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 محاكمة أنور رسالن
 

 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة 65التقریر 

 2021كانون األول/دیسمبر،  15: اریخ الجلسةت
 

 
 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 
  1الملّخص/أبرز النقاط:

 
 2021كانون األول/دیسمبر،  15 –الیوم المائة وثمانیة 

 
المّدعون ومحاموھم. حیث شّدد ثالثة مّدعین، كمن سبقوھم، على أھمیة  بھا  أدلى  التي  الختامیة  للبیانات  الیوم األخیر  كان ھذا 

ر بالسجن مشاركة الضحایا في محاكمات الوالیة القضائیة العالمیة. ثم أید كل واحد من محامیھم طلب االّدعاء العام بالُحكم على أنو 
  امدى الحیاة والُحكم بجسامة الُجرم على نحو خاص [مما یعني أن أنور غیر مؤھل لإلفراج المشروط بعد قضاء خمسة عشر عامً 

في السجن]. وخاطب جمیع المتحدثین أنور رسالن مباشرة، وطالبوه بكسر صمتھ في یوم المحاكمة التالي في كانون الثاني/ینایر  
 .ر المفقودینوتقدیم معلومات عن مصی

 
 
 
  

 

قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین    1
كمة؛ وإنما اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضًرا لجلسات المحا

 .ُحِجبَت أسماء الشھودھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. و
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 2021كانون األول/دیسمبر،  15 –الیوم المائة وثمانیة 
 

بالتقاط مقاطع فیدیو وصور قبل بدء الجلسة.   مصّوران. قام  اثنین  ینوصحفیَ صباًحا بحضور سبعة أشخاص    9:32بدأت الجلسة الساعة  
 نالمّدعی. لم یكن محامیا  كل منھما  بجانب محامي  P50و  P1ان  المّدعیعیان العامان كلینجھ وبولتس. جلس  المدّ   العام  عاءومثل االدّ 
 انز حاضرین. بكروكر و

  ین.الختامی ھمان إللقاء بیانیتركت القاضي كیربر الكلمة للمدعیَ 

 P1لـ ختامي البیان ال

جورج    منأیًضا    P1  واقتبس  طرحوا عنكم كل أمل"[ا] أیھا الداخلون،  "  قائًال   ،من الكومیدیا اإللھیة لدانتي  مقتبًسابیانھ الختامي    P1بدأ  
األسباب أن یرغب المرء في زیادة ألمھ. فإزاء األلم ال یمكن لإلنسان إال أن یرغب في توقفھ.   ا بلغتیمكن أبدا ومھم  "[ال]  قائًال أورویل  

 فلیس في العالم ما ھو أسوأ من األلم الجسدي، وفي وجھ األلم وعواقبھ لیس ھناك أبطال" 

المجتمع السوري في    ویرددهلسوري  جھاز المخابرات اكره  تاب  لٌ قوھو  "  والخارج منھ مولود  الداخل فیھ مفقودأن "  موضًحا   P1تابع  
المرء عند] دخولھ   یمّر بھ[  أن   كان ھذا بالضبط ما كان من المفترض   ، P1لـ  وفقًاقد تحول إلى كابوس طویل ال ینتھي.  و السر والعلن.  

 .م المرءك في أماكن مصممة لتدمیر جسم. كانت أیًضا طریقة لتشعر بجسالمعتقالت

الذي لدیھ خبرة واسعة في العمل مع الناجین من   ،]ُحجب االسم[  ،إن معالجھ النفسي  P1قال    ،المحاكمةبعد تحیة القضاة وأطراف  
ساعدتھ    ،P1لـوفقًا    ،القصة التالیة والتي  P1". أخبر المعالج النفسي  صادمةعن تأثیر ومعنى "الذكریات ال  P1أخبر    ،ھولوكوست ال

  ، أنھ عندما كانت قوات الحلفاء قریبة من برلین   P1[في التعامل مع ھذه الذكریات]. أخبر معالجھ النفسي    حدیثمدى أھمیة ال  معرفةفي  
مات الكثیر منھم و  أجبر حراس قوات األمن الخاصة الناجین في معسكر االعتقال على السیر "بأجسادھم الھزیلة" لنقلھم إلى مكان آخر.

  ، وصلوا في النھایة إلى غابة بین برلین وبراندنبورج حیث تُركوا وحدھم في البرد والمشي.  عدموا ألنھم لم یتمكنوا من مواصلة  أو أُ 
 علىذكریاتھم    نقشلكنھم لم ینسوا    ،ن أكل جذوع األشجار للبقاء على قید الحیاةیالناج كان على    ،بعد فترةوضعف.  من ال[في حالة]  

إن ھذه األشجار ال    P1. استمرت األشجار في النمو بثبات وحافظت على ذكرى الناجین المنقوشة على جذوعھا. قال  الجذوعھذه  
 . موجودةما دامت األشجار باقیة الضحایا وستظل ذكرى حتى الیوم  موجودةتزال 

 ؟ ماذا حدث بالضبط  نجوت  یسأل نفسھ "لم  ما زال  لكنھ  ،ألنھ نجاویواجھ معضلة وجودیة    ،إنھ یقف أمام المحكمة الیوم  قائًال   P1تابع  
  ى سوأننا" عاجزون عن فعل أي شيء  "إنھ یعرف    P1؟ ماذا یمكننا أن نفعل إلنقاذھم؟" قال  خلفنایحدث لزمالئنا الذین تركناھم  وماذا  

التي لدیھا طرق ال    ،"رالش"أنھ في فروع    P1ثمن." وصف  مھما كان الوأال نلتزم الصمت    مررنا بھ"  الحدیث عّمااالستمرار في  
  ، أخرون   وكان ھناك  .رواسأُ أو  اختُطفوا  ھم الذین  ءشخًصا ینتظرون أحبا  142,062ال یزال ھناك أكثر من    ،الناس  حصر لھا إلیذاء

أو ألنھم مارسوا حقھم في حریة    ،مشاركتھم في الحركة الدیمقراطیةھم في فرع الخطیب وفروع المخابرات األخرى لمجرد  عتقالاتم  
یتم إنكار    ،یتم إنكار وجود المرء بمجرد دخولھ إلى مثل ھذا المكان [فرع المخابرات]. أوالً   ،P1لـ عن آرائھم. وفقًا    عبرواالتعبیر و

  یعیش مجتمعٌ ف ھكذا یفقد المجتمع ھویتھ.  ھ  إن  P1  قالوفي النھایة وجود مجتمع بأكملھ.    ،ثم وجود مجموعة كاملة  ،وجود شخص واحد
 عن ھویتھ التي ضاعت بفقدان معرفة مصیر أحبائھ وفقدان القدرة على تحقیق العدالة. باحثًا ،بأكملھ

القوة المطلقة وغیر المتوازنة للنظام.    ظھارھو أن جریمة االختفاء القسري والتعذیب كانت أداة أساسیة إل  لمرعبإن األمر ا  P1قال  
وجود النظام. النظام الذي یفتخر أمام العالم أجمع    أساس  تلك ھي  ، P1لـاالستخدام من قبل جمیع فروع المخابرات. وفقًا  ت شائعة  كانو
  ھذه األھوال].من  [تمكنوا من النجاة حتى بعد أن   ،الشعب السوري كل یوم للسیطرة على حیاة خوفرعب وال ال نشرهب

فجأة من مقھى إنترنت   P1  اختُطف   ،اعتقالھ األول  فياعتقالھ.    رتيا على ید النظام خالل فتإنھ كان أحد الذین اختفوا قسرً   P1قال  
حول حقوقھم األساسیة والدیمقراطیة والحریة   ئھمع أصدقا  الفیسبوكإنھ كان یتحدث على    P1ه. قال  ءھ وأصدقاتدون أن یودع حبیب

على    امن مطار دمشق ألنھ قرر أخذ كامیرتھ وخرج إلى الشوارع مصممً   P1  اختُطف  ،اعتقالھ الثاني  وفيوبدایة الثورة السوریة.  
 لم تنجُ   ،لسوء الحظإنھ    P1معتقًدا أنھ یمكنھ تھریب وإنقاذ ما وثقھ. قال    ،الفرار  P1ر  قرّ   ،ُكشف أمرهعندما  ویجري.  كان  توثیق ما  

 القصة معھ.نجت بالتالي  وجسده نجا  إال أن ،الوثائق

والجزء اآلخر من العائلة في انتظارك على الجانب اآلخر من    ،عائلتكأحد أفراد    تودیع  تخیلوطلب من الناس "  ،المحكمة  P1خاطب  
لن تعرف ما إذا كان الشخص قد بدأ بالفعل رحالتھ أم بقي أم قرر    عائلة الشخصإن    P1." قال  فحسب  وفجأة تختفي ھكذا  ،المطار 

تبقى مثل "ماذا حدث ومتى وأین؟" و  في طرح أسئلة على نفسھا  تستمر العائلة  ،في مثل ھذه الحالة  ،P1لـمغادرة ھذا العالم. وفقًا  
تعذیب الناس ومنع التقدم حتى عندما   االنتظار فيالوقت وعامل  النظام  بھا  یستغل    ھذه ھي الطریقة التي.  اعن أحبائھتنتظر وتبحث  

 .عندما یكونون في أماكن اللجوءحتى  ،یكون الناس خارج سجون [النظام] 

سأل "لماذا ال؟" وأجاب "نحن ننتظر".  و"ال نستطیع".    ثم  "لنذھب!"  ًال قائ  ،لصمویل بیكیت"  في انتظار جودوأغنیة "من    P1  اقتبس
تعیشھ. المعضلة ھي أن الخطف    اوما زالت عائالت العدید من المختفین قسرً   ،ألشھرأن تعیشھ    ما كان على عائلتھإن ھذا    P1قال  

ھناك   ،ھ متأكد من أنھ في كل لحظة یقضیھا في ھذه المحكمةإن  P1قال  في سوریا.    ینمستمر  ما زالواواالختفاء القسري والتعذیب  
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أن أسالیب التعذیب ازدادت وتطورت    P1من قبل. وأضاف  لھ  تحمّ وعائلتھ    P1  ىل ما كان علأكثر من عائلة سوریة یتعین علیھا تحمّ 
  ، معلقین بین الحیاة والموت  ،ھناك أشخاص یتعرضون للتعذیب في ھذه اللحظة  إن  P1قال  أكثر على مدى السنوات التسع الماضیة.  

مزق قلوب یكل یوم". ووصف [الشعور] بأنھ    في ُصلبنایؤلمنا  ھذا الشعور "إن    P1. قال  مناصبھمفي حین أن الجناة ما زالوا في  
 الناس.

