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 محاكمة أنور رسالن 

  كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  52التقریر 

  2021نوفمبر /تشرین الثاني 11تاریخ الجلسة: 
  

 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافًا للتعذیب. 

 : 1أبرز النقاط /ملخص 

 2021الثاني/نوفمبر تشرین  11 - الیوم المائة واثنان 

أدلى د. كمال اللبواني، طبیب سوري وعضو سابق في المعارضة، بشھادتھ حول عملھ مع المعارضة حیث التقى في تلك الفترة مع  
قال للمحكمة إنھ لیس لدیھ شك في أن أنور قد أدار ظھره للحكومة السوریة وتعاطف مع المعارضة. كما تحدث د. كمال بشكل    أنور. 

 آرائھ الخاصة حول النزاع السوري والعدالة االنتقالیة.  مستفیض عن

 2021 ،تشرین الثاني/نوفمبر 11 –  واثنان  ئة االمالیوم 

ن مقاطع مصّورة،  ی صباحا بحضور شخصین، وثالثة ممثلین من الصحافة. سجل أربعة مصور  10:23بدأت الجلسات في تمام الساعة  
بجانب محامیھ السید بانز. ومثّل كل من المّدعي العام كلینجھ والمّدعي العام    P30فوتوغرافیة قبیل بدء الجلسة. جلس    اوالتقطوا صورً 

المدعین د. كروكر ومحمد متواجدین في الجلسة، وانضم محامي المدعین شولتس إلى الجلسة    یابولتس االّدعاء العام. لم یكن محام
 ا بواقع ثالث دقائق. متأخرً 

 اللّبواني  د. كمال ة شھاد

 م د. كمال اللّبواني، وھو طبیب سورّي وعضو سابق في المعارضة یقیم حالیا في [ُحجب المكان]، بحقوقھ وواجباتھ كشاھد. أُعلِ 

  د لِ اللبواني أن یزودھا بمعلوماتھ الشخصیة، أورد تفاصیل ھامة في حیاتھ، من قبیل أنھ قد وُ   د. كمالعندما طلبت القاضي كیربر من  
، ویقیم اآلن في [ُحجب المكان]. وأضاف قائال إنھ عمل في  2017، وأصبح مواطنًا سویدی�ا في العام 1957في تشرین األول/أكتوبر 

في بادئ األمر، وانخرط في صفوف المعارضة منذ أن التحق بالجامعة. وأصبح عضًوا في حزب الشعب الدیمقراطي    اسوریا طبیًب 
 . 1976ك منذ العام السوري الذي أسسھ ریاض التر

قالت القاضي كیربر إن المحكمة مھتمة بأن تعرف المعلومات الشخصیة الحالیة للبواني، وما إذا كانت لدیھ وظیفة حالیّا على سبیل  
ل  من العمر، وإنھ كان یعم  اعامً  65المثال، فقال اللبواني إنھ عاطل عن العمل، وبانتظار الحصول على معاشھ التقاعدي كونھ قد بلغ 

 مع المعارضة، واستمّر في العمل معھم بعد أن تّنحى من منصبھ. 

  الزبدانّي،إذا كانت تربطھ بالمتّھم صلة قرابة عن طریق مصاھرة أو نسب، فنفى اللبواني ذلك، مضیفًا إنھ من  عّما    سألت كیربر اللبواني 
   یا.سوربینما أنور من الُحولة، ولم یعرفا بعضھما البعض إال بعد أن غادر أنور 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

 Error! Hyperlinkأرادت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن تعرف بدایة كیف التقى اللبواني وأنور، وكیف عمال معًا، وعالقة االسم  
reference not valid.  ،انشقوا، كان منخرًطا في ائتالف المعارضة، وإن عملھ تعلق بضبّاط سابقین، ممن    أنھ فأوضح اللبواني    بذلك  

ئتالف  وتوجھوا إلى األردن. وُكلّف باللقاء بھم، والتعرف علیھم، والبّت في "ما إذا كان انشقاقھم حقیقیا أم زائفا". وأضاف اللبواني أن اال
 لشعب السورّي. أراد أن یستفید من أولئك الضباط فیما یصّب في منفعة ا

إذا كان قد تعّرف على أنور بھذه الطریقة أیضا، فأقر اللبواني ذلك، مضیفا أن أنور كان ینتظر في  عّما   سألت القاضي كیربر اللبواني
ضابطا آخر من ذوي الرتب الرفیعة، كونھ كان یواجھ صعوبات تتعلق بشقتھ السكنیة، فضال عن تعرضھ لتھدیدات    25عّمان برفقة  

 السلطات األردنّیة. وقال اللبواني إن ما قام بھ ھو وآخرون من عمل [متعلق بالضباط السوریین المنشقین] لم یكن بصفة رسمّیة.   من قبل 

اللبواني اللبواني وأنور، وكیف عمال معًا، فقال  التقاء    الصداقة، إنھ عمل مع أنور على أساس    قالت كیربر إنھا لم تعلم بعد بكیفیة 
كانا عضوین في إحدى الجماعات، وأنھ لم یكن ھناك وجود ألي حزب    ابشكل شخصي. وأضاف أنھم  كل منھما على اآلخروتعرف  

فیھا أن    سوریا،معارضة في   اللبواني عضوا  التي كان  الجماعة  للغایة. وأرادت  المعارضة كان محدودا  أمام  المناورة  وإن ھامش 
 

في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي    1
ة،  اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود، أو القضاة، أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقصد من ھذا التقریر أن یكن محضرا لجلسات المحاكم

 ما ھو مجرد ملخص غیر رسمي للمرافعات. وُحجبت أسماء الشھود. وإن
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تتخلص من ھذه الفوضى، وأن تخلق وضعا یتم فیھ االعتراف بھم رسمیّا من قبل "مجموعة أصدقاء سوریا"؛ حیث انطوت الفكرة  
النخبة المثقفة". قال اللبواني إنھ قد التقى بأنور "ھناك، كجزء من ذلك  یخدم “معلوماتي    قبیل جھازعلى تأسیس مؤسسة معلومات، من  

ة أو أربعة ضبّاط من القطاع األمنّي، أي: أمن الدولة، واألمن السیاسي، واألمن العسكري. وقال اللبواني  العمل"، باإلضافة إلى ثالث 
تلك  أن  إن جماعاتھم لم تتلَق أي دعم مالّي من األردن، ولم یتلقوا أي دعم كذلك عندما توجھوا إلى تركیّا. وأخبر اللبوانّي المحكمة  

لفوضى "بھدف أن تؤول تلك الفوضى إلى مھزلة". وخلص اللبواني إلى أن ما سبق ھو كیفیة تعّرفھ  قد أرادت استمرار االبلدان، برأیھ،  
 . 2013على أنور، وسبب اختیاره بأن یتنحى عن منصبھ في المعارضة في العام 

أنشطة مكافحة التجسس،  أن ینشئوا شكال من أشكال    أرادوا أوضحت كیربر أنھا فھمت مما قالھ اللبواني للتّو بأن جماعتھ وجماعة أنور  
 فقال اللبواني إنھم احتاجوا لمعلومات. 

، فأقر اللبوانّي ذلك. وقال إن الجماعة عرفت  المخابراتخلصت كیربر إلى أن ذلك من شأنھ أن یفّسر على أنھ تشكیل لجھاز لمكافحة 
الجھات. وُكلّفوا بمھمة الترتیبات األمنّیة والحصول  الوضع في سوریا، وأدركت طبیعة التھدیدات من اإلسالمیین، والنظام، ومن جمیع  

على األسلحة. كان اللبواني عضوا في الجھة السیاسّیة التي اجتمعت بسفراء من دول صدیقة، مثل الوالیات المتحدة األمریكیة، وألمانیا، 
   واشترطت تلك السفارات على [جماعة المعارضة] أن تشكل مؤسسات/منظمات كي تحظى بدعمھا.

