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 محاكمة أنور رسالن 
 

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  55التقریر 

 2021كانون األول/دیسمبر،  8: اریخ الجلسة ت 
 

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

  1الملّخص/أبرز النقاط:
 

 2021األول/دیسمبر، كانون  8 – الیوم المائة وسبعة 

من قبل المّدعین ومحامیھم. حیث استمعت المحكمة إلى أربعة ناجین انضموا إلى المحاكمة    للبیانات الختامیةالیوم األول    ھو  كان ھذا 
على األھمیة الشخصیة للمحاكمة في حیاتھم. كما قال المّدعون إنھم یرون    ا كمّدعین، وقّدم كل منھم بیانھ الخاص. وشددوا جمیعً 

 في سجون الحكومة السوریة.  وكل من ال یزال معتقالً   251أنفسھم ممثلین لجمیع الضحایا الذین لم ینجوا من الفرع 

تقال الفردیة لموكلیھم. كما أشار المحامون  كما قّدم محامو أربعة مّدعین بیاناتھم الختامیة التي أشاروا فیھا بإیجاز إلى تجارب االع
ھت إلى المحاكمة، مثل: عدم اعتبار تھمة الحرمان من الحریة جریمة ضد اإلنسانیة، وعدم تقدیم   إلى بعض االنتقادات التي ُوّجِ

إلى أن الناجین    الُحكم على األقل. وخلص أحد محامي المّدعین النطق بترجمة فوریة للجمھور، وعدم تسجیل البیانات الختامیة و
المحامین بسجن أنور مدى الحیاة والُحكم بجسامة الُجرم على نحو خاص،    الذین أدلوا بشھاداتھم ھم أبطال المحاكمة. وطالب جمیعُ 

 لما طالب بھ المّدعون العامون في األسبوع السابق.   اتمامً  ا وجاء ذلك موافقً 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین    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

 . ت أسماء الشھودھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَ 
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 2021كانون األول/دیسمبر،  8 – وسبعة الیوم المائة 

بالتقاط مقاطع فیدیو وصور قبل بدء    مصورانصحفیًا. قام    وأحد عشر  أشخاصصباًحا بحضور ثمانیة    9:35الساعة    الجلسةبدأت  
 . تسوبول كلینجھ العامان عیانالمدّ  العام  عاءالجلسة. ومثل االدّ 

إللقاء بیاناتھم الختامیة. وأوضحت أنھ یمكن للجمیع أن یقرروا بحریة ما إذا كانوا  عین  المجال للمدّ ر  القاضي كیرب رئیسة الجلسة    ت فتح
 من المنصة في مقدمة قاعة المحكمة.  میریدون التحدث من مقاعدھم أ

 P12 لـبیان الختامي  ال

أن  علیھ    أن یكون سعیًدا ألنھ نجا أم أن  علیھما إذا كان    منذ مغادرتھ سوریا  لم یعرف  إنھ  P12قال    ،القضاةعلى  تحیة  إلقاء البعد  
  ،واحد بسیطقال إنھ وسوریین آخرین كان لدیھم حلم  و ال یزالون في عداد المفقودین.  كانوا  من البائسین  یغضب ألن عشرات اآلالف  

بالنسبة لھم: أن یكون لدیھم    واقعٌ  ھذا الحلم ألنھ أمرٌ   ھمال یشاركون   ،بمن فیھم المواطنون األلمان  ،على الرغم من أن الكثیر من الناس
وفقًا    للغایةعلى الرغم من أن ھذا الحلم أساسي  وودولة توفر الحقوق المتساویة لجمیع المواطنین.    ،یحمیھم ویحترم إنسانیة الناسوطن  

إنھ وسوریین آخرین یعرفون أن الثمن الذي سیدفعونھ مقابل طلبھم سیكون باھًظا.  قال    P12  غیر أن  ،لمعاییر القرن الحادي والعشرین
  یمكن أن یتخیلھا أي شخٍص التي  حدود  ال  كل ن النظام سیكون على استعداد لتجاوز  أ  ،حتى في أسوأ كوابیسھم  ،لم یتوقعوا  ،ومع ذلك

 جرائم فظیعة. رتكاب  ال عاقل 

كان السوریون متأكدین من أن حلمھم لم یكن مجرد    ، أنھ بمجرد ھروب الرئیس التونسي واستقالة الرئیس المصري  إلى   P12أشار  
كانوا یعتقدون أن ھذا الحلم یمكن أن یتحقق في  حیث  تقاسمھ مالیین األشخاص في المنطقة.    ابل حلمً   ،حلم أفراد أو مجموعات صغیرة

ولم  إنھم نزلوا إلى الشوارع وطالبوا باستعادة بلدھم.    P12رغم أنھم یعرفون تاریخ النظام منذ الثمانینیات. قال    ، بقوة الشعب  ،سوریا
.  P12فوق  من  رصاصتان    وطارتردت القوات األمنیة والجیش بالذخیرة الحیة.    أصواتھم وإرادتھم للقیام بذلك.سوى  لدیھم  یكن  
الوقوف حیث كان في ھذه اللحظة.  لما كان قادًرا على  المحكمة أنھ كان محظوًظا، وإال    P12أحدھما أن تصیب رأسھ. أخبر    ت وكاد

 مئات اآلالف من اآلخرین.  لم یكن حلیف إال أن الحظ 

الحیةأنھ  موضًحا    P12  تابع الذخیرة  تردعھم  لم  الشوارع  إلى  الذین خرجوا  أولئك  بالمدرعات    ،نظًرا ألن  النظام مواجھتھم  قرر 
قصف المناطق السكنیة بجمیع أنواع األسلحة.  تخیلھا  مقاطع فیدیو ال یمكن  وثِّق  تُ . ووالمجتمعاتالبلدات    وتجویع  لتطویق  ،والدبابات

الجنود یراقبونھ ووجھوا  كان  و.  تلكلخعلى حي في    یصور ھجوم دبابةٍ   المصور   كانحیث  :  مقاطع الفیدیو ھذهإنھ یتذكر أحد    P12قال  
وھو یصرخ بأن الدبابة    سماعھ  كان من الممكنویعرف ماذا یفعل.  حیث لم یكن    ،دون أن َیبَرح مكانھ  ،قف ھناكو مدفع الدبابة نحوه. و

من خاللھا  تمكن  كانت ھذه ھي الطریقة التي  ونجا ھاتفھ فقط.    ،الشابقُِتل  على وشك إطالق النار علیھ. وھذا ھو بالضبط ما حدث.  
 . بضعة أیاماآلخرون من رؤیة المقطع بعد 

حیث سبق  .  بأكملھا  یین إلى تدمیر سوریامن قصف المدن   وأنصاره؛أنھ لن یصف بالتفصیل الجرائم التي ارتكبھا النظام    P12أوضح  
  تفاصیل لمقدار األنھا كشفت عن للغایة مثیرة لإلعجاب  P12عن ھذا األمر أكثر من مرة بطریقة وجدھا  العامون عون تحدث المدّ أن 

كلمات.  مجرد إن الصور ومقاطع الفیدیو یمكن أن تقول في كثیر من األحیان أكثر من  P12عن المأساة السوریة. قال فعًال   ة المعروف
 واالختفاء القسري.  عتقال تجربة اال ، أال وھوأراد التحدث عن شيء ال تستطیع الصور التعبیر عنھ عادة إال أنھ

ض    إن  P12قال   أعزلالتعرُّ الحیة كشخص  یكفي  للذخیرة  بما  للقصفولكن    ،كان مخیفا  ض  األسلحة  التعرُّ أنواع    ومنھا   ،بجمیع 
أنھ في األشھر األولى من    إلى  P12  أشارء أن یصف أھوال االعتقال في سوریا.  لشيٍ   غیر أنھ ال یمكن.  كان أشدَّ ترویعًا  الطائرات

فرع الخطیب.  منطقة اختصاص  كانت البلدة ضمن  وحیث كان یعیش.    ، ]المعلوماتُحجبت  من قوات األمن بلدة [ت  مئا الثورة، ھاجمت  
یبعد    P12وصف   الذي  بقیت زوجة    200كیف زار منزل عائلتھ  المنزل. سمع    P12متر عن شقتھ.  ه  اووالد  P12وطفاله في 

ه أن  اووالد P12كان ھناك ضباط مخابرات یصرخون علیھم. أدرك  یجري.كان ضوضاء غریبة في الخارج وفتحوا الباب لیروا ما 
أراد الخروج لالطمئنان على زوجتھ  و.  كانت قد تعّطلتلكن جمیع الھواتف    ،االتصال بزوجتھ  P12حاول  والضباط اقتحموا الحي.  

كثیرین   مثل   –  لما عاد   ،خرج إلى الشارعلو كان قد  إلى أنھ    P12ذلك. خلص  من القیام ب منعتھ  فعلت الصواب ولكن والدتھ   ، ھی وطفل
لكنھ شعر أنھ استغرق سنوات.    ،یستطع معرفة المدة التي استغرقھا األمرلم  المحكمة كذلك أنھ    P12قلوا في ذلك الیوم. أخبر  آخرین اعتُ 

  أنھم   ألنھم لم یتمكنوا من العثور علیھ. أو  لیھوأنھم قد یدخلون منزلھ ویؤذون زوجتھ وطف  ،طغى علیھ الخوف من أن یكون مطلوبًاوقد  
 یعرف حتى الذباب األزرق مكان وجودي."  لنیختفي "خلف الشمس حیث  لكيبعیًدا  P12یأتون إلى منزل والدیھ ویأخذون سكانوا 

ھم الموجھة إلى المدعى  إنھ یحترم قرارھم بعدم إدراج جریمة االختفاء القسري في التُّ  قائًال  ،مباشرة "القضاة الموقرین"  P12خاطب 
  تام   وعيٍ ب من قبل النظام و  بشكل منھجيٍ یُطبّق  إنھ قد ال یكون لدیھ األدلة المطلوبة إلثبات أن االختفاء القسري    P12قال  وعلیھ.  

إخبار المحكمة عن ھذه الجریمة    P12أراد  ورغم ذلك،  ع السوري.  المجتم  إرھابالمخابرات بھدف    جھازللعواقب من قبل الجیش و
ألن ما یتم تقدیمھ في ھذه القاعة سیمثل أیًضا توثیقًا تاریخیًا لمصلحة جمیع السوریین وجمیع المدافعین عن   ،تجربتھ الخاصةواقع من 

فإن أول ما یسمعھ المرء    ،سوريٍ   مصالح مواطنٍ نھ عندما تتعارض مصالح موظفي األمن السوریین مع  إ  P12قال    حقوق اإلنسان.
على االستسالم ألنھ  بذلك  یُجبر الضحیة  ف".  حتى الذباب األزرق مكانك  من ھؤالء األتباع ھو "سآخذك وراء الشمس حیث لن یعرف

 ام". من قبل النظ ممارسة راسخةألنھ  ماء  رشفةمن   أھونھذا التھدید " وھو ُمدرٌك أن  ،یعرف بالضبط ما یعنیھ ھذا

https://ar.syriaaccountability.org/2583/
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بةٌ وصفة    ذهھإن  ون الغرض من ھذا التھدید ھو تخویف الخصم.  إ  P12قال   ال    ،P12لـفقًا  و من قبل النظام ومسؤولیھ.  كثیًرا    ُمجرَّ
إرھاب المجتمع وإجباره على    ھو یھدف إلى ف ،إرھابًاأیًضا  عّده  بل یجب    ،االختفاء القسري جریمة ضد اإلنسانیة فحسبأن یُعّد  یجب  

  حیث .  فعلیًافي الظالم وتختفي من الحیاة دون أن تموت    تبقىأن "االختفاء خلف الشمس" یعني أن    P12االستسالم للسلطة. أوضح  
ن  ی الخیاران موجودھذان  كان    ،P12". وفقًا لـة أم حّی ة  میتً   تي ال یعرف العالم الخارجي ما إذا كان ت ال  ،شرودنجر  ةقط   مثل   المرء "یصبح  

شخًصا   سیقتل  ما إذا كان   یعرفنفسھ  لضابط أو مدیر السجن  حیث لم یكن ا  . أو مسؤولي السجنللسّجانین  وكذلك    ، دائًما للسجین نفسھ
تصادف وجوده أمامھ في تلك اللحظة. قال    قتل سجینٍ فیقوم ببساطة ب غاضبًا من شيء فعلھ ابنھ    افي الدقیقة التالیة. قد یكون أحدھم

P12  لـوفقًا    ،ما ھو أسوأ  إال أن بھذه السھولة بالنسبة لھم".    كان فعًال سیكوناألمر "  إنP12،  السجین نفسھ ال یعرف ما سیكون    نھو أ
  ، ولكنھ یُقتل  ،السجین بشكل طبیعيال یموت    :P12ـوفقًا ل  ،الفرق بین الحالتین أساسين  أإال    ،بالطبع   المستقبلأحدٌ وال یعرف    مصیره.

 . بالوقتاإلحساس فقدان المرء یعني خلف الشمس االختفاء   إنالسجین وسیلة لمقاومة مصیره. ال یملك و. الطرق على األرجح بأبشع

ل أنھم محبوسون في مكان مظلم حیث ال یضيء  من كل الحاضرین في قاعة المحكمة قضاء خمس دقائق من وقتھم في تخیُّ   P12طلب  
المرء التمییز   سیتعذر على   ،بعد أیام قلیلة ووقت.  فیھ الال یعرف المرء    مكان   ،"یعرفھ"حتى الذباب ال    مكان  ، من الضوء   واحدٌ شعاعٌ

  ینسى المرء صور األشجار ورائحة الزھور. و  ،على اإلطالق. یصبح النور والظالم بال معنىال وجود لھما    وكأن   ،بین النھار واللیل
 "لكن ما ھي الحیاة بدون ھذه التفاصیل الصغیرة؟"  P12سأل 

كان مھووًسا  و"أرید أن أعرف أن القمر موجود سواء رأیتھ أم ال!"    ،أشار إلى أن أینشتاین تجاھل ذات مرة كل األدلة العلمیة وقال
بكى ذات مرة  حیث  متأكدین من أي شيء.  ن  یعودوال  بالجنون ألنھم    ون یُصاب   ، عتقالأثناء االإن الناس،    P12قال    .تقریبًا  بالفكرة

بكى ألنھ للحظة تذكر أن الحیاة  وفقط.    السّجانألنھ سمع صوتًا غیر صوت    P12بكى  لقد  .  ارغم أنھ لیس متدیًن   ،لمجرد أنھ سمع األذان
 أثناء روتین التعذیب الیومي.  یبكِ رغم أنھ لم   ،أكثر من الظالم الذي كان یعیش فیھ. بكى في تلك اللحظة

ولكن    ، خوفًا من الموت  إنھ لم یھرب   P12إذا كانوا یعرفون سبب فراره من سوریا. قال  عّما    الناس في قاعة المحكمة   P12سأل  
  P12من تخویف    ،ھم أحدھم في ھذه المحاكمةالذین اتُّ   ،ضباط المخابرات  في نھایة المطاف  نتمكَّ حیث  خوفًا من االختفاء مرة أخرى.  

أن االختفاء القسري ھو أحد العناصر الرئیسیة لسیاسة النظام المنھجیة إلسكات المنتقدین   موضًحا   P12  تابععلى الفرار.    باره جإو
  كان المدعى علیھ من كبار أتباع ھذا النظام.   ، P12لـھذا النظام. وفقًا    عمالء ھذه الطریقة معروفة ویستخدمھا جمیع  ووالتخلص منھم.  

كذلك إنھ ھرب ألنھ ال یرید أن تعیش عائلتھ للمرة الثالثة كابوس األسئلة الالنھائیة التي تُثقل كاھل حیاتھم: ھل قتلوه؟ أما    P12قال  
زال على قید الحیاة؟ ھل شنقوه في مكان ما؟ ھل كسروا ظھره؟ ھل یعذبونھ اآلن ونحن نأكل؟ ھل حدث ھذا وھل حدث ذلك؟ قال  

P12 وإن كان ذلك بشكل مؤلم،  تتقّبلیمكن لعائالت السجناء على األقل أن  وفاة أحد أفراد العائلة، شعور إنھ على الرغم من مرارة ،
 ، أكثر إیالًما وإرھاقًا. P12ھم. إال أن األمل البعید وغیر المحدد كان، وفقًا لـئ أحباأحد وفاة   ا یؤكدخبرً 

ابنھ البالغ من العمر    ظل  ،بعد إطالق سراحھ وفرع الخطیب.    عتُقل من قبل اعندما    كان في طریقھ إلى العمل   أنھ   إلى   مشیًرا P12 تابع
إنھ لم یجرؤ   P12فلن یعود. قال  ،أنھ إذا غادر والدهكان یعتقد  المنزل ألنھ  P12في كل مرة یغادر فیھا یبكي ثالث سنوات ونصف 

كان ھذا بالضبط ما حدث:    ،وفي الواقع  ،ن قادًرا على الوفاء بھذا الوعدویك  قد المساء ألنھ  بالعودة في الوعًدا  ابنھ    إعطاء أبًدا على  
 سنوات. لم یعد إال بعد أربع  ،P12عندما غادر 

أكثر من القتل والتعذیب ھو حماس موظفي الحكومة وضباطھا في إلحاق أكبر قدر من المعاناة بالناس.    یكون مؤلًما ما قد    إن  P12قال  
السلطة    ،بل ینتقمون من الجمیع لمحاولة انتزاع سلطتھم المطلقة  ، مقتنعًا بأن ھؤالء الموظفین ال ینفذون األوامر فحسب  P12كان  

كیفما وكلما    اویمكنھم استخدامھ  ،ةأخالقی   قاعدة أي قانون أو    نطاق   لطة خارج وھي س  ، "كجزء من آلة سیطرة النظام"الممنوحة لھم  
 خدمھم. ت  تكان 

المخابرات السوري والتحذیرات  جھاز  م خوف الناس من  في ذلك الوقت یتفھّ   حیث بدأ  . في العاشرة من عمره  عندما كان  P12  استذكر
ن  حذروكانوا ی السوریین  األھالي إن  P12المخابرات. قال  جھازتلقاھا من المحیطین بھ بعدم قول أي شيء قد یثیر استیاء كان ی التي 

شعر باالشمئزاز من كل من عمل في  ی ، في سن العاشرة،  P12بدأ  كما  بأكملھا.    العائلة أطفالھم من أن أي كلمة قد تؤدي إلى اختفاء  
 سمح لھم بإرھاب الناس من حولھم. ی یفخرون بكونھم في موقع قوة كانوا المخابرات ومع أفراد عائالتھم الذین  جھاز

اختفى  وینتمي إلى الحزب الشیوعي.  كان  ض للتعذیب لمدة ست سنوات ألنھ  قل في الثمانینیات وتعرّ المحكمة أن عمھ اعتُ   P12أخبر  
إن ھذا    P12منذ ذلك الحین. قال    وجودھم مجھوالً   وأصبح مكانوعمھ وشقیقھ)    صدیقھ (والد    P12أفراد من عائلة أحد أصدقاء    ثالثة

 حدث لمجرد االشتباه في معارضتھم للنظام. 

