا، اقتحمــت عناصــر مســّلحة 
تابعــة للجيــش الســوري المنــزل، واعتقلــوا الشــاهد وإخوتــه. جلــس الشــاهد حافــي القدميــن مرتديــًا قميصــًا 
داخليــًا وشــورتًا ومعصــوب العينيــن فــي حافلــة متجهــة إلــى فــرع الخطيــب. طيلــة الرحلة لم يكف أحد العســاكر 
عــن دعــس قدميــه بحــذاء ثقيــل. عنــد وصولهــم المعتقــل تــم إحضارهــم إلــى الطابــق الســفلي، وهنــاك كان 

عليهم خلع مالبسهم بالكامل وتعرضوا لإلهانة.

تحــدث )م( عــن الضيــق والجــوع والحــر غيــر المحتمــل فــي الزنزانــة الجماعيــة، التــي كانــت تضــم أكثــر مــن 
125 شــخصًا. بــل أنــه مــازال يتذكــر كيــف رأى هنــاك أطفــااًل بيــن الثمانيــة والتاســعة مــن عمرهــم، باإلضافــة إلــى 
أشــخاص كبــار فــي الســن يقتــرب بعضهــم مــن الثمانيــن مــن عمرهــم. لــم يســتطع الشــاهد تحديــد حالــة 
األطفــال الجســدية والنفســية، ألنــه هــو نفســه كان مــازال فــي وضــع الصدمــة. لكنــه رأى قــوات األمــن وهــي 
تقــوم بتعذيــب الســجناء بالعصــّي بشــكل منتظــم. عــالوة علــى ذلــك شــرح الشــاهد كيــف تــم التحقيــق مــع 
وأمكــن  مــكان  كل  فــي  منتشــرة  المعذبيــن  كانــت صرخــات  كهربائيــة.  بصعقــات  وتعذيبهــم  المعتقليــن 
ســماعها يوميــًا. بعــد خمســة أيــام تــم التحقيــق مــع الشــاهد فــي أحــد المكاتــب وهومعصــوب العينيــن وســؤل 
عــن مشــاركته فــي المظاهــرات، وحيــن أنكــر ذلــك تــم نقلــه مــع أخيــه األكبــر إلــى زنزانــة أصغــر. هنــاك وقــف مــع 
حوالــي خمســة وثالثيــن ســجينًا آخــر متزاحميــن بشــدة بجانــب بعضهــم، لــم يكــن هنــاك مــكان لالســتلقاء. 

كانت العديد من األجساد مليئة بآثار تعذيب جسيمة. 

بعــد نقلــه مجــددًا مــن الزنزانــة بعــد 11 يومــًا أّكــدوا لــه أنــه ســيتم اإلفــراج عنــه، لكــن فــي الحقيقــة تــم نقــل 
الشــاهد إلــى ســجن آخــر. لــم ُيفــرج عنــه إال فــي منتصــف آب/ أغســطس مــن العــام 2011، وعــاد إلــى عائلتــه التــي 
لــم تعــرف شــيئًا عــن اعتقالــه. يســتخدم النظــام الســوري االعتقــال القســري ضــد العديــد مــن المدنييــن 
والمدنيــات وبشــكل ممنهــج بهــدف القمــع الشــعبي. أي شــخص تعــرض لالعتقــال، بحســب رأي الشــاهد، 
تعــّرض أيضــًا لالختفــاء، وبهــذا لــم يكــن هنــاك أي وســيلة لألقــارب لمعرفــة أي شــيء عــن مــكان المفقــود مــن 

عائلتهم.

ــه اليــوم، قــد  ــه، الــذي أحضــر صورت ــه أن شــقيق زوجت حكــى )م( خــالل اســتجواب المحكمــة الموســع ل
تعــّرض لالعتقــال فــي العــام 2012 ولــم يعــد أبــدًا منــذ ذلــك الحيــن. افترضــت العائلــة أنــه ُنقــل أيضــًا إلــى فــرع 
الخطيــب، ألنــه الفــرع المســؤول عــن األشــخاص المقيميــن فــي منطقتــه الســكنية. لكــن العائلــة وجــدت 
الصــورة علــى شــبكة اإلنترنــت، بعــد حوالــي ســنتين أو ثالثــة، ضمــن مــا يســمى بصــور قيصــر )انظــر تقريــر 

المحاكمة 38-42(. 
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الحقــًا وحيــن أضحــى فــي ألمانيــا علــم الشــاهد مــن أختــه أن )أنــور. ر( هــّدد أخــاه، الــذي اعتقــل فــي فــرع 
الخطيب، أن يمارس العنف الجنسي مع أخته، إذا لم يوّقع على وثائق معينة. 

محاكمة الخطيب، اليوم 74، 17 حزيران/ يونيو2021: 
أحد الناجين يتحدث عن لقاءاته مع )أنور. ر( وعن نفوذه في سوريا.

بعــد مغــادرة فريــق الكاميــرا الــذي قــام بتصويــر وصــول )أنــور. ر( إلــى صالــة المحاكمــة، شــرحت القاضيــة 
الرئيســة الظــروف المســتجدة ليــوم 74 مــن المحاكمــة: المحاميــة المفوضــة لشــاهد اليــوم مريضــة، وعليــه 
ســينوب عنهــا المحامــي الشــريك للمركــز األوربــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان باتريــك كروكــر. عندما 
دخــل الشــاهد )ع.( قاعــة المحاكمــة كانــت األجــواء متوتــرة، فقــد بــدا عليــه تأثــره العاطفــي بشــكل واضــح. 

أوضحت القاضية الرئيسة إمكانية مقاطعة الجلسة إذا احتاج الشاهد الستراحة. 

قــام )ع.( فــي البدايــة بالتعريــف عــن نفســه: ينتمــي الشــاهد إلــى عائلــة معروفــة جــدًا فــي ســوريا، وكان 
فــي العــام 2000 مالكمــًا محترفــًا فــي الفريــق المحلــي. عنــد تولــي بشــار األســد الحكــم عارضــت عائلــة الشــاهد، 

التي طالما اهتمت بالسياسة، هذا األمر بشكل علني، وعليه ُفصل الشاهد من فريق المنتخب. 

اعتقــل )ع.( فــي المجمــل ثالثــة عشــرة مــرة فــي الســجون الســورية، وتعــّرض للتعذيــب فــي كل مــرة 
ــى اليــوم.  ــى التذكــر حت ــه عل ــه، مازالــت تعيــق قدرت ــرة لدي ــرك ذلــك آالمــًا جســدية ونفســية كبي اعتقــل فيهــا. ت
بإســتطاعته تقديــم عــدد كبيــر مــن الشــهادات والتقاريــر عــن ذلــك، مــن خــالل عالجــه الــذي اســتمر ســتة أعــوام 
فــي لوكســمبورج، فقــد خضــع إلــى 11 عمليــة طبيــة مــن ضمــن 21 عمليــة فــي المجمــل كانــت بســبب مــن 

تداعيات التعذيب المباشرة. 

بصــوت مرتعــش حكــى )ع.( عــن اعتقالــه األول فــي العــام 2007 فــي فــرع الخطيــب، الــذي كان )أنــور. ر( 
مديــرًا لــه. هنــاك كانــت المقابلــة األولــى بينهمــا. بعــد وصــول الشــاهد إلــى الزنزانــة الجماعيــة الممتلئــة علــى 
آخرهــا تــم إحضــاره إلــى )أنــور. ر( الــذي اّتهمــه بأنــه جاســوس للخــارج ومــن أنصــار المعارضــة. لــم تتوّقــف 
المناقشــة بينهمــا حتــى قــام )أنــور. ر( بإعطــاء أوامــره للحــارس "أنــت تعــرف مــاذا عليــك فعلــه مــع )ع.(". إثــر 
ــًا وعلــى مــدار أشــهر. وصــف الناجــي كيــف تــم تعذيبــه بصعقــات كهربائيــة  ذلــك قامــوا بتعذيبــه بشــده يومي
وبضربات األســالك. تم تعليقه من يديه بوســيلة "الشــبح" لســاعات طويلة أو تم تعذيبه بوســيلة "الدوالب"، 

وفيها تم تقييد يدي المعتقل إلى رجليه ليصبح مثل دوالب السيارة. 

تــم اإلفــراج عــن )ع.( بعــد ثمانيــة أشــهر مــن اعتقالــه ولكــن بعــد دفــع رشــوة. وفــي العــام 2010 تــم 
إحضــاره مجــددًا إلــى فــرع الخطيــب، وذلــك لدعمــه مجلــة معارضــة للنظــام. هنــا تحــدث مجــددًا عــن التعذيــب 

وعن الظروف الحياتية غير المحتملة في المعتقل. 

أكــد )ع.( فــي أقوالــه علــى ســلطة المّتهــم غيــر المحــدودة فــي الفــرع 251 وفــي ســوريا. وقــد تصــرف 
المّتهــم وفقــًا لسياســة "العصــا والجــزرة": فقــد كان يضحــك فــي وجــه المعتقليــن ويعطــي أوامــر بالتعذيــب 

خلف الستار، هذه األوامر لم يكن من الممكن تنفيذها بدون موافقته. 

اعتقــل )ع.( مــرات أخــرى فــي عامــي 2011 و2012 فــي فــروع أخــرى، وأثــرت هــذه االعتقــاالت علــى الشــاهد 
بشــكل جســيم جســديًا وعاطفيــًا. فــي آخــر اعتقــال لــه تدخــل وفــد مــن قبــل الممثــل الخــاص لألميــن العــام 
ــرك ســوريا وإال ســيقوم  ــه. نصحــه وقتهــا أحــد أعضــاء الوفــد أن يت ــان لإلفــراج عن لألمــم المتحــدة كوفــي عن
النظــام بإعتقالــه وتعذيبــه مــرة أخــرى. اســتمع )ع.( للنصيحــة، وبلجوئــه إلــى لوكســمبورج يحــاول أن يبــدأ حيــاة 
جديــدة "حتــى أســتطيع فــي وقــت مــا أن أعيــش حيــاة عاديــة إلــى حــد مــا"، كمــا عبــر الشــاهد. ســُتتابع المرافعــة 

يوم 23 حزيران/ يونيو. 
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محاكمة الخطيب، اليومان 75 و76، 23. 24 يونيو/ حزيران 2021: 
شاهدان يدليان بشهادتين قاطعتين ضد )أنور. ر(

ــدًا إلــى محاكمــة  ــه فــي اليــوم 75 مــن المحاكمــة منظــورًا جدي أضــاف طبيــب ســابق مــن ســوريا بأقوال
الخطيــب. فقــد كان أثنــاء مــا يســمى بالربيــع العربــي طبيبــًا فــي مستشــفى فــي دمشــق، تقــع مباشــرًة أمــام 
فــرع الخطيــب. بحســب أقوالــه فمنــذ شــهر تمــوز/ يوليــو مــن العــام 2012 تــم اإلســتعانة مــن قبــل فــرع 
المخابــرات العامــة مــرارًا وتكــرارًا بمســاعدات طبيــة مــن المستشــفى. قــام طبيــب جراحــة األطفــال بنفســه 
بشــكل منتظــم بـ"معالجــة" معتقليــن فــي فــرع الخطيــب. فــي بعــض األحيــان كان يتــم إحضــار المعتقليــن إلــى 

المستشفى ليتلقوا هناك رعاية طبية. 

المحكمــة  أن يعطــى  لذلــك  الخطيــب، واســتطاع  فــرع  علــى  لمحــة  الطبيــب  أخــذ  الوقــت  هــذا  فــي 
معلومــات مهمــة مــن منظــوره الطبــي: وصــف الشــاهد بشــكل مبهــر أنــواع اإلصابــات المختلفــة التــي قــام 
بفحصهــا. قــال "كانــوا مشــابهين لإلصابــات فــي صــور قيصــر". تحــدث عــن كدمــات وصدمــات وجــروح معينــة 
تــدل علــى التعذيــب. كان مــن الواضــح جــدًا علــى الكثيــر مــن المعتقليــن نقــص الغــذاء. وأضــاف أنــه لــم يــَر مثــل 

تلك اإلصابات في حياته المهنية السابقة من قبل. 
باإلضافــة إلــى ذلــك قــام الشــاهد بمعالجــة أشــخاص كانــوا قــد تلّقــوا المســاعدة الطبيــة الممكنــة بعــد 
فــوات اآلوان، وبالتالــي ماتــوا خــالل معالجتــه لهــم. كان مــن المفتــرض أال ُيســمح لألطبــاء برؤيــة مــا يحــدث فــي 
فــرع الخطيــب، لذلــك كان الشــاهد يقــوم بعملــه معظــم األوقــات خــارج الســجن أو فــي غــرف معينــة بداخلــه. 
بالرغــم مــن ذلــك تــم إحضــاره مــرات عــدة إلــى القبــو، وهنــاك رأى التعذيــب كمــا رأى آثــار إســاءة معاملــة النــاس 
وموتهــم فــي فــرع الخطيــب. كان مــن الممنــوع منعــًا باتــًا أن يتحــدث مــع المريضــات والمرضــى، وعنــد محاولــة 
أي معتقــل شــرح أســباب إصابتــه، وإن حــدث وقــال مثــاًل أن إصاباتــه تتضمــن آثــار تعذيــب، يقــوم الحــراس 

الحاضرون بتعذيب المريض في الحال. 

كانــت أقــوال الشــاهد الشــجاعة مهمــة للغايــة، ألنهــا تثبــت أن الجرائــم التــي يتــم التحقيــق فيهــا حدثــت 
قبل شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2012 أي في خالل وقت الجرائم المذكورة في الدعوى. 

شــهد فــي اليــوم 76 للمحاكمــة رئيــس الشــرطة الســابق فــي مدينــة حمــاه الســورية. وقــد تعــرف علــى 
)أنــور. ر( فــي التســعينات خــالل تعليمهــم المهنــي، وقابلــه الحقــًا فــي برليــن مجــددًا حيــث عــاش الرجــالن بعــد 

هروبهما من سوريا. 

تحــدث بعدهــا عــن العواقــب الممكنــة التــي يجــب أن يأخذهــا أي موظــف بعيــن االعتبــار إذا وقــف ضــد 
ــًا بالتأكيــد  العنــف المتزايــد الموّجــه ضــد المتظاهــرات والمتظاهريــن فــي العــام 2011، األمــر الــذي كان ممكن
وقتهــا. فهــو نفســه ُعوقــب مــن قبــل وزارة الداخليــة بســبب نقــده الواضــح لطريقــة عمــل الحكومــة وُأجبــر 

على التقاعد المبكر. 

علــى الرغــم مــن أن التعامــل مــع المنتقديــن والمنتقــدات داخــل جهــاز المخابــرات العامــة صــار أعنــف، 
كان هنــاك، بحســب رأي الشــاهد، إمكانيــة اإلدعــاء باإلصابــة بمــرض خطيــر أوعيــب فــي القلــب أو أي شــيء مــن 
هــذا القبيــل إذا أراد الشــخص فعــاًل االنفصــال عــن النظــام. كان باســتطاعة المــرء بالتأكيــد أن يجــد طبيبــات 

وأطباء على استعداد إلصدار شهادة طبيبة تثبت العجز المهني. 
شــهد الرجــل أيضــًا علــى أن النــاس فــي ســوريا قبــل العــام 2011 كانوا على علم بطريقــة عمل المخابرات 

العامة. أي شخص قرر أن يعمل في المخابرات العامة كان على علم مؤكد بما عليه فعله. 

محاكمة الخطيب، يومي 77 و78، 30 و31 تموز/ يوليو2021: 
مّدع مشترك يتحدث عن اعتقاله وتعذيبه

أدلــى فــي اليــوم 77 مــن المحاكمــة شــاهد، وهــو مــدع مشــترك فــي محاكمــة الخطيــب. تعــّرض للتعذيــب 
شــخصيًا فــي أحــد أفــرع المخابــرات العامــة الســورية، ومــازال يعانــي حتــى اليــوم مــن تبعــات التعذيــب. تــم 
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اعتقــال الرجــل فــي يــوم مــن شــهر شــباط/ فبرايــر مــن العــام 2012 وُأحضــر إلــى فــرع الخطيــب. مــازال اختطافــه 
ــه الســكنية، ووضعــه فــي  ــه بشــكل خــاص: أخــذه أحــد األشــخاص مــن منطقت ــن فــي ذاكرت ــه حاضري واعتقال
مؤخــرة ســيارة جيــب بعــد أن ســحب أحدهــم قميصــه علــى رأســه حتــى ال يــرى شــيئًا. نقلتــه الســيارة مــع آخريــن 
إلــى مــكان أشــبه بمركــز تجمــع، وهنــاك نقلــوه إلــى حافلــة عســكرية، وخــالل ذلــك تعــّرض للضــرب والشــتائم 
مــن قبــل أحــد الضبــاط. حينهــا فقــط فهــم أنــه تعــرض لإلعتقــال، وذلــك ألنــه لم يعمــل فقط في مستشــفيات 
عــدة لكنــه قــام ببنــاء مستشــفيات ميدانيــة خاصــة بالمعارضــة. بعــد رحلــة اســتمرت حوالــي الســاعة توقــف 
الســائق بالقــرب مــن بعــض الحافــالت الكبيــرة )فانــات( علــى الشــارع. ســمع الشــاهد بعدهــا بقليــل طلقــات 

رصاص، وألنه أنزل قميصه عن وجهه استطاع أن يرى كيف سارت سيارة مدرعة باتجاه الحافلة.

الــذي قّصــه الشــاهد بعدهــا أثــر فيــه بشــكل كبيــر وواضــح: كان هنــاك شــخص مربــوط إلــى الحافلــة مــن 
يديــه، ولــد لــم يتجــاوز السادســة عشــرة مــن عمــره، كان وجهــه مليئــًا بالدمــاء وأحشــاؤه خــارج جســده. بعدهــا 
تــم إحضــار ثالثــة أطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن الخمســة والعشــرة أعــوام إلــى داخــل الحافلــة، جميعهــم كانــوا 
يبكــون ويرتعشــون مــن الخــوف، بحســب أقــوال الشــاهد، لذلــك وضــع يــده علــى رأس الطفــل الــذي جلــس 

جانبه وسأله عن سبب بكائه. جاوب أحد األوالد: "ُقتل أخي". 
فــي الليلــة التاليــة تــم إحضــار الشــاهد إلــى فــرع الخطيــب. هنــاك اســتقبلوه بـ"حفلــة الترحيــب" القاســية 
جــدًا. تعــّرض هنــاك للضــرب واإلهانــة، والحقــًا رمــوه فــي زنزانــة جماعيــة كانــت ممتلئــة للغايــة، والنظافــة فيهــا 
ــة فــي قدمــه وتعّفنــت  ــى أحــد المعتقليــن مــن إصاب ــاك مــاء كاٍف وال طعــام. وقــد عان ــم يكــن هن منعدمــة. ل
ــط قــدم  ــه. حــاول الشــاهد بعدهــا أن يرب ــاك دعــم صحــي ل ــم يكــن هن ــك ل ــى الرغــم مــن ذل ــع قدمــه وعل أصاب

الرجل بقميصه الداخلي، فيما ُجّن معتقلون آخرون بعدما تعرضوا للتعذيب مرارًا وتكرارًا.

تعــرض المّدعــى المشــترك بنفســه للتعذيــب فــي فــرع الخطيــب بعــدة وســائل، منهــا وســيلة الشــبح، 
وفــي أحــد جلســات التحقيــق جلــس علــى ركبتيــه فــي تجمــع ميــاه كان بــه تيــار كهربائــي. روى الرجــل أيضــًا أن 

الحراس في أحد المرات ضربوه على أعضائه التناسلية بشدة ومازال يعاني من تبعاتها حتى اليوم. 

وصــف الشــاهد كثيــر التفاصيــل عــن فتــرة إعتقالــه، األمــر الــذي يتوافــق مــع مــا رواه شــهود وشــاهدات 
آخرون، وقد تحدثوا عن التعذيب والظروف غير اإلنسانية في فرع الخطيب. 

كان مــن المخطــط ليــوم 78 مــن المحاكمــة أن يدلــى أحــد الشــهود، الــذي يعيــش اآلن فــي فرنســا، 
بأقواله، لكنه أعلن مسبقًا أنه لم يعد يريد أن يدلي بأقواله. 

بــداًل عــن ذلــك تحــدث أحــد موظفــي الشــرطة الجنائيــة اإلتحاديــة عــن أقــوال أحــد الشــهود اآلخريــن، وقــد 
قــام الموظــف باإلســتماع إلــى أقوالــه بنفســه فــي العــام 2019. حكــى الشــاهد وقتهــا أنــه تعــرض للتعذيــب فــي 
ــد اليديــن، وجــب عليــه أن يقــف طــوال  فــرع الخطيــب. تــم إحضــار الرجــل مــن الزنزانــة معصــوب العينيــن مقّي
تــّم تعذيبــه  إلــى ذلــك  الوقــت فــي غرفــة التحقيــق. تعــرض للضــرب باليديــن والحقــًا بالعصــا، وباإلضافــة 
بواســطة الصعقــات الكهربائيــة فــي منطقــة األعضــاء التناســلية والرقبــة. عندمــا طلــب فــي أحــد المــرات مــاًء 
ربــط أحدهــم قضيبــه وأجبــره أن يشــرب كثيــرًا. بعدهــا حكــى لــه الرجــل عــن معتقــل آخــر مــات فــي الفــرع حيــن 

تعرض للتعذيب بواسطة الشبح، ومات أمام عينيه خالل التعذيب.  

علــى الرغــم مــن أن الشــاهد كان متوتــرًا خــالل إدالئــه بأقوالــه، فليــس هنــاك ســبب للشــك فــي حقيقــة 
شهادته، بحسب رأي رجل الشرطة الجنائية اإلتحادية.

محاكمة الخطيب، اليوم 79، 7 يوليو/ تموز 2021:
 يتحدث عن اعتقاله وتعذيبه

ٍ
"لقد التقطت صورًا فحسب"، ناج

ــوم 79 مــن المحاكمــة كشــاهد فــي محاكمــة الخطيــب. )م( هوأحــد  ــه فــي الي ــى الشــاهد )م( بأقوال أدل
لــه المحامــي الشــريك للمركــز األوربــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق  الناجيــن والمدعيــن المشــتركين، ومثَّ
اإلنســان. وصــف الشــاهد فــي البدايــة كيــف تــم إعتقالــه فــي العــام 2011 فــي دمشــق. "أرادت زوجتــي وابنتــّي أن 
يتظاهــرن ألجــل مدينــة درعــا التــي كانــت وقتهــا تحــت الحصــار مــن قبــل الحكومــة. قمــت فقــط بأخــذ الصــور". 
بنــاء علــى ذلــك تــم القبــض عليــه مــن قبــل موظفــي المخابــرات العامــة بشــكل عنيــف. فــي البدايــة تــم إحضــار 
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الشــاهد إلــى فــرع األربعيــن، ومــن هنــاك تــم نقلــه إلــى فــرع الخطيــب. وضــح الشــاهد أنــه تعــرف فــي الحــال علــى 
مــكان تواجــده، ذلــك ألن بيــت والديــه ال يبعــد 200 متــرٍ عــن الفــرع. "اعتدنــا اللعــب فــي الحديقــة التــي تقــع أمــام 

الفرع عندما كنت طفاًل"، هكذا تحدث الشاهد، "أعرف كل حجر هناك". 

بعــد وصولــه إلــى فــرع الخطيــب كان يجــب أن يمشــي مــع المعتقليــن اآلخريــن عبــر الفنــاء إلــى مدخــل 
المعتقــل. خــالل ذلــك تــم ضربهــم بعصــى خشــبية وصعقــات كهربائيــة. بعــد وقــت قليــل مــن دخولــه الســجن 
تــم إحضــار )م( إلــى غرفــة بهــا ثالثــة مكاتــب وشــخصان: )أنــور. ر( و)خضــر. خ(، وقــد قــرأ أســماءهم وقتهــا علــى 
)أنــور. ر( فــي قاعــة  الئحــة األســماء الموضوعــة علــى المكاتــب. عندمــا ُطلــب مــن الشــاهد، تعــرف علــى 

المحاكمة كونه أحد األشخاص الذين قابلهم وقتها. 
جــرت التحقيقــات مــن قبــل )أنــور. ر( فــي البدايــة بشــكل هــادئ. إلــى أن ســأل )م( عــن ســبب اعتقالــه فــي 
فــرع الخطيــب، وهنــا غضــب )أنــور. ر( واحمــرَّ وجهــه وأنكــر أنهــم فــي فــرع الخطيــب. بحســب قــول الشــاهد فقــد 

أمر )أنور. ر( الموظفين قائاًل "ارموه في الخارج". 
وصــف الشــاهد بعدهــا كيــف ألفــى نفســه فــي زنزانــة صغيــرة ذات إضــاءة ســيئة فــي النهــار والليــل. كان 
بداخــل الزنزانــة مرحــاض مفتــوح ذو رائحــة كريهــة. امتنــع )م( فــي البدايــة عــن تنــاول الطعــام، ألن األكل كان 

سيئًا للغاية. 

تعــرض )م( للتعذيــب الجســيم عــدة مــرات. فــي أحــد األيــام قــدم ثالثــة حــراس إلــى زنزانتــه وخلفهــم 
وقــف )أنــور. ر(، علــى حــّد قــول الشــاهد. حكــى الشــاهد كيــف دخــل أحــد الحــراس إلــى الزنزانــة، وأمــره بــأن يركــع 
علــى ركبتيــه. ثــم عــرض الحــراس علــى الشــاهد صــورًا لعائلته وصورًا شــخصية لــه وهيقوم بتصويــر المظاهرة. 
هنــا تلقــى الشــاهد مــن الحــارس ركلــة قويــة علــى كتفــه. فــي مــرة أخــرى تمــت تعريتــه بشــكل كامــل وتقييــده 
باألســالك. بعدهــا شــعر بصعقــة كهربائيــة فــي جســمه، كانــت قويــة لدرجــة أن صرخــة قويــة وعاليــة خرجــت 

عنه "لم أصرخ في حياتي من األلم مثل تلك المرة أبدًا"، هكذا وصف الشاهد األمر في قاعة المحاكمة. 
بعــد هــذه الحادثــة فقــد الشــاهد ثقتــه فــي إنســانية معذبيــه: "كان فــي زنزانتــي صراصيــر. أخــذت واحــدًا 

على إصبعي وتحدثت معه، أنت لديك إنسانية أكثر من الوحوش الذين عذبوني" 

فــي النهايــة ُنقــل )م( إلــى كفرسوســة حيــث أحــد أفــرع المخابــرات العامــة. فــي الطريــق الحــظ ولــدًا ال 
يتجــاوز الخامســة عشــرة مــن عمــره مــن بيــن الذيــن ُنقلــوا معــه، وكانــت آثــار دم واضحــة علــى بنطالــه. بــدا الولــد 
مضطربــًا ومــازال تحــت تاثيــر الصدمــة ورفــض الــكالم فــي البدايــة. الحقــًا اســتعاد الولــد بعــض الثقــة وحكــى 
لـــ)م( كيــف قــام موظفــو المخابــرات العامــة باغتصابــه بواســطة عصــا خشــبية. بــدى التأثــر الواضــح علــى )م( 
عندمــا حكــى عــن ذلــك فــي المحكمــة. نصــح الشــاهد الولــد أّلا يخبــر أحــدًا بذلــك حتــى والديــه، "فــي مجتمعاتنــا 

يصعب علينا التعامل مع هذه األمور".

مــازال الشــاهد يشــعر بآثــار اعتقالــه، كثيــرًا مــا يحلــم بكوابيــس ومــا يــزال يتلقــى عالجــًا نفســيًا، وبســبب 
التبعات الممكنة للتعذيب بالكهرباء يتلقى أيضًا عالجًا طبيًا. 

فــي النهايــة شــكر الشــاهد المحكمــة وكل المشــاركات والمشــاركين فــي المحاكمــة علــى محاولتهــم أن 
يتتبعــوا بدقــة حقيقــة مــا حــدث فــي فــرع الخطيــب. ألغــت المحكمــة اليــوم التالــي للمحاكمــة بعــد شــهادة )م(، 

وستتابع المحاكمة يوم 14 تموز/ يوليو. 
يمكن العثور على نص تفصيلي للشهادة في الصفحة 189

محاكمة الخطيب، يوم 80، 14 تموز/ يوليو2021: 
الشاهد )س.( يدلي بأقواله. 

كان اليــوم الــذي أدلــى )س.( فيــه بأقوالــه فــي كوبلنــز ممطــرًا، وهــو شــاهد ونــاٍج مــن معتقــل الخطيــب. 
بــدأ حديثــه عــن قصــة اعتقالــه وأخيــه والتعذيــب الــذي تعّرضــا لــه فــي فــرع الخطيــب نهايــة العــام 2010، أي قبــل 
إنــدالع الثــورة الســورية: كان ذلــك فــي حوالــي الســاعة الرابعــة فجــرًا، أتــى رجــال األمــن إلــى بيتهمــا فــي دمشــق 
واعتقلوهمــا، ولــم يكــن الشــاهد وقتهــا قــد تجــاوز الســابعة عشــرة مــن عمــره. لــم يعــرف فــي البدايــة أن أخــاه 

تعرض لإلعتقال أيضًا.



المحاكمة

84

تــم نقــل الشــاهد )س.( وقميصــه مســحوب علــى رأســه فــي ســيارة إلــى الفــرع 251. فــي الســيارة كان 
عليــه أن يجلــس فيمــا يســمى بجلســة الضغــط: وهــي عبــارة عــن وضعيــة جســم صعبــة للغايــة يجلــس المــرء 
ــة 45 درجــة. عندمــا حــاول )س.( أن يرفــع رأســه،  ــن فــي الهــواء والظهــر فــي زاوي ــى الركبتيــن واليدي فيهــا عل

ضربه أحد الرجال بسالح على رأسه، وذلك بحسب قوله. 

 فــي البدايــة تحــدث الشــاهد عــن إعتقالــه، بمجــرد وصولــه إلــى فــرع الخطيــب تعــرض للضــرب مــن عــدة 
حــراس، وٌأجبــر علــى خلــع مالبســه وعلــى اإلنتظــار وهــو يرتــدي ســرواله الداخلــي فقــط. يقــّدر )س.( الوقــت الــذي 
قضــاه فــي الفــرع 251 بمــا يزيــد عــن الشــهر. تــم التحقيــق معــه عــدة مــرات، وســأله الحــراس فــي كل مــرة عمــا 
إذا كان عضــوًا فــي تجّمــع سياســي كــردي. ســبب هــذا الســؤال أن أصــل عائلتــه مــن كوبانــي، وهــي مدينــة كرديــة 
فــي المنطقــة الشــمالية مــن ســوريا. باإلضافــة إلــى ذلــك تــم اتهــام أخيــه بالهــروب مــن الخدمــة العســكرية 
حتــى ينضــم إلــى حــزب العمــال الكردســتاني. عندمــا أنكــر كل اإلتهامــات تعــّرض للضــرب القاســي بعدة أشــكال، 
منهــا الضــرب باألســالك علــى الــرأس واألرجــل، بحســب مــا روى الشــاهد. أمــا أخــوه فتعــرض للتعذيــب عــن 

طريق الصعقات الكهربائية وطريقة الدوالب.  

تحــدث الشــاهد أيضــًا عــن ظــروف الحيــاة غيــر المتحملــة فــي الحبــس: كانــت الزنزانــة التــي مكــث فيهــا 
صغيــرة، وبهــا حوالــي 20 إلــى 30 رجــاًل. كان بإمكانهــم النــوم فقــط عندمــا كانــت ظهورهم علــى ظهور بعضهم. 
اســتلم كل شــخص منهــم غطــاًء عســكريًا، وعانــى الكثيــرون مــن مشــاكل فــي التنفــس، كمــا تعّرض الســجناء 
للتهديــد فــي طريقهــم مــن وإلــى إلــى دورة الميــاه. تحــدث الشــاهد عــن خــوف الرجــال، وعــدم تجّرئهــم علــى 
الحديــث عــن التعذيــب أمــام زمالئهــم فــي المعتقــل. لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك الصمــت كانــت آثــار التعذيــب 

واضحة جدًا على أجساد جميع المعتقلين.  

باإلضافــة إلــى ذلــك تحــدث )س.( عــن أحــد الرجــال المســنين والــذي كان معنقــاًل معهــم. بــدى أن الرجــل 
معتقــل منــذ فتــرة طويلــة، وقــد كاد يفقــد قدرتــه علــى المشــي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك تــم إحضــاره إلــى جلســات 
التعذيــب واإلســتماع. فــي قاعــة المحكمــة اليــوم رّدد الشــاهد متأثــرًا الســؤال االســتنكاري، "ألي ســبب يجــب 

أن يبقى هذا الرجل كل هذا الوقت تحت ظل مثل تلك الظروف في المعتقل؟". 

تــم اإلفــراج عــن )س.( بعــد شــهر مــن إعتقالــه. أمــا أخــوه فقــد ظــل فــي فــرع الخطيــب، وبعدهــا تــم نقلــه 
إلــى فــروع آخــرى تابعــة للمخابــرات العامــة. عنــد اإلفــراج عــن )س.( اعتــرف بعــض الموظفيــن فــي الفــرع 
أمامــه بإمكانيــة حــدوث خطــأ مــا خــالل عمليــة اإلعتقــال، وهــذا ال يعنــي أن جميــع الرجــال الذيــن اعتقلــوا 
ــم يســتطع )س.( والرجــال  ــك الوقــت ل ــن"، فطريقــة العمــل هــذه هــي مهمــة قــوات اآلمــن. فــي ذل "مجرمي

اآلخرين الذين معه إال قول: "شكرًا". 

وعلــى الرغــم مــن صعوبــة أن يتعــّرف الشــاهد علــى أشــخاص معينيــن بعــد هــذا الوقــت الطويــل، لكــن 
تظــّل أقوالــه دليــاًل مهمــًا علــى أن الحكومــة الســورية كانــت تقــوم بالتعذيــب الممنهــج لقمــع المعارضــة حتــى 
قبــل إنــدالع المظاهــرات ضــد الرئيــس بشــار األســد والصــراع المســلح، أي خــالل الوقــت الــذي صــّرح عنــه 

)أنور. ر( أن المخابرات العامة كانت تعمل وفقًا لمعايير دستورية )انظر تقرير يوم 5(.

محاكمة الخطيب،  يوم 81، 15 تموز/ يوليو2021: 
شاهد يضعف أقوال المتّهم. 

أدلــى )م( وهــو مــدٍع مشــترك آخــر فــي محاكمــة الخطيــب فــي اليــوم 81 مــن المحاكمــة بشــهادته. وصــف 
ــر مــن العــام 2011 بعــد مظاهــرة ســلمية،  الشــاهد كيــف تعــرض لإلعتقــال فــي يــوم 14 تشــرين األول/ أكتوب
وكيــف تــم إحضــاره إلــى فــرع الخطيــب وتعــّرض للتعذيــب هنــاك. "يقــوم كل موظــف فــي المخابــرات العامــة 

بما يريد" هكذا قال )م(.  

فــي يــوم إعتقالــه كان يحمــل معــه كاميــرا صــّور بواســطتها حوالــي 50 متظاهــرة ومتظاهــر، وقــد التقــط 
ــه.  ــه، بحســب أقوال ــوب الخاصــة ب ــاة اليوتي ــى قن ــل هــذه الفيديوهــات عل بهــا صــورًا وفيديوهــات. وأراد تحمي
قامــت قــوات األمــن بمحاصــرة المنطقــة، وعندمــا حــاول )م( الوصــول إلــى المنــزل مــّر بدوريــة أمــن مســلحة، 
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وتــم إعتقــال )م( ونقلــه بســيارة مــع مجموعــة أشــخاص آخريــن. بدايــًة تــم نقلــه إلــى مستشــفى اســتخدمت 
كسجن مؤقت للمعتقلين، بعدها تم نقلهم جميعًا إلى فرع الخطيب. 

ــور. ر(  ــي فــي فــرع الخطيــب، واســتطاع أن يذكــر اســم ممثــل )أن ــدرج الهيكل حكــى )م( عــن عالقــات الت
والــذي قــام بتعريــف نفســه شــخصيًا للشــاهد، وأعطــاه ورقــة فارغــة ليكتــب فيهــا اعترافاتــه. وألن )م( لــم يقــم 
بأيــة جريمــة، فقــد كتــب عــن حياتــه وعــن المظاهــرات فحســب. بعدهــا تــم إحضــاره إلــى مكتــب، وهنــاك كان كل 
مــن )أنــور. ر( وممثلــه حاضريــن. عندمــا قــرأ )أنــور. ر( "اإلعترافــات"، ألقــى بــاألوراق فــي وجــه )م( ثــم أمــر ممثلــه 
الحــراس بــأن "يعيــدوه إلــى صوابــه" وإحضــاره مجــددًا "عندمــا ينضــج"، بحســب أقــوال )م(. تــم إعادتــه بعدهــا 

إلى زنزانته، ولم ُيسمح له لمدة ثالثة أيام أن يجلس أو أن يستلقي وعندما وقع في النوم ضربه الحراس. 
خــالل جلســات التحقيــق التــي اســتمرت لســاعات، والتــي تعــّرض خاللهــا للتعذيــب بواســطة ضربــات 
الحــزام، اتضــح خاللهــا للشــاهد أن )أنــور. ر( هــو صاحــب األمــر فــي فــرع الخطيــب. بحســب شــهادة )م( نــاداه 
نائبــه بـ"ســيدي" مــرارًا، أمــا )أنــور. ر( فــكان يخاطــب نائبــه بــدون أي احتــرام. هــذه المعلومــة تضعــف شــهادة 
مهمــة جــدًا ســبق وأدلــى بهــا )أنــور. ر( )انظــر تقريــر يــوم 5 مــن المحاكمــة( مــن أنــه أعفــي مــن مســؤولياته بعــد 

بداية المظاهرات، وعليه صار نائبه هو مدير التحقيق المسؤول في الفرع.  

اعتقــل الشــاهد ألكثــر مــن ثالثــة أشــهر، خاللهــا تــم نقلــه لفتــرة مؤقتــة إلــى كفرسوســة والحقــًا تــم 
إحضــاره مــرة آخــرى إلــى فــرع الخطيــب. بعــد اإلفــراج عنــه تــم إعتقالــه مجــددًا. قــال الشــاهد إنــه مايــزال يتلقــى 

حتى اليوم عالجًا جسديًا ونفسيًا، وبسبب مشاكل مزمنة في النوم واألعصاب هو بالكاد قادر عن العمل. 

خــالل جلســة اإلســتماع ظهــر فــي بعــض الفيديوهــات، التــى مازالــت موجــودة علــى قنــاة اليوتيــوب 
الخاصــة بـــ)م(، جثــث ألشــخاص يزعــم )م( أنهــم قتلــوا فــي فــرع الخطيــب. بحســب رأي بعــض ممثلــي الدعــوى 
ــوا بعــرض بعــض  ــه فقــد طالب ــم تتعّمــق فــي هــذا األمــر بالشــكل الكافــي، وعلي المشــتركة فــإن المحكمــة ل
مقاطــع الفيديوهــات علــى الشــاهد مــن أجــل التعــرف عليهــا. أدى ذلــك لبعــض التوتــر بيــن المشــاركات 
والمشــاركين فــي المحاكمــة. حينهــا عــرض المّدعــى العــام اإلتحــادي تكليــف الشــرطة الجنائيــة اإلتحاديــة 

بتقييم قناة اليوتيوب. 

ســأل المشــاركون والمشــاركات فــي المحاكمــة الشــاهد عــن األشــخاص الذيــن يظــن أنهــم ماتــوا فــي 
فــرع الخطيــب. بعدهــا تــم اإلتفــاق علــى عــرض لقطــات علــى الشاشــة مــن فيديوهيــن للتعــرف على األشــخاص 
الظاهريــن هنــاك، وعلــى الشــرطة الجنائيــة اإلتحاديــة أن تقــوم بتقييــم باقــي الفيديوهــات. ونجــح )م( فــي 

التعرف على األشخاص، وعليه سحب المدعون والمدعيات طلب تقديم األدلة.  

محاكمة الخطيب: يوم 82، 21 تموز/ يوليو2021: 
شاهدة مميزة تدلي بأقوالها

ألســباب تقنيــة تأخــر بــدء اليــوم 82 مــن المحاكمــة اإلقليميــة بكوبلنــز. عنــد جلــوس المّدعيــة المشــتركة 
)ي( أمــام القاضيــة أعلنــت عــن رغبتهــا فــي اإلدالء بأقوالهــا باللغة األلمانية. الحضور كان عبارة عن مشــاهدين 

ومشاهدات وصحافيين وصحافيات، وفي هذا اليوم حضرت أيضًا إحدى عضوات البرلمان األوروبي.  

أوضحــت )ي( فــي البدايــة أنهــا مــن دمشــق، وأنهــا شــاركت فــي العمــل السياســي منــذ بــدء الثــورة 
الســورية. وقــد تعرضــت للتعذيــب عــدة مــرات فــي فــرع الخطيــب. تــم القبــض عليهــا منتصــف آذار/ مــارس فــي 
نقطــة تفتيــش تبعــد حوالــي 70 كيلومتــرًا عــن دمشــق، وقــد تــم إحضارهــا إلــى قســم أمــن أصغــر وهنــاك أخــذوا 
بطاقتهــا الشــخصية والالبتــوب الخــاص بهــا وأشــياء آخــرى، وبعدهــا تــم إرســالها إلــى المنــزل، لكنهــم أمروهــا 

بأن تذهب في اليوم التالي إلى فرع الخطيب. 
فــي البدايــة اختبــأت )ي( واتبعــت االحتياطــات األمنيــة، "لقــد ســمعت الكثيــر عــن الفــرع، ولــم أرد أن 
أذهــب إلــى هنــاك بــدون تهيئــة نفســي قبلهــا. كان هنــاك أشــخاص قــد ذهبــوا إلــى الفــرع ولــم يعــودوا أبــدًا"، هــي 

تعرف على األقل 11 شخصًا لم يعودوا من الخطيب مرة آخرى، وماتوا على األغلب في السجن. 

 فــي النهايــة ذهبــت إلــى الفــرع 251 وســّلمت نفســها. جلســت فــي اليــوم األول فــي مكتــب وانتظــرت 
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لعــدة ســاعات، حتــى أمرهــا أحدهــم باإلنصــراف والحضــور فــي اليــوم التالــي مجــددًا. هنــاك قابلــت ألول مــرة 
المحقــق المســؤول عنهــا والــذي قــام فــي البدايــة بإســتجوابها فــي مكتــب. "كان لطيفــًا، وتعامــل كأنــه داعــم 
لــي"، وتحّدثــت )ي( أنهــا كذبــت خــالل جلســات التحقيــق. لــم يقتنــع المحقــق، وبعــد عــدة أيــام صــار أقــل صبــرًا. 
"فــي وقــت مــا لــم تعــد جلســات التحقيــق وديــة"، بحســب تعبيــر الشــاهدة. فــي النهايــة أحضرهــا المحقــق إلــى 
ــاك  ــى أتذكــر المعلومــات بشــكل أفضــل". هن ــاك مجموعــة مــن األشــخاص وقــال: "حت غرفــة آخــرى وكان هن
تعرضــت )ي( للتعذيــب مــرارًا وتكــرارًا، ولكــن ليــس مــن قبــل المحقــق نفســه، بــل مــن قبــل حارســين أصغــر 
ــم يتحــدث أحــد  ــم تركهــا عــدة مــرات تنتظــر، مــرات ويديهــا مربوطــة فــوق رأســها، ول فــي الســن. حــدث أن ت

معها "شعرت أنه بجانب العنف الجسدي الشديد كان اإلنتظار نفسه تعذيبًا أيضًا". 
وردًا علــى ســؤال أحدهــم أكــدت الشــاهدة أنهــا رأت المّتهــم )أنــور. ر( فــي الفــرع. تــم إحضارهــا مــرة إلــى 
غرفــة حتــى تقابــل "شــخصا مهمــًا" ليــس )أنــور. ر(، وفــي المكتــب الفاخــر جلــس العديــد مــن الرجــال فــي زاويــة 
يحتســون الشــاي، وكان مــن بينهــم أيضــًا )أنــور. ر(، باإلضافــة إلــى ذلــك حضــر فــي بعــض جلســات التحقيــق 
معهــا. لكنــه لــم يتكلــم معهــا مباشــرة أبــدًا، ولكــن كان فــي الغرفــة عندمــا تعرضــت للضــرب. أخبرهــا المحقــق 
أنهــا محظوظــة ألنــه المحقــق الخــاص بهــا، والرجــل اآلخــر، أي المّتهــم )أنــور. ر(، فــي صفهــا، وذلــك بصفتهــم 

من الطائفة السنية يمكنهم مساعدتها في أن تخرج مرة آخرى من الفرع. 

فــي المجمــل، كمــا تحدثــت )ي( كان يجــب عليهــا أن تعــود إلــى فــرع الخطيــب مــرارًا وتكــرارًا لمــدة تقــارب 
الشــهرين. وجــب عليهــا أن تعطــي معلومــات عــن عملهــا وعــن عالقاتهــا، كمــا وجــب عليهــا أيضــًا أن ُتعلمهــم 
قبــل ســفرها. فــي شــهر نيســان/ إبريــل كان عليهــا أن تمكــث عــدة مــرات فــي الفــرع، وفــي بعــض المــرات لعــدة 
أيــام متواصلــة. قضــت الوقــت فــي زنزانــة فرديــة صغيــرة بــدون ضــوء، وقــد الحظــت )ي( فــي محادثــة الحقــة مع 
أصدقــاء وصديقــات أن ظروفهــا كانــت "جيــدة" نســبيًا. فهــي خــالل وقــت إعتقالهــا لــم تــَر أي مــن المعتقــالت 
أو المعتقليــن اآلخريــن، لكنهــا ســمعت صرخــات نســاء مازالــت تتذكرهــا حتــى اآلن. غالبــًا مــا تــم إرســال )ي( إلــى 

المنزل بعد جلسات التحقيق معها. 

ــي  ــة "الخاصــة" الت ــى الســؤال إذا مــا كان بإمكانهــا تصــّور ســبب اإلعتقــاالت المتكــررة والمعامل ردًا عل
حظيــت بهــا، صّرحــت الشــاهدة )ي( أنهــم كانــوا ياملــون بــأن تتعــاون مــع حكومــة األســد والمخابــرات العامــة. 
فــي النهايــة تلّقــت )ي( تصريــح ســفر لمــرة واحــدة، يفتــرض بموجبــه عــدم العــودة مــرة اخــرى، كمــا تــم إخبارهــا. 

عندها تركت )ي( سوريا في النهاية. 
بعــد انتهــاء الشــاهدة مــن أقوالهــا، ُتليــت ملحوظــة قانونيــة مــن قبــل هيئــة المحكمــة، بعــد شــهادة 
الطبيــب فــي اليــوم 75 مــن المحاكمــة 23 حزيــران/ يونيــو، وتــم األخــذ باإلعتبــار إدانــة )أنــور. ر( بســبب 10 جرائــم 

قتل أخرى، باإلضافة إلى الئحة اإلتهام المعتمدة مسبقًا.   

محاكمة الخطيب، يوم 83، 22 تموز/ يوليو2021: 
صهر المتّهم يدلي بأقواله

الشــاهد الــذي تــم دعوتــه يــوم 83 مــن المحاكمــة، دخــل القاعــة مرتديــًا ســترة مــع قبعــة باإلضافــة الــى 
القنــاع الطبــي وبهــذا بالــكاد يمكــن التعــرف عليــه. نّبهتــه القاضيــة أنــه ال يمكــن أن يدلــي بأقوالــه وهــو يخفــي 
هويتــه، ذلــك ألن األمــر متــاح فقــط لألشــخاص المعّرضــة حياتهــم أو حريتهــم للخطــر. عليــه ذكــر الشــاهد 
اســمه، وأعلــن بأنــه صهــر )زوج ابنــة( المّتهــم. أعلمتــه القاضيــة بحقــه فــي اإلمتنــاع عــن الشــهادة، لكــن 
الشــاهد أّكــد أنــه يريــد أن يدلــي بأقوالــه، فقــد عــرف المّتهــم منــذ طفولتــه ألنهــم أقــارب. فــي ذلــك الوقــت كان 
الشــاهد يعيــش فــي مدينــة حمــص فــي حيــن )أنــور. ر( كان فــي دمشــق. الحقــًا طلــب الشــاهد يــد ابنــة )أنــور. ر( 

فصاروا يلتقون ببعضهم بشكل متكرر. 

ــرات العامــة.  ــى المخاب ــم نقلــه الحقــًا إل ــور. ر( يعمــل ضابــط شــرطة، درس بعدهــا الحقــوق وت كان )أن
بحســب مــا كان يذكــر المّتهــم أمــام الشــاهد، فقــد كان يعمــل مــع الســفارات ويصطحــب البعثــات األجنبيــة 

ويقوم بحماية مؤسسات حكومية وتحضير تقارير أمنية. 

ردًا علــى ســؤال عــن عمــل )أنــور. ر( منــذ العــام 2011، طلــب الشــاهد أن يســتعين بملحوظاتــه التــي 
ــة االنتفاضــات فــي  ــر حــدث فــي إحــدى المظاهــرات فــي بداي أحضرهــا معــه. تحــدث الشــاهد عــن اعتقــال كبي
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دمشــق. وبأمــر مــن حافــظ مخلــوف تــم إعتقــال وإحضــار المتظاهريــن إلــى فــرع الخطيــب، وهنــاك تــم اإلفــراج 
عنهــم بمســاعدة حمــاه )أنــور. ر( وبعدهــا تــم لــوم )أنــور. ر( بأنــه يتعاطــف مــع المعتقــالت والمعتقليــن. 
بعدهــا شــعر )أنــور. ر( بأنــه يتعــرض للمراقبــة، وقــد تحــدث عــن ذلــك بنفســه فــي كل مــرة زاره الشــاهد مــع 

زوجته في دمشق. في النهاية تم سلب صالحياته. 

فــي ذلــك الوقــت، أي مــن شــهر نيســان/ إبريــل إلــى آيــار/ مايــو مــن العــام 2011، تحــّدث المّتهــم مــرارًا، 
بحســب أقــوال الشــاهد، عــن قــراره باإلنشــقاق عــن النظــام. وقــال الشــاهد إنــه شــخصيًا اجتهــد فــي أن 
يســاعد )أنــور. ر( فــي هــذا األمــر لكــن بــدون طائــل. ذلــك أن )أنــور. ر( أراد أن يتــرك ســوريا مــع عائلتــه كلهــا. فــي 
النهايــة حكــى الشــاهد أنــه تــرك ســوريا مــع عائلتــه فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر مــن العــام 2012، وقــال )أنــور. ر( 

وقتها إنه سيهرب في أقرب وقت ممكن.  

خــالل أقوالــه أّكــد الشــاهد مــرارًا وتكــرارًا وفــي مواضــع متعــددة أن حمــاه ســاعد العديــد مــن النــاس فــي 
ســوريا، وحتــى قبــل ســنوات مــن إنــدالع اإلنتفاضــات فــي العــام 2011. وقــد عــرف الشــاهد أن )أنــور. ر( لــم يــرد 
أن ينضــم إلــى الجيــش الحــر، وذلــك ألنــه أدان حمــل الســالح علــى طرفي الصــراع. في المجمل بدى االســتجواب 
مرهقــًا وغيــر مفيــدًا، ذلــك ألن الشــاهد لــم يجــب علــى األســئلة بشــكل متكــرر، وبــداًل عــن ذلــك كان يؤكــد بشــكل 

مجمل على أن )أنور. ر( كان رجاًل متواضعًا ومساعدًا للمعتقالت والمعتقلين.
فــي نهايــة أقوالــه أشــار الشــاهد أن )أنــور. ر( وعائلتــه يتعرضــون لإلهانــة بشــكل كبيــر فــي الدوائــر 
االجتماعيــة، ويعتبــرون ذلــك "اســتباحة"، وأكــد أن ألمانيــا دولــة قانــون ويجــب أن يكــون الجميــع أبريــاء حتــى يــوم 

الحكم. 

المدعيــة المشــتركة )ي(، والتــي أدلــت بأقوالهــا فــي اليــوم الســابق وكانــت حاضــرة خــالل أقــوال الشــاهد، 
اســتخدمت حقهــا اإلجرائــي وأعطــت شــرحًا ألقــوال الشــاهد. أشــارت أن الشــاهد تحــّدث فــي الغالــب عــن 
"أحــداث"، باإلشــارة إلــى العــام 2011، ولــم يتحــدث عــن "ثــورة"، وفــي اســتعمال اللغــة العربيــة يــدّل ذلــك علــى 

تعريف سياسي لألحداث السابقة والتي تتوافق مع تعريف الحكومة السورية. 

فــي الختــام قــرأ المحامــون الشــركاء للمركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان نيابــة عــن 
13 مدعيــة ومدعيــًا مشــتركًا طلبــًا بإصــدار إشــعار قانونــي جديــد هدفــه إضافــة جريمــة اإلختفــاء القســري إلــى 
الدعــوى القضائيــة. ذلــك أن حوالــي 100.000 إلــى 150.000 شــخصًا فــي ســوريا يعــّدون مفقوديــن، وقــد تحــدث 
الكثيــر مــن الشــاهدات والشــهود فــي هــذه القضيــة مــرارًا وتكــرارًا وعــن العمــل المنظــم ضــد المدنيــات 

والمدنيين. وانضم ممثلون آخرون للدعوى المشتركة إلى الطلب. 

محاكمة الخطيب، يوم 84، 18 آب/ أغسطس 2021: 
شهاداتان قصيرتان وتصريح من قبل االدعاء العام.

أعطــى الشــاهدان المدعــوان ليــوم 84 شــهاداتين قصيرتيــن. كان الشــاهد األول موظفــًا فــي مصلحــة 
الشــرطة الجنائيــة اإلتحاديــة )BKA( ودارت أقوالــه حــول الواقعــة التــي تخــّص مالــك )تــم تغيــر االســم، انظــر يــوم 
ــة،  ــًا فــي فــرع الخطيــب. قــام أخــوه، المدعــي المشــترك فــي القضي ــذي توفــى غالب 35 و36 مــن المحاكمــة( ال
بتقديــم وثائــق بعــد جلســة االســتماع لــه مــن قبــل الشــرطة. تضّمنــت هــذه الوثائــق خطابــًا موجهــًا لألمــم 
ــوى ومصــدر هــذا  ــد محت ــور. ر( بتأكي ــب مدافعــو )أن ــك. وقــد طال ــه وصــف واقعــة مال ــم في ــذي ت المتحــدة وال
الخطــاب مــرة آخــرى مــن قبــل موظــف الشــرطة اإلتحاديــة الجنائيــة المختــص. ألنــه قــام بذلــك بســرعة انتهــت 

جلسة االستماع األولى بعد 15 دقيقة. 

بعدهــا تبعــه الشــاهد اآلخــر: )م.ه(، وكالعــادة أعطــت القاضيــة الرئيســة المدعــي بالحــق المدنــي وقتــًا 
حتــى يعتــاد علــى وســائل التكنولجيــا فــي الغرفــة. بعــد ذلــك تحــدث )م.ه( عــن اعتقالــه فــي شــهر تمــوز/ يوليــو 
مــن العــام 2012 وعــن فتــرة اعتقالــه فــي فــرع الخطيــب. اعتقــل ســوية مــع عمــه وابــن عمــه وبشــكل عنيــف 
وبــدون أســباب واضحــة عندمــا توقفــوا لفتــرة قصيــرة عنــد إحــدى محطــات البنزيــن بالقــرب مــن دمشــق. 
وصــف )م.ه( الموقــف: كان المنظــر مأســاويًا، فالســوبر ماركــت بجانــب محطــة البنزيــن كان مدمــرًا تمامــًا. 
ــد مــن أفــراد األمــن فبجانــب هــذه المنطقــة كان هنــاك معــارك بيــن النظــام والجيــش  وتجّمــع هنــاك العدي
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الســوري الحــر. تــم اعتقــال )م.ه( وأقاربــه قبــل أن يتمكنــوا مــن مــلء الســيارة بالوقــود، ومــن ثــم تــم إحضارهــم 
بالحافلة إلى مكان غير معروف وبعدها إلى فرع الخطيب.

فــي الحافلــة تــم شــتمهم وإهانتهــم. انحنــى )م.ه( علــى نفســه علــى أرضيــة الحافلــة حتــى ال يــروه 
واســتطاع االتصــال بأخيــه ليخبــره ويطلــب المســاعدة. اســتطاع أخــوه لحســن الحــظ أن يتدخــل، لذلــك لــم 

يقض )م.ه( سوى ثالثة أيام فقط في فرع الخطيب.

بعــد انتهــاء الشــاهد مــن اإلدالء بأقوالــه، قــرأت المحكمــة تصريــح االدعــاء العــام بخصــوص طلــب 
العديــد مــن المدعيــات والمدعيــن بالحــق المدنــي الراجــع تاريخــه إلــى 22 تمــوز/ يوليــو مــن العــام 2021 والــذي 
طالبــوا فيــه بضــم اإلختفــاء القســري كجريمــة ضــد اإلنســانية إلــى الدعــوى الجنائيــة. رفــض االدعــاء العــام 
إصــدار هــذا اإلشــعار، وعّلــل قــراره بأنــه تبعــًا للقانــون األلمانــي يجــب وجــود "طلــب رســمي للحصــول علــى 
المعلومــات"، ويجــب أن يكــون المّتهــم علــى علــم بــه. يعنــي هــذا المنطــق أن إثبــات الوقائــع لــن يكــون ممكنــًا 
فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا االختفــاء القســري جرائــم يوميــة، كمــا هــو الحــال فــي ســوريا، وبذلــك يظــل هــذا 

القانون بدون مفعول.

تابــع االدعــاء العــام تعليلــه، بــأن هــدف اإلعتقــاالت فــي فــرع الخطيــب لــم يكــن االختفــاء القســري، ولكــن 
كان هدفهــا فــي المقــام األول تجميــع المعلومــات، وبذلــك يكــون اإلخفــاء القســري للمعتقليــن تبعــة جانبيــة 

لإلعتقال، ولكن ليس الهدف األساسي منه. 

كان رد فعــل ممثلــي المدعيــات والمدعيــن المشــتركين والعديــد مــن الحضــور غاضبــًا بشــكل واضــح 
بســبب هــذا التقييــم الــذي ُذكــر فــي التصريــح، لكنهــم احتفظــوا بحقهــم فــي تقديــم رّد مضــاد لهــذا التصريــح 

في األسابيع القادمة. 

فــي نهايــة المرافعــة أعلنــت القاضيــة الرئيســة معلومــة مهمــة: فــي اليــوم 29 و30 مــن شــهر أيلــول/ 
ســبتمبر وأيــام 6، 7، 13، 14 تشــرين األول/ أكتوبــر مــن العــام 2021 ســتعقد جلســات المحكمــة فــي المحكمــة 
اإلقليميــة لكوبلنــز مجــددًا فــي Karmeliterstr. 14، قاعــة رقــم 128، أي فــي القاعــة التــي ُعقــدت فيهــا المحاكمــة 

حتى بداية العام 2021. بعدها سُتعقد المحاكمة في القاعة الحالية في المحكمة اإلقليمية العليا. 

محاكمة الخطيب، يوم 85، 19 آب/ أغسطس 2021: 
شاهد قلق 

بــدأ اليــوم 85 مــن المحاكمــة متأخــرًا. كان الشــاهد قلــق علــى أفــراد عائلتــه الذيــن مازالــوا فــي ســوريا. 
لهــذا الســبب قبلــت المحكمــة قبــل بــدء الجلســة بوقــت قصيــر تعييــن إحــدى المحاميــات، الممّثلة عــن مدعين 
بالحــق المدنــي وشــهود آخريــن، بــأن تمّثــل عــن الشــاهد فــي هــذا اليــوم.  قــّرر الشــاهد بعدهــا أن يدلــي بأقوالــه 
بــدون التصريــح عــن هويتــه. دخــل الرجــل قاعــة المحاكمــة مرتبــكًا وقــد غّطــى وجهــه بقنــاع، وارتــدى معطفــًا 

مطريًا مع قبعة للرأس. تحدث بصوت منخفض وبلغة عربية بيضاء ليس من السهل تحديد لهجتها. 

ــه فــي العــام 2012 فــي مســقط رأســه بالقــرب مــن دمشــق. هاجمــت  ــم إعتقال شــرح الشــاهد كيــف ت
ــه قــوات  ــوا أشــخاصًا بشــكل عشــوائي مــن بينهــم الشــاهد. فــي شــقته دفعت ــة، واعتقل قــوات األســد القري
األمــن إلــى األرض، ضربــوه وركلــوا رأســه بأحذيتهــم، ثــم تــم إحضــاره مــع آخريــن إلــى ميــدان عــام فــي القريــة. 
وجــب عليهــم أن يجلســوا فــي وضعيــة القرفصــاء وأن ينتظــروا حتــى يتــم نقلهــم إلــى حافلــة وإحضارهــم إلــى 

فرع الخطيب. يتذكر الشاهد أن ما يقرب من 80 إلى 100 شخصًا آخر اعتقل معه.  

عــرف الشــاهد بعــد خروجــه مــن المعتقــل أنــه كان فــي فــرع الخطيــب. عنــد وصولــه إلــى الفــرع قــام 
الحــراس بســحب قميصــه الداخلــي علــى رأســه، وأمــروه بالنظــر إلــى األرض. كان هنــاك 27 شــخصًا فــي زنزانتــه 
التــي بلغــت مســاحتها x33 متــرًا وبذلــك لــم يســتطع أحــد منهــم أن يســتلقي "لــم يكــن النــوم ممكنــًا..."، قــال 
الشــاهد. عانــى أحــد المعتقليــن معهــم مــن صعوبــات فــي التنفــس، وعندمــا طلــب المعتقلــون اآلخــرون 

المساعدة، دخل أحد الحراس وضرب المعتقل على صدره وسأله إذا ما كان يشعر بتحسن اآلن.
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"كنــا ضمــن المعتقليــن "المرفهيــن" فــي فــرع الخطيــب"، هكــذا تحــدث الشــاهد. فهــو لــم يتعــرض 
شــخصيًا للتعذيــب وخــرج بعــد ثالثــة أيــام. عّلــل ذلــك بــأن أشــخاصًا ذوي رتــب عاليــة، مــن بينهــم لــواء فــي 
الجيــش الســوري وعضــو فــي البرلمــان، يعيشــون فــي قريتــه، وقــد عملــوا مــن أجــل إطــالق ســراح الشــاهد 

وأشخاص آخرين من القرية.  
بعــد اإلفــراج عــن المعتقــالت والمعتقليــن مــن قريتهــم، وبعدمــا تلقــوا دروســًا فــي حــب الوطــن والــوالء 

لنظام األسد، وجب عليهم توقيع يؤكدون فيه أنهم لن يتظاهروا مرة آخرى ضد النظام.  

ــك فــي  ــة، وبذل ــم وإصــالح القاعــة الحالي ــوم الســابق: ســيتم ترمي ــح الي ــة الرئيســة تصري كــررت القاضي
اليــوم 29 و30 مــن أيلــول/ ســبتمبر وأيــام 6، 7، 13، 14 تشــرين األول/ أكتوبــر 2021 ســتعقد جلســات المحاكمــة 
فــي المحكمــة اإلقليميــة لكوبلنــز مجــددًا Karmeliterstr. 14,، قاعــة رقــم  128، وبعــد ذلــك ســُتعقد المحاكمــة 

في القاعة الحالية مجدًد في المحكمة اإلقليمية العليا. سُتتابع المحاكمة في 25 آب/ أغسطس 2021

محاكمة الخطيب، يوم 86، 25 آب/ أغسطس 2021: 
معتقل سابق يتحدث عن عديد القتلى 

فــي اليــوم 86 مــن المحاكمــة تــم اإلســتماع إلــى أقــوال المدعــي المشــترك )أ( كشــاهد فــي المحاكمــة. 
كان الرجــل معتقــاًل فــي فــرع الخطيــب فــي صيــف العــام 2012 وحكــى للمحكمــة عّمــا مــر بــه. فقــد تعــّرض )أ( 
لإلنتهــاكات العنيفــة خــالل القبــض عليــه. ضربــوه وأجبــروه أن يصــرخ فــي الشــارع عباراتمثــل: "األســد هــو ربــي"، 
وخــالل ذلــك قــام العســاكر بتصويــره بالفيديــو والســخرية منــه. تعــّرض الرجــل للتعذيــب لمــدة يــوم ونصــف، 
لــم يعطــوه أي طعــام أو شــراب، ولــم يســمحوا لــه بالدخــول إلــى المرحــاض. تعــرض للعنــف الجنســي، كمــا 
عّذبــوه عــن طريــق خداعــه بأنــه ســيتم إعدامــه فــي هــذه اللحظــة. حينهــا قــال لــه أحــد أفــراد المليشــيات: "لــن 

تموت بهذه السهولة، ستتمنى الموت لكنه لن يأتي إليك"، ومن ثم أحضروه إلى فرع الخطيب. 

  مازالــت ذكــرى الليلــة األولــى عالقــة فــي ذاكــرة )أ(، حيــث رأى ألول مــرة فــي الزنزانــة الجماعيــة الممتلئــة 
علــى آخرهــا كيــف مــات أحــد المعتقليــن معــه: عندمــا نبــه هــو والمعتقلــون اآلخــرون الحــراس أن الرجــل علــى 
وشــك المــوت وطلبــوا المســاعدة، رّد عليهــم الحــراس بــأن عليهــم أن ينــادوا مــرة آخــرى عندمــا يمــوت الرجــل، 
وأن يحضــروه إلــى الخــارج وعندهــا ســيتم إلقــاءه فــي "الزبالــة". فــي الليلــة ذاتهــا مــات الرجــل. وفــي األســابيع 

التالية توالت العديد من حاالت الوفاة.

وألن )أ( كان منهــك القــوى للغايــة حيــن وصولــه إلــى فــرع الخطيــب، ذلــك بســبب التعذيــب الــذي تعرض 
لــه خــالل إعتقالــه، تــم نقلــه فــي اليــوم التالــي إلــى المستشــفى العســكرية فــي "حرســتا". هنــاك اتضــح أن لــكل 
ســجن مخابــرات عامــة قســم أوغرفــة خاصــة فــي المشــفى. لــم يتلــق )أ( فــي حرســتا أي نــوع مــن أنــواع العــالج، 
إنمــا تعــّرض للتعذيــب الشــديد واإلهانــة. تــم ربطــه فــي الســرير مــع معتقليــن آخريــن، ولــم تنقطــع اإلهانــات 
التــي لــم يكــن لهــا أي هــدف. حتــى الممرضــات قمــن بإطفــاء ســجائرهن علــى أجســاد المعتقليــن. رأى )أ( قتلــى 
آخريــن هنــاك تــّم تركهــم ممدديــن لســاعات طــوال، أو تجميعهــم فــي المرحــاض، غالبــًا لنشــر الرعــب وإرهــاب 
اآلخريــن، حتــى أنــه رأى مــرة جثــة طفــل. مــات العديــد مــن المعتقليــن فــي ذاك الوقــت، أحدهــم كان بجانــب )أ( 

مباشرة ومربوطًا على السرير ذاته.
تــم ضربــه بخراطيــم بالســتيكية وأســالك  "للتحقيــق".  إلــى فــرع الخطيــب، تعــرض )أ(  عنــد رجوعــه 
كهربائيــة. ُحرقــت أجــزاء مــن جســده بواســطة أكيــاس بالســتيك محروقــة، وعذبــوه بوســائل آخــرى كان قــد 
تحــّدث عنهــا شــهود ســابقين هنــا فــي محاكمــة كوبلنــز. كان يســمع صــراخ المعذبيــن بشــكل دائــم، وذلــك فــي 
ظــروف الحبــس الضيــق فــي الزنزانــة الجماعيــة التــي فقــد فيهــا العديــد مــن المعتقليــن صوابهــم، ووفــق 
الشــاهد "يوميــًا" مــات معتقلــون فــي الزنزانــة. وكانــت صــالة الجماعــة علــى أرواح الموتــى تقــام دومــًا بشــكل 

جماعي وسرية كاملة. 

باإلضافــة إلــى ذلــك تحــدث )أ( عــن رجــل فــي فــرع الخطيــب كان يتخــذ قــرارات فــي الفــرع؛ مــن ســيذهب 
إلــى المشــفى ومــن ســيتلقى العــالج مثــاًل. تحــدث الجنــود مــع ذاك الرجــل بــكل اإلحتــرام، وكان لديــه اســم 
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مســتعار بيــن المعتقليــن وهــو "أبوالشــامة". وصــف )أ( مظهــره ولهجتــه، فقــد رآه للحظــة خاطفــة مــن تحــت 
عصابــة عينيــه. ولــم يســتطع )أ( أن يؤكــد أو يســتبعد مــا إذا كان المّتهــم )أنــور. ر(، الــذي لديــه شــامة واضحــة 
جــدًا فــي وجهــه، هــو نفســه "أبوالشــامة". باإلضافــة إلــى ذلــك ذكــر )أ( فــي أقوالــه أمــام الشــرطة الجنائيــة 
اإلتحاديــة أنــه رأى صــورة )أنــور. ر( ألول مــرة فــي األخبــار. فــي ذلــك الوقــت كان مــن الطبيعــي أن يســتطيع 
اإلســتدالل علــى "أبوالشــامة"، لكنــه اليــوم لــم يســتطع التعــرف مــن جديــد علــى )أنــور. ر(، وبنــاء علــى إقتــراح 

الدفاع ستتم دعوة ضابط التحقيق من الشرطة الذي استمع إلى أقوال )أ( حينها كشاهد في القضية.  

محاكمة الخطيب، يوم 87، 26 آب/ أغسطس 2021: 
"من األفضل لك أن تموت قبل أن تطلب الدواء" 

بــدأ اليــوم 87 مــن المحاكمــة باإلســتماع إلــى أقــوال المدعــي المشــترك )ه(، وقــد كان طالبــًا جامعيــًا فــي 
ــّم اعتقالــه فــي صيــف العــام 2012 حيــن كان جالســًا مــع مجموعــة مــن  لبنــان أواًل والحقــًا فــي ســوريا، وقــد ت

أصدقائه وصديقاته في الحديقة.

تــم إحضــاره مــع مجموعــة أصدقائــه إلــى الفــرع 40 التابــع للمخابــرات العامــة الســورية. كانــت تهمــة )ه( 
هــي الســفر المتكــرر مــن وإلــى لبنــان، وذلــك إلحضــار معــّدات طبيــة وإمــداد المشــفيات الميدانيــة بهــا. عندمــا 
أنكــر )ه( اإلتهــام تعــرض للضــرب الشــديد حتــى وقــع علــى األرض، بعدهــا تــم إحضــاره إلــى فــرع الخطيــب 
وهنــاك اعتقــل فــي زنزانــة جماعيــة مســاحتها حوالــي 20 متــرًا مربعــًا وكان فيهــا أكثــر مــن 100 شــخص، عــرف 
)ه( حوالــي عشــرة معتقليــن منهــم، الجميــع هنــاك تحــّدث معــه عــن العنــف الموّســع واالنتهــاكات العديــدة 

بحق المعتقلين. 

وصــف )ه( الظــروف المأســوية فــي فــرع الخطيــب: أمكــن ســماع صــراخ الذيــن يتعرضــون للتعذيــب مــن 
الزنزانــة طــوال الوقــت. لــم يكــن هنــاك طعــام وال هــواء وال مــكان كاٍف. فــي إحــدى المــرات وبســبب تســريب 
قطعــة واحــدة مــن الصابــون إلــى داخــل الزنزانــة تــم عقــاب جميــع المعتقليــن بشــدة. فــي الزنزانــة انتشــرت 
أمــراض عديــدة مثــل الجــرب، ولــم يتــم توفيــر العنايــة الطبيــة لإلصابــات، فانتشــر بيــن المعتقليــن القــول التالــي: 

"من األفضل لك أن تموت قبل أن تطلب الدواء".

خــالل التحقيــق معــه وجــب علــى )ه( أن يذكــر أســماء أطبــاء وطبيبــات وصحفيــات وصحفييــن مــن 
المفتــرض أنــه تعامــل معهــم. وألنــه لــم يســتطع ذكــر أي اســم، تــم تهديــده وضربــه بواســطة عقــب بندقيــة 
حتــى فقــد الوعــي. بعدهــا وضعــوه علــى كرســي وأعطــوه 10 دقائــق حتــى يكتــب األســماء علــى ورقــة. تبــع ذلــك 

العديد من االنتهاكات، وفي النهاية ُأجبر )ه( أن يوقع على أوراق لم يعرف محتواها.  

بعــد حوالــي ثمانيــة أيــام تــم نقــل )ه( إلــى فــرع آخــر: أمــام فــرع الخطيــب انتظــرت المعتقليــن حافــالت، 
وبجانبهــا وقــف أربعــة ضبــاط أحدهــم هــو جــار الشــاهد، وكان مــن بيــن الضبــاط أيضــًا رجــل اعتقــد )ه( بشــكل 
شــبه مؤكــد أنــه اســتطاع التعــرف عليــه حيــن رآه مــرة آخــرى فــي ملــف صــور المشــتبه بهم في قســم الشــرطة، 

ومن الممكن أن يكون )أنور. ر(.
بعــد انتهــاء الشــاهد مــن اإلدالء بأقوالــه، أعلنــت محاكمــة كوبلنــز قــرارًا بشــأن طلــب الدفــاع، الراجــع إلــى 
شــهر حزيــران/ يونيــو مــن العــام 2021، والــذي طالــب فيــه بالنظــر إلــى وثائــق مــا يســمى بالتحريــات الهيكليــة فــي 
ســوريا، والتــي يقــوم بهــا المدعــي العــام االتحــادي. تحتــوي هــذه الوثائــق علــى نعظــم التحريــات عــن انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان فــي ســوريا والموجــودة فــي ألمانيــا. فــي حالــة التحريــات التــي تخــّص )أنــور. ر( ســيتم عرضهــا 
ــي  ــق الت ــة الوثائ ــك بالتنســيق مــع المدعــي العــام اإلتحــادي. لكــن فــي حال أمــام المحكمــة بشــكل كامــل، وذل
تخــّص قضايــا آخــرى، ســتظل المعلومــات عنــد جهــات التحريــات فحســب. هكــذا رفضــت المحكمــة الطلــب، 
وعّللــت ذلــك بعــدة أســباب مــن بينهــا عــدم وجــود دواٍع قويــة الســتخدام الوثائــق مــن أجــل الحصــول علــى 

معلومات أكثر في قضية )أنور. ر(، فلم يتم تقديم هذه المعلومات من جهة الدفاع أيضًا.
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محاكمة الخطيب،  يوم 88، 1 أيلول/ سبتمبر 2021: 
شاهد يحكي ذكريات مفصلة.

أدلــى معــارض قديــم للحكومــة الســورية بأقوالــه فــي اليــوم 88 مــن المحاكمــة الرئيســية. كان الرجــل آخــر 
مدعــي مشــترك يتــم تمثيلــه مــن قبــل المحاميــن المشــتركين للمركــز األوربــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق 

اإلنسان. 

قــام الشــاهد )أ( بتنظيــم مظاهــرات ضــد حكومــة بشــار األســد فــي العــام 2011، وتــم إعتقالــه فــي إطــار 
مداهمــة حصلــت فــي الضاحيــة التــي يســكنها. كان معــه حوالــي 100 إلــى 150 شــخصًا آخــرًا، مــن بينهم مســّنون 
ــم إجبارهــم علــى اســتقالل حافلــة وإحضارهــم إلــى فــرع الخطيــب. خــالل الرحلــة تعّرضــوا للضــرب  وشــباب، ت

والركل. "تلك ذكريات يود المرء أن ينساها"، هكذا عبر الرجل.

حكــى الشــاهد )أ( عــن حوالــي ثالثــة إلــى خمســة أيــام قضاهــا فــي زنزانــة ممتلئــة علــى آخرهــا فــي فــرع 
الخطيــب. خــالل تلــك األيــام تــم التحقيــق معــه مرتيــن، ممــا يعنــي أيضــًا أنــه تعــرض خــالل ذلك الوقــت للتعذيب 
والضــرب باألســالك الكهربائيــة علــى ظهــره وعلــى باطــن قدميــه حتــى يصــّرح عــن أســماء صديقاتــه وأصدقائــه، 
وأســماء معارضــات ومعارضيــن آخريــن. بعــد ضربــه تــم إجبــاره علــى الوقــوف والقفــز علــى قدميــه حتــى أضحــى 
األلــم شــديدًا، بعدهــا وجــب عليــه أن يســتلقي ليتــم ضربــه، ومــن ثــم وجــب عليــه الوقــوف وهكــذا.. أعيــدت تلــك 

األوامر مرارًا وتكرارًا.   

عنــد عــودة الشــاهد إلــى الزنزانــة ســمع صــراخ المعتقليــن اآلخريــن أمــام بابهــا ومــن خــالل الجــدران. عنــد 
ســؤال المحكمــة عّمــا إذا كان قــد الحــظ أيــة إصابــات علــى الرجــال فــي زنزانتــه، جــاوب الشــاهد: "تعــّرض الــكل 

للضرب"، وهو مازال يتذكر موقفًا مؤلمًا واستثنائيًا حين تّم ضرب أب أمام ابنه.

لــم تكــن عائلتــه علــى علــم بمكانــه طــوال الوقــت. هــو نفســه اســتنتج أيــن كان عــن طريــق الفتــة مكتوبــًا 
عليهــا "معمــل الخطيــب للتحاليــل الطبيــة". أكــد اســتنتاجه معتقلــون آخــرون فــي زنزانتــه، بعضهــم كان هنــاك 

منذ مدة طويلة. 

وعندمــا ســأله القاضــي إذا مــا رأى المّتهــم )أنــور. ر( فــي الفــرع، أنكــر الرجــل ذلــك. بعدهــا طلــب القاضــي 
منــه أن يلقــي نظــرة علــى قفــص اإلتهــام، لكــن )أ( رفــض النظــر هنــاك، ذلــك أنــه لــم يســتطع علــى أيــة حــال أن 

يرى أي شيء في فرع الخطيب، ألنه كان معصوب العينين طيلة الوقت تقريبًا. 

انتهــى الشــاهد )أ( مــن أقوالــه، وقــد اكتســبت شــهادته مصداقيــة خاصــة وأبهــرت العديــد مــن الحضــور، 
وذلــك بفضــل قدرتــه علــى التفرقــة بيــن الذكريــات المفصلــة والذكريــات غيــر الواضحــة والتعبيــر عــن ذلــك 

الفرق أيضًا. 

محاكمة الخطيب، يوم 89، 2 أيلول/ سبتمبر 2021: 
»إنهم ال يحترمون أحدًا« 

فــي اليــوم 89 مــن المحاكمــة تــم دعــوة فنــان مشــهور بيــن صفــوف العديــد مــن الســوريات الســوريين. 
ُســمح لــه أن يدلــي بأقوالــه بــدون التصريــح عــن هويتــه لحمايــة عائلتــه فــي ســوريا. كانــت شــهادته مهمــة 
بشــكل خــاص، ذلــك أن المّتهــم )أنــور. ر( كان قــد أجــرى تحقيقــًا شــخصيًا معه في شــهر كانون األول/ ديســمبر 

من العام 2011.

وصــف الشــاهد موقفــه كالتالــي: فــي يــوم مــا قــِدم رجــال األمــن إلــى شــقته، وأخــذوه معهــم بحجــة أنهــم 
سيســألوه عــن شــيء مــا بشــكل موجــز. لكنهــم اعتقلــوه بعدهــا حوالــي ثالثــة أيــام فــي فــرع الخطيــب. تــم 
التحقيــق معــه ثــالث مــرات فــي هــذا الوقــت. قابــل فــي مرتيــن منهــم )أنــور. ر( وقــد قــاد المّتهــم جلســة التحقيق 
األولــى معــه فــي مكتبــه، وخاللهــا وجــب علــى الشــاهد أن يرتــدي عصابــة العينيــن. وعلــى الرغــم مــن أنــه تلقــى 
معاملــة لطيفــة غيــر معتــادة علــى اإلطــالق، فهــو لــم يتعــرض للضــرب وال التعذيــب، لكنــه تعــّرض لعنــف 
نفســي المســتمر طــوال الوقــت وفــي كل مــكان فــي فــرع الخطيــب؛ مثــاًل خــالل التحقيــق معــه كثيــرًا مــا ســمع 



المحاكمة

93

صــراخ المعتقــالت والمعتقليــن اآلخريــن، ومــن المؤكــد أن )أنــور. ر( ســمع كذلــك ذاك الصــراخ فقــد كان عاليــًا 
جدًا. 

لــم يكــون الحــوار مــع )أنــور. ر(، بحســب رأي الشــاهد، عنيفــًا، لكــن الخــوف مــن أن يتعــرض للضــرب كان 
عميقــًا طيلــة الوقــت داخلــه. عندمــا ســأله عــن ســبب خوفــه، رد الفنــان: "ألننــي فــي مــكان يخيفنــي"، فأكــد لــه 
)أنــور. ر( بعدهــا أن ال داعــي للخــوف، ففــي النهايــة هــو فنــان وليــس "حثالــة" مثــل المتظاهــرات والمتظاهريــن 

اآلخرين.

ســأل )أنــور. ر( الشــاهد مــرارًا وتكــرارُا: "لمــاذا فعلــت ذلــك، أنــت فنــان مشــهور"، وعنــى بذلــك مشــاركة 
الشــاهد فــي جنــازة ل 16 شــابًا تــم قتلهــم. لــم يجــب الفنــان علــى هــذا الســؤال، وتابــع التحقيــق بعــد ذلــك لمــدة 
حوالــي ســاعة أو ســاعتين. خــالل ذلــك وجــب علــى الشــاهد أن يرتــدي عصابــة العينيــن ولكــن ُســمح لــه أن 

يجلس.  

الحقــًا تــم التحقيــق معــه مــرة آخيــرة، وًأجبــر قبــل اإلفــراج عنــه علــى كتابــة شــيء يشــبه اإلعتــذار. وليؤكــدوا 
علــى ســلطة المخابــرات العامــة، بحســب قــول الشــاهد، تمــت مطالبــة والــد الشــاهد أن يتســّلمه بنفســه مــن 
فــرع الخطيــب. أحضــر )أنــور. ر( الشــاهد بنفســه، وبــدون عصابــة العينيــن، إلــى أبيــه الــذي جلــس فــي مكتــب 
رئيــس الفــرع توفيــق يونــس. هنــاك عــّرف ر نفســه باســمه، وهكــذا عــرف الشــاهد هويــة محققــه. عندمــا ُســؤل 
الشــاهد عــن ســبب معاملتــه الخاصــة، أجــاب أن لهــذا بالتأكيــد عالقــة بكــون أبيــه فنانــًا مشــهورًا أيضــًا. وقــد 
أراد )أنــور. ر( أن يتعــّرف الشــاهد عليــه، وأعــرب عــن إعجابــه بالفنــان وبأبيــه. لكــن لــم يكــن هنــاك أي تعبيرعــن 

اإلحترام تجاهه، بحسب قول الفنان، هم "ال يحترمون أحدًا". 

شــرح الشــاهد أنــه اســتنتج وجــود حوالــي ســاعتين إلــى ثالث ســاعات معينــة كل يوم يتم فيهــا التعذيب. 
وقــد الحــظ أنــه تمــت مخاطبــة )أنــور. ر( بـ"ســيدي". كان واضحــًا كذلــك أن أوامــره يتــّم تنفيذهــا، بحســب قــول 
الشــاهد. وعلــى الرغــم مــن أن المعاملــة معــه كانــت أفضــل مــن بكثيــر مــن التعامــل مــع معظــم المعتقليــن 

اآلخرين، إال أنه لم يكن هناك في فرع الخطيب "أي شيء جيد بالمعني اإلنساني للكلمة".

بعــد أن فــّر الشــاهد إلــى أوروبــا ســمع فــي وقــت مــا أن )أنــور. ر( انشــق عــن النظــام وأنــه فــي ألمانيــا. 
وقــد وافــق الشــاهد علــى أن يتواصــل معــه مجــددًا. قــال إن الفضــول لمعرفــة عقيــد مــن فــرع الخطيــب فــي 
ظــروف آخــرى هــو مــا قــاده للتواصــل معــه، وأن يعــرف لمــاذا انشــق وفــّر؟ تبــادل الرجــالن رســائل صوتيــة علــى 
تطبيــق الواتســآب، واتفقــا علــى احتســاء القهــوة ســويًا فــي حالــة زيــارة الشــاهد إلــى برليــن، ولكــن لــم يحــدث 
هــذا األمــر، فقــد تــم إعتقــال )أنــور. ر( قبلهــا، وبذلــك كان أول لقــاء بينهمــا بعــد ذلــك هنــا فــي محاكمــة كوبلنــز.  

ستتابع المحاكمة يوم 8 أيلول/ سبتمبر 

محاكمة الخطيب، يوم 90، 8 أيلول/ سبتمبر 2021: 
طبيب نفسي سوري يتحدث عن العنف الجنسي 

تمــت دعــوة شــاهد اليــوم مــن قبــل محاميتــه الخاصــة، فقــد أراد أن يتــم قبولــه كمــدٍع مشــترك. حتــى االن 
لــم يكــن هــذا الشــاهد قــد أدلــى بأقوالــه أمــام الشــرطة الجنائيــة اإلتحاديــة، وبالتالــي ال يعــرف المشــاركون 
والمشــاركات فــي المحكمــة مــا الــذي اختبــره د. محمــد أبــو هــالل، وهــو طبيــب نفســي مــن درعــا.  بــدأ الطبيــب 
شــهادته بـ"بســم هللا الرحمــن الرحيــم"، وتحــدث عــن اعتقالــه فــي فــرع الخطيــب فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر مــن 
العــام 2011. فــي عيادتــه عــّرف أحــد العامليــن فــي فــرع الخطيــب نفســه أمــام الشــاهد كمريــض، وخــالل الحديث 
مــع الرجــل دخــل عاملــون آخــرون مــن فــرع الخطيــب إلــى العيــادة، وقامــوا باعتقالــه بشــكل عنيــف. اســتغرقت 
إقامتــه فــي فــرع الخطيــب مــا يقــرب مــن 40 يومــًا، أمضــى الفتــرة كلهــا تقريبــًا فــي زنزانــة انفراديــة. مــن خــالل 
النافــذة الصغيــرة فــي بابــه حــاول أن يتواصــل مــع معتقليــن آخريــن، كمــا نجــح فــي بعــض األوقــات بالتواصــل 
مــع الحــراس، علــى الرغــم مــن معرفتــه بــأن تبعــات تصرفاتــه هــذه هــي تعّرضــه لمزيــد مــن االنتهــاكات، لكنــه 

قام بذلك على أية حال كي يهرب من وحدته القاتلة. أما األفكار االنتحارية فقد راودته مرات عديدة.

كمعظــم المعتقليــن الســابقين فــي فــرع الخطيــب تحــدث د. أبــو هــالل عــن ظــروف الســجن الســيئة. 
فبســبب األكل الســيء خســر الشــاهد 20 كيلوجــرام مــن وزنــه، وعندمــا ُنقــل الحقــًا إلــى ســجن عــدرا لــم يكــد 
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يتعرف على نفسه في المرآة. 

ــه بالعصــا علــى  ــر مــن عشــر مــرات، وفــي كل مــرة تــم ضرب ــّم التحقيــق معــه أكث حكــى الشــاهد كيــف ت
قدميــه حيــن قــال شــيئًا لــم يعجــب المحقــق. فــي الغالــب تمــت مواجهتــه بأقــوال المعتقليــن اآلخريــن، ووجــب 

عليه أن يشاهد كيف يتعرضون للضرب.

ردًا علــى ســؤال للشــاهد إذا مــا تعــرض بنفســه إلــى العنــف الجنســي فــي المعتقــل، رد بـــ "ال، لــم أتعــّرض 
شــخصيًا للعنــف الجنســي"، لكنــه تحــّدث عــن عــدد كبيــر مــن النســاء اللواتــي قدمــن إلــى عيادتــه للعــالج بســبب 
تعّرضهــن للعنــف الجنســي فــي فــروع الســجون. بــرأي د. أبــو هــالل المهنــي فــإن هــذه التجــارب الصادمــة مــن 
الممكــن أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى الدمــاغ، حتــى أن شــخصيات المتضّرريــن والمتضــررات يمكــن أن تتغيــر. 
"فــي بعــض الحــاالت مــن الممكــن أن يخــرج أحدهــم مــن المعتقــل وقــد تحــّول إلــى شــخص آخــر تمامــًا. عنــد 
ــزوج أو األطفــال لوالديهــم الحبيبيــن يقابلــون شــخصًا مختلفــًا تمامــًا عــن ســابقه. ال  اســتقبال الزوجــة أو ال
ــر  ــال قادمــة". تتأث ــّد لعــدة أجي ــار التعذيــب علــى المعتقليــن أنفســهم وأقاربهــم فحســب، لكنهــا تمت تبقــى آث
النســاء أكثــر مــن الرجــال، ذلــك ألنهــن عــادة مــا يتعرضــن للعنــف الجنســي فــي فــروع المخابــرات العامــة "يتــم 
ــل  ــن أن النســاء تتعّرضــن للرفــض مــن قب االحتفــال بالرجــال كأبطــال بعــد خروجهــم مــن المعتقــل، فــي حي

أزواجهن أو يتم إقصاؤهن من العائلة أو في بعض الحاالت يكّن ضحايا جرائم الشرف".

بعــد انتهــاء الشــاهد مــن اإلدالء بأقوالــه، قــرأ ممثلــو المدعيــن بالحــق المدني باتريك كروكر وسباســتين 
ــوم 84( بخصــوص االختفــاء القســري.  ــة العامــة )انظــر ي ــح النياب ــان تصريحــًا ردًا علــى تصري ــه ب شــارمر وريني
ســّلطوا الضــوء فــي تصريحهــم علــى عــدة أشــياء مــن بينهــا عــدم صحــة وجهــة نظــر النيابــة العامــة وهــي أن 
االختفــاء القســري لــم يكــن مقصــودًا مــن قبــل حكومــة األســد، ذلــك أن وجهــة النظــر هــذه تناقــض العديــد مــن 

أقوال الشهود في كوبلنز والعديد من التقارير عن الوضع في سوريا.  

محاكمة الخطيب، يوم 91، 9 أيلول/ سبتمبر 2021: 
طبيب يخبر المحكمة: بدوا سيئين للغاية!

كان مــن المخطــط أن يســتمر اليــوم 91 مــن محاكمــة الخطيــب حتــى مــا بعــد الظهــر. أدلــى موظــف 
الشــرطة الجنائيــة اإلتحاديــة فــي بدايــة اليــوم بأقوالــه، وقــد كان قــد أجــرى جلســات اســتماع مــع شــاهدين 

ناجيين من فرع الخطيب في خارج ألمانيا، ألنهما ال يرغبان باإلدالء بأقوالهما شخصيًا أمام المحكمة.  

حكــى الموظــف كيــف أن واحــدًا مــن الشــاهدين لــم يكــن متأكــدًا مــن أنــه يريــد اإلدالء بأقوالــه أمــام 
الموظــف، فخوفــه علــى عائلتــه فــي ســوريا كان كبيــرًا للغايــة. علــى النقيــض مــن ذلــك فقــد تواصــل الشــاهد 
الثانــي ي.ح بنفســه مــع الهيئــات األلمانيــة بعدمــا رأي صــورًا ألنــور ر فــي نشــرة األخبــار. تعــرف ي.ح علــى )أنــور. 
ر( فــي الحــال، فقــد كان المّتهــم فــي الغرفــة نفســها التــي تــم التحقيــق فيهــا مــع ي.ح وتعذيبــه. لكــن )أنــور. ر( 
بيــن أيــة رحمــة،  جلــس فقــط بجانــب موظــف آخــر علــى الكنبــة، ولــم يعــّذب الشــاهد بنفســه. لــم يكــن لــدى الُمعذِّ
وجــب علــى الشــاهد خــالل جلســة االســتماع أن يشــاهد مقاطــع فيديــو للمظاهــرات فــي دمشــق، وأن يتعــّرف 
علــى أشــخاص ضمــن المتظاهريــن. كان ذلــك ســبب عــدم ارتــداء الشــاهد عصابــة العينيــن، وبذلــك اســتطاع 
رؤيــة )أنــور. ر(. وردًا علــى ســؤاله إذا مــا أعطــى )أنــور. ر( أوامــر بالتعذيــب، أجــاب الشــاهد أنــه تــم إيقــاف التعذيــب 

عندما صّرح الشاهد عن اسم أحد المتظاهرين. 

إثــر ذلــك بــدأت المحكمــة باالســتماع إلــى أقــوال شــاهد آخــر وهــو طبيــب ســوري ُفــرض عليــه أن يفحــص 
المعتقــالت والمعتقليــن فــي فــرع الخطيــب. فــي قاعــة المحكمــة ارتــدى الشــاهد شــعرًا مســتعارًا ونظــارة 
شمســية وقنــاع وجــه طبــي حتــى يخفــي هويتــه. كان مــن المبهــر أنــه لــم يتحــّدث بالعربية، لكــن بألمانية فصيحة 
بــدون لكنــة تقريبــًا. عمــل الشــاهد كطبيــب ممــارس فــي مستشــفى بجانــب فــرع الخطيــب فــي دمشــق. تــم 
إحضــاره مــع زمــالء آخريــن لــه وأمروهــم بفحــص المعتقــالت والمعتقليــن. لــم يكــن هــدف هــذا الفحــص هــو 
الرعايــة الصحيــة، ففــي النهايــة لــم ُيســمح لهــم بعــالج أي أحــد. لــم يكــن عليــه ســوى أن يشــّخص الحــاالت وأن 
يصــف العــالج. لكنــه ال يســتطيع أن يؤكــد إذا مــا تلقــى المعتقلــون والمعتقــالت العــالج الــذي وصفــه بالفعــل 
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أم ال.  تحــّدث الشــاهد الطبيــب عــن الظــروف المآســاوية للمعتقــالت والمعتقليــن فــي فــرع الخطيــب؛ فمنهم 
من كان ذا جروح مفتوحة أو عظام مكسورة أو يعاني من التهابات أو غير ذلك من األمراض المزمنة. 

فــي  معالجتهــم  تتــم  لــم  إذا  بالمــوت  مهّدويــن  المصابيــن  مــن  العديــد  أن  مقتنعــًا  الطبيــب  كان 
ــه بعــض  ــى في ــذي أت ــوم ال ــك الي ــًا فــي الفــرع نفســه. وتحــّدث عــن ذل ــر شــخصيًا جثث ــم ي ــه ل المستشــفى، لكن
العامليــن فــي فــرع الخطيــب بشــاحنة صغيــرة مليئــة بالجثــث إلــى المستشــفى. يومــذاك وجــب علــى الشــاهد 
أن يتحّقــق مــن وفــاة كل جثــة، لكــن لــم ُيســمح لــه بــأن يتحقــق مــن أســباب الوفــاة أو أن يصــدر أيــة شــهادة 

وفاة رسمية. كان فحص التحّقق من الوفاة دون قيمة ذلك أن "هيئاتهم كانت سيئة جدًا".

فــي  والعامــالت  والعاملــون  والطبيبــات  لألطبــاء  ُيســمح  يعــد  لــم  فــي ســوريا  الثــورة  انــدالع  بعــد 
المستشــفي التــي عمــل فيهــا الشــاهد الدخــول إلــى غرفــة تبريــد الجثــث. تــّم الســماح للعامليــن فــي فــرع 
الخطيــب بهــذا فحســب. يعنــي ذلــك أن األطبــاء لــم يســتطيعوا أن يضعــوا األشــخاص الذيــن توّفــوا فــي 
ــًا كانــت غرفــة تبريــد  المستشــفى فــي غــرف تبريــد الجثــث، ووجــب علــى ذويهــم أن يأخذوهــم فــي الحــال. غالب
الجثــث ممتلئــة علــى آخرهــا، بحســب قولــه، بذلــك كانــت الثالجــات غيــر فعالــة، والدليــل علــى ذلــك تلــك الرائحــة 

الكريهة جدًا التي كانت تصل من هناك في الصيف. 

بعــد هــذه الشــهادة قبلــت دائــرة القضــاء شــاهد اليــوم الســابق كمــدٍع مشــترك، وأعطتــه الفرصــة أن 
يتحــدث عــن منهجيــة اإلختفــاء القســري فــي ســوريا. نــادرًا مــا كانــت الحكومــة الســورية علــى اســتعداد إلعطــاء 
أيــة معلومــات عــن مصيــر المعتقــالت والمعتقليــن، وإذا مــا حــدث ذلــك فلــم يكــن "بالمّجــان" أبــدًا، فقــد وجــب 
علــى العائــالت أن تدفــع الكثيــر مــن األمــوال حتــى تحصــل علــى معلومــات عــن مفقوديهــا، بحســب قــول 
الشــاهد، الــذي شــرح بــأن االختفــاء القســري ليســت جريمــة ُيرهــب بهــا النظــام الشــعب فحســب ولكنــه 

مصدر دخل أساسي للعاملين في نظام األسد.   

محاكمة الخطيب: يوم 92، 29 أيلول/ سبتمبر 2021: 
ضابــط الشــرطة اإلتحاديــة األلمانيــة يتحدث عن جلســة اســتماع مع ناشــط 

سياسي. 
 

كان اليــوم 92 مــن محاكمــة الخطيــب قصيــرًا، اســتغرق الجــزء الرســمي منــه حوالــي الســاعتين فقــط. 
انعقــدت الجلســة فــي القاعــة رقــم 128 فــي المحكمــة اإلقليميــة لكوبلنــز والتــي تمــت فيهــا الجلســات خــالل 
الشــهور األولــى مــن المحاكمــة. أدلــى اليــوم أحــد موظفــي الشــرطة الجنائيــة اإلتحاديــة )BKA( بأقوالــه مثــل مــا 
جــرى فــي اليــوم 91 مــن المحاكمــة بتاريــخ 9 أيلــول/ ســبتمبر مــن العــام 2021. وقــد كان الموظــف قــد أجــرى 
ضمــن التحريــات جلســة اســتماع مــن الخــارج مــع معتقــل ســابق فــي فــرع الخطيــب والــذي لــم يــرد أن يدلــي 

بأقواله بشكل شخصي أمام المحكمة. 

الشــاهد الــذي ُأجريــت جلســة االســتماع معــه فــي العــام 2018 )ك.( هــو ناشــط سياســي قديــم وقــد 
ــى حركــة التحــّول الديموقراطــي فــي ســوريا.  ــره عل ــدالع الحــراك الشــعبي وعمــل مــع غي ــل إن كان نشــطًا قب
تعــرض )ك.( لإلعتقــال عــدة مــرات بيــن عامــي 2011 و2014 فــي فــرع الخطيــب وفــروع ســجن آخــرى. اســتغرق 
أول إعتقــال لــه فــي فــرع الخطيــب بيــن 35 إلــى 45 يومــًا وفــي إعتقــال آخــر لــه اســتغرق حوالــي نصــف العــام بيــن 
نهايــة 2012 إلــى بدايــة العــام 2014 وذلــك قبــل نقلــه إلــى فــرع 285. قضــى الشــاهد فتــرة إعتقالــه فــي زنزانــة 
جماعيــة مــع حوالــي 40 معتقــاًل آخــرًا. لــم يكــن هنــاك مــكان للنــوم. فــي النهايــة خــرج الشــاهد مــن المعتقــل عــن 
طريــق دفــع الرشــوى واســتطاع بعدهــا أن يغــادر ســوريا. تمركــز موضــوع التحقيــق معــه حــول إعتقالــه األول 

في فرع الخطيب في العام 2011. 

خــالل التحقيــق معــه مــن قبــل الشــرطة الجنائيــة اإلتحاديــة أقــّر الشــاهد بأنــه لــم يلتــِق بالمتهــم )أنــور. ر( 
وجهــًا لوجــه مــن قبــل، وأنــه لــم يقــم بــأي تحقيــق معــه بشــكل شــخصي ولــم يقــم بتعذيبــه. وأمــام المصالــح 
األلمانيــة قــال الشــاهد إن اســم )أنــور. ر( ودوره معروفيــن جــدًا بالنســبة لــه وذلــك مــن خــالل حديثــه مــع 
معتقليــن آخريــن. وصفــوه بأنــه "وحــش قــاس". فمثــاًل عنــد أخــذ أحــد المعتقليــن إلــى غرفــة التحقيــق دعــى لــه 
زمــالؤه فــي الزنزانــة أال يذهــب إلــى )أنــور. ر(، باإلضافــة إلــى ذلــك اســتطاع الشــاهد أن يعطــي معلومــات عــن 
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بنيــة الفــرع وعــن التــدّرج الوظيفــي هنــاك. وصــف الشــاهد الضــرر الجســدي الــذي أصابــه بأنــه خفيــف نســبيًا، 
كمــا تحــّدث عــن الضربــات والــركالت التــي تعــّرض لهــا خــالل اعتقالــه األول فــي فــرع الخطيــب –كذلــك فــي 
ممــرات الســجن- وقــد وصــف ضابــط الشــرطة اإلتحاديــة ذلــك األمــر بـــ "حفلــة الترحيــب المعتادة". ذكر الشــاهد 
أنــه ال يعتبرهــذا الضررالجســدي الــذي تعــّرض لــه تعذيبــًا وذلــك ألنــه كان أقــل شــدة مقارنــة باالنتهــاكات 

الجسدية التي تعّرض لها في اعتقاالت الحقة. 

كان "التعذيــب النفســي" الدائــم فــي اعتقالــه األول أســوأ بكثيــر. وكــّرر الشــاهد )ك.( أمــام الموظــف 
وبشــكل موجــز عــن صــراخ المعتقليــن اآلخريــن الــذي كان يســمعه "طــوال الوقــت". لطالمــا دخــل الحــراس 
الزنزانــة بشــكل منتظــم وألقــوا المــاء علــى المعتقليــن وضربوهــم بشــكل عشــوائي. وألن ارتــداء عصابــة 
العينيــن لــم يكــن إجباريــًا داخــل الزنزانــة الجماعيــة فقــد اســتطاع الشــاهد رؤيــة آثاراالنتهــاكات القاســية علــى 
إلــى األســفل خضــراء وزرقــاء".  شــرح )ك.( خــالل  "مــن األعلــى  المعتقليــن اآلخريــن؛ فقــد كانــت  أجســاد 
مــن  الداخلــي، وتعليقهــم  الســروال  باســتثناء  مــن مالبســهم،  المعتقليــن  تعريــة  تمــت  كيــف  اســتجوابه 

معاصم أيديهم وضربهم بالخراطيم واألسالك. وقد أمكنه سماع الصعقات الكهربائية أيضًا.

بعــد االنتهــاء مــن االســتماع إلــى أقــوال موظــف الشــرطة الجنائيــة اإلتحاديــة )BKA(، أبــدى ممثــالت 
وممثلــوا المدعــي العــام اإلتحــادي )GBA( وممثلــة الدعــوى المشــتركة بأرائهــم بخصــوص طلبــات الدفــاع. وقــد 
قــدم الدفــاع فــي اليــوم 91 مــن المرافعــة طلبــًا بإضافــة أدلــة جديــدة- مــن المفتــرض أنهــا لصالــح المتهــم- إلــى 
ــة الدعــوى المشــتركة هــذا الطلــب. بعــد ذلــك  ــا رفــض كل مــن المدعــى العــام اإلتحــادي وممثل ــة. هن القضي
تمــت قــراءة تقريــر إضافــي صــادر عــن معهــد ماكــس بالنــك عــن القانــون الجنائــي الســوري وأضيــف بروتكــول 

مرافعة اليوم كمرفق.  
        

محاكمة الخطيب: يوم 93، 30 أيلول/ سبتمبر 2021: 
كاتب سوري معروف يصف انتهاكات قاسية

اســتمر اليــوم 93 مــن محاكمــة الخطيــب إلــى مــا بعــد الظهــر، حيــث تــم إيقــاف الجلســة عنــد الســاعة 
الثالثــة عصــرًا. فــي البدايــة تمــت دعــوة ضابــط مــن المكتــب اإلقليمــي للتحريــات الجنائيــة فــي برليــن LKA، وذلــك 
إلعطــاء توضيحــات بخصــوص أقــوال أحــد الشــهود التــي تــم االســتماع إليهــا فــي شــهر آب/ أغســطس 2021. 
فقــد اختلفــت أقــوال الشــاهد قليــاًل أمــام المحكمــة عــن أقوالــه التــي أدلــى بهــا قبــاًل عندمــا ُعرضــت عليــه صــورة 
المتهــم )أنــور. ر( خــالل التحريــات. تضّمــن االســتجواب أيضــًا حديثــًا عــن الشــروط العامــة التــي تــم اإلســتماع 

     .LKA إلى الشاهد في ظلها أمام المكتب اإلقليمي للتحريات الجنائية

بعــد بعــد ذلــك تــم اســتيفاء طلــب الدفــاع بمعاينــة خريطــة جوجــل مابــس حاليــة، والتــي مــن المفتــرض 
أن تؤّكــد معلومــة وصلــت عــن طريــق أحــد الشــهود عــن فــرع الخطيــب فــي العــام 2011. إثــر ذلــك تّمــت قــراءة 
طلبيــن مــن قبــل الدفــاع لتقديــم أدلــة إضافيــة؛ فالدفــاع يريــد أن تقــوم المحكمــة بدعــوة شــاهدين آخريــن 

مقيمين خارج أوروبا، على أمل أن يقوما بإدالء أقوال في صّف موكلهم.

 كان للدفــاع آمــال مشــابهة بخصــوص الشــاهد التالــي )أ.(، حيــن طلــب الدفــاع اإلســتماع إلــى أقوالــه 
ومّثلــت شــهادته الجــزء األساســي لمحاكمــة اليــوم. )أ.( هــو كاتــب وصحفــي ســوري معــروف، وقــد تحــّدث 
بشــكل مفّصــل عــن كيفيــة اعتقالــه مــن قبــل قــوات اآلمــن ونقلــه إلــى المعتقــل. قــال الشــاهد إنــه فــي الثالــث 
مــن شــهر شــباط/ فبرايــر مــن العــام 2011 تّمــت مهاجمتــه مــن قبــل قــوات اآلمــن أمــام مظاهــرة مخّطــط لهــا 
مســبقًا. بعــد اإلفــراج عنــه فــي ليــاًل تــم اعتقالــه مــرة آخــرى فــي فــرع الخطيــب وذلــك مــن يــوم 4 شــباط/ فبرايــر 
مــن العــام 2011 وحتــى 11 أو 12 مــن الشــهر نفســه شــباط/ فبرايــر. وعّلــل الشــاهد فتــرات اعتقالــه القصيــرة 
بســبب شــهرته. كمــا رّجــح الشــاهد أن النظــام أراد أن يتّجنــب تمــردًا آخــرًا مــن الشــعب بعــد بدايــة المظاهــرات 
األولــى. عنــد اإلفــراج عــن الشــاهد تــم إبالغــه بــأن إطــالق ســراحه تــّم وفقــًا ألمــر مــن قبــل الرئيــس بشــار األســد. 
كان التعامــل معــه أقــل قســوة مــن معاملــة المعتقليــن اآلخريــن ونجــى علــى األغلــب مــن التعذيــب القاســي 
ــاًل بــأن المّتهــم لــم يعاملــه بطريقــة  بســبب شــهرته. فــي البدايــة تحــّدث )أ.( عــن المتهــم بشــكل إيجابــي قائ
ســيئة ووصفــه بأنــه رجــل متعلــم. لكــن، بحســب أقــوال )أ.(، قــام الحــراس فــي كل فرصــة بارتــكاب انتهــاكات 
ــه مــن  حتــى ضــده. وعنــد ســؤاله عــن الظــروف العامــة فــي الفــرع وصــف )أ.( مــا وصفــه شــهود آخــرون قبل
قســوة شــديدة وممارســات غيــر إنســانية تتــم هنــاك. ذكــر )أ.( عدة ممارســات مــن بينها االنتهاكات الجســدية 
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الجســيمة التــي جعلــت بعــض الحاضريــن والحاضــرات فــي المحاكمــة يتأوهــون مرتاعيــن بســبب مــا ســمعوه 
عــن التعذيــب غيــر اإلنســاني، علــى الرغــم مــن أنهــم اســتمعوا خــالل العــام والنصــف الماضــي إلــى أشــياء 
قاســية جــدًا. لكــن فــي النهايــة كان أثــر مــا قالــه الشــاهد عــن المآســي أكبــر بكثيــر مــن أثــر األشــياء اإليجابيــة التــي 

حكاها عن المتهم في البداية. 

منــذ أن بــدأ ســّن اإلدراك والمخابــرات العامــة فــي ســوريا هــي األداة الرئيســية للقمــع مــن قبــل النظــام، 
شــرح الشــاهد مســهبًا، ثــم وصفهــا بأنهــا "عقــل" النظــام الســلطوي. كان فــرع الخطيــب دائمــًا مكانــًا ســيء 
الســمعة، وقــد قابــل الشــاهد )أنــور. ر( هنــاك مرتيــن، وهــو بالتأكيــد كان علــى علــم بــكل مــا يحــدث فــي الفــرع 

ولم يصل إلى منصبه بدون أسباب، أردف الشاهد قائاًل.  

كانــت مقابلــة )أ.( و)أنــور. ر( خــارج فــرع الخطيــب أحــد النقــاط المهمــة فــي شــهادة )أ.(. ففــي نهايــة 
العــام 2012 وبعــد انشــقاق المتهــم وخروجــه مــن ســوريا قــام بالتواصــل مــع الشــاهد عــن طريــق أحــد معارفــه 
مــن األردن. أعقــب ذلــك مقابــالت كثيــرة بينهمــا. عنــد قبــول طلــب لجــوء )أنــور. ر( تمــت المقابلــة بينهمــا فــي 
مــكان مــا فــي تركيــا علــى الحــدود الســورية. زعــم )أنــور. ر( فــي هــذا اللقــاء أنــه مالحــق مــن قبــل قــوات اآلمــن 
الســورية، لكــن )أ.( لــم يبــد مقتنعــًا بذلــك. قــال الشــاهد أيضــًا إنــه طلــب مــن المتهــم عــدة مــرات أن يتحــدث 
بشــكل علنــي عــن الوقــت الــذي قضــاه فــي المخابــرات العامــة، أي أن يشــارك النــاس معرفتــه. وقــد رفــض 
)أنــور. ر( ذلــك دائمــًا قائــاًل بأنــه ســيكتب عــن كل ذلــك يومــُا مــا فــي كتــاب، وســيحتاج إلــى مســاعدة مــن )أ.(. 
بحســب أقــوال )أ.( فقــد انقطــع التواصــل مــع )أنــور. ر( بعدهــا، لذلــك يعــّد لقاؤهــم الحالــي أمــام المحكمــة اآلن 

هو لقاؤهم األول بعد ذلك. والجدير بالذكر أن عائلة المتهم تواصلت مع الشاهد. 
ســتتابع المحاكمــة يــوم 6 تشــرين األول/ أكتوبــر العــام 2021. فــي قاعــة 128 التابعــة للمحكمة اإلقليمية 

لكوبلنز. 

محاكمة الخطيب، يوم 94، 6 تشرين األول/ أكتوبر2021: 
الدفاع يسّجل هدفًا في مرماه!

اقتصــر اليــوم 94 مــن المحاكمــة علــى اســتماع قصيــر إلــى أحــد الشــهود باإلضافــة إلــى رد النيابــة العامــة 
اإلتحادية على طلبات تقديم األدلة من قبل الدفاع. 

الشــاهد الــذي تــّم ترشــيحه مــن قبــل الدفــاع هــو أحــد معــارف المتهــم )أنــور. ر(، وشــقيق الــزوج الســابق 
إلحــدى المدعيــات المشــتركات التــي تعّرضــت للتعذيــب فــي فــرع الخطيــب. عنــد ســؤاله مــن قبــل المحكمــة 
ــة شــهر  ــرات العامــة الســورية فــي نهاي ــه المخاب ــه فــي العــام 2012: حيــث اعتقلت تحــّدث الشــاهد عــن اعتقال
ــح الشــاهد حــدوث  رمضــان ضمــن عمليــة تفتيــش للســيارات عنــد إحــدى نقــاط التفتيــش فــي دمشــق. يرّج
خلــط فــي األســماء، فهــو لــم يســتطع التفكيــر فــي أي ســبب آخــر إلعتقالــه. اتهمــه موظفــو المخابــرات العامــة 
بتهريــب الســالح، وذلــك لمــدة ســاعة أو ســاعتين فــي الفــرع. خــالل ذلــك قــام والــده، الــذي علــم باعتقالــه، 
بالتواصــل مــع )أنــور. ر(، وقــام األخيــر بــدوره باإلتصــال التليفونــي بأحــد رؤســاء فــرع آخــر للمخابــرات العامــة. 
أدت تلــك المكالمــة إلــى إطــالق ســراح الشــاهد فــي الحــال. عنــد ســؤال الشــاهد عــن الســبب، قــال إن المتهــم 
صديــق للعائلــة؛ فقــد كانــوا جيرانــًا فــي نفــس المبنــى فــي دمشــق فــي العــام 2002 وهنــاك تعّرفــوا علــى 

بعضهم البعض. 

بعدهــا تــم ســؤال الشــاهد عــن معلوماتــه حــول اعتقــال زوجــة أخيــه الســابقة، حيــث أرادت المحكمــة 
بالضبــط معرفــة مــا إذا تــّم الحديــث عــن )أنــور. ر( فــي عائلــة المّدعيــة المشــتركة. لــم يســتطع الشــاهد أن 
ــرة مــن اعتقالهــا،  ــة المشــتركة فــي العــام 2014 أي بعــد فت ــى المدعي ــة معلومــات، فقــد تعــّرف عل يعطــي أي

وبذلك لم يتحدثوا عن تجربتها في المعتقل. 

يمكــن القــول بــأن هــدف الدفــاع مــن دعــوة هــذا الشــاهد قــد خــاب، بــل إن أقــوال الشــاهد دّلــت علــى أن 
)أنــور. ر( كان ذا ســلطة كبيــرة حتــى فــي الوقــت الــذي أخــاله رؤســائه مــن مهامــه، بحســب أقواله، فقد اســتطاع 
عــن طريــق مكالمــة تليفونيــة واحــدة فقــط لفــرع مخابــرات عامــة آخــر أن يطلــق ســراح معتقــل سياســي فــي 

الحال.
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فــي النهايــة قــرأت النيابــة العامــة اإلتحاديــة تصريحــًا بخصــوص طلبــي تقديــم األدلــة مــن قبــل الدفــاع. 
فقــد طلــب الدفــاع أن يتــم االســتماع إلــى أقــوال شــاهدين مقيمــن فــي الخــارج مــن المفتــرض أن يعطيــا 
ــة  معلومــات عــن خطــط هــروب المتهــم وقتهــا وعــن عجــزه أمــام ممارســات الفــرع 40. وقــد صّرحــت النياب
العامــة اإلتحاديــة بشــكل واضــح بــأن: كال الظرفيــن ليــس لديهمــا عالقــة بالتهــم. األمــر الوحيــد الحاســم هــو 

كيفية تصّرف )أنور. ر( كرئيس للفرع 251. وعليه يجب رفض الطلبين.

محاكمة الخطيب، اليوم 95، 13 تشرين األول/ أكتوبر 2021: 
طيار عسكري يشهد حول إقامة )أنور. ر( في األردن

كمــا هــو الحــال فــي كثيــر مــن األحيــان فــي المحاكمــات الجنائيــة فــي ألمانيــا، يغــدو محامــو الدفــاع أكثــر 
نشــاًطا فــي نهايــة المحاكمــة، وذلــك فــي محاولــة إلضافــة أدلــة أخــرى لصالــح موّكلهــم إلــى القضيــة. حــدث هــذا 
أيضــًا فــي كوبلنــز فــي األســابيع الماضيــة. قــّدم محامــو دفــاع )أنــور. ر( طلبــات لجلــب شــهود إضافييــن إلــى 

المحاكمة قد يوّفرون معلومات حول دافع )أنور. ر( لالنشقاق ومعارضته الداخلية للنظام السوري. 

اســتجابت المحكمــة لبعــض هــذه االلتماســات، واســتدعت الشــهود المعنييــن لــإلدالء بشــهاداتهم 
والذيــن كانــوا داخــل االتحــاد األوروبــي ووافقــوا طواعيــة علــى المثــول فــي محكمة كوبلنز. أما بالنســبة للشــهود 
المقيميــن خــارج االتحــاد األوروبــي، فقــد رفضــت المحكمــة التماســات اســتدعائهم، معّللــة ذلــك بالقــول: أنــه 
بالنظــر إلــى المعلومــات القليلــة نســبيًا، التــي مــن الممكــن أن يقّدمهــا هــؤالء الشــهود حــول الجرائــم، لــم يكــن 
هنــاك مــا يبــّرر اســتدعاءهم، ألن المســاعدة القانونيــة الــالزم لعبورهــم الحــدود ســتعمل علــى تأخيــر المحاكمــة 

شهورًا أخرى. 
لذلــك بــدأ يــوم المحاكمــة 95 برفــض المحكمــة لبعــض هــذه االلتماســات المقّدمــة مــن قبــل الدفــاع. 
بعــد ذلــك، تــم االســتماع إلــى شــاهد اســتدعته المحكمــة بنــاء علــى طلــب محامــي الدفــاع. كان الشــاهد طيــارًا 
عســكريًا رفيــع المســتوى حتــى انشــقاقه فــي شــهر مايــو/ أيــار مــن العــام 2012. دخــل األردن فــي شــهر يوليــو/ 
تمــوز مــن العــام 2012 وقــّدم خدمــات تطوعيــة للمخابــرات العســكرية األردنية، بما في ذلــك تقديم المعلومات 
والتحّقــق مــن هويــات المنشــقين القادميــن مــن ســوريا. وذكــر أنــه ينتمــي لعائلــة مــن العســكريين كانــت فــي 

السابق تابعة للنظام السوري. بطريقة ال تخلو من الفخر ذكر بأنه كان يعرف بشار األسد شخصيًا. 

فــي األردن، ســمع الشــاهد عبــر أصدقــاء مشــتركين أن )أنــور. ر( كان يخّطــط لالنشــقاق. التقــى الشــاهد 
بـ)أنــور. ر( فــي أواخــر العــام 2012 عندمــا دخــل المتهــم األردن بعــد انشــقاقه. وقــد اســتقبل )أنــور. ر( فــي مدينــة 
المفــرق فــي األردن بالقــرب مــن الحــدود الســورية األردنيــة، وهنــاك اســتجوبت المخابــرات العســكرية األردنيــة 
)أنــور. ر(، بحســب قــول الشــاهد، وهــي عمليــة خاضهــا كّل منشــق دخــل األردن. فــي ذلــك الوقــت، كانــت لــدى 
األردن مخــاوف عســكرية وأمنيــة بســبب العــدد الكبيــر مــن الالجئيــن الســوريين الذيــن يدخلــون البــالد. كان 
االســتجواب يهــدف إلــى منــع جواســيس النظــام الســوري وعمالئــه مــن دخــول األردن. ذكــر الشــاهد "ت" أنــه 
ــور. ر( وعــن رغبتــه فــي مســاعدته. كمــا  ــرات العســكرية األردنيــة مــن قبــل باحتمــال انشــقاق )أن أبلــغ المخاب

ساعد الشاهد في الحصول على سكن ولّم شمل عائلته. 

أردف الشــاهد للمحكمــة أن )أنــور. ر( تحــّدث معــه عــن العنــف والتعذيــب المســتمر فــي ســوريا، وقــال 
إنــه كان متعبــًا نفســيًا. ذكــر الشــاهد أن التعذيــب كان يســتخدم بالفعــل فــي ســوريا قبــل العــام 2011، لكنــه 
ــم اســتخدام التعذيــب للترهيــب واالنتقــام. بالنســبة  ــزاع الحقيقــة"، بينمــا بعــد العــام 2011 ت ــًا "النت كان تعذيب
للعديــد مــن المتفرجيــن فــي المحاكمــة كان التمييــز بيــن التعذيــب "المقبــول" والتعذيــب "غيــر المقبــول" محّيــرًا 

للغاية. 

أفــاد الشــاهد كذلــك أن )أنــور. ر( ذكــر لــه كيــف كان تحــت مراقبــة توفيــق يونــس وحافــظ مخلــوف وآخرين 
قبــل انشــقاقه. كمــا ذكــر الشــاهد أن )أنــور. ر( تعــاون مــع الســلطات األردنيــة مــن خــالل تبــادل المعلومــات 

لمساعدة المدنيين السوريين على القدوم بأمان إلى األردن.

ســألت المحكمــة الشــاهد هنــا عــن تأثيــر االنتمــاء الطائفــي )ســني أو علــوي( علــى مكانــة الشــخص 
وقدرتــه المهنيــة؟ كمــا تــم اســتجوابه بشــأن مســؤولي النظــام اآلخريــن الذيــن انشــّقوا، بمــا فــي ذلــك أحــد 
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أفراد أسرته المقربين. قدم الشاهد معلومات وتفاصيل للمحكمة. 

انتهــى يــوم المحاكمــة ذاك كمــا بــدأ، مــع بعــض قــرارات المحكمــة بشــأن طلبــات إلضافــة المزيــد مــن 
األدلــة إلــى القضيــة: تــم رفضهــم فــي الغالــب. عــالوة علــى ذلــك، أبلــغ إشــعار قانونــي المتهــم بإضافــة المزيــد 
مــن قضايــا القتــل إلــى الئحــة االتهامــات، بنــاًء علــى األدلــة التــي اســتمعت إليهــا المحكمــة مؤخــرًا، علــى ســبيل 

المثال الشهادة التي أدلى بها أحد الناجين في اليوم 86 من المحاكمة.

 علــى الرغــم مــن ذلــك فقــد انتهــى هــذا اليــوم بخيبــة أمــل كبيــرة للناجيــن: فقــد قــّررت المحكمــة عــدم 
الموافقــة علــى طلــب إدراج جريمــة االختفــاء القســري فــي المحاكمــة، والــذي قدمــه محامــون شــركاء للمركــز 
األوروبــي للحقــوق الدســتورية واإلنســانية. هــذا يعنــي أن واحــدة مــن الجرائــم األكثــر رمزيــة التــي ارتكبتهــا 

األجهزة األمنية السورية لن يتم تضمينها صراحًة في الحكم المنتظر.

محاكمة الخطيب، اليوم 96، 14 أكتوبر/ تشرين األول 2021: 
شاهد من الداخل، موظف سابق في الفرع 285، يشهد على موقف )أنور. ر(.

شــهد يــوم المحاكمــة 96 شــهادة أخــرى لشــاهد مــن الداخــل، كان قــد عمــل فــي الفــرع 285 فــي أمــن 
المخابــرات منــذ العــام 1983 وحتــى انشــقاقه فــي نهايــة العــام 2012. وهنــاك تولــى األعمــال اإلداريــة مثــل 

تسليم البريد. 

التقــى الشــاهد )أنــور. ر( ألول مــرة فــي الفــرع 285 فــي منتصــف الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي. فــي 
ذلــك الوقــت، كان المتهــم برتبــة مقــّدم. فــي الســنوات التاليــة تّمــت ترقيــة )أنــور. ر( وإرســاله إلــى الفــرع 251. لــم 
ــور. ر( إلــى الفــرع 285 فــي ذلــك الوقــت. كانــت عالقتهــم  ــور. ر( علــى تواصــل حتــى عــودة )أن يبــق الشــاهد و)أن

تقتصر على تبادل التحيات المحترمة ألن )أنور. ر( كان ضابطًا برتبة أعلى.

دار جــزء كبيــر مــن االســتجواب حــول مــا إذا كان الشــاهد يعــرف الســبب وراء إعــادة )أنــور. ر( إلــى الفــرع 
285، حيــث كان )أنــور. ر( قــد ذكــر فــي وقــت ســابق مــن المحاكمــة أن إعادتــه إلــى الفــرع 285 كان بمثابــة عقوبــة. 
لكــن رد الشــاهد لــم يكــن واضحــًا، حيــث قــال إنــه وبصفتــه موظفــًا أدنــى رتبــة لــم يكــن لديــه اطــالع علــى عالقــات 
ــه جــزءًا مــن قــادة األقســام  ــور. ر( بالنســبة ل ــدا )أن ــك فقــد ب ــى الرغــم مــن ذل ــى. عل ــب األعل ــاط ذوي الرت الضب
اآلخريــن. فقــد روى الشــاهد مــن وجهــة نظــره أنــه تــّم تعييــن المتهــم فــي المنصــب نفســه، أي رئيســًا لقســم 
االســتجواب، والــذي كان يشــغله قبــل نقلــه إلــى الفــرع 251، وتمّتــع بنفــس القــوة والمكانــة الســابقة، بمــا فــي 
ذلــك الســيارة الرســمية التــي كان يســتخدمها ومكتبــه الخــاص، وإشــرافه علــى 25 شــخصًا علــى األقــل فــي 

الفرع.
أثنــاء اإلدالء بالشــهادة، بــدت إعــادة )أنــور. ر( إلــى الفــرع 285 أقــل وأقــل اقترابــًا مــن أن تكــون تخفيــض 
رتبــة أو عقوبــة! وعندمــا ُســئل الشــاهد كذلــك عّمــا إذا كان يعــرف مــا الــذي مــن الممكــن أن يحــدث فــي حــال 
شــّك النظــام فــي والء ضابــط مــا، ذكــر أن الضابــط المعنــي ســيتم اســتجوابه على األقل، وســيخضع إلجراءات 

قانونية أو إجراءات تأديبية، ومن المحتمل أن يتّم طرده من وظيفته أو حتى سجنه.

كمــا أفــاد الشــاهد عــن العالقــة بيــن الفرعيــن 285 و251، حيــث كان الفــرع 251 أكثــر نفــوذًا ويشــمل 
الفرقــة 40 التــي كان يرأســها حافــظ مخلــوف ابــن عــم بشــار األســد. وذكــر الشــاهد أيضــًا أن كاًل مــن الفرعيــن 
يطلــب مــن اآلخــر المحتجزيــن لديــه وبشــكل متبــادل اســتكمااًل لبعــض التحقيقــات. وتحــّدث فــي شــهادته عــن 

الهياكل وإجراءات العمل في الفرع 285.

لفــت انتبــاه الســامعين أثنــاء اإلدالء بالشــهادة أن الشــاهد اســتخدم كلمــة "نحــن"، أي تكّلــم بصيغــة 
الجمــع عنــد الحديــث عــن األجهــزة األمنيــة. كمــا اســتخدم كلمــة "األحــداث"، فــي الوقــت الــذي اســتخدم فيــه 
شــهود آخــرون فــي الماضــي مصطلــح "ثــورة" أو "انتفاضــة". فــي وقــت ســابق مــن المحاكمــة، أشــار شــهود 

آخرون إلى أن استخدام هذا المصطلح يشير إلى موقف سياسي معين )انظر اليوم 83 من المحاكمة(.
ســتتواصل المحاكمــة فــي يــوم 26 أكتوبــر/ تشــرين األول، وســتنتقل مــرة أخــرى إلــى المحكمــة اإلقليمية 

العليا.
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محاكمة الخطيب، يوم 97 و98، 26 و27 من تشرين األول/أكتوبر 2021:
يطالب الدفاع باستدعاء شاهدات/شهود* آخرين

يتضــح فــي هــذه األيــام أن محاكمــة الخطيــب أمــام المحكمــة العليــا لكوبلنــز قــد قاربــت علــى االنتهــاء. 
علــى عكــس المعتــاد فــي الجلســات األخــرى، لــم يتــم دعــوة شاهدات/شــهود* فــي اليــوم 97 مــن المحاكمــة. 

ولكن تم توجيه سؤال لمحامي الدفاع حول ما إذا كان لديهم طلبات تقديم أدلة أخرى أمام المحكمة.
وبعدمــا أعــرب محامــو الدفــاع عــن رغبتهــم فــي التحــدث مــع المتهــم، أصبــح مــن الواضــح أن جلســة 
اليــوم لــن تســتمر لفتــرة طويلــة. بعدهــا أدلــت النيابــة العامــة اإلتحاديــة بتصريــح قصيــر بخصــوص أحــد طلبــات 
تقديــم األدلــة التــي تــم تقديمهــا فــي األســبوع الماضــي. وكان ذلــك التصريــح قبــل انتهــاء جلســة هــذا اليــوم 

بثالثين دقيقة فقط.

وقــد كان الدفــاع مســتعدًا فــي اليــوم التالــي: إذ قــدم ثمــان طلبــات تقديــم أدلــة أخــرى. دارت الطلبــات 
حــول االســتماع إلــى أقــوال شاهدات/شــهود* آخريــن بهــدف إدالء أقــوال فــي صالــح المتهــم. مثــاًل أراد الدفــاع 
دعــوة عقيــد ســابق فــي النظــام الســوري وعميــد ركــن ســابق لــإلدالء بشــهادتهما. ونوهــت النيابــة العامــة عــن 
أنهــا ســتعلن موقفهــا مــن هــذه الطلبــات قبــل المواعيــد المحــددة القادمــة وســيتضح فــي األســبوع المقبــل 

إلى أي مدى ستوافق المحكمة على هذه الطلبات وتستمع إلى شهود آخرين. 

محاكمة الخطيب، يوم 99، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2021: 
يدلي أحد الزمالء السابقين للمتهم بأقواله.

كان اليــوم 99 مــن محاكمــة الخطيــب أمــام المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز مقتضبــًا؛ فقد تضمن 
فقــط االســتماع إلــى إحــدى الشــهادات باإلضافــة إلــى تصريحيــن مــن قبــل المدعــي العــام االتحــادي بخصــوص 
ــة مــن قبــل الدفــاع. وكان ضمــن المشــاهدات والمشــاهدين* صحفــي أخــذ علــى عاتقــه  ــم األدل طلبــات تقدي

مهمة الترجمة إلى العربية. 

تــم ذكــر اســم الشــاهد الــذي أدلــى بأقوالــه فــي ذلــك اليــوم مــن قبــل الدفــاع. وكان الشــاهد موظفــًا 
ســابقًا ومعروفــًا بالنســبة للمتهــم. ففــي عــام 1992 أنهــي الشــاهد ســويًا مــع أنــور ر. تدريبــًا اســتمر لمــدة عــام 
فــي أكاديميــة الشــرطة الســورية. بعدهــا تــم تعييــن أنــور ر. فــي أمــن الدولــة فــي حيــن بــدأ الشــاهد العمــل فــي 
وزارة الداخليــة فــي بــادئ األمــر، كعقيــد حتــى تــرك ســوريا عــام 2012. وبحســب أقوالــه جــرت فــي هــذه األثنــاء 
أحاديــث تليفونيــة بينــه وبيــن المتهــم بشــكل منتظــم وقامــوا بتقديــم بعــض الخدمــات لبعضهمــا البعــض 
ولكنهمــا لــم يتطرقــا إلــى شــؤونهما الخاصــة. وفــي ربيــع عــام 2012، اتصــل الشــاهد -بحســب أقوالــه- بأنــور ر. 
عنــد اعتقــال أحــد أقاربــه مــن قبــل المخابــرات العامــة. وبعــد وقــت قصيــر مــن المكالمــة تــم بالفعــل اإلفــراج 

عن قريبه. 

بعدهــا تحــدث الشــاهد عــن انشــقاق أنــور ر.: فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021 كان هنــاك اجتمــاع لكبــار 
موظفــي المخابــرات العامــة فــي وزارة الداخليــة الســورية والــذي شــارك فيــه كاًل مــن أنــور ر. والشــاهد. وبعــد 
االجتمــاع تحدثــا علــى انفــراد وخــالل هــذا الحديــث فــي 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر أعلــن أنــور ر. عــن موقفــه 
المعــادي للنظــام الســوري وأخبــره برغبتــه بمغــادرة ســوريا. وعلــل المتهــم ذلــك بأنــه كان يعمــل تحــت ضغــط 
ــه  ــرات العامــة وابــن خــال الرئيــس بشــار األســد ل نفســي كبيــر وخصوصــًا ألن حافــظ مخلــوف رئيــس المخاب

سلطة كاملة عليه. 

وقــال الشــاهد أنــه نفســه فــي ذلــك الوقــت كان قــد أعــد حقائــب الســفر ليتــرك ســوريا بعدهــا بيوميــن. 
وعليــه وصــل الشــاهد أنــور ر.  بأحــد معارفــه فــي األردن وســاعده علــى مغــادرة ســوريا هــو وعائلتــه بعــد حوالــي 
أســبوعين. وكان هــروب أنــور ر. أصعــب مــن هروبــه هــو شــخصيًا: علــل الشــاهد ذلــك بــأن أنــور ر. كضابــط كان 
فــي بــؤرة اهتمــام النظــام. باإلضافــة إلــى ذلــك لــم يســكن ر. -مثــل الشــاهد- فــي مــكان قريــب مــن حــدود األردن. 

األمر الذي من المفترض أنه جعل هروب المتهم أصعب. 
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ذكــر الشــاهد عــدة مــرات أن أنــور ر. كان يعمــل فــي فــرع الخطيــب حتــى وقــت خروجــه مــن ســوريا. وعنــد 
ســؤاله عــن إذا مــا كان فــرع 285 هــو الفــرع الــذي تــم نقــل أنــور ر. إليــه فــي أيلول/ســبتمبر 2012 مثلمــا قــال عــدة 

شاهدات/شهود*- رد الشاهد أنه ليس متأكدًا. 

وفــي نهايــة الجلســة قــدم االدعــاء العــام االتحــادي تصريحيــن بخصــوص طلبــات الدفــاع. وقــد رفــض 
االدعــاء دعــوة شــهود آخريــن مــن قبــل الدفــاع وأشــار فــي تعليلــه أن دعــوة هــؤالء الشــهود فــي األغلــب لــن 
تعطــي أي معلومــات إضافيــة.  وضمــن بيانــات مقدمــة مــن مشــاركين فــي المحاكمــة اندلعــت مناقشــة 
ــدة فــي وقــت متأخــر كهــذا مــن المحاكمــة. وســتواصل  ــة عدي ــم أدل ــات تقدي ــم الدفــاع طلب ــرة عــن تقدي قصي
المحكمــة النظــر فــي هــذه الطلبــات خــالل األســبوعين المقبليــن، وبهــذا ال يمكننــا انتظــار أي حكــم قبــل 
منتصــف كانــون األول/ديســمبر. وهنــاك احتمــال أن يتأخــر الحكــم مــرة أخــرى؛ فاألمــر يعتمــد علــى تعامــل دائــرة 

القضاء مع طلبات الدفاع وعلى إذا ما سيتم تقديم طلبات أخرى.