 ، وعما إذا عمل صاحب االسم مع المعارضة أیًضا، فأقر اللبوانّي أنھ یعرف االسم. PW3_93سألت كیربر اللبوانّي عن االسم 

إذا شارك في ذلك المؤتمر أیضا، فأوضح  عّما    أشارت كیربر إلى أحد المؤتمرات حول سوریا الذي ُعقد في جنیف، وسألت اللبواني
"مع النظام المجرم". وقال اللبواني إنھ یعتقد بأن القضیة السوریة تتسم بطبیعة إجرامّیة،    د التفاوضاللبواني أنھ انسحب ألنھ كان ض

ولیست سیاسّیة. فمن یكترث ألمر المجتمع، ینبغي لھ أن یرعاه، ولكن إذا قام بقتل أفراده بدًال من ذلك، فإن ذلك یعد جریمةً ولیس  
 سیاسةً. 

وأنور یعرفان بعضھما البعض، فقال اللبوانّي إنھما عمال لصالح جھاز أمن    PW3_93ا كان  أرادت القاضي كیربر أن تعرف ما إذ
أكادیمیّا ومدّرسا، في الوقت الذي عمل فیھ [أنور] في قسم التحقیق. وقبل أن یبدأ [أنور] عملھ في فرع    PW3_93وكان  الدولة.  

الخطیب، عمل في أمن الدولة، على حد علم اللبوانّي. وأضاف أن أنور كان برتبة رقیب قبل أن یلتحق بالجامعة ویصبح ضابًطا، وكان  
نیین (التكنوقراط)، وأنھ كان محّط ثقة الكثیرین. وحسب اللبوانّي، جرى تكلیف أنور كلما  یمكن االعتماد علیھ بصفتھ من المختصین الف

   كان ھناك "مسائل خطیرة" ألنھ ساھم بإعداد صیاغات جیّدة، وكان على إلمام بالقانون.

بأنور بعد التحقیق مع أحمد  اللبواني إنھ التقى  اللبواني أن یقوم بإعطاء مثال، فقال  الجربا، وھو رئیس االئتالف    طلبت كیربر من 
[ولم یتّضح من الذي حقق مع اآلخر، ومن خضع للتحقیق]. وقال اللبوانّي إنھ اشتبھ بقیام الجربا بالكذب، إذ قال الجربا إنھ كان    الوطني

رھا بدقّة للبوانّي الذي كان  سجینًا سیاسی�ا، ولكن كان أنور قادًرا على تذّكر التفاصیل بشكل جّید جّدا؛ حیث تذّكر جلسة التحقیق، واستذك 
 قادرا على نشر كل شيء حینھا.

المحكمة، توخیّا للدقة فیما یقول، إنھ   خلصت كیربر إلى أن اللبواني قد أولى أنور ثقتھ الكبیرة، وسألھ مّرة عن الجربا، فأخبر اللبواني
ما إذا   ىلم یثق بأحد. وكان شدید الحذر، وأراد التأكد من عدم تعاون أي من الضباط المنشقّین مع النظام، واختبرھم بالتالي لكي یر

بیل ما یلي: فقبل أن ینشّق أنور،  كان لدیھم اتجاھات معّینة. وقال اللبواني إنھ لم تكن لدیھ أي شكوك بالنسبة ألنور ألسباب مختلفة من ق
  تم اعتقال الكثیر من األشخاص في الّزبداني، ودوما، وأُفِرَج عنھم في نھایة المطاف، وعندما أُفِرج عنھم، قالوا إنھ ثمة عقید في فرع 

. وحسب اللبواني،  في اإلفراج عن بعض منھموساھم  الخطیب في أمن الدولة شعر بوجود رابطة قویّة تجمعھ معھم وأبناء منطقتھم،  
إلى وجود مؤشرات أولیّة مع   العسكرّیة. وخلص اللبوانيّ  المخابرات الجوّیة، أو  المخابراتتم اعتقال أولئك األشخاص مجددا من قبل 

بدایة الثورة، أي عندما انقسمت األجھزة األمنیة والنظام ما بین مؤیّد ومعارض إلیجاد حل سیاسي، أو توّخي الصرامة في التعامل مع  
مایو،  /ى أیارالثورة ولم یكن للضبّاط بالتالي سوى ھامش ضیّق للتصرف كما یشاؤون. وتابع اللبواني موضًحا أنھ من نیسان/أبریل إل

ن للنظام قّوتھم، بینما أصبح من أرادوا الحل السیاسي  وحظیت المجموعة المتشدّدة والموالیة بدعم من إیران. واستعاد األشخاص الموال
 مھددین.

ا إلى  ، فأوضح اللبواني أن النظام كان ال یزال منقسمً 2012أو    2011أرادت كیربر أن تعرف ما إذا كان اللبواني یتحدث عن العام  
آذار/مارس   في  وآب/2011مجموعتین  تّموز/یولیو،  [. وفي  أولى  2011أغسطس  ارتكاب  وبدأ  قّوتھم،  للنظام  الموالون  استعاد   ،[

]. وقال اللبواني إن صھره  2011اعتقال وتصفیة" األشخاص في تشرین الثاني/نوفمبر أو كانون األول/دیسمبر ["بـالجرائم. وبدأوا  
ومضى    ن أبناء عمومتھ كانوا من [ضحایا جرائم النظام]. ولمجّرد أنھم كانوا من أقاربھ، قُتلوا في المعتقل. [شقیق زوجتھ]، واثنین م

   . 2013و  2012اللبواني في حدیثھ موّضحا إن الجرائم قد وقعت بشكل رئیسي في عامي 

ا. وقال اللبوانّي، في حال رغبت المحكمة باالستماع، إن بوسعھ أن  ن أنور كان ُسنًی أقال اللبواني إن السبب الثالث [وراء ثقتھ بأنور]  
ّنة، وإن السبب الرابع ھو أن أنور ینحدر من الحولة التي ارتكبت  یورد الكثیر من األمور التي توضح المعاملة التي القاھا الضبّاط السُ 

بحة فیھا. وحسب اللبواني، لیس باستطاعة "أي ضمیر إنسانّي" تقبّل ما حدث ھناك. وأوضح اللبواني إنھ أراد أن یعرف من أنور  المذ
نوایاه وطموحاتھ. ففي حال كان جاسوسا، فإنھ سیّود أن یحصل على ما بحوزة [المعارضة] من معلومات، وما تقوم بھ من أنشطة،  
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ئلة. ولكن، أراد أنور أن یحقق أمرین فقط، وھما: إیجاد حّلٍ لمتاعبھ الصحیة (في المسالك البولیة)،  وأنھ سوف یبادر إلى طرح األس
والحرص على حمایة أسرتھ نظًرا لخوفھ من النظام. وأخبر اللبواني المحكمة إن أنور تجّنب االنخراط في المعارضة ألنھ عرف بنفسھ  

   ع النظام.أن عدًدا كثیرا من عناصر المعارضة یتعاونون م

 ، فنفى اللبوانّي ذلك. 251أرادت كیربر معرفة ما إذا كان أنور أخبر اللبواني عن الفرع 

ھو فرع أمن الدولة نفسھ، أي   251بحكم عملھ، فقال اللبواني إنھ یعرف بأن الفرع  251یعرفھ عن الفرع عّما  سألت كیربر اللبوانيّ 
] قد یكون "المطبخ الفعلي" المسؤول  251مل أن یكون ذلك شكلیّا فقط؛ إذ أنھ [أي الفرع  أن الفرع ھو إدارة أمن الدولة. ومع ذلك، یُحت 

علویّا وعلى اتّصال مباشر بالرئیس [بّشار األسد]. وأضاف    251عن التعیینات. فحسب اللبواني، من المرّجح أن یكون رئیس الفرع  
عادةً ما تكون إدارة أمن الدولة سلطةً دستورّیةً    أنھ لم یكن یُعمل بتلك الھیاكل من قبل، وإنما أنشئت تحت إمرة حافظ األسد فقط.   اللبواني

شكلّت بغرض جمع المعلومات كما ھو الحال في الوالیات المتحدة األمریكیة على سبیل المثال، ولكن، قام حافظ األسد بتحویلھا إلى  
من الممكن أن یكون رئیس [إدارة أمن الدولة] سنیّا، ولكن    أنھحسب اللبوانّي. وبمزید من التفصیل، أوضح اللبواني    سلطة إجرامّیة، 

   الرئیس الفعلّي ھو علوّي یرأس الفرع الداخلي، ویتولى ذلك الشخص القیام بكل شيء من قبیل: تعیین الوزراء والسفراء. 

