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 رسالن  محاكمة أنور 

  ألمانیا ،كوبلنتس –  المحكمة اإلقلیمیة العلیا
 لمراقبة المحاكمة  54التقریر 

  2021 ،كانون األول/دیسمبر 2و 1تاریخ الجلسة: 
  

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 :1ملخص/ أبرز النقاط 

 2021 ،األول/دیسمبركانون  1 – الیوم المائة وخمسة 

وحول تعاطف أنور مع المعارضة السوریة،    251، بشھادتھ حول اعتقالھ في الفرع  اعامً   33، وھو سوري یبلغ من العمر  P58أدلى  
كشاھد، بحجة أنھ لن یضیف معلومات    P58وقد سبق للمحكمة أن رفضت طلب الدفاع لالستماع إلى    .P31لـ  ومعاملة أنور الحسنة  

حیث لم یتمكن من اإلجابة على األسئلة    إلى كوبلنتس بمبادرة منھ وُسمح لھ باإلدالء بشھادتھ في المحكمة.   P58وسافر    ذات صلة. 
   من قبل أطراف القضیة وقّدم شھادة غیر متّسقة وغیر مفّصلة. 

 . ارسالن وأعلنوا أن البیانات الختامیة لجمیع األطراف ستأتي تباعً ثم أغلق القضاة فترة أخذ األدلة في محاكمة أنور 

 2021 ، كانون األول/دیسمبر 2 – الیوم المائة وستّة 

ھما الختامیة، وطالبا بالسجن مدى الحیاة ألنور رسالن، وقاال إن المحكمة یجب أن تدین أنور بذنب  بیاناتقدم المّدعیان العامان  
كما ذكر المّدعیان العامان    حالة قتل وعنف جنسي.   30اإلنسانیة ممثلةً بأربعة آالف حالة تعذیب و  التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد

في ارتكاب العدید من الجرائم األساسیة ضد اإلنسانیة، وفي حاالت متعددة منھا، فإنھ قد أظھر جسامة   ا أنھ بما أن أنور كان متواطئً 
ویترتب على ذلك أن عقوبتھ بالسجن مدى الحیاة ال یمكن وقف تنفیذھا بإفراج مشروط بعد خمسة عشر    الُجرم على نحو خاص. 

لنفسي االجتماعي لجمیع الشھود الناجین ومسؤولیة ألمانیا التاریخیة عن  وأشار المّدعیان العامان كذلك إلى أھمیة الدعم ا  . ا عامً 
   محاكمة الجرائم الدولیة األساسیة بموجب الوالیة القضائیة العالمیة. 

  

 

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

 ھو مجرد ملخص غیر رسمي للمرافعات. وُحجبت أسماء الشھود. 



International Research and 
Documentation Center  

2 

 2021 ،كانون األول/دیسمبر 1 – الیوم المائة وخمسة 

صباحا بحضور ثالثة أشخاص، وثالثة ممثلین من الصحافة. سجل مصوران مقاطع فیدیو، والتقطا    9:35جلسة في تمام الساعة  البدأت  
المّدعی  العام  الشاھد في منصة الحضور. ومثّل االّدعاء  الجلسة. كان  بدء  قبیل  كلینجھ وبولتس. كان    انالعام  انصوًرا فوتوغرافیة 

دقیقة. والتحق كل من محامي المدعین   20امي محمد متأخًرا بواقع  لمّدعین، وانضم المحي اشارمر الوحید الحاضر من بین محام
 د.أومیشین وشولتس بالجلسة أثناء إحدى فترات االستراحة. 

 أمور إداریة 

قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن الشاھد الذي استدعاه محامي الدفاع فراتسكي موجود في المحكمة، ولكن، سوف یتلو القضاة  
 أن طلبات سابقة تقدم الدفاع بھا. قرارات بش  أوالً 

 [ما یلي ھو إعادة تمثیل لقرارات القضاة بناء على ما تمّكن مراقب المحاكمة من سماعھ في المحكمة]. 

 بصفتھ خبیًرا جیرھارد كونراد  قرارات القضاة بخصوص طلب الدفاع استدعاء 

I(   باإلدالء بشھادتھ حول مسألة ھیاكل  وفقًا لما ورد في طلب الدفاع، من المفترض أن یقوم الخبیر الُمقترح جیرھارد كونراد
، والعالقة بین ضباط  40  للقسم   ا السلطة في أجھزة االستخبارات السوریة، وفرع الخطیب، ودور حافظ مخلوف بصفتھ رئیسً 

والعلویین.   السُّّنة  االستخبارات  االستخبارات  أجھزة  جھاز  في  رفیع  كونراد ھو ضابط  جیرھارد  أن  الدفاع  طلب  یفید  كما 
لم تكن كافیة فیما یتعلق     الشھادة التي أدلت بھا الخبیرة الورا تورمانالخارجیة األلماني، أي وكالة االستخبارات األلمانیة، وأن  

عن ذلك، كان    ا ویفید الطلب أن أنور لم یتمتع بأي صالحیات لصنع القرار كحقیقة استداللیة مزعومة. وعوضً   بھیاكل السلطة. 
، أو عصیان األوامر  ، فیما لم یتمتّع أنور بأي صالحیات إلصدار أوامر استخدام التعذیبالقسمعن    حافظ مخلوف مسؤوالً 

الصادرة في ھذا الخصوص عن ضبّاط أجھزة االستخبارات العلویین. ویصف الطلب محاولة أنور مساعدة المعتقلین كلما 
 استطاع ذلك. یھدف طلب الدفاع إلى بیان أنھ ال یمكن أن تُعزى إلى أنور أفعال سوء المعاملة الُمرتكبة في فرع الخطیب. 

II( اع لیس إالّ مجّرد اقتراح بتقدیم البیانات، وال یعتبر أصولی�ا ألغراض قبول البیانات بموجب أحكام  یرى القضاة أن طلب الدف
من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني. وال یقّدم طلب الدفاع أي حقائق ملموسة یُفتَرض بالخبیر    244من المادة    3الفقرة  

الُمقتَرح أن یقیّمھا. یقتصر الطلب على وصف األحوال العامة في أجھزة المخابرات، وھو ما یُفتَرض أن یكون موضوع شھادة  
المنصوص    الخبیر. الطلب المتطلبات  یُطابق  الفقرة  وبالتالي، ال  المادة    3علیھا في  الفصل األول من قانون    244من  من 

اإلجراءات الجنائیة األلماني. كما شكك القضاة بمدى دقة ما ورد في الطلب من وصف دور أنور في ھیاكل السلطة العامة.  
وك بھ أن تتوفر لدى  للخبیر أن یضیفھ من معلومات جدیدة بالنسبة لوضع أنور. ومن المشك یمكن كما أنھ من غیر الواضح ما

الخبیر معرفة ذات صلة بأوضاع ضابط مخابرات واحد على وجھ التحدید. تم رسم مالمح العالقة التي تجمع أنور بحافظ  
، وھو ما أّكد علیھ شھود سابقون. یتشعب نظام أجھزة المخابرات السوریة إلى كثیر من الفروع، ما یثیر التساؤل  امخلوف تحدیدً 

 خبیر بالتفاصیل الداخلیة ألحد الفروع دون غیره في مرحلة ما. حول مدى معرفة ال
، ویتحّدث  2002إلى    1998عمل الخبیر الُمقترح جیرھارد كونراد لدى مكتب وكالة المخابرات األلمانیة في دمشق من العام  

ف للخبیر أن یدلي بشھادتھ  العربیة، وعمل في القدس في مجال القضایا االستخباراتیة الدولیة. ومع ذلك، فمن غیر الواضح كی 
، كما أنھ من غیر الواضح كیف یمكن ألّي خبیٍر آخر  2011حول ما قام بھ جھاز مخابرات آخر من أعمال داخلیة في العام 

أن تتوفر لدیھ معرفة مفّصلة من ھذا القبیل. قد تكون الحقائق االستداللیةّ المزعومة الواردة في طلب الدفاع كافیةً لو كان من  
االّدعاءات التي یُفتَرض بالخبیر أن   ةظّل ماھیّ ت كن أن تقود شھادة الخبیر إلى الوصول إلى استنتاجات ذات صلة. ولكن،  المم

 . غیر واضحة یساندھا
لذلك، ال یرى القضاة ضرورةً في استدعاء جیرھارد كونراد بصفتھ خبیًرا، واالستماع لشھادتھ، وذلك وفقًا اللتزام المحكمة  

 الحقیقة. في إقامة 
III(  ُعدّ من الفصل األول من قانون اإلجراءات الجنائّیة األلمانّي، إذا  244من المادة  4ویجب رّد طلب الدفاع وفقًا ألحكام الفقرة  

طلبًا من أجل تقدیم بیانات. وعلى الرغم من أن الحقائق والظروف الواردة في الطلب غیر معروفة عموًما، تتوفر لدى القضاة  
المعرفة الالزمة في ھذا السیاق. یعرف القضاة معلومات عن ھیاكل السلطة، والموقع الذي شغلھ أنور، وطبیعة الُسلطة التي  

وثائق التي ُعِرَضت في المحكمة. ثّمة ھیاكل سلطة شبیھة بالھیاكل القبلّیة تتربع على رأس  بیده، وذلك من خالل الخبراء وال 
تقریر الخبراء الُمعّد  ، والورا تورمان    الحكومة السورّیة، واألجھزة ذات الصلة، وأجھزة المخابرات، األمر الذي أّكدتھ الخبیرة 

 .   كریستوف رویترو،   مازن درویشو ، البُنّي والخبراء،   من وكالة المخابرات األلمانیة حول أجھزة المخابرات السوریة
بإعطاء المحكمة معلومات داخلیّة عن ھیكل السلطة      (P13)ریاض سیفو   واللبواني  P54 و   P21و  P10قام الشھود  

، والھیاكل االجتماعیة وتراتبیتھا الھرمیة، ونفوذ عائلة األسد، وتأثیر  2012و  2011في أجھزة المخابرات السوریة في عامي  
بشأن عالقة أنور  واستمعت المحكمة للشھود آنفي الذكر  الطوائف على الّسلطة، والتبعات التي قد تتعرض لھا طوائف بعینھا.

وحافظ مخلوف. وعالوةً على ذلك، أدلى معتقلون سابقون شاھدوا أنور مباشرة في الفرع بشھاداتھم حول منصبھ ودوره. وقّدم  
. كما أخبر أشخاص مقربون من أنور المحكمةَ عن طبیعة منصب أنور ودوره في  40للفرع    إیاد الغریب أیًضا وصفًا شامًال 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/02/inside-the-raslan-trial-disproportionate-restriction-on-the-defense/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/05/07/inside-the-al-khatib-trial-the-first-four-days/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/05/07/inside-the-al-khatib-trial-the-first-four-days/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
https://ar.syriaaccountability.org/2347/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/07/inside-the-raslan-trial-notes-of-compassion-from-raslan-and-scms-director-testifies/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/10/15/inside-the-raslan-trial-questions-regarding-raslans-authority-and-false-death-certificates/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/03/10/inside-the-raslan-trial-gaining-information-by-whatever-means-a-30-year-veteran-of-syrian-intelligence/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/15/inside-the-raslan-trial-there-are-spies-everywhere/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/11/19/inside-the-raslan-trial-there-was-gandhi-mandela-and-i-am-the-third/
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المخابرات، والف أنورأجھزة  إذا كان نطاق تصرف  بأنفسھم  یحددوا  القضاة أن  المذكور. وعلیھ، فبإمكان  ، ومدى  مقّیًدا  رع 
 . محدودیتھ من عدمھا. وال تتوفر لدى أي خبیر معرفة أفضل في ھذا الشأن، أو معلومات أكثر تفصیًال 

آخر، ولكن، یستدعي األمر تقدیم طلب بھذا الخصوص كي تتمكن المحكمة من االستماع    اقالت القاضي كیربر إن لدى الدفاع شاھدً 
  2021  ،تشرین األّول/أكتوبر  13إلى الشاھد. قال محامي الدفاع فراتسكي إن الدفاع یحیل عنایة المحكمة إلى طلبھ المقّدم بتاریخ  

)PW3_97(من ذلك الطلب، بل إلى حقیقة وجود الشاھد في المحكمة    2ة  ، وأضاف محامي الدفاع بوكر أن الدفاع لن یشیر إلى الفقر
   حالی�ا.

 P58شھادة 

حالی�ا    P58. ویقیم  صحفیًاعاًما من العمر، ویعمل    33حقوقھ وواجباتھ كشاھد. وذكر اسمھ، وأخبر المحكمة أنھ یبلغ    P58تُلَیت على  
   بالمتّھم عن طریق المصاھرةٍ أو النسب. اسم المكان]. ونفى وجود صلة قرابة تربطھ ُحِجب في [

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

بادئ األمر أن یزّودھا ببطاقة ھوّیتھ أو أي أوراق ثبوتیة أخرى كي تتثبت المحكمة    P58طلبت القاضي كیربر رئیسة المحكمة من  
 بأن یُحضر أوراقھ.  P58إنھ ترك وثائقھ في الطابق السفلي عند بوابة األمن. أخبرت القاضي كیربر  P58من ھوّیتھ، فقال 

من المعاملة الوقحة التي لقیھا موكلّھ أنور من حّراس    وفي أثناء توقّف الجلسة لالستراحة، اشتكى محامي الدفاع بوكر إلى القضاة
المحكمة الذین كادوا أن یسحبوه عنوة إلى قاعة المحكمة، وطلب من القضاة أن یتحدثوا مع الحّراس في ھذا الشأن، وأن یلفتوا انتباھھم 

ن التصّرف معھم دائًما، فأوضحت القاضي  إلى أنھم قد عاملوا أنور بطریقة جیدة طوال العام ونصف العام الماضیین، وإلى أنھ أحس
 وأنھا ستتحّدث إلیھ بھذا الخصوص.  ،كیربر أنھ تم تعیین حارس جدید للمحكمة

عّما إذا كانت تلك الورقة ھي الوسیلة الوحیدة إلثبات    P58إلى قاعة المحكمة، وسلّم القضاة ورقةً. سألت القاضي كیربر    P58عاد  
حفظتھ وكل ما فیھا من بطاقات الھویة، وأن ھذه الورقة ھي الوسیلة الوحیدة إلثبات ھویتھ إلى  أنھ قد أضاع م  P58ھویتھ، فأوضح  

 أن یستلم بطاقاتھ الجدیدة. 

اسم  ُحِجب  عن سبب إفادة الوثیقة بأن دائرة [  P58لخّصت القاضي كیربر رئیسة المحكمة الوثیقة المكتوبة باللغة الفرنسیة، وسألت  
إن تلك الدائرة ھي المسؤولة    P58اسم المكان]، فأوضح  ُحِجب  یقیم حالی�ا في [   P58ع محفظتھ، بزعم أن  الدائرة] قد أكدت أنھ أضا

   اسم المكان] أن یكون ھناك شخص مسؤول عن أمور الالجئین السیاسیین.ُحِجب عن شؤونھ، حیث كان من الشائع في [ 

اسم المكان]، ویعیش  ُحِجب  إنھ درس في [  P58عّما ذكره، فقال  عّمن كان یتحدث، وعن المكان الذي یشیر إلیھ، و   P58سألت كیربر  
 المكان]. ُحِجب اسم المكان]. وطلب الحصول على األوراق ذات الصلة في [ ُحِجب اآلن في [

موجود  االسم]  ُحِجب  ، وإنھ لیس لدیھا شّك في ھویتھ. وأضاف محامي الدفاع بوكر أن [ P58قالت كیربر إنھا فھمت اآلن ما یقصده  
   االسم] على أیّة حال. ُحِجب بجانب [ 

. وبحسب  P58طلبت القاضي كیربر من أحد مترجمي المحكمة الشفویین (وھو مترجم محلّف إلى اللغة الفرنسیة) أن یترجم نص وثیقة  
التجدید حالی�ا. وتحمل  ، وإنّھا قید  2021  ،تشرین األول/أكتوبر  8أضاع بطاقة ھوّیتھ بتاریخ    P58المترجم الشفوي، تفید الوثیقة أن  

   اسم المكان].ُحِجب الوثیقة ختم السلطة المسؤولة عن البالغین في [ 

، وسألتھ عن مدى صّحة  251أنھ قد تناھى إلى علم المحكمة تعّرضھ لالعتقال ذات مّرة في الفرع    P58أوضحت القاضي كیربر لـ
إنھ اعتُقل خمس مّرات قبل الثورة، وكان عضًوا في رابطة    P58ذلك، وعّما بوسعھ أن یخبر المحكمة عنھ في ھذا الشأن، فقال  

نفسھ    P58مع أحد أبناء عمومتھ الذي شغل منصبًا رفیعًا في الدولة السوریة، وكان    P58الصحفیین والناشرین التابعة للدولة. وعمل  
ُحِجب  ، وزاره في [اأیضً  P31وإنھ ھو صدیق   ،P31االسم] ھو أحد أصدقاء ُحِجب إن [ P58وقال اسم المكان]. ُحِجب موظفًا في [ 

أنھ لم یكن في صفوف المعارضة، وإنھ قد عمل    امبّیًن   لدى الدولة السورّیة قبل الثورة،  ا ، عمل موّظفً P58اسم المكان]. وبحسب  
مع الشرطة أو أجھزة المخابرات    ا. ولم یواجھ أي مشكالت أبدً 2017صحفی�ا، وتولّى إعداد البرامج الوثائقّیة، وتقاریر الخبراء منذ العام  

   في سوریا من دون شّك"، ولكنّھ ینحدر من عائلة لطالما عملت مع الدولة.  ادكتاتوری�  اإن "ھناك نظامً  P58في سوریا. وقال 

[   P31بزیارة    P58وقام   الثاني/ینایرُحِجب  بتاریخ  كانون  منزل  2011  ،الیوم]  في  والتقوا   .P31  وكان  ،P58   ًرفقة  ب   ا حاضر
على سالمتھ.    اى المظاھرات ألنھ كان قلقً إلى إحد   P31إنھ قد ھّم بعد ذلك بمرافقة    P58مجموعة مكّونة من خمسة صحفیین. وقال  

اسمھ] في دمشق الكائن على مقربة من  ُحِجب  ا فیھ بأشخاص آخرین. وتوجھوا إلى مقھى [ی وتوجھا سوّیة إلى أحد المقاھي حیث التق
شخًصا    30، وبلغ عددھم  P31شخص في المعارضة في حینھ باستثناء    أنھ لم یكن یعرف أي  P58مجلس الشعب السورّي، وأوضح  

، كانت تلك ھي المرة األولى التي یجد نفسھ بموقف  P58شخًصا. وبحسب    15بادئ األمر، قبل أن ینخفض عدد الحاضرین منھم إلى  
ص من االحتجاجات أو الوقوف  من ذلك القبیل. كانت القوات األمنیة منتشرة في كل مكان، وصدرت تعلیمات صارمة بمنع أي شخ

دقیقة صمت أمام مبنى مجلس الشعب. وبالتالي، قرر "الشباب" التوجھ إلى مبنى شركة االتصاالت السوریة كخیار بدیل. وأضاف  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/03/inside-the-raslan-trial-the-movie-directors-funeral/
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P58    إن الشركة كانت مملوكة ألحد أقارب بشار األسد [رامي مخلوف]. ومع ذلك، داھمت قوات األمن المقھى، وطلبت من الجمیع
قبل أن یتفرقوا ویذھب    ابطاقات الھویة. بقي المتظاھرون على مقربة من مبنى شركة االتصاالت السوریة مّدة خمس دقائق تقریًب إبراز  

ُحِجب  [   P31رفقة صدیقة  ب االسم]  ُحِجب  إن إحدى دوریات الشرطة استوقفتھ بالقرب من سینما [  P58كل منھم في طریقھ. وقال  
، كان  P58بأي أذى جسدّي، ولكنھا شعرت [بالتوتر]، فشرعت بالبكاء. وبحسب    P31ب صدیقة  لم تُصَ   .اسمھا] التي تعمل فنانة

لـ بطاقة  ثم عثروا على  أوامره،  أنور، وبانتظار  العقید  تواصل مع  أوقفوه] على  [الذین  بأنھ عضو في رابطة    P58"الشباب"  تفید 
السید العقید". ثم ألقوا "بنا" في سیارات حكومیة من طراز فولكس  الصحفیین، فبدأوا بضربھ، ولم یتوقفوا عن ضربھ إال بعد أن وصل "

المحكمة أن "أولئك األشخاص كانوا على تواصل مع    P58أن ینتظرا ساعة. وأخبر    P31وصدیقة    P58فاجن حیث تعیّن على  
شخًصا   P58في السیارة. وسمع   P31آخرین"، وأنھ أُجرَي الكثیر من المكالمات الھاتفیة في تلك الساعة التي انتظرھا ھو وصدیقة  

أنھم أعطوا أوامر    P58ما یقول "سیدي" أثناء المكالمة األخیرة، واتّصل بھ شخص آخر بعد ذلك، وقال لھ إنھ تكلّم مع أنور. وافترض  
شق، حیث مكثا  بالتوقف عن الضرب، ولكن تعیّن علیھ أن ینتظر في السیارة ساعة. تم اقتیادھما إلى فرع ألمن [الدولة] الجنائي في دم

" األلمانیة ومعناھا Strafsicherheitعلى استخدام مفردة "  P58فیھ من الساعة السابعة مساًء وحتّى الساعة العاشرة مساًء [داوم  
ن  إنھ تعیّن علیھ أن ینتظر في إحدى الزنازین ساعة قبل أن یتم اقتیاده إلى أحد الضباط برتبة نقیب في "األم  P58األمن الجنائي]. وقال  

، و"قُدّمت لنا القھوة، واعتذر النقیب  أن ینتظر ساعتین إضافیتین في مكتب النقیب. تلقّى النقیب اتّصاالً   P58الجنائي". وتعیّن على  
   : "حسنًا، أنت تعرف كیف ھي األوضاع ھذه األیام".قائًال 

بالتراتبیة الھرمیة في النظام السوري. ولم  أالمحكمة    P58أخبر   عدائیا مبالغا فیھ أثناء    اتُظھر أجھزة المخابرات سلوكً نھ ملٌّم جد�ا 
[إلى الفرع] في تمام  ُجلبوا  ن  ی ن آخری إن صحفی   P58فیھا]، إذ أرادوا أن یجمعوا المعلومات فقط. كما قال    P58المظاھرة [التي اعتقل  

االسم] من صحیفة الجزیرة في دمشق،  ُحِجب االسم]، والصحفّي [ُحِجب الساعة العاشرة مساًء، وكان بینھم أحد مراسلي التلفزیون، و[ 
االسم]، وكانت  ُحِجب  إنھ عرف ذلك الحقًا عندما اعتقل [  P58الحقًا. وقال    P58. وأمر أنور باإلفراج عنھم، وھو ما اتّضح لـP31و

اسم المكان] في الیوم  ُحِجب  إلى [ذھبا    P31ھو وأنھ    افي حدیثھ واصفً   P58تلك ھي المرة األولى التي یسمع فیھا باسم أنور. ومضى  
بدایةً إلى مكتبھ حیث وجد    P58أن تعترض نقاط التفتیش طریقھما، وعندما وصال، توّجھ    P31التالي [عقب اإلفراج عنھما]. وخشَي  

ا سبق ھو  إن حیاتھ انقلبت رأًسا على عقب في تلك اللحظة. إن م  P58رسمی�ا، اتّضح أنھ إشعار بإنھاء عقد عملھ. وقال    اعلیھ كتاًب 
   باسم أنور للمرة األولى. P58تفصیٌل للطریقة التي سمع فیھا 

  P58مرة أخرى، أو إن كانت تلك ھي المرة الوحیدة التي یُعتقل فیھا، فقال    251عّما إذا اعتُقل في الفرع    P58سألت القاضي كیربر  
 . 251األمن الجنائي، ولیس في الفرع   لدىإنھا المرة األولى، حیث اعتقل 

 إنھ یقصد جھاز الشرطة المعروف "المسؤول".  P58عّما یقصده باألمن الجنائّي، فقال  P58سألت القاضي كیربر 

"إننا" اعتقلنا من قبل األمن الجنائي،    P58للتّو قد حصل في مركز شرطة عادي، فقال    P58خلصت كیربر إلى أن كل ما وصفھ  
عن مكان تواجدھم عندما نُقلوا، وأُخبر    P58ى الساعة السادسة ونصف مساًء. سأل  واحتُجزنا في الشارع من الساعة الرابعة عصًرا إل

   بأن األشخاص ھم ضباط من األمن الجنائي.

: "بالطبع"! وكانت تلك ھي المرة الخامسة واألخیرة التي یعتقل  P58، فقال  251عّما إذا اعتقل في الفرع    P58سألت القاضي كیربر  
 یوًما.  37إنھ اعتُقل في فرع فلسطین مدة  P58وقال فیھا قبل أن یغادر سوریا. 

من أنھ لن یُسمح لھ باالستمرار باإلدالء بشھادتھ على ھذا النحو، وقالت إنھا تتفھم انفعالھ، ولكن، یتعیّن علیھ أن    P58حذّرت كیربر  
بقول جملة واحدة تلو األخرى. فقال  أن یُدلي بشھادتھ    P58ینتظر قیام مترجم المحكمة الشفوي بترجمة أقوالھ، وطلبت كیربر من  

P58 !"حسنًا" : 

قل  ، وأرادت أن تعرف متى اعتُ 251قل في الفرع  أنھ قد اعتُ   رّ أققل في فرع فلسطین، وقد اعتُ   P58أشارت القاضي كیربر إلى أن  
  P31، حیث كان في منزل  2012  ، الیوم] آذار/مارسُحِجب  أنھ قد أُفرج عنھ من قبل محكمة أمن الدولة بتاریخ [  P58فیھ، فاستذكر  
] في  [ُحِجب  الكائن  بتاریخ  المنزل  المسؤولون  اقتحم  عندما  المكان]  آذار/مارسُحِجب  اسم  واعتقلوا  2012  ،الیوم]   ،P58    وأحد

   الكائن في شارع بغداد. 251أصدقائھ. وتم "اقتیادنا" من ھناك إلى الفرع 

  كیربر عّما إذا أرادت أن تعرف أسماًء،   P58باستخدامھ أحد صور ضمیر المتكلم، فسأل    P58أرادت كیربر أن تعرف من قََصد  
 االسم]". ُحِجب : "[ P58فأقّرت كیربر ذلك، فقال 

 لم یكن في سوریا في حینھ.  P31إن  ذلك، قائًال  P58معھم، فنفى  P31عّما إذا كان  P58سألت كیربر 

نظًرا لما    P58من العربیة إلى األلمانیة المحكمةَ أنھ یواجھ صعوبة في فھم    P58أخبر المترجم الشفوي القائم على ترجمة شھادة  
 یعانیھ من صعوبات في النطق، وتعیّن علیھ بالتالي أن یطرح علیھ أسئلة على سبیل المتابعة. 