المحكمة   P1حتى عندما ینجو الناس. خاطب    ،دارأف فإن تأثیر االختفاء القسري یسبب صدمة عمیقة للسوریین كمجتمع و  ،P1لـوفقًا  
خاصة تحت األرض   ،P1وكأنھ في دمشق. قال    P1الیوم البارد الذي یذكره بالطقس في دمشق. شعر    ذلكإنھ كان یقف ھناك في    قائًال 

حیث كان ھو    المعتقالتالوضع في    P1على المعتقلین. وصف    اجدً   اكان البرد في المعتقالت قاسیً   ،یصبح الجو بارًدا. تحت األرض
وبالكاد یتنفسون   ،یرتجفون من البرد   ،محرومین من الطعام والماء،  اةوأقرب إلى الموت من الحی  انفسیً   حطمینوم  وآخرون نصف عراة

ا من حریة معرفة الوقت الذي یقضونھ في الزنازین  إنھ ومئات من المعتقلین اآلخرین ُحرموا قسرً   P1العالم من حولھم. قال    دركونیأو  
الذین   باألشخاص  الملیئة  المجتمعیة  الزنازین  یعیشوا حیاة كریمة.االنفرادیة وفي  أن  ین في معتقلالإلقاء    P1كما وصف    یستحقون 

إنھ وآخرین    P1عائالتھم شیئا عنھم. قال  لم تعرف  مزقة بسبب التعذیب الوحشي.  قطع من المالبس المُ   حیث كانت تغطیھمالممرات  
في دمشق عندما كان یسمع صراخ التعذیب    أنھ في ذلك الوقت إلى    P1  وأشارعالم مواٍز.    في  قدوا كما لو كانوا داخل ثقب أسود أوفُ 

كان یعلم ھو والمعتقلون اآلخرون أنھم غیر قادرین على فعل أي شيء حیال ذلك. وكان الصریر    ،لم یكن للرعب نھایةلیل نھار وعندما  
الذي   الزنازین وإغالقھا  أبواب  فتح  التعذیب    یسبقمن  القتل تحت  أو  التي تضرب    وصرخاتالتعذیب  الكابالت  التعذیب وأصوات 

قال    ایومیً   اتھدیدً   ،الجسد تفكیره في االنتحار عندما    P1للمعتقلین.  یإن ھذا ھو سبب  یقتربون من    السّجانین وھم  سمع صوت كان 
 أو جلسة تعذیب. تحقیقالزنزانة وقبل فتح باب الزنزانة ألخذه إلى جلسة 

  فجل   ،أو إذا استمر األلم لفترة طویلة  ،الفیلسوف األلماني شوبنھاور الذي وجد أنھ "إذا كنا نعاني من آالم جسدیة شدیدة  من  P1  قتبسا
یشبھ أنھ في یوم  إلى    P1  أشار".  وذلك یجعل االنتحار سھًال   ،ھو إیجاد طریقة لوقف ھذا الشعور بأي شكل من األشكالبھ  نفكر  سما  

سیتعرض  كان  وھو یعلم أنھ    ،ا إذا كان یحب الرئیس بشار األسدعمّ التحقیق معھ  الباردة في ألمانیا] ُسئل أثناء    دیسمبر/كانون األول[أیام  
من معصمیھ حتى شعر   لِّقوعُ   ،أیدیھم وأقدامھمبو  بالكوابلبشكل تعسفي    P1بضرب    السّجانونللتعذیب بغض النظر عن إجابتھ. قام  

لم  إنھ    P1خاصة عند النوم. قال    ،أنھ ال یزال یشعر بھذا الشعور في الوقت الحاضر  P1وأضاف  .  المنتصف  من  وكأن جسده ممزق
. شرجھبجسم صلب داخل فتحة    ،ضھ للضربأثناء تعرّ ،  P1وشعر  تعذیبھ.    أثناء  بالكاد یستطیع التنفسوكان  یستطع مساعدة نفسھ  

م  أنھ ل  أشار إلىو.  شقّینإلى    فُلقھ كان كما لو أن رأسھ  إن  P1قال  وشعر بألم شدید في البطن.    الطریق نھایة    إلىوأحس أنھ وصل  
وإلى وبدأ یتصبب عرقا.    ،لم یستطع الشعور بھالذي  یعرف ما إذا كان قادًرا على الصراخ أم ال. سرت رعشة مرعبة وخدر في جسده  

 ویبدأ جسده في التعرق.  ،االختناقببقلق وألم في المعدة و P1یشعر  ،شخٍص عندما یرى عصا في ید  اآلن

الشعور  كان یخشى الحدیث عن الموضوع بسبب  إال أنھ  سراحھ من السجن.  بعد إطالق  أصیب بالتھابات خطیرة    كذلك أنھ  P1وصف  
بعد وره جسده.  األمان والثقة إلى كُ   بانعدام  دفعھ شعورٌ وشعر أن شیئًا ما بداخلھ قد تحطم.  حیث  العار.  احتمال الشعور بالخزي وب

وشعر أنھ عاد إلى ھذا المكان المرعب    ،داخلھ بارًدافي االنتحار. حتى في فصل الصیف الحار كان  كثیًرا    P1فكر    ،إطالق سراحھ
 P1أنھ یعیش بأمان في ألمانیا أو أمریكا حیث یسافر غالبًا للعمل. قال    تقبّل  یستطیعال  أنھ    P1المظلم حیث ُحرم من حریتھ. أوضح  

  عندھا إنھ ال یعرف    P1. عندھا ال یستطیع أن یصدق أنھ یعیش في أمان اآلن. قال  كانوالمإن ھناك أوقاتًا یختفي فیھا إحساسھ باألمان  
 . الحالي أنھ موجود في مكانھ یستصعب تصدیقكما . سیختفيما إذا كان األمن حقیقیًا أم وھًما مؤقتًا 

یسمع أحیانًا ضجیًجا في أذنھ ویفقد إحساسھ بالزمان والمكان. ثم یجد نفسھ في منتصف الشارع عندما تكون إشارة كان  إنھ    P1قال  
. حینھا  عدة مراتقد تغیرت  اإلشارة الضوئیة    تكون[في نفس المكان] لبعض الوقت دون أن یالحظ و  ویقف أحیانًاالمرور حمراء.  

إن    P1. قال  اتحسنت حالتھ تدریجیً   ،ولكن بمجرد أن بدأ العالج النفسي  ،إلى ألمانیا  مجیئھ  ھذه المشاعر أسوأ عندأصبحت    ، P1لـوفقًا  
  P1] في حیاتھ االجتماعیة. معالج  لیستخدمھاسلب الكثیر من قدراتھ التي كان یمكن أن یستخدمھا في الفن أو األفالم أو [  ،مع ذلك  ،ھذا

 . بشكل آمنأن [الصدمة] ستبقى معھ لبقیة حیاتھ ولكن على األقل كانت ھناك طریقة للتعامل معھا أخبره 

تعلم الناس مطابقة    ،P1لـ" وفقًا  من أن یتخیلھ الناس  أأسو  ألنھ أمرٌ نكابده  كان علینا أن  وما    ،تعرضنا لھ  ماالعالم  "ال یصدق    P1قال  
فعلیھم التزام الصمت ألن مجرد التحدث عن   ،إذا حدث "شيء من ھذا القبیل"وتصورات المجتمع واعتبار الرجال أوصیاء الدولة.  

إن المجتمع ال یمكنھ قبول   P1. یقول معالج  طبیعیًامن أن یكون إنسانًا  حرمھ  مما یقلل من قیمة المرء واحترامھ وی  ،ھذا یعتبر ضعفًا 
  ،األمورمثل ھذه    أال تحدثیفضل المجتمع    ،P1وفقًا لمعالج  و.  احیالھ  ھذه التجارب ألنھ ال یرید أن یسمع ألنھ ال یستطیع فعل أي شيءٍ 

 . اضحایاھ  یكسرھادون أن   ،وأن تسود صورة المجتمع القوي

  التامة   السلطة  لدى السّجانمرة أخرى وأن    أحدٌ   إنھ لن یسمع عنھ  التحقیق  قیل لھ أثناء  ،كھذا الیوم بالضبطأنھ في یوم بارد    P1وصف  
بالتعذیب أناس یتفاخرون  إلى أنھ كان محاًطا بأصوات الضرب والضحك والشتائم والتعذیب واإلذالل و  P1. وأشار  یشاءلفعل ما  

مجرد التفكیر في ھذه المقدمة  وكان والتھدید بالقتل. كان الھدف ھو إجباره على االعتراف بأنھ یصنع أفالًما نیابة عن أمریكا وفرنسا. 
 اء كإجرفي ساحة المرجة    ابإعدامھ وتعلیقھ قریبً   أن السجانین كانوا سیقومونلیخاف من    امرة أخرى] كافیً عنھ أحٌد  سمع  أال ی[التھدید ب

 للمجتمع. لیكون عبرة تأدیبي 
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أنور    عشبّ ت وقد  دول أجنبیة.  ب  ةعالق  على  كان  ھھو أن  P1  اعتقالن سبب  إاألول    التماسھفي  بنفسھ  إلى أن أنور رسالن قال    P1أشار  
الغرب لصنع األفالم من  تمویل  الإن    P1كان جریمة تستحق العقاب. قال    P1معتقدات النظام وكان مقتنعا بأن ما فعلھ  من  رسالن  

قال إنھ عوقب ألنھ كان یصور أفالًما وثائقیة وألنھ كان شجاًعا بما یكفي لتوثیق ویعتبر جریمة.    كان  في المقام األول  صنعھاحتى  و
تطلق الذخیرة وھي  ظھر فیھ قوات النظام السوري  تا  أن ھناك مشھدً   P1التي تتضمن مشاھد تنتقد النظام السوري. وأوضح    ،ھذه القصة

  P1أشار  و  على [الصورة].   یدوسون   الناسوظھر سقوط صورة "الدیكتاتور بشار األسد"  وآخر یُ   ،الحیة على المتظاھرین السلمیین
 إال أن إعدامھ ویجب أن یصلي.    سیتم  أنھیحمل ذنبًا كبیًرا و  P1أن    P1أخبر  وقد   ، كان في الزنزانة المجاورة لھمعتقالأن زمیًال  إلى  
P1    یرفض وجود إلھ ویؤمن فقط بالحقیقة والحریة والدیمقراطیة. لم یجد    املحدً نشأP1   لإلیمان والصالة إللھ یشاھد التعذیب   مبرًرا

إن هللا غیر موجود [في فروع المخابرات] وأشار   P1. قال  السّجانونأو یسكت عنھ أو حتى یشارك فیھ ویستمتع بھ كما یستمتع بھ  
مخابرات باعتبارھا  حیاة واحدة وأن ال  لناإلى أن الحقیقة ھي أن    P1" وخلص  میتًا  اإللھوسیبقى    !میت  اإللھ"  المعروفنیتشھ  قول  إلى  

 والبحث عن العدالة بكل الوسائل."علنًا "لقد استعدنا قوتنا للتحدث  P1قال  سلبتھا "منا"." أداة تعذیب"

عامة من    دعواتھناك  ھ كان  إن  P1كان ضحیة حملة تشھیر وكراھیة. وقال    ،أنھ بعد أن شارك تجربتھ في المحكمة  واصفًا  P1تابع  
إن المنظمة نشرت شھادة    P1عنھم یجلس خلفھ مباشرةً في المحكمة. قال    أن ممثًال   P1ادعى  وأنصار أنور رسالن وإیاد الغریب.  

تم نشره مع    ،P1لـفقًا  و.  P1حرفیًا لشھادة    محضًرا وادعى الشخص الذي نشرھا أنھا كانت    ،زور عنھ على موقعھا على اإلنترنت
وبحسب الشخصیة.  ومعلوماتھ  لسحب    ،P1  اسمھ  تعرض لضغوط  أنھ  الناس على كرھھ. وزعم  لتحریض  الشھادة  استُخدمت  فقد 

وزمالئھ    البُنّيإن الناس اتصلوا بھ ومحامیھ أنور    P1إن ھناك أیًضا دعوات لقتلھ ومنعھ من المطالبة بحقوقھ. قال    P1قال    شھادتھ.
في العمل وعائلتھ إلنشاء تسجیالت للمكالمات وللحفاظ على الرسائل أو منشورات وسائل التواصل االجتماعي للتحریض على كراھیة 

P1  كما استخدم "ھؤالء" منصات مدعومة من قطر وتركیا لنشر معلومات كاذبة ومضللة حول .P1تلقت عائلتھ    ، . ونتیجة لذلك
إنھ أُجبر على نقل عائلتھ على    P1سال أشخاص لجمع معلومات عنھ الستخدامھا في التشھیر بھ وعائلتھ. قال  وتم إر  ،تھدیدات بالقتل

التكلفة والصعوبات في العثور على منزل جدید لھم في شمال سوریا. المحكمة كذلك أن ھناك صفحة على   P1  أخبرو  الرغم من 
  ، ید أنور رسالن في ألمانیا" و"صفحة مخصصة لعدالة العقید أنور رسالن فیسبوك یدیرھا أقارب أنور رسالن تسمى "محاكمة العقال

ظلت الصفحة نشطة حتى    ،P1لـ]. وفقًا  P1[ضد    الدعوات  منھا  إن ھذه ھي المنصات التي بدأت  P1تلدو المحترم". قال  قریة    ابن
لترھیب الشھود والضحایا وثنیھم عن الحدیث عن تجاربھم والتسبب  إن ھذه المنصات حاولت استخدامھ مثاالً  P1الیوم. قال  ھذا ذلك
إلى    P1جناة إلى ضحایا. وخلص  الومحاولة تحویل الضحایا إلى جناة و  الشھادةبدالء  اإلفائدة  في  الثقة في ھذه المحاكمة و  فقدانفي  

 بھ أضراًرا نفسیة ومھنیة. توألحق عائلتھتأثیر كبیر علیھ وعلى  اأنھ كان لھ

  إنھ یحب الحدیث عن تجربتھ   P1فقد عاد مرة أخرى إلى المحكمة للمرة الثانیة. قال    ،إنھ على الرغم من كل ھذا  قائًال   P1مضى  
أخبره أن االعتراف بالضرر الذي لحق بھ ال یمنح الجناة انتصاًرا   P1"ألن الصمت لھ تأثیر علینا أكثر من الحدیث". معالج    استمرارب

إلى أن نفس الحملة التي وصفھا أعاله   P1فإن الصمت ھو الذي یمنح [الجناة] شعوًرا بالنصر. وأشار    ،P1أخالقیًا. وفقًا لمعالج  
أیًضا  اط إلى ضحایاأنعن  العفو  بلبت  الغریب وحولتھما  وإیاد  ألنھما    ،ور رسالن  أو  منشقان  ألنھما  أو    نیانسُ وانتقدت مالحقتھما 

یجب على المرء أن یعترف أیًضا بأن أنور رسالن كان   نھإ P1. وقال استھدفھا نظام بشار األسد ومناطق  النتمائھما إلى مناطق قبلیة
 جزًءا ال یتجزأ من نظام التعذیب لنظام األسد.