اللبواني إن أنور لم یكن یعمل في فر ع الخطیب عندما باشر [توفیق] یونس عملھ ھناك، ولكن، لم یمتلك یونس الكثیر من  أضاف 
الخبرة، وعیّن بالتالي أشخاًصا من التكنوقراط كي یقوموا بمساعدتھ. وقال اللبواني إن ذلك قد حدث في وقت الثورة، وأن ذلك الشخص  

 [من التكنوقراط] كان مسؤول االعتقال والتوقیف. 

قد أخذه [أي أنور] إلى قسم التحقیق    یونسقصد أن    أنھإذا كان أنور من أولئك التكنوقراط، فأوضح اللبواني  عّما    انيسألت كیربر اللبو
كخبیر فنّي، وبحسب اللبواني، كان یونس فوضویّا وأحمقا، واحتاج بالتالي لتواجد أشخاص حولھ ممن یجیدون الكتابة. وقال اللبواني  

ل سمحت لھ المحكمة، حیث یتوجب علیھ أن یقول إن أنور لم یتمتع بأي اختصاصات، ولم یكن بوسعھ  إنھ یّود إضافة شيء آخر في حا 
 اإلدارة اتخاذ القرار النھائي.  االقتراحات وتتولى یرفعھا إلى رئیس الفرع فقط، الذي كان بدوره یقدم    تقاریرأن یصدر أي أوامر، فأعد  

حیّة اإلفراج عن األشخاص، فقال اللبواني إن ذلك صحیح، ما لم یكن [أنور] قادرا  خلصت كیربر إلى أنھ لم توكل ألنور بالتالي صال
سنوات، ویعرف كل الفروع، ومثل    10على توجیھ األشخاص باتّجاه معیّن أثناء التحقیق. وأضاف اللبواني إنھ ھو نفسھ اعتُقل لمدة  

قد وّكلوا بالتجسس على أنور، كما أُمرت فروع أخرى كذلك  رئیس مكتبھ،    الموّظفین، وتحدیداأمام كل محكمة. وكانت المشكلة أن  
العسكریة،    المخابرات الجویة، وأمن الدولة، و  المخابرات ]، على سبیل المثال: الفروع في  251بالتجسس على ھذا الفرع [أي الفرع  

]  251حیث قام جمیعھم بالتجسس، وإبالغ الرئیس [بشار األسد] بالمعلومات. وقال اللبواني إنھ لم یُسمح للعاملین في الفرع [أي الفرع  
الجمیع كان موالیًا لھ. وخلص    یكفل أنمن جواسیسھ، ویعقد مقارنة بینھا بما    على المعلومات بالتواصل مع اآلخرین، فحصل الرئیس  

 واني إلى أن احتمالیة قیام أحد الضباط باإلفراج عن أحدھم ھي صفر من الناحیة العملیة. اللب 

، وإنھ ال یزال  1982قد أّدى خدمتھ العسكریة في حماة في العام    أنھ سألت كیربر اللبواني كیف لھ أن یعرف كل ذلك، فأوضح اللبواني  
في حماة في    99ه لكي یبرز الدفتر أمام المحكمة]. وعمل طبیبًا في اللواء  ذلك [فتح حقیبة ظھرلیحتفظ بدفتر خدمتھ العسكریة إثباتا  

. وبصفتھ طبیبا یؤدي خدمتھ العسكریة، استُدعي للذھاب إلى حماة فورا عقب األحداث، وشاھد ھناك جرحى ومعتقلین.  1982العام  
  50ن یعالج واحدا منھم فقط. أشار اللبواني إلى تواجد  واقتاد الجیش اللبواني إلى إحدى المدارس الممتلئة بالجرحى، ولكنھ ُسمح لھ بأ

الشخص الذي ُسمح لھ بعالجھ] دفع رشوة لكي یتم عالجھ، وأن  أنھ [  ولكن یبدو وبحاجة للمساعدة،    شخصا في الغرفة، جمیعھم جرحى 
واستقى مما بدا على وجوھھم من    اللبواني ُسمح لھ بفحص ھذا الشخص فقط. وقال اللبواني إن كل المعتقلین اآلخرین كانوا یشاھدونھ،

الجوّیة لكي    المخابرات تلك وظیفتھ كطبیب، توّجھ إلى قائد اللواء عمید    ونظرا ألن نظرات أنھم كانوا جمیعا بحاجة إلى المساعدة.  
منھم فقط. وطلب    یوّضح لھ أنھ ثمة مئات من المعتقلین الجرحى ممن یحتاجون إلى مساعدة اللبواني، وأنھ لم یُسمح لھ إال بعالج واحد

  اللبواني من العمید بصفتھ قائدا للعملیات في حماة أن یسمح لھ بعالج جمیع المرضى، وأنھ قد وقعت مشادة بینھما. أخبر العمید اللبوانيّ 
ولم یكن قادًرا    ا،قرارالبقاء على قید الحیاة، فإنھ یرحب ببقائھ في الجیش. وقال اللبواني إنھ قد تعیّن علیھ أن یتخذ    إذا أرادبعدھا أنھ  

على المغادرة: إما أن یلقى حتفھ، أو ینتظر فرصة تتحسن فیھا األوضاع في البلد. وأخبر اللبواني المحكمة إن ضمیره یؤنبھ إلى الیوم  
 ألنھ عجز عن عالج نصف المرضى. 

إذا أخبره أنور عن ھامش التحّرك في الفرع  عّما    إنھا أرادت أن تعود إلى الحدیث عن أنور، وسألت اللبواني  قالت القاضي كیربر
تھما، وعن كیفیة علم اللبواني بذلك، فنفى اللبوانّي أنھ وأنور قد تحدثا عن تلك المسألة. وأخبر المحكمة إنھ  اأثناء إحدى حوار  251

اسي، فعلى سبیل المثال، لو كان للعمید عبد [..] المحمود أن یمارس علینا ضغوطا بصفتھ  قارن وضع أنور بوضعھ في األمن السی 
وقال اللبواني إن ذلك كان تاریخ  .  2001  ،أیلول/سبتمبر  9علویّا لكي "یجبرنا" على القیام بشيء ما، لكان ذلك ھو ما حدث في تاریخ  

اٍم، ومع ذلك، "أرادوا" أن یضربوه بدال من ذلك. وطلب اللبواني بالتالي  رفقة آخرین. ولم یُدل بأي شھادة، وطلب توكیل محب اعتقالھ  
أن یرى المدیر الذي سألھ ما ھي مشكلتھ، فأخبره اللبواني إن جماعتھ لیسوا على أي علم بأي قوانین، وسألھ عن االدعاءات الموجھة  