عّما حصل بعد    P58التي وصفھا لتّوه أمام المحكمة، وسألت    P58لحظة اعتقال    ام یكن موجودً ل  P31لخّصت القاضي كیربر أن  
أنھ تم اعتقالھ، ولكنھ لم یتعّرض للضرب. ووصل إلى الفرع في تمام    P58من عدمھ، فأوضح    251ذلك، وعن اقتیاده إلى الفرع  



International Research and 
Documentation Center  

5 

التحقیق" عندما وصل إلى الفرع. وكان ھناك خمسة أصدقاء، وطالب  الساعة السابعة ونصف مساًء، وقرأ الفتة ُكِتب علیھا "رئیس قسم  
إن المكان كان صاخبًا جد�ا، وسأل العقید أنور عّما كان یحصل، وعّما   P58. قال P31من كلیة الفنون الجمیلة، وبعض من أصدقاء 

إن من األھمیة بمكان أن یخبر المحكمة    P58، لم یتعّرض أحد للضرب. وقال  P58إذا جلبوا كلیة الفنون الجمیلة بأسرھا. وبحسب  
یوًما، واعتقل لدى المخابرات    37أن أسوأ ما مّر بھ من تجارب ھي حادثة اعتقالھ في جھاز المخابرات العسكریة حیث اعتقل فیھ لمدة  

 في دیر الزور... 

  P58، ومّدة اعتقالھ فیھ، فقال  251قل في الفرع  مخبرةً إیّاه إنّھا ترید أن تعرف متى اعتُ   P58قاطعت القاضي كیربر رئیسة المحكمة  
 إنھ یرید أن یعرض النقطة الثانیة لكي یعقد مقارنةً. 

، وتمت معاملتھ بصورة حسنة. قاطع محامي الدفاع بوكر  2012  ،الیوم] آذار/مارسُحِجب  قل في [ اعتُ   P58خلصت كیربر إلى أن  
[أنھ    P58عن ذلك، فنفى    P58لم یقل إنھ عومل بصورة حسنة، فقالت كیربر إن ھذا ھو ما فھمتھ، ولذا، تّود أن تسأل    P58إن    قائال

تمت معاملتھ بصورة حسنة]، مضیفًا أنھ ھو واألصدقاء الخمس اعتُقلوا في أحد المھاجع (الزنازین الجماعیة) التي تقارب مساحتھا  
 لوھلة]  P58[توقف   . واستُخدم التعذیب...معتقًال  50یھا ما یزید على متًرا مربّعًا، والتي كان ف 15

ا للمحكمة، فقال  P58طلبت كیربر من  إن [الحدیث عن ذلك الموضوع]   P58أن یحاول أن یتذّكر ما الذي حدث ألن ذلك یعتبر ھام�
 . یُشعره بالتوتر

  P58فقال    ،251، بسؤالھ بدایةً عن مدة اعتقالھ في الفرع  P58أن تخفف من وطأة األمر على    اقالت القاضي كیربر إنھا ستحاول إذً 
 إنھ اعتُقل من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة العاشرة صباًحا من صباح الیوم التالي. 

أن السّجانین اقتادوه إلى   P58فوصف ، 2012 ،الیوم] آذار/مارسُحِجب عّما إذا أُفرج عنھ بالتالي في [  P58سألت القاضي كیربر 
ُت مختلفًا آنذاك". ومع ذلك،  و: "لعلك ال تتذكرني لكوني بدحدیثھ إلى أنور بصورة مباشرة قائًال   P58مكتب أنور في الصباح، ووّجھ  

ھناك أي أمور بحق    إن أنور تحدث معھ، وأخبره أن لیس  P58قال إنھ یتعین علیھ أن یدلي باعترافھ. وقال    P58كان أنور لطیفًا ألن  
P58    واآلخرین، وأنھ سیسمح لھم بالعودة إلى منازلھم. ولكن عندما غادرP58    مكتب أنور، وجد أحد ضباط الصف الذي بدا شدید

   االنزعاج، وجاء "خلفنا"، و"أخبرنا" أنھ كان بوسعھ أن "یحرقنا" لو أنھ كان مكان العقید.

لھ إذا ما قورنت بتجربة اعتقالھ لدى المخابرات الجویة واألمن العسكري؛ تعرض  أن تجربة الزنزانة كانت مفاجئةً    P58أضاف  
إن المعتقلین ھناك   P58المعتقلون للضرب بكل تأكید، ولكن، لم یتلقوا المعاملة التي تعرض لھا المعتقلون في المخابرات الجویة. وقال  

  P58ابرات العسكریة، حتى فیما یتعلق ببعض الحریّات. ووصف  [أي في الفرع] لقوا من السجانین معاملة مختلفة عن تلك في المخ
]، بخالف المخابرات الجویة حیث لم یُسَمح لھم باستخدام دورات المیاه إالّ  251استخدام دورات المیاه [في الفرع ب أنھ ُسِمح للمعتقلین 

]، ولكنّھا لم تكن شدیدة  251إلى أن المعاملة لم تكن لطیفة [في الفرع  P58بعد حصولھم على الوجبات الثالث على التوالي. وخلُص 
 الوحشّیة كذلك. 

: "نعم بالتأكید"، وأوضح أنھ  P58، فقال  P31عّما إذا كان یعرف أي شيء عن اعتقال    P58رھة، سألت كیربر  وبعد أن توقفوا لب 
إن ذلك كان سببًا من أسباب مغادرتھ    P58. وقال  P31عن الحملة التي طالبت باإلفراج عن    ، وكان مسؤوالً P31ترعرع في منزل  

، وكان ذلك الشخص  251في الفرع    P31اسمھ] عندما اعتقل  ُحِجب   مع [طبیب] [ مكالمةً ھاتفّیةً   P31[سوریا]. واستذكر إجراء والد  
نّھ ال یمكن زیارة المرء إذا ما اعتقلتھ أجھزة المخابرات. وكان  أالمحكمة  P58. أخبر P31مقربًا من النظام، وعلى تواصل مع والد 

أن ذلك [العقید ھو] العقید أنور.    P31إنھ علم الحقًا من والد    P58بحالة "ھستیریة"، وكان الطبیب یعرف العقید. قال    P31والدا  
إنھ ُسِمح    P58أن تزوره في فرع الخطیب. وقال    P31ُسِمح لوالدة  ثم  من الطبیب قولھ إن أنور شخٌص لطیٌف.    P31وسمع والد  

، وكانت تلك ھي المرة األولى التي یحصل فیھا شيء من ھذا القبیل. وتمت الزیارات في مكتب  ووالدتھ بزیارتھ في الفرع  P31لوالد  
  روعھما، المفّضل ھو الكباب، لذا أحضر والداه لھ الكباب إلى الفرع. وھّدأ العقید من    P31إن طعام    P58  أنور، وأضافالعقید  

في إحدى محطات الحافالت.    P58اسم المكان] حیث استقبلھ  ُحِجب  [   ، عاد إلى P31وشعرا باالرتیاح عقب الزیارة. وعندما أُفرج عن  
   .P31إنھ لم یشاھد آثار تعذیب جسدیة أو نفسیة على  P58وقال 

إنھ كما سبق لھ وأن أخبر المحكمة، قد ترعرع في    P58عن تلك الزیارة إلى الفرع، فقال    P58أرادت كیربر أن تعرف من أخبر  
 عن ذلك.  P31، ویمكن أن یُسأل P31منزل 

فقال    P58أرادت كیربر أن تعرف من أخبر   الفرع،  إلى  الزیارة  تلك  الدوام، حتى عندما   اإنھ كان موجودً   P58عن  ھناك على 
 عن ذلك.  P31أن یُسأل   ا"تحدثوا" مع الطبیب، ویمكن أیضً 

أن   اعن تلك الزیارة إلى الفرع: أي كیف عرف عن تلك الزیارة، وسألتھ عّما إذا كان صحیحً  P58ر أن تعرف من أخبر  أرادت كیرب 
 كل یوم عندما "ذھبوا" إلى دمشق.  P31إنھ كان في منزل  P58الذي دار مع الطبیب. فقال  الحدیثأثناء  اضرً اح P58كان 

نیسان/أبریل  شھر من  إنھ "وتوخی�ا للّدقة"، ال بّد وأن ذلك قد حصل قبل    P58ال  أرادت كیربر أن تعرف ما الذي حصل بعد ذلك، فق
 . 2011أو أیّار/مایو 
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 دقیقة.  15طلبت القاضي كیربر استراحةً لمدة  

 *** 

 دقیقة]   20[استراحة لمدة 

 *** 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

أن یُخبر المحكمة كیف اعتُقل، وماذا   P58، وطلب من 251في الفرع  P58قال القاضي فیدنیر إن لدیھ بعض األسئلة بشأن اعتقال 
إنھ كان أحد زمالء    P58فقال    . ، فأقّر فیدنیر ذلك251في الفرع    P58عّما إذا قصد فیدنیر السؤال عن اعتقال    P58حصل، سأل  

 اسم المكان]. وعمل صحفی�ا أیًضا. ُحِجب عن المكتب في [ مازن درویش من رابطة الصحفیین، وكان مسؤوالً 

أنھ على ما یبدو، كانت    P58، فأوضح  251أن یصف للمحكمة باقتضاب كیف انتھى بھ المطاف في الفرع    P58طلب فیدنیر من  
 ل صحفی�ا. عم P31تحت المراقبة، إذ أن  P31شقة 

 ؟ 251: أتعني قبل ما حصل في الفرع P58أراد فیدنیر أن یعرف ما الذي حصل بعد ذلك، فقال 

 . عّما قصد بسؤالھ فیدنیر  P58فقال فیدنیر إنھ ال یشیر إلى مكان وإنما إلى زمان. سأل 

الیوم]  ُحِجب  في [  251إّنھ كان في الفرع    P58لتّوه، فقال    P58فقال فیدنیر إنھ یرید أن یعرف متى وقعت الحوادث التي وصفھا  
 . 2012 ،آذار/مارس

معھم. وحصل ذلك    P58ن، واقتادوا  اإن دورّیة شرطة كبیرة قد داھمت الشقة، وكان لدیھم سیارت   P58سأل فیدنیر عّما حصل، فقال  
قد غادر لتّوه المحكمة بعد أن اعتُقل في فرع فلسطین. لم یكن لألصدقاء الخمسة سجلٌّ    P58السادسة مساًء تقریبًا. وكان    ة في الساع

   جنائي، ولم یتم التحقیق مع أي منھم في تلك اللیلة.

نھ لم یتعرض للضرب "المبرح" عندما  أ  P58عن المكان الذي ذھبوا إلیھ بالسیارة، وكیف تّمت معاملتھ، فوصف    P58سأل فیدنیر  
على ارتداء    P58على سبیل المثال، لم یُجبَر    .اعتُقل من قبل ضبّاط المخابرات. واتّخذ أولئك الضباط أیًضا تدابیر لم یتخذھا غیرھم

 الیوم التالي في أحد المھاجع. عصابة العینین، وأمضى اللیلة وصباح 

  P58أنھ وفي تمام الساعة الثامنة صباًحا، طلب العقید أن یرى    P58بالسیارة، فأوضح    P58دنیر أن یعرف إلى أین اقتادوا  ی أراد ف
 القھوة، وُعِرض علیھ أن یّدخن سیجارة.  P58على انفراد. وقّدم لھ 

  فیدنیر أن یصف إلى أین اقتید بالسیارة بعد أن اعتقل، وأراد    P58دنیر من  ی إنھ لم یجب على سؤالھ، وطلب ف  قائًال   P58قاطع فیدنیر  
ُحِجب  الكائن في [  P31إنھ اعتقل في دمشق. وأُلقي علیھ القبض في منزل    P58صحیًحا، فقال    P58أن یعرف ما إذا كان أمر اعتقال  

أنھ   P58االسم] حقق معھ في فرع المخابرات العسكریة في دیر الزور. واستذكر ِجب حُ إنھ تفاجئ من أن [ P58اسم المكان]. وقال 
أن العقید [أنور] مثقف، إذ تحدثوا عن    P58  قد ُصِفع على أذنھ، واُعلم بأنھ سیعامل باحترام بسبب أحد أقاربھ فقط. ومع ذلك، الحظ 

 الكتب. 

أن    فیدنیرأن یجیب علیھا. أراد    P58، بحیث سیطرح أسئلة دقیقة ینبغي لـقال فیدنیر إنھ سیحاول طرح األسئلة على وجھ مختلف اآلن
"؟  إنھ ال یتذّكر الوقت، "ولماذا ینبغي [لھ] ذلك أصًال   P58بالسیارة بعد أن اعتُقل، فقال    P58یعرف كم من الوقت استغرقت رحلة  

 إنھ عندما أُفِرج عنھ...  P58قال  . جد�ا اوكان ُمنھكً 

عّما إذا أراد فیدنیر وصفًا    P58كي یتحدث عن لحظة وصولھ إلى الفرع، وطلب منھ أن یصف لھ المبنى، فسأل    P58استوقف فیدنیر  
حجم المبنى الكبیر، من دون أن یتذكر عدد الطوابق المؤلف منھا، وكان ھناك مبنى مجاوٌر لھ،    ا للمبنى، ومضى في حدیثھ واصفً 

 سجن تابع للفرع. و

إنھ عرف ذلك عندما    P58ذلك، فقال    P58، وأراد أن یعرف كیف عرف  251إن ذلك المكان ھو الفرع    P58أشار فیدنیر إلى قول  
كّل من في سوریا یعرف عن    ، من المعروف عموًما أن ھذا الفرع...P58غادر الفرع، حیث "قیل لنا" إنھ بوسعنا أن نغادر. وبحسب  

 ذلك الفرع. 

إنھ لم تكن لھ أي صلة بالشرطة وأجھزة المخابرات قبل العام    P58كان یعرف الفرع قبل اعتقالھ، فقال    P58خلص فیدنیر إلى أن  
2011 . 

 إنھ عرف مكان الفرع ولكن لم یسبق لھ وأن كان فیھ.  P58عّما إذا كان یعرف الفرع، فقال  P58سأل فیدنیر 
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أنھ لم یُجبر على ارتداء    P58لم یكن معصوب العینین في الطریق إلى الفرع، فأّكد    P58أراد فیدنیر أن یعرف مكان الفرع، لكون  
 عصابة العینین.

إنھ اعتُقل في فرع المخابرات العسكریة    P58أن یخبر المحكمة إلى أین تم اقتیاده، وعّما تمّكن من رؤیتھ، فقال    P58طلب فیدنیر من  
 لمدة طویلة. 

 أن یعرف سؤال فیدنیر.  P58، فأراد 251بل كان یشیر إلى الفرع قال فیدنیر إنھ لم یقصد ذلك، 

إن الفرع أشبھ ما یكون بـ... حیث أُغلقت    P58قال فیدنیر إنھ یرید أن یعرف مكان الفرع، وكیف بدا لھ المكان عندما وصل إلیھ، فقال  
  P58ة األولى [التي یخضع فیھا للتحقیق]. قال  الشوارع بحواجز اسمنتیة، واقتید إلى قسم التحقیق فور وصولھ، وكانت تلك ھي المر

إنھ شاھد الفتةً على الباب ُكِتب علیھا "رئیس قسم التحقیق"، وكان رئیس [قسم التحقیق] غاضبًا، وسأل الّسجانین عّما إذا جلبوا كلیة  
   . بأكملھا الفنون الجمیلة

قع في الطابق المجاور للسجن، ولكنّھ ال یتذّكر رقمھ، ولم یكن  إنھ ی   P58أراد فیدنیر أن یعرف مكان قسم التحقیق داخل الفرع، فقال  
دقیقة،    40"معلوماتنا" الشخصیة طوال    ھناك أي مصعد، وتعیّن علیھم صعود الدرج إلى الطابق العلوّي. "طلبوا" الحصول على

.  معتقًال   50متًرا مربّعًا، وكان فیھا ما یزید على    15وبعدھا، اقتید إلى زنزانة جماعّیة، ولیست منفردة. وتبلغ مساحة الزنزانة حوالي  
إنھ وجد ذلك مضحًكا ألن ذلك یختلف عّما ھو الحال علیھ في الفروع األخرى، وُسئل عن سبب ضحكھ... وبعد مرور    P58وقال  

 مساًء تقریبًا. 8:30تمام الساعة  المھاجع فيدقیقة، اقتید إلى أحد  40

 ذلك، مضیفًا إنھ قد ذكر أنھ لم یكن معصوب العینین في واقع األمر.  P58صوب العینین، فنفى عّما إذا كان مع  P58سأل فیدنیر 

إنھ اقتید بدایةً إلى    P58في حدیثھ، فقال    P58"إنھم قد طلبوا منّا"، وأراد أن یعرف إلى َمن كان یشیر    P58أشار فیدنیر إلى قول  
 عقید أنور. شخٍص لم یعرف رتبتھ، وعرف الحقًا أن ذلك الشخص ھو ال

إّنھ قصد نفسھ واألصدقاء الخمسة. ولم یكن لھم    P58عّمن قصد باستخدامھ صیغة ضمیر المتكلم "نحن"، فقال    P58سأل فیدنیر  
إن بإمكانھ أن یعطي    P58أیًضا. قال    P31، وكانوا طالب�ا في كلیة الفنون الجمیلة في دمشق، وكانوا من أصدقاء  ةجنائی   ت سجال

 مة في حال كان ذلك ضروری�ا، وإن بعضھم یقیم في االتّحاد األوروبّي. بعض أسماءھم للمحك

دقیقة، وُطلب    40إنھ خضع للتحقیق مّرتین. واستغرقت الجلسة األولى حوالي    P58عّما إذا خضع للتحقیق، فقال    P58سأل فیدنیر  
وفي الساعة الثامنة من صباح الیوم التالي، تم اإلفراج    منھ في حینھ أن یعطي معلوماتھ الشخصّیة، وجرى اتّخاذ "تدابیر اعتیادّیة" بحقھ.

إن ذلك حصل عندما لم    P58في الفرع، وأخبره أحد الضبّاط أنھ على علٍم "بأفعالھ الّشریرة". وقال   P58عن األصدقاء، ولكن ظّل  
، اقتادوه إلى العقید أنور. كان  P58ن  یعد خائفًا لكونھ یعرف أنھ قد تم اإلفراج عنھ من فرع فلسطین للتّو. وبعد أن فرغ الضبّاط م

 العقید مھذب�ا ومتعلًما بخالف ضبّاط المخابرات "االعتیادیین". وقُّدمت لـھ القھوة، وأمر العقید الضبّاط باالنصراف. 

بأنھم على علٍم بأنشطتھ، وأضاف فیدنیر إنھ من غیر المعتاد أن یتم اإلفراج عن أحدھم في غضون    P58أشار فیدنیر إلى أنھ قیل لـ
إن ذلك یعزى إلى الطریقة التي عامل    P58كیف لھ أن یوّضح أمر اإلفراج عنھ بتلك السرعة، فقال    P58مدة قصیرة كھذه، وسأل  

   بھا أنور الناس.

تحدث لمدة طویلة، ولكن، لم یقل المترجم الشفوّي سوى جملة واحدة، فأوضحت القاضي    P58إن    د. أومیشینقالت محامي المّدعین  
أن یتحدث لفترات قصیرة فقط، ولكنھ لم یفعل ذلك،    P58إّنھ سبق لكیربر وأن طلبت من    د. أومیشینكیربر رئیسة المحكمة إلى  

أومیشین إنھا    ، فقالت د. P58تلتمس عذًرا للمترجم إزاء عدم قدرتھ على اإلحاطة بكل ما یقولھ  أن    د. أومیشینوطلبت كیربر من  
یبدأ بذكر أمور جدیدة كلّما طلب المترجم منھ    P58أرادت فقط التأكد من أنھ لن یفوت المحكمة أي شيء. أوضح المترجم الشفوّي أن  

 خدام جمل قصیرة كي یتمّكن المترجم من تذّكرھا بصورة صحیحة. مجدًدا أن یعمد إلى است   P58توضیًحا، فطلبت كیربر من 

أنھ قد تم اإلفراج عنھ لسببین، ھُما: واقعة اعتقالھ السابقة، وقرار المحكمة باإلفراج عنھ. واعتقل ألنھ خرج من المنزل،   P58أوضح 
 للتّو.  P58ما قالھ إن ھذا ھو بالضبط  ولم یكن لدیھ وقت إلى أن قام الفرع... اعتذر المترجم، قائًال 

إلى ھذا االستنتاج، وعّما تحدثا عنھ، فأوضح   P58إن أنور لطیٌف ومھذّب، وأراد أن یعرف كیف خلص  P58أشار فیدنیر إلى قول 
P58  ن أنور أخبره أن "ھذا" لن یحصل مجدًدا، وأن بإمكانھ أن یعود إلى منزلھ. ثم سأل أنور  أP58    عّما یرغب بتحقیقھ، وعن

المحكمة   P58: إذا استمّر النظام على ما ھو علیھ، فلن تكون ھناك دولة. وأخبر قائًال   P58أھدافھ، ومطالبھ ومطالب اآلخرین، فرّد 
أیًضا عّما إذا قام أحد بضربھ،    P58دقیقة قبل أن ینتقال للحدیث عن أمور أخرى. وسأل أنور    15أكثر من  أّن ھذه المحادثة لم تستغرق  

 إلى أن ذلك ھو كّل ما تحدثا عنھ.  P58وخلص 

  P58إن أحد الضبّاط كان حاضًرا، باإلضافة إلى العقید، و  P58عّمن كان حاضًرا أیًضا أثناء ذلك الحوار، فقال    P58سأل فیدنیر  
 سھ. نف
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أن السّجان قد اقتاده إلى باب [مكتب أنور]، ثم غادر، فلم یكن ھناك   P58خلص فیدنیر إلى أنھ كان ھناك ثالثة أشخاص، فأوضح  
أیًضا   P58االسم] مّر بنفس التجربة. وعرف ُحِجب الحقًا "أنھ" [أي أنور] لطیف، وأن [  P58سوى شخصین أثناء الحوار. وعرف 

   سم] والعقید ودّیة. "إنھ" [أي أنور] متعلّم، وكانت تلك ھي الطریقة التي یخاطب بھا األشخاص. االُحِجب أن العالقة بین [

، وعن وظیفة  2011منذ العام    P31عّما إذا كان بإمكانھ أن یخبر المحكمة عّما فعلھ    P58قال فیدنیر إنھم سیقفزون في الّزمن، وسأل  
P31  وعّما إذا كان منخرًطا في المعارضة، وعن سبب اعتقالھ، فبدأ ،P58    بأّال یستخدم سوى جمل بالحدیث عندما ذّكره فیدنیر 

 عن لجنة التنسیق في دمشق.  كان مسؤوالً  P31إن  P58قصیرة على التوالي، فقال 

ع الوكاالت اإلخبارّیة، وساعد الصحفیین على  فتح قنوات اتّصال م  P31إن  P58بالتفصیل، فقال  P31عّما فعلھ  P58سأل فیدنیر 
عن لجنة    مسؤوالً   P31على اتّصال بأشخاص زوّدوه بمعدات تكنولوجیا االتصاالت. باقتضاٍب، كان    P31دخول البالد، حیث كان  

، أو الثالثة األولى".  التنسیق في دمشق، وكانت المعارضة قد شّكلت تلك اللجنة لخوض معركٍة ضّد النظام "لألشھر الثالثة، أو األربعة
، وكان یعد  اإلى إحدى المناطق الكائنة بقرب القصر الرئاسّي حیث كان لدیھ شقّة سكنّیة ثانیة ھناك، وكان صحفی�ا ناشطً   P31ثم انتقل  

 التقاریر حول األوضاع في سوریا. 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

إنھ یقع    P58، وسألتھ عن مكان الفرع، فقال  251من الفرع    P58أشارت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إلى أنھ تم اإلفراج عن  
 شرق شارع بغداد. 

  لم یكن لذلك  وإنھ لم ینشأ في ذلك الحّي،  P58أرادت كیربر أن تعرف ما إذا كان ھناك أي مباٍن ذات أھمّیة بالقرب من الفرع، فأوضح  
 تفاصیل المنطقة، ولكّنھ یعرف الفرع لكونھ معروفا لدى عامة الناس. ب  املمّ 

ذلك، مضیفًا إنھ لم یؤثّر علیھ    P58بشأن اإلدالء بشھادتھ في المحكمة، فنفى    P58أرادت كیربر أن تعرف ما إذا تكلّم أي أحد مع  
ضابط مسؤول عّما یجري من قمع في سوریا،    1,200. وثّمة  2018/2019السورّیة في العام    أورینت لقناة    اأحد، وإنھ أعّد تقریرً 

 ، فمن باب أولى أن یتم الحكم على أنور. اولو كان باإلمكان أن تتم محاكمتھم جمیعً 

إّنھ صحفيٌّ معروف، ودرس القانون،    P58بشأن اإلدالء بشھادتھ. وقال    P58خلصت كیربر إلى أنھ إلى یومنا ھذا، لم یتحدث أحد مع  
 لسھل التأثیر علیھ. ولیس من ا 

". إنھ ال یعرف العائلة، وتواصل معھ  ا: "ال، أبدً P58، فقال  P58عّما إذا كانت عائلة أنور على تواصل مع    P58سألت كیربر  
 محامي أنور. 

 إّنھ دفع ثمنھا بنفسھ.  P58عّمن دفع ثمن تذكرتھ إلى كوبلنتس، فقال  P58سألت كیربر 

 إّنھ دفع التكالیف بنفسھ.  P58امتھ في الفندق، فقال عّمن دفع تكالیف إق P58سألت كیربر 

من عصر الیوم السابق،    2:30أنھ وصل في الساعة    P58في كوبلنتس، فأوضح    P58أرادت كیربر أن تعرف كم من الوقت أمضى  
 المحكمة في وقت مبكر من ذلك الیوم. الفوري لدى مترجم الولم یلتِق بأي أحد إلى أن التقى بأحد محامّي الدفاع، و

یضع حد�ا    : "بالطبع فعلت"! وقال إنھ كان باإلمكان ألحدھم أنP58دفع جمیع تكالیف سفره بنفسھ، فقال    P58خلصت كیربر إلى أن  
 ا.ا ومتعلمً لحیاتھ، ولكن كان العقید لطیفًا، وعاملھ بصورة حسنة، وإنھ كان مھذًب 

قالت كیربر إنھا ستترك األمور على حالھا، فسأل محامي الدفاع بوكر القاضي كیربر عّما ترید أن تترك تحدیًدا، فقالت كیربر إنھا  
الدفاع    يفسھ، وإلى ما قدمھ من أوصاف متعلقة بسفره، فرّد بوكر أن بإمكان محامأنھ دفع جمیع التكالیف بن   P58كانت تشیر إلى إفادة  

أن یقدموا إفادات أكثر دقة في ھذا الخصوص وحسب االقتضاء، من غیر أن یقدموا أي معلومات تتعلق بُصلب الموضوع، فقالت  
مي الدفاع فراتسكي إن موظف االستقبال الذي یعمل  كیربر إن بوسع الدفاع أن یتكلم مع موكلھ في حال كان ذلك ضروری�ا. أوضح محا

یورو. وقال    46  دره ق  اقد سدد دفعة مقدمة، وبقي علیھ أن یسدد مبلغً   P58أخبر فراتسكي في الصباح أن    P58في الفندق حیث یقیم  
، وال یعرف من دفع  P58فراتسكي إنھ لم یكن بإمكان موظف االستقبال أن یعطي معلومات حول تذاكر القطارات/الحافالت الخاصة بـ

 ثمنھا. 