محاكمة الخطيب، يوم 100، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021: 
يدلي معارض سابق بأقواله.

 
بنــاًء علــى أحــد طلبــات تقديــم األدلــة مــن قبــل الدفــاع تــم دعــوة الشــاهد الــذي أدلــى بأقوالــه فــي اليــوم 
100 مــن محاكمــة الخطيــب. يحمــل هــذا الرجــل اآلن الجنســية الســويدية. تحــدث عــن أنــه كان ناشــطًا فــي 
المعارضــة الســورية حتــى عــام 2013. وقــد رشــحه الدفــاع علــى أمــل أن يدلــى الشــاهد الــذي درس الطــب 
بأقــوال فــي صالــح المتهــم، ولكــن مــا كاد الشــاهد يبــدأ أقوالــه فــي قاعــة المحكمــة حتــى اتضــح ســريعًا أن ذلــك 

لن يحدث. 

فقــد تعــرض الشــاهد لالعتقــال عــدة مــرات مــن قبــل النظــام وقضــى بحســب أقوالــه عشــر ســنوات 
فــي الســجون الســورية وذلــك بســبب عملــه فــي المعارضــة. لــم يكــن الشــاهد فــي فــرع الخطيــب شــخصيًا 
ولكنــه يعــرف القصــص التــي يســردها النــاس عــن الفــرع. قــد تــرك الرجــل الــذي يبلــغ مــن العمــر اليــوم 64 عامــًا 
ســوريا عــام هربــًا 2011 إلــى األردن. وهنــاك واصــل عملــه لصالــح المعارضــة وكان مســؤواًل عــن مســاعدة 
الضبــاط المنشــقين. وفــي هــذا الســياق تعــرف علــى أنــور ر. الــذي قــام بإخبــار الشــاهد أنــه تــرك ســوريا بســبب 
أســباب صحيــة وبســبب خوفــه علــى عائلتــه. وكانــت مهمــة الشــاهد خــارج ســوريا أن يقــوم بتطويــر جهــاز أشــبه 
ب "مخابــرات مضــادة" ولكــن لــم يكــن هنــاك ال دعــم سياســي وال دعــم مــادي كاٍف وبهــذا تــرك الشــاهد 

المعارضة عام 2013. 
ازداد االرتبــاك بيــن الزائــرات والزائريــن* والمشاركات/والمشــاركين* فــي قاعــة المحكمة خالل االســتماع 
إلــى أقــوال الشــاهد؛ فأقوالــه تبــدو غيــر مترابطــة وفــي بعــض األجــزاء مشوشــة. فهــو يتهــم الغــرب واألردن 
وتركيــا باالنتفــاع مــن انهيــار ســوريا ويؤكــد فرضتيــه هــذه بــأن هــذه الــدول لــم يدعمــوا المعارضــة. وقــد قاطــع 
الشــاهد مؤتمــر ســوريا فــي جنيــف وذلــك ألنــه لــم يــرد أن يدخــل فــي مفاوضــات مــع النظــام، فبرأيــه كل شــيء 

هناك عبارة عن تمثليه مسبقة ويعتقد الشاهد أن المخابرات األلمانية هي صاحبة األمر في سوريا.

مــا لــم يتضــح أيضــًا مــن أقــوال الشــاهد هــو مصــدر معلوماتــه مثــاًل عــن هيــاكل القيــادة الســائدة فــي 
المخابــرات العامــة. وضحــك الشــاهد عــدة مــرات بصــوت عــاٍل عندمــا تحــدث عــن المــرات التــي تــم فيهــا 
القبــض عليــه وعــن اعتقالــه. وعندمــا ُســئل عــن حقائــق بعينهــا لــم يــرد الشــاهد بوضوح ولكن بشــكل مســهب 
مبتعــدًا عــن الســؤال. فبعــد حوالــي ثــالث ســاعات تقريبــًا مــن الجلســة ظلــت هنــاك أســئلة عديــدة بــدون 

إجابات. 

محاكمة الخطيب، يوم 101، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021:
 يحكي أحد الناجين عن تعرفه على أنور ر. عن طريق صوته. 

الشــاهد الــذي أدلــى بأقوالــه فــي اليــوم 101 مــن المحاكمــة فضــل أال يكشــف عــن هويتــه. وســبب ذلــك 
هــو أن أخيــه معــروف كمدافــع عــن حقــوق اإلنســان فــي ســوريا ومــن الممكــن أن يكــون محتجــزًا حاليــًا فــي أحــد 
ــر. ومــن  ــه فــي خطــر كبي ــة الشــاهد أخي ــة أن يضــع الكشــف عــن هوي معتقــالت النظــام. وبذلــك يمكــن للغاي
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المتوقــع أن يكــون ذلــك هــو الســبب نفســه الــذي دفــع بمحامــي الشــاهد لســحب طلــب ضــم الشــاهد كمدعــي 
مشترك في بداية المحاكمة. 

تحــدث الشــاهد فــي أقوالــه عــن تجــارب اعتقالــه: تــم القبــض عليــه فــي آذار/إبريــل 2012 فــي محلــه. 
أحضــره حوالــي 20 شــخصًا بقــوة الســالح إلــى عربــة وغطــوا عينيــه بواســطة تــي شــيرت. وبعدهــا أحضــروه إلــى 
القســم الفرعــي 40 وقــد تعــرف الشــاهد عليــه ألنــه كان معتقــاًل هنــاك فــي عامــي 2006 و2007. بعــد وصولــه 
هنــاك تــم التحقيــق معــه وتعــرض لالنتهــاكات الشــديدة -بحســب أقوالــه- وبســبب اإلصابــات الناتجــة عــن 
هــذه االنتهــاكات تــم نقلــه فــي مســاء نفــس اليــوم إلــى مشــفى حرســتا العســكري وهنــاك رأى كيــف تــم تعنيف 

معتقلين آخرين. 

ُدهــش حيــن تــم إعالمــه بعــد يوميــن بأنــه ســيتم إطــالق ســراحه مــن المشــفى. ولكــن -بحســب تعبيــر 
الشاهد-ســرعان مــا تبــدد أملــه فــي الهــواء؛ فقــد تــم نقلــه بواســطة ســيارة عبرشــوارع المدينــة ولكــن بــداًل مــن 
إطــالق ســراحه تــم نقلــه إلــى نقطــة تفتيــش، هنــاك وجــب أن يرتــدي غمامــة العينيــن وبعدهــا تــم نقلــه إلــى فــرع 
251 أي فــرع الخطيــب. وهنــاك تــم ضربــه حتــى خــالل عمليــة تســليمه. وهنــا أضــاف الشــاهد "لســنا بحاجــة 
للحديــث عــن حفلــة الترحيــب- فهــي معروفــة للجميــع". ثــم تــم نقــل الشــاهد إلــى زنزانــة ممتلئــة علــى آخرهــا 
وكانــت نوافذهــا علــى ناحيــة الزنازيــن األخــرى ولذلــك كثيــرًا مــا اســتطاع هــو وزمــالؤه فــي الزنزانــة أن يســمعوا 
صــراخ المعتقليــن اآلخريــن مــن التعذيــب. ذكــر الشــاهد أنــه كان معتقــاًل مــع 200 شــخصًا آخــر فــي الزنزانــة مــن 
بينهــم رجــل كان معتقــاًل مــع ابنــه الــذي بلــغ مــن العمــر حوالــي 15 أو 16 عامــًا. وقــد قــام حــراس الســجن 

بتعذيب االبن أمام أبيه والعكس. 

تحــدث الشــاهد عــن انــه نفســه تــم التحقيــق معــه حوالــي أربــع مــرات وتعــرض للتعذيــب الشــديد، وُاتهم 
ظلمــًا بأنــه يــرأس عصابــة هدفهــا إخفــاء قــوات األمــن الســورية. ولكنــه امتنــع عــن االعتــراف، وذلــك ألنــه علــم 
أن االعتــراف ســُيصعب كل شــيء. وعليــه ضربــه حــراس الســجن بواســطة ســلك وعلقــوه مكتفــًا مــن يديــه. 
وقــال الشــاهد أن كل مــن مــر عليــه وهــو فــي هــذا الوضــع قــام بإهانتــه والبصــق عليــه وتعنيفــه بطــرق مختلفــة 
مــن بينهــا ركل أعضائــه الجنســية علــى وجــه التحديــد. وبعــد عــدة تحقيقــات قاســية كهــذه تــم إطــالق ســراحه 
عــن طريــق تدخــل وســيط. وقــد دفعــت عائلــة الشــاهد للوســيط عبــر كتابــة قطعــة أرض باســمه. بعدهــا 
تحــدث الشــاهد عــن كيفيــة تعرفــه علــى المتهــم. فقــد عــاد الرجــل مصحوبــًا مــن الوســيط إلــى الفــرع 251 حتــى 
يطالــب باســتعادة ســيارته والتــي كانــت قــوات األمــن قــد صادرتهــا. دخلــوا مكتــب المتهــم وتحــدث الوســيط 
معــه. أوضــح الشــاهد أنــه تعــرف علــى صــوت المتهــم فــي الحــال وتذكــره مــن جلســات التحقيــق معــه. بعــد 

مغادرة مبنى المعتقل أخبره الوسيط أن الرجل صاحب الصوت المألوف هو رئيس المعتقل. 

محاكمة الخطيب، يوم 102، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021:
 يتذكر ضابط الشرطة اإلتحادية أقوال طبيبة سورية. 

ــى الشــرطة  ــع إل ــى أقــوال أحــد ضبــاط التحقيــق التاب ــز باالســتماع إل ــدأ اليــوم 102 مــن محاكمــة كوبلن ب
الجنائيــة اإلتحاديــة )BKA(. وقــد تحــدث عمــا يســتطيع تذكــره مــن أقــوال طبيبــة ســورية قــد اســتمع إلــى 
أقوالهــا كشــاهدة ضمــن عمليــة التحقيــق. فضلــت الطبيبــة أال تكشــف عــن هويتهــا خوفــًا علــى أقاربهــا 

المقيمين في سوريا. 

بحســب أقــوال ضابــط الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة، أفــادت الشــاهدة بالتالــي: قــد عملــت الشــاهدة فــي 
مشــفى الهــالل األحمــر الواقعــة بالقــرب مــن فــرع الخطيــب. فــي بدايــة الصــراع عــام 2011 حتــى منتصــف 2012 
قــام موظفــو المخابــرات العامــة بنقــل ســجناء إلــى المشــفى مــن أجــل العــالج. وقــد رأت بنفســها خــالل ذلــك 
الوقــت حوالــي 15 إلــى 20 معتقــاًل كانــوا يعانــون جميعهــم مــن نقــص فــي التغذيــة وظهــرت عليهــم آثــار 
التعذيــب. بحســب أقوالهــا كثيــرًا مــا كان هنــاك بقــع زرقــاء وخــدوش علــى معاصــم أيــادي المعتقليــن، ممــا 
يشــير إلــى تقييدهــم مــن قبــل. هــي نفســها لــم تــرى أي معتقــل متوفــي ولكنهــا ســمعت عــن قتلــى ُكثــر. وكان 
مــن الواضــح أن الفشــل الكلــوي هــو الســبب األكثــر شــيوعًا للوفــاة والــذي كان مــن الممكــن تفاديــه عــن طريــق 
تدخــل طبــي مبكــر. منــذ صيــف 2012 لــم يتــم نقــل أي معتقليــن جــدد إلــى المشــفى. وذلــك ألنــه منــذ ذلــك الوقــت 

قد تم نقل جزء من موظفي المشفى إلى فرع الخطيب من أجل العمل هناك بشكل مباشر. 
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بعــد االســتماع إلــى أقــوال ضابــط الشــرطة الجنائيــة االتحاديــة، أعلنــت المحكمــة عــن ســتة قــرارات فــي 
المجمــل ورفضــت عبرهــا طلــب الدفــاع بدعــوة واجــراء جلســة اســتماع إلــى شــهود آخريــن. فبموجــب طلبــات 
الدفــاع يمكــن لهــؤالء الشــهود أن يضيفــوا معلومــات للقضيــة، فمــن المزعــم أن يشــهدوا بــأن المتهــم لــم 
يكــن لــه ســلطة األمــر والتنظيــم فــي فــرع الخطيــب. وعللــت المحكمــة رفــض الطلبــات مــن ناحيــة، بســبب عدم 
ــى الشــهود المقيميــن فــي  ــى الوصــول إل ــة أخــرى بســبب عــدم القــدرة عل ــات ومــن ناحي دقــة ووضــوح الطلب
الخــارج. باإلضافــة إلــى ذلــك ال يمكــن توقــع أي معلومــات جديــدة بشــكل جــذري، باألخــص ألن الشــهود 
المذكوريــن كان مــن المفتــرض أن يدلــوا بأقــوال عمــا حــدث فقــط قبــل أو بعــد مجريــات الجرائــم المذكــورة فــي 
القضيــة. وأيضــًا، إن وجــود أو عــدم وجــود اعتــراض داخلــي مــن قبــل المتهــم علــى نظــام التعذيــب فــي ســوريا، 
لــن يغييــر مــن مســؤوليته الجنائيــة، طالمــا أن ذلــك االعتــراض لــم يؤثــر علــى تصرفاتــه بشــكل واضــح. وبحســب 
رأي دائــرة القضــاء ال يمكــن مقارنــة قيــم األدلــة المتوقعــة بمجهــود دعــوة شــهود جــدد.  ســُتتابع المحاكمــة 
يــوم 1 كانــون األول/ديســمبر 2021. لــن يبــدأ اليــوم بالمرافعــة -بحســب قــول رئيســة الجلســة-. وبهــذا يمكــن 

لالدعاء العام االتحادي أن يبدأ بمرافعته يوم 2 كانون األول/ديسمبر. 

محاكمة الخطيب، يوم 103، 1 كانون األول/ديسمبر 2021:
الشاهد األخير في المحاكمة.

ــة  ــى آخــر شــاهد فــي المحاكمــة بشــهادته أمــام المحكمــة اإلقليمي فــي اليــوم 103 مــن المحاكمــة ، أدل
العليــا فــي كوبلنــز. ولكــن علــى عكــس مــا خطــط لــه الدفــاع ، لــم يكــن قــادًرا علــى المســاهمة بــأي شــيء قــد 
ــذي  ــه. اتضــح فــي وقــت مبكــر أن شــهادة هــذا الرجــل ، الصحفــي الســوري ال ــة المدعــى علي يســاعد فــي تبرئ

يعيش اآلن في فرنسا كالجئ سياسي ، غارقة في تناقضات جوهرية.
أوضــح الشــاهد ، الــذي بــدا أكبــر بكثيــر مــن 33 عاًمــا ، أنــه هــو نفســه احُتجــز ليلــة واحــدة فــي مــارس/ آذار 
2012 فــي فــرع الخطيــب. مــن المحتمــل أنــه تــم اعتقالــه ألنــه كان يعمــل كصحفــي. ومــع ذلــك ، ادعــى أنــه عومــل 
معاملــة متســاهلة بشــكل غيــر عــادي: اســتجوابه فــي الســجن كان قصيــًرا نســبًيا ، وقــد ُســمح لــه باســتخدام 
المرحــاض، ولــم يتعــرض للضــرب إال بصعوبــة. أجــرى المدعــى عليــه اســتجواًبا واحــًدا ، وكان الشــاهد قــد رأى 

أنه رجل متعلم ومثقف.

ا  ومــع ذلــك ، فكلمــا اســتمرت شــهادة الشــاهد ، بــدا عليــه االرتبــاك أكثــر. وهكــذا ، ناقــض نفســه مــراًر
ا  حتــى فــي جمــل متتاليــة: "لقــد تعرضنــا للضــرب. ال ، لــم نتعــرض للضــرب ". باإلضافــة إلــى ذلــك ، أجــاب  وتكــراًر
مراوغــة علــى أســئلة رئيــس المحكمــة. عندمــا ســئل عــن مبــاٍن مهمــة أو معروفــة بالقــرب مــن ســجن الخطيب 
، لــم يصــرح بوجــود مستشــفى بجــوار المنشــأة ، كمــا أفــاد العديــد مــن الناجيــن اآلخريــن. كمــا أنــه لــم يســتطيع 
أن يصــف بدقــة مــكان وجــود مكتــب المتهــم داخــل مركــز االحتجــاز ، علــى الرغــم مــن أنــه ، باعترافــه الشــخصي ، 

لم يكن معصوب العينين - سواء في الطريق إلى مركز االحتجاز أو داخله.

أثــار هــذا الوضــع الســؤال لــدى الحاضريــن فــي قاعــة المحكمــة: هــل الشــاهد يكــذب؟ وإذا كان األمــر 
كذلــك ، فلمــاذا؟ هــل يمكــن أن يكــون قــد تعــرض لضغــوط مــن عائلــة المتهــم أو حتــى دفعــه؟ حتــى لــو لــم يكــن 

باإلمكان اإلجابة على هذه األسئلة في ذلك اليوم ، فقد ظل هناك شعور بعدم االرتياح.
بعــد اســتجواب الشــاهد ، شــرعت هيئــة المحكمــة بتــالوة عــدة ترجمــات للوثائــق ، مثــل الســيرة الذاتيــة 

ألنور ر، وثيقتين مكتوبتين بتوقيع المدعى عليه ، إلى جانب أدلة من الشرطة الفرنسية.

بعــد ذلــك، باالتفــاق المتبــادل بيــن جميــع األطــراف، تــم االنتهــاء مــن اإلجــراءات. ســيتم تقديــم البيانــات 
الختاميــة للمشــاركين فــي المحاكمــة فــي األســابيع المقبلــة ، بــدًءا مــن بيــان مكتــب المدعــي العــام االتحــادي 

في اليوم التالي.

محاكمة الخطيب، يوم 104، 2 كانون األول/ديسمبر 2021: 
الخطاب الختامي للمدعي العام اإلتحادي 

يمكن العثور على اليوم 104 من المحاكمة في الصفحات 110-100.
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محاكمة الخطيب، يومي 105 و106، 8/9 ديسمبر 2021: 
مرافعات المدعين بالحق المدني

فــي يومــي 105 و106 مــن محاكمــة الخطيــب، أتيحــت الفرصــة للمدعيــن ومحاميهــم لــإلدالء بتصريحــات 
كمرافعــات ختاميــة. وتجــدون مجموعــة مختــارة مــن تصريحــات المدعيــن فــي الجــزء الثالــث فــي ص٢٣٨.  مــن 
هــذا المنشــور. لــم ننشــر تقريــرًا عــن هذيــن اليوميــن للمحاكمــة حيــث مــن شــأن هــذه التصريحــات أن تعبــر عــن 

نفسها.

محاكمة الخطيب، اليوم 107، 6 يناير 2022: 
مرافعة الدفاع والكلمة األخيرة للمتهم

ــر  ــة مخصــص للدفــاع. فهكــذا ُأتيحــت الفرصــة فــي 6 يناي ــر مــن كل محاكمــة ألماني ــوم مــا قبــل األخي ي
ألنــور ر. ومحاميــه للتعليــق الختامــي علــى التهــم واأليــام الـــ 106 الســابقة للمحاكمــة. وباإلضافــة إلــى حوالــي 25 

متفرجًا ومتفرجة وصحفيًا وصحفية حضر الجلسة أيضًا اثنان من المدعين بالحق المدني.

الدفــاع بمرافعتهــم - وطالبــوا بتبرئــة موكلهــم حيــث شــددوا أواًل علــى أن هــذه  بــدأ محامــو   وقــد 
المرافعــة ال تقصــد بــأي حــال مــن األحــوال التقليــل مــن المعانــاة التــي عاشــها الضحايــا والمدعيــن بالحــق 
المدنــي. وإنهــم ال يريــدون تبريــر اســتمرار نظــام الظلــم تحــت حكــم بشــار األســد وممارســة التعذيــب فــي 
المعتقــالت الســورية. بــل أن جميــع األطــراف - بمــا فيــه أنــور ر. - ُأصيــب بالذهــول جــراء "اســتمرار هــذا اإلذالل 

لكرامة اإلنسان ". وال يجوز ألحد في النظام السوري االعتقاد أن مثل هذه الجرائم يمكن التسامح معها.

 إال أنهــم أكــدوا بعــد ذلــك أن هــذه ليســت المحاكمــة النظــام الســوري. وال يصــح محاكمــة أنــور ر. نيابــة 
ــم قــد تعرضــه للمالحقــة  ــه يجــب عوضــًا عــن ذلــك التحقــق ممــا إذا كان ر. قــد ارتكــب جرائ ــل إن عــن األســد. ب
القضائيــة وبأيــة طريقــة. علــى أن هــذا يتطلــب كشــرط أساســي مســؤوليته الفرديــة عــن الجرائــم موضــع 
االتهــام – وهــذه لــم ٌتثبــت مــن خــالل المحاكمــة. وبــداًل مــن ذلــك أظهــرت المحاكمــة أن أنــور ر. والمدعيــن بالحــق 
المدنــي "عانــوا مــن مصيــر مشــترك" وهــو النظــام القائــم فــي ســوريا. أمــا بالنســبة للتحقــق مــن ذنــب ر. 

المحتمل فإن المقصود منه اآلن التأكد من مسؤوليته الجنائية - وليست األخالقية.

 كمــا قــال المحامــون إن الجرائــم التــي ُارتكبــت فــي فــرع الخطيــب ال يمكــن نســبها إلــى أنــور ر. حيــث إنــه 
نفســه لــم يقــم بــأي تعذيــب. وال يمكــن أن تنبــع مســؤوليته مــن حقيقــة أنــه لــم يمنــع أفعــال اآلخريــن إذ أن 
ســلطة علــى الســجن لــم تكــن بيــن يديــه بــل كان يشــغل منصــب رئيــس قســم التحقيــق "فحســب" فبالتالــي 
لــم يلعــب دورًا قياديــًا. باإلضافــة إلــى ذلــك أصبــح أنــور ر. نفســه تحــت المراقبــة اعتبــارًا مــن يونيــو 2011 ألنــه 
أفــرج عــن بعــض المعتقليــن وعانــد المشــرفين عليــه. ولذلــك ووفقــًا ألقوالــه هــو فقــد تــم ســحب صالحياتــه 

عنه منذ ذلك الحين. ولم ُتثبت أقوال الشهود عكس ذلك.

وتنــاول الدفــاع مــراًرا وتكــرارًا بالتفصيــل أقــوال المتهــم األول وهــو إيــاد أ الــذي تمــت إدانتــه فــي فبرايــر 
2021 وشــدد علــى أنــه لــم يشــكل شــاهدًا موثوقــًا بــه فــي الدعــوى المرفوعــة علــى ر. باإلضافــة إلــى ذلك وحســب 
أقــوال محاميــه فلــم يكــن أمــام أنــور ر. خيــار ســوى مواصلــة عملــه فــي فــرع الخطيــب بعــد ربيــع 2011 لفتــرة 
معينــة أواًل حيــث كان هــو وعائلتــه معرضيــن لخطــر المــوت لــذا كان فــي حالــة طارئــة. وال يمكــن لموظــف فــي 
نظــام مجــرم رفــع ســماعة الهاتــف ببســاطة عندمــا يالحــظ تعذيبــًا فــي ســرداب فرعــه مــن أجــل التنديــد بذلــك 
لــدى المديــر المســؤول عنــه. لــم يكــن أنــور ر. يحبــذ التعذيــب وأوقفــه قــدر المســتطاع وأطلــق ســراح بعــض 
المعتقليــن بــل وحتــى عاقــب بعــض الجنــود علــى ممارســتهم لســوء المعاملــة. وأخيــرًا وبمجــرد أن تمكــن مــن 
ذلــك انشــق وأصبــح يعمــل لصالــح المعارضــة. فلــذا ال يمكــن لومــه إذ ال يمكــن افتــراض وجــود الذنــب الفــردي 

إال في حال استطاع الجاني أصاًل اتخاذ القرار من أجل الحق وضد الخطأ.
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وختامــًا كانــت الكلمــة األخيــرة أنــور ر.  وبدأهــا بعبــارة "بســم هللا". وكمــا جــرت العــادة طيلــة المحاكمــة 
فلــم يتحــدث هــو بنفســه ولكنــه جعــل محاميــه يقــرأوا بيــان دام قرابــة ســاعة كاملــة أعلــن فيــه عــن "حقيقــة 
أصليــة"   وأنكــر مــرة   أخــرى أيــة المســؤولية. وكــرر أنــه اعتبــارًا مــن يونيــو 2011 أصبــح يلعــب "دورًا هامشــيًا" فقــط 
فــي فــرع الخطيــب. وقــال إنــه "لــم يصــدر أمــرًا واحــدًا بتعذيــب أي ســجين أو اســتخدام العنــف ضــده أو إســاءته". 
بــل إنــه قــام علــى رغــم التهديــدات المــدراء المســؤولين عنــه بــكل مــا فــي وســعه مــن أجــل مســاعدة النــزالء. 
ثــم انشــق ألنــه كان لــم يعــد يريــد الخدمــة ك"أداة لإلصابــة والقتــل". وقــرأ المحامــون نيابــة عنــه مخاطبــًا 
الشــعب الســوري بأكملــه وخاصــة أهالــي الضحايــا والمصابيــن أنــه يشــعر باألســف الشــديد لعجــزه عــن فعــل 
المزيــد مــن أجــل وقــف آلــة القتــل. فمنــذ انــدالع االنتفاضــة كان قــد رفــض إذالل هــذا الشــعب العظيــم الــذي 
ينتمــي إليــه هــو أيضــًا ويشــاركه مشــاعره ومعاناتــه. كمــا أنــه يحســب نفســه وأهاليــه مــن الضحايــا كذلــك حيــث 

أن الحبس منذ ثالث سنوات والمرض واالنفصال عن أهله أثقلت عليه بشدة.

 وفــي الختــام اقتبــس أنــور ر. قولــه تعــال مــن القــرآن الكريــم: " َمــْن َقَتــَل َنْفًســا ِبَغْيــرِ َنْفــٍس َأْو َفَســاٍد ِفــي 
ــاَس َجِميًعــا". ويبــدو أنــه يشــير بذلــك إلــى  َمــا َأْحَيــا النَّ ــاَس َجِميًعــا َوَمــْن َأْحَياَهــا َفَكَأنَّ َمــا َقَتــَل النَّ اْلَأْرِض َفَكَأنَّ
ــرًا اختتــم كالمــه  ــوا فــي فــرع الخطيــب. وأخي ــن مات ــم يذكــر الذي ــه ســاعدهم. لكــن ل ــن يزعــم أن المعتقليــن الذي

بالقول إنه ينوي احترام الحكم القادم ألنه واثق بالنظام القضائي األلماني.
ثــم ألغيــت رئيســة المحكمــة جلســة اليــوم التالــي المزمــع عقدهــا فــي 12 ينايــر وصرحــت أن اإلعــالن عــن 
الحكــم ســيتم فــي 13 ينايــر فــي الســاعة 10 صباحــًا وأن المحكمــة ســتفتح أبوابهــا منــذ الســاعة 7 صباحــًا فــي 

ذلك اليوم كما أنه سيتم أيضًا تجهيز قاعة إضافية لممثلي الصحافة.

محاكمة الخطيب، يوم 108، 13 يناير 2022: اإلعالن عن الحكم

كان جميــع األطــراف المعنيــة ومعهــم كذلــك جمهــور أصبــح واســعًا فــي أنحــاء العالم وخاصة نشــطاء 
حقــوق اإلنســان مــن ســوريا قــد انتظــروا منــذ فتــرة طويلــة هــذا اليــوم وهــو يــوم 108 مــن محاكمــة الخطيــب 
حيــث إنــه كان مــن المقــرر إصــدار الحكــم بحــق أنــور ر. وذلــك بعــد محاكمــة دامــت بالــكاد لمــدة عاميــن بمــا يزيــد 

عن مئة يوم من الجلسات الرئيسية وحوالي 80 شهادة تم اإلدالء بها.

 فمنــذ حوالــي الســاعة 5 صباحــًا تجمــع أوائــل المعنييــن أمــام مبنــى محكمــة كوبلنــز األحمــر حتــى يضمنوا 
ألنفســهم مقعــدًا فــي داخــل القاعــة. وكان الجــو محفوفــًا بالترقــب وتــم تبــادل الحديــث حــول مــا وقــع فــي 
األيــام األخيــرة مــن المحاكمــة وُأجريــت المقابــالت األولــى. وعــرض بعــض األهالــي صــورًا لذويهــم المفقوديــن 
مذكريــن الحاضريــن بذلــك مــرة أخــرى بمصيــر الجاليــة الســورية. وأخيــرا ُفتحــت األبــواب ولكنــه وبســبب عــدد 

المقاعد المحدود فلم يتم إدخال إال جزء صغير فقط من المنتظرين.

 ثــم بــدأت الجلســة. كانــت المحكمــة قــد رتبــت لترجمــة متتاليــة إلــى اللغــة العربيــة ممــا مكــن الســوريين 
واإلعالمييــن الناطقيــن بالعربيــة مــن متابعــة األحــداث عــن كثــب. ثــم تلــت الدائــرة الحكــم: لقــد أدانــت المحكمــة 
أنــور ر. الرتكابــه جريمــة ضــد اإلنســانية تتمثــل فــي القتــل والتعذيــب والحرمــان الجســيم من الحريــة واالغتصاب 
واإلكــراه الجنســي بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي كشــريك – وأضافــت المحكمــة أن الجرائــم كانــت مصاحبــة 
لجريمــة القتــل العمــد واإليــذاء الجســدي الخطيــر واالغتصــاب الشــديد إلــى أقصــى حــد واإلكــراه الجنســي 
والحرمــان مــن الحريــة لمــدة تزيــد عــن أســبوع وأخــذ الرهائــن واالعتــداء الجنســي علــى ســجناء وفقــًا للقانــون 

الجنائي األلماني.
وبــذا أدانــت المحكمــة للمــرة األولــى موظفــًا رفيــع المســتوى كان يعمــل ســابقًا لــدى نظــام األســد 

الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية - وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

 وشــددت القاضيــة الرئيســة علــى أن مثــل هــذه القضايــا التــي تعالــج جرائــم بموجــب القانــون الجنائــي 
الدولــي واســعة النطــاق ومعقــدة بشــكل خــاص. ويعــود الفضــل فــي تمكيــن اإلعــالن عــن حكــم بعــد 108 أيــام 
ــي عــن المالحقــة  ــي واألوروب ــد األلمان ــى الصعي ــى جهــود الجهــات المســؤولة عل مــن الجلســات اآلن أيضــًا إل
القضائيــة التــي قامــت بجمــع وتجهيــز األدلــة. كمــا يســتحق الشــهود والشــاهدات أن نكــن لهــم كل االحتــرام 

حيث أدلى بشهاداتهم رغم الخوف الشديد من النظام السوري لدى البعض.
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 وعنــد ذكــر أســباب الحكــم أشــارت المحكمــة أواًل إلــى أن الحكــم الصــادر ضــد إيــاد أ. قــد أثبــت وقــوع 
هجــوم ممنهــج علــى الســكان المدنييــن فــي ســوريا منــذ 2011 )انظــر تقريــر المحاكمــة 60/2(. وكمــا جــاء فــي 
ــاد أ. أوضحــت الرئيســة كيــف تطــورت ســوريا فــي عهــدي حافــظ وبشــار األســد  أســباب الحكــم لــدى إدانــة إي
ــة  ــى المراقب ــذي يهــدف إل ــرات الضخــم ال ــى جهــاز المخاب ــى نظــام اســتبدادي حــي يســتند القمــع إل ــًا إل تدريجي
الدقيقــة للشــعب وقمــع أي شــكل مــن أشــكال المقاومــة للحكومــة. ومنذ نهاية عــام 2010 أصبحت قطاعات 
أوســع من الشــعب الســوري تعارض النظام علنًا. وكان القصد إخماد هذه االحتجاجات بأي ثمن باســتخدام 
القــوة المســلحة. ووصفــت الرئيســة تزايــد القمــع الحكومــي المســتمر وتعــرض الكثيــر مــن النــاس للقتــل أو 

االعتقال والتعذيب أثناء المظاهرات السلمية.

 كمــا ســجلت أســباب الحكــم كيفيــة تنفيــذ هــذا التعذيــب فــي ســجون جهــاز المخابــرات - علــى ســبيل 
المثــال عــن طريــق الصعــق بالكهربــاء والحــروق والتعليــق مــن المعصميــن والشــد الزائــد للجــزء العلــوي مــن 
الجســم حتــى كســر العمــود الفقــري وإجبــار أشــخاص علــى الدخــول إطــار ســيارة واســتخدام عنــف جنســي ضــد 
الرجــال والنســاء وصــل إلــى حــد االغتصــاب. ولــم يمــت المعتقلــون جــراء التعذيــب فحســب بــل أيضــًا بســبب 
الجــوع والخنــق فــي الســجون. وتــم إثبــات كل ذلــك مــن خــالل إفــادات الخبــراء وأقــوال الشــهود والشــاهدات 

وعلى األخص من خالل الصور التي التقطها المصور العسكري السوري "القيصر" حتى اقتنعت المحكمة.

 ثــم شــرحت الرئيســة دور الفــرع 251 للمخابــرات العامــة الكائــن فــي منطقــة الخطيــب فــي دمشــق 
والــذي كان أنــور ر. يتــرأس فيــه قســم التحقيقــات حتــى ســبتمبر 2012. وكان ســجن الخطيــب يتواجــد فــي 
ســرداب الفــرع. كمــا تــم رب القســم 40 مــن حيــث التنظيــم بالفــرع 251 كقــوة تدخــل ســريع لقمــع المظاهــرات 
المناهضــة النظــام. وتــم نقــل المتظاهــرون الموقوفــون إلــى الفــرع 251 حيــث تعرضــوا فــي الغالــب لمــا كان 
ُيســمى بحفــل ترحيــب قــام الحــراس بضربهــم أثنــاءه. وفيمــا بعهــد تــم إيواؤهــم فــي قبــو الســجن الــذي كان 
مكتظــًا للغايــة لدرجــة أنهــم اضطــروا أحيانــًا للنــوم وهــم واقفــون. وكانــت الظــروف الصحيــة كارثيــة إذ عانــى 
الســجناء مــن الهــواء المخنــوق للغايــة وســوء التغذيــة وطفــح جلــدي وجــرب ولــم يكــن هنــاك ســوى ضــوء 
اصطناعــي فــي الغالــب ولــم تتــم معالجــة اإلصابــات بشــكل كاٍف. وأدت صرخــات األلــم لمــن تعرضــوا للتعذيب 
المســموعة دومــًا والغمــوض بشــأن المصيــر المســتقبلي للواحــد إلــى تراكــم ضغــوط نفســية هائلــة بحيــث 
فقــد بعــض الســجناء عقلهــم أو حاولــوا االنتحــار. ويجــب اعتبــار هــذه الظــروف وحدهــا تعذيبــًا. أمــا خــالل 

التحقيق مع المعتقلين فكانت المعاملة األسواء من ذلك العادة.

ثــم التفتــت المحكمــة إلــى دور أنــور ر. فــكان بيــن عامــي 2008 و2012 فــي قســم التحقيقات مديرًا مشــرفًا 
علــى 30 إلــى 40 موظفــًا منهــم أيضــًا محققــون. ولــم يكــن عليــه أن يأمــر علــى وجــه التحديــد باســتخدام التعذيــب 
نظــرًا إلــى أنــه جــرت ممارســته مــن قبــل المخابــرات الســورية منــذ عقــود. وكان يعلــم ذلــك مثــل كل مواطــن 
ســوري عنــد التحاقــه بالمخابــرات لكنــه ارتضــى ذلــك لصالــح صعــوده االجتماعــي واالقتصــادي. ولــم يتغيــر هــذا 
الموقــف الحقــًا. كمــا كان للمتهــم نفــوذ تجــاوز حــدود قســمه. وقــدم اقتراحــات للمديــر المشــرف عليه بالنســبة 
الســتمرار معاملــة النــزالء وفــي بعــض الحــاالت دفــع أيضــًا نحــو إطــالق ســراح بعــض الشــهود. كان أنــور ر. 
علــى علــم باألوضــاع التعيســة فــي الســجن وكذلــك بالتعذيــب وعلــى أقــل التقديــر تراضــى حــاالت القتــل. 

وكأقصى حد شعر باالنزعاج إزاء وفاة هؤالء ألنه هكذا لم تعد تتيح الفرصة لكسب معلومات إضافية.

أمــا بالنســبة ألقــوال أنــور ر. التــي بموجبهــا لــم يعــد يتمتــع بأيــة الســلطة اعتبــارًا مــن يونيــو 2011 وبــذل 
جهــودًا للحصــول علــى نقلــه إلــى منصــب آخــر وكان غيــر قــادر علــى الفــرار مــع أســرته قبــل ســبتمبر 2012 فــال 
توجــد دليــل علــى كل ذلــك. بــل علــى العكــس هنــاك العديــد مــن المؤشــرات التــي توحــي أن أنــور ر. كان مــا زال 
يحتفــظ بمنصبــه وســلطته فــي عــام 2012. فعلــى ســبيل المثــال كان فــي عــام 2012 ال يــزال يتمتــع بســلطة 
اإلفــراج عــن شــاهد. كمــا كان مــا زال فــي نهايــة عــام 2012 عضــوًا فــي لجنــة رفيعــة المســتوى قامــت بفــرض 
قيــود ســفر علــى ضبــاط متقاعديــن أرادوا مغــادرة ســوريا. ومــن غيــر المنطقــي تمامــًا تــرك ضابــط فــي منصــب 
رفيــع كهــذا لــو كان والؤه موضــع شــك وال يمكــن فهــم الســبب الــذي منــع المتهــم مــن الفــرار قبــل ديســمبر 

.2012

 وخــالل الفتــرة التــي كان فيهــا أنــور ر. رئيســًا للقســم مــات مــا ال يقــل عــن 27 شــخصًا بســبب الظــروف 
الســائدة هنــاك. كمــا قــدرت دائــرة القضــاء عــدد األشــخاص الذيــن كانــوا محتجزيــن فــي فــرع الخطيــب فــي فتــرة 
ارتــكاب الجرائــم والذيــن تعرضــوا بالفعــل للتعذيــب وفقــًا للقانــون الجنائي الدولي بســبب الظروف الالإنســانية 
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في السجن بما ال يقل عن 4000 شخص.

ثــم التفتــت المحكمــة إلــى المدعيــن بالحــق المدنــي وعددهــم 22 وكان معظمهــم حاضريــن شــخصيًا في 
ــم المرتكبــة بحــق كل منهــم علــى حــدة واعترفــت بها.ثــم شــرحت الرئيســة  القاعــة. وصفــت المحكمــة الجرائ

التقييم القانوني للوقائع حيث افترضت المحكمة أن أنور ر. لم يكن مجرد مساعدًا 

 بــل شــريكًا فــي ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية. وكان يهتــم بدعــم النظــام حتــى ال يعــرض حياتــه المهنيــة 
للخطــر وال يعــرض نفســه ألعمــال انتقاميــة. حســب وصــف المحكمــة لــم يكــن مجــرد حلقــة صغيــرة بــل كان 
رئيســًا لقســم التحقيقــات برتبــة عقيــد وصاحــب الســلطة. كمــا كان لــه تأثيــر كبيــر علــى فــرص نجــاح الجريمــة 
بأكملهــا حيــث ســاهمت أنشــطته فــي قمــع النظــام للمعارضــة. وواصــل عملــه مــع أنــه كان علــى علــم 
بالظــروف ولــم يتعــرض إلكــراه. وكان مــدركًا ألســلوب التحقيقــات والوفيــات واالعتــداءات الجنســية وظــروف 

العامة في السجن وتراضى كل ذلك على األقل.

 كمــا لــم تتبــع المحكمــة حجــة الدفــاع بــأن ظــروف أنــور ر. تشــكل حالــة طــوارئ مبــررة ألفعالــه. ليــس 
هنــاك أي شــك فــي ذنــب أنــور ر. حيــث كان مــن الممكــن لــه وبالنظــر إلــى خطــورة الجرائــم مــن المعقــول 

التهرب من النظام في وقت سابق عن طريق االنشقاق.

ــى  ــى النمــاذج القانونيــة المحققــة. كمــا أشــارت فــي هــذا الســياق مــرة أخــرى إل ثــم ذكــرت المحكمــة إل
ــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق  مســألة االختفــاء القســري فــي فــرع الخطيــب. وكان محامــو المركــز األوروب
ــار هــذه الجريمــة أيضــًا. وأعلنــت المحكمــة اآلن أن اإلدانــة بســبب  اإلنســان قــد طالبــوا أثنــاء المحاكمــة اعتب
ــم تكــن واردة ألن القانــون يشــترط مــن أجــل ذلــك وجــود استفســار عــن مــكان الوجــود.  االختفــاء القســري ل
ولكــن لــم يتــم التوصــل إلــى أي اســتنتاج بهــذا الخصــوص خــالل فتــرة ارتــكاب الجريمــة. إضافــًة إلــى ذلــك لــم 

يكن في إحدى الحاالت من الممكن إثبات اليقين الضروري أن المتهم قدم معلومات كاذبة عمدًا.
 

وفيمــا يتعلــق بتحديــد مــدة المحكوميــة حكمــت المحكمــة بالســجن المؤبــد وهــو مــا ينص عليــه القانون 
إال أنــه لــم تتبــع طلــب مكتــب المدعــي العــام االتحــادي لتســجيل وجــود ذنــب خــاص. بينمــا يرجــح العــدد الكبيــر 
للضحايــا وطــول الفتــرة الزمنيــة والظــروف المهينــة هــذا االحتمــال ولكنــه كان ال بــد مــن أن ُيحســب لصالــح 
أنــور ر. أنــه ظــل بــال عقــاب منــذ ارتكابــه هــذه الجرائــم منــذ فتــرة طويلــة وأنــه لــم يتصــرف إال بنيــة مشــروطة 
فيمــا يتعلــق بأفعــال القتــل وأنــه أطلــق ســراح بعــض الســجناء. كمــا انشــق عــن النظــام وأعــرب عــن شــفقته 

على المعتقلين وقدم اعترافًا جزئيًا.

بذلك اختتمت الجلسة.
وكان خبــر الحكــم قــد انتشــر فــي ألمانيــا والعالــم وكان كل المعنيــون الذيــن لــم ينجحــوا فــي دخــول 
القاعــة وعــدد كبيــر مــن الصحفييــن ينتظــرون فــي الخــارج. واحتضــن خاصــًة الكثيــر مــن المتضرريــن بعضهــم 
البعــض - فقــد شــعر البعــض منهــم باالرتيــاح إزاء الحكــم ونهايــة المحاكمــة بينمــا شــعر البعــض اآلخــر بخيبــة 
أمــل تجــاه عــدم االعتــراف بالذنــب الشــديد. ففــي مؤتمــر صحفــي أعلــن محامــو أنــور ر. علــى الفــور أنهــم 
سيســتأنفون الحكــم. ومــن ناحيــة أخــرى صــرح المحامــون الشــركاء فــي المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية 
وحقــوق اإلنســان وبعــض المدعيــن بالحــق المدنــي أنهــم راضــون عــن الحكــم الــذي أوضــح اآلن أخيــرًا ليــس 
فقــط فــي ألمانيــا بــل أيضــًا بالنســبة للســوريين والعالــم بأســره أن هــذه الجرائــم الخطيــرة فــي ســوريا لــن تمــر 

دون أن يالحظها أحد ودون عقاب.
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اإلقليميــة  المحكمــة  عــن  صــادر  صحفــي  بيــان 
العليا في كوبلنز بشأن إدانة )إياد. أ(

24/02/2021 المحكمة اإلقليمية العليا في كوبلنز

الحكــم علــى عميــل مزعــوم لــدى جهــاز المخابــرات الســورية بتهمــة المســاعدة علــى ارتــكاب جريمــة ضــد 
اإلنسانية.

أصــدرت المحكمــة الجنائيــة األولــى، غرفــة حمايــة أمــن الدولــة، لــدى المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي 
ــاد أ. بتهمــة المســاعدة علــى ارتــكاب جريمــة ضــد اإلنســانية  كوبلنزاليــوم الحكــم بحــق المواطــن الســوري إي
)المــادة 7، الفقــرة األولــى، رقــم 5 ورقــم 9 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون 
الدولــي والمــادة 27 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي( ومــدة عقوبــة الســجن 4 ســنوات و6 أشــهر )حكــم مــؤرخ 

.)1StE 3/21 بتاريخ 24 فبراير/ شباط العام 2021، رقم الملف

اعتبــرت المحكمــة نتيجــة جمــع األدلــة أن هنــاك مــا يثبــت قيــام المّتهــم إيــاد أ. بمســاعدة آخريــن علــى 
حرمــان 30 شــخصًا مــن حريتهــم الجســدية بشــكل خطيــر، وتعذيبهــم أثنــاء فتــرة اعتقالهــم، وذلــك فــي إطــار 

هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين.

توصلــت المحكمــة إلــى اســتنتاج مفــاده أن النظــام الســوري كان ينّفــذ هجومــًا واســعًا وممنهجــًا علــى 
الســكان المدنييــن منــذ نهايــة نيســان/ أبريــل مــن العــام 2011 علــى أبعــد تقديــر مــن أجــل القضــاء عــن طريــق 
العنــف ومنــذ البدايــة علــى الحــركات االحتجاجيــة التــي نشــأت فــي إطــار مــا يســمى بالربيــع العربــي، ومــن أجــل 
منــع تعريــض اســتقرار النظــام للخطــر وتفــادي إســقاطه المحتمــل. تــم فــي جميــع أنحــاء البالد اعتقــال أعضاء 
للمعارضــة ومتظاهريــن ومنتقديــن للنظــام، وتمــت إســاءة معاملتهــم وتعذيبهــم وقتلهــم، ســواء أكانــوا 
ــع  ــوا مّتهميــن فحســب بانتمائهــم. فــي ســجن الفــرع 251 التاب ــى تلــك المجموعــات أم كان ــن إل فعــاًل منتميي
لجهــاز المخابــرات الســورية العامــة تــم حبــس أفــراد دون احتــرام أيــة إجــراءات تتناســب مــع مبــدأ ســيادة 
القانــون، كمــا تــّم تعذيبهــم. وقــد وقعــت خــالل ذلــك اعتــداءات جســدية جســيمة علــى الســجناء، مثــل الضــرب 
والــركل والصعــق بالصدمــات الكهربائيــة. مــن ناحيــة أخــرى فقــد تعــّرض هؤالء عمدًا لمعاناة نفســية شــديدة، 
علــى ســماعهم صرخــات  الحــرص  أو  المقربيــن،  أقاربهــم  بإســاءة معاملــة  التهديــد  المثــال  علــى ســبيل 
المعذبيــن بشــكل دائــم، بينمــا كان مصيرهــم الشــخصي مــا زال غيــر معروفًا. تم اســتخدام اإلســاءة الجســدية 
والنفســية الوحشــية النتــزاع االعترافــات وللحصــول علــى معلومــات عــن حركــة المعارضــة وإبعــاد الســجناء 
ــة احتجاجــات أخــرى ضــد النظــام. باإلضافــة إلــى التجــاوزات المذكــورة فقــد كانــت تســود فــي الســجن  عــن أي
ظــروف غيــر إنســانية ومهينــة، حيــث ُحــرم الســجناء باســتمرار مــن الرعايــة الطبيــة والنظافــة الشــخصية، ولــم 
يكــن هنــاك مــا يكفــي مــن الطعــام وكثيــرًا مــا كان هــذا األخيــر غيــر صالــح لــألكل أصــاًل. كانــت الزنازيــن ممتائــة 
بالمعتقليــن لدرجــة أنــه غالبــًا مــا كان مــن المســتحيل الجلــوس أو االســتلقاء واضطــّر الســجناء إلــى التنــاوب 

على النوم.

ســاهم المّتهــم إيــاد أ. فــي إطــار هــذا الهجــوم المكّثــف والممنهــج علــى الســكان المدنييــن، بصفتــه 
موظفــًا فــي جهــاز المخابــرات الســورية العامــة، فــي حرمــان مــا مجموعــه 30 شــخصًا مــن الحريــة الجســدية 
فــي ظــروف خطــرة فــي الفــرع 251، وتعذيبهــم أثنــاء اعتقالهــم هنــاك مــن خــالل قيامــه كعضــو فــي الفــرع 40 
ــر/ تشــرين األول مــن العــام 2011، بعــد حــّل  ــرات الســورية العامــة، وذلــك فــي ســبتمبر/ أيلــول وأكتوب للمخاب
مظاهــرة بالقــوة فــي دومــا بتفتيــش الشــوارع بحثــًا عــن متظاهريــن فاريــن مــع زمالئــه، وأوقــف فــي نهايــة 
المطــاف 30 شــخصًا ونقلهــم إلــى ســجن الفــرع 251. ورافــق المّتهــم نقــل المتظاهريــن علــى متــن إحــدى 
الحافــالت المســتخدمة، ورأى فــي هــذه األثنــاء أنهــم تعّرضــوا للضــرب فــي طريقهــم إلــى الســجن وعنــد 
صولهــم إلــى هنــاك. ثــم تعــّرض المعتقلــون لســوء معاملــة وحشــية وتعذيــب ممنهــج فــي الســجن. وكان 
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المّتهــم إيــاد أ. علــى علــم بالتعذيــب المنتظــم والممنهــج فــي ســجن الفــرع 251 عنــد اعتقــال المتظاهريــن 
وموافقــًا عليــه قبــل تعذيــب المعتقليــن الجــدد. كمــا كان مــن المتوقــع بالنســبة إليــه أن يكــون التعذيــب جــزءًا 

من تصرف مخطط ومنظم من قبل النظام من أجل قمع قوى المعارضة.

تعتمــد هــذه االســتنتاجات التــي توّصلــت إليهــا المحكمــة علــى أقــوال العديــد مــن الشــهود الذيــن تــم 
اســتجوابهم، علــى المعلومــات المســتفادة مــن الخبــراء، األدلــة الوثائقيــة والعينيــة التــي تــم جمعهــا، وإلــى حــّد 
كبيــر علــى المعلومــات التــي قدمهــا المّتهــم إيــاد أ. نفســه. مــع أن هــذا األخيــر لــم يدلــي بأيــة اقــوال تجــاه التهمــة 
الموجهــة إليــه فــي كافــة مراحــل المالحقــة الجنائيــة، إال أنــه كشــف فــي شــهر مايــو/ أيــار مــن العــام 2018، وفــي 
جلســة اســتماع أثنــاء إجــراءات طلــب اللجــوء، عــن عملــه لــدى المخابــرات، لكنــه فــي البدايــة وصــف نفســه علــى 
أنــه كان مجــرد "شــاهد عيــان" علــى اعتــداءات عنيفــة ال غيــر. أمــا فــي نهايــة المطــاف فقــد كشــف خــالل 
اســتجواب للشــرطة معــه فــي شــهر أغســطس/ آب مــن العــام 2018 عــن تورطــه فــي مالحقــة المتظاهريــن 
فــي دومــا واعتقالهــم، وكذلــك عــن نقلهــم إلــى ســجن الفــرع 251. واعتــرف فــي هــذه األثنــاء أيضــًا بأنــه شــهد 
ســوء معاملتهــم، وبأنــه كان علــى علــم بوقــوع أعمــال تعذيــب وقتــل فــي ســجن الفــرع 251 عندمــا قــام بتوقيــف 

المتظاهرين.
أخــذت المحكمــة فــي االعتبــار كأســباب مخففــة للحكــم )وفقــا للمــادة 7، الفقــرة الثانيــة مــن قانــون 
العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي( أن المّتهــم إيــاد أ ارتكــب الجريمــة وهــو جــزء 
مــن هيــكل قيــادي هرمــي صــارم ال يقبــل بــأي انحــراف، وأنــه كان يتصــرف كمســاعد، ومــن خــالل اتهامــه لنفســه 

ساهم بشكل حاسم في إثبات التهم المسندة إليه.

كمــا تــم األخــذ بعيــن االعتبــار كذلــك أن المّتهــم ســاعد فــي إطــار اســتجواب الشــرطة لــه فــي شــهر 
أغســطس/ آب مــن العــام 2018 علــى تســهيل التحقيــق وتوضيــح األمــور، وفقــًا لمــا تنــّص عليــه المــادة 46 ب 
مــن قانــون العقوبــات األلمانــي، ألنــه أدلــى بأقــوال لــم تصــف مشــاركته شــخصيًا فحســب، بــل أّسســت، 
باالرتبــاط مــع أدلــة أخــرى، اشــتباهًا ملحــًا بارتــكاب )أنــور. ر(، المالحــق علــى حــدة، جرائمــه، وأدت إلــى رفــع دعــوى 
جزائيــة علــى هــذا األخيــر، فاعتبــرت المحكمــة بنــاًء علــى ذلــك، وبعــد تقييــم جميــع معاييــر تحديــد العقوبــة، أن 

عقوبة السجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر مناسبة للجريمة والذنب.

أخــذت المحكمــة بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد العقوبــة ضــد المّتهــم أنــه عمــل طواعيــة لــدى جهــاز األمــن 
القمعــي لمــدة ســنوات عديــدة، وعــاد طواعيــة كذلــك مــن وظيفــة مكتبيــة بحتــة إلــى العمليــات الميدانيــة، فــي 
وقــت كان قــد بــدأ فيــه قمــع حركــة االحتجــاج. كمــا أدى عــدد الضحايــا والمعاملــة الالإنســانية بشــكل خــاص إلــى 

زيادة قسوة العقوبة.

أمــا لصالــح المّتهــم فتــم األخــذ بعيــن االعتبــار مــن بيــن أمــور أخــرى أنــه كشــف عــن الجريمــة مــن تلقــاء 
نفسه، وانشق عن النظام في وقت مبكر نسبيًا وهو في بداية العام 2012.

رأى الدفــاع أنــه ال يمكــن تحميــل المّتهــم المســؤولية عــن تصرفــه بســبب حالــة طارئــة اعتذاريــة )المــادة 
35 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي( لكــن المحكمــة لــم تقبــل بذلــك. ولــم تتمكــن المحكمــة كذلــك مــن االقتنــاع 
بــأن المّتهــم ســعى أصــاًل إلــى اســتراتيجية كانــت مــن الممكــن أن تســمح لــه بالتملــص مــن تنفيــذ أوامــر 

مالحقة المتظاهرين واعتقالهم.
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محضــر المرافعــة الختاميــة للنيابــة االتحاديــة فــي 
الجلسة ألـ 104 من القضية ضد أنور ر.

 2/ 12/ 2021 – بدء المرافعة: الساعة 09:30 صباحا | المحكمة اإلقليمية العليا كوبلنز

ملحوظــة أوليــة: هــذا المحــرر عبــارة عــن محضــر للمرافعــة الختاميــة التــي ألقتهــا النيابــة االتحاديــة بتاريــخ 
2 كانــون األول / ديســمبر 2021 وقــد تــم إعــداده مــن داخــل صالــة المحكمــة بتاريخــه، أي فــي الجلســة ألـــ 104 

من القضية ضد أنور ر. أمام المحكمة اإلقليمية العليا كوبلنتس.

تتيــح المرافعــة الختاميــة ألطــراف الدعــوى العموميــة، الفرصــة فــي القيــام مباشــرة قبــل تــداول هيئــة 
المحكمــة بشــأن الحكــم المزمــع إصــداره، بتقديــم تعليقاتهــم بشــكل ملّخــص وختامــي علــى الوقائــع بأكملهــا 

وعلى النتيجة التي تمخضتها إقامة األدلة شأنها شأن كافة المسائل القانونية األخرى.

وعليــه فــإن المرافعــة الختاميــة التــي ألقتهــا النيابــة االتحاديــة فــي القضيــة المرفوعــة ضــد أنــور ر. 
تتضمن تقديرا ألدلة اإلثبات الكثيرة المقدمة ضمن المحاكمة الرئيسية كما تصنفها تصنيفا قانونيا.

لقــد قمنــا بإعــداد هــذا المحضــر وفقــا ألعلــى قــدر نتمتــع بــه مــن معرفــة. والمحضــر هــذا يطابــق حســب 
رأينــا الصيغــة الملقــاة إلــى حــد بعيــد. ومــع ذلــك فــإن هــذا المحضــر، ال يمثــال إعــادة حرفيــة للمرافعــة الختاميــة 
وال صيغــة خطيــة منهــا. كمــا ولــم يكــن بمقدورنــا أحيانــا إعــادة تركيــب بعــض الجمــل المتفرقــة أو أجــزاء منهــا 
بالصيغــة الدقيقــة كمــا قــرأت. ولــذا فقــد اســتعنا فــي بعــض الحــاالت بإضافــات تكميليــة تفــي بالمعنــي 

واضعين هذه بين ]قوسين مضّلعين[. كما قمنا بتعليم الفجوات إينما وجدت  في مالحظاتنا.

 وقــد قمنــا عــالوة علــى ذلــك، إينمــا رأينــا ضــرورة لذلــك، بإضفــاء صفــة المجهــول علــى أســماء المدعيــن 
بالحــق المدنــي، والشــهود والخبــراء وســائر األشــخاص اآلخريــن الذيــن يظهــرون فــي هــذا العــرض. وقــد تــم 

ترقيم هؤالء ترقيما تصاعديا حسب تسلسل ظهورهم في هذا المحضر.

تنويــه : يحتــوي هــذا المحضــر علــى أوصــاف ألعمــال تنكيــل وتعذيــب، قــد تشــكل عبئــا علــى القــارئ و/أو 
تعيد الذكريات إلى أذهان من مروا بتجارب مماثلة.

هيئــة المحكمــة  الموقــرة، حضــرات الدفــاع ، والمدعيــن بالحــق المدنــي، وممثلــي اإلدعــاء بالحــق المدنــي، 
،]...[

 
"مــن ســبق لــه وأن خضــع للتعذيــب، لــن يشــعر فــي أي مــكان فــي العالــم بعدهــا بأنــه فــي وطنــه." تعــود 
ــن النازييــن كمقــاوم متمتــع  ــذي كان قــد وقــع فــي براث ــري، ال ــى األديــب النمســاوي جــان أمي ــة إل هــذه المقول
بأصــول يهوديــة. وعلــى الرغــم مــن نجاتــه  مــن معســكر االعتقــال ومــن اإلرهــاب النــازي، إال أنــه لــم يتعافــى بعــد 
ــه بنفســه – ذلــك  ــه مــن تنكيــل. وفــي عــام 1978 قــام فــي آخــر المطــاف بإنهــاء حيات ذلــك قــط ممــا تعــرض ل

بالذات ألنه لم يتمكن بعد ما عاشه أن يشعر في عالمه بأنه في وطنه.

ــا التعذيــب يقصــون  ــرًا مــا كنــا مضطريــن للتفكيــر فــي مقولــة جــان أميــري هــذه، حينمــا كان ضحاي كثي
ــرات الســورية، وفــي المقــام األول فــي فــرع  ــا تجاربهــم. إن مــا شــهدوه مــن أحــداث فــي ســجون المخاب علين
الخطيــب، قــد تــرك فــي نفوســهم أثــرا باقيــا إلــى األبــد. ولمــا كان للبشــر ردود فعــل مختلفــة، فــإن كل منهــم 
يحــاول بطريقتــه الخاصــة أن يعــود ويهتــدي طريقــه ثانيــة بعــد هــذه األهــوال. غيــر أن هنــاك ثمــة قاســم 

مشترك فيما بينهم، أال وهو أنهم لم يعودوا، بشكل أو بآخر، يشعروا بأنهم في وطنهم في هذا العالم.
وهذا، هيئة المحكمة الموقرة، ما شعرنا به جميعا هنا في قاعة المحكمة.
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وهــذا بــدوره يزيــد مــن أهميــة أن يعــرف الضحايــا أنهــم ليســوا لوحدهــم فــي معاناتهــم وأن ال يشــعروا 
بالخذالن.

علــى المجتمــع الدولــي المتحضــر إثبــات أنــه ليــس علــى اســتعداد أن يتقبــل إفــالت المنتهكيــن لحقــوق 
االنسان العالمية  من العقاب وغض النظر عنها.

حيــث أن هــذا يمثــل إحــدى مهــام وتحديــات القانــون الجنائــي الدولــي. ونحــن فــي ألمانيــا خصيصــا مدينيــن 
بذلــك لضحايــا الجرائــم التــي ينــص عليهــا القانــون الدولــي. وهــذه المعالجــة الجنائيــة الضروريــة تتطلــب أمــورا 
كثيــرة مــن الضحايــا. إذ أن اإلدالء باألقــوال فــي إجــراءات التحقيــق وفــي المحاكمــات الرئيســية العلنيــة قــد 
تعنــي بالنســبة للشــهود المعانيــن مــن الصدمــات النفســية التعــرض لصدمــة نفســية بالغــة، بــل وبإعــادة 
التعــرض للصدمــة النفســية التــي عاشــوها مــن جديــد. ولــذا فإنــه ال بــد مــن مجابهــة ذلــك مــن ناحيــة فعليــة 
وقانونيــة بكافــة الوســائل المتوفــرة. لقــد كان ال بــد مــن حجــب هويــة الشــهود إن رغبــوا بذلــك، أينمــا توفــرت 
الشــروط القانونيــة لذلــك. وكلمــا اقتضــى عامــل حمايــة وأمــان الشــهود ذلــك، فقــد كان ال بــد مــن ]أن يتــم[ 
االســتماع ألقــوال الشــهود بمرافقــة أعــوان قانونييــن، بــل وفــي ظــل ]توفيــر[ حمايــة احترافيــة للشــهود عنــد 

االقتضاء.

وواجــب رعايــة الشــهود قــد يعتــرض اتخــاذ إجــراءات مــا، مــن شــأنها أن تبــدو نافعــة مــن وجهــة نظــر 
أخــرى. لقــد ُطلــب فــي محيــط هــذه القضيــة مــرارا وتكــرارا أنــه ال بــد مــن تســجيل المحاكمــة الرئيســية ألغــراض 
علميــة وألســباب يقتضيهــا عامــل التوعيــة. غيــر أن ذلــك كان ســينتج  عنــه وال شــك عواقــب وخيمــة مــن حيــث 
مــا يتعلــق باســتعداد الشــهود لــإلدالء بأقوالهــم لشــعورهم بالخــوف علــى أنفســهم ولقلقهــم علــى أقاربهــم. 
إذ أن مــا يتــم تســجيله ليصــل بعدهــا إلــى العالــم، ســيكون قــد خــرج مــن أيدينــا ولــن يكــون باإلمــكان التحكــم بــه 
بعــد ذلــك. فــإذا مــا تــم تناُقــل فيلــم أو تســجيل صوتــي، فــإن مــن المحتــم أن يقــع هــذا عاجــال أم آجــال فــي أيــدي 
النظــام الســوري. وهــذه المعلومــة بدورهــا كانــت ســتجر وراءهــا وال شــك آثــارًا ســلبية جســيمة. لقــد كان مــن 

المهم أن يشعر الشهود بأنهم في أمان.

هذا ناهيك عن أن هناك مهمة محورية تتمثل في أن الضحايا ]...[

ال يتعيــن االســتخفاف بالــدور اإلرضائــي الــذي قــد تتســم بــه المعاقبــة علــى ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم. 
بــل وإن اإلدالء بالشــهادة يمنــح أصحابهــا أحيانــا شــعورا باالرتيــاح، ذلــك ألن ]المتضرريــن[ يتحولــون  مــن 
موضــوع للجريمــة إلــى ذاٍت بشــرية مســتعيدين بذلــك كرامتهــم مــن جديــد. وهــذا مــا كان علينــا أيضــا أن 
نشــهده فــي المحاكمــة الرئيســية. وقــد يســهم بذلــك أيضــا، أن الدفــاع الــذي  يمثــل مصالــح موّكلــه فــي 
المحاكمــة، إال أنــه كان يتخلــى عــن طــرح أســئلة غيــر الئقــة علــى الشــهود. وقــد يســهم بذلــك أيضــا، أننــا فــي 

القضية الحالية ]...[

رغــم أن ذلــك مــن الممكــن لــه أن يســير بشــكل مختلــف، ونحــن نعــي ونعــرف ذلــك خيــر معرفــة. نأمــل 
ونتمنــى أن يكــون بعــض الشــهود علــى األقــل قــد اســتعادوا قدرتهــم مــن جديــد علــى أن يشــعروا بأنهــم فــي 

وطنهم من خالل هذه المحاكمة.

ولكــن األمــر هنــا ال يتعلــق بكرامــة الضحايــا فحســب ]...[، بــل وبالحيــاة الرتيبــة للشــعوب أيضــا. فهــذه 
– وأنــا أقتبــس اآلن مــن مقدمــة نظــام رومــا األساســي – هــذه الجرائــم الجســيمة، التــي تمــس بالمجتمــع 

الدولي برمته، تهدد سالم، وأمن وسالمة العالم. 
وألمانيــا مطالبــة بــأن تقــوم ضمــن تضافــر المجتمــع الدولــي المتحّضــر بالتحقيــق فــي مثــل هــذه الجرائــم 

والمعاقبة عليها، إن كانت حصيلة عدم القيام بذلك متمثلة باإلفالت من العقاب.

بــد أن يكــون مــن الواضــح هنــا دومــا، أن المعاقبــة بتكليــف مــن ونيابــة عــن الشــعوب  أنــه ال  غيــر 
رة إال بالنســبة ألكثــر الجرائــم الجماعيــة جســامة ]...[. القانــون الجنائــي  المســتنيرة ال يمكــن لهــا أن تكــون مبــرَّ
الدولــي ال يشــكل إضافــة تكميليــة وتوســيعية للقانــون الجنائــي القومــي و ]...] األشــياء الجديــرة بالحمايــة. وال 
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رة، إال إذا كان األمــر  تكــون المالحقــة الجنائيــة فــي ســياق العنايــة بالقانــون الجنائــي بصفــة نيابيــة ضروريــة ومبــرَّ
يمــس بمصالــح عالميــة، وإال إن كانــت الجرائــم بشــعة إلــى حــد يجعلهــا تضاهــي االعتــداء  علــى المجتمــع 

الدولي.

ودولــة القانــون مطالبــة فــي هــذه القضايــا بوجــه خــاص بـــ ]...[. وال بــد مــن مراعــاة المبــادئ الراســخة فــي 
الدســتور خصوصــا لــدى توضيــح مثــل تلــك الجرائــم التــي يتــم فيهــا بقــدر ال ُيطــاق الــدوس علــى مبــادئ دولــة 
القانــون باألقــدام. وإذا تحــول القضــاء إلــى فــارس منتقــم، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى إهمــال العدالــة. وكمــا 
صاغهــا بنياميــن فيرينكــز بشــكل صائــب فــي نهايــة مرافعتــه الختاميــة فــي محاكمــة "األينزاتســجروبن"، وأنــا 
أقتبــس اآلن عنــه: "ال الثــأر مأربنــا، وال نســعى إلــى انتقــام عــادل. الحالــة التــي نعرضهــا ليســت إال مناشــدة 

موجهة من اإلنسانية إلى القانون."

هيئــة المحكمــة  الموقــرة، األمــر هنــا أيضــا ال يتعلــق ســوى بســيادة القانــون. وهــذا يعنــي فــي الوقــت 
ذاتــه أنــه ال يجــب علــى أفــراد أن يدفعــوا الثمــن نيابــة عــن نظــام. إذ أن مــن الممنــوع إنــزال أحــكام باإلدانــة علــى 
أشــخاص، فقــط لمجــرد تقلدهــم منصبــا أو وظيفــة ضمــن نظــام جديــر باالحتقــار. وهــذا مــا اعتمدتــه الدائــرة 

الجزائية الثالثة لدى محكمة العدل االتحادية في قرارها الصادر بتاريخ 06/06/2019.

ال شــك وأن دولة القانون ســتكون قد فشــلت، إذا ما أســندت، نظرا لغياب مســؤولين أرفع مســتوى، 
إلــى متهــم مــا، بصــرف النظــر عــن وظيفتــه، كافــة الجرائــم التــي تصيــغ الجريمــة الكليــة. فــال بــد، بالــذات بالنســبة 
لمقترفــي الجرائــم ضــد اإلنســانية، فــي كل حالــة علــى حــدة مــن التحقــق مــن ماهيــة الجرائــم التــي ارتكبوهــا 

بأنفسهم وماهية الجرائم التي يجوز إسنادها إليهم.

وهذه هي التحديات التي يضعنا القانون الجنائي الدولي أمامها.

اســمحوا لنــا، أعضــاء هيئــة المحكمــة  الموقــرة، قبــل أن ننتقــل إلــى جوهــر مرافعتنــا الختاميــة، ببعــض 
المالحظــات األوليــة حــول بنيــة المرافعــة ]...[. لــن نتطــرق إلــى إيــراد تفاصيــل بشــأن نشــأة األوضــاع، إال بالقــدر 
الــذي ُيعــّد هامــًا مــن أجــل فهــم األوضــاع فــي ســوريا، ووظيفــة المخابــرات وطبيعــة عملهــا ولتحديــد مقــدار 
العقوبــة. ولمــا كان قــد ســبق للمحكمــة  وأن اعتمــدت فــي الحكــم الــذي أصدرتــه فــي شــهر شــباط / فبرايــر مــن 
ــن  ــوا، بمــا اتخــذوه مــن إجــراءات فــي مواجهــة المواطني هــذا العــام، أن مســؤولين فــي النظــام الســوري كان
الســوريين، ]قــد ارتكبــوا جرائــم ضــد اإلنســانية[ معللــة ذلــك بالتفصيــل فــي الحكــم الخطــي، فســنلتزم نحــن 

اإليجاز بهذا الخصوص.
هنــاك ثمــة ملحوظــة أوليــة أخــرى تخــّص الشــهود الذيــن تــم إخفــاء هويتهــم. ســنقوم بالحفــاظ علــى 
ذكــر الشــهود الذيــن تــم حجــب هويتهــم فــي متــن عريضــة االتهــام علــى النحــو الــوارد هنــاك. أمــا بالنســبة 
للشــهود الذيــن لــم يتــم االســتماع ألقوالهــم إال بعــد افتتــاح المحاكمــة الرئيســية فســوف نشــير إليهــم 

باستخدام تاريخ اليوم الذي أدلوا به بشهادتهم في المحاكمة.

ولكن دعونا ننتقل اآلن إلى الوقائع وإلى االستنتاجات المتعلقة بالموضوع. 

أقيمــت فــي مطلــع العــام 2011، فــي خضــم حركــة الحريــة الدائــرة فــي بلــدان عربيــة أخــرى، تظاهــرات 
واحتجاجات في سوريا أيضا ضد نظام بشار األسد.

 وأقيمــت بدايــة فــي ]...[. فيمــا توجهــت االنتقــادات اعتبــارا مــن شــهر آذار / مــارس ضــد حكومــة البــالد 
ــدى أجهــزة  ــرة فقــد كان ردهــا علــى ذلــك ســريعا ووحشــيا. إذ قــام رجــال شــرطة وعاملــون ل أيضــا. أمــا األخي
المخابــرات بفــض هــذه التظاهــرات، وضــرب المتظاهريــن ونقلهــم إلــى مرافــق االعتقــال التــي تعرضــوا فيهــا 

إلى التنكيل.

ــى فــي  ــاك حت ــم هن ــا تصاعــدت األوضــاع بســرعة فائقــة، وخصوصــا فــي كل مــن درعــا ودومــا. إذ ت وهن
وقــت مبكــر، أي فــي شــهر آذار / مــارس قتــل متظاهريــن رميــا بالرصــاص بشــكل مســتهدف. وســرعان مــا 
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باتــت اإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل الدولــة غيــر مقتصــرة علــى فــض المظاهــرات فحســب، بــل اتســع نطاقهــا 
لــم تكــن حتــى اآلن مشــاركة فــي  التــي  بشــكل متزايــد ليشــمل تقييــد ومراقبــة حيــاة الشــرائح الســكانية 

االحتجاجات، وعليه فقد تم تأسيس نقاط تفتيش وتوظيف قناصين. 

ــة مشــددة. ولكــن وعلــى الرغــم مــن ذلــك ازداد نطــاق االحتجاجــات اتســاعًا  وتــم وضــع ]...[ تحــت رقاب
ليشــمل أجــزاء أخــرى مــن ســوريا. ولغــرض قمــع االحتجاجــات بفعاليــة أكبــر تم في شــهر آذار / مارس تأســيس 
الخليــة المركزيــة إلدارة األزمــة )CCMC(، التــي كانــت تضــم أيضــا مديــري أجهــزة المخابــرات األربعــة الكبــرى. 
وقامــت الخليــة المركزيــة بإصــدار أوامــر وتعليمــات، موجهــة فــي المقــام األول ألجهــزة المخابــرات، كانــت تالحق 
هدفــا واحــدا يتمثــل باآلتــي: القضــاء علــى بــذرة االحتجاجــات الناشــئة بشــكل دمــوي فــي أســرع وقــت ممكــن 

قبل خروجها إلى الضوء. 

فــض ]...[ وقــد تــم هنــاك وفــي األماكــن المحيطــة قتــل حتــى ]...[ بنــاءا علــى أمــر صــادر مــن جهــة مركزيــة. 
كمــا تــم فــي الوقــت ذاتــه أيضــا فــي دومــا قتــل الكثيــر مــن المتظاهريــن الســلميين رميــا بالرصــاص. وبعدئــذ 
زحــف الجيــش أيضــا فــي مركبــات مدنيــة ودبابــات لمواجهــة المواطنيــن المدنييــن. والمخابــرات الســورية 
والجيــش قــد مثــال المؤسســات الرئيســية التــي كانــت قائمــة علــى قمــع االحتجاجــات. واســتخدم الجنــود 
وأجهــزة المخابــرات الغــاز المســّيل للدمــوع، والهــراوات والذخيــرة الحيــة لــدى ســحق التظاهــرات فــي شــتى 

أنحاء البالد.
 كمــا وقامــت أجهــزة المخابــرات والجيــش باعتقــال عــدد كبيــر مــن األشــخاص أثنــاء مداهماتهــا. وتــم 
نقــل المعتقليــن إلــى الســجون، حيــث تعرضــوا هنــاك بشــكل ممنهــج وفــي ظــل ظــروف الإنســانية إلــى اإلذالل 
الشــديد والتنكيــل والتعذيــب. للتعذيــب فــي ســوريا تقاليــد عريقــة تعــود إلــى عقــود مــن الزمــن وترمــي إلــى 
تعذيــب المعتقليــن إلكراههــم علــى اإلدالء باألقــوال. ومــع انطــالق االحتجاجــات تغّيــر مــدى القمــع كمــًا ونوعــًا، 

فبات ]التعذيب[ عندئذ في ظل ظروف حبس الإنسانية أمرا روتينيا داخل السجون. 

ولــم يعــد األمــر فــي ســجون أجهــزة المخابــرات متعلقــا أكثــر مــن ذلــك بالحصــول علــى معلومــات بقــدر 
مــا بــات يرمــي إلــى كســر شــوكة المعارضــة انتقامــا منهــا علــى ]مقاومتهــا[. إذ تعيــن بــكل بســاطة اإلتيــان علــى 
منتقــدي النظــام بســبب تمردهــم الوقــح. وقــد تــم إلــى جانــب التعذيــب البدنــي اســتخدام التعذيــب النفســي 
أيضــا. ناهيــك عــن أن المرافــق الســجنية قــد شــهدت ارتفاعــا شــديدا فــي عــدد حــاالت الوفــاة، وذلــك فــي 
المقام األول بســبب اســتخدام العنف المفرط وبســبب ظروف الحبس الســائدة. وقد كان قد تم اســتخدام 

.]...[

 ومــع بدايــة ]...[. وقــد جــرت العــادة أن يتــم نقــل المتظاهريــن والمعتقليــن ذوي اإلصابــات البالغــة إلــى 
محطــات كانــت قــد أنشــئت خصيصــا لهــذا الغــرض، حيــث كان يتــم تكبيــل العديــد منهــم فــي نفــس الوقــت 
علــى أســرة المرضــى وتعريضهــم ألجســم أشــكال التنكيــل. ولــم يكــن مــن النــادر أن تكــون المستشــفيات 
خصوصــا  ومحيطهــا  دمشــق  فــي  المستشــفيات  هــذه  مــن  وكانــت  البنيــة.  هــذه  مــن  جــزءا  العســكرية 

المستشفيات العسكرية المزة 601، وتشرين 607 وحرستا.

ــم نقــل  ــاك كان يت ــى هن ــات لهــذه المستشــفيات العســكرية مهمــة أخــرى. فإل ــه ســرعان مــا ب ــر أن غي
الجثــث القادمــة مــن فــروع مخابــرات كثيــرة فــي دمشــق. وهنــاك كان يتــم ]...[ هــذه الجثــث، وتصنيفهــا فــي 
ملفــات ومــن ثــم التخلــص منهــا فــي قبــور جماعيــة. لقــد تمثــل غــرض أرشــيف المــوت هــذا فــي التمكــن مــن 
إيــراد دليــل نحــو األعلــى فــي التسلســل الهرمــي، بــأن المعتقليــن قــد لقــوا حتفهــم بالفعــل ولــم يتــم إطــالق 

سراحهم لقاء دفع رشوة.

 وكانــت أهــم أجهــزة المخابــرات الســورية هــي المخابــرات العامــة، والمخابــرات العســكرية، والمخابــرات 
الجويــة ومكتــب األمــن السياســي. ]...[ أمــا أجهــزة المخابــرات الفرديــة فقــد كانــت مقمســة بدورهــا إلــى فــروع. 
واألمــر مــع الفــرع 251 الــذي يرهبــه الشــعب والموجــود فــي حــي الخطيــب فــي دمشــق، ومــن هنــا أتــت تســميته 
أيضــا بـــ "فــرع الخطيــب"، يتعلــق بذلــك الفــرع مــن المخابــرات المســؤول عــن الجانــب األمنــي فــي كل مــن 
محافظتــي دمشــق وريــف دمشــق. لقــد قــام الفــرع 251 بتنفيــذ عــدد كبيــر مــن موجــات االعتقــال فــي دمشــق 
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وريف دمشق وبإنشاء حواجز على الطرقات.

وقــد تلقــى الفــرع فــي هــذا الســياق الدعــم والمســاندة أيضــا مــن أحــد أقســامه، أال وهــو القســم 40 ذي 
الصيــت الســيء. وكان القســم 40، المتمتــع بمبنــى رســمي خــاص، ُيــدار مــن قبــل حافــظ مخلــوف، إبــن خــال / 
خالــة الرئيــس بشــار األســد. وعلــى الرغــم مــن كــون القســم خاضعــا لســلطان تلقــي األوامــر مــن الفــرع 251، إال 

أنه كان يتصرف ]بشكل مستقل عن الفرع[ نظرا لصلة القربى هذه.

تمثلــت مســؤولية القســم 40 فــي تنفيــذ المداهمــات وفــي اإلطاحــة بالتظاهــرات. ناهيــك عــن أنــه كان 
يمــارس الســلطة علــى نقــاط التفتيــش المنشــأة مــن قبــل النظــام فــي كل مــن دمشــق وريــف دمشــق. وبمــا 
ــزة  ــه، فقــد كان يتــم نقــل المعتقليــن إلــى هنــاك لفتــرة وجي ــر خــاص ب ــم يكــن يتمتــع بســجن كبي أن القســم ل

فقط لُينقلوا بعدئذ في العادة مباشرة إلى الفرع 251 وتركهم إلمرة العاملين هناك. 

علميــات االعتقــال التــي كانــت تنفــذ مــن قبــل القــوى األمنيــة كانــت تجــري مبدئيــا علــى نفــس الوتيــرة. 
ــا مــن خــالل إطــالق الذخيــرة الحيــة، ومــن ثــم اإلحاطــة ]بالمتظاهريــن[ ومطــاردة الفاريــن منهــم.  ]...[ وأحيان
وكانــت أيــدي المعتقليــن تكبــل خلــف ظهورهــم، ثــم ُيدفعــون بأعيــن معصوبــة إلــى داخــل ســيارات وحافــالت 

ليتم حبسهم بعدها في ظل تعرضهم للضرب واإلهانات.

ومــع ازديــاد االحتجاجــات كان يتــم البحــث علــى نقــاط التفتيــش عــن معارضيــن فعلييــن ومزعوميــن. ولــم 
يكــن يتــم إخبــار المعتقليــن بســبب اعتقالهــم، وال حتــى منحهــم حقوقهــم القانونيــة التــي تقتضيهــا اإلجــراءات 
الجنائيــة. فلــم يكــن هــؤالء يمثلــوا أمــام قــاض مــا أو يحصلــوا علــى عــون قانونــي. كمــا ولــم يكــن يتــم إخطارهــم 

بالقبض عليهم.

لقــد تــرك االعتقــال العنيــف شــأنه شــأن مــا تلــى ذلــك مــن معاملــة انطباعــا باقيا لــدى غالبيــة المعتقلين 
الــذي نقلــوا إلــى المبنــى المركــزي للفــرع 251 فــي دمشــق، عمــا ســيطغى علــى طابــع حياتهــم اليوميــة فــي 

األيام، أو األسابيع بل وحتى األشهر القادمة: عنف وحشي ]...[.

لقــد كان األســلوب المنتهــج مــن قبــل العامليــن موجهــا إلــى عــدم حصــول المعتقليــن اعتبــارا مــن يــوم 
اعتقالهــم ولــو حتــى للحظــة واحــدة علــى قســط مــن الهــدوء والراحــة، بــل كان يتعيــن تعذيبهــم علــى مــدار 
الســاعة بدنيــا ونفســيا. إذ كان يتــم فــي العــادة اســتقبال القادميــن الجــدد فــور وصولهــم إلــى الفــرع 251 بمــا 
علــى  الشراســة  العنــان وبمنتهــى  ينهالــون فيهــا مطلقــي  الســجانون  التــي كان  الترحيــب،  يســمى حفلــة 
المعتقليــن ضربــا بقبضــات أيديهــم، وبالخراطيــم والكوابــل والعصــي. بعــض العتقليــن ضربــت رؤوســهم 
بالحائــط مــا أدى إلــى فقــدان وعيهــم. وكانــت هــذه العمليــة تبــدأ أثنــاء نــزول المعتقليــن مــن المركبــات وتنتهــي 
فــي الغــرف الموجــودة فــي األســفل. أمــا مــدة أعمــال التنكيــل هــذه فقــد كانــت متفاوتــة. ولــم يكــن كافــة 
المعتقليــن ينجــون بحياتهــم مــن طقــوس االســتقبال هــذه. وهكــذا فقــد قــام أحــد العامليــن فــي الفــرع 251 
فــي الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــا بيــن شــهر تمــوز/ يوليــو وأيلــول / ســبتمبر 2011 بضــرب ]أحــد المعتقليــن[ فــي 
فنــاء الفــرع علــى رأســه باســتعمال قضيــب معدنــي بــكل مــا أوتــي مــن قــوة، مــا أدى إلــى وفــاة المعتقــل. وفــي 
حــاالت متفرقــة فقــط كانــت ال تجــرى حفلــة ترحيــب وكان التنكيــل بالمعتقليــن يبــدأ فــي وقــت الحــق فــي 

السجن.

بعــد حفلــة الترحيــب كان يتــم تفتيــش المعتقليــن فــي قبــو المبنــى وكان عليهــم لهــذا الغــرض خلــع 
مالبســهم. وكان عليهــم القرفصــة مــرارا وهــم عــراة، كــي يتــم تفتيــش كافــة فتحــات أجســامهم. وبعدئــذ كان 
يتــم فــي العــادة إعــادة المالبــس إليهــم، واالحتفــاظ باألغــراض القيمــة وغيرهــا كرباطــات األحذيــة واألحزمــة. 
وفــي فتــرة االعتقــال كان الموظفــون يســتجوبون ]المعتقليــن[ غالبــا فــي ظــل ممارســة عنف شــديد تجاههم. 
ولــم يكــن لغــرض الحصــول علــى معلومــات حــول حــركات المعارضــة فــي ســوريا هنــا إال دورا ثانويــا، فاألمــر كان 
يتعلــق هنــا باألحــرى باالنتقــام. ولــم يكــن مــن النــادر أن يتــم تعذيــب المعتقليــن دون إجــراء اســتجواب منطقــي 
معهــم. وقــد كان يحضــر االســتجوابات إلــى جانــب موظــف االســتجواب فــي العــادة علــى األقــل ســجان واحــد 

كان يعذب المعتقلين وينكل بهم. 
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وكان يتــم هنــا اســتخدام طرائــق تعذيــب يبلــغ عمرهــا العشــرات، بــل ربمــا المئــات مــن الســنين. وكان 
المعتقلــون ُيضربــون باســتعمال هــراوات وكوابــل وخراطيــم خصوصــا علــى أخمــص القدميــن وهــم حفــاة، مــا 
يســمى بـــ "الفقلــة". وقــد كان يتــم حصــر المعتقليــن فــي إطــار ســيارة، مــا يســمى الــدوالب، والتنكيــل بهــم وهــم 
ال حيلــة لهــم وال قــوة فــي هــذا الوضــع. كمــا كان يتــم تكبيــل المعتقليــن علــى مــا يســمى بـــ "الكرســي األلمانــي"، 
وهــو عبــارة عــن أداة معدنيــة أو خشــبية تشــبه الكرســي وتتمتــع بأجــزاء متحركــة يتــم بهــا شــد الجــزء العلــوي 
مــن الجســم بشــكل مفــرط نحــو الخلــف حتــى انكســار العمــود الفقــري أحيانــا. وكان الســجناء فــي طريقــة 
التعذيــب "الشــبح" يعلقــون مــن معاصــم أيديهــم بحيــث تــكاد رؤوس أصابــع أقدامهــم ال تالمــس األرض. 
وحتــى فــي هــذه الوضعيــة المجهــدة كان يتــم ضــرب وتعذيــب الضحايــا. الصعقــات الكهربائيــة كانــت أمــرا 

روتينيا.

ناهيــك عــن أن المعتقليــن فــي ســجن الفــرع 251 فــي حــي الخطيــب كانــوا معرضيــن بــال انقطــاع لظــروف 
ــة طبيــة مالئمــة لهــم، حتــى وإن كانــت  ــم رعاي ــا مــن تقدي حبــس مهينــة والإنســانية. وكان يتــم حرمانهــم غالب
هــذه ضروريــة حتمــا بســبب وجــود أمــراض وإصابــات لديهــم. الســجناء – مــن بينهــم نســاء، وأطفــال ورجــال 
تتجــاوز أعمارهــم 80 عامــا – كانــوا يحبســون فــي زنزانــات مكتظــة لدرجــة لــم تكــن تســمح لهــم غالبــا باالســتلقاء 
أو مــد أرجلهــم. وكثــر مــا كان المعتقلــون مجبريــن علــى النــوم وهــم واقفيــن. التزويــد بالهــواء لــم يكــن ]كافيــا[ 
نظــرا الكتظــاظ المــكان، ونقــص األكســجين كان يــؤدي بشــكل دوري إلــى أنهيــار المعتقليــن. أضــف إلــى ذلــك 
أنــه لــم يكــن هنــاك غالبــا مــا يكفــي مــن الطعــام لهــذا العــدد الكبيــر مــن الســجناء. والمــواد الغذائيــة كانــت بــكل 
بســاطة غيــر صالحــة للتنــاول غالبــا. ظــروف النظافــة كانــت كارثيــة. فالزنزانــات كانــت تعــج بالبراغيــث والقمــل، 
التــي كانــت تنتشــر مــن خــالل العــرق المتقطــر مــن األســقف. حرمــان الســجناء مــن العنايــة بأجســامهم كانــت 
التوجــه  أوقــات  تخصيــص  حتــى  تــم  كمــا  الجلديــة.  والطفــوح  كالجــرب  جلديــة  بأمــراض  إصابتهــم  عاقبتــه 
للمرحــاض. األمــر الــذي كان يدفــع الكثيــر مــن الســجناء إلــى قضــاء حاجتهــم داخــل الزنزانــة. رائحــة البــول 

والغوط الكريهة كانت ال تطاق.

وكان المعتقلــون فــوق ذلــك كلــه معرضيــن ليــل نهــار لســماع صرخــات الســجناء اآلخريــن الموجوديــن 
قيــد التعذيــب. وقــد أحــس الكثيــر مــن المعتقليــن أن صرخــات المعذبيــن أنكــى وأمــر بالنســبة لهــم مــن أعمــال 
التنكيــل التــي كانــوا يتعرضــون لهــا بأنفســهم. إذ كان عليهــم أن يتوقعــوا فــي أي وقــت كان إخراجهــم مــن 
الزنزانــة لغــرض إخضاعهــم هــم أيضــا للتعذيــب بشــكل وحشــي. وليــس يســيرا عــدد المعتقليــن الذيــن فقــدوا 

صوابهم من جراء الظروف المفزعة.

أمــا عــن العنــف الجنســي فقــد أتــى علــى شــكل اعتــداءات فعليــة، وتهديــد باالغتصــاب منــه إلــى تطبيقــه 
فعال. ناهيك عن أنه قد تم أيضا تهديد المعتقلين بالتنكيل جنسيا بمقربين لهم.

الممنهــج و  الهجــوم  بدايــة  مــن  أي   – بيــن 29/04/2011 و 17/09/2012  الواقعــة  الزمنيــة  الفتــرة  فــي 
]الموســع[ علــى المدنييــن حتــى مفارقــة المتهــم أنــور ر. لفــرع الخطيــب – كان فــي الفــرع 251 علــى األقــل 4000 
معتقــل معــرض طيلــة فتــرة اعتقالــه بأكملهــا ألعمــال عنــف وحشــية. وكان علــى المعتقليــن أن يتوقعــوا فــي 
كل وقــت إخراجهــم مــن الزنزانــة مــن أجــل إخضاعهــم للتعذيــب. وكانــوا يعيشــون فــي خــوف مســتمر علــى 

حياتهم فيما ]كانت[ الخطورة الواقعية بأنهم لن يغادروا الفرع 251 أحياءا، تالزمهم بال انقطاع.

إن مجرد الحبس لوحده في ظل هذه الظروف كان يشكل بدوره تعذيبا متواصال. 

ومن هؤالء األشخاص اآلخرين المتطرق إليهم كان أيضا المّدعون والمّدعيات بالحق المدني ]...[
قبــض علــى المخــرج الســوري والمدعــي بالحــق المدنــي NK1[ 1[ فــي المطــار وتــم نقلــه بعدهــا إلــى فــرع 
الخطيــب بعــد بضــع محطــات تخللــت ذلــك. وقبــل إنزالــه إلــى الســجن تعــرض NK1 إلــى الضــرب مــن قبــل 
الســجانين الموجوديــن مــن بــاب الترحيــب بــه. وفــي القبــو كان عليــه أن يخلــع مالبســه مــن أجــل تفتيشــه. وكان 
بمقــدوره حتــى فــي لحظــة وصولــه إلــى الفــرع ســماع صرخــات الســجناء اآلخريــن المليئــة بالخــوف واأللــم. 
الزنزانــة الجماعيــة التــي ُأنــزل بهــا كانــت صغيــر للغايــة، مقارنــة بعــدد األشــخاص الموجوديــن فيهــا. وقــد خضــع 
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هــو بنفســه الســتجوابات عديــدة تعــرض خاللهــا لضربــات وإهانــات الســجانين. وقــد تــم غيــر مــا مــرة تكبيــل 
يديــه فــوق رأســه وتعليقــه فــي هــذا الوضــع علــى الســقف بحيــث كانــت أصابــع قدميــه بالــكاد تالمــس األرضيــة. 
وكان فــي هــذه الوضعيــة المعلقــة معرضــا لالعتــداءات دون أن تتوفــر أمامــه أدنــى إمكانيــة فــي حمايــة نفســه. 
وفــي أحــد االســتجوابات قــام أحــد الســجانين بإدخــال عصــى فــي فتحتــه الشــرجية بعنــف. لقــد تكبــد المدعــي 
بالحــق المدنــي مــن جــراء ذلــك إصابــات فــي قدميــه وفــي الفتحــة الشــرجية فضــال عــن أورام دمويــة علــى فخذية. 
قضــى المدعــي بالحــق المدنــي فــي فــرع الخطيــب حوالــي شــهرين. ومــا زالــت اآلثــار النفســية باقيــة عنــده حتــى 

اليوم.

وخــالل الفتــرة التــي تواجــد فيهــا NK1 فــي الســجن تــم فــي أواخــر شــهر أيلــول / ســبتمبر مــن عــام 2011 
]القبــض[ علــى NK2، حينمــا كان فــي طريقــه إلــى مظاهــرة، وتــم نقلــه هــو اآلخــر إلــى الفــرع 251، حيــث قضــى مــدة 
إجماليــة تعــادل خمســة أيــام. عناصــر األمــن كانــوا قــد إنهالــوا عليــه بالضــرب حتــى أثنــاء اعتقالــه. وعنــد وصــول 
NK2 كان عليــه أن يتعــرى وأن يقرفــض ويقــوم بمــا يســمى بالحركــة األمنيــة. وبعدئــذ ُنقــل إلــى زنزانــة جماعيــة 
ــه  ــى فخذي ــل أو بخرطــوم عل ــم اســتجوابه ثــالث مــرات كان يضــرب خاللهــا بالكواب مكتظــة بالســجناء. وقــد ت
وخصوصــا علــى أخمــص قدميــه. وفــي الوقــت الــذي كان فيــه المدعــي بالحــق المدنــي ينتظــر اســتجوابه كان 
يســمع صــراخ األشــخاص الذيــن كان دورهــم قبلــه. لقــد كان خــالل فتــرة اعتقالــه متأكــدا أنــه لــن يغــادر الســجن 

حيا.

و NK3 هــو اآلخــر كان قــد اعُتقــل فــي خريــف العــام 2011 ليقضــى نحــو 10 أيــام فــي فــرع الخطيــب. وهــو 
كذلــك كان عليــه عنــد بــدء فتــرة حبســه خلــع مالبســه والقيــام بالحركــة األمنيــة. ثــم تــم بعدئــذ نقلــه إلــى زنزانــة 
جماعيــة تعــادل مســاحتها قرابــة 9 م2 كان يتواجــد بهــا عنــد وصولــه 12 شــخصا. العــدد الــذي ارتفــع الحقــا إلــى 
25. وخــالل االســتجوابات الخمســة علــى األقــل ]...[. كان الســجانون يضربونــه باســتعمال الكوابــل علــى 
أخمــص قدميــه، كلمــا لــم يكــن موظــف االســتجواب راضيــًا عــن إجاباتــه. ومــن جــراء ذلــك تورمــت قدمــاه وتحول 
لونهمــا إلــى األحمــر واألزرق. وفــي إحــدى المــرات أقتيــد NK3 إلــى غرفــة كانــت فيهــا أدوات تعذيــب وتــم هنــاك 
ــة. ومــن حيــن آلخــر  ــارات مــن أجــل التوصــل علــى هــذا النحــو إلــى المعلومــات المطلوب ترهيبــه بإيمــاءات وعب

كانت تجرى استجوابات جماعية داخل الزنزانة. 

الصحافيــة NK4 كانــت معتقلــة فــي شــهر شــباط / فبرايــر لمــدة 3 أيــام فــي فــرع الخطيــب. لقــد كانــت 
لحظــة القبــض عليهــا منشــغلة فــي شــقتها فــي ترتيــب أدويــة كان مــن المزمــع إعطاءهــا لمتظاهريــن 
مصابيــن. وشــأنها شــأن ســائر المعتقليــن اآلخريــن تــم تفتيــش NK4، ولكــن ليــس مــن قبــل ســجانين، بــل مــن 
قبــل إحــدى الممرضــات العامــالت فــي مستشــفى الهــالل األحمــر الواقــع علــى مقربــة مــن الفــرع. وكانــت ُتقتــاد 
ــى االســتجواب ضربــت باســتعمال عصــى ضمــن أدوات  كل يــوم إلجــراء اســتجواب معهــا. وفــي طريقهــا إل
أخــرى. بــل وقــد اغتنــم أحــد الســجانين الفرصــة فضــال عــن ذلــك ليلمــس صــدر المدعيــة بالحــق المدنــي. وبعــد 
أن تواجــدت فــي بــادئ األمــر مــع أختيهــا فــي زنزانــة فرديــة تــم نقلهــا لوحدهــا إلــى زنزانــة فرديــة. وقــد أعطيــت 
المدعيــة بالحــق المدنــي بطانيتيــن كانــت لهمــا رائحــة فظيعــة. وكانــت تســمع باســتمرار صــراخ الســجناء 

اآلخرين الخاضعين للتعذيب.

وفــي شــهر شــباط / فبرايــر 2012 أيضــا كان المدعــي بالحــق المدنــي NK5، الــذي كان حينهــا طالبا جامعيا، 
معتقــال لمــدة 10 أيــام فــي فــرع الخطيــب. مــن المخمــن أن ســبب اعتقالــه كان عائــدا إلــى الخلــط بينــه وبيــن 
شــخص آخــر. وقــد تعــرض للضــرب حتــى أثنــاء الرحلــة إلــى الفــرع. وظــل الضــرب مســتمرا إلــى حيــن وصولــه إلــى 
ســجن الفــرع الموجــود تحــت األرض. وقبــع NK5 فــي األيــام التــي تلــت ذلــك ينتظــر اســتجوابه. وفــي هــذا الوقــت 
الالمنتهــي كان يســمع صــراخ اآلخريــن بــال انقطــاع. أجســام الســجناء المجلوبيــن إلــى الزنزانــة ]...[. وقــد تــم 
خــالل اســتجوابه هــو بنفســه ضربــه علــى قدميــه بقــوة، لدرجــة أنــه مــا يــزال يشــعر حتــى يومنــا هــذا بــآالم مــن 
جــراء ذلــك بيــن الحيــن واآلخــر. ولــم يكــن يعطــى لــه وللمعتقليــن اآلخريــن إال ذلــك القــدر مــن المــواد الغذائيــة 
التــي تضمــن عــدم مفارقتهــم للحيــاة جوعــا. الزنزانــة كانــت تعــج باألوســاخ والقذائــر. وبعــد 10 أيــام تــم نقلــه إلــى 

فرع آخر. وما زال حتى اليوم يعاني من اضطرابات قلق شديدة. 

كان NK6 قــد شــارك آنــذاك وهــو طالبــا جامعيــا يبلــغ مــن العمــر 23 عامــا بنشــاطات ضــد النظــام 
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الســوري. وفــي شــهر أيــار / مايــو 2012 ُقبــض عليــه مــن قبــل رجــال آمــن وقضــى بعــد ذلــك ثالثــة أو أربعــة أيــام 
فــي ســجن فــرع الخطيــب. وبعدئــذ تــم نقلــه إلــى مــا يســمى فــرع فلســطين. وخــالل هــذه المــدة القصيــرة التــي 
ــره كان معرضــا مــرارا للتعســف العنيــف الصــادر مــن الســجانين. وبعــد  ــة بغي قضاهــا فــي الفــرع 251 مقارن
حفلــة الترحيــب كان عليــه أن يتعــرى فــي القبــو ليخضــع بعهدهــا للتفتيــش. جــو الزنزانــة الممتلئــة عــن آخرهــا 
بالســجناء كان خانقــا وحــارا. وقــد ســادت فــي الزنزانــة رائحــة كريهــة لدرجــة ال تطــاق. وسلســلة العــذاب هــذه 
اســتمرت أثنــاء اســتجوابات متعــددة خضــع لهــا. إذ أن الســجانين كانــوا يضربونــه ويركلونــه بــال كلــل أو ملــل، 
ســواء أجــاب علــى األســئلة أم ال. وبمــا أنــه قــد كان عليــه ارتــداء عصابــة علــى عينيــه، فإنــه لــم يكــن بمقــدوره أن 

يقّيم مجرى االستجواب، ما جعل أمره مسلما للتعسف بشكل ال حيلة له وال قوة فيه.

NK7 كان يعمــل فــي إحــدى مختبــرات التحاليــل الطبيــة. وحينمــا كان يريــد الذهــاب إلــى العمــل فــي أحــد 
أيــام شــهر أيار/مايــو2012، تــم ]...[. لقــد كان الثمــن الــذي دفعــه لقــاء استفســاراته وطلبــه الرامــي إلــى إيضــاح 
هــذا الخطــأ الواضــح أن قضــى أســابيعا متعــددة مســلوب الحريــة تحــت تعذيــب ال يطــاق. لقــد تــم نقلــه بدايــة 
إلــى أحــد أقســام الشــرطة، حيــث تــم اتهامــه  بتهمــة واهيــة كليــا بأنــه كان قــد حــاول قتــل أحــد موظفــي جهــاز 
األمــن الســوري. وعلــى الرغــم مــن تأكيــده المتواصــل لبراءتــه فقــد تــم نقــل NK7 إلــى فــرع الخطيــب. وعنــد 
وصولــه إلــى هنــاك تــم تفتيشــه شــأنه شــأن غالبيــة المعتقليــن وزّجــه بعــد ذلــك فــي زنزانــة. األوضــاع فــي هــذه 
الزنزانــة كانــت كارثيــة. إذ كان الســجناء بالــكاد قادريــن علــى التنفــس، فيمــا كان العــرق المتكثــف يقطــر مــن 
الســقف. كان الغــذاء المقــدم للســجناء غيــر كاف، الحســاء كان يقــدم لهــم فــي ســلة غســيل دون توفيــر أيــة 
مالعــق أو غيــر ذلــك مــن أدوات تنــاول الطعــام لهــم. لقــد فقــد المدعــي بالحــق المدنــي 30 كغــم مــن وزنــه خــالل 
فتــرة اعتقالــه. وخــالل االســتجوابات كان الســجانون ينهالــون عليــه بالضــرب علــى جســمه بأكملــه وقــد أصابــوا 
بوجــه خــاص أذنــه. وكانــوا يســتخدمون هنــا أيديهــم، فضــال عــن أدوات مــن بينهــا األحزمــة والكوابــل والخراطيم. 
ــوم إال  ــات، وال يســتطيع الن ــن فــي األذن واكتئاب ــوم مــن طني ــى الي ــي حت ــي يعان ومــا زال المدعــي بالحــق المدن
بمســاعدة أدويــة. وكان الســجانون يأتــون حتــى إلــى الزنزانــة لمعاقبــة NK7 والمعتقليــن معــه زاعميــن أن 
ســبب ذلــك عائــد إلــى ســوء ســلوك صــدر عنهــم، وكان هــذا العقــاب يتخــذ شــكل الضــرب بكابــل كانــت أســالكه 
ــة  ــل بجلدهــم. وبعــد قراب ــد ارتطــام الكاب ــن عن ــارزة مــن طرفــه، بحيــث ُتنتهــش قطعــا مــن لحــم المضروبي ب
شــهر واحــد تــم نقــل NK7 إلــى فــرع آخــر فــي نجهــا. ومــن هنــاك عــاد مــن جديــد لمــدة أســبوع آخــر إلــى الفــرع 251. 
وهنــا أيضــا تــم اســتجوابه فــي ظــل اســتخدام العنــف. ولــم يكــّف العاملــون عــن اســتخدام العنــف ضــده إال 

حينما وّقع على ورقتين فارغتين. وبعد ذلك تم نقله إلى كفر سوسة إلى الفرع 285.

NK8 شــارك بمظاهــرة بتاريــخ 31/03/2012 وقــام بتصويرهــا، األمــر الــذي شــكل ســببا كافيــا العتقالــه. 
لقــد قضــى بدايــة يومــا واحــدا فــي القســم 40 لُينقــل بعدهــا إلــى الفــرع 251. وهنــاك كان قابعــا فــي زنزانــة 
صغيــر ممتلئــة عــن آخرهــا بالمســجونين. وكان علــى NK8 والمســجونين معــه فــي الزنزانــة أن يشــاركوا هــذه 
الزنزانــة مــع الحشــرات والقمــل. أمــا المرحــاض فقــد كان مفصــوال عــن بقيــة الزنزانــة بقطعــة قمــاش فقــط. 
كان هنــاك ســجان متوحــش للغايــة يحمــل االســم ي. يأتــي بانتظــام إلــى الزنزانــة ويلحــق إصابــات بالمســاجين 
باســتعمال كابــل تبــرز مــن طرفــة األســالك النحاســية. و NK8 هــو األخــر كان يحصــل علــى كميــة قليلــة مــن 
الطعــام مــا أدى إلــى أن خســر الكثيــر مــن وزنــه. وبيــد أنــه قــد اعتــرف أثنــاء اســتجوابه بأنــه قــد شــارك بالمظاهــرة 
دون لــف أو دوران إال إنــه تعــرض رغــم ذلــك لتنكيــل الســجانين، وكان يســمع فــي هــذه األثنــاء صــراخ ضحايــا 
التعذيــب القادمــة مــن الغــرف األخــرى. NK8 مــا زال يعانــي حتــى اليــوم مــن آثــار فتــرة اعتقالــه التــي دامــت 18 

يوما. إذ أنه ما يزال غير قادر على إجتياز عالج نفسي ألنه يكاد ال يستطيع التحدث عما عاشه.

NK9 كان قــد شــارك فــي وقــت مبكــر بعــد انــدالع حــركات االحتجــاج بمظاهــرات فــي حرســتا. وفــي شــهر 
تشــرين األول / أكتوبــر تــم إلقــاء القبــض عليــه وحبســه ألول مــرة، ليقضــي بعدهــا أربعــة أيــام في فــرع الخطيب 
ــن لمــن  قبــل أن ُينقــل لمــدة ســتة أيــام إلــى الفــرع 285. ثــم عــاد بعدئــذ إلــى فــرع الخطيــب، ذلــك ألنــه قــد تبّي
اعتقلــه مــن هــو هــذا الشــخص الــذي تــم إلقــاء القبــض عليــه. قضــى المدعــي بالحــق المدنــي هنــاك نحــو شــهر 
كامــل. وقــد تعــرض خــالل كال فترتــي اعتقالــه لإلهانــات والمــذالت فــي ظــل التنكيــل بــه باســتخدام أدوات. وقــد 
كانــت قدمــاه الجــزء المفضــل مــن جســمه لــدى المنكليــن بــه. وفــوق هــذا كلــه تــم تكبيــل يديــه بإحــكام شــديد 
باســتعمال رابطــات بالســتيكية، لدرجــة أنــه مــا زال يعانــي حتــى اليــوم مــن آثــار ذلــك. وخــالل فتــرة اعتقالــه ]...[. 
الزنزانــة الجماعيــة التــي قضــى بهــا أيضــا بضعــة أيــام كانــت مكتظــة باألشــخاص. ولــم يكــن بمقــدوره التمييــز 
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بيــن الليــل والنهــار إال مــن خــالل صــوت اآلذان الخافــت الــذي كان يســمعه. وقــد كان لـــ NK9 الحــظ المريــب فــي 
االلتقــاء بموظــف االســتجواب أنــور ر. قبــل إحــدى جلســات التعذيــب. إذ أن موظــف االســتجواب عبــد ن. قــد 
قــدم لــه أنــور ر. علــى أنــه مديــر الفــرع. ]وقــد طالبــه هــذا[ بتدويــن ســيرته الذاتيــة ومشــاركته بالمظاهــرات. 
وبعدئــذ أخــذ ن. منــه الــورق وقــرأ مــا كتــب، ثــم ســلم األوراق ألنــور ر. الــذي كان قــد حضــر إلــى المــكان. فقــام 
األخيــر بقــراءة مــا كتــب ثــم رمــى األوراق فــي وجــه الشــاهد قائــال لـــ ن.: "لقــد قلــت لــك إنــه ال يفهــم الــكالم. واآلن 
وضــح لــه األمــر بطريقــة يفهمهــا ]ثــم جــئ بــه إلــى هنــا مــرة أخــرى[." و ن. بــدوره قــد قــام بتنفيــذ أمــر مديــره فــورا 
]...[. وبعــد ذلــك تــم إنــزال NK9 فــي زنزانــة فرديــة لــم يكــن بمقــدوره فيهــا ال أن يجلــس وال أن يتحــرك. ولمــا عــاد 
مجــددا ]...[ تعــرض للضــرب ولصــب المــاء فوقــه. وبعدئــذ تــم إحضــار NK9 ثانيــة إلــى موظــف االســتجواب ن. 
وتعذيبــه واســتجوابه. لقــد تعــرف NK9 علــى المتهــم أنــور ر. فــي المحاكمــة الرئيســية وأثنــاء اســتجوابه لــدى 
الشــرطة. وبعــد فتــرة مــن الزمــن تــم إحضــار ]معتقــل آخــر[ إلــى زنزانــة NK9. وقــد كان هــذا قــد تعــرض لضــرب 
مبــرح لدرجــه أنــه اســتعمل المــكان المتوفــر لنفســه كــي ينــام فضــال عــن قضــاءه لحاجتــه فــي مالبســه. لقــد تــم 
إلقــاء القبــض علــى NK9 مــرة أخــرى فــي شــهر شــباط / فبرايــر مــن عــام 2012 ونقلــه إلــى فــرع الخطيــب. فعــاد 

مرة أخرى ليمر بتجربة مريرة من العذاب البدني والنفسي.

ــو 2011 أيضــا بســبب مشــاركته فــي إحــدى المظاهــرات  ــار / ماي ألقــي القبــض علــى NK10 فــي شــهر أي
لتتــم إحالتــه بعدئــذ إلــى الفــرع 251. وبعــد حفلــة الترحيــب التي أجريــت بالكوابل والصعقات الكهربائية الشــديدة 
انتقــل بعــد التفتيــش اإلجبــاري إلــى إحــدى الزنزانــات، التــي كانــت تتمتــع بنافذتين تطالن على غرف االســتجواب. 
فأخــذ يســمع لمــدة أربــع ســاعات صــراخ األشــخاص الموجوديــن قيــد االســتجواب، ليتــم اســتجوابه بنفســه 
 NK10 بعدهــا، أيضــا مــن قبــل المتهــم أنــور ر. الــذي كان لطيفــا معــه فــي بــادئ األمــر، وكيــف ال واألمــر مــع
يتعلــق بـــ ]...[. ولكــن عندمــا تبيــن أن NK10 لــم يكــن مذعنــا بالقــدر الــذي ربمــا كانــوا يتوقعونــه منــه، انقلــب 
المتهــم أنــور ر. عــن لطفــه وأنهــى االســتجواب فجــأة متفوهــا بعبــارة "إرمــه خارجــا". لقــد قضــى المدعــي بالحــق 
ــة  ــات فيهــا ضحي ــم يتلــق فيهــا مــا يكفــى مــن الغــذاء، وب ــام، ل ــي NK10 فــي ســجن الفــرع 251 عشــرة أي المدن
ألعمــال تنكيــل الإنســانية ]...[. لقــد أصابــوا رأســه، وفخذيــه وظهــره وقدميــه. وبعــد بضــع أيــام تــم نقلــه إلــى 
زنزانــة فرديــة. وفــي أحــد األيــام أتــى ســجانون إلــى زنزانتــه، وأوصلــوه بالكهربــاء، ثــم صبــوا عليــه المــاء وأعــادوا 
تكــرار سلســلة العــذاب. األمــر الــذي أدى إلــى ازديــاد ألمــه أضعافــا مضاعفــة. وفــي أخــر المطــاف أخــذ ينــزف دمــا 
مــن أناملــه. NK10 متواجــد حاليــا فــي عــالج نفســي. الصعقــات الكهربائيــة قــد ألحقــت إصابــات بمخــه، وهــو غيــر 

قادر على العمل.

المدعــي بالحــق المدنــي NK11 كان قــد اعُتقــل فــي صبــاح يــوم 14/02/2012 وُنقــل إلــى فــرع الخطيــب بعــد 
محطــات أخــرى تخللــت ذلــك ]الفــرع 258[. وبعــد حفلــة ترحيــب فظــة أجريــت خــارج المبنــى فــي الفنــاء ُنقــل إلــى 
عنبــر الزنزانــات، التــي تــم مواصلــة طقــوس الترحيــب أمامهــا. وبعــد تفتيشــه ُزّج فــي إحــدى الزنزانــات الجماعيــة. 
الظــروف العامــة وظــروف النظافــة كانــت كارثيــة. الطعــام لــم يكــن كافيــا وذي جــودة ســيئة، الزنزانــة كانــت 
ممتلئــة عــن آخرهــا، رطوبــة الجــو كانــت عاليــة للغايــة، فضــال عــن انتشــار القمــل والجــرب. لقــد تــم اســتجواب 
NK11 خــالل فتــرة إقامتــه عشــر مــرات، كان يتعــرض فيهــا للضــرب بالكوابــل. وبــل وتــم فــي إحــدى المــرات ركلــه 
بقــوة فــي منطقــة األعضــاء التناســلية، لدرجــة أنــه مــا زال يعانــي حتــى اآلن مــن مشــاكل أثنــاء التبــول. كمــا تــم 

أيضا مرة واحدة على األقل تكبيله على قضبان الزنزانة بطريقة التعذيب المسماة "الشبح".

بشــكل أشــبه مــا يكــون بالســطو ودون ذكــر أيــة أســباب لذلــك كان NK12 قــد ُســِحب فــي شــهر حزيــران 
/ يوليــو 2011 مــع اثنيــن مــن إخوتــه وهــم معصوبــي األعيــن ومكبلــي اليديــن إلــى داخــل حافلــة. وبعــد وصولــه إلــى 
ــذ ُنقــل إلــى زنزانــة مكتظــة، وفــي اليــوم التالــي تــم  ــا وتــم تفتيشــه. بعدئ فــرع الخطيــب كان عليــه التعــري كلي
اســتجوابه وضربــه أيضــا بــأدوات مــن ضمنهــا الهــراوة. وبعــد أيــام قليلــة ُنقــل إلــى زنزانــة أخــرى مشــابهة مــن 
حيــث اكتظاظهــا واتســاخها. وفــي فتــرة اعتقالــه كان NK12 يســمع صــراخ المعتقليــن اآلخريــن، الذيــن كانــون 
ُيعَذبــون حينهــا. كمــا كان بإمكانــه فــي هــذه األثنــاء ســماع أزيــز الكهربــاء، األمــر الــذي دعــاه إلــى تخميــن أن 
اآلخريــن يعذبــون بالصعقــات الكهربائيــة. ظــل NK12 قابعــا فــي فــرع الخطيــب لمــدة أحــد عشــر يومــا قبــل أن 

ُيحال إلى الفرع 285 في كفر سوسة.

المدعيــة بالحــق المدنــي NK13 كانــت قــد شــاركت فــي أواخــر شــهر أيــار / مايــو 2012 بأحــد االعتصامــات. 
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وخوفــا منهــا مــن أن يصيــب ابنتهــا مكــروه مــا، قامــت المدعيــة بالحــق المدنــي NK14، التــي كانــت تحافــظ علــى 
ابتعادهــا بعــض الشــيء عــن األحــداث الفعليــة، بمرافقتهــا. وعلــى حيــن غــرة ظهــر عناصــر أمــن وأطلقــوا 
الرصــاص فــي الهــواء وجــّروا المشــاركين فــي المظاهــرة إلــى داخــل حافلــة. ومــن بيــن هــؤالء كانــت المدعيــة 
بالحــق المدنــي NK14. التــي نقلــت بعــد إقامــة لهــا فــي القســم 40 إلــى الفــرع 251 لُتــزج هنــاك مــع ابنتهــا فــي 
زنزانــة جماعيــة تعــادل مســاحتها نحــو 9 م2 لــم تكــن بهــا أيــة نوافــذ مــع قرابــة 20 امــرأة أخــرى. وهنــاك بقيتــا 
لمــدة يوميــن اثنيــن، دون أن يتكلــم معهمــا أي مــن العامليــن فــي الفــرع. وواحــدة تلــو األخــرى نــودي علــى 
النســاء فــي الزنزانــة لغــرض اســتجوابهن. وبعــد اســتجوابها، الــذي لــم تتعــرض فيــه ألي عنــف جســدي، بــل 
كان عليهــا فقــط توقيــع أوراق، ]تــم نقلهــا[ إلــى زنزانــة فرديــة. لقــد عانــت المدعيــة بالحــق المدنــي بوجــه خــاص 
عندمــا كان عليهــا ســماع صــوت صــراخ ابنتهــا NK13. وفــي آخــر المطــاف ُجلبــت ابنتهــا NK13 إلى نفــس الزنزانة. 

لقد قضت كلتاهما ما مجمله 23 يوما في فرع الخطيب في ظل الظروف الفظيعة السائدة هناك.

 لقــد كان للمدعيــة بالحــق المدنــي NK13 حظــا أقــل مــن والدتهــا مــن حيــث مــا يتعلــق باالعتــداءات 
الجســمانية واللفظيــة. فقــد تــم اســتجوابها فــي فــرع الخطيــب مــرارا، وكانــت معرضــة كل مــرة لتنكيــل 
الســجانين الحاضريــن لفظيــا وبدنيــا، بــل وفــي ظــل اســتخدام أدوات ضــرب أحيانــا. كمــا كانــت تعانــي إلــى جانــب 
أعمــال التنكيــل التــي تعرضــت لهــا مــن ظــروف الحبــس الرديئــة. فحينمــا دخلــت الفــرع هّبــت فــي وجههــا رائحــة 
فظيعــة لمزيــج مكــّون مــن الــدم والبــول. لقــد تــم تفتيشــها مــن قبــل ممرضتيــن تعمــالن فــي المستشــفى 
قبــل أن ُتنقــل إلــى الزنزانــة. الزنزانــة كانــت صغيــرة واألغطيــة المّوفــرة كانــت قــد هيمنــت عليهــا الحشــرات. 
بعــد بضــع أيــام تــم إخراجهــا مــن الزنزانــة وأخذهــا إلــى غرفــة أخــرى. لُتعلــق هنــاك مــن معصميهــا وُتضــرب فــي 
هــذه الوضعيــة دون توفــر أدنــى فرصــة أمامهــا لحمايــة نفســها. هــذا ناهيــك عــن أنــه قــد تــم صــب ســائل 
ســاخن عليهــا، ومــن ثــم تثبتهــا علــى لــوح لتتعــرض فــي هــذه الوضعيــة أيضــا إلــى عنــف جســدي، إذ ُضربــت 
ــدون  ــى غرفــة ب ــرك العاملــون NK13 للوقــت الحاضــر ُنقلــت إل ــى أخمــص قدميهــا. وبعــد أن ت بوجــه خــاص عل
نوافــذ. المصبــاح فــي هــذه الغرفــة كان مضيئــا بــال انقطــاع. ولــم يكــن بمقدورهــا التفرقــة مــا بيــن الليــل والنهار. 
فكانــت تضــع كل يــوم بــذرة زيتــون جانبــا كــي تعــرف عــدد األيــام التــي قضتهــا هنــاك. لقــد كان مــن المســموح 
لهــا التوجــه مرتيــن فــي اليــوم إلــى المرحــاض، ومرتــان فــي اليــوم أيضــا كانــت تحصــل علــى مــا يــؤكل. وخــالل فتــرة 
ــة أيضــا  ــة كانــت تســمع بشــكل متواصــل أصــوات الضــرب والصــراخ، ومتواصل ــة الفردي تواجدهــا فــي الزنزان
باتــت رتابــة االعتــداءات الجنســية ذات الطابــع اللفظــي والبدنــي الصــادرة عــن الســجانين الحاضريــن. وقــد كان 
الخــوف والهلــع مــن أن يتــم اغتصابهــا يالزمانهــا فــي كل وقــت. وبعــد أيــام قليلــة ُنقلــت إلــى زنزانــة أخــرى كانــت 
والدتهــا قابعــة فيهــا بَجَلــد لبضــع أيــام. وتلــك الزنزانــة تشــاركتها كلتــا االمرأتيــن إلــى حيــن إطــالق ســراحهما. 

NK13 ما زالت تعاني حتى اللحظة من صدمة نفسية جسيمة.

وفــي أواخــر شــهر آب / أغســطس تــم باللجــوء إلــى ذريعــة اســتدراج NK15 لمغــادرة مــكان عملــه ونقلــه 
إلــى فــرع الخطيــب، حيــث ظــل حتــى أوائــل شــهر تشــرين الثانــي / نوفمبــر2011. وُأنــزل هنــاك فــي ظــل ظــروف 
الإنســانية فــي زنزانــة فرديــة ليخضــع لمــا مجملــه ســتة حتــى عشــرة اســتجوابات. وقــد أســند إليــه أنــه قــد تكلــم 
بشــكل ســيء عــن الرئيــس فضــال عــن قيامــه بتنظيــم تظاهــرات والمشــاركة بهــا. لقــد ُضــرب علــى أخمــص 
قدميــه الحافيتيــن باســتعمال كابــل. كمــا شــهد فــي أحــد اســتجواباته كيــف كان يتــم تعذيــب شــخص آخــر إلــى 
جانبــه. وبــات أيضــا خــارج نطــاق االســتجوابات شــاهدا علــى أعمــال تنكيــل بآخريــن. وبعــد أن قضــى مــا مجملــه 
25 يومــا فــي إحــدى الزنزانــات الفرديــة، التــي كان الضــوء فيهــا مشــّغال بــال انقطــاع، تــم نقلــه إلــى زنزانــة جماعيــة. 
وحينمــا بــات الطقــس بــاردا حصــل المعتقلــون علــى أغطيــة. ولمــا كانــت هــذه األغطيــة ملوثــة بالقمــل، 

فسرعان ما كان المعتقلون برمتهم مصابين بالقمل في غضون فترة وجيزة. 

المدعــي بالحــق المدنــي NK16 اســتدرج بتاريــخ 26/09/2011 بالحيلــة إلــى خــارج عيادتــه ليقضــى بعدهــا مــا 
مجملــه 40 يومــا دونمــا ســبب قانونــي كمعتقــل فــي فــرع الخطيــب. لقــد كان NK16 بدايــة مــع شــخص آخــر فــي 
زنزانــة فرديــة وكان هــذا الشــخص يعانــي مــن إصابــات جســيمة فــي رأســه. أمــا بقيــة فتــرة اعتقاله فقــد قضاها 
فــي إحــدى الزنزانــات الجماعيــة. الظــروف الســائدة هنــاك كانــت فظيعــة. فلــم يكــن بمقــدور NK16 علــى مــدار 
40 يومــا ال التحمــم وال حتــى االغتســال. ماراثــون االســتجوابات كان قــد بــدأ بعــد أيــام قليلــة مــن وصولــه. 
وكانــت كافــة االســتنطاقات تجــري علــى نفــس الوتيــرة: كان عليــه اإلجابــة عــن األســئلة معصــوب العينيــن. 
وكلمــا لــم تعجــب الموظــف إجاباتــه، كان عليــه االســتلقاء علــى األرض ليقــوم أحــد الســجانين عندئــذ بضربــه 
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ــم يكــن NK16 لوحــده فــي بعــض مــن هــذه االســتجوابات. إذ كان  ــه باســتعمال هــراوة. ل ــى أخمــص قدمي عل
 NK16 هنــاك معتقــل آخــر موجــود فــي الوقــت ذاتــه قيــد االســتنطاق والضــرب. لقــد كانــت المعانــاة التــي تكبدهــا
فــي الســجن فــي المقــام األول معانــاة نفســية. إذ أن الوضــع الــذي كان موجــودا فيــه بــدا بالنســبة لــه يائســا 

لدرجة أنه كان يفكر في االنتحار. 

2011. وكانــت  أيــار / مايــو  لقــد كان مــن المزمــع إقامــة تظاهــرات فــي منطقــة الزبدانــي فــي شــهر 
اإلجــراءات المتخــذه مــن قبــل النظــام تجــاه الناشــطين هنــاك ذات طابــع قــاس وصــارم. وفــي عمليــة واســعة 
النطــاق اقتحــم رجــال أمــن عــدد مــن الشــقق وألقــوا القبــض علــى 100 حتــى 150 شــخص. NK17 كان مــن بيــن 
هــؤالء. فقــد تــم جــّره إلــى داخــل إحــدى الحافــالت وُنقــل إلــى فــرع الخطيــب. وكان الطريــق إلــى داخــل الفــرع، 
شــأنه شــأن الرحلــة إلــى هنــاك، مصحوبــا باإلهانــات والضربــات. ولــم يكــن بمقــدوره بســبب كنــزة الصــوف التــي 
كانــت مســحوبة فــوق رأســه ال أن يأتــي بــرد فعــل علــى أعمــال التنكيــل بــه وال أن يقــوم بمــا قــد يســاعده علــى 
تحاشــي إصابتــه. لقــد تــم اســتجوابه مرتيــن ُضــرب خاللهمــا بكابــل علــى أخمــص قدميــه وهــو مســتلق علــى 
األرض. وباقــي جســمه أيضــا كان مرمــى لســهام االعتــداءات العنيفــة. وقــد تكبــد إصابــات فــي قدميــة وأورام 
دمويــة علــى كامــل جســمه. بحيــث بــات فــي وقــت مــا ال يشــعر باأللــم أكثــر مــن ذلــك. أمــا عــن الوقــت الــذي لــم 
يكــن ُيســتجوب فيــه، فقــد كان يقضيــه فــي الزنزانــة الجماعيــة، التــي كان يســمع فيهــا صــراخ المعتقليــن 

اآلخرين الخاضعين لالستنطاق. لقد قضى NK17 في الفرع ما مجمله خمسة أيام.

فــي مطلــع شــهر حزيــران / يونيــو مــن عــام 2012 ألقــي القبــض علــى NK18 فــي إحــدى الحدائــق العامــة 
حيــن كان جالســا بســالم مــع أصدقــاءه، لُينقــل بعدهــا لمــدة أســبوع واحــد إلــى فــرع الخطيــب. ولمــا وصــل إلــى 
هنــاك كان عليــه خلــع مالبســه بأكملهــا باســتثناء الســروال الداخلــي لُيــزج بعدهــا فــي زنزانــة تعــادل مســاحتها 
20 م2 تواجــد فيهــا نحــو 100 معتقــل آخــر. الجــو فــي هــذه الزنزانــة كان حــارا بشــكل ال يطــاق. وبعــد بضــع أيــام 
اقتيــد إلــى الطابــق العلــوي وأخــذ ينتظــر اســتجوابه فــي غرفــة أشــبه مــا تكــون بالمطبــخ. وهنــاك التقــى صدفــة 
بأحــد أصدقــاءه الذيــن القــي القبــض عليهــم معــه. ولمــا وصــل مــرة أخــرى إلــى عنبــر الزنزانــات الواقــع تحــت 
األرض، أراد المدعــي بالحــق المدنــي مرافقــة صديقــه. األمــر الــذي ســمح بــه ســجان طلــب منــه ذلــك. NK18 تبــع 
صديقــه ســذاجة منــه دون أن يخمــن أن هــذه اللعبــة الماكــرة ال تفــي بــأي غــرض ســوى توفيــر المناســبة 
لالنهيــال عليــه بــال هــوادة ضربــا بكابــل لدقائــق طويلــة. هــذا وقــد تعــرض المدعــي بالحــق المدنــي خــالل 
االســتجواب الــذي أجــري معــه بعــد ذلــك بأيــام قليلــة للضــرب والــركل. لقــد أوصــل موظــف االســتجواب لذهــن 
NK18 بشــكل واضــح أنــه ســيقتله بطلقــة واحــدة إن لــم يتعــاون معهــم وأن مــا مــن أحــد سيســأل عنــه بعــد 
ذلــك قــط. كان مــن المتوقــع منــه أن يذكــر أســماء لصحافييــن وأطبــاء. وحينمــا أحجــم المدعــي بالحــق المدنــي 
عــن ذلــك تلقــى ضربــة بعقــب البندقيــة كمــا تــم ركلــه علــى رأســه لدرجــه أن ذقنــه قــد ارتطمــت بــاألرض مــا أدى 

بدوره إلى أن فقد وعيه. وبعد سبعة أيام تم نقله إلى فرع آخر في نجها.

شــارك NK19 مشــاركة فعالــة بمظاهــرات أقيمــت فــي ســوريا. وألنــه كان يعلــم أن النظــام يراقبــه، فقــد 
ــأ لــدى أحــد األصدقــاء فــي غمــارة الواقعــة خــارج دمشــق. ولكــن دون جــدوى، إذا أن شــبيحة النظــام قــد  اختب
ــه  ــوا يدي ــم ســحبوا قميصــه فــوق رأســه وكبل ــخ 27/07/2021. ث ــه بتاري ــاك وألقــوا القبــض علي ــه هن ــروا علي عث
بربطــات بالســتيكية وأخــذوه إلــى ]...[، حيــث أخضعــوه لتنكيــل جســيم، وحاولــوا التنكيــل بــه جنســيا، محاوليــن 
فــي آخــر المطــاف تنفيــذ إعــدام وهمــي بحقــه. وبعــد اقتيــاده  مــرورا بالقســم 40 أحضــره رجــال األمــن  إلــى فــرع 
الخطيــب بتاريــخ 29 أو 30/07/2012. لكــن NK19 لــم يتمكــن نظــرا لوضعــه الجســدي الــردئ مــن البقــاء هنــاك، 
فُنقــل بعــد أن قضــى ليلــة واحــدة فقــط إلــى المستشــفى العســكري فــي حرســتا. إال أنــه قــد تلقــى هنــاك أيضــا 
ــرة – وهــو مقيــد علــى الســرير، ومراَقــب مــن قبــل ســجانين مــن فــرع الخطيــب فــي غرفــة كانــت  ــات كثي ضرب
محجــوزة خصيصــا للقادميــن مــن فــرع الخطيــب. وقــد تــم تنفيــذ هــذه الضربــات فــي العــادة باســتعمال أنبــوب 
بالســتيكي أو كابــل، علمــا بــأن الســجانين كانــوا يحبــذون الضــرب علــى اإلصابــات القائمــة. أمــا الجنــاة فقــد كانــوا 
الســجانون أنفســهم، بــل وحتــى طاقــم الرعايــة الطبيــة المنتمــي للمستشــفى. األمــر الوحيــد الــذي لــم يتلقــاه 
المدعــي بالحــق المدنــي فــي هــذه الفتــرة التــي أقامهــا فــي المستشــفي هــي الرعايــة الصحيــة. وبعــد ثمانيــة أو 
تســعة أيــام أعيــد مــرة أخــرى إلــى فــرع الخطيــب، حيــث تواصلــت  سلســلة العــذاب. وفــي أحــد االســتجوابات 
ُطلــب مــن NK19 أن يذكــر أســماءا أخــرى لمنشــقين مزعوميــن. ولغــرض جعلــه هشــا كان عليــه االنتظــار أمــام 
البــاب لمــدة ســاعة كاملــة وســماع صرخــات ألــم معتقــل آخــر، اســتجوب قبلــه مباشــرة و ]...[ وتــم ضمــن أمــور 
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أخــرى صــب بالســتيك ســاخن ومنصهــر علــى وجهــه ]...[. وحينمــا طلــب NK19 بعــض المــاء خــالل االســتجواب، 
ُقــدم لــه مــاءا مكثفــا قــذرا مــن المكيــف الهوائــي. كمــا وتــم عنــده أيضــا اســتخدام البالســتيك المســخن، الــذي 
ُســكب علــى ظهــره. الزنزانــة الجماعيــة التــي كان ُمنــزال فيهــا، كانــت مكتظــة عــن آخرهــا. وبصفتــه قادمــا جديــدا 
لــم يكــن مــن الجائــز لــه إال أن يقــف فــي وســط الغرفــة. أمــا األشــخاص المتواجــدون هنــاك منــذ فتــرة طويلــة 
 NK19 فقــد كان لهــم أمكنــة علــى الجوانــب. وبعــد فتــرة مــا بــات لــه هــو أيضــا مــكان بجانــب المرحــاض. غــادر

الفرع بتاريخ 20/08/2012.

فــي أحــد أيــام الجمعــة فــي شــهر تمــوز / يوليــو 2012 تــم القبــض علــى NK20 ســوية مــع عمــه / خالــه وابــن 
عمــه / خالــه وُنقــل إلــى الفــرع 251، حيــث قضــى حوالــي أســبوع. لقــد أســند إليــه أنــه قــد شــارك بالقتــال ضــد 
الجيــش الســوري. وخــالل فتــرة وجــودة فــي الســجن لــم يتــم ال اســتجوابه وال التنكيــل بــه. بــل قــد تعــرض 
للضــرب فقــط عنــد وصولــه إلــى الفــرع وهــو فــي طريقــه إلــى المبنــى. وســائر األشــخاص الموجوديــن معــه فــي 
الزنزانــة أيضــا لــم يتعرضــوا للعنــف فــي فتــرة وجــود NK20 معهــم بأكملهــا. غيــر أنهــم كانــوا يعانــون مــن 
ســماع صــراخ المعتقليــن اآلخريــن. لقــد قضــى المدعــي بالحــق المدنــي الفتــرة حتــى لحظــة اإلفــراج عنــه فــي 
زنزانــة بــال نوافــذ، هيمنــت عليهــا رائحــة الرطوبــة. وعنــد اإلفــراج عنــه كان يعانــي كســائر المعتقليــن معــه مــن 

الجرب.