تقلك، وقد جلبك األمن السیاسي إلى ھنا. نحن مقتنعون تماما  ضده، فأخبر المدیر اللبواني ما یلي: "أصغِ إلّي! لم یكن فرعنا ھو من اع
الرئیس، بأوامر ال یمكننا التراجع عنھا". واستفاض اللبواني في التفصیل قائال إنھ كان بحوزة    القیادة، أي بأنك بريء، ولكن أوعزت لنا  

ونُِقل إلى محكمة أمن الدولة التي خلصت إلى أنھ  األشخاص في الفرع نص األسئلة مكتوبة، وأُمر بتدوین إجاباتھ على تلك األسئلة.  
مجرم، وحكمت علیھ بالسجن لمدة ثالثة أعوام، والتي قضاھا كلھا في المنفردة. وقال اللبواني إن ھذا كلھ حدث ألنھ كان نائب ریاض  
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ھ ھو إنھ لم یكن بوسع رئیس قسم  سیف في إحدى الجھات الوطنیة [مؤتمر الحوار الوطني]. وأخبر اللبواني المحكمة أن كل ما أراد قول 
التحقیق أن یغیّر الكثیر. إذا كان لنا أن نعقد مقارنة بین أحد األشخاص من الّسّنة وآخر علوي، فإن العلوي سوف یكون ھو رئیس  

 ن التوضیح.الفرع على الرغم من كونھ یشغل منصب رئیس أحد األقسام في الفرع فقط. وأضاف اللبواني أن باستطاعتھ أن یقدم مزیدا م

، أو عن  251إذا اعتقل في الفرع  عّما    قالت القاضي كیربر إن المزید من التوضیح لیس ضروریّا في ھذه المرحلة، وسألت اللبواني
أحیل  مكان حدوث القصة التي رواھا للتّو، فقال اللبواني إنھ لم یعتقل في أمن الدولة، ولكنھ اعتقل في األمن السیاسي للمرة األولى، ثم 

على إثر رحلة   2005، واألخرى في 2011ملفھ إلى أمن الدولة. وأوضح اللبواني إنھ اعتقل مّرتین: إحداھما بسبب ربیع دمشق في 
سنة، ولكنھ أمضى في    18قام بھا إلى الوالیات المتحدة، واالتحاد األوروبي، وألمانیا. وبلغت مجموع أحكام السجن الصادرة بحقھ  

نظرا ألن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة أصدر قرارا أدان فیھ اعتقالھ بوصفھ تعسفی�ا، وخلص فیھ    سنوات فقط  10السجن  
 إلى أنھ سجین سیاسّي ُمحتجز بطریقة غیر قانونیة. 

  251عتقل في الفرع أبًدا، فقال اللبواني إنھ جاء من أمن الدولة مباشرة، ولم ی  251خلُصت كیربر إلى أن اللبواني لم یُعتقل في الفرع 
 أبًدا.

أشارت كیربر إلى أن اللبواني قد سبق وذكر أنھ یعرف كل الفروع، فأقر اللبواني ذلك، قائًال إنھ یعرف أمن الدولة، واألمن السیاسي،  
 واألمن العسكري. 

ا باسم فرع الخطیب، الواقع على  المعروف أیضً  251عتُقل اللبواني في الفرع اقالت كیربر إنّھا تّود أن تعرف مجددا ما إذا سبق وأن  
 مقربة من شارع بغداد في دمشق، فنفى اللبوانّي ذلك. 

ن  قاطع محامي الّدفاع فراتسكي قائًال إن اللبوانّي لم یقُل سوى إنھ یعرف كل الفروع، ولیس أنھ ھو نفسھ قد اعتُقل فیھا، فقالت كیربر إ
 اللبواني قد أقر ذلك للتّو. 

ا قصیرا مع القاضي كیربر، وأعقب ذلك طلبا بالحصول على استراحة قصیرة من المترجم الشفوي الذي  أجرى القاضي فیدنیر نقاشً 
 تولّى ترجمة شھادة اللبواني من العربیة إلى األلمانیة. 

 *** 

 دقیقة]   15[استراحة لمدة 

 *** 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

أن یعرف بدایةً متى اعتُقل اللبواني للمرة الثانیة، ومتى أُفِرَج عنھ، فأوضح اللبواني إنھ اعتقل للمرة األولى في    فیدنیرأراد القاضي  
. وأُفرج عنھ من قبل محكمة أمن الدولة، وإن فرع أمن الدولة كان ھو الجھة التي اعتقلتھ.  2004وأفرج عنھ في العام   ، 2001العام  

فره إلى الوالیات المتحدة األمریكیة، واالتّحاد األوروبّي. وكان باإلمكان االّطالع على تأشیرات دخولھ،  واعتُقل للمرة الثانیة عقب س
قال اللبوانّي إنھ زار بریطانیا، واالتّحاد األوروبي، وقام بزیارة البرلمان األوروبي،    والتواریخ الموافقة إلصدارھا في جواز سفره.

. وتوجھ بعد  2005ین، وحزب االتحاد الدیمقراطي المسیحي الذي كان قد فاز لتوه بانتخابات العام ووزارة الخارجیة األلمانیة في برل
ھناك  یوما. وأضاف اللبواني أنھ أخبر الجمیع    15ذلك إلى واشنطن العاصمة حیث التقى فیھا مع مسؤولین في الحكومة األمریكیة لمدة  

 إلصالحات. سوریا في طریقھا نحو حرب أھلیة ما لم تنفَّذ ا أن

ى مطار  اعتذر فیدنیر عن مقاطعة اللبواني، ُمخِبًرا إیّاه إنھ یرید فقط التأكد من تاریخ اعتقالھ للمرة الثانیة، فأوضح اللبواني إنھ وصل إل
العام    ، وأنھ أُلقي القبض علیھ ھناك. قال اللبواني إنھ تم توقیفھ من قبل ضبّاط األمن2011  ،تشرین الثاني/نوفمبر  8دمشق بتاریخ  

العسكرّي، وال أمن الدولة. وقال    المخابرات الجوّیة أمامھ، ولكن، لم یكن اللبواني مطلوبا لدى جھاز    المخابرات الذین اتّصلوا بجھاز  
اللبواني إنھ لم یكن مطلوبا لدى أي فرع، ولم تصدر بحقھ أي مذكرات توقیف، لذلك، اتصل أحدھم ببشار األسد، واقتید اللبواني إلى  

أخبر اللبواني المحكمة أنھ ال بّد لھ أن یورد المزید من التفاصیل ھنا كما یلي: في أمن الدولة، قام علي مخلوف    للتحقیق.لدولة  أمن ا
[واصل اللبواني قول اسم علي مخلوف على الرغم من أنھ اتّضح أنھ كان یشیر إلى علي مملوك] بإجراء مكالمة عبر الھاتف على  

كمة إنھ عندما سمع ذلك، أخبر علي [مملوك] بأن یذھب إلى بشار  حلرئیس بّشار األسد. وأخبر اللبواني الم مكّبر الصوت مع مستشار ا
یرغب بأن یحظى بمقابلة لثالث ساعات، إذا أراد األسد أن یعرف ما الذي یجري. وتوجھ علي مملوك    األسد، وأن یُعلمھ بأن اللبواني

إلى بشار األسد بالفعل، وفي الیوم التالي، اقتید اللبواني من غرفتھ معصوب العینین، ومقید الیدین (ولكن لیس خلف ظھره)، إلى مكتب  
إنھ لن یتحدث إال إذا حضر المحامي، وإذا وّجھت لھ  أخبره  لدیھ. ولكن اللبوانّي  عّما    علي مملوك الذي أخبره بأنھ ینبغي لھ أن یُفصح

اتھامات محددة. فُصفع اللبواني أربع مرات، فأزال اللبواني عصابة العینین، وشاھد أحد الضباط اللذین كانوا یعملون مع بشار األسد،  
إذا كان ھذا ھو رد بشار األسد، فأخبر مملوك اللبواني بدوره  عّما    ك بالتالي. وسأل اللبوانّي علي مملووجودینوكان [ُحجبت األسماء] م

ي  إن ھذه رسالة إلى أصدقاء اللبواني، ثم اقتید اللبواني إلى غرفة أخرى "أرادوا فیھا أن یتحدثوا فیھا معھ بوّد". وھناك، أخبر اللبوان 
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ا یوما ما على ما یرتكبونھ، فضحك [الضابط الذي یعمل مع األسد]  [الضابط الذي یعمل مع بشار األسد] أنھ سیحرص على أن یُحاسبو
 على ما قالھ اللبواني، وأخبره إن هللا ھو الشاھد الوحید على ما یفعلونھ. 