 تھفقد دفع  ،لم یكن لھا تأثیر علیھ. بل على العكس من ذلك ،خاصة تلك الموجھة ضده وضد ضحایا آخرین ،إن ھذه الدعوات P1قال 
  ، P1لـفقًا وبل ھو مدافع عن معتقدات نظام التعذیب القائم منذ عقود. و  ،یمثل نفسھ وحدهواالعتقاد بأن أنور رسالن لم  إلى االستمرار

من أجل ترھیبھم وعائالتھم ومنعھم    ھموتجریم  وجود الناس   كان النظام یحاول إنكار  ،على مدى عقودویمثل جسد وعقل النظام.  فھذا  
وحاول تقویض ما فعل  وحاول تبریر    رسالن بتدوین المالحظات  قام أنور  ،إلى أنھ طوال جلسات المحاكمة  P1من الكالم. وأشار  

الناس یقوم بتعذیب    جھاًزا  النظامم یقتصر األمر على كون  ل  ،P1وفقًا لـ  مما أدى إلى تقویض تجارب المجتمع ككل.  ، التجارب الفردیة
إن النظام یواصل االستفادة من تجارب الناس ألن النظام لدیھ   P1س. قال  تالعب متمرّ فكر شریر ومُ ولكن النظام أیًضا مُ   ،وإخفائھم

إن ھذه ھي التجارب والمواھب التي شوھت أجساد الناس. إن التعلیم الذي تحدث عنھ أنور    P1الشر. قال  الكشف عن    موھبة في
إن الفرع    P1حیاة في أجسادھم. قال  استعادة ال  ولینعن ملجأ ومحا  باحثینھو سبب وجود الناس "ھنا"    اللتماس الذي قّدمھارسالن في  

إذا خرج  و.  لقتلالعدیدة لالطرق  ھو مكان لتلقین الناس بالعنف على حب نظام بشار األسد واختبار أبشع األسالیب على أجسادھم و  251
یواصلون  سعلى قید الحیاة ویبقى الناس  سھذا فقط لمعرفة إلى متى  وكان  جسده.  فإن آثار ھذه التجارب تبقى على    ،المرء على قید الحیاة

 ]. ما مروا بھالقتال ضده [النظام أو 

لم   ،أنھ في ذلك الوقت  P1أوضح  ولكنھ یواصل المحاولة.    ،وأنھ غیر قادر على التعافي تماًما من تجاربھینقذه  لم    أحًدا  إن  P1قال  
خرًجا  طالبًا بریئًا ومُ   P1كان    ،یحاولون إلحاق العار بھ. في ذلك الوقتالذین  الموالین    وسائل النظام االنتقامیة وال ب  بأسالیبیكن مھتًما  

من التجنید اإلجباري في جیش    ربالھ أراد  و  یبحث عن مستقبلٍ في ذلك الوقت    P1كان  وحلم.    P1كان لدى  وفي بدایة حیاتھ المھنیة.  
من أن ھناك العدید من المدافعین والمتعاطفین مع الجناة الذین   إنھ متأكدٌ   P1یرد أن یكون جزًءا منھ ولو لیوم واحد. قال    مالنظام ألنھ ل

إنھ یرید أن یقتبس   P1قال   ورفع صورتھم عن طریق شیطنة الضحایا.  والتبریر للجناة  إیجاد طریقة إلھانة الضحایا  دینیحاولون جاھ
الكیمیائي والكاتب والناجي من الھولوكوست الذي قال إن "الخلط بین الجالدین وضحایاھم ھو مرض أخالقي أو تأثیر   ،بریمو لیفيمن  

) لنفي حقیقة  قصدأو بغیر    قصدإنھا خدمة ثمینة یتم تقدیمھا (ب  ،قبل كل شيء و  التواطؤ؛على    مشؤومة  جمالي على الجالدین أو عالمة
 من جرائم المجرم نفسھ.  شًراھذه الخدمة لیست في الواقع أقل  إلى أن P1التجارب وأھلیتھا". خلص 
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نع أفالم وثائقیة تنتقد النظام . لطالما اعتُبر صُ خاللھاقبل بدایة الثورة الدیمقراطیة في سوریا واستمر  كصانع أفالم  إلى أنھ بدأ    P1أشار  
وغیره من صانعي   P1طلب النظام من الناس إعاقة  حیث  قیامھم بعملھم.  ل  P1وقد تم تجریم صانعي األفالم مثل    ،جریمة ال تغتفر

إلى أن ھذا كان سببًا أیًضا في    P1القضاء علیھم أو إذاللھم. وأشار    إما  األفالم عن أداء عملھم وتصویرھم كأشخاص خطرین یجب
بإجبار والد إحد النظام السوري مؤخًرا  فیلم "الكھف" على الظھور في وسائل اإلعالمقیام    الفیلم.   محتوى  انافیً   ،ى الشخصیات في 

بعنوان "الحرب األكثر خطورة" في أقوى صحیفة سوریة   مقاالً   ،بشار األسدل  مستشارة السیاسیة واإلعالمیةال  ،بثینة شعبان  وكتبت
 األحداث في سوریا. عن  بإدارة مكتب في الغرب لتلفیق أخبار    P1ھمة  متّ   ،للنظام السوري وفي صحیفة أخرى محسوبة على حزب هللا

ما یقرب من    P1أنتج    ،خالل الثورة السوریة  وثائقیةٍ   شخصیة. على مدار عملھ كمخرج أفالمٍ لل  المقال بأنھ اغتیالٌ   اھذ  P1وصف  
ق الجرائم المستمرة المرتكبة ضد وصنع أفالًما توثّ   ،وصنع أفالًما عنھ  ،قت رعبًا ال یوصفساعة من التسجیالت التي وثّ   2,500

ضربات الو   والتجویعالغازات المحظورة دولیًا وقتل المدنیین واستخدام الحصار  من    السارین وغیره  غاز  ومنھا استخدام  ، السوریین
  P1وقال    . واألسواق  شافيعلى الموروسیا    التي نفذھا النظام  ھجماتالو  استھدفت متطوعي الخوذ البیضاء ومراكز عملھمالتي  جویة  ال

یُ إن ھذا   النظام وحلفائھ.    مضللةٍ   بحمالتٍ قابل دائما  كان  التعذیب وسببًا  كانت خطابات اإلنكار والكراھیة جزًءا من نظام  ومن قبل 
إنھ   P1من أجل الدیمقراطیة وانتھاكات حقوق اإلنسان. قال    ق نضاالً رغم أن أفالمھم توثّ   ،صانعي األفالموسببًا لقتل وعزل    لوجوده
 األفالم اآلخرین مجرد أفراد ملتزمون بالحدیث عن أشیاء ال ترید السلطات سماعھا.  يوصانع

الشر الذي ال یزال یحدث في سوریا ألن النظام الذي یقف وراءه ال یزال في   "فوق األرض وتحتھا"اضطر أن یشھد  إنھ    P1قال  
مما یمنح الناس الثقة بأنھم سیجدون العدالة في مكان ما على ھذه   ،رأى أیًضا األشیاء الجیدة التي فعلھا الناجون  P1السلطة. لكن  

 األرض. 

الذین اختفوا قسًرا.  صانعي األفالم الوثائقیة  وزمالئھ    ]ُحجب االسم[  وصدیقھ الكردي  ]ُحجب االسمإنھ یفكر أیًضا في محامیھ [  P1قال  
  P1. قال  صحوتھیفكر في أشباحھم التي تزوره في نومھ وكما  حتى وفاتھ.    P1یفكر في أصوات صراخھم ورائحتھم التي لن ینساھا  و

 P1قال  القوة لیكون في المحكمة في ھذا الیوم ویتحدث عن تجارب أولئك الذین ال یزالون في ذاكرتھ.  منحھ  یوإن ھذا یمنح حیاتھ ھدفًا  
باستثناء الكشف عن مصیر أحبائھا واعتبار   ، أو العائالت التي تسعى إلى العدالة  لمشوھةال شيء یمكن أن یعید كرامة جثث الناس ا  إن

تعذّ  التي  االمؤسسات  العالم. قال  منظمات إج   لناس وتخفیھمب  أنحاء  الناس في جمیع  المؤسسات ال تزال   P1رامیة ترھب  إن ھذه 
  ، P1لـوفقًا    لكسر إرادة الناس كأفراد أحرار وتقویض حقوقھم الفردیة.موجودة  األماكن  فھذه  أي قواعد أخالقیة.    متجاوزةً موجودة  

یوجد   أالمن المفترض    ،P1لمجتمع. قال  ظًال  ال یُسمح للناس حتى بأن یكونوا  فمن النظام.    خٍ تسعى ھذه المؤسسات إلى إنشاء نس
أن أشخاًصا مثل أنور رسالن وآخرین في منصبھ قبلوا أن یكونوا جزًءا من ھذه المؤسسات.    P1المرء في المقام األول. وأضاف  

إن الخطوة األولى لمنع ھؤالء األشخاص من القیام بعملھم   P1. قال  فحسب  وجودھم  ىینفذون إرادة الشر ویعاقبون الناس علوكانوا  
. وأضاف أن العالم تغیر ولم یعد مكانًا یتجول فیھ الجناة واتعذیب لن یُنسھي الثقة في العدالة والثقة في أن أولئك الذین ماتوا تحت ال

قال إن معاقبة ھؤالء وختفي كل الشرور.  تلن  فإن غیاب الردع لن یجعل المجتمع یقبل ضمنیًا التعذیب و   ،P1لـوفقًا  ودون عقاب.  
 الناس ستؤدي إلى مجتمع عادل. 