 . ا صباحً  11:37باالنصراف كشاھد في تمام الساعة  P58ُسمح لـ

من قانون االجراءات الجنائیة األلماني]    257" [أي وفق أحكام الماّدة  257قال محامي المّدعین شارمر إنھ یرید أن یدلي "بتصریح  
، ولكن ینبغي للمرء أن یطرح  P58حالما ینصرف الشاھد. وقال شارمر إنھ من الممكن أن یطرح المزید والكثیر من األسئلة على  

على كثیر من التناقضات، فعلى سبیل المثال، لم یورد    P58فقط. وانطوت شھادة    اجابات أن توفّر إیضاحً أسئلة إذا كان من شأن اإل
قّط أي ذكر للمشفى المقابل لفرع الخطیب، أي الفرع الذي یزعم أنھ اعتقل فیھ، وأنھ لم یكن معصوب العینین آن وصولھ إلیھ. قال  
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ة إلى دوافع مثولھ أمام المحكمة، وخلص إلى أن ھذا ھو كل ما للمرء أن یقولھ  لم یكن محّط ثقة، واستمعت المحكم  P58شارمر إن  
 بشأن ذلك الشاھد. 

في موضع رّده على تصریح زمیلھ [شارمر]، إنھ ال یسعھ القول سوى أن ألم االستماع إلى    قائًال رّد محامي الدفاع بوكر بتصریحھ،  
   ]. P57ادة الشاھد السابق [شھادة ھذا الشاھد ھو أمر یوازي ألم االستماع إلى شھ

تقدیم المزید من طلبات أخذ األدلة، فقال محامي الدفاع بوكر  أرادت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن تعرف ما إذا كان الدفاع یعتزم 
 . إنھ ھو وزمالئھ سیفكرون بذلك لوھلة، وقد یتمكنوا من تقدیم المزید من المعلومات بشأن تلك المسألة خالل الیوم

تتم تالوتھمقابلة أحد الشھود مع الشرطة، وینب محضر  فقالت القاضي كیربر إن ھناك نسخة مترجمة إلى األلمانیة من   في    ا غي أن 
، فقال محامي الدفاع بوكر إنھ لیس لدى الدفاع  لمحضرعلى تالوة ذلك ا  االمحكمة. وأشارت إلى أنھ سبق للدفاع وأن قّدم اعتراضً 

   المزید من طلبات أخذ األدلة لھذا الیوم.

 ھ في المحكمة]. ت القضاة بناء على ما تمّكن مراقب المحاكمة من سماع ا [ما یلي ھو إعادة تمثیل لقرار

 مقابلة أحد الشھود مع الشرطة محضر قرار القضاة بخصوص تالوة ترجمة 

وستتم تالوة النص المترجم والمتعلق    ] إلى األلمانّیة،FR19المقابلة التي أجرتھا الشرطة الفرنسیة مع [محضر  تمت ترجمة جزء من  
 وتوقیفھ في سوریا في المحكمة.  FR19باعتقال 

I(  أعربFR19  عن عدم   2019لكل من الشرطة الفرنسیة، ومكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا في تّموز/یولیو
استعداده لإلدالء بشھادتھ في محاكمة ألمانیة. وفي معرض رّده على االستدعاء الذي ُوّجھ إلیھ من قبل المحكمة في  

في ھذه المحاكمة. ورفض التمتع بمزایا حمایة الشھود    التاریخ]، أخبر المحكمة أنھ ال ینوي اإلدالء بشھادتھُحِجب  [
لن    FR19من قانون االجراءات الجنائیة األلماني. بالتالي، یمكن االفتراض أن    68الموفّرة لھ بموجب أحكام المادة  

األلمانی  الترجمة  تالوة  ستتم  المحاكمة.  ھذه  في  بشھادتھ  المحكم  FR19لمقابلة    ةیدلي  في  الفرنسیة  الشرطة  ة،  مع 
   من قانون االجراءات الجنائیة األلماني. 251من المادة   1من الفقرة  3بموجب أحكام البند 

. لیس من الضرورة أن یتم استدعاء  اكونھ ال ینوي اإلدالء بشھادتھ أبدً بالصوت والصورة  لشھادتھ    FR19یتعّذر إدالء  
لیست ذات أھمیة محورّیة لھذه المحاكمة، وألن ضابط    FR19ضابط الشرطة المعني الذي أجرى المقابلة لكون شھادة  

 . أدلى بشھادتھ  سبق وأن  قد  FR19مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا الذي أجرى المقابلة مع 
 

كیربر    إن الدفاع یحتاج لخمس دقائق كي یُصدر إفادةً یردُّ فیھا على قرار القضاة، فأوضحت القاضي   قاطع محامي الدفاع بوكر قائًال 
أن المحضر یتضمن اعتراض الدفاع، ولكن، للدفاع أن یشیر إلى اعتراضھ السابق مّرةً أخرى، فقال بوكر إن الدفاع یشیر إلى اعتراضھ  

 السابق في ھذه الحالة. 

 [ما یلي ھو إعادة تمثیل للنص بناء على ما تمّكن مراقب المحاكمة من سماعھ في المحكمة]. 

 FR19ابلة الشرطة الفرنسیة مع الترجمة األلمانیة لنص مق

 [تفاصیل حول التاریخ، والمكان، والسلطات] 

أنھ تم اعتقالھ مّرتین في    FR19عّما إذا اعتُقل من قبل السلطات السوریة في سوریا، أو اقتید من الشارع، فأوضح    FR19ُسئل  
] األولى من  امتدت  [  2011التاریخ]  ُحِجب  سوریا:  [ 2011التاریخ]  ُحِجب  إلى  والثانیة من  [   2012التاریخ]  ُحِجب  ،  ُحِجب  إلى 

  . وأُسندت إلیھ مع آخرین تھمة التحریض على 2011 ،تشرین األّول/أكتوبر 7. ومثل أمام محكمة أمن الدولة بتاریخ 2012التاریخ] 
   ضد الشرطة.  االكراھیة الدینیة، ولكن، أفرج عنھ بكفالة كونھ لم یقترف شیئً 

إنھ بات    FR19، والتي جرى قمعھا، فقال  20122إذا شارك في المظاھرات التي انطلقت في آذار/مارس  عما    FR19ثم ُسئل  
، وحصلت تلك المظاھرات أمام مقّرات السفارات. انطلقت  2011في التجمعات ذات الصلة بالثورة منذ كانون الثاني/ینایر    ا منخرطً 

أحد أعضاء اللجنة المنظمة لھا، وشارك في المظاھرات. وتم اعتقال أصدقائھ    FR19، وكان  2011أولى المظاھرات في آذار/مارس  
المظاھرات، وتعیّن علیھ أن   اعتقالھ الحقً ایومً   20یتوارى عن األنظار مدة  في إحدى  إلیھ. وتعّرض    ا . وتم  في متجره عندما عاد 

FR19    للضرب طیلة فترة الرحلة [إلى الفرع]، ولم یعرف أین كان إالّ في جلسة التحقیق األولى، حیث ُطلب منھ أن یُفصح عن أسماء
إنھ أُجبر على التجرد من ثیابھ، وإنھ كان مقیّد الیدین ومعصوب    FR19للضرب والتعذیب منذ البدایة. قال    FR19أصدقائھ، وتعّرض  

   عن تعرضھ للتعذیب باستخدام "الدوالب"، وللضرب على قدمیھ، ما تسبب في نزیف فیھما.  العینین على الدوام، فضًال 

الشرطة الفرنسیة أیًضا أنھ اعتقل في إحدى منفردات القبو لمدة شھرین، وخضع للتحقیق، وتعّرض للضرب على مدار   FR19أخبر 
بما اُملي علیھ، والتوقیع على ورقة بیضاء، قبل أن یُزّج   FR19". ثم أُجبر على االعتراف ا، "بال أي فترات استراحة تقریًب ایومً  15

https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/23/inside-the-raslan-trial-an-unexpected-witness-a-missing-witness-and-a-rejected-witnesses/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/10/21/inside-the-raslan-trial-you-cannot-imagine-such-things/
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، ولم یكن  امترً   x 1.1  1.7دون معالجة التقرحات وااللتھابات التي أصیب بھا. وتبلغ مساحة الزنزانة  بھ في زنزانة سیئة التھویة، من  
فیھا أي نظام للتھویة، وكانت دورات المیاه قذرة جد�ا. وكانت الغرفة شدیدة الحرارة في آب/أغسطس، وشدیدة البرودة في تشرین  

، وقُّدم لھ الطعام مرتین یومی�ا، حیث تكونت الوجبات من حبتّي زیتون،  قممز   صسوى قمی   يیرتد  FR19األول/أكتوبر، ولم یكن  
 وقطعة من الخبز. 

االسم]، وتمّكن من سماع كّل ما كان یدور حولھ، إذ كان المعتقلون یصرخون، ویُقتادون من  ُحِجب  إنھ اعتقل في زنزانة [   FR19قال  
اسمھ] في الزنزانة المجاورة لزنزانة  ُحِجب  ویغادرون. واعتُقل رجل یدعى [ جلسات التحقیق [إلى زنازینھم]، وكان األشخاص یأتون  

FR19  ونُقل .FR19   ًمن الصعوبات مع زمالئھ السجناء، ولكن، لم یكن سجن    اإلى السجن المركزي بعد مرور شھرین. وواجھ عدد
ى ما اقترفوه من أفعال االعتداء الجنسي على  عدرا بالسوء الذي كان علیھ مكان اعتقالھ السابق. ویودع السجناء في ذلك السجن عل

التاریخ]  ُحِجب  إنھ توّجب علیھ أن یدفع ثمن طعامھ في السجن. وتم اإلفراج عنھ في [   FR19القُّصر، وغیرھا من الجرائم. وقال  
 . طفلھما المولود حدیثًا، وعاد إلى منزلھ وإلى زوجتھ وابعد أن أودَع مبلغً  2011

سیة أنھ ظّل على التزامھ بالقتال المسلّح حتى بعد خروجھ من المعتقل، حیث شّكل مع أشخاص آخرین  الشرطة الفرن   FR19أخبر  
جماعةً مسلّحة لإلطاحة بنظام بشار األسد. وقال إنھم شاركوا في اإلضرابات، وقدموا الدعم للسكان الذین ُدمرت منازلھم جراء عملیات  

ن في  ا، اجتمع في ذلك الیوم ثالثة رجاٍل وامرأت 2012التاریخ]  ُحِجب  حّي بتاریخ [القصف، وأضاف أنھ بعد مقتل أحد األطفال في ال
ومن كانوا معھ، وحواسیبھم طوال   FR19مكتب أحد المحامیین، قبل أن یتمّكن عناصر األمن منھم. وفتش العناصر محتوى ھواتف 

أن لیس    FR19. أوضح  40دقیقة، وتحدث العناصر مع بعضھم البعض وھم فوق رؤوس المعتقلین، ثم اقتادوھم إلى الفرع    30
  FR19بإمكانھ أن یتذكر كیف تم تعذیبھ ھو واآلخرین، إذ تعّرض للضرب فقط، فیما تعّرض اآلخرین للصدمات الكھربائیة. وقال  

   وإنھ تعرض للضرب على نحو أقل حدة كونھ لم یكن یحمل أي مواد ممنوعة. إنھم تحدثوا عن تجاربھم كلما أمكنھم ذلك،

إن المكان كان    FR19أیًضا أنھ تعیّن علیھ أن یتعامل مع عقید ال یعرف اسمھ، وطرح علیھ أسئلة شخصّیة. وقال    FR19وصف  
ن ذوي االحتیاجات الخاصة، واقتید  ، وكان من بینھم أطفاٌل وأشخاص م40شخص ھناك، أي في الفرع    300مكتظ�ا جد�ا لوجود  

ه الثالثة للتعذیب، وأُجبروا على التوقیع على  ؤوأصدقا  FR19بعضھم من الزنزانة الجماعیة إلى التحقیق بشكل یومّي. ولم یتعرض  
لك  برأیھ، إنھ من المرجح أن یكون ذ  FR19إن ذلك ھو سبب نقلھ إلى كفرسوسة بعد مضّي شھر واحد. وقال    FR19إفادة. وقال  

أیام. وتم اعتقالھ في    10ھو المقّر الرئیسي ألجھزة المخابرات. وقال إن أحد الجنود عاقبھ بشكل فقد معھ القدرة على اإلبصار مدة  
تلك ھي   الدوام، وكانت  الجدار على  بمواجھة  إلزامھم  اثنین، وكانوا مقیدي األیدي مع  أكثر من معتقلَین  فیھا  ُزّج  زنزانة مزدوجة 

الشرطة الفرنسیة أن السّجانین كانوا یراقبونھم على الدوام، ثم یأمرونھم باالستیقاظ.    FR19. كما أخبر  ا ینامون فیھا أیضً الوضعیة التي  
وتألفّت الوجبات من طبق من البرغل المحروق وبعض الخبز، ولم یتم إعطاؤھم سوى لترین من الماء كي یتقاسمھ المعتقلون جمیعًا.  

، قبل أن  ایومً   15إنھ أجبر على تلك المعاناة مدة    FR19لمیاه مّرةً واحدة في الیوم ولمدة أربع ثواٍن. وقال  وُسمح لھم باستخدام دورة ا
 یتم اإلفراج عنھ بینما بقي اآلخرون مدة أطول تراوحت بین شھر وشھرین.

إنھ شاھد في    FR19واإلفراج عنھ، فأوضح    FR19أرادت الشرطة الفرنسیة أن تعرف من ھو الشخص الذي اتّخذ قرار اعتقال  
 یحمل خرطوم میاه ویعطي معلومات للشرطة.  مناسبتین رجًال 

أنھ لم یتم إعالم أحد بمكان تواجده    اذلك، مضیفً   FR19عّما إذا تم إعالم أحد ما بمكان تواجده، فنفى    FR19سألت الشرطة الفرنسیة  
 عائلتھ بأن تزوره. […] إال وھو في سجن عدرا فقط. ومع ذلك، لم یُسمح ل

ذلك، وأخبر الشرطة الفرنسیة أنھ تم إعطاء    FR19یتذّكر أسماء الضبّاط، فنفى    FR19أرادت الشرطة الفرنسیة أن تعرف ما إذا كان  
 وجھ أحدھم، ولكن […]  . لم َیَر سوىالسجناء أسماء ھزلّیة، ولم یتم ذكر أي أسماء حقیقیة، ولم یعرف من قام بالتحقیق معھ 

بھ    إن [التعذیب] كان منھجی�ا، ومعموالً   FR19إذا تعّرض آخرون غیره إلى التعذیب، فقال    ادت الشرطة الفرنسیة أن تعرف أیضً أرا
   منذ عھد حافظ األسد.

إنھ   FR19عّما إذا كان یعرف عن حصول أي حاالت وفاة، أو قتل، أو إعدام أثناء اعتقالھ، فقال   FR19ثم سألت الشرطة الفرنسیة 
لم یشاھد أي أشخاص متوفین أثناء اعتقالھ، ولكنھ سمع أن شخًصا توفّي في فرع فلسطین، وآخر في فرع الخطیب. وعادةً ما عانى  
األشخاص من تقرحات ملتھبة على أقدامھم جّراء الضرب. وشاھد أیًضا أشخاًصا یفقدون الوعي، ثم یختفون [من الزنزانة] بكل بساطة.  

ھذ الشخص مرة أخرى. وخلص    FR19تعّرض شخص ما للضرب على رأسھ باستخدام سیخ معدنّي، ولم یشاھد  في إحدى المرات،  و
 من األشخاص توفوا بسبب العنف، وانعدام النظافة.  اإلى أنھ یحتمل أن كثیرً 

أمن الدولة  أن مسؤولین من فرع    FR19، وَمن أقدم على ذلك، فأوضح  FR19أرادت الشرطة الفرنسیة أن تعرف كیف تم اعتقال  
. وقال  امن السیارات، وكان الطریق مغلقً   ا أشخاص، واستقلّوا عددً   10كي یقتادوه معھم، وكانوا    2011دخلوا متجره في آب/أغسطس  

FR19   مدنّیةً، ودخلوا متجره، وشاھدوا األوشام التي على جسده، ثم اقتادوه بكل بساطة. ووصف    اإن أولئك األشخاص ارتدوا ثیاًب
FR19    مدنّیة مختلفة، ولكنھ عرف على الفور "الجھة التي یتعامل معھا".    اأن أولئك األشخاص حملوا مسدسات، وارتدوا ثیاًب أیًضا

إن شقیقتھ كانت ھناك أیًضا، ولم یكن ھاتفھ ھناك لكون شقیقتھ أخذتھ إلى المنزل. وبحث أولئك األشخاص عن الھاتف    FR19وأضاف  
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إنھ خضع للتحقیق في القبو، وكان معصوب العینین، ووّجھ الضبّاط الحدیث لبعضھم    FR19قال  . وFR19إلى أن أعطتھم إیّاه شقیقة  
 . االبعض مستخدمین أسماء حركّیة، ونادوا بعضھم البعض باستخدام لقب "سیدي"، وتوخوا الطابع الرسمي في مخاطبة بعضھم بعضً 

واعتقل في مكتب أحد    .2012الكائن في دمشق خالل شھر شباط/فبرایر    40أنھ اعتقل في المرة الثانیة لدى القسم    FR19أضاف  
 بوحشیتھ. ولم یكن یعرف مكانھ، ألنھ ظل معصوب العینین منذ لحظة اعتقالھ.  ا معروفً  40، كان القسم FR19المحامیین. وبحسب 

للشرطة الفرنسیة أنھ اقتید إلى مبنى بواسطة إحدى   FR19، فأوضح FR19قال أرادت الشرطة الفرنسیة أن تعرف كیف حصل اعت 
في المقعد الخلفي.    FR19  سیارات الفرع أثناء اعتقالھ األول، وتعین علیھ أن ینزل الدرج إلى القبو. قاد السائق السیارة بسرعة، وجلس

 ھناك مدة شھرین، قبل أن یتم نقلھ إلى سجن عدرا.  وظل معتقًال 

المرة الثانیة التي اعتقل فیھا، وتعرض للضرب قبل أن یتم نقلھ إلى فرع الخطیب،  في  ساعة    24مدة    40على البقاء في القسم    رَ أُجِب 
یقع في    40أن القسم    FR19أي إلى أمن الدولة، حیث تعّرض للعنف ھناك لمدة شھر ونصف الشھر. وعالوةً على ذلك، أوضح  

أنھ عندما كان في مكتب [حافظ    FR19عن القضایا المتعلقة بالمخدرات. واستذكر    الً دمشق، ویرأسھ حافظ مخلوف، وكان مسؤو
إلى الخارج، وتم نقلھ إلى فرع    FR19. ثم اقتید  FR19مخلوف]، أخبره عدد من الرجال بأنھم في مكتب الرئیس، وشتم [مخلوف]  

یل لھ إنھ من األفضل لھ أن تكون ھذه ھي المرة األخیرة  ھناك، ثم أُفرج عنھ، وق  ا یومً   15الخطیب، وإلى كفرسوسة بعد ذلك حیث مكث  
الشرطة الفرنسیة أّنھ ال یعرف سبب اإلفراج عنھ. وكان لدیھ في المحكمة    FR19التي یُعتقل فیھا، وإنھ سیُقتل في المرة القادمة. أخبر  

 المركزیة الحق في استشارة محاٍم أخبره بأن یدّون كل شيء على ورقة. 

للشرطة أنھ كان في الطابق الثاني أو الثالث من مبنى    FR19عن الظروف في الُمعتقل، فوصف    FR19سألت الشرطة الفرنسیة  
بمصعد، وكان علیھ أن یصعد الدرج إلى   ا ، ولم یكن ھناك سجن في المبنى. وُسئل عن تجربة اعتقالھ. ولم یكن المبنى مزودً 40 القسم

حول عدد من    أسئلة". ُطرحت علیھ  40ود الدرج مرة أخرى حیث وجد الفتة ُكتب علیھا "القسم  غرفة صغیرة، قبل أن یُضطر لصع
األمور، من قبیل ھویة األشخاص الذین قدم لھم المساعدة. وافتقر المكان لدورات المیاه وأماكن االستحمام. وأُجبر على أن یبقى ھناك 

ساعة قبل أن یتم اقتیاده إلى فرع الخطیب. ووصل إلى "إحدى الغرف الصغیرة نسبی�ا" حیث كان األشخاص واقفین في نصف    24
، تألف المبنى من عدد من الطوابق والمكاتب، وتم تعدیل بناء  FR19دائرة، وتعّرض األشخاص في المنتصف للتعذیب. وبحسب  

  200إنھ تمّكن من سماع أصوات التعذیب. وتوّجب علیھ أن ینام في غرفة فیھا    FR19الغرف فیھ لكسب مزید من المساحة. وقال  
".  فیلشخص، حیث ناموا جمیعھم وھم جالسون، وتعیّن على أشخاص آخرین أن یظلوا واقفین ألیام، وعانوا مما یُدعى "بمتالزمة داء ال

إلى أن الزنزانة في    FR19یاه واحد الستخدام الجمیع. أشار  من الطعام كي یتقاسموه، وثّمة صنبور م  اواحدً   اوأعطوا جمیعھم طبقً 
في الجناح الغربي من المبنى، وافترض أنھ مقّر أمن الدولة.    FR19أشخاص. واعتُقل    4كفرسوسة كانت كبیرة جد�ا، واعتقل فیھا  

أُجبر على مواجھة الجدار،  في حدیثھ لیصف أنھ كان في غرفة صغیرة، وكانت یداه مقیّدتین بواسطة حبل رفیع، و  FR19ومضى  
إنھ تعّرض للتعذیب    FR19ما تّم تبدیل [المعتقلین]. وقال    ا، وكثیرً خرآ  ا شخصً   20ولكّنھ لم یكن معصوب العینین. وكان ھناك نحو  

م بالعنف.  كل یوم. وتم اقتیاده إلى مبنى مختلف حیث التقطت لھ صوٌر فیھ، وكان ھناك خمسة أو ستة أشخاص، اتّسم اثنان أو ثالثة منھ
إنھ یعتقد أن ذلك حصل    FR19وكان ھناك شخٌص مسؤول، ومساعد لھ، وطرح المسؤول أسئلة مترابطة ببعضھا البعض. وأضاف  

 مدنّیةً.  افي أحد مباني أمن الدولة، وأن حافظ مخلوف ارتدى ثیاًب 

ذلك، موّضًحا أنھ كان ھناك "معتقلون    FR19ذكر أن السجانین دخلوا الزنازین، فنفى    FR19أشارت الشرطة الفرنسیة إلى أن  
 مزیّفون (مدسوسون)"، وأن كل من تكلّم [داخل الزنزانة] یتم اقتیاده. 

لھا، وسألوه عن أسماء أو أمور أخرى بوسع    FR19أرادت الشرطة الفرنسیة أن تعرف المزید حول أسالیب التعذیب التي تعرض  
الشرطة الفرنسیة أنّھ لم یكن بوسعھ أن یتكلّم عن ذلك مع اآلخرین، كما    FR19ر  المرء أن یستخدمھا لتحدید حاالت التّعذیب، فأخب 

، كان ھناك عدد من األشخاص من السویداء في  FR19سبق لھ وأن أخبرھم. وعانى من متاعب صحیة في كلیتھ وذراعھ. وبحسب  
بھذا الخصوص. وكان في فرع الخطیب أحد    للتعذیب في ذلك القسم، ولم یسمع عن شيء  ا یتعّرضأحدً   FR19. ولم یشاھد  40القسم  

 FR19رؤساء أقسام التحقیق، وھو حافظ من السویداء، وكان لدیھ مساعد، وكان الشخص المسؤول من المرجة. أخبر أحد المعتقلین 
لةً بھا  ذلك الشخص مّرةً، وكان رئیس قسم الشرطة السریة، وارتدى سلس  FR19أنھ یعرف والد ذلك الشخص [أي المسؤول]، وشاھد  

إلى أن ذلك ھو كل شيء یعرفھ. وأضاف أنھ یعرف أن بعًضا من زمالئھ    FR19حول عنقھ، وكان لدیھ مساعد أیًضا. وخلص    بصلی 
 المعتقلین یعیشون في فرنسا حالی�ا. 

المترجم إلى األلمانیة في المحكمة،  ن من قبل الُمتّھم یتعیّن تالوة نّصھما  ی ن موقعت ی أوضحت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أنھ ثّمة وثیقت 
المركزي   السجّل  للمتھم كما ھو مفصّل ذكره في  الجنائي  السّجل  تقریري خبراء أعّدھما معھد ماكس بالنك، وكذلك  إلى  باإلضافة 

 االتحادي في ألمانیا. 

 *** 

 دقیقة]   15[استراحة لمدة 

 *** 
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 ن بتوقیع المتّھم یالترجمة األلمانیة لوثیقتین ممھورت 

 

 الجمھوریة العربیة السوریة    سرّي للغایة     2021 المعلومات] , جبت [ح

 إدارة المخابرات العامة 

 2012التاریخ]،  ُحِجب الرقم]، أُلقي القبض علیھ بتاریخ [ ُحِجب المعتقل رقم [     281الفرع 

 كتاب معلومات للواء، السید رئیس إدارة المخابرات العامة 

 

 المعتقل ألنھ شارك في أعمال الشغب، وسیتم اآلن عرضھ على [...] تم إلقاء القبض على 

 توّصلت لتحقیقات إلى المعلومات التالیة: 

المكان] مزارعٌ ألقي القبض علیھ ثالث مّرات، واعتقل مّرةً ألسبوعین، وھو محاید سیاسی�ا، وأنھى خدمتھ  ُحِجب  االسم] من [ ُحِجب  إن [
 العسكرّیة 

 لیرة مقابل ما قدّمھ من خدمات في سیاق عملھ مع الجھادیین.  15,000واعترف باستالمھ مبلغ 

إلیھ،   )1 بالتالي:  نوعز  المسندة  التُھم  على  بناء  المحكمة  على  عرضھ 
 وتجمید أصولھ 

 231ألغراض اّطالع الفرع   )2 

 [...]   جلس  )3 

 251ألغراض اّطالع الفرع   )4 

 ُوقع علیھ من قبل "العقید أنور" وآخرین

 

 

 الجمھوریة العربیة السوریة     سرّي للغایة      [التاریخ]

 إدارة المخابرات العامة 

 2012التاریخ]، ُحِجب الرقم]، المعتقل بتاریخ [ُحِجب المعتقل رقم [     285الفرع 

 كتاب معلومات للواء، السید رئیس إدارة المخابرات العامة 

 

 حیازة السالح، وارتباطھ بالمعارضة المسلّحة في حلب ودمشق. ُعرض علینا المعتقل على خلفیة موضوع رخصة 

 نتائج التحقیق: […] 

عرضھ على إحدى محاكم اإلرھاب، وضبط محضر   )1 بالتالي:  نوعز 
 تحقیق، ومصادرة سیّارتھ، واتّخاذ إجراءات بحّق [...] 