سنوات إضافیة، فكان    3سنة، و 12اللبواني متى تم اعتقالھ، فقال اللبواني إن المحكمة في دمشق قد حكمت علیھ بالسجن    فیدنیرسأل  
سنة، أي إلى یومنا ھذا. ولكن، صدر مع بدایة الثورة الكثیر من قرارات العفو، مما أتاح للبواني    15ترض أن یقبع في السجن  من المف

 تشرین الثاني/نوفمبر.  15أن یمضي نصف مدة محكومیتھ. وأضاف إنھ أتّم مدة محكومیتھ األولى بتاریخ 

عندما   2011، فقال اللبواني إنھ كان یتحدث عن العام  2011أو    2001لعام  أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان اللبواني یتحدث عن ا
كان في أمن الدولة، واعتقل من قبل علي مملوك لخمسة أیام. أورد اللبواني مزیدا من التفصیل قائال إنھ تعین علیھ أن ینزل الدرج  

. وكانت منفردتھ اھي آخر زنزانة على الجھة الیسرى.  أخر على الجھة الیسرى  10حیث یوجد عدد من المنفردات على الجھة الیُمنى، و
 أن یتم اإلفراج عنھ فقط "عندما یتم حل األمور".  أراد وقال اللبواني إنھ بدأ إضرابا عن الطعام، وإنھ 

وأُفرج عنھ بسبب تّدخل  أراد فیدنیر أن یعرف أین اعتقل اللبواني آلخر مرة قبل اإلفراج عنھ، فقال اللبواني إنھ اعتقل في سجن عدرا،  
حكومة الوالیات المتحدة لدى بشار األسد. ثم نُقل اللبواني للمثول أمام إحدى المحاكم المدنیة، وأودع في أحد السجون المدنیة. ومضى  

 اللبواني في حدیثھ قائال إنھ "سلّح أعوانھ على الشر...". 

[فتح حقبة ظھره مجدًدا،    .2007حدوث ذلك، فقال اللبواني إن ذلك قد حدث في العام    وقتفقاطعھ القاضي فیدنیر لالستفسار عن  
وأبرز وثیقة أمام المحكمة]. مضى اللبواني في حدیثھ قائال إنھ من المحتمل أن یكون ھناك صور ألعوان األسد. وأشار اللبواني إلى  

ولكن أُفرج عنھ قبل اللبوانّي. ثم ُطلب    مرتین،"ھذا الشخص" قد حكم علیھ بالسجن المؤبد    أن ا عالیًا، وأوضح  الوثیقة التي كان یرفعھ
منھ كأحد األعوان أن یقتل المواطنین. قال اللبواني إن أولئك األشخاص كانوا مسلحین بالسكاكین، واعتدوا علیھ. ووفق ما أفاد بھ  

 وف رئیس فرع الخطیب، الذي كان شاھًدا. اللبواني، حصل ذلك بأمر من حافظ مخل

أراد فیدنیر أن یعرف متى غادر اللبواني سوریا، فقال اللبواني إنھ غادر بعد خمسة أیام من إنھاء محكومیتھ. اتّصل علي مملوك رئیس  
اللبواني إنھ كان ھناك الكثیر  قبل ذلك. وقال    ‘ عبد الداني طالب’أمن الدولة باللبواني لیراه، بعد أن كان اللبواني مع ضابط آخر اسمھ  

 .الزنازین الجماعیةمن شاشات التلفاز في مكتب [مملوك] والتي كانت تظھر 

طلب فیدنیر من اللبواني أن یزّوده بتاریخ مغادرتھ سوریا فقط، نظرا ألن المحكمة مھتمة بتسلسل األحداث والمجریات زمنیّا فقط،  
عندما كان في مكتب مملوك وشاھد الصور على تلك الشاشات.    2011  ،نوفمبر/تشرین الثاني  15فأوضح اللبواني إن ذلك كان بتاریخ  

أخبر [مملوك] اللبواني أنھ قد یُفرج عنھ وأنھ ینبغي لھ أن یشارك في الحوار الوطني، فأخبر اللبواني المحكمة أن رده على مملوك أفاد  
ن ذلك. ومع ذلك، أخبر مملوك اللبوانّي أنھ یرید أن یُفِرج عنھ. بحسب اللبوانّي،  بأنھ لن یشارك، وأنھ یفضل العودة إلى زنزانتھ بدًال م

،  2011  ،كانون األول/دیسمبر  30وتعقبھ، ووصل األمر إلى درجة أن یتمركز قناصون قبالة منزلھ. وبتاریخ    بمراقبتھ صدرت األوامر  
 ع األردن] على دّراجة نارّیة [وبدأ اللبواني بالقھقھة]. استقل أطفالھ طائرة إلى األردن، وعبر ھو في الوقت نفسھ الحدود [م

وقد تم حدیثًا انتخاب  .  2013أراد فیدنیر أن یعرف متى التقى اللبواني وأنور ألول مّرة، فقال اللبوانّي إن ذلك حصل أوائل العام  
Error! Hyperlink reference not valid.    في ذلك الحین، وكان اللبوانّي أیضا عضوا في الھیئة السیاسیة، وكلّفھ الجربا باللقاء

والتقى اللبواني بھم، حیث    وخشي أولئك الضباط من أنھم قد "یُطردون من شققھم".  والتحدث معھم.  األردن،مع الضباط المنشقین في 
دائرة عّمان الثانیة)، ولم یستطع  عّمان ( ة في أحد أقضیة العاصمة  ث ة والثالضابطا وعمیدا. والتقوا في المرتین الثانی   20بلغ عددھم نحو  

وبعد   المرات ألنھ كان مریًضا.  إحدى  الحضور في  في    6أنور  أربع مرات  التقوا  إنھم  اللبواني  وقال  إسطنبول.  في  التقوا  أشھر، 
 ، وثالث منھا في عّمان. إسطنبولالمجموع، إحداھا في 

إذا كان اسم أنور مألوفًا لدیھ عندما كان ال یزال داخل سوریا، فنفى اللبوانّي ذلك، مضیفًا إنھ لم یعرف أنور  عّما  اللبواني فیدنیرسأل  
 بتاتًا. 

ببعض األشخاص،    لقائھإذا كان یعرف مكان ووقت عمل أنور، فأوضح اللبوانّي أنھ قام بإعداد مسودة وثیقة بعد  عّما    سأل فیدنیر اللبواني
عمل فیھ قبیل    مكاننور قد عمل في البدایة لدى أمن الدولة، قبل أن یُنقل إلى فرع الخطیب. وكان ذلك الفرع ھو آخر  فھم فیھا أن أ

 انشقاقھ. 