فإن أي    ،P12لـ. وفقًا  المخابراتجھاز  كان یرتكبھا  ال یعرف الجرائم التي    ، طفًال   م أ  ا كانبالغً   ،ال یوجد أي سوري  إنھ   P12  قال 
ال یمكن ألي    ،إلى ھذا الحدواختار بوعي أن یكون أداة الرتكاب جرائم ضد اإلنسانیة.    قد  المخابراتجھاز  شخص تطوع للعمل في  

  P12قال    ھامشیًا. أو أن دوره كان    عي أنھ كان ینفذ األوامر فحسب أو أنھ تم إجبارهأن یدّ   ،بغض النظر عن منصبھ  ، ضابط مخابرات
، إنھ كلما كان  P12إن كل فرد في جھاز المخابرات ھو جزء نشط من ھذا الجھاز ومسؤول عن أفعالھ. ومن نافلة القول، كما قال  

  ء . واألھم من ذلك، أنھ كلما كان المنصب أعلى، یدرك المرمسؤولیتھا  زادت الجرائم الشنیعة التي یتحمل المرء كلما  المنصب أعلى،  
 نھ سیرتكب جرائم عند انضمامھ إلى قوات األمن. أبوضوح حقیقة 
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] في بدایة  أنور[  بیانفي    إال أنھ، .  P12إنھ ربما كان قادًرا على مسامحة المدعى علیھ على الجرائم التي ارتكبھا ضد    P12قال  
یُ   ،المحاكمة   المدعى علیھ ادعى،  نإ  P12ساھم فیھا. قال  بالمسؤولیة عن الجرائم التي ارتكبھا أو    أو إحساٍس   ] أي ندمٍ أنوربد [لم 

إنھ كان بإمكانھ مسامحة المدعى علیھ    P12. قال  حتى یومنا ھذا  أنھ لم یكن ھناك تعذیب منھجي في فرع الخطیب   ، ن ذلكع  عوًضا
أال یكون ھناك في المستقبل مكان آمن لمرتكبي ھذه   P12  ویتمنى.  الشاملبالمعنى    عدالةٍ   إلى  بل  ،شخصي  انتقامٍ   إلى   یھدفألنھ ال  

 الجرائم في سوریا أو في أي مكان آخر في العالم. 

ن المدعى  اكفقد   ،P12ووفقًا لـ  بمحاسبة مرتكبي مثل ھذه الجرائم في سوریا.    P12طالب    ،الحد األدنى من العدالة"ب فیما یتعلق "
فإنھ    ،النظر عن المدة التي سیُسجن فیھا المدعى علیھ بعد ھذه المحاكمة  أنھ بغضّ   P12أوضح    . علیھ في ھذه المحاكمة واحًدا منھم

إن  سیتلقى المدعى علیھ العالج الطبي  كما  ومعرفة متى تشرق ومتى تغرب.    ، قادًرا على رؤیة الشمس  وسیبقى  ید  ساعة   لدیھ سیظل  
 . كذلك  سیتمكن المدعى علیھ من معرفة أحوال عائلتھو ، بزیارتھحالھو التي ستعرف مكان وجوده  لعائلتھ،سمح یُ سو  ،لزم األمر

زوجھا  و  [ُحجب االسم]و   [ُحجب االسم]و   ]ُحجب االسم : [P12الحظ مثل    ملم یحالفھ  آخرین  إال أن  ،تمكن من النجاةإنھ    P12قال  
وعشرات  و[ُحجب االسم] و[ُحجب االسم] و[ُحجب االسم] و[ُحجب االسم] و[ُحجب االسم]    ] و[ُحجب االسم  [ُحجب االسم] ووستة أطفال  

آالم    أسمائھم بشكل فردي في قاعة المحكمة ھذه والذین تستحق قصصھم وقصص   أن تُذكر  اآلالف من األشخاص الذین یستحقون
 أن تُروى. ھم ئ أحبا

 دعیة التالیة بیاناتھا الختامیةم المطلب محامي المدعي كروكر استراحة قصیرة قبل أن تقدّ 

 *** 

 دقائق]   7[استراحة لمدة 

 *** 

  P32البیان الختامي لـ

انطباًعا  عطي كل الرؤوس من حولي  عندما تُ   ،ما یحدث داخل رأسي  أُراقب ]. أتنفس ببطء وُحجب االسم "اسمي [   قائلةً بیانھا    P32بدأت  
بداخلي من قول الكلمة األولى. إن ظرف المثول أمام المحكمة ونظام العدالة ھو الذي یسبب   كل شيءٍ یمنعني . ماتيبأنھم ینتظرون كل

 مرھقة.  البدایات تكون عادة ما . ليكانت البدایات صعبة بالنسبة لطالما لي صعوبات. إنھا باألحرى البدایة. 

  و، ھمنذ اللحظة األولى التي تستیقظ فیھا في الصباح  ،كل یومبھ  تفكر    وأن ُجل ماأو من أین تبدأ.  أنھا ال تعرف كیف    P32أوضحت  
ب من  كیفیة كل یوم دون أي    جدیدةٍ  وتربیتھا والتزاماتھا ومقابلة وجوهٍ   البدایات: بدایة الیوم وبدء طقوسھا لالستیقاظ وبدء العمل  التھرُّ

 معنى.

على المرء  إن    P12بینما ھم في منتصف حیاتھم. قال    ، بدء حیاتھم من جدید  أن علیھمیل  كان بإمكانھم تخُّ ا إذا  القضاة عمّ   P32  ت سأل
بسبب االضطرار إلى العیش في بلد أجنبي حیث    ،في الواقع حتى تحت الصفر  ،أن یبدأ من البدایة. على المرء أن یبدأ من النقطة صفر

  إضافة إلى   ،واألفكار  والقناعاتیشعر المرء أن التجارب السابقة    ، في الوقت نفسھویختلف كل شيء عن البلد الذي كان یعیش فیھ.  
 . تھلعب دوًرا حاسًما في تشكیل شخصی  ،المجتمع الذي یعیش تحت حكم النظام

على اإلطالق    جعل النظام المرء یعتقد أنھ ال یحق ألحدٍ حیث  إنھا اعتادت على حیاة الخوف والرعب وانعدام األمن.    P32قالت  
 المطالبة بحقوقھ. 

ل الجھد والقوة واإلرادة القویة والسالم الداخلي  طلبت من القضاة تخیُّ و "عملیًا ونفسیًا" أن تبدأ حیاتھا من جدید.    علیھا  أن  P32وصفت  
   .من جدید الحیاة بدء إعادة  ببساطة ال یمكن ،في الوقت نفسھ غیر أنھالذي یحتاجھ المرء لیبدأ من جدید.  

الضحیة وال ترید أن ترى نفسھا على ھذا النحو. قالت إن الجمیع مسؤولون عن  وضع    أنھا ال ترید أن تكون في   P32وضحت  أ
فیھا   ،أفعالھم أنفسھم  یجدون  التي  الصعبة  الظروف  النظر عن  أن  حیاتھم.    خالل   بغض  السیاسي    ذلك بید  النظام  أن  یغیر حقیقة  ال 

  إن  P32قالت    ، نكون أكثر دقةولكي  تدمیرھا.    –  دقأبشكل    –في تشكیل شخصیة المرء أو   لھ دور كبیرواالجتماعي والدیكتاتوري  
   . الخاصة تح ألي شخص ینتمي إلى األشخاص الذین یعیشون في ظل النظام لتطویر شخصیتھلم تُ  الفرصة 

لن یؤثر ھذا األخیر على مستقبل سوریا  وإنھا تؤمن بالعدالة. وتؤمن بأھمیة ھذه المحاكمة وأھمیة الُحكم الذي سیصدر.    P32قالت  
إلى أنھا تأمل    P32ستكون المحاكمة بالفعل الخطوة األولى من نوعھا منذ بدایة الثورة. خلصت  و .  بأكملھبل على المجتمع    ،فحسب

  ةسوری لدولة ال لھمیتھ  أل  فقط على نتائجھ  بناًء    ،كم في ھذه القضیة لھ القدرة على تغییر حیاة المالیینن الحُ أن یأخذ القضاة بعین االعتبار أ
 . وشعبھا

 . ةالتالی  ة كروكر استراحة قصیرة للحصول على زجاجة میاه جدیدة للمدعی  ةالمدعی طلب محامي 

 *** 

https://ar.syriaaccountability.org/3236/
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 دقائق]   10[استراحة لمدة 

 *** 

 بجانبھا.]  واقفًا  ،سیباستیان شارمر ،محامیھابیانھا الختامي باللغة األلمانیة مع  P42[قدمت 

 P42البیان الختامي لـ

قررت أن تدلي ببیانھا الختامي في ھذا    ، الذین مثلوھا أثناء المحاكمة  المحامینأنھ بفضل ثقتھا في    P42أوضحت    ، بعد تحیة القضاة
آخر. سیكون ھذا الیوم    عاديٍ   أي یومٍ كوأن ھذا الیوم بالذات لم یكن    ،الیوم. وأضافت أن المحاكمة لم تكن إجراًء روتینیًا بالنسبة لھا

ألول مرة على اإلطالق في وضع یسمح لھم    ،من خالل ھذه المحاكمة في ھذه المحكمة بالذات  ،أصبحوا  یوم الضحایا الذین  –"یومنا"  
 كبت ضدھم. باستعادة أصواتھم واتخاذ إجراءات ضد أولئك الذین حرموھم من حریتھم وضد الجرائم التي ارتُ 

بااللتزام  أحست بشعوٍر    ألنھا  ، ة ھذه المھمةعلى الرغم من خطور  ، أنھا اختارت أیًضا التحدث أمام المحكمة في ھذا الیوم  P42أضافت  
قصصھم أمام محكمة أو أي مؤسسة قانونیة    لیروواتتاح لھم نفس الفرصة    دون أنبتجارب مؤلمة مماثلة  الذین مروا    جمیع أولئك تجاه  

وقبل كل شيء التحدث في ھذا الیوم من منطلق اإلحساس بالواجب تجاه أولئك الذین ما زالوا    إنھا قررت أوالً   P42مماثلة. قالت  
  ا ویعرف  ربما لن  الذینقف ھنا الیوم ون أننا  ’أولئك الذین ال یعرفون    ،ین 'في معتقالت نظام األسد' وفي السجون األخرى في سوریامعتقل
 .‘أبًدا

رت على تذكر العدید من الذكریات جِب حیث أُ تجربة مؤلمة بالنسبة لھا.  من ناحیة،    ،كانت مشاركتھا في ھذه المحاكمة  ،P42وفقًا لـ
  P42تكن    ولم  .والنفسیة على صحتھا الجسدیة    ھائًال   العملیة تأثیرً ن لھذه اأخبرت المحكمة أوالتي حاولت في السابق نسیانھا إلى األبد.  

  ثقتھا إن ھذه التجربة الصعبة أعادت    P42قالت    ، في ھذا الیوم بالذات في المحكمة  إال أنھ في بدایة المحاكمة.    تعرف ما یمكن توقعھ 
 في نھایة المطاف.   اویمكن أن تصبح حقیقة واقعً  ، ولكنھا ضرورة ،بالعدالة. وخلصت إلى أن العدالة لیست وھًما

وكیف ُحرمت    اعتُقلتتخبر الناس كیف    قبل المحاكمة   P42  ھذه المحاكمة. كانت مع    قصة سجنھا ستنتھي  أن  موضحةً   P42  تابعت
إنھا ساعدت في    أن تقولاالستمرار في سرد قصتھا وسیكون بوسعھا    ، منذ الیوم فصاعًدا  ولكن  حقوقھا. انتُھكت  من حریتھا وكیف  

قالت   العدالة.  إلى  االنتھاكات  ھذه  المسؤولین عن  األفراد  أحد  كرامتھا    P42تقدیم  من  "استعادة جزء  أیًضا على  ساعدھا  ھذا  إن 
ھذه    مستویات األمل لفترة طویلة جًدا كغیرھا من السوریین. وأعادت مشاركتھا وانخراطھا في العدید من    P42فقدت  حیث    نتھكة".المُ 

لھا  ت  " قد ُكشفرإن "إمكانیة تحقیق العدالة والتغیی   P42بأھمیة وفوائد النضال من أجل عالم أكثر عدًال. قالت    P42المحاكمة إیمان  
ة تأجیج أملھا في أن ما حدث لھا ولغیرھا في سوریا، وما كان یحدث ھناك كل یوم، لم  من خالل ھذه المحاكمة. كما أعادت المحاكم 

 القصة.  نھایة یكن

  لن یكون أكثر من كامل حقیقة أن ما كانت تحاول التعبیر عنھ بالكلمات والعواطف  وھي تعي بشكلأنھا تقول كل ھذا   P42أوضحت 
إن ھذه التجربة قد    P42قد یبدو ھذا وكأنھ وھم. قالت    ،السوریین الذین فقدوا إیمانھم بالعدالةبالنسبة للعدید من  وتجربتھا الفردیة.  

على المستوى الشخصي. وقالت إن ھذا ھو سبب أملھا في أن یؤمن جمیع    ھا عنت لھا كثیًراولكن   ،صغیرة في محیط  قطرة تكون  
 التي یبذلونھا. جھودالودوافع السوریین مرة أخرى بقیمة 

بعیًدا   ،في قاعة المحكمة ھذه في ألمانیا  "كوننا"  . إال أنأنھ ساعد السجناء  زعمإلى أن المدعى علیھ    ةً مشیر  ،القضاة  P42خاطبت    كما
والسجناء اآلخرین بأي شكل من أشكال    P42  بتزوید  وال أي من زمالئھ  ،المدعى علیھ  عدم قیام  على  اكافًی   كان دلیًال   ،عن سوریا

 و التعاطف. المساعدة أو الرفقة أ 

  "ال :  ستجیبھإنھا    P42في ھذا الیوم بالذات عن آمالھا فیما یجب تحقیقھ من خالل ھذه المحاكمة، قالت    P42المدعى علیھ    سأل إذا  
نتظار لوقت طویل دون أن تعرف ما سیحدث لك بعد ذلك، وھو أكثر ما  لال  ال أریدك أن تضطر وكابدتھ  أریدك أن تختبر الرعب الذي  

ك وسجنك  اعتقالض للتعذیب، أو أن تموت منھ، أو أن یتم خالل أیام سجني. لكن األھم من ذلك كلھ، ال أرغب في أن تتعرّ  كاھلي  أثقل
أتمنى أن تمنحك ھذه المحكمة    بید أنني  مالیین السوریین اآلخرین مرات عدیدة.ب ومجرمون آخرون بي وأنت    ت، كما فعل ظالمةبطریقة  

ھنا. للتفكیر في الوجوه واألصوات واألحالم لكل من    مثلواالضحایا والشھود الذین  ب نا، وب كفي للتفكیر  ما ی ، الكثیر من الوقت،  وقتًا
بأنك لن    ةنني مقتنعقابلتھم خالل السنوات التي عملت فیھا في السجن. أتمنى أن یكون لدیك الكثیر من الوقت للتفكیر في ھذا مطوًال، أل

 " تكون قادًرا على االختباء من ھذه األفكار. 

من نظام غیر إنساني، ونناضل من أجل العدالة،  نا  من أجل تحریر بلد  نناضل وما زلنا  ناضلنا "نحن السوریون"    قائلةً   P42  تابعت
  العدل والكرامة والحریة حقوقٌ إن    P42  قالتو  .إن السوریین یستحقون كل ذلك  P42ت  الشخصیة. قال  ناستعادة كرامت من أجل ا و

یحدث في قاعة المحكمة ھذه في ھذا الیوم بالذات حدثًا لمرة واحدة، وال ینبغي ما  ، یجب أال یكونP42وفقًا لـلجمیع األفراد.   أساسیةٌ 
األحرى الواجب اإلنساني والقانوني والمدني لكل  كان [إجراء مثل ھذه المحاكمات] ب .  ما   شخص  فعًال من أفعال الكرم یمّن بھ أن یُعّد  

ذي ستتوصل إلیھ المحكمة لن یعني العدالة الكاملة للسوریین، وال ینبغي إن الُحكم ال  P42قالت   .إنسان وكل سلطة قضائیة وكل دولة 
السوري بأكملھ. إال أن نتائج المحكمة یجب أن تكون    للنزاعبدیًال عن حل شامل ودائم لقضیة المعتقلین في السجون السوریة أو  عّده  
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جراءات حقیقیة إلنقاذ أولئك الذین ما زالوا معتقلین  "إ جمیع الحكومات في جمیع أنحاء العالم التخاذ  ل دعوة عاجلة للحكومة األلمانیة و
 . "‘سوریا األسد’في سجون النظام، وفي السجن األكبر الذي یسمى 

أخرى حتى یتمكن كل شخص داخل قاعة المحكمة من سماع المتحدثین بصوت    قصیرةً   تقنیةً   المدعیة كروكر استراحةً  طلب محامي
 عاٍل وواضح. 

 *** 

 دقائق]   10[استراحة لمدة 

 *** 

  P11البیان الختامي لـ

ما أحدثناه من فرق    ، بل فحسب  ھافي الحیاة لیس حقیقة أننا عشنا  یقّدرما  من نیلسون ماندیال الذي قال "  بیانھ الختامي باقتباٍس   P11بدأ  
 ". الحیاة التي نعیشھا مغزىیحدد والذي في حیاة اآلخرین 

.  2020  ،أبریل/نیسان  23قدت في  یوًما قد مرت منذ جلسة االستماع األولى في ھذه المحاكمة التي عُ   595أن "مشیًرا إلى    P11  تابع
یوًما    595النظام السوري.  ومعتقالت  حدثت وما زالت تحدث لألسف في سجون    حول أحداثٍ   مرافعاتوالیوًما من الشھادات    595

بنفسھ  روى    ھأن   P11  . أضاف"من التفاصیل المروعة التي رواھا الناجون من ویالت القھر والطغیان في عھد بشار األسد وأتباعھ
الناجون اآلخرون الذین شھدوا في المحاكمة ھم أولئك الذین تمكنوا من    وكان  بعض التفاصیل المروعة خالل شھادتھ في المحكمة.