بإلغاء رخصة حیازة بندقیة روسیة    275یُكلّف الفرع   )2 
 ابرات العامة وسحبھا الصادرة عن إدارة المخ

  تُسلّم رخصة حیازة السالح إلى وزارة الداخلیة  )3 

مصادرة المبلغ الموجود بحوزة المعتقل وتوزیعھ على   )4 
  285موظفّي الفرع 
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 331تسلیم نسخة من ھذا الكتاب إلى الفرع  )5 

 عقب اإلحاطة  اقرارً  255یتّخذ الفرع  )6 

 وآخرینُوقع علیھ من قبل "العقید أنور" 

 

لقانون  [ما یلي ھو إعادة تمثیل لتقاریر الخبراء بناء على ما تمّكن مراقب المحاكمة من سماعھ في المحكمة، واستعراض سریع 
 نافذ] ال العقوبات السوري 

 تقاریر الخبراء من إعداد معھد ماكس بالنك لدراسة الجریمة واألمن والقانون 

 2021 ،أیّار/مایو 4تقریر الخبراء الصادر عن معھد ماكس بالنك بتاریخ 

 معھد ماكس بالنك لدراسة الجریمة واألمن والقانون 
 فرایبورغ 

 [ُحجبت المعلومات] 

  2011تقریر حول المسؤولیة الجنائّیة عن التعذیب، والحرمان من الحرّیة، والعنف الجنسّي بموجب أحكام القانون السورّي في عامي  
 2012و

 أشار الخبراء إلى أنھم وجدوا معلومات محدودة فقط. كافّة المعلومات مجّمعة أدناه. 

 الحرمان من الحرّیة  )1

 أشخاص من الحرّیة: العقوبات المترتبة على حرمان 

 أشھر إلى سنتین 6الحبس من  الحرمان من الحرّیة  من قانون العقوبات السوريّ  555المادة 

واحد؛   من قانون العقوبات السوريّ  556المادة  تزید عن شھر  لمدة  الحریة  من  الحرمان 
التعذیب؛   إنزال  مع  الحریة  من  والحرمان 

 بوظیفتھ] [المرتكب بحّق موظف أثناء قیامھ 

سنوات إلى    3األشغال الشاقّة من  
 سنة  15

الّضابطة   من قانون العقوبات السوريّ  357المادة  أو  اإلدارة،  ضبّاط  أو  الموظفین  قیام 
العدلیة، أو الجیش، أو الضبّاط المدنیین بحرمان 

 أحد من الحریة 

 نفس حّد العقوبة أعاله 

الحرمان من الحریة أو استباق العقوبة ألبعد من   من قانون العقوبات السوريّ  358المادة 
األجل المحدد على یّد مدیري وحّراس السجون،  
مذكرة   دون  بصالحیاتھم  اضطلع  من  كل  أو 

 قضائیة أو قرار قضائي 

 سنوات  3الحبس من سنة إلى 

لم    التي  الصلة  ذات  واألفعال  الرھائن  احتجاز 
 2012/2011یعاقب علیھا القانون في السنوات 

 

من قانون العقوبات    562  -  559المّواد  
 السوريّ 

بالقتل،  التھدید  بارتكاب جنایة، مثال:  توعد آخر 
   والتھدید بالسالح

 الحّد األدنى للعقوبة 

 

 الجرائم الجنسیة  )2

https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Syria-Penal-Cade-1949-Arabic.pdf
https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Syria-Penal-Cade-1949-Arabic.pdf
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 العقوبات المترتبة على الجرائم الجنسیة: 

الذكري    التناسلي  العضو  بإیالج  االغتصاب 
 بالتھدید أو العنف 

 

الماّدة    1البند   قانون   391من  من 
 العقوبات السوريّ 

یقضى بعقوبة مشددة إذا انتزع شخص إقرار من  
من   الجاني  كان  وإذا  اإلكراه،  أو  بالتعذیب  آخر 

 الموظفین

 سنة على األكثر 16الحبس 

یمكن ألي إنسان ذكر كان أو أنثى أن یكون ضحیة   العقوبات السوريّ   قانون  493المادة  
إلى  لألفعال   یُنظر  (الفحشاء).  للحشمة  المنافیة 

الفعل على أنھ مناٍف للحشمة إذا وقع على شخٍص  
بھ   ویُلحق  عفتھ  في  یؤذیھ  أو  یعیبھ،  موضع  في 

 العار. 

 

العقوبات    493المادة   قانون  من 
 السوريّ 

  12األشغال الشاقة مدة ال تنقص عن   إجراء فعل مناٍف للحشمة باإلكراه أو التھدید
 سنة 

حال كان المعتدى علیھ لم یتم الخامسة عشرة  في   
 من العمر

  18األشغال الشاقة مدة ال تنقص عن  
 سنة 

بموجب أحكام ھذه الفقرة، ینُظر إلى أفعال القیام   
أحد   باستخدام  ومالمستھا  امرأة  عورة  بكشف 
باستخدام   البكارة  فض  أو  الیدین،  مثل  األطراف 

الذكري على  أداة أخرى بخالف العضو التناسلي  
العنف   صور  من  للحشمة/  منافیة  أفعال  أنھا 

 الجنسي. 

وال یمكن استبعاد اعتبار فعل إیالج عصا في دبر  
الشرجي، وإدراجھ   الجنس  باب  شخص آخر من 
تحت فئة األعمال المنافیة للحشمة بموجب أحكام  
ھذه المادة. ومع ذلك، ال یتوفر فقھ قانوني حول  

 سوابق من ھذا القبیل. 

محاولة تجرید شخص من بنطالھ من صور  تعتبر  
األفعال المنافیة للحشمة. ومن غیر المعروف كیف  
ینطبق ھذا التوصیف القانوني على فعل دفع رأس  

 شخص باتجاه ِحجر شخص آخر عنوة. 

 

العقوبات    505المادة   قانون  من 
 السوريّ 

نساء   أو  فتیات  مداعبة  أو  مالمسة  إلى  یُنظر 
النظر عن أعمارھّن،   الذین بصرف  الصبیان  أو 

لم یتموا الخامسة عشرة من العمر على أنھ فعل  
 مناٍف للحشمة إذا وقع بغیر رضاھم

الحبس مدة ال تزید على السنة ونصف  
 السنة 

طریق    عن  ضمني  بشكل  العار  إلحاق  یتحقق 
الجسدیة   والمالمسة  العانة،  منطقة  مالمسة 

 اللصیقة، ومالمسة ثدي امرأة 

یُفّرق بین الوقائع التي تندرج ضمن أحكام المادتین 
السورّي    505و  493 العقوبات  قانون  من 

بید   الممارس  الضغط  مقدار  على  باالعتماد 
الشخص على جسد المعتدى علیھ، ومنطقة الجسم  
االعتداء، ومكان وزمان حدوث   وقع علیھا  التي 
الُجرم. وعلیھ، فیعاقب كل من قام بلمس ثدي امرأة  
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المادتین  بموج أحكام  قانون    505و  493ب  من 
 العقوبات السوريّ 

 

 حظر التعذیب  )3

 یرد حظر التعذیب في كلتا النسختین من الدستور السوري: 

 1973من الدستور السوري لعام  28من المادة  3البند 

 2012من الدستور السوري لعام  53من المادة  2البند 

   التعذیب بشكل عام فقط. 2012أي عنف جسدي أو معنوي، فیما یحظر دستور عام التعذیب على أنھ  1973یعّرف دستور عام 

سنوات. إذا أفضت أعمال التعذیب    3یُعاقب بموجب أحكام قانون العقوبات السوري كل من یقوم بتعذیب آخر بالحبس لمدة ال تزید على  
سنة [تكون العقوبة سنة في حال استخدم التعذیب  على المعتدى علیھ إلى مرض أو جراح، كان أدنى العقاب الحبس سنة ونصف ال 

 من قانون العقوبات السورّي].  391من المادة  االنتزاع اعتراف من أحدھم وفقًا ألحكام الفقرة ثانًی 

 ملحق: نص الترجمة األلمانیة لمقتطفات من قانون العقوبات السوري ومواد الدستور ذات الصلة:  

العقوبات    44المادة   قانون  من 
 ريّ السو

سنة في الحاالت التي لم یعیّن القانون فیھا مفعول حكم    15سنوات إلى    3أشغال شاقة مدة  
 "باألشغال الشاقة المؤقتة"  ااألشغال الشاقة، ویحدد فیھا فقط حكمً 

الماّدة    1البند   قانون   247من  من 
 العقوبات السوريّ 

من قانون العقوبات السوري    246المادة  یتوجب تغلیظ العقوبة في الحاالت التي تندرج تحت  
الحكم   المؤبّد: زیادة  الحبس  یبدل اإلعدام من  التالي:  الوجھ  (تكرار ارتكاب الجنایة) على 

 بواقع الثلث والنصف 

العقوبات    340المادة   قانون  من 
 السوريّ 

 المعنى المقصود بلفظة "موّظف" 

العقوبات    357المادة   قانون  من 
 السوريّ 

سنة] كل موظف یقوم بحرمان شخص    15سنوات إلى    3باألشغال الشاقة المؤقتة [من  یعاقب  
 من حریتھ في غیر الحاالت التي ینّص علیھا القانون

العقوبات    358المادة   قانون  من 
 السوريّ 

وحّراس السجون أو المعاھد التأدیبیة أو    و یعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات مدیر
أو قاموا بحبس    اضطلع بصالحیاتھم من الموظفین إذا قبلوا سجیًن اإلصالحیات وكل من ا 

جل المحدد بموجب  شخص دون مذكرة قضائیة أو قرار قضائي، أو استبقوه إلى أبعد من األ 
 أحكام القانون. 

الماّدة    1البند   قانون   381من  من 
 العقوبات السوريّ 

على االعتراف بإنزال  یعاقب بالحبس من شھرین إلى ثالث سنوات كل شخص یُجبر آخر  
   التعذیب بھ

الماّدة    2البند   قانون   381من  من 
 العقوبات السوريّ 

إذا لحق المعتدى علیھ أذى جسدي مّما أُنزل بھ من تعذیب، ال تقّل عقوبة الحبس عن سنة  
 واحدة 

الماّدة    2البند   قانون   492من  من 
 العقوبات السوريّ 

البند   إلى  المادة    1(باإلشارة  متمً   492من  لقاصر  الشرعیة  األصول  یجّرم جماع    االذي 
الخامسة عشرة وغیر متم الثامنة عشرة من عمره، والذي یفرض على ذلك عقوبة األشغال  

أو رجل دین أو    االشاقة المؤقتة تسع سنوات) ویقضى بالعقوبة نفسھا إذا كان المجرم موظفً 
استعمال السلطة أو التسھیالت التي    افیھ فارتكب الفعل مسیئً   مدیر مكتب استخدام أو عامًال 

 یستمدھا من وظیفتھ. 

الماّدة    1البند   قانون   493من  من 
 العقوبات السوريّ 

یعاقب كل من أجبر آخر على إجراء فعل مناٍف للحشمة باإلكراه أو الشدة باألشغال الشاقة  
 سنة.  12 تقل عن مدة ال

الماّدة    2البند   قانون   493من  من 
 العقوبات السوريّ 

لم یتم الخامسة عشرة من عمره، یقضى بعقوبة األشغال الشاقة    ا إذا كان المعتدى علیھ قاصرً 
 سنة  18مدة ال تقل عن 
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العقوبات    497المادة   قانون  من 
 السوريّ 

من قانون العقوبات السوري    495و  493و  489ترفع العقوبات المنصوص علیھا في المواد  
 من قانون العقوبات السوري  492إذا كان المجرم أحد األشخاص المشار إلیھم في المادة 

العقوبات    505المادة   قانون  من 
 السوريّ 

 مالمسة أو مداعبة قاصٍر أو امرأة بصورة منافیة للحشمة 

الماّدة    1البند   قانون   555من  من 
 العقوبات السوريّ 

 یقضى بعقوبة ال تزید على الحبس سنتین كل من یقوم بتعذیب آخر. 

العقوبات    556المادة   قانون  من 
 2011السورّي النافذة منذ سنة 

جاوزت مدة    - 1یقضى بعقوبة األشغال الشاقة المؤقتة كل من یقوم بحرمان آخر حریتھ إذا: 
وقع الجرم    - 3سي، وأنزل بمن حرم حریتھ أذى جسدي أو نف  - 2حرمان الحریة الشھر، و

 على موظف 

العقوبات    556المادة   قانون  من 
 2012السورّي النافذة منذ سنة 

الشاقة   األشغال  بعقوبة  یقضى  حدث،  بحق  الجرم  ارتكب  إلى    10إذا  سنة    12سنوات 
أنزل    - جاوزت مدة حرمان الحریة الشھر، ب  - ) أ1وبالغرامة كل من یحرم آخر حریتھ إذا:  

) استخدم  2وقع الجرم على موظف، وإذا    -ج   یب جسدي أو نفسي،بمن حرمت حریتھ تعذ
 العنف، والتھدید بالقتل أو طلب الفدیة 

من   562و  561و  560المّواد  
 قانون العقوبات السوري 

یقضى بالحد األدنى من العقوبة على كل من یھدد بارتكاب جنایة من قبیل التھدید بالقتل أو  
 بتصویب السالح إلى رأس شخص 

المادة    3  البند الدستور    28من  من 
 1973السوري لعام 

 حظر التعذیب 

المادة    2البند   الدستور    53من  من 
 2012السوري لعام 

 حظر التعذیب 

 

 

 2021أیّار/مایو  4تقریر الخبراء الصادر عن معھد ماكس بالنك بتاریخ 

 معھد ماكس بالنك لدراسة الجریمة واألمن والقانون 
 فرایبورغ 
 المعلومات] [ُحجبت 

من قانون العقوبات األلماني والمتعلقة بالظروف    243وعلى شاكلة القانون الفرنسي، ال ینّص القانون السوري على ما یشبھ المادة  
 المغلّظة لجریمة السرقة. 

من قانون    564  -   559من قانون العقوبات السورّي المّواد    559األحكام ذات الصلة الواردة في قانون العقوبات السوري: المادة  
 العقوبات السوريّ 

 نص الترجمة األلماني للسیرة الذاتیة ألنور والتي أشار إلیھا أثناء التحقیق معھ 

 السیرة الذاتیة للعقید أنور 

 في الحولة، حمص.  1963 ،شباط/فبرایر 3ولد العقید أنور بتاریخ 

والثانیة في حمص. وبعد أن حصلت على شھادة الثانویة العامة (البكالوریا)،  التحقت بالمدرسة االبتدائیة، والمدرستین الثانویتین األولى  
سنوات من الدراسة الجامعیة. ثم التحقت بإحدى الدورات    4التحقت بجامعة في دمشق لدراسة القانون. وتخرجت من كلیة الحقوق بعد  

 التدریبیة للرقباء في أكادیمیة الشرطة التابعة لوزارة الداخلیة. 

 في قسم الھجرة والجوازات في حلب والحسكة قبیل تخرجي من الجامعة.  ثم عملت

مدیر قضاء، والتحقت بدورة تدریبیة عن التحقیق والھیاكل    كنت أعمل  ،  1992آب/أغسطس  22ومنذ 
الثاني على   القانونیة، وتخرجت منھا برتبة مالزم أول، وكان ترتیبي 

ة، وكنت من بین أفضل  الدفعة. ثم عملت ضابط تدریب في تلك األكادیمی 
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  ا ثالثة ضبّاط بنفس الرتبة بعد مرور عام ونصف العام. وأتممت أیضً 
 أشھر عن إدارة أمن الدولة.  6دورة تدریبیة مدتھا 

 ، وقدمت مئات المحاضرات. 285عملت ضابط تحقیق، وشغلت منصب رئیس الفرع 

العلمي، واالقتصاد، وعلم    ، 2003تشرین األول/أكتوبر  23بتاریخ  البحث  لمدة سنة عن  تدریبیة  أنھیت دورة 
 الجریمة، والتحقیق، ومنحت شھادة بذلك.

أشھر بصفتي رئیسا لقسم التحقیق،    9عملت في مجال التجسس لمدة    ، 2007تشرین الثاني/نوفمبر  24بتاریخ 
 ورئیسا للوفد األمني السوري. 

 […] 

 . 2007لكیمیائیة في العام رافقت وفد منظمة حظر األسلحة ا

الفرع   التحقیق في  تاریخ    251وشغلت منصب رئیس قسم  الدولة من   ،أیلول/سبتمبر  7إلى    2008  ، آب/أغسطس  9التابع ألمن 
. وفي ذلك المنصب، تعاونت مع بعض أعضاء لجان الثورة في  2012

 دمشق، وأصدرت أوامر تقضي باإلفراج عن المعتقلین.

نقلي إلى الفرع    على إثر خالف مع حافظ مخلوف واللواء    285وتم 
 مع المعارضة السوریة.  وجراء تعاونيالمسؤول بسبب موقفھ إزائي، 

 ، كنت قد أخفقت في محاولتین للھرب، وأفرجت عن آالف المعتقلین2012 ،كانون األول/دیسمبر 4بتاریخ 

 ثم توّجھت إلى األردن حیث كنت أعمل لصالح [...] 

 وشملني المرسوم الصادر بخصوص الضبّاط السوریین المنشّقین.

تقیم زوجتي وأطفالي الخمسة في العاصمة األردنّیة عّمان. وتلقوا تھدیدات كثیرة من أشخاص مرتبطین بالنظام السوري كانوا یرسلون  
ید أن أقیم في بلدكم حمایةً لعائلتي، وبما یتوافق  معلومات إلى إدارة المخابرات العامة السوریة، وعمدوا إلى مضایقتھم. وعلیھ، فإنني أر

 مع القوانین الدولیة. 

 [رقم الھاتف] 

 مع خالص الشكر. 

 

 للسّجل المركزي االتحادّي في ألمانیا   اسّجل أنور الجنائي وفقً 

االتحادیة لمكتب الشرطة  المعلومات التي قدمتھا وزارة العدل     2012 ،أیلول/سبتمبر 30 السّجل المركزي االتحادي 
 الجنائیة االتحادیة بألمانیا

 معلومات عن أنور 

 1963 ،شباط/فبرایر  3موالید الحولة، سوریا بتاریخ 

 [عنوانھ البریدي في ألمانیا]

 لم یتم العثور على أي قیود حتى بعد استخدام معلومات شخصیة مختلفة في عملیة البحث. 

 

المحكمة أنھ یسمح للمترجمین الشفویین باالنصراف كخبراء [فیما یتعلق بالترجمة من وإلى األلمانیة،  أعلنت القاضي كیربر رئیسة  
 والعربیة، والفرنسیة] لعدم وجود أي طلبات تتعلق بأدائھم القسم. 

لیس ھناك أي مساومات  مساًء. أعلنت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أنھ    1:22أُغلقت فترة أخذ األدلة في محاكمة أنور في تمام الساعة  
 من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني.  257ألحكام البند (ج) من المادة  الإلقرار بالذنب وفقً 

 . ا ظھرً  1:24ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 
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 2021 ، كانون األول/دیسمبر 2 – الیوم المائة وستّة 

سبعة أشخاص، وسبعة ممثلین من الصحافة. سجل مصوران مقاطع    صباحا بحضور  9:32بدأت جلسة االستماع في تمام الساعة  
كلینجھ وبولتس. لم یكن محامي المّدعین    انالعام  انفیدیو، والتقطا صوًرا فوتوغرافیة قبیل بدء الجلسة. ومثّل االّدعاء العام المّدعی 

 . ا ولم یكن محامي الدفاع بوكر حاضرً بواقع عشرة دقائق،  ا ، وانضم محامي المّدعین بانز إلى الجلسة متأخرً ارایجر حاضرً 

   العام  االّدعاء – ) الختامیة المرافعات(  البیانات 

على ما تمّكن مراقب المحاكمة من سماعھ في   بناءً  ،الختامیة التي قام المدعیّان العاّمان بتالوتھا بیاناتلل[ما یلي ھو ملخص 
د تفصیل المالحظات اإلضافیة داخل األقواس  المحكمة. یُشار إلى االقتباسات المباشرة باستخدام عالمتي التنصیص ""، فیما یرِ 

 المربعة]. 

 مقدمة 

والذي قال إنھ "ال یمكن لمن عانى من التعذیب    جان أمیري ھما الختامیة باقتباس للكاتب النمساوي الیھودّي  بیانات استھّل المّدعیان العاّمان  
أن ما حصل في أجھزة  ومة،  المحاك  مدةاالقتباس قد شغل تفكیرھما طیلة    ذلكأفاد المّدعیان العاّمان أن    ".اأن یشعر بأنھ في وطنھ أبدً 

للعودة، إالّ أنھ لم یكن بإمكان   أن یجدوا ُسبًال   ا. وعلى الرغم من محاولتھم جمیعً إلى األبد   على الناجین  اندًب   تركقد  المخابرات السوریة  
أي منھم أن یشعر بأنھ في وطنھ مّرةً أُخرى. وقال المّدعیان العاّمان إنھ یمكن لكل الحاضرین في قاعة المحكمة أن یشعروا بذلك.  

 تلك. وأضافا أنھ ینبغي للضحایا أن یعرفوا أنھم لیسوا بمفردھم في معاناتھم

لقانون الجنائي الدولي،  أحد التحدیات التي یواجھھا امن العقاب یشكل    النضال وض الحرب ضد  خ   المّدعیان العاّمان إلى أن  وأشار
الدعاوى العامة. وبحسب المدعیین   تحریكتاریخیة لجمھوریة ألمانیا االتحادیة، ولكن، یشّكل الضحایا أساس  ال  ات مسؤولی إحدى الو

على كافة   یصعب مرٌ أھو المحاكمات والتحقیقات المتعلقة بالجرائم الدولیة  سیاق  الدعاوى العامة في  تحریكالعامین، إن المشاركة في 
  بإخفاء ھویة الشھودال  إلك  وال مفر من التعامل مع ذ شعورھم بالصدمة النفسیة.    استثارة، بل ومن شأنھ أن یؤدي إلى  القیام بھ  الضحایا

  ، ولكن محاكمة كوبلنتسفي    تم تطبیق تلك التدابیر . وبحسب المدعیین العامین،  لھم   محامٍ   توفیر الحمایة لھم، وتوكیل ، وعند الضرورة
   مع حقوق أخرى.  ذلك ال ینفي تعارضھا

وأضرار  من آثار سلبیة    یحملھ ذلك، لما قد  فتّاكأمر    من ھذا القبیلتسجیل وقائع محاكمات  المطالبة ب وأضاف المّدعیان العاّمان أن  
عن اعتقادھم بأن كل ما یتم تسجیلھ   من ھذه الخطوة، فضًال   لإلدالء بشھاداتھم كونھم یشعرون بالخوف أصًال   الشھوداستعداد    على  بالغة

بحسب  ومن شأن ذلك أن یحمل تبعات سلبیة على المحاكمات المستقبلیة،    ،أم آجًال   المطاف في ید النظام السوري عاجًال بھ  ینتھي  سوف  
لھم في استعادة   ا، وأن تكون عوًن الرضاب من األشخاص  الكثیرأن تُشعر   ا من شأنھا أیضً  تلك المحاكمات أن ا المدعیین العامین. وأضاف

 المھدورة.  كرامتھم

ذلك    ینسحب عن طرح أسئلة مؤلمة أو مزعجة. وبحسب المدعیین العامین، لم  ھوده، وإحجامھ  ج  على  وشكر المّدعیان العاّمان الدفاَع 
 . ألسف الُمنِصف على جمیع المحاكمات الجنائیة، ل السلوك

  ا قال المّدعیان العاّمان إنھما یأمالن بأن یتمكن الّضحایا، أو بعضھم على األقل، من أن یشعروا بأنھم في وطنھم مرة أخرى. ووفقً 
التي أُجریت في كوبلنتس.  تلك  إجراء محاكماٍت من قبیل    ینسیادة جّو من التعایش السلمّي یشمل الناس أجمعتتطلب  دعیین العامین،  للم

وأشارا إلى دیباجة نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والتي تنّص على أّن " ھذه الجرائم الخطیرة التي تھدد السلم واألمن  
تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره یجب أّال تمر دون عقاب، وأّنھ یجب ضمان مقاضاة  والرفاه في ا لعالم، [وأن] أخطر الجرائم التي 

المّدعیان ن مرتكبیھا على   الدولي". وخلص  التعاون  تعزیز  الوطني، وكذلك من خالل  تُتّخذ على الصعید  تدابیر  فعال من خالل  حو 
ل على ألمانیا وغیرھا من الّدول   ال  ودون مرورھا بال عقاب.    تحول  أن   من أجلمرتكبي ھذه الجرائم    كي تقاضيالعاّمان إلى أنھ یُعوَّ

من خالل زیادة عدد األفراد    نطاق المالحقة القانونیةولیس من شأنھ أن یكفل اتساع  الجماعیة،    ینطبق ذلك إال على الجرائم الوحشیة
وأن التبریر الوحید للجوء إلى مثل ھذه المحاكمات [محلی�ا] بموجب [الوالیة القضائیة العالمیة] متعلقٌّ فقط بالقضایا التي  ،  المالحقین

   یطال أثرھا المجتمع الدولي ككّل.

الوالیة القضائیة العالمیة]،    بموجب [التي تُجرى    على وجھ التحدید   مّدعیان العاّمان على أھمیة سیادة القانون في تلك المحاكمات أّكد ال
، وھو آخر مّدعٍ عام  بنیامین فیرینكزلواستشھدا بمقولة . سوف یعود بالضرر على ھذه المسألة القضاء دور "المالك المنتقم" لعب  وأن

ھدفنا، وال نسعى  : "االنتقام لیس ومفادھا  ،االفتتاحیة في نورمبرج مرافعتھال یزال على قید الحیاة، في شارك في محاكمات نورمبرج 
للمدعیین العامین، ینطبق ذلك على   ا قضّیتنا ھي طلب التماس تتقّدم بھ اإلنسانّیة إلى القانون." ووفقً إن [...]  إلى مجرد قصاص عادل. 