المدعيــة بالحــق المدنــي NK21 كانــت ناشــطة معارضــة شــاركت فــي مظاهــرات. وبمناســبة رحلــة كانــت 
تــود القيــام بهــا أوقفــت بتاريــخ 17/03/2012 مــن قبــل عناصــر أمــن وطولبــت بــأن تحضــر إلــى فــرع الخطيــب. 
وخوفــا منهــا ممــا قــد يحصــل لهــا لــم تنصــاع لهــذه المطالبــة. وبعــد أن باتــت غيــر قــادرة علــى االختبــاء أكثــر مــن 
ذلــك، توجهــت بالتالــي فــي أواخــر شــهر آذار / مــارس، أوائــل شــهر نيســان / أبريــل، ربمــا بتاريــخ 04/04/2012 إلــى 
الفــرع محركــة بذلــك عجلــة تحقيقــات ضدهــا دامــت قرابــة 50 يومــا. وبينمــا ُســمح لهــا بدايــة أن تعــود إلــى 
منزلهــا كل مــرة، كان عليهــا بعــد أيــام قليلــة أن تظــل وتبيــت فــي الفــرع. وتلــى هــذه الليلــة عشــر ليــال، بيــد أنهــا 
لــم تقضيهــا هنــاك كلهــا دفعــة واحــدة. فمــرة باتــت هنــاك لليلتيــن متتاليتيــن، ومــرة لثــالث ليــال. أمــا فــي باقــي 
األيــام فقــد ُســمح لهــا كمــا جــرت العــادة بدايــة أن تعــود إلــى منزلهــا، علــى أن تحضــر فــي اليــوم التالــي مــرة أخــرى 
إلــى فــرع الخطيــب وتجيــب علــى أســئلة موظفــي االســتجواب. وبعــد أيــام قليلــة مــن االســتجواب األول، الــذي 
ُقــدم لهــا فيــه حتــى المــاء والقهــوة والشــاي، أنزلــت NK21 إلــى القبــو وتــم التنكيــل بهــا ألول مــرة. الغرفــة كانــت 
متســخة ولــم تكــن بهــا نوافــذ. وكانــت جدرانهــا ملطخــة بالدمــاء. الســجانون الحاضــرون كانــوا يضربونهــا 
والــركالت أصابــت ظهرهــا ورقبتهــا  الضربــات  بنــاء علــى تعليمــات مــن موظــف االســتجواب.  ويركلونهــا 
وأذنيهــا. وتكــررت هــذه العمليــة فــي اســتجوابات الحقــة أجريــت هــي األخــرى فــي القبــو. كمــا وقــد تــم تثبتهــا مــن 
يديهــا علــى الســقف لُتتــرك بعدهــا معلقــة فــي هــذه الوضعيــة لمــدة ســاعات. وفــي مواقــف أخــرى تعرضــت 
لصعقــات كهربائيــة علــى ركبتهــا وكتفيهــا ]وفــي[ منطقــة الصــدر، كمــا كانــت توَصــف بشــكل مســتمر بشــتائم 
ذات طابــع جنســي كعبــارة "شــرموطة" و "منيوكــة" ]...[. وفــي أحــد االســتنطاقات، التــي ال تعــد وال تحصــى 
حســبما شــعرت بــه، أو باألحــرى فــي إحــدى جلســات التعذيــب أمســك أحــد الســجانين بــرأس NK21 وشــده إلــى 
حجــره. ولــم يتــرك هــذا المدعيــة بالحــق المدنــي إال نــزوال عنــد مطالبــة ســجان آخــر لــه بذلــك. وفــي أوقــات عــدم 
خضوعهــا الســتجواب مــا، كانــت NK21 قابعــة فــي زنزانــة فرديــة مظلمــة تســمع صــراخ وبــكاء المعتقليــن 

اآلخرين.

ــي  ــل الت ــاة مــن جــراء أعمــال التنكي ــى األقــل 30 معتقــال الحي ــكاب الجريمــة عل ــرة ارت لقــد فــارق فــي فت
عاشوها في فرع الخطيب.

لننتقــل اآلن، هيئــة المحكمــة  الموقــرة، إلــى شــخص المتهــم، وذلــك بالمــدى الــذي ُيعــد هامــا للجرائــم 
المرتكبة، وإلى مساهماته في ارتكاب الجريمة بالتحديد.

لقــد درس أنــور ر.، بعــد حصولــه علــى الثانويــة العامــة، مــادة الحقــوق فــي دمشــق. وتقــدم حتــى خــالل 
دراســته الجامعيــة فــي عــام 1984 بطلــب للعمــل لــدى الشــرطة، التــي التحــق بهــا بتاريــخ 02/12/1986. علــى 
ثمانينيــات القــرن المنصــرم كان يهيمــن فــي ســوريا طابــع االضطهــاد الشــديد لــكل شــكل مــن أشــكال 
المعارضــة وذلــك مــن قبــل الرئيــس الســابق، حافــظ األســد، والــد الرئيــس الحالــي. وبعــد انتفاضــات اإلخــوان 
المســلمين وســحقهم فــي مجــزرة وقعــت فــي حمــاة بتاريــخ 02/02/1982 أودي فيهــا بحيــاة اآلالف مــن 
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ــذاك أوضــاع مشــابهة لمــا حصــل  ــاك آن ــة عــن آخرهــا. لقــد كانــت تســود هن ــن باتــت الســجون ممتلئ المدنيي
الحقا في عام 2011.

وبعــد إنهــاء تدريبــه فــي أكاديميــة الشــرطة بتاريــخ ]...[، والتــي اجتازهــا بشــكل مــوازٍ لدراســته الجامعيــة، 
عمــل أنــور ر. بدايــة فــي دوائــر الجــوازات فــي ]...[ و ]...[. وخــالل هــذه الفتــرة اختتــم دراســته الجامعيــة فــي مجــال 
الحقــوق. واعتبــارا مــن تاريــخ 22/08/1992 اشــترك فــي دورة تدريبــة لضبــاط الشــرطة الناشــئين واختتمهــا بعــد 
ســنة واحــدة محتــال المرتبــة الثانيــة فــي فوجــه. بعــد ذلــك عمــل المتهــم لمــدة ســنة ونصــف كضابــط مــدرب 
فــي أكاديميــة الشــرطة، قبــل أن ينتقــل عــام 1995 للعمــل لــدى المخابــرات العامــة الســورية وهــو فــي الثانيــة 
والثالثيــن مــن عمــره نظــرا لتحصيالتــه الممتــازة أثنــاء إشــغاله لمنصــب المســؤول عــن الــدورة التدريبــة 
المذكــورة للتــو. وقــد عمــل فــي الســنة والنصــف األولــى فــي الفــرع 251، حيــث كان مســؤوال عــن الدوريــات وحــي 
الســفارات. بعدئــذ تــم نقلــه كضابــط تحقيــق إلــى الفــرع 285 المســؤول عــن التحقيقــات والكائــن فــي كفــر 
سوســة. وفــي 09/08/2008 – أنــور ر. كان قــد ترقــى فــي هــذه األثنــاء إلــى رتبــة مــالزم أول – انتقــل مــرة أخــرى 
ليعــود إلــى الفــرع 251 ليتولــى هنــاك مهمــة إدارة قســم التحقيقــات. بتاريــخ 01/01/2011 تمــت ترقيتــه إلــى رتبــة 

عقيد.

ــر متواجــدا فــي الطابــق  ــارا مــن تاريــخ 01/01/2011 علــى أبعــد تقدي ــور ر. اعتب لقــد كان مكتــب المتهــم أن
األول مــن أحــد مبانــي الفــرع 251 فــي حــي الخطيــب فــي دمشــق. أمــا موظفــو االســتجواب فقــد كانــوا فــي 
الطابــق األرضــي. وفــي قبــو هــذا المبنــى كان ســجن الفــرع 251، الــذي كان بــه مكتــب آخــر صغيــر واقــع تحــت 
تصــرف أنــور ر. إلــى قســم التحقيقــات يتبــع ، فضــال عــن المتهــم نفســه، 30 حتــى 40 موظفــا – منهــم ســتة أو 
ســبعة موظفــي اســتجواب، ســجانين، ومديــر الســجن الــذي كان يطلــق عليــه اســم أبو ع. وبتاريــخ 09/09/2012 
ــه حتــى لحظــة انشــقاقه فــي شــهر  ــاك قائمــا علــى رأس عمل ــى الفــرع 285، وظــل هن ــور ر. إل ُنقــل المتهــم أن

كانون األول / ديسمبر من عام 2012. وكان قد أنهى بتاريخ 07/12/2012 آخر يوم عمل له في فرع الخطيب.

تحــت إدارة ومســؤولية المتهــم فــي الســجن تــم فــي فتــرة وقــوع الجريمــة إجــراء مــا ذكــر آنفــا مــن أعمــال 
تعذيــب وتنكيــل وقتــل، إذ أنــه قــد كان، بصفتــه مديــرا لقســم التحقيــق، مســؤوال أيضــا عــن األوضــاع الســائدة 
فــي ذلــك الســجن بعينــه. ]...[ كانــوا خاضعيــن إلمرتــه مباشــرة. ناهيــك عــن أنــه قــد كان أيضــا يتــرأس مــن ناحية 
عســكرية العامليــن فــي الســجن. المتهــم كان يقّســم المهــام علــى موظفــي االســتجواب والســجانين، كمــا 
كان يراقــب أعمالهــم ويتخــذ القــرارات بشــأن مجريــات العمــل وفــي هــذا الســياق أيضــا بشــأن اســتخدام 

طرائق التعذيب الممنهجة والوحشية.

العاملــون كانــوا يطبقــون تعليمــات وأوامــر المتهــم. علمــا بأنــه لــم يكــن علــى المتهــم هنــا فــي كل حالــة 
علــى حــدة األمــر بإجــراء أعمــال تعذيــب وتنكيــل. فالنظــام كان معروفــا بالنســبة لــه ولمرؤوســيه علــى حــد 
ســواء وبــات يجــري فــي عروقهــم. كل منهــم كان علــى علــم بمــا يتعــرض لــه الســجناء بشــكل عشــوائي وال 
مبالــي مــن إذالل وتنكيــل وتعذيــب، ليــس مــن النــادر أن يصــل بهــم إلــى الوفــاة. ولــم يكــن األمــر يتطلــب أمــرا 
صريحــا إال إن كان ال يتعيــن أن يخضــع أحــد المعتقليــن – خالفــا للقاعــدة – ألعمــال تنكيــل وتعذيــب وحشــية. 
بــل أن المتهــم كان يشــارك بنفســه فــي اســتجوابات مــا بيــن الحيــن واآلخــر. ] ...[ غيــر أنــه قــد بــات، نتيجــة 
النتمــاءه الموالــي للمخابــرات علــى مــدار أعــوام طويلــة بصفتــه عقيــدا ومديــر قســم، غيــر مضطــر إلــى أن يلطــخ 

يديه بنفسه. وما الذي سيدفعه للقيام بذلك، طالما كان لديه لهذا الغرض مستجوبيه وسجانيه.
المتهــم أنــور ر. كان علــى علــم طيلــة فتــرة وقــوع الجريمــة بحجــم أعمــال التعذيــب والتنكيــل، الجنســي 
منهــا أيضــا. ولــذا فقــد كان يعــرف ويعــي أن هنــاك معتقليــن قــد وافتهــم المنيــة مــن جــراء تعرضهــم لهــذا 
الكــم الهائــل مــن العنــف، األمــر الــذي كان المتهــم علــى األقــل علــى اســتعداد لتقبــل وقوعــه. لــم يكــن المتهــم 
أحيانــا موافقــا علــى اإلجــراءات المتخــذة اعتبــارا مــن شــهر آذار / مــارس 2011، ذلــك ألن هــذه اإلجــراءات تعرقــل 
عملــه كمحقــق. إذ أن األشــخاص الذيــن يتعرضــون بعــد القبــض عليهــم مباشــرة لتنكيــل شــديد يفقــدون 
ــم تعيقــه عــن االســتمرار فــي  ــه هــذه ل ــر أن معرفت ــكالم، ]ال يعــد باإلمــكان اســتجوابهم[. غي ــى ال قدرتهــم عل

ممارسة عمله إلى حين نقله.

]استراحة[
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لننتقــل إآلن إلــى تقديــر األدلــة. المحكمــة  الموقــرة، تقــوم االســتنتاجات المبينــة للتــو علــى أقــوال الخبيــر 
ــى أقــوال  ــن فــي المحاكمــة فضــال عــن ارتكازهــا عل ــى أســماع الحاضري ــرأت عل ــق عوينــت وًق ــى وثائ ت. ر. وعل

شهود كثيرين وإفادة المتهم نفسه، إن كان باإلمكان أصال أن ُيعتد بها.
لنتظــرق بــادئ ذي بــدء إلــى إفــادة المتهــم، التــي أوعــز لمدافعيــه بقراءتهــا فــي الجلســة الخامســة مــن 

المحاكمة: 

يســتمد مــن جوهــر إفــادة المتهــم أنــه قــد ألــزم نفســه كضابــط لــدى الشــرطة فــي منتصــف الثمانينيــات 
خــالل دراســته الجامعيــة لمــادة الحقــوق. وذكــر إنــه قــد ُصّنــف بعــد ارتقــاءه ضمــن الشــرطة إلــى مديريــة أمــن 
الدولــة عــام 1995. لينتقــل، بعــد عملــه لمــدة ســنوات طويلــة فــي الفــرع 285، فــي عــام 2008 إلــى الفــرع الداخلــي، 

أي الفرع 251، حيث عهدت إليه مهمة إدارة قسم التحقيقات.

وقــال إن "الفوضــى" كانــت قــد اندلعــت فــي ســوريا ابتــداء مــن 15/03/2011. ومــع بدايــة االحتجاجــات فــي 
ســوريا كان الحرس الجمهوري بقيادة ماهر األســد، أخ بشــار األســد، ]...[ هو المســؤول عن قمع المعارضة 
فــي دمشــق وريــف دمشــق. وأضــاف إن الجهــة المســؤولة عــن االعتقــاالت الُمنفــذة فــي مجــال اختصــاص 
فــرع الخطيــب قــد تمثلــت بوجــه خــاص بالحــرس الجمهــوري، علمــا بــأن إجــراءات هــذه كان يهيمــن عليهــا 

طابع الشدة والقسوة.

 وكان معظــم المعتقليــن الــذي تــم نقلهــم إلــى فــرع الخطيــب يعانــون مــن جــروح وكســور. وبــدال مــن 
ــارا مــن تاريــخ  ــم يقــل اعتب ــه الفــرع 251، فــإن عــدد المعتقليــن هنــاك ل ــد ل ــذي أُع 200 معتقــل، وهــو العــدد ال
15/03/2011 عــن 1,000 معتقــل. كمــا وصــف الرعايــة الطبيــة هنــاك بالردئيــة فيمــا وصــف التعذية بغيــر الكافية. 
غيــر أن هــذا بــدوره يقــع تحــت مســؤولية مديــر الفــرع 251، وهــو توفيــق يونــس، األمــر الــذي دعــاه إلــى تقديــم 
شــكوى لــدى األخيــر. ونظــرا لالعتقــاالت الكثيــرة التــي كان الحــرس الجمهــوري يجريهــا، فقــد كان هــو، العقيــد 
ر.، يريــد مراجعــة كل حالــة علــى حــدة، إن كان المعتقلــون مطلوبيــن بحكــم أمــر قضائــي صــادر بحقهــم يقضــي 
بإلقــاء القبــض عليهــم. أمــا بالنســبة لألشــخاص، الذيــن لــم تكــن أســماؤهم مدرجــة فــي قائمــة بهــذا الشــأن 
]...[، فقــد بــدأ بإصــدار مســتندات بإخــالء ســبيلهم، كــي يتــم اإلفــراج عنهــم. وبســبب التدخــل المســتمر للحرس 
الجمهــوري، فقــد أشــار أنــور ر. مرتيــن لتوفيــق يونــس، أن الحــرس الجمهــوري ينفــذ اعتقــاالت تعســفية. وذكــر 

أن توفيق يونس كان قد قال له في المرة الثانية، أّلا يكرر ذلك.

إذ أن توفيــق يونــس كان قــد خاطبــة فــي أوائــل شــهر نيســان / أبريــل 2011 قائــال لــه إن آالف الســكان 
فــي بلــدة الحولــة، التــي ينحــدر منهــا أنــور ر.، قــد خرجــوا بمظاهــرات ضــد النظــام. واصفــا هــؤالء بالخونــة. وهــو 
بــدوره، أي أنــور ر.، قــد أدرك ذلــك علــى أنــه تهديــد مباشــر تجاهــه. وقــال إنــه كان قــد اتخــذ القــرار آنــذاك أن ال بــد 

له من االنشقاق.

وأضــاف إنــه كان قــد قــّدم المســاعدة لمحتجزيــن فــي الفتــرة مــا بيــن شــهر آذار / مــارس حتــى حزيــران / 
يونيــو 2011، أينمــا كان قــادرا علــى ذلــك. وإنــه قــد أوصــى بإطــالق ســراح غيــر المســلحين مــن المشــاركين 
بالمظاهــرات – خالفــا للمســلحين –، األمــر الــذي حصــل فــي بعــض األحيــان أيضــا وفقــا ألقوالــه. وعلــى ضــوء 
ذلــك فقــد قــام ضبــاط قياديــون مــن الحــرس الجمهــوري بتقديــم بــالغ ضــده لــدى توفيــق يونــس فــي أوائــل 
شــهر حزيــران / يونيــو 2011. وتوفيــق يونــس بــدوره كان قــد صــرح تجاهــه بعــد ذلــك، بإنــه يعتــزم إعــادة هيكلــة 

قسم التحقيقات.

ثــم قــام العميــد توفيــق يونــس فــي أوائــل شــهر حزيــران / يونيــو 2011 بتجريــده ]مــن منصبــه[ بأثــر فــوري. 
أمــا وظائفــه ومهامــه فقــد اســتلمها ضبــاط أقــل رتبــة منــه وهــم الرائــد عبــد المنعــم ن، والمــالزم األول عمــر 
س. وضبــاط آخــرون مــن القســم 40. فباتــت مهمتــه اعتبــارا مــن هــذه اللحظــة مقتصــرة فقــط علــى تقديــم 
نتائــج االســتجوابات لمديــر القســم. غيــر أن وظيفتــه لــم ُتســحب منــه بصفــة رســمية. بــل إنــه قــد كان مطالبــا 
باألحــرى بالتوجــه بانتظــام إلــى الســجن، كــي ال يالحــظ العاملــون هنــاك، أن قســمه موجــود قيــد إعــادة الهيكلــة 
وإنــه قــد تــم تأســيس دولــة داخــل دولــة. وقــال إنــه لــم يكــن مكلفــا اعتبــارا مــن شــهر حزيــران / يونيــو 2011 

بشؤون االستجوابات.
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وأضــاف إنــه كان فــي الفتــرة التــي تلــت ذلــك، حتــى لحظــة نقلــه إلــى الفــرع 285، قــد ســمع عــن نقــل 
معتقليــن كثيريــن إلــى كل مــن مستشــفى الهــالل األحمــر والمستشــفى العســكري حرســتا. كمــا أنــه كان 
ــه إن عبــد المنعــم ن. يســتنطق معتقليــن ويســتخدم  ــه قــد قيــل ل يســمع صراخــا وهــو فــي مكتبــه. وذكــر أن
العنــف ضدهــم، وذلــك بحضــور ضبــاط صــف مــن القســم 40. ولــم يذكــر المتهــم، بالنســبة لطرائــق التعذيــب 
تحديــدا، إال إنــه لــم تكــن فــي فــرع الخطيــب أيــة تجهيــزات لتعليــق المعتقليــن مــن معاصــم أيديهــم، بعبــارة 

أخرى تجهيزات للتعذيب بطريقة "الشبح". 
وقــال إنــه قــد حــاول ابتــداء مــن شــهر حزيــران / يونيــو 2011 تنســيق انشــقاقه عبــر منتميــن إلــى الجيــش 
الســوري الحــر. غيــر أن هــذا لــم يكــن ممكنــا إال بــدون أســرته، األمــر الــذي جعلــه يرفــض ذلــك. وهــذا بالــذات قــد 
ــات الليليــة فــي أواخــر شــهر آب / أغســطس  ــه كان قــد امتنــع فــي إحــدى الوردي كان ســبب بقــاءه هنــاك. وإن
2012، عــن إنــزال أحــد عشــر معتقــال مــن ]...[ فــي الفــرع، ألن أســماء هــؤالء لــم تكــن مدرجــة علــى إي مــن قوائــم 
المطلوبيــن. األمــر الــذي أدى إلــى مباشــرة تحقيقــات ضــده. إذ تــم الحكــم عليــه بالحبــس لمــدة 20 يومــا مــع 

وقف التنفيذ، علما بأنه لم يتم إجراء محاكمة قضائية بهذا الخصوص.

وقــد تلقــى فــي اليــوم التالــي األمــر بنقلــه إلــى الفــرع 285. وقــال إنــه كان موجــودا تحــت المراقبــة المكثفــة 
حتــى لحظــة انتقالــه فعليــا بتاريــخ 09/09/2012، فيمــا كانــت إجــراءات الرقابــة بعــد نقلــه إلــى الفــرع 285 مخففــة 

للغاية، بحيث تمّكن من تنسيق إنشقاقه وهربه من سوريا في شهر كانون األول / ديسمبر 2012.

مــن المثبــت بنــاءا علــى إفــادة المتهــم أنــور ر. إنــه كان يتولــى إدارة قســم التحقيــق فــي فــرع الخطيــب 
اعتبــارا مــن عــام 2008. كمــا اعتــرف المتهــم أيضــا بوجــود معتقليــن فــي فــرع الخطيــب كانــوا محجوزيــن فــي 
ظــل ظــروف بائســة بعــد انــدالع االحتجاجــات. ناهيــك عــن أن المتهــم قــد اعتــرف أيضــا بأنــه قــد تــم التنكيــل 
ــأن الســجن كان مكتظــا بعــدد ســجناء يعــادل خمســة أضعــاف ســعته  ــرة عملــه وب بأنــاس هنــاك خــالل فت

العادية ابتداء من تاريخ 15/03/2011. 

ولــم يذكــر المتهــم أي تفاصيــل أخــرى بشــأن الظــروف الســائدة فــي عنبــر الســجن، الــذي كان يدخلــه 
بانتظــام حســب أقوالــه الخاصــة. غيــر أن المتهــم لــم يقــم مبدئيــا بإنــكار وفــاة معتقليــن فــي ســجن الفــرع خــالل 
فتــرة عملــه هنــاك. وهكــذا فقــد عّقــب فــي إفادتــه علــى أقــوال أحــد الشــهود الــذي ذكــر إن رجــال متقدمــا فــي 
الســن فــي تُوفــي فــي الفــرع فــي شــهر آذار / مــارس مــن عــام 2012، قائــال بهــذا الخصــوص حرفيــا: "لــم تكــن فــي 
هــذا الشــهر، علــى مــا أعــرف، أيــة حــاالت وفــاة." يســتمد مــن هــذا التعليــق إنــه قــد كانــت هنــاك بالتأكيــد حــاالت 
ــو أو  ــار / ماي ــم فــي شــهر أي ــه قــد ت ــاد أ. إن وفــاة فــي أشــهر أخــرى. أمــا بالنســبة لشــهادة المتهــم الســابق إي
ــو 2011 نقــل عشــر جثــث أو إثنتــي عشــرة جثــة مــن قبــو فــرع الخطيــب، فلــم يقــل المتهــم فــي  ــران / يوني حزي
ــه ليــس هنــاك داخــل الســجن مــكان يتســع لتخزيــن هــذا العــدد مــن  ــر ممكــن، ألن ــه، ســوى إن ذلــك غي إفادت
الجثــث. ولكنــه لــم يقــم مبدئيــا بنفــي حقيقــة أنــه قــد كان هنــاك أنــاس فارقــوا الحيــاة فــي فــرع الخطيــب. إال أن 
المتهــم ينفــي كل مســؤولية عــن األحــداث واألوضــاع هنــاك. وقــال إنــه قــد ُســحبت منــه صالحياتــه فــي أوائــل 
شــهر حزيــران / يونيــو 2011، ولــم يعــد ُمــّذاك يتمتــع نتيجــة لذلــك بــأي نفــوذ. غيــر أن هــذا، هيئــة المحكمــة  

الموقرة، ما هو إال إدعاء واضح لغرض اإلفالت من العقاب، يسهل تفنيده.
فالشــيء المميــز هنــا بدايــة هــو أن المتهــم لــم يــّدع قــط، حتــى لحظــة إدالءه بإفادتــه، أنــه قــد تــم خــالل 
فتــرة عملــه فــي فــرع الخطيــب ســحب صالحياتــة وتجريــده مــن نفــوذه. علــى الرغــم مــن تســني فــرص كثيــره 
أمامــه للقيــام بذلــك. إذ أنــه لــم يتــرك أدنــى مجــال للشــك فــي أنــه ]كان[ يتقلــد، حتــى لحظــة نقلــه إلــى الفــرع 285، 
منصــب المديــر، ال فــي ســيرته الذاتيــة التــي صممهــا بنفســه، وال فــي أقوالــه تجــاه المكتــب الجنائــي التابــع 
بــادن  لواليــة  الجنائــي  المكتــب  تجــاه   26/10/2017 بتاريــخ  كشــاهد  اســتجوابه  فــي  وال   ،2015 عــام  للواليــة 

فورتيمبيرغ. 

إذ أنــه لــم ينبــس حتــى ببنــت شــفة بــأن صالحياتــه كانــت قــد ُســحبت منــه فــي شــهر تمــوز / يوليــو 2011 
بســبب موقفــه الناقــد. علــى الرغــم مــن كــون ذلــك مســألة كانــت تفــرض نفســها كليــا أثنــاء اســتجواباته 
كشــاهد، ولــدى إعــداد الســيرة الذاتيــة، ذلــك ألنهــا تعلقــت كل مــرة بــدوره لــدى المخابــرات العامــة ودوره فــي 
فــرع الخطيــب. وبالمناســبة فقــد اعتــرف المتهــم بنفســه قبــل فتــرة وجيــزة دون لــف ودوران، أنــه كان، حتــى 
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بعــد نقلــه إلــى الفــرع 285، شــخصية معتبــرة وهامــة فــي جهــاز الســلطة الســوري. كمــا أوعــز المتهــم فــي 
الطلــب الرامــي إلــى اســتجواب ]...[ لمدافعيــه بعــرض أنــه كان يعمــل ســوية مــع عناصــر مــن أجهــزة الدولــة 
المختلفــة األخــرى، كانــوا قــد عقــدوا فــي شــهر تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2012 فــي وزارة الداخليــة اجتماعــا تــم 

فيه تمديد الحد األدنى لسن الضباط الذين يسمح لهم بالسفر خارج البالد إلى ما بعد سن 66 عاما.

وقــد تــم تأكيــد ذلــك فعــال بشــكل مثيــر لالنتبــاه  مــن قبــل الشــاهد Z1. الــذي تحــدث تحديــدا عــن هــذا 
اللقــاء المنعقــد فــي أواخــر شــهر تشــرين الثانــي / نوفميــر 2012. وقــد كان الشــاهد، كمــا قــال، قــد شــارك 
بنفســه نيابــة عــن وزارة الداخليــة فــي هــذا اإلجتمــاع إلــى جانــب مشــاركين آخريــن مّثــل كل منهــم أحــد أجهــزة 
المخابــرات الكبــرى فــي ســوريا. وقــال إنــه قــد حضــر اإلجتمــاع عميــد عــن كل مــن المخابــرات العســكرية، 
والمخابــرات الجويــة ومكتــب األمــن السياســي. أمــا العقيــد أنــور ر. فقــد كان ممثــال للمخابــرات العامــة. إن 
افتــراض أن ُيبعــث المتهــم مــن أجــل تمثيــل المخابــرات العامــة فــي لجنــة عســكرية هامــة تتمثــل مهمتهــا فــي 
ــى الرغــم مــن  ــه وعل ــى الرغــم مــن عــدم الثقــة ب ــة بأكملهــا، عل اتخــاذ قــرارات فــي مســائل أمنيــة مهمــة للدول
التشــكيك بوالئــه، لهــو أمــر يــكاد يبلــغ حــد الســخافة. ناهيــك عــن أن إفادتــه بأنــه وعلــى الرغــم مــن ســحب 
صالحياتــه منــه فــي شــهر حزيــران / يونيــو 2011، قــد احتفــظ بــدوره التمثيلــي نحــو الخــارج، خاليــة كليــا مــن أي 
منطــق. ومــا يعــارض كافــة قواعــد المنطــق هــو أن يقــوم نظــام جائــر ]بتــرك[ ضابــط مخابــرات رفيع المســتوى، 
ُيعــد مرشــحا غيــر مؤكــد، تالزمــه شــبهة عــدم والءه للنظــام وُيراقــب لهــذا الســبب لعــدم ثقتــه بــه، فــي وظيفتــه 
نحــو الظاهــر وتجريــده داخليــا فقــط مــن نفــوذه. فلــو كان رؤســاء العقيــد أنــور ر. يعتبرونــه فعــال غيــر مــوال، 

لكانوا جردوه من نفوذه فورا، أو نقلوه قسرا إلى وظيفة أخرى أو زّجوه حتى في السجن.

وهــذا مــا أكــده أيضــا الشــاهد Z2، الــذي عمــل لســنوات طويلــة لصالــح المخابــرات الســورية. إذ ذكــر هــذا 
أن ضابطــا رفيــع المســتوى لــدى المخابــرات العامــة، كان لــم يعــد موضــع ثقــة، قــد ]ُنقــل[ إمــا إلــى الفــرع 285 
ــرك هنــاك إلمــرة المســؤولين. وقــد أكــد هــذا أيضــا علــى هــذا النحــو الشــاهد Z3، الــذي  أو إلــى مــكان بعيــد وُت

عمل طويال في أقسام مختلفة من الفرع ]...[.

 ومــا يعتــرض تجريــد المتهــم ر. مــن الســلطة أيضــا هــي حقيقــة أنــه قــد ُنقــل بتاريــخ 09/09/2012 وهــو 
بنفــس الرتبــة العســكرية، أال وهــي عقيــد، كمديــر لقســم التحقيقــات أيضــا، مــن فــرع عــام إلــى فــرع خــاص. ويبــرز 
ــه  ــور ر. قــد ظــل محتفظــا بامتيازات كــون هــذا كلــه قــد جــرى دون شــتائم أو فضائــح فــي حقيقــة أن العقيــد أن
المتمثلــة بتمتعــه بســيارة خدمــة، وســائق، ومكتــب فــردي كبيــر و ]...[ شــخصي، كمــا قــص علــى أســماعنا هنــا 
الشــاهد Z3. وبالتالــي فإنــه مــن غيــر المنطقــي إطالقــا، أن تتــم مراقبــة ضابــط غيــر مــوال قبــل نقلــه قســرا، كــي 

ُيترك بعد نقله دون أدنى مراقبة، كما يزعم المتهم.

وبالمناســبة فــإن األقــوال المّضمنــة فــي اإلفــادة تناقــض بعضهــا بعضــا. فهــو يدعــي مــن ناحيــة إنــه 
قــد ُجــّرد مــن نفــوذه فــي شــهر حزيــران / يونيــو 2011، وإن مهمتــه كانــت اعتبــارا مــن تلــك  اللحظــة مقتصــرة 
فقــط علــى تحويــل نتائــج االســتجوابات لمديــر الفــرع. فيمــا يدعــي مــن ناحيــة أخــرى أنــه ســاعد عــددا كبيــرا مــن 
المعتقليــن ومّكــن مــن إطــالق ســراحهم. فهــو إمــا أن لــم يكــن لــه ال حــول وال قــوة – وفــي هــذه الحالــة لــم يكــن 
بمقــدوره التمكــن مــن إطــالق ســراح أي ســجين  – أو أنــه كان يتمتــع بســلطة ونفــوذ بالَغيــن يمّكنــاه مــن 

تطبيق ذلك. أما اجتماع كال األمرين معا، فهو أمر ينافي  المنطق.

 وبالتالــي فقــد أخبرنــا شــهود كثيــرون مــن ]وجهــات نظــر[ مختلفــة، إن المتهــم كان محتفظــا بمركــزه 
وبســلطته فــي إصــدار األوامــر إلــى مــا بعــد شــهر تمــوز / يوليــو 2011 وإنــه كان يمــارس هــذه الوفــرة مــن النفــوذ 

المتحصلة من ذلك.

وقــد قــام الشــاهد Z4 بوصــف مركــز، ووظيفــة، ونفــوذ المتهــم ر. داخــل فــرع الخطيــب بشــكل مثيــر 
لالنتبــاه. لقــد كان الشــاهد Z4 فــي الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــا بيــن عــام 2010 حتــى انشــقاقه فــي شــهر آب / 
أغســطس عــام 2012 مســؤوال عــن الحراســة الخارجيــة لفــرع الخطيــب وكان عليــه أثنــاء عملــه الدخــول كثيــرا 
إلــى داخــل الفــرع. وقــد أخبــر الشــاهد Z4 إن كل موظــف فــي الفــرع كان علــى علــم بــأن العقيــد أنــور ر. كان مديــر 
فــرع التحقيقــات والمســؤول عــن الســجن. كمــا كان مــن المعــروف أيضــا أن ر. كان يجــري االســتجوابات 
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الهامــة بنفســه. وقــال الشــاهد إن ر. قــد أتــى فــي إحــدى هــذه الحــاالت، ربمــا زهــاء نهايــة العــام 2011، خــالل 
إحــدى حفــالت الترحيــب، إلــى الفنــاء الداخلــي للفــرع وأعطــى األمــر فــي التوقــف عــن ضــرب المعتقليــن، ذلــك ألنــه 
مــا زال يتعيــن اســتجواب هــؤالء. ونــزوال عنــد ذلــك توقــف الســجانون فــورا عــن التنكيــل بالمعتقليــن. وهــذا 
بــدوره يثبــت تمتــع المتهــم بســلطة إعطــاء األوامــر للعامليــن فــي الفــرع. ووصــف الشــاهد Z4 مــن ناحيــة 
زمنيــة، أنــه كان، حتــى لحظــة انشــقاقه فــي شــهر آب / أغســطس 2012، يــرى المتهــم بانتظــام فــي فــرع 

الخطيب وكان يدرك أن هذا يصدر األوامر هناك.

وحتــى المتهــم الســابق إيــاد أ.، الــذي كان يعمــل فــي القســم 40 ويتمتــع بهــذا بمعرفــة مــن الباطــن، قــد 
أكد في اســتجوابه لدى الشــرطة بتاريخ 16/08/2018 في زاربروكن، أن أنور ر. قد كان مديرا لقســم التحقيقات 
حتــى لحظــة انشــقاقه – أي انشــقاق إيــاد أ. – فــي شــهر كانــون الثانــي / ينايــر 2012. وقــال إن مكتــب أنــور ر. كان 
لقســم  تابعــا  كان  والســجن  األرض.  تحــت  المتواجــد  الســجن  فــوق  األول  العلــوي  الطابــق  فــي  موجــودا 
ــره ]...[. وكان يعمــل فــي هــذا القســم ســتة أو ســبعة محققيــن. أمــا العــدد اإلجمالــي  التحقيقــات الــذي يدي
للعامليــن فــي القســم فقــد كان يزيــد عــن 30 أو 40 موظفــا، منهــم مثــال كتبــة محاضــر، وعاملــو أرشــيف 
وســجانون. وكان أنــور ر.، علــى حــد تعبيــر أ.، أيضــا رئيــس مديــر الســجن أبــو ع. ال بــد ألنــور ر.، علــى حــد قــول أ.، 
وأنــه قــد كان محترفــا جــدا فــي حياتــه الوظيفيــة. فأنــور ر. كان ُيدعــى أحيانــا للفــرع 285 مــن أجــل العمــل هنــاك 

بصفته محققا يتمتع بخبرة واسعة. 

لقــد تــم إدراج تعليــالت أ. هــذه عبــر أقــوال موظــف االســتجواب لــدى الشــرطة، مفــوض الشــرطة 
Z5، فــي المحاكمــة الرئيســية بتاريــخ 27/05/2020. تتمتــع هــذه المعطيــات القابلــة لالســتخدام  الرئيســي 
بحجمهــا الكامــل ضــد أنــور ر. وفقــا لنظريــة الدائــرة القانونيــة لمحكمــة العــدل االتحاديــة بمصداقيــة بعيــدة 
عــن كل شــك. ليــس هنــاك أي موِجــب يســتدعي أ. أن يقــوم باطــال بإثقــال كاهــل أنــور ر. فــي وقــت لــم يكــن يعلم 
فيــه شــيئا ال عــن وجــود األخيــر فــي ألمانيــا وال عــن أيــة تحقيقــات جاريــة ضــده. لقــد كان أ. فــي شــهادته صريحــا 
وصادقــا لدرجــة أنــه قــد حمــل نفســه بنفســه عبئــا جنائيــا بالغــا. أمــا قــول المتهــم فــي إفادتــه إن أ. ربمــا كان لــم 
يــدري بتجريــده مــن الســلطة، فهــو أمــر مســتبعد. فاألمــر مــع أ. يتعلــق بالتالــي برقيــب أول كان يعمــل فــي 

القسم 40 التابع للفرع 251. أ. لم يذكر التجريد المزعوم من السلطة، ألنه، وبكل بساطة، لم يتم أصال.

ومــا ينفــي فضــال عــن ذلــك إفــادة المتهــم بشــأن ســحب الســلطة منــه فــي مطلــع شــهر حزيــران / يونيــو 
2011 هــي أقــوال الشــاهد Z6، الــذي عــاود التعــرف علــى المتهــم دون أدنــى شــك أثنــاء اإلدالء بشــهادته بتاريــخ 
07/10/2020. لقــد كان الشــاهد فــي نهايــة شــهر حزيــران / يونيــو 2011 يبحــث عــن ابــن عمــه م.، الــذي كان قــد 
اعتقــل أمــام ]...[ مستشــفى المجتهــد. وبعــد دفــع مبلــغ مالــي ليــس بيســير ُســمح لــه أن يحضــر إلــى العقيــد 
أنــور ر. فــي فــرع الخطيــب، لالستفســار هنــاك عــن مــكان ابــن عمــه. وقــد أبلغــه بعــض األشــخاص قبيــل ذلــك 

إن ابن عمه قد نقل بعد القبض عليه مباشرة إلى فرع الخطيب.

وخــالل هــذه المقابلــة فــي فــرع الخطيــب أوضــح المتهــم دون َلبــس، مــن صاحــب الحــل والربــط هنــا. 
وكان علــى الشــاهد Z6 بدايــة أن ينتظــر حوالــي ربــع ســاعة أمــام الغرفــة التــي اســتقبله فيهــا أنــور ر. وكان 
يســمع وهــو فــي الممــر وفــي المكتــب أصــوات صــراخ عاليــة ألشــخاص موجوديــن قيــد التعذيــب. وهنــا راود 
الشــاهد االنطبــاع بأنهــم قــد تركــوه ينتظــر عمــدا مــن أجــل إخافتــه. ولــم تســتغرق المحادثــة فــي مكتــب العقيــد 
ر. إال دقائــق قليلــة. وقــال الشــاهد إن ســجانون قــد قامــوا بجــره إلــى داخــل الغرفــة. وإن أنــور ر. بــدوره قــد 
اســتقبله متخــذا وضعيــة جســم تنــم عــن رفــض وصــد، وإنــه قــد نظــر إليــه محــركا نظارتــه نحــو األســفل، 
ليضــرب بعدئــذ علــى الطاولــة قائــال لــه: "اآلن خــذوا الجثــة وانصرفــوا!" ولمــا ســأل الشــاهد عــن مــكان الجثــة، 
قــال لــه ر.، إن عليهــم البحــث فــي المستشــفيات العســكرية تشــرين وحرســتا واختيــار أي جثــة كانــت هنــاك. ثــم 
أشــار ر. بيــده للشــاهد الــذي كان بصــدد الذهــاب، بــأن يعــود مــرة أخــرى. ولمــا تبــع الشــاهد هــذا الطلــب قــال لــه 
المتهــم عندهــا أن هنــاك شــروط: علــى ابــن عــم الشــاهد المدعــو ب.، الــذي كان موجــودا فــي هــذه الفتــرة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، أن يعــود إلــى ســوريا. كمــا أن علــى أخ الشــاهد الــذي يحمــل االســم م.، الــذي كان 
فــارا وقتهــا مــن النظــام، أن يســلم نفســه للمخابــرات. فيمــا ســيتم بالمقابــل حــذف ملــف الشــاهد، واإلفــراج 

عن ابن عمه ح. من السجن وتسليم جثة ح.
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يوّضــح هــذا اللقــاء أن المتهــم ر. كان يشــغل منصبــه بــال تغييــر، وأنــه كان يمــارس ســلطة إصــدار 
األوامــر ويظهــر للعيــان كآمــر. ليــس باإلمــكان وصــف هــذا األســلوب المتغطــرس والعنيــف فــي ]التعامــل[ 
مــع الشــاهد المرعــوب والخائــف إال بالتافــه والرخيــص. لقــد كانــت عالمــات الصدمــة مــا زالــت واضحــة بشــكل 

جلي على الشاهد حتى في لحظة استجوابه في المحاكمة الرئيسية فضال عن انهماره مرارا بالبكاء. 

والشــاهد كريســتوف رويتــر قــد أكــد هــو اآلخــر المركــز البــارز الــذي كان المتهــم يتبــوأه ضمــن هيــكل 
المخابــرات. كان كريســتوف رويتــر قــد تعــرف علــى المتهــم فــي األردن عــام 2013 بعــد انشــقاقه. وقــد قــّدر أنــور 
ر. علــى أنــه مصــدر موثــوق بــه يتمتــع بذاكــرة تــكاد تكــون فوتوغرافيــة، لدرجــة أنــه قــد اقتبــس أقوالــه فــي كتابــه 
"الدولــة اإلســالمية". لقــد أخبــر  يــدور حــول مــا يســمى  الــذي يحمــل العنــوان "الســلطة الســوداء" والــذي 
ــر فيهــا عــن لقــاء مــع علــي مملــوك. وكان قــد  ــه األخي ــور ر.، حدّث ــة أجراهــا مــع أن ــر عــن محادث كريســتوف رويت
ســبق هــذا اللقــاء تفجيــر بنايــة فــي كفــر سوســة بتاريــخ 23/12/2011. وعلــى غــرار ذلــك تــم فــي أواخــر عــام 2011، 
أوائــل عــام 2012، عقــد اجتمــاع لــدى علــي مملــوك. وقــد شــارك علــي مملــوك فــي هــذا اللقــاء مــع "حاشــيته"، 
وفقــا لتعبيــر رويتــر، شــأنه شــأن أنــور ر. بصفتــه مديــرا لوحــدة التحقيقــات. كان علــى مملــوك فــي هــذه الفتــرة 
أهــم منســق مخابــرات. وقــال إن أنــور ر. كان يريــد التحقيــق فــي هــذه الواقعــة، غيــر أن علــي مملــوك قــد رفــض 

ذلك، ألنه ]...[ وإن ر. كان مستاءا جدا من قلة االحترافية هذه.

إن مشــاركة المتهــم بمحادثــة مــن هــذا القبيــل مــع أعلــى منســق مخابــرات رتبــة تظهــر المركــز الــذي كان 
يتبــوأه آنــذاك فــي هيــكل المخابــرات. وال شــك أنــه لــم يكــن مــن المســموح المشــاركة بمثــل هــذا اللقــاءات إال 
لممثلــي مخابــرات رفيعــي المســتوى. ومــن المؤكــد أنــه لــم يكــن ليتــم اســتدعاء موظــف تمــت تنحيتــه جانبــا 
ــة، وعــدم موثوقيتــه، وأصلــه  ــه منــه، ولــم يعــد موضــع ثقــة علــى اإلطــالق نظــرا لعــدم والئ وســحب صالحيات
وانتمــاءه الدينــي، إلــى مثــل هــذه اللقــاءات. بــل أن مركــزه ووظيفتــه قــد ظهــرا هنــا أيضــا فــي حقيقــة أن ر. كان 
بمقــدوره أن يعــرض علــى علــي مملــوك اقتراحــات بشــأن الخطــوات التاليــة التــي يتعيــن اتخاذهــا. وال ننســى أن 
هــذا االجتمــاع كان قــد ُعقــد زهــاء نهايــة العــام 2011 ومطلــع العــام 2012، أي فــي وقــت كان المتهــم فيــه 

معزوال من وظيفته منذ ستة أشهر ونّيف وكان غير موجود في الصورة أصال، على حد تعبيره.

والشــاهد Z7 المذكــور مــن قبــل الدفــاع أيضــا قــام هنــا فــي المحاكمــة الرئيســية بتاريــخ 06/10/2021 علــى 
ــرات العامــة.  ــه ونفــوذه ضمــن المخاب ــاه  بوصــف ســلطة المتهــم فــي إصــدار األوامــر، وقوت ــر لالنتب نحــو مثي
فقــد أخبــر الشــاهد Z7 إنــه كان ينتقــل  حوالــي  شــهر تمــوز / يوليــو 2012، أي قبــل نقــل المتهــم إلــى الفــرع 285 
بشــهر واحــد تقريبــا، بحافلــة مــن المياديــن إلــى ديــر الــزور. وهنــاك توقفــت الحافلــة علــى إحــدى نقــاط التفتيــش 
وتــم تفتيــش الــركاب. وقــال إنــه قــد اعتقــل مــن بــاب الخطــأ وُنقــل إلــى فــرع المخابــرات العامــة فــي ديــر الــزور. 
وأحــد أبنــاء عمــه / خالــه، الــذي كان جالســا أيضــا فــي الحافلــة، قــد اتصــل بوالــد ]الشــاهد[ وأخبــره بأنــه قــد تــم 
القبــض علــى ابنــه. فقــام األخيــر باالتصــال هاتفيــا بأنــور ر. شــخصيا. إذ أن عائلــة الشــاهد وعائلــة ر. كانتــا علــى 
معرفــة منــذ العــام 2003، ذلــك ألن العائلتيــن كانــت تربطهمــا صلــة جيــرة، لســكنهما بجانــب بعضهمــا 
البعــض فــي دمشــق فــي تلــك الفتــرة. وأم الشــاهد وزوجــة أنــور ر. مــا زالــت تربطهمــا صداقــة وثيقــة حتــى 
اليــوم. وبفضــل تدخــل هاتفــي مــن أنــور ر. تــم اإلفــراج عــن الشــاهد بعــد حوالــي ســاعتين حتــى ثــالث ســاعات. 

وقال إن الموظف الذي قام بإطالق سراحه قد كلمه  بشأن عالقته مع أنور ر. 

ُتظهــر هــذه الواقعــة أن المتهــم أنــور ر. كان يتمتــع بســلطة مثيــرة لالنتبــاه  فــي إصــدار األوامــر، تتخطــي 
حــدود دمشــق، وذلــك نظــرا لمركــزه ومــدى شــهرته ضمــن جهــاز المخابــرات العامــة. إذ أن مكالمــة واحــدة منــه 
كانــت كافيــة إلخــراج معتقــل مــن ســجن موجــود فــي الطــرف اآلخــر للبــالد، أي فــي ديــر الــزور. بمعنــى أن ســلطته  
كانــت طويلــة لدرجــة تتخطــى حــدود مجــال اختصــاص فرعــه، وكل ذلــك فــي وقــت كان النــزاع المســلح قــد 
انتشــر ليطــال أجــزاء واســعة مــن البــالد. ولــو كان المتهــم قــد اعتبــر داخــل المخابــرات العامــة غيــر مــوال إلــى 
هــذا الحــد، كمــا يقــول، لمــا كان قــد تــم بالتأكيــد إطــالق ســراح معتقــل قابــع بمنــأى عــن دمشــق فــي غضــون 

ساعتين حتى ثالث ساعات فقط نزوال عند مكالمة هاتفية منه دون اتخاذ أية إجراءات رسمية. 

إن تملــك المتهــم ســلطة إصــدار األوامــر وتمتعــه بنفــوذ، ال ســيما داخــل فــرع الخطيــب، لهــو أمــر أكــده 
 .NK14 و ،Z10 و ،Z9و ،Z8 و ،NK9 و ،NK2 عــدد مــن الشــهود، الذيــن كان لهــم اتصــال بــه. وهــؤالء الشــهود هــم
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لــن نقــوم هنــا بذكــر شــهود متفرقيــن إن كان ليــس مــن المؤكــد بشــكل مطلــق إن كان هــؤالء قــد التقــوا هنــاك 
بالمتهم، أو كانت هناك أية شكوك تساورهم بهذا الشأن.

مــن المثبــت بنــاءا علــى أقــوال الشــاهد NK2 أن المتهــم لــم يكــن حتــى مطلــع شــهر تشــرين األول / 
أكتوبــر 2011 مديــرا لقســم التحقيقــات فحســب، بــل وأنــه كان يقــوم فــوق ذلــك أيضــا بإجــراء اســتجوابات 
بنفســه. لقــد أخبــر الشــاهد NK2، أنــه قــد كان مســجونا ابتــداءا مــن تاريــخ 9/9 ]2011[ فــي فــرع الخطيــب لمــدة 
خمســة أيــام، إلــى أن تمــت إحالتــه إلــى الفــرع 285. وفــي الفــرع 251 تــم اســتجوابه ثــالث مــرات فــي ظــل توجيــه 
ضربــات لــه. وقــال إنــه كان قــد اقتيــد قبــل ذلــك مــن قبــل أحــد الســجانين، الــذي قــام بوضــع عصابــة علــى عينيــه 
وأخــذه إلــى غرفــة االســتجواب. وإن الســجان قــد طــرق البــاب وقــال: "ســيدي، المعتقــل هنــا!" كما قال الشــاهد 
إنــه قــد تــم اســتجوابة فــي المــرات الثــالث مــن قبــل نفــس الشــخص. وقــال إن هــذا كان هادئــا للغايــة. وكلمــا 
عصــى  باســتعمال  قدميــه  أخمــص  علــى  الضربــات  يتلقــى  كان  االســتجواب،  موظــف  إجابتــه  تعجــب  لــم 
بالســتيكي. وقــال إن أقدامــه كانــت متورمــة وكان يشــعر فيهــا بألــم ال ُيتخيــل. والمســتجِوب، الــذي لــم يتمكــن 
الشــاهد NK2 مــن رؤيتــه بســبب العصابــة الموجــودة علــى عينيــه، كان يعطــي تعليمــات التعذيــب للســجان. 
وقــد ذكــر المتهــم بنفســه فــي إفادتــه، أنــه هــو مــن قــام بإجــراء االســتجواب مــع الشــاهد NK2. وحتــى لــو لــم 
يكــن بمقــدور الشــاهد التعــرف علــى المتهــم فــي المحاكمــة، بســبب عصابــة العينيــن التــي كان يرتديهــا أثنــاء 
االســتجواب، إال أنــه مــن المثبــت بنــاءا علــى أقــوال المتهــم، أن األمــر مــع الشــخص الــذي أجــرى االســتجواب 

يتعلق بأنور ر.

ال بــد بنــاءا علــى أقــوال الشــاهد NK9 مــن اإلنطــالق مــن أن المتهــم كان أيضــا فــي أواخــر شــهر تشــرين 
األول / أكتوبــر 2011 يتمتــع بكامــل ســلطته فــي إصــدار األوامــر بصفتــه مديــرا لقســم التحقيقــات. حيــث أن 
الشــاهد NK9 قــد قــص علينــا إنــه كان معتقــال مرتيــن فــي فــرع الخطيــب – المــرة األولــى ابتــداء مــن تاريــخ 
14/10/2011 حتــى حوالــي 17/01/2012، علمــا بأنــه قــد تخلــل ذلــك إنزالــه لمــدة ســتة أيــام وفــي نهايــة المطــاف 
لمــدة طويلــة فــي الفــرع 285. وإنــه كان قــد التقــى بالعقيــد أنــور ر. بعــد إعادتــه إلــى الفــرع 251 بعــد حوالــي إثنــي 
عشــر يومــا مــن اعتقالــه األول. وقــال إنــه قــد اســُتجِوب بدايــة مــن قبــل نائــب ر. ]...[، أال وهــو ن.، الــذي عــّرف 
عــن نفســه تجاهــه شــخصيا. وذكــر إن ن. قــد قــال لــه، إنــه مثقــف، ولــذا فــإن عليــه أن يعطيهــم المعلومــات 
بــدون عنــف. وعلــى غــرار ذلــك قــام ن. بتســليم ســبع ورقــات فارغــة للشــاهد، كــي يــدّون عليهــا ســيرته الذاتيــه 
ومعلومــات أخــرى حــول مشــاركته فــي مظاهــرات، والشــاهد قــد لبــى هــذا الطلــب، حســب مــا قــال. غيــر أنــه قــد 

دّون بالدرجة األولى معلومات حول سيرته المدرسية و ]ليس[ حول مشاركته بمظاهرات.

وفــي اليــوم التالــي ُجلــب الشــاهد مــرة أخــرى إلــى غرفــة االســتجواب. وهنــاك كان إلــى جانــب ]...[ ن. 
شــخص آخــر يجلــس بجانــب المكتــب، عــّرف بــه ن. علــى أنــه مديــر الفــرع، العقيــد أنــور ر. عندئــذ قــام الشــاهد 
بتســليم األوراق التــي كتبهــا. فقرأهــا ن. ثــم أعطاهــا ألنــور ر. فقــام هــذا بعــد اإلطــالع عليهــا قليــال برميهــا فــي 
وجــه الشــاهد قائــال لـــ ن.: "لقــد قلــت لــك إنــه ال يفهــم الــكالم. أوضــح لــه األمــر بطريقــة يفهمهــا. اجعلــه 
"يســتوي" وأجلبــه مــرة أخــرى." فأمــر ن. بنــاءا علــى ذلــك بحرمــان الشــاهد مــن النــوم. إذ ُنقــل الشــاهد عندئــذ إلــى 
زنزانــة فرديــة، لــم يكــن مــن المســموح لــه فيهــا ال الجلــوس وال التحــرك. وفــي جــوار هــذه الزنزانــة كان تجــرى 
أعمــال تعذيــب تــكاد ال تنقطــع. وقــال الشــاهد إنــه كلمــا كان ينهــار مــن جــراء التعــب واإلرهــاق، كان الســجانون 
يصبــون فوقــه المــاء ويضربونــه. لقــد اســتمرت سلســلة العــذاب هــذه لمــدة ثالثــة أيــام. وبعدهــا تــم اقتيــاد 
الشــاهد مجــددا إلــى ن.، الــذي قــام باســتجوابه تحــت التعذيــب. العقيــد أنــور ر. لــم يكــن موجــودا أثنــاء هــذا 

االستجواب. والشاهد لم يره مرة أخرى بعد ذلك، كما قال.

لقــد أخبرنــا الشــاهد بمصداقيــة وبشــكل مثيــر لالنتبــاه  عــن العالقــة الوطيــدة  مــا بيــن أنــور ر. و ن. وقــال 
إن أنــور ر. كان مديــر القســم، بينمــا كان ن. نائبــه. وإن أنــور ر. كان يصــدر التعليمــات، فيمــا كان ن. ينفذهــا. 
فضــال عــن أن ن. كان يخاطــب أنــور ر. بعبــارة "ســيدي"، بينمــا كان أنــور ر. يخاطــب ن. باســمه األول. ليــس 
ــك ليــس فقــط مــن حيــث مــا  ــة، وذل ــو ن. رتب ــور ر. كان يعل ــأن أن ــاك أي شــك بعــد أقــوال الشــاهد هــذه، ب هن
يتعلــق برتبتــه فــي التــدرج الهرمــي العســكري، بــل وفــي المقــام األول مــا حيــث مــا يتعلــق بســلطة إصــدار 

األوامر.
وهذا أيضا يفند إفادة المتهم. 
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إن أقــوال الشــاهد ]NK9[ بتفاصيلهــا الكثيــرة وترابطهــا ومنطقيتهــا أقــوال يجــدر تصديقهــا وقــد أدلــى 
بهــا بشــكل يخلــو مــن كل تحمــس يرمــي إلــى تحميــل المتهــم عبئــا جنائيــا. وهكــذا فقــد أخبــر الشــاهد فقــط عــن 
الموقــف القصيــر المتعلــق بااللتقــاء بأنــور ر. أمــا عــن أعمــال التنكيــل فقــد أوضــح الشــاهد أن األوامــر المتفرقــة 
ــأن الســيادة فــي  ــاك أدنــى شــك ب ــه فليــس هن ــور ر. وعلي والمحــددة كانــت قــد صــدرت مــن ن. وليــس مــن أن
ارتــكاب الجريمــة والســطلة فــي إصــدار األوامــر كانــت للمتهــم لحظــة هــذا اللقــاء نهايــة شــهر تشــرين األول / 

أكتوبر 2011. 

89 مــن  الـــ  Z8، الــذي يعتبــر ممثــال ســوريا معروفــا مثلــه مثــل والــده، فــي الجلســة  وقــام الشــاهد 
المحاكمــة بالتأكيــد علــى ســلطة المتهــم غيــر المحــدودة فــي إصــدار األوامــر التــي كانــت قائمــة أيضــا فــي شــهر 
كانــون األول / ديســمبر 2011. وقــد كان الشــاهد، كمــا قــال، قــد ًنقــل فــي شــهر كانــون األول / ديســمبر 2011 
بــدون عنــف إلــى فــرع الخطيــب. والشــخص الــذي ألقــى القبــض عليــه وّجــه عنــد وصولــه إلــى الفــرع تعليمــات 
للســجانين بــأن ال يضربونــه. وقــال الشــاهد إنــه لــم ُيضــرب أيضــا فــي أي وقــت الحــق. يخمــن الشــاهد إن هــذه 
المعاملــة الخاصــة التــي تلقاهــا متصلــة بحقيقــة أنــه هــو ووالــده مــن الممثليــن المعروفيــن فــي ســوريا. ووالده 
بالــذات معــروف ويحظــى بتقديــر الكثيريــن. وقــال الشــاهد إنــه قــد أنــزل بعــد وصولــه إلــى فــرع الخطيــب فــي 
زنزانــة فرديــة وأحضــر فــي نفــس اليــوم إلــى االســتجواب. وأضــاف إنــه ُأخــذ بدايــة معصــوب العينيــن إلــى منطقــة 
االســتجوابات الموجــودة فــي القبــو إلــى أنــور ر. وإنــه كان يرجــف مــن شــدة الخــوف. وإنــه كان يســمع فــي هــذا 
العنبــر صــراخ معذبيــن. وإن أنــور ر. كان أعلــى الضبــاط رتبــة، وإنــه قــد كان فــي هــذه الغرفــه ضابطــان آخــران. 
وقــد تحصلــت عالقــة الرئيــس والمــرؤوس فــي نظــر الشــاهد مــن أن أنــور ر. كان يعطــي أوامــرا ُتنفــذ فــورا بــال 

نقاش. كما كان أنور ر. يخاَطب أيضا بعبارة "سيدي". 

وكان مــن الواضــح أن أنــور ر. الــذي كان ظهــوره جديــا، دون أن يكــون عنيفــا أو مهينــا، هــو الرئيــس. وقــد 
ســأل الشــاهد عــن ســبب مشــاركته بالتظاهــرات وســبب انضمامــه لهــذه "الحثالــة" – علــى حــد تعبيــر أنــور ر.، 
أي للمتظاهريــن. فهــؤالء غيــر متعلميــن ويدفعــون بالبــالد إلــى هاويــة الفوضــى لقــاء حفنــة مــن المــال. وقــال 
إن الثــورة ُيتحكــم بهــا مــن الخــارج. وإنــه، أي الشــاهد، ال ينتمــى إلــى مثــل هــؤالء. ومــا ُيزعــم مــن أن المخابــرات 
هــي المســؤولة عــن ســوء األوضــاع، ليــس إال بروباغانــدا محضــة. وفــي مجــرى المحادثــة أوعــز أنــور ر.بإحضــار 
معتقــل مرعــوب، مدعيــا أن هــذا قــد شــارك حامــال الســالح فــي مظاهــرات وأنــه قــد أطلــق النــار علــى حــراس. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم يتــم التنكيــل بهــذا الشــخص. والمعتقــل التــي بــدت عليــه عالمــات الخــوف بوضــوح 
أكــد بــدوره علــى ذلــك. ولكــن الشــاهد ]Z8[ قــد أحــس بــأن مســألة إحضــار هــذا الشــخص مــا هــي إال مســرحية 

متدنية المستوى.

وفــي اليــوم التالــي تــم أخــذ الشــاهد مــرة أخــرى إلــى مكتــب أنــور ر. الموجــود فــي القبــو. واألخيــر أخبــره أنــه 
ســيتم إخــالء ســبيله اليــوم. عندئــذ أعيــدت للشــاهد أغراضــه الشــخصية وأخــذ إلــى مكتــب أنــور ر. الموجــود فــي 
الطابــق األول. وقــال الشــاهد إن المكتــب، الــذي علقــت بــه صــورة لحافــظ األســد، كان رحبــا وجميــال. وأنــور ر. 
تفــوه بعبــارات ثنــاء علــى حافــظ األســد وأضــاف أن األمــور لــم تكــن لتبلــغ هــذا الحــد تحــت رئاســة حافــظ األســد. 
ال بــد فــي هــذا الســياق مــن التذكيــر بــأن حافــظ األســد كان قــد قمــع اإلخــوان المســلمين عــام 1980ـ82 قمعــا 
دمويــا ووحشــيا وأودى فــي مجــزرة حمــاة التــي وقعــت بتاريــخ 02/02/1982 لوحدهــا بحيــاة مدنييــن تــراوح 
عددهــم مــا بيــن 20,000 و 30,000. وأضــاف الشــاهد أنــه اقتيــد بعــد ذلــك إلــى مكتــب ]توفيــق يونــس[. فمــد 
الشــاهد يــده لـــ ]توفيــق يونــس[، الــذي لــم يصافــح الشــاهد بــدوره إال علــى مضــض ومــن بــاب اإلحــراج. وقــد 
راود الشــاهد االنطبــاع أن ]توفيــق يونــس[ كان يتمنــى فــي تلــك اللحظــة، لــو أن الشــاهد كان قــد ودعــه معتذرا، 

خارا على ركبتيه من اإلذالل.

يثبــت الوصــف الجديــر بالتصديــق الــذي أدلــى بــه الشــاهد ]Z8[ هــو اآلخــر الســلطة الشــاملة فــي إصــدار 
األوامــر التــي كان يتمتــع بهــا المتهــم فــي شــهر كانــون األول / ديســمبر 2011. إذ أنــه لــم يتمكــن فقــط مــن وقايــة 
العاملــون  بإخــالء ســبيله. وكان  أيضــا أن يوعــز  بــل وكان بمقــدوره  الضــرب والتنكيــل،  يقــدره مــن  ممثــل 
الخاضعــون لــه ينفــذون أوامــره فــورا ويعاملونــه بقــدر مماثــل مــن االحتــرام. ورئيســه، ]توفيــق يونــس[، قبــل 
بــدوره اإلفــراج عــن الشــاهد، علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن معنيــا بذلــك علــى مــا يبــدو، وعلــى الرغــم مــن أنــه قــد 
كان مــن األحــب إليــه بشــكل واضــح، لــو أن الشــاهد قــد غــادر فــرع الخطيــب بقــدر أكبــر مــن الخنــوع. مــن الُمحــال 
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أن ينتهج مدير الفرع سلوكٌا من هذا النوع، لو كان يعتبر أنور ر. ليس موضعا للثقة وغير موال.

والشــاهدة ]Z9[ أكــدت كذلــك فــي المحاكمــة الرئيســية إن المتهــم كان يملــك ســلطة شــاملة فــي 
إصــدار األوامــر خــالل فتــرة اعتقالهــا فــي فــرع الخطيــب مــن تاريــخ 12 حتــى 19/04/2012. فقالــت إنهــا اقتيــدت 
فــي هــذه الفتــرة بأعيــن معصوبــة إلــى مكتــب أنــور ر. فــي الطابــق العلــوي. وإنهــا ســمعت أنــور ر. يقــول: "لقــد 
قلــت لــك ألــف مــرة، إنــه ال ينبغــي أن يدخــل النــاس إلــى هنــا بأعيــن معصوبــة!" وبنــاءا عليــه تــم إزالــة العصابــة 
عــن عينيهــا. وبعــد محادثــة دامــت قرابــة عشــرين دقيقــة طلــب أنــور ر. مــن أحــد العامليــن إعادتهــا إلــى الزنزانــة 
الفرديــة. ولمــا ســألت الشــاهدة، إن كان بإمكانهــا أن تدخــن ســيجارة، قــام أنــور ر. بتكليــف أحــد العامليــن 
بإعطاءهــا واحــدة. ثــم أعيــدت الشــاهدة إلــى الزنزانــة. لقــد فســرت الشــاهدة هــذا القــدر المذهــل مــن المعاملــة 
الطيبــة بوجــود كوفــي عنــان فــي البــالد آنــذاك. يثبــت الوصــف الجديــر بالتصديــق الــذي أوردتــه الشــاهدة ]Z9[ أن 
ــات  ــع بكامــل الصالحي ــر قســم التحقيقــات ويتمت ــل 2012 مدي ــى فــي شــهر نيســان / أبري المتهــم قــد كان حت

السلطوية.

وهــذا مــا تثبتــه أيضــا أقــوال الممثلــة الســورية المعروفــة، الشــاهدة ]Z10[. وبيــد أننــا لــم نتمكــن مــن 
االســتماع إلــى أقــوال الشــاهدة ]Z10[ شــخصيا فــي المحاكمــة، إال أن مفــوض الشــرطة الرئيســي، الشــاهد 
Z12[[، قــد نقــل إلــى أســماعنا األقــوال التــي أدلــت بهــا الشــاهدة فــي اســتجوابها مــن قبــل المكتــب الجنائــي 
االتحــادي فــي باريــس بتاريــخ 27/08/2019. الشــاهدة Z10[[ كانــت قــد اســتدعيت إلــى فــرع الخطيــب بعــد أن 
 ]]Z10 ســبق لهــا وأن كانــت معتقلــة فــي شــهر آذار / مــارس 2012. وقــد قــام أحــد الســجانين بأخــذ الشــاهدة
إلــى أحــد المكاتــب، الــذي التقــت بــه بمعتقــل بــدا علــى وجهــه ورم شــديد. وطلــب منهــا الســجان أن تقــوم 
ــه مكتــب، وكرســيان،  ــذي كان ب ــه، ال ــور ر. فــي مكتب ــى أن ــذ إحضارهــا إل ــم بعدئ ــة. فيمــا ت بتدويــن ســيرتها الذاتي
وكنبــة وطاولــة منخفضــة أمامهــا. علــى الحائــط علقــت صــور لحافــظ وبشــار األســد. وأنــور ر. طلــب قهــوة لهــا 
ولنفســه. ثــم وجــه إليهــا أســئلة متعلقــة بعملهــا وبممثليــن آخريــن، علمــا بأنــه قــد أبــدى إعجابــه بوضــوح 
ــذ انتقــل ليطــرح عليهــا أســئلة حــول عالقتهــا بالمعارضــة. وفــي هــذه المحادثــة كان يطــري  بعملهــا. وبعدئ
الثنــاء مــرارا وتكــرارا علــى الطرائــق التــي كان يتبعهــا الرئيــس الســابق حافــظ األســد. وهــذه التصريحــات بدورها 
دبــت الذعــر فــي قلــب الشــاهدة، ذلــك ألن والدهــا كان قــد اعتقــل وتعــرض للتنكيــل فــي فتــرة حكــم حافــظ 

األسد.

وأثنــاء المحادثــة كان هنــاك عاملــون يدخلــون بشــكل متكــرر إلــى المكتــب مــن أجــل التحــدث مــع أنــور ر. 
وفــي إحــدى المــرات دخــل ضابــط مشــّمر األكمــام إلــى المكتــب مبلغــا العقيــد أنــور ر.: "ُنفــذت المهمــة!" كمــا 
حضــر موظــف متقــدم بالســن أكثــر مــن مــرة إلــى المكتــب ليقــدم للمتهــم مســتندات تتطلــب التوقيــع. وفــي 
إحــدى المــرات نظــر أنــور ر. إلــى إحــدى األوراق ســائال: متــى حصــل ذلــك؟ فأجــاب العامــل المتقــدم بالســن: 
"اليــوم، ســيدي". عندئــذ قــال لــه أنــور ر. بمــا معنــاه: "ال تخرجــوه اليــوم، فاليــوم الجمعــة، انتظــروا حتــى يــوم 
الســبت، ثــم اخرجــوه عندهــا! مــن الغبــي الــذي فعــل ذلــك؟" ومــن هــذا اســتنتجت الشــاهدة ]Z10[ أن الموضــوع 
يتعلــق بمعتقــل متوفــى يتعيــن إخراجــه وينبغــي علــى أنــور ر. أن يصــرح بذلــك. وافتــراض الشــاهده هــذا أكــده 
العقيــد أنــور ر. بنفســه بعــد ذلــك. إذ أنــه ســأل الشــاهدة، إن كانــت قــد شــعرت بالخــوف لتوهــا، فأجابــت 
الشــاهدة، إنهــا حزينــة جــدا فقــط. وعلــى غــرار ذلــك أجــاب أنــور ر. قائــال بمــا معنــاه: "فــي مثــل هــذه الظــروف 
الفوضويــة يمــوت الطيبــون واألشــرار." وبهــذا كان قــد اتضــح للشــاهده نهائيــا، إن األمــر يتعلــق بســجين 

توفي. بعد ذلك تم إطالق سراح الشاهدة.

هــذه الشــهادة أيضــا تثبــت مركــز وســلطة أنــور ر. حتــى شــهر أيــار / مايــو 2012. األشــخاص الموجــودون 
تحــت إمرتــه كانــوا ينفــذون أوامــره فــورا، ويعاملونــه كرئيــس، ويخدمونــه بتقديــم القهــوة لــه، ويقدمــون لــه 
مســتندات تتطلــب موافقتــه وتوقيعــه. كمــا كان يتــم إخبــاره فــورا بأحــداث هامــة تقــع فــي الفــرع، ومــن هــذه 
مثــال وفــاة أحــد المعتقليــن. أقــوال الشــاهدة Z10[[، التــي عــاودت التعــرف علــى المتهــم دون أدنــى شــك، قابلــة 
للتصديــق دون قيــد أو شــرط. إذ لــم يبــدر منهــا أي تحمــس لتحميــل المتهــم عبئــا جنائيــا، بــل قالــت باألحــرى إن 
المتهــم قــد عاملهــا، قياســا باألوضــاع الســائدة، معاملــة طيبــة. كمــا أن الشــاهدة قــد احجمــت عــن الحضــور 
إلــى المحاكمــة الرئيســية هنــا. والمتهــم نفســه قــد اعتــرف فــي بالمحادثــة التــي أجراهــا مــع الشــاهدة فــي 
إفادتــه، التــي يؤكــد فيهــا أنــه أصــدر أوامــرا، تــم تنفيذهــا، وأنــه قــد قــدم القهــوة للشــاهدة. وقولــه، إن فــي 
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الظــروف الفوضويــة يمــوت الطيبــون واألشــرار، هــو الشــيء الوحيــد الــذي كان منســوبا إلــى الوضــع الفوضــوي 
العام السائد في سوريا.

الشــاهدة ]NK14[ أكــدت هــي األخــرى الصالحيــات التــي كان المتهــم يتمتــع بــه بشــكل متواصــل. إذ 
قالــت هــذه، إنهــا كانــت قــد اعتقلــت مــع ابنتهــا ]NK13[ فــي إحــدى التظاهــرات بتاريــخ 25/05/2012 مــن قبــل 
عناصــر مــن القســم 40. وبعــد قضاءهــا 23 يومــا فــي ظــل ظــروف عصيبــة فــي فــرع الخطيــب، أي بتاريــخ 
20/06/2012، تــم إحضارهــا ]NK14[ إلــى مكتــب أنــور ر. البــاذخ. وكان أنــور ر. معروفــا بالنســبة لهــا شــخصيا مــن 
ــذ للســجان، الــذي أحضــر الشــاهدة وانحنــى لرئيســه،  ــور ر. أعطــى عندئ لقاءيــن ســابقين فــي العــام 2011. وأن
األمــر فــي إطــالق ســراح ]NK14[. وهــذا مــا حصــل أيضــا علــى الفــور. لــم يســتغرق مكــوث الشــاهدة فــي المكتب 
ســوى خمــس دقائــق. وحقيقــة أن يتــم اإلفــراج عــن معتقليــن فقــط بنــاء علــى أمــر منــه، ُتظهــر مــدى ســلطة 
المتهــم فــي إصــدار األوامــر. العاملــون الموجــودون تحــت أمرتــه لــم يشــككوا بأوامــره، بــل قامــوا بتنفيذهــا 

فورا.

مــن الممكــن أيضــا إيــراد أقــوال الشــاهد ]Z13[ كدليــل إثبــات آخــر، إن كان باإلمــكان تصديقــه – وهــذا مــا 
ال نقــوم بــه. لقــد كان الشــاهد مثــاال نموذجيــا الســتجواب الشــهود. إذ أنــه لــم يكــف عــن تكريــر الرســالة، التــي 
كان يتعيــن عليــه أو يريــد إيصالهــا. فيمــا تملــص مــن اإلجابــة عــن استفســارات محــددة. كمــا امتنــع عــن إيــراد 
تفاصيــل كان مــن شــأنها التمكيــن مــن مراجعــة مــدى مصداقيــة أقوالــه. وليــس هنــاك المزيــد ممــا يمكــن 

قوله في ذلك. وبصرف النظر تماما عّمن دفع للشاهد، فقد كان هذا استثمار فاشل.

]...[ تثبــت أن إفــادة المتهــم، بــأن صالحياتــه كانــت قــد ســحبت منــه، مســتقاة مــن عالــم الخرافــات. 
فمــن غيــر المعقــول إطالقــا عــرض مهزلــة مــن هــذا النــوع علــى العامليــن فــي فــرع الخطيــب وعلــى الســجناء 
هنــاك. حيــث أنــه مــن المؤكــد للغايــة أن النظــام الســوري والمخابــرات الســورية بالــذات، كان لديهــا فــي فتــرة 
ارتــكاب الجريمــة مشــاكل أخــرى غيــر تجريــد موظــف مخابــرات رفيــع المســتوى مــن ســلطته والتعتيــم علــى 
ذلــك تجــاه العامليــن والســجناء. ومــا نفــع ذلــك أيضــا؟ فالحــط مــن الرتبــة علــى نحــو يحقــق أثــرا لــدى الجمهــور 
وإنــزال عقوبــة مالئمــة كان مــن شــأنها أن تتــرك بوضــوح أثــرا رادعــا أكثــر نحــو الخــارج للمنشــقين المحتمليــن 

وناقدي النظام داخل جهاز المخابرات. 
وبالمناســبة فــإن إفــادة المتهــم، فيمــا يتعــدى ذلــك أيضــا، يطغــى عليهــا علــى مــا يبــدو طابــع التخفيــف 
مــن هــول األوضــاع فــي ســوريا ومســؤوليته الشــخصية. فإفــادة المتهــم تســعى بدايــة إلــى اإليحــاء بــأن هنــاك 
ثمــة ظــروف مقبولــة كانــت ســائدة فــي فــرع الخطيــب قبــل بــدء االحتجاجــات فــي مطلــع العــام 2011. وإال لــكان 
المتهــم مضطــرا إلــى االنشــقاق بســبب ذلــك فــي وقــت مبكــر أكثــر. ومــع ذلــك فقــد كان األمــر علــى عكــس 
ذلــك. إذ أن األوضــاع الســائدة فــي عنبــر ســجن الفــرع 251، الــذي كان المتهــم مســؤوال عنــه، كانــت ال ُتحتمــل 

حتى قبل شهر آذار / مارس 2011. 

 ،]Z14[ مــا ُيعــد بــدوره أمــرا مثبتــا، ال ســيما بنــاء علــى األقــوال الصادقــة التــي أدلــى بهــا كل مــن الشــهود
.]Z18[ و  ]Z17[ و ،]Z16[ و ،]Z15[ و

الشــاهد ]Z15[ قــال إنــه كان حتــى فــي عــام 2010 قــد اعتقــل وتعــرض للتنكيــل فــي فــرع الخطيــب. وقــال 
إنــه كانــت تســتخدم آنــذاك أيضــا طرائــق التعذيــب المتمثلــة بـــ "الكرســي األلمانــي"، والَشــبح والصدمــات 
الكهربائيــة بشــكل وحشــي. ناهيــك عــن الضــرب الالمنقطــع. وقــال إن الطعــام وظــروف النظافــة كانــت 

مزرية.

والشــاهد Z16 قــال هــو األخــر إنــه أدرك تطبيــق أعمــال تعذيــب شــديده حيــن كان معتقــال فــي فــرع 
الخطيــب فــي شــهر أيلــول / ســبتمبر مــن عــام 2010. وألنــه كان صغيــرا جــدا بالســن، إذ كان فــي الـــ 17 مــن 
عمــره، فلــم يتــم ضربــه إال علــى أخمــص قدميــه وظهــره ورأســه باســتعمال كابــل. فيمــا تــم التنكيــل بمعتقليــن 
آخريــن، مــن بينهــم شــقيقه، عــالوة علــى ذلــك بطريقــة الــدوالب والصعــق بالكهربــاء. وقــال إن الطعــام لــم 

يكن كافيا وإن ظروف النظافة كانت متردية للغاية.
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والشــاهد Z18، المذكــور مــن قبــل الدفــاع، قــد تحــدث هــو اآلخــر عــن أوضــاع فظيعــة كانــت ســائدة فــي 
فــرع الخطيــب حتــى فــي شــهر شــباط / فبرايــر 2011. إذا قــال إنــه اعتقــل بتاريــخ 3/2/2011 فــي محاولــة لــه 
لتنظيــم موكــب تظاهــر، وُنقــل مــرورا بالقســم 40 إلــى فــرع الخطيــب بتاريــخ 4/4. ووصــف الشــاهد ظــروف 
إنــزال الســجناء بالرديئــة للغايــة، علمــا بأنــه قــد حظــي علــى األقــل بمعاملــة متميــزة عــن غيــره وأنــزل فــي زنزانــة 
فرديــة. وقــال إنــه كان يســمع باســتمرار أصــوات صــراخ معذبيــن خاشــيا أن يكــون الــدور التالــي هــو دوره. كمــا 
ذكــر إنــه ضــرب بنفســه أثنــاء أحــد االســتجوابات التــي خضــع لهــا، غيــر أنــه لــم يضــرب بتلــك الشــدة كســائر 
اآلخريــن. وقــد علــل الشــاهد هــذه المعاملــة التفضيليــة بكونــه كاتبــا معروفــا فــي ســوريا. وأضــاف أن الطعــام 
لــم يكــن كافيــا، وإنــه لــم يكــن مــن المســموح التوجــه إلــى المرحــاض إال مرتيــن فــي اليــوم. كمــا شــاهد فــي إحــدى 
المــرات أمــام بــاب زنزانتــه، كيــف تعــرض أحــد المعتقليــن لضــرب مبــرح، اضطــره إلــى التبــرز بمالبســه. وعليــه 

قام السجناء بإجبار الضحية على أكل برازها.

هــذا وتظهــر أقــوال الشــاهد ]Z17[ هــو اآلخــر األوضــاع التــي كانــت ســائدة هنــاك قبــل شــهر آذار / مــارس 
2011، كمــا تظهــر أيضــا دور المتهــم أنــور ر. أدرجــت أقــوال الشــاهد المقيــم فــي الســويد، والــذي لــم يحضــر إلــى 
المحاكمــة الرئيســية، فــي الجلســة الـــ 59 مــن قبــل مفــوض الشــرطة الرئيســي Z5. قــال الشــاهد ]Z17[ فــي 
اســتجوابه لــدى الشــرطة، إنــه قــد التقــى فــي شــهر شــباط / فبرايــر 2011 بأنــور ر. فــي عنبــر ســجن فــرع الخطيــب 
بعــد جلســة تعذيــب تعــرض لهــا هنــاك. وقــال إن هــذا قــد صــرخ بوجهــه قائــال إن عليــه توجيــه نظراتــه نحــو 
األســفل. وبعدئــذ ســأل أنــور ر. الشــاهد إن كان حامــال للجنســية العراقيــة، فأجــاب الشــاهد بالنفــي. وبعــد ذلــك 
أدرك الشــاهد كيــف تــم جلــب حامــل الجنســية العراقيــة، الــذي كان هــو الشــخص المطلــوب علــى مــا يبــدو، إلــى 
غرفــة االســتجواب التــي كان يتواجــد بهــا أنــور ر. بعــد ذلــك بقليــل ســمع الشــاهد ]Z17[ صــراخ الُمعــَذب 

العراقي.

ُتظهــر هــذه األقــوال علــى نحــو مثيــر أن األوضــاع فــي فــرع الخطيــب قــد كانــت، خالفــا لمــا يوحــي بــه 
المتهــم فــي إفادتــه، حتــى قبــل بــدء االحتجاجــات بتاريــخ 15/03/2011 أوضاعــا كارثيــة وأن التعذيــب كان ُيطّبــق 

بالمناسبة أيضا بحضور المتهم.

ناهيــك عــن مــا تتضمنــه إفــادة المتهــم مــن وصــف لألحــداث الدائــرة فــي مطلــع العــام 2011 تثبــت هــي 
ــه إن "الفوضــى"  ــغ المتهــم مــن خــالل مدافعي ــاه فــي التخفيــف مــن هــول األمــور. وهكــذا قــد أبل األخــرى نواي
كانــت قــد اندلعــت ابتــداء مــن تاريــخ 15/03/2011. وهــذا وصــف غيــر صائــب لألحــداث بــكل بســاطة. إذ أنــه لــم 
تكــن هنــاك بدايــة أيــة فوضــى ســائدة فــي ســوريا بعــد تاريــخ 15/03/2011، بــل أن األمــر كان متعلقــا باألحــرى 
بمدنييــن أرادوا فــي مظاهــرات ســلمية التنويــه إلــى ســوء األوضــاع فــي البــالد مطالبيــن بمــا يحــق لهــم مــن 
حقــوق وحريــات. أمــا رد النظــام علــى ذلــك فقــد جــاء علــى شــكل عنــف وبطــش شــديدين. وهــذا ال يســمى عــادة 
"فوضــى"، بــل عنــف واضطهــاد مــن قبــل الدولــة. ومــن خــالل ذلــك أضرمــت الحكومــة الســورية نيــران الحــرب 
األهليــة الالحقــة. إن تقييــم المظاهــرات الســلمية علــى أنهــا فوضــى يتيــح لنــا إمكانيــة الوصــول إلى اســتنتاجات 

بشأن موقف المتهم. 
واألمــر بالمناســبة علــى ذلــك أيضــا بالنســبة للتعابيــر األخــرى المســتخدمة فــي اإلفــادة. وهكــذا فقــد 
أوعــز المتهــم لمدافعيــه بإبالغنــا أنــه كان يريــد، بســبب موجــات االعتقــال الكثيفــة التــي كان يجريهــا الحــرس 
الجمهــوري، مراجعــة إن كانــت هنــاك أوامــر بإلقــاء القبــض علــى المعتقليــن الموجوديــن فــي الحبــس علــى ذمــة 
التحقيــق أو كان هــؤالء مدرجيــن علــى قائمــة للمطلوبيــن. وقــال إن اإلجــراءات التأديبيــة المحّركــة ضــده فــي 
صيــف العــام 2011، والتــي أدت بالتالــي إلــى معاقبتــه بنقلــه إلــى الفــرع 285، كانــت قــد بوشــرت، ألنــه كان قــد 
امتنــع فــي إحــدى الورديــات الليليــة عــن إنــزال أحــد عشــر معتقــال علــى ذمــة التحقيــق فــي فــرع الخطيــب. وقــال 
إن هــؤالء الســجناء كانــوا قــد ُجلبــوا إلــى الفــرع مــن قبــل عناصــر مــن الفرقــة الرابعــة. غيــر أنــه لــم تكــن هنــاك 

ضد هؤالء ال أوامر قضائية بإلقاء القبض عليهم، وال كانوا مدرجين في أية قوائم لمطلوبين. 

بصــرف النظــر عــن أن هــذا ينافــي وصــف المتهــم بــأن صالحياتــه كانــت قــد ُســحبت منــه بأكملهــا اعتبــارا 
مــن شــهر حزيــران / يونيــو 2011، فــإن األلفــاظ المســتخدمة تمثــل اســتهزاءا بواقــع األوضــاع. نحــن نعلــم مــن 
عــدد كبيــر مــن الســجناء الســابقين، إنــه لــم يتــم بــأي وقــت مــن األوقــات  التطــرق إلــى أيــة أوامــر بالحبــس، كمــا 
نعلــم أيضــا أن هــذه لــم تبّلــغ أصــال بــأي شــكل كان. كمــا أنــه لــم يكــن هنــاك أي معتقليــن موجوديــن علــى ذمــة 
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التحقيــق فــي المفهــوم الفعلــي للتعبيــر. لــم يكــن المعتقلــون يتمتعــون بأدنــى قــدر مــن الحمايــة. واالعتقــاالت 
كانــت تجــرى دون ســبب قانونــي وبشــكل تعســفي. والمتهــم يحــاول بتعابيــره أن يوحــي بأنــه قــد كان هنــاك 
علــى األقــل قبــل شــهر آذار / مــارس 2011 قــدر معيــن مــن مبــدأ دولــة القانــون. وهــذا غيــر صحيــح. إذ أن أمــر 
المواطنيــن الســوريين كان مســّلما منــذ القــدم لطغيــان المخابــرات الســورية، التــي كانــت تتصــرف بشــكل 

مطلق العنان ولم يكن عليها الخضوع لمساءلة أي كان.

]استراحة[

هيئــة المحكمــة الموقــرة، حضــرات أطــراف الدعــوى، إقامــة األدلــة تفنــد أيضــا اإلدعــاء المتمثــل بــأن 
القسم 40 كان يملك السلطة الفعلية في الفرع 251.

وقــد ناقــض ذلــك بدايــة الشــاهد ]Z19[. والشــاهد ]Z19[ كان مســؤوال حتــى لحظــة انشــقاقه فــي شــهر 
آب / أغســطس 2012 عــن ]...[. وفــي هــذه األثنــاء كان يشــهد عمليــات نقــل المعتقليــن إلــى ومــن الفــرع. وكان 
بإمكانــه، عنــد فتــح البوابــات، رؤيــة أرض الفــرع، التــي كان عليــه كذلــك أن يطأهــا أحيانــا. وأكــد الشــاهد Z19 أن 
عاملــي القســم 40 كانــوا يجلبــون معتقليــن إلــى الفــرع 251 ويضربونهــم هنــاك حتــى فــي بعــض األحيــان. غيــر 
أنهــم لــم يبقــوا هنــاك، بــل كانــوا يغــادرون الفــرع 251 بعــد ذلــك. وقــال الشــاهد Z19 صراحــة إنــه لــم تكــن تجــري 
أيــة اســتجوابات مــن قبــل عامليــن تابعيــن للقســم 40 فــي الفــرع 251. وبيــد أن القســم 40 كان يتمتــع، نظــرا 
لصلــة القربــى التــي تربــط مديــره برئيــس الدولــة، بحريــات واســعة النطــاق، كانــت ممتــدة لتشــمل حرية القســم 
40 فــي فــض المظاهــرات واعتقــال المشــاركين دون أمــر صريــح بذلــك. إال أنهــا كانــت فيمــا عــدا ذلــك تابعــة 

للفرع 251.

هــذا ولــم يتحــدث المتهــم الســابق إيــاد أ. عــن هــذا االســتيالء المزعــوم علــى الســلطة مــن قبــل القســم 
40، ال أثنــاء االســتماع ألقوالــه ضمــن إجــراءات اللجــوء، وال أثنــاء اســتجوابه لــدى الشــرطة. وكالهمــا كان قــد 
أبــرز ســخاءه فــي إعطــاء المعلومــات وتحــدث بالتفصيــل عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا عناصــر مــن الفــرع 40 
ومديــره حافــظ مخلــوف. وقــد حمــل نفســه بنفســه فــي اســتجوابه هــذا كشــاهد عبئــا جنائيــا كبيــرا. وبصفتــه 
مســاعدا أول، وبهــذا أيضــا صــف ضابــط عالــي الرتبــة، كان ال بــد لــه وأن يكــون علــى علــم بوقــوع مثــل هــذا 
االســتيالء علــى الســلطة، لــو كان هــذا قــد وقــع فعــال. وســبب عــدم قيامــه بالتحــدث عــن ذلــك واضــح وضــوح 

الشمس: االستيالء على السلطة لم يحصل بكل بساطة.

وبالمناســبة فإنــه مــن غيــر المنطقــي أيضــا، لــَم ينبغــي علــى القســم 40 االســتيالء علــى الســلطة فــي 
ــه ابتــداء مــن شــهر آذار /  فــرع الخطيــب. ولمــا كان القســم قــوة للتدخــل الســريع والمداهمــة، فقــد كان لدي
مــارس 2011 مــا يكفــي مــن العمــل ولــم يكــن مضطــرا للحيــازة علــى صالحيــات جديــدة. وبالمناســبة فــإن مــا مــن 
شــاهد، مــن الذيــن اعتقلــوا مــن قبــل القســم 40، تحــدث عــن أنــه اســتجوب الحقــا فــي فــرع الخطيــب مــن قبــل 

هؤالء العناصر من القسم 40. 
نــود هنــا التطــرق إلــى نقطــة واحــدة فقــط مــن نقــاط كثيــرة أخــرى، يتحصــل منهــا أن اإلفــادة تســعى 
علــى نحــو ]أخــرق[ إلــى نفــي مســؤولية المتهــم عــن األحــداث الواقعــة فــي فــرع الخطيــب. لقــد عــرض المتهــم 
ــة بـــ  ــب المتمثل ــزات لتطبيــق طريقــة التعذي ــة تجهي ــم تكــن فــي فــرع الخطيــب أي ــه ل ــه، بأن مــن خــالل مدافعي
"الشــبح". غيــر أننــا قــد اســتمعنا هنــا ألقــوال شــهود كثيريــن، قالــوا إنهــم كانــوا قــد خضعــوا إمــا بأنفســهم 
للتعذيــب بهــذه الطريقــة، أو أنهــم علــى األقــل قــد رأوا أو ســمعوا بــأن هــذه الطريقــة كانــت تســتخدم. ومــن 
هــؤالء الشــهود NK1، و Z20[[، و Z9[[، و NK6، و NK7، و NK13، و NK8، و Z15[[، و NK11[[، و NK10، و NK19، و 

.]Z22[ و ،]]NK21 و ،]]Z5 التي أدرجت أقواله في القضية من قبل مفوض الشرطة الرئيسي، و ،]Z21[

ال بــد مــن االعتــراف هنــا لصالــح المتهــم أن مــن المحتمــل أن يكــون قــد اســتنكر وحشــية قــوات األمــن، 
ألن هــذه كانــت تشــكل عائقــا أمــام ممارســته مهامــه كمحقــق. فكيــف ال ولــم تكــن لــه فائــدة مــن األشــخاص 
الذيــن تلقــوا بعــد إلقــاء القبــض عليهــم مباشــرة ضربــا مبرحــا أفقدهــم وعيهــم أو حتــى أودى بحياتهــم. بحيــث 
لــم يكــن بمقــدوره الحصــول علــى معلومــات مــن هــؤالء. وهــذا مــا قالــه تمامــا بهــذا الشــكل تجــاه المكتــب 
الجنائــي التابــع لواليــة بــادن فورتيمبيــرغ بتاريــخ 26/10/2017، ]وما[تــم إدراجــه فــي المحاكمــة مــن قبــل مفــوض 
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الشــرطة الرئيســي ]Z23[ فــي إطــار مواجهــة بأقــوال المتهــم. الــذي كان قــد ذكــر بقــدر ليــس بيســير مــن 
الســخرية: "كان هنــاك أشــخاص متوفــون يجلبــون إلــى مــكان خدمتنــا، مــاذا نفعــل مــع أشــخاص متوفيــن؟ لقــد 
واصلنــا نقلهــم إلــى المستشــفى." ولكــن هــذا ال يغيــر شــيئا فــي حقيقــة أن المتهــم كان يمــارس منصبــه بمــا 
يتصــل بذلــك مــن صالحيــات وســلطة فــي إصــدار األوامــر. وبالتالــي فقــد كان منصبــه ومركــزه أهــم شــأنا عنــده 

من استياءه من القيود المفروضة على عمله. 

باختصــار: إفــادة المتهــم المقدمــة بتاريــخ 18/05/2020 تمثــل محاولــة فاشــلة لنفــي مســؤوليته عــن 
األوضــاع الالإنســانية الســائدة فــي فــرع الخطيــب غيــر القابلــة لإلنــكار، ولنفــي الجرائــم الفظيعــة المرتكبــة فــي 

مجال اختصاصه بناء على أمر منه وبموافقته.

أمــا بالنســبة لتقديــر األدلــة المتعلقــة بالهجــوم الموســع والممنهــج ضــد المدنييــن، فإننــا نشــير إلــى 
التفاصيــل المطابقــة للواقــع والــواردة فــي الحكــم الخطــي الصــادر بتاريــخ 24/02/2021 بحجمهــا الكامــل. 

الشهود الذين تم االستماع ألقوالهم مّذاك قد أكدوا دون قيد أو شرط على ما اعُتمد هناك. 

أمــا مــا اعُتمــد بشــأن األوضــاع الســائدة فــي فــرع الخطيــب فيعتبــر أمــرا ثابتــا وراســخا بنــاءا علــى أقــوال 
الشــهود الذيــن تــم اســتجواهم هنــا فــي المحاكمــة. إذ أن الشــهود والشــاهدات، والمدعيــن والمدعيــات بالحــق 
 NK1، ]Z20[، ]Z24[، ]Z25[، ]Z26[، ]Z27[،NK3 ، ]Z9[، NK4، ]Z28[، ]NK2[، ]Z29[، ]Z30[، NK6، ]...[، NK5، المدني
 NK8، ]...[، ]Z14[، NK13، ]NK14[، ]NW15[، ]Z32[، NK11، ]Z15[، NK10، NK12، NK21، NK18، و ]Z17[، ]Z31[، NK7
Z33[، NK19، NK17، ]Z8[، NK16، ]...[، ]Z21[، ]Z34[[ قــد وصفــوا إمــا بأنفســهم أو مــن خــالل موظفــي الشــرطة 
الذيــن اســتجوبوهم نيابــة عنهــم، مــا القــوه مــن عــذاب ال ُيتصــور خــالل فتــرة وقــوع الجريمــة فــي فــرع الخطيــب. 
وقالــوا إنهــم قــد تعرضــوا للتنكيــل والشــتائم واإلهانــات. الكثيــرون منهــم كانــوا، بعــد سلســلة العــذاب هــذه، 
أقــرب إلــى المــوت منــه إلــى الحيــاة. وقــد كان باإلمــكان بوضــوح إدراك أن الكثيريــن منهــم مــا زالــوا مكســورين 
ــي يعجــز العقــل عــن إدراكهــا  ــى حالتهــم النفســية شــهدت دموعهــم وأحزانهــم الشــديدة الت ــى اآلن. وعل حت
والتــي كانــت تغطــي علــى كل كلمــة منطوقــة، وعلــى كل إيمــاءة بــل وعلــى قاعــة المحكمــة بأكملهــا كغيمــة 
حالكــة الظــالم. أمــا األشــخاص الذيــن لــم يقعــوا ضحيــة للعنــف، فقــد كانــوا يســمعون معانــاه المســجونين 
معهــم. إذ كانــوا يســمعون صرخاتهــم وتوســالتهم إلنهــاء آالمهــم. جميعهــم قالــوا إنهــم قضــوا فتــرات 
متفاوتــة فــي الســجن تحــت األرضــي التابــع للفــرع 251. وأنــه قــد كان عليهــم أن يتنفســوا خليطــا مــن الهــواء 
المســتهلك، والــدم وفضــالت الجســم. وجمعيهــم وصفــوا أيامــا وأســابيعا، عانــوا فيهــا مــن الجــوع، ولــم يكــن 
بإمكانهــم فيهــا االغتســال، متروكيــن، إلــى جانــب العنــف الممــارس فــي االســتجوابات، ليــس إال للوقــت 

الزاحف ببطء.

نــود نيابــة عــن كل هــؤالء أن نقتبــس مــا قالــه المدعــي بالحــق المدنــي NK7 فــي المحاكمــة: "أعتقــد أن 
الزنزانــة كانــت تحمــل الرقــم 5. زنزانــة المــوت هــذه مــا زلــت أعيشــها حتــى اليــوم. إنهــا فعــال زنزانــة مــوت. فهــي 
تشــبه القبــر. 130 حتــى 140 شــخص. العــرض: 3 حتــى 3.5 متــر، لــم تكــن مســاحتها 6 أمتــار علــى األرجــح. كانــت 
مظلمــة، لــم يكــن هنــاك ضــوء، لــم تكــن هنــاك نافــذة، الضــوء كان يدخــل إلينــا فقــط عبــر مــا يشــبه فتحــة 
ــى  ــا نحصــل عل ــاب. فتحــة تعــادل مســاحتها 30 ضــرب 40 ســم. مــن خــالل هــذه الفتحــة كن موجــودة فــي الب
شــيء مــن الهــواء، والقليــل مــن الضــوء القاتــم، القــادم مــن الممــر. التهويــة كانــت تتــم مــن خــالل وجــود مــا 
يشــبه الشــفاط فــي الزنزانــة، كان يشــفط الهــواء إلــى داخــل الغرفــة. الظــروف برمتهــا كانــت ســيئة جــدا جــدا. 
كانــت الزنزانــة أشــبه مــا تكــون بالقبــر. وكنــا نمــوت مــرارا وتكــرارا، كل لحظــة، لعــدم وجــود هــواء هنــاك، ولوجــود 
أنــاس كثيريــن جــدا هنــاك. كنــا ملتصقيــن ببعضنــا البعــض. بدايــة كنــت واقفــا لمــدة خمــس ســاعات، علــى 
قــدم واحــدة. لــم يكــن بإمكانــي حتــى الجلــوس، كنــت أقــف دائمــا علــى قــدم واحــدة، بالتنــاوب، الهــواء كان رديئــا 
جــدا جــدا. لقــد كان بإإلمــكان بالــكاد التنفــس. وكلمــا أرادوا معاقبتنــا، كان أحــد الســجانين يأتــي ويقــوم ببســاطة 
بإغــالق هــذه الفتحــة وبســد هــذا الشــفاط مــن الزنزانــة. لــم يكــن عندنــا هــواء. كنــا لنختنــق فــي غضــون ثــالث 
حتــى أربــع دقائــق. مــن الســقف تســاقطت قطــرات المــاء، ممزوجــة بالقمــل. الحالــة الصحيــة كانــت مترديــة 
جــدا. كل مــن كان فــي داخــل الغرفــة، كان مريضــا. األغلبيــة كانــت تعانــي مــن الحمــي، واألمــراض الجلديــة 

والدمامل. لقد عانينا جدا جدا في هذه الغرفة. لقد كانت، كما قلت، قبرا."
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الطبيبــان ]Z35[ و ]Z36[ وصفــا الظــروف الفظيعــة مــن منظــور آخــر. إذ كان كالهمــا علــى األقــل منــذ 
العــام 2012 يعمــل كطبيــب مســاعد فــي مستشــفى الهــالل األحمــر وكان يتــم اســتدعاءهما بانتظــام إلــى فــرع 
الخطيــب، حيــث كان عليهمــا معالجــة مســجونين منتقيــن. وكالهمــا تحــدث بإجمــاع عــن وضع الرعاية الســيء. 
المعتقلــون، الذيــن كانــوا ُيجلبــون إليهــم علــى شــكل مجموعــات، كانــوا ]...[ يعانــون مــن الجفــاف. طــول اللحــى 
غيــر المعتنــى بهــا، وبقــع البــراز علــى الســراويل الداخليــة، كانــت داللــة علــى طــول مــدة الحبــس. أجســام 
المعتقليــن كانــت منهكــه تطغــى عليهــا عالمــات التنكيــل. األورام الدمويــة، آثــار الضــرب، الكســور، الدمامــل 
الناجمــة عــن جــروح ملوثــة غيــر معالجــة، كانــت مرئيــة، شــأنها شــأن ]...[. تحــدث الكثيــر مــن المعتقليــن عــن 
]...[. ]...[ وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم يكــن يســمح للطبيبيــن معالجــة كســور العظــام والدمامــل إال بشــكل غيــر 
كاف. األدويــة كانــت ُتقســم مــن قبــل العامليــن فــي فــرع الخطيــب إلــى حصــص. كمــا وقــع علــى عاتــق هذيــن 
وماهيــة  إجراءهــا  يمكــن  التــي  العالجــات  ماهيــة  بشــأن  الملــزِم  القــرار  اتخــاذ  مســؤولية  أيضــا  الطبيبيــن 
المعتقليــن الذيــن تتعيــن إحالتهــم إلــى المستشــفى لمتابعــة عالجهــم هنــاك. مالبــس المعتقليــن كانــت 
المعتقليــن  بعــض  لــدى  كان  وقــد  كانــت فظيعــة.  منهــم  الصــادرة  الكريهــة  الرائحــة  ومتســخة.  ممزقــة 
الشــجاعة فــي ذكــر الســبب الفعلــي إلصابتهــم. مــا شــكل بــدوره خطــأ، كمــا تبيــن كل مــرة، فعندئــذ بــات 
الطبيبــان شــاهدين علــى العنــف الصــادر مــن الســجانين. ولغــرض إخفــاء مقــدار العنــف، كان يتــم إصــدار 
شــهادات وفــاة يكتــب فيهــا فشــل فــي الكلــى أو قصــور فــي القلــب أو فشــل فــي أعضــاء أخــرى. ولكــن الواقــع 

أن معظم المعتقلين قد توفيوا متأثرين بوضعهم الصحي العام. 

الشــاهدة ]Z37[ ، وهــي أيضــا طبيبــة فــي مستشــفى الهــالل األحمــر، لــم تــدل بنفســها بأيــة أقــوال فــي 
المحاكمــة. ولكنهــا أكــدت تجــاه مفــوض الشــرطة الجنائيــة Z38 من المكتب الجنائي االتحــادي على المعطيات 

المتعلقة بحالة المرضى، الذين كانوا قد ُنقلوا في فترة وقوع الجريمة من فرع الخطيب إلى المستشفى. 

ليــس هنــاك مــن وجهــة نظرنــا أدنــى شــك بمصداقيــة أقــوال كافــة الشــهود والشــاهدات. إذ أن هــؤالء 
قــد تحدثــوا عمــا عاشــوه، دون أي تحمــس ملحــوظ لتحميــل المتهــم عبئــا جنائيــا. تؤكــد الكثيــر مــن التفاصيــل 
الصغيــرة، التــي تظهــر مــرارا وتكــرارا، علــى مصداقيــة التقاريــر الحزينــة، التــي يعجــز اللســان عــن وصفهــا، 

والفظيعة في الوقت ذاته:

حفلــة الترحيــب المقامــة عنــد الوصــول إلــى فــرع الخطيــب؛ خلــع المالبــس و ]الحركــة األمنيــة[ بعــد 
الوصــول؛ المطبــخ، الــذي كان يخــدم كمنطقــة النتظــار االســتجواب المرتقــب فــي الطابــق العلــوي؛ األوصــاف 
العامــة للغــرف، أي للفنــاء الواقــع مــا بيــن بنايتــي الفــرع المتقابلتيــن، الزنزانــات الموجــودة هنــاك وغــرف 
االســتجواب الواقعــة فــي المقــام األول فــي الطابــق األول؛ ]أبــو غ.[ كســجان وحشــي و ]أبــو ن.[، الــذي يذكــر 
بشــخصية مــن أحــد المسلســالت التلفزيونيــة التركيــة؛ األوامــر الصامتــة التــي كان يعطيهــا المســتجوبون 
للســجانين بالبــدء بالتعذيــب؛ االعترافــات المعــدة مســبقا، التــي لــم تكــن تتطلــب ســوى وضــع بصمــة إصبــع 
عليهــا؛ أوقــات التوجــه للمرحــاض المنظمــة لمــن كان مــن الســجناء قابعــا فــي زنزانــة فرديــة؛ الزنزانــة الخارجيــة، 
التــي لــم تكــن مجهــزة فــي بــاديء األمــر حتــى بســقف؛ االســتخدام المــكار لهــراوة خضــراء تمثــل غرضهــا فــي 
التذكيــر بالمبعــوث الخــاص األســبق لألمــم المتحــدة والجامعــة العربية لســوريا، األخضر اإلبراهيمي، وســميت 
لهــذا الســبب بـــ "اإلبراهيمــي"؛ كميــة الطعــام القليلــة والفاســدة وأصــوات اآلذان القادمــة مــن بعيــد بصفتهــا 

آخر صلة بالعالم.
ــأن آالف  ــه فــي المحاكمــة الرئيســية، أي شــكوك ب ــا ســماعه ورؤيت ــاك، بعــد كل مــا كان علين ليــس هن
ــوا بشــكل  المعتقليــن فــي الفــرع 251 قــد ُســلبت حريتهــم ظلمــا فــي فتــرة ارتــكاب الجريمــة، وأنهــم قــد عّذب
وحشــي أو كانــوا منزليــن هنــاك علــى نحــو أشــبه مــا يكــون بالتعذيــب، وأنهــم قــد ]...[. يشــار بصفــة تكميليــة إلــى 

التفاصيل المطابقة للواقع الموردة من قبل المحكمة اإلقليمية العليا كوبلنز بتاريخ 24/02/2021. 

نحــن ننطلــق، لصالــح المتهــم، "فقــط" مــن 4,000 ضحيــة تعذيــب وأشــخاص مســجونين ظلمــا، كمــا 
جــاء فــي مذكــرة االتهــام. وهــذا العــدد مثبــت بنــاء علــى إفــادة المتهــم. إذ تتضمــن هــذه أن ســجن الفــرع 251 لــم 
تمــر عليــه منــذ تاريــخ 15/03/2011 حتــى لحظــة واحــدة، لــم يكــن فيهــا مكتظــا بالســجناء. وأنــه لــم يكــن فــي 
الزنزانــات حتــى لحظــة نقلــه إلــى الفــرع 285 إطالقــا أقــل مــن 1000 شــخص، بــل وأكثــر أحيانــا، بــدال مــن العــدد 
ــة محــددة للحبــس. كل  ــاك مــدة زمني ــم تكــن هن ــذي يمكــن للســجن اســتيعابه والمعــادل 200 شــخص. ل ال
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شــاهد اســتمعنا ألقوالــه فــي المحاكمــة الرئيســية تحــدث عــن مــدة حبــس تعســفية وفرديــة جــدا. معظــم 
الشــهود الــذي تــم االســتماع ألقوالهــم فــي إطــار إقامــة األدلــة كانــوا قــد قضــوا فــي فــرع الخطيب مــدة تراوحت 
مــا بيــن أيــام قليلــة حتــى ثالثــة أســابيع علــى أقصــى حــد. وقــد تمثلــت الحــاالت الُمســَتثنية مــن ذلــك في الشــهود 
والمدعيــن بالحــق المدنــي ]NK15[، و ]NK16[، و ]Z20[ و ]Z39[. قضــى المدعــي بالحــق المدنــي NK1 شــهرين فــي 
الســجن. فيمــا قضــى الشــاهد Z29 مــدة أطــول منــه، إذ كان هنــاك مــن أواخــر شــهر آب / أغســطس حتــى 

نهاية شهر تشرين الثاني / نوفمبر ]...[.

ولــو افترضنــا، لصالــح المتهــم، أن كال منهــم قــد قضــى نحــو شــهرين فــي الســجن، قبــل نقلــه أو إخــالء 
ــن فــي غــرف الســجن الموجــود تحــت  ــوا قابعي ــة 8,000 معتقــل كان ــى نتيجــة أن قراب ســبيله، فســنحصل عل
األرض فــي فتــرة ارتــكاب الجريمــة المعادلــة 16 شــهرا ونّيــف. وحتــى لــو انطلقنــا مــن متوســط فتــرة مكــوث 
يعــادل ثالثــة أشــهر، لــكان عــدد المعتقليــن مــا زال يعــادل 5,000 معتقــل. وحتــى بعــد إجــراء خصــم مــن بــاب 

األمان، فإن من الجائز والواجب االنطالق لصالح المتهم من عدد يعادل أدناه 4,000 شخص.

يعــد هــذا االفتــراض مؤكــدا بموجــب أقــوال إيــاد أ. فــي اســتجوابه لــدى المكتــب الجنائــي االتحــادي، إذ قــال 
هــذا إنــه كان، بصفتــه مديــرا إلحــدى نقــاط التفتيــش، يلقــي القبــض يوميــا علــى قرابــة 100 شــخص ويحيلهــم 
إلــى فــرع الخطيــب. وإن هــذا العــدد كان يتضمــن 75 متظاهــرا. وإذا مــا اقتصرنــا حســابنا علــى هــذا العــدد 
وانطلقنــا، نظــرا الحتمــال وجــود أيــام عطلــة، مــن 20 يــوم عمــل فــي الشــهر، وقمنــا بقيــاس ذلــك مــع الفتــرة 
ــاد أ. كان قــد ذكــر  ــي يعــادل 24,000 شــخص. إي الزمنيــة موضــوع االتهــام، فســيتحصل عــن ذلــك عــدد إجمال
فضــال عــن ذلــك، أنــه قــد شــارك فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2011 و 2012 باعتقــال نحــو 1,000 شــخص وإحالــة 

هؤالء إلى فرع الخطيب.

ــرة وقــوع الجريمــة موضــوع االتهــام.  ــى األقــل حتفهــم فــي فت لقــي فــي فــرع الخطيــب 30 شــخصا عل
وذلك يتحصل مما يلي:

 لقــد أدلــى المتهــم األســبق إيــاد أ. بأقــوال شــاملة، ليــس فقــط بشــأن ظــروف الحبــس فــي فــرع 
الخطيــب فحســب، بــل وبشــأن اآلثــار الجســيمة الناجمــة عــن ذلــك أيضــا. وبنــاء عليــه فقــد كان هنــاك فــي كثيــر 
مــن األحيــان ســجناء يفارقــون الحيــاة أثنــاء، علــى حــد تعبيــره، أعمــال التحقيــق. وذكــر إيــاد أ. تحديــدا أنــه قــد رأى 
مــا بيــن شــهر أيــار / مايــو و ]...[ 2011 مــا مجملــه عشــرة أشــخاص متوفيــن فــي فــرع الخطيــب. كمــا ]تحــدث[ 
إيــاد أ. عــالوة علــى ذلــك عــن لحظــة لــم يعــد باإلمــكان تحديدهــا بدقــة أكثــر مــا بيــن شــهر تمــوز/ يوليــو وأيلــول / 
ســبتمبر 2012، شــاهد فيهــا كيــف أن أحــد الســجانين قــد ضــرب خــالل إحــدى حفــالت الترحيــب فــي فنــاء الفــرع 
أحــد المعتقليــن بوحشــية علــى رأســه، لدرجــة أن األخيــر قــد فــارق الحيــاة فــورا فــي عيــن المــكان. ليــس هنــاك 
أدنــى شــك بشــأن مصداقيــة أقــوال المتهــم الســابق إيــاد أ. هــذا مــا قالــه مفــوض الشــرطة الرئيســي Z5 مــن 
المكتــب الجنائــي االتحــادي بصفتــه موظفــا مســتجِوبا. علــى أقــوال إيــاد أ. ترتكــز أيضــا اإلدانــة الصــادرة بحقــه 
فــي شــهر شــباط / فبرايــر 2021. ولهــذا فــإن مــن المثبــت بنــاءا علــى هــذه األقــوال، أن عشــرة معتقليــن قــد 
لقــوا حتفهــم فــي الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــا بيــن شــهر أيار/مايــو وحزيــران / يونيــو 2011، فضــال عــن معتقــل 

آخر ما بين تموز / يوليو وأيلول / سبتمبر في فناء فرع الخطيب. 

وقــد تحــدث مفــوض الشــرطة الجنائيــة الرئيســي Z12 بصفتــه الموظــف المســتجِوب عــن التجــارب التــي 
عاشــها الشــاهد Z40، ذلــك ألن هــذا الشــاهد الــذي يعيــش خــارج ألمانيــا لــم يكــن يرغــب فــي الحضــور إلــى 
المحاكمــة الرئيســية. وقــال إن الشــاهد Z40 كان قــد ُقبــض عليــه مــع آخريــن فــي شــهر أيــار / مايــو 2012 وكان 
بعدهــا محجــوزا أليــام قليلــة فــي فــرع الخطيــب. وإنــه قــد عــاش هنــاك خــالل فتــرة حبســه اســتجوابات يطغــى 
فــَي رجــل متقــدم فــي الســن كان معلقــا إلــى جانبــه مــن  عليهــا طابــع العنــف. وفــي أحــد هــذه االســتجوابات توُّ
جــراء مــا تعــرض لــه مــن تعذيــب. وذكــر مفــوض الشــرطة الجنائيــة الرئيســي Z12 بنــاء علــى استفســار ُوّجــه إليــه، 
إنــه لــم تكــن هنــاك أيــة مصاعــب فــي التفاهــم مــع الشــاهد Z40 وإن أقوالــه جديــرة بالتصديــق فــي كل نواحيهــا. 
وقــال إن الشــاهد قــد أبــدى ردا عاطفيــا جــدا أثنــاء وصفــه لواقعــة الوفــاة. األمــر الــذي اســتدعى أخــذ اســتراحة 
أثنــاء االســتجواب، كان الشــاهد Z40 مضطــرا للتقيــؤ فيهــا. علــى مصداقيــة أقــوال الشــاهد Z40 يشــهد 
ضمــن أمــور أخــرى أيضــا موقفــه مــن هــذه القضيــة الجنائيــة. إذ أنــه كان قــد أوضــح تجــاه مفــوض الشــرطة 
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الجنائيــة الرئيســي Z12، بــل وخطيــا أيضــا تجــاه المحكمــة، إنــه ال يستســيغ مالحقــة المنشــقين جنائيــا. إذ أن 
مــن األقــرب علــى األذهــان عــدم التحــدث عــن الواقعــة إطالقــا بــدال مــن ابتداعهــا. وعليــه فــإن مــن المثبــت أن 

هناك معتقل آخر قد لقي حتفه في شهر آذار / مارس 2011. 

الشــاهد ]Z20[ كان قــد اعتقــل فــي أول يــوم مــن رمضــان عــام 2012، أي فــي 19 تمــوز / يوليــو. ليقضــي 
فــي فــرع الخطيــب 45 يومــا لــم يكــن فيهــا ضحيــة للكثيــر مــن االعتــداءات العنيفــة بنفســه فحســب، بل وشــهد 
أيضــا معانــاة اآلخريــن مــن المعتقليــن معــه. وخــالل فتــرة اعتقالــه، تحديــدا مــا بيــن 18/7 و 18/08/2011، تُوفــي 
مــا مجملــه 15 معتقــال، مــن بينهــم طفــل. وقــد تحــدث الشــاهد ]Z20[ بالتفصيــل عــن ظروف الحبس الســائدة 
فــي فــرع الخطيــب. وقــال إن المعتقليــن كانــوا يواجهــون بالدرجــة األولــى صعوبــة فــي التنفــس نظــرا لنقــص 
األكســجين. صعوبــة بلغــت حتــى علــى مــا يبــدو حــد توقــف جســم طفــل منهــك مــن التعذيــب عــن العمــل، لــم 
ــم يكــن بمقدورهــم  ــن ل ــن، الذي ــر مــن البالغي ــى الســابعة مــن عمــره. الطفــل توفــي فــي وســط الكثي ــغ حت يبل
ــر: "لقــد كان مــن الصعــب حتــى  تقديــم المســاعدة لــه، مــن بيــن هــؤالء والــده. كمــا ذكــر الشــاهد بشــكل مؤث
 Z20 ــا الحصــول علــى الهــواء، فكيــف يكــون لطفــل أن ينجــو مــن ذلــك؟" ووفقــا ألقــوال الشــاهد بالنســبة لن
فقــد توفــي عــالوة علــى ذلــك 13 شــخصا آخــرا مــن جــراء مــا تعرضــوا لــه مــن تعذيــب فــي الســجن. األجســام 
الميتــة كانــت تلقــى أحيانــا بــكل بســاطة فــي الممــر. كمــا قــد ُضــرب معتقــل آخــر، منحــدر مــن بلــدة ]الغوطــة[، 

باستعمال قضيب معدني بوحشية على حنجرته، لدرجة أنه فارق الحياة. 

أمــا عــن الميتيــن اآلخريــن، الذيــن أســندوا إلــى المتهــم أنــور ر. فــي عريضــة االتهــام بنــاء علــى األقــوال التــي 
أدلــى بهــا الشــاهد Z20 فــي إجــراءات التحقيــق، فلــم يتــم إثبــات ذلــك فــي المحاكمــة الرئيســية نظــرا لعــدم تذكــر 
الشــاهد ذلــك تحديــدا. وبمــا أن الشــاهد Z20 لــم يعــد متأكــدا مــن ذلــك بســبب مــا مضــى مــن وقــت، فقــد 
ُخّفــض الحــد األدنــى لعــدد المتوفيــن إلــى النصــف، الــذي كان مــا زال بمقــدوره تذكــره فــي المحاكمــة الرئيســية. 
مــن المثبــت بنــاءا علــى هــذه األقــوال المتمتعــة بالمصداقيــة أن 15 معتقــال علــى األقــل، مــن بينهــم طفــل، قــد 

لقوا حتفهم في الفترة الزمنية الممتدة من 19/07/2011 حتى ]...[.
الشــاهد ]Z35[ المذكــور آنفــا، والــذي كان يعمــل طبيبــا فــي مستشــفى الهــالل األحمــر فــي الفتــرة 
الواقعــة بيــن شــباط / فبرايــر 2012 حتــى أواخــر العــام 2013 وقــام خــالل هــذه الفتــرة مــرارا بمعالجــة معتقليــن 
مــن فــرع الخطيــب، قــد ذكــر علــى نحــو جديــر بالتصديــق، أنــه قــد رأى هــو اآلخــر خــالل شــهر رمضــان 2012، الــذي 
بــدأ بتاريــخ 19/7 وانتهــى بتاريــخ 18/8 عشــرة موتــى علــى أقــل تقديــر. وهــؤالء كانــوا، وفقــا ألقــوال الشــاهد 
المتمتعــة بالمصداقيــة، إمــا قــد توفــوا مباشــرة فــي الســجن، حيــث رآهــم الشــاهد ]Z35[ أثنــاء زياراتــه الكثيــرة 
للفــرع، أو أنهــم قــد توفــوا الحقــا متأثريــن بجراحهــم فــي مستشــفى الهــالل األحمــر، الذيــن نقلــوا إليــه نظــرا 
لحالتهــم الصحيــة الســيئة بشــكل عــام. وقــد رأى الطبيــب ســبب الوفــاة كل مــرة فــي األوضــاع اإلجماليــة: 

التعذيب شأنه شأن ظروف الحبس السيئة.

تقــع فتــرة شــهر رمضــان 2012 بأكملهــا ضمــن الفتــرة الزمنيــة، التــي رأى الشــاهد Z20 فيهــا مــا مجملــه 
15 ميتــًا فــي غــرف فــرع الخطيــب. ال بــد لهــذا الســبب مــن االنطــالق لصالــح المتهــم مــن هويــة األشــخاص، على 
األقــل فيمــا يتعلــق بالمعتقليــن، الــذي فقــدوا حياتهــم مباشــرة فــي فــرع الخطيــب. وبمــا أن الشــاهد ]Z35[ لــم 
يــر نفســه قــادرا علــى القيــام بالتحديــد بذكــر عــدد األشــخاص الذيــن توفــوا فــي المستشــفى وعــدد هــؤالء الذيــن 
فقــدوا حياتهــم فــي الســجن، فإنــه ال بــد هنــا مجــددا مــن االفتــراض لصالــح المتهــم مــن أن شــخصا واحــد فقــط 
قــد توفــي فــي المستشــفى. وإذا كان الشــاهد ]Z35[ قــد قــّدر فضــال عــن ذلــك، أن 50 معتقــال آخــرا قــد توفــي 
فــي فــرع الخطيــب وقرابــة 100 معتقــل فــي مستشــفى الهــالل األحمــر فــي فتــرة عملــه فــي مستشــفى الهــالل 
األحمــر الممتــدة مــن شــهر شــباط/فبراير 2012 حتــى نهايــة العــام 2013، فــإن هــذه األقــوال ال ُتعــد فــي نظرنــا 
محــددة بمــا فيــه الكفايــة ألن ترتكــز عليهــا إدانــة. ذلــك ألن األمــر هنــا مجــرد تقديــر. كمــا وأنــه مــن غيــر المثبــت 

بالقدر الالزم من التأكيد، كم من هؤالء قد فارقوا الحياة فعال.

يتحصــل مــن أقــوال الشــاهد ]Z35[ المتمتعــة بالمصداقيــة أنــه قــد كان هنــاك شــخص آخــر، لــم ُيذكــر 
من قبل شهود آخرين، توفي في شهر تموز / يوليو أو آب / أغسطس 2012.

والشــاهد NK19 هــو اآلخــر كان قــد أدلــى بأقــوال بشــأن موتــي فــي فــرع الخطيــب. إذا أنــه كان قــد تــم 
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القبــض علــى الشــاب الســوري البالــغ مــن العمــر آنــذاك 21 عامــا بتاريــخ ]27/07/2021[ مــن قبــل عناصــر 
ــرح لمــدة ســاعات. هــذا وقــد حــاول جــالدوه  ــة للضــرب المب ــاء نائي الشــبيحة. ليتعــرض بعدهــا فــي ورشــة بن
كذلــك إدخــال عصــا فــي فتحتــه الشــرجية. فضــال عــن أنــه قــد بــات ممثــال غيــر فعــال بصفــة إجباريــة فــي علميــة 
إعــدام وهمــي. ليتــم بعــد ذلــك نقلــه إلــى القســم 40 ويتعــرض هنــاك أيضــا لتنكيــل جســيم. وفــي آخــر المطــاف 
تمــت إحالتــه إلــى فــرع الخطيــب إمــا بتاريــخ 29 أو بتاريــخ 30/07/2012. وبعــد حفلــة الترحيــب ُزّج فــي إحــدى 
الزنزانــات الجماعيــة. وخــالل هــذه الليلــة األولــى هنــاك بــات شــاهدا علــى وفــاة أحــد المعتقليــن معــه. أمــا طلــب 
المســجونين مــن الســّجانين بإخــراج المعتقــل المحتضــر مــن الزنزانــة فلــم تلــق أيــة آذان صاغيــة. بــل أن هــؤالء 
قــد اكتفــوا بإخبــار المعتقليــن، بــأن عليهــم التوجــه مــرة أخــرى إليهــم عندمــا يكــون المســجون قــد مــات فعــال. 

ولما قاموا بذلك بالتالي، تم سحب الجثة إلى خارج الزنزانة.

بعــد ليلــة الشــاهد NK19 األولــى تــم نقلــه إلــى المستشــفى العســكري حرســتا بســبب وضعــه الصحــي 
المــزري. غيــر أنــه لــم يكــن هنــاك ثمــة فــرق بيــن اإلقامــة فــي هــذا المستشــفى واإلقامــة فــي فــرع الخطيــب، 
ــة تنفــس هــواء نقــي واالســتلقاء علــى ســرير فــي المستشــفى. أمــا معاملتــه كشــخص  ســوى توفــر إمكاني
تحديــدا فقــد كانــت متطابقــة تقريبــا، إن لــم تكــن أســوأ. فقــد كان مســتلقيا معصــوب العينيــن، معانيــا مــن 
إصابــات بالغــة، مكبــال علــى أحــد األســره وضحيــة العتــداءات ســاّدية صــادرة مــن الســجانين وطاقــم التمريــض. 
كمــا وتعــرض للضــرب بكوابــل والتعذيــب بأعقــاب ســجائر مشــتعلة كانــت تطفــأ علــى جلــده. وكان يأمــل عبثــا 

بتلقي العالج.

لقــد قــام الشــاهد NK19 بشــكل صائــب بإبــراز خلــو هــذا التعذيــب مــن أي معنــى، إذ أن هــذا لــم يكــن، علــى 
عكــس مــا يطّبــق فــي فــرع الخطيــب مــن طرائــق تعذيــب، يخــدم ولــو حتــى مــن بــاب المحاولــة أغــراض الحصــول 
علــى معلومــات مــن الضحايــا. بــل أن هــذا التعذيــب كان يحصــل بالتالــي، ألن الفرصــة فــي ذلــك كانــت وبــكل 
بســاطة متوفــرة أمــام الســجانين والممرضيــن. أمــا ســائر المرضــى اآلخريــن فلــم يكــن حالهــم أفضــل مــن 
ذلــك، إذ تعرضــوا هــم أيضــا لإلهانــة واإلهمــال والتنكيــل. ولمــا علــم أحــد الســجانين الحاضريــن بوفــاة أخيــه، 
تلقــى كل ســجين موجــود فــي غرفــة المستشــفى رقــم 300 ضربــات علــى أخمــص قدميــه باســتعمال أنبــوب 
بالســتيكي. األشــخاص اآلخــرون فــي غرفــة المرضــى كانــوا قــد أحيلــوا إلــى المستشــفى، شــأنهم شــأن الشــاهد 
نفســه، مــن فــرع الخطيــب. لقــد قــال الشــاهد NK19 إن لــكل فــرع مــن فــروع المخابــرات ]...[ خاصــة بــه، يقــوم 

على حراستها سجانون مرسلين من الفرع المعني.

لقــد توفــي فــي مستشــفى حرســتا شــخصان خــالل فتــرة إقامــة الشــاهد هنــاك والتــي دامــت تســعة 
أيــام. وكان هنــاك شــخص يدعــى ]و[ كان الشــاهد NK19 يعرفــه قبــل ذلــك مــن إقامتــه القصيــرة فــي فــرع 
الخطيــب. وكان هــذا يعانــي هنــاك مــن إصابــات بالغــة فــي قدميــه، لدرجــة أنــه لــم يكــن قــادرا علــى التوجــه 
للمرحــاض دون مســاعدة. وفــي المستشــفى أصيــب ]و[ بحمــى عاليــة وتوفــى بعــد ذلــك. لقــد كانــت هنــاك 
غرغرينــا قــد نشــأت علــى قدمــي هــذا الشــخص وفقــا ألقــوال الشــاهد NK19. والشــخص اآلخــر كان مســتلقيا 
مباشــرة إلــى جانــب الشــاهد NK19 فــي ســريره، حينمــا شــعر بالبــرد. أمــا موظــف المستشــفى الــذي اســُتدعي 
إلــى المــكان فقــد قــام أوال باحتســاء كــوب مــن الشــاي مــع الســجانين ليقــم بعدهــا بســحب جســم الميــت إلــى 

خارج الغرفة. 

ولمــا تــم أخيــرًا بعــد تســعة أو عشــرة أيــام، أي بتاريــخ ]9 أو 10/8[ 2012 إعــادة الشــاهد NK19 إلــى فــرع 
الخطيــب، أدرك هــذا وفــاة ثالثــة معتقليــن علــى األقــل خــالل المــدة المعادلــة نحــو 27 يومــا والتــي قضاهــا بعــد 
ذلــك فــي إحــدى الزنزانــات الجماعيــة الموجــودة تحــت األرض. وهــؤالء كانــوا قــد فقــدوا وعيهــم فــي بــادئ األمــر 
ليقضــوا بعدهــا ليلتهــم فــي الزنزانــة وهــم ميتيــن. وفــي كل مــرة كان المعتقلــون يقيمــون صــالة الجنــازة علــى 
الميــت فــي صبــاح اليــوم التالــي. وكانــوا يتأكــدون كل مــرة دون تــرك أي مجــال للشــك مــن أن الشــخص المعنــي 
ميــت فعــال. واألجســام كانــت فــي تلــك اللحظــة أيضــا قــد باتــت بــاردة وبيضــاء اللــون. وبعــد ذلــك كانــت الجثــث 
ُتخــرج مــن الزنزانــة. الفتــرة التــي توفــي فيهــا هــؤالء األشــخاص الثالثــة تختلــف مــن ناحيــة زمنيــة عــن فتــرة إقامــة 
الشــاهد ]Z20[ فــي الســجن، والــذي كان قــد رأى خــالل شــهر رمضــان 2012 مــا مجملــه أربــع عشــرة جثــة 
ألشــخاص بالغيــن. ولهــذا فإنــه ال بــد مــن االنطــالق لصالــح المتهــم مــن وجــوب خصــم الميتيــن الثالثــة الذيــن 
رآهــم NK19 مــن الميتيــن األربعــة عشــر الذيــن تحــدث عنهــم ]Z20[. وعليــه فــإن مــن المثبــت بنــاء علــى أقــوال 
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الشــاهد NK19، أن شــخصان قــد فارقــا الحيــاة فــي المستشــفى العســكري حرســتا، لــم يذكرهمــا أي مــن 
الشهود اآلخرين. 

وقــد كان علــى الشــاهد ]Z36[، مثلــه مثــل الشــاهد ]Z35[، أن يحضــر إلــى فــرع الخطيــب وأن يقــوم هنــاك 
بانتظــام بمعالجــة مســجونين منتقيــن. بــل أن الشــاهد ]Z36[ كان يعمــل حتــى ابتــداء مــن شــهر نيســان / 
أبريــل فــي المستشــفى. وعلــى الرغــم مــن أن األشــخاص الذيــن عالجهــم كانــوا أقــرب إلــى المــوت منــه إلــى 
الحيــاة، فإنــه لــم يــر هنــاك أيــة جثــث. وفــي يــوم مــن األيــام، لــم يعــد باإلمــكان تحديــده بدقــة أكثــر، مــا بيــن مطلــع 
العــام 2011 وشــهر حزيــران / يونيــو 2012 نــودي علــى الشــاهد ليحضــر إلــى شــاحنة صغيــرة كانــت مركونــة أمــام 
مدخــل المستشــفى. لقــد كان فــي هــذه الشــاحنة الصغيــرة جثتــان أو ثــالث جثــث. عندئذ طلب منه الســجانون، 
الذيــن كانــوا يوجهــون المركبــة أو يرافقونهــا، إثبــات وفــاة هــؤالء األشــخاص، ففعــل. لــم يكــن بإمــكان الشــاهد 
اإلدالء بأيــة أقــوال بشــأن ســبب الوفــاة. غيــر أن المتوفيــن كانــوا، حســب معطيــات الطبيــب، فــي حالــة ســيئة 
للغايــة. فلــم يكــن قــد تبقــى منهــم ســوى الجلــد والعظــام. أمــا حــول إن كان األمــر مــع هــؤالء الموتــى متعلــق 
بنفــس الجثــث التــي رآهــا المتهــم الســابق ]أ.[، أو الشــاهد NK19 أو ]...[، فهــذا أمــر ليــس باإلمــكان إثباتــه 
بشــكل مؤكــد وال اســتبعاده كليــا، مــا يســتوجب بــدوره ضــرورة االنطــالق مــن هويــة األشــخاص لصالــح 

المتهم.

ليــس باإلمــكان إيضــاح ســبب الوفــاة المحــدد لمــا مجملــه 30 شــخصا ميتــا علــى األقــل فــي كل حالــة 
علــى حــدة. مــن الممكــن، بنــاء علــى أقــوال الشــهود الضحايــا شــأنهم شــأن الطبيبيــن ]Z35[ و ]Z36[ بخصوص 
أعمــال التنكيــل والتعذيــب الوحشــية، وبخصــوص أوضــاع النظافــة الكارثيــة واألوضــاع الســائدة فــي الزنزانــات، 
اســتبعاد إمكانيــة أن يكــون هــؤالء قــد توفــوا وفــاة طبيعيــة. ُتعــزى وفــاة هــؤالء األشــخاص ســببيًا إلــى زمــرة 
مــن العلــل، يعــود منشــأها إلــى فــرع الخطيــب أو إلــى محطــة التعذيــب الخارجيــة الكائنــة فــي المستشــفى 

العسكري في حرستا. 

ويؤكــد ذلــك مــن خــالل تفاصيــل الخبــرة التــي أوردهــا الطبيــب الشــرعي أ. د. ر. بنــاءا علــى مــا استكشــفه 
مــن صــور قيصــر، إذ قــال فــي هــذا الخصــوص إن الميتيــن المصوريــن، بنــاء علــى النظــرة العامــة والوضــع 
العــام، لــم يتوفــوا، وبدرجــة عاليــة مــن اإلحتماليــة، وفــاة طبيعيــة. وقــد أشــار فــي هــذا الســياق إلــى أن جثــث 
كافــة الفــروع متشــابهة، مــا يجعلــه ينطلــق مــن أن كافــة الفــروع تســتخدم بشــكل ممنهــج نفــس األدوات 

ونفس طرائق التعذيب وأن هناك ظروف متشابهة سائدة فيها.

ــا أيــة حــاالت وفــاة أخــرى، لــم تذكــر ال فــي إجــراءات التحقيــق وال فــي المحاكمــة  ليــس هنــاك فــي نظرن
الرئيســية، يتعيــن إســنادها إلــى المتهــم. وهكــذا فقــد تحــدث الشــاهد ]Z4[ فــي إجــراءات التحقيــق عــن وفــاة 
رجــل متقــدم بالســن، رآه فــي فــرع الخطيــب. غيــر أنــه لــم يكــن يريــد فــي المحاكمــة الرئيســية أن يجــزم إن كان 

هذا الشخص قد توفي، ذلك على الرغم من أن الظروف تشير إلى ذلك.

لقــد تــم حتــى لــدى رفــع الدعــوى العموميــة التغاضــي عــن إســناد وفــاة الدكتــور م. إلــى المتهــم. وإقامــة 
األدلــة أكــدت علــى شــرعية هــذا القــرار. لــم يكــن مــن الممكــن فــي المحاكمــة الرئيســية إيضــاح متــى وأيــن توفــي 
م. وإذا كان الشــاهد ]Z41[ قــد تحــدث عــن معتقــل كان مصابــا بعيــار نــاري وتوفــي داخــل الزنزانــة، فإنــه ليــس 
مــن الممكــن، لصالــح المتهــم، اســتقصاء إمكانيــة أن يكــون ســبب وفــاة هــذا المعتقــل عائدا إلى هــذه اإلصابة 

التي من المحتمل أن يكون قد تكبدها خارج فرع الخطيب في إحدى المظاهرات. 

مــن المثبــت بعــد كل مــا تقــدم، أن مــا مجملــه 30 إنســانا علــى أقــل تقديــر قــد فارقــوا الحيــاة فــي فــرع 
الخطيــب فــي فتــرة وقــوع الجريمــة موضــوع الدعــوى العموميــة تحــت مســؤولية أنــور ر. وهــؤالء توفــوا بســبب 
الظــروف الســائدة ونتيجــة الســتخدام العنــف بحقهــم. لقــد كان المتهــم يــدرك ويعــرف أن مــن الممكــن لهــذا 

أن يحصل. وكان على األقل على استعداد لتقبل وقوع ذلك.