 جھاز القمع السوري". ل بعیًدا عن التھدیدات المباشرة " ،الفرار من سوریا ویعیشون اآلن في أوروبا

أبًدا ألن أولئك الذین    تُسمعبعد ولن    تُسمع عن عدد التفاصیل التي لم    ، وفي كل یوم  ، في ھذا الیوم بالذاتكان یتساءل  إنھ    P11قال  
نفسھ أیًضا عن عدد    P11إما تحت التعذیب المباشر أو بسبب سوء المعاملة وسوء الحالة الصحیة في السجون. سأل    ،ماتواعانوا منھا  

ألنھم ما زالوا یعیشون في المناطق "التي یسیطر    ،ال یمكنھم مشاركتھا  عانوا منھاالتفاصیل التي لم یتم الحصول علیھا ألن أولئك الذین  
 الذین یتصرفون كما لو كان لدیھم الحق في تقریر الحیاة والموت".  ،ھموان علیھا سجّ 

المخابرات العامة    إدارة في  لیشھدوا محاكمة العقید السابق    حضرواإن الجمیع    ، جمیع الحاضرین داخل قاعة المحكمة  امخاطًب   P11قال  
فقد نشأ    ،P11فقًا لـالمخابرات". و   جھاز مجرد سماعھ عبارة "عقید في  ل  یشعر بخوف شدید   أنھ  P11السوریة أنور رسالن. وأضاف  

على ھذا النحو  األمر  كان  وكرة بسبب الجرائم التي ارتكبھا ضباط المخابرات في سوریا.  السوریون في حالة خوف منذ طفولتھم المب 
معظمھا فقط في محادثات خاصة مع  والتي كان    ،إن الخوف نما داخل كل سوري نتیجة الفظائع التي سمعوا عنھا  P11لعقود. قال  

نھ إذا  إ  P11قال    " كما یقول المثل السوري. اجدران آذاًن للبصوت منخفض؛ "ألن    نتحدثوكانوا ی و  ،ھم وأفراد عائالتھمءأقرب أصدقا
إن التعذیب    P11قود المتحدث والمستمع على حد سواء إلى المجھول". قال  ت "فقد    ،وصلت جملة واحدة فقط إلى ضابط ال یوافق علیھا
  P11اختتم  األنظمة المتعاقبة منذ الخمسینیات وحتى یومنا ھذا.  اعتمدت علیھا  حكم  لل   في سوریا لیس ممارسة جدیدة لألسف. إنھ طریقةٌ 

أن الرد على    اعتادت على  بشار األسد   وابنھاألنظمة القمعیة ومنھا النظام السوري في ظل حكم الرئیس السابق حافظ األسد  قائًال إن  
 نقاش. لعنف ولیس الحوار أو الأي معارضة أو مطالب سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة ھو التعذیب وا

التي تلوح في األفق والتي تنتظر أولئك الذین یحاولون    المخاطرأن المشاركة المدنیة في سوریا تعتبر انتحاًرا بسبب  واصفًا    P11تابع  
تغییر جریمة ال  بالنسبة للدیكتاتور. والمطالبة بال  اإن التغییر سیكون خطیرً   P11بغض النظر عن نوع التغییر. قال    ،إحداث تغییر

إن ھذا الرد في سوریا یأتي على ید ضباط وعناصر مخابرات على    P11والرد الوحید علیھا ھو العنف وسفك الدماء. قال    ،غتفرتُ 
 ومناصبھممن أجل الحفاظ على الدیكتاتور    ،دون تردد في القتل  ،بأدوات وأنواع التعذیب والعنف. إنھم یفعلون ذلك بدم بارد  جیدة  درایة

قتل  أن  ھذا "الجبل الجلیدي المظلم". حیث  قمة    ى، فإن التُّھم الموجھة إلى الُمتَّھم، أنور رسالن، لیست سو P11وفقًا لـ  داخل نظامھ. 
لھا    التفاصیل األخرى التي تقشعرّ آخرین، إلى جانب اتھامات بالعنف الجنسي، وغیرھا من    4,000شخًصا وتعذیب أكثر من    58

العمل الیومي للمدعى علیھ ألشھر وحتى لسنوات. إال أن الضرر لم یقتصر على الضحایا  كانت  ،  الجلساتمعروفة لمن تابع  والاألبدان  
أسرة    4,000الحدیث عن    إلى أن علینا  P11خلص    .كذلك  ھمئ عائالتھم وأصدقاب   ألحق ضرًرا ، بل  P11المباشرین، على حد قول  

عاني من القمع والحرمان نتیجة ما فعلھ أنور رسالن  ت   ،كن أجیاالً ت إن لم    ،ب الحدیث عن جیلٍ جی كما  جرائم أنور رسالن.    نتیجة  عانت
  قسًرا أو إبعادك    أو قتلك  بتعذیبك  شد خطورة من قیام شخٍص األجریمة  الما  بالغیًا "سؤاًال    P11في سوریا. ثم سأل    القمعفي خدمة آلة  

 " لك؟ ما ھو حقٌ طالبت ب أو حرمانك من أي اتصال معھم أو القیام بكل ھذا بشكل جماعي ومنھجي كعقوبة مباشرة ألنك  عائلتك عن 

. قال إن سوریا التي  الثأرأنھ وقف أمام ھذه المحكمة في ھذا الیوم بالذات یطالب بالعدالة وال یسعى لالنتقام أو    موضًحا  P11تابع  
  "شریعةولیس على العنف والعنف المضاد واالنتقام و  ،یحلم بھا والتي یواصل النضال من أجلھا یجب أن تقوم على العدل وسیادة القانون

  كان   ،إنھ ال یعرف ما ھي العقوبة العادلة للجرائم الخطیرة التي یُزعم أن المدعى علیھ قد ارتكبھا. ومع ذلك  P11. كما قال  "الغاب
P11  كم قضائي ضد ضابط مخابرات سوري كعقوبة على ممارساتھ أثناء عملھ. كم سیكون أول حُ على وجھ الیقین أن الحُ یعلم 

تُ   P11  قال  في التقریر    وثِّقت نھي معاناة السوریین. وأشار إلى أن بعض ممارسات التعذیب المستمرة  إن محاكمة أنور رسالن لن 
. وبحسب  2021  أغسطس،/آب   30الصادر عن الشبكة السوریة لحقوق اإلنسان في    ،االختفاء القسري في سوریا  عنالسنوي العاشر  

https://ar.syriaaccountability.org/2583/
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إن ھناك    P11قال  في سوریا على ید النظام السوري.  ري  االختفاء القسشخًصا قید االعتقال أو    131,469ال یزال ھناك    ،التقریر
وجاء الُحكم نتیجة محاكمة عادلة سمحت بتمثیل المدعى علیھ والتواصل مع العالم   كم ھذه المحكمة بالذات. تنتظر حُ  عائلةً  131,469

إلى أن    P11ه بریئًا حتى تثبت إدانتھ. خلص  دّ إن ھذه المحاكمة العادلة تحترم أیًضا كرامة المدعى علیھ وتعُ   P11خارج السجن. قال  
 . 1995تماًما مع كل ما فعلھ المدعى علیھ بوعي أثناء عملھ ضابًطا في المخابرات السوریة منذ عام  كان على النقیضھذا 

للمحكمة إن السوریین یتطلعون إلى الیوم الذي ستكون فیھ بالدھم، مثل الدول المتقدمة األخرى، دولة تحترم حقوق    P11كما قال  
یتطلعون أیًضا إلى الیوم الذي ال یُعاملون فیھ بطرق ال تحترم حقوقھم اإلنسانیة.    إن السوریین كانوا  P11مواطنیھا دون انتھاكھا. قال  

أن السوریین سئموا    P11وأضاف   كان السوریون یتطلعون إلى مستقبل ال یُقبل فیھ التعذیب واالعترافات القسریة سیاسیًا أو اجتماعیًا.
سیاسیة في العدید من الدول حول  ال محادثات  الھم على مدى عقود دون محاسبة أحد، ومن  ؤفكت دمات في سوریا، حیث سُ حالة التعنُّ 

  P11وّجھ   "النظر عن معاناة السوریین الذین یسعون إلى مستقبل أفضل.  نظام إجرامي یتعمد إذالل الناس بغضّ "إعادة العالقات مع 
سیكون حكًما "بصوت واضح ال لبس فیھ"  وأنھ  ا الطریق الطویل.  كمھم سیكون الخطوة األولى على ھذإن حُ   إلى القضاة قائًال خطابھ  

یحترم كرامة اإلنسان وحریتھ    ُحكًماكم المحكمة سیكون أیًضا  أن حُ   P11أضاف    ارتكاب الجرائم.   ولو بعد حیٍن منیحاسب "المجرم"  
  P11لـ  ابوضوح في ألمانیا والعدید من البلدان حول العالم، حلمً   أُعطي نین. شيء من شأنھ أن یكون، على الرغم من أنھ  اكحقین مص

 كم المحكمة سیكون "إدانة مدویة للتعذیب كجریمة في المقام األول". إلى أن حُ  P11والعدید من السوریین. خلص 

بفارغ  ین ینتظرون  السوری   وأنالعالم.    ھذا  كب، في سوریا أو أي جزء آخر منتُ إن التعذیب جریمة ضد اإلنسانیة أینما ار  P11  قال
  سوریا سیبقى طویًال طریق  ، فإن  القادمكم المحكمة  أنھ على الرغم من حُ   P11اعترف  والصبر إدانة قضائیة للتعذیب منذ عقود عدیدة.  

من    الجناةنظام الحكم بأكملھ، وخاصة رئیس النظام السوري بشار األسد وكبار ضباط جیشھ ومخابراتھ و   حاسبةمُ    عندإالولن ینتھي  
 أمام المحكمة.  ، جمیع أطراف النزاع

سوریا تحت    أولئك الذین یعیشون داخل  وباسم العدید من السوریین، بمن فیھم  باسمھداخل قاعة المحكمة    لجمیعبالشكر ل  P11توجھ  
باسم جمیع أولئك الذین كانت  تحدث  سی إنھ    P11في دول الجوار. قال    اللجوء   طالبي في مخیمات النزوح داخل سوریا، أو  و   حكم النظام 

إما غرقوا في البحر أو تجمدوا  "تح لھم الفرصة ألنھم  لدیھم الرغبة والشجاعة للوقوف أمام ھذه المحكمة واإلدالء بشھادتھم ولكن لم تُ 
أنھ لوصف ھذه الرحلة، یجب على المرء فقط أن ینظر    P11آمن''. وأضاف   بلدء رحلتھم للوصول إلى  في الغابات على الحدود أثنا

إلى أن ھذا كلھ لن یكون مجرد    P11خلص    إلى معاملة الالجئین كمجرمین على حدود البلدان التي كان من المفترض أن تساعدھم.
القمع بأنھ "عدو اإلنسانیة، ألنھ یقتل أجمل   P11اء العالم. ووصف كثیر من الناس في جمیع أنحقصة یتشارك فیھا قصة سوریة، بل 

ق حتى بین اإلخوة. واقتبس من الشاعر العربي المتنبي   ، أال وھوما یجعلنا بشًرا الطموح". وقال إن الظلم عدو المجتمعات ألنھ یُفّرِ
  ینحني احتراًمابیانھ بالقول إنھ    P11". واختتم  كانوا ذوي رحموإن    الرجالبین    ،ولم تزل قلة اإلنصاف قاطعةً "   قولھ في القرن العاشر

 لعدالة ھذه المحكمة ویثق في ُحكم القضاة. 

إذا كان ھناك مدّ  القاضي كیربر عّما  الختامیة.  سألت  ببیاناتھم  المدعي كروكر فعون آخرون یرغبون في اإلدالء    ذلك   نفى محامي 
 .ینالختامی  ھما ی یانبب  نزشارمر وبا یالهزم وسیلیھستغرق حوالي ساعة،  ی س يت ال، ھ الختاميأنھ سوف یلقي بیان  وأوضح 

 د. كروكر   نالبیان الختامي لمحامي المدعی 

آمالھم    فحسب، بلمعاناتھم    یوضحواأشار كروكر في البدایة إلى أن المحكمة استمعت للتو إلى البیانات المؤثرة من الناجین الذین لم  
  جمیعھمحیث تعرض  عین أنفسھم.  المدّ   باختالف ھذه اآلمال    تعددعلى المدعى علیھ. وفقًا لكروكر، ست   كم الصادرالحُ النابعة من  المختلفة  
من بانز  سیقوم كل  و.  موكلیھممعًا بشكل وثیق في تمثیل    انزشارمر وب   وزمیالهعمل  وعواقبھ بشكل مختلف. وأوضح أنھ    لالعتقال
 الجوانب ذات الصلة بھم جمیعًا.  كروكر یتناولس، بینما یینالختام ابشكل فردي في بیانھم ماموكلیھقصص   روایة تفاصیلب  وشارمر

دمشق، حي الخطیب.  في  التابع إلدارة المخابرات العامة السوریة    251عین اعتُقلوا في نفس السجن: الفرع قال كروكر إن جمیع المدّ 
من األھوال التي كانت    ،في ھذه المحاكمة  تشكل اإلطار الزمني لالئحة االتھامالتي  ،  شھًرا ونصف  ستة عشر خالل الانوا جمیعًا  وع

اعتبر القضاة أن الضغط    ،] 84  رقم  [الیوم  یوم المحاكمة الثاني والثمانین  في  ةالصادر  ةالقانونی   المذكرةفي ھذا السجن. في    ایومًی   روتینًا
النفسي الناجم عن الصراخ المستمر من التعذیب وعدم الیقین الذي شعر بھ المعتقلون حول مصیرھم قد بلغ حد التعذیب كجریمة ضد  

سوء  كذلك ل عین تعرضوا  . وأضاف كروكر أن المدّ القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي اإلنسانیة كما ھو منصوص علیھ في  
 من كانوا برفقتھم من المعتقلین على نحو عنیف. موت ة الشدیدة. كما شھدوا نفسی لمعاملة الجسدیة والا

وھي مطالب ردت    ،عین انخرطوا في المطالبة بالحریةیتناول حقیقة أن جمیع المدّ   ھ الختاميأوضح كروكر أن الجزء األول من بیان 
یتناسب    علیھا الحكومة السوریة بعنفٍ  بیانھ دور المدّ   أبًدا ال  الثاني من  من    ا جزءً بصفتھم  عین  مع المطالب الفعلیة. ویتناول الجزء 

اإلنسانیة  یتناول الجزء الثالث واألخیر من بیانھ الختامي حقیقة أن ھذه المحاكمة توضح حجم الجرائم ضد  و.  مكلومین  أشخاص   مجموعة 
 كبت في سوریا. التي ارتُ 

في حین أن ھؤالء  ".  في أعمال تاریخیة قد یسمیھا البعض مجرد "أحداثٍ  یاله عین الذین یمثلھم ھو وزمالمدّ  مشاركة أشار كروكر إلى 
  الغرباءب على  كان من الصع بید أنھ  .  بشكل سلمي   األعمال ھذه  جمیعھم في    وا وقد شارك".  "ثورةً المّدعین یطلقون على ھذه األعمال  

عرف السوریون بالضبط ما    ،السلمیة. قال كروكر إنھ بعد عقود من القمع  األعمال تخیل الشجاعة الھائلة المطلوبة للمشاركة في ھذه  

https://ar.syriaaccountability.org/3492/
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عن التاریخ  في سن العاشرة    بالفعل  عرف أنھ    ،في بیانھ الختامي  P12حیث أوضح  یتعین علیھم مواجھتھ عند معارضة النظام.  س
المحكمة أیًضا عن نظام التعذیب الذي كان    تأخبر   تورمان الخبیرة أن  إلى  كروكر    أشار  من التعذیب المنھجي في سوریا.  الطویل 

وأن  العنف الجنسي ضد الرجال والنساء.    ومنھ  ،2011والكم اعتباًرا من عام    نوعیة اد من حیث الدزأنھ اموجوًدا منذ الثمانینیات و
  إن ي  ّن البُ   قالللمحكمة. كما   يّن البُ  أنورو درویش مازنده كل من  أكّ   كان ھذا ماو  ،من التعذیب قبل الثورة وبعدھا  كانوا یموتون  الناس

 تزایدت عقب مجزرة حماة.  ریونالسو یونالتھدیدات التي تعرض لھا السكان المدن 

لدى آلة القمع ھذه  عمل المدعى علیھ  وة القمع التي تدیرھا الحكومة السوریة.  ل تحدیًدا ركیزة أساسیة آل  251كان الفرع    ،وفقًا لكروكر
كان   251أبلغ المحكمة أیًضا أن الفرع  P10. وأضاف كروكر أن ُمتخصص في قسم تحقیق  2008منذ عام عمل و  1995منذ عام 

المخابرات العامة.    إدارة داخل    251ي ومازن درویش عن الدور المركزي للفرع  ّن سوریا وتحدث أنور البُ بسمعة سیئة في  دائًما  یتمتع  
  2007في عام    اعتُقل صف في المحكمة كیف  و   P35. وأضاف كروكر أن  1987ي المحكمة عن سوء المعاملة في عام  ّن كما أخبر البُ 

المخابرات السوري كان على استعداد جید للتعامل    جھازفإن    ،لمحكمة وبحسب ما قالھ مازن درویش ل  .251بشدة في الفرع    وُعذّب
االحتجاجات  المشاركین في    أعمال . وبالتالي فإن الخوف من االعتقال سیطر على  2011شباط/فبرایر    الحریة منذ الحراك من أجل  مع  

ظاھرات في سوریا. على الرغم من أن الناس  م الشعور السائد خالل األسابیع واألشھر األولى من ال كان. وقال كروكر إن ھذا السلمیة
ال  حركات  السوریا. ورأى كثیرون أن مثل ھذه  في   لھا  حدوث أي أمٍر مماثلإال أنھم لم یتخیلوا أبًدا   ، رأوا الثورات في تونس ومصر

اإلمكانات الكاملة للمجتمع المدني في   انكشفت  إلى أن 2011مارس آذار/حتى   یمكن أن تتم في سوریا. قال كروكر إن األمر استغرق 
إلى عدد المّدعین الذین وصفوا ھذه األحداث للمحكمة ومدى شعورھم باالرتباك الشدید الستحالة حتى الحدیث    وأشار كروكر  سوریا. 