، أو  بأكملھیُنَظر إلى شخص بمفرده على أّنھ ممثل لنظام حكم غیر شرعي   یمكن أن  تدور حول سیادة القانون. الالتي    ھذه المحاكمة
في األفعال  تھم  مدى مساھمة الم تحلیلي تبایني حول إجراء تقییم  الضروري في ھذا المقام ھو إن بل . بحقّھ  ُمسبَقة أحكام أن یتم إصدار 

 ن إلى أن ذلك ھو مكمن التحدي الذي یواجھ القانون الجنائي الدولي. وخلص المّدعیان العاّما  .المرتكبةاإلجرامیة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Am%C3%A9ry
https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Ferencz
https://www.youtube.com/watch?v=b67B-MoKG_o


International Research and 
Documentation Center  

19 

السیرة الذاتیة للمّدعى علیھ أنور    تفاصیل  سوف یتقیدان بإیرادأشار المّدعیان العاّمان إلى أنھما  وقبیل الخوض في تفاصیل الموضوع،  
باإلضافة إلى ذلك،    .وألغراض متعلقة بإصدار الحكمصورة الوضع العام في سوریا،    مالمح  رسمبُغیة  وذلك  ،  فقط  سب االقتضاءح

  الُحكم   نص   وجود ھجوم منھجي وواسع النطاق في سوریا، لكون القضاة قد أّكدوا إلمامھم بذلك في عن  سیقدمان توضیحات محدودة  
وستُستخدم تواریخ اإلدالء بالشھادة أمام المحكمة لإلشارة إلى الشھود الذین ُسمح لھم بعدم الكشف    . اكمة إیاد الغریب مح  في الصادر  

 لم یتم إخفاء ھوّیتھم في المراحل السابقة من المحاكمة.  وذلك في حالعن ھُوّیتھم، 

 الموضوع 

السوریون    أبدى سوریا. وبحسب المدعیین العامین،    وشملت ،  العربيالربیع  ومظاھرات    احتجاجات   2011العام    اندلعت في أوائل 
  من   ااعتبارً   الحكومة ضد    مظاھرتھم  وبدأوا ،  2011شباط/فبرایر    من  ااعتبارً   االحتجاجات في البلدان العربیة األخرى تعاطفھم مع  
وتسارعت وتیرة  المظاھرات بصورة وحشّیة.    عن طریق فضّ   الموجةلتلك  تصّدت الحكومة    سرعان ماو   .العام نفسھ آذار/مارس  

 اتّخاذ. أشار المّدعیان العاّمان إلى  2011في درعا على ید الحكومة في آذار/مارس    القتلىسقوط عدد من    في ضوء  األوضاع  تصعید
دون أن یقتصر  عامة السكان،    مما أثّر على ،  على المشافي  السیطرة وتفتیش،  النصب نقاط  من قبیل    من التدابیر  ا الحكومة السورّیة عددً 

 لكن، لم یُحل ذلك دون انتشار االحتجاجات في عموم أنحاء سوریا. و.  فقط  االحتجاجات السلمیةمن شاركوا في  على

، باإلضافة  في أجھزة االستخبارات األربعة  ا رؤساء وضبّاطً   وضّمت ،  2011خلیة إدارة األزمة السوریّة في آذار/مارس    تشكیلتم  
ن،  ن العامیْ . وبحسب المدعییْ وسریعة ،  ودامیة،  وحشیة  بصورة  إلیھا مھمة إصدار األوامر المتعلقة بقمع المظاھرات   ت. وأوِكل إلى آخرین

وھو ما  النظام،    أیدي  شخص على  200ما یزید على    وتسببت بمقتل  2011أولى العملیات العسكریة في درعا في نیسان/أبریل    نُفذت
العامین،  ثم  .  احصل في دوما أیضً  المدعیین  المتمرّدة". وبحسب  المدنیین في "األحیاء  السكان  بمھاجمة  الجیش  أجھزة    قامتشرع 

سقط آالف المدنیین ما بین جریح وقتیل جراء استخدام  في قمع المجتمع المدنّي. و   مركزيّ   بدور  السوري  االستخبارات السوریة والجیش
   ، والرصاص الحي. ھراواتال

واإلھانة. وأفاد المّدعیان العاّمان أن    للتعذیب تعّرضوا  وال إنسانّیةً،    في ظل ظروف   في السجون  وُزّج بھمكثیر من األشخاص،  الاعتُقل  
ولم    ،بالمعتقلینالسجون    وغّصتاندالع الثورة. مع    اسوءً   ووتیرتھ نظام التعذیب معمول بھ منذ عقود، ولكن، ازدادت طبیعة التعذیب

تلك    كانتالمعارضة. وبحسب المدعیین العامین،  شوكة  ْسر  من أجل كَ المعلومات،    الستخالص تُستخدم عملیات التوقیف واالعتقال  
   وسیلةً للقضاء على المعارضة.بمثابة العملیات 

سوء التغذیة،  عانوا من  ، وتعّرض المعتقلون فیھا لعنف جماعيّ و وصف المّدعیان العاّمان التعذیب الجسدّي والنفسّي في السجون،    كما
  موت". وُدمجت المشافي العسكرّیة في ھذا النظام الن ھي "زنازین  والعامین، إن زنازین السجن  ی . وبحسب المدعی كتظاظ الزنازینوا

المشافي العسكریة لتعذیب األشخاص، وتحولّت إلى منشآت تعذیب، بحسب المدعیین  استُخدمت  ،  االحتجاجات ، فمنذ أن اندلعت  اأیضً 
، ومشفى  507، ومشفى تشرین  601مشفى المّزة  ال سیّما  األخیرة" للمعتقلین،    الوجھة"  أصبحت تلك المشافي ھي العامین. وعادةً ما  

یتم تجمیعھا في ألبوم   لھا  فوتوغرافّیة   رٍ صو  ، والتقاطلى تلك المشافيإالجثث    تم إرسالما    سرعانھ  حرستا. قال المّدعیان العاّمان إّن 
أحد رشوةً بزعم تسھیل عملیة    یطلبال    كيحاالت الوفاة بین المعتقلین  إثبات    من ذلك   القصد  وكان  في مقابر جماعیة.   تؤخذقبل أن  

   عنھ بصورة غیر رسمّیة. في محاولة لإلفراج  حد المعتقلینعدم اّدعاء موت أ وبما یضمن ، ھماإلفراج عن 

العامین، المدعیین  دورً   وبحسب  الدولة  أمن  باسم  المعروفة  العامة  المخابرات  إدارة  إلى جانب    ا لعبت  في سوریا،  ا  المخابرات  ھام�
التابع إلدارة المخابرات   251یقع الفرع  مختلفة. عوكان لدى كل تلك األجھزة فروالعسكریة، والمخابرات الجوّیة، واألمن السیاسي، 

الخطیب في دمشق،   الخطیب"   إطالق اسمبب  ذلك ھو سوالعامة في حّي  الفرع    . علیھ  "فرع  العامین، كان ذلك  المدعیین  وبحسب 
الكائن    40  القسمباإلضافة إلى  حواجز أمنّیة،    ونصب بالكثیر من عملیّات االعتقال،    251عن دمشق وما حولھا. وقام الفرع    مسؤوالً 

  اكان تابعً   40  القسم حافظ مخلوف، وھو أحد أبناء عمومة بّشار األسد. وعلى الّرغم من أن    40قیادة القسم  وتولّى جسر األبیض.    في 
عن تنفیذ المداھمات، وتفریق االحتجاجات، وعملیّات التفتیش عند    ، وكان مسؤوالً بعض الشيءفي قراره  تفّرد  ، إالّ أنھ  251للفرع  

ذلك    في ُعھدة موظفي   ویودعھم،  251إلى الفرع    سجناءه   نقلاعتاد أن ی لسجنھ الخاّص،    40  القسمالفتقار    ا . ونظرً الحواجز األمنیة 
من الوحشیة، وسرعة التنفیذ   نفس الّنَسق ب االعتقاالت  ما تمت تلك    اھ دائمً ، أوضح المّدعیان العاّمان أن . وعلى نحٍو أكثر تفصیًال الفرع

عمد القسم إلى تكدیس  . ومنھم  . وتّم اعتقال المدنیین، ومعاملتھم بصورة سیئة، ومالحقة كل َمن یھرب كما لو كانت مداھمة خاطفة
 . ب فروع التعذی إلى نھایة المطاف  األشخاص في الحافالت والسیارات كي یتم اقتیادھم في

یتم إعالمأضاف المّدعیان العاّمان أن  یتّم إعالم أقارب واإلجراءات الجنائیة،    توقیفھم  یراعِ المعتقلین بأسباب اعتقالھم، ولم    ھ لم  ھم  لم 
سیّحل بھم في غضون األیام،  ذا  أن یتصوّروا ما  251بأماكن تواجدھم. وبحسب المدعیین العامین، كان بإمكان معظم معتقلي الفرع  

. ووّد موظفو الفرع لو  ادخولھم الفرع. واتّسم األمر بالوحشیة، ولم یكن مصیرھم معلومً   بمجردأو األسابیع، أو حتى األشھر المقبلة  
یدعو أال  بیدھم  أبدً كان  یرتاحون  المعتقلین  االستقبال"  مالمعتقلون    ووجد؛  اا  "بحفل  یُعرف  فیھ    أوسع  حیثبانتظارھم،  ا  السّجانون 
إلى الطابق السفلي    نزولھمإال عند    لضربابالحائط في بعض األحیان. ولم یتوقّف  ھم  رؤوس  بضر ذلك    وتضّمن،  االمعتقلین الجدد ضرًب 

   ن حفل االستقبال.لم ینُج م ھمبعض بأن امن المنشأة، علمً 

https://syriaaccountability.org/library/inside-the-raslan-trial-the-al-gharib-verdict-in-detail/
https://syriaaccountability.org/library/inside-the-raslan-trial-the-al-gharib-verdict-in-detail/


International Research and 
Documentation Center  

20 

ض أحد المعتقلین للضرب بقسوة من قبل أحد ضباط الفرع   عند وصولھ إلیھ في حزیران/یونیو    251أشار المدعیان العامان إلى تعرُّ
في مراحل الحقة من اعتقالھم، في حاالت قلیلة فقط، نُفذت إجراءات حفل االستقبال  و.  الساحة الخارجیة ، ما أفضى إلى وفاتھ في  2011

ثیابھم في الطابق السفلي،    التجرد من   على المعتقلین الجدد    یتم إجبارانتھاء حفل االستقبال،    وبعدالفرع.    ولیس عقب وصولھم إلى 
وتُعاد ثیاب  اسم "اإلجراء األمني".    الممارسة   تلكوضعیة القرفصاء بضع مرات وھم عراة، وأُطلق على    أخذ  مع،  أجسادھم  تفتیشو

أھمیة الحصول  ألن  لجلسات تحقیق عنیفة،    وخضعوا أثناء اعتقالھمأحذیتھم.    وأربطةمقتنیاتھم الشخصیة،  بعد مصادرة    المعتقلین إلیھم
من    اللتحقیق أحیاًن خضعوا  تعرضوا للتعذیب بشدة، و على المعلومات عن طریق انتزاع اعترافات باإلكراه كانت أھمیة ثانویة حیث  

، وكیل  إھانة المعتقلینیتولى أمر  ،  سّجان واحد على األقل  كل جلسة تحقیق  یحضر ما  علیھم أي أسئلة ذات فائدة. وعادةً    تُطرح غیر أن  
ح مستخدمة  بْ أسالیب التعذیب من قبیل الفلقة، والدوالب، والكرسي األلماني، والشَّ   أن  من الُمحتمل ھ  قال المدعیان العامان إن و   الشتائم لھم. 
 وكان الصعق بالكھرباء من األسالیب المستخدمة بشكل یومي.  . قرونبل ومنذ منذ عقود، 

  ما تم رفض   اوكثیرً .  (فرع الخطیب)   251في الفرع    طیلة فترة اعتقالھم  ال إنسانیة   ا ظروفً   قاسوا أضاف المدعیان العامان أن المعتقلین  
النساء، واألطفال، وكبار الّسن في زنازین  ُزّج ب وعلى الرعایة الطبیة أو العالج، حتى عندما كان ذلك ضروری�ا.    حصولھمطلبات  

األشخاص وعیھم على    من المعتاد أن یفقد  ، لذا كان الھواء  الزنازین ألجھزة تكییف  وافتقرت   . ا  یمكن النوم فیھا إال وقوفً مكتّظة جد�ا ال 
  وكانت .  أصًال مع أنھ لم یكن من الممكن تناولھ  ،  كافیةً لھم  الطعام المقدم    تكن كمیة . ولم  في الزنزانة  إثر تدنّي مستویات األكسجین

النظافة "كارثّیة"   البراغیث أوضاع  الزنزانة،    ال سیما مع سقوط  إلى  والقمل من سقف  تزكم  باإلضافة  التي  المعتقلین  رائحة عرق 
متطلبّات النظافة الشخصیة األساسیة، ما أّدى إلى إصابتھم بالجرب، والطفح    أدنى  لىع  الحصولاالغتسال أو  ب لھم  ولم یُسمح    األنوف.
. باإلضافة  تطاق بسبب البول والغائط ال  انبعاث روائح    ، األمر الذي أّدى إلى ااضطروا إلى قضاء حوائجھم داخل الزنزانة أحیاًن الجلدي.  

من المعتقلین   الكثیرإلى ذلك، دائما ما سمع المعتقلون صرخات اآلخرین الذین یتعرضون للتعذیب. وخلص المّدعیان العامان إلى أن  
  الذي   تاليھو الشخص ال  خشیة أن یكون  وذلك   تعّرض أحد المعتقلین نفسھ للتعذیب،  ایجدون أمر سماع صرخات اآلخرین یفوق سوءً 

للعنف    ال سیما مع تعرضھم في الُمعتَقَل،    صوابھمفقدوا  ھم  من   الكثیرأن  من الغریب  سیتعرض للتعذیب. وقال المدعیان العامان إنھ لیس  
 أقاربھم. بحقّھم أو بحق  اعتداءات جنسیةبارتكاب أو  باالغتصاب والتھدید،  اأیضً  الجنسي، واإلھانة 

  2011  ،نیسان/أبریل  29خلص المدعیان العامان إلى أنھ عندما بدأ النظام السوري بھجومھ المنھجي والواسع النطاق بین تاریخي  
یتعرضون لضروب من العنف الوحشي،    251في الفرع    معتقل  4,000، أي عندما انشّق أنور، كان  2012  ،كانون األول/دیسمبر  7و

أن ذلك   ھم من  الكثیر. ووجد علیھم حقیقی�ا  اشّكل خطرً  ھامدةً  اجثثً احتمال مغادرتھم الفرع  أن تھم، إذ ویعیشون حالة خوٍف دائٍم على حیا
یفوق سوءً  اآلخرین  بالخوف، وسماع صرخات  إلى    االشعور  أحدھم  العامین،  تعرض  المدعیین  الجسدي. وبحسب  أصاب  التعذیب 

أنھ تعذیب قائم بذاتھ كما أشاروا في نص الحكم الصادر في محاكمة إیاد  القضاة في توصیفھم اعتقال األشخاص في فرع الخطیب على  
 . الغریب

 ,P1, P11, P12, P19, P25, P27, P28  المّدعون:  ومنھمالكثیر من الشھود وصفوا تلك األوضاع،  قال المدعیان العامان إن  
P30, P41, P39, P38, P34, P32, P22, P50, P48, P47, P46, P44, P42. 

ا مقتضًب  التالیةیتناول شھادة كل مّدعٍ، و  ا[قّدم المّدعیان العامان ملّخص� في    االعتقال مدة  و؛  زمان ومكان وكیفیة االعتقال:  التفاصیل 
  علیھم إلى ذلك  آثار  ؛ و251أثناء اعتقالھم في الفرع  والمعاناة التي مّروا بھا  ینطبق ذلك)،    حیث، وغیره من األماكن ( 251الفرع  

والذي یوفّر    SJAC’s trial monitoring websiteزیارة الموقع التالي:    رجى یُ على موجز شھادة كّل مّدعٍ،    لالّطالعیومنا ھذا.  
 روابط لموجز شھادة كل شاھد في المحكمة].  اأیضً 

سوء المعاملة في فرع الخطیب أثناء مدة التوقیف [أي بین  جراء   لقوا حتفھم اشخصً   30  ما ال یقّل عن ن خلص المّدعیان العامان إلى أ
 ]. 2012 ،كانون األول/دیسمبر 7 –  2011 ،نیسان/أبریل 29تاریخي 

 الُمتّھم 

   إلى عرض السیرة الذاتیة للمتھم: اانتقل المّدعیان العامان في حدیثھم

   بعد أن حصل أنور على شھادة الثانویة العامة (البكالوریا)، التحق بالجامعة في دمشق لدراسة القانون. •
. وأضاف المّدعیان  1986، حیث بدأ یعمل معھم في العام  1984السورّیة في العام    بصفوف الشرطةوتقّدم بطلب لاللتحاق   •

في حماة بتاریخ    حصلتالمذبحة التي    وعقبالعامان أن المعارضة تعّرضت الضطھاد شدید على ید حافظ األسد في الثمانینیات.  
 . 2011نظیرتھا السائدة بعد العام  مع الظروف حینھا وتشابھت، بالمعتقلینالسجون  اكتّظت ، 1982 ،شباط/فبرایر 2

دراستھ الجامعیة في  و، عمل أنور ضابط شرطة في حلب، والحسكة، وطرطوس، وذلك بعد أن أنھى تدریبھ،  1987وفي العام  •
   .تخصص القانون 

في أكادیمیة    مدرب�ا أنور تدریبھ كضابط شرطة، وتخّرج كثاني أفضل ضابط في فئة رتبتھ. وعمل بعدھا    أنھى،  1992وفي العام   •
 . العام عام ونصف مدة لالشرطة 

  ألدائھ   ا من العمر، تمت ترقیتھ للعمل في إدارة المخابرات العامة نظرً   اعامً   32، أي عندما كان یبلغ أنور  1995وفي العام   •
 عام ونصف العام. مدة ل 251لفرع وقاد دوریات تابعة لالمھني المتمیز. 

https://syriaaccountability.org/trial-monitoring/
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   في كفرسوسة.  285عمل ضابط تحقیق، ونُقل إلى الفرع ثم  •
 . ھناكحیث شغل منصب رئیس قسم التحقیق    251، ثم أُعید نقلھ إلى الفرع  2008  ،آب/أغسطس  9رتبة مقدم بتاریخ  ب   وأصبح •
 . 2011 ،كانون الثاني/ینایر 1رتبة عقید بتاریخ   إلىوتمت ترقیة أنور  •
الفرع   • األول من  الطابق  في  أنور  الطابق    251وكان مكتب  التحقیق في  وكانت مكاتب  الخطیب في دمشق.  الكائن في حي 

ضبّاط تحقیق،    7-6  منھم،  اموّظفً   40-30ھناك. وضّم قسم التحقیق    كان لھ مكتب ثاناألرضي، فیما كان السجن في القبو حیث  
 وكتّاب محضر، وضبّاط السجن اآلخرین. 

 . 2012 ،فیھ حتى كانون األول/دیسمبر عمل   حیث  2012 ،أیلول/سبتمبر 9بتاریخ  285وأُعید نقل أنور إلى الفرع  •
 قبل أن یغادر سوریا. نور في العمل  الیوم األخیر ألھو  2012 ،كانون األّول/دیسمبر 7تاریخ  وكان •

  29[الواقعة بین تاریخي    التوقیف  مدةات القتل، والتعذیب، والحرمان من الحریة، واالعتداء الجنسي أثناء  أشرف أنور على عملّی 
عن السجن الذي    ]، بحسب المدعیین العامین. وأوضحا أن أنور كان مسؤوالً 2012  ،كانون األول/دیسمبر  7  –  2011  ،نیسان/أبریل

بتسلسل قیادة واضح، وأصدر أنور    للتعذیب. اعتمد الفرع الھیكل التنظیمي للمؤسسة العسكریة فیھ  اعتُِقل فیھ األشخاص، وتعّرضوا  
عن إعداد    . وبحسب المدعیین العامین، كان أنور مسؤوالً اأیضً   تحت إشرافھ   ن والسّجان عمل  و،  لدیھ ضباط التحقیق  ل   أوامر مباشرة

األوامر، أوضح المدعیان العامان أن إعطاء أوامر    إصدار   لوردیّات، وتعیّن على الموظفین أن ینصاعوا ألوامره. وفیما یخصّ جداول ا
. یعرف الجمیع عن التعذیب، ولم یكن من الضروري  وفعّال " راسخلوجود "نظام تعذیب  ا بتعذیب أحد المعتقلین لم یكن ضروریا نظرً 

األوامر الصریحة [بالتعذیب] فقط في الحاالت التي ینبغي أالّ یتعّرض  یتم إعطاء    استخدامھ. وكانیقضي ب الحصول على إذن صریح  
األشخاص فیھا للتعذیب وسوء المعاملة الوحشیین. وحضر أنور بنفسھ بعض جلسات التحقیق، بحسب المدعیین العامین، ولكن، بصفتھ  

أي من ذلك"، فھذا ھو دور موظفیھ. ومع ذلك، عرف أنور على الدوام جسامة ما   قسم التحقیق، "لم یلّّطخ یدیھ باقترافل اورئیس اعقیدً 
قسم التحقیق،  ل  ابصفتھ رئیسحیث كان على علم بما یحصل   ؛یحصل من عملیّات قتل، وتعذیب، وحرمان من الحرّیة، واعتداء جنسي

،  2011على التعذیب في حاالت التحقیق الفردي بعد آذار/مارس    . وبحسب المدعیین العامین، لم یوافق أنور دون اكتراث   وتقّبل ذلك 
 في الفرع.   عملھ ة یمنعھ ذلك من مواصل  ، دون أنأعاق عملھ كمحقققد التعذیب إلى أن عزى ذلك یُ و

 *** 

 دقیقة]   25[استراحة لمدة 

 *** 

 تقییم األدلة 

 م من الصالحیات والتجرید المزع

  عدد من الوثائق،   بفحص قاما    ن ی اللذ  روتشیلد ماركوس  الدكتور األستاذ و ورمانت  ورا الاستمعت المحكمة خالل المحاكمة إلى الخبیرة  
بدأ في    جاء في اإلفادة أنھ قد  وبحسب المّدعیین العامین،  .المتھم دفاع محامي إفادة، واأیضً   كثیر من الشھودالواستمعت إلى شھادات  

  اواعتبارً بعد أن تنقّل بین الفروع،    285. وعمل في الفرع  1995لعام  عملھ كضابط شرطة في أواسط الثمانینیات، وفي أمن الدولة في ا
عّمت سوریا  قد  . قال المّدعیان العاّمان إن أنور دفع بأن الفوضى  فیھ  قسم التحقیقل  ارئیسً   251، عمل في الفرع  2008من العام  

  دفعالحرس الجمھوري على قمع تلك الفوضى.  وقوات  ة الرابعة بقیادة ماھر األسد  وأقدمت الفرق ،  2011  ، آذار/مارس  15بتاریخ  
في نطاق مسؤولیاتھ، حسب قول    251بحجج تشیر إلى أن الحرس الجمھوري على وجھ التحدید قد شارك الفرع  المدعیان العامان  

إفادة  من اإلصابات. وبحسب ما ورد في    ذلك   ، وغیرركسول الحرس الجمھوري    اعتقلھم  من األشخاص الذین  الكثیر  تعرض  أنور. 
مما  ،  2011  ،آذار/مارس  15تاریخ    من  ااعتبارً   معتقلٍ ألف  عن  لیزید    250أنور، ارتفع عدد المعتقلین في الفرع من    دفاع  محامي

مفادھا أن ذلك [السجن المكتظ جد�ا] یقع ضمن نطاق    ا إبراز أنور حججً أشار المّدعیان العامان إلى  كما  .  الزنازیناكتظاظ    إلى  أّدى
من  من صحة االعتقاالت    أن یتثبت أراد  أنھ  و،  أوضاع ذلك السجنتوفیق یونس الذي اشتكى إلیھ أنور    251مسؤولیات رئیس الفرع  

القوائم ذات الصلة. تقدم أنور بشكوى    في معتقلین الذین لم تظھر أسماؤھم  یُفرج عن جمیع ال  قبیل إصدار مذكرات توقیف أصولیة، كي
إّنھ ینبغي لھ أالّ یفاتحھ    ، ولكن، رّد یونس على أنور في المرة الثانیة قائًال إفادة الدفاعإلى توفیق یونس في مناسبتین، بحسب ما ورد في  

في  على مسمعھ    ذكر  توفیق یونس  إنفي تلك اإلفادة  المحكمة  قال أمام  أنور  أن  بالموضوع مّرة أخرى. أشار المّدعیان العامان إلى  
  امباشرً  ارأى أنور في ذلك تھدیدً و رأس أنور.  مسقط  – في الحولة   أشخاص یحتجون ضد الحكومة  ھ ثمة أن  2011أوائل نیسان/أبریل 

 على إثر ذلك.  باالنشقاق ا، واتّخذ قرارً لھ

اإلفراج    منھاكثیرة    رأوام   وأصدر،  2011بأنھ ساعد أكبر عدد ممكن من المعتقلین بین آذار/مارس وحزیران/یونیو    ا وزعم أنور أیضً 
تقدیم ل  اكافًی   افي ذلك سبًب الحرس الجمھورّي  رأى  .  حیث تم اإلفراج عن بعضھم فعًال ،  حسب زعمھعن كافة المعتقلین غیر المسلحین، 

السبب وراء إعادة ھیكلة صالحیات    ھو   دفاع أنور، كان ذلكإفادة محامي  شكوى بحّق أنور لدى توفیق یونس. وبحسب ما ورد في  
ثم    في العمل.  لھ رؤساء  ك  40الرائد النعسان والقسم    وبتعیینالموظفین في الفرع، وقیام توفیق یونس بتجرید أنور من صالحیّاتھ،  

بأن یداوم على    ر تلّقى أوامرتبتھ رسمی�ا. وبحسب أنور،  خفض    دون   رفع التقاریر إلى رئیس الفرع فحسب، اقتصر دور أنور على  
لم یُسمح ألنور أن یُجري جلسات  و  داخل الدولة. القدوم إلى السجن بشكل منتظم بُغیة التغطیة على الغایة الفعلیة المتمثلة بتأسیس دولة 

https://syriaaccountability.org/updates/2020/05/07/inside-the-al-khatib-trial-the-first-four-days/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/05/28/inside-the-anwar-raslan-trial-raslan-speaks-through-his-lawyer/
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  واصل التي  إفادة الدفاع  ، بحسب ما ورد في  285إلى الفرع    تم نقلھإلى أن  وذلك  ،  2011شھر حزیران/یونیو    منًء  ابتداالتحقیق  
مثل مشفى الھالل  مختلفة  كثیر من المعتقلین إلى مشاٍف  النقل  عن  ، سمع  نقلھ من الفرعبیل  وقُ .  ما ورد فیھا  المّدعیان العامان تلخیص 

اللجوء إلى العنف أثناء    تم  قیل لھ أنھ قدویصرخون وھو في مكتبھ،    اوكان بإمكانھ أن یسمع أشخاصً األحمر، والمشفى في حرستا.  
أدوات معلّقة على الحائط أو األسقف لتعذیب المعتقلین عدم وجود    وبخالف ما وصفھ عدد من الشھود، زعم أنور  جلسات التحقیق. 