  أراد فیدنیر أن یعرف من أین حصل اللبواني على ھذه الوثیقة، فقال اللبواني إنھ أعّدھا بنفسھ، وأعّد وثیقةً من ھذا القبیل تتعلق بكل
   نحن" السیاسّیون أن نقیّم تلك الوثائق.لنا “الضبّاط. إذ ینبغي  ضابط من أولئك 

سأل فیدنیر اللبواني كیف عرف عن [عمل أنور في] فرع الخطیب، فقال اللبواني إنھ علم بذلك من معتقلین سابقین أُفرج عنھم [من  
یعرف اللبواني رتبتھ. وكانت تلك ھي المرة األولى التي  ذلك الفرع]، وقال أولئك المعتقلون إنھ ثمة ضابط من الحولة قد ساعدھم. ولم  

 سمع فیھا باسم [أنور]، وحصل ذلك قبل أشھر من انشقاق أنور. 

أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا تحدث أنور عن عملھ في سوریا، فقال اللبواني إن أنور كان "شدید التّحفظ". وقال إنھ قد یتحدث عنھ في  
ال اللبواني إنھ افترض أن أنور لم "یكن قادرا على فتح ملفات األمن السوري ألنھ كان یخشى أن یتعّرض  حالة كان ھناك وقت لذلك. وق
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رف كما یعرف أنور عن وجود اتصاالت بین أجھزة  عالنتقام مرّوع من النظام السوري". وتابع اللبواني حدیثھ وأخبر المحكمة أنھ ی 
یعرفھ، وسوف تتم مطاردتھ  عّما    سیالَحق كل ضابط في العالم العربي إذا انشق وتحدث السوریة.    المخابراتالدولیة وأجھزة    المخابرات 

األمریكیة،    المخابرات السوریّة لم تكن معزولة عن أجھزة    المخابراتفي كل مكان من العالم. وحسب اللبوانّي، قد یُظھر ذلك أن أجھزة  
اللبواني أن بصفتھ مواطنًا   بین أجھزة    أوروبی�ا،واألوروبیة، والروسیّة". وأضاف  بشاعة في وجود "ملف مشترك    المخابرات یجد 

 […]  ". األوروبیة والسورّیة 

اللبوانيّ   شيء ولكن لم یحصل    الحقا، خلص فیدنیر إلى أن أنور قال إنھ قد یتحّدث في وقت ما   القبیل قّط، وأنھ كان لدى    من ذلك 
أكرر أن أنور   اللبواني:، فقال صحیحاإذا كان ذلك ملخّصا  عّما  افتراض بشأن سبب عدم بوح أنور بما لدیھ بتاتا. سأل فیدنیر اللبواني

سوف یتحدث عندما یشعر أنھ بأمان. وأورد اللبواني مزیدا من التفصیل قائال إن بوسعھ تصّور أن قرار أنور قد یُرى بمثابة تحذیر  
لمنشقین اآلخرین كي "یغلقوا أفواھھم". قال اللبواني إنھ یرید بأن یشعر الضباط المنشقون باألمان لكي یتسنّى لھم سوّیة  إلى الضباط ا

  المخابراتالسورّیة والفرنسیة، وجمھوریة ألمانیا الدیمقراطّیة و  المخابراتكشف النقاب عن "الملفات المشتركة التي تجمع أجھزة  
 ریة والروسّیة". السو المخابراتالسوریة، و

إذا سبق ألنور وأن تحدث عن ذلك الموضوع ذات مرة، فقال اللبواني إنھ أخبر أنور إنھ "ینبغي لھ أن یفتح  عّما    سأل فیدنیر اللبواني
األردن   تلك الملفات". إن كل ما أراد اللبواني معرفتھ ھو ما إذا كانت سوریا بلدا مستقّال أو "صوری�ا". ولكن، قال أنور إن الوضع في

 وإنھ عندما تنجح الثورة فسوف...  یسمح،ال 

 إذا قال كان أنور قد قال ذلك فعًال، فأقّر اللبوانّي ذلك. عّما وسأل اللبواني  قاطع فیدنیر

كان   PW3_93فنفى اللبوانّي ذلك، مضیفًا إن  ،PW3_93أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان اللبواني یعرف أي شيء بشأن اعتقال  
 من الممكن أن یخبره شیئا. فأخبره أن... 

إنھ ثمة شكوك ضده، وإنھ اعتقل    PW3_93بھ، وحسب اللبواني، أخبره    PW3_93أخبره  عّما    قاطع القاضي فیدنیر سائال اللبواني
صبغة دینّیة"، تستھدف جماعات دینّیة بعینھا.   ذات ألنھ كل ضابط سنّي مشتبھ بھ. وأضاف اللبواني إن الجرائم في سوریا أصبحت "

تقاتل لصالح  ّنة، وأن جمیع المیلشیات التي  % منھم سُ 95قال اللبواني إنھ إذا أخذنا بالحسبان عدد المدن واالعتقاالت، فسیتضح أن  
 النظام ھي "من طائفة الرئیس". 

، ولكنھ ال یعرف التاریخ بالتحدید،  2012أو    2011فقال اللبواني بعد الثورة، في العام    ،PW3_93أراد فیدنیر أن یعرف متى اعتقل  
 . 2013وأنھ أخبره عن الموضوع بعد أن انشّق وغادر سوریا في العام 

 ، فنفى اللبوانّي ذلك. PW3_93إذا عرف مكان اعتقال عّما  سأل فیدنیر اللبواني

إن أنور ساعده في اإلفراج    PW3_93، فقال اللبواني إنھ سمع من  PW3_93أن یعرف ما إذا كان ألنور ید في اعتقال    فیدنیرأراد  
 عن ذلك.  PW3_93عنھ، وأثناء التحقیق معھ، ولكن ینبغي أن یُسأل 

فقال اللبواني إنھ كانت ھناك اّدعاءات مبالغ فیھا، كما ھو الحال دائًما. وعادةً ما یتم تعذیب أحدھم    سأل فیدنیر كیف قدم أنور المساعدة، 
إلى أن یعترف بكل شيء. وفي حال أراد أحد ضباط التحقیق تقدیم المساعدة، قد یكون من الكافي البحث عن الحقیقة وال شيء غیرھا.  

   یُعتبَر مساعدةً في سوریا في واقع األمر.  وحسب اللبواني، إن مجّرد تطبیق القوانین قد

 لم یكن لدى االدعاء العام أي أسئلة. 

 استجواب من قبل محامّي الدفاع  

نّة في "اجھزة السلطة السوریة"، وطلب منھ أن یوّضح ما  أشار محامي الدفاع فراتسكي إلى أن اللبواني قد تحّدث بالفعل عن دور السُ 
قد  عّما    أراد أن یقولھ، وقال فراتسكي إنھ فھم من اللبواني أن ھیاكل السلطة كانت على صلة بالدین، ومعتمدة علیھ. وسأل اللبواني

ل أراد أحدھم أن یعّرف الجرائم، ینبغي لھ أن یقولھ في ھذا الشأن، فقال اللبواني إنھ لن یدین العلویین التابعین للنظام، ولكن، في حا 
یأخذ ھذه [التبعّیة الدینیة] في عین االعتبار. وحسب اللبوانّي، لقد تحّول مجرى الجرائم إلى سیاسّي، وطرأ تغییر على طابعھا. وقال  

 ھ، كما یلي: م مثالین لتوضیح نقطت إن الجرائم ضد اإلنسانیة تحولت إلى جرائم عادّیة، وإن باستطاعتھ أن یقدّ 