مازن  مع األصدقاء المقربین عن انتقاد الحكومة سابقًا. إال أنھ نزل اآلالف من الناس إلى الشوارع فجأةً. وأشار كروكر إلى شھادة  
التي وصف فیھا مازن ھذه الحركة بأنھا "صرخة من أجل الحریة". لكن النظام رد علیھا بوحشیة غیر مسبوقة. وكان الھدف   درویش 

جمیع  كان یمتلك    في ھذه المرحلة   النظام   قال كروكر إن   . 2011فبرایر  شباط/ھو سحق جمیع المعارضین، حتى في وقت مبكر من  
حیث تم    ، في ھذه الجھود  محوریًالعب الخطیب وموظفوه المخلصون دوًرا  ووكسر إرادة الناس.  والثأر  النتقام  یمارس  أدوات التعذیب ل

المحكمة عدة مرات خالل   الشھود ومحقق  جلساتإبالغ  قبل العدید من  قدّ   يالمحاكمة من  الذین  الذین  الشرطة  الشھود  موا شھادات 
   . تسفي كوبلن  رفضوا اإلدالء بشھاداتھم

عنف  المتأخًرا نسبیًا لتحدید بدایة أعمال  وقتًا  كان    ،2011  ،أبریل/نیسان  29  في  ھام في ھذه المحاكمةإن بدء فترة االتّ   قائًال كروكر    تابع
أن عتبة الجرائم ضد اإلنسانیة قد    حیث اعتقدوا .  مبكًرا أكثرتمنى الكثیرون موعًدا    ،منھجة وواسعة النطاق في سوریا. وفقًا لكروكرمُ ال

  ھ ی موكلیھ وموكلي زمیلحتى في المظاھرات األولى. قال كروكر إن  فقد اعتُقل الناس  .  2011مارس  /آذار تم الوفاء بھا بالفعل بحلول  
المعتقلون إلجراءات منھجیة    وتعرض .  الُممنھجفي مواجھة ھذا العنف    نھم استمرواكانوا شجعانًا بشكل ال یصدق في ھذا الوقت أل

 ،مما حرمھم في النھایة من إنسانیتھم ، ثم تعرضوا لمزید من سوء المعاملة ، تم تفتیشھم أوالً  حیث  : عتقلالمبمجرد دخول المعتقلین إلى 
للغایة لھذه الجوانب    مفصًال   قدموا بالفعل تحلیًال   العامین  عینض لھا المعتقلون. وقال كروكر إن المدّ الظروف العامة التي تعرّ   كما فعلت 

   فقط.  جوانبٍ بضع . لذلك سلط كروكر الضوء على وزمیالهالتي یتفق علیھا ھو 

على    ، المحكمة  P10  أخبركان أیًضا غایة في حد ذاتھ.    غیر أنھ   ، كان التدمیر الجسدي والنفسي للمعارضین ھدفًا للنظام  ، وفقًا لكروكر
كان  ن المطلب الوحید  إي  ّن أنور البُ   قال   سلطة الدولة. كما   في   لتشكیكھمیعاملون كالحیوانات انتقاًما    كانوا  نی المعتقلأن    ، سبیل المثال

كان من المفترض أن یؤدي    ، وبحسب كروكر  النظام في االنتقام.رغبة  فقط إلشباع    ،یتم تعذیب الناس حتى الموت  كان  ثم  ،الحریة
وكان على الناس مشاھدة اآلخرین    ، ُعذّبواواألطفال    اعتُقل :  حدتم تجاوز ھذا ال   ،. ومع ذلكواالنتقام"اإلرھابیین"    خویف العنف إلى ت 

ھم بذلك  لرغبت ال طائل منھ [  ف عن كان النھج المھیمن ھو [االنخراط في]  ورازھم.  جبر الناس على أكل بُ أُ و  ،وھم یتعرضون للتعذیب
 ] دون أي غرض. فحسب

المحكمة. وبحسب    ُعرضت التي    ، تم توضیحھ بشكل مثیر لإلعجاب من خالل ملفات قیصر  الوضع قال كروكر إن ھذا   أیًضا في 
تقبلفإن الحكومة السوریة    ،كروكر غالبًا ما كان الموت مقصوًدا أو على األقل مقبوًال  وبكل الوسائل لكسر إرادة الشعوب.    كانت 
تحلیل الطب الشرعي لملفات قیصر الذي أجراه  إلى  كروكر    أشار.  أبًدا  أظھرت ملفات قیصر أن ھذا العنف كان غیر متناسبٍ و بتھور.  
البحث عن    إلى  حتى اضطر عاًما وأنھ  30  متدتكل ما رآه في حیاتھ المھنیة التي ا  تجاوزال إن ھذا  الذي ق  روتشیلد الدكتور األستاذ

أظھرت ملفات قیصر، عالوةً على ذلك، التوثیق الدقیق لعملیات القتل التي أمر بھا بشار  من قبل.  أن رآھا    إصابات معینة ألنھ لم یسبق 
مصیر المعتقلین طواعیة إلرھاب أقاربھم. قال كروكر   كما أُخفيوسامي.  كین لو غارونس ھأوضحت  وھو مااألسد ألغراض داخلیة،  

أنھ عندما التقى قیصر    إلى  كروكر   أشار عرف العالم عن ھذا الرعب.  ،  بفضل األعمال الشجاعة لقیصر وسامي وأنصارھمفقط  نھ  إ
، شعروا بخیبة أمل ألن الصور من ملفات قیصر لم یكن لھا أي تأثیر ملموس. وكانوا یأملون في أن تسھم  2017وسامي في عام  

كروكر أن یقول  بإمكان ، إال أن تسلم یكونا في كوبلن  ھمای كلالصور في اإلجراءات القضائیة. وأضاف كروكر أنھ على الرغم من أن 
 اإلفالت من العقاب على ھذه الجرائم ألول مرة. لرؤیة مكافحة  سعیدین كاناعن كثب و الجلساتنیابة عنھما أنھما تابعا 

ألقاه في    أنھ في خطابٍ   وبدأ باإلشارة إلىعلى االنتھاكات الجماعیة.  ُمركًزا    ،أوضح كروكر أنھ سینتقل اآلن إلى الجزء الثاني من بیانھ
د مازن درویش  أكّ   ، وصف بشار األسد األشخاص الذین دعموا االحتجاجات بـ"اإلرھابیین". وبحسب كروكر  ، 2011  ، مارس/آذار   30

أھدافًا فردیة لقوات    وان ولم یك  ،جزًءا من ھذه الحركة  موكلیھ  بسبب كون  ھ : "كانت حربًا مفتوحة". قال كروكر إن واحدة   جملةب ھذا أیًضا  
فحسب كانوا مستھدفین    ،األمن  أتوا من حي   . ارضینبصفتھم معبل  أنھم  تفتیش، ولوحظ  بنقطة  مّروا  أنھم  لمجرد  بعضھم  واعتُقل 

https://ar.syriaaccountability.org/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2890/
https://ar.syriaaccountability.org/2347/
https://ar.syriaaccountability.org/2890/
https://ar.syriaaccountability.org/2890/
https://ar.syriaaccountability.org/3133/
https://ar.syriaaccountability.org/3653/
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معروف بدعم المعارضة. وكان یتم اعتقالھم في كثیر من األحیان ألمور لم تكن غیر قانونیة أبًدا: كالتظاھر السلمي من أجل حقوق  
 . الضطھادھم القانون العمل ب تم تعلیق واألطفال أو توزیع األدویة. إال أنھم اعتُبروا إرھابیین 

إلحاق األذى بالمعارضة ككل. وفي ھذا السیاق، وجد القضاة بالفعل في  وأنور رسالن كان أیًضا    251قال كروكر إن ھدف الفرع  
من    7ھجوم واسع النطاق ومنھجي بموجب المادة  ارتكاب  ، أنھ تم استیفاء متطلبات  2021شباط/فبرایر،    24ُحكمھم الصادر في  

تھا بعد. وقال كروكر إن البحث الذي أُجري على  . بید أن عواقب ھذه الجرائم لم یتم معالجالقانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي
كان نظام التعذیب بأكملھ في  وفقًا لكروكر،    والذي كان مؤلًما على نحو خاص.   عن الناس المقابر الجماعیة أظھر نزع الطابع الفردي  

كبیر المفتشین  سوریا یھدف إلى نزع الطابع الفردي. حیث أصبح كل الناس كیانًا واحًدا ضخًما. وأظھر تحلیل ملفات قیصر، الذي قّدمھ  
رقام. وصف  ن رقم لكل شخص، وحتى في حالة الوفاة، ظلوا مجھولي الھویة بسبب ھذه األی تعی تم ، أنھ دویسنج في المحكمةالجنائیین 

P14  .نظام المقابر الجماعیة في شھادتھ. وقال كروكر إن االستمرار في نزع الطابع الفردي كان مؤلًما بشكل خاص للضحایا 

ضھم للتعذیب أثناء اعتقالھم. وُعرضوا  قال كروكر، بالنسبة للتعذیب في الفرع، فإن العدید من المّدعین قد أخبروا   المحكمة عن كیفیة تعرُّ
ظرٌف كانوا على علم بھ لحظة دخول [المعتقلین] إلى الفرع، عندما أُجبروا على خلع  وھو  تماًما.    زلأمام موظفي السجن، وھم ع

تفتیش فتحات أجسادھم. وصف كروكر ھذه الممارسة " جمیع المعتقلین كانوا معرضین    قال إن و  استعراٍض للقوة".ب مالبسھم، وتم 
سوء المعاملة، التي كان بإمكانھم سماعھا باستمرار. حیث كان كل    جّراءمن سوء المعاملة ولصرخات المعتقلین اآلخرین    جسیملخطر  

بالعجز في وجھ الخطر المستمر زاد من اإلذالل ا بالخوف والعنف. وأضاف كروكر أن الشعور  لدائم  تفاعٍل مع السّجانین مرتبًطا 
 للمعتقلین وأدى إلى تدھور نفسي واجتماعي.

مع سوء    معون مدى اختالف تجربة كل منھم وتعاملھأثبت المدّ   ،ال یمكن تصورھاأمور  حول    متھاإنھ من خالل اإلدالء بشھاد  تابع قائًال 
أظھروا أنھم  وفي عملیة قضائیة.    ممثلین فاعلین بل   ،ال قیمة لھا مجرد جمادات. كما أظھروا أنھم لم یعودوا  وا منھ المعاملة الذي عان 

عن كثیرین آخرین ال یستطیعون المطالبة بالمثل ألنھم    نیابة بل    ،فحسب  ألنفسھم   یس ل  ، من المطالبة بالعدالة  بمنعھمخوف  لل   یسمحونال  
  نیابةوقال كروكر،  أو ال یقیمون في دولة أوروبیة لدیھا إمكانیة الوصول إلى أنظمة الدول التي تحكمھا سیادة القانون.    اعتُقلوا ماتوا أو  

عین یأملون أن تساھم ھذه المحاكمة في احترام كرامة اإلنسان في سیاسات الھجرة وزیادة تضامن اآلخرین مع  إن المدّ عن موكلیھ،  
 المجتمع السوري. 

في    أدلوا بشھاداتھمعین الذین  من المدّ   حیث اعتُقل العدیداجتماعي.    عامل كان لھ أیًضا    251في الفرع  االعتقال  أن  أضاف كروكر  
.  ا ھم وعائالتھم أیضً ئ للتھدید بإیذاء أصدقااالعتقال  ما كانوا یتعرضون أثناء    اھم أو عائالتھم. وكثیرً ءھذه المحاكمة مع أقرب أصدقا

الثقافیة واالجتماعیة أن تعرقل بشكل كبیر [عملیة] التعامل مع المعاناة في [حاالت] االنتھاكات الجماعیة.    للعواملیمكن    ،وفقًا لكروكر
التعامل مع ھذه التجارب بنفسھ إذا لم یكن قادًرا على التحدث إلى األشخاص الذین یثق بھم ألن على  على المرء  كان من الصعب  

 . الُمتّھم بھاباإلضافة إلى الجرائم  ، القضیة تقییمھذا الظرف عند  النظر في وقال كروكر إنھ یجب صدماتھم.  التعامل معالجمیع 

  ، . وأوضح أنھ من أجل معالجة ھذه الجوانبلموكلیھ وموكلي زمیلیھالجوانب المھمة للمحاكمة  ب   متعلق  الحدیث عن قسمواصل كروكر  
النزاع السوري في ألمانیا  فيالتحقیقات الھیكلیة  عي العام االتحادي كیفیة بدء المدّ ھذه القضیة. وأشار إلى  ات تطور شیر إلى علیھ أن ی 
القانون  من  1بموجب المادة   االمنصوص علیھ الوالیة القضائیة العالمیةذلك بفضل مبدأ كان  ،ومن بین أمور أخرى ،2011في عام 

الدولي القانون  للجرائم ضد  الجنائیة و،  األلماني  الشرطة  الدؤوب في مكتب  المتخصصة وعملھا  الحرب  بفضل وجود وحدة جرائم 
المدّ   االتحادیة االتحادياأللمانیة ومكتب  العام  التي    ،عي  السوري  المدني  المجتمع  األوروبیة ومنظمات  الدول  بین  التعاون  وبفضل 

قال كروكر إنھ كان على موكلیھ وموكلي زمیلیھ إعادة    لناجین.ا   ةولرعای   القضائیة  سلطاتلاتحدت في وقت مبكر لجمع األدلة وإتاحتھا ل
واضطروا إلى مغادرة وطنھم. وكان علیھم أن یعیدوا تنظیم حیاتھم في البلدان األجنبیة    تعّرضوا لإلصابةتعلم الحیاة من الصفر. حیث  

المسؤولین عن مع الحقیقة ومحاسبة  الكشف عن  إلى  محاربین كل الصعاب ومكافحین من أجل  قرار كاتانغا اناتھم. وأشار كروكر 
منفرد أن لضحایا الجرائم الفظیعة الحق في إثبات الحقیقة    ، والذي وجد فیھ قاٍض الصادر عن الدائرة التمھیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة

حجم الھجوم واسع    أن  ، أال وھوموكلیھ وموكلي زمیلیھمصدر القلق الرئیسي لكان  روكر إن ذلك  وقال ك  من خالل عملیة قضائیة. 
وبالنسبة لحجم الھجوم واسع  تمثیلھ في ھذه المحاكمة.  تم إبرازه و  النطاق والممنھج من قبل الحكومة السوریة ضد الشعب السوري قد 

قام المّدعون العامون أیًضا   .2021  ،فبرایر/اط ب ش  24في  الصادر  كمھم  قدم القضاة بالفعل مداوالت مفصلة في حُ   ،النطاق والممنھج
. وقال كروكر إنھ بینما وافق على ھذه  2021دیسمبر،  /كانون األول   2بتقییم ھذا السیاق على نطاق واسع في بیانھم الختامي في  

 أراد فقط تسلیط الضوء على جانبین إضافیین نیابة عن موكلیھ وموكلي زمیلیھ.  إال أنھالتقییمات، 

القانون األلماني للجرائم ضد   من  7) رقم  1(  7  المادةقرار عدم إدراج االختفاء القسري كجریمة ضد اإلنسانیة بموجب    إن  ،أوالً 
فإن االختفاء القسري جزء    ،. وبحسب كروكرهیالالذین یمثلھم كروكر وزمعین  ھم ال یتماشى مع حس العدالة للمدّ التُّ   مع  القانون الدولي

 نز المزید من التفاصیل حول ھذه المسألة في بیانھ الختامي. اكبیر من الجرائم ضد اإلنسانیة المرتكبة في سوریا. وسیقدم زمیلھ ب 

إشعاًرا قانونیًا بشأن    وزمیالهفي البدایة كجریمة ضد اإلنسانیة. لذلك طلب ھو  العنف الجنسي    ھ لم تُوجھ تھمةأن إلى    كروكر   أشار  ،اثانًی 
في أیام المحاكمة  ل  وفُصّ   ،2021  ،مارسآذار/  17بلھ القضاة في النھایة في  والذي قَ   ،العنف الجنسي كجریمة ضد اإلنسانیةتوجیھ تھمة  

أشار    عیات تعرضن العتداء جنسي كجریمة ضد اإلنسانیة.القانونیة أن ثالث مدّ مذكراتھم  إن القضاة وجدوا في    قال كروكر   الالحقة. 
  6) رقم  1( 7لمادة  ا  بموجب ، إن ھناك حالتي اغتصاب كجریمة ضد اإلنسانیة  المّدعین العامین في بیاناتھم الختامیةكروكر إلى قول  

. وأضاف أن زمیلھ شارمر سیتحدث بمزید من التفصیل عن العنف الجنسي فیما یتعلق  القانون الدولي القانون األلماني للجرائم ضد  من  

https://ar.syriaaccountability.org/2833/
https://sjac.sharepoint.com/_forms/default.aspx
https://sjac.sharepoint.com/_forms/default.aspx
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بیانھ الختامي. وخلص كروكر إلى أن كًال   بموكلیھم القائل بأن العنف    والمّدعین العامینمن القضاة    اآلخرین في  یتشاركون الرأي 
. واتفقوا على الرأي القائل بأن العنف  الجنسي ارتُكب بشكل منھجي وواسع النطاق وكجزء من الھجوم على السكان المدنیین السوریین

مجھًزا تماًما لتدمیر الجنسي لم یكن یُطبَّق من حین آلخر، بل كان جزًءا خاًصا من جھاز االضطھاد التابع للحكومة السوریة والذي كان  
 المعارضة. وبحسب كروكر، فقد استُخدم العنف الجنسي لتقویض المعارضة وكسر وجودھا المادي والنفسي واالجتماعي.