مضیفًا أن ھذه كانت الفقرة األخیرة. وأوضح أنھ جاء إلى المحكمة بثقة وامتنان  ، عن تقدیم مثل ھذا البیان الختامي الطویل P1اعتذر 
إنھ تحمل   P1وبإیمان كبیر بفائدة ھذه المحاكمة. قال  ،ينّ أنور البُ  ،مع الشكر لمحامیھ في سوریا ،للمحامي الذي یمثلھ في ھذه القضیة 

  عن أصدقائھ الذیننیابة    یدلي بشھادتھإنھ كان مصحوبًا بفكرة أنھ س  P1قال  ووالمھنیة واالجتماعیة لمشاركة تجربتھ.  العواقب النفسیة  
إنھ جاء أیًضا إلى المحكمة   P1الفرصة لمشاركة تجربتھم. قال    متح لھ"فروع اإلبادة ھذه" ولكن لم تُ المتعلقة بـ  P1نفس تجربة  كابدوا  

بقولھ    P1وابنتھ المستمرة حول ما حدث قبل وأثناء ھذه المحاكمة وما سیحدث في المستقبل. واختتم    عائلتھ للعثور على إجابات ألسئلة  
 وشكر المحكمة. ،المحكمة ةإنھ یثق في حكم

 محمد بیانھ الختامي.  المّدعیندقیقة قبل أن یلقي محامي  15رئیسة المحكمة كیربر استراحة لمدة  تأعلن

*** 

 ] دقیقة 20استراحة لمدة [

*** 

 محمد المّدعینالبیان الختامي لمحامي 

  كم والحُ   وقائعمن حیث ال  بشكل سریع نسبیًامحمد بیانھ الختامي بالقول إنھ، من الناحیة القانونیة، سیتم شرح القضیة    محامي المّدعینبدأ  
فقد فكر    ،ھذه المطالب أیًضا. ومع ذلك  سیؤید. قال محمد إنھ  بالسجن مدى الحیاة والُحكم بجسامة الُجرم على نحو خاص   المطلوب

 أیًضا في عواقب ھذه المحاكمة خارج الجوانب القانونیة. 

أن أي    فعًال ا إذا كان یعتقد  عمّ   أنور. سأل محمد  أنورا یفكر فیھ  إنھ ھو نفسھ محاٍم وأنھ یتساءل أحیانًا عمّ   قائًال   أنور رسالنإلى    نتقلا
 أنور ثالث سنوات. وخاطب محمد    حوالي  محامیھ منذیعرف  ا وشھرً   18منذ    طرافیعرف األ  أنورقتنع ببراءتھ. وذكر أن  شخص مُ 

  أن بانتظاره عاًما تقریبًا و  60یبلغ من العمر    أنور ا بالسجن مدى الحیاة. أوضح محمد أن  كمً  إنھ یجب أن یدرك أنھ سیواجھ حُ قائًال 
حرفیًا قضاء بقیة حیاتھ    سیتعین علیھ  عاًما،  78عمر  المتوسط  وباعتبار  ،  رم على نحو خاصجُ جسامة المع    مدى الحیاةعقوبة بالسجن  



International Research and 
Documentation Center  

6 

تساءل كیف یشعر أنور حیال ذلك. حتى أن ی. قال محمد إنھ  2م10وسیقتصر ما تبقى من حیاتھ على زنزانة مساحتھا    في السجن.
في الوقت الحالي. حیث كانا في وضع    ا، ووجدا أن ھذا سیكون معاكًسا تماًما لحیاتھمالحمیمة  محمدا قد تحدث عن ذلك مع صدیقتھ

ن منزًال. سأل محمد أنور كیف كان یتعامل مع وضعھ الحالي، نظًرا  یان لقضاء اإلجازة أو ما إن كانا سیشترافیھ إلى أین یذھب  انیخطط
 إلى أن علیھ قضاء سنوات شیخوختھ في السجن.

داخل النظام ا  سنّیً بصفتھ    أنورت المحكمة في كثیر من األحیان دور  إنھ خالل األشھر الثمانیة عشر الماضیة، ناقشقائًال  محمد    تابع
  كلیھما  إن  نورماذا یؤمن العلویون. قال محمد ألبو  ةالعلوی  الطائفة  الحكومي، والخیارات المتاحة لھ. ومع ذلك، لم یُسأل قط عن ماھیة

فكرة أن  بة یؤمنون باآلخرة ونّ ھذه األسئلة. قال محمد إن أھل السُ ن كل  ایفھم  اللذینن في قاعة المحكمة  َدیوربما كانا الوحی  ُسنیینكانا  
إن وكان السؤال بالتالي ھو ما یجب فعلھ في حال قیام المرء بشيء سيء. قال محمد    في اآلخرة.  جازونسیُ   الدنیافي    یحسنونالذین  

كان یتساءل عّما إذا كان أنور یشعر بأي ندم بالفعل. اقتبس محمد من اآلیة    الجواب ھو الندم وطلب المغفرة من هللا. غیر أن محمدا
وجد نفسھ  وأنھ  عي أنھ لم یفعل شیئًا  إنَّ هللا یحب التوابین ویحب المتطھرین". ووفقًا لمحمد، كان أنور یدّ   : "من القرآن قائًال   222:2

 في وضع سیئ فحسب.

تقدیم كلماتھ األخیرة في ھذه   نور، یحق ألقانون اإلجراءات الجنائیة األلماني) من  2(  258لمادة  بموجب اأنھ    نورأوضح محمد أل
لم یتمكن الكثیر منھم من رؤیة ما حدث حولھم أثناء  حیث  أن ینتھز ھذه الفرصة للرد على أسئلة الضحایا.    أنورالمحاكمة. وطلب من  

إلى  عتقالاال الذي كان یستوسأل    P1. أشار محمد  فرصة الستخدام صوتھ    رأنولدى    وأنلعنف جنسي.    شخٍص   ضیتعر  دعيما 
 إال أن أنور علیھ فرصة إلظھار معارضتھ للحكومة فعلیًا.    نورومساعدة الضحایا. وأضاف محمد أن استخدام كلماتھ الخاصة یوفر أل

 حرمانھ من السلطة. الذي اّدعى فیھ عن التماسھ األولأیًضا  تراجع أن ی

ا  ومن عمل صالحً   ،جزى إال مثلھامن عمل سیئة فال یُ "  قائًال )  من سورة غافر  40أشار محمد مرة أخرى إلى اقتباس من القرآن (اآلیة  
فرصة لفعل الخیر في اللدیھ اآلن    أنور". وقال محمد إن  رزقون فیھا بغیر حسابمن ذكر أو أنثى وھو مؤمن فأولئك یدخلون الجنة یُ 

فرصتھ   أنورإذا استغل    إنھ  في النھایة، علیھ فقط أن یقف أمام هللا ویطلب المغفرة. قال محمدفھذه الحیاة واالستفادة منھ في اآلخرة.  
 .امسامحتھ أیضً  موكلیھفسوف یطلب من  

مع أكثر    اأنھ تحدث شخصیً   إلى  محمد  أشاربالكذب.    ھموسائل اإلعالم واتُّ   في  ض لھجومٍ ، قال محمد إن موكلھ تعرّ P1إلى    ةٍ في إشار
یتساءل   المرء لربماھذه المحاكمة. وأضاف أن    ءشخص لم یؤمن أي منھم بھذه المحاكمة. ولذلك شكر المحكمة على إجرا  100من  

یظھر    فھولمرتقب سیكون مصدر ارتیاح للكثیرین.  كم ا. وبحسب محمد، فإن الحُ نھایةمحاكمة  لھذه ال  سیكونا إذا  في بعض األحیان عمّ 
وأن ثقتھم  ثقتھم با�.    بوالِ سُ أن أھل دمشق  كذلك  ا أن األمور حدثت بالفعل كما وصفھا الناس. أضاف  نیً أكدت قانو  عادلةً   أن محكمةً 
 .احلمً  الثقة ستظل  ھ بالنسبة لكثیرین آخرین،اختتم محمد بالقول إن .2021 ،ینایر/كانون الثاني 13في ستُسترجع 

 رایجر محامي المّدعینلبیان الختامي لا

القانون األلماني للجرائم ضد   من  7المادة    العودة إلى أساس ھذه المحاكمة:  بیانھ الختامي بالقول إنھ یودّ   رایجر  محامي المّدعینبدأ  
القانون األلماني للجرائم   من)  1(  7تقدم المادة  حیث  وقال إنھ ال یوجد تعریف قانوني مشترك للجرائم ضد اإلنسانیة.    القانون الدولي.

تحدث عن التسامح واالحترام والتعاطف.  سن  نافإن  ،تعریف لغوي لإلنسانیةإذا أردنا إیجاد    إال أننا  الخاص.  اتعریفھ  ضد القانون الدولي
 إن ھذا تناقضٌ   رایجرقال    .النزعة اإلنسانیة رحمة وال] على أنھا  Menschlichkeit" اإلنسانیة [دودنیعّرف القاموس األلماني "و

  أنور رسالن إن    رایجرفرع الخطیب. وقال  /251الفرع    قبوماتت في    ،صارخ مع ما حدث للناس في سوریا. ماتت اإلنسانیة في سوریا
 .ب على ذلكوالمھم أن یحاسَ المنصف فمن  ،في سوریا. لذلك اإلنسانیةمسؤول أیًضا عن موت 

ھؤالء األشخاص الذین كبیًرا ل  احتراًمایكّن  إنھ    رایجري. قال  نّ وأنور البُ   P1مثل    أشار رایجر إلى أن المحكمة استمعت إلى شھودٍ 
ضھم لالعتقال كیف تمكن ھؤالء األشخاص من مواصلة القتال رغم تعرُّ   لءودائما ما تسایواصلون دائًما الكفاح من أجل اإلنسانیة.  

التعذیب.   نصارستكون اإلنسانیة دائًما أقوى من أ  ،النھایةفي  وإن العدالة یمكن أن تتحقق بعدة طرق مختلفة.    رایجروالتعذیب. قال  
 إلى أن التعریف اللغوي الصحیح لن یكون إال ذا صلة محدودة وسیكون في الغالب ذا صلة سیاسیة. رایجرخلص 

ألمانیا بلد تحكمھ سیادة ا.  بعیدً   یكن  لم  أن الموضوع  إال.  في ذھنھ  كوبلنتسأقبیة التعذیب في سوریا بعیدة كل البعد عن  إن    تابع قائًال 
بالتالي إشارة  ھي  إن المحاكمة    رایجرولھا والیة قضائیة لمحاسبة جمیع الجناة بموجب مبدأ الوالیة القضائیة العالمیة. قال    ،القانون

 للعالم بأسره.

دون   اآلن إلى ھذه الفظائع بقیت لم یستطع تصدیق كیف  P28ألن  ،P28 ،مع موكلھ  نقاشاتإلى أنھ أجرى العدید من ال رایجر أشار  
خیبة    فإن ھذه اإلجابة  ،ایجرفقًا لرومن المستحیل محاسبة جمیع الجناة في الوقت الحالي. و  كان  أن یخبره أنھ  رایجرعقاب. كان على  

كانت ھناك محاولة  حتى أنھ  صھم.  لروایة قص  وفرصةً   أعطت الناس مساحةً   كوبلنتسمن السوریین. لكن محاكمة    لكثیرٍ   كبیرةٍ   أملٍ 
 مع بشار األسد یعرف ما ھو علیھ. أن كل من یجلس على طاولةٍ  رایجر. وأضاف P1إلسكات 

المسؤول عن كل معاناتھ    أنور رسالن،[من خالل محاكمة]    قد استُعیدت  كرامتھ  یشعر أنأخبره أنھ    ،P28  ،إن موكلھ  رایجرقال  
 المّدعي ومكتب  )  BKAالشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة (توجیھ الشكر إلى    P28رید  ی.  مدعى علیھعلى مقعد ال  اآلن] جالسٌ ھو  [و

على الرغم من    ،اعتُقلأخبر المحكمة كیف    P28إلى أن    ایجر. وأشار ركوبلنتسالعام االتحادي األلماني والمحكمة اإلقلیمیة العلیا في  
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یظل    ،في األسماء. ومع ذلكتشابھ  لمجرد    اعتُقلأنھ    P28ال یعرف أسباب اعتقالھ حتى یومنا ھذا. یفترض  وأنھ  ناشًطا.    لم یكن  أنھ
أنور  النظام السوري و  ارتكبھاإن ھذا یظھر األعمال الالإنسانیة التي    رایجرقال    األول.  التماسھصامتًا ویختبئ وراء    أنور رسالن

وأنھ ال یزال یعاني من ھذا   عتقالتفید بأن المعتقلین تعرضوا للترھیب النفسي أثناء اال  P28مالحظة من    رایجرتال  كما  .  رسالن
النوم وحده في الظالم.   ال یستطیعابنھ    وأن  فیھا.اعتُقل  إنھ ال یزال یعیش في زنزانة الموت التي    P28الضغط النفسي حتى الیوم. قال  

ه. خلص اأذن  تطنّ   أنال یستطیع النوم دون  ووال تزال الصور في رأسھ.    ،ینسى ألمھ لیوم واحدفي بیانھ إنھ ال یستطیع أن    P28قال  و
P28 بعد اآلن إلى أنھ لم یعد نفسھ. 