ّنة، وإنھ ھو  عندما انتقد العمید [ُحجب اسمھ] السجون، علم بأنھ ھالك ال محالة إذا سمع نائبھ بذلك. قال اللبواني إن العمید ھو من السُ 
ئلة  نّي. قال اللبواني إنھ الحظ في إحدى المرات أن ضابطا من عاومع ذلك، ُوضع ھاتفھ تحت المراقبة ألنھ سُ  ضربھ. الذي أقدم على  

[ُحجب االسم] قد خفض صوتھ، والحظ أن رئیس [فرعھ] كان یراقبھ، وأن نائبھ كان یتنّصت على محادثاتھ. وحسب اللبواني، لذلك  
تعیین نائب الضابط حسن محمد رئیًسا    یتم بموجبھقام الضابط بتكلیف نائبھ بالعمل في مكان آخر. ثم أصدرت وزارة الدفاع أمًرا  

نائب الضابط كان موضع ثقة ألنھ علوّي، وتمت ترقیتھ على ھذا األساس. وأما العمید، فلم یكن   أنإن ذلك یعني وقال اللبواني   للفرع.
 ثقة. ع موض
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آب/أغسطس، وإنھ قد شارك فیھا برفقة    2أورد اللبواني مزیدا من التفصیل قائال إنھ في السنة ذاتھا، أُقیمت احتفاالت عسكریة في  
من    واحتسیا كؤوًساالعمید السابق. في ذلك الوقت، كان [ُحجب االسم] ھو قائد الجیش في حماة، وجلس اللبواني بجانبھ أثناء االحتفال،  

مأل اللبواني كأس [قائد الجیش في حماة] وعندما أصبح ثمال قلیال، سألھ اللبواني كیف یحقق مع المجرمین، فأخبره [قائد  العرق سویّا. 
الجیش في حماة] إنھ ثمة منجرة صغیرة بجانب مكتبھ، ویوجد فیھا ملزمة كان یضع رؤوس المجرمین بین فكیھا (طرفیھا) لمدة خمس  

 إنھ یحتمل بذلك أن یعترف األشخاص على الرغم من كونھم أبریاء، فنفى [قائد الجیش في حماة ذلك]  دقائق، فرّد اللبواني علیھ قائال
التي من   العائالت  بأسماء  للمحكمة وجود قائمة  اللبواني  أم ال. أوضح  إذا كانوا مجرمین  یحدد من أسماء عائالتھم ما  إنھ قد  وقال 

 أن ھذه الجرائم تعّد جرائم ضد اإلنسانیة. المفترض أن یتم قتل أفرادھا. وخلص اللبواني إلى 

وأخبر اللبواني المحكمة إن الشيء نفسھ قد حدث معھ عندما قُتل أقاربھ، وأصّر بالتالي على أن تلك الجرائم ضد اإلنسانیة ارتكبت  
بحقھ حكم من قبل ھذه المحكمة،  بدوافع دینّیة. وقال اللبواني إنھ ال یعتقد أن من العدل بمكان أن یشاھد ضابطا منشقا من السّنة یصدر 

الفكرة  ولذلك، یعتقد اللبواني إن لھذه    المتحدة.بینما یتقدم ضباط آخرون بطلبات ُصْلح كما أخبر بیدرسون مجلس األمن التابع لألمم  
العدالة ستصبح انتقائیة إذا  ّنة، ال سیّما وأّن كثیًرا منھم یقیمون في ألمانیا. قال اللبواني إن  ◌ُ الفھم تأثیرا سلبیا على العرب الس   وھذا

المنشقین بینما ال یزال یُسمح لرفعت األسد بالعودة من سوریا إلى فرنسا حیث یقیم اآلن بحرّیة. وحسب    ُسنّةصدرت أحكام بحّق ال
   اللبواني، "نحن" نفّسر ذلك على أّنھ كراھیة وعنصریة سوف تقودان إلى التّطرف. 

فقط وھو: أّال تقوم بنشر ھذه الرسالة. وأضاف "إننا بصفتنا المعارضة" تم    ا واحدً   اال إن لدیھ طلًب التفت اللبواني إلى ھیئة المحكمة قائ 
بأنھ   وجود عدالة انتقالّیة ألنھ یستحیل "مثول كل المجرمین أمام محكمة    یتعینتدریبنا من بین آخرین من قبل ألمانیا، وإنھم علموا 

لمحكمة أن تنظر في جریمة التعذیب، لكونھ یعرف بوقوعھا في  واحدة". وقال اللبواني إن تحقیق العدالة ھو واجب عالمّي. وطلب من ا
كل مناطق سوریا، وألن التعذیب یُستخدم في كل الفروع ومراكز الشرطة. قال اللبواني إن ھذه حقیقة ال یمكن ألحد أن ینكرھا، ولكن،  

 تظل المشكلة متعلقة بتحدید ھویّة المسؤول عن ارتكابھا.

ھ قد ذكر بالفعل أن رئیسھ في العمل، عندما كان طبیبا، كان شخًصا من النظام یُصدر األوامر ویتلقاھا.  وأشار اللبواني أیًضا إلى أن 
فكل من ھو صدیق لھم سیجمع ماال وثروة، وأّما الباقون، فیسارعون إلى االنشقاق والفرار في أقرب فرصة. وأضاف اللبواني إنھ لم  

لھ أن ینشّق في وقت مبّكر. ومع ذلك، قد یشاطر آخرون اللبواني طریقة    ینبغيكان    یعني بذلك أن أنور لم یكن مسؤوًال، ولكن أنھ 
تفكیره، ولم یتصوّروا أنھ قد تتم مقاضاة أحد موظفي األجھزة األمنیة. وقال اللبواني إنھ من البطولة بمكان [أن ینشّق أحدھم] ولكن  

ف شیئًا عن الجھاز القضائي في جمھورّیة ألمانیا الدیمقراطّیة بعد  یعتبر ذلك خیانة عظمى بموجب أحكام القانون. وقال إنھ ال یعر
م  الحرب العالمّیة الثانیة، ولكن یمكنھ القول إن القضاء السورّي أسوأ بكثیر. وذلك ألنھ ال یوجد اعتبار للقانون في القرن العشرین. فل

أوامر شفھّیة عبر الھاتف، ولیس المكتوبة في وثائق. وقال    یُفترض بالضبّاط أن یحترموا القانون، بل أن یتبعوا ما یُملى علیھم من
 حصل معھ في المحكمة الجنائیة [في سوریا]: عّما  اللبوانّي إنھ لن تتوفر وثائق البتّة، وإن یوسعھ أن یخبر المحكمة 

ة [ُحجب االسم]. قال  كان [ُحجب االسم] القاضي، وكان یجلس شخٌص على یمینھ، وآخر على یساره. وكان المّدعي العام من عائل
أمامھ على منصة القضاة، فقال القاضي إنھ یتعین على الشھود حلف الیمین بوضع    المصحف اللبواني إنھ سأل القاضي عن سبب وضع  

نھ قد فعل. أخبر  ألى المصحف، فأجاب القاضي ب أّدى الیمین عإذا كان ھو نفسھ قد  عّما    یدھم على المصحف، فسأل اللبواني القاضيَ 
القاضي  اللبواني القاضي من ثم بأنھ ما إذا تلقّى مكالمة تأمره بالحكم على اللبواني في الیوم التالي، فإنھ سیتعین علیھ أن یفعل ذلك، فنفى  

اضي  ذلك، وأخبر اللبواني إنھ ما إذا تلقى مكالمة كھذه، فسوف یقدم استقالتھ. أخبر اللبواني القضاة اآلخرین بأن یشھدوا على ما قالھ الق
للبواني، فإن منّصة القضاة ضمت قضاة مختلفین یوم النطق بالحكم علیھ، وُحكم علیھ بالسجن بتھمة القیام بأمور كثیرة لم    وفقًالتّوه. و

یرتكبھا. وخلص اللبواني إلى أن كل من في الجھاز القضائي السوري، واألمن السوري، والسیاسة السوریة، والجیش السوري یتلقون  
الذي قام بضرب المعتقلین [أثناء اعتقال   انة یتعین علیھم اتباعھا. كل من یعصي األوامر یلقى نفس المصیر الذي یلقاه السجّ أوامر شفھی 

اللبواني]. وقال اللبواني إنھ طرق باب زنزانتھ، وأخبر الحارس بأن یتوقف عن ضرب المعتقل أو أن یقوم بضربھ أیضا، فرد الحارس  
ب أباه أیضا إن كان سجینًا. وحسب اللبواني، یعني ھذا أن الحارس مجبر إما على االنصیاع لألوامر، أو  إنھ على استعداد بأن یضر

   الموت. 