أوضح كروكر أن العنف الجنسي على وجھ الخصوص في سوریا وسیلة فعالة للتعذیب وأنھ كان على النساء بشكل خاص التعّرض  
. قال كروكر إن شرف العائلة تتحملھ اإلناث. كان ھذا السبب في أن العنف الجنسي ضد المرأة لھ عواقب  لھ بسبب األعراف الذكوریة

عواقب للنساء  التي تحدثت خاللھا عن حاالت الطالق والقتل ونبذھن من قبل عائالتھن، ك  P16وخیمة بشكل خاص. وأشار إلى شھادة  
الزواج بعد تعرضھن    قد ال یعود بإمكانھنأضاف كروكر أن النساء غیر المتزوجات    ضحایا للعنف الجنسي أثناء االعتقال.وقعن  اللواتي  

كما    ، عتقالحول ھذا العنف أثناء اال  بسبب األحكام المسبقة ت للعنف الجنسي  المعتقالشتبھ دائًما في تعرض  كان یٌ حیث  للعنف الجنسي.  
إن ضحایا العنف الجنسي من الذكور وصفوا أیًضا أنھم عانوا من االكتئاب ألنھم لم یتمكنوا من قال كروكر  للمحكمة. و  P16قالت  

في    اإلساءة فإن العنف الجنسي یتوافق مع نظام    ،تورمان ةخبیرلل  وفقًا .  للنوع االجتماعيبالصور النمطیة    ملتزمینمشاركة قصصھم  
المفتشین الجنائیین   وكبیر  لیندمان السید و  درویش  مازنو  يّن البُ  نور وأ  P19  كل من  ده أیًضا سوریا. وأضاف كروكر أن ھذا التحلیل أكّ 

 .دویسنج

  ، جھاز المخابراتحصى من حاالت العنف الجنسي التي ارتكبھا  أبلغ المحكمة أن منظمتھ وثقت عدًدا ال یُ البُنّي  أشار كروكر إلى أن أنور  
لإلذالل. وقد تحقق ذلك أیًضا من خالل اإلھانات والتھدیدات    خدم العنف الجنسي وسیلةً استُ و  .في فرع الخطیب  من بین أمور أخرى 

. وأضاف كروكر أن الطقوس التي یتم إجراؤھا عند وصول معتقلین جدد إلى  P16و  P19و  P32  وھذا ما أّكدتھ  ،الجنسیة المستمرة
آخرین وصفوا كیف اضطروا إلى خلع    اوشھودً   P39و  P1و  P16و  P11یمكن اعتبارھا ترھیبًا جنسیًا. وأشار إلى أن    251الفرع  

  إن كانقال كروكر إنھ حتى   لمسھم أثناء ھذا اإلجراء.  بعضھم وصف كیف تم  وأن  ،"أمانوأداء ما یسمى "بحركات    ،تماًمامالبسھم  
. وزاد ھذا  اللواتي ال حول لھن وال قوة  ت المعتقالفإن اإلجراء ال یزال مھینًا نظًرا لوضع    ،من قبل ضابطات  یتم  تالمعتقالتفتیش  

ض  الشعور عند المعتقلین. أجساد  على  سّجانین  ھیمنة الل  عرًضا  ن للضرب طوال ھذه العملیة. وقال كروكر إن اإلجراء كانی المعتقل  تعرُّ
تعري [العري القسري] یجب اعتباره عنفًا جنسیًا  الوھم عراة. واختتم كروكر بالقول إن    P1و  P39وأضاف كروكر أنھ تم تعذیب  

 . القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي من  6) رقم 1( 7مادة بموجب الفي الُحكم 

في نظام روما األساسي في ضوء األحكام المتعلقة    الجامعرأوا أن االعتداء الجنسي ھو العنصر    العامین  عینأشار كروكر إلى أن المدّ 
ر  بالعنف الجنسي في النظامین األساسیین للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا. أوضح كروك 

. قال  خرىالجنسیة األ  لألفعال  ن ذا خطورة مماثلة إذا كا  أنھ في المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، كان العري القسري یعتبر عنفًا جنسیًا
حاجج    ووفقًا لكروكر،   من تفاقم السلوك.   ت . وأضاف أن ظروف االعتقال واإلذالل زاد إن األمر كان ینطبق على ھذه الحالةكروكر،  

العامون للمعتقلین  تفتیش  الن عملیات  أ  المّدعون  الفرع  الشخصي  في  أُجریت  اإلطالق    251التي  مقارنتھا على  یمكن  بالتفتیش ال 
تجري في  الشخصي ، كانت عملیات التفتیش P33الذي یُجرى في السجون األلمانیة. وأشار كروكر إلى أنھ وفقًا ألوصاف الشخصي 

بالدماء، مع وجود رائحة قویة داخل الغرفة وأداة تعذیب ملقاة على   األرض. وبالتالي، فإن توقیت وظروف  غرفة جدرانھا مغطاة 
د منجبرون عادة على  یُ   كانوا  أوضح كروكر كذلك أن المعتقلین  إلى مستوى اإلكراه الجسدي.   كان یرقى التعري القسري   مالبسھم    التجرُّ

  عون المدّ   ما وجده وھو  ،  ینوالممرض  للسّجانینأمام اآلخرین. وبالتالي لم یكن من المھم ما إذا كان اإلجراء یھدف إلى اإلرضاء الجنسي  
 (النسخة القدیمة).  األلماني من القانون الجنائي(ح) 184 في المادة تحادیة  بالفعل بناًء على اجتھادات محكمة العدل اال العامون

"المحقق"   أنور رسالن. حیث كان  أیًضا معرفة حقیقة مسؤولیة  تابع كروكر موضًحا أن معرفة حقیقة ما حدث في سوریا ستعني 
مدة اعتقال بعض األشخاص. وأشار كروكر إلى    خفض على  یعملصدر األوامر وربما في بعض األحیان  رف على كل شيء، یُ المش

م إال مساھمة محدودة للغایة في إثبات الحقیقة. ووفقًا  أن المّدعین العامین اتفقوا أیًضا مع ھذا االستنتاج، إال أن أنور رسالن نفسھ لم یقدّ 
قال كروكر إن موكلیھ    مساھمة أنور على أقوالھ المتناقضة والتي تناقضت مع األدلة المقدمة في ھذه المحاكمة. لكروكر، اقتصرت  

أن كل ما قدمھ  إلى  كروكر    أشار كانوا یأملون أن یساھم أنور رسالن في كشف حقیقة ما حدث في سوریا، وطلبوا منھ أن یفعل ذلك. 
مساھمات قیمة. وأشار كروكر إلى  بتقدیم    یسمح لھفي وضع    أنور كان  إال أنافظ مخلوف.  وح  عبد المنعم النعسانإلى  كان یشیر    أنور

  2012نوفمبر  /تشرین الثانيفي  أنھ شارك  زمات مع حافظ مخلوف واأل  إدارة   عضًوا في لجنةكان  ،  2011سبتمبر  /أیلول في    أنور،  أن
لتقدیم معلومات عن الوضع والسیاق في سوریا في    منھ  وضع أفضل أحد في    في اجتماع في وزارة الداخلیة. وخلص كروكر إلى أن ال 

 إنھ لم یفت األوان على الكالم.  خاطب أنور رسالن بشكل مباشر قائًال و ذلك الوقت. 

المحاكمة بشكل عام ساھمت في توضیح نطاق الھجوم المنھجي وواسع النطاق ضد السكان المدنیین   جلسات إن    قائًال   تابع كروكر
وألمانیا في   كوبلنتس ما یحدث في  إلى  وستنظر دول أخرى  من بعیدنتیجة المحاكمة  ستُرى والمعاناة الفردیة للسوریین. وفقًا لكروكر،  

في ھذا السیاق، قال كروكر إن  و أكاذیب. ال یوجد تعذیب".    لھاألسد زعم أن "ك أن بشار ا  إلى   كروكر  أشارھذا الوقت وفي المستقبل.  
وبالطبع، تناولت المحاكمة في المقام األول المسؤولیة الفردیة للمدعى علیھ.    .المحاكمة رون أیًضا البعد االجتماعي العام لھذه  یقدّ   موكلیھ

باتاكالن في باریس الذین قالوا إن  مسرح  ذلك كان لھ أیًضا تأثیر على المجتمع بأكملھ. وأشار كروكر إلى ضحایا الھجوم على  ن أإال  
كانت فرصة لھم لفھم ما حدث من خالل إعادة تمثیل األحداث. قال كروكر إن األمر نفسھ كان ینطبق في    الحادثةالتي تلت  المحاكمة  

في ھذه  و، نظًرا للسیاق األوسع.  القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي بموجبكمات التي أُجریت  ھذه الحالة خاصة في المحا
أشار إلى أن آالف األشخاص عانوا من التعذیب في سوریا.  و المحاكمة، كان السیاق ھو االختفاء القسري والتعذیب والعنف الجنسي.

https://ar.syriaaccountability.org/2901/
https://ar.syriaaccountability.org/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2975/
https://ar.syriaaccountability.org/2347/
https://ar.syriaaccountability.org/2890/
https://ar.syriaaccountability.org/2810/
https://ar.syriaaccountability.org/3236/
https://ar.syriaaccountability.org/2975/
https://ar.syriaaccountability.org/2901/
https://ar.syriaaccountability.org/2583/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/14/inside-the-raslan-trial-guards-played-the-music-of-fayrouz-amidst-the-sound-of-beatings/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/08/12/inside-the-raslan-trial-the-people-were-monsters-but-the-cockroaches-were-kind/
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التعذیب الحكومي وُدفنوا في مقابر جماعیة. أظھرت المحاكمة أیًضا تورط    بسبب توفوا    55,000  حیث أفادت تقاریر أن أكثر من
لمحاكمة أھمیة كبیرة بالنسبة لسوریا، والتي ال یمكن لخلص كروكر إلى أن  وفي نظام التعذیب الذي تقوده الدولة السوریة.    المشافي

 ألحد أن یتخیلھا.

موكلیھ  وحوالي ملیون في االتحاد األوروبي. وقال كروكر إن    ،یعیشون في ألمانیا  كانواسوري    150,000أشار كذلك إلى أن حوالي  
حیث  أصیبوا بخیبة أمل.    غیر أنھم.  في جعلھ متاًحا في ألمانیا و  تسكانوا یأملون في مشاركة عمل القضاة في كوبلن   وموكلي زمیلیھ

قال كروكر إن    وللصحفیین المعتمدین فقط. للعامة    لتي جعلت الترجمة العربیة متاحة ھي الوحیدة اكانت المحكمة الدستوریة االتحادیة 
لتسجیل الجزئي  ل  موكلیھم بالنسبةل  آما   ت خاب وعن أیام المحاكمة.  النشر  المنظمات التي لدیھا موارد كافیة فقط ھي التي تمكنت من  

سمح بالتسجیالت السمعیة والبصریة للمحاكمات ذات  ی ي  ذ ال)  GVGدستور المحكمة (   من قانون  ) 2(169لمادة  ا  بموجب للمحاكمة  
علم بثالثة طلبات للقضاة في ھذا الصدد.  كان على  األلمانیة. وقال كروكر إنھ    االتحادیةاألھمیة القصوى للتاریخ المعاصر للجمھوریة  

أن یطلبوا من كل شاھد اإلذن بتسجیل    ھم عرض  ،على سبیل المثال  ، من خالل  یر على شھادات الشھود تناولوا جمیعًا مخاوف بشأن التأث و
  درویش  مازنو  يّن البُ  أنورو  كین لو غارونسو  روتشیلد الدكتور األستاذشھادتھ أو تسجیل شھادات الخبراء فقط مثل تلك التي أدلى بھا  

كان التسجیل    ،تسجیل البیانات الختامیة. باإلضافة إلى ذلكلطلب    سوى لتسجیل ھذه المحاكمة  األخیر  طلب  ال  ولم یكن  . سیف ریاضو
غیر أن ھذا  الموافقة على الكشف بعد مراجعة المواد.  تسمما یتطلب من المحكمة في كوبلن  ،عاًما  30فترة إخفاء مدتھا لمحمیًا سیبقى 
. وأشار كروكر إلى أن الرفض كان مبرًرا بالقول إن ھذه المحاكمة لم تكن ذات أھمیة بارزة بالنسبة لجمھوریة  قد ُرفض أیًضا  الطلب 

صحیفة في  مساھمتھا في    تس بشكل خاص محاكمة كوبلن ذكرت    ،كریستین المبرخت  ،یرة العدل السابقةزإال أن وألمانیا االتحادیة.  
العامة  الجمعیة  أمام  خطابھ  ذكر وزیر الخارجیة السابق ھایكو ماس المحاكمة في  و  لمحاكمات نورمبرغ.   75في الذكرى    األلمانیة فاز

.  سوریا بشأن  الدولي  األمن مجلس  اجتماع  إلى  الدعوة في    ذُكرتھي المحاكمة الوحیدة التي  كوبلنتس  وكانت محاكمة    ،المتحدة لألمم
الحجة القائلة   كما أن  االتحادیة غیر مفھوم.جمھوریة ألمانیا بالنسبة ل إن تقییم القضاة ألھمیة المحاكمة ف ،قال كروكر إنھ في ضوء ذلك

لجمھوریة ألمانیا االتحادیة ھي أیًضا غیر مفھومة.  مھمة  في نفس الوقت لیست    ھابأن المحاكمة قد تكون مھمة للشعب السوري ولكن 
جمیعھم و انیة.  یحملون الجنسیة األلم  موكلیھبل إن بعض    ،سوري ھم جزء من المجتمع األلماني  750,000  وأشار كروكر إلى أن

المنظمات    وما تنتجھاألحكام  یقتصر األمر على توفیر    یساھمون في المجتمع األلماني. وخلص كروكر إلى أنھ من المؤسف للغایة أن
 . لجمھورلن وغیر الحكومیة والصحفی 

اإلنصاف من ھذه    قلیٍل منالحصول على  تقضي  اختتم كروكر بیانھ الختامي بذكر أسماء موكلیھ الذین كانت مصلحتھم الشخصیة  
ال یوجد تعویض لما تم القیام بھ. أشار كروكر إلى    ،كروكر]  موكليلبالنسبة ألولئك الذین سمعوا أوصاف ما حدث [  غیر أنھالمحاكمة.  

أن ھناك دائًما شعوًرا معینًا بعدم الثقة في    "المغفرة ما وراء الذنب ون أمیري الذي اعترف في كتابھ "ی الكاتب النمساوي الیھودي ج
 العالم.

القتل واالغتصاب والتعذیب واالختفاء القسري    رفض في ھذه المحاكمة یمكن أن یوجھ [العالم] في اتجاه    القادم كم  قال كروكر إن الحُ 
عون في  یأمل المدّ   ،المرتكب في سوریا وسیتم محاكمتھ في كوبلنتس. قال كروكر إنھ یأمل ویعتقد أنھ بفضل الوالیة القضائیة العالمیة

 جزئي على األقل. العالم وإن كان بشكل إعادة بناء ھذا 

 *** 

 دقیقة]   75[استراحة لمدة 

 *** 

 البیان الختامي لمحامي المدعي شارمر 

یتحدث  اآلن  أصبح    ،محاكمةمن الیوم    100قال شارمر إنھ بعد أكثر من    ،والحضورالقضاة وأطراف القضیة  على  تحیة  إلقاء البعد  
طلب من القضاة النظر بشكل قانوني وواقعي  و نیابة عن موكلیھ الذین نجوا من أبشع الجرائم ضد اإلنسانیة التي ارتكبت في سوریا.  

 . زكروكر وبان  یلیھمن بیان واحد كبیر بالتعاون مع زم اجزءً الذي یُعّد في بیانھ الختامي 

الشخصیة   البیانات  إن  بالقول  یذكر    ھ كانأن   إال  . غنیة عن االیضاحكانت    عیندّ مللبدأ شارمر  ھذه    عّما كان محور   الجمیعیود أن 
ھذا    إال أنأنور رسالن.    ،إن ھذه المحاكمة كانت حول مسألة الذنب والعواقب القانونیة للمدعى علیھ   تلقائيبشكل    یُقال  وقدالمحاكمة.  