لم یتم التطرق سوى للنزر الیسیر من  وفقًا لرایجر،  و  .أنورحاسب  ویأمل أن یُ   المروعةإلى األبد بتجاربھ    ُوصم  P28إن    رایجرقال  
التي ال یمكن تصورھا. وأضاف أنھ ألسباب قانونیة لم یتمكن موكلھ اآلخر من المشاركة في ھذه المحاكمة. لذلك ینبغي الضحایا  معاناة  

 العام االتحادي متابعة المزید من ھذه القضایا. المّدعيأن یواصل مكتب 

  صرخات   كان یسمع حیث  ھ.  بیشارك  كان  بما   درایةكان على  وبحظر التعذیب.    علم كان ی، بصفتھ محامیًا، أنور رسالن إن    رایجرقال  
بالتأكید "رجل الخطیب    أنورإن    رایجرالتعذیب كل یوم ویرى معتقلین مصابین. قال     مخضرًما   كان ضابًطالقد  ".  الصالح لم یكن 

انشق عندما انقلب النظام على   أنورإن    رایجریومنا ھذا. قال    إلىو  2011كب منذ عام  رتكانت تُ ارتكب جرائم النظام التي    عنصًراو
 . اشخصیً تضّرر  ألنھ   منفعتھ الذاتیةفإن انشقاقھ لم یكن بسبب إنسانیتھ بل لمجرد  ،ومع ذلك ،مسقط رأسھ

مع الُحكم بجسامة الُجرم على  بالسجن مدى الحیاة  بالُحكم عین العامین في المطالبةالمدّ  یؤید ،نیابة عن موكلھ ،بالقول إنھ رایجراختتم 
 ھذه المحاكمة. أعباءالذي یجب أن یتحمل  نور رسالنأل نحو خاص

 شولتس  محامي المّدعینالبیان الختامي ل

بالُحكم على   ینالعامن  المّدعیطلب   ،P25نیابة عن موكلھ،    یؤید. وھو  ب أي تكرارٍ نُّ إنھ سیحاول تج  أوالً   شولتس  محامي المّدعینقال  
واحًدا من القالئل المحظوظین الذین   P25"كان    شولتس. قال  والُحكم بجسامة الُجرم على نحو خاصبالسجن مدى الحیاة    أنور رسالن

بأنھ في وطنھ مرة أخرى في ألمانیا حیث    P25أن یشعر    شولتسیأمل    ،جان أمیريمن    مقتبًسانجوا من الجحیم بعد عشرة أیام."  
: لم  الجدید  P25  مولودالمحكمة قصة تسمیة    شولتسأخبر    ویتعرض اآلن بال حول وال قوة للبیروقراطیة الباردة.  عائلتھیعیش مع  

ال ابن  مُ یقبل  یحمل  أن  األلماني  والده  P25سجل  اسم  تقلیدٌ   ،نفس  ھذا  أن  من  الرغم  أنھ.  سوريٌ   على  كانت    لتس،شوأضاف    ،إال 
وضع   بتفصیل  على الفور  هتلقى المولود الجدید رسالة تخبرحیث  أسوأ.    )BAMF(  المكتب االتحادي للھجرة والالجئین  بیروقراطیة

على    شولتس،اللجوء الخاص بھ كتابیًا. لذلك اضطر المولود الجدید إلى توكیل محاٍم لمساعدتھ في التعامل مع السلطات األلمانیة. قال 
 تمكنت في النھایة من التعامل معھا.   العائلةإال أن  ،للغایة شدیدةالرغم من أن البیروقراطیة األلمانیة كانت 

یُزعم أن  حیث  "الكرسي األلماني".    ھيإحدى أدوات التعذیب التي ورد ذكرھا كثیًرا في ھذه المحاكمة    مشیًرا إلى أن  شولتسمضى  
جھاز المخابرات قد علمت  )  GDRالنازیین ھم من جلبوا ھذه األداة إلى سوریا. ھناك أیًضا شائعات بأن جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة ( 

 .هالتعذیب ھذأداة استخدام  السوري كیفیة

لویس  أحكمت محكمة فرنسیة على    ،بدأ رجل یُدعى جورج فیشر ببیع مخلل الملفوف. في الوقت نفسھ  ،1954في عام    شولتس، قال  
. تم تعقب برونر من  غیابیًا  مرتین باإلعدام  ،ف بحل المسألة الیھودیةكلّ أعلى تكنوقراطي نازي مُ   ،مانخالید الیمنى ألدولف أی  ،برونر

 ، 1966في جمیع القضایا المتعلقة بالتعذیب. في عام  جھاز المخابرات  النھایة إلى سوریا حیث أصبح مستشاًرا لقبل الموساد ولجأ في  
أنشأ برونر وحافظ األسد شبكة من أجھزة    ،1971بحلول عام    إنھ  قائًال   شولتس   تابعالتقى برونر بالرئیس السوري آنذاك حافظ األسد.  

ونر مستشاًرا للرئیس ومساعًدا للدولة البولیسیة. طلب برونر الحمایة في سوریا من الموساد  كان بر  المخابرات تحت سیطرة العلویین.
إن برونر وصف ذات    ، رغم ذلك،تقول  إن الشائعات  شولتسحصل برونر على منزل وحمایة. قال    ،في سوریاوالذي كان یطارده.  

  نتقل . ا251الفرع  وُزعم أنھ كان    ،ةن التعذیب السوریوسجإحدى  ورد أنھ انتحر في    ،2001في عام  ومرة حافظ األسد "بالكلب".  
دعمت جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة    ،إنھ في منتصف الستینیات  قائًال   التابع لجمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة  جانب القصةإلى    شولتس

]  وزارة أمن الدولة في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة  رئیس[میلكي  حتى أن إریك    .برونر السابق  عملحزب البعث من خالل البناء على  
إن التعاون بین أجھزة المخابرات   شولتسالتقى بزمیلھ السوري عبد الناصر في مقر أمن الدولة في ألمانیا الشرقیة في برلین. وقال  

إن جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة كانت "طبیب تولید جھاز التعذیب السوري". أرادت الحكومة   شولتسعزز بالتالي. قال  في البلدین تَ 
 .1989أبریل /نیسانالتخلص من برونر لكن ترحیلھ فشل في بعد ذلك السوریة 

عمل في مدن مختلفة في سوریا كجزء من تدریبھ    أنورإنھ من المعروف أن    قائًال   نور رسالن،إلى السیرة الذاتیة أل  شولتس  انتقل
إلى أن جھاز أمن    شولتسوالمھارات العملیة المطلوبة من الصفر. أشار    المخابراتتعلم عمل  والمخابرات.    معوتورط في التعذیب  

األلماني    كافئوھو الم  ،تحقیق"  ھیئةوھي بمثابة    ،الدولة في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة كان لدیھ قسم یسمى "اإلدارة الرئیسیة التاسعة
 سیاسة للدولة.بمثابة التعذیب كالھما استخدم حیث . 251لقسم التحقیق السوري في الفرع 

في    شولتسقال   الدولة  وأمن  السریة  الدولة  قبل شرطة  من  األلماني  الكرسي  استخدام  تم  اآلن:  ستنتھي  األلماني  الكرسي  إن قصة 
الدیمقراطیة و ألمانیا  السوري،جمھوریة  المخابرات  الدولي من خالل    جھاز  الجنائي  القانون  القانون  [  VStGBقانون  حتى تطبیق 
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یجلس اآلن    أنور رسالنكان    كوبلنتس، إلى أنھ في المحكمة اإلقلیمیة العلیا في    شولتسخلص  ].  األلماني للجرائم ضد القانون الدولي
 كان أكثر راحة بكثیر.  إال انھ ،ألماني على كرسيٍ 

ق تحدّ نحو الھاویة طویًال، فإّن الھاویة    ّدقعندما تحنھ  إ"  ما وراء الخیر والشرمن فریدریك نیتشھ الذي قال في "  شولتس ثم اقتبس  
إن من یقاتل    شولتس . قال  تماًما  كان اآلن في منتصف الھاویةو ا.  ومحدودً   للغایة  مكشوفًا  أنوركان دفاع    شولتس، ل  وفقًا .  نحوك أیًضا

 .ا منھمواحدً  ال یصبح  كيالوحوش یجب أن یكون حذًرا 

األلماني   لكرسيمن المحتمل أن یرافقھ ا  ،وعلى الرغم من ذلك.  قادمةما زالت    أنوربیانھ الختامي بالقول إن آخر كلمات    شولتسأنھى  
 لفترة طویلة. كوبلنتسفي المحكمة اإلقلیمیة العلیا في 

 دقیقة.  70أعلنت رئیسة المحكمة القاضي كیربر استراحة لمدة 

 *** 

 دقیقة]  70[استراحة لمدة 

 *** 

 P50البیان الختامي لـ 

إنھم استمعوا   P50قال    ،"بسم هللا الرحمن الرحیم". بعد تحیة القضاة وجمیع الحاضرین في قاعة المحكمة بیانھ الختامي بقولھ  P50بدأ  
إلى أن ما جمعھما ھو أنھما ضحیتان    P50یؤمن بوجود هللا. أشار    سیستمع الناس لشخٍص   ،اآلنوالذي ال یؤمن با�.    P1للتو إلى بیان  

  ، إن بیانھ الختامي لن یكون طویًال   P50أیًضا في إیمانھما بمبادئ الحریة والعدالة والثورة السوریة. قال    P50و  P1للنظام. یشترك  
 ألنھ أعد ثالث صفحات فقط. 

فھي أول محكمة تنظر في مسألة االعتقال من قبل النظام السوري.    ،ھذه المحكمة أھمیة كبیرة في السیاق السوريل  أن  P50أوضح  
كون أساًسا یمكنھم البناء علیھ لمحاسبة قادة النظام وأھم األفراد والكیانات تكون قصة نجاح. یریدون أن  توآخرون أن    P50یرید    ،لذلك

 شخص في سوریا.   130,000  ال واختفاء أكثر منتم حتى اآلن اعتق  ،إلى أنھ وفقًا للوثائق  P50التي أسستھ وحافظت علیھ. أشار  
الذي اختفى قبل ثماني   ،P50والد  مازال  ه وغیرھم من األبریاء.  ءإن ھذا الرقم یشمل والده وأبناء عمومتھ وأقاربھ وأصدقا  P50قال  

  ، إنھ ال یعرف متى سیتمكن من قبول وفاة والده  P50. قال  في منامھ  P50یزور    ،كان في الثالثة والسبعین من عمرهسنوات عندما  
أنھ ال یمكن ألحد أن یتخیل إلى متى تنتظر المرأة التي فقدت زوجھا أو طفلھا  كیف    P50أو أنھ یأمل في رؤیتھ مرة أخرى. وصف  

 . ملمعرفة مصیرھ

د ھذه المحاكمة الطریق  یأملون أن تمھِّ   فھم  .وكلُّھ أملفإن الشعب السوري الذي یتوق إلى الحریة ینظر إلى ھذه المحكمة    ،P50بحسب  
النظام م  ج فال یحإن عقلیة النظام القمعي كانت واضحة منذ البدایة.    P50نحو الكشف عن الجرائم الفظیعة التي یرتكبھا النظام. قال  

بوجود تعددیة   لمونیح  وغیره  P50  كان   ،سوریینوبصفتھم  عن فعل أي شيء ضد المواطنین األبریاء من أجل الحفاظ على سلطتھ.  
إن الناس یحلمون برؤیة مشھد مشابھ لما   P50قال    بطریقة سلسة وسلمیة.  جدیدٍ   السلطة إلى رئیٍس   سابقٌ   سیاسیة یسلم فیھا رئیسٌ 

. إال أن شبیحة النظام وأتباعھ أصروا  من تالھاشاھده الناس قبل أیام قلیلة عندما غادرت السیدة میركل المنصب وسلمت كل شيء إلى  
 على بقاء األسد في السلطة وقالوا: "األسد أو نحرق البلد!" 