ككل  الجنائــي  الفعــل  مــن  جــزءا  بصفتهــا  الجنســية،  باإلعتــداءات  المتعلقــة  االســتنتاجات  تقــوم 
والمتمثــل بالجريمــة ضــد اإلنســانية، علــى أقــوال الخبيــرة ت. وأقــوال الشــاهدين الخبيريــن أنــور البنــي ومــازن 
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دوريــش. ناهيــك عــن أن الكثيــر مــن الشــهود الذيــن تــم االســتماع ألقوالهــم، ومــن هــؤالء Z20[[ٍ، و NK3، و 
Z9[[، و NK6، و Z42[[، و Z41[[، و ]...[، و NK19، و NK16، و Z43[[، قــد تحدثــوا عــن أن العنــف الجنســي يلعــب 
دورا مركزيــا فــي جهــاز المخابــرات الســورية. وقالــوا إن النســاء بوجــه خــاص كــّن معرضــات العتــداءات جنســية 
اتخــذت طابعــًا لفظيــًا وجســديًا. والنســاء الالتــي يبتــن ضحايــا لعنــف جنســي تلتصق بهن وصمــة عار خصوصا 
فــي المحيــط الثقافــي العربــي. وهــذه الوصمــة قــد تــؤدي حتــى إلــى إقصــاء النســاء مــن الرابطــة العائليــة. بــل 
أن مجــرد التهديــد بممارســة العنــف الجنســي ســواء بحــق الضحيــة مباشــرة أو تجــاه أفــراد العائلــة المقربيــن 
كاألمهــات، والزوجــات، واألخــوات والبنــات، يوّلــد قــدرا كبيــرا مــن الخــوف والقنــوط والشــعور بالذنــب. ويكــون 
ــأي شــكل كان دون وقــوع هــذا  ــة ب ــأي شــيء للحيلول المتضــررون مــن ذلــك فــي العــادة مســتعدين للقيــام ب
المكــروه. وبعــد كل تلــك المعانــاة يكــون الخجــل مــن ذلــك قــد بلــغ حــدا يردعهــم عــن التحــدث عــن ذلــك كليــا، 

أو يحول على األقل دون التحدث عن ذلك علنا.

إن التقاريــر التــي ُقــرأت فــي المحاكمــة الرئيســية والمعــّدة مــن قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان لــدى األمــم 
ــى أن العنــف  ــدل هــي األخــرى عل ــر 2012، ت ــر 2011 وشــباط / فبراي ــي / نوفمب المتحــدة فــي شــهر تشــرين الثان
الجنســي كان متبعــا قبــل وبعــد المظاهــرات، وبهــذا فإنــه كان ُيرتكــب أيضــا فــي فتــرة وقــوع الجريمــة موضــوع 

الدعوى العمومية.

نــود فــي هــذا المنــزل أيضــا أن نشــير مجــددا إلــى التفاصيــل المطابقــة للواقــع التــي أوردتهــا المحكمــة 
 NK4 اإلقليميــة العليــا كوبلنــز بهــذا الشــأن بتاريــخ 24/02/2021. لقــد تحــدث كل مــن المدعيتيــن بالحــق المدنــي
و NK21 شــأنهما شــأن المدعــي بالحــق المدنــي NK1 فــي المحاكمــة الرئيســية عــن االعتــداءات الجنســية التــي 
وقعــت بحــق كل منهــم. المدعــي بالحــق المدنــي NK1 تعــرض إلدخــال عصــى فــي فتحتــه الشــرجية، فيمــا 
تعرضــت المدعيــة بالحــق المدنــي NK4 ألن قــام أحــد الســجانين بلمــس صدرهــا، وكان علــى المدعيــة بالحــق 
المدنــي NK21 تحمــل أن قــام أحــد الســجانين باإلمســاك برأســها ودفعهــا إلــى حجــره. ليــس هنــاك أدنــى شــك 
بشــأن مصداقيــة أقــوال هــؤالء الشــهود. وثالثتهــم قــد وصفــوا بشــكل منطقــي ومعقــول مــا حصــل فــي كل 
موقــف علــى حــدة. ولــم يكــن أي مــن أقوالهــم يوحــي بوجــود تحمــس لديهــم لتحميــل المتهــم عبئــا جنائيــا، مــا 

يجعل األفعال المرتكبة بحق الشهود الثالثة مثبتة في نظرنا.

ومــا يترفــع كليــا أيضــا عــن كل شــبهة أو شــك هــو أن المدعيــة بالحــق المدنــي NK13 كانــت ضحيــة 
للعنــف الجنســي فــي فــرع الخطيــب. إذ أنهــا لــم تكــن عرضة لنظرات الســجانين الالذعة والألخالقيــة وإهاناتهم 
القــذرة فحســب، بــل وعرضــة أيضــا لالعتــداءات البدنيــة البــادرة منهــم. لــم يكــن بمقــدور الشــاهدة لألســف، 
نظــرا للصدمــة الواضحــة عليهــا وضــوح الشــمس، أن تصنــف هــذه اإلعتــداءات مــن ناحيــة زمانيــة ومكانيــة 
ومضمونيــة بشــكل محــدد بمــا فيــه الكفايــة وبشــكل مطابــق لألقــوال التــي كانــت قــد أدلــت بهــا فــي إجــراءات 
التحقيــق. ونظــرا للتفــاوت البالــغ القائــم بيــن أقوالهــا فــي إجــراءات التحقيــق وأقوالهــا أمــام المحكمــة، فإنــه 
ليــس باإلمــكان فــي نظرنــا التحقــق بدرجــة التأكيــد الالزمــة لإلدانــة، مــن زمــان ومــكان وماهيــة اإلعتــداءات 

الجنسية التي تعرضت الشاهدة لها. 

لننتقل اآلن، هيئة المحكمة الموقرة، إلى التقدير القانوني.

ــي األلمانــي علــى الجرائــم ضــد اإلنســانية المرتكبــة فــي ســوريا  تتحصــل قابليــة تطبيــق القانــون الجنائ
ــون  ــه المــادة 1 مــن قان ــذي تنــص علي ــي ال ــون الدول ــدأ القان ــي الجنســية الســورية مباشــرة مــن مب بحــق حامل
العقوبــات الدولــي. وبموجــب القضــاء الدائــم لمحكمــة العــدل االتحاديــة، المؤكــد آخــر مــرة بموجــب الحكــم 
الصــادر بتاريــخ 28/01/2012، فــإن هنــاك فضــال عــن ذلــك اختصــاص قائــم للمحاكــم األلمانيــة بموجــب قانــون 
حصانــة  أن  أخــرى،  مــرة  القــرار  هــذا  فــي  االتحاديــة  العــدل  محكمــة  أوضحــت  وقــد  األلمانــي.  العقوبــات 

المستخدمين الرسميين ال تشكل مانعا من مالحقة هؤالء جنائيا. 

لننتقــل إذَا إلــى ركــن تطابــق فعــل المتهــم أنــور ر.مــع نمــوذج الجريمــة. إن توفــر هجــوم موســع وممنهــج 
ــز فــي حكمهــا  ــا كوبلن ــة العلي ــه المحكمــة اإلقليمي ــي أمــر اعتمدت ــات الدول ــون العقوب وفقــا للمــادة 7 مــن قان
الصــادر بتاريــخ 24/02/2021 معللــة ذلــك بشــكل مفصــل وصائــب. كمــا أن الشــهود الذيــن تــم االســتماع 
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ألقوالهــم قــد قامــوا أيضــا بتوكيــد وتعزيــز ذلــك. وقــد دام الهجــوم الموســع والممنهــج أيضــا حتــى نهايــة فتــرة 
وقــوع الجريمــة بتاريــخ 07/09/2012. ليــس هنــاك أي شــك فــي أن النظــام قــد اتخــذ إجــراءات اتســمت بوحشــية 

تناسبت تناسبا طرديا مع تقدم االنتفاضة.

وفــي إطــار هــذا الهجــوم الموســع والممنهــج علــى المدنييــن لقــي فــي جميــع أنحــاء ســوريا حتــى لحظــة 
النارعلــى  المعارضيــن وغيــر المشــاركين حتفهــم، وذلــك مــن خــالل إطــالق  المتهــم اآلالف مــن  انشــقاق 
أفــرع  فــي  المتبعــة  التنكيــل  نتيجــة ألعمــال   – الحاليــة  القضيــة  يتصــدر  مــا  وهــذا   – المتظاهريــن، وكذلــك 
المخابــرات. وفــي فــرع الخطيــب، ذلــك الفــرع، الــذي كان المتهــم يديــر فيــه قســم التحقيقــات وكان ســجنه 
الموجــود فــي القبــو واقعــا تحــت مســؤوليته، توفــي فــي فتــرة وقــوع الجريمــة الممتــدة مــن 29/03/2011 حتــى 
07/09/2012 علــى األقــل 30 معتقــال بســبب الظــروف الســائدة هنــاك والمعاديــة للحيــاة وال ســيما نتيجــة 
ألعمــال التنكيــل الجســيمة. وكمــا أوردنــا آنفــا فــي إطــار تقديــر األدلــة، فإنــه لــم يعــد باإلمــكان التحقــق تحديــدا 
مــن ســبب الوفــاة فــي كل حالــة علــى حــدة. إن مــدة الحبــس الطويلــة وعــدم توفــر إمكانيــة التحقيــق فــي 
الخلفيــات المحــددة للوقائــع فــي عيــن المــكان، تصــل بنــا إلــى النتيجــة المتمثلــة بــأن علينــا، بــل وبإمكاننــا أيضــا، 

االعتماد على أقوال الشهود، والشهود الخبراء والخبراء. 

تتكــون الظــروف التــي كانــت ســائدة فــي فــرع الخطيــب مــن ناحيــة قانونيــة، وهــذا مــا تــم التطــرق إليــه 
أيضــا، مــن حزمــة مؤلفــة مــن عناصــر تتأرجــح مــا بيــن فعــل وامتنــاع. أمــا الفعــل فقــد أتــى علــى شــكل اســتخدام 
العنــف النفســي والجســدي إلــى جانــب اإلهانــة والشــتيمة. فيمــا جــاءت عناصــر االمتنــاع فــي هيئــة الحرمــان 
مــن الغــذاء والحرمــان مــن عوامــل النظافــة والرعايــة الصحيــة. غيــر أن محــور األفعــال، التــي أدت إلــى ]وفــاة[ 
الضحايــا، يكمــن وال شــك فــي مجــال الفعــل النشــط. فالمعتقلــون مــا كانــوا ليحتاجــون أصــال إلــى الرعايــة 
الطبيــة التــي حرمــوا منهــا، لــو لــم تكــن هنــاك أعمــال عنــف نفســية وجســدية ترتكــب بحقهــم. وال بــد فضــال عــن 
ذلــك مــن اإلنطــالق مــن أن الكائــن الحــي غيــر المتضــرر مــن إصابــات مــا، يكــون قــادرا علــى موازنــة حرمانــة مــن 

المواد الغذائية بشكل أفضل ولمدة أطول. 

ــات  ــون العقوب ــك مــن االنطــالق وفقــا للمــادة 7 الفقــرة 1 الرقــم 1 مــن قان ــد تبعــا لذل ــه ال ب ــه فإن وعلي
الدولي من 30 جريمة قتل وقعت من جراء فعل نشط.

كمــا وأن أعمــال القتــل فــي الفــرع 251 كانــت تتــم أيضــا بمحــض دوافــع دنيئــة فــي مفهــوم المــادة 211 
مــن قانــون العقوبــات األلمانــي. تكــون الدوافــع الدنيئــة قائمــة وفقــا للقضــاء األعلــى الدائــم، إن كانــت حوافــز 
القتــل جديــرة باالحتقــار مــن منظــور األخــالق العامــة وكانــت موجــودة علــى أدنــى درجــة. واألمــر هنــا علــى ذلــك 

بوضوح. 

فأعمــال التعذيــب ومــا واكــب ذلــك مــن أعمــال قتــل بحــق النــزالء فــي ســجن الفــرع 251 كانــت تتــم فقــط 
مهدهــا  فــي  الحريــة  إلــى  الســوريين  المواطنيــن  مــن  لشــريحة  والســلمية  الشــرعية  الحاجــة  وأد  لغــرض 
باســتخدام العنــف. والضحايــا لــم يقومــوا قبــل ذلــك إال بمجــرد االعتــراض، زعمــا أو فعــال، علــى نظــام جائــر 
ديكتاتــوري. لقــد وقعــت فــي ســجون المخابــرات والســجون العســكرية الســورية، بشــكل عــام فــي الفتــرة 
موضــوع الدعــوى العموميــة، أعمــال تعذيــب ال تعــد وال تحصــى وفقــا لمــا تنــص عليــه المــادة 7 الفقــرة 1 الرقــم 
5 مــن قانــون العقوبــات الدولــي. إذ تــم فــي فــرع الخطيــب فــي فتــرة وقــوع الجريمــة الممتــدة مــن 29/04/2011 

حتى 07/09/2012 تعذيب 4,000 إنسان على أقل تعديل. 

ــر  ــا فــي كوبلنــز فــي حكمهــا الصــادر فــي شــهر شــباط / فبراي وقــد اعتمــدت المحكمــة اإلقليميــة العلي
2021، أن التعذيــب ال يتمثــل فــي أعمــال التنكيــل فحســب، بــل وفــي ظــروف الحبــس الالإنســانية بحــد ذاتهــا 
أيضــا. وبمــا أنــه ليــس لــدى المدعــي العــام االتحــادي مــا يضــاف بهــذا الخصــوص، فإننــا ســنصرف النظــر فــي 

هذا المنزل عن إيراد تفاصيل قانونية أخرى.

لقــد تــم فضــال عــن ذلــك بحــق المدعيــن بالحــق المدنــي تحقيــق نمــوذج جريمــة اإليــذاء البدنــي الخطيــر 
فــي مفهــوم المــادة 224 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي. وجميعهــم قــد تحدثــوا بشــكل متطابــق عــن كيفيــة 
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ــر، وذلــك ابتــداء مــن لحظــة اعتقالهــم. كمــا تــم فــوق ذلــك كلــه التنكيــل  ــة والتحقي ــة والمذل تعرضهــم لإلهان
بهــم بدنيــا بشــكل جســيم. فقــد كان الســجانون ينهالــون علــى المتعقليــن المكبليــن غالبــا وغيــر القادريــن علــى 
الدفــاع عــن أنفســهم ضربــا بشــكل تعســفي بأيديهــم وباســتعمال أدوات. وممــا ال شــك فيــه إطالقــا أن هــذه 
المعاملــة كانــت تتســبب بــآالم وإصابــات، لــم يكــن يتــم معالجتهــا طبيــا إال نــادرا. كمــا كان الشــهود والمدعــون 
بالحــق المدنــي كذلــك يتضــورون جوعــا. ولــم يتــم حرمانهــم مــن الغــذاء الكافــي فحســب، مــا أدى إلــى نشــوء 
ــد مــن اعتبارهــا  ــوا قابعيــن فضــال عــن ذلــك فــي زنزانــات تســودها ظــروف نظافــة ال ب نقــص لديهــم، بــل كان
الإنســانية. الحالــة العامــة الرديئــة، الجســد الهزيــل خائــر القــوة والجلــد ممتقــع اللــون، كل ذلــك كان متحصــال 
مــن هــذه المعاملــة، علــى حــد تعبيــر الشــهود الخبــراء Z35[[، و ]Z36[. يضــاف إلــى ذلــك الضغــط النفســي 
الناجــم عــن خشــية الوقــوع مــرة أخــرى ضحيــة للعنــف، ومفارقــة الحيــاة بعدهــا فــي الزنزانة الجماعيــة المكتظة، 
أو مــن وحشــة الزنزانــة الفرديــة أو فــي غرفــة االســتجواب المليئــة بالحقــد والعنــف. وهــذا أيضــا تســبب بإلحــاق 

ضرر مستدام في صحة المتعقلين.

إن أعمــال التنكيــل الممنهجــة والالمنقطعــة فــي المفهــوم المبيــن أعــاله ]تصــل[ بنــا إلــى مــا هــو فــي 
غيــر صالــح المدعيــن بالحــق المدنــي كل علــى حــدة، أال وهــو أنــه ليــس باإلمــكان االنطــالق مــن عــدد كبيــر مــن 
األعمــال الفرديــة، بــل مــن أن األمــر يتعلــق هنــا بجريمــة واحــدة مســتمرة، بــدأت فــي لحظــة إحضــار الضحيــة إلــى 

الفرع ولم تنته إال بمغادرته. لقد تم التنكيل نفسيا وبدنيا بكافة السجناء على مدار الساعة.

وفــوق ذلــك فإنــه لــم يتــم تحقيــق نمــوذج جريمــة اإليــذاء البدنــي البســيط وفقــا للمــادة 223 مــن قانــون 
العقوبــات األلمانــي فحســب، بــل وفــي كل حــال مــن األحــوال أيضــا جريمــة اإليــذاء البدنــي الخطيــر فــي مفهــوم 
المــادة 224 الفقــرة 1 الرقــم 4 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي. ذلــك ألن ارتــكاب الجريمــة كان قــد تــم ضمــن 
نظــام معيــن. لقــد كان هنــاك أشــخاص كثيــرون، شــكلوا بطريقــة مختلفــة جــزءا مــن هــذا النظــام وأســهموا 
ــن ويهينونهــم  ــون المعتقلي ــوا يضرب ــن كان ــاك ]...[ الذي ــى نحــو مختلــف بعمــل هــذا النظــام. فقــد كان هن عل
ويذلولهــم، ويحرمونهــم مــن الغــذاء والرعايــة الطبيــة ويتركونهــم ألقدارهــم ومعاناتهــم النفســية. كمــا كان 
هنــاك أشــخاص، كالمتهــم أنــور ر. مثــال، كانــوا يصــدرون األوامر، ويتحملون المســؤولية عن النظام ويشــاركون 
بطريقــة أخــرى بالويــالت. جميعهــم كانــوا جــزءا مــن كل وكانــوا يتصرفــون بشــكل مشــترك، بصــرف النظــر 
عّمــن كان منهــم علــى اتصــال مباشــر بالضحيــة ليعــد بهــذا فاعــال مباشــرا. هــذا ناهيــك عــن أنــه كان يتــم أيضــا 
اســتخدام أغــراض مــا مــن أجــل تنفيــذ األفعــال المعنيــة؛ أغــراض ال بــد فــي حــاالت متفرقــة مــن اعتبارهــا تؤهــل 
أعمــال اإليــذاء البدنــي المعنيــة ألن تكــون إيــذاءا بدنيــا خطيــرا فــي مفهــوم المــادة 224 مــن قانــون العقوبــات 

األلماني. 

تتوفــر علــى ضــوء هــذه الخلفيــة بحــق كل مــن المدعيــن بالحــق المدنــي NK1 و NK2[[، و NK3، و NK4، و 
NK5[[، و NK6، و NK8، و NK10، و NK11، و NK12[[، و NK14[[، و NK16، و NK17، و NK18[[، و ]NK20[ جريمــة 
اإليــذاء البدنــي الخطيــر فــي ظــل اســتخدام أدوات خطيــرة فــي مفهــوم المادتيــن 223 و 224 الفقــرة 2 الرقــم 4 

من قانون العقوبات األلماني.

أعتقــل المدعــي بالحــق المدنــي NK7 فــي شــهر أيــار / مايــو 2012 وكان محتجــزا فــي بــادئ األمــر لمــدة 
شــهر واحــد فــي فــرع الخطيــب. وبعــد مكوثــة لعــدة أيــام فــي فــرع مخابــرات آخــر فــي نجهــا قضــى أســبوعا آخــرا 
فــي فــرع الخطيــب، قبــل نقلــه آخــر األمــر إلــى الفــرع 285. وخــالل هاتيــن الفترتيــن تعــرض للضــرب بالكوابــل أو 
األنابيــب البالســتيكية مــن قبــل الســجانين. وبســبب الفاصــل الزمنــي الناجــم عــن نقلــه بصفــة مؤقتــة فقــد تــم 

.NK7 تنفيذ جريمتين متمثلتين باإليذاء البدني الخطير بحق المدعي بالحق المدني

ُقبــض علــى الشــاهد ]Z39[ فــي شــهر تشــرين األول / أكتوبــر عــام 2011 وقضــى بدايــة أربعــة أيــام فــي 
فــرع الخطيــب. بعدئــذ تمــت إحالتــه إلــى الفــرع 285، حيــث قضــى ســتة أيــام، لُيعــاد بعدهــا ثانيــة إلــى فــرع 
الخطيــب ويقضــي هنــاك فتــرة زمنيــة طويلــة. ثــم تلــت ذلــك إقامــة ثالثــة وأخيــرة عــام 2012 لمــدة أســبوع آخــر. 
لقــد كان الشــاهد معرضــا خــالل كل فتــرة مــن فتــرات اعتقالــه لضربــات الســجانين، الذيــن اســتخدموا لهــذا 
الغــرض أدوات ضــرب مــن بينهــا أحزمــة وســياط. وهنــا أيضــا يتعلــق األمــر، بســبب الفواصــل الزمنيــة المتخللــة، 

بعدة جرائم متمثلة باإليذاء البدني، تحديدا بثالثة جرائم.
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لقــد تــم التنكيــل بشــكل جســيم بالمدعــي بالحــق المدنــي NK19 لــدى اعتقالــه فــي شــهر حزيــران / يونيــو 
2012، وخــالل فتــرة اعتقالــه القصيــرة فــي القســم 40. وقــد كانــت إصاباتــه بالغــة لدرجــة اســتوجبت نقلــه إلــى 
المستشــفى العســكري حرســتا بعــد جلبــه إلــى فــرع الخطيــب بقليــل. وهنــاك ُأنــزل فــي غرفــة لــم يكــن بهــا 
ســوى معتقليــن تمــت إحالتهــم إلــى المستشــفى مــن فــرع الخطيــب حصــرا. والســجانون الذيــن كانــوا هنــاك، 
كانــوا قادميــن أيضــا مــن فــرع الخطيــب. ووفقــا ألقــوال الشــاهد فقــد كانــت فــي المستشــفى غرفــة خاصــة 
معــدة خصيصــا لــكل فــرع مــن فــروع المخابــرات. بعــد ثمانيــة أو تســعة أيــام عــاد الشــاهد NK19 إلــى المبنــى 
بــه بشــكل جســيم  الكائــن فــي شــارع بغــداد، حيــث قــام الســجانون، كمــا فعلــوا ســابقا أيضــا، بالتنكيــل 
باســتعمال أدوات ضــرب، إلــى حيــن نقلــه نهائيــا مــن الفــرع. يتوفــر هنــا، علــى الرغــم مــن الفاصــل الزمنــي 
 .NK9 و NK7 المتخلــل، اجتمــاع معنــوي للجرائــم، علــى عكــس مــا هــو األمــر بالنســبة للمدعييــن بالحــق المدنــي
المدعــي بالحــق المدنــي NK19 كان خاضعــا بــال انقطــاع، فــي حرســتا أيضــا، لســلطان فــرع الخطيــب. إذ تــم نقلــه 
ــي الفــرع. أمــا عــن الغرفــة فــي مستشــفى حرســتا، فــإن األمــر  ــل عامل ــه مــن قب ــه وإعادت ــاك، ومراقبت ــى هن إل
معهــا ال يتعلــق بالتالــي ســوى بملحقــة منقولــة مكانيــا تابعــة للفــرع 251. واألمــر لــم يكــن يتعلــق هنــاك 
بالمــداواة إطالقــا. بــل كان يتعيــن باألحــرى نقــل المصابيــن فقــط إلى حالة صحية تســمح بمعــاودة إخضاعهم 
لطرائــق االســتجواب الخاصــة. وعليــه فــإن المدعــي بالحــق المدنــي NK19 ضحيــة جريمــة إيــذاء بدنــي مرتكبــة 

بشكل مشترك في ظل استخدام أدوات خطيرة. 

ألقــي القبــض علــى المدعيــة بالحــق المدنــي NK21 بتاريــخ 17/03/2012 وكان عليهــا الحضــور بانتظــام إلــى 
ــى الفــرع، حســب أقوالهــا الخاصــة، فــي آخــر  فــرع الخطيــب لمــدة 50 يومــا. وكانــت أول مــرة حضــرت فيهــا إل
شــهر آذار / مــارس أو مطلــع شــهر نيســان / أبريــل، ربمــا بتاريــخ 4/4. وقالــت إنــه قــد تــم بعــد أيــام قليلــة مــن 
أول اســتجواب لهــا أخذهــا إلــى غرفــة أخــرى موجــودة فــي القبــو والتنكيــل بهــا ألول مــرة هنــاك. حيــث تــم أيضــا 
اســتخدام أغــراض كالخرطــوم مثــال. كمــا وقــد كان عليهــا أيضــا بعــد بضــع أيــام المبيــت ألول مــرة فــي الفــرع، 
األمــر الــذي تكــرر بعــد ذلــك، علمــا بــأن ذلــك لــم يأتــي دفعــة واحــدة. ففــي أول مــرة قضــت هنــاك ثــالث ليــال 
متتاليــة، مضيفــة أن مــن المحتمــل أن تكــون قــد قضــت هنــاك مــا مجملــه عشــر ليــال تخللتهــا فواصــل. وقالت 
إنــه قــد كان عليهــا، شــأنها شــأن ســائر المتعقليــن اآلخريــن، أن تعيــش ظــروف الحبــس والعنــف النفســي 
والجســدي بشــكل متواصــل. كمــا وقــد تــم ضربهــا مــرار أيضــا أثنــاء االســتجوابات. فضــال عــن تعليقهــا علــى 
الســقف لغــرض تعنفيهــا أحيانــا. لــم يكــن بمقــدور NK21 أن تحــدد هــذه األفعــال زمنيــا بدقــة أكثــر، بحيــث ال بــد، 
نظــرا للفواصــل الزمنيــة، مــن االنطــالق مــن ثالثــة أفعــال مختلفــة. التنكيــل الفعــال مــن قبــل الســجانين، الــذي 
وقــع فــي القبــو فــي آخــر شــهر آذار / مــارس 2012، ]...[ والــذي تــاله المبيــت األول فــي الفــرع – مــا يتعيــن 
اإلنطــالق منــه لصالــح المتهــم ]...[ فضــال عــن جريمتيــن متواصلتيــن. كمــا وُينطلــق مــرة أخــرى لصالــح المتهم 
مــن أنــه لــم يكــن هنــاك ســوى فاصــال زمنيــا واحــدا فقــط تخلــل مرحلــة المبيــت لمــدة عشــرة أيــام فــي شــهر 
نيســان / أبريــل 2012. وهنــا أيضــا يتعلــق األمــر، بســبب الفواصــل الزمنيــة المتخللــة، بثالثــة جرائــم متمثلــة 

باإليذاء البدني.

ــرة التنكيــل بهــا  ــم يتــم خــالل هــذه الفت ــام. ول ــة لعــدة أي ــي ]NK14[ كانــت معتقل ــة بالحــق المدن المدعي
بدنيــا بشــكل مباشــر مــن قبــل الســجانين والمســتجوبين الحاضريــن. غيــر أنــه تتوفــر هنــا أيضــا، نظــرا لظــروف 

الحبس الفظيعة، جريمة إيذاء بدني خطير مرتكبة بشكل مشترك بحق المدعية بالحق المدني. 

أضــف إلــى ذلــك أن المعتقليــن فــي الفــرع 251 قــد ُســلبت حريتهــم بشــكل جســيم. المحكمــة اإلقليميــة 
ــز أوضحــت بتاريــخ 24/02/2021 فــي هــذا الشــأن أيضــا وبشــكل صائــب أن االعتقــاالت فــي فــرع  ــا كوبلن العلي
الخطيــب تحقــق نمــوذج جريمــة ســلب الحريــة وفقــا للمــادة 7 الفقــرة 1 الرقــم 9 مــن قانــون العقوبــات الدولــي. 
ولمــا كان هــذا منطبقــا علــى فتــرة ارتــكاب الجريمــة الممتــدة حتــى تاريــخ 07/09/2012 بأكملهــا، فإنــه يتعيــن هنــا 

تفادي التكرار واإلشارة عوضا عن ذلك إلى أسباب الحكم بحجمها الكامل.

كمــا وأن ال داع هنــا إليــراد تفاصيــل مطولــة بــأن اإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل النظــام الســوري تفــي 
أيضــا بنمــوذج الجريمــة التــي تنــص عليهــا المــادة 239 فــي فقرتهــا األولــى مــن قانــون العقوبــات األلمانــي، الــذي 

– مع استباق اإليضاحات القانونية المتعلقة بذلك – يتنحى جانبا في طريق تنازع القوانين. 
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ويســري مــا يخالــف ذلــك علــى االعتقــاالت، التــي تتجــاوز مدتهــا أســبوعا واحــد ]وتعــد[ لهــذا مؤهلــة ألن 
ُتعتبــر ســلبا للحريــة فــي مفهــوم المــادة 239 الفقــرة 3 الرقــم 1 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي. يماثــل ذلــك مــا 
ارتكــب بحــق كل مــن المدعيــن بالحــق المدنــي NK1، و NK3، و NK5، و NK7، و NK8 و NK9، و NK10، و NK11، و 
NK12، و NK14، و NK13، و Z29، و NK16، و NK19. يتعلــق األمــر هنــا بمــا مجملــه أربعــة عشــر فعــال ســالبا 

للحرية، تجاوزت مدته 14 يوما.

كمــا وتــم عــالوة علــى ذلــك تحقيــق نمــوذج جريمــة حجــز الرهائــن بموجــب المــادة 239ب مــن قانــون 
العقوبــات األلمانــي، وذلــك بحــق المدعييــن بالحــق المدنــي NK1 و NK18. تنــص المــادة 239 ب فــي فقرتهــا 
األولــى مــن قانــون العقوبــات ضمــن أمــور أخــرى علــى إنــزال عقوبــة ماســة بالحريــة ال تقــل عــن خمــس ســنوات 
علــى مــن يقــوم باختطــاف إنســان أو يحتجــزه، لغــرض إكراهــه عــن طريــق تهديــده بالمــوت، أو بإلحــاق إيــذاء 
بدنــي جســيم بــه أو بحرمانــه مــن حريتــه لمــدة تزيــد عــن أســبوع، علــى اإلتيــان بفعــل مــا، أو علــى مــن يســتغل 

وضع هذا اإلنسان الُمحدث من خالل فعله من أجل إكراه من هذا النوع.

لقــد تــم احتجــاز المدعــي بالحــق المدنــي NK1 دون ســبب واضــح، و بشــكل غيــر شــرعي أيضــًا، فــي فــرع 
الخطيــب بعــد اعتقالــه بصفــة غيــر مشــروعة. وقــد تــم خــالل فتــرة اعتقالــه، اســتجوابه مــرارا مــن قبــل موظفــي 
اســتجواب والتنكيــل بــه مــن قبــل الســجانين الحاضريــن. ناهيــك عــن أنــه قــد تــم هنــا أيضــا اســتخدام العنــف 
النفســي تجاهــه. فهكــذا قــد أوصلــوا بــكل وضــوح إلــى ذهنــه عبــر إيمــاءات وألفــاظ، بأنهــم مســتعدين للقيــام 
بــأي شــي مــن أجــل التوصــل إلــى المعلومــات الالزمــة. وفــي إحــدى المــرات قيــل لــه بوضــوح، إنهــم مخولــون حــق 

"عصر" كل شيء منه وإنه لن يشهد الحياة في الخارج، إن لم يعطيهم المعلومات.

والمدعــي بالحــق المدنــي NK18 قــد عــاش تجربــة مشــابهة أيضــا. وقــد تــم اســتجوابه مــرارا أثنــاء فتــرة 
اعتقالــه. وخــالل اســتجوابه الثانــي أوصــل المســتجوب إلــى ذهنــه بوضــوح أنــه ال يريــد أي تــردد. أي أنــه مــن 
األحــرى بـــ NK18 أن يذكــر المعلومــات المطلوبــة فــورا. وحيــن لــم يحصــل ذلــك، لــم يتــم اســتخدام العنــف 
المباشــر تجاهــه فحســب، بــل ُهــدد فــوق ذلــك أيضــا، بــأن بإمكانهــم قتلــه بطلقــة واحــدة فقــط وأن مــا مــن أحــد 

سيسأل عنه، إن لم يتعاون معهم فورا.

وفــي كلتــا الحالتيــن كان الســجانون والمســتجوبون قــد اســتأثروا بالمدعيــن بالحــق المدنــي المقبــوض 
عليهــم ظلمــا واســتغلوا هــذا الوضــع المســتقر الُمحــدث مــن قبلهــم الســتخراج المعلومــات منهــم. أمــا 

الوسيلة للوصول إلى هذه الغاية فقد كان التهديد بالموت.

]استراحة[

هيئــة المحكمــة الموقــرة، حضــرات الحاضريــن، لننتقــل اآلن إلــى الجرائــم الجنســية، المتعلقــة أوال بـــ 
.NK1

تنــص المــادة 7 الفقــرة 1 الرقــم 6 مــن قانــون العقوبــات الدولــي علــى أن مــن يقــوم فــي إطــار الجريمــة 
الكليــة بإكــراه إنســان آخــر ]...[ علــى ممارســة الدعــارة، أو يســلب منــه قدرتــه علــى التناســل أو يقــوم بنيــة التأثيــر 
علــى التركيبــة اإلثنيــة لشــعب مــا، باحتجــاز إمــرأة كانــت حامــل باإلكــراه، فهــو يقــوم بهــذا أيضــا بارتــكاب جريمــة 
ضــد اإلنســانية. ترتكــز المــادة 7 الفقــرة 1 الرقــم 6 وفقــا لتعليــل القانــون علــى المــادة 7 الحــرف خ( مــن النظــام 

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 

ووفقــا ألركان الجريمــة المبينــة فــي النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فإنــه ال بــد بالنســبة 
إلمكانيــة الجريمــة المتمثلــة باالغتصــاب أن يتوفــر هنــاك أوال، تدخــل مــن طــرف الجانــي فــي جســم الضحيــة، بما 
فــي ذلــك اإليــالج. وينــدرج فــي ذلــك كل إدخــال لعضــو تناســلي فــي جســم الضحيــة أو حتــى جســم الجانــي، فضــال 
عــن إقتحــام الفتحــة المهبليــة أو الشــرجية باســتعمال عضــو مــن أعضــاء الجســم أو باســتخدام أداة. يتطلــب 
نمــوذج الجريمــة أيضــا ممارســة العنــف أو اإلكــراه تجــاه الضحيــة، أو اســتغالل مــأزق أو ممارســة العنــف ضــد 

ضحية، غير قادرة على إعطاء موافقتها.
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قــال المخــرج الســوري ]NK1[ إن أحــد الســجانين قــد قــام خــالل أحــد اســتجواباته، التــي كان عليه الخضوع 
إليهــا أثنــاء فتــرة وجــوده فــي الســجن التــي دامــت ثالثــة أشــهر، بإدخــال عصــى فــي فتحتــه الشــرجية بعنــف. 
وهــذا الســلوك يفــي دون أدنــى شــك بنمــوذج الجريمــة المتمثلــة بـــ ]...[. هــذا ويفــي هــذا الســلوك فضــال عــن 
ذلــك بنمــوذج جريمــة االغتصــاب وفقــا للمــادة 177 الفقــرة 1 الرقــم 1، والفقــرة 2 الرقــم 1 مــن قانــون العقوبــات 
فــي صيغتــه الســارية مــن تاريــخ 01/04/1998 حتــى شــهر تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2016، الــذي – مســتبقين 
اإليضاحــات بهــذا الشــأن ثانيــة – يتنحــى هــو اآلخــر جانبــا فــي طريــق تنــازع القوانيــن معطيــا األولويــة للجريمــة 

ضد اإلنسانية.

وأخيــرا فــإن الســلوك المنتهــج بحــق المدعــي بالحــق المدنــي NK1 يفــي أيضــا بنمــوذج جريمــة االنتهــاك 
ــخ  ــى تاري ــه الســارية حت ــي فــي صيغت ــات األلمان ــون العقوب ــن بموجــب المــادة 74أ مــن قان الجنســي للمعتقلي
30/06/2021. إذ أن األفعــال الجنســية التــي ينفذهــا شــخص مــا علــى شــخص معتقــل اؤتمــن عليــه الجانــي فــي 
ظــل اســتغالل األخيــر لمنصبــه، أو يقــوم الجانــي باإليعــاز للشــخص المعتقــل أو المحتجــز بإجراءهــا عليــه، 
ــزة للفعــل والقائمــة مــا بيــن الجانــي  كانــت ومــا زالــت خاضعــة للعقــاب. إن عالقــة الرئيــس والمــرؤوس المميِّ
والضحيــة، والتــي تــؤدي إلــى كــون الضحيــة، بحكــم كونهــا مســلوبة الحريــة، مقيــدة فــي قدرتهــا علــى اتخــاذ 
القــرارات والتصــرف ومســلمًا أمرهــا لوصــول الجانــي إليهــا إلــى حــد بالــغ، لهــي متوفــرة فــي حالــة المدعــي بالحــق 

المدني NK1. ومما ال شك فيه أن األمر مع إدخال العصى يتعلق بفعل جنسي.

لننتقــل اآلن إلــى التجــارب التــي خاضتهــا كل مــن المدعيتيــن بالحــق المدنــي NK4 و NK21. لقــد كانــت 
حاملــة الجنســية الســورية NK4 معتقلــة أكثــر مــن مــرة فــي مرافــق ســورية بســبب مشــاركتها الدؤوبــة. إذ 
قضــت فــي شــهر شــباط / فبرايــر 2012 أربعــة أيــام فــي ســجن فــرع الخطيــب. ولــم تكــن قــد باتــت هنــاك ضحيــة 
للتنكيــل الجســدي فحســب، بــل كان عليهــا فــوق ذلــك كلــه أن تشــهد، كيــف قــام أحــد الســجانين بمضايقتهــا 
جنســيا ولمــس صدرهــا فــي آخــر المطــاف. المدعيــة بالحــق المدنــي كانــت معصوبــة العينيــن حيــن تعرضــت 
لهــذا االعتــداء. المدعيــة بالحــق المدنــي NK21 كانــت قــد اعتقلــت بعــد NK4 بقليــل وكانــت معرضــة لتعســف 
العامليــن فــي فــرع الخطيــب، وإن كان ذلــك قــد تــم بشــكل متقطــع. وبيــد أنــه قــد كان مــن الجائــز لهــا، علــى 
عكــس آخريــن، مغــادرة الفــرع بصفــة مؤقتــه، غيــر أنهــا كانــت وقــت تواجدهــا هنــاك معرضــة لنفــس أعمــال 
العنــف كســائر المعتقليــن غيرهــا. وفــي إحــدى المــرات أمســك أحــد الســجانين بــرأس المعتقلــة المكبلــة 
اليديــن ودفعهــا لتالصــق حجــره. ولــم يتــرك هــذا الشــاهدة وشــأنها إال نــزوال عنــد مطالبــة ســجان آخــر لــه 

بذلك.

ــز النفــاذ  ــي تخالــف عنــد دخولهــا حي ــات الدول لقــد كانــت المــادة 7 الفقــرة 1 الرقــم 6 مــن قانــون العقوب
أحــكام المــادة 177 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي فــي صيغتهــا الســارية آنــذاك. إذ تقضــي هــذه المــادة بــأن من 
ُيكــره شــخصًا آخــرَا باســتعمال العنــف، أو مــن خــالل التهديــد بخطــر وشــيك يهــدد ســالمته أو حياتــه، أو فــي 
ظــل اســتغالل وضــع، تكــون فيــه الضحيــة مســلمَا أمرهــا للجانــي دونمــا حمايــة، علــى تحمــل أفعــال جنســية 
يقــوم بهــا الجانــي أو طــرف آخــر عليــه أو يكرهــه علــى القيــام بهــذه األفعــال علــى الجانــي أو طــرف آخــر، فــإن هــذا 
يكــون قــد ارتكــب أو يرتكــب جريمــة المضايقــة الجنســية. وتكــون حالــة انعــدام الحمايــة متوفــرة، إن كانــت 
إمكانيــات الضحيــة فــي حمايــة نفســها والدفــاع عــن نفســها مخّفضــة إلــى درجــة تكــون فيهــا الضحيــة مســلمًا 
 NK21 و NK4 أمرهــا لنفــوذ الجانــي الخالــي مــن أي رادع. وقياســا بذلــك فقــد كانــت المدعيتــان بالحــق المدنــي
دون أدنــى شــك ضحايــا للمضايقــة الجنســية. إذ كانتــا موجودتيــن مهيضتــي الجنــاح تحــت ســلطان جالديهمــا، 
حيــن قــام هــؤالء باســتغالل الموقــف لتنفيــذ أفعــال جنســية علــى المدعيتيــن بالحــق المدني. ونظــرا لعصابات 
الدفــاع عــن  المتوفــرة أمامهــا فــي  ارتداءهــا، فقــد كانــت اإلمكانيــات  التــي كان علــى كل منهمــا  العينيــن، 
أنفســهما، محــدودة هنــا أيضــا إلــى حــد بالــغ. يفــي كل مــن هــذه التصرفــات فضــال عــن ذلــك بنمــوذج الجريمــة 
المبيــن فــي المــادة 177 الفقــرة 1 الرقــم 1 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي فــي صيغتــه الســارية مــن تاريــخ 
01/04/2009 حتــى 09/11/2016. وبســبب هويــة النمــوذج الجرمــي فــإن هــذه األفعــال تتنحــي هــي األخــرى جانبــا 

في طريق تنازع القوانين لتعطي األولوية للجريمة ضد اإلنسانية المتمثلة بالمضايقة الجنسية.

وكمــا هــو الحــال بالنســبة للمدعــي بالحــق المدنــي NK1 فــإن األفعــال الجنســية آنفــة الذكــر قــد تــم ]...[ 
كان عليهــم اإلشــراف بصفتهــم ســجناء علــى كل مــن NK4 و NK21 وقامــوا باســتغالل ذلــك، ]...[ وعليــه فإنــه 
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يتوفــر هنــا أيضــا انتهــاك جنســي للســجناء وفقــا للمــادة 174أ فــي فقرتهــا األولى مــن قانون العقوبــات األلماني 
في صيغته السارية من 01/04/2004 حتى 30/06/2021. 

وبنــاءا علــى مــا ُوصــف مــن ظــروف فــي إطــار تقديــر األدلــة فإنــه ليــس باإلمــكان أخــذ إمكانيــة المعاقبــة 
بسبب أفعال ذات دوافع جنسية بحق المدعية بالحق المدني NK13 بعين االعتبار.

وليــس مــن الممكــن تحــت نمــوذج الجريمــة التــي تنــص عليهــا المــادة 7 الفقــرة 1 الرقــم 6 مــن قانــون 
العقوبــات الدولــي إدراج اإلكــراه علــى التعــري بعــد الوصــول إلــى فــرع الخطيــب فــورا، والــذي وصفــه شــهود 
كثيــرون بمصداقيــة، وبهــذا أيضــا القرفصــة المتكــررة. ال ســيما وأن األمــر مــع ذلــك ال يتعلــق بمضايقــة 
جنســية. قانــون العقوبــات الدولــي يتواجــد منــذ اإلعــالن عنــه فــي حقــل مــن التوتــرات المتمثلــة بمعاييــر قانونيــة 
مختلفــة. وعلــى الرغــم مــن تعلــق األمــر هنــا بقانــون ألمانــي ومــن أن مــا يطّبــق هنــا هــي قواعــد التفســير 
المســتخلصة مــن القانــون األلمانــي، فــإن المبــدأ المســتمد مــن المــادة 25 مــن الدســتور األلمانــي القاضــي 
بتأويــل المعاييــر القانونيــة علــى نحــو صديــق للقانــون الدولــي، شــأنه شــأن مبــدأ القانــون العالمــي المضّمــن 
فــي المــادة 1 مــن قانــون العقوبــات الدولــي بمــا يتحصــل مــن ذلــك مــن صالحيــة فــي إنــزال العقــاب بشــكل 
متجــاوز للحــدود اإلقليميــة، يقتضــي آخــر األمــر تفســير نمــاذج الجريمــة طبقــا للقانــون الدولــي. بــل ويتعيــن 
أيضــا تقبــل وجــود انفصــام مــا بيــن مفاهيــم قانــون العقوبــات األلمانــي وقانــون العقوبــات الدولــي، إن لــم يكــن 
باإلمــكان إال بهــذا الشــكل ضمــان مراعــاة منشــأ قانــون العقوبــات الدولــي مــن منظــور القانــون الدولــي 
وضمــان تمكــن المصــادر القانونيــة الثالثــة، أال وهــي قانــون العقوبــات الدولــي، وقانــون العقــود وااللتزامــات 
الدولــي، والقانــون العرفــي الدولــي مــن المطالبــة بتطبيقهــا وفقــا للمــادة 38 الفقــرة 1 مــن النظــام األساســي 

لمحكمة العدل الدولية. ووجود حد، وهذا أمر بديهي ألسباب دستورية، ]...[.

والمثــل األعلــى للمــادة 7 مــن قانــون العقوبــات الدولــي يتمثــل فــي المــادة 7 الحــرف ب مــن النظــام 
األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ولــو أجرينــا مقارنــة ]...[، لتبيــن لنــا بوضــوح أن المشــّرع األلمانــي قــد 
تخلــى عــن إمكانيــات الجريمــة المتمثلــة بالعبوديــة وعــن إمكانيــة الجريمــة المتمثلــة "بــأي شــكل آخــر" مــن 
العنــف الجنســي. إذ قــام عوضــا عــن ذلــك باختيــار مصطلــح التحــرش الجنســي، المألــوف فــي قانــون العقوبــات 
األلمانــي، نيابــة عــن ذلــك. والقــرار، بشــأن مــا إذا كان مــن الممكــن إدراج الظــرف المتمثــل فــي االضطــرار إلــى 
التعــري عنــد بدايــة فتــرة الســجن واإلضطــرار إلــى القيــام بمــا يســمى الحركــة األمنيــة، تحــت مفهــوم التحــرش 
الجنســي، واعتبــاره بهــذا جريمــة ضــد اإلنســانية، ال بــد مــن اتخــاذه بالتوجــه إلــى إن كان األمــر يتعلــق هنــا بشــكل 
آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي بدرجــة جســامة مشــابهة – ألن العبوديــة الجنســية كمثــال فــي هــذا الســياق 

أمر مستبعد.

واآلن، هيئة المحكمة الموقرة، ما المقصود بمصلطح الجسامة المشابهة؟

ال بــد أوال مــن التأكيــد علــى أمــر مــا: االضطــرار إلــى التعــري أمــام آخريــن أمــر مهيــن ومــذل للغايــة. وإذا مــا 
قمنــا اآلن بوضــع المقارنــة آنفــة الذكــر المتعقلــة بدرجــة الجســامة مــا بيــن أشــكال العنــف الجنســي المبينــة 
ــى نتيجــة مفادهــا، أن المــادة 7 الفقــرة 1  ــا ســنتوصل إل ــق بـــ ]...[، فإنن فــي ]...[ وخصوصــا مــن حيــث مــا يتعل
الرقــم 6 مــن قانــون العقوبــات الدولــي ال يمكــن لهــا أن تمثــل نمــوذج الجريمــة، الــذي يأخــذ الحاجــة العاطفيــة 
المشــروعة، بــل وربمــا الجنائيــة حتــى، بعيــن االعتبــار. االغتصــاب، اإلكــراه علــى ممارســة الدعــارة، ســلب القــدرة 
علــى التناســل، االحتجــاز، الــذي يؤثــر علــى التركيبــة اإلثنيــة لشــعب، المــرأة حامــل باإلكــراه، كل ذلــك يمــس، أو 
بعبــارة أدق، يخــل بالســالمة البدنيــة للشــخص علــى نحــو جســيم. فيمــا تظــل هــذه مقابــل ذلــك ســالمة كليــا 

عند التعري.

ويســري مــا هــو مشــابه لذلــك أيضــا علــى حــق تقريــر المصيــر الجنســي. إن ]اإلخــالل[ بحــق تقريــر المصيــر 
ــى ممارســة الدعــارة أو بالحمــل القســري، لهــو أعلــى درجــة  الجنســي المتصــل باغتصــاب مــا، أو باإلكــراه عل
بكثيــر مــن عــرض الجســد العــاري علــى المــأل، علــى األقــل إن لــم تكــن هنــاك تصرفــات أخــرى مرتبطــة بذلــك، 

ومن هذه مثال التهيج الجنسي لدى أشخاص حاضرين. 
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وتبعــات ذلــك أيضــا تتباعــد إلــى حــد بعيــد. إذ أن األعبــاء التــي تثقــل كاهــل الضحيــة، وبحــق، عنــد اإلكــراه 
علــى التعــري هــي أعبــاء ذات طابــع نفســي. كافــة النســاء الالتــي تــم االســتماع ألقوالهــن فــي المحاكمــة 
ــك فــي غرفــة  ــات، وذل ــع مالبســهن فقــط بحضــور نســاء أخري ــه قــد كان عليهــن خل ــن عــن أن الرئيســية تحدث
مجــاورة فضــال عــن ذلــك. الشــاهدتان والمدعيتــان بالحــق المدنــي ]...[ و NK13 قــد وصفتــا عــالوة علــى ذلــك أنــه 
كان يتــم اســتدعاء عامــالت مــن مستشــفى الهــالل األحمــر القريــب لهــذا الغــرض. والخجــل، رغــم توفــره دون 
شــك، كان ال بــد لــه وأن كان منخفضــا أكثــر بكثيــر ممــا لــو كان عليهــن التجــرد مــن مالبســهم أمــام أشــخاص 

ذكور.

أمــا بالنســبة لألشــكال األخــرى مــن العنــف الجنســي فتنضــاف إلــى اآلثــار النفســية آثــارا جســدية أيضــا. 
ــة نقــل أمــراض، والتســبب  ــة. هــذا فضــال عــن إمكاني ــة وداخلي ــات خارجي ــا إحــداث إصاب إذ أن مــن الممكــن هن
بإصابــات ]عدوى[ونشــوء حمــل غيــر مرغــوب بــه. ناهيــك عــن أن ضحايــا العنــف الجنســي يواجهــون أيضــا آثــارا 
مجتمعيــة، خصوصــا فــي المنطقــة الناطقــة باللغــة العربيــة، كمــا قــال الشــاهدان ]أنــور البنــي[ و ]Z9[ بوجــه 

خاص. إذ يتم في أسوأ األحوال نبذهن من قبل عائالتهن. 
أضــف إلــى ذلــك أن المكــون الزمنــي يتضمــن فارقــا كبيــرا، علمــا بأنــه ليــس مــن الــالزم هنــا إيــراد تفاصيــل 
أكثــر عــن أن جســامة الفعــل تتناســب تناســبا طرديــا مــع طــول مدتــه. اإلرغــام علــى ممارســة الدعــارة والحمــل 
المرغــم يمثــالن فعليــن يســتغرقان مــدة معينــة مــن الزمن، بالنســبة للحمــل المرغم حتى من ناحيــة بيولوجية. 
لــم يقــم أي مــن الشــهود بوصــف لحظــة التفتيــش فــي فــرع الخطيــب علــى أنهــا قــد كانــت متجــاوزة لحــدود 
المعقــول أو أنهــا قــد كانــت طويلــة بشــكل مفــرط. بــل أن معظــم الشــهود قــد تحدثــوا عــن أنــه قــد كان 
عليهــم خلــع مالبســهم، والقيــام بالحركــة األمنيــة، أو أنــه قــد كان يتــم تفتيشــهم ومــن ثــم كان يســمح لهــم 

بارتداء مالبسهم بعد ذلك مباشرة.

يتعيــن فضــال عــن ذلــك التطــرق إلــى وجهــة نظــر أخــرى. إذ يتمتــع كل مــن االغتصــاب واإلكــراه علــى 
ممارســة الدعــارة بوجــه خــاص بداللــة جنســية. كمــا وليــس مــن الممكــن أيضــا تجريــد العــدوان المتمثــل 
بالحمــل المرغــم مــن مكونــه الجنســي، وإن كان الهــدف البعيــد مختلفــا. وال يكــون األمــر علــى ذلــك إطالقــا، أو 
نــادرا فقــط، بالنســبة لإلكــراه علــى التعــري، مــا تشــير إليــه الظــروف العامــة المذكــورة آنفــا وخصوصــا بالنســبة 
لإلنــاث مــن المعتقليــن. فالفعــل، المهيــن دون شــك، كان يرمــي باألحــرى فــي المقــام األول إلــى فحــص إن كان 
يتــم تهريــب أغــراض ممنوعــة كاألســلحة أو المخــدرات إلــى داخــل الســجن. والشــاهد Z44[[، الــذي عمــل 
لســنوات طويلــة لــدى المخابــرات الســورية، قــد أدلــى بمــا يطابــق ذلــك. وتوضــح ذلــك أيضــا أقــوال المدعــي 
بالحــق المدنــي ]NK2[ الــذي قــال إنــه وبيــد أن كان علــى المعتقليــن القيــام بالحركــة األمنيــة، إال أنــه لــم يتــم 
لمســهم، شــأنها شــأن أقــوال الشــاهد NK5 بأنهــم كانــوا يريــدون فحــص أن كان المعتقلــون يحملــون شــيئا 

معهم.

ــاب االضافــة ليــس إال، إلــى أن هنــاك اجــراءات متبعــة فــي كافــة واليــات جمهوريــة  ــرا، مــن ب يشــار أخي
ألمانيــا االتحاديــة، يمكــن أن يؤمــر بموجبهــا بــأن علــى الســجين عنــد حبســه أو فــي مناســبات أخــرى أن يخلــع 
مالبســه بالكامــل. أي أنــه مــن المألــوف فــي الســجون األلمانيــة أيضــا أن يخلــع الســجناء مالبســهم وأن 

يخضعوا لتفتيش جسماني عند إدخالهم السجن. 

ــع بهــا  ــع بدرجــة جســامة مشــابهة لمــا تتمت ــى التعــري ال يتمت ــار عل يســنتج مــن ذلــك بإيجــاز، أن اإلجب
ســائر األفعــال األخــرى المبينــة فــي المــادة 7 مــن قانــون العقوبــات الدولــي، وعليــه فــال يمكــن لــه أن ينضــوي 
تحــت مفهــوم التحــرش الجنســي. وبالمناســبة فــإن غرفــة اإلجــراءات األبتدائيــة لــدى المحكمة الجنائيــة الدولية 
قــد توصلــت إلــى نفــس النتيجــة فــي قضيــة بيمبــا. إذ أنهــا كانــت قــد رفضــت إدراج اإلرغــام علــى التعــري كشــكل 
مــن أشــكال العنــف الجنســي، ذلــك ألنــه ال يتمتــع بجســامة مشــابهة ]لإلمكانيــات المبينــة[ فــي المــادة 7 
الحــرف خ مــن نظــام رومــا األساســي. ولــم يســبق فــي الحــاالت التــي نظــرت فيهــا محاكــم العــدل المشــكلة 
ارتجاليــا لغــرض خــاص وأن حكمــت بشــأن اإلرغــام علــى التعــري علــى أنــه عنــف جنســي، إال إن كانــت هنــاك 
تصرفــات أخــرى قــد اتصلــت بذلــك، ومــن هــذه مثــال الرقــص أثنــاء خلــع المالبــس أو القيــام بوضعيــات معينــة 
أمــام مجموعــة مــن الرجــال أو مرافقــة خلــع المالبــس بالتشــجيع والهتــاف. أمــا فــي فــرع الخطيــب فلــم تكــن 

هناك مرافقات من هذا النوع أو ما يشابهها من تصرفات.
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وال يتعيــن علــى خلفيــة تفســير نمــاذج الجريمــة علــى نحــو موائــم للقانــون الدولــي، أن يكــون هنــاك فــرق، 
إن كان ُيبت في هذه الوقائع في الهاي أو أمام محكمة ألمانية في كوبلنز.

ــور ر. ال يفــي بنمــوذج جريمــة االختفــاء القســري  ــى المتهــم أن هــذا فضــال عــن أن الســلوك المســند إل
وفقــا للقانــون الجنائــي الدولــي. يشــار فــي هــذا المنــزل إلــى تعليــق المدعــي العــام االتحــادي وإلــى القــرار الصــادر 

عن المحكمة اإلقليمية العليا كوبلنز بتاريخ 13/10/2021. 

لًنتقــل اآلن إلــى حصــة إســهام المتهــم أنــور ر. فــي الجريمــة. لقــد اقتــرف المتهــم أنــور ر. الجريمــة ضــد 
اإلنســانية، وجرائــم القتــل، وجرائــم العنــف، شــأنها شــأن الجرائــم الجنســية المحققــة كشــريك فــي الجريمــة 
وفقــا للمــادة 25 الفقــرة 2 مــن قانــون العقوبــات. وكمــا اتضــح مــن إقامــة األدلــة، فــإن األمــر مــع ســجون 
المخابــرات يتعلــق بـــ ]...[ منظمــة جيــدا، يؤمــن قدرتهــا علــى العمــل عــددًا كبيــرًا مــن األشــخاص بأشــكال 
مختلفــة. وهكــذا فقــد كان هنــاك عاملــون، كالموظــف الســابق إيــاد أ.، كانــوا يعتقلــون أشــخاصا فــي الشــارع 
ونقلهــم إلــى فــرع الخطيــب. وفــي الســجون نفســها كان الســجانون وموظفــو االســتجواب هــم مــن أســهموا 

بحصة بالغة من أعمال التنكيل الجسيمة. 

وقــد كان هنــاك إلــى جانــب ذلــك عــدد كبيــر مــن األشــخاص المنشــغلين، بــكل مــا فــي الكلمــة مــن معنــى، 
بالحفــاظ علــى عمــل المنشــأة – ســواء كان هــؤالء موظفــي بريــد، ســائقين، عاملــي مســتودعات فضــال عــن 
المديريــن المختلفيــن فــي المناصــب اإلداريــة. وال يعتبــر كل واحــد مــن هــؤالء – حســب مــا جــاء آخــر األمــر عــن 
محكمــة العــدل االتحاديــة فــي قرارهــا الصــادر بتاريــخ 06/06/2019 – جانيــا فــي مفهــوم المــادة 25 فــي فقرتهــا 
الثانيــة مــن قانــون العقوبــات األلمانــي – ولكــن الكثيــر منهــم. ال يعــد شــريكا فــي الجريمــة وفقــا لقضــاء محكمة 
العــدل االتحاديــة إال مــن ســاهم فــي جريمــة مؤديــا حصتــة الخاصــة منهــا وقــام بتنفيــذ هــذه المســاهمة علــى 
نحــو تبــدو فيــه جــزءا مــن تصــرف شــخص آخــر ]...[ يظهــر تصرفــه بصفــة معاكســة كتتمــة لمســاهمة األول 
فــي الجريمــة. وليــس مــن الضــروري لذلــك أن يكــون قــد شــارك فــي الواقعــة الجوهريــة، أو أن يكــون موجــودا 
حتــى فــي مــكان وقــوع الجريمــة. بــل أن العبــرة تكــون باألحــرى فــي المعاييــر التاليــة: درجــة المصلحــة الخاصــة، 
حجــم المســاهمة فــي الجريمــة وعلــى األقــل توفــر قــدر مــن اإلرادة يجعــل حجــم الجريمــة متوقفــا علــى إرادة 

الشخص المعني.

ال شــك وأن المتهــم، بصفتــه مديــرا لقســم التحقيقــات، قــد كانــت لديــه مصلحــة خاصــة جــدا فــي 
الجريمــة. إذ أن نجــاح حركــة الديمقراطيــة كان ســيؤدي إلــى إقالتــه مــن منصبــه وتجريــده مــن مركــزه، بصفتــه 
ــى تعرضــه  ــد، إل ــغ حــد التأكي ــرات مــوال للنظــام، وكان ســيؤدي أيضــا، بدرجــة احتمــال كادت تبل موظــف مخاب
لنفــس أعمــال القمــع، التــي كان يؤمــر بهــا حتــى اآلن. وعليــه فــإن ســحق االحتجاجــات كان فــي مصلحتــه 
الخاصــة جــدا. فالموضــوع كان يتعلــق بالنســبة للمتهــم بالحفــاظ علــى مركــزه االجتماعــي وعلــى نفــوذه، بــل 

وربما على صحته وحياته أيضا.

أمــا عــن موقفــة الشــخصي مــن النظــام وإجراءاتــه، فقــد حــاول المتهــم فــي المحاكمــة الرئيســية رســم 
صــورة لرجــل متعاطــف مــع المعارضــة لــم يجــد، ببســاطة بســبب خوفــه علــى عائلتــه، أي مخــرج مــن موقفــه، 
ولــذا فقــد ظــل البثــا هنــاك دون القيــام بــأي شــيء ذي صلــة جنائيــة. غيــر أنــه ليــس مــن الســهل تفســير أســئلة 
معينــة فــي هــذا الســياق، ومــن هــذه مثــال الســؤال الــذي وجهــه للمثــل الســوري والشــاهد ]...[ فــي شــهر 
أيلــول / ســبتمبر 2011، عــن ســبب تعاملــه مــع هــذا "الحثالــة" – علــى حــد وصــف المتهــم للمتظاهريــن – ]...[ 
فهــو ال ينتمــي بالتالــي إلــى هــؤالء. المتهــم كان رجــال مــن رجــال النظــام، حتــى وإن كانــت الوحشــية الالاحترافيــة 

والمفرطة لم تكن تعجبه ربما في حاالت متفرقة. 

أمــا فيمــا يتعلــق بحجــم مســاهمته فــي الجريمــة، فــإن هــذه تتجــاوز حتــى فــي ظاهرهــا إلــى حــد بعيــد مــا 
يمكــن تســميته بالنشــاط التبعــي أو بمجــرد تقديــم المســاعدة. أنــور ر. كان مديــرا لقســم التحقيقــات فــي فــرع 
ــة 30  الخطيــب. وقــد كان مســؤوال فــي هــذا المنصــب عمــا يجــري فــي الســجن الواقــع فــي قبــو الفــرع. قراب
ــه ســلطة إصــدار األوامــر تجــاه هــؤالء، وقــد مــارس هــذه الســلطة  ــه هنــاك. وكان ل ــوا خاضعيــن ل عامــال كان

أيضا.
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والمتهــم لــم يكــن موظــف غيــر هــام. بــل بالعكــس: لقــد كان نقطــة التحويــل القائمــة بيــن إصــدار األوامــر 
وتنفيذهــا وكان يشــغل بهــذا مركــزا مفتاحيــًا. لقــد تحــدث كل مــن الشــهود Z44[[، و ]Z45[ و Z3[[، الذيــن 
عملــوا جميعــا لمــدة طويلــة لــدى المخابــرات، عــن هيــاكل األوامــر والمعلومــات التــي يطغــى عليهــا التسلســل 
الرتبــي العســكري. إذ كان يتــم مــن هــذه الهيــاكل العســكرية تحويــل األوامــر إلــى المجــاالت األدنــى رتبــة. فيمــا 
كان يتــم تنفيــذ األوامــر علــى المســتوى الــذي كانــت ُتحــال هــذه إليــه ومــن ثــم إعــادة المعلومــات علــى نفــس 
الطريــق. وقــد أوضــح الشــاهد ]Z3[ ذلــك بشــكل جلــي مــن خــالل مســتندات قادمــة مــن الفــرع 285، والتــي 
حمــل بعــض منهــا توقيــع المتهــم. كمــا قــام الشــاهد الخبيــر إ. بــدوره أيضــا بإثبــات ذلــك عبــر مســتندات 

وصلت إلى أيدي لجنة العدالة والمساءلة الدولية. 
ومــن البديهــي فــي العــادة بالنســبة لسلســة أوامــر هرميــة التــدرج مــن هــذا النــوع، أن ال يكــون متلقــي 
األوامــر المعنــي متمتعــًا إال بمــدى مقّيــد للتصــرف. وهنــا يســري المبــدأ التالــي: كلمــا كانــت الرتبــة العســكرية 
أدنــى، تقلــص مــدى الســلطة التصرفيــه والتقديريــه. غيــر أن كل مــن يعمــل فــي هــذا النظــام، يســهم فــي 
تحقيــق نمــوذج الجريمــة. وكلمــا كانــت الرتبــة أعلــى والوظيفــة أهــم، كبــرت المســاهمة فــي الجريمــة. والمتهــم 
كان بعــد ]توفيــق يونــس[ الرجــل الثانــي فــي فــرع الخطيــب. وكان يتمتــع بمــدى تصرفّي بالغ وبســلطة واســعة 
فــي إصــدار األوامــر، وقــد اســتخدم ذلــك أيضــا. وعلــى ذلــك تشــهد حقيقــة قيامــه بتحفيــز ذاتــي بإطــالق ســراح 

بعض المعتقلين.

بمعنــى أن عملــه كمديــر لقســم كان لــه تأثيــر بالــغ علــى تحقيــق الجريمــة ككل. إذ أن النظــام كان بوســعه 
مــن خــالل المعلومــات المكتســبة فــي فرعــه مالحقــة المزيــد مــن المنشــقين المزعوميــن وإجهــاض مســاعي 
الشــعب الراميــة إلــى الحريــة. ومــن خــالل الَوبــال المرتكــب تحــت مســؤوليته انتشــر الخــوف والذعــر فــي قلــوب 
المواطنيــن. ســكان دمشــق كانــوا علــى علــم بمــا كان يحــدث فــي وســط المدينــة، وإن كان ذلــك يحــدث محجوبــا 
عــن أعيــن الجميــع. وهــذا بــدوره أيضــا قــد أدى نصابــه وأســهم فــي أن كثيــر مــن داعمــي الثــورة لــم يكــن 

ًا، وذلك خوفا من أن يتم اعتقالهم هم أيضا في الفرع 251.  بمقدورهم العمل إال ِسّر

ال شــك فــي أن المتهــم قــد كان مجــرد رقــم قابــل لالســتبدال فــي ســوريا. وكيــف ال وهــذا مــن شــيم كل 
نظــام شــمولي. وإن لــم يقــم هــو بمــا قــام بــه، فســيكون هنــاك حتمــا شــخص آخــر يقــوم بذلــك. ولكــن الحقيقــة 
هــي أنــه لــم يوعــز بــأن يتــم اســتبداله. حيــث أنــه لبــث هنــاك علــى مــدار مــدة زمنيــة تزيــد عــن 16 شــهرا، مؤديــا 

مهامه، متمتعا باالمتيازات التي يتمتع بها موظف إداري – إن أردنا قول ذلك.

ال بــد مــن إســناد الجرائــم إلــى المتهــم مــن ناحيــة موضوعيــة أيضــا. وال ضيــر فــي أن المتهــم لــم يأمــر بــكل 
فعــل، وكل ســلب للحريــة وكل تنكيــل علــى حــدة، وفــي أنــه لــم يكــن مشــاركا بــكل منهــا، بــل وفــي أنــه لــم يكــن 
حتــى علــى علــم بوقــوع كل منهــا فضــال عــن ذلــك. ويســري ذات الشــيء علــى االعتــداءات الجنســية الواقعــة 
بحــق كل مــن NK1، و NK4[[، و ]NK21[. لقــد أظهــرت إقامــة األدلــة بشــكل واضــح أن اســتخدام العنف الجنســي 

قد كان مضّمنًا في جعبة األمور الثابتة والمألوفة في الفرع 251.

وقــد ]اعتمــدت[ غرفــة االســتئناف التابعــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي قضيــة جنائيــة مشــابهة، كان 
يتعيــن فيهــا إســناد الجرائــم المرتكبــة مــن قبــل أشــخاص مرؤوســين إلــى رئيــس هــؤالء، بــأن مــن الكافــي مــن 
أجــل تحميــل المســؤولية الجنائيــة للمتهــم، إذا كان بإمكانــه أن يتوقــع تبعــا لذلــك مســبقا اقتــراف جرائــم مــا 
ــا هــذه يتمثــل فــي  ــه – والهــدف فــي حالتن ــدا منصب ــوغ الهــدف المنشــود ويظــل رغــم ذلــك متقل مــن أجــل بل
الوصــول إلــى معلومــات مــن أجــل اإلطاحــة بالثــورة. وال بــد لنــا هنــا مــن االنطــالق مــن ذلــك. ليــس هنــاك أيــة 
عمليــات عســكرية مطلقــة العنــان معروفــة، مــن شــأنها أن تســتقصي مســؤولية المتهــم. لقــد كان مــن 
المعــروف أن الهجــوم الممنهــج والموســع ضــد المدنييــن ]...[ كان يطغــى عليــه أيضــا العنــف الجنســي، وإن 

كان ذلك قد استخدم في فرع الخطيب بمنهجية أقل، منها في فروع أخرى.

ــة  ــور ر. قــد تصــرف عــن عمــد. فالمتهــم، حســب مــا أورده هــو بنفســه، كان علــى علــم ودراي المتهــم أن
بســوء الظــروف الســائدة فــي الســجن الواقــع تحــت األرض وعلى علــم أيضا بالتعامل العنيــف مع المعتقلين 
عامــة وخاصــة. وهكــذا فقــد قــال بنفســه تجــاه المكتــب الجنائــي التابــع لواليــة برليــن إنــه ليــس بإمــكان المــرء أن 



المحاكمة

153

يكــون لطيفــا دومــا فــي كافــة االســتجوابات. ووفقــا ألقوالــه الخاصــة، التــي أكــد عليهــا شــهود كثيــرون، فقــد 
ــة الظــروف التــي يتــم فــي ظلهــا التنكيــل  ــر الســجن. وهنــاك ســمع ورأى، ماهي كان يتواجــد بانتظــام فــي عنب
بالمعتقليــن وتعذيبهــم. ناهيــك عــن أنــه كان علــى علــم أيضــا، أن عــدد المعتقليــن الذيــن يفارقــون الحيــاة آخــذ 
بالتزايــد مــن جــراء الظــروف الســائدة هنــاك المعاديــة للحيــاة ومــن جــراء اســتخدام هــذا القــدر الوحشــي مــن 
ــم يكــن  ــه ل ــل بأن ــك. أمــا عــن اإلحتمــال المتمث ــل وقــوع ذل ــى اســتعداد لتقب ــى األقــل عل العنــف. وقــد كان عل
راضيــا عــن أن الزمــان التقليــدي الكتســاب المعلومــات عــن طريــق التعذيــب كان قــد ولــى، وأن عــدد األضــرار 
التبعيــة كان قــد ارتفــع، فــإن هــذا ال يحتــل أيــة أهميــة مــن حيــث مــا يتعلــق بمســألة القصــد، كمــا جــاء فــي 

القرارات المتعددة التي اتخذتها محكمة العدل االتحادية.

المتهــم تصــرف بشــكل مخالــف للقانــون. كمــا وأن ليــس هنــاك وال بــأي شــكل مــن األشــكال أيــة دالئــل 
واضحة من شأنها أن تبرر سلوكه. 

ناهيــك عــن أنــه ليــس هنــاك أي شــك بشــأن تحملــه للذنــب. ال ســيما وأن المتهــم لــم يتصــرف هنــا فــي 
ــي. وهكــذا فقــد كان بمقــدورة  ــات األلمان ــون العقوب ــة وفقــا ألحــكام المــادة 35 مــن قان ــة اضطراري إطــار حال
االنشــقاق فــور بــدء الجريمــة الكليــة، ]...[ التــي وقعــت فــي أقبــح صــورة لهــا أمــام عينيــه مباشــرة وفــي مجــال 
مســؤوليته. وقــد كان بإمكانــه القيــام بذلــك فــي وقــت الحــق أيضــا. فقــد كان بوســعه اســتغالل االتصــال الــذي 
طــرأ مــع الجيــش الســوري الحــر مــن خــالل واقعــة اختطاف ]...[ من قبل األخير ]...[. إذ كان بوســعه اســتغالل 
ــزداد إبهامــا. وقــد تمكــن الكثيــرون مــن  ذلــك أو علــى األقــل محاولــة ]ذلــك[. األوضــاع كانــت هنــا قــد أخــذت ت
القيــام بذلــك. وليــس مــن المجــدي نفعــا العــزف عــن الفكــرة وتعليــل ذلــك بأنــه لــم يكــن لــه القيــام بذلــك، ألنــه 
قــد كان عليــه عندهــا أن يتــرك عائلتــه وراءه. وبقــدر كــون هــذا المانــع ربمــا مفهومــا مــن منظــور إنســاني، إال أن 
انشــقاقه بــدون عائلتــه قــد كان واقعــا فــي حــدود مــا يمكــن لــه تحملــه، وذلــك نظــرا لذلــك القــدر الجســيم مــن 
التــورط فــي أبشــع وأنكــر الجرائــم المرتكبــة مــن قبــل النظــام. أمــا مواصلــة المشــاركة فــي ارتــكاب جريمــة ضــد 
اإلنســانية، بســبب خطــر محتمــل كامــن، فُيعــد إحجافــا وجــورا وال يمكــن لــه أن يــؤدي إلــى اســتبعاد ذنبــه 

وتملصه من العقاب.

ــي طــرأت فيهــا إرادة  ــاك ثمــة صــورة عــن اللحظــة الت ــي: هن ــى مــا يل ــك إل تجــدر اإلشــارة فضــال عــن ذل
ــة، شــأنها شــأن أقــوال المتهــم نفســه.  ــة الموضوعي ــع الخارجي المتهــم فــي االنشــقاق تتحصــل مــن الوقائ
المتهــم كان قــد بــات فــي موقــف حــرج حينمــا تــم، بســبب عملــه لــدى المخابــرات الســورية، اختطــاف ]...[ 
وســائقه مــن قبــل الجيــش الســوري الحــر، وتــم إطــالق النــار علــى ابنــه. غيــر أن النقطــة الحاســمة التخــاذه 
القــرار فــي االنشــقاق فقــد كانــت المجــزرة التــي وقعــت فــي الحولة بتاريــخ 25/05/2012، مســقط رأس المتهم. 
فالضغــوط الممارســة علــى المتهــم مــن قبــل عائلتــه بعــد هــذه المجــزرة كانــت قــد بلغــت درجــة لــم يعــد 
يتمكــن فيهــا مــن البقــاء فــي منصبــه بشــكل دائــم. يعــد ذلــك مثبتــا مــن خــالل أقــوال إيــاد أ.، التــي ذكــر فيهــا أن 
الظــرف آنــف الذكــر تحديــدا هــو الســبب الــذي دفــع أنــور ر. إلــى االنشــقاق. ناهيــك عــن أن الشــاهد Z1[[، الــذي 
لجــأ إليــه أنــور ر. قبيــل انشــقاقه، قــد تحــدث هــو اآلخــر عــن أن المتهــم كان قــد بــات فــي موقــف حــرج بعــد مجــزرة 
الحولــة. وأخيــرا فقــد أكــد المتهــم ذلــك بنفســه، وتحديــدا أثنــاء اســتجوابه لــدى المكتــب الجنائــي التابــع لواليــة 
بــادن فورتيمبيــرغ بتاريــخ ]...[. إذ قــال عندهــا - وأنــا اقتبــس اآلن –: "يعــود انشــقاقي إلــى ســببين اثنيــن، أحدهمــا 
اجتماعــي واآلخــر سياســي. أمــا عــن الســبب االجتماعــي، فهــو أننــي قــادم مــن منطقــة فــي حمــص وقعــت فيهــا 
مجــزرة، ُقتــل فيهــا حفيــد لــي. وقــد ألقــى أقاربــي وعائلتــي وأصدقائــي اللــوم علــّي قائليــن: ’أنــك مــا زلــت تــؤدي 
خدمتــك هنــا، علــى الرغــم مــن أنهــم يواجهــون المدنييــن ويقتلــون الكثيــر مــن النــاس.، لقــد كنــت موجــودا تحــت 
هــذا الضغــط". تــم إدراج هــذه األقــوال مــن خــالل االســتماع ألقــوال مفــوض الشــرطة الرئيســي ]...[ فــي 

المحاكمة الرئيسية بتاريخ ]29[/.5/2020 

لقــد جــاء االنشــقاق فضــال عــن ذلــك، علــى حــد قــول الشــاهد الخبيــر ]كريســتوف رويتــر[، فــي لحظــة أخــذ 
فيهــا النظــام يهتــز بقــوة وكان الجميــع يتوقــع أنــه سيســقط قريبــا. وفــي هــذه الفتــرة بالــذات انشــق الكثيــر 
مــن العســكريين رفيعــي المســتوى، الذيــن كانــوا يشــكلون قبيــل ذلــك جــزءًا مــن النظــام، ليتوجهــوا بعــد ذلــك، 
كالشــاهد ]Z46[ والشــاهد Z1[[، إلــى األردن، حيــث كان يتــم التحضيــر مــع المخابــرات هنــاك لالســتيالء علــى 

السلطة.
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كمــا وقــال الشــاهد ]Z1[ أيضــا، أنــه وأنــور ر. قــد انشــقا فــي وقــت متأخــر جــدا، وأن األوضــاع كانــت حرجــة 
قبــل ذلــك، ألن الجيــش الســوري الحــر قــد كان موجــودا عندهــا علــى أبــواب دمشــق. وإن أنــور ر. كان يريــد هــو 
أيضــا الوقــوف علــى الجانــب الســليم. ولهــذا فقــد تــم اســتقباله فــي األردن بــأذرع مفتوحة من قبل العســكريين 
الســوريين المنشــقين. ولــم تتــم مغــادرة األردن أو البحــث فــي مــكان آخــر عــن مــأوى مريــح أكثــر إال حينمــا 
ُأجهــض األمــل فــي االســتيالء علــى الســطلة، ذلــك ألن إيــران وروســيا قــد أعــادا االســتقرار للنظــام. يتحصــل 
مــن ذلــك أنــه ليــس باإلمــكان اإلعــزاء إلــى هــذا االفتــراض الغريــب أنــه لــم يكــن مــن الممكــن اإلنشــقاق فــي 

وقت مبكر أكثر.

لننتقل اآلن ختاما إلى التنازعات. 

لقــد ارتكــب المتهــم جريمــة ضــد اإلنســانية وفقــا لقضــاء محكمــة العــدل االتحاديــة. ويتوفــر فــي العــادة 
ــة، التــي يشــكل كل تصــرف منهــا بحــد ذاتــه  بالنســبة لجريمــة مــا ضــد االنســانية عــدد مــن التصرفــات الفردي
ــة  ــؤدي الصل ــي. وت ــات الدول ــون العقوب شــرطا مــن شــروط وقــوع الجريمــة وفقــا للمــادة 7 الفقــرة 1 مــن قان
الموضوعيــة، والمحليــة والمكانيــة القائمــة مــع نفــس الجريمــة بأكملهــا إلــى توفــر اجتمــاع تقييمــي لهــذه 
التصرفــات الفرديــة. وهــذه الصلــة متوفــرة فــي القضيــة الحاليــة مــا بيــن األفعــال المذكــورة أعــاله. لقــد أمــر 
النظــام الســوري بتاريــخ 29/04/2011 علــى أبعــد تقديــر باالســتخدام الممنهــج للعنــف بشــكل واســع النطــاق 

تجاه المعارضين الفعليين والمزعومين منهم.

ــل  ــرة وقــوع الجريمــة بأكملهــا. أعمــال القت ــى مــدار فت وهــذا الهجــوم الموســع والممنهــج اســتمر عل
آنفــة الذكــر، شــأنها شــأن أعمــال التعذيــب، وســلب الحريــة، واالعتــداءات الجنســية تمــت جميعهــا فــي ســجن 
الفــرع 251 والمحطــة الخارجيــة التابعــة لــه، المتمثلــة بالمستشــفى العســكري حرســتا. وقــد كان الفــرع 251 
التابــع للمخابــرات العامــة الســورية يعمــل منــذ بــدء الهجــوم الموســع والممنهــج ضــد المواطنيــن الســوريين 

بشكل متواصل كآلة تعذيب وقتل، بحيث يمكننا االنطالق من توفر صلة محلية وزمانية ومكانية.

األقــوال المدلــى بهــا للتــو ال تســري فقــط علــى الجرائــم المرتكبــة بحــق اإلنســانية، بــل وتســري أيضــا 
علــى جرائــم اإليــذاء البدنــي، التــي اقترفــت بحــق المدعيــن بالحــق المدنــي. ُيعــد تعريــض المعتقليــن المســتمر 
والالمنقطــع للعــذاب النفســي شــأنه شــأن حرمانهــم مــن المــواد الغذائيــة الهامــة للحيــاة، كمــا ذكرنــا ســابقا، 
وضــع إيــذاء بدنــي مــن أول حتــى آخــر لحظــة. وأعمــال التنكيــل الكثيــرة كانــت ترمــي هــي األخــرى إلــى إحــالل هــذا 
الوضــع واإلبقــاء عليــه. كل تصــرف علــى حــدة، وكل جريمــة متمثلــة بإحــالل وضــع مــا، يفــي بالضــرورة أيضــا فــي 
الوقــت ذاتــه بنمــوذج الجريمــة الُمّكملــة والمســتمرة. وال تتوفــر هنــا ضــرورة موضوعيــة إلدراج هــذه بصفــة 
إضافيــة فــي منطــوق اإلدانــة. كمــا أن ذلــك يبــدو فــوق كل ذلــك مناســبا مــن حيــث مــا يتعلــق بشــكل مســاهمة 
المتهــم فــي الجريمــة. الدعــوى العموميــة ال تســند للمتهــم أنــه قــد اقتــرف جرائمــا فرديــة متمثلــة باإليــذاء 

البدني في فترة وقوع الجريمة. كما أن هذا لم يتحصل أيضا من إقامة األدلة.

بــل أن ذنــب المتهــم يتمثــل باألحــرى فــي أنــه قــد تحمــل مســؤولية النظــام. إذ أنــه هــو مــن كان – ولــو 
بشــكل ضمنــي فقــط – قــد أمــر بتعريــض المعتقليــن لجــو مــن أعمــال التنكيــل البدنيــة المتواصلــة. فيمــا تــرك 
حريــة اختيــار التأثيــرات وتواترهــا وكثافتهــا لمــن يرأســهم. ولــذا فإنــه يبــدو مــن الموضوعــي أن تتــم إدانته بســبب 
ارتكابــه جريمــة مســتمرة متمثلــة باإليــذاء البدنــي الخطيــر بحــق كٍل مــن المدعيــن بالحــق المدنــي، ذلــك ألن 

قصده كان يستهدف ذلك تحديدا، بصرف النظر عن الفواصل الزمنية التي تخللت ذلك.

وعليه فإن هناك جريمة المنقطعة ارتكبت مع كل إقامة في فرع الخطيب
وذلــك فــي مفهــوم المــادة 224 الفقــرة 1 الرقــم 2 والرقــم 4 عنــد االقتضــاء مــن قانــون العقوبــات 
األلمانــي. الجرائــم األخــرى المحققــة فــي الوقــت ذاتــه وفقــا لقانــون العقوبــات األلمانــي مجتمعــة معنويــا مــع 
بعضهــا البعــض ومــع المــادة 7 مــن قانــون العقوبــات الدولــي. الجريمــة اإلجماليــة المرتكبــة وفقــا لمــا تنــص 
عليــه المــادة 7 مــن قانــون العقوبــات الدولــي تجمــع الجرائــم األخــرى المحققة وفقــا لقانون العقوبــات األلماني 

مع بعضها البعض وتجعل منها جريمة واحدة. وفي هذا المدى تسري األحكام العامة لتنازع القوانين.
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واآلن، هيئــة المحكمــة الموقــرة، كيــف يتعيــن التحقــق مــن ماهيــة العقوبــة المتناســبة مــع الجــرم 
والذنب التي يجب إنزالها على المتهم أنور ر.؟

يتحصــل إطــار العقوبــة التــي يتعيــن فرضهــا مــن المــادة 7 الفقــرة 1 مــن قانــون العقوبــات الدولــي 
والمــادة 211 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي. ينــص القانــون بالنســبة لكليهمــا علــى إنــزال عقوبــة مؤبدة ماســة 
بالحريــة كعقوبــة محــددة. وإلــى جانــب ذلــك تظــل أطــر العقوبــات التــي تقــل شــأنا بســبب الجرائــم األخــرى 
المجتمعــة معنويــا، غيــر مأخــوذة بعيــن االعتبــار. ولمــا كانــت المــادة 211 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي ال 
تنــص علــى حالــة أقــل جســامة، فإنــه ليــس باإلمــكان أيضــا إزاحــة إطــار العقوبــة وفقــا للمــادة 7 الفقــرة 2 مــن 
قانــون العقوبــات األلمانــي. ومثــل هــذه اإلزاحــة ســتكون بالمناســبة مســتبعدة كليــا. ولمــا لــم تكــن هنــاك 

أيضا أية إزاحات واضحة أخرى إلطار العقوبة، فإنه ال بد من إدانة المتهم بعقوبة مؤبدة سالبة للحرية.
 

ــة، التحقــق ممــا إذا كان  ــدة ســالبة للحري ــة مؤب ــة بعقوب ــة اإلدان ــي، فــي حال ــى القاضــي الجنائ ويكــون عل
الذنــب متمتعــا بجســامة خاصــة فــي مفهــوم المــادة 57 الفقــرة 2 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي. وُيشــترط 
فــي اعتمــاد ذلــك توفــر ظــروف تتمتــع بــوزن خــاص، تختلــف نظــرا إليــه وقائــع الجريمــة المعنيــة عــن الجرائــم 
المعهــودة لــدى القاضــي بحكــم تجربتــة، والتــي ينــص القانــون علــى إنزال عقوبة مؤبدة ماســة بالحرية بســببها، 
ــى وإن كان التوقــع بشــأن  ــر مناســب، حت ــة غي ــدة الماســة بالحري ــة المؤب ــذ العقوب اختالفــا يجعــل وقــف تنفي
صــالح المــدان مواتيــا لذلــك. وفــي إطــار التقديــر اإلجمالــي الــالزم وتقديــر شــخصية الجانــي يتعيــن علــى ســبيل 
المثــال أخــذ مــا يلــي بعيــن االعتبــار: الظــروف المرافقــة للجريمــة، قتــل عــدة أشــخاص مــن بــاب العمــد، تحقيــق 
عــدد مــن عناصــر القتــل العمــد، اقتــراف جرائــم قتــل متعــددة أو جرائــم جســيمة أخــرى. يتعيــن تحديــد وزن 
جســامة الذنــب طبقــا للمعاييــر الخاصــة بقيــاس العقوبــة، والســارية بموجــب المــادة 46 مــن قانــون العقوبات 

األلماني. 

مــا يتحــدث أوال لصالــح المتهــم هــو أنــه لــم يقتــرف فعــال خاضعــا للعقــاب فــي جمهوريــة ألمانيــا 
االتحاديــة. كمــا ويمكــن فضــال عــن ذلــك مراعــاة أنــه قــد قــّدم علــى األقــل اعترافــا جزئيــا، حتــى وإن كانــت إفادتــه 
ال تتيــح إمكانيــة تخميــن ذلــك دومــا. ومــن الظــروف المخففــة للذنــب التــي يتعيــن مراعاتهــا هــي أنــه قــد أعتــق 
علــى األقــل بعــض األشــخاص، أال وهــم ]Z9[، و ]Z8[ مــن التعذيــب الشــديد. إذ أن هــؤالء قــد حظــوا بمعاملــة 
ــي  ــل البدن ــل مــن أعمــال التنكي ــم يتعرضــوا إال للقلي ــرة اعتقالهــم نظــرا لتدخــل المتهــم. ول ــاء فت ــة أثن مفضل
المباشــر، أو لــم يتعرضــوا لذلــك علــى اإلطــالق، وكان بمقدورهــم ]مغــادرة[ الســجن تحــت األرضــي بعــد فتــرة 
قريبــة نســبيا. غيــر أن األمــر ]لــم[ يكــن يتعلــق هنــا بأفعــال جــاءت مــن بــاب اإلحســان ومحبــة الغيــر. لــم يكــن 

]...[، ]...[ يعيقه عن ممارسة عمله. ما كان يتنافى مع األخالقيات المهنية للمتهم.

أمــا مــا ال يشــكل ظرفــا مخففــا للعقوبــة فهــي حقيقــة أن المتهــم كان يعمــل ضمــن النظــام الهرمــي 
للنظــام الســوري. وعلــى الرغــم مــن أنــه ال ينبغــي التشــكيك بــأن عنصــر المخابــرات بمفــرده كان يتمتــع فقــط 
بمــدى ســلطة ضئيــل فــي تصرفاتــه، فإنــه ال يجــوز أن يفوتنــا أن المتهــم كان قــد انضــم بمحــض إرادتــه إلــى هــذا 
النظــام، ذلــك علــى الرغــم مــن كــون طريقــة عمــل المخابــرات فــي ســوريا معروفــة منــذ البــدء. فالمخابــرات هــي 
مــن كانــت تمــارس الســلطة فــي الدولــة، وبمســاعدتها تولــى بشــار األســد وقبلــه والــده ســلطتهما غيــر 

المشروطة وحافظا عليها. 

أمــا مــا يشــدد الذنــب مقابــل ذلــك، فهــو أن المتهــم ليــس ]مســؤوال[ عــن وفــاة شــخص واحــد فحســب، 
بــل مســؤوال كذلــك عــن وفــاة 30 شــخصا علــى األقــل فــي ظــل ظــروف فظيعــة. الضحايــا كانــوا معتقليــن، 
وبهــذا أيضــا معرضيــن لتعســف ووحشــية مــن كانــوا واقعيــن تحــت إمــرة المتهــم. ناهيــك عــن أن الطريقــة 
التــي توفــي بهــا هــؤالء األشــخاص، تتمتــع بأثــر جســيم جــدا. إذ أنهــم كانــوا يعانــون مــن عــذاب فظيــع بســبب 
التعذيــب والظــروف الســائدة المعاديــة للحيــاة. يضــاف إلــى ذلــك، أن هنــاك ثمــة عناصــر مــن جريمــة القتــل 
العمــد، وإن لــم تكــن هــذه العناصــر متعــددة، فهــي عنصــران فــي آن واحــد وفقــا للمــادة 211 مــن قانــون 
العقوبــات األلمانــي والمــادة 7 الفقــرة 1 مــن قانــون العقوبــات الدولــي، قــد تــم تحقيقهمــا، وكل منهمــا يقتضــي 
بمفــرده وبشــكل مســتقل عــن اآلخــر بصفــة حتميــة إنــزال عقوبــة مؤبــدة ماســة بالحريــة. والمعذبــون الذيــن 
يعــادل عددهــم علــى األقــل 4,000 شــخص، والمعتقلــون الذيــن ســلبت حريتهــم والذيــن نجــوا بحياتهــم، قــد 
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ــم االســتماع ألقوالهــم فــي المحاكمــة الرئيســية مــن  ــن ت ــا الذي ــع الضحاي ــي جمي ــم أيضــا. يعان ــازوا الجحي اجت
اآلثــار الجســيمة والشــديدة فــي بعــض الحــاالت لهــذه األفعــال. كمــا وال بــد أيضــا مــن تقييــم نمــاذج الجرائــم 
األخــرى التــي تــم تحقيقهــا لمــا هــو فــي غيــر صالــح المتهــم. وال بــد كذلــك مــن مراعــاة أن المتهــم كان يديــر آلــة 
التعذيــب والقتــل فــي فــرع الخطيــب فــي فتــرة وقــوع الجريمــة الممتــدة علــى مــدار أكثــر مــن 16 شــهرا. العقيــد 

أنور ر. كان حتى لحظة انشقاقه إحدى دعامات هذا النظام اإلجرامي. 

ال بــد بعــد إجــراء تقييــم إجمالــي واعتبــار كافــة الظــروف التــي تتحــدث ضــد المتهــم مــن اعتمــاد أن ذنــب 
المتهم يتمتع بوزن جسيم للغاية.

هيئــة المحكمــة الموقــرة، نلتمــس لهــذه األســباب الحكــم علــى المتهــم أنــور ر. بســبب ارتــكاب جريمــة 
ضــد اإلنســانية اتخــذت شــكل القتــل، والتعذيــب، واالغتصــاب، والحرمــان مــن الحريــة فــي اجتمــاع معنــوي مــع 
جريمــة القتــل العمــد فــي 30حالــة، واإليــذاء البدنــي الخطيــر فــي 26 حالــة مجتمعــة معنويــا، وســلب الحريــة علــى 
مــدار أكثــر مــن أســبوع فــي 14 حالــة مجتمعــة معنويــا، وحجز الرهائن فــي حالتين مجتمعتين معنويــا، واالنتهاك 
الجنســي فــي ثــالث حــاالت مجتمعــة معنويــا، بعقوبــة مؤبــدة ماســة بالحريــة مــع اعتمــاد توفــر جســامة بالغــة 

للذنب. 
التكاليف بموجب القانون.

وختامــا فإننــا نطلــب أيضــا اإلبقــاء علــى األمــر بالحبــس االحتياطــي الصــادر عــن المحكمــة اإلقليميــة 
ــز، ألن الشــبهة الملحــة شــأنها شــأن ســبب الحبــس االحتياطــي المتمثــل بخطــر الفــرار مــا زاال  ــا كوبلن العلي

قائمين. 

وشكرا.

مالحظــة: تنتهــي هنــا المرافعــة الختاميــة. تــم بتاريــخ 13/01/2022 إدانــة أنــور ر. بعقوبــة مؤبــدة ماســة 
بالحريــة بســبب ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية اتخــذت شــكل القتــل، والتعذيــب، والحرمــان الجســيم مــن 
الحريــة، واالغتصــاب والتحــرش الجنســي فــي اجتمــاع معنــوي مــع جريمــة القتــل العمــد فــي 27 حالــة، واإليــذاء 
البدنــي الخطيــر فــي 25 حالــة، واالغتصــاب الجســيم جــًدا، والتحــرش الجنســي فــي حالتيــن، وســلب الحريــة علــى 
مــدار أكثــر مــن أســبوع فــي أربــع عشــرة حالــة، وحجــز الرهائــن فــي حالتيــن، واالنتهــاك الجنســي للمعتقليــن فــي 
ثــالث حــاالت. لــم تثبــت المحكمــة الجســامة التــي تســتدعي تشــديد العقوبــة والتــي تحــرم الجانــي مــن طلــب 

إخالء سبيله بعد 15 عام من السجن.
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- ترجمة من اللغة األلمانية -

راينالند بفالتسمكتب الخدمة الصحفية

المحكمة اإلقليمية العليا في كوبلنتس

ســجن مــدى الحيــاة وضمــن أشــياء أخــرى بســبب جريمــة ضــد اإلنســانية وبســبب جريمــة قتــل – حكــم 
ضد عنصر يفترض انتماؤه لجهاز المخابرات السوري

مجلــس قضــاء األمــور الجنائيــة األول - مجلــس قضــاء حمايــة الدولــة - لــدى المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنتــس قــام 
اليــوم بالحكــم علــى الســوري الجنســية أنــور ر. البالــغ مــن العمــر 58 ســنة بعقوبــة ســالبة للحريــة مــدى الحيــاة بســبب ارتــكاب 
جريمــة ضــد اإلنســانية علــى هيئــة تســبب فــي إحــداث مــوت، تعذيــب، حرمــان مــن حريــة بصــورة جســيمة، اغتصــاب وإكــراه 
جنســي فــي اتحــاد جرائــم مــع جريمــة قتــل فــي 27 واقعــة، جريمــة اعتــداء جســدي خطــر أو إلحــاق إصابــة جســدية خطــرة فــي 
25 واقعــة، جريمــة اغتصــاب مشــددة بصــورة خاصــة، جريمــة إكــراه جنســي فــي واقعتيــن، جريمــة ســلب حريــة مســتمر لمــدة 
تزيــد عــن أســبوع فــي 14 واقعــة، جريمــة احتجــاز رهائــن فــي واقعتيــن وجريمــة إســاءة معاملــة ســجناء جنســيا فــي ثــالث 

وقائع.

مجلــس القضــاء يــرى وفقــا لنتيجــة رفــع واالســتماع إلــى مــواد اإلثبــات أنــه وضمــن أشــياء أخــرى قــد تــم إقامــة الدليــل وإثبــات 
أن

المرفوع ضده الدعوى العمومية أنور ر. كان في إطار هجوم موسع ومنهجي على السكان المدنيين السوريين قد قام
بوصفــه شــخصا مشــتركا فــي الجريمــة بقتــل 27 إنســان وكذلــك قــام بطريقــة جســيمة بحرمــان 4000 إنســان مــن الحريــة 

الجسدية وقام بتعذيبهم أثناء فترة االحتجاز في الحبس.

الهجوم الموسع والمنهجي على السكان المدنيين السوريين:

وفقــا لمــا تــم التحقــق منــه مــن قبــل مجلــس القضــاء فــإن النظــام الســوري قــد قــام منــذ تاريــخ أقصــاه أواخــر نيســان/أبريل 
2011 بشن هجوم موسع ومنهجي ضد السكان المدنيين التابعين للدولة نفسها.

فــي أوائــل 2011 كان مــا يطلــق عليــه اســم »الربيــع العربــي« قــد امتــد ليشــمل ســوريا. عندمــا كانــت االحتجاجــات قــد اتســع 
نطاقهــا، تــم تشــكيل »خليــة مركزيــة إلدارة األزمــة«. هــذه الخليــة كانــت خاضعــة بصــورة مباشــرة لرئاســة رئيــس الدولة بشــار 
األســد وكانــت تقــوم بإصــدار األوامــر والتعليمــات لكافــة األجهــزة األمنيــة فيمــا يتعلق باإلجــراءات الواجــب تطبيقها للتصدي 

لحركة االحتجاجات. الهدف من قرارات خلية مركزية إلدارة األزمة المتخذة في نيسان/أبريل 2011 كان يتمثل في أن يتم
لغــرض دعــم اســتقرار النظــام القيــام بقمــع االحتجاجــات تحــت اســتخدام قــوة الســالح ومهمــا كان الثمــن. الغــرض المرمــي 
ــرأي مــن متابعــة  ــر عــن ال إلــى تحقيقــه مــن خــالل ذلــك كان يتمثــل فــي منــع المشــاركين فــي مظاهــرات أو مســيرات تعبي
القيــام بأنشــطة أخــرى وإلــى ترويــع أفــراد الشــعب بأكملــه بصــورة مســتدامة لحملهــم علــى االمتنــاع عــن مثــل هــذه 

األنشطة.

التعليمات الصادرة عن »الخلية المركزية إلدارة األزمة« كان يتم تنفيذها من قبل األجهزة األمنية وعلى وجه الخصوص
أيضــا مــن قبــل جهــاز المخابــرات الســوري. هــذه األجهــزة قامــت بســحق مظاهــرات احتجاجيــة تحــت اللجــوء إلــى اســتخدام 
أســلحة ناريــة مميتــة. بصــورة يوميــة كان يتــم إلقــاء القبــض علــى أعــداد كبيــرة مــن المعارضيــن للنظــام بالفعــل أو ممــن 
يشــتبه فــي كونهــم معارضيــن للنظــام، وكان يتــم اقتيادهــم إلــى وإنزالهــم فــي ســجون أجهــزة المخابــرات، وهــذا مــا ينطبــق 

القاضية بالمحكمة اإلقليمية العلياكوبلنتس، بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2022
 آنا برودأوفل رئيسة قسم الخدمة الصحفية
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أيضــا ضمــن أشــياء أخــرى علــى ســجن الفــرع 251 التابــع لجهــاز المخابــرات العامــة الســورية فــي دمشــق. هنــاك كان 
الســجناء يتــم اعتقالهــم وإســاءة معاملتهــم وتعذيبهــم بــدون االســتناد فــي ذلــك إلــى قضيــة أو إجــراءات قضائيــة وفقــا 

لقواعد دولة قانون.

العنــف لــم يكــن يتــم اســتخدامه بصــورة فرديــة وعرضيــة وحســب، بــل أنــه كان يتــم اســتخدامه فــي إطــار اســتراتيجية شــاملة 
للنظام. الشعب السوري كان من المستهدف أن يتم حمله على االنصياع واإلذعان.

وفقــا لتقييــم مجلــس القضــاء فــإن هــذا الهجــوم علــى الســكان المدنييــن الســوريين لــم يكــن موســعا مــن الناحيــة الكميــة 
وحسب، بل أنه كان أيضا منهجيا من الناحية الكيفية.

الجرائــم ومشــاركة المرفــوع ضــده الدعــوى العموميــة فــي الجرائــم المرتكبــة فــي ســجن قســم االســتجوابات 
بالفرع 251

مجلــس القضــاء توصــل إلــى التحقــق مــن أن الســجن الملحــق بقســم االســتجوابات بالفــرع 251 التابــع لجهــاز المخابــرات 
العامــة الســورية فــي دمشــق كان فــي الفتــرة مــن أواخــر نيســان/أبريل 2011 حتــى أوائــل أيلول/ســبتمبر 2012 يوجــد بــه عــددا 

من
ــر 4000 ســجينا. الســجناء كان يتــم عنــد اســتجوابهم تعذيبهــم بصــورة وحشــية بطــرق  المعتقليــن يبلــغ علــى أقــل تقدي
مختلفــة، علــى ســبيل المثــال مــن خــالل ضربــات بكابــالت أو هــراوات، ركالت باألقــدام وصدمــات كهربائيــة. لغــرض امتهــان 
وإذالل الســجناء كان يتــم أيضــا اســتخدام عنــف جنســي. المعتقلــون كانــوا أيضــا خــارج نطــاق االســتجوابات عرضــة ألعمــال 
إســاءة المعاملــة مــن قبــل أفــراد طاقــم عمالــة الســجن وكان يتــم احتجازهــم تحــت ظــروف حبــس الإنســانية ومهينــة فــي 

السجن الممتلئ بصورة مفرطة.

إلــى جانــب العنــف والتعذيــب الــذي كانــوا يعانونــه هــم أنفســهم فــإن الســجناء كانــوا يعانــون بصــورة خاصــة تحــت مــا يتــم 
ســماعه بصــورة مســتمرة مــن صرخــات األلــم المنبعثــة مــن زمالئهــم المعتقليــن الذيــن يتعرضــون للتعذيــب. فــي الســجن 
الممتلــئ بصــورة مفرطــة جــدا كان الســجناء بصــورة جزئيــة يســتحيل عليهــم النــوم. الرعايــة الطبيــة كان يتــم االمتنــاع عــن 

ورفض توفيرها، المواد الغذائية الموزعة كانت غير كافية وفي الكثير من الحاالت غير صالحة لألكل.

ــل أيلول/ســبتمبر 2012 لقــى 27 شــخصا مــن المعتقليــن حتفهــم مــن  فــي الفتــرة مــن أواخــر نيســان/أبريل 2011 حتــى أوائ
جراء

عمليات التعذيب أو إجراءات إساءة المعاملة األخرى أو ظروف االحتجاز في الحبس.

فيمــا يتعلــق بــدور المرفــوع ضــده الدعــوى العموميــة فــإن مجلــس القضــاء قــد تحقــق مــن أنــه كان عضــوا فــي جهــاز 
المخابــرات العامــة الســورية وكان يمــارس العمــل فــي منصــب وظيفــي بــارز فــي هــذا الجهــاز. وكان يتولــى رئاســة قســم 

االستجوابات في

الفرع 251 المختص بدمشق ومحيطها التابع لجهاز المخابرات العامة السورية – والذي يسمى أيضا فرع الخطيب.
المرفوع ضده الدعوى العمومية كان بناء على هذا المنصب أيضا هو المختص بالسجن الملحق بقسم االستجوابات.

بوصفــه رئيــس قســم االســتجوابات كان المرفــوع ضــده الدعــوى العموميــة مســؤوال عمــا يقــع هنــاك مــن األحــداث بمــا 
يشــمل تلــك األحــداث التــي وقعــت فــي الســجن فــي فتــرة حــدوث الجرائــم مــن نيســان/أبريل 2011 حتــى أيلول/ســبتمبر 2012 
ــر بهــا وتحديدهــا بصــورة جوهريــة وبالتالــي  . وكان يقــوم بمهــام الرقابــة علــى مجريــات األمــور فــي الســجن ويقــوم بالتقري
كانــت لديــه الســيطرة علــى أحــداث الجريمــة. علــى الرغــم مــن أن المرفــوع ضــده الدعــوى العموميــة لــم يقــم بتنفيــذ الجرائــم 
بنفســه بصــورة شــخصية، إال أن هــذه الجرائــم يجــب أن يتــم نســبتها إليــه بنــاء علــى مــا كان لديــه مــن ســلطة التقريــر 

وإصدار األوامر. 

مجلــس القضــاء قــام بنــاء علــى هــذا الســبب بإدانــة المرفــوع ضــده الدعــوى العموميــة والحكــم عليــه بوصفــه مشــارك فــي 
الجرائم.

القتل بواعز من دوافع دنيئة
فــي فتــرة ارتــكاب الجرائــم لقــى 27 إنســان حتفهــم فــي ســجن الخطيــب مــن جــراء عمليــات إجــراءات إســاءة المعاملــة. 

مجلس
القضــاء يــرى فيمــا يتعلــق بهــذا القــدر أن الســمة المعياريــة للقتــل المتمثلــة فــي الدافــع الدنــيء قــد تــم الوفــاء بهــا فــي 
شــخص المرفــوع ضــده الدعــوى العموميــة. المرفــوع ضــده الدعــوى العموميــة كان فــي إطــار خدمتــه الوظيفيــة لــدى 
المخابــرات الســورية يريــد مكافحــة خصــوم سياســيين ســلميين بمــا يصــل إلــى تصفيتهــم جســديا. هــذه المكافحــة كانــت 
تهــدف إلــى التوصــل إلــى الحــول دون ســقوط النظــام الشــمولي. بهــذه الطريقــة كان المرفــوع ضــده الدعــوى العموميــة 

راينالند بفالتسمكتب الخدمة الصحفية
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يريــد فــي نفــس الوقــت أن يحافــظ علــى وضعــه االجتماعــي المرمــوق كعقيــد فــي جهــاز المخابــرات العامــة وعلــى االمتيــازات 
المرتبطة بذلك. من واقع ذلك تكشف لمجلس القضاء وجود الدوافع الدنيئة.

عدم وجود حالة اضطرارية مبررة
الدفــاع تبنــى وجهــة النظــر المتمثلــة فــي أن المرفــوع ضــده الدعــوى العموميــة بســبب وجــود حالــة اضطراريــة مبــررة (المــادة 
35 مــن قانــون العقوبــات) ال يكــون مــن الممكــن محاســبته علــى أنــه مســؤوال عــن جريمتــه. وأن قيامــه بمغــادرة منصبــه 
وابتعــاده وإعراضــه عــن النظــام الســوري كان ســوف يمثــل خطــورة علــى الحيــاة بالنســبة لــه وألســرته. وأنــه كان مــن الــالزم 
عليــه أن يخشــى مــن انتقــام النظــام. إال أن مجلــس القضــاء قــد نفــى وجــود حالــة اضطراريــة مبــررة. مجلــس القضــاء تبيــن 
لــه أن المرفــوع ضــده الدعــوى العموميــة كان فــي كانــون األول/ديســمبر 2012 قــد فــر هاربــا مــن ســوريا. إال أن المرفــوع ضــده 
الدعــوى العموميــة، ووفقــا لمــا انتهــت إليــه قناعــة مجلــس القضــاء، كان بالفعــل فــي إمكانــه أن يقــوم فــي وقــت مبكــر عــن 
ذلــك بصــورة واضحــة بمغــادرة ســوريا. بالنظــر إلــى جســامة الجرائــم المرتكبــة كان من الســائغ والمعقول بالنســبة للمرفوع 
ضــده الدعــوى العموميــة أن يقــوم بالتنصــل مــن وتجنــب ارتــكاب هــذه الجرائــم حتــى ولــو تحــت االنطــالق مــن وقبــول التعرض 

لقدر أكبر من المخاطر الشخصية.

األساس الذي استند إليه مجلس القضاء في التحقق من الحيثيات الموضوعية للوقائع:
ــم  ــن ت ــد عــن 80 مــن الشــهود الذي ــى أقــوال مــا يزي ــع يســتند إل ــة للوقائ ــات الموضوعي تحقــق مجلــس القضــاء مــن الحيثي
اســتجوابهم، والذيــن كان ضمنهــم العديــد مــن الشــهود الخبــراء وشــهود مــن خــارج البــالد، وإلــى معلومــات مدلــى بهــا مــن 
قبــل خبــراء وإلــى مــا تــم رفعــه مــن إثباتــات وثائقيــة وإثباتــات معاينــة. ضمــن أشــياء أخــرى تــم اســتعراض ومعاينــة مجموعــة 
منتقــاة مــن صــور فوتوغرافيــة مــن متضمنــات مــا يطلــق عليــه اســم »ملفــات قيصــر« – والتــي وفقــا لقناعــة مجلــس القضــاء 
هــي صــور ضوئيــة منجــزة مــن قبــل مصــور عســكري ســوري ســابق – وتــم مــن قبــل خبــراء تقييمهــا مــن وجهــة نظــر علــم 
األدلــة الجنائيــة. إلــى جانــب عــدد كبيــر مــن الوثائــق األخــرى تنــاول تقاريــر مــن منظمــات دوليــة ومنظمــات حقــوق إنســان فــي 

سياق المداولة في القضية.

مقدار العقوبة والتحقق من وجود الذنب الجسيم بصورة خاصة:
العقوبــة التــي يحددهــا المشــرع بصــورة ملزمــة لجرائــم القتــل وأيضــا للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 7 فقــرة 1 رقــم 
1 مــن قانــون العقوبــات الدولــي هــي عقوبــة ســالبة للحريــة مــدى الحيــاة. مجلــس القضــاء قــام بمــا يتوافــق مــع ذلــك بالحكــم 

بمثل هذه العقوبة.

مجلــس القضــاء صــرف النظــر عــن التقريــر بوجــود الذنــب الجســيم بصــورة خاصــة مــن جانــب المرفــوع ضــده الدعــوى 
العمومية.

مجلــس القضــاء انتهــى إلــى هــذه النتيجــة بعــد إجــراء موازنــة تقديريــة شــاملة. ضمــن أشــياء أخــرى قــام مجلــس القضــاء 
بمراعاة

الظرف المتمثل في أن الجرائم قد مضى على حدوثها عشر سنوات، وفي أن المرفوع ضده الدعوى العمومية لم يقم
بممارســة عنــف بيديــه وأنــه فيمــا يتعلــق بالتســبب فــي إحــداث المــوت كان لديــه شــبه عمــد فقــط. المرفــوع ضــده الدعــوى 

العمومية قام في نهاية األمر باالنفصال عن النظام.

هــذا معنــاه أنــه ســوف يتــم بعــد 15 ســنة فحــص مــا إذا كانــت العقوبــة الســالبة للحريــة مــدى الحيــاة مــن الممكــن إيقــاف 
تنفيذها مع الوضع تحت االختبار.

اختصاص المحكمة اإلقليمية العليا في كوبلنتس:
مــا يطلــق عليــه اســم مبــدأ االختصــاص القضائــي العالمــي يســمح بمالحقــة الجرائــم فــي كافــة أنحــاء العالــم، بغــض النظــر 
عــن مــكان ارتــكاب الجرائــم وعــن جنســية مرتكــب الجريمــة وضحيــة الجريمــة. هــذا المبــدأ يســتند إلــى الفكــرة األساســية 
المتمثلــة فــي أن مالحقــة الجرائــم الجوهريــة مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي تكــون ذات أهميــة لصالــح اإلنســانية فــي حــد 
ذاتهــا. مبــدأ االختصــاص القضائــي العالمــي تــم إدراجــه فــي المــادة 1 فقــرة 1 مــن قانــون العقوبــات الدولــي األلمانــي. هــذه 
القاعــدة القانونيــة تؤســس نطــاق اختصــاص المحاكــم األلمانيــة وضمــن أشــياء أخــرى االختصــاص بجرائــم ضــد اإلنســانية 

حتى ولو كانت الجريمة قد تم ارتكابها خارج البالد وليس لها أي ارتباط بداخل البالد.

اختصــاص مجلــس قضــاء حمايــة الدولــة لــدى المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنتــس يكــون مســببا حســب المــادة 13 
فقرة 1

9 من قانون إجراءات القضايا الجنائية باالرتباط مع المادة 120 فقرة 1 رقم 8 من قانون دستور المحاكم. إياد ا.، الذي
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كان فيمــا ســبق مرفوعــا ضــده الدعــوى العموميــة فــي نفــس القضيــة، كان علــى وجــه التحديــد يقيــم فــي تســفايبروكن وتــم 
ــة الســابق ذكرهــا أن اختصــاص  ــة فيهــا، وهــذا مــا يترتــب عليــه حســب القواعــد القانوني ــه بصــورة مؤقت إلقــاء القبــض علي

المحكمة اإلقليمية العليا في كوبلنتس يكون مسببا أيضا فيما يتعلق بالمرفوع ضده الدعوى العمومية أنور ر.
القضيــة الجنائيــة ضــد إيــاد ا. كان قــد تــم فصلهــا ومتابعــة مباشــرة إجراءاتهــا تحــت رقــم الملــف StE .1 21/3 فــي هــذه 
القضيــة تــم بتاريــخ 24 شــباط/فبراير 2021 إصــدار حكــم مــن قبــل مجلــس قضــاء حمايــة الدولــة لــدى المحكمــة اإلقليميــة 
ــان الصحفــي الصــادر عــن المحكمــة  ــا )فيمــا يتعلــق بذلــك انظــر البي ــر نهائي ــا فــي كوبلنتــس، وهــذا الحكــم مــا زال غي العلي

اإلقليمية العليا المؤرخ في 24 شباط/فبراير 2021(.

القواعد القانونية ذات األهمية الحاسمة )مقتطفات:(

المادة 1 فقرة 1 من قانون العقوبات الدولي

هــذا القانــون يســري علــى كافــة مــا تــم النــص عليــه تحديــدا فيــه مــن جرائــم ضــد القانــون الدولــي، وعلــى الجرائــم المنصــوص 
عليها في المواد 6 إلى 12 حتى ولو كانت الجريمة قد تم ارتكابها خارج البالد وليس لها أي ارتباط بداخل البالد.

المادة 7 من قانون العقوبات الدولي جرائم ضد اإلنسانية

فقرة

مــن يقــوم فــي إطــار هجــوم موســع أو منهجــي علــى ســكان مدنييــن بقتــل إنســان،  بتعذيــب إنســان موجــود تحــت التحفــظ 
لديــه أو موجــود بــأي صــورة أخــرى تحــت ســيطرته، مــن خــالل قيامــه بإلحــاق أضــرار أو معانــاة جســدية أو نفســية بليغــة تكــون 
ليســت فقــط مجــرد عاقبــة إلجــراءات جزائيــة جائــزة وفقــا للقانــون الدولــي، بإكــراه إنســان آخــر جنســيا أو باغتصابــه، أو بإكراهــه 
علــى ممارســة البغــاء، أو بحرمانــه مــن القــدرة علــى اإلنجــاب، أو بتقييــد حريــة أو حبــس امــرأة تــم تخصيبهــا والتســبب فــي 
حملهــا باســتخدام اإلجبــار بنيــة التأثيــر علــى التركيبــة العرقيــة لشــعب، بحرمــان إنســان مــن الحريــة الجســدية بصورة جســيمة 
تحــت انتهــاك إحــدى القواعــد العامــة للقانــون الدولــي يعاقــب فــي الحالتيــن رقــم -1 ورقــم -2 بعقوبــة ســالبة للحريــة مــدى 
الحيــاة، وفــي الحــاالت مــن رقــم -3 إلــى رقــم -7 بعقوبــة ســالبة للحريــة ال يقــل قدرهــا عــن خمــس ســنوات، وفــي الحــاالت رقــم 

-8 إلى 10 - بعقوبة سالبة للحرية ال يقل قدرها عن ثالث سنوات.

المادة 211 من قانون العقوبات

فقرة 1

القاتل يعاقب بعقوبة سالبة للحرية مدى الحياة.

فقرة 2 

القاتــل هــو مــن يقــوم بدافــع مــن الرغبــة فــي القتــل، لغــرض إشــباع غريزتــه الجنســية، بدافــع مــن الجشــع أو غيــر ذلــك بواعــز 
من دوافع دنيئة، بالتسبب في إحداث موت إنسان.

المادة 177 من قانون العقوبات بصيغته المؤرخة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

فقرة 1: 

ــه  ــاة أو  تحــت اســتغالل وضــع تكــون في ــى الجســد والحي ــد بخطــر حــال عل مــن يقــوم باســتخدام العنــف مــن خــالل التهدي
ــدة أفعــال  ــى مكاب ــة، بإكــراه شــخص آخــر عل ــدون حماي ــه مرتكــب الجريمــة مــن أفعــال ب ــة الجريمــة خاضعــة لمــا يأتي ضحي
جنســية منفــذة عليــه مــن قبــل مرتكــب الجريمــة أو طــرف آخــر أو علــى القيــام بتنفيــذ أفعــال جنســية علــى مرتكــب الجريمــة أو 

على طرف ثالث، يعاقب بعقوبة سالبة للحرية ال يقل قدرها عن سنة واحدة.

فقرة 2: 
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فــي الحــاالت الجســيمة بصــورة خاصــة تكــون العقوبــة عقوبــة ســالبة للحريــة ال يقــل قدرهــا عــن ســنتين. الحالــة الجســيمة 
بصــورة خاصــة تكــون قائمــة فــي المعتــاد عندمــا يقــوم مرتكــب الجريمــة بتنفيــذ الجمــاع الجنســي مــع ضحيــة الجريمــة، أو 
يقــوم بإتيــان أفعــال جنســية مشــابهة علــى ضحيــة الجريمــة أو بعمــل مــا يلــزم لكــي يتــم مــن قبــل ضحيــة الجريمــة إتيــان 
أفعــال جنســية مشــابهة علــى مرتكــب الجريمــة، وتكــون هــذه األفعــال الجنســية مــن شــأنها إهانــة وإذالل ضحيــة الجريمــة 
بصــورة خاصــة، علــى وجــه الخصــوص عندمــا تكــون هــذه األفعــال مرتبطــة بالولــوج فــي الجســد (اغتصــاب)، أو يتــم ارتــكاب 

الجريمة من قبل عدة أشخاص باالشتراك فيما بينهم.

فقرة 3: 

يتــم الحكــم بعقوبــة ســالبة للحريــة ال يقــل قدرهــا عــن ثــالث ســنوات، إذا كان مرتكــب الجريمــة يحمــل معــه ســالح أو أداة 
خطــرة أخــرى، أو يحمــل معــه أداة أو وســيلة أخــرى لغــرض التمكــن مــن منــع أو التغلــب علــى مقاومــة شــخص آخــر مــن خــالل 

استخدام
ــد باســتخدام العنــف قــد قــام مــن خــالل ارتــكاب الجريمــة بتعريــض ضحيــة الجريمــة لخطــر حــدوث ضــرر  العنــف أو التهدي

صحي جسيم.

المادة 25 من قانون العقوبات

فقرة 2: 

فــي حالــة قيــام عــدة أشــخاص بارتــكاب جريمــة باالشــتراك فيمــا بينهــم، عندئــذ يعاقــب كل منهــم كمرتكــب جريمــة )مشــترك 
في

ارتكاب جريمة(.

المصدر: المحكمة اإلقليمية العليا في كوبلنز ، 13 يناير 2022 ، متاح على:
https://olgko.justiz.rlp.de/fileadmin/justiz/Gerichte/Ordentliche_Gerichte/Oberlandesgerichte/Koblenz/

Dokumente/Presse/Pressemitteilung_Urteil_gegen_Anwar_R_in_arabischer_Sprache.pdf
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قــرار المحكمــة الدســتورية االتحاديــة حــول وصول 
الصحافــة المعتمــدة للترجمــة العربيــة لمجريــات 

المحاكمة.
20/BvR 1918 1 المحكمة الدستورية اإلتحادية

باسم الشعب في القضية بشأن الشكوى الدستورية المقدمة من قبل

السيد أ...
السيد ك...

-  الممثلون المفوضون:

.....

ضــد قــرار المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز الصــادر بتاريــخ 9 يوليــو/ تمــوز للعــام 2020 رقــم الملــف 
19/StE 9 1

طلب إصدار أمر مؤقت

قررت المحكمة الثانية للدائرة األولى للمحكمة الدستورية االتحادية من خالل
،Paulus القضاة بولس

 Christكريست
  Härtelوالقاضية هارتيل

وفقــًا للمــادة 32 الفقــرة 1 بمــا فــي ذلــك المــادة 93d الفقــرة 2 مــن قانــون المحكمــة الدســتورية االتحادية 
BVerfGG في الشكل المعلن عنه في 11 آب/ أغسطس من العام 1993 )الجريدة 

)BGBl I 1473 األلمانية االتحادية الرسمية الجزء األول الصفحة

باإلجماع في 18 آب/ أغسطس العام 2020 ما يلي:

1. يتــم إلــزام القاضيــة الرئيســة للدائــرة الجنائيــة األولــى للمحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز فــي 
القضيــة الجنائيــة بحــق اثنيــن مــن الموظفيــن المزعوميــن الســابقين لــدى جهــاز المخابــرات الســورية 
العامــة عــن طريــق أمــر مؤقــت بالقيــام، فــي إطــار صالحيتهــا بــإدارة المحاكمــة، فــي تدبيــر مناســب يتيــح 
لممثلــي وســائل اإلعــالم المعتمديــن، والذيــن لهــم عالقــة خاصــة بالصــراع الســوري، إمكانيــة متابعــة 
إجــراءات المحاكمــة الجاريــة باللغــة األلمانيــة وباللغــة العربيــة، ســواء أكان ذلــك بواســطة احتياطــات 
خاصــة بهــم، أو مــن خــالل اســتخدام مدفــوع لنظــام الترجمــة المتوفــرة مــن قبــل المحكمــة للمشــاركين 

في المحاكمة أو بطريقة أخرى.

2.  يتم رفض باقي الطلب إلصدار أمر مؤقت.

3.  علــى واليــة راينالنــد- باالتينيــت أن تعــّوض أصحــاب الشــكوى عــن نفقاتهــم الضروريــة فــي القضيــة 
المرفوعة بشأن إصدار أمر مؤقت.

.1
.2

.١

هنا:
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األسباب:

أواًل

1
مــن خــالل شــكواهم الدســتورية والطلــب المرتبــط بهــا إلصــدار أمــر مؤقــت، يعتــرض أصحــاب الشــكوى علــى 
ــه القاضيــة الرئيســة بصفتهــا المســؤولة عــن األمــن والنظــام داخــل قاعــة المحكمــة فــي  قــرار إداري أصدرت

قضية جنائية بسبب جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي.

2
منــذ نيســان/ أبريــل مــن هــذا العــام تجــري أمــام الدائــرة الجنائيــة األولــى للمحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز 
محاكمــة بحــق إثنيــن مــن الموظفيــن المزعوميــن الســابقين لــدى جهــاز المخابــرات الســورية العامــة بتهمــة 
ارتــكاب جرائــم بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي فــي الصــراع الســوري. أمــا أصحــاب الشــكوى فهــم مواطنــون 
ســوريون يعملــون فــي الصحافــة، معتمــدون رســميًا للمحاكمــة ويرغبــون فــي تغطيتهــا، لكنهــم غيــر متقنيــن 
للغــة األلمانيــة، فلــذا ال يســتطيعون متابعــة المحاكمــة بأنفســهم طالمــا هــي جاريــة باللغــة األلمانيــة. أمــا 
بالنســبة للمّتهميــن وبعــض المدعيــن بالحــق المدنــي، وهــم كذلــك مواطنــون ســوريون، فيتــم إجــراء ترجمــة 
إلــى المشــاركين فــي المحاكمــة عبــر  إلــى اللغــة العربيــة، ويتــم بّثهــا  فوريــة متوفــرة مــن قبــل المحكمــة 
ســماعات. وبســبب قــرار إداري صــادر عــن المحكمــة فــي شــهر نيســان/ أبريــل مــن العــام 2020 تــم بموجبــه 
تقليــل عــدد الممّثليــن المعتمديــن لوســائل اإلعــالم والجمهــور بســبب الجائحــة، واألمــر بااللتــزام بالحــد األدنــى 
مــن التباعــد، فــال ُيســمح ألصحــاب الشــكوى بتدبيــر ترجمــة فوريــة خاصــة بهــم إلــى اللغــة العربيــة كالمعتــاد 
عــن طريــق مــا يســمى بمترجمــي الهمــس. ومــن المزمــع عقــد الجلســة الرئيســية القادمــة يــوم األربعــاء 

الموافق 19 آب/ أغسطس من العام 2020.

3
تقــدم أصحــاب الشــكوى عبــر فاكــس مرســل بتاريــخ 1 تمــوز/ يوليــو مــن العــام 2020 بطلــب الســماح بالولــوج 
إلــى الترجمــة الفوريــة المتوفــرة مــن قبــل المحكمــة، وذلــك باســتخدام أجهــزة اســتقبال )ســماعات( يتعّيــن 
عليهــم تمويلهــا بأنفســهم، أو حتــى إذا لــزم األمــر تدبيرهــا بأنفســهم. وكحــل بديــل لذلــك تقّدمــوا بطلــب 
للســماح بوجــود مترجــم آخــر فــي الفضــاء المخّصــص للجمهــور يمكــن نقــل ترجمتــه ألصحــاب الشــكوى فــي 
نفــس الوقــت عبــر نظــام بــث منفصــل وبطريقــة معزولــة صوتيــًا. وبقــرار مــؤرخ فــي 9 تمــوز/ يوليــو العــام 
2020، تــم اســتالمه فــي 13 تمــوز/ يوليــو العــام 2020، رفضــت القاضيــة الرئيســة هــذا الطلــب إذ أن لغــة 
المحكمــة هــي األلمانيــة. هــذا ينطبــق أيضــًا علــى المحاكمــات وفقــًا للقانــون الجنائــي الدولــي. وتقــع مســؤولية 
ــى عاتقهــم. كمــا أن اســتحالة اســتخدام مترجمــي همــس  ــة عل عــدم إتقــان أصحــاب الشــكوى للغــة األلماني
ليســت مــن مســؤولية المحكمــة بــل تعــود إلــى جائحــة فيــروس كورونــا. أما الســماح باســتخدام نظــام الترجمة 
الخــاص بالمحكمــة فيتطلــب اســتخدام مــوارد حكوميــة إضافيــة كبيــرة مــن أجــل توفيــر وصيانــة )تعقيــم( 
ومراقبــة اســتخدام مثــل هكــذا نظــام تابــع للمحكمــة وأجهــزة االســتقبال الخاصــة بــه. كمــا أن توفيــر الترجمــة 
هــذه لممثلــي وســائل اإلعــالم قــد يثيــر مســائل تتعلــق بتســاوي الفــرص تجــاه ممثلــي وســائل إعــالم آخريــن ال 
يتقنــون اللغــة األلمانيــة أيضــًا. ونظــرًا إلــى االهتمــام العــام المحــدود بالمحاكمــة، والمســاحة الضيقــة المتبقية 
فــي قاعــة المحكمــة، فبإمــكان أصحــاب الشــكوى تكليــف شــخص متقــن للغــة األلمانيــة بتدويــن محاضــر 
ــره أصحــاب  للجلســات ســتتوفر لهــم الحقــًا. ال يمكــن الموافقــة علــى اســتخدام نظــام ترجمــة منفصــل يوّف
الشــكوى فــي داخــل قاعــة المحكمــة، إذ أن المحكمــة لــن تكــون قــادرة فــي هــذه الحــال علــى اإلشــراف عليــه، 
والتأكــد مــن عــدم إنتــاج تســجيالت خفيــة فــي هــذا الســياق، حيــث أن التأكيــدات مــن قبــل أصحــاب الشــكوى فــي 
هــذا الخصــوص لــن تكــون كافيــة لذلــك. فمجــرد خطــورة وجــود مثــل هــذه التســجيالت مــن شــأنه أن يؤثــر علــى 

الشهادات وعلى جرأة الشهود والمشاركين في المحاكمة.

4
يعتــرض أصحــاب الشــكوى علــى ذلــك، ويطلبــون مقّدمــًا باالســتناد إلــى حقهــم فــي التمتــع بالحريــة الصحافيــة، 

إصدار أمر مؤقت يمكنهم من متابعة اإلجراءات باللغة العربية.
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5
ُعرضــت الشــكوى الدســتورية والطلــب المرتبــط بهــا بإصــدار أمــر مؤقــت علــى وزارة العــدل فــي واليــة راينالنــد 

باالتينات للتعليق عليها.

ثانيًا:

6
الطلب بإصدار أمر مؤقت له ما يبرره في النطاق المحدد.

7
عمــاًل بالمــادة 32 الفقــرة األولــى مــن قانــون المحكمــة الدســتورية االتحاديــة، يمكــن للمحكمــة الدســتورية 
ــق أمــر مؤقــت إذا كان ذلــك  ــزاع أن تنّظــم وضعــًا قائمــًا بشــكل مؤقــت عــن طري ــة فــي حــال وجــود ن االتحادي
ضروريــًا بشــكل عاجــل للصالــح العــام لتجنــب أضــرار جســيمة أو لمنــع وقــوع عنــف وشــيك أو لســبب مهــم 
مــة لعــدم دســتورية الفعــل الســيادي  آخــر. فــي خــالل ذلــك يجــب مــن حيــث المبــدأ تجاهــل األســباب المقدَّ
المطعــون فيــه، مــا لــم ُيثبــت منــذ البدايــة أن الشــكوى الدســتورية غيــر مقبولــة تمامــًا أو مــن الواضــح أّلا 

أساس لها من الصحة )انظر إلى قرارات المحكمة الدستورية االتحادية 112 و284 و291(.

8
الشــكوى الدســتورية التــي قّدمهــا أصحــاب الشــكوى الصحفيــون لــم تكــن غيــر مقبولــة منــذ البدايــة وال تبــدو 
كذلــك خاليــة مــن الصحــة! ليــس مــن المســتبعد علــى وجــه الخصــوص وجــود انتهــاك لحــق المشــتكين فــي 
المســاواة والمعاملــة والمنافســة الصحفيــة، وذلــك فــي ظــل الظــروف المحــّددة التــي منعــت المحكمــة 
فيهــا اســتخدام ترجمــة مقدمــة مــن قبــل مترجمــي همــس ينظّمهــا المشــتكون بأنفســهم، وهــو حــق مشــتّق 
مــن المبــدأ العــام للمســاواة )المــادة 3 الفقــرة األولــى مــن القانــون األساســي أي الدســتور األلمانــي( باالقتــران 
مــع حريــة الصحافــة )المــادة 5 الفقــرة األولــى مــن القانــون األساســي األلمانــي( وينتــج عنــه أيضــًا حــّق فــي 
المشــاركة الحقيقيــة المتســاوية فــي إمكانيــات التغطيــة الصحفيــة فــي اإلجــراءات القضائيــة )انظــر إلــى 
األولــى  للدائــرة  األولــى  المحكمــة  وقــرار  يليــه،  ومــا  و124،133   80 االتحاديــة  الدســتورية  المحكمــة  قــرارات 
للمحكمــة لدســتورية االتحاديــة بتاريــخ 18 مــارس 2008، ومــا يليــهRn.10 - 01/BvR 282 1. ؛ قــرار المحكمــة 

.)13-Rn. 18/-1BvR 990  2013 الثالثة للدائرة األولى بتاريخ 12 أبريل

9
مــع ذلــك فــإن القــرار بشــأن إمكانيــة الدخــول إلــى جلســات المحاكمــة، حجــز عــدد معيــن مــن المقاعــد لممثلــي 
ــر  وســائل اإلعــالم، تخصيــص المقاعــد القليلــة، الموافقــة علــى إحضــار معــدات عمــل، مثــل أجهــزة الكمبيوت
المحمولــة ووســائل مســاعدة أخــرى، وتحديــد تدابيــر للحمايــة مــن اإلصابــة بعــدوى الفيــروس فــي قاعــة 
المحكمــة، هــي مــن حيــث األســاس مســائل يتــّم البــت فيهــا بنــاًء علــى الحمايــة الدســتورية الســتقاللية 
المحاكــم ووفقــًا للقوانيــن البســيطة فــي البدايــة، وتخضــع كذلــك لصالحيات إدارة اإلجــراءات الخاصة بالرئيس 
فــي المحاكمــة المعنيــة القضائيــة )انظــر إلــى قــرارات المحكمــة الدســتورية االتحاديــة 103 و44، 61ومــا يليــه، 
وقــرار المحكمــة األولــى للدائــرة األولــى للمحكمــة لدســتورية االتحاديــة بتاريــخ 30 أكتوبــر/ تشــرين األول العــام 
Rn.11 - 02/BvR 1932 2002،1. ؛ قــرار المحكمــة الثالثــة للدائــرة األولــى بتاريــخ 12 أبريــل/ نيســان العــام 2013 
Rn. 19/-1BvR 990-13(. ويتمتــع الرؤســاء فــي هــذا الســياق بحريــة واســعة فــي اتخــاذ القــرار، وال تقوم المحكمة 
الدســتورية االتحاديــة بمراجعــة أوامرهــم، إال للنظــر فيمــا إذا كانــت تناقــض الدســتور، وخاصــة فيمــا إذا كانــت 
تســتند إلــى نظــرة غيــر صحيحــة أساســًا لمعنــى حــّق مــن الحقــوق األساســية )انظــر إلــى قــرارات المحكمــة 
الدســتورية االتحاديــة 18 و85، 92 ومــا يليــه والســوابق القضائيــة المعمــول بهــا(. علــى الرغــم مــن ذلــك يجــب 
أن تكــون األوامــر الناظمــة للمحاكمــة، والصــادرة عــن القاضــي الرئيــس، مصاغــة بشــكل واقعــي وتراعــي الحــق 
ــار حــّق ممثلــي  األساســي للصحافــة فــي إمكانيــة المتابعــة مــن أجــل التغطيــة الحــرة، وأن تأخــذ بعيــن االعتب
وســائل اإلعــالم فــي مشــاركة فعليــة فــي إمكانيــات التغطيــة تتماشــى مــع مبــدأ المســاواة )انظــر إلــى قــرارات 
المحكمــة الدســتورية االتحاديــة 80 و124،133  ومــا يليــه، وقــرار المحكمــة األولــى للدائــرة األولــى للمحكمــة 
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لدســتورية االتحاديــة بتاريــخ 18 مــارس/ آذار العــام 2008، ومــا يليــهRn.11 - 01/BvR 282 1.؛ وقــرار المحكمــة 
.)13-Rn. 19/-1BvR 990 2013 الثالثة للدائرة األولى بتاريخ 12 أبريل/ نيسان العام

10
بنــاًء علــى ذلــك، ومــن حيــث األســاس، ال يمكــن االعتــراض علــى اإلشــارة الموّجهــة لممثلــي وســائل اإلعــالم، 
الذيــن يراقبــون المحاكمــة، فــي اعتبــار اللغــة األلمانيــة هــي لغــة المحاكمــة، وعلــى عــدم توفيــر مــوارد خاصــة مــن 
قبــل المحكمــة لغايــة الترجمــة إلــى لغــات أخــرى. مــن حيــث المبــدأ ينطبــق هــذا أيضــًا لــو كانــت المحكمــة قــد 
وّفــرت ترجمــة إلــى نفــس اللغــة لألطــراف المشــاركة فــي المحاكمــة، كمــا هــو الحــال فــي هــذه القضيــة، إذ أن 
هــذه الخدمــة المقّدمــة مــن قبــل الدولــة مســتحقة وفقــًا للحقــوق اإلجرائيــة، كمــا فــرص المشــاركة الخاصــة 
باألطــراف المشــاركة فــي اإلجــراءات، وتتبــع بعــض االعتبــارات التــي تختلــف جوهريــًا عــن االعتبــارات بخصــوص 
الحــق فــي المتابعــة وإمكانيــات التغطيــة الخاصــة بالجمهــور والصحافــة. علــى نفــس المنــوال فــإن االســتجابة 
النتشــار فيــروس كورونــا المعــدي عــن طريــق أوامــر مناســبة لمكافحــة العــدوى، مثــل مســافة األمــان أو 
ــاء اإلقامــة فــي قاعــة المحكمــة، تقــع عمومــًا ومــن حيــث األســاس ضمــن نطــاق  ــداء الكمامــة أثن واجــب ارت

سلطة إدارة المحاكمة.