أوضح أن المحاكمات الجنائیة كانت تُجرى دائًما في سیاق تاریخي واجتماعي معین. وبالتالي فإن  حیث  وفقًا لشارمر.    ادقیقً لم یكن  
الُحكم  ثانویًا.  إصدار  المحاكمة سیكون  العلیا في    في ھذه  اإلقلیمیة  المحكمة  وأن  الحقیقة.  تدور حول  المحاكمة  إن ھذه  قال شارمر 

الھجوم المنھجي والواسع النطاق ضد السكان المدنیین السوریین من قبل حكومة بشار األسد بأنھ جریمة  عّد  انت أول من  ككوبلنتس  
ن دائًما حاضرین في كل مكان في قاعة المحكمة، على  ووفقًا لشارمر، سیكون األسد ورفاقھ المجرمو.  بشكل قانوني  ضد اإلنسانیة

موافقًا على ھذا الھجوم ألنھ انشق. ومع ذلك، یتعین على المحكمة معالجة أفعال  الرغم من أنھم غیر مرئیین. قد ال یكون أنور رسالن 
التي   اإلنسانیة  للجرائم ضد  إطاًرا  یشكل  الذي  النطاق  والواسع  المنھجي  الھجوم  بسبب  السوري  قبل النظام  من  فیھا  النظر  ھذه    تم 

مل للعالم وال سیما السوریین في أن جرائم حكومة األسد لن  المحاكمة. وقال شارمر إن القضاة ركزوا على ھذا اإلطار، مما أعطى األ
 موا الھجوم المنھجي وواسع النطاق في محاكمة عادلة ومستقلة. تُترك بال عقاب. قال شارمر إن القضاة قّی 

https://ar.syriaaccountability.org/3133/
https://ar.syriaaccountability.org/3653/
https://ar.syriaaccountability.org/2347/
https://ar.syriaaccountability.org/2890/
https://ar.syriaaccountability.org/2700/
https://www.faz.net/aktuell/politik/geschichte/75-jahre-nuernberger-prozesse-gastbeitrag-christine-lambrecht-17060626.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/geschichte/75-jahre-nuernberger-prozesse-gastbeitrag-christine-lambrecht-17060626.html
https://un.mfa.ee/wp-content/uploads/sites/57/2021/11/Revised-concept-note_SC-Syria-Accountability-Arria-29.11.2021.pdf
https://un.mfa.ee/wp-content/uploads/sites/57/2021/11/Revised-concept-note_SC-Syria-Accountability-Arria-29.11.2021.pdf
https://un.mfa.ee/wp-content/uploads/sites/57/2021/11/Revised-concept-note_SC-Syria-Accountability-Arria-29.11.2021.pdf
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عین  أیًضا بشكل مباشر في المحكمة. وقال إن المدّ   بلفقط في التقاریر    قتُوثَّ قال شارمر إن ھذه "الفظائع التي ال یمكن تصورھا" لم  
  إلى إخبار شارمر    أشارفقط على الجوانب الفردیة المھمة.    ونیركزسھذه النتائج و  یكررواالعامین قیموا بالفعل األدلة بالتفصیل ولن  

P14   المخابرات    إدارة على أیدي  وكانت ھذه الجثث تعود لمن قُتلوا  في التخلص من الجثث.    المشاركة ى  المحكمة عن كیفیة إجباره عل
إلى مواقع المقابر الجماعیة في شاحنات التبرید بشكل یومي. وأضاف شارمر أن العدید من الجثث ظھرت    وكان یتم تسلیمھاالعامة  
وكان من بین ھذه    .أحیانًا  ووجوه ال یمكن التعرف علیھا  ُمقتلعة  أظافرو  زرقاء وسوداء  عالماتالصدمات الكھربائیة و  آثارعلیھا  

قیامھ  من الشاحنات بمجرد    الذي یسیلالرائحة وفیضان الدم    P14الجثث نساء وأطفال. قال شارمر إنھ لن ینسى أبًدا كیف وصف  
أكثر    كان األمر ربما  و  ،أمتار  6متر وعرضھا    100طولھا  فتح البوابات. ولم یتم تحدید عدد الجثث التي ُدفنت في القبور التي بلغ  ب 

ال  ما    عرض بتحلیل ملفات قیصر، حیث    لدكتور روتشیلداألستاذ امما یتخیلھ المرء. قال شارمر إنھ لن ینسى یوم المحاكمة عندما قام  
كل ھؤالء األشخاص من التعذیب وظروف االعتقال المروعة. قال شارمر إنھ  وقد عانى  صورة.  26,938جثة في   6,821 یقل عن 

لربما كان    ، صدیقھ ساميتم تھریبھا إلى الخارج بمساعدة  التي  التي التقطھا المصور العسكري السابق قیصر و  ، بدون ھذه الصور
 على النظر في ملفات قیصر.  باسم الناجین المحكمة  شارمر  . شكرھذه المحاكمة وفھم الناس للفظائع في سوریا مستحیًال  إجراء

من الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة في سوریا. قال شارمر إن األبعاد یصعب    رصغی   ء وملفات قیصر لم تُمثّل سوى جز  P14غیر أن  
تحدیدھا لدرجة أن ھناك خطًرا في البدء بالتفكیر باألمر من حیث األرقام. وفقًا لشارمر، كان األمر كلھ یتعلق بمصیر البشر. قال إن  

 لتعرف على تسعة منھم وتمثیلھم في ھذه المحاكمة. كان لھ شرف اإنھ  الحقیقة ھم الناجون". قال شارمر  الذین یثبتون  "األبطال الحقیقیین  

  قام بالتحقیق مع أنھ  إفادتھ  . وأضاف شارمر أن أنور رسالن نفسھ اعترف في  P11بدًءا من    ،موكلیھ شھادات وقصص  إلى    أشار
P11المحكمة    دّ إنھ من المھم بالنسبة لھ أال تعُ   . قال شارمرP11  في فرع  عتقال  كان لال  ،الطبعفب .  جمادات اآلخرین مجرد    وموكلیھ

فإن األمر األكثر إثارة لإلعجاب ھو أن االعتقال لم یمنعھم من    ، الخطیب عواقب نفسیة واجتماعیة وخیمة علیھم جمیعًا. ومع ذلك
 مواصلة القتال في صفوف المعارضة. 

سوریا    لم یفر من وواستمر في كفاحھ من أجل الصحافة المستقلة.    عاد من جدید  P12. وأضاف أن  تباًعا  P12قصة  إلى  شارمر  أشار  
حتى بعد    في التعامل مع المعارضة في سوریا  استمرت  ھاأن   ا مضیفً   ،P19شھادة    إلى  شارمر  أشارإال بعد اعتقالھ للمرة الثانیة. ثم  
 . خارج البالدمن  الیوم كفاحھا  وتواصل  ت خمسة اعتقاالإال بعد  الفرار من البالد ولم تقرر. إطالق سراحھا من كفر سوسة

یمكن للمرء أن یرى المعاناة على وجھ  حیث  یتعامل مع صدماتھ بشكل مختلف.    أوضح شارمر أن كل شخٍص   ،P32فیما یتعلق بـ
كان    بشھاداتھم  الشھود   من خالل إدالء  دض للصدمة من جدی فإن التعرُّ   ، ووفقًا لشارمرقادرین على الكالم.    ولم یكن أخرون .  بعضھم

وجود  ب لكنھم أقروا أیًضا    ، P32في بیانھم الختامي إنھم یصدقون    ول المّدعین العامینمصدر قلق كبیر لھؤالء الشھود. وأشار إلى ق
قال    كم في ھذا الصدد. مما منع في نھایة المطاف من النظر في شھادتھا في الحُ   ،االعتداءات الجنسیةزمان ومكان بعض  في    تناقٍض 

) رقم  1(  7لمادة  ا  بموجب تھمة االعتداء الجنسي جریمة ضد اإلنسانیة  عتبار  العین  انضموا إلى طلب المدّ العامین  عین  شارمر إن المدّ 
من ذلك في حین أن معاناتھا الفردیة لن یتم   P32تساءل "كیف ستستفید    أنھ بید  .  القانون الدولي القانون األلماني للجرائم ضد  من    6

وأنھا تعرضت لتعذیب شدید في الفرع    ،اعتُقلت مع والدتھا في فرع الخطیب  P32د أن  من المؤكّ   ،االعتراف بھا؟" وفقًا لشارمر
اعتقال  أقروا بذلك. وأضاف أنھ نظًرا لعدم    قد أصابوا حینما  العامین  دعینوتعرضت العتداءات جسدیة. وخلص شارمر إلى أن المّ 

P32  القسم استطاعت أن تمیز بوضوح ما حدث لھا في  حیث    .بالتأكید  251تشیر إلى الفرع  كانت  أن جمیع أوصافھا  ف  ، مرة أخرى  
بقبضتیھ في غرفة    غضب   يوصفت كذلك كیف تعرضت للضرب من قبل أب   P32كفر سوسة وسجن عدرا. قال شارمر إن  و  40

ثم تعرضت للكرسي األلماني. قال شارمر    ،لصدمات كھربائیة أثناء جلوسھا على كرسيبعد ذلك  تعرضت  والتعذیب في فرع الخطیب.  
المحكمة    P32أخبرت    ،بعد أن تمت مواجھتھا باقتباسات من مقابلتھا السابقة مع الشرطةوكل ذلك في المحاكمة.    ت وصف  P32إن  

  رغم أنھا كانت ترتدي مالبسھا بالكامل.   ،الذي لمسھاغضب    يأثناء التحرش الجنسي بھا من قبل أب معصمیھا  م تعلیقھا من  أیًضا كیف ت 
للشرطة إنھا ال تتذكر    P32یعتبر اعتداًء جنسیًا. قالت   P32غضب    يوأوضح شارمر أنھ من غیر مزید من التفاصیل، فإن لمس أب 

بالتفصیل االعتداء الجنسي. إال أنھا أخبرت الشرطة أیًضا أنھا فقدت الوعي ونُقلت إلى غرفة أخرى وأن ھذا العنف ھو سبب الصدمة  
وصفت عدة حوادث، وھي حقیقة لم یأخذھا اآلخرون في االعتبار. وأشار    P32التي تعرضت لھا. قال شارمر إنھ یجب أال ننسى أن 

صفت كیف  و شملة ووصفتھ بأنھ "المسؤول عن سوء المعاملة في السجن". و  ي أب على    P32تعرفت  ى أنھ في مقابلة مع الشرطة،  إل
بتعلیقات جنسیة.   صدرھالمس   أیًضا.    توصف   P32قال شارمر إن    من خالل قضبان زنزانتھا وأدلى  المحكمة  كان من  وھذا في 

  غضب،  بأبيلذكریات المتالشیة المتعلقة بالنسبة لتتذكر ھذا الموقف على الرغم من صدمتھا. وأضاف شارمر أنھ كانت الواضح أنھا 
على    ةً كن قادر ت   لم   P32فإنھ یثق في خبرة القضاة فیما یتعلق بآثار الصدمة على الذاكرة البشریة في حاالت التوتر. قال شارمر إن  

مع    تھااقتباسات من مقابلب   تھاعتبار أنھ بعد مواجھاألخذ باالیجب أیًضا    ،صالح مصداقیتھاول وجود الكثیر من األشخاص.  لالتذكر فقط  
ویكفي أن یرتكب سّجان واحد    لكنھا وصفت بوضوح ما كانت قادرة على تذكره.   ، مراجعة األوصاف السابقة  P32لم تحاول    ، الشرطة

للحادثة المتعلقة بأبي شملة ال تترك مجاًال للشك. اختتم شارمر تقییمھ    P32مثل ھذه األفعال. وفقًا لشارمر، فإن األوصاف التي قدمتھا  
غضب    أباووصفت    2021في نیسان/أبریل    P33. حیث اعتُقلت  2P3، تدعم أوصاف  P33بالقول إن شھادة والدتھا،    P32لشھادة  

 شملة للمحكمة وكیف ھُددت باالغتصاب.  وأبا

  P38الرحلة إلى فرع الخطیب مؤلمة بشكل خاص. وكان من الجید أن أتیحت الفرصة لـ  ، كانتP38تابع شارمر قائًال إنھ بالنسبة إلى  
للحدیث عن ھذه التجربة في المحكمة، ألن قصتھ أوضحت الرعب والخوف الذي ال یمكن تصوره من النظام. أشار شارمر إلى وصف  

P38    الصبي خائفین من قوات األمن التي قتلت شقیقھم.  عاًما ُعرضت أمام سیارة وكیف كان أشقاء    15أن جثة صبي یبلغ من العمر

https://ar.syriaaccountability.org/2833/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
https://ar.syriaaccountability.org/2583/
https://ar.syriaaccountability.org/2583/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/10/inside-the-raslan-trial-i-abandoned-my-memories/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/17/inside-the-raslan-trial-bashar-al-assad-makes-an-appearance/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/08/05/inside-the-raslan-trial-trauma-justice-and-politics/
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] الذي أخبر المحكمة بعد ذلك بشكل عشوائي عن اعتقالھ والتعذیب الذي  P38قال شارمر إن صورة جثة الصبي ُدمغت في [ذاكرة  
"كیف تتم األمور    P38ري  ی   أن  السّجان  ُطلب من، على سبیل المثال، كیف تمت معاملتھ وكأنھ حیوان وكیف  P38وصف  تعّرض لھ.  

وصف كذلك كیف تعرض للركل في أعضائھ التناسلیة وضربھ بكابل رباعي األسالك الذي مزق    P38ھنا". أشار شارمر إلى أن  
في تجھیز المشافي المیدانیة قبل أن یفر في النھایة   P38أجزاء من لحمھ. خلص شارمر إلى أنھ مع ذلك، بعد إطالق سراحھ، استمر 

 من سوریا. 

"من ھنا" وظروف االعتقال الالإنسانیة التي تعّرض    P39كذلك، وكیف ُطلب من السّجان إخراج    P39شارمر إلى قصة اعتقال  أشار  
ر  جتھ وبناتھ، وكیف طوّ للصعق الكھربائي وھو عاٍر ومغطى بالماء، وكیف ھُدد بإیذاء زو  P39لھا. كما ذكر شارمر كیف تعرض  

وصف للمحكمة كیف عانى الصبي من   P39قال شارمر إن   غتُصب بعصا خشبیة في فرع الخطیب. اصداقة أبویة مع معتقل قاصر  
االغتصاب ألنھ لم یكن قادًرا على التحدث عنھ مع أي شخص بسبب األعراف االجتماعیة والسمعة السیئة التي قد یتسبب فیھا الحدیث  

  ره. ، إال أنھ لم یسمح لالعتقال بكس2013و  2012مرتین، في    P39عن ھذه األمور. خلص شارمر إلى أنھ على الرغم من اعتقال  
 عندما لم یعد لدیھ سبب للعیش في سوریا.  2015یفر من سوریا إلى االتحاد األوروبي إال في عام  ولم

  P46كذلك. وأوضح شارمر أنھ باإلضافة إلى وصف اعتقالھ في فرع الخطیب، وصف    P46مضى شارمر مشیًرا إلى قصة اعتقال  
فرع الخطیب    قیامأیًضا إقامتھ في "مشفى التعذیب، حرستا". وأصبح لدى للمحكمة، من خالل ھذه األوصاف، فكرة جیدة عن كیفیة  

ة لفروع المخابرات المختلفة في مشفى حرستا، للمحكمة إن ھناك قاعات مختلف  P46تعذیب [لیس بالضرورة داخل الفرع]. قال  بال
. قال شارمر إن المرء ال یستطیع التحدث عن العالج الطبي على اإلطالق عند اإلشارة إلى ھذا المشفى.  251وكانت واحدة منھم للفرع  

بجثة صبي یبلغ    لكیفیة تعثره  P46وجد شارمر وصف    حیث كانت ھناك جثث في الممرات وكان المرضى یتعرضون لسوء المعاملة.
عاًما في المرحاض وكیف مات مریض آخر بجواره في نفس السریر، أمًرا مثیًرا لإلعجاب بشكل خاص. أشار شارمر    12من العمر  

مرة أخرى إلى فرع الخطیب حیث تعرض مجدًدا إلى ظروف اعتقال غیر إنسانیة، وتم    P46إلى أنھ بعد إقامتھ في المشفى، نُقل  
  P46جبر المعتقلون على شرب المیاه القذرة لمكیفات الھواء. وال یزال  التحقیق معھ وُسكب بالستیك مذاب ساخن على ظھره، كما أُ 

  P46وفقًا لشارمر، سمع   ني من عواقب نفسیة واجتماعیة. یعاني من ندوب من اعتقالھ على یدیھ وظھره وقدمیھ حتى یومنا ھذا ویعا
ومن زمالئھ المعتقلین   تسبب في كسر أعمدتھم الفقریة،أیًضا من زمالئھ المعتقلین الذین تعرضوا للتعذیب بالكرسي األلماني الذي  

ّجانون كیًسا ملیئًا بالماء بأعضائھم الذین تعرضوا للضرب على أعضائھم التناسلیة بالھراوات، ومن زمالئھ المعتقلین الذین ربط الس
للمحكمة إنھ ذات لیلة مات أحد زمالئھ المعتقلین في الزنزانة الجماعیة وأنھ رأى ثالث جثث    P46التناسلیة. أشار شارمر إلى قول  

في النھایة  المشاركة في االحتجاجات وفر    P46أخرى بعد عودتھ من مشفى حرستا. خلص شارمر إلى أنھ بعد إطالق سراحھ، واصل  
في المحكمة وأثناء مقابلتھ مع    P46  أقوال وفقًا لشارمر، كانت    حیث یعیش اآلن كمؤلف وكومیدي ناجح.   2013إلى ألمانیا في عام  

قد أخبر الشرطة أنھ لم یَر   P46وصفھ لكیفیة تعرفھ على ھویة أنور رسالن. قال شارمر إن    والتي تضمنتالشرطة ذات مصداقیة،  
  P46لم یقل أي شيء آخر في المحكمة. ولم یُظھر    P46قال شارمر إن    . على أنھ أنور رسالن  حدد ھویتھ الشخص الذي  بوضوح  

إلى إطالق سراح المدعى    فعلیًا   في المحكمة في حین أن ذلك قد یؤدي   P46أي رغبة في تجریم المدعى علیھ. سأل شارمر لم قد یكذب  
 علیھ. 

  ، غرًضا جیًدا  أن عزاءه الوحید ھو أن اعتقالھ خدمإلى    االدالء بشھادتھبعد    P48خلص    .P48اعتقال  قصة    مشیًرا إلىشارمر    تابع
 فعل أي شيء حیال ذلك.  على ھذا النحو وأنھ ال یستطیعسیتصرف النظام السوري  أنل قِب   إال أنھ

ا على النظام الالإنساني  آخرین استمروا في النزول إلى الشوارع احتجاجً   وآالفًاقال شارمر إنھ كان مثیرا لإلعجاب أن كل ھؤالء الناجین  
التعرض لصدمة  حتى بعد تجاربھم المؤلمة في فرع الخطیب. ووفقًا لشارمر، فإنھم جمیعًا "أبطال ھذه المحاكمة" الذین قبلوا خطر  

 جدیدة للمساھمة في إثبات الحقیقة من خالل التحدث علنًا عن تجاربھم. 

وكان، حتى قبل الثورة، یقبل التعذیب  المخابرات في سوریا.  جھاز  أنور رسالن، قال شارمر إنھ شق طریقھ داخل    بالنسبة للمدعى علیھ
على ھذا النحو في عھد حافظ األسد واستمرت في عھد بشار األسد.    لیومیة. وقال شارمر إن األمور كانت الذي كان جزًءا من شؤونھ ا

  قد حققوالمخابرات العامة، وھو ثاني أعلى منصب یمكن أن یصل إلیھ المرء.    إدارةطریقھ إلى رتبة عقید في    أنوربقبول ذلك، شق  و
  قسم التحقیق ل  اورئیسً   اأنھ أصبح عقیدً   قبیل المصادفة من  ولم یكن    دفة. صُ المھنیة لم تكن    أنور سني. قال شارمر إن مسیرة    رغم أنھ   ذلك

الخطیب.   إلى  120  بنسبة  بجد:  أنور عمل  حیث  في فرع  العامة    إدارة   یمثلكان    أنور  أن٪. وأشار شارمر  في  رسمیًا  المخابرات 
في عام  إال  األقل مقاومة  الطریق أنور  لم یختر. وفقًا لشارمر، االمتیازات منصبھ العدید من مع . كما أتى 2012في عام  االجتماعات

عن الفترة التي قضاھا    أنوركل ما وصفھ  وإن    صلة.   ذالم یكن    ھذا  غیر أنإلى األردن وانشق.  ي نھایة المطاف  عندما ذھب ف  2012
للنظام السوري، على سبیل المثال عند وصولھ إلى   لداعمیننظر إلیھ على أنھ من ایُ  لكیالكان  في األردن وجوانب أخرى من ھروبھ،

 األردن. 