: حرفیًا  لكنھم أحرقوا البلد  ،فحسب  عن طریق تشرید شعبھا وتدمیر االقتصاد والمجتمع  لدإنھم في نھایة المطاف لم یحرقوا الب  P50قال  
. إن االعتقال الذي یقوم  موحتى مخیمات النزوح لم تسلم من صواریخھ  ، والمنازل التي ال حول لھا وال قوة  شافيبقصف المدارس والم

بل ھو أحد أدواتھ القذرة إلسكات أصوات الحریة ألنھم فضحوا   ،لحمایة أمن البلد"  اعي "إجراًء شرعیً بھ النظام السوري لیس كما یدّ 
  وقتلھم.قام بتعذیبھم  إن النظام استھدف المثقفین والمسالمین الذین طالبوا بالحریة و  P50العالم. قال    [النظام] وكشفوا حقیقتھ أمامھ
سلمیة ومنھم أیقونات الثورة السوریة: الشھید یحیى شربجي والشھید غیاث زمالئنا ورفاقنا في الثورة اللوحدث ھذا على سبیل المثال "
أن عملیات اإلفراج   P50، كان النظام یطلق سراح "اإلرھابیین والمتطرفین والتكفیریین" وأوضح  P50مطر". وفي الوقت نفسھ، قال  

وغیرھا، مما یسمح الحقًا للنظام السوري  ھذه حدثت بحیث یمكن، بمساعدة ھؤالء األشخاص، تأسیس مجموعات متشددة مثل داعش  
 اإلرھاب. كنظام یكافحبتقدیم نفسھ للعالم  

 ، كثیرین آخرین یؤمنون ببلدھم   عتقالوا  ،زمالئھ األطباء الذین كانوا یؤدون واجبھم المھني والوطني  واعتقال  ،إن اعتقالھ  P50قال  
متأكًدا من أنھ سیتم مناقشتھا   P50كان    ،ضد مزاعم النظام. حتى لو لم تكن عالقة النظام بداعش موضوع ھذه المحاكمة  كافٍ   دلیلٌ ھو  

أن ھناك اختالفًا كبیًرا في العقلیة: عقلیة المطالبین بالحریة والدولة التي    P50أضاف    ".في القریب العاجل"  ،في محاكمات الحقة
"لحرق    كان مستعًدانظام    ،أذى  دون  عاشوا  مواطنیھ بكرمھ بأنھم  یمنُّ على  ذيتحمي مواطنیھا ورفاھھم من جھة وعقلیة النظام ال 

إلى أنھ "من أجل   P50أجل البقاء في السلطة. وخلص    " [لتدمیر كل شيء] وقتل كبار السن والنساء واألطفال منیابس وال  األخضر
 ". هللا بإذنتحریر بلدنا وشعبنا من ھذا النظام قمنا بالثورة ولن نتراجع حتى نحقق أھدافنا 
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إنھ كان من المفترض    P50أھم یوم في السنة. قال    وھو  ،إلى كیفیة نقلھ إلى الفرع الرئیسي ألمن الدولة في عید األضحى  P50  أشار
ھو وزمالئھ األطباء وأجبروا  اعتُقل  في ھذا الیوم  یتم االحتفال بھ مع األصدقاء والعائلة.  و  ،أن یكون ھذا الیوم من أسعد أیام حیاة المرء

  في   فاتوالھتاللمحكمة إنھ وقف یتألم ویستمع إلى أصوات احتفاالت العید    P50مؤلمة طوال الیوم. قال    وضعیاتعلى الوقوف في  
إنھ والعدید من    P50إنھ یعتقد أن هللا قد استجاب لھ. قال    P50. قال  عفووجد الشجاعة للدعاء إلى هللا لمنحھ القدرة على الو  ، الخارج

 االنخراط في آلیات العدالة االنتقالیة".  وقبلوا  ذنوبھمواعترفوا ب  المعتدین إذا أوقفوا جرائمھم مسامحة  المطالبین بالحریة "على استعداد ل

 ،في الحقیقةأنھ،  وضغینة شخصیة تجاه أنور رسالن أو غیره من المنتسبین إلى األجھزة األمنیة للنظام.    ال یحمل أيأنھ    P50أوضح  
ما یریده ھو وآخرون ھو النجاح في إعادة بناء وطنھم على ف"االنتقام لیس من مفرداتنا".  أن    P50یشعر باألسف تجاھھم. أضاف  

إنھ وآخرین دفعوا الكثیر من الصحة والوقت وفقدوا العدید من   P50أسس الحریة والكرامة اإلنسانیة واستعادة حقوق الشعب. قال  
إن معاناة النساء المعتقالت   P50قال    .لالعتقالقد عانى مئات اآلالف من األشخاص من اآلثار الجسدیة والنفسیة  لاألقارب واألصدقاء.  

ال تنتھي بالتعذیب النفسي والجسدي. وأوضح أن ھؤالء النساء یعانون أیًضا من الوصم بالعار والنبذ من المجتمع. حتى أن بعضھن  
ع ذلك، من المھم أن  إلى أنھ لھذه األسباب، فإن االنتقام لن یعید ما خسره الناس. وم  P50فكرن في االنتحار أو انتحرن بالفعل. خلص  

العالج /إلى أنھ قد أخبر المحكمة بالفعل عّما یسمى بـ"العالج بالمعنى  P50ویواسیھم. وأشار  یقّدم لھم المبّرر  یكون لمعاناتھم معنًى  
عانى من االعتقال   الذيیُدعى فرانكل و  باأللمانیة"، وھو شكل من أشكال العالج النفسي. وقد اخترعھ طبیب نفسي [متحدٌث]  المعنوي

وجد فرانكل أن وجود ھدف في حیاة   ،االعتقالأنھ أثناء    P50أوضح    والتعذیب في معسكرات االعتقال النازیة لمدة ثالث سنوات.
كانت    ،النفسي  طغالضرغم الصعوبات و  ،إن مشاركتھ في ھذه المحاكمة  P50لى قید الحیاة. قال  الناس ومعاناتھم ھو ما یبقیھم ع

حیث إنھ یرید أن یشعر أنھ یساھم في الجھود المبذولة لفضح آلیة التعذیب للنظام السوري.  P50إلیجاد المعنى. قال   وسیلة بالنسبة لھ 
مرة أخرى من خالل إرسال رسالة واضحة إلى كل   ألموریرید ھو وآخرون أن یشعروا بأنھم یساھمون في منع حدوث مثل ھذه ا

"انشقاقك عن النظام بعد ارتكابك ما ارتكبتھ ال یعفیك من    ھي:  لرسالةا  إجرامي.  مخابراتأولئك الذین یغریھم االنضمام إلى نظام  
إنھ یأمل مرة أخرى أن تساعد ھذه المحكمة الشعب السوري    P50باالنشقاق.'' قال    عملكخفي  ال یمكن أن تُ   ،مسؤولیاتك. بعبارة أخرى

لقد طفح  "  بالقول  P50خلص    وأن تكون معاناتھم كسوریین آخر ھذه المعاناة.  ،إلیجاد مثل ھذا المعنى  ،الذي یتوق إلى الحریة والعدالة
 " [قالھا باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة].الكیل

وشكر   P50اختتم   بمخاطبة  الختامي  المحكمة  بیانھ  و  رئیسة  اآلخرین  والقضاة  كیربر  ومحامي  المّدعی القاضي  العامین  ن  المّدعی ن 
 يمحامیبشكل خاص  شكر  أن یإنھ ال یرید أن ینسى    P50ن والشھود والمترجمین وكل من ساھم في ھذه المحاكمة. قال  المّدعیوزمالئھ  
أن یتمتع   فیھا   للمدعى علیھأمًرا مھًما لمحاكمة عادلة یمكن    المدعى علیھفي الدفاع عن    ماوجھودھ  ماعتبر حضورھیُ لذین  الدفاع ال

 إن حقیقة أن السوریین یتوقون لبلد یتمتع بمحاكمات عادلة كان أحد األسباب الرئیسیة لبدء الثورة.  P50بجمیع حقوقھ حتى إدانتھ. قال  
أنور    بالتأكید أحد المحققین في فرع الخطیب الذي كانكان  لكنھ    ،P50یعرفھ    م المحقق الذي ل  قام  اعتُقلأنھ عندما  إلى    P50  أشار

مالئكة    من  تسعة عشر   فیھا  كر ذُ   التي] ومن سورة المدثر  30اآلیة  بآیة من القرآن [  P50  بتذكیر  ،فیھ  التحقیقرسالن یرأس قسم  
بآیة عظیمة    المحقق أنھ من ناحیة أخرى ذّكر  إلى    P50  أشار. وشبھھم المحقق بالفروع األمنیة التسعة عشر للنظام. وجھنمعذاب في  ال

 بقولھ   P50اختتم    ".وما ظلمناھم ولكن كانوا أنفسھم یظلمون] یقول فیھا هللا تعالى: "من سورة النحل  118اآلیة  من القرآن الكریم [
 صدق هللا العظیم.

 المحكمة باللغتین العربیة واأللمانیة.  P50شكر 

 أومیشیند.  المّدعي یةالبیان الختامي لمحام

مراًرا وتكراًرا من قبل مراقبي المحاكمة والصحفیین ذي ُطرح  ن أن أحد األسئلة الیأومیش  تأوضح  ، لقضاة وأطراف المحاكمة ابعد تحیة  
حاكم على األشیاء التي فعلھا قبل یُ أن  المدعى علیھ    على  بأن  اإلجابةتتم معاقبة المنشقین؟" وقالت إنھ یجب    اذاطوال المحاكمة كان "لم

 ووفقًا بانشقاق المدعى علیھ.    لم تُمحَ   ن في ھذه المحاكمة والمجتمع السوريالمّدعیمعاناة  فإن  .   یَُجبُّ ما قبلھال  نشقاقانشقاقھ وأن اال
ن في ھذه المحاكمة لیسوا سوى غیض من فیض ألنھ ال توجد إحصاءات عن عدد الضحایا. وأضافت أن الجرائم المّدعیومیشین، فإن  أل

  ، حتاج إلى أتباع وتروس صغیرة للحفاظ على دوران العجالت. ومع ذلك فدائما ما تفي السلطة وحدھم.    المنھجیة ال یرتكبھا من ھم
 . ھعفي أي شخص مسؤول عن مسؤولیتفإن المسؤولیات المشتركة ال تُ 

. ةكون األخیرتأن    یجبال  ونظام السوري.  ضد التعذیب  ال  بشأن  عالمیة  أن ھذه المحاكمة ھي أول محاكمة  ةً موضح  أومیشین  تتابع
بشكل    على ألمانیا والمجتمع الدولي. أوضحت أومیشین أن مھمتھا في ھذا الیوم كانت تمثیل األشخاص الذین تأثروا  لھا تأثیرٌ وأن  

 لمؤسسة   مبادرة العدالةھذه المحاكمة. وقالت إنھا تمثل ھؤالء األشخاص أیًضا باسم  اختصاص  في ُصلب  تقع  التي  بالجرائم    مباشر
لكونھا على جانبین یسلطان الضوء على أھمیة المحاكمة    وستیف كوستاس. وأوضحت أن بیانھا الختامي سیركز أوالً لمفتوح  المجتمع ا

وتشكر موكلیھا    ستختتم  ثمسابقة قانونیة. وبعد ذلك ستوضح بالتفصیل عواقب الجرائم على موكلیھا وأھمیة ھذه المحاكمة لموكلیھا.  
 وجمیع الشھود. 