11
الحقــوق  التــي قــد يكــون كل منهــا علــى حــدة مفهومــًا ومقبــواًل نظــرًا الحترامــه  تلــك االعتبــارات  بيــد أن 
األساســية، والتــي تقّررهــا صالحيــات القاضــي الرئيــس فــي إدارة المحاكمــة، يجــب أن تضمــن أيضــًا فــي تفاعلها 
ضمــن الظــروف المحــددة تكافــؤ الفــرص لممثلــي وســائل اإلعــالم المهتميــن بشــكل حقيقــي، وليــس فقــط 
شــكليًا. يجب إذن عند ممارســة الســلطة في إدارة المحاكمة مراعاة الوضع الفعلي لألشــخاص المعتمدين 
واألطــراف المعنيــة المتوقعــة بشــكل كاٍف )انظــر إلــى قــرار المحكمــة الثالثــة للدائــرة األولــى بتاريــخ 12 أبريــل/ 
نيســان العــام Rn. 19/-1BvR 990 2013-13(. الظــروف الفعليــة التــي يجــب مراعاتهــا فــي القــرار التقديــري، والــذي 
ســتكون القاضيــة الرئيســة مســؤولة عنــه، تتبــّدى كذلــك فــي المهــارات اللغويــة لممثلــي وســائل اإلعــالم 

المعتمدين، وبالتالي قدرتهم الحقيقية على متابعة اإلجراءات وتغطيتها من خالصة الجلسات.

12
أمــا مســألة مــا إذا كانــت الحقــوق األساســية ألصحــاب الشــكوى قــد انتهكــت فيمــا بعــد مــن خــالل األمــر 
المؤقــت المطعــون فيــه، فتتطلــب فحصــًا دقيقــًا مــع مراعــاة الظــروف والشــروط المحــددة للحالــة، وهــو أمــر 
غيــر ممكــن مــن خــالل الحمايــة القانونيــة األوليــة المؤقتــة، بــل يجــب االحتفــاظ بالبت فيــه لغاية انتهــاء إجراءات 
القــرار فــي القضيــة الرئيســية. فــي هــذا الصــدد يجــب أن يؤخــذ بعيــن االعتبــار أن المحاكمــة الجزائيــة هــذه تثيــر 
اهتمامــًا عامــًا كبيــرًا وبشــكل اســتثنائي، خاصــة بيــن الجمهــور الــذي يعتــزم المشــتكون تغطيــة الحــدث مــن 
أجلــه، وبالتالــي تثيــر أيضــًا اهتمــام العديــد مــن ممثلــي وســائل اإلعــالم المختلفــة والذيــن ال يتقنــون اللغــة 
األلمانيــة. هــذا ينســحب أكثــر علــى حقيقــة يؤكــد عليهــا أصحــاب الشــكوى بــأن جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة 
تطالــب باالختصــاص القضائــي هنــا، وهــو أمــر غيــر موجــود وفقــًا للمبــادئ العامــة، لكنــه يرجــع إلــى الطبيعــة 
الخاصــة للجرائــم الجنائيــة المعنيــة التــي تؤثــر علــى المجتمــع الدولــي ككل. مــن هــذا البــاب ُيطــرح الســؤال حــول 
مــا إذا كانــت أوامــر الرئيســة، وذلــك فــي تفاعلهــا مــع التدابيــر الخاصــة بالحمايــة من العــدوى والتدابيــر المتعّلقة 
الحــّق األساســي لممثلــي وســائل اإلعــالم غيــر األلمــان،  الكافــي  بالقــدر  تراعــي  العامــة،  المحاكمــة  بــإدارة 
والمهتّميــن والذيــن لهــم عالقــة خاصــة بالقضيــة الســورية، فــي توفيــر فرصــة حقيقيــة ومتســاوية لتغطيــة 
المحاكمــة! إذ أنهــم وعلــى عكــس ممثلــي وســائل اإلعــالم والصحافــة المحليــة ال يتقنــون اللغــة األلمانيــة 
بالقــدر الكافــي غالبــًا، وبالتالــي يتــّم اســتبعادهم فعليــًا مــن التغطيــة بســبب التقّيــد الصــارم بقواعــد التباعــد، 
وعــدم الســماح بوســائل ترجمــة أخــرى. يثيــر هــذا أيضــًا التســاؤل حــول إمكانيــة وجــود اســتثناء، ألســباب 
واقعيــة مقنعــة، للتمييــز بيــن ممثلــي وســائل اإلعــالم الناطقيــن بالعربيــة وغيرهــم مــن ممثلــي وســائل اإلعــالم 
الناطقيــن باللغــات األجنبيــة األخــرى، أو للســماح لهــم بالمشــاركة فــي اســتخدام البنيــة التحتيــة للترجمــة التــي 

توفرها المحكمة، وذلك بالنظر إلى أصل الضحايا والجناة ومكان ارتكاب الجرائم المذكورة.

13
انتهــاك واضــح للشــروط  الخلفيــة اســتبعاد  يثيــر أســئلة قانونيــة صعبــة، وال يمكــن علــى هــذه  كل هــذا 

الدستورية فيما يتعلق بأصحاب الشكوى الصحفيين.
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14
إذا تبّيــن منــذ البدايــة أن الشــكوى الدســتورية غيــر مقبولــة، أو ال أســاس لهــا مــن الصحة، فإنــه يجب المفاضلة 
بيــن العواقــب التــي قــد تنجــم إذا لــم يتــم إصــدار أمــر مؤقــت ولكــن نجحــت الشــكوى الدســتورية فيمــا بعــد، 
وبيــن العواقــب التــي قــد تنشــأ إذا تــم إصــدار األمــر المؤقــت المطلــوب ولكــن فشــلت الشــكوى الدســتورية 
)انظر إلى قرارات المحكمة الدستورية االتحادية 71 و158،161، 96، 120، 128 وما يليه، 117، 126، 135 والسوابق 
القضائيــة المعمــول بهــا(. وفقــًا لهــذه المعاييــر يجــب الموافقــة علــى الطلــب بإصــدار أمــر مؤقــت فــي النطــاق 

المحّدد.

15
إذا لــم يتــم إصــدار أمــر مؤقــت ولكــن نجحــت الشــكوى الدســتورية فــي المطلــب الرئيســي لهــا فيمــا بعــد، 
فســيكون هنــاك خطــر بقــاء أصحــاب الشــكوى، مثلهــم مثــل وســائل إعــالم أجنبيــة أخــرى لهــا عالقــة خاصــة 
بالجرائــم موضــع التهمــة، مســتبعدين مــن إمكانيــة وجــود تغطيــة خاصــة بهــم فــي المحاكمــة تعتمــد علــى 
خالصــة الجلســات الرئيســية علــى مــدار أشــهر، علــى الرغــم مــن أن لهــم حقــًا قانونــًا فــي ذلــك. تعتبــر هــذه 
المعاملــة غيــر المتكافئــة، مقارنــة بممثلــي وســائل اإلعــالم المحليــة خاصــة، خطيــرة جــدًا هنــا ألن ممثلــي 
وســائل اإلعــالم الســورية، وهــم فــي الغالــب مــن الناطقيــن باللغــة العربيــة، يمكنهــم إجــراء تغطيــة مســتقلة 
تمامــًا لهــذه المحاكمــة، إذ أن الضحايــا والجنــاة مــن أصــل ســوري، ومســرح الجريمــة وكــذا الســياق التاريخــي- 
السياســي للجرائــم موضــع التهمــة يقــع فــي ســوريا. لــذا هنــاك حاجــة كبيــرة إلــى المعلومــات بيــن الســوريين 

خاصة، سواء أكانوا في سوريا أو من الجاليات في المنافي حول العام.

16
تلــك الخســائر لهــا وزن أكبــر مــن الخســائر التــي قــد تنشــأ إذا مــا تّمــت الموافقــة علــى الطلــب، وذلــك بإصــدار 
أمــر مؤقــت فــي النطــاق المحــّدد، ولكــن الشــكوى الدســتورية ستفشــل فــي طلبهــا الرئيســي، ففــي هــذه 
الحالــة ســيتم منــح أصحــاب الشــكوى وصحفييــن آخريــن، ذوي عالقــة خاصــة بالقضيــة الســورية، إمكانيــة 
الوصــول إلــى ترجمــة إلــى العربيــة علــى نفقتهــم الخاصــة، وهــو مــا لــم يكــن مــن حقهــم الحصــول عليــه وفقــًا 
لألوامــر اإلجرائيــة العامــة للقاضيــة الرئيســة. علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن أيــة معاملــة غيــر متكافئــة لممثلــي 
وســائل إعــالم آخريــن ليــس لهــا كبيــر األثــر علــى خلفيــة االهتمــام الخــاص ألصحــاب الشــكوى، نظــرًا إلــى العــدد 
الكبيــر للمقاعــد المتاحــة فــي القاعــة، ووفقــًا للمعلومــات الــواردة فــي القــرار المطعــون فيــه، وكــذا نظــرًا إلــى 
ــي وســائل  ــق ممثل ــى عات ــن. تقــع عل ــة آخري ــي وســائل إعــالم أجنبي ــة مــن قبــل ممثل عــدم وجــود جهــود مماثل
ــزم األمــر عــن  اإلعــالم المعنييــن مســؤولية تمكيــن أنفســهم مــن متابعــة اإلجــراءات بلغــة المحكمــة، وإذا ل
طريــق تقديــم طلبــات ووســائط مناســبة. إذن ال يعانــي ممثلــو وســائل اإلعــالم اآلخــرون مــن أي ضــرر نتيجــة 
الموافقــة علــى إصــدار األمــر المؤقــت لصالــح أصحــاب الشــكوى. وفقــًا للمحكمــة فــإن األمــر نفســه ينطبــق 
أيضــًا علــى الجمهــور العــام، حيــث لــم يتــم اســتنفاذ العــدد الفعلــي للمقاعــد المتاحــة فــي القاعــة فــي أي موعــد 
مــن مواعيــد الجلســات حتــى حينــه. ونظــرًا للعــدد الكبيــر مــن المقاعــد التــي ال تــزال متاحــة فــي قاعــة المحكمــة 
فــإن الموافقــة علــى وجــود مترجميــن إضافييــن فــي قاعــة المحكمــة لــن تــؤدي إلــى تجــاوز العــدد اإلجمالــي 
لألشــخاص الحاضريــن، والــذي تعتبــره الرئيســة مقبــواًل، ومــا يرتبــط بذلــك مــن مخاطر عامــة لإلصابة بفيروس 
كورونــا. ولــو تعــذر احتــرام الحــّد األدنــى مــن التباعــد المأمــور بــه عنــد االســتعانة بمترجمــي همــس، فســيكون 
األمــر خطــرًا ويؤثــر علــى أصحــاب الشــكوى والمترجميــن الذيــن ســيكّلفونهم، ويمكــن علــى األقــل احتــواؤه مــن 
ــة  ــة حــال فــإن المخاطــر المرتبطــة بذلــك ســتكون محــدودة للغاي ــداء كمامــات. علــى أي ــر مثــل ارت خــالل تدابي
وانتقائيــة، ومــن الواضــح أنهــا تحتــل درجــة أقــل أهميــة مــن اســتبعاد أصحــاب الشــكوى مــن فرصــة حقيقيــة 

لتغطية المحاكمة.

17
نظــرًا إلــى إلحــاح المســألة يمكــن للمحكمــة الدســتورية االتحاديــة اتخــاذ تدابيــر بإصــدار أوامــر مؤقتــة لتالفــي 
خســائر كبيــرة فــي الحــاالت التــي ال يكــون فيهــا التقييــم الدســتوري ممكنــًا. بنــاًء علــى ذلــك، ال ينبغــي أن ُتفهــم 
التدابيــر المقابلــة علــى أنهــا تنفيــذ لنتيجــة نهائيــة مطلوبــة دســتوريًا، ولكــن كأمــر مؤقــت لتجّنــب أو للتخفيــف 
مــن حــدة الســلبيات. فــي هــذه الحالــة، يعتبــر هــذا بمثابــة قــرار مســبق جزئــي للمســألة الرئيســية، وهــو وضــع 
جائــز فــي حــاالت اســتثنائية، أي إذا صــدر القــرار بشــأن القضيــة الرئيســية بعــد فــوات األوان، ولــم يعــد مــن 
الممكــن منــح الحمايــة القانونيــة الكافيــة بــأي طريقــة أخــرى )انظــر إلــى قــرارات المحكمــة الدســتورية االتحادية 
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34، 160 و162 وما يليه والسوابق القضائية المعمول بها(.

18
هذا القرار نهائي غير قابل للطعن.

بولوس                                     كريست                                    هارتيل
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ــي  ــى المحكمــة للســماح بالتوثيــق الصوت طلــب إل
لمجريــات المحاكمــة مقــّدم مــن قبــل مجموعــة 
مــن العلمــاء والعالمــات والمنظمــات العاملــة 

بالمجال البحثي

مالحظــة: قبــل وقــت قصيــر مــن نشــر هــذا المجلــد، رفــض رئيــس المحكمــة الطلــب 

لــه أهميــة  ليــس  بالنســبة للســوريين  البــارزة لإلجــراء  علــى أســاس أن األهميــة 
تاريخية بالنسبة لجمهورية ألمانيا االتحادية.

 poststelle.olg@ko.jm.rlp.de : مقدمًا عن طريق البريد اإللكتروني إلى

إلى

المحكمة اإلقليمية العليا في كوبلنز
Regierungsstraße 7

Koblenz 56068

برلين، 1 تموز/ يوليو 2021

الســيدة القاضيــة الرئيســة لــدى المحكمــة اإلقليميــة العليــا العزيــزة، الســيدات والســادة األعــزاء 
القضاة لدى المحكمة اإلقليمية العليا،

تحية طيبة وبعد

في

القضية وفقًا لإلجراءات الجنائية الدولية
19/StE 9 1

 بحق )أنور. ر  ( الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية

mailto:poststelle.olg%40ko.jm.rlp.de%20%20?subject=
mailto:poststelle.olg%40ko.jm.rlp.de%20%20?subject=
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يلتمس كل من:

 ،Florian Jeßberger يســبيرغر  فلوريــان  د.  أ.          .1
 

2.        منتدى Forum Justizgeschichte e.V. جمعية مسجلة، 
  

3.        منصور العمري، 
.

4.        المركز السوري للعدالة والمساءلة، 

 ،)ICWC( 5.        المركز الدولي للبحث والتوثيق في محاكمات جرائم الحرب

)e.V. )ECCHR 6.        المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان

.

7.        األكاديمية الدولية لمبادئ نورمبرغ، مؤسسة وفقًا للقانون المدني األلماني، 
.

.   .8

 ،Moritz Vormbaum 9.        أ. د. موريتز فورمباوم
.

 ،Annette Weinke 10.       أ. د. أنيته فاينكه

                    .11
.

12.      جمعية عائالت قيصر e.V. )CFA( جمعية مسجلة، 

13.      منظمة مراقبة اإلفالت من العقاب 
.

،)LDHR( 14.      منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان
.

15.      منظمة هيومن رايتس ووتش، 
.
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 ،Fabien Théofilakis 16.      فابيان تيوفيالكيس

17.      األرشيف السوري، 

18.      المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية 

19.      معهد التحرير لسياسة الشرق األوسط  

20.      شبكة المرأة السورية، 

21.      المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير، 

 ،Alexandra Kemmerer 22.      ألكسندرا كيميرر

23.     برنامج التطوير القانوني السوري 

)سُيشار إليهم بما يلي: مقدمات ومقدمو الطلب(

GVG إصدار أمر وفقًا للمادة 169 الفقرة الثانية الجملة األولى من قانون تنظيم القضاء

بتســجيل جلســات المحاكمــة بعــد االنتهــاء مــن جمــع األدلــة حتــى نهايــة الجلســة التــي ســيتم فيهــا اإلعــالن 
عن الحكم بواسطة تسجيالت صوتية باللغة األصلية.

يطالــب مقدمــو ومقدمــات الطلــب بإرســال كافــة المراســالت مــن المحكمــة المتعلقــة بهــذا الطلــب حصــرًا 
إلــى األســتاذ فلوريــان يســبيرغرFlorian Jeßberger . ويوفــر مقدمــو ومقدمــات الطلــب للمحكمــة نســخة 
إلكترونيــة عــن هــذا الطلــب مــزودة بروابــط تشــعبية نشــطة Hyperlinks مســبقًا عــن طريــق البريــد اإللكترونــي 

بتاريخ 1 تموز/ يوليو من العام 2021.
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أ. عن مقدمي ومقدمات الطلب:

مقدمــو ومقدمــات الطلــب هــم باحثــون وباحثــات ومؤسســات تعمــل فــي مجــال البحــث العلمــي فــي مختلــف 
التخصصــات التــي تعالــج الكثيــر مــن القضايــا منهــا مــا يتعلــق بالتعايــش المجتمعــي فــي التاريــخ المعاصــر. 
تشــمل مجــاالت بحثهــا، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، التعامــل القضائــي مــع الظلــم المرتكــب مــن قبــل 
أنظمــة حاكمــة بشــكل عــام، وكذلــك الحــرب األهليــة الســورية والجرائــم المرتبطــة بهــا، باإلضافــة إلــى توثيــق 

محاكمات ذات أهمية تاريخية أو العمل عليها.

1.        يشــغل الســيد فلوريــان يســبيرغر Florian Jeßberger منصــب األســتاذ الجامعــي للقانــون الجنائــي 
وقانــون اإلجــراءات الجنائيــة والقانــون الجنائــي الدولــي والتاريــخ القانونــي المعاصــر فــي جامعــة هومبولــت فــي 
برليــن. اهتماماتــه البحثيــة الرئيســية هــي القانــون الجنائــي الدولــي والتاريــخ القانونــي المعاصــر. وقــد نشــر علــى 

نطاق واسع حول هذه الموضوعات، بما في ذلك:

Völkerstrafrecht“ )Mohr Siebeck, 5. Aufl. 2020, mit G. Werle(, „Why punish perpetrators of mass 
atrocities?“ )Cambridge University Press, 2020,  hg. mit J. Geneuss(, Einleitung und § 7 VStGB im 
Münchener Kommentar zum  Strafgesetzbuch )C.H. Beck, 5. Aufl. mit G. Werle, im Erscheinen(, 
„Heinrich Henkel: Ideologie und Recht“ )Festschrift 100 Jahre Rechtswissenschaft an der Universität 
Hamburg, Mohr Siebeck, 2019, hg. von T. Repgen, F. Jeßberger & M. Kotzur( und „Die IG Farben vor 

Gericht. Von den Ursprüngen eines Wirtschaftsvölkerstrafrechts“ )JZ 2009, 924 ff.(.

ــرأس  ــي، ويت ــي الدول ــون الجنائ ــان يســبيرغرFlorian Jeßberger  هــو رئيــس مجموعــة عمــل القان فلوري
كذلــك مشــروع البحــث والتوثيــق »محاكمــة شــتامهايم« الــذي تموّلــه مؤسســة فولكــس فاغــن والــذي يــدوم 

لعدة سنوات.

2.        منتــدى Forum Justizgeschichte e.V. هــي جمعيــة مســجلة للبحــث فــي التاريــخ القانونــي والقضائــي 
األلمانــي والعمــل علــى عرضــه. تتخصــص فعالياتهــا وإصداراتهــا فــي تبيــان دور القانــون والقضــاء علــى الظلــم 
المرتكــب فــي القــرن العشــرين خاصــة وكيفيــة التعامــل معــه. تنــوي الجمعيــة أيضــًا العمــل مــن أجــل تســجيل 
وأرشــفة محاكمــات هامــة بهــدف البحــث التاريخــي القانونــي والبحــث فــي التأريــخ المعاصــر. مــن بيــن أعضــاء 

الجمعية هناك العديد من المختصين والمختصات المشهورين في مجالي علوم التاريخ والقانون.

3.        الســيد منصــور العمــري، وهــو حائــز علــى ماجســتير فــي القانــون فــي تخّصــص العدالــة االنتقاليــة 
والصراعــات، صحفــي وناشــط ســويدي ســوري وعضــو فــي منظمتــي »مراســلون بــال حــدود« و«منظمــة 
العفــو الدوليــة« ومنظمــات أخــرى.  يّتضــح جليــًا مــن خــالل عملــه الســبب الــذي يجعــل مــن توثيــق جرائــم 
النظــام الســوري، خاصــة باالعتمــاد علــى المصــادر األصليــة، أمــرًا ضروريــًا ليــس مــن أجــل المعالجــة القضائيــة 
فحســب، بــل أيضــًا مــن أجــل ثقافــة الذاكــرة االجتماعيــة والتعايــش الســلمي المســتقبلي في دولــة ديمقراطية 
تحــت ســيادة القانــون. إن فيلــم »82 اســما - ســوريا، رجــاًء ال تنســونا«، الــذي تــم إنتاجــه باالشــتراك مــع متحــف 
تقييمــه  تــم  العمــري،  الســيد  والــذي يصــف مســار   ،)USHMM( المتحــدة  بالواليــات  الهولوكوســت  ذكــرى 
خصيصــًا مــن قبــل التحالــف الدولــي إلحيــاء ذكــرى الهولوكوســت علــى أنــه مــادة تعليمية. وقام الســيد العمري 
بتهريــب قطــع قمــاش مكتــوب عليهــا أســماء 82 مــن رفاقــه فــي الزنزانــة بالــدم والصــدأ مــن داخــل أحــد مراكــز 
االعتقــال التابعــة للمخابــرات فــي دمشــق، وذلــك حتــى يتمكــن مــن إخطــار ذوي المعتقليــن بمــكان وجودهــم. 

كانت قطع القماش تلك معروضة في متحف  )USHMM(حتى وقت قريب.

4.        يعمــل المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة )SJAC( علــى منــع اإلفــالت مــن العقــاب وعلــى تعزيــز 
اإلنصــاف والتعويــض عــن األضــرار واإلصالحــات القائمــة علــى مبــادئ محــددة. يوّثــق ويســجل المركــز انتهاكات 
حقــوق اإلنســان مــن أجــل اســتخدام هــذه الوثائــق الحقــًا فيما يســمى بعمليــات »العدالة االنتقاليــة« وعمليات 
بنــاء الســالم األخــرى. تحقيقــًا لهــذه الغايــة يقــوم المركــز بجمــع معلومــات عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن 
جميــع المصــادر المتاحــة. يتــم تخزيــن هــذه المعلومــات فــي قاعــدة بيانــات آمنــة وفهرســتها وتصنيفهــا وفقــًا 
للمعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان. كمــا يحلــل المركــز هــذه البيانــات مــن وجهــة نظــر قانونيــة بمســاعدة طــرق 
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تحليــل »البيانــات الضخمــةBig Data ». باإلضافــة إلــى ذلــك يدعــم المركــز العمــل التوثيقــي ألفــراد فــي ســوريا 
مــن خــالل توفيــر المــوارد والمشــورة الفنيــة، ويعمــل علــى جعــل اإلجــراءات القضائيــة ذات الصلــة مرئيــة 
ومتاحــة لجميــع الســوريين والســوريات. يتعــاون المركــز فــي عملــه مــع أطــراف فاعلــة أخــرى لهــا أهــداف 

مماثلة: سوريا احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون.

5.        إن المركــز الدولــي للبحــث والتوثيــق فــي محاكمــات جرائــم الحــرب )ICWC( بصفتــه مؤسســة علميــة 
مركزيــة تابعــة لجامعــة فيليبــس فــي ماربــورغ، مكــرس للبحــث فــي القانــون الجنائــي الدولــي فــي ســياق العدالــة 
االنتقاليــة وتوثيــق محاكمــات مجرمــي حــرب. تتوفــر لديــه مجموعــة فريــدة مــن المصــادر بخصــوص المحاكمــات 
المبنيــة علــى القانــون الدولــي الجنائــي فــي جميــع أنحــاء العالــم، تتــم االســتفادة منهــا فــي العديــد مــن مشــاريع 
البحــث الجامعيــة وغيــر الجامعيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك يقــوم المركــز بإجــراء العديــد مــن المشــاريع الفرديــة 
والتعاونيــة حــول نشــأة وإدارة الصراعــات االجتماعيــة العنيفــة. ينصــب تركيــزه حاليــًا مــن بيــن أمــور أخــرى علــى 
مرافقــة وتوثيــق محاكمــات ذات صلــة بالقانــون الجنائــي الدولــي فــي ألمانيــا. علــى وجــه الخصــوص يبــدأ العمــل 
ــًا تحــت مظلــة المركــز علــى مشــروع بحــث كبيــر الحجــم، ومــن المفتــرض أن يــدوم لعــدد مــن الســنوات،  حالي
ــه نحــو  ــة عــن بعــد«. فــي هــذا الســياق يتعيــن إجــراء جــرد متعــّدد التخّصصــات وموّج حــول موضــوع »العدال
الممارســة العمليــة لمختلــف التحديــات التــي يواجههــا نظــام العدالــة الجنائيــة األلمانــي فــي محاكمــة الجرائــم 

الدولية المرتكبة في الخارج.

6.       يشــارك معهــد التدخــل القانونــي )INLI( التابــع للمركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان 
فــي مناقشــات حــول المســائل القانونيــة فــي المجتمــع، وكذلــك فــي مشــاريع بحثيــة تعالــج نقــاط التقاطــع 
بيــن حــاالت الظلــم التاريخــي وآثــاره العابــرة لألجيــال. يرّكــز المعهــد علــى المالحقــة الجنائيــة للجرائــم األكثــر 
خطــورة، والتــي ال يمكــن أن تســاهم فــي عمليــة إعــادة تقييــم مســتدامة إال إذا تمت مناقشــتها على الصعيدين 
العلمــي والمجتمعــي، وإذا تمكنــت األجيــال القادمــة علــى أساســها مــن التعــرف علــى تاريخهــا وصياغــة 
تعايشــها. يتعــاون معهــد التدخــل القانونــي فــي هــذا الصــدد مــع العديــد مــن الجامعــات والمؤسســات 
البحثيــة حــول العالــم. وبســبب مــن أنشــطته البحثيــة فــي مختلــف مجــاالت القانــون، بمــا فــي ذلــك القانــون 
الجنائــي الدولــي، فقــد تــم االعتــراف بالمركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان كمؤسســة بحثيــة 

من قبل المكتب االتحادي األلماني لشؤون الهجرة والالجئين.

7.       األكاديميــة الدوليــة لمبــادئ نورمبــرغ هــي مؤسســة بموجــب القانــون المدنــي األلمانــي لتعزيــز القانــون 
الجنائــي الدولــي، يقــع مقّرهــا فــي الموقــع التاريخــي لمحاكمــات نورمبــرغ، مهــد القانــون الجنائي الدولــي الحديث. 
الهــدف مــن األكاديميــة هــو دعــم الطابــع العالمــي للقانــون الجنائــي الدولــي وشــرعيته وقبولــه، وكذلــك تطبيقــه 
علــى الصعيــد العالمــي. تشــمل مجــاالت نشــاطها مشــاريع بحثيــة تطبيقيــة ومتعــددة التخصصــات، ودورات 
تدريبيــة هادفــة للعامليــن والعامــالت فــي مجــال التطبيــق الفعلــي للقانــون الجنائــي الدولــي، وتقديــم المشــورة 
لمجموعــات مســتهدفة بعينهــا، والتثقيــف والتوعيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان. تــّم إنشــاء المؤسســة مــن 
بالشــكل  المحاكمــة  توثيــق  إن  نورمبــرغ.  الحــرة ومدينــة  بافاريــا  وواليــة  االتحاديــة  ألمانيــا  قبــل جمهوريــة 
المطلــوب يضمــن مصداقيــة المذّكــرات الشــفوية لألطــراف المشــاركة فــي القضيــة، وســيكون ذا فائــدة 
كبيــرة حيــن تدريــب الذيــن ســيطّبقون القانــون الجنائــي الدولــي فــي المســتقبل. يعــد هــذا التدريــب والتعليــم 

المستمر مهمة أساسية لألكاديمية، وفقًا للمادة 2 الفقرة الثانية من النظام األساسي للمؤسسة.

8.       السيد 

9.       يشــغل الســيد موريتــز فورمبــاوم Moritz Vormbaum كرســي القانــون الجنائــي وقانــون اإلجــراءات 
الجنائيــة والقانــون الجنائــي الدولــي فــي جامعــة مونســتر. يرّكــز فــي أبحاثــه علــى مســائل مختّصــة بالقانــون 
الجنائــي والتاريــخ المعاصــر تتعلــق بالتعامــل مــع الجريمــة النظاميــة. صــدرت لــه العديــد مــن المنشــورات فــي 
هــذا المجــال، بمــا فــي ذلــك كتــاب »العدالــة االنتقاليــة. التعامــل مــع الماضــي مــن خــالل القانــون« )دار نشــر 
ســبرينغر، 2018( الــذي ألفــه بالتعــاون مــع غيرهــارد فيرتــي Gerhard Werte وهــو عبــارة عــن لمحــة تخطيطيــة 
للموضــوع. يتــرأس فورمبــاوم حاليــًا مشــروع بحــث ممــّول مــن قبــل مؤسســة فولكــس فاجــن حــول موضــوع 

»المالحقة المتأخرة للظلم النازي«.
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10.       الســـيدة أنيتـــه فاينكـــه Annette Weinke أســـتاذة التاريـــخ الحديـــث والمعاصـــر فـــي معهـــد التاريـــخ 
التابـــع لجامعـــة فريدريـــش شـــيلر فـــي Jena. بعـــد أن عملـــت لســـنوات عـــدة كمؤرخـــة ثابتـــة فـــي مجموعـــة 
العمـــل البرلينيـــة حـــول التصـــرف اإلجرامـــي الحكومـــي، تبحـــث وتـــدّرس منـــذ عقـــود عديـــدة حـــول مواضيـــع تتعلـــق 
بالتعامـــل مـــع آثـــار الدكتاتوريـــات اإلجراميـــة وتاريـــخ القانـــون الجنائـــي الدولـــي والعدالـــة االنتقاليـــة. نشـــرت 
 Die العديـــد مـــن المنشـــورات فـــي هـــذا المجـــال والتـــي تمـــت ترجمتهـــا إلـــى لغـــات مختلفـــة: محاكمـــات نورمبـــرغ
Nürnberger Prozesse,، صـــدر عـــن دار نشـــر س. ه. بيـــك، الطابعـــة الثالثـــة العـــام 2020، ُترجـــم إلـــى اليابانيـــة 
والتركيـــة؛ القانـــون والتاريـــخ والعدالـــة، Law, History, and Justice أكســـفورد/ نيويـــورك العـــام 2018؛ نحـــو نظـــام 
 Toward a New Moral World 1945 عالمـــي أخالقـــي جديـــد؟ سياســـة حقـــوق اإلنســـان القانـــون الدولـــي منـــذ
فـــراي(؛  ن.  )مـــع   2013 العـــام  غوتينغيـــن   ،Order? Menschenrechtspolitik und Völkerrecht seit 1945
»محاكمـــة أدولـــف أيخمـــان، إســـرائيل Der Prozess gegen Adolf  Eichmann, Israel 1961„»1961“, صـــدر فـــي

  Kurt Groenewold/ Alexander Ignor / Arnd Koch )Hrsg.(, Lexikon der Politischen
Strafprozesse, معجم المحاكمات الجنائية السياسية:

 https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de/glossar/eichmann-adolf/

هــي نائبــة مديــر مركــز Jena لتاريــخ القــرن العشــرين، وعضــو المجلــس االستشــاري لبيــت المؤتمــر التــذكاري 
في منطقة فانسيWannsee ومركز Jena لدراسات المصالحة وعضو جمعية التاريخ الدستوري.

11.        هي منظمة سورية غير حكومية تحارب الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا.

12.       جمعيــة عائــالت قيصــر هــي تجمــع لعائــالت ســورية تعرفــت علــى ذويهــا وأقاربهــا مــن الذيــن تعّرضــوا 
للتعذيــب واالختفــاء القســري فــي ســجون ســوريا مــن خــالل الصــور التــي جمعهــا مــن ُيســمى بـ«قيصــر«. تــود 
ــّم بهمــوم  ــة االنتقاليــة فــي ســوريا، التــي تهت جمعيــة عائــالت قيصــر المســاهمة فــي إرســاء إجــراءات العدال
وحقــوق العائــالت والضحايــا. تعتبــر الجمعيــة محاكمــة الخطيــب ذات أهميــة أساســية لألجيــال القادمــة، وال 
ســيما لســالالت الضحايــا، ألنهــا تقــّدم مســاهمة أساســية ضــد اإلفــالت مــن العقــاب مــن أجــل تحقيــق 

العدالة لمستقبل سوريا.

13.      منظمــة مراقبــة اإلفــالت مــن العقــاب Impunity Watch هــي منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة تعمــل علــى 
التعامــل مــع الجرائــم الجماعيــة، ال ســيما فــي دول انبثقــت عــن أنظمــة ظالمــة. تتعــاون المنظمــة بشــكل 
مباشــر مــع المجتمعــات المدنيــة المعنيــة والضحايــا والناجيــن والناحيــات مــن أجــل تقديــم المســؤولين عــن 
جرائــم حقــوق اإلنســان والظلــم الممنهــج إلــى العدالــة، ومــن أجــل إشــراك الفئــات المهمشــة بشــكل أكبــر فــي 
اإلجــراءات القانونيــة. إن تجمعــات الناجيــن والضحايــا التــي تدعمهــا المنظمــة هــم شــركاء ســوريون ودوليــون 
الــذي أطلقتــه  الحقيقــة والعدالــة«  العقــاب. وكمــا ورد فــي »ميثــاق  مهمــون فــي مكافحــة اإلفــالت مــن 
منظمــات الضحايــا الســورية، فــإن التحقيــق والبحــث عــن الحقيقــة قانونيــًا هو مســاهمة أساســية فــي التوثيق 

التاريخي الدقيق للجرائم الدولية في سوريا، وشرط أساسي لتحقيق العدالة للمتضّررين.

14.      محامــون وأطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان )LDHR( هــي منظمــة ســورية غيــر حكوميــة تعمــل مباشــرة 
مــع ســجناء ســابقين مــن أجــل توثيــق التعذيــب واالنتهــاكات فــي الســجون الســورية فــي تقارير طّبيــة وإتاحتها 
كدليــل لإلجــراءات القانونيــة. بالنســبة للمنظمــة تعتبــر هــذه المحاكمــة ذات أهميــة خاصــة للشــعب الســوري 
والمجتمــع الدولــي، فهــي خطــوة مهمــة فــي مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، وتوّضــح أن الجرائــم الدوليــة 
المرتكبــة فــي ســوريا لــن تمــر بــدون عقــاب. سُتَســّجل المحاكمــة كحــدث تاريخــي بــارز فــي تاريــخ ألمانيــا، 
فالالجئــات والالجئــون الســوريون تحّولــوا اآلن إلــى جــزء ال يتجــزأ مــن المجتمــع األلمانــي. لــن تســاعد هــذه 
المحاكمــة، ومحاكمــات الحقــة تتعلــق بجرائــم وفــق القانــون الدولــي مرتكبــة فــي ســوريا، علــى فهــم األجيــال 
ــا للصــراع فــي ســوريا بأكملــه فحســب، بــل ســتعّزز أيضــًا  ــاء الالجئيــن الســوريين فــي ألماني القادمــة مــن أبن

عمليات التعافي الفردية والجماعية.

15.      هيومــن رايتــس ووتــش Human Rights Watch هــي منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة مســتقلة وواحــدة مــن 
أبــرز المنظمــات المدافعــة عــن الحقــوق األساســية وحقــوق اإلنســان فــي العالــم. تحّقــق هيومــن رايتــس 
ــم  ــم مــن أجــل وقــف الجرائ ــة، وتوضحهــا للعال ــر مــن 100 دول ووتــش فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي أكث
ومنعهــا. يتمّثــل أحــد أهــداف هيومــن رايتــس ووتــش فــي اســتعادة العدالــة بخصــوص انتهــاكات حقــوق 

https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de/glossar/eichmann-adolf
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اإلنســان. فالتحقيــق الجنائــي الدولــي، الــذي يتمّخــض عــن محاكمــات عادلــة لجرائــم اإلبــادة الجماعيــة وجرائــم 
الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية، هــي ضروريــة بالنســبة لـــ هيومــن رايتــس ووتــش لصالــح فــرض حقــوق 
اإلنســان. تدعــو هيومــن رايتــس ووتــش إلــى إجــراء تحقيقــات جنائيــة تحتــرم مصالــح الضحايــا والناجيــن مــن 
الجرائــم الدوليــة وحقــوق المّتهميــن فــي آن واحــد. لــذا تراقــب هيومــن رايتــس ووتــش المحاكــم الدوليــة 
والوطنيــة التــي تبــت فــي قضايــا الجرائــم الدوليــة فــي الدولــة التــي ارتكبــت فيهــا الجريمــة أو وفقــًا للقانــون 
الدولــي. باإلضافــة إلــى ذلــك تحــاور هيومــن رايتــس ووتــش الحكومــات والمنظمــات الدوليــة وغيرهــا لتجــاوز 

العقبات أمام العدالة الجنائية.

16.       الســيد فابيــان تيوفيالكيــس Fabien Théofilakis باحــث فــي التاريــخ المعاصــر ومحاضــر فــي جامعــة 
باريــس 1 بانثيــون ســوربون )فرنســا(، باحــث منتســب فــي مركــز مــارك بلــوخ )برليــن(. منــذ عشــر ســنوات 
يفحــص ويــدرس فــي محاكمــة أيخمــان علــى أســاس المالحظــات المدّونــة للمتهــم ومقتطفــات مــن الفيلــم 
مــن العــام 1961. بصفتــه منظمــًا مشــاركًا لورشــة عمــل بعنــوان: »تصويــر المحاكمــات: وجهــات نظــر فرنســية 
وألمانيــة«، ومشــاركًا فــي معــرض ُعــرض فــي باريــس وبرليــن، دعــا مجموعــة مــن 15 باحثــًا ومختّصــًا قانونيــًا 
وصحفيــًا مــن كل مــن فرنســا وألمانيــا لمناقشــة أهميــة التســجيل الســمعي البصــري لهــذه المحاكمــات 
التاريخيــة، وذلــك مــن أجــل فهــم أفضــل للماضــي ومعرفــة أفضــل بالقضــاء، وللحفــاظ عليهــا كمــواد دراســية 

ألخصائّيي القانون.

17.      األرشــيف الســوري وهــو مشــروع خــاص لشــركة Mnemonic gUG بقيــادة ســوريين وســوريات ومقــّره 
برليــن، يهــدف إلــى توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان وغيرهــا مــن الجرائــم التــي ترتكبهــا جميــع أطــراف النــزاع 
فــي ســوريا، وتعزيــز التوثيــق والحفــاظ عليــه مــن أجــل االســتفادة منــه للعمــل التربــوي والتحقيــق الجنائــي. حتــى 
اآلن أّمــن وخــّزن المشــروع مالييــن الملفــات الرقميــة حــول الصــراع فــي ســوريا. المجموعــة مقتنعــة بــأن 
التوثيــق الشــّفاف والشــامل والموثــوق للنــزاع فــي ســوريا ســيظل جانبــًا مركزيــًا فــي اســتعادة العدالــة وبنــاء 
ســوريا المســتقبل واســتقرارها. إن توثيــق النزاعــات يعيــد للضحايــا كرامتهــم ويقّلــل مــن احتمــاالت نشــوب 
الصراعــات ويســاعد المجتمعــات علــى فهــم التكاليــف البشــرية الحقيقيــة للحــروب، ويعــّزز الجهــود مــن أجــل 

كشف الحقيقة والمصالحة.

18.      المركــز الســوري للدراســات والبحــوث القانونيــة هــو جمعيــة لمحاميــن ومحاميــات ســوريين يدافعــون 
عــن التحقيــق الجنائــي فــي شــأن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية فــي ســوريا. يتعــاون المركــز بشــكل 
مباشــر مــع ضحايــا وشــهود وشــاهدات، يوّثــق أقوالهــم ويتحّقــق منهــا ويحّللهــا ويقــوم بأرشــفتها. يقــوم 
محامــو ومحاميــات المركــز بجمــع األدلــة والوثائــق مــن أجــل دعــم المعالجــة القضائيــة بالتعــاون مــع محاميــن 
ومحاميــات ومنظمــات حقــوق إنســان أوروبيــة. يقــوم المركــز كذلــك بدعــم وتدريــب محاميــن ومحاميــات 
ســوريين علــى توثيــق أقــوال الشــهود والشــاهدات بأســلوب يســمح للمحكمــة باالســتفادة منهــا، وكذلــك 
علــى تأميــن األدلــة. كمــا يعمــل المركــز مــع قضــاة وقاضيــات ســوريين حتــى يكونــوا قادريــن علــى إجــراء 

محاكمات في سوريا لمستقبل وفقًا لمعايير المحاكمات الدولية.

19.      يرّكــز معهــد التحريــر لسياســة الشــرق األوســط )TIMEP( علــى عــرض وجهــات النظــر المحليــة فــي 
الخطــاب السياســي مــن أجــل تعزيــز مجتمعــات شــفافة وخاضعــة للمســاءلة وعادلــة فــي الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا. فــي جميــع مجــاالت برامجــه يضمــن المعهــد ســماع أصــوات الخبــراء والخبيــرات المحلييــن 
وتعزيــز عملهــم وحمايــة ســالمتهم. يقــع مقــر المعهــد فــي العاصمــة واشــنطن فــي الواليــات المتحــدة 
األميركيــة. ويتعــاون مــع شــبكة مــن الخبــراء والخبيــرات والشــركاء والشــريكات الذيــن يعملــون فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وجميــع أنحــاء العالــم. منــذ ســنوات عديــدة ينشــر المعهــد أبحاثــًا معاصــرة 
وديناميكيــة وأعمــااًل ومشــاريع حــول العدالــة االنتقاليــة والتحقيــق الجنائــي فــي ســوريا وبلــدان أخــرى فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. هــذه المحاكمــة التــي تابعهــا المركــز منــذ افتتاحهــا لهــا أهميــة 

خاصة بالنسبة للناجين وكذلك تعتبر نموذجًا لدول أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

20.       شــبكة المــرأة الســورية هــي شــبكة مقّرهــا القاهــرة تضــم 270 عضــوة وعضــوًا و21 منظمــة نســائية 
وحقوقيــة. الشــبكة تدافــع عــن الديمقراطيــة والحقــوق المدنيــة والمســاواة للمــرأة فــي المجتمع والسياســة. 
مــن ضمــن األهــداف االســتراتيجية للشــبكة للفتــرة الممتــدة مــن العــام 2020 إلــى العــام 2024 تعزيــز العدالــة 
والتحقيــق الجنائــي. وُيعــد التوثيــق الصوتــي لهــذه المحاكمــة ذا أهميــة خاصــة بالنســبة للشــبكة، إذ أنهــا 
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ــن تمــر دون  ــة ل ــم الدولي ــد العالمــي وترســل إشــارة هامــة أن الجرائ ــى الصعي ــدة مــن نوعهــا عل محاكمــة فري
عقاب. تبعث المحاكمة األمل في نفوس المتضّررين وسُتسجل في التاريخ كمثال لألجيال القادمة.

21.      المركــز الســوري لإلعــالم وحريــة التعبيــر )SCM( هــو منظمــة مســتقلة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة. يــرى 
ــة فــي ســوريا. تتمثــل  ــأن مهمتــه هــي بنــاء مجتمــع يضمــن حقــوق اإلنســان وإمكانيــة الوصــول إلــى العدال ب
رؤيتــه فــي عالــم ديمقراطــي قائــم علــى العدل والمســاواة، حيث نســتطيع إيجاد العدالة واالحترام والمســاءلة 
فــي مجتمــع يعــّزز حقــوق اإلنســان ويعمــل مــن أجــل إنجازاتــه ويدافــع عــن كرامتــه. تــم تســجيل المركــز فــي 
فرنســا منــذ العــام 2004 تحــت رقــم SIREN 532662 38 4. ومنــذ العــام 2011 يتمتــع المركــز بالوضــع الخــاص 
كهيئــة استشــارية لــدى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لألمــم المتحــدة )ECOSOC( ويعــّد المركــز، 
وهــو نشــط فــي الدفــاع عــن معتقلــي الــرأي الســلميين منــذ مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين وفــي إعــداد 
2011، العبــًا  العــام  ســوريا منــذ  الدعاوي الجنائية منذ العام 2015 وفي توثيق االنتهاكات المرتكبة في  

هامًا في مبادرات القانون الجنائي للسوريين.

22.      الســيدة ألكســندرا كيميــررAlexandra Kemmerer  مســاعدة علميــة ومنّســقة لــدى معهــد ماكــس 
بالنــك للقانــون العــام المقــارن والقانــون الدولــي وتتــرأس مكتــب المعهــد فــي برليــن. تهتــم فــي أبحاثهــا 
المقــارن  والقانــون  ونظرياتهمــا  تاريخهمــا  فــي  ســيما  وال  األوروبــي،  العــام  والقانــون  الدولــي  بالقانــون 
وأساســيات وســياقات القانــون ونظريــة اإلعــالم والممارســة التواصليــة للقانــون والفقــه. فــي منشــورات 
علميــة وصحفيــة، بمــا فــي ذلــك ككاتبــة فــي جريــدة Frankfurter Allgemeine Zeitung األلمانيــة، عالجــت 
الســيدة كيميريــر منــذ مــا يزيــد عــن العقديــن مــن الزمــن مــرارًا مســائل تخــص التاريــخ القانونــي المعاصــر 
والقانــون الجنائــي الدولــي والعالقــة بيــن القانــون واإلعــالم والجمهــور. كمــا قامــت مــع ماركــوس كراجيفســكي 
 Cornelia Vismanns  )2011( »Medien derفيســمان كورنيليــا  كتــاب  بتحريــر   Krajewski Markus
Rechtssprechung«، وكتبــت الفصــل الخــاص بـ«الملفــات« لدليــل »Handbuch Archiv« الــذي تــم تحريــره مــن 
قبــل مارســيل ليبيــر وأولريــخ راوف العــام  2016. هــي مســؤولة مــع ديتــر جريــم وكريســتوف مولــرز عن سلســلة 
 »Zeitschrift für Ideengeschichte« القانــون فــي الســياق«. ألكســندرا كيميــرر عضــو هيئــة تحريــر فــي مجلــة«

)مجلة تاريخ األفكار( ومحّررة مشاركة في مجلة »Recht und Zugang« )القانون والمدخل(. 

23.     برنامــج التطويــر القانونــي الســوري )SLDP( منظمــة بريطانيــة غيــر حكوميــة، تدعمهــا الحكومــات 
السويســرية والهولنديــة والدنماركيــة والكنديــة، وتعمــل بواســطة اإلمكانيــات المتاحــة فــي القانــون الدولــي. 
يتعــاون فريــق البرنامــج، المكــّون مــن خبــراء وخبيــرات قانونييــن ومحاميــن ومحاميــات مؤهليــن ومؤهــالت 
تأهيــاًل عاليــًا، تعاونــًا وثيقــًا مــع شــركاء وشــريكات فــي ســوريا والمنطقــة، ويتميــز بخبــرة واســعة فــي الوضــع 
السياســي فــي ســوريا وآثــار الصــراع علــى الصعــد المحليــة واإلقليميــة والدوليــة. هــذه المحاكمــة ذات أهميــة 
خاصــة بالنســبة للبرنامــج: ســيؤثر التوثيــق الصوتــي المطلــوب بشــكل حاســم علــى البحــث المســتقبلي حــول 
التحقيــق الجنائــي الدولــي، وســيؤثر أيضــًا علــى الجهــود الراميــة إلــى التحقيــق فــي الجرائــم الجنائيــة نفســها. إن 
البرنامــج مقتنــع بــأن التوثيــق الصوتــي ضــروري جــدًا حتــى يتمكــن الناجــون والناجيــات مــن التأثيــر علــى جهــود 

تحقيق العدالة.

169 الفقــرة الثانيــة  ضــرورة التســجيالت الصوتيــة حســب المــادة  ب.  
  GVG الجملة األولى من قانون تنظيم القضاء

 
يعتبــر التســجيل الصوتــي لجلســات المحاكمــة بحــق )أنــور. ر(، بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة جمــع األدلــة حتــى 
ــة  ــة الجمل ــه وفقــًا المــادة 169 الفقــرة الثاني ــم فيهــا اإلعــالن عــن الحكــم، مســموحًا ب ــي يت ــة الجلســة الت نهاي
الكبيــر  والتاريخــي  العلمــي  االهتمــام  ضــوء  فــي  وضروريــًا  أواًل،   ،GVG القضــاء  تنظيــم  قانــون  مــن  األولــى 
بالمحاكمــة، ثانيــًا، وال يعــارض ذلــك اإلجــراء مصالــح أطــراف مشــاركة أو أطــراف ثالثــة تســتحق الحمايــة، وال 
يوجــد داٍع لتوقــع وقــوع أي إزعــاج للمحاكمــة قــد ينتــج عــن التســجيالت الصوتيــة. وإن كانــت المحكمــة تخشــى 
تأثيــرًا ســلبيًا للتســجيالت الصوتيــة فــي حــاالت فرديــة محــّددة، فيمكــن مواجهــة هــذا الظــرف مــن خــالل الوقــف 
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 ،GVG المؤقــت التســجيالت، وذلــك وفقــًا للمــادة 169 الفقــرة الثانيــة الجملــة الثانيــة مــن قانــون تنظيــم القضــاء
كوسيلة أخّف مقارنة باالمتناع عنها بالكامل.

تــم تقديــم الطلــب مــع العلــم أن المحكمــة قــد قــّررت ردًا علــى اقتراحيــن علــى األقــل، أحدهمــا مــن 
Forum Justizgeschichte e.V.  واآلخــر مــن المركــز الدولــي للبحــث والتوثيــق لمحاكمــات جرائــم الحــرب، عــدم 
إجــراء تســجيل صوتــي. أمــا هــذا الطلــب فيختلــف عــن االقتراحــات الســابقة مــن حيــث الهــدف والمحتــوى، إذ أن 
المطلــوب هنــا ليــس التســجيل الصوتــي لجلســات المحاكمــة بأكملهــا، بــل تســجيل جلســات المحاكمــة بعــد 
االنتهــاء مــن مرحلــة جمــع األدلــة فقــط. بهــذا يأخــذ الطلــب فــي االعتبــار المخــاوف التــي عبــرت عنهــا هيئــة 

القضاء من أن التسجيالت الصوتية من شأنها أن تؤثر سلبًا على أقوال الشهود والشاهدات.

أواًل.  أهميــة المحاكمــة البــارزة فــي التاريــخ المعاصر بالنســبة لجمهورية 
ألمانيا االتحادية

التســجيل الصوتــي مســموح بــه وفقــًا للمــادة 169 الفقــرة الثانيــة الجملــة األولــى مــن قانــون تنظيــم القضــاء 
GVG، إذ أن المحاكمة لها أهمية تاريخية بارزة )1.( بالنسبة لجمهورية ألمانيا االتحادية وعداها )2.(.

ومــن أجــل تقييــم األهميــة التاريخيــة البــارزة بالنســبة لجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة، يعتمــد االموضــوع وفقــًا 
BT- إلرادة المشــّرعين علــى المســائل الواقعيــة والقانونيــة موضــع المحاكمــة )منشــورات البرلمــان األلمانــي
القــرار حاســمة )منشــورات  اتخــاذ  القائمــة حيــن  المحاكمــة  28(، وتعتبــر ظــروف  Drucks. 18/10144، ص 
البرلمــان األلمانــي  BT-Drucks. 18/10144، ص 27( حيــث يعتبــر المشــّرعون أن مجــرد وجــود إمكانيــة ألهميــة 

تاريخية بارزة كافيًا للتسجيل الصوتي. تبعًا لذلك فيمكن السماح بالتسجيل.
»إذا قــررت المحكمــة المختّصــة أن المحاكمــة ذات أهميــة تاريخيــة بــارزة بالنســبة لجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة 
أو قــد تكــون كذلــك« )منشــورات البرلمــان األلمانــي BT-Drucks. 18/10144، ص 19، تــم اإلبــراز مــن قبــل مؤلفــي 

الطلب(.

عن أهمية المحاكمة البارزة في التاريخ المعاصر  .1

يحدد المشرع عددًا من المعايير البديلة لألهمية التاريخية إلحدى المحاكمات. فيمكن األخذ في االعتبار:
 »المحاكمــات ذات الخلفيــة اإلرهابيــة أو السياســية أو تلــك التــي تمــّس قــرارات قيميــة ذات أهميــة اجتماعيــة 
شــاملة ]...[؛ خاصــة إذا كان قــد ظهــر بالفعــل اهتمــام عــام كبيــر جــدًا يتجــاوز اإلقليمــي، وُيتوقــع منــه أن يمتــد 
أيضــًا إلــى األجيــال القادمــة، أو إذا ُأعتبــر أن توعيــة األجيــال القادمــة علــى وجــه الخصــوص حــول تفاصيــل األحــداث 

التي تعالجها المحاكمة أمرًا مهمًا« )منشورات البرلمان األلماني BT-Drucks. 18/10144، ص 27(.
علــى خلفيــة هــذه المتطلبــات فــإن محاكمــة )أنــور. ر( تمّثــل قضيــة نموذجيــة ألنهــا تفــي بجميــع المعاييــر 
المذكــورة، وذلــك مــن خــالل معالجتهــا لظلــم منهجــي لنظــام دولــة، بهــذا تمــّس المحاكمــة قــرارات قيميــة ذات 
أهميــة اجتماعيــة شــاملة )أ.(. كمــا أن لهــا خلفيــة سياســية )ب(. ومنــذ بــدء المحاكمــة راح يظهــر باطراد اهتمام 
عــام كبيــر جــدًا بالمحاكمــة علــى الصعيــد الوطنــي ومــن المتوقــع أن يمتــّد إلــى األجيــال القادمــة )ج.(. باإلضافــة 

إلى ذلك فإن توعية األجيال القادمة خصوصًا حول تفاصيل األحداث التي تعالجها المحاكمة أمر مهم )د.(.

معالجة لظلم منهجي لنظام دولة كقرار قيمي ذي أهمية اجتماعية شاملة

تمــّس المحاكمــة قــرارات بخصــوص قيــم ذات أهميــة بالنســبة للمجتمــع ككل، وذلــك مــن خــالل معالجتهــا 
لظلــم منهجــي لنظــام دولــة ذي صلــة بالقانــون الجنائــي الدولــي. تتميــز جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة باعتراضهــا 
علــى الظلــم التاريخــي المرتكــب فــي العصــر النــازي بشــكل ممنهــج مــن قبــل النظــام. نتيجــة لهــذا التحــول وهــذا 
االعتــراض تمــت صياغــة القانــون األساســي، أي الدســتور األلمانــي، علــى شــكل يتماشــى مــع القانــون الدولــي، 
وهــذا مــا مــن شــأنه أن يمّكــن ألمانيــا مــن االرتقــاء إلى مســتوى مســؤوليتها في »خدمة ســالم العالــم« )القانون 
األساســي(. بنــاًء علــى هــذا القــرار القيمــي تتوّلــى ألمانيــا منــذ عــدد مــن الســنوات دورًا رائــدًا فــي مكافحــة أنــواع 
الظلــم الممنهــج والمرتكــب مــن قبــل األنظمــة، والتحقيــق الجنائــي فيــه ومعالجتــه قضائيــًا. ال ينعكــس هذا في 
الدعــم األساســي للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة فحســب، بــل كذلــك فــي االســتفادة القويــة مــن مبــدأ الواليــة 
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 MüKoStGB / العالميــة )انظــر بالنســبة لمالءمــة جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة للقانــون الجنائــي الدولــي مقدمــة
 ،Steinke، The Politics of International Criminal Justice، 2012الرقــم الهامشــي 23 ومــا يليــه؛ و ،Werle VStGB

ص 134 وما يليه(.

عندمــا تــم إدخــال معيــار األهميــة التاريخيــة المعاصــرة إلــى نــص المــادة 169 الفقــرة الثانيــة الجملــة األولــى 
ــر المشــّرعون علــى وجــه الخصــوص فــي محاكمــات مــن أجــل المعالجــة  مــن قانــون تنظيــم القضــاء GVG، فّك
القضائيــة لظلــم ممنهــج مرتكــب مــن قبــل نظــام دولــة. كان النمــوذج التاريخــي لذلــك هو محاكمات أوشــفيتس 
المنعقــدة فــي مدينــة فرانكفــورت األلمانيــة )منشــورات البرلمــان األلمانــي BT-Drucks. 18/10144، ص. 19، 27؛ 
 Kreicker,- اإلنســان،  لحقــوق  األوروبيــة  االتفاقيــة  ضــوء  فــي  لمحاكمــات  اإلعالمــي  البــث  وكرايكيــر، 
Medienübertragung von Gerichtsverhandlungen im Lichte der EMRK ZIS 2/2017، 85، 89(. فبالنســبة 
ــة للمعالجــة  ــرغ اليــوم مــن بيــن أهــم النقــاط المرجعي ــا تعــّد محاكمــات أوشــفيتس ومحاكمــات نورمب أللماني

القضائية للجرائم النازية، وذلك ألسباب ليس أقّلها وجود توثيق واسع لها.

تبنــي المحاكمــة الحاليــة علــى هــذه المحاكمــات، وترفعهــا إلى المســتوى التالي، أي الدولــي، إذا جاز التعبير. 
ــا أخــذت  ــي. توّضــح هــذه المحاكمــة أن ألماني ــي األلمان ــون الجنائ ــخ القان وتشــكل بذلــك عالمــة فارقــة فــي تاري
مكانهــا فــي النظــام متعــّدد المســتويات للعدالــة الجنائيــة الدوليــة، وتســهم فــي مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب 
بالنســبة لظلــم ممنهــج مرتكــب مــن قبــل نظــام دولــة، كمــا توّضــح كيفيــة فعــل ذلــك. وهــذا مــا كتبتــه وزيــرة 

العدل االتحادية في مقال لها كضيفة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لمحاكمات نورمبرغ:
»فــي محاكمــات جرائــم الحــرب فــي نورمبــرغ ضــد بعــض القــادة النازييــن ُولــد القانــون الجنائي الدولــي. وفي 
ــخ«.  ــم مــن التاري ــا مــدى اهتمامهــا بالتعّل ــب فــي ســوريا، تظهــر ألماني ــًا بشــأن التعذي ــة حالي المحاكمــة الجاري
)كريتســني المريخــت، كضيفــة فــي جريــدة Frankfurter Allgemeine Zeitung، لقــد وضــع النائــب العــام االتحــادي 
 ،2020/11/Der Generalbundesanwalt hat weltweit Maßstäbe gesetzt، 20 الدولــي معاييــر علــى الصعيــد 

متوفر عبر اإلنترنت(.

ــة بمناســبة هــذه  ــة المحاكمــة أيضــًا فــي برنامــج حلقــة نقــاش وزارة العــدل االتحادي كمــا ظهــرت أهمي
الذكــرى. وقــد شــّكلت المعالجــة القضائيــة للجرائــم المرتكبــة مــن قبــل نظــام األســد، وباالرتبــاط بهــا المحاكمــة 
فــي المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز، المحــور الرئيســي للنقــاش. تــّم التخطيــط إلجراء حــوار بين أنــور البني، 
المحامــي الســوري المختــص فــي حقــوق اإلنســان والحائــز علــى الجائــزة الفرنســية األلمانيــة لحقــوق اإلنســان 
ــة،  ــة المســتهلكين االتحادي ــة للحــدث )وزارة العــدل وحماي ــة افتتاحي ــرة العــدل كفعالي ــون، ووزي وســيادة القان
 Recht und Gerechtigkeit 75 Jahre nach den Nürnberger ــرغ الحــق والعــدل 75 عامــًا بعــد محاكمــات نورمب
Prozessen، منصــة رقميــة، 23 نوفمبــر 2020، الســاعة 6 مســاًء، متوفــر عبــر اإلنترنــت؛ تقريــر كريســتيان رات  

Christian Rathعن الحدث، LTO، 11/0202/24، متوفرعبر اإلنترنت(.

علــى أيــة حــال ســتحتوي المحاضــرات الختاميــة، التــي قــد تكــون فيهــا أيضــًا الكلمــة األخيــرة للمّتهــم، علــى 
وصــف تفصيلــي وتقييــم لألدلــة التــي اتخذتهــا الجهــات غيــر القضائيــة. المســائل العينيــة المعروضــة علــى 
المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز تتعلــق بجرائــم خطيرة للغاية مرتكبة من قبل نظام األســد بحق شــعبه. 
علــى مــدى عقــود مــن الزمــن بنــى نظــام األســد حكمــًا ظالمــًا فــي ســوريا، أّمنــه بشــكل ممنهــج بدعــم مــن أجهــزة 
ــه فــي الســلوك القاســي لقمــع حــركات االحتجــاج  االســتخبارات ومــن خــالل اســتخدام العنــف الــذي بلــغ ذروت
الســورية منــذ ربيــع العــام 2011. وبصفتهــا جوانــب جوهريــة للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الجنائــي الدولــي، 

تعنى هذه المحاكمة أيضًا وللمرة األولى في العالم بهذه الجوانب المتعلقة بالجرائم الكبرى.

بالتوافــق مــع المســائل العينيــة الهامــة، التــي تتــّم معالجتهــا قضائيــًا أمــام المحكمــة اإلقليميــة العليــا 
فــي كوبلنــز، فــإن المســائل القانونيــة تثيــر أهميــة كبيــرة أيضــًا. ألول مــرة فــي العالــم تحّقــق محكمــة فيمــا إذا كان 
برنامــج التعذيــب الخــاص بنظــام األســد منــذ العــام 2011 قــد اســتوفى المعاييــر الالزمــة العتبــاره جرائــم ضــد 
اإلنســانية. فــي الوقــت نفســه تتيــح المحاكمــة فرصــة لجمــع خبــرات هامــة جديــدة فــي التعامــل مــع المحاكمــات 
وفقــًا لمبــدأ الواليــة العالميــة، ويتــم وضــع أســس للتغلــب علــى تحديــات ناشــئة ســتعود المحاكمــات القادمــة 
إليهــا وســتبني عليهــا. أمــا بالنســبة لألجيــال القادمــة مــن الباحثيــن )فــي الشــؤون القانونيــة( فستشــكل 
المحاكمــة نقطــة انطــالق هامــة مــن أجــل فهــم تطــور المحاكمــات الجاريــة، وذلــك وفقــًا لمبــدأ الواليــة العالمــة 
بشــكل منفصــل عــن الســياق الســوري كذلــك. إنهــا إحــدى المحاكمــات النــادرة جــدًا فــي تاريــخ جمهوريــة ألمانيــا 
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االتحاديــة بشــأن جرائــم ضــد اإلنســانية، وقــد تكــون لهــا أهميــة كبيــرة للتحديــد التفصيلــي للقاعــدة القانونيــة. في 
إطــار التعامــل مــع العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، ســيتعين علــى المحكمــة مراعــاة 
الســياق الســوري وآثــار هــذه األفعــال علــى المجتمــع المدنــي الســوري كذلــك، األمــر الــذي يشــّكل تحديــًا خاصــًا 
مقارنــة بمحاكمــات لهــا عالقــة مباشــرة بالشــأن الداخلــي. كمــا أن تســجيل احتماليــة وجــود ترجمــة متتاليــة 
لإلعــالن عــن الحكــم إلــى اللغــة العربيــة، كمــا حــدث فــي محاكمــة )إيــاد. أ(، سيشــكل دليــاًل تاريخيــًا علــى المزيد من 
التطويــر فــي القضــاء الجنائــي، والــذي يتماشــى مــع التدويــل فــي المحاكمــات الجنائيــة مــن خــالل مبــادئ القانــون 

العالمي.

الخلفية السياسية للمحاكمة   .b

يمكــن التأكيــد أن للمحاكمــة خلفيــة سياســية ألنهــا مرتبطــة ارتباطــًا وثيقــًا بحركــة اإلصــالح الســورية والصــراع 
فــي ســوريا. هــي تطبــع تاريــخ البلــد وكذلــك تاريــخ األجيــال الســورية الحاليــة والمســتقبلية منــذ اآلن وبشــكل 
جــذري. لقــد ســّلطت المحكمــة الدســتورية االتحاديــة الضــوء علــى الخلفيــة السياســية لهــذه الجرائــم )كمــا هــو 
الحــال فــي قرارهــا الصــادر فــي 18 آب/ أغســطس العــام BVerfG،  BvR 1918 ،2020/20 1، الرقــم الهامشــي 14 

الذي يتعلق بهذه المحاكمة بعينها(.

كمــا أن العالقــات الخارجيــة والظــروف الداخليــة فــي ألمانيــا تتفاعــل مــع األحــداث فــي ســوريا بشــكل 
مســتمر، وتتأثــر بهــا تأثيــرًا مســتدامًا. تعــّد المعالجــة القضائيــة الجنائيــة للجرائم إحدى االهتمامات السياســية 
المركزيــة لــكل مــن السياســة الدوليــة والسياســة األلمانيــة. الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة )بالنيابــة عــن 
الكثيــر مــن الحــاالت ُيذكــر هنــا: الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وضــع حقــوق اإلنســان فــي الجمهوريــة 
العربيــة الســورية،A/RES/67/183   12[شــباط/ فبرايــر 2012[، المــادة 9؛ الجمعيــة العامــة لـــألمم المتحــدة، 
الوضــع فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية،A/RES/66/253   5[شــباط/ فبرايــر 2012[، المــادة 5، مجلــس حقــوق 
اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة )بالنيابــة عــن الكثيــر مــن الحــاالت ُيذكــر هنــا: مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع 
لألمــم المتحــدة، وضــع حقــوق اإلنســان فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية A/HRC/RES/34/26   5[نيســان/ 
أبريــل 7201[، المــادة 32؛ مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، الوضــع الخطيــر والمتدهــور لحقــوق 
اإلنســان والشــؤون اإلنســانية فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية،A/HRC/RES/30/10   13[ تشــرين األول/ 
أكتوبــر 5201[، المــادة 13؛ مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، الوضــع الحالــي لحقــوق اإلنســان فــي 
الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي ســياق األحــداث األخيــرة، A/HRC/RES/S-16/1   4[أيــار/ مايــو1201[، المــادة 4، 
مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة )بالنيابــة عــن الكثيــر مــن الحــاالت ُيذكــر هنــا: القــرار 2165 ]2014[ بشــأن 
الوضــع اإلنســاني فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وإنشــاء آليــة للرصــد،  S/RES/2165 )2014 ]14(تمــوز/ 
يوليــو2014[، ص.2 ؛ القــرار 2191 )2014( بشــأن الوضــع اإلنســاني فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وإنشــاء 
آليــة للرصــد،  S/RES/2191 )2014 ]17(كانــون األول/ ديســمبر 2014[، ص.3، واألميــن العــام لألمــم المتحــدة 
)يمكــن االطــالع علــى بيــان األميــن العــام لألمــم المتحــدة بشــأن ســوريا، 12 آذار/ مــارس 2020، متوفــر عبــر 
الدولــي.  للمجتمــع  سياســي  برنامــج  إلــى  ســوريا  فــي  العقــاب  مــن  اإلفــالت  بمكافحــة  رقــوا  اإلنترنــت( 
والمستشــارة األلمانيــة ميــركل )الحكومــة االتحاديــة، »األســد يتحمــل المســؤولية الكاملــة، 7 نيســان/ أبريــل 
2017، متوفــر عبــر اإلنترنــت(، ووزيــر الخارجيــة األلمانــي مــاس )وزارة الخارجيــة، كلمــة تحيــة مســجلة علــى الفيديو 
لوزيــر الخارجيــة هايكومــاس:« الدفــاع عــن مســتقبل ســوريا والمنطقــة »، 30 حزيــران/ يونيــو 2016، متوفــر عبــر 
اإلنترنــت ؛ وزارة الخارجيــة، الكلمــة االفتتاحيــة لوزيــر الخارجيــة هايكومــاس فــي الحــدث الجانبــي لمؤتمر«دعــم 
مســتقبل ســوريا والمنطقــة«: »معــًا ضــد اإلفــالت مــن العقــاب فــي ســوريا«، 25 نيســان/ أبريــل، 2018، متوفــر 
عبــر اإلنترنــت(، جزئيــًا باالشــتراك مــع 13 وزيــرًا ووزيــرة خارجيــة مــن االتحــاد األوروبــي )T-Online، »علينــا محاســبة 
المســؤولين«- مقالــة ضيــف مــن قبــل 14 وزيــر خارجيــة مــن االتحــاد األوروبــي، 26 شــباط/ فبرايــر 2020، متوفــر 
عبــر اإلنترنــت( جعلــوا مــن ذلــك هدفــا سياســيًا أللمانيــا. شــّدد وكيــل الــوزارة أنيــن Annen فــي مجلــس األمــن 
التابــع لألمــم المتحــدة علــى ضــرورة المضــي قدمــًا فــي مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب فــي ســوريا. ألمانيــا هــي 
الممــّول الرئيســي لآلليــة الدوليــة المحايــدة المســتقلة التابعــة لألمــم المتحــدة فــي ســوريا  )IIIM( وتدعــم 
العديــد مــن المبــادرات األخــرى ضــد اإلفــالت مــن العقــاب فــي ســوريا )وزارة الخارجيــة األلمانيــة، ال ســالم دون 

عدالة، 23 تموز/ يوليو2020، متوفر عبر اإلنترنت(.

ــرُا بتعامــل نظــام األســد مــع شــعبه، حيــث هــرب  ــرُا كبي ــر تأث كمــا أن السياســة الداخليــة األلمانيــة تتأث
مالييــن مــن الســوريين والســوريات إلــى أوروبــا لالحتمــاء مــن نظــام األســد. تعيــش اليــوم فــي ألمانيــا جاليــة 
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ســورية كبيــرة ونســبة كبيــرة مــن أفرادهــا لــم يكملــوا عقــدًا مــن الزمــن فــي ألمانيــا. وبســبب مــن اســتمرار 
اســتحالة العــودة إلــى ســوريا يحــاول العديــد مــن الســوريين والســوريات بالفعــل اغتنــام فرصــة الحصــول علــى 
الجنســية األلمانيــة، وسيســاهمون هــم وأطفالهــم وأحفادهــم فــي صياغــة شــكل جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة 
فــي المســتقبل وعلــى المــدى الطويــل. تهتــم هــذه الجاليــة اهتمامــًا كبيــرًا بمعالجــة هــذه الجرائــم وفقــًا 
 BvR 1 ،2020 للقانــون الجنائــي )انظــر المحكمــة الدســتورية االتحاديــة، القــرار الصــادر فــي 18 آب/ أغســطس
عبــر  2020، متوفــر  نيســان  أبريــل/   23 اقتباســات،  االتحاديــة،  العــدل  وزارة  14؛  الهامشــي  الرقــم   ،20/1918
اإلنترنــت( التــي قــد تســاعدهم فــي التغلــب علــى الصدمــات النفســية التــي تعّرضــوا لهــا، وفــي المســاهمة فــي 

حياة المجتمع الذي يعيشون فيه اآلن والمساعدة على صياغته بشكل إيجابي.

c. اهتمام وطني عام وكبير جداً من المتوقع أن يمتد إلى األجيال القادمة

تنعكــس األهميــة البــارزة لهــذه المحاكمــة فــي التاريــخ المعاصــر عبــر االهتمــام الواســع لوســائل اإلعــالم 
الوطنية كذلك، والذي من المتوقع أن يمتد إلى األجيال القادمة.

حظيــت محاكمــة )أنــور. ر(، بصفتهــا أول محاكمــة جنائيــة بحــق مؤظفيــن ســابقين لــدى النظــام الســوري 
الرتكابهــم جرائــم ضــد اإلنســانية، باهتمــام عالمــي، حيــث يتابــع عــدد كبيــر مــن وســائل اإلعــالم المحليــة واألجنبيــة 
المحاكمــة. تصّنــف وســائل إعــالم محليــة ودوليــة المحاكمــة علــى أنهــا تاريخيــة )»العالم ينظر إلــى كوبلنز: أهمية 
محاكمــة كوبلنــز تتجــاوز إلــى حــد بعيــد المّتهــم الرئيســي )أنــور. ر( والمّتهــم الثانــي )إيــاد. أ( بــل ويجلــس النظــام 
ــه، محاكمــة بتهــم التعذيــب ضــد نظــام  ــه فــي قفــص االتهــام.«، موقــع دويتشــه فيل األســدي القمعــي بأكمل
األســد، 5 حزيــران/ يونيــو 2020، متوفــر علــى اإلنترنــت. عــدا ذلــك ونيابــة عــن العديــد مــن المقــاالت األخــرى  
ZeitOnline: تبــدأ أول محاكمــة لجرائــم حــرب مرتكبــة فــي ســوريا عالميــًا، 23 نيســان/ أبريــل 2020 ، متوفــر علــى 
اإلنترنــت؛ LTO، محاكمــة وفقــًا لمبــدأ الواليــة العالميــة فــي كوبلنــز، 23 نيســان/ أبريــل 2020، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ 
ــر ألجماينــه تســايتونج، المتهــم بالتعذيــب فــي 4000 حالــة، تــم تحديثــه فــي 6 تشــرين األول/  جريــدة فرانكفورت
أكتوبــر 2020، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ جريــدة  نيويــورك تايمــز، ألمانيــا تتخــذ خطــوة نــادرة فــي محاكمــة ضبــاط 
ســوريين فــي قضيــة تعذيــب، 23 نيســان/ أبريــل 2020، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ مجلــة  فوريــن بوليســي، جرائم حرب 
األســد المروعــة تظهــر أخيــرًا تحــت القســم، 16 تشــرين األول/ أكتوبــر  2020 ، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ جريــدة 
واشــنطن بوســت، قضيــة عالقــة أمــام القضــاء األلمانــي هــي األولــى التــي تتــم فيهــا محاكمــة النظــام الســوري 
بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب، 23 نيســان/ أبريــل 2020، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ جريــدة لــي باريســين، صدمــات 
كهربائيــة واغتصابــات ودوش بالمــاء الثلجــي– مــا تكشــفه محاكمــة جــالدي النظــام الســوري، 24  نيســان/ أبريــل 
2020، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ جريــدة مانيــال تايمــز، ألمانيــا تحّقــق فــي التعذيــب فــي ســجن ســوري، 25 نيســان/ 
أبريــل 2020، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ جريــدة ســنغال أكتــو، أول محاكمــة فــي العالــم للتعذيــب فــي ســوريا تبــدأ فــي 
ألمانيــا، 25 نيســان/ أبريــل 2020، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ جريــدة موغرينبالديــت، زمــن المحاســبة لنظام األســد، 29 
نيســان/ أبريــل 2020، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ جريــدة ديــر تاغيسشــبيغيل، علــى مجرمــي الحــرب والديكتاتورييــن 
الخــوف منــذ محاكمــات نورمبــرغ، 5 أيــار/ مايــو 2020، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ مجلــة فوكــوس، محاكمــة بشــأن تهــم 
تعذيــب فــي اللغــة العربيــة أيضــأ لصالــح صحفييــن ســوريين، 19 آب/ أغســطس 2020، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ 
جريــدة النيتانيتــا، حفــار قبــر األســد، 27 أيلــول/ ســبتمبر 2020، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ جريــدة  الجمهوريــة، »هــذا 

يحدث أخًيرًا: جالدو سوريا قيد المحاكمة«، 14 كانون األول/ ديسمبر 2020، متوفر على اإلنترنت(.

كمــا أن االهتمــام الدولــي الكبيــر الــذي حظــي بــه الحكــم ضــد )إيــاد. أ( يســمح باالســتنتاج أن اإلعــالن عــن 
الحكــم ضــد )أنــور. ر(، الــذي كان منــذ البدايــة المّتهــم الرئيســي، فــي مركــز االهتمــام فــي محاكمــة الخطيــب 
وســيحظى باهتمــام عــام كبيــر بالدرجــة نفســها علــى أقــل التقديــر )انظــر: جريــدة ذي انديباندينت، محكمــة ألمانية 
وشــيكة علــى إصــدار حكــم تاريخــي فــي قضيــة بشــأن التعذيــب فــي ســوريا، 23 شــباط/ فبرايــر 2021، متوفــر علــى 
اإلنترنــت؛ وكالــة أسوشــيتد بــرس، ألمانيــا: مــن المتوقــع إصــدار أول حكــم فــي محاكمــة التعذيــب فــي ســوريا، 24 
شــباط/ فبرايــر 2021، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ جريــدة نيــوي تســوريخير تســايتونغ: خطــوة أولــى نحو تحقيــق العدالة 
ــر 2021، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ جريــدة فيلــت، هــذه األحــكام األلمانيــة لهــا أثــر  ــا األســد، 24 شــباط/ فبراي لضحاي
عالمــي كإشــارة بــارزة، 24 شــباط/ فبرايــر 2021، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ جريــدة دي تســايت النســخة اإللكترونيــة، 
أخيــرًا بعــض مــن العدالــة، 24 شــباط/ فبرايــر 2021، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ موقــع نشــرة تاغيسشــاو، حكم تاريخي 
بشــأن التعذيــب مــن قبــل الدولــة فــي ســوريا، 24 شــباط/ فبرايــر 2021، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ موقــع إذاعــة 
دويتشــالندفونك، حكــم بالســجن بحــق موظــف لــدى المخابــرات الســورية، 24 شــباط/ فبرايــر 2021، متوفــر علــى 
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ــة بشــأن التعذيــب مــن قبــل  ــدة ســود دويتشــه تســايتونغ، حكــم بالســجن فــي محاكمــة تاريخي اإلنترنــت؛ جري
الدولــة فــي ســوريا، 24 شــباط/ فبرايــر 2021، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ جريــدة دي تســايت النســخة اإللكترونيــة، 
الســجن لمــدة أربــع ســنوات ونصــف فــي المحاكمــة األولــى بشــأن التعذيــب مــن قبــل الدولــة فــي ســوريا، 24 
شــباط/ فبرايــر 2021، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ مجلــة ديــر شــبيغيل، الحكــم علــى أحــد عمــالء مخابــرات األســد 
بالســجن لمــدة أربــع ســنوات ونصــف، 24 شــباط/ فبرايــر 2021، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ جريــدة فرانكفورتيــر 
ألغيماينــي تســايتونغ، الحكــم علــى مســاعد النظــام الســوري بشــأن التعذيــب، 24 شــباط/ فبرايــر 2021، متوفــر 
علــى اإلنترنــت؛ موقــع قنــاة ســي إن إن، فــي حــدث أول مــن نوعــه عالميــًا- ألمانيــا تحكــم  علــى ضابــط فــي  النظــام 
الســوري الرتكابــه جرائــم ضــد اإلنســانية، 24 شــباط/ فبرايــر 2021، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ موقــع إذاعة بي بي ســي، 
التعذيــب فــي ســوريا: محكمــة ألمانيــة تديــن ضابــط اســتخبارات ســابق، 24 شــباط/ فبرايــر 2021، متوفــر علــى 
اإلنترنــت؛ وكالــة دي بــي أ الدوليــة، فــي ســابقة عدليــة: محكمــة ألمانيــة تديــن رجــاًل مــن الدولــة الســورية بســبب 
ب ســوري فــي  ــة معــذِّ ــد، إدان ــي مون ــدة ل ــت؛ جري ــى اإلنترن ــر 2021، متوفــر عل ــب، 24 شــباط/ فبراي ــه التعذي ارتكاب
ألمانيــا: حــدث تاريخــي أول مــن نوعــه، 24 شــباط/  فبرايــر 2021، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ موقــع الجزيــرة، محكمــة 
ألمانيــة تديــن عميــاًل ســوريًا ســابقًا فــي محاكمــة تاريخيــة، 24 شــباط/ فبرايــر 2021، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ وكالــة 
أسوشــيتد بــرس األســترالية، ألمانيــا تســجن رجــاًل بســبب ارتكابــه التعذيــب فــي ســوريا، 24 شــباط/ فبرايــر 2021، 
متوفــر علــى اإلنترنــت؛ قنــاة إن بــي ســي نيــوز، محكمــة ألمانيــة تصــدر حكــم اإلدانــة فــي أول محاكمــة للتعذيــب فــي 
ســوريا، 24 شــباط/ فبرايــر 2021، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ جريــدة نوييــس دويتشــالند، توقعــات عاليــة لمحاكمــة 
التعذيــب فــي ســوريا، 24 شــباط/ فبرايــر 2021، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ صحيفــة الغارديــان، ألمانيــا تديــن عميــاًل 
ســابقًا لنظــام األســد فــي حكــم  تاريخــي بشــأن التعذيــب فــي ســوريا، 24 شــباط/ فبرايــر 2021، متوفــر علــى 

اإلنترنت(.

وقــد الحظــت المحكمــة الدســتورية االتحاديــة أن المحكمــة »تجــذب اهتمامــًا عامــًا كبيــرًا إلــى درجــة 
اســتثنائية )المحكمــة الدســتورية االتحاديــة، قــرار صــادر فــي 18 آب/ أغســطس BvR 1918 1 ،2020/20، الرقــم 

الهامشي 11(.
كمــا أنــه مــن المتوقــع أن هــذا االهتمــام الكبيــر بالمحاكمــة ســيمتد إلــى األجيــال القادمــة أيضــًا. وال يملــك 
المشــّرعون فــي هــذا الصــدد معرفــة يقينيــة إن كان للتســجيالت الصوتيــة أهميــة فــي المســتقبل، فالرؤيــة 
الموّجهــة نحــو المســتقبل تتطّلــب قــدرة علــى التنبــؤ، فــي حيــن يكفــي أن نتوقــع إمكانيــة وجــود اهتمــام كبيــر لــدى 
األجيــال القادمــة )انظــر أعــاله، منشــورات البرلمــان األلمانــي BT-Drucks. 18/10144، ص 19(. بالنســبة لتلــك 
الفكــرة، أي وجــود اهتمــام عــام كبيــر ومســتمر لــدى األجيــال القادمــة، فهنــاك مؤشــر علــى ذلــك وهــو وجــود هــذا 
االهتمــام العــام والكبيــر بالمحاكمــة منــذ اآلن. باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن المحاكمــة تمّثــل خطــوة أولــى، وبالتالــي 
مهمــة للغايــة، فــي إطــار المعالجــة الشــاملة الضروريــة للجرائــم وفقــًا للقانــون الدولــي والتــي ارتكبهــا النظــام 
الســوري ضــد شــعبه، وهــذا يؤكــد احتمــال وجــود هــذا االهتمــام في المســتقبل أيضًا. في ســياق هــذه المعالجة 
مــن المتوقــع أن تحظــى المســائل العينيــة والقانونيــة التــي تتناولهــا المحاكمــة أيضــًا باهتمــام عــام كبيــر 

ومستمر.

d. أهمية توعية األجيال القادمة حول تفاصيل األحداث التي تّمت معالجتها قضائيًا

ثمة أهمية بارزة لتوعية األجيال القادمة حول الوقائع التي تتّم معالجتها في المحاكمة الحالية. 
عنــد وضــع المــادة 169 الفقــرة الثانيــة مــن قانــون تنظيــم القضــاء GVG اســتعمل المشــّرعون محاكمــات 
أوشــفيتس واعتبــرت التســجيالت الخاصــة المرتبطــة بذلــك نموذجــًا تاريخيــًا بالنســبة لألجيــال القادمــة )مــن 
منشــورات البرلمــان األلمانــي BT-Drucks. 18/1014، ص 19؛ راجــع المحاكمــة األولــى بشــأن أوشــفيتس فــي 
فرانكفــورت، معهــد فريتــس بــاور، متوفــر علــى اإلنترنــت(. ُتســتخدم التســجيالت الصوتيــة لهــذه المحاكمــات 
اليــوم فــي ســياق المعالجــة العلميــة لألحــداث التاريخيــة وفــي العمــل التربــوي. بســبب قيمتهــا فــي تســجيل 
فــي  األولــى  أوشــفيتس  لمحاكمــة  الصوتيــة  التســجيالت  اليونســكو  منظمــة  أدرجــت  المعاصــر  التاريــخ 
فرانكفــورت فــي العــام 2017 فــي قائمــة التــراث العالمــي للوثائــق. )انظــر: قائمــة التــراث الوثائقــي العالمــي 
لليونســكو، وثائــق اإلجــراءات القضائيــة والتســجيالت الصوتيــة لمحاكمــة أوشــفيتس األولــى فــي فرانكفــورت، 
متوفــر عبــر اإلنترنــت(. كمــا يمكــن للجمهــور العــام االســتماع إلــى التســجيالت الصوتيــة لمحاكمــات نورمبــرغ 
فــي محكمــة العــدل الدوليــة، والمتحــف الخــاص إلحيــاء ذكــرى محرقــة الهولوكوســت فــي باريــس، ومتحــف 
ذكــرى الهولوكوســت فــي الواليــات المتحــدة )انظــر محكمــة العــدل الدوليــة والمتحــف الخــاص إلحيــاء ذكــرى 
التــذكاري ومتحــف ذكــرى الهولوكوســت فــي  باريــس ونصــب الهولوكوســت  محرقــة الهولوكوســت فــي 
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الواليــات المتحــدة(. ُتســتخدم هــذه التســجيالت أيضــًا كمــواد تعليميــة فــي المــدارس وفــي إطــار تدريــب 
أخصائيــي القانــون. وحتــى اليــوم ال يمكــن نســيان كلمــات المّدعــي العــام األول روبــرت جاكســون فــي مرافعتــه 

االفتتاحية أمام محكمة نورمبرغ العسكرية:

»األخطــاء الظالمــة التــي نســعى إلــى إدانتهــا والمعاقبــة عليهــا كانــت متعّمــدة وشــريرة ومدّمــرة لدرجة 
أن الحضــارة ال تســتطيع أن تتســامح مــع تجاهلهــا، ألنهــا ال تســتطيع أن تنجــو لــو تكــررت. إن أربــع دول 
ــة  عظيمــة وهــي فــي نشــوة النصــر امتنعــت عــن االنتقــام، وهــا هــي ُتخضــع أعداءهــا األســرى لديهــا طواعي
ــرات العظيمــة التــي تقّدمهــا الســلطة/ القــوة للعقــل«، )انظــر  لحكــم القانــون، إنهــا واحــدة مــن أهــم التقدي
التســجيل الصوتــي األصلــي متوفــر عبــر اإلنترنــت؛ ولكــن أيضــًا وزارة العــدل حمايــة المســتهلكين األلمانيــة 
االتحاديــة، الحــق والعدالــة بعــد 75 عامــًا مــن محاكمــات نورمبــرغ، المنصــة الرقميــة، 23 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 

2020، الساعة السادسة مساًء، متوفر عبر اإلنترنت(.

مــن المفتــرض أن التســجيالت الصوتيــة للمرافعــات الختاميــة والكلمــة األخيــرة المحتملــة للمتهــم 
والنطــق بالحكــم فــي المحاكمــة الحاليــة ستشــكل مســاهمات قيمــة فــي المعالجــة والعمــل التعليمــي 
بطريقــة مماثلــة لذلــك، وقــد تصبــح مهمــة فــي إطــار البحــث العلمــي فــي التاريــخ للكشــف الكامــل عــن 

الحقيقة، وذلك خارج اإلجراءات القضائية، وقد تسهم في المستقبل كذلك في تنمية ثقافة التذّكر.

عن األهمية بالنسبة لجمهورية ألمانيا االتحادية   .2

ينتــج عــن كل ذلــك أن للمحاكمــة أهميــة تاريخيــة بــارزة، ليــس بالنســبة لجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة فحســب، 
بــل بالنســبة للســكان المدنييــن الســوريين وللمجتمــع الدولــي. يجــب فهــم »العنصــر المكــّون للجريمــة« 
بمعنــاه الواســع، لفهــم »األهميــة بالنســبة لجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة« )المــادة 169 الفقــرة الثانيــة الجملــة 
األولــى مــن قانــون تنظيــم القضــاء GVG(، والــذي يشــمل أيضــًا محاكمــات ذات أهميــة دوليــة خاصــة. قــد نفهــم 
هــذا بالفعــل عنــد تفســير األســباب التــي دفعــت المشــّرعين إلــى صياغــة القانــون بهــذا الشــكل، حيــث يوّضــح 
القانــون صراحــة أن هــذا »العنصــر المكــون للجريمــة« تــم إدخالــه فقــط مــن أجــل اســتبعاد المحاكمــات ذات 
األهميــة اإلقليميــة البحتــة )مــن منشــورات البرلمــان األلمانــي BT 10144/Drucks. 18، ص 27( وليــس بأيــة حــال 

المحاكمات ذات األهمية العالمية مثل المحاكمة الحالية.

كمــا يشــير قصــد النــص والغــرض منــه إلــى أنــه ليســت األهميــة لتاريــخ جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة 
ــة الخاصــة للمحاكمــة. هــذا  ــة الدولي ــك مراعــاة األهمي ــل يجــب كذل المعاصــر هــي األمــر الحاســم فحســب، ب
ينطبــق بشــكل خــاص علــى المحاكمــات التــي تجــري وفقــًا لمبــدأ الواليــة العالميــة. هنــا تطالــب جمهوريــة 
ألمانيــا االتحاديــة باالختصــاص القضائــي لنفســها الــذي »يرجــع فــي المقــام األول إلــى الطبيعــة الخاصــة 
للجرائــم المعنيــة والتــي تؤثــر علــى المجتمــع الدولــي ككل« )المحكمــة الدســتورية االتحاديــة، قــرار مــؤرخ 18 آب/ 
أغســطس 20/1BvR 1918 ،2020، الرقــم الهامشــي 11(. ولــدى تقييــم أهميــة المحاكمــة يجــب مراعــاة حقيقــة 
أن القضــاء الجنائــي األلمانــي يعمــل فــي هــذه الحــاالت بالنيابــة عــن المجتمــع الدولــي. باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن 
المعالجــة القضائيــة لجرائــم وفقــًا للقانــون الدولــي، وذات خلفيــة تاريخيــة سياســية، ســتتحول إلــى جــزء ممــا 
يســمى بعمليــة »العدالــة االنتقاليــة«، وفــي هــذا الســياق يكــون توثيــق المعالجــة، كمــا تــّم توضيحــه ســابقًا، ذا 
الجنائيــة فــي ســياق عمليــات »العدالــة  باإلجــراءات  المجتمــع ككل  أهميــة خاصــة. )عــن ضــرورة معرفــة 
االنتقاليــة«، انظــر بــوك/ فاغنيــر، المالحقــة الجنائيــة الوطنيــة لجرائــم وفقــًا للقانــون الدولــي- تطويــر التفكيــر فــي 
 Nationale Strafverfolgung von Völkerrechtsverbrechen – in kleinen )Schritten صغيــرة.  خطــوات 

weitergedacht, NJW 2020, 3146

هكــذا تقــوم جميــع المحاكــم الجنائيــة الدوليــة بتســجل جلســات المحاكمــة )انظــر علــى ســبيل المثــال 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، القواعــد اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــات، القاعــدة 137؛ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لســالفيا يوغوالســابقة، القواعــد اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــات، القاعــدة 81؛ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، 
القواعــد اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــات، القاعــدة 81؛ المحكمــة الخاصــة بلبنــان، القواعــد اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــات، 
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القاعدة 139(.

ثانيًا: ضرورة التسجيل بسبب االهتمامين العلمي والتاريخي الكبيرين

في ضوء االهتمامين العلمي والتاريخي الكبيرين بالمحاكمة هناك ضرورة للتسجيل الصوتي.
إن التســجيالت الصوتيــة باللغــة األصليــة ذات قيمــة علميــة وتاريخيــة كبيــرة، وســتكون ذات أهميــة خاصــة 
لألجيــال القادمــة. فــال يمكــن تحقيــق البحــث العلمــي بالجــودة الكاملــة إال مــن خــالل دراســة المصــادر األصليــة. 
وال يمكــن اســتبدالها بالتدوينــات اليدويــة إلجــراءات المحاكمــة، التــي ال تضمــن الدقــة نفســها وال االكتمــال 
نفســه وال إمكانيــة التحّقــق عبــر االنطبــاع الشــخصي مثــل التســجيالت الصوتيــة، كمــا أنهــا ال تلتقــط األجــواء في 
قاعــة المحكمــة بطريقــة موضوعيــة. قــد تكــون التســجيالت الصوتيــة للمرافعــات الختاميــة وللكلمــة األخيــرة 
المحتملــة للمتهــم ولإلعــالن عــن الحكــم- باإلضافــة إلــى أســباب الحكــم- مفيــدة مــن أجــل فهــم األســس 
الخطابيــة االســتطرادية للحكــم، وكذلــك وجهــات نظــر األطــراف المشــاركة فــي القضيــة، واكتســاب معرفــة عن 
أهميــة المحاكمــة بالنســبة للمشــاركين. ينطبــق هــذا الشــيء نفســه علــى كلمة أخيرة محتملــة للمتهم تعكس 

وجهة نظره في المحاكمة، وال يمكن التقاطها من خالل التدوين الكتابي ألسباب الحكم.

يعتمــد الكثيــر مــن األعمــال والمعــارف العلميــة علــى التســجيالت لمحاكمــات نورمبــرغ أو لمحاكمــة 
أعضــاء مجموعــة الجيــش األحمــر اإلرهابيــة AFR أو لمحاكمــات جنائيــة دوليــة. يظهــر منــذ اآلن بالفعــل اهتمــام 
ــة؟  ــاره مــن ممارســات الدول ــذي يمكــن اعتب ــد، مــا ال ــور. ر( )غاالن ــى الدرجــة نفســها بمحاكمــة )أن ــر إل علمــي كبي
ــار/ مايــو2020، متوفــر عبــر اإلنترنــت؛ انانثافيناياغــان،  محاكمــة كوبلنــز والحصانــة الوظيفيــة، JustSecurity، 27أي
 JustSecurity، 30 ،لمحاكمــة التعذيــب فــي ســوريا  TWAIL حكايــة العدالــة الجنائيــة العالميــة األلمانيــة: منظــور
مدونــة  البعــض،  بعضهــا  تكمــل  الفسيفســاء  أجــزاء  بايــر،  اإلنترنــت؛  عبــر  متوفــر   ،2020 يونيــو  حزيــران/ 
Völkerrechtsblog، 23 نيســان/ أبريــل 2020، متوفــر عبــر اإلنترنــت؛ كريــس، »قــوة إشــعاع عالميــة« محاكمــة 
خاصــة بحــق جالديــن ســوريين فــي كوبلنــز، 27 تمــوز/ يوليــو2020، مقابلــة مــع جريــدة كولنيــر شتادتانســياير، متوفر 
عبــر اإلنترنــت؛ بتييــا ميتكوفــا كوليفــا، هنريــك فايــغ، الركــود الخطــر واألداء التخريبــي: محكمــة العــدل الدوليــة 

ومحاكمة )أنور. ر((

يّتضــح هــذا أيضــًا مــن خــالل حقيقــة أن 23 باحثًا وباحثة ومؤسســة علميــة يعملون على الصعيد العالمي 
قــد اجتمعــوا لتقديــم هــذا الطلــب. علــى ســبيل المثــال ينصــّب التركيــز فــي المشــروع البحثــي »العدالة عــن بعد«، 
المنطلــق حاليــًا فــي المركــز الدولــي للبحــوث والتوثيــق لمحاكمــات جرائــم الحــرب، علــى مســألة إصــالح قانــون 
اإلجــراءات الجنائيــة مــن أجــل التمكــن مــن مقاضــاة الجرائــم وفقــًا للقانــون الدولــي بفعاليــة أكبــر. كمــا ينصــّب 
تركيــز المشــروع علــى أســئلة مهمــة مــن قبيــل: إلــى أي مــدى ســيكون األمــر معقــواًل وضروريــًا- مــع مراعــاة 
تجــارب دول أخــرى- وإلــى أي مــدى كذلــك ســيكون مســموحًا دســتوريًا لهــذه اإلصالحــات أن تتحّقق؟ يتم تضمين 
التاريــخ والدراســات االجتماعيــة والمجتمعيــة واإلعالميــة فــي هــذا المشــروع باإلضافــة إلــى العلــوم القانونيــة. 
لذلــك فــإن التســجيالت الصوتيــة للمرحلــة النهائيــة مــن محاكمــة كوبلنــز ســتكون ذات قيمــة كبيــرة لهــذا 

المشروع.

يظهــر االهتمــام نفســه أيضــًا فــي العديــد مــن المشــاريع البحثيــة الدوليــة التــي تتنــاول الصــراع الســوري. 
نيابــة عــن العديــد مــن المشــاريع ُيذكــر هنــا فقــط: )جريــس فيدلــر، اســتخدام العفــو المشــروط ولجنــة الحقيقــة 
 George Washington International Law Review والمصالحــة كآليــة عدالــة انتقاليــة فــي ســوريا، 2015، مجلــة
 Georgetown Journal of International ،2014 ،893 ،45؛ أليكــس شــانك، الطائفيــة ومقاومــة المحاكــم الدوليــة
ــة لســوريا؟ اآلليــة الدوليــة المحايــدة المســتقلة وظهــور الجمعيــة  Law 45، 557؛ فينافيســير/ كوكايــن، العدال
العامــة لألمــم المتحــدة فــي عالــم العدالــة الجنائيــة الدوليــة، 2017 مجلــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة 15 )2(، 211، 
بريغيتــي هيرمانــز، فــي مواجهــة محــو الذاكــرة: هــل يمكــن للفنــون المســاهمة في اســتعادة العدالة في ســوريا؟، 
ــون  ــان ســاركين، الصــراع فــي ســوريا وفشــل القان ــر اإلنترنــت؛ جيريمــي جولي مركــز حقــوق اإلنســان، متوفــر عب
الدولــي فــي حمايــة النــاس علــى الصعيــد العالمــي، روتليــدج، متوقــع صــدوره فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2021؛ 
إســبن ســتوكي، تعبئــة الجاليــة الســورية فــي الخــارج: التنســيق العمــودي وعالقــات المحســوبية وتحديــات 

التشرذم في السعي نحو تحقيق العدالة االنتقالية، مجلة الدراسات اإلثنية والعرقية، 2019(.
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باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد تعالــت بالفعــل دعــوات كثيــرة للمعالجــة التاريخيــة للصــراع الســوري )الجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة، وضــع حقــوق اإلنســان فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية،A / RES / 68/182 ، ) 30كانــون 
 A / ،الثانــي/ ينايــر 2014(، المــادة 11؛ الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، الوضــع فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية
RES / 67/262  )4 حزيــران/ يونيــو2013(، المــادة 10؛ مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، التدهــور 
 A / HRC / RES / ،الخطيــر المســتمر لحقــوق اإلنســان والوضــع اإلنســاني فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية
23/25  )9 نيســان/ أبريــل 2014(، المــادة 12؛ مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، الوضــع المتدهــور 
  1/A / HRC / RES / 23 ،لحقــوق اإلنســان فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وأعمــال القتــل األخيــرة فــي القصيــر
)19 حزيــران/ يونيــو2013(، المــادة 4؛ مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، وضــع حقــوق اإلنســان فــي 
الجمهورية العربية السورية،  A / HRC / RES / 34/26، ) 5نيسان/ أبريل 2017(، المادة 42(. وتولي وزيرة العدل 
االتحاديــة المبرخــت أهميــة تاريخيــة للمحاكمــة )وزارة العــدل االتحاديــة، اقتباســات، 23 نيســان/ أبريــل 2020، 

متوفر عبر اإلنترنت(.

كتــب المّدعــي العــام االتحــادي لــدى المحكمــة االتحاديــة العليــا بيتر فرانــك، والمدعي العــام لدى المحكمة 
االتحادية العليا هولغر شنايدر-غلوكزين، في معرض الحديث عن الجرائم المرتكبة في سوريا:

» يومــًا مــا ســتكون معالجــة الجرائــم ضــد اإلنســانية التــي أطلقتهــا الدولــة، ومعالجــة جرائــم الحــرب 
المزعومة، من المشاريع المستقبلية الكبرى للمجتمع الدولي ]...[ بموجب القانون الجنائي الدولي.

  ]...[
ال ينبغــي االســتهانة بالبعديــن السياســي واالجتماعــي لمثــل هــذه المالحقــة القضائيــة، إذ أنهــا يمكــن أن 
تشــّكل مســاهمة فــي اســتتباب االســتقرار فــي مناطــق الصــراع، وســتكون كذلــك- ويشــار هنــا خصيصــًا إلــى 
 Peter Frank/Holger Schneider-Glockzin,(»كأمثلــة ولروانــدا  الســابقة  ليوغوســالفيا  الدوليــة  المحاكــم 

 .)Terrorismus und Völkerstraftaten im bewaff-neten Konflikt, NStZ 2017, 1, 5, 7

كمــا يؤكــد المجتمــع المدنــي الســوري أيضــًا علــى قيمــة التوثيــق الشــامل للمحاكمــة، حيــث ســتتمكن 
األجيــال القادمــة مــن االســتفادة منــه كمســاهمة مهمــة فــي عمليــة »العدالــة االنتقاليــة« المســتدامة )منصــور 
العمــري، محضــر حرفــي لمحاكمــة كوبلنــز أمــر ال بــد منــه للعدالــة الســورية، العربــي الجديــد 2021/02/26، متوفــر 
 EUعبــر اإلنترنــت؛ الكاتــب نفســه، محكمــة ألمانيــة تســمع شــهادات مرّوعــة عــن التعذيــب فــي ســوريا، مجلــة
Observer، 09/2020/21، متوفــر عبــر اإلنترنــت؛ الكاتــب نفســه، عنــب بلــدي، أخبــار العدالــة الســورية لعــام 2020: 
جــرد وتعليــق، 2021/11/02 ، متوفــر عبــر اإلنترنــت؛ مركــز العدالــة والمســاءلة الســوري/ المركــز الدولــي للبحــث 
وتوثيــق محاكمــات جرائــم الحــرب، مــا خفــي أعظــم: عــام مضــى علــى محكمــة كوبننتــس، متوفــر عبــر اإلنترنــت، ص 
ــد مــن الشــفافية فــي  ــى المزي ــة: الحاجــة إل ــة والمســاءلة: التعتيــم علــى العدال 21، 22 ؛ المركــز الســوري للعدال
المحاكمــات التــي تجريهــا ألمانيــا تحــت بنــد الواليــة القضائيــة العالميــة، 25 آذار/ مــارس 2021، متوفــر عبــر 

اإلنترنت(.

تشــير إلــى ذلــك أيضــًا الجهــود المكّثفــة التــي يبذلهــا المجتمــع المدنــي مــن أجــل توثيــق المحاكمــة )مركــز 
العدالــة والمســاءلة الســوري/ المركــز الدولــي للبحــث وتوثيــق محاكمــات جرائــم الحــرب، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ 
لونــا وطفــة، مجلــةThe Levant News، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ الفــرع 251– التقاضــي فــي شــأن الجرائــم الســورية 
الوحشــية، بــود كاســت، متوفــر علــى اإلنترنــت؛ المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان، تقاريــر 

المحاكمة: أول محاكمة في العالم بشأن التعذيب في سوريا، متوفر على اإلنترنت. 
يجــب أن تأخــذ المحكمــة هذيــن االهتماميــن العلمــي والتاريخــي الكبيريــن بعيــن االعتبار وبالقدر المناســب 
فــي إطــار اســتعمالها للســلطة التقديريــة الخاصــة بهــا )راجــع بورغهــاردت فــي: رينــك/ اليبهولتــس، القانــون 
 Burghart in: Leibholz/Rinck, ..)الرقــم الهامشــي 1081 ومــا يليهــا ،GG 5 األساســي، الــدورة 82 02.2021، المــادة

).Grundgesetz, 82. Lieferung 02.2021, Art. 5 GG, Rn. 1081 ff

 تجــدر اإلشــارة باإلضافــة إلــى ذلــك إلــى أن هنــاك تفســيرًا ضيقــًا جــدًا لنــص القانــون فيمــا يتعلــق بالمــادة 
5 الفقــرة الثالثــة، الجملــة األولــى، الخيــار الثالــث مــن القانــون األساســي/ الدســتور األلمانــي، وعلــى عكــس ذلــك، 

تهدف المادة 169 الفقرة الثانية، الجملة األولى من قانون تنظيم القضاء GVG إلى فرض حرية العلم.

ثالثــًا. عــدم وجــود آثــار ســلبية للتســجيل الصوتــي وفقــًا للمــادة 169 الفقــرة الثانيــة/ الجملــة 
GVG الثانية من قانون تنظيم القضاء
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لــن يــؤدي التســجيل الصوتــي لجلســات المحاكمــة، وذلــك بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة جمــع األدلــة، إلــى آثــار 
ســلبية علــى المشــاركين فــي القضيــة أو األطــراف الثالثــة أو علــى المســار النظامــي للمحاكمــة، تجعــل مــن 
ــى وجــه  ــك، وعل ــة كذل ــر التســجيالت الصوتي ــن تؤث ــة بالعمــوم. ل ــاع عــن التســجيالت الصوتي الضــروري االمتن
الخصــوص، علــى أقــوال الشــهود والشــاهدات، ولــن تزيــد مــن أي خطــر قائــم محتمــل ضّدهــم، إذ أنــه وفــي هــذه 
الحالــة ال يطالــب الطلــب المقــّدم بتســجيل أقــوال الشــهود والشــاهدات أنفســهم، بــل بتســجيل تقييــم 
األدلــة فــي المرافعــات الختاميــة فقــط وكــذا الكلمــة األخيــرة المحتملــة للمتهــم وأســباب الحكــم. علــى عكــس 
االقتراحــات الســابقة لتســجيل المحاكمــة بالتســجيالت الصوتيــة، ال يوجــد فــي ذلــك خطــر مــن التأثيــر علــى 
أقــوال الشــهود والشــاهدات. ويمكــن لألشــخاص والمنظمــات المهتّميــن بالفعــل حتــى اآلن متابعــة األقــوال 
فــي المحاكمــة المفتوحــة للعامــة. أمــا أســماء الشــهود والشــاهدات فيجــب حمايتهــا فــي المرافعــات وفــي 

النطق بالحكم، كما هو الحال بالنسبة للمحاكمة بعمومها.

أمــا بالنظــر إلــى األقــوال المحتملــة لمشــاركين فــي القضيــة بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة جمــع األدلــة، 
فيمكــن إضافــة علــى مــا ســبق أن يتــم االحتفــاظ بالتســجيالت وفقــًا للمــادة 169 الفقــرة الثانيــة/ الجملــة 
الرابعــة مــن قانــون تنظيــم القضــاءGVG  فــي األرشــيف االتحــادي أو األرشــيف التابــع للواليــة بعــد اكتمــال 
المحاكمــة. وألن المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز تنّفــذ فــي هــذه المحاكمــة الواليــة القضائيــة االتحاديــة 
وفقــًا للمــادة 120 الفقــرة األولــى رقــم 8 مــن قانــون تنظيــم القضــاءGVG  فمــن المفتــرض أن يتــم تقديــم 
التســجيل الصوتــي للمحاكمــة إلــى األرشــيف االتحــادي. تبلــغ فتــرة الحمايــة العامــة وفقــًا للمــادة 11 الفقــرة 
األولــى مــن قانــون األرشــيف االتحــادي BArchG 30 عامــًا. وألن تســجيالت جلســات المحاكمــة هــذه تمــّس 
حقوقــًا شــخصية حساســة جــدًا فــإن فتــرات الحمايــة الخاصــة الــواردة فــي المــادة 11 الفقــرة الثانيــة مــن قانــون 
األرشــيف االتحــادي تنطبــق علــى إتاحــة الولــوج إلى التســجيالت. وفقًا لذلك يمكن اســتخدام المواد المؤرشــفة 
بعــد انتهــاء فتــرة الحمايــة العامــة، كأقــرب موعــد عشــر ســنوات بعــد وفــاة الشــخص الــذي تتعلــق بــه المــادة 
المعنيــة، مــن حيــث الغــرض المقصــود منهــا أو محتواهــا األساســي. ويمكــن تقصيــر فتــرة الحمايــة، إذا وافــق 
الشــخص المعنــي علــى ذلــك، حســب المــادة 12 الفقــرة الثانيــة/ الجملــة األولــى مــن قانــون األرشــيف االتحــادي، 
أو إذا كان األمــر ضروريــًا لمشــروع بحــث علمــي أو تلبيــة لمطالــب مشــروعة تكــون فــي مصلحــة شــخص آخــر 
أو هيئــة، وإذا كان مــن الممكــن اســتبعاد أي ضــرر بمصالــح تســتحق الحمايــة عبــر مجموعــة مــن التدابيــر 
المناســبة، وال ســيما مــن خــالل تقديــم نســخ مــن دون ذكــر أســماء األشــخاص، حســب المــادة 12 الفقــرة 
الثانيــة/ الجملــة الثانيــة مــن قانــون األرشــيف االتحــادي. ووفقــًا للمــادة 12 الفقــرة الرابعــة مــن قانــون األرشــيف 
االتحــادي، يتطّلــب تقصيــر أو تمديــد فتــرات الحمايــة موافقــة المحكمــة التــي نشــأت فيهــا المــادة المؤرشــفة 
)راجع أيضًا من منشــورات البرلمان األلماني  BT-Drs. 18/10144، ص 20(. إن التوفيق بين القيام بتســجيالت 
صوتيــة لمحاكمــات والحقــوق الشــخصية العامــة للمشــاركين فــي القضيــة الناتجــة عــن المــادة 2 الفقــرة 
األول مــن القانــون األساســي الدســتور األلمانــي، باالرتبــاط بالمــادة 1 الفقــرة األولــى مــن القانــون األساســي، 
وال ســيما حقــوق المّدعيــن بالحــق المدنــي والمّتهميــن، يضمنهــا النــص القانونــي التكميلــي باإلضافــة إلــى 
أحــكام قوانيــن األرشــفة، وذلــك وفقــًا للمــادة 169 الفقــرة الثانيــة/ الجملــة الثالثــة مــن قانــون تنظيــم القضــاء 
GVG الــذي ال يســمح باســتخدام التســجيالت أمــام أيــة محكمــة. بهــذه التدابيــر اســتوفى المشــّرعون طلــب 
مجلــس الواليــات بجعــل التســجيالت »فوالذيــة«، أيــة منيعــة ضــّد أي اختــراق غيــر مرغــوب فيــه. وأقــرت رابطــة 
القضــاة األلمانيــة بــأن هــذا النــص أزال بعــض المخــاوف التــي تــم التعبيــر عنهــا بهــذا الصــدد )مــن منشــورات 
البرلمــان األلمانــي BT-Drucks. 18/10144، ص 36؛ رابطــة القضــاة األلمانيــة، بيــان صــادر عــن الرابطــة بشــأن 
االتصــال  وســائل  ولتحســين  المحاكمــات  فــي  اإلعالمــي  الجمهــور  توســيع  لقانــون  الــوزاري  المشــروع 
لألشــخاص ضعــاف الســمع والنطــق ]EMöGG[، رقــم 16/12، تمــوز/ يوليــو 2016؛ لجنــة الشــؤون القانونيــة 

وحماية المستهلكين، محضر االجتماع 140، 29 آذار/ مارس 2017، ص 32 وما يليها(.

)BT-Drucks. 1810144/, S. 36; Deutscher Richterbund, Stellungnahme des Deutschen Richterbundes 
zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit in 
Gerichtsverfahren und zur Verbesserung der Kommunikationshilfen für Sprach- und Hörbehinderte 
]EMöGG[, Nr. 1216/, Juli 2016; Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, Protokoll der 140. Sitzung, 

29. März 2017, S. 32 f.(.
أخيــرًا تنــص المــادة 169 الفقــرة الثانيــة/ الجملــة الثانيــة مــن قانــون تنظيــم القضــاء GVG خصيصــًا علــى 
إمكانيــة الحظــر الجزئــي للتســجيالت، حتــى بشــكل عفــوي، إذا كان هناك تهديد لمصالح مشــروعة للمشــاركين 
أو ألطــراف ثالثــة. علــى هــذه الخلفيــة، وبالنظــر إلــى األهميــة التاريخيــة البــارزة للمحاكمــة، فــإن العــزوف التــام 
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عــن التســجيل ســيكون غيــر مناســب. مــن هنــا ال توجــد أيــة تحفظــات تجــاه إحالــة هــذا الطلــب إلــى األطــراف 
المشاركة في القضية للتعليق عليه.

عن التنفيذ الفني للتسجيل الصوتي ج.  

إن تنفيــذ إنتــاج تســجيالت صوتيــة أمــر هّيــن ويــكاد ال يحتــاج أيــة مــوارد، خصوصــًا وأنــه لــن يتطّلــب تعديــاًل 
لتنظيــم القاعــة، يكفــي أن يتــم وصــل جهــاز التســجيل بأحــد مآخــذ الســماعات الموجــودة، إذ أن كل كمبيوتــر 
محمــول أصبــح اآلن قــادرًا علــى التســجيل. ُتظهــر تجربــة المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي ناومبــورغ فــي 
محاكمــة شــتيفان ب. العــام الماضــي )OLG Naumburg، 1 St 1/20( أن التســجيالت الصوتيــة فــي قاعــة 
المحكمــة ال تتطّلــب إال القليــل مــن الجهــد فقــط، حيــث تــم تســجيل المحاكمــة بالكامــل بواســطة نظــام 
الصــوت الموجــود أصــاًل فــي قاعــة المحكمــة. وفــي محاكمــة حــارس ســابق تابــع لتنظيــم قــوات الحمايــة النازية 
أس. أس. فــي معســكر اعتقــال شــتوتهوف برونــود، تــّم كذلــك إصــدار األمــر بالتســجيل منــذ البدايــة بــدون أيــة 

  )jug 19/LG Hamburg, 617 Ks 10( .تعقيدات

مع أطيب التحيات

]تواقيع مقدمي ومقدمات الطلب[ 
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محضــر اليــوم التاســع والســبعين مــن الجلســات 
المحكمــة  أمــام  ر(  )أنــور.  لمحاكمــة  الرئيســية 

اإلقليمية العليا
في كوبلنز في 7 يوليو/ تموز من العام 2021

مالحظة تمهيدية: 
هــذا محضــر لجلســة المحاكمــة الرئيســية المنعقــدة فــي 7 يوليــو/ تمــوز مــن العــام 2021 وهــو اليــوم التاســع 
والســبعين للجلســات الرئيســية لمحاكمــة )أنــور. ر( أمــام المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز. تــم إعــداده 
ــة هــذا النــص تبعــًا  ــا بكتاب ــة. لقــد قمن ــى الترجمــة األلماني ــاًء عل ــة أو بن داخــل قاعــة المحكمــة باللغــة األلماني
للمعلومــات المتوفــرة لدينــا، لكنــه ليــس عبــارة عــن تســجيل حرفــي لمــا جــرى أثنــاء المحاكمــة. فــي الحــاالت 
ــا باالســتعانة بإضافــات مناســبة. أمــا بالنســبة  ــم نســتطيع فيهــا أن نعيــد صياغــة الــكالم بدقــة قمن التــي ل
لألماكــن التــي توجــد فيهــا فجــوات فــي مالحظاتنــا، أو اعتبرنــا فيهــا أنــه مــن الضــروري حمايــة هويــة الشــاهد، 
فقــد أشــرنا إليهــا فــي النــص علــى النحــو التالــي ]...[والطريقــة بنفســها قمنــا أيضــًا باإلشــارة إلــى أحــداث 

متكررة نستغني عن وصفها في إطار هذا المنشور، بغية تحقيق الوضوح وسهولة استيعاب النص.

تحذير من إثارة عواطف قوية: 
يشــمل هــذا المحضــر أقــوااًل تصــف حــاالت ســوء معاملــة وتعذيــب واســتخدام لعنــف جنســي، قــد تكــون 

مرهقة نفسيا و/ أو قد تثير ذكريات معينة لدى أشخاص قد مّروا بتجارب مشابهة.

07/07/2021

افتتاح الجلسة في الساعة 9:30 صباحًا

الحاضرون:

•

•

•

•

•

هيئة المحكمة؛
عن مكتب المدعي العام االتحادي: المدعي العام األعلى كلينج Klinge، المدعية العامة بولز Polz؛

المّتهم؛

الدفــاع: المحامــي زيروفســكي  Zierowski)يتقــدم بطلــب تعيينــه، ُقــرر وأُعلــن: ســيتم تعيينــه لهــذا اليــوم 
عن المحامين بوكير  Böcker وفراتسكي Fratzky(؛

عــن المدعيــن بالحــق المدنــي: المحامــون شــولتس، ريجــر، محمــد، د. أوميشــن، د. كروكــر، شــارمر، بانــس 
)Schulz, Reiger, Mohamed, Dr. Oehmichen, Dr. Kroker, Scharmer, Bahns(

، والمحامــي بانــس لــم يســتلمها  القاضيــة الرئيســة: لقــد قمــت بتوزيــع أقــراص مدمجــة مــن المجلــد 
بعد ولكنه سيحصل عليها.

، ، مــن دمشــق، ســوريا، 62 ســنة، يتــم اســتدعاؤه عــن طريــق المحامــي د. كروكــر، ال  الشــاهد: 
يزاول حاليًا أية مهنة، وال تربطه بالمّتهم صلة قرابة مباشرة وال عن طريق الزواج.
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] يتّم إطالع الشاهد على حقوقه وواجباته [

الرئيسة: في 22 يوليو/ تموز 

ال تبدأ الجلسة الرئيسية حتى الساعة 10 صباحًا.
رداً على سؤال الرئيسة

الســؤال )س(: نعلــم أنــه تــم اســتجوابك مــن قبــل، ولكننــا بحاجــة إلــى ذلــك مــرة أخــرى. نهتــم هنــا خاصــة 
بفــرع الخطيــب. أوّد أن أكــّون فكــرة عامــة بإيجــاز. مــن أنــت؟ وكيــف أصبحــت معارضــًا للنظــام، وربمــا أيضــًا كــم 

مرة اعتقلت؟
الجــواب )ج(: شــكرًا. اســمي ]االســم األول واللقــب[، أبلــغ مــن العمــر 62 عامــًا. كان لــدي شــركة ]...[ فــي 
ســوريا. تخرجــت مــن جامعــة دمشــق، درســت االقتصــاد. المــرة األولــى التــي تــم فيهــا اعتقالــي كانــت ]فــي مايــو/ 
أيــار مــن العــام 2011[. زوجتــي مــن درعــا، وهــي المدينــة التــي انطلقــت منهــا الثــورة. النظــام حاصــر مدينــة درعــا 
لمــدة ثالثــة أشــهر. وقــد ســمعت زوجتــي عــن مظاهــرة كانــت ســتخرج فــي ســاحة عرنــوس في دمشــق احتجاجًا 
علــى حصــار درعــا ومــن أجــل الســماح بإدخــال الحليــب والمــواد الغذائيــة إليهــا. شــاركت زوجتــي وبناتــي فــي هــذه 
المظاهــرة. كانــت شــعارات تلــك المظاهــرة: »حليــب لدرعــا وانهــاء الحصــار«. رافقــت زوجتــي وبناتــي خــالل 
هــذه المظاهــرة. أردت فقــط التقــاط صــور لهــن كتــذكار. التقطــت 12 أو 15 صــورة، وفــي غضــون ثــالث دقائــق 
حضــر رجــال األمــن هنــاك. عندمــا انتبهنــا إلــى اقتــراب رجــال األمــن ابتعدنــا تقريبــا 100 متــر مــن هنــاك. أشــار أحــد 
ــّي ]...[. ثــم اقتــرب منــي ســتة إلــى عشــرة مــن رجــال األمــن، واعتقلونــي  موظفــي األمــن الموجوديــن هنــاك إل
ــى ســيارة كان فيهــا  ــي إل ــع أنحــاء جســدي. اقتادون ــى جمي ــات عل ــد الضرب ــي. تلّقيــت عدي ــي وأطفال أمــام زوجت
معتقلــون آخــرون. ثــم قادونــا بالســيارة إلــى الفــرع رقــم 40 علــى مســافة 100 متــر مــن ســاحة عرنــوس. دخلنــا 
الفــرع وتــم اقتيادنــا إلــى الطابــق الثانــي. قبــل ذلــك أخذونــا إلــى ممــر كان فيــه معتقلــون آخــرون لــم أعرفهــم. كان 
مــن بيــن المعتقليــن أولئــك ثــالث أو أربــع شــابات. عصبــوا عينــّي، وقّيــدوا يــدّي بكابــالت وراء ظهــري. كان علينــا 
االنتظــار حوالــي ســاعة إلــى ســاعة ونصــف فــي هــذا الممــر. تــم إدخــال كل معتقــل مــن المعتقليــن علــى حــدة 

إلى الضابط. عندما جاء دوري استقبلني ذاك الضابط باإلهانات والكلمات البذيئة.

س: سؤال موجز، هل يمكنك أن تصف أين كنت؟
ج: في الفرع 40 . ]...[

س: شكرًا جزياًل، تفضل أكمل..
ج: عندمــا كنــت مــع الضابــط كان ســيئًا جــدًا معــي. فــي البدايــة اتهمنــي بأنــي عميــل ألمريــكا وإســرائيل 

والسعودية.

لقــد نســيت أن أذكــر شــيئًا ســابقًا: عندمــا تــم اعتقالــي أخــذوا منــي أغراضــي الخاصــة، مثــل هاتفــي الخلوي 
ومحفظتــي، وعندمــا تــم إدخالــي إلــى غرفــة الضابــط لــم يكــن معــي أي شــيء. ســألني الضابــط لمــاذا التقطــت 
الصــور؟ قلــت لــه إنــي كنــت ألتقــط الصــور فقــط، وكانــت المناســبة مظاهــرة أقامتهــا نســاء وأردت فقــط 

التقاط بعض الصور. 

ســألني عــن انتمائــي الدينــي، فقلــت: أنــا مســلم. ســألني إن كنــت أنتمــي إلــى حــزب سياســي، فقلــت: ال، ال 
أنتمــي إلــى أي حــزب. ثــم نــادى علــى أحــد الحــراس فأخرجنــي مــن الغرفــة. كان علــّي االنتظــار أكثــر مــن ســاعة فــي 

الخارج في الممر.

ثــم تــم اقتيادنــا مــن المدخــل الجانبــي إلــى البوابــة الرئيســية. وضعونــا فــي حافلــة معصوبــي األعيــن 
ومقيــدي األيــدي. تتســع هــذه الحافلــة لـــ 20 إلــى 25 شــخصًا، وال يمكــن رؤيــة مــا فــي داخــل تلــك الحافلــة بســبب 
الســتائر المظلمــة التــي تغّطــي نوافذهــا. ضربنــي أحــد الحــراس، واســتطعت أن ألمــح قليــاًل مّمــا حولــي ألن 

العصابة كانت قد انزلقت.
ســارت الحافلــة لمــدة 40 دقيقــة تقريبــًا. كنــت أعــرف فــي أي اتجــاه كّنــا نســير، ألننــي كنــت أعــرف الطريــق. 
]...[ عندمــا وصلــت الحافلــة إلــى مقصدهــا علمــت بأننــا فــي فــرع الخطيــب. كنــت أعرفــه يقينــًا ألن الحافلــة 
كانــت قــد دخلــت فــي الفنــاء األمامــي، وكنــت أعــرف هــذا المدخــل للفــرع. ]...[ وعندمــا تــم إدخالنــا إلــى الفــرع ]...[ 
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كان هنــاك رجــال أمــن مســلحين بعصــي خشــبية وكابــالت كهربائيــة. ضربونــا حتــى وصلنــا إلــى مدخــل الفــرع، 
وهــذا مــا يســمونه »حفــل الترحيــب«. عندمــا وصلــت إلــى فــرع الخطيــب صعقنــي ضابــط أمــن بالكهربــاء ممــا 

سبب لي ألمًا شديدًا.

قادونــا نــزواًل إلــى الطابــق الســفلي، حوالــي عشــر درجــات نــزواًل إلــى القبــو. تــّم رفــع العصابــات عــن أعيننــا 
بينما بقيت أيدينا مقيدة. ]...[

تــم إدخالنــا إلــى غرفــة مســاحتها حوالــي 50 إلــى 60 متــرًا مربعــًا. كان هنــاك معتقلــون لــم أكــن أعرفهــم 
وأربعــة حــراس عنــد مدخــل ذاك العنبــر. تعّرضنــا للضــرب باألســالك، وطلــب مّنــا الحــراس تســليم مالبســنا. 
اضطررنــا إلــى نــزع كل شــيء، وأخــذوا منــا جميــع األشــياء المعدنيــة، مثــل األحزمــة والمفاتيــح ومــا إلــى ذلــك. 
كانــت المعاملــة ســيئة للغايــة. تــم تفتيــش المالبــس ومــن ثــم إعادتهــا إلينــا. طلبــوا منــا الدخــول إلــى العنبــر 

والجلوس في آخره.

كانــت هنــاك نافذتــان فــي ذاك العنبــر تطــالن علــى غرفــة التحقيــق فــي الجانــب اآلخــر. ]...[ ومــن خــالل 
هاتيــن النافذتيــن كنــا نســمع صــراخ التعذيــب لمــدة أربــع ســاعات. بعــد 4 ســاعات تــم المنــاداة باســمي، 
فعــدت إلــى الممــر الــذي ُأدخلونــا منــه. ]...[ دخلــت غرفــة كان فيهــا )أنــور. ر( وضابــط آخــر اســمه )خضــر. خ(، 

عرفت األسماء من الالفتات التي كانت موضوعة على المكاتب هناك. ]...[

س: سؤال واحد، هل كنت ما تزال معصوب العينين وقتها أم ال؟
ج: لم أكن معصوب العينين أثناء التحقيق األول. ]...[

س: كم كان عدد االشخاص هناك؟ كم عدد المكاتب التي عليها الفتات.. كم عدد األشخاص؟
ج: كانــت هنــاك ثالثــة مكاتــب، فــي داخــل الغرفــة مباشــرة علــى اليميــن وعلــى الجانــب اآلخــر كان هنــاك 

مكتب. ]...[

س: هل ُذكرت الرتب على الالفتات؟
ج: نعم، النقيب )خضر. خ( والعقيد )أنور. ر(.

س: وماذا حدث بعد ذلك؟
ج: ســألني )أنــور. ر( عــن اســمي وعمــري، مــاذا أعمــل ولمــاذا جلبونــي إلــى هنــا. أخبرتــه بأننــي صــّورت 
زوجتــي التــي شــاركت فــي المظاهــرة ]...[فســألني إن كنــت أعــرف أحــدًا مــن مدينــة حمــص. ]...[ خــالل هــذا 
الوقــت الحظــت أنــه كان لطيفــًا جــدًا معــي. ســألته عــن ســبب وجــودي هنــا فقــال: »الحقــًا ستكتشــف مــا يتــم 
اتهامــك بــه«. ســألته بشــكل أكثــر تحديــدًا: »لمــاذا أنــا فــي فــرع الخطيــب؟«، الحظــت انزعاجــه، احمــر وجهــه 
وانقلبــت معاملتــه معــي وتصرفاتــه، تغّيــرت تمامــًا. نفــى أننــا فــي فــرع الخطيــب. قلــت لــه: »مبلــي، مبلــي ]...[ 

أنكر األمر مرة أخرى ]...[ عندها استدعى حارسًا وأمره: »أخرجه من هنا«.
س: هل ما زلت تتذكر المالبس التي كان يرتديها من كان يحقق معك؟

ج: أتذكر، نعم. كان )أنور. ر( يرتدي بدلة رياضة رمادية اللون من ماركة أديداس.

س: سؤال غبي جدًا، هل ترى هذا المحقق هنا في هذه القاعة؟
ج: نعم، إلى يميني. كانت صحته أفضل بكثير في ذلك الوقت.

س: فقال إذن »اخرج«، وماذا حدث بعد ذلك؟
ج: ثــم ُأعــدت مــرة أخــرى إلــى العنبــر الــذي ذكرتــه ســابقًا ]...[ ثــم اضطــررت إلــى االنتظــار لمــدة ســاعة 
تقريبــًا. ثــم جــاء حــارس معــه قائمــة أســماء ونــادى علــى عشــرة أو خمســة عشــر شــخصًا. نقلونــا إلــى زنزانــة 
أخــرى. كانــت الزنزانــة علــى بعــد خمســة أو ســتة أمتــار مــن غرفــة التحقيــق. لقــد حســبت المســافة بنــاًء علــى 
الخطــوات بشــكل تقريبــي. كان هنــاك ســتة إلــى ســبعة أشــخاص فــي تلــك الزنزانــة ومســاحتها ثالثــة فــي ثالثــة 

أمتار، وهناك مرحاض مفتوح تخرج منه روائح كريهة للغاية.
فــي الزنزانــة بدأنــا نتعــرف علــى بعضنــا البعــض: »مــن أنــت، مــن أيــن أنــت، مــاذا تفعــل؟«، كان قــد مضــى 
علــى المعتقليــن هنــاك فتــرات مختلفــة مــن الزمــن، واحــد منهــم معتقــل منــذ أكثــر مــن عــام. كانــت الزنزانــة 
مظلمــة للغايــة ولــم يكــن هنــاك ســوى ضــوء واحــد بقــي مضــاًء ليــاًل ونهــارًا. لــم نتمكــن مــن التمييــز بيــن الليــل 
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والنهــار. كنــت أنــا أكبــر المعتقليــن هنــاك عمــرًا ]...[ والطعــام كان ســيئًا للغايــة. لــم أتنــاول أي شــيء لمــدة 
يوميــن أوثالثــة. قــال لــي أحــد المعتقليــن وهــو المعتقــل منــذ أكثــر مــن عــام: »عمــي، عليــك أن تــأكل ألنــك ال 

تعرف كم ستبقى هنا.«

عندمــا طلبــت دواء ارتفــاع ضغــط الــدم شــتموني. بعــد ثالثــة أو أربعــة أيــام نــادوا علــى اســمي. ثــم 
ــدي خلــف  ــد ي ــم تقيي ــاّي، ت ــع مالبســي وُعصبــت عين ــى خل ــرت عل ــاك ًأجب ــق، هن ــى أمــام غرفــة التحقي ــي إل أخذون
ظهــري ثــم أدخلونــي مــرة أخــرى إلــى غرفــة التحقيــق. كان النقيــب )خضــر. خ( و)أنــور. ر( فــي تلــك الغرفــة. 
تعرفــت علــى )أنــور. ر( مــن خــالل لهجتــه وهــي لهجــة حمصيــة تقليديــة. كمــا أننــي تعّرفــت أيضــًا علــى لهجــة 

)خضر. خ( ألنها اللهجة »النموذجية« للمنطقة الساحلية ]...[

س: تفضل تابع حديثك.
ج: عندمــا كنــت فــي الغرفــة تحــدث معــي النقيــب )خضــر. خ( وســألني لمــاذا التقطــت الصــور وألي 
غــرض؟ اتهمنــي بالتقــاط الصــور مــن أجــل بيعهــا لقنــاة الجزيــرة القطريــة أو لتلفزيــون المســتقبل اللبنانــي. 
أجبتــه: »ال، هــذا غيــر صحيــح، كان القصــد مــن التصويــر فقــط التــذكار، ودليــل علــى ذلــك أنــه ال يظهــر فــي الصــور 

إال زوجتي وبناتي!«.

طلــب منــي الركــوع والنظــر إلــى األرض فقــط. نــزع العصابــة عــن عينــي للحظــة، وأرانــي صــورًا كان قــد 
طبعها من هاتفي الخلوي وسألني: »من هم هؤالء األشخاص في هذه الصور؟«

أجبتــه: »هــذه زوجتــي وهــذه ابنتــي الصغيــرة وهــذه ابنتــي الكبيــرة«. أرانــي صــورًا أظهرتنــي أثنــاء التقاطــي 
للصــور. قــال: »بســبب هــذه الصــور يشــتبه فــي أنــك قمــت بتصويــر المظاهــرة«. قلــت تعليقــًا علــى ذلــك: »ال 
أعلــم أن التصويــر ممنــوع فــي ســوريا. كان هنــاك أيضــًا صحفيــون أجانــب يقومــون بالتصويــر«، وأضفــت: »وفقًا 
للقانــون الســوري هــذا ليــس ممنوعــًا«. حينهــا أخــرج مسدســه ولّقمــه وكأنــه ســيطلق النار. صّوب المســدس 
إلــى صدغــي وضربنــي بــه هنــاك عــدة مــرات، ثــم قــال: »ســأجعلك تعتــرف بأنــك صــّورت للجزيــرة«. ركلنــي بقــوة 
علــى كتفــي وأنــا راكــع علــى ركبتــي فتدحرجــت. طلــب مــن الحــراس أن يقومــوا بـــ »أعمالهــم«. خــالل ذلــك الوقــت 

سمعت شيئًا يقال بصوت خفيض بين )أنور. ر( و)خضر. خ(، لكنني لم أفهم من الكالم شيئًا.
تعرضــت للضــرب باألســالك الكهربائيــة. دام ذلــك حوالــي عشــر دقائــق أو أكثــر. أطلقــت صرخــة لــم تخــرج 

عني قط في حياتي.