   ح.بْ باستخدام أسلوب الشّ 

انشقاقھ مع الجیش السوري الحر في أواسط العام    ترتیب أمورقد حاول    إنھالدفاع    إلى قول أنور في إفادة  االعامان أیضً أشار المّدعیان  
لم  2011 اللیلیة لكون    بأنھ رفض أفاد  كما  .  أسرتھ  من غیر  اوحیدً   المغادرة   یُرد، ولكّنھ  أثناء إحدى وردیاتھ  احتجاز معتقلین جدد 

مع    ایومً   20سجن  وصدر بحقھ حكم بال،  معھ  إلى فتح تحقیق   ذلك   أدىأّي من قوائم المطلوبین. وبحسب أنور،    فيأسمائھم لم تظھر  
  9المراقبة المشددة حتى تاریخ  تحت    ُوضع زعم بأنھ  كما  .  285قل للعمل في الفرع  قبل أن ینُ ،  ووضعھ تحت المراقبة وقف التنفیذ  
في   وفرارهمن ترتیب أمور انشقاقھ   في نھایة المطافتمّكن  ف  غیر صارمة،  285. وكانت الضوابط في الفرع  2012  ،أیلول/سبتمبر

 . 2012كانون األول/دیسمبر 

ونُفذت    . 2008العام    من  ااعتبارً   251أنھ شغل منصب رئیس التحقیق في الفرع  وأشار المدعیان العامان إلى إفادة محامي دفاع أنور،  
ووصل  سیئة،    عومل المعتقلون معاملة. وأثناء عمل أنور في الفرع،  2011مع انطالق االحتجاجات في    واسعة النطاق  اعتقال  عملیات

  مرافق السجن زیارة  . وبحسب المّدعین العامین، اعترف أنور أنھ اعتاد  في األثناء  في خمس مناسبات السجن إلى مرحلة االكتظاظ  
حصول  ب   عدم معرفتھ   2012في آذار/مارس  الوفیات    في إحدى إفاداتھ حول  ولكنھ ذكر.  داخلھا  ھماة بعض وف  یُنِكربصورة منتظمة، ولم  

في الفرع في    المعتقلیناعترف بوفاة بعض    أنور  خلص المدعیان العامان إلى أنوبناء على إفادتھ،    .ا الشھر تحدیدً وفیات في ذلك  
 أوقات أخرى. 

ھا من  عدّ ، و2011في حزیران/یونیو    صالحیاتھجمیع  من  حول تجریده  إفادة أنور  في    ورد ما  أشار المّدعیان العامان إلى    كما  [...]
على أن تلك ھي مجرد حیلة عدم مروره على ذكر الموضوع  یؤكد إن ما  ،  العامین  للمدعیْین  اووفقً باب "المراوغة للدفاع عن نفسھ".  

 تبنّى   ألنھ لم یّدع أنور بأنھ ُجّرد من صالحیاتھ  و  .كافّة  ذات الصلة، والتي زعم فیھا بأنھ قد ُجّرد من صالحیاتھالدفاع إفادة ب  قبل اإلدالء  
عندما كتب سیرتھ    أي ،  للقیام بذلك  قد سنحت لھ أكثر من فرصة نھ  أ  على الرغم من ،  2011لنظام في حزیران/یونیو  ل  امنتقدً   افً موق

لقد  .  ، أو أثناء التحقیق معھ من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتّحادیة بألمانیا، ومكتب الشرطة الجنائیة للوالیةعلى سبیل المثال  الذاتیة
ألن كل ما ذكر  كتابتھ سیرتھ الذاتیة أو التحقیق معھ من قبل الشرطة،  أثناء    الواقعةتلك  إلى ذكر  حینھا  أنور    یتطرقالبدیھي أن    منكان  

  محط تقدیرظل   أنھتشیر إلى  وبحسب المدعیین العامین، أدلى أنور بإفادة  أجھزة المخابرات السورّیة.   في یتمحور حول دوره السابق
  التي أدلى بھا أمام المحكمة   P56شھادة ، وویفید الطلب في االعتبار.  P56ال سیما إذا ما أخذنا طلب استدعاء الشاھد لدى الكثیرین، 
مخابرات، ومثّل فیھا أنور إدارة    فرع من عمید واحد من كل  تألفت  ، واللجان التي شكلتھا وزارة الداخلیةأحد أعضاء  أن أنور كان  

من    ا إذا كان مجّردً تلك اللجنة الھاّمة  في    ا أنور عضوً   نفترض تعیین" أن  السخیفمن "لقال المّدعیان العامان إنھ  و المخابرات العامة.  
   .افي حینھ  صالحیاتھ

ي  أن یُسَمح لھ في الوقت ذاتھ بأن یّظل ف وشخص من صالحیاتھ،  جرد أن یُ   ا أیضً بأنھ "من غیر المنطقّي"    ا دفع المدعیان العامان أیضً 
  في منصبھ حتى وإن كان  شخص   تُظھر بقاءصورة عامة  مالمح  رسم  تُ " أن  ومن المنافي للمنطقعلى الصورة العامة. "  احفاظً منصبھ  

، أو اعتقالھ، أو  الخدمة منذلك الشخص   یتم تسریحأن في تلك الحالة  من الُمرّجح ن العامین، وبحسب المدعییْ . " الظالمال یثق "بالنظام 
الضباط   أفاد بأن ، إذ، وھو ضابط ذو رتبة رفیعة في إدارة المخابرات العامةP10 ا وأّكد ذلك اإلجراء أیضً .  ا قسرً نقلھ إلى مكان آخر  

عمل في  الذي  اأیضً  P55  الشاھدوأّكد ذلك  للعمل في مناطق نائیة. أنھم یُنقلون، أو 285الفرع  المشكوك في أمرھم یُعتقلون من قبل 
من أحد الفروع    انقلھ عقیدً   باإلشارة إلى واقعةمن صالحیاتھ  بتجریده  قال المّدعیان العامان إنھ یمكن دحض مزاعم أنور    .285الفرع  

من االمتیازات في الفرع الذي نُقل إلیھ، فلم یكن    بالكثیرأنور  وتمتع  العامة إلى أحد الفروع األخرى المتخصصة في إجراء التحقیقات.  
وأن  ضابط غیر جدیر بالثقة من صالحیاتھ،  جرد من "الھراء" أن یُ لرتبتھ. وبحسب المدعیین العامین، إنھ  من    خفًضاأمر نقلھ بالتالي  

الدفاع بقولھ إنھ ُجّرد    ة إفاددون مراقبة في فرع آخر. وعالوة على ذلك، دفع المدعیان العامان بأن أنور ناقض نفسھ في    یُترك للعمل
ال حصر لھ من المعتقلین في وقت الحق.    ا ، وباّدعائھ في الوقت ذاتھ أنھ ساعد عددً 2011من جمیع صالحیاتھ في حزیران/یونیو  

یكو أن  إما  المرء  أن  إلى  العامان  المدعیان  مجرد�ا  وخلص  یتمتّع   صالحیاتھ  من ن  أن  أو  أي شخص،  عن  باإلفراج  مخّول  وغیر 
 .عتقلینعن الم باإلفراج ایُصدر أمرً لمن ُجّرد من صالحیاتھ أن یستحیل منطقی�ا" وبصالحیات تخولھ اإلفراج عن المعتقلین. "

وممارسة   في منصبھ أنور استمرار  أكدوا  قد الموثوقینمن الشھود  اأن عددً مفادھا  ا، وساقا حججً مضى المدعیان العامان في حدیثھما
خارج مبنى فرع الخطیب باإلدالء بشھادتھ حول المناصب    االذي عمل حارسً   P5قام  حیث  .  2011صالحیتھ بعد حزیران/یونیو  

على نحو منتظم حیث    251وبحكم عملھ، اعتاد أن یدخل الفرع    وتسلسل القیادة فیھ. ،  الموكلة إلى ضبّاطھ  ، والمھام في الفرع  الوظیفیة
ھاّمة،  التحقیقات ال القیام ببعض بنفسھ  أنور  وتولى .  P5عرف الجمیع أن أنور ھو رئیس قسم التحقیق، والمسؤول عن السجن، بحسب 

المحكمة بھ. وأمر أنور السّجانین أثناء   P5ما أخبر بناًء على ، الساحة الخارجیة إحدى حفالت االستقبال في  2011وحضر في العام 
، توقّف السّجانون  P5دون التحقیق معھم بشكل صحیح. وبحسب كي ال یحول ذلك عن ضرب المعتقلین الجدد  یتوقفواحفل بأن ذلك ال
كان من المعتاد  ، بحسب ما خلص إلیھ المدعیان العامان. عالوة على ذلك،  علیھم  نوروجود سلطة أل  مما یؤكد،  ضرب المعتقلینعن  

 . 2012حتى آب/أغسطس  األوامر  وإصدارهأنور في فرع الخطیب،  مالحظة

https://syriaaccountability.org/updates/2020/05/28/inside-the-anwar-raslan-trial-raslan-speaks-through-his-lawyer/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/09/inside-the-raslan-trial-i-know-we-defected-relatively-late-but/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/10/15/inside-the-raslan-trial-questions-regarding-raslans-authority-and-false-death-certificates/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/09/04/inside-the-raslan-trial-torture-an-insider-witness-and-facebook/
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اكان  و،  40  الذي عمل في القسم   إیاد الغریب أكد المتھم السابق  وعالوة على ذلك،   أن أنور    من المعلومات الداخلیة،   ھائًال   یعرف كم�
لما أخبر بھ الشرطة    ا ، وذلك وفقً الغریب  وھو تاریخ انشقاق ،  2012حتى كانون الثاني/ینایر    251قسم التحقیق في الفرع  ل  اكان رئیسً 

في الطابق األول [یقصد الثاني] فوق السجن    ب، كان ألنور مكت إلفادة إیاد الغریب  اووفقً   .2016  ،آب/أغسطس  16األلمانیة بتاریخ  
آخرین   40-30محققین، و  7-6من  تشكل إن قسم التحقیق  قائًال  في التفاصیل الغریب   واستفاض الكائن في القبو والتابع لقسم التحقیق.  

 اأحیاًن تم استدعاؤه  ، و251. وكانت رتبة أنور أعلى من رتبة مدیر سجن الفرع  انینوسجّ ،  وموظفي أرشیف،  محاضركتّاب    ما بین
 جسنی دوكبیر المحققین الجنائیین السید    قیام  ن إلىاأشار المدعیان العام.  وخبرة  لما یتمتع بھ من مھنیة  اكمحقق نظرً   285إلى الفرع  

شھادة الغریب التي أدلى بھا    إلى   اإلشارة   تعذّر وعلى الرغم من    . 2020أیّار/مایو    27المحكمة بتاریخ    أمامالمعلومات    تلكبتقدیم  
لوالیة القضائیة الدائمة لمحكمة العدل االتّحادیة بألمانیا بموجب اأنور  في محاكمة    إفادتھ یمكن استخدام كامل    ،تھمحاكمللشرطة في  
، ویمكن بالمصداقیة  شھادة الغریب التي أدلى بھا للشرطة  تتمتع]. وبحسب المدعیین العامین،  Rechtskreistheorie[باأللمانّیة:  
یدفع الغریب لتجریم أنور بغیر وجھ حق أثناء التحقیق  قد  في محاكمة أنور. أفاد المدعیان العامان أنھ لیس ھناك سبب    كاملة استخدامھا  

ضابط صف  إیاد الغریب الذي كان    یُشرلم  فمعھ من قبل الشرطة، ألنھ لم یكن یعرف أن أنور في ألمانیا، وأن ھناك تحقیق جاٍر بشأنھ.  
القبیل لم    شيء  كون  ،مزاعم تجرید أنور من صالحیاتھ  إلى  بصورة منتظمة   251اعتاد أن یزور الفرع  و  ،40  القسم في   من ھذا 

  ، بحسب المدعیین العامین.یحصل

یبحث    P18كان    بشھادتھ.   اإلدالء على ھوّیة أنور في المحكمة یوم  P18إلى الموقف الذي تعّرف فیھ    ا شار المدعیان العامان أیضً أ
أقاربھ [ الخطیب  .  2011اسمھ] في حزیران/یونیو  ُحِجب  عن أحد  أنور في فرع  بمقابلة  لھم  الرشوة، ُسمح  وبعد أن دفعت عائلتھ 

. وبحسب  251في الفرع  ذلك الشخص قد اعتقل  إذ قیل للعائلة إنھ من المرجح أن یكون    ،P18عن مكان تواجد قریب    لالستعالم
بادئ    P18  وانتظر أمامھ.    P18ن كان المسؤول عن تسییر األمور عندما "مثل"  المدعیین العامین، أوضح أنور بشكل ال لُْبس فیھ مَ 

  أنھا كانت محاولة لتخویفھ. وقام السجانون بجره عنوةً  أصوات صراخ مرتفعة، وشعر  أثناءھادقیقة، سمع  15األمر أمام المكتب مدة 
بأن یذھب إلى    P18لجثث ویغادر". كما أمر أنور  بأن "یحمل واحدة من ا  P18داخل المكتب حیث عاملھ أنور بخشونة، وأمر    إلى

بمغادرة    P18، وأال یستفسر عن الموضوع مجدد�ا. ولكن، عندما ھّم  لى التعیینالجثث ال عإحدى  مشفى تشرین أو حرستا وأن ینتقي  
أن یعود إلى سوریا، وأن یسلّم نفسھ ألجھزة المخابرات،    P18: ینبغي لقریب  وھي ،  المكتب، ناداه أنور وأخبره بأن ھناك شروط معینة

تبرھن تلك الحادثة    الثاني، وتسلیم جثة قریبھ اآلخر المفقود. خلص المدعیان العامان إلى أن  P18اإلفراج عن قریب    یمكنحینھا فقط  
اتخاذ القرار في الفرع، واتّسم بموقفھ المتعجرف تجاه اآلخرین، وعاملھم بعدوانیة. وبدت آثار الصدمة  أنور تمتع بصالحیات    أنعلى 

 .P18من تلك األحداث واضحة للعیان على 

منصب أنور القیادي في الفرع، حیث قابل أنور في العام    اقد أّكد أیضً   كریستوفر رویتردفع المدعیان العامان بأن الصحفي األلماني  
یتمتع "بذاكرة صوریّة أو نحو ذلك".  ھ  أن   اجید�ا للمعلومات، وأخبر المحكمة أیضً   اكان مصدرً   قال رویتر إن أنور  عقب انشقاقھ.  2013

رویتر مرات كثیرة في كتاباتھ عن أجھزة المخابرات السوریة. أشار المدعیان العامان إلى أن أنور  عندما اقتبسھ  تھ  كما برزت مصداقی 
عقب االنفجار الذي حصل في كفرسوسة في نھایة العام    ،علي مملوك  ،آنذاكامة  أخبر رویتر بأنھ التقى برئیس إدارة المخابرات الع

لقسم التحقیق.    ا. وشارك في ذلك االجتماع كل من علي مملوك وحاشیتھ، باإلضافة إلى أنور بصفتھ رئیسً 2012وأوائل العام    2011
قق أنور في التفجیر، وكان بدوره غاضبا جراء انعدام  د علي مملوك، وھو أھم شخص في أجھزة المخابرات العامة، أن یحرِ ولكن، لم یُ 

في    ارفیعً   االمھنیة في التعامل مع الموضوع. ومع ذلك، ووفق ما أفاد بھ المدعیان العامان، یُظھر ھذا االجتماع أن أنور شغل منصًب 
االجتماعات إلى جانب مسؤولین رفیعین في أجھزة المخابرات والسلطات األمنیة.  تلك  شارك في إحدى    كونھ قد أجھزة المخابرات  

وفق زعمھ. خلص المدعیان العامان إلى أنھ   ،من كافّة صالحیاتھومجرد�ا  "  ا"مھمشً   اشخصً أنور  بالتالي، من غیر المحتمل أن یكون  
على النقیض من ذلك،  و  في مثل ذلك االجتماع،  یشارك  بأنجراء أصولھ أو توجھاتھ الناقدة  غیر موثوق  لم یكن لیسمح ألي ضابط  

أو أوائل العام    2011. شدد المدعیان العامان على أن ذلك االجتماع ُعقد في أواخر العام  االجتماع  أثناءمح ألنور بأن یقدم اقتراحاتھ  سُ 
 األقل. من سلطاتھ كافّة ستة شھور على فیھا اّدعى أنور أنھ ُجّرد   ، أي في الفترة التي2012

  P53وأخبر    حول نفوذ أنور وصالحیاتھ الواسعة على صعید اتّخاذ القرار.   اأدلى بشھادتھ أیضً   P53حاجج المدعیان العامان بأن  
قل بسبب حالة تشابھ  أنور إلى فرع آخر. واعتُ نقَل  قبل أن یُ   2012الشھر في أواخر تّموز/یولیو    مدة تقرب منكمة أنھ اعتقل  المح

وزوجة أنور    P53وتجمع والدة  .  2003مع أنور كون األسرتین كانتا جارتین في السكن منذ العام    P53أسماء، وتواصلت عائلة  
. خلص المدعیان العامان إلى أن  نھمع أنور عقب اإلفراج ع  P53إلى تواصل    اعالقة صداقة جیدة حتى الیوم. وتمت اإلشارة أیضً 

حدود دمشق. كانت مكالمة ھاتفیة واحدة من أنور    ھانطاقصالحیات أنور الواسعة على صعید اتخاذ القرار والتي تجاوز    یدل على ذلك  
  ا في الطرف اآلخر من البلد، في الوقت الذي اّدعى فیھ أنور أنھ ُجّرد من صالحیاتھ كافّةً. ووفقً   المعتقلینكفیلةً باإلفراج عن األشخاص  

، لتعذّر علیھ أن یجري اتصاالتھ  للنظام  الٍ غیر مو  ُعدّ ، وأنھ  فعًال   أن أنور قد كان تحت المراقبة   للمدعیین العامین، لو فرضنا جدالً 
   بغرض الترتیب لإلفراج عن المعتقلین في غضون ساعتین أو ثالث. 

إلیھ المدعیان    أشار لما    ا وصالحیات واسعة على صعید اتخاذ القرار في فرع الخطیب، وفقً   بنفوذ،أن أنور تمتع  كما أكد عدد من الشھود  
.  بما ال یقبل الشكو  ایقیًن ن فقط إلى الشھود الذین شاھدوا أنور في الفرع  اسیشیر  االعامان. ومع ذلك، أوضح المدعیان العامان أنھم

أجریا  كما    . ارفیعً   ا بصفتھ ضابطً   ھعلی   وتعرفھم الشھود أنور في الفرع،  أولئك  كل من    مشاھدة  یةوكیف  زمن[أشار المدعیان العامان إلى  
   ].لمصداقیة أولئك الشھود اتقییما مقتضًب 

https://syriaaccountability.org/updates/2020/06/25/inside-the-raslan-trial-details-on-branch-251/
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https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/04/inside-the-raslan-trial-prosecution-life-sentence-expected/
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  یتمكن من مشاھدةلم    P11لرغم من أن  وعلى ا  . P11، أضاف المدعیان العامان أن أنور أّكد قیامھ بالتحقیق مع  P11  شھادة بالنسبة ل
 اعترف بذلك.  ألنھالمحقق، إال أنھ من المؤكد أن أنور حقق معھ  

أشار على وجھ    ألنھتجریم أنور    تعمدھ  لم یروا أن و  ومتماسكة،ة  متّسقتھ  ، رأى المدعیان العامان أن شھادشھادةب  P41وفیما یتعلق  
 غیاب أنور.  عندالتحدید إلى أن نائب أنور كان یحضر التحقیق 

إلى أن  P49وبخصوص   العامان  المدعیان  أنور    P49، أشار  العامین، أظھرت    في اإلفراج عنھ. وصف دور  وبحسب المدعیین 
اإلفراج عن بعضھم  للضرب، والتعرض بعض المعتقلین من على تجنیب  2011في كانون االول/دیسمبر  ا كان قادرً الشھادة أن أنور 

أنھ    . ویبدوارؤسائھ في العمل، على الرغم من أنھم لم یقتنعوا بھا تمامً   لدى   انصاع موّظفوه ألوامره، والقت قراراتھ قبوالً فقد  .  إن شاء
 ، بحسب المدعیین العامین. فعًال   أنور مجّرًدا من سلطاتھ من ھذا القبیل لو كانإجراءات ب القیام  من المستحیل

، ویرجع ذلك إلى قیام كوفي  بعض الشيءأكّدت أنھا تلّقت معاملة حسنة    P16، أشار المدعیان العامان إلى أن  P16وبالحدیث عن  
ومع ذلك، أظھرت شھادتھا أن أنور كان رئیس قسم التحقیق المسؤول في فرع الخطیب في    عنان بزیارة سوریا أثناء فترة اعتقالھا.

 . 2012نیسان/أبریل 

، دفع المدعیان العامان بأن كبیر المفتشین الجنائیین كنابمان عرض في المحكمة الشھادة  [اسمھا  ُحِجب] السوریة  بالممثلةوفیما یتعلق  
أثناء مقابلتھا مع  و  لإلدالء بشھادتھا.  شخصیاا لم تَْمثُل أمام المحكمة  لدى الشرطة، على الرغم من أنھ  االتي أدلت بھا الشاھدة سابقً 

. وأكد أنور  معاملة حسنةمنھ    لقیت بل وأفادت أنھا  ال  تجریمھ،  تتعمد  بأنور في الفرع، ولم  ، وصفت الشاھدة بمصداقّیة لقاءھا  الشرطة
 تلك الشاھدة في الفرع. شاھد الدفاع أنھ   إفادةنفسھ في 

في مكتبھ في فرع الخطیب حیث  تلك الشاھدة  ب ، أشار المدعیان العامان إلى أن أنور نفسھ أكد أنھ التقى  P33  شھادة بالنسبة لوأّما  
 تمتع بصالحیات اتّخاذ القرار، وسّھل عملیة اإلفراج عنھا.   ارفیعً  اھویتھ بصفتھ ضابطً تعرفت على 

لم یقدم معلومات من شأنھا  و"،  لشخص الكاذبل  اتجسیدً [انظر النص أعاله]، أشار المدعیان العامان إلى أنھ كان "  P58وبخصوص  
 بشھادتھ".  یدلي كي  P58خاب استثمار من دفع المال للشاھد "  :ناالعام المدعیان وقال . تُثبت أقوالھأن 

ھ بكل  ن أ. ومن وحي الخیال كان  الصالحیات "زعم أنور بتجریده من  العامان أن جمیع المعتقلین اآلخرین أكدوا أن    المدعیانأضاف  
  امن صالحیاتھ". ووفقً  موظف معھا بخالف التستّر على واقعة تجرید  أن یتعامل ینبغي مشكالت أخرى السوري  تأكید كان لدى النظام 

 رادع". ال ھاللمدعیین العامین، من المرّجح أن النظام السوري كان سیُفّضل أن یُشھر واقعة التجرید من الصالحیات لالستفادة من أثر

 الدفاع كمحاولة لتسخیف األمر مرافعات 

الدور الذي أداه فیھا.  أن یقلل من شأن  و  ،األوضاع في سوریامن   ف سخّ أن یُ   في مرافعات الدفاع   أفاد المدعیان العامان أن أنور حاول 
للشھادة التي أدلى بھا    اوفقً الصحیح،    العكس ھو  لعلولكن،  ،  2011قبل آذار/مارس    مقبولة كانت  تحقیق  الجلسات  أن  ، اّدعى أنور  أوالً 

  وبعد إشاراتھما  .ج سنی دو الجنائیین المفتشین كبیرد آخر ُعرضت شھادتھ في المحكمة من قبل  وشاھِ   ،P52و  P40و  P35كل من  
، خلص المدعیان العامان  2011آذار/مارس    قبل   251إلى ما قّدمھ الشھود من أوصاف للتعذیب وظروف االعتقال في الفرع  باقتضاب  

وذلك على النقیض  األشخاص،    تعذیب بعض حضر  ، وأن أنور نفسھ  ذلك التاریخكانت كارثیة حتى قبل    الفرع إلى أن الظروف في  
بحسب المدعیین العامین، كانت األوضاع  و.  2011  ، آذار/مارس  15، أفاد أنور أن "الفوضى" عّمت سوریا بتاریخ  ا. وثانًی بھ  مما دفع 

  احتجاجات حینھا بعیدة كل البُعد عن الفوضى، وتلخصت باألحرى بقیام المدنیین بالمطالبة بحقوقھم األساسیة عن طریق  في  في سوریا  
حرب    نشوب ما أّدى في نھایة المطاف إلى  م"،  ذین مارستھما الدولةلوالقمع واالضطھاد البالعنف الجماعي، "معھا  وتم التعامل  سلمّیة.  
بشكل واضح على حقیقة    تدلّ للمدعیین العامین. وخلُصا إلى أن إفادات أنور في ھذا الشأن    ابكل تأكید، وفقً   بالفوضى  اتسمتأھلیة  
 . وتوجھاتھموقفھ 

عندما أراد أن  وذلك    2011بحقّھ في صیف العام    إجراءات تأدیبیة  باتّخاذ اّدعى في إفادتھ    أنور  أنكما أشار المدعیان العامان إلى  
موجة من االعتقاالت الجماعیة. واّدعى أنور    على إثر  تم جلبھم  معتقلین جددبحّق  صادرة أصولیا  یتحقق من وجود مذكرات توقیف  

بحقّھم أي مذكرات توقیف أو لم ترد أسماؤھم في قوائم    إذا لم تصدر  ة الرابع  الفرقةأنھ رفض استالم األشخاص المعتقلین من قبل  
المدعیان    ". أشار2011نیو  في حزیران/یو  السائدة  بواقع األوضاع المطلوبین. وقال المدعیان العامان إن تلك االّدعاءات "ھي استخفاف  

  تمت االعتقاالت    تلك بحقھم، وأن    صادرة   مذكرات توقیف   وجود   عن عدمأخبروا المحكمة  قد  من الشھود    الكثیرإلى أن    االعامان أیضً 
من أشكال سیادة    للمدعیین العامین، حاول أنور أن یُضفي شكًال   ا . ووفقً معھم  أصولي   بصورة تعسفّیة، وأنھ لم یتم إجراء أي تحقیق

عب المماَرس من قبل أجھزة المخابرات، ولم یذكر أيٌّ منھم وجود   القانون، وھو أمٌر غیر قابل للتطبیق. وتحّدث جمیع الشھود عن الرُّ
 سیادة القانون.  ھادولة تحكم

 *** 

 دقیقة]   70[استراحة لمدة 
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 إلى القاعة عقب انتھاء فترة االستراحة]. [لم یعُد ثالثة من الحضور 