بالسجن مدى الحیاة  حُ ال:  العامون  عونالمدّ   طالب بھانفس العقوبة التي  ب   طالبقال شارمر إنھ   جسامة الجرم على نحو  والُحكم ب كم 
ستقرر ما تبقى من عقوبتھ  كوبلنتس  كم، فإن المحكمة اإلقلیمیة العلیا في  إنھ في حالة صدور ھذا الحُ   مباشرة، قائًال   أنور . وخاطب  خاص

في غضون ثالثة عشر عاًما من اآلن. ولن یتمكن من طلب تعلیق عقوبتھ قبل ذلك التاریخ. أوضح شارمر أنھ في ھذه المرحلة، سیكون  
  . في كل مكان  بل، لیس فقط في ألمانیا  اإلجابات  السوریونفقًا لشارمر، سینتظر آالف  و كم. وبعد الحُ   أنور من المھم كیف یتصرف  

https://ar.syriaaccountability.org/3431/
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البیانات والمعلومات التي بحوزتھ حالیًا. وأضاف شارمر أنھ "بصراحة،    وأن یشاركھؤالء األشخاص   بأن یساعد  أنور أخبر شارمر  
 ". أحدال تنطلي على  الحاسوب أثناء لعب األطفال على  قد تدمرت البیانات فإن القصة القائلة بأن

نظر في مسألة الذنب والعواقب  ال  وإنھ یجبقال شارمر إنھ یود أن یشكر جمیع أطراف القضیة على معاملتھم العادلة واإلنسانیة.  
توجیھ  المحكمة ستساعد المجتمع الدولي على معرفة كیفیة    التي توصلت إلیھا  نتیجةالوفقًا لشارمر، فإن  و القانونیة في السیاق التاریخي.  

إن جرائم التعذیب والقتل الممنھجة ارتكبھا النظام الذي ال ینبغي التفاوض    قائًال حكومة بشار األسد. أنھى شارمر بیانھ الختامي  ل  النقد
 یجب تقدیمھ للمحاكمة.  بل معھ 

 *** 

 دقائق]   10[استراحة لمدة 

 *** 

 بانز   ي البیان الختامي لمحامي المدع

بیانھ الختامي بتوجیھ الشكر للقضاة على تفاعلھم المدروس والمناسب  بانز  بدأ محامي المدعي    ،أطراف القضیةعلى  تحیة  إلقاء البعد  
أحد  إلى ارتباك    بانز  أشارلتفاصیل الصغیرة في النھایة.  ل  ترجع األمورغالبًا ما    ھذه،كالطویلة    المحاكماتمع موكلیھ. وأضاف أنھ في  
.  االعتیادیةبھذه الطریقة    قد تعامل معھلیحضر لھ زجاجة ماء ألنھ كان متفاجئًا جًدا من أن القاضي    فیدنیرموكلیھ عندما ذھب القاضي  

شكر   العامینكما  المّدعین  و   بانز  عملھم.  على  الدفاع  شكًراوفریق  ھذه    اخاصً   وجھ  مثل  في  للغایة  المھمین  الفوریین  للمترجمین 
لذلك شع   بانزال  ق  المحاكمات.  الختامي  ختصرة بنسخة مُ لتزویدھم  بشكل أكبر  ألسف  با  رإنھ  بیانھ    ُمصاغ   من خطاب  بدالً   فقط  من 

المركز األوروبي  وخاصة    ،. كما شكر المنظمات غیر الحكومیة التي عقدت العزم على معالجة الجرائم المرتكبة في سوریاكاملبال
من أجل    المتفانيموكلیھ وجمیع الناجین اآلخرین على كفاحھم    بانزشكر    ،أخیًراو.  )ECCHR(  للحقوق الدستوریة وحقوق اإلنسان

یقِدّم لھم جمیعًا أعلى درجات االحترام. ثم شكر الشھود الذین    بانزالحریة. قال   نیابة عن جمیع   أدلوا بشھاداتھمإن على المرء أن 
 بانز  تابعفي المحكمة على الرغم من العبء الھائل والتجارب الصادمة.    حیث أدلوا بشھاداتھم  المختفین والمعتقلین والقتلى في سوریا.

 /فرع الخطیب الذین تعرضوا لالعتقال والتعذیب. 251إنھ یمثل العدید من الناجین من الفرع  قائًال 

وصف العدید من الشھود تجاربھم في المحكمة. وبالتالي   بانز،ل وفقًا  كما وصفھا الشاھد في المحكمة.  P30قصة إلى  بانز أشار  ،أوالً 
للمحكمة    P30  فعلى سبیل المثال، وصف  التفاصیل الصغیرة ھي التي تجعل ھذه األوصاف ملموسة.  بید أن.  فقد تكررت عدة أمور

المحكمة    P30خبر  تشبھ رائحة الزنزانة المكتظة. كما أ  لم تكنكیف كان المعتقلون یشمون رائحة المعتقلین الوافدین حدیثًا ألن رائحتھم  
ھذه المحاكمة مھمة لمستقبل المجتمع  یعُدّ  P30أن  یشیر إلىأن  ،P30ة عن موكلھ نیاب  ،إنھ یود بانز في الفرع. قال   اعتُقلعن طفل 

 السوري ویأمل أن یعرف المسؤولون أنھم سیخضعون للمساءلة. 

  وكان أحد األمور أن یشھدھا.   اضطر إلى للعقاب الجماعي في الفرع واإلعدامات الوھمیة التي  P47إلى أوصاف   بعد ذلك بانزأشار 
عنھ    سألت   P47عائلة  أن    بانز رجل مسن للضغط على أبنائھ. وأضاف    اعتقال ھو    P47إنھ یتذكرھا جیًدا من شھادة    زبان التي قال  

بانز    لم یُطلق سراحھ إال بفضل الرشاوى. قال وأین كان حتى إطالق سراحھ.    تعرففرع الخطیب ولم    ومنھا  ،في كل مكتب محتمل
 .إن ذلك كان اإلجراء المعتاد

واجھ صعوبة في العثور على سیارة أجرة لتوصلھ إلى    وقدتركھ في الشارع  ب   P34سراح    حیث أُطلق   .P34قصة    مشیًرا إلىتابع  
في  و.  االعتقال رھن ال یزالونكانوا الثالثة اآلخرین  أشقاءهعلم أن  ،وصولھ إلى المنزل بمساعدة سائق سیارة أجرةبمجرد والمنزل. 

أن من  المحكمة    أخبر   P34إلى أن    بانزصھره في إحدى الصور الموجودة في ملفات قیصر. وأشار  على   P34  ف تعر  ، وقت الحق
 بیان نیابة عنھ:  تالوةبانز من  P34ببساطة. طلب  یختفي أعتُقل كان

  P34وصف و. حامي المّدعین بعد االعتذار عن أنھ لم یتمكن من التحدث في المحكمة بنفسھ عین العامین ومالقضاة والمدّ  P34شكر 
ذات    ستأخذ مجراھامواجھة أحد أعضاء النظام [الحكومة السوریة] وأنھ فقد األمل في أن العدالة    شعور   على تخیل  اأنھ لم یكن قادرً 

أن یشكر ألمانیا لكونھا الدولة الوحیدة التي    P34كان العالم یراقب. لذلك أراد    ،بشار األسد الشعب السوري ومدنھ  دّمربینما  فیوم.  
على فھم المعاناة یقدر  لن    أنور إن "السید    قائًال   رسالن مباشرة ي رسالتھ، أنور، ف P34خاطب    تجري مثل ھذه المالحقات القضائیة.

مرة أخرى.    ئھأحبا  وقبورلم یعد بإمكانھ زیارة وطنھ  ورى والده وإخوتھ فقط في أحالمھ.  كان ی إنھ    P34واأللم الذي أشعر بھ." قال  
  P34في ھذه الجرائم ومحاسبة شخص ما. اختتم    ألنھ تم الحقیق  یشعر باالرتیاحإنھ ال یستطیع وصف ھذا األلم. إال أنھ    P34قال  

 بتوجیھ الشكر إلى ألمانیا واإلعراب عن أملھ في محاكمة المزید من األشخاص المسؤولین في المستقبل. 

في مكان عملھ في نفس    اعتُقللكن شقیقھ    ،في فرع الخطیب  معتقًال الذي لم یكن   P17 شھادة إلى    بانز  أشار  ،P34بیان    تالوةبعد  
المحكمة كیف    P18] عنھما. أخبر  P18اآلخر وابن عمھ [  P17بحث شقیق    ،اھ بعد اعتقالھمإن   بانز. قال  P17  اعتُقل فیھالیوم الذي  

والتوقف    ببساطة أخذ أي جثةٍ   P18طلب من  . إال أن أنور  أنور رسالن عدة مرات حتى ُسمح لھ في النھایة بمقابلتھ  حاول الوصول إلى
وابن عمھ أخذ جثة من المشفى العسكري. لم یقدم أنور مزیًدا من المعلومات    P18قال بانز إنھ ُطلب من    عن التسبب في المشاكل.

كان "بشعًا"    P17عن جثة شقیق    P18ابن عمھ  مع    P17البحث عن جثة شقیق    . قال بانز إنP17حول الوفاة المزعومة لشقیق  

https://ar.syriaaccountability.org/3189/
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. وتشیر معظم المعلومات إلى أنھ توفي بالفعل في بدایة اعتقالھ  P17ق  مصیر شقی   حول للغایة. وأضاف بانز أن ھناك تقاریر مختلفة  
التفت مباشرة إلى أنور رسالن وطلب منھ أن یقول    P17حتى أن   یمكن أن تُحل أثناء المحاكمة.   ال في فرع الخطیب. إال أن المشكلة  

لكنھ لم یجده من بین المعتقلین. خلص بانز   بیاٍن تاله محامیھ أفاد فیھ أنھ أُبلغ باعتقال طبیبٍ سوى  ما حدث ألخیھ. إال أن أنور لم یقدم 
 عدم الیقین إلى یومنا ھذا. حالة من وعائلتھ بأكملھا یعانون من   P17إلى أن 

قال إن فرق الدفاع والمحاكم غالبًا ما  وفي محاكمات مثل ھذه".    نعی إلى تقدیم "مالحظة قصیرة حول أھمیة مشاركة المدّ   بانزانتقل  
في ھذه  مشاركتھم    ممكنًا االستغناء عن  ا إذا كانعمّ   أن نسأل  حتى  یمكنوعین المشاركین في المحاكمات. تكون غیر راضیة عن المدّ 

وبالتالي فإن مشاركة    ،بعمل یتسم بالضمیروا  قامقد  عین العامین والقضاة  الدفاع والمدّ   محامي القول إن  یمكن    بانز،المحاكمة. وفقًا ل
عین یمثل تحدیًا لوجستیًا إضافیًا أدى إلى زیادة تكالیف  یمكن القول إن تمثیل المدّ وإال عبئًا لمثل ھذه المحاكمة.    تكونلن    نعی المدّ 

أربعة من    االستماع إلى إنھ بعد    بانزقال    وقتًا وجھًدا إضافیین.ذلك  فقد یتطلب    ،فاعلمنخرًطا بشكل    وإذا كان [التمثیل]  ،المحاكمة
  وفقًا لمحاكمة.  عبئًا على اوال    عن الحاجة  لن یكون زائدا  نعی تمثیل المدّ وأن  طرح مثل ھذه األسئلة. ن   أالعلینا    ،عین في ھذا الیومالمدّ 

 ،عینبصفتھم مدّ فالتمكین الذاتي.  یعیشوا تجربة  في ھذه المحاكمة كانت وسیلة للناجین من فرع الخطیب ل  نعی فإن مشاركة المدّ   بانز،ل
من خالل القیام بذلك، فإنھم یضفون الشرعیة   والتحقیق القانوني.  عاء االدّ بدعم  ،من خالل حقوقھم اإلجرائیةقاموا و ، تم االستماع إلیھم
مة وعلى الُحكم. ومن خالل ممارسة حقوق اإلنسان العالمیة وبفضل الوالیة القضائیة العالمیة، شارك المجتمع السوري  على ھذه المحاك

في ھذه المحاكمة كمّدعین عامین من خالل المّدعین. وفقًا لبانز، ال یمكن ألحد أن یدعي أن ألمانیا تفترض قدرتھا على الُحكم على  
شاركوا في ھذه المحاكمة كممثلین للمجتمع السوري الذي تُنتھك حقوقھ بشكل غیر  اآلخرین    زمیلیھكلي  دول أجنبیة. بل إن موكلیھ ومو

 مقبول.  

إلدراج   ةقانونی   لمذكرة طلبًا    میالهم ھو وزدّ ق ،یولیوتموز/اآلن إلى قضیة االختفاء القسري. وأشار إلى أنھ في    ینتقلأنھ س  بانزأوضح  
ھام.  في الئحة االتّ   القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي من  7) رقم  1(  7لمادة  بموجب اكجریمة ضد اإلنسانیة    االختفاء القسري
المّدعون  رفض    ،. في ھذا البیانبیانھم السابق إلى    من ذلك  بدالً   أشارواوھذه المسألة في بیانھم الختامي  العامون  عون  ولم یوضح المدّ 

نیة إبعاد الضحایا عن حمایة    نبأفي البدایة    جادلوافقد    بانز،ووفقًا ل   االختفاء القسري كجریمة ضد اإلنسانیة لسببین.  إدانة  العامون
كذلك إلى أن    بانزأنور رسالن. وأشار    المدعى علیھثبت بخصوص  قالوا إن عنصًرا من عناصر الجرائم لم یُ   ،. ثانیًالم تُثبت  القانون

  أن یرقى ألن یكون ن القصد المطلوب ھو  إالقضاة    حیث قال  .أكتوبر  /شرین األولت طلب محامي المدعي في    القضاة رفضوا في النھایة
تماًما مثل مطلب إجراء تحقیقات خاصة فیما یتعلق بمكان   ،یتم تقدیمھ في ھذه الحالة  لن   وھو ما  ،من الدرجة األولى   مسبقةبنیة  ُجرًما  

 وجود األشخاص المفقودین. 

االختفاء القسري كجریمة ضد اإلنسانیة في ھذه الحالة لیس    إدانةیختلفون بشدة مع ھذه النتائج. وھم یرون أن    وزمیلیھ قال بانز إنھ  
 الشأن  ھذا في  ھی یلزم وبیان بیانھ.فحسب، بل ضروري. وقال إنھ سیلخص فقط  اقانونًی  مقبوالً 

في   كان ینطبق  القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي نم أ رة الفق 7) رقم 1(  7لمادة اموجب ب فإن االختفاء القسري  بانز،وفقًا ل
قدم    P12". وأشار إلى أن  یلیھزم  لموكلیھ موكلي وراء االختفاء القسري لم تكن مھمة فقط    كان  ھذه الحالة. وأضاف أن مسألة "ما

الشمس".    قال فیھوصفًا   المرء خلف  التحقیق  ،2021في عام  و"یختفي    عتقال الا  حولتقریًرا  سوریا    حول  الدولیة  أصدرت لجنة 
شخص في سوریا. كما    100,000اختفى ما ال یقل عن    ،2021  مارس، /آذار   11أنھ حتى    تقریرال  ا ھذ  أفادواالختفاء في سوریا.  

  عتقال اال  حول   الشھود   من بیانات  635  وتضمنت   من قبل قوات األمن طوال العقد الماضي.   اعمدً كب وجدت أن االختفاء القسري ارتُ 
   .كذلك  في ھذا التقریر معلومات عن االختفاء القسري

  ، المحاكمةقال إن كل من األدلة التي تم الحصول علیھا في ھذه و ". وواسعة النطاق االختفاء القسري بأنھ "جریمة خطیرة  بانزوصف 
عدم  كانت حالة  و.  عتقالتشیر بوضوح إلى وجود خطر كبیر بالتعرض للتعذیب أو حتى القتل أثناء اال  ،نعی المدّ   ومحام  ما قدمھوكذلك  
یضعوا خاتمة  یجعل من المستحیل على الناس أن  الطفیف األملھذا إن  بانزقال و. المعتقلینألقارب وأصدقاء  بالصدمةتسبب تالیقین 

  بانز،علیھما التحدث عن ھذه المسألة. ووفقًا ل  عندما كان  P18و  P17  على كل من  واضًحا بدا التوتر    . لألحزان والتصالح مع الذات
یأس  لل  وأنھ سببٌ بأنھ سؤال ال ینتھي    P12صفھ  قد وسم الصامت. والان ككعدم الیقین ھذا  حالة  فإن االضطرار إلى التعایش مع  

  حتى لو كان ذلك یعني أن   ،ھمئ أحباإال إذا عرف الناس مصیر    أن ینتھيإن ھذا ال یمكن    بانزمن األمل. قال    وقلیل   ، والعجز والحزن
 . قیصرملفات صھره من بین الصور في   تعّرف علىالذي  P34كما في حالة  ،ھم] ماتواأحباء[ا أن  یعرفو

یجب بالطبع إعطاء المسؤولیة الجنائیة    ،للضحایا تسمیة ھذه الممارسة باالختفاء القسري. ومع ذلك  سیكون من المھم للغایة إنھ    بانزقال  
 . P18ابن عم /P17شقیق  حالة و  P33 ابنتي/P32 شقیقتي  حالة األولى  الفردیة. وقال إنھ سیتناول بالتالي حالتین بالتفصیل.