مضى اللبواني في حدیثھ قائال إنھ مثل أمام المحكمة لكي یتحدث، وقال إنھ لم یرغب بالتقلیل من شأن الجرائم أو التعذیب الذي تعّرض  
[السوري] "بحاجة إلى أن نكون مطمئنین حیال كیفیة تعامل القضاء األلماني مع القضیة السوریة".  لھ الضحایا، وإنما "نحن" الشعب  

لذا، فھو یتوّخى أن یكون دقیقًا جد�ا في شھادتھ، ویحرص على إخبار المحكمة بالتفاصیل كافّة. قال اللبواني إن شعورا بالظلم سیسود  
، تتحقق العدالة إذا كان مصدرھا الضحایا. وأضاف اللبواني إنھ یوجد عدد من ضباط  إذا جاءت العدالة من بشار األسد. بدال من ذلك

األمن اآلخرین الذین كانوا تحت ضغوط مھولة: [ُحجب االسم] الذي عمل في أحد فروع الشرطة في دمشق، و[ُحجب االسم]، و[ُحجب  
وك. قال اللبواني إن كل أولئك األشخاص أخبروه بأنھم غیر االسم] الذي كان علویّا أیضا، و[ُحجب االسم]، واللواء السنّي علي ممل

 مسؤولین عن القیام بالتحقیق، وإنھم یحرصون على خدمة بلدھم فقط. 

إنھ وفي رأیھ الشخصي، "إن بشار األسد متخلف عقلی�ا"، وبصفتھ طبیبًا، یعتبره مسؤوال "مسؤولیة جزئیة عن أفعالھ".    اللبواني أضاف  
یتم التطّرق إلیھا بصورة مجتز  إن المشكلة في سوریا بالتالي على  أشدیدة التعقید، وأكثر تعقیًدا من أن  اللبواني  ة "ھا ھنا". وأصر 

ینبغي [للشعب السورّي] أن یحسم أمره بشأن الحاالت التي یرید تحدید    انتصافاضرورة تفعیل العدالة االنتقالیة   للضحایا والشعب. 
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ھو حق للشعب، ومن شأنھ أن ینطبق على الجمیع. وأضاف اللبواني قائال: "إذا أردتم [أي ھیئة    العدالة فیھا. وقال اللبواني إن ذلك
 المحكمة في كوبلنتس] أن تساعدونا، فإن ما تفعلونھ غیر صحیح". 

في األردن،    واللبواني إذا كان ھو وأنور على اتّصال عندما كان أنور في جنیف،  عّما    تدّخل محامي الدفاع فراتسكي سائال اللبواني
  مخابرات أنور ذھب إلى جنیف بناء على طلب المعارضة لكي یضمن أال یتم التجسس علیھم. وبصفتھ ضابط    أن فأوضح اللبواني  

ل". وقال اللبواني إن ریاض سیف كان ھو الشخص  سابق، لدى أنور "خبرة في االجتماعات التي تعقد في الفنادق وأمور من ھذا القبی 
 المسؤول، وكلّف أنور بالذھاب إلى جنیف، وكان اللبواني معارًضا لذلك. 

كان فرعا ألمن الدولة، ولكن كان رئیسھ شكلیّا فقط، وأن المسؤول ھو أحد    251أشار فراتسكي إلى أن اللبواني قد ذكر أن الفرع  
فراتسكي أن یعرف من ھو ذلك العلوّي، فقال اللبواني إن [ُحجب االسم] كان الرئیس، ولكنھ كان یشغل  العلویین في واقع األمر، فأراد  

 منصب نائب الرئیس في واقع الحال، وكان ھو الشخص الذي ینبغي لھ أن یساعد بشار األسد بأن یكون الرئیس. 

قبل مجيء    أنھس ھو الرئیس الشكلي، فأوضح اللبواني  سأل فراتسكي عن یونس، وأراد أن یعرف من اللبواني ما إذا كان توفیق یون 
یونس، أمضى حافظ مخلوف مدة طویلة ھناك "حتى الحقبة األخیرة" عندما طرأت تغیرات. وقال اللبواني إن توفیق یونس كان ھو  

رتبة بحّق أنور.    خفضبة  األخیر، وكان رئیسا ألمن الدولة عندما انتقل أنور من أمن الدولة إلى فرع الخطیب، في خطوة تعتبر بمثا 
 وقال اللبواني إن األمر مختلف إذا كان الشخص یرأس قسم التحقیق في اإلدارة، أو في أحد فروعھا. 

أراد فراتسكي أن یعرف المزید عن دور حافظ مخلوف في فرع الخطیب، فقال اللبواني إن [مخلوف] ھو ابن خال بّشار األسد وإنھ  
موقعھ [لقرابتھ من العائلة]. وحسب اللبواني، یوجد شخصان في سوریا ممن "كان لدیھما ما یقوالنھ":  ینوب عنھ بشكل عملّي بحكم  

 آصف شوكت، وحافظ مخلوف. 

قال فراتسكي إنھ كان یشیر إلى فرع الخطیب وسأل عن النفوذ الذي تمتع بھ حافظ مخلوف في الفرع، والمنصب الذي شغلھ ھناك،  
ن "كل سفیر یتم تعیینھ یمّر على فرع الخطیب". وقال أیضا إن كل وزیر، أو محافظ، أو رئیس دائرة  فوصف اللبواني الوضع قائال: إ

  ما، وكل ما یتعلق بالشؤون الداخلیة یُتّخذ القرار بشأنھ في فرع الخطیب مما یجعلھ بمثابة "المطبخ" الذي یقود الدولة. وقال اللبواني 
"أي المطبخ الرئیسي". وحسب اللبواني،    الرئیس،مة [التعیینات المقترحة] التي تُرفَع إلى  إن فرع الخطیب ھو الذي یُدرج أسماء في قائ 

وأضاف أن كل من لدیھ شيء لیقولھ في سوریا    الدولة.ال بّد وأن یكون ھناك [فرع الخطیب] شخص ما "لدیھ كلمة" ویتعاون مع قیادة  
وحّولوا الجمھوریة إلى "مسألة إرث". وخلص اللبواني    المؤسسات،ل  یعتبر مجرًما. "إنھم" [أي المجرمون] یمسكون بزمام أمور ك

   إلى أنھ ال یوجد قانون، وال مؤسسات. 

   ُسمح للبواني باالنصراف بصفتھ شاھًدا. شكر المحكمة، وقال إنھ لن یحتاج لتعبئة نموذج استرداد نفقات بدل سفر. 

یحتاجون الستراحة بالتأكید، وإنھ لیس ثمة شيء آخر على جدول أعمال  قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن المترجمین الشفویین 
 المحكمة لھذا الیوم. وطلبت من جمیع األطراف أن یبقوا من أجل عقد جلسة نقاش غیر علنّیة، ورفعت الجلسة لھذا لیوم. 

 

   . صباًحا 12:35ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 
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