بعــد عودتــي إلــى الزنزانــة كان هنــاك زميــل فــي الحبــس نصحنــي قائــاًل: »إذا تــم أخــذك للتحقيــق فهنــاك 
خيــاران عليــك القيــام بهمــا: إمــا أن تبقــى صامتــًا تمامــًا وتعــّض يــدك أو أن تصــرخ بعلــّو صوتــك بحيــث تشــبع 

سادية المحقق«. وبالفعل صرخت بصوت عال جدًا.. كنت مرهقًا جدًا ومتعبًا جدًا. ]...[
س: هــل كان مــن الممكــن مالحظــة مــا كان يــدور حولــك فــي القبــو أي أثنــاء التحقيــق األول والثانــي فــي 

غرفة التحقيق هذه؟ على سبيل المثال كنت تسمع صرخات؟
ج: كانــت تلــك الصرخــات مســموعة طــوال الوقــت. أمــا إذا كانــت هــذه الصرخــات تأتــي مــن الغرفــة 

نفسها أم من غرف أخرى فال أعرف ذلك.

أسئلة المقرر:

س: إذن سأطلب منك االستمرار في وصف ما حدث لك حسب الترتيب الزمني.
ج: بعــد هــذا التحقيــق، بعــد أن انتهــوا مــن ضربــي، قالــوا للحــراس أن يخرجونــي ويأخذونــي إلــى حيــث 
كنــت. أمســكوا بقدمــّي وســحبوني إلــى خــارج الغرفــة وأعادونــي إلــى الزنزانــة ]...[ عندمــا كنــت فــي الزنزانــة شــعر 

السجناء بالقلق علي وساعدوني، وضعنا الماء على ظهري وعلى يدي حيث تعرضت للضرب.

س: ما نوع اإلصابات التي تعّرضت لها؟ أين أصبت؟
ج: تلقيــت معظــم الضربــات علــى ظهــري وقدمــّي. كنــت مســتلقيًا علــى بطني علــى األرض حين تعّرضت 
للضــرب، ويــداي وقدمــاي مربوطــة ببعضهــا البعــض خلــف ظهــري. تلّقيــت معظــم الضربــات علــى ظهــري 

وفخذّي ورأسي وقدمّي.
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س: تقصد بالقدمين باطن القدمين؟
ج: أســفل الرجــل وعلــى القــدم. باللغــة العربيــة نقــول ]الرجــل[ ولكنهــا القــدم بأكملهــا )بمــا فــي ذلــك 

الرجل كما في اللهجة البافارية(.

س: حسنًا، إذن مرة أخرى السؤال: هل انضربت على الجهة السفلى لقدميك؟  
ج: نعم.

س: تابع حديثك عّما حصل فيما بعد!
ج: ســكب زمالئــي فــي الزنزانــة المــاء البــارد علــى جســدي. فــي الليلــة األولــى لــم أســتطع النــوم بســبب 
األلــم. بعــد ثالثــة إلــى أربعــة أيــام تّمــت مناداتــي باســمي، ثــم تــم نقلــي إلــى زنزانــة انفراديــة. لقــد دخلــت وكانــت 
المســاحة 1 × 1.5 متــر أو 1 × 1.75 متــرًا، علــى األغلــب 1.5 متــر، ألننــي عندمــا حاولــت االســتلقاء اصطــدم رأســي 
ــان أو ثــالث  ــة، روائحهــا كريهــة، وثمــة بطانيت ــة ســيئة للغاي ــة االنفرادي وقدمــاي بالجــدران. كانــت هــذه الزنزان
بطانيــات مّتســخة للغايــة. أظــّن أنــه حتــى الحيوانــات ال تســتطيع العيــش هنــاك. كنــت غاضبــًا جــدًا، وضربــت 
قدمــّي بالحائــط ورأســي بيــدي. كانــت المــرة األولــى التــي أكــون فيهــا فــي مثــل هــذا الموقــف. نفســيتي متعبــة، 
ولــم أســتطع التمييــز بيــن النهــار والليــل. مــن خــالل األذآن الــذي تناهــى إلــّي عرفــت الوقــت تقريبــًا. لــم ُيســمح 
لــي بالذهــاب إلــى المرحــاض إال فــي الســاعة الســابعة صباحــًا أو الســابعة مســاًء.. بعــد ثالثــة أو أربعــة أيــام 

ُفتح الباب فجأة.

س: أكّمل!
ج: بعــد ثالثــة أو أربعــة أيــام ُفتــح البــاب فجــأة. دخــل ثالثــة حــراس وكان )أنــور. ر( وراءهــم. طلــب منهــم 
خلــع مالبســي. كان فــي أيديهــم جهــاز، حوالــي 70× 30 ســم، وهنــاك كابــالت كهربائيــة مّتصلــة بــه. عصبــوا عينــّي، 

وضعوا كلبشات معدنية في يدّي . ]...[
الحظــت أن أحــد الحــراس ربــط الوصلــة الكهربائيــة بالكلبشــات. بعــد فتــرة، حوالــي دقيقــة إلــى دقيقتيــن، 
ــع أو  ــة مــرة وضعيفــة مــرة أخــرى. بعــد أرب شــعرت بصاعقــة كهربائيــة فــي جميــع أنحــاء جســدي، كانــت قوي
ســت مــرات ســكبوا المــاء علــّي، تبعــه صعــق كهربائــي قــوي للغايــة. ظننــت أننــي ســأموت. طلبــت منهــم ومــن 

)أنور. ر( التوقف، وقلت إني على استعداد لالعتراف بكل شيء.
قــال أحــد الحــراس أو ربمــا )أنــور. ر( نفســه، ال أعــرف، »عليــك أن تنســى أنــك كنــت فــي فــرع الخطيــب، 
وســًأحضر زوجتــك وبناتــك وابنــك كذلــك إلــى الفــرع، والحــراس ســيغتصبونهم حتــى تعتــرف بأنــك بعثــت 
الصــور إلــى قنــاة الجزيــرة«. قلــت إنــي مســتعّد لالعتــراف بــأي شــيء. فــي غضــون عشــر إلــى اثنتــي عشــرة 

دقيقة تلقيت ما مجموعه 15 صعقة كهربائية، وسكبوا علّي الماء مرتين.

عندمــا أزيلــت عصابــة العينيــن واألصفــاد رأيــت أصابعــي وهــي تنــزف. كانــت تلــك تجربــة لــم أعشــها قــط 
في حياتي.

الرئيسة: استراحة لمدة 15 دقيقة من الساعة 10:37 لغاية الساعة 10:50.
الرئيســة: توقفنــا عنــد حديثــك عــن الصدمــات الكهربائيــة، فلنتابــع. هــل يمكنــك إذن إخبارنــا مــاذا وقــع 

بعد هذا الحدث؟
ج: بعــد أن أزالــوا األصفــاد رأيــت الــدم يتدفــق مــن أصابعــي. كان هــذا مؤلمــًا للغايــة. شــعرت باأللــم 
األقــوى فــي منطقــة الكتــف وفــي مؤخــرة رأســي وســقطت أرضــًا. مكثــت فيمــا بعــد فــي هــذه الزنزانــة االنفرادية 
حتــى اليــوم التالــي. فكــرت أن هــؤالء ليســوا ببشــر، عاملونــي بهــذه الطريقــة كالوحــوش، علــى الرغــم مــن أنــي 
طيلــة عمــري لــم أؤمــن أبــدا بوجــود وحــوش فــي هــذه الدنيــا. كانــت هنــاك حشــرات فــي الزنزانــة االنفراديــة 
وصراصيــر صغيــرة، تحّدثــت إليهــا قائــاًل »أنــت تمــر أمامــي وال تؤذينــي بشــيء! لكــن تلــك الوحــوش فــي الخــارج«. 
حملــت أحــد الصراصيــر علــى يــدي ولــم يؤذينــي بشــيء. اتضــح لــي حينهــا أن الوحــوش كانــت فــي الخــارج وأصبــح 

الصرصور بالنسبة لي كائنًا لطيفًا وأليفًا ]...[

س: فيما يتعلق بهذا التعذيب أو بعده، هل تّم التحقيق معك مرة أخرى؟
ــر الجماعــي. كنــت أســمع مــن هنــاك صــراخ مــن يتعّرضــون  ــى العنب ــي إل ج: بعــد يــوم أو يوميــن أعادون
للتعذيــب. يشــبه الصــوت الــذي ســمعته صــوت ابنــي إلــى حــد بعيــد ]...[ اعتقــدت أنهــم أحضــروا عائلتــي إلــى 
هنــا، بمــن فيهــم ابنــي. كانــت نفســي محطمــة بشــكل تــام. مكثــت فــي ذلــك العنبــر لمــدة أربعــة إلــى خمســة 
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أيام أخرى ]...[

س: هل التقيت بـ)أنور. ر( مرة أخرى شخصيًا عدا التحقيق األول في فرع الخطيب؟
ج: ال، لم أره شخصيًا منذ ذلك الحين.

س: حســنًا، دعنــا نعــود مــرة أخــرى إلــى التحقيــق األول، حيــث كانــت هنــاك المكاتــب التــي عليهــا الالفتــات 
باسم )أنور. ر( من الذي أجرى هذا التحقيق بشكل أساسي؟

ج: )أنور. ر( لدى التحقيق األول.

س: وكيــف كانــت العالقــة بينــه وبيــن الشــخص اآلخــر الموجــود؟ هــل كانــت عالقــة تبعيــة فوقيــة؟ كيــف 
تعاملوا مع بعضهم البعض؟

ج: ال أتذكر ذلك، لكن المسافة بين االثنين كانت حوالي أربعة إلى خمسة أمتار.

س: ]ُيعــرض علــى الشــاهد النــص المســجل فــي الصفحــة 18 مــن المجلــد V.9 مــن ملــف الوقائــع[ 
»ســؤال: هــل ســمعت كيــف كان )خضــر. خ( و)أنــو.  ر( يخاطبــان بعضهمــا البعــض؟ هــل كان هنــاك فــرق فــي 

طريقة الحديث؟«
ج: كان الحديــث عاديــًا جــدًا، وليــس بنبــرة أمــر أو شــيء مــن هــذا القبيــل. خاطــب )خضــر. خ( )أنــور. ر( 
باســتخدام عبــارة »ســيدي«، بينمــا تحــّدث )أنــور. ر( إلــى )خضــر. خ( بلهجــة كانــت تميــل إلــى األمــر أكثــر. ولكــن 

)أنور. ر( لم يتحدث كثيرًا كما ذكرت سابقًا«.
ج: ال أتذكر ذلك.

س: لقد سئلت عن هذا:
ســؤال: هــل ســمعت يومــًا أن )أنــور. ر( أصــدر أمــرًا محــددًا إلــى )خضــر. خ(؟ هــل كانــت هنــاك تعليمــات 

محّددة من )أنور. ر( لـ)خضر. خ( أثناء التحقيق؟ »
ج: لم أعد أتذكر ذلك.

س: لقد أجبت آنذاك: ال. كقاعدة عامة ليس من المعتاد أيضًا أن تصدر أية أوامر أمام المعتقلين.

غرفتيــن  فــي  كنــت  أنــك  أخبرتنــا  اآلخريــن.  والســجناء  االحتجــاز  ظــروف  حــول  األســئلة  بعــض  لــدي 
مختلفتيــن، مــرة كانــت المســاحة حوالــي 60-50 متــرًا مربعــّا، ومــرة  أخــرى حوالــي ثالثــة فــي ثالثــة أمتــار، فإلــى أيــة 

درجة كانت الغرفتان مليئتين؟ كم عدد األشخاص فيهما؟
ج: كان هنــاك مــا بيــن 25 و30 شــخصًا فــي الغرفــة التــي مســاحتها ثالثــة أمتــار فــي ثالثــة أمتــار. كانــت 
هنــاك حركــة دوران دائمــة: ثالثــة دخلــوا وُأخرجــوا أربعــة. لــم يكــن رقمــًا ثابتــًا لعــدد األشــخاص. لكــن فــي الزنزانــة 
التــي بلغــت مســاحتها 60 متــرًا مربعــًا كان هنــاك أكثــر مــن 60 شــخصًا، 60 أو 70. كان الهــواء ســيئًا للغايــة 

ولم يكن هناك أي مساحة تقريبًا.

س: كيف كان حال زمالئك في الزنزانة؟ هل كانوا يعانون من إصابات؟
ج: فــي الزنزانــة التــي كنــت فيهــا فــي البدايــة لــم أَر أيــة إصابــات، ألن الجميــع كانــوا حديثــي الوصــول. أمــا 
عندمــا تــم أخــذ األشــخاص للتحقيــق، ثالثــة إلــى أربعــة أشــخاص، ومــن ثــم إعادتهم مــن التحقيــق كانت صحتهم 

سيئة للغاية بسبب الضربات بالكوابل التي تعرضوا لها.

س: هل يمكن أن تصف لنا أكثر شكل إصاباتهم وكيف كان حالهم؟
ــار التعذيــب بالكابــالت ظاهــرة علــى ظهورهــم.  ج: كان وضعهــم مثــل وضعــي، لكنهــم أصغــر منــي. آث
رأيــت هــذه اآلثــار علــى أشــخاص آخريــن وليــس علــى نفســي طبعــًا. أقــدام اثنيــن أو ثالثــة منهــم كانــت تنــزف. 

هم أنفسهم الذين كانوا معي في الزنزانة.

س: هل تحّدثت مرة مع الزمالء في الزنزانة عما حدث لهم وكيف تعرضوا للتعذيب؟
ج: تحــّدث الجميــع عــن تعرضهــم للضــرب بالكوابــل. قــال واحــد منهــم فقــط إنــه تعــّرض للتعذيــب 

بطريقة »الشبح«.
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س: ماذا حدث لهذا الشخص؟ بماذا اخبرك؟
ج: لم أعد أتذكر ذلك.

ــة تهــّدد  ــوا فــي حال ــاك ســجناء وضعهــم ســيء جــدًا حســب انطباعــك؟ أي أنهــم كان س: هــل كان هن
الحياة؟

ج: ال، لــم يكــن هنــاك، فقــد كّنــا فــي بدايــة الثــورة. لــم يكــن التعذيــب شــديدًا بعــد. هــذا مــا رأيتــه، ال 
أستطيع أن أقول ما حدث في الزنازين األخرى.

س: أشرت سابقًا إلى أن الطعام كان سيئًا للغاية. ماذا وكم تلّقيت من الطعام؟
ج: اســتلمنا خبــزًا عربيــًا، كيــس فيــه عشــرة أرغفــة لـــ 30 شــخصًا. ذات يــوم حصلنــا علــى خبــز متعفــن. فــي 
الصبــاح كنــا نســتلم جبنــة قاســية جــدًا مــع زيتــون كانــت جودتــه معقولــة. للغــداء كانــت لدينــا بطاطا مســلوقة، 
مليئــة الرمــل. خــالل تلــك األيــام الثمانيــة عشــر التــي قضيتهــا هنــاك جــاءت لنــا دجاجــة مــرة واحــدة فقــط. كانــت 
دجاجــة واحــدة مشــوية ل 20 أو 30 شــخصًا. لــم أحصــل علــى أي شــيء منهــا، بــل اســتطعت فقــط أن أغمــس 
ــراب والرمــل.. ســيء جــدًا.  ــوءًا بالت ــار ممل ــار. كان الخي ــا علــى جبــن وخي ــز فــي المرقــة. فــي المســاء حصلن الخب
قمنــا بمســح الخيــار بالبطانيــات أو غســلناه فــي المرحــاض. لــم نحصــل علــى المــاء، واضطررنــا لشــرب المــاء 

من المرحاض.

س: كيف أخرجت الماء من المرحاض؟ هل كانت هناك أوعية؟
ج: ال. شربنا باليد من الحنفية.

س: هل فقدت وزنًا خالل هذه الفترة؟
 83 بعــد  95 كيلوغرامــًا وفيمــا  ذلــك  اثنــي عشــر كيلوغرامــا. وزنــي كان قبــل  لقــد فقــدت حوالــي  ج: 

كيلوغرامًا بين فرعّي الخطيب وكفرسوسة.

س: ذكــرت هــذا باختصــار ســابقًا: صــراخ ســجناء آخريــن تعّرضــوا للتعذيــب ســمعته فــي الزنازيــن 
المختلفة. متى كان هذا؟

ج: الصرخــات الناتجــة عــن التعذيــب كانــت موجــودة طــوال الوقــت. فــي الليــل لــم تكــن موجــودة دائمــًا، أو 
لنقل بقدر أقل.

س: بعــد ذلــك تــم نقلــك الــى كفرسوســة وتــّم االفــراج عنــك مــن هنــاك. ال نحتــاج إلــى ذلــك بتفصيــل 
كبير: هل كان الوضع مشابهًا هناك أم أسوأ؟

ج: أود أن أروي لكم قصة صغيرة حدثت لي في كفرسوسة إذا سمحتم.
عندمــا تــم نقلــي مــن فــرع الخطيــب إلــى كفرسوســة كان هنــاك صبــي يبلــغ مــن العمــر حوالــي 15 عامــًا 
فــي الحافلــة. تــم نقلــه إلــى الزنزانــة نفســها التــي كنــا فيهــا. كان هنــاك 30 شــخصًا فــي الزنزانــة فــي كفرسوســة. 
]...[ فــي اليوميــن األوليــن رفــض الصبــّي الحديــث مــع أي شــخص، وأردت التحــّدث إليــه لمعرفــة مــا هــي التهــم 
المســندة إليــه. فــي اليــوم الرابــع أو الخامــس أتــى إلــّي فــي آخــر الزنزانــة فقلــت لــه: »اعتبــرك مثــل ابنــي، أخبرنــي 
ــار الــدم التــي كانــت تبيــن علــى ســرواله. كان ســرواله مغطــًى ببقــع الــدم مــن  بمــا حــدث لــك«. ســألته عــن آث
األمــام والخلــف. فــي البدايــة لــم يــرد، كان متــرددًا، ثــم تحــدث إلــّي وطلــب منــي أال أخبــر أحــدًا، يجــب أن يبقــى 
الحديــث بيننــا، فقــال: »اُتهمــت بتحطيــم تمثــال حافــظ األســد فــي مدينــة دومــا«. فقــد التقطــت صــور لــه وهــو 
يحّطــم ذاك التمثــال، ثــم قــال: »عّذبونــي فــي فــرع الخطيــب«. لقــد أدخلــوا عصــا مكنســة فــي شــرجه. المقصــود 
أنــه تــم اغتصابــه بهــذه الطريقــة. إنــه أمــر محــزن للغايــة، وال يمكــن للمــرء حتــى تخّيلــه. حاولــت مواســاته 
وتهدئتــه. قلــت لــه: »عندمــا تخــرج مــن هنــا عليــك أال تحــّدث أحــدًا عــن ذلــك، وال حتــى والــدك أو والدتــك«، ألنــه 
فــي مجتمعنــا ال ينبغــي للمــرء أن يتحــدث عــن ذلــك العتبــارات اجتماعيــة، إذ أن ذلــك ســيؤدي إلــى النظــر إليــه 
بطريقــة ســيئة. قارنــت لحظتــذاك وضعــي بوضعــه، ورأيــت أن وضعــي كان أســهل وقابــاًل للتحمــل مــن 

وضعه ]...[

س: هــل الحظــت بأيــة طريقــة أخــرى أن شــيئًا كهــذا أو شــيئًا مشــابهًا لــه عالقة بالجنس حدث لســجناء 
آخرين؟

ج: ال، لكنــي رأيــت هــذا الحــدث. رأيــت آثــار دم عليــه، وعرضــت عليــه أيضــًا أن أســاعده فــي غســل نفســه، 
لكنه رفض ذلك ]...[
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س: هل كان هناك نوع من الرعاية الطبية في الخطيب؟
ج: فــي فــرع الخطيــب! ال.. طلبــت دواء بســبب ارتفــاع ضغــط الــدم لــدّي، لكننــي لــم أحصــل علــى شــيء. 
فــي كفرسوســة فعلــت الشــيء نفســه، وبعــد ثالثــة أيــام اســتلمت دواء، ســت حبــات. اســتطعت قطــع 

الحبات إلى النصف حتى أتمكن من تناول نصف حبة كل يوم ]...[

س: كيف وقع إطالق سراحك في النهاية؟
ج: مكثــت فــي كفرسوســة مــن اثنــي عشــر إلــى ثالثــة عشــر يومــا، لــم أعــد أتذكــر ذلــك بالضبــط. ثــم ُنقلنــا 
إلــى ســجن عــدرا. عندمــا كنــت فــي ســجن عــدرا شــعرت وكأننــي فــي الجنــة مقارنــة بكفرسوســة والخطيــب، 
فهنــاك يمكنــك تدبيــر أمــرك مــع الحــراس، يمكنــك رشــوتهم بســهولة والحصــول علــى الطعــام مــن الخــارج. 
مكثــت فــي عــدرا يومــًا أو يوميــن. ثــم مثلنــا أمــام قــاٍض فــي مدينــة دومــا، واحدنــا تلــو اآلخــر. حيــن جــاء دوري وقــرأ 

علّي قائمة االدعاءات أنكرتها، ثم قال: »سنبرئكم«.
قلــت لــه: »ســوء المعاملــة التــي تعرضــت لهــا والتعذيــب علــى ظهــري و... إلــخ. كيــف أحصــل علــى 
حقوقــي؟«. أجابنــي: »عليــك أن تكــون ســعيدًا لمجــرد خروجــك مــن هنــاك«. لقــد كان لطيفــًا جــدًا معــي. قــال: 

»ُنفرج عنك بسبب عمرك«.

ثــم عــدت إلــى المنــزل ورأيــت أخــي الكبيــر هنــاك ]...[ فــي يــوم إلقــاء القبــض علــّي اتصلــت زوجتــي بأخــي 
وذهــب أخــي إلــى كفرسوســة، واستفســر هنــاك عنــي: »اســم أخــي ]اســم الشــاهد[، تــم القبــض عليــه فــي 
الســاحة، نريــد معرفــة مكانــه.« أجــرى الضابــط فــي كفرسوســة مكالمــات هاتفيــة إلــى أقســام مختلفــة، ثــم 
قــال:« أخــوك فــي فــرع الخطيــب عنــد العقيــد )أنــور. ر(«، واســتطرد الضابــط قائــاًل ألخــي:« هنــاك تعليمــات مــن 
فــوق، مــن إدارة المخابــرات أو مــن الرئيــس، ال ُيســمح ألحــد بطــرح أيــة أســئلة بخصــوص شــخص معتقــل. فــال 

تحاول أن تسأل عنه«، هكذا قال له »ال يوجد هناك أمل«.

س: إذن ســؤال غنــي عــن الجــواب تقريبــًا: أفهــم مــن هــذا أن عائلتــك لــم يتــم إخطارهــا مــن قبــل جهــة 
رسمية.

ج. ال.

س: ]...[ ثــم يظهــر فــي محضــر فــي اســتجواب الشــرطة لــك اســم حافــظ مخلــوف. هــل يمكنــك قــول 
شيء عن ذلك؟

ــه كان رئيــس الفــرع 40. ]...[ وكان رئيــس  ــون إن ــزل ]أحــد األقــارب[ بالقــرب مــن الفــرع 40 ويقول ج: من
فــرع الخطيــب توفيــق يونــس. بعــد إطــالق ســراحي ذهبــت إلــى بيــت صديــق تطــّل شــرفته علــى الفــرع. أخبرتــه 
إنــي كنــت موقوفــًا هنــاك فقــال: »تعــال، يمكنــك ســماع الصــراخ مــن هنــا«، فــإذن أصبحــت متأكــدًا مــن أنــه كان 

يسمع صراخي أيضًا ]...[

س: أي مبنى أكبر فرع 40 أم فرع الخطيب؟
ج: فــرع الخطيــب مكــّون مــن مبنييــن أحدهمــا أكبــر مــن اآلخــر. منــذ حوالــي 20 عامــًا، لــم يكــن المبنــى األكبــر 
تابعــًا لفــرع الخطيــب بــل لقســم تمويــن الجيــش. عندمــا انتقــل هــذا القســم العســكري إلــى مــكان آخــر تــم فتــح 

فرع الخطيب هناك مكانه ]...[

س: شكرا جزيال لك.
ج: ربمــا مالحظــة عــن وضعــي النفســي! أتلقــى حاليــًا عالجــًا نفســيًا لــدى معالــج نفســي. أظهــرت هــذه 
الشــهادة للمحامــي الخــاص بــي ألن الكوابيــس تالحقنــي كل أســبوع، وأشــعر بــأن المخابــرات تطاردنــي عندمــا 

أكون في الشارع أو في الخارج ]...[

الرئيســة: شــكرا. اآلن دور النيابة لطرح األســئلة. لكننا ســنتوقف اآلن الســتراحة الغداء لغاية الســاعة 
الواحدة وربع ظهرًا. استراحة اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق.

استراحة من الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق لغاية الساعة الواحدة وربع ظهرًا
استئناف الجلسة في الساعة الواحدة وتسع عشرة دقيقة.
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ال توجد أسئلة إضافية من قبل القضاة.
أسئلة من قبل النيابة العامة االتحادية:

س: لنعــد أواًل إلــى وقــت إلقــاء القبــض عليــك، كان ذلــك مبكــرًا نســبيًا. كنــت هنــاك مــع زوجتــك وبناتــك. هــل 
كانت هناك المزيد من النساء واألطفال؟ هل كانت تلك مظاهرة خاصة من نوعها؟

ج: تــم الحشــد لهــذه المظاهــرة لتكــون نســائية بحتــة، والمطلــب هو«الحليــب والخبــز ألهالــي درعــا«. حضــرت 
المظاهرة حوالي 25 إلى 30 امرأة.

س: لمــاذا جــاءت القــوات االمنيــة وحاولــت إيقــاف المتظاهريــن، وكيــف تصرفــت مــع النســاء؟ هــل كانــوا 
مترّددين؟

ج: فــي بدايــة المظاهــرة لــم تكــن هنــاك قــوات أمنيــة إطالقــًا. لــم يكــن هنــاك ســوى واحــد أو اثنــان مــن رجــال 
األمــن. بعــد أربــع إلــى خمــس دقائــق مــن بــدء المظاهــرة توافــد رجــال األمــن فــي ســياراتهم ذات الدفــع الرباعــي. نزلــوا 
وبــدأوا بالصــراخ وكانــت معهــم هــراوات ]...[ وأجهــزة الصعــق الكهربائــي. عندمــا شــهدنا وصــول قــوات األمــن أخــذت 
زوجتــي وبناتــي وابتعدنــا قليــاًل. بقيــت بعــض النســاء وتعرضــن للضــرب بالهــراوات. نزعــت القــوات األمنيــة الالفتــات 
مــن أيــدي المشــاركات. مــا رأيتــه بالضبــط هــو القبــض علــى إحــدى الشــابات هنــاك ]...[ أعتقــد أنهــا أتــت إلــى هنــا أيضــًا 
كشــاهدة. كانــت مثلنــا فــي فــرع الخطيــب، لكننــي لــم أرهــا حتــى ُنقلنــا مــن كفرسوســة إلــى عــدرا. إذن فهــذه هــي المــرأة 

الوحيدة التي رأيتها في المظاهرة وكانت موقوفة الحقًا في الفرع.

س: هل رأيت المزيد من النساء ُيقبض عليهن؟
ج: ربما تم إلقاء القبض على ثالث أو أربع نساء لكني ال أعرفهن بشكل شخصي.

س: هل شهدت استعمال عنف ضد المتظاهرات؟
ج: نعم، كان هناك عنف أيضًا. حتى ابنتي تعرضت للضرب على كتفها بهذه العصا.

س: هل رأيت أية نساء اخريات في فرع الخطيب؟
ــة امــرأة علــى اإلطــالق هنــاك، أتوقــع أنهــم يأخــذون النســاء إلــى مــكان آخــر، أي يتــّم فصلهــن عــن  ــم أر أي ج: ل

الرجال.

س: هل تبّينت من ضمن الصراخ الذي سمعته صراخ نساء أو ربما أطفال؟
ج: لقــد ســمعت نســاء، ال أتذكــر تمامــًا. مــرة أو مرتيــن ســمعت صــراخ نســاء. ســمعت صــراخ أطفــال أيضــًا. 
أنــا متأكــد تمامــًا مــن موقــف معيــن أتذكــره جيــدًا. كان هنــاك صبــي توّســل إلــى الضابــط للســماح لــه بالخــروج، وقــال 
إن عليــه تقديــم امتحــان الباكالوريــا بعــد يوميــن أو ثالثــة أيــام، ولــذا طلــب الســماح لــه بالخــروج. أتذكــر هــذا.. وعندمــا 

يكون المرء على وشك التخرج من المدرسة الثانوية فيكون عمره تقريبًا 17 عامًا.

س: هل رأيت أي أطفال أو مراهقين آخرين؟
ج: ال، مــا ســمعته فقــط هــو صــوت ذلــك الفتــى صاحــب امتحــان الباكالوريــا، ثــم الشــاب فــي كفرسوســة الــذي 

حّدثتكم عنه.

س: بالنسبة للشاب الذي تحدثت معه في كفرسوسة، هل اخبرك عّمن فعل به ذلك؟
ج: نعــم، قــال لــي إنهــم الموظفــون الذيــن قامــوا بتعذيــب األســرى، لكنــه لــم يكــن يعــرف هــؤالء الموظفيــن . 

]...[

س: أثنــاء اســتجوابك مــن قبــل الشــرطة قلــت مــا يلــي بهــذا الخصــوص ]عــرض الصفحــة 18، المجلــد 9V مــن 
ملــف الوقائــع[: »أخبرنــي شــخص آخــر أنــه تــم التحقيــق معــه مــن قبــل »الرجــل الــذي كان يرتــدي بدلــة الرياضــة«، وكان 
هــذا شــاب قاصــر مّتهــم بمحاولــة تحطيــم تمثــال لألســد. كان وقتهــا موقوفــًا معنــا فــي فــرع الخطيــب، وأخبرنــي عــن 
أســاليب تعذيــب وحشــي، منهــا إدخــال عصــا فــي شــرجه أثنــاء التحقيــق. قــال وقتهــا إن هــذا فعلــه »الرجــل الــذي كان 

يرتدي بدلة الرياضة ». أعتقد أنه من الممكن أن يكون الرجل رسالن«. 
يجــب أن أســألك عــن ذلــك مــرة أخــرى بدقــة: هــل هــذا اســتنتاج منــك؟ لــم يقــل الصبــي أن )أنــور. ر( فعــل ذلــك 

به؟
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ــور. ر(  ــه كان )أن ــل بالفعــل أن ــاك، أســتطيع أن أتخّي ــي هن ــك. تحــدث عــن موظــف أمن ــم يذكــر ذل ج: ال، ل
لكنني ال أعرفه بالضبط.

أسئلة الدفاع:

س: ]...[ قلــت اليــوم إن الشــخص الــذي أشــرت إليــه باســم )أنــور. ر( كان ودودًا فــي البدايــة، وغيــر ودود 
في نهاية التحقيق. لكن لم يكن هناك أي اعتداء جسدي؟ هل فهمت ذلك بشكل صحيح؟

ج: صحيــح. كان يتصــرف بشــكل طبيعــي تمامــًا، كان هادئــًا نســبيًا، كان لطيفــًا أثنــاء التحقيــق األول. 
عندما سألني عن اسمي وعمري، كان لطيفًا.

س: ثــم التحقيــق الثانــي، قلــت إنــك تعّرفــت علــى صــوت )خضــر. خ( رغــم عصابــة العينيــن. كمــا قلــت 
اليــوم إنــك تعرفــت علــى )أنــور. ر( حســب صوتــه باللهجــة الحمصيــة. ســأعرض عليــك مــا قلتــه آنــذاك: »ثــم 
ربطــوأ يــدّي وراء ظهــري بربطــات الكوابــل وعصبــوا عينــّي. ثــم ُأخــذت إلــى غرفــة التحقيــق. المحقــق )خضــر. خ(، 
تعّرفــت عليــه مــن خــالل صوتــه، أهاننــي فــي البدايــة. شــعرت أن هنــاك شــخصًا آخــر ولكــن فــي تلــك اللحظــة لــم 
ينطــق هــذا الشــخص شــيئًا بعــد. توقعــت أنــه يمكــن أن يكــون )أنــور. ر( ألنــه أجــرى التحقيــق األول معــي 

بصحبة )خضر. خ( أيضًا.«
ج: أتذكــر أنــه كان هنــاك شــخصان فــي الغرفــة، )خضــر. خ(، لهجتــه مــن المنطقــة الســاحلية، و)أنــور. ر(، 

على األقل بدا كأنه يأمره. أعرف لهجة حمص جيدًا ]...[

س: كيف هي اللهجة الحمصية بالضبط؟ كيف يمكنك تحديدها؟ ما هو الشيء المميز فيها؟
 a«-« ج: مــا يمّيــز اللهجــة الحمصيــة هــو أن حــرف يــاء مخّفــف ُيضــاف إلــى نهايــات الكلمــات، أي بــداًل مــن
i««. يتمتــع ســكان حمــص بشــعبية كبيــرة فــي ســوريا أيضــًا ألنهــم معروفــون بــروح الدعابــة، لهــذا الســبب 

نعرف لهجتهم.

س: ثــم ننتقــل إلــى التحقيــق الثانــي. قلــت إن العصابــة أزيلــت وأظهــر لــك )خضــر. خ( صــورًا، ثــم أتتــك 
ركلة. عندما ُعرضت عليك الصور هل كنت معصوب العينين أم ال؟

ج: عندمــا كنــت فــي الغرفــة طلــب منــي الركــوع والنظــر إلــى األرض. كان يجلــس علــى كرســي أمامــي 
تمامــًا. رفــع العصابــة عــن عينــّي بيــده. كان يحمــل فــي يــده بضــع أوراق. الصــورة األولــى كانــت صــورة لزوجتــي. 
ســألني مــن هــذه فقلــت: »هــذه زوجتــي«. فــي الصــورة الثانيــة كانــت صــورة ابنتــي. الورقــة الثالثــة عليهــا صــورة 
ابنتــي األخــرى. ثــم علــى الورقــة التاليــة كان هنــاك منظــر عــام للمظاهــرة. بعــد أن أرانــي الصــور رمانــي ببعــض 
شــتائم. مثــل: »لمــاذا تســمح لزوجتــك بالذهــاب إلــى مثــل هــذه المظاهــرة؟ زوجتــك عاهــرة.« لــن أنســى ذلــك 
أبــدًا. أنكــرت. ثــم ركلنــي. ركلنــي علــى كتفــي وارتميــت مســافة متــر تقريبــًا عــن المــكان الــذي كنــت فيــه. ثــم نــادى 

على معاونيه وباشروا حينذاك بضربي.

س: هل كانت العصابة على عينيك وقت الركل؟
ج: نعم، كنت أرتديها، بعد أن أطلعني على الصور أنزلها مرة أخرى على عينّي.

س: بعــد الضربــات التــي تلّقيتهــا، متــى كانــت لديــك رؤيــة واضحــة مــرة أخــرى؟ مــا زلــت فــي هــذه الغرفــة 
أم في وقت الحق؟

ج: بعــد أن انتهــوا مــن ضربــي قــال لمعاونيــه: »أخرجــوه«. أمســكوا بقدمــي وســحبوني إلــى خــارج الغرفــة 
إلــى الممــر. فــي تلــك اللحظــة حررونــي مــن األربطــة البالســتيكية علــى قدمــي ويــدي. دفعــوا العصابــة إلــى فــوق. 

ثم قالوا لي: »خذ أغراضك واذهب إلى الزنزانة.« ثم أعادوني إلى الزنزانة.

ــور. ر( آنــذاك عندمــا جــرت إجــراءات طلــب  س: ]عــرض الصفحــة 17[ »ســؤال: لمــاذا لــم تذكــر اســم )أن
اللجــوء، خاصــة وأن )أنــور. ر( يبــدو أنــه كان يحتــل مرتبــة أعلــى وفقــًا لتصريحاتــك الحالية؟«هــل تتذكــر هــذا 

السؤال وإجابتك؟
ج: نعم، ُسئلت عّمن عّذبني وقلت )خضر. خ(، لقد أجبت هناك على السؤال ال أكثر وال أقل.
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س: ســأقرأ لــك مــا قلتــه فــي ذلــك الوقــت: »فــي ذلــك الوقــت لــم يكــن )أنــور. ر( يهّمنــي مثلمــا كان 
يهمنــي )خضــر. خ( ألن التحقيــق معــي أجــراه أساســًا )خضــر. خ( وتــم تعذيبــي أيضــأ أثنــاء تحقيقــه معــي«. هــل 

تتذكر ذلك؟
ج: نعم، لقد تم تعذيبي بالفعل على يد )خضر. خ( والسؤال هو من أعطى األمر وهذا هو )أنور. ر(.

س: هل سمعت أن هذا األمر أتى من )أنور. ر(؟
ج: لقــد ســمعتهما يتهامســان فقــط. ال أســتطيع أن أتخّيــل أن أحــد الضبــاط ســيقوم بالتعذيــب 
بنفســه، هنــاك موظفــون أدنــى درجــة منهــم وهــم مكلفــون بالتعذيــب. ال أســتطيع أن أتخيــل أن موظفــًا مــا 

سيتصرف من تلقاء نفسه دون وجود أوامر بهذا الخصوص.

س: إذن في النهاية هذا مجرد تخمين منك؟
ج: ال، هذا ليس تخميني، هذا شيء معروف بشكل عام.

أسئلة المدعين بالحق المدني:

س: هل كان هناك أحد ما من أفراد عائلتك موقوفًا في فرع الخطيب؟
ج: ال، لم يكن هناك أحد سواي. كان ابني في فرع فلسطين.

س: قيــل فــي وقــت ســابق أنــك تعرفــت علــى اللهجــة الحمصيــة لـــ )أنــور. ر( هنــاك أنــاس كثيــرون 
يتحدثون بهذه اللهجة. هل بمستطاعك التعّرف على الصوت أيضًا وليس اللهجة فقط؟

ج: نعــم، بالتأكيــد أســتطيع. عندمــا أتحــدث إلــى شــخص مــا لمــدة 10 إلــى 15 دقيقــة أتعــّرف عليــه مــن 
خالل صوته مباشرة.

أوّد أن أشــكركم أيضــًا مــن جانبــي، المدعــي العــام االتحــادي كذلــك وللدفــاع. شــكرًا جزيــاًل للحكومــة 
األلمانية هي األخرى، إني مرتاح جدًا هنا في ألمانيا.

تم تسريح الشاهد بدون تحليفه في الساعة 2:12 ظهرًا.
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طلــب االدعــاء بإصــدار إشــعار قانوني حــول تعديل 
الجنســي  العنــف  جرائــم  وضــم  االتهــام  الئحــة 

كجريمة ضد اإلنسانية

المحامي 
د. باتريك كروكر

Immanuelkirchstrasse 3-4
10405 برلين

هاتف: 030-44679224
 فاكس: 030-44679224

املحامي 

سيباستيان شارمر

Immanuelkirchstrasse 3-4

10405 برلني

هاتف: 030-44679224

 فاكس: 030-44679224

كوبلنز، 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

إلى المحكمة اإلقليمية العليا في كوبلنز
Regierungsstraße 7

 56068 كوبلنز   

في
القضية وفقًا لإلجراءات الجنائية الدولية

StU 1/19 1
 بحق )أنور. ر(           الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية إلخ.

هنا تمثياًل للمدعين بالحق المدني 

نلتمس

إصــدار اإلشــعار القانونــي التالــي فيمــا يتعلــق بالمّتهــم ر.  وفقــًا للمــادة 265 الفقــرة األولــى مــن قانــون 
اإلجراءات الجنائية:

مراعــاة للحقائــق الــواردة فــي الئحــة االتهــام، فــي شــكل القــرار االفتتاحــي، وكذلــك النتيجــة الســابقة حتــى اآلن 
لجمــع األدلــة فــي جلســات المحاكمــة الرئيســية، يمكــن النظــر فــي إدانــة علــى أســاس الحقيقــة الواقعيــة 
للجريمــة، وفقــًا للمــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 6 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا 

القانون الدولي.

ينتــج وجــوب إصــدار اإلشــعار القانونــي عــن التغييــر فــي التقييــم القانونــي األصلــي للفعــل، موضــع المحاكمــة، 
فــي القــرار االفتتاحــي لهيئــة المحكمــة، حيــث يجــب أيضــًا مراعــاة النتيجــة األساســية للتحقيقــات، راجــع المــادة 
 StR 1 200 الفقــرة الثانيــة مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة )راجــع قــرار المحكمــة االتحاديــة العليــا المــؤرخ
الرقــم   2016 األولــى  الطبعــة   ،MüKoStPO /Norouzi تعليــق  NStZ 2001، 162؛  مجلــة   ،427/00 08.11.2000

الهامشي 8، المادة 265 الرقم الهامشي 8 من قانون اإلجراءات الجنائية(.

يتضمــن التقييــم القانونــي للمّدعــي العــام االتحــادي فــي مذكــرة االتهــام الصــادرة عنــه فــي 18 تشــرين 
ــى رقــم 1 ورقــم 5  ــات تشــكيل الفعــل الجرمــي وفقــًا للمــادة 7 الفقــرة األول ــر العــام 2019 متطلب األول/ أكتوب
ورقــم 9 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر 
تلــك المنصــوص عليهــا فــي المــادة 177 الفقــرة األولــى رقــم 1 والفقــرة الثانيــة رقــم 1 والفقــرة الثالثــة رقــم 1 مــن 
مجلــة اإلجــراءات الجنائيــة فــي النســخة الســارية المفعــول فــي الفتــرة مــا بيــن 1 نيســان/ أبريــل 1998 و9 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2016. إذن رأى المّدعــي العــام لحظــة تقديمــه لمذكــرة االتهــام أنــه يمكــن إســناد تهــم 
بالتواطــؤ فــي ارتــكاب بعــض الحــاالت الفرديــة مــن العنــف الجنســي للمتهــم ر. لكــن، علــى عكــس حــاالت 
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التعذيــب والقتــل وســلب الحريــة األخــرى المذكــورة، لــم ُترفــع دعــوى جزائيــة صراحــًة بشــأنها، باعتبارهــا جــزءًا 
مــن هجــوم واســع وممنهــج علــى الســكان المدنييــن. إال أنــه يتضــح بــال شــك مــن مذكــرة االتهــام، وخاصــة مــن 
النتيجــة األساســية للتحقيقــات، أن النيابــة العامــة نظــرت بوضــوح أيضــًا فــي حــاالت العنف الجنســي المذكورة 
فــي ســياق االحتجــاز غيــر القانونــي الممنهــج ألشــخاص فــي الفــرع 251 للمخابــرات الســورية العامــة فــي الفتــرة 

التي تغّطيها مذكرة االتهام أي من أبريل/ نيسان من العام 2011 وحتى سبتمبر/ أيلول من العام 2012 .
ــي المطلــوب، وفقــًا للمــادة 265  ــدو أن اإلشــعار القانون ــة يب ــة جمــع األدل ــي لعملي وفقــًا للوضــع الحال
الفقــرة األولــى مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، مناســب، إذ إن المؤشــرات المذكــورة ســابقًا فــي مذكــرة االتهام 
والتــي تــدّل علــى اســتخدام عنــف جنســي فــي ســياق هجــوم ممنهــج وواســع النطــاق علــى الســكان المدنييــن 
قــد تعــززت مــن خــالل عمليــة جمــع األدلــة حتــى اآلن. ونظــرًا إلــى أن هيئــة المحكمــة ترّكــز حاليــًا عمليــة جمــع 
األدلــة، قبــل فصــل محتمــل لقضيــة المّتهــم اآلخــر  عــن هــذه القضيــة، علــى مســألة الطبيعــة المنهجية 
لالدعــاءات وفقــًا للمــادة 7 الفقــرة األولــى مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم والتــي ينــص عليهــا القانــون 
الدولــي، يشــعر الموّقعــون أدنــاه أيضــًا أن طــرح اإلشــعار القانونــي للمعالجــة فــي الوقــت الحالــي ســيكون 
مفيــدًا مــن أجــل تمكيــن جميــع األطــراف المشــاركة فــي المحاكمــة مــن االســتعداد المبّكــر للتعامــل مــع تغييــر 

محتمل للتقييم القانوني، وبالتالي تجنب أي تأخير يمكن توقعه الحقًا في اإلجراءات.

خالفــًا لتقديــر التهمــة وفقــًا للمــادة 177 الفقــرة األولــى رقــم 1، الفقــرة الثانيــة رقــم 1 والفقــرة الثالثــة رقــم 
1 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي )النســخة القديمــة( يمكــن اعتبــار طريقــة ارتــكاب الجريمة كذلك على أســاس 
أنهــا جريمــة ضــد اإلنســانية، وفقــًا للمــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 6 الخيــار األول أو الثانــي مــن قانــون العقوبــات 
األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي، وذلــك بســبب تصــرف متواطــئ فــي المســؤولية للمتهــم 
ر  فــي الفــرع 251 للمخابــرات الســورية العامــة فــي الفتــرة مــا بيــن 29 أبريــل/ نيســان مــن العــام 2011 و7 

سبتمبر/ أيلول من العام 2012.

ونظــرًا إلــى أنــه ال يوجــد فــرق بيــن مــا إذا كان التغييــر مــن وجهــة النظــر القانونيــة بســبب حقائــق جديــدة 
ظهــرت أثنــاء جلســات المحاكمــة، أو بســبب تقييــم قانونــي مختلــف لوقائــع ظّلــت كمــا هــي فــي الملــف، فإننــا 
ســنعود إلــى الحقائــق ذات الصلــة والمقّدمــة حتــى اآلن مــن األدلــة الســابقة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
ــا لمــا هــو موجــود فــي الملفــات،  ــة الموجــودة بالفعــل مســبقًا وفًق ــى األدل ســتتم اإلشــارة بشــكل ســريع إل
والتــي قــد يتعّيــن تقديمهــا الحقــًا فــي جلســة االســتماع الرئيســية. )انظــر إلــى قــرار المحكمــة االتحاديــة العليــا 
الصــادر فــي StR 233/78 -4 - 1978 .19.5حكــم المحكمــة االتحاديــة العليــا الصــادر فــي 12.3.1963ـ StR 54/63 1ـ 

.))BGHSt 18، 288 )289 وقرارات المحكمة االتحادية العليا في القضايا الجزائية

تشــير األدلــة المذكــورة فــي ملــف الوقائــع أن هنــاك احتمــااًل كبيــرًا لمثــل هــذا التقييــم. علــى أيــة حــال فــإن 
المعلومــات المكتســبة مــن جمــع األدلــة أثنــاء جلســات المحاكمــة، بشــأن ارتــكاب جرائــم اغتصــاب )انظــر 1.( 
واالعتــداءات الجنســية )انظــر 2.( فــي فــرع الخطيــب فــي إطــار هجــوم مكّثــف وممنهــج علــى الســكان المدنييــن 

)انظر 3.(، تتطّلب تقييمًا قانونيًا مختلفًا للتهم المرفوعة.

1. حــاالت اغتصــاب )المــادة 7، الفقــرة األولــى، رقــم 6، الخيــار الثانــي مــن قانــون العقوبــات األلمانــي 
للجرائم التي ينّص عليها القانون الدولي(

أ( صــّرح الشــاهد    فــي جلســة المحاكمــة المنعقــدة فــي 3 يونيــو/ حزيــران العــام 2020 أن الحــراس 
حاولوا عدة مرات إدخال عصا خشبية في فتحة الشرج، ونجحوا أخيرًا مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

كمــا صــرح الشــاهد   فــي جلســة المحاكمــة المنعقــدة فــي 5 يونيــو/ حزيــران مــن العــام 2020 أنــه 
كان ضحيــة اعتقــال غيــر قانونــي مــن قبــل المخابــرات الســورية العامــة. ذكــر أن العنــف الجنســي كان موضوعــًا 
واســع االنتشــار. وهــذا ينطبــق علــى كل مــن الرجــال والنســاء. مــا عاشــه الشــاهد    “مــّر بــه عــدد كبيــر جــدًا 
مــن الســجناء“، حســب تجربتــه، لكــن ال يســتطيع الجميــع وصــف ذلــك أو التحــدث عنــه صراحــة. حســب أقوالــه 
فــإن االعتــداءات الجنســية هــي األكثــر انتشــارًا، وتحــدث بتكــرار أكثــر بكثيــر ممــا يتــّم الحديــث عنــه علنــًا. بالطبــع 
تلعــب حــاالت اغتصــاب بحــق نســاء دورا فــي ذلــك أيضــًا. لقــد ســاعد العديــد مــن النســاء علــى اإلجهــاض بعــد 
إطــالق ســراحهن، ألنــه لــم يكــن مــن الممكــن لهــن التحــدث مــع عائالتهــن عــن هــذا الموضــوع، لــم يتمكــّن مــن 
“التعامــل“ مــع ذلــك. باإلضافــة إلــى ذلــك ال يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن الســجينات اللواتي يســتطعن   التحدث 
عــن ذلــك، ألنهــن يخشــين عواقــب مثــل هكــذا كشــف. وقــد تــم اســتخدام العنــف الجنســي مــن قبــل المخابرات 
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الســورية قبــل العــام 2011. أمــا بعــد انطــالق االحتجاجــات فــي ربيــع العــام 2011 فقــد تــم توســيع اســتخدام هــذا 
األسلوب وبشكل منهجي بغية إذالل السجناء.

كمــا ذكــرت الشــاهدة   فــي جلســة المحاكمــة المنعقــدة فــي األول مــن أكتوبــر/ تشــرين األول مــن 
العــام 2020 محاولــة إدخــال عصــا فــي شــرج أحــد أصدقائهــا مــن ديــر الــزور أثنــاء احتجــازه فــي فــرع تابــع 

للمخابرات.

باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن العديــد مــن الوثائــق التــي قــد تلتهــا المحكمــة فــي جزئهــا األساســي تؤكــد 
حــدوث جرائــم اغتصــاب مرتكبــة بشــكل منهجــي فــي مرافــق االحتجــاز التابعــة للمخابــرات الســورية فــي الفتــرة 
 We´ve never “المعنيــة، مثــل تقريــر منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش بعنــون “لــم نشــهد مثــل هــذا الرعــب قــط
 ، It breaks the human“وتقريــر منظمــة العفوالدوليــة، “إنــه يحّطــم اإلنســان ،) seen such horror )راجــع 
 ) (Torture Archipelago “وتقريــر منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش بعنــون “أرخبيــل التعذيــب ،) )راجــع 

.) أو تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان المعنون “جروح مفتوحة“ )

عــدا ذلــك تظهــر فــي باقــي محتويــات الملــف إشــارات عديــدة تلّمــح إلــى حــاالت تــم فيهــا اختــراق ســجناء 
عــن طريــق الفــرج أو الشــرج بأشــياء أو أعضــاء جســم آخــر. علــى ســبيل المثــال وصــف الشــاهد  أن ســجينًا 
 .) آخــر عمــره 12 عامــًا قــد تــم اغتصابــه. كمــا أنــه ُأضطــر إلــى مشــاهدة اغتصــاب شــخصين آخريــن )راجــع 
(. يّدعــي  الــذي تــم  وأكــد الشــاهد  كذلــك أنــه شــهد حالتــي اغتصــاب أثنــاء فتــرة احتجــازه )راجــع 
( تمامــًا كمــا الحظــت الشــاهدة  شــيئًا  اســتجوابه أنــه ســمع اغتصــاب امــرأة فــي الزنزانــة المجــاورة )
(. وطبقــًا للســجالت أفــاد الشــاهد أيضــًا أن ســجينين ُأجبــرا علــى اغتصــاب بعضهمــا  مماثــاًل )راجــع 
(. باإلضافــة إلــى  البعــض، وبســبب عــدم وجــود انتصــاب كان عليهــم القيــام بتمثيــل وهمــي للجمــاع )راجــع 
وصــف الشــاهد  فــإن عــدة تقاريــر عــن حــاالت اغتصــاب تتحــدث بالتحديــد عــن الفــرع 251، علــى ســبيل 
(. كمــا تبيــن مــن خــالل محاضــر  المثــال مــن قبــل الشــهود ]تــم حجــب أســماءهم[ )راجــع  و )
التحقيــق الخاصــة بســوريا لمكتــب مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق  جلســات اســتجواب لجنــة 
(. ووفقــًا لهــذا فقــد تــم فــي بعــض األحيــان أثنــاء التحقيــق فــي الفــرع إدخــال شــيء فــي  اإلنســان )راجــع 
فتحــة شــرج الضحيــة. كمــا خضــع المعتقلــون بشــكل روتينــي للتفتيــش عنــد دخولهــم الفــرع وهــم عــراة. تشــير 

بعض الشهادات إلى أنه تم تفتيش فتحات الجسم واختراقها في هذه األثناء.

قــد تكــون تلــك الحــاالت المســماة “فحوصــات فتحات الجســم“ عادًة حاملة للشــروط الالزمــة العتبارها 
جريمــة بموجــب المــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 6 الخيــار الثانــي مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي 
ينــّص عليهــا القانــون الدولــي، ألن هــذه المــادة تشــمل كل اختــراق فــي فتحــة جنســية أو شــرجية بأحــد أعضــاء 
الجســم أو بشــيء مــا.  وال تلّبــي هــذه الفحوصــات الجســدية متطلبــات الفقــرة 7 الفقــرة األولــى رقــم 6 الخيــار 
ــي، أي فقــط فــي حــال توفــر  ــون الدول ــّص عليهــا القان ــي ين ــم الت ــي للجرائ ــات األلمان ــون العقوب ــي مــن قان الثان
الضــرورة القصــوى لهــا، علــى ســبيل المثــال مــن أجــل الحفــاظ علــى األمــن فــي مرفــق االحتجــاز. بنــاًء علــى ذلــك 
ــم اســتخدامها فيجــب أن يكــون التدخــل علــى أقــل درجــة  ــة. وإذا ت فــال يجــوز اســتخدامها بشــكل روتينــي البت
ــن الســفن المســجلة التحــاد جــزر القمــر  ــى مت ــة العامــة، الوضــع عل ــة مــن الشــدة )انظــر مكتــب النياب ممكن
يــة الِهيلينيــة لليونــان ومملكــة كمبوديــا، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ICC-01 / 13-57-Anx1، الملحــق 1  والجمهورِ
إلخطــار القــرار النهائــي للمدعــي العــام بموجــب القاعــدة 108 )3(، الرقــم الهامشــي  208؛ تقريــر لجنــة مناهضــة 
التعذيــب، الــدورة الحاديــة واألربعــون )21-3 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2008(، الــدورة الثانيــة واألربعــون )27 
أبريــل/ نيســان- 15 مايــو/ أيــار A/64/44، 30 ،)2009 ؛ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لألمــم المتحــدة، قواعد 
األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، E / CN.15 / 2015/19، القاعــدة 52؛ مجلــس حقــوق 

اإلنسان، قضية كابال وبيرتران ضد أستراليا، A/58/40 )المجلد الثاني(، 359 الفقرة 8.9(.

)OTP, Situation on Registered Vessels of the Union of the Comoros, the Hellenian Republic of 
Greece and the Kingdom of Cambodia, ICC-01/13-57-Anx1, Annex 1 to Notice of Prosecutor’s Final 
Decision under Rule 108)3(, Rn. 208; CAT Report of the Committee against Torture, Forty-first 
session )3-21 November 2008(, Forty-second session )27 April-15 May 2009(, A/64/44, 30; ECOSOC, 
UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, E/CN.15/2015/19, Rule 52; HRC, Cabal 

and Bertran v. Australia, A/58/40 )Vol. II(, 359 para 8.9.(.
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تنتهــك عمليــات التفتيــش الجســدي فــي ظــّل ظــروف مهينــة جنســيًا، علــى ســبيل المثــال أمــام آخريــن 
أو مرفقــة بإهانــات، المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ويمكــن أن تشــّكل عنفــًا جنســيًا متعلقــًا حســب 
ــي )انظــر بالنســبة للتفتيــش الجماعــي المرافــق بالتحــرش الجنســي: مكتــب  ــي الدول ــون الجنائ مفهــوم القان
النيابــة العامــة جمهوريــة أفغانســتان اإلســالمية- المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: ICC- 02 / 17-7-Red، نســخة 
الرقــم   ،2017 الثانــي  20 نوفمبــر/ تشــرين   ،“15 للمــادة  لـ“طلــب موافقــة علــى تحقيــق وفقــًا  عامــة منقحــة 
 OTP, Situation in the Islamic Republic of  .209 الهامشــي  الرقــم  خاصــة  يليــه،  ومــا   207 الهامشــي 
 Afghanistan, ICC-02/17-7-Red, Public Redacted Version of “Request for Authorisation of an
Investigation Pursuant to Article 15“, 20.11.2017, Rn. 207 ff., insb. Rn. 209.  ومن أجل قراءة تقييم موازٍ 
العتبــار التفتيــش المرافــق بإهانــات معاملــة مهينــة والإنســانية: المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، قضيــة 
 EGMR, Wainwright v. UK, ).41 واينرايــت ضــد المملكــة المتحــدة، 12350/04، 26.09.2006، الرقــم الهامشــي

 ).12350/04, 26.09.2006, Rn. 41

عمليــات التفتيــش الموصوفــة هنــا لــم تفــي بأيــة معاييــر دوليــة. ال يوجــد فــي أيــة حالــة مــن الحــاالت مــا 
ــة  ــة والُمســاءلة الدولي ــام بهــا. علــى عكــس ذلــك أكــد أحــد الشــهود لمنظمــة العدال ــى ضــرورة القي يشــير إل
)CIJA( أن عمليــات التفتيــش كانــت ُتجــرى بشــكل روتينــي رغــم عــدم العثــور علــى أي شــيء علــى اإلطــالق )راجــع 
ــى  ــذا يمكــن االفتــراض أنهــا تهــدف إل (. ويرّجــح هــذا التقييــم عــدد المتضرريــن مــن عمليــات التفتيــش، ل
ــر  ــر بكثي ــة وانتهــاكًا أكب ــر أيضــًا حقيقــة أن عمليــات التفتيــش تشــّكل إهان اإلذالل الجنســي. يدعــم هــذا التقدي
ممــا يمكــن اعتبــاره ضروريــًا، حيــث تــّم تفتيــش الســجناء غالبــًا فــي مجموعــات، وكانــوا عــراة طــوال وقــت 

.) العملية، وفي كثير من األحيان كانوا يتعّرضون للضرب واإلهانة خالل ذلك )راجع 

2. التحــرش الجنســي )المــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 6 الخيــار الثانــي مــن قانــون العقوبــات األلمانــي 
للجرائم التي ينّص عليها القانون الدولي(

أثنــاء جلســات المحاكمــة تــم أكثــر مــن مــرة تقديــم معلومــات عــن حــاالت مــن التحــرش الجنســي. أكــد 
الشــهود والشــاهدات  والتقاريــر التــي جمعتهــا الخبيــرة  أن عنفــًا جنســيًا وقــع أيضــًا فــي الفــرع 251. 
ووصــف شــهود مختلفــون اســتعمال العنــف الجنســي حتــى لحظــة وصولهــم إلــى الفــرع. وتم ارتــكاب التحرش 
الجنســي كجــزء مــن الهجــوم الواســع النطــاق والممنهــج علــى الســكان المدنييــن علــى شــكل التعذيــب 
الجنســي )انظــر أ(، مــن خــالل اللمســات الجنســية )انظــر ب( وعلــى شــكل أفعــال جنســية ذات خطــورة مماثلة 

)انظر ج(.

أ( التعذيب الجنسي

تحــدث الشــهود فــي جلســات المحاكمــة عــن حــاالت أخــرى مــن العنــف الجنســي فــي الفــرع 251 وكذلــك 
ــه تعّرضــت للعنــف الجنســي فــي كفرسوســة.  فــي الفــروع والمؤسســات األخــرى. ذكــر الشــاهد  أن أخت
وأفــاد  كيــف تــم ربــط األعضــاء الجنســية لبعــض الســجناء ثــم ُأجبــروا علــى شــرب الكثيــر مــن المــاء )انظــر 
(، كمــا تحــّدث عــن قريــب لــه قطــع جــزء مــن قضيبــه بواســطة زرديــة. كمــا شــهد  كذلــك أن الحــراس 
فــي ســجن عــدرا المركــزي اســتخدموا العنــف الجنســي كمــا فــي فــروع مختلفــة للمخابــرات، حيث تم اســتعمال 
الزجاجــات والعصــى مــن بيــن أشــياء أخــرى. أمــا بالنســبة للســجناء الذكــور فتــّم أحيانــًا ربــط أعضائهم الجنســية 

.) بخيطان وتعليق أشياء ثقيلة فيها أو حرقها بالماء الساخن )راجع 

ووفقــًا للشــاهد  ُأجبــر بعــض الســجناء علــى عــّض األعضــاء الجنســية لبعضهــم البعــض )انظــر 
(. وقــد ذكرنــا ســابقًا وصــف الشــاهد  كيــف تــّم إجبــار ســجينين مــن الذكــور علــى اغتصــاب بعضهمــا 
(. كمــا أفــاد الشــاهد  أن أحــد الحــراس وضــع خيطــًا حــول قضيــب ســجين  البعــض )انظــر أعــاله، 
(. وتناســب الحادثــة األخيــرة شــهادة الشــاهد  بأنه رأى جثــة مقطوعة القضيب  وهــّدده بقطعــه )راجــع 

.) )راجع 
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اإلجبار على تحّمل اللمسات الجنسية ب(  

شــهدت الشــاهدة  فــي جلســة المحاكمــة المنعقــدة فــي األول مــن أكتوبــر/ تشــرين األول مــن 
العــام 2020 أن رجــال أمــن أمســكوا بصدرهــا وبـ“مناطــق حساســة“ أثنــاء القبــض عليهــا، كمــا ضربوهــا مــرارًا 
علــى مؤخرتهــا. وُجــّردت امــرأة أخــرى مــن حجابهــا ومالبســها بالقــوة. كمــا أفــادت الشــاهدة  بأنهــا مثلهــا 
مثــل جميــع النســاء األخريــات ُأجبــرت علــى خلــع مالبســها عنــد اعتقالهــا فــي فــرع الخطيــب، وأنهــا تعّرضــت 
ــّم فحــص فتحــات جســدها خــالل ذلــك أيضــًا. وصفــت الشــاهدة أن  للتفتيــش عاريــة مــن قبــل حارســات، وت
التهديــد باالغتصــاب بقــي حاضــرا طيلــة فتــرة احتجازهــا فــي فرع الخطيــب. كما ذكرت أن أحــد عناصر المخابرات 
ــاًل إنــه يجــب “تربيتهــن“ وإبــالغ  أهانهــا هــي ومجموعــة مــن النســاء األخريــات واصفــًا إياهــّن بالـ“عاهــرات“ قائ
أهاليهــن عــن ذلــك. كان مــن البديهــي أن ُيفهــم هــذا علــى أنــه إذالل وتهديــد شــديد، ال ســيما علــى خلفيــة 
الســياق الثقافــي واالجتماعــي للنســاء المعنيــات. شــرحت الشــاهدة أن النســاء اللواتــي ُعرفــن بتعّرضهــن 
العتــداء جنســي أو اغتصــاب فــي الســجون الســورية ُعزلــن اجتماعيــًا بعــد اإلفــراج عنهــن، وُنظــر إليهــن علــى 

أنهن: “عار“!

وصــرح الشــاهد  فــي جلســة المحاكمــة المنعقــدة فــي األول مــن يوليــو/ تمــوز مــن العــام 2020 أنــه 
تعّرض للتفتيش عن طريق إدخال يد بين فخذيه.

كمــا يوفــر ملــف الوقائــع أيضــًا مزيــدًا مــن المعلومــات التــي تفيــد بــأن الســجناء والســجينات فــي فــرع 
الخطيــب تــم لمســهم علــى األثــداء أو األعضــاء الجنســية أو األرداف، علــى ســبيل المثــال أقــوال الشــاهدة  
(. إضافــة إلــى ذلــك أفــادت الشــاهدة  أنــه أثنــاء تحقيــق  ( أو الشــاهد  ) ( والشــاهدة  ) (
معهــا فــي فــرع الخطيــب تــم ضغــط رأســها علــى العضــو الجنســي ألحــد الحــراس، وعلــى الرغــم مــن أنــه كان 
(. وقــال الشــاهد  إنــه تمــت  يرتــدي مالبســه، لكنهــا شــعرت بأعضائــه الجنســية علــى وجههــا )راجــع 
“مداعبتــه“ علــى حلمــات ثدييــه بعــد تعذيبــه بســجائر حارقــة أثنــاء التحقيــق معــه ألنــه، كمــا قــال الحــارس، صــرخ 

مثل امرأة. ثم دفع أحد الحراس رأس ماسورة بندقيته المليئة بالذخيرة في شرجه )راجع  (.

الممارسات الجنسية األخرى ذات الخطورة المماثلة ج(  

كمــا اتضــح خــالل جلســات المحاكمــة أن اإلجبــار علــى التعــري كان منتشــرًا جــدًا فــي فــرع الخطيــب، وفــي 
معتقــالت أخــرى تابعــة للمخابــرات الســورية، حيــث تحــّدث عــدد مــن الشــهود والشــاهدات أثنــاء المحاكمــات 
عــن اإلجبــار علــى التعــري فــي الفــرع 251. ذكــر الشــاهد  فــي الجلســة المنعقــدة فــي 3 يونيــو/ حزيــران مــن 
العــام 2020 أنــه بعــد مــا يســمى بـ“حفلــة الترحيــب“ عنــد وصولــه إلــى فــرع الخطيــب تــم إنزالــه عبــر بضــع درجــات 
مــن الســاللم، ثــم ُاضطــر إلــى خلــع مالبســه.  وردًا علــى ســؤال بهــذا الخصــوص فــي الجلســة، شــرح كيــف تــم 
التمّلــي فــي تفاصيــل جســده وُأجبــر علــى القرفصــاء. أّكــد الشــاهد أنــه كان طــوال فتــرة االعتقــال ال يرتــدي 
ســوى ســرواله الداخلــي. كمــا أفــاد الشــاهد  فــي الجلســة المنعقــدة فــي األول مــن يوليــو/ تمــوز مــن العــام 
2020 أنــه ًاضطــر إلــى خلــع مالبســه بالكامــل بعــد “إنزالــه“ فــي فــرع الخطيــب. وقــال الشــاهد  فــي الجلســة 
المنعقــدة فــي 30 يوليــو/ تمــوز مــن العــام 2020 إنــه ًاضطــر هــو ومــن معــه مــن المعتقليــن اآلخريــن إلــى خلــع 
مالبســهم عنــد وصولهــم إلــى الخطيــب، لكنهــم اســترجعوا مالبســهم الحقــًا. كمــا ذكــر عــدة مــرات أثنــاء 
اســتجوابه أن الكثيريــن فــي الفــرع كانــوا يرتــدون ســراويل داخليــة فقــط، األمــر الــذي جعلــه يالحــظ بوضــوح آثــار 
ســوء المعاملــة علــى أجســاد الســجناء اآلخريــن. شــهد الشــاهد  فــي جلســة المحاكمــة المنعقــدة فــي 29 
يوليــو/ تمــوز مــن العــام 2020 كيــف تــّم تجريــده هــو وآخريــن مــن مالبســهم بعــد وصولهــم إلــى فــرع الخطيــب 

ومن ثم تم تفتيشهم بشكل دقيق. ثم ُسمح لهم بارتداء مالبسهم مجددًا.

كمــا ذكــر الشــاهد  فــي المحاكمــة أنــه ًاضطــر إلــى خلــع مالبســه والقرفصــاء عــدة مــرات عنــد وصولــه 
إلــى فــرع الخطيــب. وأكــد  أنــه تــم إجبــاره علــى التعــري بالتزامــن مــع تفتيــش لفتحــات الجســم بشــكل 

عنيف دون وجود ضرورة لذلك وذلك عند الوصول إلى الفرع.

وصــف الشــاهد  أن عــددًا مــن زمالئــه المعتقليــن كانــوا يرتــدون ســراويل داخليــة فقــط، وأن النســاء 
على وجه الخصوص أجبرن إلى خلع مالبسهن أمام الحراس والبقاء عاريات تحت نظر الجميع.
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يظهــر أيضــًا مــن ملــف الوقائــع أن اإلجبــار علــى التعــري القســري فــي بعــض األحيــان كان جــزءًا مكّونــًا 
ــًا ألجــل التهديــد واإلذالل والتخويــف مــن مزيــد مــن العنــف الجنســي،  لالعتقــال بأكملــه، وبالتالــي كان منهجي
المشــاعر التــي كانــت مســتمرة طيلــة فتــرة االعتقــال. هنــا أيضــًا أفــاد العديــد مــن الشــهود والشــاهدات، الذيــن 
ــروا علــى التعــري عنــد وصولهــم. فــي  ــّم حبســهم فــي الفــرع 251 أو فــي فــروع أمــن أخــرى، أن الســجناء ُأجب ت
بعــض األحيــان ُاضطــروا إلــى القيــام بالقرفصــاء أو غيرهــا مــن الحــركات المحرجــة بــدون أن يتــّم فصلهــم عــن 
اآلخريــن، وبالتالــي بــدون أيــة حمايــة لخصوصيتهــم، حتــى كان الحــراس كانــوا يتمكنــون مــن فحــص فتحاتهــم 
الجســدية. فــي بعــض األحيــان كانــوا يتعرضــون للضــرب أو اإلهانــة أو ُيضطــرون إلى مشــاهدة إســاءة معاملة 

.) اآلخرين بأم أعينهم )راجع 

ووصــف عــدد مــن الســجناء تجريدهــم مــن مالبســهم أو بقاءهــم عــراة فــي الزنزانــة أو التحقيــق معهــم 
(. وتحــدث الشــاهدان  و فــي جلســات المحاكمــة عــن  وإســاءة معاملتهــم وهــم عــراة )راجــع 

التعّري القسري في فروع ومؤسسات أخرى تابعة للمخابرات السورية.

 )ICTR فــي الســوابق القضائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا )المشــار إليهــا باإلنكليزيــة باختصــار
تــّم تقييــم التعــري القســري علــى أنــه إكــراه وتحــرش جنســي، طالمــا يتوافــر فيــه مــا يشــبه مــن حيــث الخطــورة 
العناصــر الضروريــة لتكويــن الجريمــة وذلــك وفقــًا للمــادة 7 الفقــرة األولــى g مــن النظــام األساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة )انظــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، المدعــي العــام ضــد أكايســو، ICTR-96-4-T، حكــم 
الدائــرة االبتدائيــة، 2 ســبتمبر/ أيلــول 1998، الفقــرة 688.(. يعتبــر تقييــم التعــري القســري فــي هــذه الحــاالت إذًا 
شــكاًل مــن أشــكال االرتكابــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 6 مــن قانــون العقوبــات 
األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي، وذلــك مــع الهــدف المقصــود مــن المشــرع مــن خــالل 
صياغــة المــادة 7 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي، فوفقــًا لهــا مــن 
كافــة  شــمل  وهي)[تتضّمــن]  الجريمــة،  عناصــر  مــن  يعتبــرا  أن  الجنســي“  واإلكــراه  “التحــرش  ذكــر  شــأن 
التصرفــات والممارســات الموصوفــة علــى أنهــا تشــكل جريمــة حســب نــص المــادة المذكــورة مــن النظــام 
 MüKo  فــي ،Werle ؛.BT-Drs. 14/8524، 21  البرلمــان األلمانــي البوندســتاغ  األساســي“ )راجــع مطبوعــات 
المــادة 7 الرقــم الهامشــي رقــم 6 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي 
ومراجــع أخــرى(. مؤخــرًا وفــي ســوابق قضائيــة أخــرى افترضــت المحكمــة االتحاديــة العليــا فيما يتعّلق بتفســير 
المــادة 184h رقــم 1 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي أنــه “بــدون شــك عنــد تعريــة وعــرض الجــزء الســفلي مــن 
جســم المتضــررة“ يلّمــح ذلــك إلــى القصــد الجنســي بوضــوح، وبالتالــي مــن الواضــح مــن حيــث الشــكل الخارجــي 
أن الموضــوع ممارســة جنســية، ولــذا ال داعــي للتأكــد مــن وجــود “قصــد شــخصي لــدى الجانــي مــن أجــل تصنيــف 
الفعــل علــى أنــه ممارســة جنســية“ )القــرار الصــادر عــن المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي 10 مــارس/ آذار 2015 5- 
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يمكــن االفتــراض أن التعــّري القســري، كمــا كان ُيمــارس بشــكل منهجــي فــي فــرع الخطيــب وفــي مراكــز 
احتجــاز أخــرى تابعــة للمخابــرات الســورية، يكتنــف علــى “خطــورة مماثلــة“. إن التجريــد مــن المالبــس والتعــّري 
القســري يحّطــان مــن قــدر الضحيــة إلــى مجــرد شــيء مفعــول بــه، ويشــّكالن إذالل وإهانــة كبيريــن للغايــة، ال 
ســيما إذا اســتمر هــذا الوضــع لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، وخاصــة فــي الحــاالت التــي ترافقــه ممارســات أخــرى 
مثــل اإلهانــات أو الضــرب أو مشــاهدة تعذيــب ســجناء آخريــن. يهــدف التعــّري القســري إلــى تعميــق إحســاس 
الضحيــة بالعجــز، وهــذا أمــر خطيــر بشــكل خــاص ألن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
كان جــزءًا ال يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة للعديــد مــن الســجناء. يــؤدي التجريــد مــن المالبــس والتعــّري القســري 

إلى وضع الضحية في موضع ضعيف جدًا وخاصة حين عدم حمايته من أي اعتداء جنسي محتمل.

د(  اإلساءات الجنسية اللفظية واإلساءات الجنسية األخرى

وصــف الشــاهد  فــي المحاكمــة تعّرضــه للتحــرش الجنســي باســتخدام إهانــات. أكــدت الشــاهدة 
 علــى أحــداث مماثلــة. فوفقــًا ألقوالهــا تــّم تهديــد النســاء باالغتصــاب كلمــا أمكــن ذلــك. تابعــت الشــاهدة 
ــي 40 امــرأة أخــرى تعرضــن للتحــرش الجنســي  ــي فــي الفــرع 40 ومعهــا حوال ــاء اعتقالهــا الثان ــة إنهــا أثن قائل

واإلهانة من قبل حراس السجن )انظر أعاله(.
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كمــا يحتــوي ملــف الوقائــع أيضــًا علــى مؤشــرات أخــرى تــدّل علــى تعــرض الســجناء فــي فــرع الخطيــب 
لإلهانــة الجنســية والتهديــد الجنســي. طلــب الحــراس مــن الســجينات إظهــار أثدائهــن لهــم، كمــا أفــادت مثــاًل 
( وأقــوال أخــرى لضحايــا تــم نقلهــا بشــكل  (، والشــاهدة  ) (، والشــاهدة  ) الشــاهدة  )
غيــر مباشــر مــن تقاريــر مختلفــة للجنــة التحقيــق بشــأن ســوريا والتابعــة للمفوضيــة الســامية لحقوق اإلنســان 
( ومنظمــة هيومــن  (، وللتحالــف الدولــي لحقــوق اإلنســان، بعنــوان “العنــف ضــد المــرأة فــي ســوريا“ ) (
(. وتعــّرض  رايتــس ووتــش بعنــوان “ســوريا: الكشــف عــن مراكــز التعذيــب فــي 24 موقعــًا لالحتجــاز“ )
ــن  ــد باغتصــاب أنفســهم أو اغتصــاب أقــارب مقربي خمســة ســجناء تظهــر أســماءهم فــي الملفــات للتهدي
 ،) (، والشــاهدة  ) لهــم وتكــّرر ذلــك عــدة مــرات فــي بعــض األحيــان، وهــو حــال الشــاهدة  )
(. فــي هــذا الصــدد يشــمل مفهــوم التعذيــب  ( والشــاهد  ) (، والشــاهد  ) والشــاهدة  )
الجنســي، مــن حيــث المبــدأ، علــى التهديــد باالغتصــاب كذلــك )المحكمــة الدوليــة بشــأن يوغوســالفيا الســابقة، 
المدعــي العــام ضــد كوشــكا وآخريــن، IT-98-30 / 1-T، حكــم، 2.11.2001، الرقــم الهامشــي 561(. كمــا تــم تهديــد 
(. وًأجبــر  أحــد الســجناء باإلخصــاء )انظــر لجنــة التحقيــق التابعــة للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، )
(، حيــث أمســك أحــد الحــراس رأســه خــالل هــذه  الشــاهد  علــى مشــاهدة اغتصــاب شــخص أخــر )

األثناء كي ال ينظر بعيدًا.

بســبب االرتــكاب التراكمــي لألشــكال المذكــورة ســابقُا للعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي، فــإن اســتخدام ألفــاظ جنســية )خاصــة تجــاه الســجينات النســاء(، التحقيــق المكّثــف عــن الحيــاة 
الجنســية، والتهديــدات باالغتصــاب وتشــويه الســمعة االجتماعيــة تبلــغ مــن الخطــورة المماثلــة حــدًا يجعلهــا 

تصّنف على أنها أعمال عنف جنسي.

عن معيار الخطورة المماثلة هـ(  

ال تنتــج درجــة خطــورة الفعــل الجنســي، حســب مفهــوم النــص القانونــي، عــن نوعــه ومدتــه فحســب، بــل 
أيضــًا عــن الظــروف العامــة المحيطــة بارتكابــه. بالتالــي تبــّرر المحكمــة االتحاديــة العليــا اعتبــار أفعــال جنســية 
علــى أنهــا خطيــرة حيــن اســتخدام الجانــي للعنــف قبلهــا وبوجــود الضحيــة فــي الحجــز وبالتالــي فــي وضــع 
ميــؤوس منــه )انظــر قــرارات المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي القضايــا الجزائيــة، BeckRS 2012، 11487، الرقــم 
الهامشــي 25 ومــا يليــه(. ووفقــًا إلرادة المشــرع يهــدف قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا 
القانــون الدولــي “لفهــم الظلــم المحــّدد للجرائــم ضــد القانــون الدولــي بشــكل أفضــل ممــا هــو ممكــن حاليــًا 
بموجــب القانــون الجنائــي العــام“ )راجــع مطبوعــات البوندســتاغ البرلمــان األلمانــي   14/8524، 12.(. لــذا يجــب 
تقييــم أعمــال العنــف شــأن الطلــب هنــا علــى خلفيــة الســياق الثقافــي واالجتماعــي والجنســاني الــذي ُارتكبــت 
فيــه. قبــل كل شــيء يجــب أن يؤخــذ هنــا بعيــن االعتبــار عــدم المســاواة بيــن الجنســين وتوزيــع األدوار فــي 
المجتمــع الســوري، وهــي أســباب جذريــة قــد تختلــف اختالفــًا كبيــرًا عــن القواعــد العامــة والعــرف الســائد فــي 
ألمانيــا. يمكــن اإلحاطــة بمعرفــة شــاملة عــن هــذا الموضــوع مــن خــالل تقييــم تكاملــي مــن قبــل خبيــر أو خبيــرة 

لم يتم تسميته/ها بعد.

بســبب األعــراف األبويــة فــي ســوريا قــد يتعــّرض ضحايــا االغتصــاب لإلقصــاء مــن قبــل عائالتهــم أو لمــا 
ُيســمى بـ“جرائــم الشــرف“ أو للضغــط مــن قبــل عائالتهــم للــزواج مــن المغتصــب )انظــر لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة 

)IRC(، لجنة الالجئين السوريين، سوريا: أزمة إقليمية )2013(

 https://www.rescue-uk.org/sites/default/files/document/991/finalsyriareportanglicised.pdf

يطالــب نشــطاء ســوريون فــي هــذا الســياق بتعديــل القوانيــن، وتغييــر المواقــف التمييزيــة التــي تــؤدي 
إلــى العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. عندمــا تتعــرض امــرأة أو فتــاة لعنــف جنســي غالبــًا مــا يــؤدي هــذا إلــى 
إعــالء الــرأي القائــل بأنهــا تجلــب “العــار“ لألســرة، فمــن خــالل تجربــة العنــف الجنســي هــذه يتــّم هتــك “شــرف“ 
المعنيــة وبالتالــي فــي الوقــت نفســه هتــك “شــرف“ العائلــة. هــذا مــا أكدتــه أيضــًا الشــاهدة  بوضــوح برّدهــا 
علــى أحــد األســئلة. قــد يعنــي هــذا أيضــًا أن النســاء ضحايــا العنــف الجنســي يتعّرضــن لخطــر آخــر وهــو مــا 
ُيســمى بـ“جرائــم الشــرف“ المرتكبــة مــن قبــل أحــد أفــراد األســرة الذكــور وذلــك بعــد تعرضهــن للعنــف الجنســي 
)راجــع مركــز التنميــة التابــع لمنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة، المؤسســات االجتماعيــة والفهــرس 

https://www.rescue-uk.org/sites/default/files/document/991/finalsyriareportanglicised.pdf
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الجنساني: قواعد األسرة التمييزة في سوريا )2012(، متاح عبر اإلنترنت

https://www.genderindex.org/country/syrian-arab-republic-2014-results/.

وقــد تــم اســتغالل هــذه البنيــة االجتماعيــة األبويــة فــي إطــار الهجــوم الممنهــج علــى الســكان المدنييــن، 
وهــو موضــع التهمــة، مــن أجــل العمــل علــى زيــادة تدميــر الروابــط األســرية مــن خــالل مهاجمــة “شــرف“ 
األســرة الــذي “تحملــه“ النســاء بشــكل خــاص. بالتالــي يجــب عنــد تقديــر مســألة الخطــورة المتماثلــة للفعــل 
خاصــة مراعــاة العواقــب بالنســبة لضحايــا العنــف الجنســي مــن النســاء فــي ســجون المخابــرات. تبــدأ هــذه 
العواقــب بالتهديــد بالطــالق واإلقصــاء مــن األســرة، وقــد تصــل حتــى “جرائــم الشــرف“ ال ســيما فــي المناطــق 
المحافظــة، وربمــا ال تعــود النســاء غيــر المتزوجــات أو الفتيــات العازبــات مــن الــزواج فيمــا بعــد. تتحــدث 
ــم  ــادرة الســورية لمكافحــة العنــف الجنســي والعنــف القائ ــة لديهــن )المب ــا انتحاري بعــض الناجيــات عــن نواي
ــر مــن العــام  ــق عــن العنــف الجنســي والجنســاني فــي ســوريا، 20 شــباط/ فبراي ــى النــوع االجتماعــي، حقائ عل
2020، الصفحــة 53 ومــا يليهــا https://syriainitiative.org/en ( وتتعــرض الســجينات للتمييــز بعــد اإلفــراج 
عنهــن، بغــض النظــر عمــا إذا كــن قــد تعرضــن بالفعــل للعنــف الجنســي أم ال، ألن هنــاك حكــم مســبق شــائع 

يقول إن كل امرأة في السجن تتعّرض للعنف الجنسي.

 ذكــرت الشــاهدة  فــي المحاكمــة أن عــددًا مــن النســاء تعّرضــن العتــداءات جنســية أو حتــى اغتصاب 
في السجون السورية، وقامت أسرهن بنبذهن بعد اإلفراج عنهن.

يدفــع الخــوف مــن عنــف إضافــي أو الخــوف مــن المعاملــة التمييزيــة العديــد مــن الناجيــن، ســواء أكانــوا 
ذكــورًا أم إناثــًا، إلــى إنــكار أو إخفــاء تجــارب العنــف الجنســي التــي تعّرضــوا لهــا. هــذا بــدوره يمنعهم مــن الوصول 
اآلمــن إلــى العــالج والرعايــة الصحيــة النفســية، حتــى عندمــا يكــون األمــر متاحــًا. إن هــذا الوضــع إشــكالي للغايــة، 
خاصــة ألن العنــف الجنســي يشــكل خطــرًا كبيــرًا علــى الصحــة اإلنجابيــة للنســاء والرجــال. يترتــب علــى عــدم 
معالجــة العواقــب الجســدية والنفســية للعنــف الجنســي عواقــب بعيــدة المــدى، ليــس فقــط بالنســبة 
للمتضرريــن أنفســهم بــل أيضــًا بالنســبة لذويهــم. يصــف الرجال المعنيون مشــاكل صحية جســدية ونفســية 
علــى المــدى الطويــل مثــل االكتئــاب. وقــد يتــم تعزيــز هــذه المشــاكل مــن خــالل عجــز الضحايــا الذكــور عــن 
االعتــراف بتجربــة العنــف الجنســي والمشــاكل الصحيــة الناتجــة عنهــا تجــاه اآلخريــن، وذلــك خوفــًا مــن فقــدان 
“رجولتهــم“، ومــا قــد يرتبــط بذلــك مــن عواقــب بالنســبة لعجزهــم عــن أداء األدوار التقليديــة للجنــس الذكــوري. 
)راجــع مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة: “فقــدت كرامتــي“ العنــف الجنســي والعنــف الجنســاني 

في الجمهورية العربية السورية، A/HRC/37/CRP.3، الصفحة 5، الرقم الهامشي 6، متاح على اإلنترنت:

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3. pdf،
 Scheub, Ute: Heldendämmerung: die Krise der Männer* und warum انظــر أيضــًا عــن الخلفيــة العامــة 
 sie auch für Frauen* gefährlich ist, München: Pantheon 2010 und Dr. Sarah Chynoweth, “We Keep
it in Our Heart“: Sexual Violence Against Men and Boys in Syria, UNHCR 21, 24 )Oct. 2017(, )أكتوبــر 

2017( ، متاح على اإلنترنت:

https://data2.unhcr.org/es/documents/download/60864.

وفقــًا ألحــد التقريــر فقــد ذكــر عــدد مــن الالجئيــن الســوريين مــن اإلنــاث والذكــور أن التهديــد والخــوف مــن 
الالجئيــن  حــول  بحــث   ،PHRO( البلــد  مــن  لهروبهــم  الرئيســي  الســبب  هــو  والجنســاني  الجنســي  العنــف 

الفلسطينيين الفارين من سوريا إلى لبنان، 2013، متاح على اإلنترنت: 

http://www.palhumanrights. org /rep/ENG/Palestinian٪20-٪20Syrian٪20refugees٪20-2013.pdf.

المــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 6 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا     .3
القانون الدولي في سياق هجوم واسع أو ممنهج على السكان المدنيين

وقعــت الجرائــم الموصوفــة والمرتكبــة علــى حــدة والمتمثلــة فــي االغتصــاب واإلكــراه الجنســي وفقــًا 
لمــا نتــج عــن جمــع األدلــة حتــى اآلن فــي إطــار هجــوم واســع وممنهــج علــى الســكان المدنييــن بالمعنــى 
المقصــود فــي المــادة 7 الفقــرة األولــى مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون 

الدولي.

https://www.genderindex.org/country/syrian-arab-republic-2014-results
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3. pdf، 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3. pdf، 
https://data2.unhcr.org/es/documents/download/60864
http://www.palhumanrights. org /rep/ENG/Palestinian٪20-٪20Syrian٪20refugees٪20-2013.pdf
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لقــد ســبق لهيئــة المحكمــة أن أوضحــت بشــكل مفهــوم فــي قرارهــا رفــض التظلــم ضــد الحبــس 
( بشــأن الطعــن المقــدم مــن قبــل  االحتياطــي الصــادر بتاريــخ 19 تشــرين األول/ أكتوبــر مــن العــام 2020 )
المّتهــم أ. فــي مذكــرة توقيفــه ألن المؤشــرات التــي تــدّل علــى شــن النظــام الســوري بقيــادة بشــار األســد 
هجومــًا واســعًا وممنهجــًا علــى ســكان البــالد المدنييــن، وذلــك اعتبــارًا مــن نهايــة شــهر نيســان/ أبريــل 2011 
ووصــواًل إلــى مــا بعــد العــام 2012 علــى أقــل التقديــر، مــن خــالل االعتقــاالت التعســفية والتعذيــب فــي الســجون 

التابعة ألجهزة المخابرات السورية المختلفة قد تكّثفت جدًا خالل جلسات المحاكمة.

ووفقــًا لمــا نتــج عــن جمــع األدلــة حتــى اآلن يجــب كذلــك تقييــم الجرائــم المرتكبــة علــى حــدة والمذكــورة 
فــي الئحــة االتهــام والمتمثلــة فــي العنــف الجنســي علــى أنهــا جــزء مــن الجريمــة الشــاملة وذلــك وفقــًا للمــادة 
7 الفقــرة األولــى مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي. عــالوة علــى التقييم 
القانونــي الــوارد فــي الئحــة االتهــام، مــن المتوقــع بنــاًء علــى الوقائــع المدروســة منــذ افتتــاح المحاكمــة أن 
العنــف الجنســي والجنســاني يشــّكل، باإلضافــة إلــى األعمــال الفرديــة للتعذيــب وعمليــات القتــل وحجــز الحريــة 
الجســيمة، جــزءًا مــن فعــل الهجــوم نفســه. وقــد جــاء فــي الئحــة االتهــام بهــذا الخصــوص مــا يلــي:  أمــا 

بالنسبة للنتيجة األساسية للتحقيقات فتصف  ما يلي: 

الجرائــم الموصوفــة التــي ارتكبــت علــى حــدة والتــي يمكــن تلخيصهــا تحــت عنــوان العنــف الجنســي 
والعنــف المرتبــط بالنــوع االجتماعــي أو الجنســاني ترتبــط بـ“الجريمــة الشــاملة“ فــي ســياق ارتــكاب واحــد، إذ 
أنهــا ليســت أفعــااًل معزولــة أو عرضيــة أو عبــارة عــن تصرفــات عفويــة وغيــر مخطــط لهــا وغيــر منســقة مــن 
قبــل األشــخاص المشــاركين، كمــا هــو الحــال مثــاُل فــي إطــار ظــروف فوضويــة أو غوغائيــة، بــل هــي ســلوكيات 
متماشــية مــع النظــام ومتكّيفــة مــع الوضــع داخــل الهيــكل التنظيمــي لــه، وتختلــف نوعيــًا عــن األشــكال 
 vgl. Barthe, Der Straftatbestand der( العاديــة“ للجريمــة المعروفــة علــى المســتوى الوطنــي. )راجــع“
 Verbrechen gegen die Menschlichkeit in § 7 VStGB in der staatsanwaltschaftlichen Praxis – Zur

.)Abgrenzung von Völkerstraftaten und allgemeinen Delikten, in: NStZ 2012, 247, 251

علــى ســبيل المثــال وصــف الشــاهد  فــي جلســة المحاكمــة فــي 15 أيلــول/ ســبتمبر مــن العــام 2020 
ــد مــن حــاالت  ــق  العدي االعتــداءات الجنســية بأنهــا شــكل منتظــم وممنهــج مــن أشــكال التعذيــب. ووّث
ــع أنحــاء ســوريا. كمــا أفــاد  ــرات فــي جمي ــداء الجنســي واغتصــاب النســاء والرجــال فــي ســجون المخاب االعت
الشــاهد بــأن زمــالء لــه ممــن اعتقلــوا فــي الفــرع 251 فــي العــام 2011 تحّدثــوا عــن حاالت مختلفة مــن االعتداءات 

الجنسية.

كمــا أكــد كل مــن الخبيــرة  والشــاهد  والشــاهدين  و فــي جلســات المحاكمــة أن العنــف 
الجنســي تــم اســتخدامه بشــكل ممنهــج ومتكــرر فــي ســجون المخابــرات الســورية، بمــا فــي ذلــك االعتــداءات 

الجنسية واالغتصاب. 

مــن األدلــة األخــرى علــى أن األفعــال المذكــورة أعــاله كانــت متوافقــة مــع النظــام، بــل وعبارة عن ســلوك 
ــر مــن  ــة الســلطوية ألجهــزة االســتخبارات الســورية، هــو وجــود عــدد كبي متكيــف مــع الوضــع داخــل الهيكلي
الحــاالت وارتكابهــا بطريقــة مماثلــة علــى مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة فــي العديد من مؤسســات الدولــة الملتزمة 
فــي أماكــن مختلفــة ومــن قبــل أشــخاص مختلفيــن. هكــذا يحتــوي ملــف الوقائــع وحــده كمــا هــو موّضــح ســابقًا 
علــى أكثــر مــن 20 إشــارة إلــى اختــراق فتحــة الشــرج بأشــياء مماثلــة فــي ســت مؤسســات مختلفــة. أمــا التعــّري 
القســري فتــم تأكيــده مــن قبــل مــا ال يقــل عــن 42 شــاهدًا بالنســبة لعشــر مؤسســات مختلفــة. تــم اســتخدام 
ــل مختلــف  ــه بأشــكال مختلفــة مــن قب ــة ل هــذا الشــكل مــن أشــكال العنــف الجنســي واإلســاءات المصاحب
الحــراس فــي مختلــف فــروع المخابــرات عنــد وصــول الســجناء إليهــا. تغّطــي اإلشــارات التــي تــدّل علــى العنــف 

الجنسي زمنًا يمتد لعدة سنوات مع غياب إي مؤشر يدل على تدابير اتخذتها الدولة الحتوائه.

كمــا يشــير انتشــار العنــف الجنســي، ويمكــن وصفــه بالهــادف، إلــى أن األفعــال لــم تكــن تعســفية، بــل 
كانــت جــزءًا ال يتجــزأ مــن االحتجــاز. بــدأ االحتجــاز بالنســبة لــكل موقــوف تقريبــًا بالتعــّري القســري ومــا يرتبــط بــه 
مــن انتهــاكات، وكثيــرًا مــا اســتمرت باقــي فتــرة االحتجــاز مــع التعــّري القســري واالعتــداءات الجنســية اللفظيــة 

والتهديدات. كما كان العنف الجنسي أيضًا جزءًا من العديد من التحقيقات.
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بالتالي عّزز العنف الجنســي أيضًا السياســة الكامنة وراء الهجوم، وهي قمع المعارضة واالحتجاجات، 
وهــدف إلــى انتــزاع معلومــات عــن المعارضــة. وتــم اســتخدامه مــن بيــن أمــور أخــرى كشــكل مــن أشــكال 
التعذيــب، إذا لــم يكــن المعتقــل، أو المعتقلــة، المحّقــق معــه مســتعدًا إلفشــاء المعلومــات قبلــه. يشــار هنــا 
(. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم اســتخدام العنــف  إلــى أقــوال الشــهود والوثائــق التــي تمــت تالوتهــا )راجــع 
الجنســي إلذالل وترهيــب أعضــاء المعارضــة مــن أجــل منعهــم مــن القيــام بمزيــد مــن األنشــطة )راجــع  
 ،IT-05-87 / 1-A ،انظــر أيضــًا المحكمــة الدوليــة بشــأن يوغوســالفيا الســابقة، المدعــي العــام ضــد دورديفيتــش
حكــم دائــرة االســتئناف، 27. 1. 2014، الرقــم الهامشــي 852(. مــن خــالل اســتخدام القيــم األبويــة القائمــة أدى 

العنف الجنسي ضد النساء والفتيات على وجه الخصوص إلى تفكيك الهياكل األسرية واالجتماعية.

 BKA ترّجــح النتائــج التــي توّصلــت إليهــا النيابــة العامــة االتحاديــة والمكتــب االتحــادي للتحقيقــات الجنائيــة
ومنظمــات أخــرى، والتــي وفقــًا لهــا كان العنــف الجنســي جــزءًا مــن الحيــاة اليوميــة فــي الســجون الســورية، أن 
ارتــكاب اإلكــراه الجنســي واالغتصــاب كان جــزءًا ال يتجــزأ مــن أســاليب التعذيــب التــي ُنفــذ بواســطتها الهجــوم 
، منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، أرخبيــل  علــى الســكان المدنييــن مــن خــالل أجهــزة المخابــرات )راجــع 

.) ، منظمة العفوالدولية، إنه يحّطم اإلنسان  التعذيب 

وفي هذا السياق نلتمس بشكل تكميلي ما يلي ج(  

القيام بترجمة الوثائق المذكورة بالتفصيل أدناه بالقدر المطلوب وتالوتها خالل جلسات المحاكمة.

ستشــكل التــالوة إثباتــًا إضافيــًا أن العنــف الجنســي المتمّثــل فــي حــاالت اغتصــاب، تفتيــش جســدي 
ــر، إهانــات جنســية وإذالل جنســي، تهديــد باغتصــاب األقــارب، ضــرب واســتهزاء بالســجناء العــراة، إجبــار  جائ
الســجناء علــى التعــّري، الصدمــات الكهربائيــة علــى األعضــاء التناســلية وتشــويها، وإجبــار األقــارب والســجناء 
اآلخريــن علــى مشــاهدة االغتصــاب كان جــزءًا منهجيــًا ال يتجــّزأ مــن الجريمــة بحــق اإلنســانية التــي ارتكبتهــا 

أجهزة االستخبارات السورية منذ شهر نيسان/ أبريل من العام 2011. 

ونفّصل بهذا الخصوص:
التقريــر الــدوري األول للجنــة األمــم المتحــدة لتقّصــي الحقائــق بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية الصــادر 
بتاريــخ 23 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر العــام 2011 )فيمــا بعــد ُيشــار إليهــا بـــ: لجنــة تقّصــي الحقائــق األمميــة بتاريــخ 

23 تشرين الثاني/ نوفمبر العام 2011(
)UN-Doc-No. A/HRC/S-17/2/Add.1 

متاح على: 
https://undocs.org/A/HRC/S-17/2/Add.1، 

األرقام الهامشية 68-66، نسخة مرفقة(

كمــا هــو الحــال بالنســبة لجميــع تقاريــر لجنــة األمــم المتحــدة لتقّصــي الحقائــق المذكــورة يســتند هــذا التقريــر 
إلــى معاييــر لجــان األمــم المتحــدة للتوثيــق والتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وهــي قائمــة فــي العديــد 
مــن البلــدان ممــا يعنــي أنهــا اســتخدمت فــي المقــام األول مقابــالت مــع شــهود وشــاهدات مباشــرين. أمــا 
بالنســبة لهــذا التقريــر فقــد تــّم إجــراء مقابــالت مــع 223 ضحيــة وشــاهدًا وشــاهدة اعتبــارًا مــن 26 أيلــول/ 
ســبتمبر مــن العــام 2011 بينهــم أشــخاص عملــوا ســابقًا لــدى المخابــرات أو الجيــش. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم 
فــي بعــض الحــاالت جمــع صــور ومقاطــع فيديــو وتســجيالت ألقمــار صناعيــة وتقاريــر طبيــة وتقييمهــا. كمــا 
اللجنــة اســتجابة لدعــوة أرســلت فــي هــذا  تــّم توفيرهــا لصالــح  التقاريــر أيضــًا مــن معلومــات  اســتفادت 

الخصوص إلى الدول األعضاء في األمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

ستكشــف التــالوة أن عــددًا ممــن أجريــت المقابــالت معهــم أفــادوا بأنهــم تعّرضــوا لعنــف جنســي فــي 
معتقــالت المخابــرات الســورية، وذلــك علــى شــكل اغتصــاب أو ممارســة الجنــس عــن طريــق الفــم باإلكــراه أو 

الضرب على األعضاء التناسلية أو الحرق بالسجائر في الشرج.

التقرير الدوري السابع للجنة تقّصي الحقائق األممية الصادر بتاريخ 12 شباط/ فبراير من العام 2014

https://undocs.org/A/HRC/S-17/2/Add.1
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)UN-Doc-No. A/HRC/25/6 
متاح على:

 https://undocs.org/A/HRC/25/65، 
األرقام الهامشية 69-62، نسخة مرفقة(

يســتند التقريــر إلــى 563 مقابلــة وأدلــة أخــرى قامــت اللجنــة بجمعهــا وتقييمهــا بيــن 15 تمــوز/ يوليــو مــن 
العــام 2013 و20 كانــون الثانــي/ ينايــر مــن العــام 2014. وفــي فصــل خــاص ســُتظهر التــالوة أن هنــاك ارتكابــات 
للعنــف الجنســي مــن قبــل قــوى حكوميــة، وذلــك مــن خــالل أقــوال كثيــرة لشــهود وشــاهدات تفيــد بارتــكاب 
جرائــم اغتصــاب بحــّق الفتيــات والفتيــان والنســاء والرجــال فــي مراكــز االعتقــال التابعــة للمخابــرات. يأتــي فــي 
ــان المحتجزيــن فــي دمشــق  ــر أن التعذيــب الجنســي كان ُيرتكــب بشــكل منهجــي بحــق الرجــال والصبي التقري

وحمص وحلب.

التقريــر الــدوري الثانــي عشــر للجنــة تقّصــي الحقائــق األمميــة الصــادر بتاريــخ 11 آب/ أغســطس مــن العــام 
 UN-Doc-No. A / HRC / 33/55( 2016

متاح على:
 https://undocs.org/A/HRC/33/55، 

نسخة مرفقة(

ســتحتوي تــالوة األرقــام الهامشــية 108-104 لهــذا التقريــر، الــذي يســتند أساســًا إلــى مقابــالت ُأجريــت 
بيــن 10 كانــون الثانــي/ ينايــر العــام 2016 و20 تمــوز/ يوليــو العــام 2016، علــى إفــادات لضحايــا جرائــم اغتصــاب 

وتعذيب جنسي في معتقالت المخابرات السورية بين نهاية العام 2011 ونهاية العام 2015.

التقريــر المواضيعــي للجنــة تقّصــي الحقائــق األمميــة الصــادر بتاريــخ 8 آذار/ مــارس مــن العــام 2018 بعنــوان 
“فقدت كرامتي- العنف الجنسي والجنساني في الجمهورية العربية السورية“

)UN-Doc-No. A/HRC/37/CRP.3 
متاح على:

https://undocs.org/A/HRC/37/CRP.3
نسخة مرفقة.(

يســتند التقريــر إلــى 454 مقابلــة ًأجريــت فــي الفتــرة مــا بيــن شــهر آذار/ مــارس مــن العــام 2011 وكانــون األول/ 
ديســمبر مــن العــام 2017 مــع ناجيــن وناجيــات وأقاربهــم، شــهود وشــاهدات عيــان، موظفيــن ســابقين لــدى 
المعلومــات  تقييــم  فيــه  يتــّم  فصــاًل  يشــمل  ومحاميــات.  ومحاميــن  وطبيبــات  أطبــاء  األمنيــة،  األجهــزة 
المســتفادة بالنســبة لحــاالت االغتصــاب والعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بحــق 
النســاء والفتيــات فــي مرافــق االحتجــاز التابعــة ألجهــزة المخابــرات )األرقــام الهامشــية 42-27( باإلضافــة إلــى 
)األرقــام  المعتقــالت  فــي  والرجــال  الصبيــان  بحــّق  الجنســي  والعنــف  االغتصــاب  حــاالت  عــن  آخــر  فصــل 
ــر يحتــوي علــى أقــوال عديــدة لنســاء وفتيــات حــول اغتصــاب  الهامشــية 50-43(. ســتظهر التــالوة أن التقري
وتعذيــب جنســي واعتــداء وتحــرش وإكــراه جنســي أو فــي معظــم الحــاالت عــن مزيــج مــن كل ذلــك، وهــذه 
الجرائــم ُارتكبــت غالبــًا فــي ســياق مّتصــل بانتــزاع اعترافــات؛ بمــا فــي ذلــك إفــادة فتــاة كانــت تبلــغ مــن العمــر 
تســع ســنوات، وإفــادة امرأتيــن حبلتيــن أجهضــت إحداهــن بعــد اغتصابهــا. إجمــااًل تــّم توثيــق حــاالت اغتصــاب 
لنســاء وفتيــات فــي 20 ســجنًا مختلفــًا تابعــًا ألجهــزة المخابــرات. كمــا ستكشــف التــالوة أيضــًا عــن تعــّرض 
الجنســي فــي أقســام وفــروع  العنــف  11 عامــًا ألشــكال مختلفــة مــن  اعتبــارًا مــن ســن  الرجــال والفتيــان 
المخابــرات، مــن بينهــا التعذيــب الجنســي واالغتصــاب، وفــي الغالــب فــي إطــار عمليــة اإلدخــال إلــى فــروع 
المخابــرات، حيــث ُارتكــب االغتصــاب كثيــرًا مــن خــالل اختــراق الشــرج بأشــياء مثــل الهــراوات والزجاجــات، وفــي 

بعض األحيان بحضور سجناء آخرين.

التقريــر المواضيعــي للجنــة تقّصــي الحقائــق األمميــة الصــادر بتاريــخ 16 كانــون الثانــي/ ينايــر مــن العــام 2020 
بعنوان “لقد محوا أحالم أطفالي: حقوق الطفل في الجمهورية العربية السورية “

)UN-Doc-No. A/HRC/43/CRP.6 

https://undocs.org/A/HRC/25/65
https://undocs.org/A/HRC/33/55
https://undocs.org/A/HRC/37/CRP.3
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متاح على:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_43_CRP.6_EN.docx

األرقام الهامشية 65-59، نسخة مرفقة(

يســتند التقريــر إلــى حوالــي 5000 مقابلــة ُأجريــت بيــن العــام 2011 وشــهر تشــرين األول/ أكتوبــر مــن 
العــام 2019 مــع أطفــال ســوريين وأقاربهــم، شــهود وشــاهدات عيــان، موظفيــن وموظفــات ســابقين فــي 
األجهــزة األمنيــة، أطبــاء وطبيبــات ومحاميــن ومحاميــات. يحتــوي التقريــر علــى فصــل عــن ارتــكاب العنــف 
الجنســي بحــق األطفــال مــن قبــل القــوى الحكوميــة فــي ســوريا، وســتظهر تالوتــه أن العديــد مــن األطفــال 
الذيــن تّمــت مقابلتهــم أو مقابلــة أفــراد مــن عائالتهــم تحّدثــوا أمــام اللجنــة عــن أنهــم تعرضــوا للتعذيــب 

الجنسي واالغتصاب واالعتداءات الجنسية واإلكراه خاصة في مراكز اعتقال تابعة للمخابرات السورية.
تقريــر مدرســة لنــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية الصــادر فــي آذار/ مــارس مــن العــام 2017 بعنــوان: “هــل 
تريــد الحريــة؟ هــا هــي حريتــك: االغتصــاب كتكتيــك لنظــام األســد“، بقلــم مــاري فوريســتير )سلســلة أوراق 

عمل مركز المرأة للسالم واألمن )3/2017(، 
متاحة على اإلنترنت:

http://eprints.lse.ac.uk/69475/  
نسخة مرفقة(

يســتند هــذا التقريــر إلــى أكثــر مــن 70 مقابلــة، بينهــا 20 مــع ناجيــن وناجيــات مــن االغتصــاب، عشــرات الســجناء 
ــن وعامــالت فــي المجــال  ــات، ناشــطين وناشــطات وعاملي ــن ومحامي ــات، محاميي ــاء وطبيب الســابقين، أطب
اإلنســاني، وكذلــك ثالثــة منشــقين عــن األجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري. ُاجريــت المقابــالت بيــن 
شــهري آذار/ مــارس وتشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن العــام 2016. يســّلط التقريــر الضــوء علــى مدى تكــرار مظاهر 
العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي خــالل الحــرب فــي ســوريا، فضــاًل عــن اآلثــار المترتبــة 
علــى ذلــك بالنســبة للّناجيــن والناجيــات وعائالتهــم والمجتمــع الســوري بالعمــوم. ستكشــف التــالوة عــن 
أنمــاط العنــف الجنســي التــي يرتكبهــا النظــام وســتؤكد أن النظــام اســتخدم العنــف الجنســي كتكتيــك لقمــع 

السكان المدنيين.

تقريــر منظمــة “محامــون وأطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان“ الصــادر فــي آذار/ مــارس مــن العــام 2019 بعنــوان 
“الــروح ماتــت: األصنــاف واألنمــاط واالنتشــار واألثــر المدمــر للعنــف الجنســي المرتكــب بحــق الرجــال والفتيــان 

في المعتقالت السورية“
 )متاح على:

https://ldhrights.org/en/wp-content/uploads/2019/03/The-Soul-Has-Died-Male-Sexual-
Violence-Report-English-for-release-copy.pdf

 هناك ص 9-4 و52-16، نسخة مرفقة(

ــان فــي مراكــز االحتجــاز  ــر علــى معلومــات مســتنتجة عــن العنــف الجنســي بحــق الرجــال والفتي يحتــوي التقري
التابعــة للمخابــرات الســورية. مــن أجــل إعــداد التقريــر تــّم فحــص واســتجواب 138 مــن الناجيــن الذكــور الذيــن 
تعّرضــوا للعنــف الجنســي، وذلــك مــن قبــل خبــراء طبّييــن وفقــًا لمتطلبــات بروتوكــول اســطنبول )مكتــب 
الفعاليــن بشــأن  والتوثيــق  التحقيــق  دليــل  المتحــدة،  لألمــم  التابــع  اإلنســان  لحقــوق  الســامي  المفــوض 

التعذيب وغيره من أنواع المعاملة القاسية أوالالإنسانية أوالمهينة، HR/P/PT/8/Rev.1 ،2004، متاح على:
https://www.refworld.org/docid/4638aca62.html

أفــاد ٪87.7 مــن الذيــن تّمــت مقابلتهــم أن العنــف الجنســي قــد ارُتكــب فــي الســجون. باســتخدام 15 دراســة 
للحــاالت يعــرض التقريــر نتائــج الدراســة حــول التصنيــف والســياق واألنمــاط وآثــار العنــف الجنســي بحــق 
الفتيــان والرجــال فــي معتقــالت النظــام الســوري. ســتوضح تــالوة التقريــر األنمــاط المتكــررة الرتــكاب مختلــف 
أشــكال العنــف الجنســي وســتثبت أن العنــف الجنســي كان بمثابــة أداة اســتخدمها النظــام بشــكل ممنهــج 

من أجل إذالل وكسر المعارضة.

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_43_CRP.6_EN.docx 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_43_CRP.6_EN.docx 
http://eprints.lse.ac.uk/69475/
https://ldhrights.org/en/wp-content/uploads/2019/03/The-Soul-Has-Died-Male-Sexual-Violence-Report-English-for-release-copy.pdf
https://ldhrights.org/en/wp-content/uploads/2019/03/The-Soul-Has-Died-Male-Sexual-Violence-Report-English-for-release-copy.pdf
https://ldhrights.org/en/wp-content/uploads/2019/03/The-Soul-Has-Died-Male-Sexual-Violence-Report-English-for-release-copy.pdf
https://www.refworld.org/docid/4638aca62.html 
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نلتمــس اإلشــعار القانونــي خصيصــًا وبشــكل حصــري وفقــًا للمــادة 265 الفقــرة األولــى مــن مجلــة 
اإلجــراءات الجنائيــة األلمانيــة، بحيــث يتــّم اســتبعاد أي تطبيــق محتمــل للمــادة 265 الفقــرة الثالثــة باالقتــران 

مع فقرة الثانية من مجلة اإلجراءات الجنائية.

تتضمــن الئحــة االتهــام بحــّد ذاتهــا مــن بيــن أمــور أخــرى تهمــًا وفقــًا للمــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 1 ورقــم 
5 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي، باإلضافــة إلــى المــادة 211 مــن 
ــة  ــاة كعقوب ــى 15 عامــًا أو الســجن مــدى الحي ــراوح مــن 5 إل ــي يت ــي، مــع نطــاق عقاب ــات األلمان ــون العقوب قان
محــّددة. نطــاق العقوبــة للتطبيــق اإلضافــي للمــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 6 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي 
للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي هــو أيضــًا الســجن مــن 5 إلــى 15 عامــًا. فــإذن ال يتعّلــق األمــر بتطبيــق 
قانــون جنائــي أكثــر صرامــة ضــد المّتهــم بالمعنــى المقصــود فــي المــادة 265 الفقــرة الثالثــة، الفقــرة الثانيــة، 
رقــم 1 مــن مجلــة اإلجــراءات الجنائيــة، بــل يتعّلــق بتوضيــح مــن قبــل المحكمــة بخصــوص إمكانيــة تطبيــق 
عناصــر مختلفــة مــن المــادة 7، الفقــرة األولــى مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا 
القانــون الدولــي مــن خــالل الفعــل الجنائــي. إنــه مــن البديهــي أن جمــع األدلــة فــي هــذا الشــأن لــم يكتمــل بعــد، 
ومــع ذلــك يوضــح هــذا الطلــب االحتمــال المعقــول بــأن اإلدانــة ممكنــة أيضــًا وفقــًا للمــادة 7 الفقــرة األولــى 
رقــم 6 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي، وهــو مــا يكفــي علــى أيــة حــال 

ليكون سببًا لإلشعار المطلوب وفقًا للمادة 265 الفقرة األولى من مجلة اإلجراءات الجنائية.
ختامــًا، تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن المّدعيــن بالحــق المدنــي والممثليــن هنــا ال يهتمــون مــن خــالل تقديــم 
هــذا الطلــب بشــكل أساســي بمســألة العواقــب القانونيــة المحتملــة للمتهــم ر ، مــع ذلــك فســيكون لألمر 
أهميــة قصــوى بالنســبة للمتضّرريــن ولمســألة نطــاق الجريمــة وتصنيــف االضطهــاد الممنهــج للســكان 
المدنييــن فــي ســوريا، خصوصــًا إذا ســّجلت المحكمــة أيضــًا اســتنتاجات بشــأن العنــف الجنســي كأداة ســلطة 

ممنهجة للنظام السوري من أجل االضطهاد والقمع.

ســيكون التســّتر عمــدًا عــن جرائــم النظــام الســوري ضــد اإلنســانية، والتــي يتــم النظــر فيهــا ألول مــرة 
فــي محاكمــة جنائيــة، واحــدًا مــن أكثــر األمــور قســوة وخطــورة. ال ننكر من جانبنا أن جمــع األدلة بهذا الخصوص 
معّقــد ومّركــب للغايــة بســبب الجوانــب الثقافيــة والجنســانية لــدى الشــهود والشــاهدات، ولكــن المتضرريــن 
يحدوهــم األمــل بــأن أولئــك الذيــن يســلكون الطريــق الصعــب لكســر الصمــت ســيجدون آذانــًا صاغيــة لــدى 

هيئة المحكمة. 

شارمر د. كروكر                       
محام محام          
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طلــب االدعــاء بإصــدار إشــعار قانوني حــول تعديل 
القســري  اإلخفــاء  جريمــة  وضــّم  االتهــام  الئحــة 

كجريمة ضد اإلنسانية

المحاميالمحامي   المحامي   

سيباستيان شارمر د. باتريك كروكر  رينيه بانس        
   Paul-Ehrlich-Str.37 Immanuelkirchstrasse 3-4Immanuelkirchstrasse 3-4

Frankfurt am Mein 60596    Berlin 10405Berlin 10405
هاتف: 06963009080   هاتف: 44679224030 

هاتف: 44679224030
فاكس: 063009090069 

فاكس: 44679220030فاكس: 44679220030  

كوبلنز، 22 تموز/ يوليو 2021

Regierungsstraße 7

إلى المحكمة اإلقليمية العليا في كوبلنز
56068  كوبلنز   

في

القضية وفقًا لإلجراءات الجنائية الدولية
StU 1/19 1

بحق أنور ر  الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية إلخ.
. هنا تمثياًل للمدعين بالحق المدني

نلتمس

إصدار اإلشعار القانوني التالي وفقًا للمادة 265 الفقرة األولى من قانون اإلجراءات الجنائية:
مراعــاة للحقائــق المعروضــة فــي مذكــرة االتهــام فــي قــرار افتتــاح المحاكمــة، وكذلــك النتيجــة المحصلــة حتــى 
اآلن لجمــع األدلــة فــي جلســات المحاكمــة الرئيســية، فإنــه قــد يكــون هنــاك إمكانيــة اإلدانــة علــى أســاس 
الجريمــة المحققــة والجرائــم األخــرى المذكــورة وفقــًا للمــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 7 الحــرف أ مــن قانــون 

العقوبات األلماني للجرائم التي ينّص عليها القانون الدولي.

للفعــل موضــع  القانونــي األصلــي  التقييــم  فــي  التغييــر  القانونــي عــن  ينتــج وجــوب إصــدار اإلشــعار 
المحاكمــة فــي قــرار افتتــاح المحاكمــة للهيئــة، حيــث يجــب أيضــًا مراعــاة النتيجــة األساســية للتحقيقــات، راجــع 
 StR 1 المــادة 200 الفقــرة الثانيــة مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة )راجــع قــرار المحكمــة االتحاديــة العليــا المــؤرخ
الرقــم   2016 األولــى  الطبعــة   ،MüKoStPO / Norouzi تعليــق  NStZ 2001، 162؛  مجلــة   ،427/00 08.11.2000

الهامشي 8، المادة 265 الرقم الهامشي 8 من قانون اإلجراءات الجنائية(.
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يتضمــن التقييــم القانونــي للمدعــي العــام االتحــادي فــي مذكــرة االتهــام الصــادرة عنــه فــي 18 تشــرين 
األول/ أكتوبــر مــن العــام 2019 متطلبــات تشــكيل الفعــل الجرمــي للقتــل والتعذيــب وحجــز خطيــر للحريــة علــى 
اعتبارهــا جرائــم ضــد اإلنســانية وفقــًا للمــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 1 ورقــم 5 ورقــم 9 مــن قانــون العقوبــات 
ــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي. باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد أصــدرت الهيئــة بالفعــل فــي  األلمانــي للجرائ
جلســة المحاكمــة المنعقــدة فــي 17 آذار/ مــارس مــن العــام 2021 اإلشــعار القانونــي الــذي ينــّص: أنــه علــى 
أســاس األدلــة المجّمعــة حتــى اآلن يمكــن إدانــة المّتهــم ر بشــأن اعتــداءات جنســية حصلــت فــي فــرع 
الخطيــب أيضــًا، وذلــك وفقــًا للمــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 6 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص 

عليها القانون الدولي.

عــدا عــن التقييــم القانونــي الســابق يمكــن كذلــك اعتبــار االرتــكاب الفعلــي لجريمــة االختفــاء القســري 
واقعــًا وفقــًا للمــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 7 الحــرف أ مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا 

. القانون الدولي من قبل المّتهم ر

توجــد حتــى فــي مذكــرة االتهــام، وبشــكل خــاص فــي النتيجــة األساســية للتحقيقــات، مؤشــرات علــى أن 
المّتهــم ر  قــام فــي الفــرع 251 التابــع المخابــرات الســورية العامــة فــي الفتــرة التــي تغّطيهــا مذكــرة االتهــام، 
ــى أيلــول/ ســبتمبر مــن العــام 2012، بحــرم أشــخاص مــن حريتهــم  ــل مــن العــام 2011 إل أي بيــن نيســان/ أبري
تحــت ظــروف خطيــرة وبتواطــؤ مــع جنــاة آخريــن، وذلــك بــدون تقديــم معلومــات صادقــة فيمــا بعــد حــول 
(. وتــم تأكيــد هــذه القرائــن مــن خــالل األدلــة  مصيرهــم ومــكان وجودهــم حيــن ُطلــب منــه ذلــك )راجــع 

المجّمعة حتى اآلن وتكثيفها تكثيفًا كبيرًا من خالل وسائل إثبات إضافية.

لّمحــت الهيئــة أنهــا تعتــزم االنتهــاء مــن عمليــة جمــع األدلــة فــي المســتقبل القريــب، لذلــك يبــدو مــن 
المناســب للموقعيــن أدنــاه التقــدم بطلــب إلصــدار إشــعار قانونــي، وفقــًا للمــادة 265 الفقــرة األولــى مــن 
قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، فــي الوقــت الحالــي مــن أجــل إتاحــة الوقــت الكافــي لجميــع المشــاركين فــي القضيــة 
مــن أجــل االســتعداد لتغييــر محتمــل فــي التقييــم القانونــي، وبالتالــي لتجنــب التأخيــر المحتمــل فــي المحاكمــة 

في وقت الحق.

ال يوجــد فــرق فــي هــذا الصــدد بيــن مــا إذا كان بإإلمــكان اعتبــار احتمــال التغييــر من وجهة النظــر القانونية 
بســبب حقائــق جديــدة ظهــرت أثنــاء جلســات المحاكمــة، أو بســبب تقييــم قانونــي مختلــف لوقائــع ظلــت كمــا 
هــي بنــاًء علــى مــا هــو موجــود فــي الملــف. ســنعرض فيمــا يلــي تحــت أواًل الحقائــق القائمــة الحاســمة للتقييــم 
القانونــي المتغيــر الناتجــة عــن جمــع األدلــة حتــى اآلن، كمــا ســنتطرق علــى األقــل بشــكل ســطحي إلــى وســائل 
اإلثبــات التــي مــا زال يجــب إدخالهــا فــي المحاكمــة الحقــًا )انظــر إلــى قــرار المحكمــة االتحاديــة العليــا الصــادر فــي 
 BGHSt 18، ،ـStR 54/63 1 ؛ حكــم المحكمــة االتحاديــة العليــا الصــادر فــي 12.3.1963 ـStR 233/78 -4 - 1978 .19.5
289( 288(. ينتــج عــن ذلــك ضــرورة تغييــر التقييــم القانونــي مقارنــة بمــا هــو مقــّدم فــي مذكــرة االتهــام )انظــر 
ثانيــًا(، ومــن أجــل تثبيــت إضافــي لذلــك ســنتقدم بطلــب لجمــع أدلــة إضافيــة )انظــر ثالثــًا( وتتبــع ذلــك بعــض 

االعتبارات اإلجرائية )انظر رابعًا(.

نتائج حاسمة بالنسبة لإلشعار خرجت عن جمع األدلة أواًل. 

حســب تقييــم أولــي لألدلــة المجّمعــة حتــى اآلن، كان المّتهــم ر  كشــريك متورطــًا علــى األقــل فــي اإلخفــاء 
القســري ل وللشــهود  وللشــاهد الــذي لــم ُيذكــر اســمه عمــدًا  )بالنســبة للشــهود والشــاهدات 
الذيــن أدلــوا بشــهاداتهم بــدون ذكــر أســمائهم فــي جلســات المحاكمــة ســيتم فيمــا يلــي اســتخدام تاريــخ 
الجلســة كاســم مســتعار( وللشــاهد  وللشــاهد  وللشــاهدتين  و ولشــقيق وصهــر الشــاهد 

.  وللشاهد وللشاهد 
تعتمــد االســتنتاجات فــي حالــة  علــى أقــوال الشــاهد  فــي اليــوم الخامــس والثالثيــن للمحاكمــة 
فــي 6 تشــرين األول/ أكتوبــر مــن العــام 2020 وأقــوال الشــاهد الــذي لــم ُيذكــر اســمه عمــدًا  فــي اليــوم 
الســادس والثالثيــن للمحاكمــة فــي 7 تشــرين األول/ أكتوبــر مــن العــام 2020  وأقــوال الشــاهد  فــي 
اليــوم الثامــن واألربعيــن للمحاكمــة فــي 1 كانــون األول/ ديســمبر العــام 2020 وأقــوال  الشــاهدة  
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فــي اليــوم الرابــع والثالثيــن للمحاكمــة فــي 1 تشــرين األول/ أكتوبــر العــام 2020 وأقــوال المحلــل العلمــي 
لــدى مكتــب التحقيقــات الجنائيــة االتحــادي شــتريل فــي اليــوم الثانــي والســبعين للمحاكمــة فــي 20 أيــار/ 
مايــو العــام 2021 وكذلــك علــى قائمــة تمــت معاينتهــا فــي اليــوم الخامــس والثالثيــن للمحاكمــة فــي 6 
ــة تمــت تالوتهــا فــي اليــوم الواحــد  ــر رســائل فوري ــة عب ــر العــام 2020 وعلــى محادث تشــرين األول/ أكتوب

والسبعين للمحاكمة في 19 أيار/ مايو العام 2021.

وفقــًا لذلــك تــم القبــض علــى  فــي مــكان عملــه فــي منتصــف تمــوز/ يوليــو العــام 2012 واحُتجــز فــي 
الفــرع 251 لفتــرة غيــر محــّددة مــن الزمــن. ثــم قــام شــقيقه  وابــن عمــه الشــاهد  باالتصــال بعــدد 
. مــن بيــن محــاوالت أخــرى  مــن الموظفيــن فــي الفــرع 251 لالستفســار عــن معلومــات حــول احتجــاز 
. بعــد أن تركــه المّتهــم ر ينتظــر  راجــع الشــاهد  الفــرع 251 عــدة مــرات للتحــدث مــع المّتهــم ر 
خــالل عــدة أيــام نصــح الشــاهد بالبحــث عــن جثــة  فــي مستشــفيات عســكرية لكــن بــدون توضيــح 
حــول مــا إذا كان الشــخص المطلــوب قــد مــات بالفعــل، وإذا كان األمــر كذلــك فمتــى وألي ســبب. أمــا 
موظفــو مستشــفيّي تشــرين وحرســتا العســكريين فأمــروا  والشــاهد باختيــار »أيــة جثــة« وعــدم 
اســتمرار البحــث عــن  بينمــا ذكــر موظفــون آخــرون فــي الفــرع 251 أن  توفــي بنوبــة قلبيــة أو فشــل 
كلــوي. تعــارض هــذه الروايــة أحاديــث ســجناء كانــوا محتجزيــن معــه تفيــد بــأن  فقــد الوعــي بســبب 

استخدام العنف الشديد وتم إخراجه من الزنزانة.

تــزال  لــدى موظفيــن فــي المخابــرات ال  ورغــم أبحاثهــا المتنوعــة ومراجعاتهــا االستفســارية 
العائلة تجهل حتى يومنا هذا ما حدث لـ  بعد سجنه.

أفــاد الشــاهد  فــي اليــوم الواحــد والخمســين للمحاكمــة فــي 10 كانــون األول/ ديســمبر مــن العــام 
2020 كيــف تــم اعتقالــه مــن قبــل المخابــرات فــي شــهر آب/ أغســطس مــن العــام 2011 ونقلــه إلــى 
الفرقــة العاشــرة. مــن هنــاك ُنقــل إلــى الفــرع 251 لمــدة أربعــة إلــى خمســة أيــام ثــم إلــى مستشــفى 
حرســتا العســكري. استفســر والــده عــدة مــرات عــن مصيــر ومكان وجود الشــاهد  من أحــد الضباط. 
( بخيــر. أمــا فــي الواقــع فلــم يكــن  ذكــر الضابــط لــألب أن الشــاهد  ُســجن عنــده )الضابــط( وأنــه )

 في سجن هذا الضابط، ولم ُيعامل بشكل جيد البتة أثناء وجوده في السجن.

أفــاد الشــاهد  فــي اليــوم الســادس واألربعيــن للمحاكمــة فــي 25 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن العــام 
2020 أنــه تــم اعتقالــه مرتيــن فــي الفــرع 251، لكــن االعتقــال الثانــي هــو الــذي يقــع ضمــن الفتــرة المعنيــة 
بالتهمــة فحســب. تــّم نقــل الشــاهد إلــى ســجون أخــرى مختلفــة بعــد 21 يومــًا فــي الفــرع 251 ولــم ُيفــرج 
عنــه حتــى تمــوز/ يوليــو مــن العــام 2012. حاولــت عائلتــه عبثــًا معرفــة مكانــه »مــن جهــات مختلفــة« دون 

تلقي إشعار رسمي باالحتجاز أو أية معلومات أخرى ذات صلة.

ذكــر الشــاهد  فــي اليــوم الخمســين للمحاكمــة فــي 9 كانــون األول/ ديســمبر مــن العــام 2020 أنــه 
احُتجــز فــي الفــرع 251 لمــدة 77 يومــًا بيــن 21 آب/ أغســطس و5 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن العــام 2011. 
بذلــت عائلتــه كل مــا فــي وســعها لمعرفــة مــكان وجــوده، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل دفــع الرشــاوى، لكنهــا 

لم تنجح في الحصول على أية معلومات رسمية.

( الــذي تمــت تالوتــه فــي اليــوم الواحــد والســبعين  وفقــًا لمحضــر اســتجواب الشــرطة للشــاهد  )
للمحاكمــة فــي 19 أيــار/ مايــو مــن العــام 2021 فقــد صــّرح الشــاهد للشــرطة النرويجيــة أنــه تــم اعتقالــه 
علــى الحــدود الســورية فــي شــهر نيســان/ أبريــل مــن العــام 2012 وبقــي محتجــزًا حتــى تشــرين الثانــي/ 
نوفمبــر مــن العــام نفســه، قضــى منهــا حوالــي 30 يومــًا فــي الفــرع 251. علمــت عائلتــه باعتقالــه عــن 

طريق الصدفة، وعقب ذلك اتصل والده بمسؤولين مختلفين في االستخبارات ليسأل عنه. 

فــي النهايــة نصحــوه بعــدم تكــرار االستفســار ألنــه ســيخاطر بذلــك فــي التــورط باألمــر شــخصيًا. 
ولم يعلم األب آنذاك أن الشاهد كان موجودًا في البداية في الفرع 251 ومن ثم في الفرع 248.

، اعتقلتهما  ذكرت الشــاهدة  في اليوم التاســع والســتين للمحاكمة أن اثنتين من بناتها،  و
المخابــرات فــي 15 آذار/ مــارس مــن العــام 2011، وقــد أمضــت ثالثــة أيــام تبحــث عبثــًا عــن معلومــات حــول 
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مصير ابنتيها ومكان وجودهما:
»عــدت إلــى المنــزل ثــم انتقلــت بســيارتي مــن فــرع أمنــي إلــى آخــر ألســأل عــن ابنتــّي. ذهبــت إلــى 
وفــرع  العســكري  األمــن  وفــرع  كفرسوســة  وفــرع  الوطنــي  األمــن  وجهــاز  السياســي  األمــن  جهــاز 
ــا.  ــه ال يوجــد أحــد بهــذا االســم هن ــي أن ــي وأخبرون ــّي فــي كل مــكان وطردون فلســطين. لقــد ضحكــوا عل

حسب ما أتذكر راجعت قسم التحقيقات الجنائية أيضًا ».
بعــد ثالثــة أيــام طالبــت هــي وزوجهــا وابنهــا بصــوت عــاٍل باإلفــراج عــن ابنتيهــا أمــام قصــر العــدل فــي 
دمشــق. وتســّببوا بضّجــة كبيــرة لدرجــة أنــه تــم نقلهــم إلــى فــرع الخطيــب. وبحضــور المّتهــم ر  تــم 
. وُســمح ل أن تغــادر الســجن مــع والديها  إحضــار ابنتيهــا  و أمــام الشــاهدة  وزوجهــا 

في اليوم نفسه بينما لم يتم اإلفراج عن ابنتها  إال بعد حوالي 10 أيام.

أنــه لــم  فــي اليــوم الثالــث والســبعين للمحاكمــة فــي 16 حزيــران/ يونيومــن العــام 2021 ذكــر الشــاهد 
ُيسمح ألقارب السجناء باالستفسار:

»لــم ُيســمح بمعنــى أنــك كنــت تخشــى االستفســار عــن ذلــك، ألنــك كنــت تخاطــر بســجنك أنــت. 
تــم ســجن أخــي لمــدة عــام وذهبــت والدتــي لتســأل عنــه فــي فــرع فلســطين، وهــو أحــد فــروع جهــاز األمــن، 
ظنــًا منهــا أّلا أحــد قــد يســيء لســيدة عجــوز. طاردهــا الحــراس عنــد البوابــة وقالــوا لهــا: إن لــم تغــادري 
هــذا المــكان فســُندخلك إليــه«. ثــم تابــع الشــاهد  الحديــث عــن صهــره الــذي اختفــى فــي يــوم مــن 

األيام وكان ضمن مجال اختصاص فرع الخطيب. 
عندمــا ُســئل عمــا إذا كانــت األســرة قــد ُأبلغــت عــن مــكان وجــود ذاك الصهــر أجــاب: »ال، إذا تــم القبــض 

على شخص ما فإنه يختفي«.

)  ( 
 

ذكــر الشــاهد والمّدعــي بالحــق المدنــي الــذي تــم اســتدعاؤه في شــهر ســبتمبر أثناء اســتجواب 
( ما يلي: الشرطة له في 21 آذار/ مارس من العام 2019 بشأن اعتقاله وإبالغ العائلة عن ذلك )

»عندمــا تعمــل لصالــح المعارضــة فأنــت تعلــم أن هــذا قــد يحــدث لــك. لكــن هنــاك الكثيــر مــن المشــاعر 
التــي تغمــرك فــي هكــذا لحظــة. فعلــى ســبيل المثــال كنــت بالطبــع خائفــُا ألنــي ال أعــرف مــا إذا كنــت 
ســأغادر الســجن وأنــا مــا زلــت علــى قيــد الحيــاة. أثقلــت كاهلــي أيضــًا عــدم معرفــة عائلتــي بمــكان وجــودي 

وكذلك المعاناة اليومية للسجناء اآلخرين التي كنت أتابعها.

سؤال: هل تم إبالغ عائلتك بمكان وجودك؟
إجابــة: ال، لقــد شــهدوا اعتقالــي فقــط. لــم يكــن هنــاك تأكيــد رســمي. لــم يعرفــوا مــا إذا كنــت حيــًا أم ميتــًا 

.«

صــرح الشــاهد  فــي اليــوم التاســع والســبعين للمحاكمــة فــي 7 تمــوز/ يوليــو مــن العــام 2021 أن أخــاه 
ــر رســمي مــن ضابــط يعرفــه،  ــو مــن العــام 2011 وبشــكل غي ــار/ ماي ــه بعــد ســجنه فــي أي استفســر عن
. كمــا قــال الضابــط ألخيــه إن هنــاك  وأبلغــه هــذا األخيــر أنــه يتواجــد فــي فــرع الخطيــب لــدى العقيــد ر 
تعليمــات مــن فــوق، مــن رئاســة المخابــرات أو مــن الرئيــس، بأنــه ال يجــوز ألحــد أن يطــرح أيــة أســئلة 
تتعلــق بســجين، وأنــه ال ينبغــي أن يحــاول االستفســار عنــه حيــث لــم يكــن هنــاك أمــل. وبالتالــي لــم يتــم 

إخطار األقارب باالعتقال من قبل الجهات الرسمية.