في المحكمة    القطع بذلكعین العامین االعتراف أیًضا بأنھ ال یمكن  المدّ   غیر أنھ على على األرجح.    P17تل شقیق  فقد قُ   ،بانزل  وفقًا 
من خالل قراءة الدردشات ذات الصلة على    ،على سبیل المثال  ،في التحقیقعلى الرغم من الجھود المبذولة    ،توفيمتى وأین  وتحدید  

بناتھا   اعتقالو  ،تم اعتقالھاوصفت للمحكمة كیف    P33إلى أن    بانز  قضیتھ حالة اختفاء قسري. أشار   أن تُعدّ . وبالتالي یمكن  الفیسبوك
. أدى احتجاجھا العلني في  بناتھا إطالق سراح  مختلفة وطالبت علنًا ب ال  المخابراتبفروع    P33اتصلت    ،الثالث. عندما اختفت بناتھا

 النھایة إلى نقلھا إلى فرع الخطیب حیث تمكنت ھي وزوجھا من رؤیة بناتھما في حضور أنور رسالن. 

https://ar.syriaaccountability.org/3492/
https://ar.syriaaccountability.org/3492/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/09/inside-the-raslan-trial-no-enforced-disappearances/
https://ar.syriaaccountability.org/3626/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/02/inside-the-raslan-trial-incidents-or-a-revolution/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Detention-report.aspx
https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/10/inside-the-raslan-trial-i-abandoned-my-memories/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/17/inside-the-raslan-trial-bashar-al-assad-makes-an-appearance/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
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القانون األلماني للجرائم ضد القانون   من  أ الفقرة    7) رقم  1(  7إلى أن كلتا الحالتین تفي بالمتطلبات الموضوعیة للمادة    بانزخلص  
فإن    ،الالإنسانیة  عتقالظروف االل   ونظًراھام وُحرموا من حریتھم نتیجة لذلك.  خالل فترة االتّ   المعنیوناألشخاص    قلعتُ افقد  :  الدولي

بسبب منصبھ في  علیھا  سلطة  لھ  عن ھذه األعمال و  مسؤوالً   نیُنسب ذلك إلى أنور رسالن الذي كا و.  شدیًدا   یُعدّ الحرمان من الحریة  
 منعزلة أو  أعماالً   عمالأنھ من المھم معرفة ما إذا كانت األ  بانز. وقد أمرت الحكومة بھذه األعمال وقبلت بھا. وأوضح  251الفرع  
  مسؤوالً بصفتھ سالن كان یتصرف إن أنور ر بانز وقال   النظام. من دون شك متوافقة مع  عمالھذه األ ت  تتوافق مع النظام. كان أعماالً 

 في الدولة ویمارس سلطاتھ التي تمنحھا لھ الدولة. 

كان    ،إلى أنھ في ھذه الحاالت  بانزھو ما إذا تم تقدیم المعلومات على الفور وبصدق. وخلص    بانز،وفقًا ل  ،كان السؤال اآلخر ذو الصلة
یكن    عین العامین والقضاة "یعتقدون على ما یبدو أن ھذا [الرفض] لم على الرغم من أن المدّ   ،ھناك رفض لتقدیم مثل ھذه المعلومات

 من   أفقرة   7  رقم   ) 1(  7الفقرة    الطریقة التي صیغت بھا إن    قائًال   ،) من الدستور األلماني2(  103المادة  إلى    بانز ". وأشار  ما حدث
یجب إجراء  تحدید لمن  بمكان وجود الشخص المفقود دون    اتعلقً م  ا واحدً   اإال تحقیقً   تتطلب ال    القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي 

 . التحقیقھذا 

  P18المعلومات التي قُّدمت كافیة وُحرم ولم تكن فإن أقاربھ لم یتلقوا معلومات فوریة أو صادقة.   ،P17إنھ في حالة شقیق  بانزقال 
مضیفًا أن كل من    ،المخابرات  جھازللوثائق والملفات الدقیقة في    P21إلى أوصاف    بانزمن الحصول على معلومات حاسمة. أشار  

  P17ال یزال مصیر شقیق    ، ذلك  معو  دقتھ.   لیس لدیھ شك في خالل ھذه المحاكمة    للمالحظات   راقب أنور رسالن وتدوینھ المستمر
  إالّ ولم یتم نقلھا إلى فرع الخطیب  حصل على أي معلومات.  ت لم    P33أوضح بانز أن    ، P33  ابنتيغیر واضح. وفیما یتعلق بحالة  

 . أنورأثناء وجود   ابنتیھماتمكنت ھي وزوجھا من مقابلة و ،بعدة فروع لمدة ثالثة أیام واحتجت علنًا واصلت االتصال أن  بعد

لم  ویومنا ھذا.  إلى  معلومات كافیة    P17لم یتم إعطاء أقارب المفقودین معلومات فوریة. لم یتلق    ،إلى أنھ في كلتا الحالتین  بانزخلص  
إنشاء عتبة مادیة إضافیة. قد یصبح الغرض الوقائي    عند محاولة لیس مقنعًا  األمر   إن   بانزبالمعلومات على الفور. قال    P33یتم تزوید  

یُسمح    ،فإن الحجة القائلة بأنھ وفقًا للممارسات الدولیة  بانز،. وفقًا لمعینةفقط بعد فترة زمنیة  للتطبیق    للقاعدة غیر ذي صلة إذا كان قابًال 
الذي أخبر المحكمة أنھ    P18وأشار إلى    ه الحالة. لن تكون قابلة للتطبیق في ھذ  ،ساعة  48إلى    24للسلطات بإخفاء المعلومات لمدة  
  لعثور علیھم ألنھم كانوا یعلمون أنھ من المحتمل أن یُقتلوا قریبًاا  بكل السُّبل حاولوا    ،وشقیقھ  P17بمجرد أن علمت األسرة باختفاء  

األثر  عتبة  وجود  إلى أن    بانز. خلص  ابنتیھا  كل ما في وسعھا للحصول على معلومات عن  P33حاولت    ،للسبب نفسھ  بانز،. قال  جًدا
  ي التمییز بین مصطلحوال ینبغي    لحقوق. اضافیة من خالل فرض عقبة زمنیة من شأنھا أن تؤدي إلى الحرمان وفقدان حمایة  اإلمادي  ال

إنھ ال عالقة لھ بعدد األیام التي لم یتم فیھا تقدیم   بانزسماح للجاني المزعوم بجمع المعلومات ذات الصلة. قال إال لل"فوري" و"سریع" 
النطاق وممنھج  حیث  المعلومات.   واسع  من ھجوم  القسري كجزء  اإلخفاء  جریمة  حدده ارتكبت  الذي  النحو  في    على    24القضاة 

 . 2021 ،فبرایر/شباط

أكتوبر،  /تشرین األول   13إلى أنھ في بیانھم الصادر في    بانزفإن أنور رسالن كان لھ نیة مختلفة. وأشار    ،للقضاة  وفقًا  ھإلى أن   بانزشار  أ
لم تكن ھناك نیة فردیة  إال أنھ    ،النظام أشخاًصا دون تقدیم معلومات عن مكان وجودھم  اعتقال  وجد القضاة أنھ على الرغم من  ،2021

عي العام بأن االختفاء  المدّ   ساقھاوأن الحجج التي    ،إن النتائج التي توصل إلیھا القضاة غیر كافیة  بانزالجاني المزعوم. وقال    بعّده  نورأل
إبعاد ب وفقدان حمایة القانون مجرد آثار جانبیة لم تكن كافیة كذلك. وأضاف أنھ "ال یمكن أن تكون ھناك شكوك جدیة حول نیة الحكومة  

 عین والخبراء الذین تم االستماع إلیھم في ھذه المحاكمة. عن حمایة القانون" بناًء على شھادات الشھود والمدّ  الناس

وسیلة لنشر الخوف    كما أنھ، وفقًا لبانز،ختفین.  أن االختفاء القسري كان لھ أیًضا تأثیر كبیر على البیئة االجتماعیة للمُ   بانزأضاف  
ال تقریر لجنة  الثورة    2013في عام    الدولیة   تحقیقوالرعب. قال إن  بدایة  بالفعل أن ھذه كانت ممارسة طبقتھا الحكومة منذ  وجد 

إبعاد الناس  لم تكن لھ نیة ب نظام  أن ال  عون العامون إلى استنتاج مفاده إنھ من غیر المفھوم إذن كیف توصل المدّ   بانزالسوریة. وقال  
عون العامون والتي تفید بأن النظام كان یعتزم جمع معلومات حول  النتائج التي توصل إلیھا المدّ عن حمایة القانون. وفي إشارة إلى  

قد ال یكونون  العامین  عین  إنھ على الرغم من أن المدّ   بانز قال    ،األشخاص   اعتقال اإلرھابیین المزعومین وأعضاء المعارضة من خالل  
بعواقب ھذا   یقصدوا ذلك  القولعلى علم  لم  أنھم  یبدو    األمر إال أن   ،أو  أن    بانزوأوضح    موكلیھ.وكأنھ صفعة على وجھ  ما زال 

كانت باألحرى وسیلة إلرھاب السكان  بل  المعتقلین.  اشتباه ب   أيوفي كثیر من األحیان لم یكن ھناك    ،االعتقاالت كانت تتم بشكل تعسفي
كانت قصیرة    التحقیقات. وأضاف أن بعض  المعتقلونالمدنیین. ولم تكن عملیات اإلفراج والنقل مرتبطة بأي معلومات كافیة قدمھا  

ولم یكن    ،قكان على المعتقلین التوقیع على اعترافات على بیاض. لم یكن ھناك أي جمع للمعلومات على اإلطالكثیًرا ما و ،وسطحیة
یعتمد على قرارات  كان  ھم  اعتقالفإن مسار    ،إال من خالل دفع الرشاوى. إذا لم یرشوا أي شخص  ،ھم اعتقالللمعتقلین أي تأثیر على  

 تعسفیة. 

خل  دا قد اختفوا  جمیع المعتقلین الذین اختفوا في ھذا الفرع وأن. 251أن أنور رسالن كان یشغل منصبًا قیادیًا في الفرع  بانزأوضح 
الیوم. وخلص إلى أن أنور رسالن تصرف بالتالي بما یتفق    إلىأن بعضھم ما زالوا مختفین    بانزالمنطقة الخاضعة لسیطرتھ. وأضاف  

أي    القبض على كانت سیاسة الدولة في سوریا ھي    ، ھام في ھذه القضیةإنھ خالل فترة االتّ   بانز. وقال  بقصدمع النظام وبوعي كامل و
في الحاالت الفردیة المذكورة أعاله یمكن إثباتھا أیًضا فیما یتعلق    أنور إن نیة    بانز ھ ببساطة. وقال  اعتقالعضو مزعوم في المعارضة و

ظلت    P18ى المعلومات كما وصفھا  كان من المستحیل أن التحقیقات والجھود المبذولة للحصول عل  بانز،وفقًا لو  الفردیة.   بالوقائع
معلومات    اه أعط  ،P18ومن خالل استدعاء   ،في مكتبھ  التقیا بھوابن عمھ في الظالم عندما    P18ترك   حیث ألنور رسالن.  مجھولة  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/03/10/inside-the-raslan-trial-gaining-information-by-whatever-means-a-30-year-veteran-of-syrian-intelligence/
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قد علم شخصیًا باالستفسارات الفردیة    أنور   ا إذا كانیمكن التساؤل عمّ   ،P33في حالة  وبخصوص جثة ابن عمھ.  عن قصد  خاطئة  
من جھودھا من خالل التظاھر    P33عندما زادت  لم یخف عنھ    األمر   المؤكد أنھ أضاف بانز أنھ كان من  في الفروع المختلفة.    P33لـ

على أي    موجودة كذلك أن رفض تقدیم المعلومات كان ممارسة    بانزفرع الخطیب. وأوضح    امما أدى في النھایة إلى زیارتھ  ،العلني
 عواقبھا.ب قد وافق علیھا أم ال. ومع ذلك فقد اتبع ھذه الممارسة بمعرفة كاملة   أنورحال. لذلك ال یھم ما إذا كان 

إلى شھادة كریستوف    . وأشارھذهأن عواقب ھذه الممارسة ال تزال واضحة حتى الیوم ویمكن رؤیتھا في قاعة المحكمة    بانز أضاف  
في ھذه  أدلوا بشھاداتھم د ذلك ضباط مخابرات سابقون  أكّ وحاد.   ذكاء یتمتع بذاكرة تصویریة و  أنور  إن فیھا الصحفي  ي قال  رویتر الت 

فسیكون    ، وكان من الواضح أنھ إذا كان راغبًا فقط  ،المحاكمة  طیلة كان یدون المالحظات باستمرار    أنور أن    بانزالمحاكمة. وأضاف  
إلى أنھ بالنظر إلى    بانز . خلص  أنور للمعلومات ببیان موجز من قبل    P17انتھى طلب    وعلى األقل،   قادًرا على تقدیم المعلومات. 

االختفاء القسري    التي تصف  ،القانون الدوليالقانون األلماني للجرائم ضد  من    أالفقرة   7  رقم)  1(  7  یجب العودة للمادة  ،التحلیل أعاله
 . أنورفي حالة   قد استوفى ذلكبأنھ جریمة ضد اإلنسانیة  

كان الھدف العام    ،عینعین العامین ومعظم المدّ قالوا بالفعل إنھ من وجھة نظر القضاة وكذلك من منظور المدّ   زمالءه ثم ذكر بانز أن  
ل  إبقاؤھاھو إنھاء المحاكمة في الوقت المناسب و" أبًدا    بانز،تحت السیطرة". ووفقًا  عن    الخروج"لخطر  فإن المحاكمة لم تتعرض 

بالطبع    تسستكون محاكمة كوبلن   بانز،السیطرة". وقال إنھ من المستحسن بالتالي أن یتحدث القضاة عن أھمیة ھذه المحاكمة. وفقًا ل
 .نفسھا على األقل بسبب تاریخ ألمانیا ،أھمیة كبیرة لجمھوریة ألمانیا االتحادیة ذات

  مسألة   قال إن و وھي مسألة نوقشت سابقًا.    ، عین دوافع مختلفة لالنضمام إلى ھذه المحاكمةبالطبع كان لدى مختلف المدّ   أنھ   بانزأضاف  
بالسجن. وفقًا    ُحكم أنور رسالن ویمكن للمرء أن یسأل من تساعده وكیف سیساعد    ،المحكمة كانت قضیة معقدة  عن طریق العدالة  

ذنب    كانوا سیعتبرون أنكم أو  الخالص من خالل الحُ   ونسیحقق  وا إذا كان السؤال المتعلق بما  اإلجابة على  یتعین على كل فرد    بانز،ل
 بعد فترة سجنھ.  قد استوفي أنور

یعتقد شخصًی   بانزقال   أنھء  أنھا خطوة مھمة لوضع شي  اإنھ  الالإنساني. كما  السوري  النظام  كون خطوة أولى ضروریة  ا ست ضد 
والتطبیع المقلق  كم مع الحقائق المتسارعة أیًضا أن تتعارض المحاكمة والحُ  وزمیالهأنھ یأمل ھو   بانزللمحاكمات المستقبلیة. وأضاف 

"السیاسیین  النتائج التي تم التوصل إلیھا في ھذه المحاكمة ھي أیًضا إشارة واضحة إلى المحرضین المحلیین و وإن  مع بشار األسد.    للغایة
إن ھؤالء    بانز. قال  إنھاءهترحیل إلى سوریا وأن أي نوع من العالقة مع النظام یجب  الب   یُعمل لن  لسیاسة الخارجیة أنھ  الواقعیین" ل

 لجلوس على طاوالت المفاوضات. ال االناس یستحقون أن یمثلوا للمحاكمة  

في حربھا ضد اإلرھاب. أجرى  (األمریكیة)  كانت سوریا شریًكا وثیقًا لوكالة المخابرات المركزیة    ، 2008إلى أنھ حتى عام    بانزأشار  
استجوابات مع المخابرات  )  BND(  دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیةو  ) BKA(  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة  كل من

السابق المخابرات السوریة بأنھا    دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیة. وقد وصف مدیر  2002العسكریة السوریة المركزیة في عام  
  ا شریكً بصفتھ  النظام السوري نزع األھلیة عن نفسھ  إن    بانز"شریك صعب" خالل شھادتھ في لجنة تحقیق برلمانیة ألمانیة. وقال  

   بالقول إنھ یجب عدم تجاھل االنتھاكات المنھجیة لحقوق اإلنسان.  بانز. واختتم قاطعبشكل  مسؤوالً 

 البیان الختامي لمحامي المدعي كالیك 

الذي أوضح    P42. ثم أشار إلى بیان   ثقیلةكانت كل كلمةٍ   ،P32بدأ محامي المدعي كالیك بیانھ الختامي بالقول إنھ في ضوء بیان  
من كالیك التحدث بشكل    توطلب   ،المحكمة كیربر  ةرئیس  تت الوالیة القضائیة العالمیة في المقام األول. [تدخللماذا یمكن إجراء محاكما

یتحدث بحریة دون  كان  موضًحا أنھ    ،شكر كالیك كیربر  أبطأ ألن المترجمین الفوریین واجھوا صعوبة في متابعة الترجمة الفوریة.] 
لعودة عدة مرات.  واكانت بالتأكید في وضع خاص من خالل السماح لھا بمغادرة الفرع مرة أخرى    P42أن    واصفًا تابع  و  مالحظات. 

القانون الجنائي الدولي  ب   لھ تم االحتفاأن   الختامي كان  P42. وقال إن ما أذھلھ بشأن بیان  P42قصة اعتقال  إلى  كالیك بإیجاز    أشار
یجب أیًضا تفعیل القانون الجنائي الدولي. قال كالیك إن ھذا  غیر أنھ    رمبرغ،مؤخًرا في ضوء الذكرى الخامسة والسبعین لمحاكمات نو

بالذات   ال  الجّدي ، ألنھا أظھرت العمل  استثنائیةً محاكمة    كانت المحاكمة    أن، وا استثنائًی   ایومً   كانالیوم  عي العام االتحادي  لمدّ مكتب 
 دائًما سھلة. وكذلك جھود المحكمة إلجراء ھذه المحاكمة التي لم تكن 

  ُمقتصًرا على أن القانون الجنائي الدولي لیس    تُظھر قال كالیك إن الجالیة السوریة القویة في المنفى في ألمانیا والتي دعمت الشرطة  
م  . وقال إن ھذا التقدم یجب أن یت ة مستمر  مٌ تقدّ لكالیك، إنھ باألحرى    وفقًا.  أو أمًرا یحدث لمرة واحدة ھدیة    ولیس فقط .  فحسب   الدول

خارج أبواب ھذه القاعة ویجب أن یشارك الناس في مثل ھذه المحاكمات. واختتم بالقول إنھ في البدایة، نزل الناس بثقة إلى الشوارع  
 من األلم، أصبحوا مواضیع إجرائیة مرة أخرى من خالل ھذه المحاكمة.  تعرضوا لكثیروبعد أن 

 . مساءً  4:00فعت الجلسة الساعة رُ 
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