 ھذه المحاكمة ستُحدثھاي تال ضجةال

شكر المحكمة على تعاملھا السیادي والعملي مع المحاكمة.  توالذین سبقوھا  المتحدثین    الثناء علىتؤید   أن  إنھا ترید أوالً   د. أومیشینقالت  
أن المحكمة   أومیشین  تأجرت المحكمة المحاكمة دون أي حرص على إبراز صورتھا ولم تشارك في مقابالت إعالمیة. وأضافحیث 
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واألھم من ذلك أنھا كانت عادلة دائًما. وشكرت أیضا القضاة على   ،المدعى علیھملم تعامل أنور رسالن بشكل مختلف عن غیره من  
وأخذ مخاوفھم على محمل الجد وتوفیر الحمایة كلما   ،الشھود  مخاوفب  الشدیدلألشخاص األكثر ضعفا وعلى وعیھم    الواعیةمعاملتھم  

 أمكن ذلك. 

) فیما یتعلق بحمایة الشھود. وقالت StPOأظھرت ھذه المحاكمة أیًضا أوجھ القصور في قانون اإلجراءات األلماني (  ،ومیشینأل  وفقًا
تجاربھم دون خوف. لذلك  بوصف  مكلومین    شخاٍص قیام أأھم مصدر للمعلومات وإن مثل ھذه المحاكمات تعتمد على    ھمإن الشھود  

لوائح االتھام لیقدمون أدلة مھمة ضروریة    شھودٍ حمایة الشھود إلى  تؤدي  كمة جنائیة:  إلجراء محا  ركن أساسي فإن حمایة الشھود ھي  
 واألحكام.

ال توجد إمكانیة بموجب القانون حیث  إلى صعوبة استدعاء الشھود الخائفین من النظام السوري في كثیر من األحیان.    أومیشینأشارت  
عن تعرض أقاربھم للتھدید   كیف تحدث شھودٌ   شھدتإن المحكمة    قالت أومیشیناأللماني وال خبرة في توفیر الحمایة لھؤالء الشھود.  
ل العدید من الشھود أمام المحكمة لم یمثُ   ،في النھایةوإیاد الغریب.    مدعى علیھمن قبل النظام السوري أو تخویفھم من قبل أقارب ال

لذلك سمح القضاة    الشھود.  جدیة وخطورة ما یتعرض لھفي المحاكمة مدى    اآلخرونالقضاة واألطراف    فھم.  بسبب خوفھم الشدید
زمون باإلدالء  ، أو شعروا بأنھم ملمحامٍ ھذه التدابیر ألنھ لم یكن لدیھم  مثل  لبعضھم بالبقاء مجھولي الھویة. غیر أن آخرین لم یُمنحوا  

على المحاكمات المستقبلیة. فلن    كبیرٌ   بشھاداتھم، أو لم یكونوا على درایة بالمخاطر. قالت أومیشین إن لھذه المحاكمة بالتالي تأثیرٌ 
ثیر  یجرؤ الشھود على المشاركة في أي محاكمات ألنھم رأوا محدودیة تدابیر الحمایة [في كوبلنتس]. لذلك لن یعرف المرء كیف تم التأ

لم یتعرض الشھود للتھدیدات. وخلصت أومیشین إلى أن العدید من    في حالعلى الشھود أو ما الذي كان یمكن للمحكمة أن تعرفھ  
 مالحقة القضائیة.الغیر مقبول ألنھ یعیق  أمرٌ  . وھذابكل بساطة الشھود في ھذه المحاكمة لم یمثلوا أمام المحكمة

الشھود حظي قد فقد أظھرت ھذه المحاكمة أنھ یجب إبالغ الشھود بحقوقھم واإلجراءات ذات الصلة قبل استجوابھم. و ،ومیشینأل وفقًا
الشرطة    إلى  المكتب االتحادي للھجرة والالجئینأحالھم  أولئك الذین    لم یتلقَ و.  بمساعدة من محامینھم منظمات غیر حكومیة  تالذین دعم

من    الحضوریمكن استبعاد    ،على سبیل المثالف في طرق لحمایة جمیع الشھود.  التفكیر  مثل ھذا الدعم. یجب    األلمانیةالجنائیة االتحادیة  
الرغم من    ،جلسات معینة ی  الحضور أن  على  المحاكمة ألنھ  لم  أساًسا لالستئناف في ظروف  یستبعد في ھذه  أضافت   .محددةشكل 

تطبق ممارسة راسخة تتمثل في جعل الشھود األكثر ضعفًا یدلون بشھاداتھم  ،مع ذلك ،القضائیة الدولیةأن المحاكم والھیئات أومیشین 
إلى أن زیادة حمایة الشھود أومیشین    توتقدیم الدعم لھم بعد اإلجراءات الرئیسیة. خلص  ،دون الكشف عن ھویتھم عبر رابط الفیدیو

 القانونیة في ألمانیا.یمكن أن تشجع الناس على المشاركة في اإلجراءات 

 عیةالتو

القانون األلماني یقُر  حیث  والمجتمعات المتأثرة باإلجراءات في المحكمة.    عامةمن المھم إبالغ ال   كان  أنھ  ةً موضحأومیشین    تابعت
الدولي القانون  ألمانیا.    للجرائم ضد  تتم محاكمتھا في  أن  الدولي ككل ویجب  المجتمع  تؤثر على  الجرائم  أن  بأن بعض  أولئك  غیر 

  ، فإن المحكمة قامت بعمل مھم في ھذه المحاكمة   ،نیبشكل مباشر بالجرائم ال یمكنھم متابعة اإلجراءات أو فھمھا. وفقًا ألومیش  المتأثرین
أنھ یجب  أومیشین  أضافت  كما    .سارتا ال یعرف الناس أن المحاكمة قد جرت أو كیف  ضئیًال للغایة عندمیكون  لكن صدى المحاكمة  

لمحاكمات العادلة آلیة عمل ا إضافة إلى ،من األساسعلى ھذه الجرائم بالوالیة القضائیة المحاكم األلمانیة   عتُّ تمللناس سبب  یُوضحأن 
أظھرت البیانات الختامیة للمدعین أن ھذه المبادئ لم تكن معروفة في جمیع البلدان حول العالم.  ،ومیشینألوالمساواة في الدفاع. وفقًا 

لن  في صمیم المحاكمة  الواقعة  فإن أولئك المتأثرین بالفعل بالجرائم    ،إلى أنھ إذا لم یتم توفیر مثل ھذه المعلومات  أومیشین  توخلص
الجرائم.    یوجد  أنھ ال  ایعرفو على  العقاب  من  واإلشاعات  كما  إفالت  الفھم  لسوء  مثالیة  خلق ظروف  إلى  المعلومات  نقص  یؤدي 

 لمحاكمات.لھذه ا المعارضین أولئكالمطاف إال على في نھایة لن یعود ھذا بالنفع ووالمعلومات المضللة. 

  األمر   لن یكون  ،لزمة بتقدیم معلومات مستفیضة عن المحاكمات الجاریة. ومع ذلكمحكمة مُ توجد  ال    طبیعة الحال،إنھ بقالت أومیشین  
یجب توفیر المعلومات للمنظمات غیر    ،من ذلك  كافیًا إذا كان بإمكان الصحفیین المعتمدین فقط متابعة اإلجراءات باللغة العربیة. وبدالً 

أن معظم المعلومات حول ھذه المحاكمة ت أومیشین  الحكومیة والصحفیین بلغات مختلفة حتى یمكن إتاحتھا لوسائل اإلعالم. أوضح
وأضافت أنھ من أجل الحفاظ على السیطرة   ترك ھذا مساحة كبیرة لسوء الفھم.و.  المنقولسبوك ومن خالل الكالم  انتشرت على الفی 
التي یتم توصیلھا بلغات متعددة   المعلومات األساسیةو  متعددة  لغاتببشكل أفضل بمعلومات  الجمھور  من المفید إعالم    ،على المعلومات

  أومیشین   تقدموغیر األلمان فھم اإلجراءات.  وغیر المحامین  لألشخاص من  . عندھا فقط یمكن  ةف الصحالفدرالي للمكتب  امن خالل  
) یجب 2(و  ةیجب أن یصبح عمل العالقات العامة جزًءا ال یتجزأ من اإلدارة القضائی  ،) فیما یتعلق بالجرائم الدولیة1ثالث توصیات: (

تغطیة بدایة المحاكمة ولحظات مھمة أخرى   ترك) عدم  3منح الصحفیین المعتمدین إمكانیة الوصول إلى الترجمة منذ بدایة المحاكمة و(
 من ذلك للجمھور.  لوسائل اإلعالم وتقدیم المعلومات بدالً 

ن ھذه المحاكمة كانت حجر األساس. یجب أن یتعلم القضاة اآلخرون في ألمانیا وخارجھا من تجارب ھذه المحاكمة.  إقالت أومیشین  
". كان من الممكن حل المخاوف بشأن حمایة الشھود صوتیًا  لمحاكمةا  رفض القضاة طلب تسجیل  ،إنھ "لسوء الحظقالت أومیشین  

  یتوقعون   العدید من الشھود  كان  كان تسجیل المحاكمات الجنائیة ممارسة شائعة في العدید من البلدان. لذلك  ،ومیشینأل  وفقًابسھولة.  
 .أن تُنفَّذ فإن ھذه الممارسة على وشك  ،اتفاقیة ائتالف الحكومة الجدیدةتسجیل المحاكمة على أي حال. وبحسب ما ورد في 

 مصیر موكلي أومیشین 

https://ar.syriaaccountability.org/3664/
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 .251واصلت أومیشین وصف ما حدث لموكلیھا أثناء اعتقالھم في الفرع 

تعرض    ،2020  دیسمبر،/كانون األول  9أدلى بشھادتھ في المحكمة في    ،عامل في المجال الطبي  وھو  ،P22أشارت أومیشین إلى أن  
في الفرع لمدة عشرة    عتُقلدقیقة فقط. ثم ا  15  لمدة  سیستمر  التحقیق معھللخداع في فرع الخطیب من قبل المسؤولین الذین أخبروه أن  

في نھایة    أطلق سراحھلمكوث لمدة خمسة عشر یوًما وبعدھا نُقل إلى سجن عدرا حیث  ا  كان علیھ  أیام قبل نقلھ إلى كفر سوسة حیث
.  تعّرض لھ أحد أصدقائھعنیف    تحقیقٍ تعذیبھ. كما أُجبر على سماع  تم  و  نیكانت عیناه معصوبت  ،العشر  التحقیقاتجمیع  المطاف. خالل  

وتعرض    جًداكان خائفا  و  للتدریب المھني المجاني الذي استمتع بھ.  أن یكون ممتنًا  P22أخبر    التحقیقإلى أن ضابط    أومیشین  رتأشا
أن ضابط التحقیق الذي حقق   P22. وذكر  امترً   1.80و  1.60وطولھا بین    امترً   0.80عرضھا    منفردةللتعذیب بالفلقة. واعتُقل في  

معھ كان من حمص وأنھ ال یزال یتذكر صوتھ. غیر أن أنور رسالن، حسب قول أومیشین، لم یكن راغبًا في تقدیم عینة صوتیة. كما 
  السّجانون دخل    كھربائي،  ماٍس حدوث  بعد  ف  التعذیب التعسفي والعبثي في الفرع، الذي یتضمن العقاب الجماعي.  المحكمة عن  P22أبلغ  

كان مروًعا وأن عائلتھ   P22الزنزانة وبدأوا في ضرب جمیع المعتقلین. وأشارت أومیشین كذلك إلى أن الوضع الصحي أثناء اعتقال  
التیھ عن التعذیب النفسي والعفو المزعوم الذي أثار اآلمال بین المعتقلین. ووصف حالة    P22غ رسمیًا بمكان وجوده. كما تحدث  لم تُبلَّ 

 المستمرة بین األمل والخوف وأنھ تعرض للتھدید أیًضا.