باإلضافــة إلــى ذلــك ُيشــار إلــى أقــوال الشــاهد  مــن اليــوم الثمانيــن للمحاكمــة فــي 14 تمــوز/ يوليــو 
مــن العــام 2021. وعندمــا ُســئل عمــا إذا كانــت عائلتــه قــد ُأبلغــت باحتجــازه فــي فــرع الخطيــب فــي كانــون 
األول/ ديســمبر مــن العــام 2010 شــرح الشــاهد ضاحــكًا إن هــذا بالتأكيــد لــم يحصــل. كان قــد أبلــغ 
الشــرطة بــأن شــخصًا ُأحتجــز فــي أحــد الفــروع األمنيــة فــي ســوريا لــن يكــون لديــه الشــجاعة للذهــاب إلــى 
أي مــكان. كان الــرأي الســائد فــي المجتمــع الســوري يقــول إن مــن يتــم اقتيــاده إلــى المخابــرات فــال بــد 

أنه كان قد ارتكب شيئًا ما. وردًا على السؤال عما إذا كان هناك مثل سوري مناسب أجاب الشاهد:

.7

.8

.9
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»هــي مقولــة معروفــة وهــي تعنــي أجهــزة المخابــرات. إننــا نقــول دائمــا: "الداخــل إلــى هنــاك مفقــود، والخــارج 
من هناك مولود"!

وحتــى ولولــم يتــم القبــض علــى هــذا الشــاهد خــالل الفتــرة المعنيــة باالتهــام، فــإن هــذه الشــهادة تظهــر مــع 
ــك الفــرع 251 حجــب بشــكل منهجــي عــن األقــارب  ــرات العامــة فــي ســوريا بمــا فــي ذل ــك أن جهــاز المخاب ذل

معلومات حول االعتقال ومكان االحتجاز ومصير السجناء.

التقييم القانوني األولي ثانيًا.  

علــى األقــل فــي الحــاالت المذكــورة أعــاله تشــكلت جريمــة االختفــاء القســري وفقــًا للمــادة7  الفقــرة 
األولــى رقــم 7 الحــرف أ مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي فــي كل 
حالــة علــى حــدة. مــن يقــوم فــي ســياق هجــوم واســع أوممنهــج علــى ســكان مدنييــن بإخفــاء شــخص 
قســرًا عــن طريــق اختطافــه أوبخــالف ذلــك حرمانــه بشــكل خطيــر مــن الحريــة الجســدية بقصــد إبعــاده 
عــن حمايــة القانــون لفتــرة طويلــة مــن الزمــن نيابــة عــن أوبموافقــة دولــة أومنظمــة سياســية دون 
تقديــم معلومــات صادقــة فيمــا بعــد عــن مصيــره ومــكان وجــوده فــور الطلــب بذلــك مشــمول بنــص 

القانون هذا.

الجريمــة  ارتــكاب  فتــرة  خــالل   251 الفــرع  فــي  أوال/9-1 محتجزيــن  تحــت  المذكــورون  كان األشــخاص 
وبالتالــي ُحرمــوا مــن حريتهــم بالمعنــى المقصــود فــي المــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 7 الحــرف أ مــن قانــون 
العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي. والشــرط األساســي لذلــك هــوأن يقــوم 
الجانــي باختطــاف شــخص مــا أو حرمانــه مــن حريتــه بطريقــة أخــرى مــن خــالل منــع الضحيــة مــن مغــادرة 
مــكان اإلقامــة بحريــة )MüKoStGB / Werle، الطبعــة الثالثــة 2018، المــادة 7 مــن قانــون العقوبــات 
األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي، الرقــم الهامشــي 104(. وهــذا يشــمل االســتمرار 
فــي التوقيــف القائــم )أركان الجريمــة، المــادة 7، الفقــرة االولــى، الحــرف i مــن النظام األساســي للمحكمة 

الجنائية الدولية، الصفحة 11 الحاشية 25.(

وكانــت هــذه الحــاالت للحرمــان مــن الحريــة خطيــرة أيضــًا بالمعنــى المقصــود في للمــادة 7 الفقرة 
األولــى رقــم 7 الحــرف أ مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي. 
واســتنادًا إلــى تفســير المدعــي العــام االتحــادي لـ«لحرمــان الخطيــر مــن الحريــة« بالمعنــى المقصــود فــي 
المــادة7  الفقــرة األولــى رقــم 9 قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي 
فيكــون الحرمــان مــن الحريــة خطيــرًا إذا كان يمثــل تدبيــرًا غيــر إنســاني إلــى حــد بعيــد علــى ســبيل المثــال 
ألن الشــخص الموقــوف تعــرض للعنــف أو المعاملــة الالإنســانية أو المهينــة وانقطــع اتصالــه بالعالــم 
الخارجــي )انظــر مذكــرة االتهــام، ص 97(. وخالفــًا لمــا منصــوص عليــه فــي حالــة المــادة فــي المــادة7  
الفقــرة األولــى رقــم 9 قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي فليــس مــن 
الضــروري بالنســبة لجريمــة االختفــاء القســري أن يكــون الحرمــان مــن الحريــة بحــد ذاتــه مخالفــًا للقانــون 
 MüKoStGB /( الدولــي. وقــد يكــون حتــى الحبــس بنــاًء علــى أمــر توقيــف قانونــي كافيــًا لتشــكيل الجريمــة
Werle، الطبعــة الثالثــة 2018، المــادة7  مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا 
 i القانــون الدولــي، الرقــم الهامشــي 94، باإلشــارة إلــى أركان الجريمــة، المــادة 7، الفقــرة االولــى، الحــرف
مــن النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الصفحــة 11 الحاشــية 25 ؛ أمبــوس، بحــث فــي 
القانــون الجنائــي الدولــي، المجلــد الثانــي: الجرائم والعقوبات )2014(، ص. 111 وكوشــنيك، أركان الجريمة 
الشــاملة لتشــكيل الجريمــة ضــد اإلنســانية، االشــتقاقات واألشــكال والتطــورات، )2009(، ص. 403 

وكذلك غرامير، جريمة االختفاء القسري لشخص ما (2005(، ص 188.(.

MüKoStGB/Werle, 3. Auflage 2018, VStGB § 7 Rn. 94 unter Verweis auf die Verbrechenselemente, 
Art. 7 Abs. 1 Buchst. i IStGH-Statut, S. 11 Fn. 25; Ambos, Treatise on International Criminal Law, 
Vol. II: Crimes and Sentencing )2014(, S. 111 und Kuschnik, Der Gesamttatbestand des 
Verbrechens gegen die Menschlichkeit, Herleitungen, Ausprägungen, Entwicklungen )2009(, 
S. 403; ebenso Grammer, Der Tatbestand des Verschwindenlassens einer Person )2005(, S. 

188.(.
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ونظــرًا لظــروف االحتجــاز التــي وصفهــا عــدد كبيــر مــن الشــهود فــي جلســات المحاكمــة فــإن 
جميــع االعتقــاالت فــي الفــرع 251 خــالل فتــرة ارتــكاب الجريمــة - بغــض النظــر عــن مدتهــا المحــددة - 
يجــب تصنيفهــا علــى أنهــا حرمــان خطيــر مــن الحريــة بالمعنــى المذكــور أعــاله حيــث تــم إيــواء المعتقليــن 
فــي زنازيــن مكتظــة بالكامــل مــع مرافــق صحيــة غيــر مالئمــة وفــي ظــروف غيــر مقبولــة أبــدًا مــن الناحيــة 
الصحيــة كذلــك مــع غيــاب شــبه تــام للرعايــة الطبيــة. وعانــى المعتقلــون باســتمرار مــن نقــص الطعــام 

والحرمان الممنهج من النوم. كما تعرضوا في أي وقت لعنف وتعسف من قبل الحراس.

ووفقــًا لتقييــم أولــي فيجــب اعتبــار المّتهــم ر  أيضــًا شــريكًا فــي ارتــكاب الجريمــة بالمعنــى 
المقصــود فــي المــادة 25 الفقــرة الثانــي مــن قانــون العقوبــات األلمانــي. كان يملــك بســبب وظيفتــه 
ومكانتــه البــارزة فــي الهيــكل الهرمــي للفــرع 251 ســلطة الجانــي. ووفقــًا لنتيجــة مرحلــة جمــع األدلــة حتــى 
اآلن كانــت للمتهــم ر  ســلطة التصــرف فــي األشــخاص المســجونين فــي مجــال مســؤوليته. وعلــى 
وجــه الخصــوص كانــت لديــه ســلطة اتخــاذ القــرار لمنــع التعذيــب وإطــالق ســراح المعتقليــن )مذكــرة 

.) االتهام، 

ينّفذ الحرمان الخطير من الحرية أيضًا نيابة عن الدولة أو بموافقتها.
إن مــا يســمى بـــ »تــورط« الدولــة فــي الوقائــع العامــة هوســمة أساســية لجريمــة االختفــاء القســري 
وُتســتعمل مــن أجــل الفصــل بينهــا والحرمــان مــن الحريــة دون أي تدخــل مــن قبــل الدولــة )أوحتــى غصــب 
إرادة الدولــة(. علــى غــرار عنصــر الســياق فــإن األمــر الحاســم هنــا مســألة مــا إذا كان المّتهــم قــد تصــرف 
وفقــًا لنظــام منهجــي أو إذا مــا كان فعــل الحرمــان مــن الحريــة فعــاًل معــزواًل ومســتقاًل وغيــر مرغــوب 
فيــه فــي الســياق العــام للدولــة. لــذا يجــب فهــم »نيابــة« عــن الدولــة علــى أنهــا تتصــرف بنــاًء علــى أمــر أو 
بتفويــض أو بدعــم فعــال آخــر مــن قبــل الدولــة. وتعنــي عبــارة »بموافقــة« الدولــة أن الدولــة تتســامح مــع 
الحرمــان مــن الحريــة أو علــى األقــل ال تقاضيــه )راجــع كريســتوف غراميــر، جريمــة االختفــاء القســري 

لشخص ما (2005(، 204-206(.

Christoph Grammer, Der Tatbestand des Verschwindenlassens einer Person )2005(, 204-206(.

وعلــى عكــس العديــد مــن حــاالت االختفــاء القســري )النموذجيــة( فإنــه يمكــن إثبــات »تــورط« 
وحاالت الشهود  و و و و و و و  بكل سهولة. الدولة في حاالت

وكان المّتهــم ر  يتصــرف خصيصــًا بصفتــه عقيــدًا أو عميــدًا فــي جهــاز المخابــرات، أي كموظــف 
حكومــي وفــي تنفيــذ صالحياتــه الرســمية. ولــم يســتغل فــي خــالل ذلــك ســلطاته للتصــرف بشــكل غيــر 
مرغــوب فيــه أوال تتســامح معــه الدولــة بــل بــداًل مــن ذلــك يمكــن إثبــات أن الحرمــان مــن الحريــة فــي الفــرع 
251 كان متماشــيا مــع أهــداف النظــام ألنــه تــم تنفيــذه بنــاًء علــى أوامــر )أوعلــى األقــل بموافقــة( صانعــي 
قــرار سياســيين رفيعــي المســتوى. وقــد ســجلت المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي أمرها باســتمرار توقيف 
إيــاد أ  أن السياســة الرســمية فــي ســوريا لمالحقــة واعتقــال وســجن أعضــاء المعارضــة الفعلييــن 
والمزعميــن بطريقــة مخططــة ومنظمــة كانــت قائمــة علــى األقــل منــذ نهايــة نيســان / أبريــل 2011 وأن 
الجرائــم شــأن االتهــام تنــدرج أيضــًا  فــي اإلطــار العــام لهــذه الجريمــة الكليــة )المحكمــة االتحاديــة العليــا، 
القرار الصادر بتاريخ StB 14/19 -، BGHSt 64، 89-111 - 06.06.2019– األرقام القانونية الهامشــية 59-59، 
راجــع أيضــًا األســباب المذكــورة حتــى اآلن بشــكل شــفهي فقــط للحكــم الصــادر عــن المحكمــة اإلقليميــة 

المنفصلة(. العليا في .كوبلنز بتاريخ 24.02.2021 في محاكمة إياد أ 

ــة  ــة معلومــات حقيقي ــم أي ــة فــي الحــاالت المذكــورة أعــاله دون تقدي ــر مــن الحري حــدث الحرمــان الخطي
وفورية بشأن مصير ومكان المعتقلين عند الطلب فيما بعد.
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بحســب المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــإن الدولــة ملزمــة بالتحقيــق المســتقل والكامــل والفــوري 
فــي مــكان ومصيــر الشــخص المحتجــز والكشــف عنــه وذلــك بصفتهــا الرســمية. بغــض النظــر عّمــا إذا 
كانــت عائلــة الضحيــة قــد قّدمــت شــكوى رســمية أم ال، فــإن الســلطات الرســمية ملزمــة بإطــالق تحقيق 
محايــد وشــامل فــي اختفــاء الضحيــة علــى الفــور وبشــكل رســمي )انظــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
الدائــرة التمهيديــة الثالثــة، النســخة المنقحــة العامــة مــن »قــرار وفقــًا للمــادة 15 مــن نظــام رومــا 
 ICC-01/17-X-9-US-Exp، 25 ،»األساســي بشــأن اإلذن بإجــراء تحقيــق فــي الوضــع فــي جمهوريــة بورونــدي
تشــرين األول/  أكتوبــر العــام 2017، الرقــم الهامشــي 118 مــع اإلشــارة إلــى المــادة 13 الفقــرة األولــى، 
الجملــة الثانيــة مــن اإلعــالن لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، قــرار الجمعيــة العامــة 
47/133 المــؤرخ 18 كانــون األول/ ديســمبر العــام 1992 ؛ المــادة 12، الفقــرة الثانيــة مــن االتفاقيــة الدوليــة  
لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، UNTS، المجلــد 2716، ص 3(. بنــاًء علــى ذلــك يجــب 
علــى الدولــة عنــد الطلــب فــورًا التحقيــق فــي الظــروف المحــددة لالحتجــاز، بمــا فــي ذلــك مــكان االحتجــاز 
وفتــرة االحتجــاز، وتقديــم هــذه المعلومــات إلــى األقــارب )راجــع أيضــًا »المــادة 10 فقــرة الثانيــة مــن 
اإلعــالن لحمايــة جميــع األشــخاص ضــد االختفــاء القســري، قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 47/133 المــؤرخ 
18 كانــون األول/ ديســمبر 1992(. فــي حالــة الوفــاة فعلــى الدولــة أيضــًا التحقيــق فــي الظــروف المحيطــة 
بالوفــاة. ونظــرًا إلــى أنــه يجــب أن يكــون التحّقــق الموضوعــي مــن المعلومــات ممكنــًا فيجــب فــي حالــة 
الشــك أيضــًا تســليم الجثــة للتحقــق مــن ســبب الوفــاة )راجــع المــادة 11 مــن إعــالن بشــأن حمايــة جميــع 
ــون األول/ ديســمبر  ــة العامــة 47/133 المــؤرخ 18 كان األشــخاص مــن االختفــاء القســري، قــرار الجمعي

من العام 1992(.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن رفــض اإلدالء بمعلومــات تتعّلــق بمصيــر ومــكان وجــود الشــخص المحتجــز 
)بالنســبة لشــكل الجريمــة وفقــًا للمــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 7 الحــرف أ مــن قانــون العقوبــات األلمانــي 
 MüKoStGB/( مــن المســؤول شــخصيُا عــن حرمــان الحريــة )للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي
Werle، الطبعــة الثالثــة 2018، المــادة7  مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا 
القانــون الدولــي الرقــم الهامشــي 95(. بــداًل مــن ذلــك تكفــي المســؤولية الجنائيــة للمتهــم ر  بهــذا 
ــكاب. وقياســًا علــى ذلــك فلــم يتــم  ــة كشــريك فــي االرت الخصــوص أن ُينســب إليــه الحرمــان مــن الحري

تقديم معلومات كافية عن مصير ومكان وجود الشخص المحتجز في أي من الحاالت المذكورة.

ــة عــن مصيــره ومــكان وجــوده، فيمــا  ــة  لــم يتلــق أقاربــه معلومــات حقيقيــة أو فوري فــي حال
تتناقــض أقــوال مختلــف موظفــي المخابــرات حــول وفاتــه، إن كانــت بســبب فشــل كلــوي أو بنوبــة قلبيــة 
أو أنــه ربمــا ال يــزال علــى قيــد الحيــاة، وظــّل مصيــره ومــكان وجــوده غامضيــن. بنــاًء علــى المعلومــات 
التــي تلقاهــا الشــاهد  مــن  فإنــه مــن المفتــرض أيضــًا أال يكــون أي ســبب مــن ســبَبي الوفــاة 
المزعوميــن صحيحــًا. فــي المحادثــة عبــر الرســائل الفوريــة، التــي صّنفهــا المحّلــل العلمــي لــدى المكتــب 
االتحــادي للتحقيقــات الجنائيــة شــتريل فــي جلســة المحاكمــة الثانيــة والســبعين فــي 20 أيــار/ مايــو مــن 
العــام 2021 علــى أنهــا موثوقــة، ذكــر  أن  قــد تعــّرض للضــرب المبــرح فــي الحجــز، وتــم إخراجــه مــن 
ــًا مــن موقــوف ســابق آخــر  ــه تلقــى اتصــااًل هاتفي ــة وهــو فاقــد للوعــي. كمــا أفــاد الشــاهد  أن الزنزان
أبلغــه بعــد اإلفــراج عنــه أن  ُنقــل بعــد تعذيــب شــديد إلــى نجهــا. تفيــد أقــوال الشــاهد  فــي يــوم 
المحاكمــة الثانيــة والثالثيــن فــي 15 أيلــول/ ســبتمبر مــن العــام 2020 والشــاهد  يــوم المحاكمــة 
الثانيــة والعشــرون فــي 12 آب/ أغســطس مــن العــام 2020 أيضــًا أن هنــاك شــكوكًا مبــررة بخصــوص 
ــة  ــوي أو النوب ــم حجــة الفشــل الكل ــّم تقدي ــه لطالمــا ت ــًا، حيــث قــاال إن ــًا طبيعي ــة أن  مــات موت الرواي
القلبيــة بانتظــام كأســباب وهميــة للوفــاة فــي شــهادات الوفــاة مــن أجــل التســتر علــى مــوت الشــخص 

المعني تحت تأثير التعذيب أو العنف الشديد.

ــر الصــادرة عــن األمــم المتحــدة ومنظمــات حقــوق إنســان ســورية  هــذا مــا تؤكــده أيضــًا التقاري
ودوليــة )مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة 
بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية: بعيــدًا عــن األنظــار، بعيــدًا عــن الذهــن: وفيــات رهــن االحتجــاز فــي 
ــة الســورية )2016(، وثيقــة األمــم المتحــدة: A / HRC / 31 / CRP.1. الرقــم الهامشــي  ــة العربي الجمهوري
43؛ مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، ورقــة اســتراتيجية للجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة 
العربيــة الســورية )2018(  الوفــاة فــي الجمهوريــة  العربيــة الســورية: إخطــارات  بشــأن الجمهوريــة 
األرقام الهامشــية 5-4؛ انظر أيضًا الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان، تقرير عن أبرز حاالت االعتقاالت 
التعســفية واالختفــاء القســري فــي ســوريا )2018(، ص 41؛ الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، مــا ال 
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يقــل عــن 98000 شــخص مختــٍف قســريًا منــذ آذار/ مــارس مــن العــام 2011: االختفــاء القســري هــو 
الســالح األكثــر إيالمــًا ووحشــية فــي يــد النظــام )2019(، الصفحــة 10؛ المركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة، 
منظمــة   ،18 ص   ،)2020( ســوريا  فــي  قســريًا  ومختفــون  ومختطفــون  محتجــزون  أثــر:  بــال  ذهــب 
العفوالدوليــة، بيــن الســجن والقبــر: االختفــاء القســري فــي ســوريا )2015(، ص 43، 50، 61– ونتقــدم 

بطلب لتالوة مقتطفات من هذه التقارير فيما بعد.(

 )UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry 
on the Syrian Arab Republic: Out of Sight, Out of Mind: Deaths in Detention in the Syrian Arab 
Republic )2016(, UN-Dok.: A/HRC/31/CRP.1 Rn. 43; Office of the High Commissioner of Human 
Rights, Policy Paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian 
Arab Republic: Death notifications in the Syrian Arab Republic )2018( Rn. 4-5; s. auch Syrian 
Network for Human Rights, Report of the Most Notable Cases of Arbitrary Arrests and 
Enforced Disappearance in Syria )2018(, S. 41; Syrian Network for Human Rights, At least 
98,000 Forcibly Disappeared Persons Since March 2011: Enforced Disappearance is the 
Regime’s Most Painful and Brutal Weapon )2019(, S. 10; International Center for Transitional 
Justice, Gone Without a Trace: Syria’s Detained, Abducted, and Forcibly Disappeared )2020(, 
S. 18, Amnesty International, Between Prison and Grave: Enforced Disappearances in Syria 

)2015(, S. 43, 50, 61

، ألنــه  بغــض النظــر عــن ذلــك، ال تكفــي المعلومــات علــى أيــة حــال عــن ســبب الوفــاة فــي حالــة 
ببســاطة ال يمكــن فــي نهايــة المطــاف التحّقــق ممــا إذا كان قــد توفــي تحــت أيــة ظــروف خاصــة، حيــث أن 

أقاربه لم يستلموا جثته.

كمــا أن نصيحــة المّتهــم ر  أنــه علــى الشــاهد  البحــث عــن جثــة  فــي مستشــفّي تشــرين 
وحرســتا العســكريين، ال تلغــي وجــود أركان الجريمــة وفقــًا للمــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 7 الحــرف أ مــن 
أنهــا ليســت معلومــات  إذ  الدولــي،  القانــون  ينــّص عليهــا  التــي  قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم 
مناســبة حــول المصيــر ومــكان الوجــود بالمعنــى المقصــود بالمــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 7 الحــرف أ مــن 
قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي. ألن المّتهــم ر  حجــب عــن 
الشــاهد  معلومــات أساســية حــول مــكان ومصيــر  مــع أن هــذه المعلومــات كانــت متوفــرة 
لديــه، وقــد وصــف الشــاهد  إدارة الملفــات الدقيقــة فــي الفــرع 251. لــم ُيبلــغ المّتهــم ر  الشــاهد 
 بــأن  كان محتجــزًا بالفعــل فــي الفــرع 251 وال أنــه قــد ُنقــل إلــى مستشــفى عســكري بســبب 
(. أخيــرًا كانــت  حالتــه الصحيــة الســيئة )األمــر الــذي تــم تدوينــه فــي ملفــات الفــرع 251 وفقــًا للشــاهد 
ــن ولمــاذا  ــاة أو متــى وأي ــد الحي ــزال علــى قي ــر مناســبة لتوضيــح مــا إذا كان  ال ي ــه كذلــك غي مالحظت
، وعــرض  مــات. علــى أيــة حــال لــم يتــم العثــور علــى الجثــة فــي المستشــفيين الذيــن ذكرهمــا المّتهــم ر

موظفون في المستشفيين العسكريين على الشاهد  و أخذ »أية جثة« معهم.

حتــى لــو أراد المــرء أن يصّنــف هــذه المالحظــة للمتهــم ر  علــى أنهــا نــوع مــن أنــواع توفيــر 
المعلومــات، فــإن ذلــك لــم يتــم علــى الفــور، بمعنــى المــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 7 الحــرف أ مــن قانــون 
العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي، ألنــه تــرك الشــاهد  ينتظــر لعــدة أيــام 

قبل أن يستقبله في الفرع 251، ولم يبين أي سبب موضوعي لهذا التأخير.
فــي الحــاالت األخــرى أيضــًا لــم يتلــق األقــارب علــى الفــور معلومــات صحيحــة حــول مصيــر ومــكان وجــود 

المعتقلين عندما طلبوا ذلك.

فــي حــاالت الشــهود  و و و و ُمنــع أقاربهــم تمامــًا مــن الحصــول علــى أيــة 
معلومات عن مصيرهم ومكان وجودهم عندما طلبوا ذلك..

وفــي حاالتــي  و لــم تتلــق الشــاهدة معلومــات عــن مــكان وجــود ابنتيهــا، إال بعــد أن نّظمــت هــي 
وزوجهــا احتجاجــًا صاخبــًا أمــام قصــر العــدل بعــد ثالثــة أيــام مــن الطلبــات الفاشــلة للحصــول علــى 
معلومــات مــن جهــات مختلفــة. نتيجــة لذلــك تــم اقتيادهمــا إلــى فــرع الخطيــب حيــث ُعرضــت عليهمــا 

. ابنتيهما  و في حضور المّتهم ر
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( تلقــى والــده معلومــات خاطئــة عــن مــكان وجــوده وحالتــه الصحيــة  فــي حالــة الشــاهد  )
ومعاملتــه فــي الســجن. قــال الضابــط لــألب، الــذي استفســر منــه إن كان الشــاهد موقــوف عنــده: إنــه )

( بخير، على الرغم من أنه لم يكن في سجن هذا الضابط أصاًل ولم ُيعامل بشكل جيد.
فيمــا يتعلــق بالعنصــر الجرمــي المســمى بـ«رفــض تقديــم المعلومــات«، فــال يهــم إن كان األقــارب 
قــد طلبــوا جــزءًا مــن المعلومــات مــن موظفــي الدولــة بشــكل غيــر رســمي أو مــن خــالل دفــع رشــاوى 
)المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الدائــرة التمهيديــة الثالثــة، النســخة المنقحــة العامــة مــن »القــرار وفقــًا 
للمــادة 15 مــن نظــام رومــا األساســي بشــأن اإلذن بإجــراء تحقيــق فــي الوضــع فــي جمهوريــة بورونــدي«، 
ICC-01/17-X-9-US-Exp، 25 تشــرين األول/ أكتوبــر مــن العــام 2017، الرقــم الهامشــي 118 مــع أدلــة أخــرى، 
فــي هــذا القــرار اعتبــرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن طلبــات للحصــول علــى معلومــات مــن خــالل دفــع 

الرشاوي تشّكل أيضًا استفسارًا مناسبًا(.

ــم  ــي للجرائ ــات األلمان ــون العقوب ــى رقــم 7 الحــرف أ مــن قان تنــص صياغــة المــادة 7 الفقــرة األول
التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي، علــى وجــوب تقديــم »طلــب استفســار« دون تحديــد الشــخص الــذي 
يجــب توجيهــه إليــه أو كيفيــة إجرائــه أو مــن يجــب أن يرفــض تقديــم المعلومــات. ال تتطلــب المــادة أن 
يلجــأ المستفســر إلــى مرتكــب أو مرتكبــي الحرمــان مــن الحريــة أو زمــالء مباشــرين لهــم. ونظــرًا إلــى أن 
موافقــة الدولــة علــى الكتمــان تكفــي )BT-Drs. 14/8524 مــن منشــورات البرلمــان األلمانــي، ص 22( ليس 
هنــاك شــرط إصــدار األمــر برفــض تقديــم المعلومــات مــن قبــل الدولــة. فــي حــال وجــود سياســة رســمية 
ــة، يرفضــون  ــة، الذيــن علمــوا بالحرمــان مــن الحري لحجــب المعلومــات، فــال يهــم إذا كان موظفــو الدول
تقديــم المعلومــات كممثليــن عــن الدولــة، بخــالف ذلــك يمكــن للدولــة المعنيــة أن تتحايــل علــى تحمــل 
موظفيهــا المســؤولية الجنائيــة عــن االختفــاء القســري وذلــك مــن خــالل عــدم إتاحــة أية إجراءات رســمية 
لطلبــات استفســار، أو مــن خــالل منــع الوصــول إلــى الجهــات الرســمية بحكــم األمــر الواقــع. علــى ســبيل 
المثــال حيــن كان يتــّم تخويــف المستفســرين المحتمليــن إلــى الدرجــة التــي صــاروا يخشــون فيهــا مــن 
االستفســار عــن ذويهــم، وتنازلــوا تمامــًا عــن أي طلــب استفســار رســمي )كريســتوف غراميــر، جريمــة 
االختفــاء القســري لشــخص مــا (2005( 190(. هــذا األمــر األخيــر يحــدث باســتمرار فــي ســوريا: وفقــًا 
لتقاريــر دوليــة قــد يتعــّرض أقــارب يستفســرون عــن أشــخاص مفقوديــن للســجن مــن قبــل أجهــزة 
االســتخبارات أو أيــة أعمــال انتقاميــة أخــرى )مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، تقريــر لجنــة 
ــر: االختفــاء القســري فــي  ــدون أث ــة الســورية: ب ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــق الدولي التحقي
ســوريا )Un-Doc.: A/HRC/25/65 )2014 الملحــق الرابــع الرقــم الهامشــي 33 ومــا يليــه– ســيتم تقديــم 

طلب للتالوة بشكل منفصل أدناه(.

أكــد الشــاهد  فــي اليــوم الثالــث والســتين للمحاكمــة فــي 17 آذار/ مــارس مــن العــام 2021 أيضــًا 
أن األقــارب ال يســتطيعون بطريقــة رســمية مراجعــة المخابــرات أو الجهــات الرســمية األخــرى )دون 
مخاطــر( )»لــم تســتطع عائلتــي االستفســار عنــي ألنهــم شــاركوا بأنفســهم فــي المظاهــرات«(. وذكــرت 
الشــاهدة  كذلــك فــي اليــوم التاســع والســتين مــن المحاكمــة فــي 21 نيســان/ أبريــل مــن العــام 2021 
أن بعضــًا مــن أفــراد أســرتها الذكــور )زوجهــا وابنهــا( لــم يســتطيعا البحــث عــن ابنتيهــا الموقوفتيــن  
و ألنهمــا لــو فعــال ذلــك كانــا سُيســجنان شــخصيًا. وأفــاد الشــاهد  فــي اليــوم الثالــث والســبعين 
للمحاكمــة فــي 16 حزيــران/ يونيــو مــن العــام 2021 أن االستفســار غيــر مســموح بــه ألقــارب الســجناء، 

ألنهم لو فعلوا ذلك لكانوا يجازفون باعتقالهم هم أنفسهم. 

لذلــك تدعــو بعــض المحاكــم الوطنيــة كمــا لجنــة التحقيــق وأصــوات فــي األدبيــات أحيانــًا إلــى 
تصنيــف ترهيــب المستفســرين والمستفســرات المحتمليــن علــى أنــه رفــض ضمنــي مــن قبــل الدولــة، 
ــر بوضــوح عــن أن االستفســار غيــر مقبــول ولــن ينجــح. )كريســتوف غراميــر، جريمــة االختفــاء  ألنــه يعّب
القســري لشــخص مــا (2005(، 190 ص ومــا يليهــا؛ انظــر أيضــًا غابرييــال ســيتروني، الدوائــر المتخصصــة 
فــي كوســوفو. القانــون القابــل للتطبيــق والتحديــات الخاصــة المتعلقــة بجريمــة االختفــاء القســري، 
مجلــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة 14 )2016(، 123، 135، 139 مــع اإلشــارة إلــى قــرارات غرفــة جرائــم الحــرب 
فــي البوســنة والهرســك ؛ مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة 
UN- )2014( المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية: بــال أثــر: االختفــاء القســري فــي ســوريا
Doc.: A / HRC / 25/65 Annex IV  الرقــم الهامشــي 33ـ وفقــًا لهــذا فــإن األمــر يســاوي الرفــض أو إنــكار 
مصيــر الشــخص إذا حافظــت الدولــة علــى منــاخ يســوده الخــوف ويؤثــر علــى أفــراد أســرة المعتقــل إلــى 
الدرجــة التــي تجعلهــم يوقفــون االستفســار عــن التوقيــف مــن قبــل األجهــزة األمنيــة– ســنتقدم بطلــب 
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التالوة فيما بعد بشكل منفصل(.

Christoph Grammer, Der Tatbestand des Verschwindenlassens einer Person )2005(, 190 f.; 
vgl. auch Gabriella Citroni, The Specialist Chambers of Kosovo. The Applicable Law and the 
Special Challenges Related to the Crime of Enforced Disappearance, Journal of International 
Criminal Justice 14 )2016(, 123, 135, 139 unter Verweis auf Entscheidungen der War Crimes 
Chamber of Bosnia and Herzegovina; UN Human Rights Council, Report of the Independent 
International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic: Without a trace: enforced 

disappearances in Syria )2014( Un-Dok.: A/HRC/25/65 Annex IV Rn. 33

بغــض النظــر عــن ذلــك يكفــي بــأي حــال مــن األحــوال أن يستفســر األقــارب عــن مصيــر أفــراد 
ــرات كمــا فــي الحــاالت المذكــورة  ــر المخاب ــرات أو دوائ عائالتهــم المختفيــن لــدى العامليــن لــدى المخاب

أعاله- وكما هو معتاد في سوريا فال خيار آخر في ظل غياب جهات استفسار رسمية.

وقعــت الحــاالت المذكــورة أعــاله الرتــكاب جريمــة االختفــاء القســري فــي إطــار هجــوم واســع وممنهــج 
على سكان مدنيين.

لقــد أكــدت األدلــة المجمعــة حتــى اآلن بشــكل شــامل وجــود هجــوم واســع وممنهــج مــن قبــل 
النظــام الســوري بقيــادة بشــار األســد علــى ســكان البــالد المدنييــن، وذلــك اعتبــارًا مــن نهايــة شــهر 
نيســان/ أبريــل مــن العــام 2011 كأقصــى حــد وحتــى مــا بعــد العــام 2012 بكثيــر، مــن خــالل االعتقــاالت 
التعســفية والتعذيــب فــي ســجون أجهــزة المخابــرات الســورية المختلفــة مــن بيــن أمــور أخــرى )هــذا مــا 
اســتنتجته أيضــًا هيئــة القضــاء المســؤولة هنــا فــي إعالنهــا عــن أســباب الحكــم الصــادر فــي 24 شــباط/ 
فبرايــر العــام StE 3/21 1 - 2021الــذي لــم ُيعــرف حتــى اآلن إال شــفهيًا، وكذلــك المحكمــة االتحاديــة العليــا 
 2019-STB 14/19 -، BGHSt 64، فــي قرارهــا بشــأن اســتمرار التوقيــف فــي 6 حزيــران/ يونيــو مــن العــام

111-89 –الهوامش القانونية 58-59(.

إن االختفــاء القســري لمتظاهريــن وأعضــاء مــن المعارضــة يشــّكل منــذ بدايــة الصــراع فــي 
ســوريا جــزءًا جذريــًا مــن اســتراتيجية النظــام الســوري األساســية لترهيــب الســكان المدنييــن وقمــع 
المعارضــة السياســية )مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة 
 Un- )2014( المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية: بــال أثــر: االختفــاء القســري فــي ســوريا
Doc.: A / HRC / 25/65  الملحــق الرابــع ؛ مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، تقريــر لجنــة 
والســجن  االعتقــال  مــن  عقــد  الســورية:  العربيــة  الجمهوريــة  بشــأن  المســتقلة  الدوليــة  التحقيــق 
التعســفيين )UN-Doc.: A / HRC / 46/55 )2021؛ منظمــة العفوالدوليــة، بيــن الســجن والقبــر: االختفــاء 
القســري فــي ســوريا ))2015؛ الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، مــا ال يقــل عــن 98000 شــخص 
مختــٍف قســريًا منــذ آذار/ مــارس العــام 2011: االختفــاء القســري هــو الســالح األكثــر إيالمــًا ووحشــية فــي 
يــد النظــام )2019(، الصفحــة 10؛ المركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة، ذهــب بــال أثر: محتجــزون ومختطفون 

ومختفون قسريًا في سوريا )2020(– ونتقدم فيما بعد بطلب لتالوة مقتطفات من هذه التقارير(
يعتبــر مــا بيــن 100 ألــف إلــى 150 ألــف شــخص فــي عــداد المفقوديــن منــذ العــام 2011 )الشــبكة الســورية 

لحقوق اإلنسان، سجل االختفاء القسري، الحالة: 04.03.2021، متاح على اإلنترنت:

https://sn4hr.org/blog/2021/03/04/record-of-enforced-disappearances1/; ؛ 

انظــر أيضــًا منظمــة العفــو الدوليــة، بيــن الســجن والقبــر: االختفــاء القســري فــي ســوريا )2015( 
- ونتقدم فيما بعد بطلب لتالوة مقتطفات من هذين التقريرين(

كمــا تثبــت الشــهادات العديــدة للشــهود والشــاهدات حــول التســتر علــى مــكان وجــود ومصيــر 
األشــخاص المحتجزيــن )بمــا فــي ذلــك الشــهود والشــاهدات  فــي اليــوم 51 مــن المحاكمــة،  فــي 
اليــوم 46 مــن المحاكمــة،   فــي اليــوم 50 مــن المحاكمــة،  فــي اليــوم 34 مــن المحاكمــة،  فــي 
اليــوم  48مــن المحاكمــة،  فــي اليــوم 13 مــن المحاكمــة،  فــي اليــوم  22مــن المحاكمــة،  فــي 
اليــوم 30 مــن المحاكمــة،  فــي اليــوم 69 مــن المحاكمــة،  فــي اليــوم 73 مــن المحاكمــة و فــي 

.4
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اليــوم 79 مــن المحاكمــة وكذلــك الشــهود الخبــراء  فــي اليــوم 32 مــن المحاكمــة و فــي اليــوم  
43مــن جلســة مــن المحاكمــة( فــإن الحــاالت المعنيــة هنــا ليســت عبــارة عــن أفعــال فرديــة أو عرضيــة أو 
تصــرف عفــوي غيــر مخطــط لــه وغيــر منّســق مــن قبــل األشــخاص المتورطيــن )علــى ســبيل المثــال فــي 
ســياق ظــروف فوضويــة أو فــي ظــل غيــاب تــام ألي حكــم( بــل عبــارة عــن ســلوكيات متوافقــة مــع النظام 
ومتكّيفــة داخــل الهيــكل التنظيمــي أو جهــاز الســلطة وهــي تختلــف نوعيــًا عــن األشــكال »العاديــة« 
للجريمــة المعروفــة علــى المســتوى الوطنــي )راجــع بارتــي، تشــكيل الجرائــم ضــد اإلنســانية فــي المــادة 
المــادة7  مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي فــي ممارســة 

.).NStZ 2012، 247، 25 ،المدعي العام- بشأن الفصل بين الجرائم الدولية والجرائم العامة

)Barthe, Der Straftatbestand der Verbrechen gegen die Menschlichkeit in § 7 VStGB in der 
staatsanwaltschaftlichen Praxis– Zur Abgrenzung von Völkerstraftaten und allgemeinen 

Delikten, NStZ 2012, 247, 25.(.

ــرات تعليمــات بعــدم الكشــف لألقــارب عــن مــكان وجــود األشــخاص  كانــت هنــاك داخــل المخاب
المطلوبيــن أو مــا إذا كانــوا قــد ماتــوا. تبّيــن ذلــك مــن خالل أقوال الشــاهدين  و وكذلك الشــاهدة 
 وشــهادات أخــرى. وقــد ذكــرت الشــاهدة األخيــرة أنهــا أعطــت رقــم هاتفهــا ألحــد الموظفيــن فــي 
الفــرع حتــى يتصــل بأهلهــا ويعلمهــم بأنهــا تتواجــد فــي فــرع الخطيــب: »نظــر إلــّي بخــوف وقــال لــي: ال 

أستطيع أن أفعل ذلك«.

تفتــرض لجنــة التحقيــق التابعــة لألمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق أيضــًا وجــود أوامــر بالتســتر علــى 
مصيــر المحتجزيــن )مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة 
UN- )2014( المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية: بــال أثــر: االختفــاء القســري فــي ســوريا
Doc.: A / HRC / 25/65 الملحــق الرابــع، الرقــم الهامشــي 42(. كمــا تتحــدث تقاريــر دوليــة أخــرى أيضــًا عــن 
التســتر الممنهــج علــى مــكان وجــود ومصيــر المحتجزيــن فــي ســوريا )مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع 
لألمــم المتحــدة، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية: بعيــدًا 
UN- ) ،)2016( عــن األنظــار، بعيــدًا عــن البــال: وفيــات رهــن االحتجــاز فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية
Doc. : A / HRC / 31 / CRP.1 ؛ مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، ورقــة اســتراتيجية للجنــة 
ــة  ــة العربيــة الســورية: إخطــارات الوفــاة فــي الجمهوري التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوري
أبــرز حــاالت  العربيــة الســورية )2018(؛ انظــر أيضــًا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، تقريــر عــن 
االعتقــاالت التعســفية واالختفــاء القســري فــي ســوريا )2018(؛ الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، مــا 
ال يقــل عــن 98000 شــخص مختــٍف قســريًا منــذ آذار/ مــارس مــن العــام 2011: االختفــاء القســري هــو 
الســالح األكثــر إيالمــًا ووحشــية فــي يــد النظــام )2019(؛ المركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة، ذهــب بــال أثــر: 
ــن الســجن  ــة، بي محتجــزون ومختطفــون ومختفــون قســريًا فــي ســوريا )2020(؛ منظمــة العفوالدولي

والقبر: االختفاء القسري في سوريا )2015(– ونتقدم 

بطلب لتالوة مقتطفات من هذه التقارير فيما بعد.(
كمــا أفــاد الشــهود  )اليــوم )11،  )اليــوم )51،   )اليــوم )46،  )اليــوم )50،  )اليــوم )24 و
 )اليــوم)69  بأنــه لــم ُيســمح لألشــخاص المحتجزيــن فــي الفــرع 251 باالتصــال بالخــارج بانتظــام، ولــم 
يتــم إبــالغ أقاربهــم باالحتجــاز. كمــا ذكــر الشــاهدان  و بأنــه لــم ُيســمح لهمــا بالكشــف عــن 
أســمائهما عندمــا كانــا فــي المستشــفيات العســكرية، بــل تــّم تخصيــص رقميــن لهمــا، وُأســتخدمت 
األرقــام أثنــاء الحديــث معهمــا مــن أجــل التســتر علــى هويتهمــا. بحســب شــهادة الشــاهد  فّتــش 
عاملــون فــي جهــاز المخابــرات ممتلــكات الســجناء الشــخصية قبــل إطــالق ســراحهم حتــى ال يتــم نقــل 

أية معلومات عن معتقلين آخرين إلى عائالتهم.

ــى مــا بعــد وفاتهــم. وأفــاد الشــهود  و و و بهــذا  ــر األســرى إل ــد كتمــان مصي امت
ــر جماعيــة- فــي عــدد مــن الحــاالت فــي الليــل وتحــت  الخصــوص أن معتقليــن متوفيــن ُدفنــوا فــي مقاب
الحراســة- ووفقــًا للشــاهد  لــم يتــم تســليم الجثــث إلــى عائالتهــا إّلا فــي حــاالت نــادرة جــدًا. فــي أفضــل 
األحــوال تلّقــى األقــارب شــهادة وفــاة، حيــث تشــير إفــادات الشــاهدين  و وكذلــك تقاريــر دوليــة 

إلى أن أسباب الوفاة المسجلة فيها– وكثيرًا ما كانت نوبات قلبية أو فشل كلوي - لم تكن صحيحة.
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كمــا توصلــت لجنــة التحقيــق التابعــة لألمــم المتحــدة وفريــق  العمــل التابــع لألمــم المتحــدة، 
والمعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، إلــى اســتنتاج مفــاده أن جريمــة االختفــاء القســري 
بحــق أعضــاء المعارضــة الفعلييــن أو المزعوميــن هــي جــزء مــن الهجــوم الممنهــج والواســع  مــن قبــل 
النظــام الســوري علــى الســكان المدنييــن )مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، تقريــر لجنــة 
التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية: بعيــدًا عــن األنظــار، بعيــدًا عــن البــال: 
وفيــات رهــن االحتجــاز فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية )UN-Doc. : A / HRC / 31 / CRP.1 ) ،)2016 ؛ 
مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، ورقــة اســتراتيجية للجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة 
العربيــة الســورية )2018(   الوفــاة فــي الجمهوريــة  العربيــة الســورية: إخطــارات  بشــأن الجمهوريــة 
األرقام الهامشــية.5-4 ؛ مكتب المفوض الســامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنســان، »ســوريا: مجموعة 
خبــراء تدعــو إلــى اتخــاذ إجــراءات فــي حــاالت االختفــاء القســري كجريمــة ضــد اإلنســانية«، 20 آذار/ مــارس 

من العام 2014، متاح على اإلنترنت:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=14410&LangID=E

ونتقدم بطلب لتالوة مقتطفات من هذه التقارير فيما بعد.(

وفقــًا لتقييــم أولــي لألدلــة المجمعــة حتــى اآلن تصــرف المّتهــم ر  بنــاًء علــى معرفــة يقينيــة- وإلــى حــد 
ــة للشــخص المذكــور، وبالرفــض  ــر مــن الحري ــكل مــا يتعلــق بالحرمــان الخطي ــة متعمــدة- ب مــا بقصدي
الالحــق لتقديــم معلومــات فــي إطــار الهجــوم الواســع أو الممنهــج علــى الســكان المدنييــن. وبفضــل 
ومنــذ بدايــة الفتــرة المغطــاة بالتهــم، علــى  منصبــه الهرمــي البــارز فــي الفــرع 251 فقــد كان المّتهــم ر 
أبعــد التقديــر، علــى علــم تــام بسياســة النظــام وباألحــداث فــي الفــرع 251. ألســباب ليــس أقلهــا أن 
يقينيــة  لديــه معرفــة  كانــت  للزنازيــن، فقــد  المباشــر  الجــوار  فــي  يتواجــد  الــذي شــغله كان  المكتــب 
باالعتقــاالت فــي الفــرع 251. وفــي تصريحــه فــي 18 أيــار/ مايــو مــن العــام 2020 اعتــرف المّتهــم ر 
نفســه بأنــه أدلــى بـ«توصيــات« لمتابعــة مصيــر األشــخاص المعتقليــن )اإلفــراج أو اســتمرار االحتجــاز(. 
وذكــر الشــاهد  إضافــة إلــى ذلــك أن المّتهــم ر كان يوّقــع علــى جميــع محاضــر جلســات التحقيــق 

في الفرع 251 بصفته رئيسًا لقسم التحقيقات.

وبصفتــه رئيســًا لقســم التحقيقــات، وباعتبــاره »شــخصًا يراقــب عــن كثــب«، كمــا الحــظ الشــاهد 
الخبيــر  )اليــوم 37(، فــال شــك أنــه كان لــدى المّتهــم ر  أيضــًا معرفــة يقينيــة بممارســات الدولــة 
المتمثلــة فــي التســتر علــى جميــع المعلومــات حــول مصيــر ومــكان وجــود المعتقليــن، فهــي ممارســة 
كانــت معروفــة حتــى لــدى أفــراد المخابــرات فــي المناصــب الهرميــة األدنــى، مثــل الشــهود  و و
، وقــد وصفهــا الشــاهد الخبيــر  بأنهــا كانــت »التصــرف المعتــاد فــي أجهــزة األمــن الســورية   و
». هنــا يجــب كذلــك مراعــاة فكــرة مهمــة وهــي أن المّتهــم ر   مــن المفتــرض أن يكــون قــد نافــق 
رؤســاءه فــي المخابــرات بطريقــة ممّيــزة حتــى تمكــن مــن الوصــول، هــو الســني، إلــى منصــب قيــادي 
  ،  ،  ،  ، كمنصبــه وفــي فــرع حســاس كفــرع 251 )راجــع، مــن بيــن أخــرى، أقــوال الشــهود 

)اليوم 16( و )اليوم 77((.

.5

ينطبــق هــذا أيضــًا علــى حالــة  حتــى لــو أوصــى المّتهــم ر  الشــاهد  بالبحــث عــن جثتــه فــي 
تقديــم  برفــض  يتعلــق  فيمــا  المتعمــدة  نيتــه  تلغــي  ال  التوصيــة  هــذه  أن  إذ  العســكرية،  المستشــفيات 
. مــن ناحيــة لــم يتــم تقديــم المعلومــات مــن قبــل  معلومــات صادقــة علــى الفــور عــن مصيــر ومــكان وجــود 
ــى رقــم 7 الحــرف أ مــن قانــون  المّتهــم ر  علــى الفــور وذلــك بشــكل متعمــد، وفقــًا للمــادة 7 الفقــرة األول
العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي، ألنــه تــرك الشــاهد  ينتظــر لعــدة أيــام قبــل 
أن يســتقبله فــي الفــرع 251. وفــي إخطــاره المتأخــر حجــب المّتهــم    كذلــك عن األقارب معلومات أساســية 
كان بإمكانــه الوصــول إليهــا بســبب منصبــه المســؤول، وال بــد أنــه كان علــى علــم بذلــك أيضــًا. كمــا أن اإلشــارة 
العامــة إلــى المستشــفيات العســكرية لــم تكــن مناســبة لتوضيــح مصيــر  بعــد توقيفــه، نظــرًا إلــى أن 
كان، كمــا ســبق وعرضنــا، علــى علــم بممارســة التســتر مــن قبــل الدولة- وال ســيما ذكــر معلومات  المّتهــم ر 
غيــر صحيحــة عمــدًا حــول أســباب وفــاة طبيعيــة فــي شــهادات الوفــاة والدفــن فــي مقابــر جماعيــة ألشــخاص 
ماتــوا فــي الحبــس دون ذكــر أســمائهم، فإنــه مــن المســتبعد تمامــًا أن المّتهــم ر  وثــق فــي أن الشــاهد  
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وعائلتــه ســيجدون الجثــة المطلوبــة فــي المستشــفيات العســكرية فــي دمشــق وأنــه ســيتم إبالغهــم علــى 
. وحتــى لــو وجــد الشــاهد الجثــة التــي كان يبحــث عنهــا، فــإن األقــارب  الفــور بشــكل كامــل وصــادق بمصيــر 
ــه  ــد أن . يجــب بهــذا الصــدد التأكي ــة وفــاة  ــى معلومــات حــول توقيــت ومــكان وكيفي ــون يفتقــرون إل ال يزال
قــد أخبــر األقــارب بنفســه بــكل مــا كان يعرفــه عــن مصيــر  حتــى  ليــس مــن المهــم إذا مــا كان المّتهــم ر 
تتوفــر الشــروط المنصوصــة عليهــا فــي المــادة 7 الفقــرة األولــى رقــم 7 الحــرف أ مــن قانــون العقوبــات األلمانــي 
للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي، بــل العامــل الحاســم الوحيــد هــو أن المستفســرين لــم يتلقــوا أي 
معلومــات صحيحــة علــى الفــور مــن قبــل الدولــة ككل عــن مصيــر ومــكان وجــود الشــخص المفقــود، ومــن 

المّتهم ر  قبل ذلك على األقل. هذا هوالحال كما هو موضح أعاله.

ووفقــًا للتقييــم األولــي تصــّرف المّتهــم ر  أيضــًا بنيــة إبعــاد األشــخاص المذكوريــن عــن حمايــة 
القانــون لفتــرة طويلــة مــن الزمــن. ووفقــًا لألحــكام والقــرارات الســابقة الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة يمكــن اســتنتاج وجودنيــة إبعــاد المحتجــز عــن حمايــة القانــون مــن ظــروف االحتجــاز )المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، الدائــرة التمهيديــة الثالثــة، النســخة المنقحــة العامــة مــن »القــرار وفقــًا للمــادة 15 مــن نظــام رومــا 
 ICC-01/17-X-9-US-Exp، 25 ،« األساســي بشــأن اإلذن بإجــراء تحقيــق فــي الوضــع فــي جمهوريــة بورونــدي
تشــرين األول/ أكتوبــر 2017، األرقــام الهامشــية 120 و129(. يتوافــق هــذا مــع القــرار الصــادر عــن المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة لروانــدا بشــأن »نيــة تدميــر مجموعــة ]...[ بعينهــا كليــًا أوجزئيــًا« كجــزء مــن جريمــة اإلبــادة 
 MüKoStGB( الجماعية، حيث يمكن وفقًا له اســتنتاج نية الجناة الفرديين من الســياق العام للجريمة الفردية
Creß /، الطبعــة الثالثــة 2018 قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي المــادة 6، 
الرقــم الهامشــي 81 مــع مزيــد مــن المراجــع(. ومــن المعتــرف بــه أيضــًا فــي الســوابق القضائيــة لمحكمــة 
الــدول األمريكيــة لحقــوق اإلنســان والمحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان أن الســياق العــام، وال ســيما وجــود 
ممارســة ممنهجــة لالختفــاء القســري مــن قبــل الدولــة، يحظــى بأهميــة أساســية مــن أجــل إثبــات وجــود حالــة 
اختفــاء قســري فرديــة )نينــا شــنيديريان االختفــاء القســري ألشــخاص فــي القــرارات القضائيــة الصــادرة عــن 

محاكم دولية لحقوق اإلنسان )برلين 2017(، ص 94 وما يليها، 108 وما يليها. مع مزيد من المراجع(.

فــي جميــع الحــاالت المذكــورة هنــا تســمح ظــروف االعتقــال والســجن باســتنتاج وجــود النيــة لــدى 
المّتهــم ر بإبعــاد األشــخاص المســجونين عــن حمايــة القانــون لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، حيــث لــم ُيســمح 
لهــم باالتصــال مــع العالــم الخارجــي، لــم يتــم إبــالغ أقاربهــم وذويهــم ولــم تكــن هنــاك مذكــرة توقيــف وال 
محاكمــة علنيــة. فــي حالــة  لــم ُتقــدم أيــة معلومــات يمكــن التحقــق منهــا حــول وفاتــه فــي الســجن أو علــى 
األقــل تســليم الجثــة. تتــالءم الحــاالت المذكــورة مــع ممارســات الدولــة المتمّثلــة فــي التســتر علــى مصيــر 
المعتقليــن مــن قبــل أجهــزة المخابــرات. هكــذا تحــدث الشــاهد الخبيــر  )اليــوم 37( عــن حــاالت قيــل فيهــا 
لألقــارب إنــه عليهــم البحــث عــن األشــخاص المفقوديــن فــي المستشــفيات العســكرية بــدون أن يتــم هنــاك 

قط تسليم الجثة التي كانوا يبحثون عنها.

ــن،  ــر األشــخاص المعنيي ــى مصي ــة لالعتقــال، مــع التســتر فــي الوقــت نفســه عل كانــت سياســة الدول
تهــدف علــى وجــه التحديــد إلــى بــّث الخــوف والرعــب بيــن الســكان المدنييــن مــن خــالل إدخــال الغمــوض إلــى 
نفــوس األقــارب، وفــي الوقــت نفســه إلــى إخفــاء ســوء المعامــالت والوفيــات فــي ســجون المخابــرات. مــن 
أجــل ذلــك كان مــن الضــروري حرمــان المعتقليــن وذويهــم مــن أيــة إمكانــات لمراقبة متطلبات حقوق اإلنســان 
ــزام بمتطلبــات حقــوق اإلنســان مــن  ــات المعاقبــة علــى عــدم االلت ــة المعتقليــن، أو إمكان المتعلقــة بمعامل
خــالل الوســائل المتاحــة ووفقــًا لمبــادئ ســيادة القانــون. لقــد كان قصــد الحــكام السياســيين، علــى وجــه 
التحديــد، حرمــان خصومهــم مــن الحقــوق كمــا أكــد مــن بيــن آخريــن الشــاهد  صراحــة. تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى 
أن اإلبعــاد عــن حمايــة القانــون هــو النتيجــة المنطقيــة للجمــع بيــن الســجن والتســتر الصــارم علــى المصيــر 
ــرة  ــة، الدائ ــة الدولي ــة أيضــًا )المحكمــة الجنائي ــة الدولي ــه المحكمــة الجنائي ومــكان الوجــود، وهــو مــا اعترفــت ب
التمهيديــة الثالثــة، النســخة المنقحــة العامــة مــن »القــرار وفقــًا للمــادة 15 مــن نظــام رومــا األساســي بشــأن 
اإلذن بإجــراء تحقيــق فــي الوضــع فــي جمهوريــة بورونــدي »، ICC-01/17-X-9-US-Exp، 25 تشــرين األول/ أكتوبــر 

العام 2017، الرقم الهامشي 120(.

وقــد ســاهم المّتهــم ر وفقــًا لألدلــة المجمعــة حتــى اآلن وبشــكل هــادف فــي تنفيــذ سياســة الدولــة 
هــذه الخاصــة باالختفــاء القســري. حتــى ولــو قمنــا بقبــول مــا قالــه بهــذا الخصــوص، فــإن تنفيــذ تعليمــات 
الدولــة بشــأن التســتر ومــن خاللــه إبعــاد األشــخاص المعتقليــن عــن الحمايــة القانونيــة كان علــى األقــل هدفــًا 
وســيطًا ضروريــًا مــن أجــل الحفــاظ علــى منصبــه الرفيــع داخــل جهــاز المخابــرات. يكفــي هــذا وفقــًا للســوابق 
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القضائيــة للمحكمــة االتحاديــة العليــا بشــأن اإلبــادة الجماعيــة والتــي يمكــن تطبيقهــا علــى جريمــة االختفــاء 
 StR 575/14، 3 :القســري )المحكمــة االتحاديــة العليــا، حكــم صــادر فــي 21 أيــار/ مايــو العــام 2015، رقــم الملــف

 .)JZ 2016، 103، 105

، مــن بيــن آخريــن، كانــت للمتهــم ر كرجــل ينتمــي إلــى  ووفقــًا ألقــوال الشــهود  و و و
الطائفــة الســنية مصلحــة كبيــرة بإظهــار والئــه غيــر المشــروط للنظــام، وإال لمــا كانــت قــد تّمــت ترقيتــه إلــى 
رتبــة العقيــد ورئيــس قســم التحقيقــات أو كان ســيتم اســتبداله علــى الفــور فــي حــال االنحــراف عــن تعليمــات 
النظــام. كمــا ذكــر الشــاهد  أن المّتهــم ر قــد تمــت ترقيتــه إلــى رتبــة العميــد قبــل انشــقاقه، ممــا يــدل 
ــزام. وحتــى إذا كان المّتهــم    قــد تصــرف  ــذ المطلــوب منــه بمنتهــى االلت ــه اســتطاع أن ينّف أيضــًا علــى أن
»علــى مضــض« فقــط أو حــاول، حســب رأيــه، »بــذل قصــارى جهــده« فــي ظــل الظــروف المحــددة، فــإن هــذا 
لــن يتعــارض مــع وجــود نيــة الجريمــة. إن »الدافــع« ألفعالــه ال يهــم فــي تقييــم مســألة وجــود الفعــل المتعمــد 
فــي هــذا الســياق. كمــا هدفــت نيــة المّتهــم ر أيضــًا إلــى إبعــاد المعتقليــن عــن حمايــة القانــون »لفتــرة 
طويلــة«، وال يوجــد حــّد أدنــى للمــدة كــي يتــّم االفتــراض بأنهــا »فتــرة طويلــة« )MüKOStGB / Werle، الطبعــة 
الثالثــة 2018 قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي المــادة 7، الرقــم الهامشــي 
97( بــل المقصــود هنــا هــو اســتبعاد »حــاالت مــن الفوضــى اإلداريــة البحتــة« أو«حــاالت بســيطة« يمكــن 
للشــخص المســجون فيهــا اســتخدام وســائل قانونيــة للدفــاع عــن نفســه ضــد الحرمــان مــن الحريــة »بعــد 
ــزة« )كريســتوف غرامــي، جريمــة االختفــاء القســري لشــخص مــا (2005(، ص 194-193(. ال يمكــن  ــرة وجي فت
الحديــث هنــا عــن حالــة فرديــة مغفلــة لــم يتــم فيهــا تقديــم أيــة معلومــات عــن مصيــر مســجونين، وذلــك بســبب 
ممارســة الدولــة المذكــورة للتســتر المنهجــي علــى االعتقــاالت. وتحــدث الشــاهد  عــن »عمــل انتقامــي« 

قام به النظام بهدف زّج المعارضين في السجن.

بغــض النظرعــن المــدة المحــّددة للســجن فهــذه ليســت »حــاالت بســيطة«، كمــا يتضــح مــن تصريــح 
، كذلــك لــم يكــن مصيــر األشــخاص الذيــن ُنقلــوا إلــى الفــرع 251 مخططــًا مســبقًا وقــت االعتقــال.  المّتهــم ر 
وقــد ذكــر المتهــم نفســه أنــه قــّدم »توصيــات« بالنســبة لإلجــراءات التاليــة )اســتمرار الحبــس أو اإلفــراج( بنــاًء 
علــى نتيجــة التحقيقــات. لذلــك كان مــن المفــروض وقــت إلقــاء القبــض علــى األشــخاص المعنييــن حرمانهــم 
ــر محــددة،  ــرة غي ــة لفت ــة المقصــودة. أمــا الحرمــان مــن الحري ــر مســمى وفقــًا للغاي ــى أجــل غي مــن حريتهــم إل
بالقصيــرة  ليســت  لفتــرة  المعنييــن  األشــخاص  ســجن  الجانــي  لنيــة  وفقــًا  ذلــك  وراء  القصــد  أن  يعنــي 
ــون  ــم التــي ينــّص عليهــا القان ــي للجرائ ــات األلمان ــون العقوب ــة 2018 قان )MüKOStGB / Werle، الطبعــة الثالث

الدولي المادة 7، الرقم الهامشي97(

ينطبــق مــا ســبق أيضــًا علــى حالــة  حتــى لــو افترضنــا أنــه توفــي بعــد يوميــن أو ثالثــة أيــام مــن ســجنه 
، فيتســاوى اإلبعــاد النهائــي عــن الحمايــة القانونيــة عــن طريــق القتــل مــع  فقــط، كمــا اشــتبه الشــاهد 
ــر، جريمــة االختفــاء القســري لشــخص مــا  اإلبعــاد لفتــرة طويلــة مــن الزمــن فــي الســجن )كريســتوف غرامي
 Lisa Ott, Enforced.)187  ،)2011( الدولــي  القانــون  فــي  القســري  االختفــاء  أوت،  وليــزا   194  ،)2005)
Disappearance in International Law(. إضافة إلى ذلك من المعترف به دوليًا أنه يجب الســماح للشــخص 
المســجون باالتصــال بالعالــم الخارجــي بعــد 24 إلــى 48 ســاعة مــن احتجــازه علــى أبعــد تقديــر، خاصــة وأن خطــر 
ــى مــن الســجن )كريســتوفر  ــة والمــوت مرتفــع بشــكل خــاص فــي الســاعات األول التعــّرض لســوء المعامل
ــر )الناشــر(، تعقيــب علــى نظــام  هــال، المــادة 7 الفقــرة i( 1( االختفــاء القســري لألشــخاص، فــي: أتوتريفتيري
 Christopher Hall, Article 7 para. 1 )i( Enforced Disappearance 271 ،)2008 روما األساسي )الطبعة الثانية
of Persons, in: Otto Triffterer )Hrsg.(, Commentary on the Rome Statute، ليزا أوت، االختفاء القسري 
فــي القانــون الدولــي )2011(، 187(. لذلــك فــإن فتــرة 24 إلــى 48 ســاعة تعتبــر فتــرة طويلــة بمــا فيــه الكفايــة )ليــزا 
أوت، االختفــاء القســري فــي القانــون الدولــي )2011(، 187( مــع مزيــد مــن المراجــع(. وأخيــرًا يجــب إبــراز أن 
تحقيــق المــادة7  الفقــرة األولــى رقــم 7 الحــرف أ مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا 
القانــون الدولــي ال يعتمــد علــى المــدة الفعليــة للحرمــان مــن الحريــة فقــط، بــل علــى نيــة الجانــي وقــت إلقــاء 
القبــض- أي فــي وقــت ارتــكاب الجريمــة بالمعنــى المقصــود فــي المــادة 16، الفقــرة األولى من قانــون العقوبات 
األلمانــي- وهــي هنــا كانــت اإلبعــاد عــن الحمايــة القانونيــة »لفتــرة طويلــة مــن الزمــن«، بغــض النظــر عمــا إذا تــّم 
إطــالق ســراح الشــخص المحتجــز بعــد فتــرة قصيــرة فيمــا بعــد أو تــّم ُقتلــه )كريســتوف غراميــر، جريمــة 

االختفاء القسري لشخص ما (2005(، 194 وما يليها(.
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ثالثا. جمع أدلة تكميلية  

نلتمس بشكل تكميلي
ترجمة الوثائق المذكورة بالتفصيل أدناه حسب الضرورة وتالوتها خالل جلسات المحاكمة.

ســتثبت التــالوة باإلضافــة إلــى كل مــا ســبق أن اختفــاء المتظاهريــن وأعضــاء المعارضــة كان جــزءًا مــن 
اســتراتيجية النظــام الســوري األساســية منــذ بدايــة الصــراع فــي ســوريا لترهيــب الســكان المدنييــن وقمــع 

المعارضة السياسية.

مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة 
 ،A/HRC /46/55 :العربية السورية: عقد من االعتقال التعسفي والسجن )2021(، وثيقة األمم المتحدة

متاح على اإلنترنت:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Detention-report.aspx

األرقام الهامشية 2-1، 18، 87، نسخة مرفقة.

مثــل جميــع تقاريــر لجنــة التحقيــق التابعــة لألمــم المتحــدة المذكــورة أدنــاه يســتند هــذا التقريــر إلــى 
معاييــر لجــان األمــم المتحــدة للتوثيــق والتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان كمــا هــي موجــودة للعديــد مــن 
الــدول. ممــا يعنــي أنــه يتضمــن فــي المقــام األول مقابــالت مــع شــهود وشــاهدات مباشــرين. ومــن أجــل إعــداد 
ــر قّيمــت لجنــة التحقيــق التابعــة لألمــم المتحــدة 7874 مقابلــة مــع مصابيــن ومصابــات وشــهود  هــذا التقري
وشــاهدات ومخبريــن ومخبــرات آخريــن ُأجريــت منــذ العــام 2011. مــن بيــن هــذه المقابــالت تضمنــت 2658 
مقابلــة معلومــات ذات صلــة باالحتجــاز التعســفي وانتهــاكات حقــوق إنســان مرتبطــة بــه. وســتظهر تــالوة 
التقريــر أن جريمــة االختفــاء القســري تمّيــز الصــراع الســوري منــذ العــام 2011 وأنهــا ُارتكبــت بشــكل ممنهــج 
وواســع مــن قبــل النظــام الســوري حتــى فــي الســنوات األولــى. وخلصــت لجنة التحقيــق التابعة لألمــم المتحدة 

إلى أن ارتكاب هذه الجرائم كان من المستحيل أن يجري دون معرفة التسلسل القيادي المسؤول بها.

مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة 
العربيــة الســورية: بعيــدًا عــن األنظــار، بعيــدًا عــن البــال: الوفيــات أثنــاء االحتجــاز فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية )2016(، وثيقــة األمــم المتحــدة: A/HRC/31/CRP.1، األرقــام الهامشــية 43-47 ) SAOالمجلــد الثالــث،3 

ص.SAO ،42 المجلد الرابع عشر، ص 143(

يســتند التقريــر المواضيعــي للجنــة األمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق حــول الوفيــات فــي الســجون 
الســورية بيــن 10 آذار/ مــارس مــن العــام 2011 و30 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن العــام 2015 إلــى 621 مقابلــة 
مــع مصابيــن ومصابــات وشــهود وشــاهدات بمــن فيهــم ســجناء ســابقين وأقــارب وأشــخاص كانــوا يعملــون 
ســابقًا فــي المخابــرات أو القــوات المســلحة. باإلضافــة إلــى ذلــك قامــت لجنــة التحقيــق التابعة لألمــم المتحدة 

بتقييم المزيد من األدلة حول التعذيب وظروف االحتجاز الالإنسانية. 

ســتظهر التــالوة أنــه فــي حالــة الوفــاة فــي الحجــز غالبــًا مــا تــم ذكــر النوبــات القلبيــة أو الفشــل الكلــوي 
كســبب للوفــاة فــي شــهادات الوفــاة وهــذا أمــر مثيــر لالنتبــاه. ولــم يتــم التأكــد مــن ســبب الوفــاة بطريقــة 
موضوعيــة مفهومــة أو طريقــة يمكــن التحقــق منهــا فــي أي مــن الحــاالت الموثقــة. ونــادرًا مــا تــم تســليم جثــة 
شــخص مــات أثنــاء الحجــز لذويــه. وفــي جميــع الحــاالت الموثقــة التــي تــم فيهــا تســليم الجثــث للعائــالت 

ظهرت على الجثث آثار التعذيب.

 مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة 
 A / HRC / 25/65 :العربيــة الســورية: بــال أثــر: االختفــاء القســري فــي ســوريا )2014(، وثيقــة األمــم المتحــدة

الملحق الرابع، متاح على اإلنترنيت:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdf

الرقم الهامشي 4، 35-33، 39 الجملة األولى، األرقام الهامشية 43-42، نسخة مرفقة.

يســتند التقريــر المواضيعــي للجنــة األمــم المتحــدة لتقّصــي الحقائــق بشــأن جريمــة االختفــاء القســري 
فــي ســوريا إلــى مقابــالت مــع شــهود وشــاهدات ُأجريــت بيــن شــهر آذار/ مــارس مــن العــام 2011 وتشــرين 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Detention-report.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Detention-report.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdf
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الثانــي/ نوفمبــر مــن العــام 2013. ســتظهر تــالوة التقريــر أن اختفــاء المتظاهريــن وشــخصيات المعارضــة هــو 
جــزء مــن اســتراتيجية النظــام الســوري األساســية لترهيــب الســكان المدنييــن وقمــع المعارضــة السياســية. 
أفــاد العديــد مــن الشــهود والشــاهدات بوجــود تعليمــات مــن النظــام بعــدم تزويــد ذوي المعتقليــن بأيــة 
معلومــات عــن مــكان وجودهــم ومصيرهــم. وأفــاد آخــرون أن أقــارب طلبــوا مــن جهــات رســمية معلومــات عــن 
أفــراد األســرة المفقوديــن فاختفــوا هــم أنفســهم. لــذا يتراجــع العديــد مــن األقــارب عــن البحــث عــن أفــراد 

أسرهم المفقودين خوفًا من االنتقام.

مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، ورقــة اســتراتيجية صــادرة عــن لجنــة التحقيــق الدوليــة 
المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية: إخطــارات الوفــاة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية )2018(، 

متاحة على اإلنترنيت:
https://reliefweb.int/sites/Reliweb.int/files/resources/DeathNotificationsSyrianArabRepublic_

Nov2018.pdf، Rn.4-5
11-8 نسخة مرفقة.

ســتظهر تــالوة التقريــر المواضيعــي للجنــة األمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق بشــأن شــهادات الوفــاة 
الصــادرة عــن النظــام الســوري أن النظــام الســوري يمتلــك معلومــات عــن األشــخاص الذيــن ماتــوا فــي الحجــز 

وال يفصح عن ذلك عمدًا لذويهم.

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، مــا ال يقــل عــن 98000 شــخص مختــٍف قســريًا منــذ شــهر آذار/ مــارس 
ــى  ــاح عل ــد النظــام )2019(، مت ــر إيالمــًا ووحشــية فــي ي مــن العــام 2011: االختفــاء القســري هــو الســالح األكث

اإلنترنيت:
https://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/At_least_98000_have_been_forcibly_disappeared_in_

Syria_since_March_2011_en.pdf,، 
ص 5 الفقرة 4، ص 7 الفقرة 1، ص 9 الفقرة 2 وص 10، نسخة مرفقة.

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان هــي منظمــة ســورية غيــر حكوميــة تأسســت فــي حزيــران/ يونيــو 
ــر عــن اختفــاء  ــالوة التقري مــن العــام 2011 وتقــوم بتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا. ســتظهر ت
144,889 شــخصًا فــي ســوريا بيــن شــهر آذار/ مــارس مــن العــام 2011 وآب/ أغســطس مــن العــام 2019، 
128,417 منهــم علــى يــد النظــام الســوري. ومــن بيــن األشــخاص الذيــن اختفــوا علــى يــد النظــام الســوري ال يــزال 
ــن  ــوم. ويعمــد النظــام الســوري إخفــاء أعضــاء المعارضــة المفترضي ــى الي ــن حت 83,574 فــي عــداد المفقودي

والفعليين لقمع السكان المدنيين.

منظمة العفو الدولية، بين السجن والقبر: االختفاء القسري في سوريا )2015(، متاح على اإلنترنيت:
 https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2579/2015/en/ 

الصفحة 7 فقرة 5، الصفحة 8 الفقرة. 5، نسخة مرفقة.

يســتند تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة إلــى 71 مقابلــة مــع أقــارب وأصدقــاء وصديقــات وزمــالء وزميــالت 
ألشــخاص مختفيــن، و8 مقابــالت مــع أشــخاص ُأطلــق ســراحهم وكانــوا قــد اختفــوا ســابقًا علــى يــد النظــام 
الســوري، و14 مقابلــة مــع خبــراء وخبيــرات دولييــن وســوريين بشــأن االختفــاء القســري. كمــا قامــت منظمــة 
العفــو الدوليــة بتقييــم تقاريــر صــادرة عــن األمــم المتحــدة ومنظمــات غيــر حكوميــة دوليــة ومنظمــات حقــوق 

إنسان سورية. 
ســتظهر التــالوة أن النظــام الســوري يقــوم بشــكل منهجــي بإخفــاء نشــطاء المعارضــة الســلمية منــذ 
بدايــة الصــراع. وغالبــًا مــا يتــم اعتقــال أو إخفــاء أقــارب يستفســرون عــن أفــراد عائالتهــم المفقوديــن عنــد 

الجهات الرسمية.

جيريمــي ســاركين، بشــر وليــس أرقــام: دفاعــًا عــن آليــة دوليــة لمعالجــة أزمــة المحتجزيــن والمختفيــن فــي 
سوريا )2021(، متاح على اإلنترنيت:

 https://www.impunitywatch.org/humans-not-numbers-study، 
ص 11 الفقرة 3-1، نسخة مرفقة.

بتكليــف مــن  فــي لشــبونا   NOVA أجراهــا األســتاذ جيريمــي ســاركين مــن جامعــة التــي  الدراســة  إن 

https://reliefweb.int/sites/Reliweb.int/files/resources/DeathNotificationsSyrianArabRepublic_Nov2018
https://reliefweb.int/sites/Reliweb.int/files/resources/DeathNotificationsSyrianArabRepublic_Nov2018
https://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/At_least_98000_have_been_forcibly_disappeared_in_Syria_sinc
https://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/At_least_98000_have_been_forcibly_disappeared_in_Syria_sinc
 https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2579/2015/en/  
 https://www.impunitywatch.org/humans-not-numbers-study،  
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منظمــات ســورية- وهــي »جمعيــة المعتقليــن والمفقوديــن فــي ســجن صيدنايــا«، »جمعيــة عائــالت قيصــر«، 
»تحالــف أهالــي المختطفيــن مــن قبــل داعــش )مســار(«، »عائــالت مــن أجــل الحريــة« و«مبــادرة تعافــي«- 
تســتند إلــى تقاريــر مــن األمــم المتحــدة ومنظمــات غيــر حكوميــة دوليــة وســورية وكذلــك مقابــالت مــع شــهود 
اختفــاء  يعنــي  الســوري  النظــام  قبــل  مــن  االعتقــال  أن  التــالوة  ســتظهر  وخبيــرات.  وخبــراء  وشــاهدات 

األشخاص المقبوض عليهم بانتظام.

رابعًا. مسائل إجرائية

نلتمــس إصــدار اإلشــعار القانونــي خصيصــًا وحصريــًا وفقــًا للمــادة 265 الفقــرة األولــى مــن قانــون اإلجــراءات 
الجنائيــة، بحيــث يتــم اســتبعاد أي تطبيــق للمــادة 265 الفقــرة الثالثــة باالقتــران مــع الفقــرة الثانيــة مــن قانــون 

اإلجراءات الجنائية.

تتضمــن مذكــرة االتهــام بالفعــل مزاعــم بارتــكاب جرائــم وفقــًا للمــادة7  الفقــرة األولــى رقــم 1 ورقــم 5 
مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي، ووفقــًا للمــادة 211 مــن قانــون 
العقوبــات األلمانــي مــع نطــاق عقابــي يتــراوح مــن 5 إلــى 15 عامــًا أو الســجن مــدى الحيــاة كعقوبــة محــددة. أمــا 
نطــاق العقوبــة بالنســبة للتطبيــق اإلضافــي للمــادة7  الفقــرة األولــى رقــم 7 مــن قانــون العقوبــات األلمانــي 
ــي فــإن اإلشــعار  ــى 15 عامــًا. وبالتال ــغ أيضــًا الســجن مــن 5 إل ــي يبل ــون الدول ــّص عليهــا القان ــي ين ــم الت للجرائ
القانونــي المطلــوب ال يهــدف إلــى تطبيــق قانــون جنائــي أكثــر صرامــة بحــق المّتهــم بالمعنــى المقصــود فــي 
المــادة 265، الفقــرة الثالثــة، الفقــرة الثانيــة، رقــم 1 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة بــل يهــدف فقــط إلــى توضيــح 
مــن قبــل هيئــة القضــاء بالنســبة إلمكانيــة التحقيــق فــي جرائــم مختلفــة بموجــب المــادة7  الفقــرة األولــى مــن 
قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي مــن خــالل نفــس الفعــل الجرمــي شــأن 
المحاكمــة. وعلــى الرغــم مــن أن مرحلــة جمــع األدلــة لــم تكتمــل بعــد، يمكــن اعتبــار اإلدانــة وفقــًا للمــادة7  
الفقــرة األولــى رقــم 7 الحــرف أ مــن قانــون العقوبــات األلمانــي للجرائــم التــي ينــّص عليهــا القانــون الدولــي بنــاًء 
علــى األدلــة المجمعــة حتــى اآلن، وهــذا مــا يكفــي علــى أيــة حــال كمناســبة إلصــدار اإلشــعار القانونــي المطلــوب 

بموجب المادة 265 الفقرة األولى من قانون اإلجراءات الجنائية.

ختامــًا، تجــدر اإلشــارة إلــى أن المّدعيــن والمّدعيــات بالحــق المدنــي، الذيــن نمّثلهــم هنــا، ال يهتمــون مــن 
خــالل هــذا الطلــب بشــكل أساســي بمســألة العواقــب القانونيــة المحتملــة للمتهــم ر  ، لكــن مــن األهميــة 
بمــكان بالنســبة لهــم وللمتضّرريــن أن تقــوم هيئــة المحكمــة بتســجيل قــرارات بشــأن جريمــة االختفــاء 
علــى  داللــة  جرائمــه  أكثــر  إحــدى  الســوري وبصفتهــا  النظــام  بيــد  وقمــع  أداة ســلطة  القســري بصفتهــا 

اضطهاده وقمعه للسكان المدنيين.

تعتبــر جريمــة االختفــاء القســري مــن أكثــر جرائــم اإلنســانية غــدرًا وخطــورة، حيــث تهــدف عمــدًا إلــى 
التســتر علــى المعلومــات والمعتقليــن، ولهــا عواقــب وخيمــة علــى أصعــدة مختلفــة بســبب مــن كتمــان مــكان 
االحتجــاز ومنــع االتصــال بالعالــم الخارجــي، ممــا يجعــل أي حمايــة قانونيــة مســتحيلة، ويتعــرض األشــخاص 
ــن  ــك، فــإن عــدم اليقي ــى ذل ــاء الحجــز. باإلضافــة إل ــل أثن ــب أو القت ــر جــدًا بســبب التعذي المختفــون لخطــر كبي
ــم بشــكل خــاص بالنســبة لذويهــم مــن أفــراد أســرهم  ــن اختفــوا هــو أمــر مؤل ــر األشــخاص الذي بشــأن مصي

وأصدقائهم وصديقاتهم الذين يعتبرون بدورهم ضحايا مباشرين للجريمة بموجب القانون الدولي.

شارمر ا د. كروكر     بانس    
محام محام      محام    
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البيانــات الختاميــة لبعــض المدعيــات /المدعييــن 
المحكمــة  الخطيــب،  محاكمــة  فــي  المشــتركين 
 / األول  كانــون   8 كوبلنــز  فــي  العليــا  االقليميــة 

ديسمبر 2021

تصريح المدعية المشتركة،  نوران الغميان

ــي تومــئ  ــة رأســي مــن الداخــل بينمــا رؤوس الجميــع مــن حول ــوران أتنفــس ببــطء وأقــوم بمراقب ــا ن أن
انتظــارَا لــكل كلمــة. كل شــيء داخلــي يحــول دون خروجهــا. ليــس المثــول أمــام المحكمــة والقضــاء هــو مــا 

يشكل لي صعوبة وإنما البداية، البداية التي لطالما كثيرَا ما شكلت تحدي بالنسبة لي. البدايات مرهقة!

عمومــَا أنــا ال أعــرف كيــف أبــدأ أو مــن أيــن أبــدأ كل يــوم ومنــذ لحظــات االســتيقاظ األولــى جــل مــا أفكــر 
بــه هــو الهــروب مــن البدايــة بدايــة النهــار بدايــة طقــوس االســتيقاظ و العمــل و التربيــة والمنــزل و الواجبــات. 

والتفكير و التأمل والنظر كل يوم في وجوه جديدة بطريقة مجردة من كل معنى.

فهل لك أن تتخيل أن تبدأ الحياة برمتها في المنتصف من العمر؟ 

أن تبــدأ كل شــيء؟ مــن الصفــر أو عمليــَا مــن تحــت الصفــر تبعــَا لوجــودك فــي دولــة أجنبيــة مختلفــة كل 
اإلختــالف عــن كل مــا عايشــته ســابقَا مــن جهــة وبمــا يخــص الخبــرات و المعتقــدات و األفــكار التــي صنعتــك 
و كان للمجتمــع القابــع تحــت ســيطرة النظــام  الــدور األساســي فــي تشــكيلها مــن جهــة أخــرى . نظــام حيــاة 
قائــم علــى الخــوف و الرعــب و انعــدام األمــان. النظــام الــذي جعلــك تعتقــد أن المطالبــة بحقوقــك هــو ليــس 

من حقك أصال.
 

أنــا اآلن أبــدأ مــن الصفــر فــي الحيــاة العمليــة و النفســية فــي آن معــَا و لــك أن تتخيــل بدايــات كهــذه كــم 
الطاقة و الجهد واإلرادة والسالم النفسي التي تحتاجه والعمر! العمر الذي ال يعود إلى الوراء .

ال أحــب أن أكــون فــي موقــف الضحيــة و ال آخــذ تلــك الرؤيــة عــن نفســي حيــث أن كل شــخص فينــا 
مسؤول عن أفعاله بغض النظر عن صعوبة الظروف التي مر بها خالل سير حياته.

ذلــك أبــدَا ال يلغــي حقيقــة أن النظــام السياســي و االجتماعــي و الدكتاتــوري يعــود لــه الجــزء األكبــر فــي 
بنــاء شــخصياتنا أو باألحــرى هدمهــا، أو ألكــون دقيقــة أكثــر لــم تكــن هنالــك فرصــة أصــاَل لصقــل أي شــخصية 

شخص كان جزءَا من هذا الشعب يعيش تحت ظل هذا النظام.

أؤمــن بالعدالــة وأؤمــن بأهميــة هــذه المحاكمــة والحكــم الــذي ســينتج عنهــا وتأثيــر هــذا الحكــم فــي 
المســتقبل ليــس علــى ســوريا فحســب وإنمــا علــى المجتمــع برمتــه، خصوصــَا أنهــا الخطــوة األولــى مــن نوعها 
منــذ بــدء الثــورة وحتــى اآلن .أتمنــى مــن القضــاة وهيئــة المحلفيــن األخــذ باإلعتبــار أن حيــاة المالييــن مــن 

الممكن لها أن تتغير تبعَا لنتيجة الحكم وألهمية لسوريا و األفراد.
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الســيدات والســادة فــي هيئــة القضــاة الموقــرة، منــذ أن خرجــت مــن ســوريا ال أعلــم إن كنــت فرحــَا 
بنجاتي، أم غاضبَا من أجل عشرات اآلالف من الذين لم يحالفهم الحظ وما زالوا مخفيين قسريَا. 

كان الحلــم بســيطَا، ربمــا ال يفكــر بــه معظــم المواطنــون األلمــان اآلن ألنــه حقيقــة معطــاة: أن يكــون 
لنــا وطنــَا يحمينــا ويحتــرم إنســانيتنا، ودولــة تعامــل جميــع مواطنيهــا علــى قــدم المســاواة وفــق القانــون. 
ــه ســوف  ــة ب ــم أن ثمــن المطالب ــا نعل ــر القــرن الواحــد والعشــرين، كن ــه بمعايي ــم وبداهت ورغــم بســاطة الحل
يكــون جســيمَا. لكننــا لــم نتوقــع وال فــي أســوا كوابيســنا أن يكــون النظــام مســتعدَا للذهــاب فــي جريمتــه إلــى 

أبعد مما يمكن ألي إنسان طبيعي أن يتخيله. 

عندمــا هــرب رئيــس تونــس، ثــم ســقط رئيــس مصــر بتنــا علــى يقيــن أن الحلــم لــم يكــن يراودنــا كأفــراد أو 
ــه يمكــن أن يتحقــق فــي ســوريا أيضــا  ــا أن ــا. وآمن ــه حلــم مالييــن البشــر فــي منطقتن ــل إن ــرة، ب جماعــات صغي

بقوة الناس، رغم معرفتنا بتاريخ النظام منذ الثمانينات. 

خرجنــا إلــى الشــوارع نطالــب باســتعادة وطننــا، ال نملــك ســوى صوتنــا وإرادتنــا. رد علينــا عناصــر وضبــاط 
األمــن بالرصــاص الحــي. مــرت رصاصتــان بقربــي، إحداهمــا كادت أن تصيــب رأســي. حالفنــي الحــظ مــرة أخــرى 

وإال لما كنت بينكم اآلن، لكن الحظ لم يحالف مئات اآلالف اآلخرين. 
لــم يردعنــا الرصــاص الحــي، فقــرر النظــام مواجهتنــا بالمدرعــات والدبابــات وفــرض الحصــار علــى المــدن 
والبلــدات ليطبــق سياســة »الجــوع أو الركــوع«. لــم نصــدق الفيديوهــات التــي كانت تنتشــر عــن قصف المناطق 
الســكنية بــكل أنــواع األســلحة. أذكــر أحــد تلــك الفيديوهــات: كان المصــور يوثــق قصــف الدبابــة ألحــد األحيــاء 
فــي مدينــة تــل كلــخ. يبــدو أن الجنــود انتبهــوا لــه، فتوجــه مدفــع الدبابــة إليــه، تســمر مكانــه ولــم يعــد يــدر مــا 
يفعــل، صــرخ أن الدبابــة تريــد قصفــه. وهــذا مــا حــدث. ســقط الشــاب ونجــا الهاتــف ليصلنــا هــذا المقطــع بعــد 

عدة أيام.
 

لــن أســرد التفاصيــل عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا النظــام وأتباعــه مــن قصــف الســكان المدنييــن إلــى 
تدميــر ســوريا، فقــد تحدثــت عنهــا النيابــة العامــة فــي أكثــر مــن مناســبة بطريقــة أذهلتنــي فــي مــدى معرفتهــم 
لتفاصيــل المأســاة الســورية. كمــا أن الصــور والفيديوهــات المنتشــرة فــي كل مــكان تخبرنا بمــا تعجز الكلمات 

عنه. لكن أريد أن أتحدث عما ال تنقله الصور عادَة، عن تجربة االعتقال واالخفاء القسري. 

مــن المخيــف مواجهــة الرصــاص الحــي عندمــا يكــون المــرء أعــزاَل، ومــن المخيــف أكثــر التعــرض إلــى 
القصــف بــكل أنــواع األســلحة بمــا فيهــا الطائــرات، لكنــي ال أجــد مــا يمكــن أن يصــف الرعــب الــذي يمكــن أن 

ينتاب اإلنسان من احتمال االعتقال. 

فــي األشــهر األولــى مــن الثــورة شــنت قــوة مؤلفــة مــن مئــات عناصــر وضبــاط األمــن مدينــة حرســتا التــي 
كنــت أعيــش فيهــا. كانــت تقــع مدينــة حرســتا ضمــن نطــاق مســؤولية فــرع الخطيــب. كنــت فــي زيــارة لمنــزل 
ــوا فــى البيــت. شــعرنا بحركــة  ــن كان ــي االثني ــي وطفل ــر، أمــا زوجت ــي مســافة 200 مت ــذي يبعــد عــن بيت ــي ال أهل
غريبــة فــي الخــارج، فتحنــا البــاب لنــرى مــا يحــدث فصــرخ العناصــر علينــا. علمنــا أنهــا عمليــة مداهمــة. حاولــت 
فــورَا االتصــال بزوجتــي لكــن كل االتصــاالت كانــت مقطوعــة عــن المدينــة حينهــا. قــررت الخــروج ألطمئــن علــى 
زوجتــي والطفليــن، لكــن أمــي منعتنــي مــن ذلــك، ولهــا كل الحــق، فربمــا إن خرجــت لــن أعــود كمــا لــم يعــد بعــض 
مــن اعتقــل يومهــا. ال أعلــم كــم اســتغرق األمــر، ليــس مجــازَا، بــل حقيقــة ال أعلــم، لكــن شــعرت أنــه اســتغرق 
ســنينَا طويلــة. كنــت غارقــَا فــي الخــوف مــن أن أكــون مطلوبــَا فيدخلــوا بيتــي فــال يجدونــي فيفعلــوا شــيئا 
لزوجتــي وطفلــي. أو أن يدخلــوا أهلــي فيأخذونــي معهــم فأختفــي مــا وراء الشــمس وال يعــرف حتــى الذبــاب 

األزرق مكاني. 

الســيدات والســادة القضــاة، أحتــرم قراركــم بعــدم ضــم جريمــة اإلخفــاء القســري للجرائــم التــي يحاكــم 
عليهــا المتهــم، وربمــا ال أملــك األدلــة التــي يقبــل بهــا القانــون إلثبــات أن اإلخفــاء القســري عمليــة ممنهجــة 
يتبعهــا النظــام وينفذهــا بوعــي كامــل لتبعاتهــا كل ضباطــه وعناصــره بهــدف إرهــاب المجتمــع الســوري. لكني 
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ســوف أخبركــم عــن هــذه الجريمــة مــن واقــع التجربــة المعاشــة، ألن مــا نقولــه هنــا يشــكل وثائــق تاريخيــة تهــم 
السوريين وتهم كل المدافعين عن حقوق اإلنسان. 

عندمــا تتعــارض مصالــح عنصــر أمــن أو ضابــط أمــن مــع أي مواطــن فــي ســوريا، فــإن أول مــا يمكــن أن 
نســمعه مــن هــذا العنصــر أو الضبــاط هــو العبــارة التاليــة: ســوف أخفيــك وراء الشــمس أو لــن يعــرف لــك 
الذبــاب األزرق مكانــَا. عندهــا يضطــر الطــرف اآلخــر للتنــازل عــن حقــه ألنــه يعــرف تمامــَا معنــى ذلــك، ويعــرف 

تمامَا أن تنفيذ التهديد بسهولة شرب الماء. 

الغايــة مــن التهديــد هــي ترهيــب الطــرف اآلخــر، وهــي وصفــة مجربــة لــدى النظــام وعناصــره. فــي الحقيقة 
يجــب اعتبــار اإلخفــاء القســري ليــس فقــط جريمــة ضــد اإلنســانية، بــل أيضــا بوصفهــا أحــد أشــكال األعمــال 
اإلرهابيــة، ألنهــا تهــدف إلــى إرهــاب المجتمــع وإرغامــه علــى الخضــوع للســلطة. وأصغــر عنصــر رتبــة فــي األمــن 

يعي أثر هذا الفعل على المجتمع، ولذلك تحديدَا يمارسه.

أن يختفــي المــرء وراء الشــمس يعنــي أن يغيــب فــي الظــالم، أن يتــم نفيــه مــن الحيــاة دون أن يمــوت 
فعليــَا. يصبــح اإلنســان مثــل قطــة شــرودنغر، ال يعلــم الذيــن فــي الخــارج إن كانــت ميتــة أم علــى قيــد الحيــاة. 
يصبــح االحتمــاالن متســاويين تمامــَا حتــى بالنســبة للمعتقــل نفســه، وبالنســبة للســجان والضابــط. ال يعلــم 
الضابــط أو الســجان نفســه إن كان ســوف يقتــل أحدهــم فــي اللحظــة التاليــة، قــد يغضــب فجــأة مــن شــيء مــا 
قــام بــه ابنــه فيقتــل معتقــاَل صــادف وجــوده فــي تلــك اللحظــة أمامــه. نعــم األمــر بهــذه البســاطة بالنســبة 
ــره فــي اللحظــة القادمــة. ربمــا ال أحــد يعلــم ذلــك بطبيعــة  لهــم! واألهــم أن المعتقــل نفســه ال يعلــم مصي
الحــال، لكــن الفــرق جوهــري بيــن الحالتيــن: فــي حالــة المعتقــل إنــه ال يمــوت بشــكل طبيعــي، بــل يقتــل علــى يــد 

أحدهم وعلى األرجح بأبشع الطرق. وفي حالة المعتقل ليس هناك أي إمكانية لمقاومة القدر. 

أن يختفــي اإلنســان وراء الشــمس فــي الظــالم يعنــي أن يفقــد إحساســه بالزمــن. أدعوكــم لتخصيــص 
خمــس دقائــق مــن وقتكهــم لتتخيلــوا أنكــم فــي مــكان مغلــق ومظلــم ال يعبــر إليــه الضــوء أبــدَا، حتــى الذبــاب ال 
يجــد منفــذَا للدخــول إليــه، وال يتــاح لكــم فيــه معرفــة الوقــت. بعــد بضعــة أيــام لــن تعلمــوا إن كان الوقــت نهــارَا 
أم ليــاَل، وكأنهمــا غيــر موجوديــن بالنســبة لكــم علــى اإلطــالق. لــن يعــود للنــور والظــالم أي معنــى، ســوف 

تنسون شكل ورقة الشجر ورائحة الوردة. وما هي الحياة غير تلك التفاصيل الصغيرة؟ 

لقــد رمــى آينشــتان كل األدلــة العلميــة عــرض الحائــط عندمــا قــال: أريــد أن أعــرف أن القمــر موجــود 
ســواء كنــت أراه أم ال! كاد أن يصيبــه الجنــون مــن الفكــرة. فــي المعتقــل يصيبنــا الجنــون ألننــا لــم نعــد متيقنيــن 
مــن شــيء. بكيــت مــرة ألننــي ســمعت صــوت األذان رغــم أنــي الدينــي! بكيــت ألنــي ســمعت صوتــَا غيــر صــوت 
صــراخ الســجانين، بكيــت ألنــي تذكــرت للحظــة أن الحيــاة هــي أكثــر مــن هــذا الظــالم الــذي أعيــش فيــه. بكيــت 

في تلك اللحظة رغم أني لم أبك أثناء جلسات التعذيب اليومي حينها.

هــل تعلمــون لمــاذا هربــت مــن ســوريا؟ ليــس خوفــَا مــن المــوت برصاصــة أو تحــت القصــف، بــل تحديــدَا 
خوفــا مــن االختفــاء مــرة أخــرى. نعــم لقــد نجــح ضبــاط النظــام الذيــن كان المتهــم واحــدَا منهــم بترهيبــي 
وإرغامــي علــى الهــرب. االخفــاء القســري أحــد أهــم عناصــر سياســة النظــام المنهجيــة إلســكاتنا أو التخلــص 
منــا، وهــذه المنهجيــة يعيهــا جيــدَا ويطبقهــا كل عضــو فــي هــذا النظــام والمتهــم عضــو فعــال وذو رتبــة فــي 

هذا النظام.

هربــت ألننــي ال أريــد لعائلتــي أن تعيــش الكابــوس مــرة ثالثــة، كابــوس األســئلة التــي ال تكــف عــن العبــث 
بحياتهــم: هــل قتلــوه؟ هــل مــا زال علــى قيــد الحيــاة؟ هــل هــو معلــق فــي هــذه اللحظــة؟ هــل كســروا ظهــره؟ 
هــل يعذبــوه اآلن بينمــا نحــن نــأكل؟ هــل وهــل وهــل؟ رغــم مــرارة مــوت األحبــاء فــإن أهالــي المعتقليــن يجــدون 

خاتمة ما، وإن كانت مؤلمة، عندما يتم تأكيد موت أحبتهم. األمل البعيد مرهق وشديد التعذيب. 

عندمــا اعتقلنــي فــرع الخطيــب كنــت خارجــَا فــي موعــد عمــل. بعــد إطــالق ســراحي كان ابنــي البالــغ مــن 
العمــر حينهــا ثــالث ســنوات ونصــف يصــرخ باكيــَا كلمــا خرجــت مــن المنــزل. كان يقــول لــي ال تذهــب، إن خرجــت 
لــن تعــود. لــم أجــرؤ أبــدَا علــى وعــده بالعــودة مســاَءا، ألننــي كنــت ســوف أخلــف وعــدي لــه، فقــد حــدث أن خرجــت 

مرة ثانية ولم أعد إال بعد أربع سنوات. 
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ربمــا مــا يؤلــم أكثــر مــن القتــل والتعذيــب هــو حمــاس هــؤالء العناصــر والضبــاط إليقــاع أشــد األذى فينــا. 
أنــا مقتنــع أنهــم لــم يكونــوا ينفــذون األوامــر فحســب، بــل كانــوا ينتقمــون منــا ألننــا حاولنــا نــزع الســلطة 
المطلقــة مــن بيــن أيديهــم، تلــك الســلطة الممنوحــة لهــم بوصفهــم جــزء مــن ماكينــة النظــام للســيطرة، تلــك 
الســلطة الخارجــة عــن أي قانــون وأي أخــالق والتــي يســتطيعون اســتخدامها كيفمــا ومتــى شــاؤوا لتحقيــق 

مصالحهم.
 

كنــت فــي العاشــرة مــن عمــري عندمــا بــدأت أعــي خــوف النــاس مــن المخابــرات الســورية وعندمــا بــدأت 
ــاء يحــذرون  ــرات. كان اآلب ــم بمــا ال يرضــي المخاب ــي كنــت أتلقاهــا مــن محيطــي كــي ال أتكل ــرات الت أعــي التحذي

أطفالهم أن أي كلمة يمكن أن تؤدي إلى اختفاء العائلة بأكملها.

فــي العاشــرة مــن عمــري بــدأت أشــعر باالشــمئزاز مــن كل الذيــن يعملــون فــي المخابــرات ومــن كل فــرد 
من عائلتهم من الذين يفتخرون بوجوده في موقع قوة بحيث يمكنه إرهاب من حوله.

ــي فــي الثمانينــات وتعــرض للتعذيــب ســت ســنوات النتســابه للحــزب الشــيوعي، واختفــى  اعتقــل خال
ثالثــة مــن عائلــة صديقــي، والــده وعمــه وأخــوه، وإلــى اآلن ال يعرفــون مصيرهــم، فقــط ألنــه اشــتبه بمعارضتهم 

للنظام.

ــدَا، بالغــَا كان أم طفــاَل ال يعلــم مــا هــي الجرائــم التــي كانــت ومازالــت ترتكبهــا  ال يوجــد ســوري واحــد أب
المخابــرات الســورية. وكل مــن تطــوع للعمــل معهــم فهــو اختــار بوعــي كامــل أن يكــون أداة الرتــكاب الجرائــم 

ضد اإلنسانية.

والحــال هــذه، فإنــه ال يمكــن ألي عضــو فــي المخابــرات بغــض النظــر عــن موقعــه أن يقــول أنــه كان يتبــع 
األوامــر، أو أنــه كان مجبــرَا، أو أن دوره كان هامشــيَا. كل عضــو هــو عضــو فعــال فــي هذه المنظومة ومســؤول 
ــل  ــم المســؤول عنهــا. ب ــه كلمــا زاد عــدد وفظاعــة الجرائ ــه كلمــا ارتفــع منصب ــه. ومــن البديهــي أن عــن أفعال
واألهــم مــن ذلــك أنــه كلمــا ارتفــع منصبــه كان أكثــر وعيــَا عنــد انضمامــه لألجهــزة األمنيــة أنــه مقــدم علــى 

ارتكاب الجرائم.

كان مــن الممكــن أن أســامح المتهــم عــن مســؤوليته تجــاه الجريمــة التــي ارتكبــت بحقــي، لكنــه فــي بيانــه 
فــي بدايــة المحاكمــة لــم يبــد أي نــدم أو شــعور بالمســؤولية عــن الجرائــم التــي قــام بارتكابهــا أو المســاهمة 
بارتكابهــا، كمــا أنــه مــا زال يدعــي أنــه لــم يكــن هنــاك تعذيــب ممنهــج يرتكــب فــي فــرع الخطيــب. كان مــن 
الممكــن أن أســامح ألننــي ال أبحــث عــن انتقــام شــخصي، بــل أســعى للعدالــة بمعناهــا الواســع بحيــث ال يكــون 

هناك مكان في المستقبل لمرتكبي الجرائم في سوريا وال في أي مكان في العالم.

لذلــك ومــن أجــل شــيء مــن العدالــة: أطالــب بمحاســبة الذيــن ارتكبــوا هــذه الجرائم في ســوريا، والمتهم 
واحــدَا منهــم. ومهمــا كانــت مــدة ســجنه، ســوف يكــون معــه ســاعة، وســوف يــرى الشــمس ويعــرف متــى 
تشــرق ومتــى تغيــب، وســوف يتلقــى الرعايــة الطبيــة عندمــا يحتاجهــا، وســوف يــزوره أهلــه ويعرفــون أخبــاره 

ويعرف أخبارهم كل الوقت.

لقــد نجــوت، لكــن الحــظ لــم يحالــف مصطفــى كرمــان وأيهــم غــزول وعلــي مصطفــى وخليــل معتــوق 
وعلي الشــهابي ورانيا عباســي وزوجها وأطفالها الســتة، ونبيل الشــربجي ويحيى الشــربجي وباســل خرطبيل 
وإســالم الدبــاس ومحمــد عــرب وعشــرات اآلالف الذيــن يســتحقون أن نذكــر أســماءهم واحــدا واحــدة، وأن 

نحكي قصصهم وآالم أحبائهم هنا.
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تصريح المدعية المشتركة، رهام هواش

المحكمــة الموقــرة، ســيداتي وســادتي، مــع كامــل ثقتــي بمحاميــي الذيــن مثالنــي خــالل المحاكمــة، قــررت 
أن أتحــدث اليــوم شــخصيا ألن هــذه الجلســة بالنســبة لــي ليســت إجــراء روتينيــَا وهــذا اليــوم ليــس يومــَا 
اعتياديــَا. اليــوم هــو يومنــا، نحــن الضحايــا الذيــن وألول مــرة اســتطعنا عبــر هــذه المحكمــة انتــزاع وكالتنــا 

والقيام بفعل حيال من سلب حريتنا وحيال الجرائم التي ارتكبت بحقنا.

قــررت الحديــث اليــوم أيضــَا، ورغــم ثقــل هــذه المهمــة، لشــعوري بالمســؤولية تجــاه جميــع مــن مــروا 
بتجريــة مماثلــة لتجربتــي وليــس لديهــم وصــول لهــذه المحكمــة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العدالــة. أتحــدث 
اليــوم هنــا و بالدرجــة األولــى انطالقــا مــن شــعوري بالمســؤولية تجــاه مــن اليزالــون داخــل معتقــالت نظــام 

األسد وفي جميع السجون األخرى في سوريا، من لم يعرفوا وقد ال يعرفون أبدَا عن وجودنا هنا اليوم. 
ــة الســهلة، فقــد نبشــت قــدرَا مــن الذكريــات لطالمــا  لــم تكــن مشــاركتي فــى هــذه المحاكمــة بالتجرب
حاولــت دفنــه ونســيانه، مــا أثرعلــى صحتــي الجســدية والنفســية بشــكل كبيــر. لــم أعــرف فــى بدايــة مشــاركتي 
بالمحاكمــة مــا يمكــن أن أتوقعــه منهــا، لكننــي أســتطيع اليــوم أن أقــول، أن هــذه التجربــة الصعبــة، أعــادت لــي 

إيماني بأن العدالة ليست وهمَا و إنما ضرورة و يمكن أن تتحقق . 

أضافــت المحاكمــة خاتمــة لقصــة اعتقالــي، ففــي الســابق كنــت أســرد أنــه تــم اعتقالــي وأســر حريتــي 
وانتهــاك حقوقــي. اليــوم أكمــل القصــة ألقــول أنــي ســاهمت بمحاكمــة أحــد أولئــك الذيــن فعلــوا ذلــك وأعــدت 

جزءَا من كرامتي المنتهكة. 
كغيــري مــن الســوريين والســوريات، فقــدت األمــل لوقــت طويــل علــى المســتوى الشــخصى وعلــى 
المســتوى العــام أيضــَا، لكــن مشــاركتي فــي المحاكمــة وانخراطــي بــكل تفاصيلهــا، أعاد لي احساســي بالجدوى 
وامكانيــة العدالــة والتغييــر، وبالتالــي األمــل بــأن مــا يجــري فــي ســوريا اليــوم ليــس النهايــة. أقــول مــا أقولــه 
اليــوم، وأنــا مدركــة تمامــَا أدرك تمامــَا أنــه مــا أشــعره وأقولــه هنــا اليــوم، تجربــة فرديــة، وقــد يبــدو وهمــَا لمالييــن 
الســوريين والســوريات ممــن فقــدوا إيمانهــم بــأي عــدل فــى هــذا العالــم. قــد ال تكــون هــذه المحاكمــة خطــوة 
كبيــرة علــى المســتوى العــام، لكنهــا كذلــك علــى المســتوى الشــخصي، ولذلــك، أتمنــى وســأعمل علــى أمــل أن 

نعيش جميعنا لحظة استعادة قدرتنا على الفعل وايماننا بجدواه. 

المحكمة الموقرة، سيداتي و سادتي 
يدعــي المدعــى عليــه أنــه كان يســاعد المعتقليــن. أقــول لــه اليــوم، أن مجــرد وجودنــا هنــا فــى هــذه القاعــة 
فــي ألمانيــا، مبعديــن عــن بالدنــا، هــو دليــل علــى أنــه ال المدعــى عليــه، وال أحــد مــن زمالئــه قــدم لنــا اي نــوع مــن 

المساعدة او التعاون او التعاطف. 
لكــن لــو ســألنى المدعــى عليــه اليــوم، وهــو واقــف أمامــي، مــاذا أريــد مــن كل هــذه المحكمــة، ســأجيبه: ال 
ــا، وال أتمنــى لــك االنتظــار دون معرفــة مــا ســيحصل لــك ذلــك  أتمنــى لــك أن تعيــش الرعــب الــذي عشــته أن
االنتظــار الــذي كان أكثــر مــا أرهقنــي خــالل أيــام اعتقالــي. وأهــم مــن كل ذلــك، ال أتمنــى أن تتعــذب أو تقتــل أو 
تســجن مــن غيــر حــق كمــا فعلــت وفعــل مجرمــون آخــرون بحقــي وبحــق مالييــن الســوريين والســوريات. لكنــي 
أتمنــى لهــذه المحاكمــة أن تمنحــك الوقــت، الكثيــر مــن الوقــت، وقتــَا كافيــَا لتفكــر فينــا، نحن الضحايا والشــهود 
الذيــن مثلــوا أمــام هــذه المحكمــة، أن تفكــر بوجــوه وأصــوات وأحــالم كل مــن مــروا عليــك خالل ســنوات خدمتك 
فــي المعتقــالت. أتمنــى لــك الكثيــر مــن الوقــت لتفكــر كثيــرَا، العتقــادي الشــخصي أنــك حينهــا لــن تســتطيع 

الهروب من هذه األفكار. 

ناضلنــا وال نــزال نناضــل كســوريون وســوريات، مــن أجــل تحريــر بالدنــا مــن نظــام غيــر إنســاني وتحقيــق 
ــة، الكرامــة، والحريــة، هــي حقــوق لــكل البشــر. ومــا  ــا، ونحــن نســتحق ذلــك. العدال العدالــة واســترجاع كرامتن
يجــري هنــا اليــوم، ليــس وال يجــب أن يكــون حدثــَا اســتثنائيَا أو مكرمــة مــن أي أحــد. بــل هــو واجــب إنســاني 

وقانوني ودولي على كل شخص وكل سلطة قضائية وكل دولة. 
أخيــرَا، أنــا أؤمــن أن حكــم هــذه المحكمــة هــو بالتأكيــد، ليــس العدالــة للســوريين والســوريات ولــن يكــون 
ــد أن  ــة ســوريا ككل. لكــن ال ب ــة المعتقليــن والمعتقــالت ولقضي ــاَل إليجــاد حــل شــامل ومســتدام لقضي بدي
يكــون هــذا الحكــم دعــوة صارمــة للحكومــة األلمانيــة ولــكل حكومــات العالــم للقيــام بفعــل حقيقــي وإنقــاذ مــن 

ال يزال من الممكن إنقاذهم داخل زنازين النظام وفي سجنه الكبير المسمى سوريا األسد.
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تصريح المدعي المشترك، وسيم مقداد

»مــا يقــدر فــي الحيــاة ليــس أننــا عشــناها، بــل مــا أحدثنــاه مــن فــرق فــي حيــاة اآلخريــن، هــذا الــذي يحــدد 
مغــزى الحيــاة التــي نعيشــها« مــن هــذه المقولــة لنيلســون مانديــال  ابتــدأ تصريــح وســيم مقــداد ضمــن 
المرافعــة النهائيــة للمدعيات/المدعيــن المشــتركين فــي محاكمــة الخطيــب، المحكمــة االقليميــة العليــا 

لكوبلنز، 8 كانون األول/ ديسمبر 2021

حضرة القضاة المحترمين، االدعاء العام، حضرات المحامين، السيدات والسادة: 

595 يومَا منذ الجلسة األولى في 23 نيسان/أبريل 2020. 
595 يومــَا مــن الشــهادات والمرافعــات عــن وقائــع حصلــت ومازالــت تحصــل لألســف فــي ســجون 

ومعتقالت النظام السوري. 
595 يومــَا مــن التفاصيــل المرعبــة التــي يرويهــا الناجــون مــن ويــالت وعذابــات القمــع واالســتبداد تحــت 

حكم 
بشــار األســد وأعوانــه. الناجــون الذيــن اســتطاعوا الفــرار ويعيشــون فــي أوروبــا بعيــدَا عــن التهديــدات 
المباشــرة لســطوة أجهــزة القمــع الســورية. تفاصيــل عشــت بعضــَا منهــا شــخصيَا وذكرتهــا فــي شــهادتي 

أمام محكمتكم الموقرة في يوم 19 أب/أغسطس 2020.

ــا ســماعها  ــن يتســنى لن ــم ول ــي ل ــرى كــم هــو كــُم التفاصيــل الت ــا ت واليــوم وكل اليــوم أســأل نفســي؛ ي
بسبب موت وسوء األوضاع الصحية في المعتقالت. 

أصحابهــا تحــت التعذيــب المباشــر أو بســبب ســوء المعاملــة  كــم هــي التفاصيــل التــي لــم نتمكــن مــن 
الحصــول عليهــا، ألن مــن عاشــوها ال يســتطيعون مشــاركتنا إياهــا، فهــم مــا يزالــون يســكنون فــي مناطــق 

سيطرة سجانيهم، الذين يتصرفون وكأنهم يملكون حق تقرير الحياة والموت. 

حضرة القضاة المحترمين، االدعاء العام، حضرات المحامين، السيدات والسادة:

نحــن هنــا لنشــهد محاكمــة العقيــد الســابق بالمخابــرات العامــة الســورية أنــور رســالن، وبمجــرد ذكــر 
هذه الكلمات »عقيد بالمخابرات« أشعر بومضة من خوف دفين. 

خــوف تربينــا عليــه منــذ نعومــة أظفارنــا بســبب الجرائــم التــي يقــوم بــه ضبــاط أجهــزة المخابــرات فــي 
سوريا، ومنذ عقود. 

خــوف تولــد لدينــا كســوريين عمومــَا نتيجــة فظائــع ســمعنا عنهــا، غالبــَا فــى جلســات خاصة مــع مقربين 
منــا، والــكل يتكلــم بصــوت خافــت؛ فالجــدران لهــا آذان كمــا يقــال فــي ســوريا، وجملــة واحــدة تصــل إلــى هــؤالء 

الضباط ال ترضيهم قد تودي بقائلها ومن يستمع إليه إلى المجهول/المعلوم. 

التعذيــب فــي ســوريا ولألســف ليــس ممارســة جديــدة، التعذيــب فــي ســوريا هــو أســلوب حكــم قامــت 
ــي أتحــدث إليكــم  ــا هــذا وحتــى فــي هــذه اللحظــة الت ــى يومن ــذ الخمســينات وحت ــة من ــه األنظمــة المتعاقب علي

فيها. 
لقــد تعــودت أنظمــة القمــع ومنهــا النظــام الســوري تحــت حكــم الرئيــس الســابق حافــظ األســد وابنــه 
بشــار األســد بــأن الــرد علــى أي معارضــة أو مطالــب سياســية كانــت أم اجتماعيــة أم اقتصاديــة هــو بالتعذيــب 

والعنف، ال حوار وال نقاش. 

فــي ســوريا يعتبــر النشــاط السياســي اجتماعيــَا نوعــَا مــن االنتحــار بســبب المخاطــر المحدقــة التــي 
الدكتاتــور خطيــر،  التغييــر؛ فالتغييــر بعــرف  نــوع هــذا  تتربــص بمــن  يحــاول أن يجتــرح تغييــرَا، مهمــا كان 

والمطالبة به جريمة ال تغتفر، والرد عليها ال يكون إال بالحديد والنار.
 

هــذا الــرد يأتــي علــى أيــدي ضبــاط وعناصــر مخابــرات متمرســين بــأدوات وأنــواع التعذيــب والعنــف، 
ــور وعلــى مكانتهــم فــي  ــارد وال يتورعــون حتــى عــن القتــل فــي ســبيل الحفــاظ علــى الدكتات ــدم ب ــه ب يقومــون ب

منظومته. 
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إن التهم الموجهة إلى المتهم أنور رسالن ما هي إال الرأس المطل لجبل الجليد المعتم هذا. 

مقتــل 58 شــخصا وتعذيــب أكثــر مــن 4000 آخريــن إلــى جانــب تهــم باالعتــداء الجنســي وغيرهــا ممــا 
تقشعر له أبدان من يتابعون تفاصيل هذه المحكمة، هذا ما قام به المتهم وعلى مدى شهور وسنوات. 

أتوجــه لعدالتكــم باألخــذ بعيــن االعتبــار أن أذى المجــرم لــم يقتصــر علــى ضحايــاه المباشــرين وحســب، 
بــل طــال هــذا األذى عائالتهــم وأصدقــاء هــم أيضــَا. نحــن نتحــدث عــن 4000 عائلــة عانــت بشــكل موثــق مــن 
جرائــم أنــور رســالن. نحــن نتحــدث عــن جيــل، إن لــم نقــل أجيــال، تعانــي مــن الكبــت والحرمــان المضاعــف نتيجــة 

ما قام به أنور رسالن من خدمة ماكينة القمع القائمة في سوريا. 
مــا الجــرم األشــد مــن أن يقــوم أحــد بتعذيبــك أو قتلــك أو تغييبــك قســريَا عــن أســرتك وحرمانــك مــن أي 

تواصل معهم أو فعل كل هذا مجتمعَا وبشكل منهجي كعقوبة مباشرة ألنك طالبت بحقك؟ 

حضرة القضاة المحترمين، االدعاء العام، حضرات المحامين، السيدات والسادة:

أقــف أمامكــم اليــوم مطالبــَا بالعدالــة، ال طالــب ثــأر وال انتقــام، فســوريا التــي أحلــم بهــا والتــي ناضلــت 
وأناضــل مــن أجلهــا يجــب أن تقــوم علــى أســس مــن العــدل وحكــم القانــون ال علــى العنــف والعنــف المضــاد 

والثأر وشريعة الغاب.

ال أعــرف مــا هــو الحكــم العــادل لجرائــم بحجــم مــا ارتكبــه المتهــم، ولكنــي أعلــم يقينــَا أنــه ســيكون الحكــم 
القضائي األول على ضابط مخابرات سوري كعقوبة لممارساته وهو على رأس عمله. 

إن محاكمــة أنــور رســالن لــن تنهــي عذابــات الســوريين، تلــك العذابــات المســتمرة التــي وثــق جــزء منهــا 
فــي التقريــر الســنوي العاشــر عــن االختفــاء القســري فــي ســوريا الصــادر عــن الشــبكة الســورية لحقــوق 
يزالــون قيــد  أن هنــاك 131,469 شــخصا ال  إلــى  والــذي يخلــص  2021؛  30 آب/أغســطس  بتاريــخ  اإلنســان 
االعتقــال/ االحتجــاز أو االختفــاء القســري فــي ســوريا لــدى النظــام الســوري منــذ آذار/مــارس 2011 حتــى آب/ 

أغسطس 2021. 
131,469 عائلة تترقب حكم محكمتكم الموقرة. 

إن الحكــم وألنــه نتيجــة محاكمــة عادلــة وإجــراءات قانونيــة تســمح للمتهــم فيهــا بتوكيــل محاميــن 
للترافــع باســمه والدفــاع عنــه كمــا وتتيــح لــه االتصــال بالعالــم خــارج محبســه، محاكمــة تراعــي كرامــة المتهــم 
ــه لســنوات  ــاء عمل ــَا أثن ــه المتهــم واعي ــه، وهــو تمامــَا عكــس كل مــا قــام ب ــه كبــريء حتــى تثبــت إدانت وتعامل

طويلة كضابط في المخابرات السورية منذ عام 1995 وال سيما أنه خريج كلية الحقوق. 

حضرة القضاة المحترمين، االدعاء العام، حضرات المحامين، السيدات والسادة: 

إننــا كســوريين نتطلــع لليــوم الــذي تكــون فيــه بالدنــا كباقــي الــدول المتقدمــة، دولــة تراعــي حقوقنــا وال 
تعتدي على مواطنيها. 

نتطلــع لليــوم الــذي ال نعامــل فيــه بطــرق ال تمــت لحقــوق اإلنســان بصلــة. نتطلــع لمســتقبل ال يكــون 
التعذيب وانتزاع االعترافات باإلكراه مقبواَل ال سياسيَا وال اجتماعيَا. 

لقــد ســئمنا حالــة االســتعصاء الســوري حيــث تــراق دماؤنــا بــال حســاب وعلــى مــدار العقــود، وحيــث 
يكــون حديــث السياســة لكثيــر مــن الــدول هــو عــن إعــادة العالقــات مــع هــذا النظــام المجــرم بتجاهــل مقصــود 

ومهين لعذابات وكفاح السوريين الساعين لمستقبل أفضل يضمنا جميعَا. 
إن حكمكم هو خطوة أولى على هذا الطريق الطويل. 

حكم يقول بصوت واضح ال لبس فيه أن المجرم سيحاسب ولو بعد حين. 
حكم يراعي كرامة وحرية اإلنسان كحقوق مصانة ال تمس. 

ــي  ــم فهــو بالنســبة ل ــد مــن دول العال ــا وفــي العدي إن كان هــذا الموضــوع مــن المســلمات فــي ألماني
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وبالنســبة للكثيــر مــن الســوريين حلــم نناضــل مــن أجلــه. إن حكمكــم هــو إدانــة مدويــة الصــوت للتعذيــب كجــرم 
بالمقام األول. 

التعذيــب جريمــة ضــد اإلنســانية أينمــا ارتكــب، فــي ســوريا أو فــي أي بقعــة أخــرى مــن هــذا العالــم وهــو 
ما انتظرناه لعقود طويلة في بالدي. 

نعــم إن الطريــق لطويــل ولــن ينتهــي إال بمثــول المنظومــة كاملــة أمــام المحاكــم. وخاصــة رأس النظــام 
المتمثــل ببشــار األســد رئيــس النظــام الســوري وكبــار ضبــاط جيشــه ومخابراتــه كمــا وكل المجرميــن مــن أي 

طرف كانوا. 

حضرة القضاة المحترمين، االدعاء العام، حضرات المحامين، السيدات والسادة: 

أتوجــه لكــم بالشــكر نيابــة عنــي وعــن كثيــر مــن الســوريين إن فــي داخــل البــالد تحــت حكــم النظــام أو فــي 
مخيمات النزوح في داخل سوريا أو اللجوء في دول الجوار. 

ويدلــوا  أمامكــم  هنــا  يقفــوا  ألن  والشــجاعة  الرغبــة  لديهــم  كانــت  ممــن  الكثيريــن  بلســان  أتحــدث 
بشــهاداتهم لكــن لــم تتــح لهــم هــذه الفرصــة ألنهــم إمــا غرقــوا فــي البحــر أو تجمــدوا فــي الغابــات علــى الحــدود 
ــى هــذه  ــة أقــل مــا يمكــن أن يصــف معاناتهــم فيهــا هــو معاملتهــم عل ــة، رحل ــة وصولهــم لبــالد أمن فــي رحل

الحدود كمجرمين من قبل الجهات التي انتظروا مساعدتها باعتبارهم ضحايا. 

إنها ليست قصة السوريين وحدهم. 
القمع عدو اإلنسانية، ألنه يقتل أجمل ما يجعلنا بشرَا: الطموح. 

والظلم عدو المجتمعات ألنه يفرق حتى األخوة 
وكما قال الشاعر المتنبي في القرن العاشر الميالدي: 

ولم تزل قلة اإلنصاف قاطعة بين األنام وإن كانوا ذوي رجم 
أنحني لعدالة محكمتكم وأتمنى لكم سداد الرأي وصواب المشورة 

وشكرا
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بيان ختامي لمحامي المدعين المشتركين، 
د. باتريك كروكر

أطــراف  والســادة  الســيدات  المعاونــون،  القضــاة  والســادة  الســيدات  القضــاة،  رئيســة  الســيدة 
القضية، 

لقــد اســتمعتم إلــى المرافعــات الختاميــة المؤثــرة لــكل مــن، الســيد غريــر والســيدة هــواش والســيدة 
الغميــان والســيد مقــداد، والتــي تعكــس المعانــاة التــي اختبروهــا بأســلوب لــن يســتطيع إال من عــاش التجربة 

نفسها التعبير عنها.
 واتضــح مــن ذلــك مــرة أخــرى، أن األهــداف والمصالــح والتوقعــات المرتبطــة بهــذه المحاكمــة الجنائيــة 
متنوعــة تنــًوع الذيــن شــاركوا فــي االدعــاء كمدنييــن. فجميعهــم اختبــروا تجــارب االعتقــال المتباينــة فــي ســوريا، 
وقــد اختلفــت عواقــب العنــف الشــديد الــذي تعرضــوا لــه والمســتمرة لديهــم حتــى اليــوم، مثلمــا تختلــف 

سيرهم الذاتية وتوقعاتهم من هذه المحاكمة. 

لقــد نســقنا بيــن بعضنــا البعــض أنــا والزميــالن بانــس وشــارمر كممثليــن عــن المشــاركين فــي االدعــاء 
الســيدات والســادة   ،         ،   ، 
  وســيتطرق الســيد بانــس والســيد شــارمر إلــى مصيــر كل منهــن ومنهــم بشــكل مفصــل. أمــا أنــا 
فســأتحدث فيمــا يلــي عــن أمــور كانــت وال تــزال تهــم المّدعيــن المشــتركين الذيــن نمثلهــم فــي هــذه المحاكمــة 
بشــكل عــام. قــد تختلــف ســيرهم الحياتيــة وتجاربهــم، ولكــن لديهــم توقعــات وقناعــات مشــتركة بخصــوص 

المحاكمة والحكم الذي ستصدره الهيئة بعد قليل:

فقــد كانــوا جميعهــم فــي الســجن نفســه، هــو الفــرع 251 للمخابــرات العامــة فــي حــي الخطيــب فــي 
دمشــق خــالل ســتة عشــر شــهرًا، وهــي فتــرة ارتــكاب الجرائــم التــي يحاكــم المتهــم عنهــا هنــا، وعانــوا الرعــب 
هنــاك بشــكل يومــي كمــا عانــوا ظــروف االعتقــال الالإنســانية. وأشــارت هيئــة المحكمــة بهــذا الخصــوص فــي 
إشــارتها القانونيــة فــي اليــوم 82 بشــكل صحيــح أن »الضغــط النفســي الهائــل الناتــج عــن ســماع صرخــات 
ــم للنفــس والــذي تجــاوز  األلــم للمعذبيــن مــن الغــرف المجــاورة وعــدم اليقيــن بمصيرهــم المخيــف والمحطِّ
عتبــة افتــراض التعذيــب وفقــًا للمــادة 7 المقطــع 1 الرقــم 5 مــن القانــون الجنائــي الدولــي.« لقــد تعرضــوا 

لتعذيب جسدي ونفسي هائل ورأوا الموت العنيف بحق السجناء اآلخرين أو شعروا به.

فضــاًل عــن ذلــك، فقــد نشــط موكلونــا مــن أجــل حريتهــم وحريــة إخوانهــم مــن المواطنيــن، وتعرضــوا 
العتــداءات عنيفــة بســبب ذلــك. لــم يكــن هــذا العنــف محــدودًا ولــم يتناســب مــع الغــرض الالإنســاني مــن 

أساسه، وهو تعذيب من يسعون للحرية. سأتطرق لذلك في الجزء األول من مداخلتي.
غيــر ذلــك فلــم يختبــر موكلونــا إصابــات جســدية ونفســية هائلــة كأفــراد فقــط، بــل باعتبارهــم جــزءًا مــن 
مجموعــة. ســوف أشــير إلــى العواقــب الخطيــرة المرتبطــة بذلــك الحقــًا. وأخيــرًا مــا يجمعهــم أنهــم ال يســعون 
مــن خــالل هــذه المحاكمــة لعــرض معاناتهــم الفرديــة ومســؤولية المدعــى عليــه عنها فحســب، بل مــا يهمهم 
بالقــدر نفســه علــى األقــل أن تشــير المحاكمــة إلــى حجــم تلــك الجريمــة ضــد اإلنســانية، وأن يلقــى ذلــك اهتمامــًا 

على نطاق واسع. سأتحدث عن ذلك في الجزء الثالث من مرافعتي الختامية. 

1

موكلونــا الذيــن نمثلهــم شــاركوا فــي حــدث تاريخــي يســميه مــن يــود أن ينــأى بنفســه عنــه: »األحــداث 
فقــط« ومــن بينهــم المدعــى عليــه فــي تصريحاتــه أمــام شــرطة برليــن فــي عــام 2015، بينمــا يســميه موكلونــا 

الثالث عشرة من نساء ورجال »ثورة«، ثورتهم. 

كل واحــدة منهــن وكل واحــد منهــم شــاركوا فــي ذلــك بوســائل ســلمية وبأفضــل النوايــا، فقــد خرجــوا 
إلــى الشــوارع وكتبــوا ونظمــوا احتجاجــات أو جمعــوا أدويــة للمصابيــن. القيــام بمثــل تلــك األنشــطة يتطلــب 
جــرأة، مــن الصعــب أن نتخيلهــا، إذ أن موكلينــا كانــوا يعرفــون بعــد عقــود مــن القمــع مــا الــذي قــد ترتكبــه 
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المخابــرات وعناصرهــا مثــل المدعــى عليــه رســالن. وقــد وصــف لنــا  قبــل قليــل أنــه بــدأ يــدرك ذلــك 
عندما كان في العاشرة من عمره. 

لقــد توفــر للمخابــرات نظــام مجــرب لعشــرات الســنوات مــن التعذيــب والقمــع. أثنــاء المحاكمــة أكــدت 
الخبيــرة Thurmann أن أســاليب التعذيــب التــي وثقتهــا منظمــات حقوقيــة منــذ عــام 2011 هــي نفســها التــي 
وصفتهــا منظمــة العفــو الدوليــة فــي الثمانينيــات حــول تقنيــات التعذيــب فــي ســوريا، منهــا العنــف الجنســي 
ضــد الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء. كمــا تــم توثيــق حــاالت وفــاة نتيجــة التعذيــب أيضــًا خــالل تلــك الســنوات 
وفــق أقــوال الخبيــرة، وأكــد علــى ذلــك كل مــن الشــاهدين مــازن درويــش وأنــور البنــي. فقــد قــال األخيــر إن آالف 

الناس اختفوا في سجون التعذيب التابعة للمخابرات بعد مجزرة حماة في عام 1982. 

وكان الفــرع 251 للمخابــرات العامــة قبــل انــدالع االضطرابــات فــي عــام 2011 بزمــن طويــل، إحــدى أهــم 
اللبنــات فــي جهــاز القمــع الســوري، وقــد عمــل المدعــى عليــه فيــه فــي العــام 1995 فــي البدايــة، ثــم أدار فيــه 

قسم التحقيقات اعتبارًا من 2008. 

وأكــد موظــف المخابــرات الســابق  Z/28/16/07 وغيــره مــن الشــهود علــى أن الفــرع 251 كان له الســمعة 
األســوأ مــن بيــن فــروع المخابــرات فــي ســوريا. وأجــاب علــى الســؤال منــذ متــى كان ذلــك: »منذ أقــدم البدايات.« 
وتحــدث الشــاهدان البنــي ودرويــش أيضــًا عــن الــدور المركــزي لفــرع الخطيــب فــي بنيــة المخابــرات الســورية. 
كمــا قــال الشــاهد البنــي إنــه تعــرض العتــداءات بدنيــة شــديدة فــي وقــت مبكــر، هــو عــام 1978. وقــال الشــاهد 
  فــي اليــوم 74 للمحاكمــة إنــه اعُتقــل فــي فــرع الخطيــب فــي عــام 2007 وُعــذب فيــه بشــدة بواســطة 

الصعقات الكهربائية وغيرها من الوسائل وتحدث عن ظروف االعتقال الالإنسانية هناك.

ووفقــًا للشــاهد درويــش، كانــت أجهــزة مخابــرات بشــار األســد مســتعدة جيــدًا لحركــة الحريــة التــي بــدأت 
تتشــكل فــي شــباط/فبراير 2011. وبالتالــي كان الخــوف والحــذر مــن األعمــال الوحشــية المعروفــة التــي قامــت 
بهــا المخابــرات ضــد منتقــدي الحكومــة هــو مشــاعر مهيمنــة عنــد انــدالع الثــورة. ولكــن فــي الوقــت نفســه، 
اتســمت هــذه األســابيع واألشــهر األولــى بنشــوة كبيــرة مــن جانــب المتظاهريــن، ألن أحــدًا لــم يكــن يتوقــع أن 
تنشــأ حركــة جماهيريــة فــي ســوريا أيضــًا، حيــث كانــت قبضــة المخابــرات ضيقــة جــدًا. وحتــى عندمــا أصبــح 
المســتحيل ممكنــًا فــي مصــر وفــي تونــس اعتبــارًا مــن نهايــة عــام 2010 وتمــرد النــاس هنــاك بأعــداد كبيــرة ضــد 
حكومتيهــم، وأدى ذلــك فــي وقــت قصيــر إلــى تنحــي زيــن العابديــن بــن علــي وحســني مبــارك، لــم يعتقــد ســوى 
عــدد قليــل أن شــيئًا مماثــاًل يمكــن أن يحــدث فــي ســوريا. لــم يعتبــر العديــد مــن الســوريين أن مثــل هــذا التطــور 
قــد يتكــرر فــي بلدهــم. ولــم تتضــح اإلمكانــات الكاملــة للمجتمــع المدنــي الســوري الســلمي، بمــا فــي ذلــك 
المشــاركين فــي االدعــاء المذكوريــن أعــاله، إال بعــد بضعــة أشــهر، فــي آذار/مــارس 2011. وذكــروا هنــا الطاقــة 
التــي اســتغلوا بهــا الفرصــة، التــي لــم يعتقــدوا أنهــا ممكنــة، لمواجهــة التفــوق الثقيــل للجهــاز الحكومــي، وكيــف 
أن عــددًا كبيــرًا مــن الشــباب كانــوا فــي حالــة نشــوة بســبب المــزاج التحــرري فــي البــالد. قبــل بضعــة أســابيع 
ــق أو  ــة القائمــة صراحــًة فــي حــوار عــام مــع صدي ــى انتقــاد الظــروف االجتماعي ــى عل ــم يجــرؤوا حت ــك، ل مــن ذل
صديقــة. وفجــأة، هتــف العشــرات أواًل، ثــم المئــات وســرعان مــا هتــف آالف األشــخاص فــي الشــوارع بأنهــم 
ــا  ــى هن ــون بإنهــاء القمــع، وبتنحــي الرئيــس األســد. ووصــف الشــاهد درويــش هــذه المظاهــرات األول يطالب

بأنها كانت »صرخة من أجل الحرية«.

ردت الحكومــة علــى تلــك الصرخــة مــن أجــل الحريــة بقــدر مــن العنــف لــم يكــن معهــودًا حتــى فــي ســوريا، 
وكان الغــرض منــه نــزع اإلنســانية والكرامــة مــن المتظاهريــن. لقــد بــدأ ذلــك منــذ فبرايــر 2011، ولــم يعــد 
اســتخدام التعذيــب منــذ ذلــك الوقــت فقــط للحصــول علــى معلومــات أو مــا ُيعتقــد أنهــا معلومــات، بــل أصبــح 
التعذيــب أكثــر فأكثــر وســيلة لالنتقــام ولتدميــر نفســيات المعتقليــن وكســر إرادتهــم. ولعــب فــرع الخطيــب 
وموظفــوه الموالــون دورًا حاســمًا فــي سياســة التعذيــب والقمــع لحكومــة األســد اعتبــارًا مــن فبرايــر 2011، 
كمــا فــي العقــود الســابقة. وقــد أكــد علــى ذلــك العديــد مــن الشــهود فــي هــذه المحاكمــة، فيمــا يخــص تلــك 

المرحلة المبكرة أيضًا.