 تقییم األدلة 

 251الفرع  صالحیات  باالستحواذ المزعوم على 40 القسمقیام 

تحقیقاتھ  جِر  لم یبسط سیطرتھ على فرع الخطیب، ولم یُ   40  القسمأن  تؤّكد  المأخوذة في ھذه المحاكمة    األدلةدفع المدعیان العامان بأن  
لفرع  البوابات الخارجیة لعلى إحدى   ا الذي عمل حارسً  P5قال أنور.  عن دفاع ال محامو تقّدم بھ  بخالف ماالفرع، ذلك  داخل الخاصة  

  القسم في شھادتھ أن    وأفاد .اھم معتقلین جددً یغادرون عقب جلب   40  القسمما شاھد موظفي    اإنھ كثیرً   2012حتى آب/أغسطس    251
،  251تحقیقاتھ في الفرع    40  القسم  یباشرلم  و  . الرئیسب عائلة حافظ مخلوف    عالقةإلى    انظرً ،  بقدر من حریة التصرفتمتع    40

وأن    40  القسم. لم یسبق للمتّھم اآلخر إیاد الغریب الذي عمل في  فقط عملیات االعتقال  تنفیذ  عن قمع االعتصامات، و  وكان مسؤوالً 
بشدة. خلص    تُجّرمھقد  التي  تلك    منھا  من المعلومات،  أنھ قد أدلى بالكثیرعلى فرع الخطیب، على الرغم من    القسم  ھیمنةتحّدث عن  

القسم مكلف�ا بالكثیر من  صالحیات فرع الخطیب، حیث كان  على    40  القسم  ھ من غیر المنطقي أن یستوليالمّدعیان العامان إلى أن 
. عالوةً على ذلك،  والمھام  من االختصاصات   إلى تكلیفھ بالمزیدیكن بحاجة  ، ولم  السریعقوات التدخل  أحد تشكیالت    بصفتھ  األعمال

 اط الفرع نفسھ. من قبل ضّب  251في الفرع م خضعوا للتحقیق أنھ 40 القسمأفاد جمیع الشھود الذین اعتقلوا من قبل 

 من المسؤولیة الجنائیة التخفیف محاوالت 

لم یتم تعلیق األشخاص على الجدران أو من السقف،    أنھ  مّدعیاللمدعیین العامین، حاول المتّھم أن یخفف من مسؤولیتھ الجنائیة    اوفقً 
م تعلیقھم من سمعوا معتقلین آخرین یت   و أشاھدوا  وح،  بْ بأسلوب الشّ من الشھود في شھاداتھم أنھم تعرضوا للتعذیب    الكثیرولكن، أفاد  

الجدران أو  الشأن، وھم:  .  السقف  في ھذا  بشھاداتھم  أدلوا  اللذین  الشھود  العامان عددا من  المدعیان  ،  P27، وP33، وP1[ذكر 
رئیس المفتشین  بل  أحد الشھود الذي ُعرضت شھادتھ في المحكمة من قباإلضافة إلى  ،  P46، وP39، وP35، وP32، وP28و

 .جسن ی الجنائیین دو

المعتقلین، ومع ذلك، تبنّى أنور ذلك   بحق على استخدام الوحشیة    اتمامً أن أنور لم یوافق  ب   وجب االعترافقال المدعیان العامان إنھ یت 
في الحاالت قد تُفضي  عارض أنور ذلك على سبیل المثال،  .الموقف فقط في الحاالت التي عرقل استخدام الوحشیة فیھا عملھ كمحقق 

معھ من قبل    أثناء التحقیق  أن أنور أوضح  أشار المدعیان العامان إلى.  المبرح  الضرب   جراءموت األشخاص أو فقدانھم الوعي    إلى
ھذا الشأن،    من التفاصیل في المزید    2017  ، تشرین األول/أكتوبر  27فورتمبیرغ بتاریخ  -مكتب الشرطة االتحادیة للوالیة في بادن

كونھا عدیمة الفائدة  ھ لم یعرف ماذا یفعل ببعض جثث المعتقلین التي كانت تُجلب لھ في بعض األحیان  " أن ا"متھّكمً أفاد  عندما  وذلك  
،  الموصوف أعالهالموقف ب اإلقرار أھمیة  تفوق  أھمیة الوظیفة والمنصب بالنسبة ألنور أن خلص المدعیان العامان إلى   .لعملھ بالنسبة 

  الدفاعبالتالي، كانت مرافعة  و.  توقیف المعتقلین في الفرع وصالحیات اتّخاذ القرار خالل مدة    بسلطة  أنھ تمتععلى الرغم من    وذلك
محاولة فاشلة إلنكار مسؤولیتھ عن الظروف واألفعال الالإنسانیة في الفرع والتي حصلت بمعرفتھ،    2020أیار/مایو    18بتاریخ  
 نطاق عملھ، وتحت إمرتھ.  وضمن

 ھجوم منھجي وواسع النطاق 

األوضاع في    تفاصیل   2021شباط/فبرایر    24الصادر بتاریخ   الُحكم  نص  المحكمة اإلقلیمیة العلیا في كوبلنتس قد أوردت في   بما أن
لم  فھجوم منھجّي وواسع النطاق ضد الشعب السوري،  عبارة عن  ، و"ووصفتھا بصورة صحیحة" على أنھا  مدة التوقیفسوریا خالل  

عن بعض الشھود الذین وصفوا األوضاع ذات الصلة بفرع الخطیب خالل تلك الفترة،    مقتضبة معلومات    سوى المدعیان العامان    یورد
 وھم: 

P1  ,P4  ,P8  ,P11, P12  ,P16  ,P19  ,P24  ,P26  ,P27  ,P28  ,P30  ,P31  ,P33  ,P34, P35  سارة فایز  ,P38, 
FR18 ,P41 ,P46, P47 ,P49 ,P50 ,.P57 

ُعرضت في المحكمة    أقوالھمأولئك الشھود وصفوا بأنفسھم األھوال التي حصلت في الفرع، أو أن    كل   أشار المّدعیان العامان إلى أن 
. ووصفوا كیف تعرض المعتقلون للضرب، والشتم، واإلھانة، وأنھم  أجروا مقابالت معھم عن طریق محققي الشرطة الذین سبق وأن  

حزن الشھود  أن  المدعیان العامان    واعتبربھذه األھوال حتى الیوم.    امتأثرً الكثیر منھم  ال یزال  والحیاة.    ھم إلىكانوا أقرب للموت من 
ووصف أولئك الشھود أنھم لم یتعرضوا للتعذیب،    لقى بظالل سحابة قاتمة على قاعة المحكمة أثناء اإلدالء بشھاداتھم.قد أدموعھم  و

الكائن في    السجنفترات زمنیة مختلفة في  ھم قبعوا  ولكنھم تمكنوا من سماع صرخات معاناة اآلخرین. أشار المدعیان العامان إلى أن 
وتضّور المعتقلون  .  ا أیضً   فیھ  الدماء والعرق والبرازامتزاج روائح  سوء التھویة، واألوضاع الناجمة عن  ، ووصفوا  251قبو الفرع  

  أن أقوال المّدعیان العامان    عدّ إلى التحقیق.  د اقتیادھم  عن   إال  الزنازین  ولم یُسمح لھم بمغادرة،  ُمنعوا من االغتسالعلى الدوام، و  اجوعً 
التي كانت تُعرف    5إلى الزنزانة رقم    اقتیاده  تمثل عینة من إفادات جمیع الشھود، ال سیّما وصفھ عملیةفي المحكمة    P28الشاھد  

شبیھة بقبر مظلم ُزّج فیھ    زنزانة  ھذه اللحظة، وكانت  إلى إنھ یشعر كما لو أنھ ال یزال یقبع في الزنزانة    P28وقال    "بزنزانة الموت". 
على الوقوف    P28  وأُجبر أمتار.    6-5، وبطول  متر  3.5-3نوافذ. وكانت بعرض  والضوء  لل  توافتقر،  اشخصً   140-130  بنحو
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  50*30، وفتحة في أسفل باب الزنزانة بمساحة  ااألخرى. وكان ھناك دورة میاه أیضً ى  لعلى إحدى قدمیھ، ثم عمتواصلة  ساعات  لست  
یختنقون. وعادةً    كادواأنھم  المعتقلون   وشعر سنتیمترا یدخل عبرھا ھواء وضوء خافت من الممر. واستخدمت مراوح الشفط للتھویة،  

 على التنفس. تھم ا أّدى إلى عدم قدرمالسّجانون بإغالق فتحة الباب، م عاقبھمما 

طبیبین مقیمین في المشفى الكائن بجانب فرع  كونھما قد عمال    األحوال في الفرع من وجھة نظر مختلفة   P51و  P56وصف الطبیبان  
الجفاف  یعانون من  إلى وجود معتقلین    باإلضافة ،  فیھالرعایة الطبیة  موارد  . ووصفا عدم كفایة  ا أیضً   وقاما بزیارة الفرع الخطیب،  

المدة    تعد من المؤشرات على طول لحاھم    وإطالق ،  الداخلیة  البول والبراز على سراویل المعتقلینآثار  إن    اأیضً وسوء التغذیة. وقاال  
،  )الُخّراج الخمج (من المعتقلین بمختلف أنواع    الكثیر  عن إصابةالطبیبین    حدیثالتي قضوھا في الُمعتَقَل. كما أشار المدعیان العامان إلى  

فقط، ولم  یقدموا العالج بحده األدنى  بأن  الرعایة الطبیة    يمختصّ ُسمح لكانوا في وضع یھدد بقاءھم على قید الحیاة. ومع ذلك،  أنھم  و
یُسمح لھم بتحدید طبیعة العالج أو من ینبغي لھ أن یحصل علیھ. وكانت رائحة المعتقلین كریھة جد�ا، وكانت ثیابھم ممزقة. ولم یجُرؤ  

للطبیبین،  ا. ووفقً وقاموا بمعاقبتھ، السجانونقاطعھ ،  تحدث أحدھمإذا و، لإلصابة الحقیقیةقلة منھم على إخبار الطبیب باألسباب  ى سو
أو الفشل    ةالجلط اإلصابة ب للوفاة، من قبیل    كاذبة  اتم التستر على النطاق الكلّي للتعذیب باستصدار شھادات وفاة مزیفة تعطي أسباًب 

طبیبة مقیمة في مشفى    2021تشرین الثاني/نوفمبر    18أن تُدلي بشھادتھا بتاریخ    من المفترض الشاھدة التي كان  وتعمل    . يالكلو
عرض كبیر المفتشین الجنائیین فراي إفاداتھا السابقة التي أدلت بھا أثناء مقابلتھا  ف،  شخصی�الم تمثُل أمام المحكمة  . واأیضً   الھالل األحمر 

 المحكمة.  أمام تي زمیلیھاأقوالھا ما ورد في إفادمع الشرطة. وأّكدت 

یبِد أّي منھم رغبةً واضحة  ، حیث  دمصداقیة أولئك الشھو   الشك ال یخالط   خلص المدعیان العامان إلى أن    ا تجریم المتّھم. ووفقً ب لم 
، والمطبخ  اإلجراء األمني: حفل االستقبال، وما یلي  التفاصیل الصغیرة، من قبیلنفس    اجمیعً للمدعیین العامین، ذكر أولئك الشھود  

لالنتظار،   الخارجیةكمكان  والّدَرج،والساحة  ومیماتي    ،  وأبو غضب  األول،  الطابق  التحقیق في  القبو وغرف  في  السجن  ومرافق 
علیھا،    التوقیع  على  أُجبر المعتقلونواألوامر غیر الُمعلنة باستخدام التعذیب، واالعترافات المعّدة مسبقًا التي    نبوصفھما أعنف سّجاَنیْ 

وتقیید عدد مّرات وأوقات استخدام دورات المیاه، والزنازین المزّودة بنوافذ مّطلة على الخارج، واألنبوب األخضر الذي یحمل اسم  
آخر ما یربطھم بالعالم الخارجي    على أنھ األذان    یرفعأحد المسؤولین في األمم المتحدة، وعدم كفایة الطعام، "وصوت المؤذن وھو  

 بعید جد�ا عنھم". كأنھ والذي بدا  

بغیر وجھ    الحریة للحرمان من    أثناء مدة التوقیف  تعرضوا  قد  معتقلینأن آالف ال  في  خلص المدعیان العامان إلى أنھ لیس ھناك شكّ 
الجسدي، واالعتقال في ظروف   العلیا في كوبلنتس  بالتعذی   شبیھةحّق، والتعذیب  المحكمة اإلقلیمیة    الُحكم   نص   في  ذلكب. وأّكدت 

   .2021  ،شباط/فبرایر 24الصادر بتاریخ 

 والوفاة أعداد حاالت التعذیب 

والبالغ عددھا    أثناء مّدة التوقیف  251تعذیب التي حصلت في الفرع  ال  حاالت المتھم    لصالح یُحسب  یتوجب أن  أنھ    أفاد المدعیان العامان 
. وفي سیاق توضیح كیفیة إحصاء ذلك العدد، أشار المدعیان العامان إلى مرافعة دفاع أنور التي أفاد فیھا أنھ لم یمّر یوم  حالة  4,000

  1,000لم یقل عن    فیھ   . وقال إن عدد المعتقلیناشدیدً   ااكتظاظً   251فیھ سجن الفرع    یشھدلم    2011  ، آذار/مارس  15واحد منذ تاریخ  
للمدعیین العامین، لم یكن ھناك مدة اعتقال محددة، واختلفت مدد اعتقال أولئك الشھود   ا . ووفقً عن ذلكالعدد زاد ما  اكثیرً وبل ال ، اأبدً 

  ،P50و  ،P4واعتُقل كل من  أن یقبع في الفرع مدة تتراوح بین بضعة أیام إلى ثالثة أسابیع.    أُجبر معظمھم علىفي فرع الخطیب.  
  أن افترض المدعیان العامان  علیھ،  و  ثالثة أشھر. مدة تقرب ال  P22لشھرین، فیما اعتقل    P1واعتُقل   . اواحدً   ا شھرً و[...]    NW15و

لكان  ،  اشھرً   16  كانت   أن مدة التوقیف   جدالً   لو فرضنا إلى فرع آخر. و  نقلھ عنھ، أو  اإلفراج  نحو شھرین في الفرع قبل    بقي كل معتقل  
 5,000عدد المعتقلین    لبلغمتوسط مدة االعتقال على أنھا ثالثة أشھر،    حددنا. ولو  تلك الفترةفي    قد اعتقلوا  على األقل  شخص  8,000

إیاد الغریب الذي أخبر مكتب الشرطة    تلك األعداد . وأكد  لصالح المتھم  4,000عدد المعتقلین على أنھ  حساب  ا  ین ، یتوّجب عللذا.  لمعتق
  75 أن ضربنا مثًال شخص قد اعتقلوا واقتیدوا إلى فرع الخطیب. فلو   100نحو أن  2011الجنائیة االتحادیة بألمانیا في تّموز/یولیو 

خالل    معتقل   24,000  لىإ  العدد بناء على أقوال إیاد الغریب   یصلقد    منھم قد أُفرج عنھ،  ا، وأن بعضً المظاھراتقد اعتقلوا في  ھم  من 
إنھ  الغریب  التوقیف. وقال  قد   مدة  نفسھ  اعتقال    ھو  الفترة    1,000شارك في  تّموز/یولیو    الواقعة شخص في    وكانون   2011بین 

  .2012الثاني/ینایر

إیاد الغریب إلى مكتب    وقّدمأثناء مدة التوقیف.    251توفوا في الفرع    معتقًال   30  ما ال یقّل عن  كما خلص المدعیان العامان إلى أن
.  الرھیبة  وتبعاتھا،  251من التفصیل بخصوص تجربة االعتقال في الفرع    درجةتنطوي على    االشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أوصافً 

في الفرع في الفترة الواقعة بین  جثث 10بأم عینیھ لفرع. وشاھد أثناء التحقیق معھم في ا تكرر أمر وفاة المعتقلینما  الھ، كثیرً  اووفقً 
على رأسھ  ضرب ُمعتقل  على    أحد السّجانینإقدام    2011بین تّموز/یولیو وأیلول/سبتمبر    شھد ، و2011أیّار/مایو وحزیران/یونیو  
كبیر    . لقد أّكد أي شكّ مصداقیة إفادات الغریب    ھ ال یعتري. خلص المدعیان العامان إلى أن تھإلى وفا  أفضىباستخدام سیخ معدني، ما  

تأّكد  ،  ما سبق. وفي ضوء  بشكل أساسي  إفاداتھ  علىھ  الحكم الصادر بحق  یقومإذ  ،  اأیضً   إفادات إیاد الغریب  دویسنجالمفتشین الجنائیین  
 : ما یلي

 ،2011یونیو أشخاص بین أیار/مایو وحزیران/ 10وفاة  •
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 .2011تموز/یولیو أیلول/سبتمبر بین  شخص  وفاة •

لعدم رغبتھ    اشھادتھ في المحكمة نظرً   عرض كبیر المفتشین الجنائیین كنابمان، الذي  FR18  الشاھد  أشار المدعیان العامان إلى أن
ص أثناء إحدى جلسات التحقیق التي خضع لھا، عقب فترة  اشخأحد األبشھادتھ في المحكمة في كوبلنتس، قد شھد وفاة    اإلدالء في  

آذار/مارس   أوائل  اعتقالھ في  أن    وتأكد  . 2012قصیرة من  التواصل بشكل جیّد مع مترجم مكت   FR18كنابمان من  ب  تمّكن من 
  كان منفعًال   الشاھدمصداقیة، وأن  ذات    FR18أنھ یرى أن شھادة    االشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا. وأخبر كنابمان المحكمة أیضً 

حول المحاكمة التي لم یوافق علیھا. وبالتالي، یرى المدعیان العامان    آرائھكنابمان والقضاة عن  ل  FR18  أعرب جد�ا أثناء المقابلة. كما  
 : تأكد ما یليتلك الحادثة. وقاال إنھ  لتلفیق FR18أنھ لیس ھناك أي سبب ظاھر قد یدفع 

 . 2012في آذار/مارس  وفاة شخص واحد  •

  2011  في الفرع بین أواسط تّموز/یولیو   ا شخصً   15وفاة    شھدقال إنھ  و   . P4المّدعیان العامان في حدیثھما بإیجاز إلى شھادة    ثم أشار 
أُغمي علیھ في إحدى الزنازین الجماعیة بسبب    من العمر  . وكان بین المتوفین طفل دون السابعةمن العام نفسھ وأواسط آب/أغسطس  

  ا وكأن شیئً في الردھات  تُركت  جثثھم    وأن بسبب تعرضھم للتعذیب،    ا شخصً   13وفاة    P4سوء التھویة. وباإلضافة إلى ذلك، وصف  
وصف   P4. وقال المدعیان العامان إن لشاھدل ا وفاتھ، وفقً ، مما أّدى إلى جرتھعلى حن  المبرح  للضربشخص آخر  وتعرض . لم یكن

  P4 وصفھا الدقة. ما یلي ھو عدد حاالت الوفاة التي  تفتقر إلىكونھا ذكریات  استثناؤھاتم المزید من حاالت الوفاة في الفرع، ولكن، 
 : تأكد ما یليحیث بدقة،  

 . 2011آب/أغسطس  ومنتصف تّموز/یولیو  في الفترة بین منتصف ) في الفرع واحد   طفلینھم ب ( ا شخصً  15وفاة  •

أشخاص    10  ما ال یقل عن  شھد وفاة  إنھ لمحكمة  ل،  حكم عملھب   251زار الفرع  وفي مشفى الھالل األحمر،    االذي عمل طبیًب   P36  قال 
أشار    .2012  ،آب/أغسطس  18  بتاریخ  وانتھىتموز/یولیو    19  تاریخأول أیامھ    وافق، والذي  2012  من العام  أثناء شھر رمضان

اإلطار الزمني    یشمل  ي متأثرین بإصابتھم.فاالمشأحد  ي  ف  االحقً أو    ،في السجن  افورً   توفوا  إما  المدعیان العامان إلى أن أولئك األشخاص
أن    أن نفترض  یتوجب علینا،  وعلیھ. 251في الفرع    اشخصً   15وفاة   P4الفترة الزمنیة التي شھد فیھا    2012لشھر رمضان للعام  
على أن  غیر قادر    P36ا كان  . ولمفي الفرع نفسھ   P36التي شاھدھا  الجثث    ھي نفسفي فرع الخطیب    P4الجثث التي شاھدھا  

  P36أفاد  كما  توفي في المشفى.    ا واحدً  اأن شخصً أن نخلص إلى  بإمكاننا  المشفى،  والذین توفوا في الفرع،   المعتقلینبدقة عدد  یتذكر  
، ونھایة العام  2012بین شباط/فبرایر    ما   في الفترة الواقعة  في المشفىحالة أخرى   100حالة وفاة في فرع الخطیب، و 50أنھ شھد  
تخمینات.   مجرد كانت ألنھاإصدار الحكم،   اعتبارات بھا في كي یُؤخذلدقة الكافیة افتقرت أقوالھ في ذلك الخصوص ل. ولكن، 2013

المدعیان العامان  . وخلص  لم یتضح عددھم على وجھ التحدید، وأم ال  أثناء فترة التوقیف   توفي أشخاص كما أنھ من غیر الواضح ما إذا  
 : قد تأكد ما یليإلى أنھ  

 . 2012أغسطس /وآببین تموز/یولیو   وفاة شخص واحد  •

  مكث   التيزنزانة الجماعیة  ص في فرع الخطیب في الاشخأحد األ وفاة    ومشاھدتھ ،  P46اعتقال    یة وصف المدعیان العامان بإیجاز كیف
P46    وأشار المدعیان العامان باقتضاب إلى    إلى مشفى حرستا بسبب حالتھ الصحیة السیئة.نقل  قبل أن یُ   ، اعتقالھ األولى  ةلیل  طیلة فیھا
  ت أھدافھ ، والذي كان األعمىمن ضروب التعذیب    ا "ضرًب   مثلتھا  في المشفى، وخلصا إلى أن   السائدة  الظروف ب   المتعلقة   P46  أقوال 
لسجانین ومقدمي  سنحت ل  ارتُكب التعذیب بحق المرضى لمجرد أن فرصة ذلك قدلربّما  والمعلومات".    استخالص كل البعد عن    بعیدةً 

، ُخصص لكل فرع  P46غرفتھ في المشفى. وبحسب  شاركوه    251مرضى آخرین من الفرع    أن  P46. ووصف  الصحیة  الرعایة
یعرف ذلك الشخص من  الشاھد  كان  و.  251في المشفى، وكان أحدھما من الفرع  ه  دوجو مساحة في المشفى. وتوفي شخصان أثناء  

مساعدة، وأُصیب بالُحّمى في نھایة المطاف،   دون الذي منعھ من استخدام دورة المیاه  إلى الحد إلصابات شدیدة  ھ قبل، ووصف تعرض 
.  باردةً   أصبحتبعد أن    االسجانون بجر الجثة خارجً   وقام،  P46فیھ  نام  ما أفضى إلى وفاتھ. وتوفي شخص آخر في نفس السریر الذي  

مّرةً أخرى في أوائل تّموز/یولیو. ووصف    251إلى الفرع  نُقل  بعد أن    الزنزانة الجماعیة،أخرى في    حاالت وفاة ثالث    P46وشھد  
الفترة الزمنیة التي شھد  بعض الشيء  تداخلت  ووفاتھم.    أمرمن    تثبتوابعد أن  المتوفین  كیف قام المعتقلون اآلخرون بالدعاء ألولئك  

التي  الوفیات الثالثة  أن    أن نفترض  یمكننا،  لذاالشيء نفسھ.    P4في المھجع مع تلك التي شھد فیھا  وفاة    حصول حاالت   P46فیھا  
 : تأكد ما یلي. وعلیھ، حالة 14والبالغة عددھا   P4 اوصفھحاالت الوفاة التي   ضمن  علیھا تندرج P46شھد 

 في مشفى حرستا.   251من الفرع  شخصینوفاة   •

إحدى  في إلى المشفى  وصلت و  في الفرع. وفیاتفي مشفى الھالل األحمر المحكمةَ أنھ لم یشھد حصول  االذي عمل طبیًب  P51أخبر 
، وذلك في  أصحاب تلك الجثثأن یؤكد وفاة وُطلب منھ ، 251سیارة نصف نقل (بیك أب) محملة بجثتین أو ثالث من الفرع   المرات

  على تحدید   تدخلّھ اقتصر  فحصھم بطریقة صحیحة، ومن    P51وُمنع  .  2011بین الربیع وحزیران/یونیو    الواقعة   في الفترة  أحد األیام 
التي  نفسھا  ما إذا كانت تلك الجثث ھي  تحدید    لیس باإلمكان. ولكن،  على عظمجلد  كانت أجسادھم مجرد    حیثسیئة جد�ا،  ال  حالتھم

   ن. وھي نفسھا التي وصفھا الشھود اآلخر P51أن الجثث التي شاھدھا  علینا أن نفترض، وعلیھن.  وشاھدھا إیاد الغریب أو اآلخر

https://syriaaccountability.org/updates/2021/08/05/inside-the-raslan-trial-trauma-justice-and-politics/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/09/04/inside-the-raslan-trial-torture-an-insider-witness-and-facebook/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/07/29/inside-the-raslan-trial-it-is-a-state-of-chaos-the-most-important-thing-to-people-is-that-they-stay-in-power/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/23/inside-the-raslan-trial-impertinence-defense-counsel-questions-the-role-of-anwar-al-bunni/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/10/21/inside-the-raslan-trial-you-cannot-imagine-such-things/


International Research and 
Documentation Center  

28 

  على   الوقوف أثناء مدة التوقیف. ولكن، لم یكن باإلمكان    251من الفرع    معتقًال   30  ما ال یقل عن  وفاة خلص المّدعیان العامان إلى  
وإلى  ،  الشھود الضحایا واألطباء  شھاداتیرجع ذلك إلى فحوى  وطبیعیة،    تكون وفاتھم. ویستحیل أن  على وجھ التحدید  أسباب الوفاة

فرع الخطیب، ومشفى    داخلجمیعھا    تكمنحزمة مسببات  في    وفاتھمأسباب    تتلخصالسیئة. لربّما    والظروف تعرض المعتقلین للتعذیب  
الذي تفحص ملفات قیصر للمحكمة    األستاذ الدكتور روتشیلدخبیر األدلة الجنائیة    وأكد.  لذلك الفرع حرستا الذي یعد بؤرة تعذیب تابعة  

،  متشابھة  اآثارً تحمل  أن جمیع تلك الجثث  شدد على    كما  .ألسباب غیر طبیعیة  الجثث المعروضة في ملفات قیصروفاة  یرجح  أنھ  
  إنھقال المدعیان العامان  ھ قد تم على نحو منھجي استخدام نفس األدوات، والتعذیب بأسالیبھ وظروفھ المختلفة.إن یمكننا القول ، وعلیھ