 واعتُقلشارك في مظاھرات    ،2021،  ینایركانون الثاني/  28الذي أدلى بشھادتھ في المحكمة في    P27إلى أن    أومیشین  تأشار
أشارت   عدة فروع أخرى بعد ذلك.في  ثم    ،مرة في فرع الخطیبو  ،الجنائياألمن  فروع  المخابرات العسكریة وشعبة  فرعي  لدى  مرتین  

ألنھ اعتقد أن الضرب ال    تعرض لھاالتي    بلم یذكر حتى حفلة الترحی  ،P27ھا مع  تأنھ خالل المحادثة األولى التي أجر  أومیشین
ت حیث كان  فرع الخطیب كان األسوأ لعدم وجود ھواء نقي.  إن  P27قال  تم تقییده بالسالسل أثناء النقل بین الفروع.  ویعتبر تعذیبًا.  

. ووصف كیف كان ھناك اختالف كبیر في نوعیة الھواء بین الزنزانة والرواق  جًدا  ورائحتھ كریھةٌ الفرع وكانت    الحرارة مرتفعة في
الزنزانة. كما وصف   التي    P27أمام  ض للضرب  تعرّ   P27إلى أن    أومیشین . وأشارت  تعرض لھاظروف االعتقال والتحقیقات 

 دائًما أثناء التحقیق.  نیعیناه معصوبت تنح وكابْ شَّ بالتعرض للتعذیب وزمالئھ المعتقلین.  أجسادالتعسفي وشاھد آثار التعذیب على 

ھ في الفرع  اعتقالأثناء   ،2021  ،أغسطس/آب  8في المحكمة في    أدلى بشھادتھالذي    ،P44ما تعرض لھ  إلى    ةً مشیر  أومیشین  تابعت
 ، لحفلة الترحیب  وتعّرضثم نُقل الحقًا إلى فرع الخطیب.    ،ض لإلھانة والضربفي محطة وقود حیث تعرّ   P44. تم إیقاف  251

كان  كما  .  فیھا   كانت صغیرة ومكتظة بحیث لم یتمكن سوى عدد قلیل من المعتقلین من االستلقاءوأمتار    3×3  بمساحة  ونُقل إلى زنزانة
محظوًظا ألنھ كان علیھ فقط تحمل ظروف    كان  P44إن    أومیشین  تب. قالرَ الھواء سیئًا لدرجة أن العدید من المعتقلین أصیبوا بالجَ 

 أیام. بضعة وُسمح لھ بمغادرة الفرع بعد P44 التحقیق معفي حد ذاتھا. لم یتم  اتعذیبً  تعتبر السیئة التي عتقالاال

 اعتُقل   P50إلى أن    بإیجاز  أومیشین  توصف ما تعنیھ ھذه المحاكمة بالنسبة لھ شخصیًا. لذلك أشارقد    P50أن    إلى  أومیشینأشارت  
حیث القاعدة.  وعلى المعتقلین ھ  عتداءصف كیف كان االووتعذیبھ. [...] و التحقیق معھفي فرع الخطیب لمدة أربعین یوًما تم خاللھا 

أخبر المحكمة أنھ كان من الغریب علیھ أال یرى نفسھ في المرآة   P50أن  إلى أومیشین أشارتأمرا استثنائیا. اعتداء كان عدم وقوع 
في فروع أخرى   P50  اعتُقل  ،ھ في فرع الخطیب. بعد فرع الخطیباعتقالوأنھ كان خائفًا عندما رأى نفسھ ألول مرة في المرآة بعد  

 سجن عدرا. في  وأخیًرا ،المخابرات العسكریةشعبة المخابرات العامة و دارةإل

 الجرائم على موكلي أومیشین  أثر

مجرد كلمة أن  و  ،كل یوم   یعیش في خوفٍ وھو  عالًجا نفسیًا اجتماعیًا لمدة عام ونصف.    ىتلق  P27  ھاأن موكل  أومیشینأوضحت  
الجانب تحدث عن ھذا  وقد  .  أمور مماثلةاألشخاص الذین عانوا من    P50عالج    ،بصفتھ عامًال في القطاع الطبي"تحقیقات" تخیفھ.  

من قبل   نتم التخلي عنھی  كان  حیث.  اعتقالھنعلى سبیل المثال أن النساء یعانین بشكل خاص من تجارب    ،خالل شھادتھ في المحكمة
أخبر المحكمة عن امرأة اعتُقلت لمدة ساعتین فقط لكنھا أصیبت باالكتئاب بعد    P50إلى أن    أومیشینأشارت    .نأو حتى قتلھ  نعائالتھ

إلى أن معظم الناس یركزون على العواقب الجسدیة، لكن العواقب النفسیة غالبًا ما تكون أسوأ. أشارت إلى قول    أومیشینذلك. خلصت  
P50 ن بعضھم یغیرون شخصیاتھم".إنھ "یعاني الناس من اضطراب ما بعد الصدمة بعد االعتقال وحتى أ 

 عین أھمیة المحاكمة للمدّ 

ھذا   P50أكد  ون والشھود قالوا إنھم ال یشعرون بأي غضب شخصي تجاه أنور رسالن نفسھ.  المّدعیأن العدید من    أومیشین   تحأوض
لكنھ طلب منھا قراءة بیان نیابة    ،الیومكن في المحكمة  یلم    P22إن    أومیشینفي نھایة شھادتھ. قالت    P22كما فعل    ،في بدایة شھادتھ

 عنھ:

لكنھ في نفس الوقت   ،أنھ انشق  حیث یظل یّدعيأي عالمة على الندم.    أنورال یُظھر    ،P22وفقًا لـو .  أنورإنھ یرید محاسبة    P22قال  
إنھ یأمل أن تثبت ھذه المحاكمة الحالیة   P22أن یواجھ المحاكمة. قال    نظام بشار األسد ھو من یجبإن    P22یرفض التعاون. قال  

 الجرائم ضد اإلنسانیة التي ارتكبھا النظام.

ھناك لیرى أن    ستفتح عینیھ  أنورعلى    بالسجن مدى الحیاة  المتوقع  كم] والحُ أنورعواقب أفعال [  إنھا تأمل أن  قائلةً   أومیشین  تابعت
نفس األشخاص الذین   من االعتقال لم یعودوا  فإن أولئك الذین أُطلق سراحھم   ،ألومیشینالیوم. [...] وفقًا    إلى  ال یزالون یعانون  نیأخر

". وال یزال الشھود خائفین مولود[من السجن] خارج الو ،مفقود[إلى السجن] داخل أحد الشھود إن "ال وأشارت إلى قولكانوا من قبل. 

https://ar.syriaaccountability.org/3061/
https://ar.syriaaccountability.org/3144/
https://ar.syriaaccountability.org/3504/
https://ar.syriaaccountability.org/3561/
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كانت ھذه العواقب ھي   ،أومیشین. وبحسب  األصواتویخافون من بعض    ،ویعانون من اضطرابات النوم  ،من ضباط الشرطة الیوم
 السكان المدنیین. الذین یرھبونالھدف األساسي للنظام وموظفیھ 

 ".رجاءً  في الكشف عن الجرائم  ساعدنا نطق الكلمة األخیرة.تُ : "لم یفت األوان بعد. لم  ةً مباشرة قائل نورأل خطابھا  أومیشین وجھت

. وقالت إن ملفات قیصر والمعلومات المتعلقة بالمقابر الجماعیة ال الھاویاتإن ھذه المحاكمة كشفت الكثیر من    ةً أومیشین قائلتابعت  
إن األشخاص داخل قاعة المحكمة غالبا ما یكونون عاجزین عن  أومیشین    تالختامي. وقالتتطلب مزیًدا من التفاصیل في ھذا البیان  

 آخرین.  مثل ھذه الجرائم ضد بشرٍ  یرتكبأن  كیف یمكن لبشرٍ  نتساءلوكانوا یالكالم و

إنھا لن تنسى ملفات قیصر   2021  ،فبرایر /شباط  24إنھ عندما قالت كیربر في    قائلةً   ،إلى رئیسة المحكمة كیربر أومیشین  ثم انتقلت  
لمحكمة ا  یخبرون  موھالشھود    ملفات قیصر. كما لن ینسى أحدٌ   رآه فيلن ینسى أحد ما  فكان األمر أكثر من مجرد تعلیق شخصي.    ،أبًدا

أدلوا  الشجعان  إلى أن "العدید من السوریین    أومیشینت  كانوا وحوًشا. [...] أشار  السّجانیننھم أقاموا صداقات مع الصراصیر ألن  أ
  ، ". وأقرت كذلك بضرورة االعتراف بالسیاق السیاسي والتاریخي في مثل ھذه المحاكمات تصرفوا بإنسانیةفي ھذه المحاكمة و  بشھاداتھم

أن شھادات العدید من الشھود أظھرت أیًضا أن للناس خیاًرا وأن   أومیشینت  على النحو الذي نوقش في القانون الجنائي الدولي. وأضاف
 الشعب السوري حقق شیئًا تاریخیًا.

الذي یحتاج إلى أبطال".   ھوسيء الحظ  البلد  "  أن "  حیاة جالیلیوالذي كتب في "ن بیرتولت بریخت  باقتباس م   احدیثھأومیشین اختتمت  
للحصول على كیس من "  لفقراء سوى أن یكونوا أبطاًال، قائًال ل  ال خیار  القرن الماضي أنأیًضا في األربعینیات من  بیرتولت  كتب  و

األعمال ، فإن  ومیشینألالدقیق یحتاج المرء اآلن إلى نفس الطاقة التي كانت كافیة في السابق لجعل حقل كامل صالًحا للزراعة.'' وفقًا  
عون والعدید من الشھود في ھذه المدّ وسوریا بحاجة إلى العدید من األبطال.  إن    على الظلم ھناك.  دلیلٌ ھي  في سوریا   البطولیة العدیدة

أبطال. إن    المحاكمة ھم  األبطال: كان  موكلیھا  قالت  لھؤالء  أمثلة رائعة  العمر    P27ھم  فقط عندما شارك في    21یبلغ من  عاًما 
األشخاص الذین مروا بنفس التجارب    P50دعم  و.  عائلتھھ ھو وأفراد  اعتقالكیفیة إبالغ أقاربھ بلاستراتیجیة    P44وطّور  المظاھرات.  

نشطاء ومدونین یطالبون    یرَ   لم   P44إلى أن  أومیشین    تأشاركما  التي مر بھا، ویجب أال ننسى المراھقین في درعا الذین بدأوا الثورة.  
وخاطروا بذلك أولئك الذین صوروا المظاھرات،    .كذلك  عاًما   70یبلغ من العمر    رجًال نھ رأى  ، ولكفحسب  بالحریة في المظاھرات

الجرحىب عالجوا  الذین  واألطباء  یسلّ   حیاتھم،  لم  الذین  أبلغوا عائالت  والشھود  الذین  والمعتقلین  الھائل  الضغط  أصدقائھم رغم  موا 
الرجل ووأعطاه لمعتقلین آخرین،  بتھریب الخبز سًرا    الذین قاموا، والمعتقلین  [أحبائھم المفقودین] مكان وجود  عنزمالئھم المعتقلین  

اللجنة   المنظمات غیر الحكومیة مثل  مؤیدو، وأن یُعتقل عاًما الذي وقف في الطریق عندما كان ابنھ على وشك    85البالغ من العمر  
كل إن    أومیشینقالت  .  ومؤیدیھ  حابھقیصر وأصوي،  نّ ، والمحامین مثل مازن درویش وأنور البُ (CIJA)  الدولیة للعدالة والمساءلة

حتاج  و الذي یالحظ ھ  ءسيالبلد  ظھر مدى سوء الوضع في سوریا ألن "ھؤالء الناس أبطال. وخلصت إلى أن دورھم المحزن والمھم یُ 
 ".إلى أبطال

 . بعد الظھر 2:31فعت الجلسة الساعة رُ 

 یُمنحالختامیة وس  االدفاع بیاناتھم  یاعندما یقدم محامصباًحا    9:30الساعة  في    2022  ،ینایر/كانون الثاني  6الجلسة التالیة في    ستُعقد
 المدعى علیھ الفرصة لتقدیم كلماتھ األخیرة في ھذه المحاكمة. 

 