مثــال علــى ذلــك أقــوال التــي قدمهــا الشــاهد الســيد Deußing. لقــد بــدأ الشــاهد اعتبــارًا مــن 
خريــف العــام 2010 بتنظيــم المظاهــرات والترويــج لهــا. ُاعتقــل فــي 19 فبرايــر 2011 وُحبــس فــي زنزانــة منفــردة 
فــي فــرع الخطيــب لمــدة ســتين يومــًا. ســادت فــي الزنزانــة عتمــة تامــة، بحيــث فقــد اإلحســاس بالزمــن. فــي 
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ــك بمختلــف الوســائل  ــاء ذل ــة الوقــت، فقــد ُوضــع فــي دوالب وُضــرب أثن ــب طيل تلــك المــدة تعــرض للتعذي
كالكبــالت والعصــي علــى ظهــره ورجليــه وقدميــه. ُعــرض علــى المدعــى عليــه مرتيــن، وأدى جميــع الحــراس 
التحيــة أمامــه، بمــا فيهــم معذبــوه. عنــد المــرة الثانيــة ُضــرب قبــل المقابلــة مباشــرًة علــى أخمــص قدميــه 
ــه وفــق  ــور رســالن ُعلــق مــن ذراعي ــة أن ــه مــا يشــبه المســامير. وبعــد مقابل ــرز من ــد ب العــاري بعصــا مــن حدي
طريقــة »الشــبح« وُحــرق بــأداة ســاخنة. وفــي مناســبة أخــرى ضربــه حــارس دعــي »أبــو المــوت« بعصــا حديديــة 

إلى أن أغمي عليه، فُسحب إلى زنزانته مجددًا. 

الشــاهد   الــذي شــهد أمــام المكتــب الجنائــي االتحــادي والــذي قــدم أقوالــه هنــا الشــاهد 
Knappmann كان قــد نشــط سياســيًا منــذ أحــداث مصــر. بــدأ يتشــابك مــع أصدقــاء لــه وينظــم مظاهــرات. 
فــي مظاهــرة بتاريــخ 15 مــارس 2011 ُقــرب الجامــع األمــوي فــي دمشــق ألقــي القبــض عليــه وُنقــل إلــى فــرع 
وأحزمــة  والعصــي  البنــادق  بمقابــض  الفــرع  خــارج  المعتقليــن  وبقيــة  هــو  ُضــرب  لــدى وصولــه  الخطيــب. 
الســيارات. وأثنــاء اعتقالــه لمــدة ســتة أيــام تــم التحقيــق معــه مــرارًا وأســيئت معاملتــه جســديًا بشــكل كبيــر. 
فقــد وقــف أحــد الحــراس علــى وجهــه أثنــاء التحقيــق فــي إحــدى المــرات. وفــي مــرة أخــرى ُعــذب بطريقــة 
»الفلقــة« إلــى أن، كمــا يقــول، كان فــي حالــة كارثيــة، فــكان جســده ملطخــًا بالدمــاء ويؤلمــه فــي كل مــكان، حتــى 
لــم يســتطع أن يحــدد مــن أيــن تأتــي الدمــاء بالضبــط. كان مســجونًا فــي زنزانــة صغيــرة لدرجــة أنــه لــم يســتطع 
أن يتمــدد فيهــا واضطــر أن ينــام علــى أرضهــا الرطبــة. فــي اليــوم الثانــي مــن اعتقالــه ُعــرض علــى المدعــى عليــه، 
وُعرضــت عليــه هنــاك صــور علــى شاشــة حاســوب التقطــت فــي المظاهــرة التــي شــارك فيهــا. أجبــر علــى أن 
يركــع أمــام منضــدة الشاشــة وُضــرب أثنــاء ذلــك بعصــا ســوداء ســمكه حوالــي خمســة أو ســتة ســنتمتر. أثنــاء 
ذلــك جلــس المدعــى عليــه علــى أريكــة مــع شــخص آخــر وأصــدر أوامــر مــن هنــاك. ورّد الشــاهد    
علــى ســؤال إن كان أحــد األشــخاص أعطــى أمــرًا بتعذيبــه، قائــاًل إن التعذيــب والضــرب لــم يتطلبــا أمــرًا. فقــط 
عندمــا كان عليــه مشــاهدة الصــور علــى الشاشــة، صــدر أمــر بعــدم ضربــه للحظــة مــن أحــد الشــخصين علــى 

األريكة. 
 

ُاعتقــل الصحفــي   فــي منتصــف الليــل بتاريــخ 28 مــارس 2011 مــن منزلــه، حيــث تــم ضربــه 
أثنــاء ذلــك، وُنقــل إلــى فــرع الخطيــب. عنــد وصولــه كان عليــه أن يخلــع جميــع مالبســه وتــم تفتيشــه، ثــم ُأخــذ 
إلــى زنزانتــه. ومنــذ تلــك اللحظــة ســمع صرخــات ألــم رهيبــة مــن الســجناء المعذبيــن فــي بقيــة الزنازيــن. مكــث 
ــًا. فــي نفــس  ــاء ذلــك أطفــااًل بعمــر مــا بيــن 13 و14 ســنة تقريب فــي فــرع الخطيــب اثنــي عشــر يومــًا، ورأى أثن
الفتــرة تــم اســتجوابه فــي كل يــوم تقريبــًا وُضــرب أثنــاء ذلــك بالكبــالت والخراطيــم والعصــي علــى رأســه وبقيــة 
أجــزاء جســده. عندمــا آلمتــه قدمــاه مــن تعذيــب الفلقــة وتورمتــا بحيــث لــم يعــد يقــدر علــى المشــي، كان عليــه 

أن يعود إلى زنزانته زحفًا. وعندما مر بجانب حراس كانوا يستريحون وهو بحالته المزرية، ضحكوا عليه. 

كانــت هــذه الجرائــم ضــد  و و هــي األخــرى جــزءًا مــن سياســة االضطهــاد التــي 
تنتهجهــا الحكومــة الســورية، والتــي كانــت تهــدف إلــى القضــاء علــى االحتجاجــات األوليــة فــي مهدهــا. تــم مــن 
أجــل هــذه المحاكمــة اختيــار 29 أبريل/نيســان 2011 كتاريــخ بــدء الهجــوم الواســع النطــاق والمنهجــي ضــد 
الســكان المدنييــن الســوريين، وهــو تاريــخ متأخــر نســبيًا، لــذا لــم يمكــن إدراج هــذه الجرائــم فــي الئحــة االتهــام 
هنــا. تمنــى العديــد مــن الناجيــن مــن التعذيــب، بمــن فيهــم الثالثــة الذيــن ُذكــروا للتــو، أن يتــم اختيــار موعــد أبكــر. 
فهــم علــى قناعــة بأنــه بحلــول منتصــف آذار/مــارس 2011 علــى أبعــد تقديــر، كانــت اإلجــراءات التــي اتخذتهــا 

الحكومة ضد المتظاهرين وحشية ومنسقة إلى درجة أنها تجاوزت عتبة الجريمة ضد اإلنسانية. 

ولكــن حتــى عندمــا تعــرض عشــرات األشــخاص، ثــم المئــات، للضــرب حتــى المــوت علــى أيــدي الســلطات 
األمنيــة فــي المظاهــرات، واختفــوا فــي ســجون التعذيــب وأطلــق عليهــم الرصــاص الحــي، كانــت لــدى موكلينــا 
الشــجاعة لمواصلــة المطالبــة بالديمقراطيــة والمشــاركة فــي القــرار. وكان رد النظــام وعناصــره علــى ذلــك 

مواجهتهم بعنف مفرط ومنهجي.

وجــرى التعبيــر عــن ذلــك مــن خــالل »طقــوس الدخــول« إلــى أقبيــة تعذيــب الحكومــة. ال تختلــف هــذه 
الطقــوس فــي مجراهــا كثيــرًا عــن بعضهــا البعــض بيــن أقبيــة التعذيــب المختلفــة، ففــي جوهرهــا كانــت وال 
تــزال متشــابهة إلــى اليــوم. ومــن شــأن االعتــداءات التاليــة لهــا أن تنــزع اإلنســانية مــن المعتقليــن، وانعكســت 
أيضــًا فــي ظــروف الحبــس والتعذيــب عــن طريــق الضرب والصعقــات الكهربائية ووضعيــات مرهقة والتعليق 
والعنــف الجنســي، علمــًا أن المعتقليــن تعرضــوا لــكل ذلــك إلــى المــوت أو فقــدان الوعــي فــي بعــض األحيــان. 
لقــد وصــف ذلــك بالتفاصيــل المدعــي العــام االتحــادي هنــا فــي األســبوع الماضــي، ونحــن نشــاركه هــذه 
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المداخالت مع التحفظ من بعض الجوانب التي سنتحدث عنها هنا بعد قليل. 

كان الهــدف مــن العنــف غيــر اإلنســاني بحــد ذات، هــو تدميــر الحركــة االحتجاجيــة وأعضائهــا نفســيًا 
وجســديًا. فكمــا قــال الشــاهد Z/28/16/07 هنــا، كان المقصــود هــو معاملــة المعتقليــن كالحيوانــات، واالنتقــام 

من أنهم تجرأوا على مساءلة القوة المطلقة للحكومة.

على سبيل المثال، قال الشاهد أنور البني حول ذلك هنا: 
»كان الســؤال الرئيســي: هــل تريــدون حريــة؟« ثــم تعرضــوا للتعذيــب لمجــرد أنهــم طالبــوا بهــذه الحريــة. 

ثم استمر التعذيب حتى الموت. ولم يكن وراء ذلك سوى فكرة االنتقام«.
فمــن ناحيــة، كان العنــف الــذي اســُتخدم ضــد الســكان يســعى إلــى تحقيــق أغــراض معينــة، فقــد كان 
يهــدف إلــى الترويــع، واإلذالل، والتخويــف واالنتقــام مــن التمــرد علــى النظــام السياســي. غيــر أن تدابيــر االنتقــام 
والتخويــف غيــر اإلنســانية فــي حــد ذاتهــا، كثيــرًا مــا تجــاوزت حدودها بصــورة جليــة، فاحتجاز األطفــال وتعذيبهم، 
ــى نفســه بســبب  ــار ســجين تغــّوط عل ــة أفــراد مــن أســرهم، وإجب وجعــل الســجناء يشــاهدون ســوء معامل
ــر أفعــااًل وصفهــا بريمــو ليفــي  ــرازه مــن األرض – كل ذلــك يعتب ــه، علــى لعــق ب شــدة الضــرب الــذي تعــرض ل

بأنها »عنف غير مجٍد«، أي عنف »هو غاية في حد ذاته ويهدف فقط إلى اإليالم«.

ــي تثبــت أن  ــر المجــدي بشــكل خــاص مــن خــالل مــا يســمى بصــور ســيزار الت ــك العنــف غي ويتضــح ذل
الحكومــة الســورية وأجهــزة المخابــرات وموظفيهــا اســتخدموا كل الوســائل لكســر قــدرة المقاومــة عنــد 
المحتجزيــن لديهــم بالقــوة. وكانــت وفــاة األشــخاص الذيــن تــم تصويرهــم مقصــودة فــي بعــض الحــاالت، وفــي 
كثيــر مــن الحــاالت كان احتمــال وفاتهــم مقبــواًل علــى األقــل. إال أن معاينــة الصــور فــي اليــوم 41 مــن المحاكمــة 
– والتــي كانــت مؤلمــة لجميــع األطــراف كمــا أعتقــد – أظهــرت أيضــًا أن العنــف المتجســد فــي االعتــداءات 
وظــروف االعتقــال كان غيــر محــدود وكان غيــر متناســب حتــى مــع الغــرض الالإنســاني فــي حــد ذاتــه. لقــد أفــاد 
الخبيــرRothschild  أنــه ليــس فقــط مــدى العنــف، بــل أيضــًا مــدى الوحشــية المتبينــة مــن الصــور، فــاق مــا رآه 
فــي أكثــر مــن ثالثيــن عامــًا كخبيــر للطــب الشــرعي. رأى إصابــات كان عليــه أن يبحــث عنهــا فــي الكتــب، ألنــه 

ببساطة لم يرها قط في عقود عمله كخبير للطب الشرعي.

كمــا أن صــور القيصــر تثبــت أيضــًا التوثيــق المــدروس والمفصــل لهــذه الفظائــع، وهــو توثيــق كان 
مخّصصــًا فقــط للعمــل الداخلــي للمخابــرات، كمــا أفاد بذلك كل من الشــاهدة LaCaisne والشــاهد »ســامي«، 
أحــد المقربيــن لـ«ســيزار«، الــذي قــّدم شــهادته هنــا رئيــس المفتشــين Deußing. أمــا الســكان وذوو القربــى 
فقــد ُأخفــي مصيــر المحتجزيــن عنهــم عمــدًا. وكان ذلــك أيضــًا جــزءًا مــن اســتراتيجية، بمــا يتجــاوز الضحايــا 
المباشــرين، إلرهــاب أصدقــاء المعتقليــن وأقاربهــم عبــر خداعهــم عمــدًا بشــأن مصيــر أحبائهــم أو تضليلهــم، 

رغم أن مصير المعتقلين كان معروفًا بكل التفاصيل. 

بفضــل الجهــود الجريئــة التــي بذلهــا المصــور العســكري الســابق »ســيزار« و«ســامي« المقــرب منــه 
ومــن دعموهــم، عــرف العالــم وعرفــت هــذه المحكمــة بهــذا الجانــب الخــارق فــي بشــاعته لسياســة المالحقــة 
ــة أمــل ألن  ــا خيب التــي ينتهجهــا نظــام األســد. عندمــا التقيــت بســامي وســيزار ألول مــرة فــي عــام 2017، أبدي
ــر اإلنســاني،  الصــور التــي خاطــرا بحياتهمــا مــن أجلهــا قــد جذبــت اهتمامــًا كبيــرًا وتســببت فــي الكثيــر مــن التأثُّ
لكنهــا لــم تــؤد إلــى عواقــب ملموســة. كانــت إحــدى أكبــر أمنياتهــم أن تســاعد تلــك الصــور فــي إطــار المحاكمــة 
فــي تقديــم أدلــة علــى مــدى الجرائــم التــي وقــع آالف الســوريين ضحايــا لهــا وال يزالــون. ورغــم أنهمــا لــم 
يســتطيعا أن يحضــروا إلــى هنــا شــخصيًا، أود أن أعلمكــم بأنهمــا تابعــا إجــراءات هــذه المحاكمــة باســتمرار. 
وهمــا راضيــان عــن أن جــدار اإلفــالت مــن العقــاب الــذي لــم يمكــن قبــل اآلن اختراقــه، بــدأ ينكســر أيضــًا بفضــل 
الصــور التــي هّرباهــا إلــى الخــارج، ونتيجــة هــذه المحاكمــة، وال ســيما الحكــم األول الــذي صــدر فــي شــهر شــباط/

فبراير من هذا العام.
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أود اآلن أن أتوصل إلى النقطة الثانية من مرافعتي الختامية، وهي اختبار األذى الجمعي:  
كان المســتهدفون مــن العنــف المذكــور أعــاله، والمنبثــق مــن جهــاز األمــن الســوري، هــم مــن نعتهــم 
الرئيــس بشــار األســد علنــًا للمــرة األولــى فــي خطابــه أمــام مجلــس الشــعب فــي 30 آذار/مــارس 2011 بأنهــم 
»أعــداء للدولــة الســورية«، توّجههــم قــوى أجنبيــة، أي أنــاس خرجــوا، مثــل المشــاركين فــي االدعــاء هنــا، إلــى 
الشــوارع مــن أجــل ســوريا حــرة، ورّد األســد علــى ذلــك بتســميتهم إرهابييــن. واســتذكر الشــاهد مــازن درويــش 

جملة من خطاب األسد المذكور، قال فيها: إن كنتم تريدون حربًا مفتوحة، فلكم ذلك.

فــي ســياق مالحقتهــم وســوء معاملتهــم لــم يتعــرض كل مــن الســيدة  ، والســيد  ، 
،  والســيد  ، والســيد  ، والســيد  ، والســيدة  الســيد   والســيدة 
والســيد  ، والســيد  ، والســيد  ، والســيد  ، والســيد   لعنــف الدولــة كأفــراد 
فحســب، بــل كأعضــاء مجموعــة »أعــداء الشــعب الســوري« فــي نظــر األســد وأتباعــه. وكان كافيــًا بالنســبة 
باعتبارهــم أشــخاصًا مــن منطقــة تعتبــر  التفتيــش  نقــاط  إحــدى  إليهــم طاقــم  انتبــه  أن  للبعــض منهــم، 
»متمــردة« أو أنهــم يعيشــون فــي منطقــة معينــة، مثــل حرســتا. وُســجن معظمهــم بســبب أنشــطة ربمــا لــم 
تعتبرهــا حتــى الحكومــة الســورية مســتهَجنة أو إجراميــة فــي حــد ذاتهــا، مثــل التظاهــر مــن أجــل الحــق فــي 
الغــذاء لألطفــال، كمــا فــي حــال الســيدة  ووالدتهــا الســيدة  ؛ أو توفيــر األدويــة للجرحــى، كمــا فــي 
حــال الســيدة  لقــد أصبحــوا »إرهابييــن« فــي نظــر النظــام مــن خــالل عملهــم ألجــل كرامــة المضطَهديــن 

والمالَحقين من قبل الدولة السورية. 

وبالتالــي، لــم يســَع العاملــون فــي فــرع الخطيــب، كالمدعــى عليــه مثــاًل، إلــى إصابــة المعتقليــن فقــط عبــر 
ســوء المعاملــة والتعذيــب الجســدي والنفســي، بــل كان المقصــود إصابــة المجموعــة بأكملهــا أيضــًا، والتــي 
شــعر الضحايــا أنهــم ينتمــون إليهــا. قــد ال يبــدو هــذا األمــر جديــرًا بالذكــر فــي محاكمــة تنطــوي علــى جريمــة ضــد 
اإلنســانية، فمثــل جميــع الجرائــم ضــد القانــون الدولــي، تحتــوي المــادة 7 مــن القانــون الجنائــي الدولــي علــى 
عناصــر ُجــرم تعّبــر عــن البعــد الجمعــي لهــذه الجرائــم. وقــد توصــل مجلــس المحكمــة إلــى هــذه االســتنتاجات 

في حكمه الصادر في 2021/2/24. 

ولكن ال يمكن إدراك عواقب الجرائم بالنســبة للمتضررين كاماًل دون اإلشــارة إلى ســياقها االجتماعي. 
إذ، كمــا تبيــن البحــوث المتعلقــة بالعنــف الجمعــي، ُتصاحــب شــعور الفــرد بكونــه جــزءًا مــن مجموعــة فــي 

سياق هذه الجرائم، تجربة نزع الفردية منه، مما ُيحدث صدمة نفسية خاصة.

نــزع الفرديــة هــذا الــذي كان جــزءًا مــن اســتراتيجية اإلذالل ونــزع اإلنســانية، متأصــل فــي نظــام الســجن 
والتعذيــب بأكملــه فــي ســوريا: ففــي الزنازيــن الجماعيــة المكتظــة للغايــة فــي فــرع الخطيــب، كان ُيــراد أن 
يصبــح الســجناء مجــرد جــزء مــن كتلــة كبيــرة. ووفقــًا لتقاريــر منظمــة العفــو الدوليــة لعــام 2016 وهيومــن 
رايتــس ووتــش مــن عــام 2015، والتــي قدمهــا هنــا رئيــس المفتشــين Deußing فــي اليــوم 28 للمحاكمــة، كان 
عــدد المحتجزيــن فــي ســجون التعذيــب التابعــة للمخابــرات فــي ذلــك الوقــت مــا بيــن 50 ألف و65 ألف شــخص. 
وقــد تمــت مخاطبــة الســجناء باألرقــام، ولــم ُتَعــد لهــم أســماؤهم حتــى بعــد موتهــم، بــل أصبحــوا أرقامــًا 
ــرا، كمــا هــو موثــق فــي صــور  ــورق ُوضعــت علــى صدورهــم أو أمــام عدســة الكامي ــة علــى قطــع مــن ال مكتوب
ســيزار. وبعــد ذلــك، كمــا قــال الشــاهد Z30/19/07 هنــا فــي 10 ســبتمبر 2021، أصبحــوا أرقامــًا علــى قوائــم 

الموتى التي كان عليه إدارتها، بعد دفنهم في مقابر جماعية بواسطة الجرافات.

علــى  أيضــًا  ينطبــق  وهــذا  والمكــرر،  المنهجــي  اإليــذاء  عــن  تنجــم  للغايــة  جســيمة  أضــرارًا  أن  كمــا 
المشــاركين فــي االدعــاء الذيــن نمثلهــم، فجميعهــم تقريبــًا ُعّذبــوا عــدة مــرات فــي فــرع الخطيــب، ومعظمهــم 

اعُتقلوا وُعذبوا قبل ذلك وبعده أيضًا.

دة للضــرر األخــرى الفــارق الكبيــر فــي الســلطة بيــن الُجنــاة والضحايــا. فقــد ُأوِضــح  مــن العوامــل المشــدِّ
للســجناء باســتمرار منــذ لحظــة اعتقالهــم فــي فــرع الخطيــب أنهــم تحــت رحمــة معذبيهــم بشــكل مطلــق، 
وعّبــر عــن ذلــك أيضــًا العنــف الــذي جّربــوه منــذ لحظــة تســليمهم للفــرع. كمــا أن إجبارهــم علــى التعــري الكامــل 
أمــام الحــراس وفحــص حتــى فتحــات الجســم هــو إظهــار آخــر للقــوة. وخــالل الحبــس الالحــق، كان يمكــن أن 
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تحــدث االعتــداءات فــي أي وقــت وفــي أي مــكان. عوقــب مــن رفــع نظــره بــدل أن يحــدق فــي األرض، وعوقــب 
أكثــر مــن تجــرأ علــى توجيــه كلمــة إلــى أحــد الحــراس. كانــت صرخــات التعذيــب ُتســمع باســتمرار. وارتبــط كل 

احتكاك تقريبًا مع أي من الحراس بالضرب واأللم، أو على األقل بالخوف من ذلك. 

مــن شــأن وجــود هــذا الفــارق الكبيــر فــي الســلطة بيــن الجنــاة والضحايــا، كمــا يتجلى في مئــات التفاصيل 
ــد مــن  ــون، فهــو يزي ــه المصاب ــذي يتعــرض ل ــة تحمــل العنــف ال ــد مــن صعوب ــرات، أن يزي فــي ســجون المخاب
الشــعور بالعجــز أمامــه.  كمــا أن مواجهــة قــوة متفوقــة ومنظمــة ومــا يرتبــط بهــا مــن إذالل مســتمر يمكــن 

أن يؤدي إلى عملية من التدهور النفسي قد يصب في نقص قيمة الذات.

لكــن موكلينــا قالــوا هنــا »مــا ال يقــال«، ووصفــوا لنــا »مــا ال يوصــف« ومــا ال نســتطيع نحــن المشــاركون 
فــي المحاكمــة تصــوره إال بصعوبــة، وأظهــروا بذلــك بشــكل مؤثــر مــدى فشــل محاولــة نــزع الفرديــة منهــم 

والتقليل من قيمتهم. 

مــن خــالل ســلوكهم المثيــر لإلعجــاب أظهــر المشــاركون فــي االدعــاء أنهــم لــم يعــودوا مفعــواًل بهــم 
ــا  ــة الســورية. لقــد أصبحــوا أطرافــًا فاعلــة فــي هــذه المحاكمــة وأظهــروا لن منزوعــي الكرامــة لســلطة الدول
ولمعذبيهــم الســابقين أنــه لــن تردعهــم حتــى تجربــة العنــف القصــوى والذكريــات المؤلمــة، التــي أعيــدت إليهــم 
هنــا، عــن المطالبــة بالعدالــة لمــا حــدث لهــم. كمــا فعلــوا ذلــك أيضــًا للذيــن لــم يتمكنــوا مــن القيــام بذلــك 
بأنفســهم، إمــا ألنهــم يخشــون انتقــام الحكومــة، أو ألنهــم مــا زالــوا معتقليــن فــي ســجون التعذيــب، أو ألن 
ــزال ســبيل  ــن ال ي ــك أيضــًا مــن أجــل الســوريين الذي ــوا ذل ــد. كمــا فعل ــى األب ــرات أســكتوهم إل عناصــر المخاب
العدالــة غيــر متــاح لهــم ألنهــم ليســوا علــى أراضــي دولــة أوروبيــة، والذيــن ليــس لديهــم حتــى الحق فــي الحصول 
علــى حقــوق بموجــب نظــام اللجــوء. يأمــل موكلونــا أن ُتســهم تجــارب هــذه المحاكمــة فــي سياســة هجــرة 
أوروبيــة إنســانية لــدى المؤسســات األلمانيــة وفــي الــرأي العــام، وإظهــار التضامــن مــع الســوريين داخــل 

حدود بالدنا وخارجها.

لكــن للبعــد الجماعــي للجرائــم المرتكبــة ضــد المشــاركين فــي االدعــاء عواقــب وخيمــة، ليــس فقــط علــى 
المســتوى الشــخصي، بــل أيضــًا علــى المســتوى االجتماعــي، ففــي كثيــر مــن الحــاالت تأثــرت البيئــة االجتماعيــة 
التــي تخلــق الهويــة لموكلينــا أيضــًا بانتهــاك مماثــل. فقــد ُســجن كل مــن  ، و ، و ، و 
، و و   وآخــرون كثيــرون مــع أقــرب أصدقائهــم، وتعرضــوا لإلســاءة واإلهانــة معهــم. وفــي حالــة 
 و ، تأثــرت أجــزاء كبيــرة مــن األســرة نفســها باالعتقــال فــي فــرع الخطيــب فــي نفــس الوقــت. 
وفــي حــاالت أخــرى كثيــرة تــم تهديــد الســجناء بســجن أفــراد آخريــن مــن أســرهم وإســاءة معاملتهــم أو 
اغتصابهــم. ومــن خــالل إدراج البيئــة االجتماعيــة لــم ُتنتهــك حيــاة موكلينــا الشــخصية فقــط، بل أيضــًا وجودهم 
الثقافــي واالجتماعــي، ممــا يمكــن أن يزيــد مــن شــدة الجريمــة لــكل فــرد. كمــا أن اإليــذاء الجمعــي لفئــات 
اجتماعيــة بأكملهــا يمكــن أن يزيــد مــن صعوبــة التعامــل مــع المعانــاة التــي يعانــي منهــا الفــرد، ألن مقربيــه 

الذين يمكنه أن يتحدث معهم عن التجربة يعانون أيضًا من إصاباتهم الجسدية والنفسية العميقة. 

 تضــاف أبعــاد الجرائــم هــذه إلــى اإلصابــات الفرديــة التــي تعــرض لهــا الضحايــا نتيجــة الســجن خــارج 
القانــون، وظــروف الحبــس الالإنســانية، واالعتــداء الجســدي فــي أخطــر أشــكاله، والتعذيــب النفســي، وجزئيــًا 
اســتخدام العنــف الجنســي. وينبغــي أن تؤخــذ هــذه األبعــاد فــي االعتبــار عنــد تقييــم خطــورة الذنــب وعواقــب 

الجرائم على موكلينا. 

3

فــي الجــزء الثالــث واألخيــر مــن مرافعتــي الختاميــة أود أن أناقــش بعــض جوانــب المحاكمــة التــي كانــت 
وال تزال تشكل أهمية خاصة لموكلينا.

مــن أجــل ذلــك أود أواًل أن أعــود إلــى بدايــات تطــور هــذه المحاكمــة الجنائيــة.  فــي وقــت مبكــر، أي فــي عــام 
2011، بــدأت النيابــة العامــة االتحاديــة األلمانيــة تحقيقــًا هيكليــًا ضــد »مجهــول« بســبب الجرائــم فــي ســوريا. 
ــة المــادة 1 مــن  ــة العامــة فــي عرضهــا، هــو مــن ناحي ــة النياب كان أســاس هــذه التحقيقــات، كمــا ذكــرت ممثل
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القانــون الجنائــي الدولــي، والــذي يمنــح مبــدأ الحمايــة العالميــة للمصالــح القانونيــة صالحيــًة فــي ألمانيا بموجب 
القانون الجنائي الدولي.

وثمــة شــرط أساســي آخــر إلجــراء قضايــا جنائيــة دوليــة كهــذه فــي ألمانيــا، وهــو وجــود وحــدات تحقيــق 
متخصصة في مكتب المدعي العام االتحادي ومكتب الشرطة الجنائية االتحادية وعملها الدؤوب. 

وأخيــرًا وليــس آخــرًا، فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي األوروبيــة والســورية هــي التــي قدمــت مســاهمة 
حاسمة في ضمان إجراء مثل هذه المحاكمات هنا. 

ــة فــي ســوريا،  ــم المرتكب ــة مبكــرة مــن أجــل مقاضــاة الجرائ ــذ مرحل فقــد تعاونــت تلــك المنظمــات من
وجمعــت أدلــة وأتاحوهــا لســلطات التحقيــق األلمانيــة. كمــا اهتمــت ببعــض قضايــا الناجيــن مــن التعذيــب التــي 

ربما لم تكن محور تركيز سلطات التحقيق. 

ــى مغــادرة وطنهــم  ــي الســوري، إل ــد مــن أفــراد المجتمــع المدن ــا، شــأنهم شــأن العدي اضطــر موكلون
بســبب اإلصابــات التــي تعرضــوا لهــا وبســبب الخطــر المســتمر علــى حياتهــم وســالمتهم هنــاك. ونتيجــة 
ــاك. لكنهــم  ــم يعــد بوســعهم أن يخوضــوا معركتهــم مــن أجــل مســتقبل أفضــل فــي الشــوارع هن ــك، ل لذل
ــًا إلــى جنــب مــع المنظمــات  أّسســوا فــي بلدانهــم الجديــدة منظمــات وأنشــأوا شــبكات، ويقاتلــون اآلن جنب

األلمانية واألوروبية للكشف عن حقيقة الفظائع في سوريا ولمحاسبة المسؤولين عنها. 

البحــث عــن الحقيقــة عبــر المالحقــة الجنائيــة ليــس مجــرد حاجــة للناجيــن مــن مثــل تلــك الجرائــم، بــل هــو 
ــة  ــي فــي حال ــة فــي قــرار قضائ ــة الدولي ــة للمحكمــة الجنائي حــق لهــم  أيضــًا. فقــد خّلصــت الشــعبة التمهيدي
»كاتانغــا ونغودولــو«، إلــى أّن مســعى الضحايــا لمعرفــة الوقائــع وتحديد هويات الجناة وتوضيح مســؤوليتهم 
هــو أســاس »الحــق فــي معرفــة الحقيقــة« الراســخ فــي القانــون الدولــي لضحايــا االنتهــاكات الجســيمة لحقوق 

اإلنسان.

وفيمــا يتعلــق بهــذه القضيــة، فقــد كان يهــم موكلينــا كثيــرًا أال تظهــر معاناتهــم الفرديــة ومســؤولية 
المدعــى عليــه عنهــا فحســب. بــل يهمهــم بنفــس الدرجــة علــى األقــل أن يظهــر حجــم الجريمــة ضــد اإلنســانية 

من خالل هذه المحاكمة، وأن يكون ذلك موضع نقاش على نطاق واسع.
فيمــا يتعلــق بمــدى الجريمــة ضــد اإلنســانية التــي ارُتكبــت عبــر الســجن والتعذيــب ضــد جــزء كبيــر مــن 
المجتمــع المدنــي الســوري يمكــن متابعــة بيــان محكمــة الواليــة العليــا فــي كوبلنــز فــي حكمهــا ضــد إيــاد 
الغريــب بتاريــخ 24 فبرايــر 2021 والعــرض الختامــي للنيابــة العامــة االتحاديــة مــن 2 ديســمبر 2021، باســتثناء 

جانبين:

مــن ناحيــة اخــرى، وكمــا أشــار إلــى ذلــك الســيد حســين غريــر بشــكل مؤثــر، فعــدم تصنيــف األفعــال علــى 
أنهــا حــاالت إخفــاء قســري بموجــب المــادة 7 المقطــع 1 رقــم 7 مــن القانــون الجنائــي الدولــي ال يتفــق مــع 
إحســاس المدعيــن المشــتركين بالعدالــة..  مــع العلــم أن اإلخفــاء القســري هــو أحــد أكثــر العناصــر داللــًة علــى 
الجريمــة ضــد اإلنســانية التــي ترتكبهــا الحكومــة الســورية ضــد شــعبها منــذ عــام 2011. كمــا أننــا مــا زلنــا علــى 
الــرأي القانونــي بــأن األفعــال المدرجــة فــي قائمــة االتهــام هنــا هــي جريمــة بموجــب المــادة 7 المقطــع 1 رقــم 7 

من القانون الجنائي الدولي، كما سيشرح السيد الزميل بانس بمزيد من التفصيل الحقًا.

فــي ضــوء حجــم الجرائــم، كان مــن المهــم لموكلينــا منــذ البدايــة، أن يتــم االعتــراف بالعنــف الجنســي 
كجرائم ضد اإلنسانية.  

  
لذلــك تقدمنــا أنــا والزميــل شــارمر فــي 19 نوفمبــر 2020 بطلــب إلصــدار المحكمــة إشــارة قانونيــة 
بموجــب الفقــرة 265 المقطــع 1 مــن قانــون إجــراء المحاكمــات، بحيــث يمكــن أيضــًا النظــر فــي إدانــة المدعــى 
عليــه بموجــب المــادة 7 المقطــع 1 رقــم 6 مــن القانــون الجنائــي الدولــي. وقــد أصــدر مجلــس المحكمــة هــذه 
اإلشــارة فــي البدايــة بشــكل عــام فــي 17 آذار/مــارس 2021، وبالتالــي أصبحــت التهمــة بــأن المدعــى عليــه رســالن 
والحــراس والمحققيــن الخاضعيــن لقيادتــه، اعتــدوا جنســيًا علــى أشــخاص آخريــن واغتصبوهــم كجــزء مــن 

هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين، جزءًا من الدعوى.
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وفــي إشــارات قانونيــة أخــرى فــي اليــوم 68، واليــوم 82، واليــوم 96 مــن المحاكمــة، فّصــل مجلــس 
المحكمــة تلــك التهــم بحيــث أنــه فــي حالتيــن، بخصــوص الشــاهَدين المشــاركين فــي االدعــاء  و 
، ُينظــر فــي إمكانيــة إدانــة المدعــى عليــه بســبب االغتصــاب كجريمــة ضــد اإلنســانية. فــي حالــة   لــم يتعــدَّ 
الفعــل محاولــة. كمــا أنــه يمكــن، بخصــوص الشــاهدات المشــاركات فــي االدعــاء  و و ، 
النظــر فــي إدانــة المدعــى عليــه بتهمــة االعتــداء الجنســي باعتبــاره جريمــة ضــد اإلنســانية أيضــًا. وفــي مرافعتــه 
الختاميــة بتاريــخ 2 كانــون األول/ديســمبر 2021، ذكــر المدعــي العــام االتحــادي أنــه يــرى بأنــه ينبغــي إدانــة المدعــى 
عليــه بارتــكاب أفعــال بموجــب المــادة 7 المقطــع 1 رقــم 6 مــن القانــون الجنائــي الدولــي بخصــوص  و

 و . 
ســيفّصل الزميــل شــارمر، كمــا ســبق الذكــر، بخصــوص موكلينــا المشــاركين فــي االدعــاء، بمــن فيهــم 
الســيدة  ، والســيد  ، والســيدة  ، والســيدة  . ســأقتصر هنــا علــى بعــض جوانــب 

الجريمة ككل، وعلى حاالت فردية أخرى.  

يبــدو أن مجلــس المحكمــة والمدعــي العــام االتحــادي قــد انضّمــا لرأينــا الــذي عرضنــاه فــي اليــوم 45 مــن 
المحاكمــة، بــأن أعمــال العنــف الجنســية التــي ُوصفــت حتــى تلــك اللحظــة كانــت ســلوكًا منهجيــًا وواســع 
النطــاق، كمــا أنهــا تمثــل هجومــًا علــى الســكان المدنييــن، ألنهــا ارُتكبــت عــدة مــرات وتنفيــذًا لسياســة حكوميــة 

لقمع السكان المدنيين السوريين الذين ُينظر إليهم على أنهم معارضون، بكل الوسائل. 

ولــم ُيرتكــب العنــف الجنســي فقــط »بمناســبة« التعذيــب واالعتقــال، بــل كان وال يــزال عنصــرًا أساســيًا 
لسياســة القمــع، ومــن المرجــح أنــه فــي نظــر الحكومــة الســورية وســيلة مناســبة للغايــة لخنــق حركــة اإلصــالح 
السياســي. تهــدف حكومــة األســد عبــر االعتقــال والتعذيــب الجماعــي ألفــراد المجتمــع المدنــي إلــى دحــر حركــة 
االحتجــاج وتدميــر الوجــود الجســدي والنفســي واالجتماعــي ألعضائهــا، حتــى ُيمنعــوا عــن األنشــطة السياســية 
غيــر المرغــوب فيهــا إلــى األبــد. كمــا يــراد أن يكونــوا رادعــًا لمحيطهــم وكأنــه يقــال لهــم: انظــروا مــاذا يحــدث 

للذين يجرؤون على التمرد ضد الحكومة!

العنــف الجنســي ضــد الرجــال والنســاء فــي ســوريا بالــذات هــو شــكل فعــال وقــاس وضــار للغايــة مــن 
أشــكال التعذيــب مــن أجــل تحقيــق هــذا المســعى. فتتعرض النســاء بشــكل خــاص للعنف الجنســي وعواقبه، 
ويرجــع ذلــك أيضــًا إلــى المعاييــر االجتماعيــة األبويــة الســائدة فــي ســوريا. إن الــرأي القائــل بــأن المــرأة هــي مــن 
»تحمــل شــرف األســرة«، والــذي يحــد مــن ممارســتها لحقوقهــا بشــكل كبيــر، منتشــر جــدًا فــي ســوريا. ونتيجــة 
لذلــك، فــإن تعــّرض امــرأة لعنــف جنســي يجلــب العــار علــى األســرة بأكملهــا. وقــد تحدثــت عــن ذلــك هنــا مثــاًل 
الشــاهدة  فــي 1 أكتوبر/تشــرين األول 2020. وتتــراوح العواقــب بالنســبة لضحايــا العنــف الجنســي 
اإلنــاث بيــن التهديــد بالطــالق واإلبعــاد عــن األســرة والقتــل، خاصــًة فــي المناطــق األكثــر محافظــة للبلــد. وقــد 
ال تتمكــن النســاء والفتيــات غيــر المتزوجــات مــن الــزواج بعــد ذلــك. تتعــرض الســجينات للتمييــز بعــد إطــالق 
ســراحهن، بغــض النظــر عمــا إذا تعرضــن فعــاًل لعنــف جنســي أثنــاء اعتقالهــن، ألن الحكــم العــام يــرى بــأن كل 
امــرأة تتعــرض للعنــف الجنســي فــي المعتقــل. وأكــدت علــى ذلــك الشــاهدة  هنــا، عندمــا تحدثــت عــن 
اعتقــال صديقــة لهــا مــن عائلــة فلســطينية محافظــة كانــت معتقلــة معهــا في فــرع الخطيب لمدة أســبوعين 
فــي مايو/أيــار2012.  فبعــد إخــالء ســبيلها طّلقهــا زوجهــا ألنــه اشــتبه بأنهــا قــد تكــون تعرضــت لالغتصــاب فــي 

السجن.

ــا الذكــور أيضــًا مــن مشــاكل صحيــة جســدية ونفســية طويلــة المــدى كاالكتئــاب.  ــي الضحاي كمــا يعان
البــوح بتعّرضهــم للعنــف الجنســي، فوفقــًا للمفهــوم  تــزداد هــذه المشــكالت لعــدم قدرتهــم علــى  وقــد 
التقليــدي المنتشــر فــي ســوريا، فــإن ذلــك يعنــي فقــدان الذكــورة. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى الخــوف مــن عــدم القــدرة 
علــى أداء األدوار الذكوريــة التقليديــة. وهنــا أيضــًا تشــمل العواقــب، عــدا المتضرريــن أنفســهم، أوســاط 

األسرة واألصدقاء.

كمــا أكــدت الخبيــرة Thurmann والشــهود والبنــي ودرويــش، فضــاًل عــن رئيــس المفتشــين 
Deußing و رئيــس المباحــث Lügermann علــى أن ارتــكاب أعمــال العنــف الجنســي كان ســلوكًا نظاميــًا وكانــت 
ُترتكــب وفقــًا للموقــف داخــل الهيــكل التنظيمــي ألجهــزة المخابــرات. وأفــاد الشــاهد درويــش بــأن مركــز توثيــق 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــذي يرأســه قــد وّثــق العديــد مــن حــاالت االعتــداء الجنســي واالغتصــاب للنســاء 

والرجال في سجون المخابرات في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك في فرع الخطيب.
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فهنــاك أيضــًا تجــاوز الحــراس ورؤســاؤهم عمــدًا وبشــكل منهجــي خطــوط الخصوصيــة الجنســية، 
مســتغلين بذلــك إمكانيــات اإلذالل واإلرهــاب المتمثلــة فــي االعتقــال . وال تشــهد بذلــك فقــط أعمــال العنــف 
الجنســي المذكــورة أعــاله، بــل ظهــر ذلــك أيضــًا فــي الســب ذي الطابــع الجنســي المســتمر والتهديــد الدائــم 
باالغتصــاب الــذي كان يســتهدف النســاء علــى وجــه الخصــوص. وقــد تحدثــت عــن ذلــك الشــاهدات   و

 و  وغيرهن هنا أمام المحكمة.

ويتضــح ذلــك منــذ بــدء االعتقــال فــي »طقــوس االســتقبال«: فقــد جــرت العــادة أن يجبــر المعتقلــون 
علــى التعــري، غالبــًا أمــام العديــد مــن الســجناء اآلخريــن. وكان عليهــم القيــام بمــا يســمى بحــركات أمنيــة مثــل 
القرفصــاء، ممــا ســمح للحــراس برؤيــة فتحــات أجســاد المعتقليــن، كمــا تــم فحــص تلــك المواضــع لــدى 
بعضهــم، حســب وصــف الشــهود   و  و  و و   و و و 
صحيــح أن تفتيــش النســاء قامــت بــه موظفــات عــادًة، ولكــن لــم يغيــر ذلــك شــيئًا مــن إحســاس اإلذالل لديهن 
بســبب العــري واللمســات التــي تجــاوز بعضهــا حــدود األدب. وقــد قالــت ذلــك الشــاهدتان   و 
مــن بيــن آخريــن. ولكــن اإلذالل ليــس هــو الغــرض الوحيــد، فالمقصــود أيضــًا أن يــدرك الســجناء فقدانهــم أليــة 
حمايــة مــن خــالل عريهــم القســري. وينطبــق ذلــك بصفــة خاصــة علــى أولئــك الذيــن تعرضــوا للضــرب واإلهانــة 
الحــراس  إليهــا  التــي يســعى  المعتقليــن  الهيمنــة علــى أجســاد  يــدل علــى  أنــه  العمليــة. كمــا  أثنــاء هــذه 
ورؤســاؤهم. وتجلــى ذلــك بشــكل خــاص بالنســبة للشــهود الذيــن تعرضــوا للتعذيــب فــي حالــة العــري الكامــل 

أو الجزئي، مثل  و 

كمــا أن خلــع المالبــس القســري عنــد االســتقبال فــي فــرع الخطيــب يشــكل جريمــة اإلكــراه الجنســي 
وفــق المــادة 7 المقطــع 1 رقــم 6 مــن القانــون الجنائــي الدولــي، وينبغــي تقييمــه فــي الحكــم حســب ذلــك. وهنــا 
نوافــق علــى رأي المدعــي العــام االتحــادي مــن حيــث أنــه يجــب تفســير جريمــة االعتــداء الجنســي حســب القانــون 
الجنائــي الدولــي علــى نحــو مماثــل »للجريمــة البديلــة« بموجــب نظــام رومــا األساســي.   وهــذا بــدوره يســتند إلــى 
التدويــن المماثــل لجرائــم العنــف الجنســي فــي القوانيــن الخاصــة بالمحاكــم المخصصــة. ووفقــًا ألحــكام 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا ُيعتبــر التعــري القســري اعتــداًء جنســيًا، إذا كانــت خطورتــه مماثلــة لعناصــر 

لمادة 7 المقطع 1g من النظام األساسي. وينطبق ذلك على هذه الحالة.

وتشــكل التعريــة المذكــورة واإلجــراءات التــي تلــت ذلــك فــي بعــض األحيــان، عنصرًا أساســيًا مــن عناصر 
ظــروف الحبــس، والتــي تشــكل فــي حــد ذاتهــا تعذيبــًا. وبالتالــي فــإن الغــرض مــن ذلــك لــم يكــن ســوى إذالل 
الضحيــة وإظهــار عــدم قدرتهــا المطلــق علــى الدفــاع عــن نفســها، كمــا لــم تخــدم االعترافــات القســرية تحــت 
التعذيــب جمــع المعلومــات. وبالتالــي ال تقــارن هــذه اإلجــراءات بعمليــات التفتيــش الجســدي الشــائعة أيضــًا 
فــي الســجون األلمانيــة. غيــر أنــه فــي معظــم الحــاالت حدثــت التعريــة القســرية مباشــرة بعــد أن ُاعُتــدي علــى 
الســجناء فــي الفنــاء باللكمــات والــركالت الشــديدة، كمــا قالــت، علــى ســبيل المثــال، الشــاهدة  هنــا فــي 
اليــوم 34 مــن المحاكمــة. ُأجبــرت علــى التعــري والقرفصــاء ثــالث مــرات بعــد تعرضهــا للضــرب المبــرح لــدى 
وصولهــا إلــى فــرع الخطيــب فــي مايو/أيــار 2012. كانــت تفــوح مــن الغرفــة التــي كان عليهــا خلــع مالبســها رائحــة 
كريهــة جــدًا وكانــت مغطــاة بآثــار ظنــت أنهــا دمــاء. أدوات التعذيــب كانــت ملقــاة علــى األرض. مــا معنــاه أن 

عنصر اإلكراه الجسدي كان متأصاًل حتى في ظروف التعّري. 

وكقاعــدة عامــة، كان علــى الســجناء خلــع مالبســهم أمــام عــدد كبيــر مــن الســجناء اآلخريــن، وكانــوا أثنــاء 
ذلــك يتعرضــون لإلهانــات والضــرب. وخالفــًا لمــا جادلــت بــه النيابــة العامــة، فــإن حقيقــة أن هــذا لــم يتــم تنفيــذه 
لغــرض اشــباع الممرضــات والحــراس جنســيًا ليــس أمــرًا حاســمًا. . فوفقــًا ألحــكام المحكمــة االتحاديــة العليــا 
بشــأن المــادة 184هـــ مــن مجلــة العقوبــات )الصيغــة القديمــة(، هنــاك إشــارة جنســية واضحــة »بــال شــك فــي 
مجــرد تعريــة النصــف األســفل لجســد المتضــرر«، وبالتالــي ُيعتبــر ذلــك فعــاًل جنســيًا واضحــًا. وتصنيــف الفعــل 
كعمــل جنســي هــو »غيــر مرهــون بهــدف الجانــي الشــخصي مــن فعلــه«.  وقــد أشــار جميــع الشــهود تقريبــًا فــي 
هــذه المحاكمــة مــن الذيــن وصوفــوا طقوس االســتقبال إلى أنهم اعتبــروا أن حدودهم البدنية وخصوصياتهم 

قد انُتهكت بطريقة قاسية بسبب اإلكراه الذي مورس عليهم. 

بالنســبة لموكلينــا، فــإن معرفــة حقيقــة مــا حــدث لهــم فــي ســوريا يعنــي أيضــًا معرفــة تفاصيــل 
مســؤولية المدعــى عليــه، علمــًا أنــه شــخص رآه بعضهــم شــخصيًا، وســمعه آخــرون، والكثيــر منهــم لــم 
يالحظــوه البتــة. لــم يتمكنــوا مــن مالحظتــه، ومــع ذلــك كان هــو الــذي أشــرف علــى مــا يســمى بـ«التحقيقــات« 
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كلها، والذي أمر بها وربما في حاالت فردية أمر باختصارها.

وقــد أبــرز جمــع األدلــة مــدى ســلطته ودرجــة توّرطــه فــي كل جريمــة مــن الجرائــم المتهــم بهــا هنــا. وبهــذا 
الخصوص نوافق على مداخالت المدعي العام االتحادي من تاريخ 2 كانون األول/ديسمبر.

لكــن المدعــى عليــه، وأود أن أذكــر هــذا هنــا، لــم يســاهم فــي ذلــك إال بشــكل غيــر إرادي، إن ســاهم أصــاًل، 
وذلــك عبــر اإلدالء ببيــان متناقــض ومتعــارض بشــكل صــارخ مــع نتائــج جمــع األدلــة. هنــا أيضــًا نتبــع موقــف 
المدعــي العــام االتحــادي. بالطبــع لــه الحــق فــي التــزام الصمــت أو إنــكار التهــم. لكــن موكلينــا كانــوا يأملــون فــي 
أن يســاعد المدعــى عليــه فــي الكشــف عــن الحقيقــة حــول األوضــاع فــي ســوريا وحــول ظــروف اعتقالهــم. لكنــه 
خّيــب آمالهــم تمامــًا، ولــم يحصلــوا إال علــى توجيــه أصابــع االتهــام بشــكل عمومــي باتجــاه عبــد المنعــم 

النعسان وحافظ مخلوف. 

علــى الرغــم مــن أنــه كان   بإمــكان المدعــى عليــه أكثــر مــن أي شــخص آخــر، أن يكشــف عــن تفاصيــل 
نظــام التعذيــب والقمــع علــى أيــدي أجهــزة المخابــرات. فقــد ُدعــي فــي ديســمبر/كانون األول 2011 إلــى اجتمــاع 
مصغــر لخليــة األزمــات مــع رئيــس المخابــرات األعلــى آنــذاك فــي ســوريا، علــي مملــوك. وحضــر فــي نوفمبــر/
تشــرين الثانــي 2012 اجتماعــًا لكبــار مســؤولي المخابــرات فــي وزارة الداخليــة، معظمهــم برتبــة عميــد. َمــن أكثــر 
ــم يفــت األوان بعــد  ــا؟ ل ــم عصرن ــد مــن الضــوء علــى ســياق إحــدى أبشــع جرائ قــدرة منــه علــى تســليط المزي

لتقوم بذلك، يا سيد رسالن!

عمومــًا يمكــن القــول أن هــذه المحاكمــة أســهمت بشــكل كبيــر فــي توضيــح مــدى الجريمــة المرتكبــة 
ضد اإلنسانية والمعاناة الشخصية لكل فرد معني بها.

وكانــت أمنيــة موكلينــا أن تلقــى نتائــج جمــع األدلــة صــدًى واســعًا، حيــث ال تصــل إلــى األخبــار اليوميــة فــي 
ألمانيــا فحســب، بــل أن يعــرف بهــا النــاس فــي بلــدان أخــرى أيضــًا، وتمنــوا لــو أمكنهــم علــى األقل في مســتقبل 
بعيــد الحصــول علــى صــورة دقيقــة لمــا حــدث فــي هــذه المحاكمــة التاريخيــة، وأن يمكــن االعتمــاد علــى هــذه 
بــدء  مــن  قليلــة  أســابيع  فقبــل  المحاكمــة.  حــول  األســد  الرئيــس  تصريحــات  لمواجهــة  أيضــًا  التفاصيــل 
المحاكمــة، عندمــا ســئل عنهــا، أجــاب األســد بــأن الموضــوع كلــه »أكاذيــب«، وأنــه ال يوجــد تعذيــب في الســجون 

السورية.

مــا يهــم موكلينــا بشــكل خــاص هــو البعــد االجتماعــي العــام لهــذه المحاكمــة، دون اإلنــكار بــأن الغــرض 
ــه فــي الئحــة  ــق بالُتهــم الموجهــة ل ــه فيمــا يتعل ــة المتهــم أو براءت ــة أساســًا هــو إدان ــة محاكمــة جنائي مــن أي

االتهام. 
ولكــن فــي الوقــت ذاتــه مــن شــأن المحاكمــات القضائيــة أن تشــير إلــى تطــورات اجتماعيــة مــن خــالل 
توضيــح ومحــاكاة أحــداث محــددة لهــا أهميــة خاصــة بالنســبة للمجتمــع. فعلــى ســبيل المثــال، قالــت إحــدى 
قريبــات أحــد الضحايــا هجــوم باتــاكالن اإلرهابــي فــي باريــس عــن المحاكمــة هنــاك إنهــا توفــر للمجتمــع بأســره 

فرصة لفهم ما الذي حدث له من خالل الكشف عن الخلفيات ومحاكاة الجريمة.

وللمحاكمــات بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي هــذه اإلمكانيــة علــى وجــه الخصــوص، ألن مــا ُيتــداول فــي 
إطارهــا مناســب بشــكل خــاص لتســليط الضــوء علــى الســياق الشــامل للجرائــم وتقييمــه جنائيــًا. ويتكــون هــذا 
الســياق هنــا مــن اعتقــاالت وإخفــاء قســري وتعذيــب واســتخدام عنــف جنســي ضــد عــدد مــن األشــخاص، مــن 
بيــن مــن ملفــات  المرجــح اآلن أن يصــل عددهــم إلــى مئــات اآلالف. كمــا يتكــون مــن 55 ألــف صــورة لمعذَّ
القيصــر ومــن مقابــر جماعيــة مــع آالف مــن الجثــث، لــم تــرد عنهــا ســوى عــدد قليــل مــن التقاريــر الغامضــة هنــا 
وهنــاك قبــل هــذه المحاكمــة. ويتكــون مــن دمــج المستشــفيات فــي نظــام التعذيــب، وقــد تــم الكشــف عنــه 
علنــًا للمــرة األولــى فــي هــذه المحاكمــة أيضــًا. ال يمكــن تصــور أهميــة اجتماعيــة أكبــر بالنســبة للســوريين، فــال 
يــكاد يوجــد أي شــخص فــّر مــن ســوريا لــم يتأثــر بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالجريمــة ضــد اإلنســانية التــي 

كانت موضوع المحاكمة هنا في كوبلنز. 

يقيــم حوالــي 750 ألــف شــخص مــن أصــل ســوري فــي ألمانيــا اليــوم. فــي االتحــاد األوروبــي، العــدد يقــارب 
مليونــًا. وقــد أعــرب موكلونــا عــن أملهــم فــي أن يجــد العمــل المحتــرم الــذي قامــت بــه هيئــة  المحكمــة طريقــه 
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أيضــًا إلــى تلــك األجــزاء مــن المجتمــع األلمانــي التــي يشــعرون أنهــم ينتمــون إليهــا وأن اللحظــات التاريخيــة 
التي حفلت بها المحاكمة ستكون متاحة لألجيال المقبلة أيضًا. ولكن في هذا الخصوص خابت آمالهم. 

فعلــى ســبيل المثــال، كان علينــا تقديــم طلــب لــدى المحكمــة الدســتورية االتحاديــة قبــل الحصــول علــى 
إمكانيــة إتاحــة الترجمــة العربيــة للمحاكمــة للصحفييــن المعتمديــن والناطقيــن باللغــة العربيــة. وحتــى بعــد 
ذلــك القــرار، لــم ُيســمح فــي البدايــة إال للصحفييــن الذيــن تمكنــوا مــن مــلء اســتمارة الطلــب المكونــة مــن 
عــدة صفحــات والمصاغــة باللغــة األلمانيــة فــي وقــت قصيــر نســبيًا قبــل بــدء الجلســات. وبالتالــي لــم تتمكــن 

من تقديم تقارير عن يوميات المحاكمة إال المنظمات التي تملك الموارد الضرورية لذلك. 

وســاد شــعور بخيبــة األمــل أيضــًا بخصــوص إمكانيــة التســجيل الصوتــي للمحاكمــة، جزئيــًا علــى األقــل، 
1 مــن قانــون المحاكــم. مــن شــروط ذلــك أن تكــون  2 ص  169 المقطــع  لألجيــال القادمــة، وفقــًا للمــادة 
للمحاكمــة »أهميــة تاريخيــة بــارزة بالنســبة لجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة«. حســب علمنــا، ُقدمــت ثالثــة طلبــات 
التحفظــات المقــدرة لهيئــة المحكمــة   مــن إمكانيــة أن يكــون  بالتســجيل، وراعــت هــذه الطلبــات أيضــًا 
للتســجيل أثــر علــى إفــادات الشــهود. كان مــن الممكــن منــح الشــهود خيــار الموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى 
التســجيل قبــل اإلفــادة، وعنــد اســتجواب شــهود الجرائــم المباشــرين كان مــن الممكــن االســتغناء عــن 
  Rothschildالتســجيل بشــكل عــام، واالكتفــاء بتســجيل التصريحــات التاريخيــة الهامــة للخبيــر البروفيســور
ولشــهود مثــل Garance LeCaisne ومــازن درويــش وأنــور البنــي وريــاض ســيف لألجيــال القادمــة. كان الطلــب 
األخيــر يخــص تســجيل المرافعــات الختاميــة علــى األقــل، مــع مطالبــة أطــراف المحاكمــة بعــدم ذكــر أســماء 

الشهود الذين تم إخفاء هوياتهم في المحاكمة في مرافعاتهم. 

عــدا ذلــك، وكمــا أشــار إلــى ذلــك البروفيســور Jeßberger فــي طلبــه األخيــر، لــن يجــوز الكشــف عــن الوثائق 
الصوتيــة قبــل مــرور 30 ســنة علــى األقــل. فوفقــًا لقوانيــن المحفوظــات الســارية فــي الواليــات والقوانيــن 
االتحاديــة، ســيتعين علــى المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز أن توافــق علــى معاينــة مــواد األرشــيف قبــل 

انقضاء تلك المدة. 

غيــر أن قــرارات الرفــض لهيئــة المحكمــة لألســف لــم تــراع األهميــة التاريخيــة لهــذه المحاكمــة بالنســبة 
لجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة، علــى الرغــم مــن أن وزيــرة العــدل األلمانيــة المنتهيــة واليتهــا ذكــرت فــي صحيفــة 
FAZ فــي قســم »التاريــخ« هــذه المحاكمــة بشــكل مفصــل فــي مقــال لهــا عــن الذكــرى الخامســة والســبعين 
لمحاكمــات نورمبيــرغ. كمــا تحــدث وزيــر الخارجيــة المنتهيــة واليتــه Heiko Maaß عــن المحاكمــة فــي أحــد 
ــام فقــط، ُعقــد اجتمــاع لمجلــس  ــة العامــة لألمــم المتحــدة. وقبــل بضعــة أي ــادرة أمــام الجمعي ــه الن خطابات
األمــن الدولــي بنــاًء علــى طلــب مــن 13 دولــة، منهــا ألمانيــا، حــول الوضــع فــي ســوريا. وكانــت محاكمــة كوبلنــز 
هــي قضيــة المحكمــة الوحيــدة التــي ُذكــرت صراحــًة فــي نــص الدعــوة. وحتــى الــرأي بــأن هــذا االهتمــام السياســي 
واإلعالمــي العالمــي ال يعنــي أهميــة تاريخيــة بالنســبة لجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة غيــر مفهــوم بالنســبة لنــا. 
كمــا أن قــرار الرفــض األخيــر لــم يلــق تفّهمــًا مــن  جانــب موكلينــا، مــن حيــث أنــه اعتبــر أن للمحاكمــة »أهميــة 
بــارزة بالنســبة للســوريين«، ولكــن فــي الوقــت نفســه أقــّر أن ذلــك لــم يســفر عــن »أهميــة تاريخيــة بالنســبة 
لجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة«. نذّكــر هنــا مــرة أخــرى بــأن ثالثــة أربــاع مليــون شــخص مــن أصــل ســوري هــم اآلن 
جــزء مــن مجتمعنــا. العديــد مــن الموكليــن الذيــن نمثلهــم قــد حصلــوا علــى الجنســية األلمانيــة أو هــم فــي 
صــدد التقــدم بطلــب للحصــول عليهــا. إنهــم وأطفالهــم، ولكــن أيضــًا تاريخهــم، سيســاهمون فــي تطــور 
مجتمعنــا فــي المســتقبل. ومــن المؤســف بالتالــي أنــه لــن تتوفــر مــن هــذه المحاكمــة إال األحــكام - التــي ال شــك 
أنهــا ذات أهميــة تاريخيــة كبيــرة - ومــا وّثقتــه منظمــات المجتمــع المدنــي والصحفيــون المشــاركون فــي 

االدعاء. 

رئيسة القضاة المحترمة، أيها السيدات والسادة القضاة المعاونون،
يسعى كل من السيدات والسادة  ، و ، و ، و ، و ، و  و

شــخصية«  مصلحــة  باعتبــاره  للعــدل  و    ، و  و   ، و   ، و   ، و 
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كضحايــا ومشــاركين فــي االدعــاء، حســبما أقّرتــه المحكمــة االتحاديــة العليــا. ولكــن مــا هــي هــذه المصلحــة 
بالضبــط؟ غنــي عــن القــول إنــه ال يمكــن أن يكــون هنــاك »عــدل« إزاء مــا جــرى لموكلينــا فــي ســوريا، وال ســيما 
فــي الفــرع 251 التابــع للمخابــرات العامــة الســورية فــي دمشــق. ولكــن كيــف يمكــن للمحاكمــة أن تســاهم فــي 

االقتراب على األقل من ذلك الشعور بالعدل؟

تحــدث جــان آمــري، الــذي بــدأ ممثــل النيابــة العامــة االتحاديــة مرافعتــه بكلمــات مــن كتابــه »مــا وراء 
الذنــب والعقــاب – محــاوالت للتعافــي لمصــدوم«،  عــن »انهيــار الثقــة بالعالــم«. فهــذه الثقــة، يقــول آمــري، 

تنهار جزئيًا مع الضربة األولى التي يتلقاها السجين، وتنهار بالكامل من خالل التعذيب الذي يماَرس ضده. 

4

عــن طريــق الحكــم الــذي ســوف تصدرونــه بعــد قليــل، يمكنكــم، أيهــا القضــاة األعــزاء فــي هيئــة المحكمــة، أن 
ُتظهــروا أن التعذيــب والقتــل واالغتصــاب واإلخفــاء القســري بالقــدر الــذي حــدث فــي ســوريا، غيــر مقبــول مــن 
قبــل أي جــزء مــن المجتمــع الدولــي. كمــا يمكنكــم أن تبينــوا أنــه يمكــن مالحقــة هــذه الجرائــم حتــى فــي مــكان مثــل 
كوبلنــز، التــي تقــع بعيــدًا عــن مســرح الجريمــة. ومــن خــالل إثباتكــم بــأن الحمايــة مــن هــذه الجرائــم التــي ُيفتــرض 
أن يوفرهــا القانــون هــي حمايــة عالميــة، آمــل وأعتقــد بأنكــم ســتقومون بدوركــم الســتعادة ثقــة المشــاركين فــي 

االدعاء بالعالم إلى حد ما.
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المشــتركين،  المدعيــن  لمحامــي  ختامــي  بيــان 
سيباستيان شارمر

مالحظــة: تــم اإلدالء بهــذا البيــان الختامــي مــن قبــل المحامــي وشــريك المركــز األوروبــي للحقــوق 
الدســتورية وحقــوق اإلنســان، سيباســتيان شــارمر ، فــي 8 ديســمبر 2021 ، بعــد أقــوال أحــد الناجيــن مــن 

التعذيب.

أعضاء المجلس الموقر،
ممثلي المدعين المشاركين،

ممثلي النائب العام االتحادي،
هيئة الدفاع،

سيداتي وسادتي،

بعــد إنعقــاد أكثــر مــن مئــة جلســة محاكمــة، أنــا وزميلــي د. كروكــر وبالتنســيق مــع زميلنــا الســيد بانــس 
نتحــدث هنــا اليــوم بالنيابــة عــن موكلينــا الناجيــن مــن جرائــم خطيــرة للغايــة ضــد اإلنســانية ارُتكبــت فــي الفــرع 

251 للمخابرات السورية العامة. 

كمــا صــرح زميلــي الدكتــور كروكــر مــن قبــل، أســألكم أن تنظــروا إلــى هــذه المرافعــة كجــزء مــن التقييــم 
الموضوعي والقانوني لما ورد في هذه المحاكمة، وكمرافعة مشتركة مني ومن كال زميلّي.

ــى الكلمــات  ــوم إل ــاح الي ــوم، بعــد أن اســتمعنا صب ــا الي ــي أن أتحــدث هن ــه مــن الصعــب عل ــرف بأن وأعت
المؤثــرة التــي أدلــى بهــا الناجــون أنفســهم، فهــذه التصريحــات تعبــر عــن نفســها بنفســها، ولــن يكــون مــن 

الالئق تكملتها أو تفسيرها. 
ولكــن مــا أود القيــام بــه هــو أن أذّكــر مــرة أخــرى فــي نهايــة هــذه المحاكمــة، ماهــو الموضــوع الحقيقــي 

لهذه المحاكمة ؟
 

الــذي يأتــي بشــكل شــبه تلقائــي فــي مثــل هــذه  فأســهل األجوبــة علــى هــذا الســؤال هــو الجــواب 
المحاكمــات، أي أن الموضــوع هــو مــدى ذنــب المدعــى عليــه أنــور رســالن ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن عواقــب 

قانونية، ال أكثر.

بقــدر مــا قــد تأتــي هــذه االجابــة عفويــًة، إال أنهــا غيــر دقيقــة. فلطالمــا كانــت المحاكمــات الجنائيــة تــدور 
في سياق تاريخي واجتماعي يتجاوز القضايا المتعلقة بالجرائم نفسها ومسألة الذنب المتصل بها. 

لذلــك ليــس مــن المســتغرب أن تكــون مســألة مــدى العقوبــة التــي ســتصدر بحــق أنــور رســالن فــي 
نهاية هذه المحاكمة ثانوية إلى حد ما بالنسبة لمعظم الناجين من إرهاب نظام األسد.

 
الموضــوع هنــا هــو إثبــات الحقيقــة، وللمــرة األولــى فــي العالــم تســتطيع هــذه المحكمــة أن ُتثبــت 
قانونيــًا فــي إطــار محاكمــة جنائيــة رســمية أن نظــام بشــار األســد القاتــل و حلفائــه قــد ارتكبــوا جرائــم ال يمكــن 
تصورهــا ضــد اإلنســانية، وذلــك بتخطيــط مســبق وعلــى نحــو منهجــي ومتعمــد ضــد الســكان المدنييــن للبلــد 
نفســه. وهكــذا أعتبــر أن الديكتاتــور بشــار األســد وحلفــاؤه يمثلــون أمــام هــذه المحكمــة ولــو بشــكل غيــر مرئــي. 
لتكــون بصــورة دائمــة، إلــى جانــب المدعــى عليــه أنــور رســالن، الــذي ســيتعين البــت فــي مــدى ذنبــه والعواقــب 

القانونية التي عليه تحملها.

وقــد يجــد أنــور رســالن هــذا األمــر مؤســفًا، ألنــه يدعــي أنــه قد انشــق عــن النظام الســوري. ولكــن بموجب 
القانــون، ســيتعين علــى هــذه المحكمــة أيضــًا التعامــل مــع الجوانــب الهيكليــة لمســؤولية النظــام وخططــه 



الدعوى

254

وأهدافــه فــي مــا يخــص الحكــم الــذي ســُتصدره، إذ أن ارتــكاب المدعــى عليــه أفعالــه فــي ســياق هجــوم واســع 
النطاق أو منهجي ضد سكان مدنيين على يد نظام بشار األسد هو شرط أساسي إلدانته. 

ومــن المفهــوم أن ركــزت المحكمــة علــى هــذه النقطــة بشــكل كبيــر فــي ســياق أكثــر مــن ســنة ونصــف 
مــن جلســات المحاكمــة. وهــذا لــن يمنــح فقــط الناجيــن الذيــن تحدثــوا فــي إطــار هــذه المحاكمــة وإنمــا أيضــًا 
المنهجيــة  الجرائــم  تبقــى  لئــال  أمــاًل  فــي ســوريا،  وقبــل كل شــيء  العالــم،  أنحــاء  فــي  النــاس  مــن  الكثيــر 
والالإنســانية لنظــام األســد غيــر مرئيــة. بــل أن يتــم إثباتهــا فــي ســياق فحــص موضوعــي لألدلــة فــي إطــار 

محاكمة عادلة ومستقلة، وبالتالي يتم طرحها دوليًا أيضًا.

لقــد ســمعنا عــن فظائــع ال يمكــن تصورهــا فــي هــذه المحاكمــة، ليــس فقــط عــن طريــق تقاريــر العديــد 
مــن المنظمــات الدوليــة التــي تمــت قراءتهــا هنــا والتــي تصــف أبعــادًا ال يمكــن تصورهــا للتعذيــب والقتــل 
واالغتصــاب واالخفــاء القســري وجرائــم أخــرى كثيــرة، بــل أيضــًا بشــكل مباشــر هنــا فــي هــذه القاعــة. وقــد 
ســبق وقــام المدعــي العــام االتحــادي بتقييــم األدلــة بشــكل شــامل وعلــى نحــو مفهــوم جــدًا، وهــو مــا ال ينبغــي 

تكراره هنا مرة أخرى.

إال أنــه ينبغــي التذكيــر، علــى ســبيل المثــال، بإفــادة الشــاهد الــذي حمــل الرمــز  Z 30/19/07، وهــو موظــف 
ســابق فــي مكتــب مدنــي فــي دمشــق تــم إخفــاء هويتــه، واســُتجوب هنــا، وقــد أجبرتــه المخابــرات الســورية علــى 
المشــاركة فــي التخلــص مــن الجثــث علــى نطــاق واســع، جثــث أشــخاص ُقتــل العديــد منهم في أقبيــة التعذيب 

التابعة لجهاز المخابرات العامة السوري. 

فوفقــًا ألقوالــه كانــت شــاحنات مبــردة تأتــي كل يــوم محملــة بمئــات القتلــى، كانــت عليهــم آثــار صعقــات 
كهربائيــة أو كانــت أظافرهــم منتزعــة، وكانــت أجســادهم المزرقــة بفعــل الضــرب، ولــم يكــن مــن الممكــن 
التعــرف علــى وجــوه بعضهــم بســبب شــدة االعتــداءات التــي تعرضــوا لهــا ، وكان بينهــم نســاء وأطفــال. لــن 
ــة تحمــل المناظــر والرائحــة، ولــن أنســى كيــف وصــف  ــه واجــه صعوب ــدًا كيــف أفــاد هــذا الشــاهد بأن أنســى أب
الدمــاء التــي تدفقــت مــن بــاب إحــدى الشــاحنات المبــردة عندمــا قامــت العناصــر بفتحهــا. إن معرفــة عــدد آالف 
 6 100 متــر وبلــغ عمقهــا  التــي يزيــد طــول بعضهــا عــن  األشــخاص الذيــن ُدفنــوا فــي المقابــر الجماعيــة 
أمتارأصبحــت علــى األرجــح أمــرًا غيــر ممكــن، وهــم أشــخاص ال يــزال أصدقاؤهــم وأقاربهــم ال يعرفــون إلــى أيــن 
انتهــى بهــم المصيــر. مــن المؤكــد أن عددهــم هائــل، وأغلــب الظــن أن عددهــم ال يــزال فــي ازديــاد إلــى اليــوم فــي 

أماكن أخرى في سوريا.

كمــا أننــي لــن أنســى جلســات المحاكمــة التــي تمــت فيهــا معاينــة وتقييــم مجموعــة مختــارة مــن أكثــر 
مــن 26,938 صــورة ممــا يســمى بصــور ســيزار هنــا فــي قاعــة المحكمــة مــن قبل الطبيب الشــرعي البروفيســور 

د. روتشيلد الذي يتمتع بخبرة عظيمة. 
 

ُتبيــن هــذه الصــور التــي اُلتقــط بعضهــا مــن زوايــا تصويــر مختلفــة جثــث مــا ال يقــل عــن 6821 شــخصًا 
ممــن تعرضــوا ألقســى أســاليب التعذيــب أو لظــروف اعتقــال اتســمت بالجــوع والمــرض وانعــدام النظافــة 
الصحيــة وغيــاب الرعايــة الطبيــة وميــاه الشــرب. لــوال هــذه الصــور التــي التقطهــا المصــور العســكري الــذي 
يحمــل االســم الرمــزي ســيزار والــذي هّربهــا إلــى خــارج ســوريا مــع صديقــه »ســامي« رغــم تعريــض حياتهــم 
للخطــر، لكانــت عمليــة الكشــف عــن الحقائــق فــي هــذه المحاكمــة ســتكون مختلفــة، ولكانــت النظــرة إلــى 
النظــام الســوري فــي العالــم مختلفــة. وأود هنــا أن أشــكر ســيزار وســامي علــى تصرفهمــا البطولــي بالنيابــة 

عن الناجين الذين سنحت لي فرصة التعرف عليهم.
 

كال األمريــن، أي مــا شــهده الشــاهد Z 30 المســؤول عــن المقابــر الجماعيــة وصــور المصــور العســكري 
ــر فقــط مــن الجرائــم ضــد  الســابق قيصــر – وهــذا مــا يجــب أن نعيــه تمامــًا – يلقيــان الضــوء علــى جــزء صغي

اإلنسانية المرتكبة فعليًا في سوريا. 

فبمــا أنــه مــن الصعــب اســتيعاب حجــم هــذه الجرائــم، فقــد يميــل المــرء إلــى مجــرد التفكيــر فــي األرقــام 
بين والقتلى فقط. وأحجام المقابر الجماعية وأعداد المعتقلين والمعذَّ

إال أّن األمر ال يتعلق باألرقام، بل بمصائر بشر. 
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ــا. نعــم، ال بــد أن نكــّن كل  ــر موّكلين ولهــذا الســبب أود أن أتطــرق مــرة أخــرى بشــكل خــاص إلــى مصائ
االحتــرام لجهــود المدعــي العــام االتحــادي ومجلــس قضــاة المحكمــة الراميــة إلــى الكشــف عــن الجرائــم ضــد 
اإلنســانية التــي ارُتكبــت فــي ســوريا، إال أّن األبطــال الحقيقييــن لكشــف الحقائــق هــم فــي رأيــي الناجــون مــن 

نظام تعذيب بشار األسد وأهالي ضحاياه المفجوعون.

كان لــي الشــرف أن أتعــرف علــى تســعة منهــم فــي إطــار هــذه المحاكمــة وأن أســمع قصصهــم وأدرك 
معاناتهم.

إنهــم يمثلــون مصيــر عشــرات اآلالف مــن األشــخاص الذيــن كافحــوا مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة 
في أقبية تعذيب المخابرات كالفرع 251 المسمى بفرع الخطيب. 

 
طبيب، موسيقي، ناشط

كان يريــد هــو وآخــرون أن يتظاهــروا فــي دومــا فــي 30 ســبتمبر 2011، وألقــي القبــض عليهــم وهم يبحثون 
ــرات  ــة المخاب ــي شــيرت« فــوق رأســه وُضــرب فــي الشــارع. وفــي حافل عــن المظاهــرة. ُســحب قميصــه الـ«ت

أشعل أحد زبانية التعذيب النار في شعر   وجاء آخر وتبول عليه.
تــم نقلــه إلــى فــرع الخطيــب، حيــث كان ينتظــره دوي صرخــات المعذبيــن الالنهائيــة وعــدد هائــل مــن 
الســجناء علــى مســاحة ضيقــة للغايــة، وأوضــاع صحيــة كارثيــة وحرمــان مــن الطعام والمــاء والنــوم واعتداءات 

شديدة تعرض لها في كل جلسة تحقيق. 

تمكــن   دون أن يقصــد ذلــك فــي المحاكمــة مــن التعــرف علــى المدعــى عليــه أنــور رســالن 
كمحقــق لــه، المحقــق الــذي انهــال الجــالدون الذيــن كان يحملــون ألقابــًا مثــل »أبــو غضــب«، بحضــوره وبأمــر 

منه عليه بالضرب مرارًا وتكرارًا.

  موســيقي مميــز ويتمتــع بحــس ســمع مرهــف للغايــة. وهــو قــادر حتــى يومنــا هــذا علــى 
الجــزم علــى وجــه اليقيــن بــأن الشــخص الــذي اســتجوبه فــي جميــع التحقيقــات الثالثــة كان واحــدًا واســتطاع أن 
يميــز ذلــك مــن صوتــه وإن كان معصــوب العينيــن آنــذاك. كمــا اعتــرف أنــور رســالن نفســه عــن طريــق محاميــه 

في إطار هذه المحاكمة أنه هو الذي استجوب   

إلــى جانــب التجــارب المريعــة التــي كان علينــا أن نستفســر عنهــا فــي إطــار جمــع األدلــة بشــكل مفّصــل، 
يهمنــي بشــكل خــاص أال تعتبــر هــذه المحكمــة فــي النهايــة   وبقيــة الكثيريــن الذيــن نجــوا مــن 
الجرائــم ضــد اإلنســانية فــي فــرع الخطيــب مجــرد ضحايــا تعرضــوا للتعذيــب والمالحقــة مــن قبــل النظــام 

السوري. 

لقــد عانــى   بســبب اعتقالــه فــي ســوريا مــن آثــار جســدية ونفســية بالطبــع. إال أن المميــز 
لديــه ولــدى الكثيريــن غيــره مــن الناجيــن مــن وجهــة نظــري أنــه لــم يفعــل بعــد اإلفــراج عنــه مــن فــرع الخطيــب 
وكذلــك مــن ســجنه فــي كفــر سوســة الحقــًا، مــا كان يريــد النظــام الســوري تحقيقــه، أال وهــو الكــف عــن 
معارضتــه للنظــام. بــل بالعكــس فقــد عمــل كـ«طبيــب ميدانــي«، حيــث ســاعد المتظاهريــن المصابيــن، ممــا 
أدى إلــى اعتقالــه مرتيــن أخرييــن مــن قبــل النظــام فيمــا بعــد، قبــل أن يضطــر فــي نهايــة األمــر للهــروب إلــى 

ألمانيا. 

 
مدون، صحفي، ناشط

عمــل فــي البدايــة فــي مجــال حقــوق المــرأة والمعاقين، ثم شــارك في برنامج لدعم اإلعــالم الديمقراطي 
للصحفييــن والمدونيــن فــي ســوريا. فــي عــام 2011 بــدأ بالرغــم مــن المخاطــر الكبيــرة المتعلقــة بذلــك بكتابــة 

تقارير حرة عن قضايا سياسية. 
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فــي تشــرين األول/أكتوبــر 2011 ألقــت المخابــرات القبــض عليــه واقتادتــه إلــى الفــرع 251، حيــث ُســجن 
مــع 25 ســجينًا آخريــن فــي زنزانــة مســاحتها حوالــي 7 أمتــار مربعــة فــي الطابــق الســفلي. كان يمكنهــم النــوم 
بالتنــاوب فقــط، هــذا إن اســتطاعوا النــوم أساســًا، علمــًا بــأن حتــى االســتلقاء علــى الظهــر لــم يكــن ممكنــًا. كان 
المرحــاض مصــدر الميــاه الوحيــد، وكان الطعــام يكفــي لثلــث المســجونين فقــط كحــد أقصــى. كان التعذيــب 
يمــاَرس أمــام البــاب فــي الممــر. لــم يكــن هنــاك ضــوء نهــار، ولــم يكــن الهــواء كافيــًا، كمــا لــم يكــن ممكنــًا معرفــة 

ما إذا كان الوقت لياًل أم نهارًا. 

ــي ُاســتخدمت فيهــا عــدة أســاليب للتعذيــب مــن ضمنهــا »الفلقــة«. كان  ــدأت االســتجوابات الت ــم ب ث
المساجين ُيضربون على باطن أقدامهم وعلى ظهورهم بكابل من أربعة أسالك أو بحزام عسكري.

وخــالل أحــد االســتجوابات، شــاهد   أدوات مختلفــة للتعذيــب، منهــا جهــاز للصعقــات 
الغرفــة وبيــده  الحــراس  أحــد  الكهربائيــة وكابــالت وهــراوات وأحزمــة عســكرية. وأثنــاء االســتجواب دخــل 
كماشــة. وكان   قــد ســمع فــي وقــت ســابق بــأن أظافــر ســجناء آخريــن قــد انُتزعــت. ومــن 

الواضح بأن التلويح بالكماشة أمامه كان من باب التهديد. 

ُعــّذب الســجناء أمــام الزنزانــة. عــاد أحدهــم، وكان ينــزف مــن كلتــا ركبتيــه اللتيــن كانتــا ملتهبتيــن وبــرزت 
عظامهما. 

 
أمــا المحققــون أنفســهم الذيــن كان جميــع عناصــر جهــاز المخابــرات اآلخريــن يخاطبونهــم بــكل احتــرام 
بلقــب »ســيدي«، فنــادرًا مــا لوثــوا أيديهــم بأعمــال التعذيــب، إذ اكتفوا باالســتجواب والتنســيق وإصــدار األوامر، 

بينما أنجز الحراس البقية. 
 

مــازال   يعانــي إلــى اليــوم مــن مشــاكل فــي إحــدى ركبتيــه ومــن آالم فــي ظهــره وعالمــات 
تعذيــب علــى قدميــه. لكــن   أيضــًا لــم يــدع النظــام يهزمــه، فعلــى الرغــم مــن تجــارب الســجن 
ــة لألحــداث وصحافــة  ــة موضوعي ــه بقــي فــي ســوريا وظــل يناضــل مــن أجــل تغطي ــب، إال أن ــة والتعذي الرهيب

مستقلة وملتزمة. 
 

ولم يهرب إلى أوروبا إال بعد أن ُسجن لمرة ثانية ولمدة سنوات عديدة. 

 
معلمة، صحفية، ناشطة

كانــت   تعمــل قبــل الثــورة كمعلمــة رياضيــات، وقــد عرفــت منــذ طفولتهــا مــدى خطــورة 
جهــاز المخابــرات الســوري، فقــد عّلمهــا والداهــا ذلــك. وفــي بدايــة الثــورة فــي ســوريا، عندمــا ُقتــل أنــاس فــي 
درعــا وكان مــن بينهــم أطفــال، قــررت الوقــوف فــي وجــه النظــام علــى الرغــم مــن كل المخاطــر، مــع 

العلم أن هذا كان يمكن أن يؤدي إلى اعتقالها أو حتى موتها. 
وبالفعــل ُســجنت   عــدة مــرات مــن قبــل أجهــزة مخابــرات مختلفــة بســبب دعمهــا 

للمعارضة السورية كناشطة. 

فــي شــباط/فبراير 2012 تعرضــت المنطقــة القريبــة مــن حمــص لقصــف شــديد مــن قبــل النظــام. لذلــك 
جمعــت   أدويــة مــع نشــطاء آخريــن إلحضارهــا إلــى المصابيــن فــي حمــص. تمكنت مــن الحصول 
علــى الكثيــر مــن األدويــة لذلــك الغــرض. وبينمــا كانــت ال تــزال تقــوم بفــرز األدويــة ليــاًل، اقتحــم أكثــر مــن عشــرين 

عنصرًا من أفراد المخابرات بابها وفتشوا الشقة واعتقلوا السيدة  وعددًا من إخوتها.

فــي فــرع الخطيــب ُأجبــرت علــى خلــع مالبســها بالكامــل وفتشــتها ممرضــة مــن مستشــفى قريــب. ثــم 
ُحبســت مــع شــخصين آخريــن فــي زنزانــة انفراديــة مســاحتها حوالــي 1.80 × 1.00 متــر فقــط. كانــت الظــروف 

الصحية كارثية، والرائحة ال تطاق.
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خــالل االســتجوابات العديــدة التــي خضعــت لهــا   اتُّهمــت بتدميــر البــالد. وأثنــاء أي تنقــل 
داخــل القســم، ســواء إن كان مــن أجــل االســتجواب أو عنــد الذهــاب إلــى الحمــام أو إلــى مــكان آخــر، كانــت ُتضرب 
بعنــف، وكانــت تســمع صرخــات المعذبيــن باســتمرار، وكان لديهــا انطبــاع بــأن هنــاك دائمــًا شــخصين علــى 

األقل يتعرضان للتعذيب في نفس الوقت. 
وعندمــا كانــت تســنح لهــا الفرصــة بالنظــر مــن تحــت عصبــة العينيــن، كانــت تــرى شــبانًا ممدديــن فــوق 

بعضهم البعض في الممر. 

ــة  ــه المدوي ــب بشــدة لدرجــة أن صرخات ، تعــّرض شــخص للتعذي ذات مــرة، هكــذا تتذكــر 
توقفت فجأة. وكانت أجساد األشخاص الراقدين في الممرات زرقاء وتكسوها آثار الضرب. 

 
باإلضافــة إلــى ذلــك، تعرضــت   إلهانــات جنســية طــوال الوقــت، فوفقــًا ألقوالهــا كانــت 
»فــي أحســن األحــوال« تنعــت بالعاهــرة، كمــا كانــت هنــاك تهديــدات مســتمرة صريحــة وضمنيــة باغتصابهــا 

هي أو أمها أو أخواتها. وقد تعرضت شخصيًا لتلمس ثدييها، مما يعتبر إكراهًا جنسيًا. 
وبعــد قضــاء فتــرة اعتقالهــا فــي فــرع الخطيــب، ُنقلــت، كالكثيريــن مــن أمثالهــا، إلــى اإلدارة العامــة 

للمخابرات في كفر سوسة، حيث استمرت رحلة عذابها.
 

وبعــد إطــالق ســراحها مــن هنــاك أخيــرًا، بقيــت   فــي ســوريا وواصلــت نشــاطها لصالــح 
المعارضــة. وبعــد اعتقالهــا للمــرة الخامســة واحتجازهــا وتعذيبهــا علــى يــد جهــاز المخابــرات الجويــة وغيرهــا 
مــن األجهــزة، فــّرت إلــى تركيــا فــي أبريل/نيســان 2014. وهــي تعمــل حتــى اليــوم كصحفيــة وناشــطة فــي مجــال 

حقوق المرأة من أجل الكشف عن الجرائم ضد اإلنسانية في سوريا. 
 

ناشطة، عالمة سياسية

ــار التعذيــب  كل إنســان يعالــج صدماتــه النفســية بطريقــة مختلفــة. بعضهــم تــكاد ال تبــدو عليهــم آث
ــاة  ــة، رغــم أنهــا موجــودة بالطبــع. أمــا البعــض اآلخــر فــال يتحملــون حتــى الحديــث عــن معان وســوء المعامل

حبسهم وتعذيبهم. 
 

وتنتمــي   إلــى الفئــة األخيــرة، التــي شــكلت اإلفــادات أمــام الشــرطة األلمانيــة وفــي إطــار 
هذه المحاكمة بالنسبة لها عودة مؤلمة إلى صدمة نفسية قديمة. 

ــه علــى يقيــن أنهــا  فيمــا يتعلــق بتجــارب   ذكــر المدعــي العــام االتحــادي فــي مرافعتــه أن
تعرضــت لتعذيــب شــديد وأنهــا تعرضــت أيضــًا لعنــف جنســي، لكنــه لــم يســتطع أن يحــدد علــى وجــه اليقيــن 
ــه، أيــن ومتــى تعرضــت الشــاهدة لالعتــداءات الجنســية ومــاذا كان نــوع االعتــداء، وذلــك  الــذي تتطلبــه اإلدان
بســبب بعــض التناقضــات بيــن إفادتهــا لــدى الشــرطة وبيــن إفــادة والدتهــا   التــي اســُتجوبت 

في إطار هذه القضية.
 

من وجهة نظرنا ال يمكن قبول هذا المنطق الذي استند عليه المدعي العام االتحادي.

مــن وجهــة نظــر المدعــي العــام االتحــادي قــد ال يهــم فــي نهايــة المطــاف مــا إذا كانــت الشــاهدات 
والشــهود قــد تعرضــوا أيضــًا للعنــف الجنســي وكيــف، فخالفــًا لالئحــة االتهــام اعتمــد المدعــي العــام االتحــادي 
فــي مرافعتــه اآلن أيضــًا إدانــة المدعــى عليــه بارتــكاب جريمــة ضــد اإلنســانية بموجــب المــادة 7 المقطــع 1 رقــم 

6 من القانون الجنائي الدولي، وهو أمر صحيح من حيث المبدأ.
 

لكن ما أهمية هذا األمر بالنسبة ل   اليوم، إذا لم يتم االعتراف بمعاناتها الفردية؟ 

مــن المؤكــد – حتــى فــي رأي النائــب العــام االتحــادي – أن    ُاعتقلــت فــي نفــس الوقــت الــذي 
ُاعتقلــت فيــه والدتهــا    فــي نهايــة مايو/أيــار 2012 ألنهمــا شــاركتا فــي اعتصــام. وقــد ثُبت بوضوح 
مــن خــالل أقوالهــا وأقــوال المدعــى عليــه رســالن وكذلــك أقــوال الشــاهدة   أنهــا اقتيــدت إلــى فــرع 
الخطيــب وُاحتجــزت هنــاك لفتــرة طويلــة. وخــالل هــذه الفتــرة – وقــد قّيــم المدعــي العــام االتحــادي هــذا تقييمــًا 
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صحيحًا أيضًا  – تعرضت للتعذيب على نطاق واسع وتعرضت العتداءات جسدية كبيرة جسيمة. 

وعلــى عكــس العديــد مــن الناجيــن اآلخريــن مــن مرافــق التعذيــب التابعــة للنظــام الســوري، لــم يتــم 
احتجــاز    مــرة أخــرى فــي وقــت الحــق، لذلــك يمكــن وبــدون أي شــك االفتــراض أن كل مــا ذكرتــه 
يتعلــق باحتجازهــا فــي فــرع الخطيــب. أمــا مــا عانتــه أثنــاء احتجازهــا القصيــر فــي الفــرع 40، والحقــًا عنــد نقلهــا 
عبــر كفــر سوســة إلــى ســجن التحقيــق فــي عــدرا، فقــد تمكنــت مــن تمييــزه بشــكل جيــد عــن تجاربهــا فــي فــرع 

الخطيب. 

وكمــا ورد فــي إطــار جلســات المحاكمــة، وصفــت الشــاهدة هنــا وأثنــاء اســتجوابها لــدى الشــرطة حادثــة 
وقعــت فــي غرفــة للتعذيــب فــي فــرع الخطيــب. وفقــًا لذلــك، قــام الحــارس الملقــب بـــ »أبــو غضــب« الــذي 
ســمعنا عنــه مــن ناجيــن آخريــن عديديــن، بضربهــا علــى وجههــا ورأســها بقبضتيــه. ثــم تــم تعريــض الشــاهدة 

للصعق بالكهرباء وهي مثبتة على كرسي، وكانت شدة التيار الكهربائي ُترفع باستمرار. 

بعــد ذلــك، تعرضــت    للتعذيــب بشــيء، تبيــن خــالل هــذه المحاكمــة بأنــه الـ«الكرســي 
األلمانــي«، وهــو لــوح مائــل ُيســتخدم للــوي الظهــر بشــكل مؤلــم قــدر اإلمــكان، وُضربــت علــى أخمــص قدميهــا 

أثناء ذلك. 
 

ذكــرت    أيضــًا، عندمــا ووجهــت بمحضــر مقابلتهــا لــدى الشــرطة، كيــف ُعلقــت مــن يديهــا، 
حتــى ال تتمكــن قدماهــا مــن لمــس األرض. وقــد تحــرش بهــا أبــو غضــب جنســيًا ولمســها فــي كل أنحــاء 

جسدها، وهي مرتدية مالبسها بالكامل.

ودون الخــوض فــي مزيــد مــن التفاصيــل هنــا، مراعــاًة للحقــوق الشــخصية للســيدة    فــإن هــذه 
األفعــال يجــب تقييمهــا فــي ســياق االعتــداء الجنســي بالتأكيــد، ولــو لــم يحــدث اغتصــاب. لــم تســتطع  

راإلكراه الجنسي الذي ارتكبه أبو غضب والذي وصفته للشرطة.   أثناء المحاكمة أن تتذكُّ
 

غيــر أن الســيدة    كانــت قــد قالــت للشــرطة إنــه أغمــي عليهــا فــي غرفــة التعذيــب، ويبــدو أنهــا 
ُأخــذت مــن قبــو التعذيــب إلــى غرفــة أخــرى، وهــي فــي هــذه الحالــة. وقالــت أيضــًا إن هــذا النــوع مــن العنــف 

الجنسي هو على وجه الخصوص الذي تسبب لها بصدمة نفسية.

ولكــن يجــب أال ننســى فــي هــذا الســياق أن المدعيــة المشــاركة   ســبق أن وصفــت عــدة 
تجــارب مــن هــذا القبيــل فــي ســياق اســتجوابها مــن قبــل الشــرطة، وقــد واجهتهــا المحكمــة بذلــك. علــى 
ســبيل المثــال، عندمــا ُعرضــت عليهــا صــور ألشــخاص لــدى الشــرطة، أفــادت أن أحــد الوجــوه ُيذكرهــا بشــخص 

ما، لكنها غير متأكدة من هو.
ــة مــا  ــو شــمله«. ومــن جمل ــه اســم »أب هــذا الشــخص هــو حــارس فــي فــرع الخطيــب، كان ُيطلــق علي

قالته آنذاك حرفيًا:

»لســت متأكــدة إذا كان هــذا هــو نفــس الشــخص. لكــن إذا كان هــذا هــو، فقــد مــررت بتجــارب ســيئة 
معــه. قابلتــه فــي الســجن وكان مســؤواًل عــن االعتــداءات والتعذيــب. قــام بتلمــس نهــديَّ مــن خــالل القضبــان 
وتحــّدث معــي عــن الجنــس. لقــد آذانــي مــن جــراء ذلــك نفســيًا. إنــه قصيــر وقــوي البنيــة بعــض الشــيء. لقــد 

كان قذرًا ولم يعتن بمظهره وكان يضايقني. لقد كان شخصًا مزعجًا. كان لقبه »أبو شمله«. 

كما وصفت المدعية المشاركة نفس الموقف هنا أثناء المحاكمة. 
 

وكان واضحــًا أنهــا اســتطاعت علــى الرغــم مــن تعّرضهــا لصدمــة نفســية تذّكــر حــدوث ذلــك والظــروف 
التــي أحاطــت بهــذه االعتــداءات الجنســية. أمــا فيمــا يتعلــق بالعنــف الجنســي مــن جانــب الحــارس الســادي 
بشــكل خــاص والملقــب بـــ »أبــو غضــب«، المعــروف هنــا جيــدًا، فقــد كانــت ذكرياتهــا أثنــاء المحاكمــة باهتــة 

بالفعل. 
 

ولكــن علــى المــرء أيضــًا أن يأخــذ فــي عيــن االعتبــار كيــف يمكــن لمثــل هــذه الصدمــات أن تؤثــر علــى قــدرة 
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الذاكــرة أثنــاء مواقــف التوتــر العصبــي. وأنــا مقتنــع بــأن مجلــس قضــاة المحكمــة يملــك الخبــرة التخصصيــة 
الالزمة لفهم ذلك. 

بعــد تجاربــي والعديــد مــن المحادثــات التــي أجريتهــا مــع مصابيــن وناجيــن مــن ســوريا، أعتقــد أنــه مــن 
المفهــوم تمامــًا أن الشــاهدة، فــي ضــوء الصدمــة النفســية التــي تعانــي منهــا، لــم تســتطع فــي جلســة فــي 
المحكمــة التــي حضرهــا ســبعة قضــاة وكاتبــة توثيــق وممثلــون عــن النيابــة العامــة االتحاديــة وعــدد مــن 
محامــي الدفــاع والمتفرجيــن والمترجميــن، وبــل حضرهــا المدعــى عليــه نفســه أيضــًا، أن تتذكــر بعــض تفاصيــل 

الوضع الذي كان قائمًا في غرفة التعذيب مع معذبها أبو غضب.

ــم  ــد هــو أنهــا ل ــى وجــه التحدي ــت بهــا الشــاهدة عل ــي أدل ــة األقــوال الت بالعكــس، فمــا يدعــم مصداقي
تحاول أن تؤكد ببساطة ما قالته للشرطة سابقًا، بل حاولت أن تصف بدقة ما ال تزال تذكره اليوم. 

 
لكنهــا أكــدت تعرضهــا للعنــف الجنســي مــن قبــل الحــارس أبــو شــمله علــى األقــل، ممــا يتطابــق مــع 
اســتجوابها لــدى الشــرطة. وبالتالــي، وفيمــا يتعلــق بإدانــة أنــور رســالن بخصــوص االعتــداء الجنســي ضــد 
   أيضــًا، ليــس مــن المهــم مــا إذا كان الحــارس الملقــب بأبــو غضــب قــد مــارس هــو أيضــًا إعتــداًء 
إضافيــًا مــن هــذا القبيــل، بــل يكفــي مــن أجــل إدانــة المدعــى عليــه أن يكــون أحــد الحــراس الخاضعيــن ألمــره قــد 

مارس فعليًا مثل هذه األعمال. 

فيمــا يخــص أقــوال    بشــأن العنــف الجنســاني مــن قبــل الحــارس أبــو شــمله، فــال يوجــد 
شــك فــي صحتهــا. وبالمناســبة، ليــس هنــاك، وفقــًا لتقييمنــا، أي شــك فيمــا يتعلــق بصحــة أقــوال الشــاهدة 
بمــا يخــص الحــارس أبــو غضــب أيضــًا والتــي كانــت قــد أدلــت بهــا خــالل إجــراءات التحقيــق كذلــك، حتــى وإن لــم 
تكــن قــادرة أثنــاء المحاكمــة علــى تذكــر ذلــك بالتفصيــل علــى الرغــم مــن الجهــد الــذي بذلتــه فــي هــذا الســبيل، 

وذلك بسبب صدمتها النفسية. 
ومــا يؤيــد هــذا األمــر أيضــًا األقــوال المقنعــة للشــاهدة   التــي احُتجــزت فــي فــرع الخطيــب 
للمــرة الثانيــة قبــل    بوقــت قصيــر، أي فــي نيســان/أبريل 2012. فهــي أيضــًا وصفــت الحارســين 

»أبو غضب« و«أبو شمله« على نحو خاص بأنهم من هؤالء األشخاص الذين كانوا يهددونها باالغتصاب. 

  
مهندس تقنيات طبية، ناشط، مربي نحل

اســتجواب   الــذي جــرى فــي اليــوم الســابع والســبعين للمحاكمــة هــو األخــر رســخ فــي 
ذاكرتي بشكل قوي. 

فقــد وصــف الشــاهد فــي البــدء بالتفصيــل الكامــل عمليــة اعتقالــه ونقلــه إلــى فــرع المخابــرات الــذي 
تعرض فيه فيما بعد ألسوأ أنواع التعذيب واالعتداءات.

لقــد بــدا بــأن أكثــر مــا صدمــه هــو مــا شــاهده أثنــاء عمليــة النقــل تلــك. وكان مــن المهــم جــدًا أن يشــمل 
جمــع األدلــة هــذا األمــر، ألنــه بدونــه ال يمكــن إدراك مــدى الســلطة الممنوحــة للمخابــرات الســورية عمومــًا 
ومــدى أهميتهــا للنظــام الحاكــم ومــدى الرعــب الــذي كانــت تنشــره بشــكل منهجــي وبــكل الوســائل بيــن 

السكان المدنيين. 

انطلــق    إلــى مــكان عملــه بتاريــخ 14 شــباط 2012، وُاعتقــل فــي الطريــق. كان 
  يحــاول تقديــم المعونــة للنــاس، إذ أنــه ضليــع فــي التقنيــات الطبيــة وكان يعمــل فــي مجــال تركيــب 
الميدانيــة  األجهــزة الطبيــة فــي المستشــفيات وصيانتهــا. أصبــح حينهــا يســاهم فــي إقامــة المشــافي 
وتشــغيلها، وكانــت عبــارة عــن فــرق متنقلــة مرتجلــة قدمــت العــالج الطبــي للمعذبيــن ولجرحــى المظاهــرات 

وضحايا الغارات الجوية، أي أطباء كان يحاولون إنقاذ حياة أناس عزل. 

فــي واحــدة مــن المحطــات العديــدة التــي توقفــت عندهــا الحافلــة التــي كانــت تقلــه، ســمع صــوت 
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طلقــات ناريــة صــادرة مــن مــكان قريــب. بعــد نصــف ســاعة اقتربــت مركبــة مدرعــة مــن الحافلــة، ومــا رآه 
   آنذاك، لن ينساه أبدًا. 

فقــد كان هنــاك طفــل ال يتجــاوز عمــره 15 أو 16 عامــًا مثبتــًا علــى الجهــة األماميــة للمركبــة، وكانــت 
ذراعــاه معلقتيــن إلــى األعلــى وقدمــاه ال تالمســان األرض. كانــت األعضــاء الداخليــة بــارزة إلــى خــارج الجســد، 

وكانت الدماء في كل مكان، بما في ذلك على وجه جثة الصبي.

بعــد ذلــك صعــد الحافلــة ثالثــة أطفــال، أصغرهــم لــم يتجــاوز عمــره خمــس ســنوات، وأكبرهــم عشــر 
ســنوات علــى أقصــى تقديــر. لقــد كانــوا يبكــون ويرتجفــون مــن الخــوف. جلــس األصغــر ســنًا إلــى جانــب  

  في الحافلة وأخبره ردًا على سؤاله بأن أخاه قد قتل للتو. 

تــرك هــذا المشــهد أثــرًا ال يمحــى فــي ذاكــرة    أمــا مــا تعــرض لــه هــو نفســه مــن تجــارب 
أكثر من مريعة في فرع الخطيب فقد تحدث عنها بصورة شبه عابرة. 

كانــت »حفلــة الترحيــب« مــن قبــل عناصــر المخابــرات التــي عايشــها الشــاهد عنيفــة جــدًا، وهــي عبــارة 
عــن طقــوس ســادية تشــمل الضــرب والتعذيــب للســجناء الجــدد. فقــد تعــرض لمــدة ســاعة تقريبــًا للضــرب 
بــكل الوســائل الممكنــة بمــا فيهــا األحذيــة واأليــدي والكابــالت، قبــل أن يســتمر ضربــه بشــدة فــي غرفــة 

التجميع للسجن الواقع تحت األرض في فرع الخطيب. 

فــي تلــك اللحظــة رأى أقــدام ســجناء آخريــن مصطفــة جنبــًا إلــى جنــب مــن خــالل شــق التهويــة للزنزانــة 
الجماعيــة التــي كان مســتلقيًا أمامهــا وحيــث كان يتلقــى الضربــات. فــي ذلــك الموقــف اليائــس بــدأ يدغــدغ 

أقدام السجناء اآلخرين كي يسمع، وقد جّرده الحراس من إنسانيته، ضحكة إنسان. 

فــي وقــت الحــق أودع   فــي زنزانــة جماعيــة لــم تتعــدَّ مســاحتها 25 متــرًا مربعــًا وكانــت 
مكتظــة بأكثــر مــن مئــة ســجين. كانــت الحــرارة والرطوبــة عاليتيــن، وفــي أفضــل األحــوال كان مــن الممكــن 

الجلوس في وضعية القرفصاء، فنظرًا لضيق المكان الشديد لم يكن االستلقاء على األرض ممكنًا. 

ُوجــد فــي الزنزانــة نفســها مرحــاض واحــد للجميــع، وكان عليهــم أن يأخــذوا مــاء الشــرب منــه أيضــًا. 
كانــت الظــروف الصحيــة تفــوق التصــور، ولــم يعايــش    توفيــر الرعايــة الطبيــة للســجناء، كمــا أن 

الطعام ـ في حال توفره ـ كان بالكاد يكون كافيًا إلبقاء السجناء على قيد الحياة. 

مــزق    قميصــه الداخلــي المتبقــي لديــه ليضمــد بــه قدمــي وفخــذي أحــد الســجناء اآلخريــن، 
إذا كانــت الجــروح فيهــا قــد بــدأت تتعفــن. وكانــت أصابــع ســجين آخــر متهشــمة. كانــت حالــة الســجناء عمومــًا 

مأساوية، وفقد العديد منهم عقولهم في ظل ظروف الحبس.

ــًا، كانــت  ــام، وكمــا كانــت الحــال بالنســبة لجميــع المحتجزيــن تقريب اســُتجوب    لســتة أي
عينــاه معصوبتيــن أثنــاء ذلــك. المحقــق نفســه لــم يلــوث يديــه، بــل أعطــى تعليمــات للحــراس. فبعــد أن رفــض 
    عرضــًا »للتعــاون« قــال ألحدهــم: »خــذ هــذا الحيــوان معــك واشــرح لــه كيــف عليــه أن يتعــاون 

معنا!« 

ــه التناســلية. تعــرض للضــرب الشــديد ولصعقــات  بعــد ذلــك مباشــرًة، تلقــى ركلــة عنيفــة فــي أعضائ
كهربائيــة. إلــى جانــب ذلــك ُضــرب أيضــًا بمــا يســمى بالكابــل الرباعــي األســالك الــذي تــم وصفــه مــن قبــل 
ــا والــذي كان يدخــل عميقــًا فــي لحــم المعتــدى عليهــم أثنــاء تلقــي الضربــات بســبب  العديــد مــن الناجيــن هن

األسالك البارزة.

يعاني    حتى اليوم من العواقب الجسدية والنفسية للتعذيب.

بعــد إطــالق ســراحه مــن ســجن التعذيــب التابــع للفــرع 251 واصــل    إقامــة مشــاٍف 
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ميدانيــة جديــدة لمبــادرة »مكتــب األطبــاء األحــرار«، علــى ســبيل المثــال فــي الغوطــة، وبعــد ســجنه الثانــي لــدى 
المخابرات الجوية السورية أنشأ مشفًى ميدانيًا آخر في البادية، قبل أن يهرب من سوريا بصورة نهائية.

  
رجل أعمال، ناشط

كان    رجــل أعمــال ناجحــًا قبــل بدايــة الثــورة وكان يملــك شــركة لجــل الشــعر والكريمــات 
وغيــر ذلــك. زوجتــه مــن درعــا، المدينــة التــي حاصرهــا النظــام فــي عــام 2011 لفتــرة طويلــة وُقتــل فيهــا أشــخاص، 

بينهم أطفال. فذهب    مع زوجته ليشاركا في مظاهرة شهدت هتافات ضد حصار درعا. 
وألن النظــام منــع نقــل الطعــام، وخاصــة الحليــب، إلــى درعــا، ُهتفــت شــعارات مثــل »الحليــب لدرعــا« 
و«أنهــوا الحصــار«. والتقــط    صــورًا لزوجتــه وبناتــه، فضــال عــن صــور أخــرى للمظاهــرة للذكــرى 

الشخصية فقط. ألقي القبض عليه إثر ذلك وُضرب بوحشية.

ُنقــل    فــي البدايــة إلــى الفــرع 40 – مثــل العديــد مــن الناجيــن اآلخريــن – قبــل نقلــه فــي 
نهايــة المطــاف إلــى الفــرع 251. بمجــرد أن وصــل إلــى هنــاك عــرف بالضبــط أيــن هــو، فقــد تعــّرف علــى مدخــل 

الفرع ألن منزل والديه كان على بعد حوالي 200 متر منه فقط، وكان قد أمضى شبابه وطفولته هناك.
   

ومنــذ البدايــة تعــرض لالعتــداءات بالعصــي الخشــبية والكابــالت الكهربائيــة. ومــن الواضــح أن  
  ـ كغيــره مــن الســجناء ـ قــد عايــش اســتخدام عصــا كهربائيــة كتلــك التــي كانــت ُتســتخدم فــي الماضــي 

لسياقة الحيوانات.

ومنــذ بدايــة ســجنه كان يســمع صرخــات المعذبيــن. كان اســتجوابه فــي إطــار التحقيــق الــذي أجــراه 
معــه أنــور رســالن بشــكل مباشــر، فــي البدايــة وّديــًا نســبيًا بســبب صلــة القرابــة بينــه وبيــن الرئيــس الســوري 

السابق   .

لكــن عندمــا ســأله    عــن ســبب وجــوده فــي فــرع الخطيــب، الحــظ علــى الفــور أن شــيئًا مــا 
قــد تغيــر. احمــّر وجــه أنــور رســالن، وتحولــت المعاملــة الوديــة إلــى عكســها، وهــو مــا عــزاه    إلــى 
أن أنــور رســالن أراد تجنــب التعــرف علــى المــكان الــذي كان موجــودًا فيــه. فنــادى حارســًا وقــال لــه »ارميــه 

خارجًا!«

باإلضافــة إلــى الظــروف غيــر اإلنســانية فــي الســجن، تعــرض    بعــد ذلــك للتعذيــب وســوء 
المعاملــة مــرات عديــدة، إذ ُضــرب وُركل وُجلــد بكابــالت كهربائيــة ليطلــق صرخــات لــم يســمعها شــخصيًا فــي 

حياته من قبل. 
كمــا تعــرض للصعــق بالكهربــاء عاريــًا وُســكب عليــه المــاء عــدة مــرات أثنــاء ذلــك، حتــى بلــغ األلــم أقصــى 

حده. وباإلضافة إلى ذلك، ُهّدد بَسجن واغتصاب زوجته وبناته وابنه. 
فــي وقــت الحــق ُنقــل إلــى كفــر سوســة. وقبــل إطــالق ســراحه مــن هنــاك، التقــى فــي الزنزانــة بصبــي بلــغ 
مــن العمــر 15 عامــًا تقريبــًا، كان هــو اآلخــر محتجــزًا قبــل ذلــك فــي فــرع الخطيــب. الحــظ آثــار دمــاء علــى ســروال 
الصبــي واعتنــى بــه كنــوع مــن الصداقــة األبويــة. وبعــد تــردد دام عــدة أيــام، أخبــره الصبــي فــي ضــوء الثقــة مــن 

أين جاءت آثار الدم العديدة على سرواله. 
فقــد أدخــل الحــراس فــي فــرع الخطيــب عصــا مكنســة فــي شــرجه .وكان يعانــي باإلضافــة إلــى اآلالم 
الجســدية الناجمــة عــن هــذا االغتصــاب مــن صدمــة نفســية، لكونــه لــن يتمكــن مــن التحــدث عــن ذلــك مــع أي 
شــخص فــي المســتقبل، إذ عندهــا، وفقــًا لمــا ذكــر    ســيعاني نظــرة ســلبية تالزمــه طــوال حياتــه 

استنادًا للمفاهيم االجتماعية التي تسود في المجتمع السوري.

وبعــد إطــالق ســراحه مــن هــذا الســجن اعُتقــل   مــرة أخــرى وُعــّذب علــى أيــدي المخابــرات 
الجوية في عام 2012، وفي عام 2013 تم اعتقاله للمرة الثالثة. 

إال أن    لــم ُيتــح للنظــام كســر إرادتــه، ولــم يغــادر البلــد إلــى أوروبــا إال فــي عــام 2015، عندمــا 
انهارت أمامه جميع فرص تطوير أي نشاط تجاري في سوريا.
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خبيرة اقتصادية، باحثة في شؤون السالم واألمن، ناشطة، موظفة منظمة غير حكومية

تختلــف قصــة    قليــاًل عــن قصــص الســجناء اآلخريــن فــي الفــرع 251، ولكنهــا ال تقــل عنهــا 
مأساويًة.

نشــأت رهــام حــواش فــي مخيــم اليرمــوك فــي دمشــق. درســت بنجــاح فــي دمشــق وعملــت فــي عــدة 
وظائف، منها العمل في برنامج تأهيلي للمفوضية األوروبية.

مــع بدايــة الثــورة نشــطت    ضــد نظــام بشــار األســد، وكان لديهــا العديــد مــن األصدقــاء 
ذوي التوجه نفسه. كما كانت تعرف أن البعض منهم اختفوا في الفرع 251.

فــي آذار/مــارس 2012 ُفّتشــت فــي الزبدانــي، علــى بعــد حوالــي 40 كيلومتــرًا مــن دمشــق فــي إحــدى نقــاط 
التفتيــش العديــدة التابعــة ألجهــزة المخابــرات، حيــث تــم احتجازهــا. لكــن علــى عكــس العديــد مــن المعتقليــن 
غيرهــا، تــم إطــالق ســراح    مــن هنــاك بعــد ذلــك، ربمــا بســبب عملهــا للمفوضيــة األوروبيــة، غيــر 
أنــه ُطلــب منهــا أن تتوجــه شــخصيًا إلــى الفــرع 251 فــي منطقــة الخطيــب. بالطبــع، أحســت بالخــوف ألن الفــرع 
251 كان ســيئ الصيــت وكانــت    تعــرف أن العديــد مــن النشــطاء وأصدقــاء لهــا ُســجنوا هنــاك، 

والبعض لم يعودوا أبدًا. 

كان منطقيــًا أن    تــرددت كثيــرًا قبــل أن تذهــب إلــى هنــاك. إال أن قــوات األمــن كانــت قــد 
أخــذت منهــا بطاقــة هويتهــا وحاســوبها المحمــول. وبــدون بطاقتهــا الشــخصية لــم يكــن بمقدورهــا التنقــل 
إلــى أي مــكان، فــأي تفتيــش عنــد أيــة نقطــة تفتيــش كان ســيعني اعتقالهــا مجــددًا، وحتــى لــو أرادت الســفر إلــى 

الخارج، فإنها لن تتمكن بهذه الحالة من فعل ذلك. 
 

لذلــك ذهبــت    إلــى الشــعبة 251، بعــد أن حاولــت قبــل ذلــك أن تجــد مخرجــًا مــن ورطتهــا 
بأقل األضرار بواسطة دفع الرشوة. وبدا أن األمور ستجري في هذا االتجاه في البداية.  

ــه لهــا أي ســؤال. ثــم بــدأ  اســُتقبلت فــي غرفــة إداريــة، حيــث كان عليهــا االنتظــار ليــوم كامــل دون أن يوجَّ
استجواب طويل مع محققها الذي أبدى بعض الود في البداية وحاول أن يحصل منها على معلومات. 

 
عندمــا اتضــح أن    لــن تســاعد المخابــرات، تــم تســليمها إلــى أحــد الحــراس. ُعصبــت 
عيناهــا وُكّبلــت يداهــا، وُأنزلــت علــى درج إلــى مــكان ذي رائحــة عفنــة ورطبــة ومثيــرة لالشــمئزاز. وقــد تلقــت 

الشتائم بوصفها »مجرمة« و«عاهرة« والعديد من إهانات التمييز الجنسية األخرى، ثم تعرضت للتعذيب. 

كانــت الجــدران فــي غرفــة التعذيــب ملطخــة بالدمــاء واألوســاخ. علقــت    مــن يديهــا علــى 
الجــدار، دون أن تلمــس قدماهــا األرض، وُتركــت هكــذا لمــدة أربــع أو خمــس ســاعات. ومــورس عليهــا الشــيء 

نفسه في الزنزانة االنفرادية التي ُسجنت فيها من حين إلى أخر بعد ذلك.

باأليــدي والقدميــن. كمــا  للضــرب بمختلــف األشــياء، بســوط، وبكرســي مكســور، وأيضــًا  تعّرضــت 
ُصعقت بالكهرباء، أحيانًا في أكثر أجزاء الجسم حساسيًة. وتعرضت لعنف جنسي، دون أن ُتغتصب. 

عندمــا كان يتوجــب علــى    البقــاء فــي الفــرع، كانــت تتواجــد فــي زنزانــة انفراديــة. كان عليهــا 
أن تســمع كيــف يتعــرض ســجناء آخــرون للضــرب فــي الممــر. فــي إحــدى المــرات،  تمكنــت أثنــاء الســير مــن 
إلقــاء نظــرة خاطفــة مــن تحــت عصبــة العينيــن، فــرأت رجــاًل داخــل إطــار ســيارة يرتــدي ســروااًل داخليــًا فقــط، 

واعتقدت أنه ميت.

لــم تكــن هنــاك رعايــة طبيــة. كمــا أن اإلمــدادات الغذائيــة – حالهــا كحــال الظــروف الصحيــة – كانــت غيــر 
كافية على اإلطالق. وأثناء احتجازها التقت أنور رسالن واستطاعت فيما بعد أن تتعرف عليه.

قد يبدو غريبًا إطالق ســراح    من الفرع من حين آلخر لمدة مؤقتة، ومن ثم اســتدعاؤها 
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ــًا  ــد. لكــن علــى ضــوء عملهــا، فمــن المحتمــل أن يكــون التعامــل معهــا بهــذه الطريقــة أمــرًا منطقي مــن جدي
بمفهــوم المخابــرات. وكذلــك ممارســة التعذيــب كمحــاوالت لتخويفهــا، ربمــا علــى خلفيــة خطــة إلقناعهــا 

بـ«التعاون« في سياق عملها للمفوضية األوروبية. إال أن    ظلت صامدة. 

بعــد إطــالق ســراحها مــن فــرع الخطيــب بقيــت    فــي ســوريا واســتمرت فــي نشــاطها 
السياســي. فــي بدايــة يونيو/حزيــران 2012، عندمــا تأججــت األوضــاع فــي حيهــا بالكامــل وحــدث فيــه قصــف 
واعتقــاالت، اســُتدعيت    مــرة أخــرى إلــى الفــرع 251. وهنــاك قيــل لهــا بوضــوح إن عليهــا شــراء 
تذكــرة ســفر لمغــادرة البلــد دون عــودة. وفــي حــال دخولهــا البلــد مــن جديــد، فســوف ســُتعتقل مــرة أخــرى. كان 
واضحــًا بالنســبة ل    مــا كان ســيحدث لهــا فــي هــذه الحــال بنــاًء علــى تجاربهــا الســابقة ومــا 

تعرفه من سجن العديد من النشطاء اآلخرين.

هكــذا غــادرت    ســوريا. فــي أوروبــا عملــت بشــكل نشــيط جــدًا فــي عــدة منظمــات غيــر 
حكومية وهي مازالت حتى اليوم تترأس منظمة مجتمع مدني في ألمانيا.

وقــد قــررت   أن تدلــي بشــهادتها فــي هــذه المحاكمــة، ومثــل العديــد مــن الناجيــن اآلخريــن، 
وضعــت أهميــة الكشــف عــن الحقيقــة فــي هــذه المحاكمــة فــوق خطــر إعــادة تعرضهــا لصدمــة نفســية مــن 

خالل العودة إلى الماضي. 

  
فنان كوميدي، فنان، ناشط

مــا تقــدم بــه    مــن أقــوال فــي اليــوم 86 مــن المحاكمــة هنــا فــي كوبلنــز رســخ فــي ذاكرتــي 
أيضًا. 

 
اعُتقــل    مــن قبــل ميليشــيات »شــبيحة« تابعــة لفــرع الخطيــب، وُضــرب حتــى كاد أن 
يمــوت، وكان علــى وشــك أن ُيغتصــب بأنبــوب بالســتيكي، وتعــّرض إلعــدام وهمــي، وُأدخــل إلــى فــرع الخطيــب 

في حالة صحية مزرية لدرجة أنه ُنقل من هناك إلى مستشفى التعذيب في حرستا بعد ليلة واحدة.

كبيــرة  أهميــة  المحاكمــة ذات  فــي  تذكرهــا    بشــكل مفّصــل  التــي  االنطباعــات  تعتبــر 
بالنســبة لمــدى التعذيــب وســوء المعاملــة والقتــل الــذي جــرى فــي فــرع الخطيــب فقــط، إنمــا أيضــًا خارجــه بأمــر 

من الفرع. 

فمــن خــالل أقوالــه اســتطعنا أن نعــرف بــأن مستشــفى حرســتا العســكري كانــت تضــم قاعــات مختلفــة 
للمعتقلين تابعة لفروع معينة للمخابرات وخاضعة لرقابة حراس يعملون لتلك الفروع.

وكان لفــرع الخطيــب قاعــة خاصــة بــه أيضــًا هنــاك. وقــد ســبق للمدعــي العــام االتحــادي أن وصــف 
الفظائع التي وقعت في ذلك المستشفى بصورة واضحة. 

م هنــاك مــا يمكــن وصفــه بعــالج طبــي، بــل تعــّرض المعتقلــون هنــاك للضــرب المتعمــد علــى  لــم يقــدَّ
مواضــع أجســادهم المصابــة، وتــم إطفــاء الســجائر عليهــم، وكانــوا يتعرضــون باســتمرار لســوء المعاملــة 

والتهديد واإلهانة بشكل تعسفي. وكانت هناك جثث لسجناء ملقية على أرض الممرات والتواليت. 

أكثــر مــا رســخ فــي ذهنــي مــا رواه    عــن الحادثــة التاليــة: ذهــب مــرة إلــى المرحــاض وارتعــب 
عندمــا وجــد هنــاك جثــة لطفــل يبلــغ مــن العمــر حوالــي 12 عامــًا. كمــا مــات بجــواره فــي نفــس الســرير أحــد 
المحتجزيــن وهــو مربــوط إليــه. وُســحب بعيــدًا مــن قبــل حــراس فــرع الخطيــب فــي وقــت الحــق مــن غيــر عاطفــة، 

بعد أن نّبههم    إلى أن الرجل بارد جدًا.  

بقــي    علــى قيــد الحيــاة فــي مستشــفى حرســتا وأعيــد إلــى فــرع الخطيــب، حيــث خضــع 
الستجوابات. 

إلــى جانــب ظــروف الحبــس الالإنســانية التــي عاشــها الناجــون اآلخــرون أيضــًا، تعــرض   
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لســكب البالســتيك الســاخن الذائــب علــى ظهــره، والضــرب بالكابــالت واألنابيــب، واإلهانــة بإجبــاره علــى شــرب 
المياه النازلة من جهاز تكييف الهواء. لكن   صمد.

 
حتــى اليــوم يحمــل   آثــار اإلصابــات والنــدوب علــى يديــه مــن األغــالل وعلــى ظهــره ألن 

قطعة من لحمه اقُتلعت بواسطة كابالت األسالك، وعلى قدميه، ودون شك يعاني من عواقب نفسية.

ــم كســر العمــود الفقــري لبعــض األشــخاص مــن خــالل طريقــة  ــه الســجناء عــرف كيــف ت ومــن زمالئ
التعذيــب المســماة »الكرســي األلمانــي« وبــأن آخريــن مــن الســجناء تعرضــوا للضــرب بالهــراوات المطاطيــة 
علــى الخصيتيــن، كمــا ُأدخلــت هــذه العصــي فــي شــرجهم. كمــا ُربطــت أوعيــة بالســتيكية مملــوءة بالمــاء 

بقضيب شخص بينما كان معلقًا من يديه.

كان على    أن يشهد في الليلة األولى موت سجين في زنزانته الجماعية. 
 

تجاهل الحراس الرجاء بمساعدة المحتضر. 
 

وعنــد عودتــه مــن المستشــفى فــي حرســتا، شــهد علــى األقــل وفــاة ثالثــة ســجناء آخريــن فــي زنازيــن 
التعذيب الواقعة تحت األرض. وفي الصباح أقاموا عليهم صالة الجنازة. 

ــه، ناشــطًا فــي حركــة االحتجــاج  ــل اعتقال ــذي تظاهــر ضــد النظــام الســوري قب ظــل   ، ال
حتــى بعــد إطــالق ســراحه والعذابــات الفظيعــة التــي تعــرض لهــا، إلــى أن هــرب إلــى ألمانيــا فــي عــام 2013. وهــو 

اآلن مؤلف وفنان كوميدي ناجح في ألمانيا. 
 

وتعتبــر أقوالــه فــي المحاكمــة، وكذلــك لــدى الشــرطة، حــول ماعايشــه مــن تجــارب فــي فــرع الخطيــب 
وفي ما يسمى بـ«مستشفى« حرستا ذات مصداقية مطلقة. 

وحتى األسئلة حول إمكانية تعرُّفه على المدعى عليه لن تغير في هذا األمر شيئًا.

إذ كان قــد صــرح لــدى الشــرطة بإنــه غيــر متأكــد مــن أنــه تعــرف علــى أنــور رســالن كأحــد العامليــن فــي 
الفرع 251، لكنه قال بصدق إنه سوف يتعرف على صورته.

وأوضــح    فــي المحاكمــة مجــددًا، أنــه لــم يتعــرف هنــا للتــو علــى أنــور رســالن كضابــط فــي 
فرع الخطيب، مما يعني أنه لم ُيظهر أية ميول بتحميل المدعى عليه المسؤولية. 

هــذا ال يعنــي أنــه يســتبعد أن يكــون المدعــى عليــه هــو الشــخص الــذي رآه فــي فــرع الخطيــب، ولكــن ال 
يعنــي أيضــا أنــه قــادر علــى التعــرف عليــه. فلمــاذا ُيعتقــد أن الشــاهد ال يقــول الحقيقــة فــي هــذه النقطــة 
بالــذات، كمــا ســَتفترض هيئــة الدفــاع علــى األرجــح، بمــا أّن مــن شــأن هــذا أن يبــرئ المدعــى عليــه أكثــر مــن أن 

يدينه؟ 

  
خبير قانوني، ناشط

ــق  ــة شــوكة فــي حل ــت تلــك المنطقــة بمثاب ــي، وكان ــو 2011 كان    فــي الزبدان فــي أيار/ماي
النظــام الســوري. وفــي عمليــة منســقة للمخابــرات والجيــش تــم اعتقــال أكثــر مــن 100 شــخص هنــاك، بمــن 

فيهم    .
كانــت الرحلــة إلــى فــرع الخطيــب مصحوبــة بالشــتائم والضــرب، وفــي الفــرع تعــرض لعنــف هائــل بــدًءا 
بحفــل الترحيــب الســادي وأثنــاء االســتجوابات، بمــا فــي ذلــك الضــرب بكابــل رباعــي األســالك علــى أخمــص 

قدميه. 
فقد عانى من إصابات في جميع أنحاء جسمه، وال سيما قدميه. 

وأوضــح فــي شــهادته إن شــعور المــرء باأللــم يتالشــى مــع مــرور الوقــت، لكــن ذلــك ال يقلــل مــن التأثيــر 
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النفسي المتمثل بالتعرض للصدمة.
 

بعــد ضربــات شــديدة علــى القدميــن ُأجبــر    علــى القفــز والــدوس بقدميــه بقــوة مــن أجــل 
زيــادة األلــم. وبعــد ذلــك أجبــر علــى االســتلقاء مــرة أخــرى وتعــرض لمزيــد مــن الضــرب علــى قدميــه. بعــد حوالــي 

خمسة أيام ُنقل إلى مكان آخر وأطلق سراحه من هناك. 
 

في وقت الحق قال    على الرغم من معاناته الصعبة جدًا من ظروف تعذيبه وحبسه: 
»مــا واســاني قليــاًل أننــي اعُتقلــت ألجــل قضيــة عادلــة. لقــد قبلــت أن تلــك هــي طبيعــة النظــام الســوري 
وأنــه ال يمكــن أن يكــون غيــر ذلــك، وعندمــا تنشــط مــن أجــل المعارضــة فأنــت تعــرف أن هــذا مــا قــد يحــدث 

لك.«
مــا يجمــع هــؤالء الناجيــن وآالفــًا غيرهــم أنهــم، علــى الرغــم مــن المخاطــر الداهمــة التــي كانــت تهددهــم 
وأســرهم وأصدقائهــم وغيرهــم مــن الناشــطين، قــد خرجــوا إلــى الشــارع ضــد نظــام ال إنســاني كان منــذ بدئــه 

يمارس التعذيب والقتل.
 

يوحدهــم أنهــم ناضلــوا مــن أجــل الحريــة وتقريــر المصيــر، وظــل معظمهــم يفعلــون ذلــك حتــى بعــد أن 
عانوا تجارب مؤلمة في فرع الخطيب. 

 
بالنســبة لــي هــم أبطــال هــذه المحاكمــة. فقــد قبــل بعضهــم إمكانيــة مواجهــة الصدمــة النفســية التــي 
تعــرض إليهــا فــي الماضــي مــن جديــد، مــن أجــل أن يصفــوا تجاربهــم لهــذه المحكمــة علنــًا وفــي ســبيل 

المساهمة في الكشف عن الحقيقة. 
وماذا عن أنور رسالن؟

لقــد ارتقــى أنــور رســالن الســلم الوظيفــي فــي جهــاز المخابــرات الســورية، وكان التعذيــب واالغتصــاب 
والقتــل وســائل معتمــدة ومقبولــة مــن قبــل هــذا الجهــاز قبــل الثــورة وبعدهــا، وبالتالــي كان ذلــك عملــه 

اليومي. 

فتلــك األســاليب هــي التــي اســتخدمتها المخابــرات الســورية منــذ أيــام حكــم حافــظ األســد وفيمــا بعــد 
تحت حكم بشار األسد.

هكــذا ارتقــى أنــور رســالن ســلم المراتــب فــي المخابــرات العامــة إلــى أن أصبــح عقيــدًا، وهــو ثانــي أعلــى 
رتبــة فــي هرميــة ســلطة المخابــرات. أمــا نجاحــه فــي تحقيــق ذلــك وهــو ســني، بالمقارنــة مــع العلوييــن الذيــن 

يتمتعون مبدئيًا بميزات أكثر في النظام . فلم يكن ذلك نتيجة صدفة.

لــم ينتــه المطــاف بأنــور رســالن كعقيــد ومديــر قســم التحقيقــات فــي فــرع الخطيــب مصادفــًة، بــل عمــل 
جاهــدًا مــن أجــل ذلــك، ومــن المفتــرض أنــه أثبــت والءه للمخابــرات بنســبة 120 بالمئــة، الســيما ألنــه قــد مّثــل 
المخابــرات العامــة كأعلــى موظــف لهــا فــي مؤتمــر لعــدة أجهــزة اســتخبارية ســورية فــي وقــت متأخــر، أي فــي 

عام 2012. لقد منحه منصبه العديد من الميزات الشخصية واالقتصادية. 

ــه أقــل قــدر مــن المقاومــة  ــذي كان ســيواجه في ــق ال ــور رســالن الطري ــة عــام 2012 ســلك أن وفــي نهاي
حسب رآيه، وهو الفرار عن طريق األردن.

أمــا إذا كان قــد شــّكل ذلــك فعليــًا انشــقاقًا عــن النظــام، فهــذا أمــر لــن نســتطيع أن نعرفــه علــى وجــه 
اليقيــن فــي إطــار هــذه المحاكمــة. لكنــه أمــر غيــر ذي أهميــة بخصــوص مســؤوليته عــن الجرائــم التــي ارُتكبــت 

تحت إمرته يوميًا في سوريا. 

بــدا نظــام بشــار األســد فــي نهايــة عــام 2012 علــى وشــك االنهيــار، فقــد ســاد توقــٌع مبــرر آنــذاك، أن 
المعارضــة قــد تســتولي علــى الحكــم. وربمــا قامــت عائلــة المدعــى عليــه بعــد مجــزرة الحولــة التــي هــي موطــن 

أنور رسالن بالضغط عليه بالسفر خارج البلد. 
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وكل مــا قالــه أو لــم يقلــه أنــور رســالن بعــد ذلــك فــي األردن أو فــي أماكــن أخــرى حــول خلفيــات فــراره 
المزعومــة، يجــب أن ُينظــر إليــه فــي هــذا الســياق مــن دافــع المدعــى عليــه أال يقــدم نفســه فــي الخــارج كمؤيــد 
إلــى األردن بعيــن االعتبــار، فــإن جهــاز المخابــرات األردنــي كان  متحمــس للنظــام. فــإذا مــا أخدنــا وصولــه 

سيعيده بالتأكيد إلى سوريا، لو لم يقدم نفسه على أنه منشق بدوافع سياسية.

هنــاك شــيء أخيــر أود أن أقولــه للمدعــى عليــه أنــور رســالن فــي حالــة الحكــم عليــه بالســجن مــدى الحيــاة 
مع إقرار جسامة الذنب، كما طلب ذلك المدعي العام االتحادي: 

 
بعــد قضــاء 13 ســنة فــي الســجن ســتقرر هــذه المحكمــة هنــا فــي كوبلنــز كــم مــن الوقــت يجــب أن 
تقضيــه لتنفيــذ عقوبــة الســجن مــدى الحيــاة علــى أقــل تقديــر، قبــل أن تتمكــن حتــى مــن تقديــم طلــب أول 
لإلفــراج المشــروط. وســيكون حاســمًا بالنســبة لهــذا التقييــم أيضــًا كيــف ســيكون تصرفــك بعــد إصــدار 

الحكم.

ليــس هنــا فــي ألمانيــا فحســب، بــل فــي جميــع أنحــاء العالــم ينتظــر آالف الســوريين إجابــة عــن مــكان 
وجود أطفالهم وآبائهم وأقاربهم وأصدقائهم المفقودين.

ساِعد هؤالء الناس في الحصول على خبر يقين حول مصير أحبائهم!
أخِبرنا أين توجد المعلومات التي تزعم أنك هّربتها إلى خارج سوريا!

أخِبرنا من غير تحفظ بما تعرفه عن ذلك!  
فلن يصدق أي إنسان قصة أن تلك المعلومات تم اتالفها في األردن بسبب 

لعب أطفالك. 

سيداتي وسادتي، أعضاء المجلس الموقر،

أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألشــكر جميــع األطــراف مــرة أخــرى علــى التعامــل النزيــه واإلنســاني الــذي 
ساد هذه المحاكمة رغم اآلراء المختلفة في بعض األحيان. 

يجــب النظــر إلــى هــذا الحكــم فــي ســياق تاريخــي إلــى جانــب مــدى ذنــب المدعــى عليــه والعواقــب القانونيــة 
التي ينبغي عليه أن يتحملها.

ــى  ــى وصــف نظــام بشــار األســد عل ــي عل ــد الدول ــى الصعي فمــن شــأن صياغــة حكمكــم أن تســاعد عل
ــه نظــام ينبغــي أال يتفــاوض  ــًا، ويغتصــب ويقتــل. إن ــه: فهــو نظــام إجرامــي، يمــارس التعذيــب منهجي حقيقت

م للعدالة. معه المرء، بل يجب أن يقدَّ

شكرًا جزياًل
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