 . للتوّ ذُكرت التي  الثالثین حالةباستثناء  ،لمتھمااألخرى إلى حاالت الوفاة جمیع ب  یُسند التسبب لیس باإلمكان أن 

المدعیان  . وأضاف  فحسب  وعیھ أو أنھ فقد  بالفعل  توفي  كان قد  متأكد إذا  نھ بدا غیر  ولك  وفاة أحد المسنین،أنھ شاھد  الشرطة    P5أخبر  
ن  امكان وزم  عدم وضوح بسبب  في االعتبار عندما تقدما بطلب الئحة االتھام،   P18قریب  و   P17وفاة شقیق  ا لم یأخذا  العامان أنھم

  أحد األشخاص الذي أُصیبالمحكمة عن    P57أخبر  و  في ھذه المحاكمة.   األدلةإبراز  غیر واضح حتى بعد  بقي    ما  ، وھو حصولھما
   .وفاتھ ر الناري الذي أُصیب بھ قبل اعتقالھ ھو سبب  ولم یتسنّى تحدید ما إذا كان العیا  .ا الحقً توفّي بعیار ناري، و

ن أنور  تحت إشراف أنور. وكا  فرع الخطیب قد فارقوا الحیاة أثناء فترة التوقیف من معتقلي    معتقًال   30خلص المّدعیان العامان إلى أن  
 . على أن یعرف أن ذلك قد یحصل، وسوف یحصل، وأنھ أقر بحصول ذلك بكل استخفاف  اقادرً 

 العنف الجنسي بوصفھ جریمة ضد اإلنسانیة 

،  وP29،  وP28،  وP27،  وP12،وP4 ،  P16، وكذلك الشھود  ودرویش،  يّن البُ و  ،ورمانت أشار المدعیان العامان إلى أن الخبراء  
P46و ،P50و ،P57عدم االستھانة  وتحدثوا عن   قد أدلوا بشھاداتھم حول العنف الجنسي ودوره المركزي في أجھزة المخابرات.  و

أن یفعل   ى إل بھ لعنف الجنسي قد یدفع باضحایا العنف الجنسي، وقالوا إن مجرد تھدید شخص أو أحد أقاربھ بوصمة العار التي تلحق ب 
ورد في تقاریر أعدتھا  و.  االخوض في موضوع العنف الجنسي علًن باإلمكان    لیس أي شيء للحیلولة دون حصول مثل ذلك األمر. و

استخدام    تكررتفاصیل تبیّن    2012، وشباط/فبرایر  2011تشرین الثاني/نوفمبر    فيمفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین  
شباط/فبرایر    24الصادر في    الحكممدة التوقیف. وأّكد القضاة في    أثناء  تشمل ما كانالعنف الجنسي في سوریا قبل الثورة وبعدھا،  

 وجود ھجوم منھجّي وواسع النطاق أثناء مدة التوقیف.  2021

المحكمة أنھا ھي وأخواتھا تلقّین تھدیدات   P19وأخبرت    بره.وصف إدخال عصا في دُ   P1إلى أن    اأشار المدعیان العامان أیضً 
للمدعیین    اووفقً   للمحكمة كیف قام أحد السجانین بدفع رأسھا في ِحْجره عنوةً.   P42ووصفت    من العنف الجنسي بحقّھن.  أشكال بارتكاب  

الحوادث الثالث  یمكن اعتبار  م أي رغبة في تجریم المتھم. لذا،  متّسقة ومترابطة، ولم یُبِد أّي منھ  االعامین، قّدم أولئك الشھود أوصافً 
 . ُمشار إلیھا وقائع مؤكدة ال

السجانین السیئة    تعرضت لنظرات حیث  لعنف الجنسي، ل  ضحیة  إنھا لمحكمة  قالت فیھا لالتي    P32 شھادة   أشار المدعیان العامان إلى 
بشأن العنف الجنسي الدقة الكافیة فیما یتعلق    أقوالھا  تتضمنتعرّضت لصدمة شدیدة، ولم  ھا  وأشار المدعیان العامان إلى أن   .واعتداءاتھم

الحدث  بھ في مقابلتھاومكانھ   بوقت  أفادت  بین ما  الشرطة، و  . وثمة مفارقات جوھریة  بھا  ما ورد  مع  أدلت  التي    أمام في شھادتھا 
 ، ومكان حصولھا. من تلك التي لم تحصل التي حصلت األفعال  تمییز. وعلیھ، یستحیل أن یتم المحكمة

 تقییٌم قانوني 

النظر في    مجال  المحكمة وصالحیاتھا في   لمدى اختصاص  تقییم متعمق یتم إجراء  أن    من غیر الضروري   للمدعیین العامین،  ا وفقً 
من    1المادة    لوضوح ذلك في مبدأ الوالیة القضائیة العالمیة كما ھو منصوص علیھ بموجب أحكام  انظرً   ،الجرائم المسندة إلى المتھم

ا في    . قانون الدولي مدونة الجرائم ضد ال بألمانیا مؤخر�   28  بتاریخالصادر    الحكموعالوةً على ذلك، أكدت محكمة العدل االتحادیة 
الثاني/ینایر ا  2021  ،كانون  الحاالت  تنطبق على  الوظیفیة ال  الحصانة  القانون  لمندرجة  على أن  الجرائم ضد  ضمن نطاق مدونة 

 ، شباط/فبرایر  24أكدت المحكمة اإلقلیمیة العلیا في كوبلنتس في الحكم الصادر بتاریخ  و  محاكم ألمانیا.بعض  تنظر فیھا    الدولي، والتي
الشھود    ووفر " ضد السكان المدنیین السوریین أثناء مدة التوقیف.  اواسع النطاق "أیضً   ،وفي ھذه الحالة  ، وجود ھجوم منھجي  2021

أن النظام السوري قد صعّد من    شّك في ال والھجوم.  ذلك  حصول  على  براھین وتأكیدات الذین أدلوا بشھادتھم عقب إصدار ذلك الحكم 
  وتوفي .  2021  ، كانون األول/دیسمبر  7خ  وحشیة أفعالھ بحق المجتمع المدني المعارض حتّى نھایة مدة التوقیف ذات الصلة بتاری 

أجھزة   أیدي على  ء سوء المعاملة التي تلقوھاجرا آالف أفراد المعارضة السوریة والمدنیین الذین لم یتبعوا للمعارضة بصورة مباشرة 
  2012سبتمبر  / وأیلول  2011  ،نیسان/أبریل  29شخصاُ بین    30  ما ال یقل على . وتوفي  2012المخابرات حتى كانون األول/دیسمبر  

الحقیقیة.    وفاتھمأسباب    یتم تقصي  أن  اممكًن . ولم یكن  فیھ  في فرع الخطیب حیث تولّى أنور منصب رئیس التحقیق، وأمور السجن
المسندة إلى المتھم قد حصلت منذ وقت طویل،  عتمد على شھادات الشھود كون الجرائم  یجب علینا أن ن وأشار المدعیان العامان إلى أنھ  

 حالی�ا.  وكون إجراء تحقیقات في مسرح الجریمة أمر غیر ممكن

 حزمة الجرائم المرتكبة عن طریق الفعل أو االمتناع عن الفعل 

 جرائم القتل 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/09/04/inside-the-raslan-trial-torture-an-insider-witness-and-facebook/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/23/inside-the-raslan-trial-an-unexpected-witness-a-missing-witness-and-a-rejected-witnesses/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/05/07/inside-the-al-khatib-trial-the-first-four-days/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/07/inside-the-raslan-trial-notes-of-compassion-from-raslan-and-scms-director-testifies/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/09/04/inside-the-raslan-trial-torture-an-insider-witness-and-facebook/
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/2020/10/29/inside-the-raslan-trial-the-musician-and-the-blogger/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/04/29/inside-the-raslan-trial-a-new-room-raises-old-concerns-about-transparency/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/05/13/inside-the-raslan-trial-i-am-not-me/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/05/13/inside-the-raslan-trial-i-am-not-me/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/23/inside-the-raslan-trial-impertinence-defense-counsel-questions-the-role-of-anwar-al-bunni/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/10/21/inside-the-raslan-trial-you-cannot-imagine-such-things/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/23/inside-the-raslan-trial-an-unexpected-witness-a-missing-witness-and-a-rejected-witnesses/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/25/inside-the-raslan-trial-the-czech-and-a-journalist-the-corpses-head-knocked-against-each-step/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/02/inside-the-raslan-trial-incidents-or-a-revolution/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/10/inside-the-raslan-trial-i-abandoned-my-memories/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/index.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=116372&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=116372&pos=0&anz=1


International Research and 
Documentation Center  

29 

اإلھانة، والشتم، والعنف، فیما تضمنت  حصول جرائم عن طریق الفعل في فرع الخطیب، من قبیل    اكثیرً للمدعیین العامین، تكرر    اوفقً 
العالج الطبي.  ُسبُل  النظافة الشخصیة، وأدوات  الطعام، و  الحصول على  الجرائم المرتكبة عن طریق االمتناع عن الفعل الحرمان من

في    للعالج الطبي  بحاجة األشخاص ما كانوا  أولئك  وتُنسب معظم حاالت وفاة األشخاص إلى الجرائم المرتكبة عن طریق الفعل، إذ أن  
یستدعي الكثیر من الجھود  ل األمر  لم یكن  لضروب سوء المعاملة الجسدیة والنفسیة. باإلضافة إلى ذلك،    ھملوال تعرض  المقام األول 

القانون الدولي،    7من المادة    1التنظیمیة للحیلولة دون حصول حاالت سوء تغذیة. وبموجب أحكام الفقرة   من مدونة الجرائم ضد 
من قانون    211من المادة    2جریمة قتل مرتكبة عن طریق الفعل. وبموجب أحكام الفقرة    30  وقوعتأكید  دعیان العامان إلى  خلص الم

. ویعّرف القضاء الدوافع  تلك  وراء ارتكاب جرائم القتل العمد  كامنة   العقوبات الجنائیة األلماني، استنبط المدعیان العامان أنھ ثّمة دوافع
حید وراء التعذیب  ، بحسب المدعیین العامین. إن القصد الواتمامً الحالة    على ھذهینطبق    وصف الكامنة على أنھا دوافع دنیئة، وھو  

كبیرة من السوریین المدنیین في نیل الحریة، حیث استھدفت تلك الجرائم    شریحةوجرائم القتل ھي وأد الرغبة الشرعیة والمسالمة لدى  
 في التظاھر ضد النظام.  ااألشخاص الذین شاركوا حقیقةً أو زعمً 

 التعذیب

من مدونة الجرائم ضد القانون الدولي    5من الفصل    7من المادة    1متطلبات الفقرة    استوفیت   أنھإلى    االمدعیان العامان أیضً   توّصل 
على أقل  للتعذیب خالل مدة التوقیف. و ال یمكن حصره من األشخاص عدد لتعرض انظرً جریمة ضد اإلنسانیة] الذي یشكل [التعذیب 

.  2012 ،أیلول/سبتمبر 7و  2011 ،نیسان/أبریل 29بین في الفترة الواقعة  251للتعذیب في الفرع  شخص 4,000تعّرض تقدیر، 
إلى أن ظروف االعتقال في الفرع    2021  ،شباط/فبرایر  24الصادر بتاریخ    الحكمتوصلّت المحكمة اإلقلیمیة العلیا في كوبلنتس في  

   . ما سبقھي تعذیب بحد ذاتھا. ولم یُِرد المدعیان العامان إضافة أي شيء إلى 

 األذى الجسدي الخطیر 

من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني، ال یمكن أن نُغفل األذى الجسدي الخطیر الذي تعرض لھ من سبق    224لنص المادة    اوفقً 
وأشار المدعیان العامان إلى أن المعتقلین تعرضوا    بصفتھم الطرف المّدعي. ، وشاركوا في ھذه المحاكمة  251ى الفرع  لدم  اعتقالھ

للضرب أثناء حفل االستقبال، وعلى طول  وا  للشتم واإلھانة واالحتقار وسوء المعاملة الجسدیة منذ لحظة إلقاء القبض علیھم. وتعّرض 
، وتعرضوا  اآلالمن أولئك األشخاص قد عانوا الكثیر من  ھ من المسلم بھ أإلى زنازینھم. وقال المدعیان العامان إن   الطریق وصوالً 

باإلضافة إلى    الإنسانیة، وھو ما قالھ عدد من الخبراء،   ا عن ذلك، تضوروا من الجوع، وقاسوا ظروفً   وفضًال .  للكثیر من اإلصابات
P36،  وP51  ضحیة    ھماحتمالیة وقوعصحة المعتقلین تضررت جراء العبء النفسي المترتب على    مما ال شّك فیھ أن  . للمحكمة

ومن  الموت. خشیة أو   أو الكراھیة، المنفردات، الشعور القاتل بالوحدة فيالمھاجع أو  مةمداھ لحظة للعنف مّرة أخرى، أو خوفھم من  
وذلك بما ال یصب في  على عدة أفعال جرمیة،    زأ جاء ارتكاب الجریمة على شكل فعل جرمي واحد مستمر، ولیس مج ،ناحیة قانونیة

وء المعاملة الجسدیة  المعتقلین إلى الفرع وحتى مغادرتھم، تعرضوا لضرب من سوبمجرد وصول أولئك  .  المّدعي   الطرفمصلحة  
من قانون اإلجراءات الجنائیة    223(بموجب أحكام المادة    ابسیطً لحق بھم  ال یُعّد األذى الجسدي الذي    طیلة مدة اعتقالھم.والنفسیة  

وضّم  ألنھ اقتُرف ضمن إطار نظام.    االجنائیة األلماني) نظرً   من قانون اإلجراءات   224(بموجب أحكام المادة   ااأللماني)، بل خطیرً 
في    ضالعین  كثیر من السّجانین وضبّاط التحقیق ال  وكان .  وأداء وظائفھ  أسھموا في إدامة عملھمن األشخاص الذین    ا ذلك النظام عددً 

المسؤولیة،    وتحّملاألوامر  إصدار    مثل أنورآخرون  أشخاص    بینما تولّى، واالعتداء علیھم،  ضربھمحرمان المعتقلین من الطعام، و
قام بأفعال بعینھا بصورة    ھویة الشخص الذيوعلیھ، خلص المّدعیان العاّمان إلى أن تحدید    حیث تصرف الجمیع بصورة مشتركة. 

 تم استیفاء معاییر   قد   إلى أنھ، وخلصا  مختلفة  أجسام . كما أضافا أن المعتقلین تعرضوا للضرب باستخدام  غیر ذي صلة  مباشرة ھو أمر
من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني،    224من المادة    1من الفقرة    4حكام البند  أل   اوفقً شخص  إلحاق أذى جسدي خطیر ب ب   االشتراك

وأشارا  ماني.  من قانون اإلجراءات الجنائیة األل  224المادة  من    1الفقرة  من    2] بموجب أحكام البند  أجساموكذلك [معاییر استخدام  
،  P32و،  P38و،  P39و،  P27و،  P25و،  P19و،  P12و ،  P11و،  P1:  من أوصاف ذات صلة   الشھود التالیین  ما أورده إلى  

 . P47و، P44و،  P50و، P22و

من   1من أحكام الفقرة  4والبند   1البند و ، 223من المادة  1الفقرة كّل من أحكام  نفاذبناًء على ما سبق، خلص المدعیان العامان إلى 
بعض  وقائع تعرض    كي یوضحا من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني. وأشارا باقتضاب إلى شھادات عدد من المّدعین    224المادة  

أ للضرب  المعتقلین   الوقائع  جسامباستخدام  تلك  ا ، وكیف أن  إلى مصاف  الجسدي:  ترقى  ،  2011أیار/مایو    في  P28اعتُقل  ألذى 
عندما أُعید إلى الفرع  ، ومرة أخرى  285یتم نقلھ إلى الفرع  ا قبل أن  تعرض للضرب بواسطة جسم مو  .251مّرتین في الفرع  و

اعتُقل  وذلك بسبب االنقطاع في ارتكاب الفعلین.    ،مكرر في حالتین  بشخص   أذى جسدي   إلحاق  مصافّ   . ویرقى ما سبق إلى 251
P41    وتعرض    ألسبوع واحد.   251قبل أن یتم نقلھ إلى كفرسوسة، ثم أُعید إلى الفرع    2011في تشرین األول/أكتوبر    251في الفرع

ما في ثالث وقائع    بشخصأذى جسدي    إلحاقإلى مصاّف    الحاالتفي الفرع للمرة الثالثة. وترقى تلك    اعتقالھللضرب مرة أخرى أثناء  
  إلى بعد أن مكث لیلة في فرع الخطیب، نُقل  و  . 2012في حزیران/یونیو    40  القسم جد�ا في    ئةسی لمعاملة    P46  تعرض.  منفصلة

على ید سّجانین من فرع    للضرب في المشفى معتقلین آخرین من الفرع. وتعّرض  مشفى حرستا حیث أُلقي بھ في إحدى الغرف رفقةَ 
الفرع    إمرة . وظّل تحت  أجسامباستخدام  للضرب    ا تعرض أیضً حیث    251إلى الفرع  یُعاد  موظفي المشفى قبل أن  بعض  الخطیب و

  تلقتما    ا كثیرً .  بشخص أذى جسدي    إلحاق فیھ على الدوام. وترقى حالتھ إلى مصاّف حالة    معتقًال   ، على الرغم من أنھ لم یبقَ 251
P42    إلى الفرع    توّجھتثم  ورفضت بادئ األمر،    .2011  ،آذار/مارس  17وذلك بتاریخ    251أن تتوجھ إلى الفرع  أوامر مفادھا

https://syriaaccountability.org/updates/2021/07/29/inside-the-raslan-trial-it-is-a-state-of-chaos-the-most-important-thing-to-people-is-that-they-stay-in-power/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/10/21/inside-the-raslan-trial-you-cannot-imagine-such-things/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/10/29/inside-the-raslan-trial-the-musician-and-the-blogger/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/10/29/inside-the-raslan-trial-the-musician-and-the-blogger/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/25/inside-the-raslan-trial-the-czech-and-a-journalist-the-corpses-head-knocked-against-each-step/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/04/08/inside-the-raslan-trial-i-know-this-manbut-he-is-not-abu-ghadab/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/04/29/inside-the-raslan-trial-a-new-room-raises-old-concerns-about-transparency/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/08/12/inside-the-raslan-trial-the-people-were-monsters-but-the-cockroaches-were-kind/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/08/05/inside-the-raslan-trial-trauma-justice-and-politics/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/10/inside-the-raslan-trial-i-abandoned-my-memories/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/03/25/inside-the-raslan-trial%E2%80%AFthere-was-always-hope-and-fear/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/10/21/inside-the-raslan-trial-you-cannot-imagine-such-things/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/09/inside-the-raslan-trial-no-enforced-disappearances/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/23/inside-the-raslan-trial-impertinence-defense-counsel-questions-the-role-of-anwar-al-bunni/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/05/13/inside-the-raslan-trial-i-am-not-me/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/08/19/inside-the-raslan-trial-the-one-who-is-arrested-is-lost-the-one-who-is-released-is-newborn/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/23/inside-the-raslan-trial-impertinence-defense-counsel-questions-the-role-of-anwar-al-bunni/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/02/inside-the-raslan-trial-incidents-or-a-revolution/
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حالھا  بضربھا بخرطوم المیاه، لإلساءة  تتعرض . وبعد مرور بضعة أیام، تم اقتیادھا إلى القبو حیث رة ألول م في أوائل نیسان/أبریل
م  وعلى الرغم من كونھا ل  . أكثر من مرةاللیلة ھناك. وتكرر حصول ذلك اإلجراء  تُمضي تلك  أن    وأُجبرت علىاألخریات.    كحال 
ن ذلك یرقى إلى  وبوسعنا القول إظروف االعتقال السیئة، وتعّرضت للشتم، والضرب.    قاست   زمنّیة طویلة،  لفتراتفي الفرع    تُعتقل
، وكان  في القبو أول مرة  . وحصلت إحدى تلك الحاالت أثناء التحقیق معھابشخصأذى جسدي    إلحاقة أفعال  ثالث   ارتكاب  فّ مصا
یكن  ھا  بإمكان  لم  ولكن،  المحكمة.  في  بدقة  الواقعة  تلك  تسرد  التي غادرَ   اممكًن أن  المرات  إلیھ.  تحدید عدد  الفرع، وأُعیدت  فیھا  ت 

حالة إلحاق أذى جسدي بشخص قد حصلت قبل أن تُجبر الشاھدة على مكوث   یسعنا القول بإنوبما یصّب في صالح المتھم،  وبالتالي،
ھا ذى جسدي، ولكن تتعرض أللم    P33  كما توّصل المدعیان العامان إلى أن  ندما أُعیدت إلى الفرع.تكرر األمر علیلة في الفرع، و

 وف االعتقال السیئة في الفرع، والتي تعد أذى جسدی�ا بحد ذاتھا.قاست ظر

 والحرمان الشدید للمعتقلین من حریتھم  251الفرع 

إلى    2021  ،شباط/فبرایر  24الصادر بتاریخ    الحكما في كوبلنتس توصلوا في  أفاد المدعیان العامان أن قضاة المحكمة اإلقلیمیة العلی 
من    1من الفقرة    9ضد اإلنسانیة بموجب أحكام البند    جریمةمن حریتھم بشكل شدید، وھو ما یشّكل  قد ُحرموا    251معتقلي الفرع    أن

(أي نھایة    2012لحرمان من الحریة حتى بعد كانون الثاني/ینایر  ا  أفعال واستمّر ارتكاب  من قانون الجرائم الدولیة األلماني.    7المادة  
. وأكد ذلك عدد  2012  ،كانون األول/دیسمبر  7نھایة مدة التوقیف في قضیة أنور بتاریخ    وإلىمدة التوقیف في قضیة إیاد الغریب)  

وأن  وبعده. وعلیھ، أشار المدعیان العامان إلى الُحكم الذي سبق    2021  ، شباط/فبرایر  24أدلوا بشھاداتھم قبل تاریخ  من الشھود الذین  
من قانون    239من المادة    1تستوفي معاییر الفقرة  ذات صلة  النظام السوري من أفعال    ارتكبھفي ھذا الشأن. وأشارا إلى أن ما    أُصدر

ال ینطبق  واالتّساق.    العمل بمبدأ  [الحرمان من الحریة]، إال أن أھمیة ھذا المعیار تصبح ثانویة ألغراض اإلجراءات الجنائیة األلماني 
وخلص المّدعیان العاّمان إلى أن ھذا ھو    . ذلك إال على الجرائم الوحشیة الجماعیة، ولیس من شأنھ أن یوّسع نطاق المالحقة القانونیة

منصوص  الاحتجاز الرھائن    أركان جریمة  ااستوفت الجرائم المرتكبة بحقھم،  P47و  P1  كل من   وفي حالة  عیًا.مدّ   14لـ  بالنسبة    الحال 
سنوات سجن (بموجب   5. وأضاف المدعیان العامان أن الحد األدنى للعقوبة في تلك الحالتین قد یصل إلى  ) ب( 239علیھا في المادة  

كراه أثناء االعتقال.  لإل  كال الشاھدین قد تعرضا  ھماكون من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني)    ) ب( 239من المادة    1الفقرة    نصّ 
من المرات، ولسوء المعاملة،    اللتحقیق عددً   فیھ  بغیر وجھ حق، اعتُقل في فرع الخطیب حیث تعرض  P1وبعد أن ألقي القبض على  

ن یفعل أي شيء لتالفي ذلك الوضع.  ألعلى استعداد  في لحظة زمنیة معینة كان نھ إلمحكمة وقال لسوء المعاملة النفسیة.  من فیھا وما  
برصاصة واحدة بكل سھولة إذا رفض أن  قتل  المرة الثانیة بأنھ باإلمكان أن یُ   فيللتحقیق عددا من المرات، وأُعلم    P47  خضع كما  

متعاوًن  الفرع  ایكون  موّظفو  اختطف  الحالتین،  وفي  المّدعیین.  واستخدموا وضعھمالطرفین  ال  اإلكراھھم  ا،  إعطاء  معلومات،  على 
 بالقتل.  ھددوھماوبخالف ذلك 

 *** 

 دقیقة]   20[استراحة لمدة 

 *** 

 الجرائم الجنسیة 

من قانون الجرائم الدولیة    7من المادة    1من الفقرة    6البند    الشروط الواردة في  تستوفي  P1توّصل المدعیان العامان إلى أن حالة  
موضوع العنف    یتناولسّن قانون    موجبات  إن  بالقولواستھال الحدیث  األلماني "العنف الجنسي على أنھ من الجرائم ضد اإلنسانیة".  

من نظام روما األساسي    7(ز) من المادة    1الفقرة    یعكسإرساء قانون محلي ألماني  ب   تتعلقالجنسي على أنھ من الجرائم ضد اإلنسانیة  
في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن أي إیالج بدني    أركان الجرائمب الوصف المتعلق    ورد في   للمحكمة الجنائیة الدولیة. 

تعّد   التي  یشّكل جریمة اغتصاب  ضمن ھجوم منھجي وواسع  ارتُكبت  جریمة ضد اإلنسانیة في حال  بدورھا  یرتكب بحق شخص 
التحقیق معھ في إحدى    أثناءعصا في ُدبره    أولَج  قد  أحد السجانین  أن  وصف بمصداقیة كیف  P1قال المدعیان العامان إن    النطاق.

من المادة    1من الفقرة    6البند    نصّ ل  اوفقً جریمة ضد اإلنسانیة،   تشّكل   جریمة اغتصاب   ھيتلك الواقعة    أن ومما ال شك فیھ  المرات.  
،  177من البند    1من الفقرة    1جریمة االغتصاب بموجب البند    أركانمن قانون الجرائم الدولیة األلماني. كما یستوفي ذلك الفعل    7

من قانون    7ع المادة  ، ویتّسق ذلك المعیار م)القدیم  النص من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني (  177من البند    2من الفقرة    1والبند  
من أشكال االعتداء الجنسي على السجناء بموجب    P1  أوردھاالتي  عد األوصاف  للمدعیین العامین، ت   االجرائم الدولیة األلماني. ووفقً 

  من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني (النص القدیم) التي تصف بوضوح خضوع الضحیة للجاني،  ) أ(174من المادة  1الفقرة  نصّ 
وھو معلّق من رسغیھ یعّد من أفعال االعتداء   P1. وتوّصل المدعیان العامان إلى أن إیالج عصا في ُدبر  ھا أمامھ بعد تسلیمھاوعجز

 الجنسي على السجناء. 

  ، حیث تعرضت لالعتداء الجسدي على ید أحد 2012من المرات في فرع الخطیب في شباط/فبرایر  امع أُخریات عددً  P19قلت اعتُ 
تلك    رھن االعتقال مدة شھرین، مع السماح لھا بمغادرة الفرع في  P42  وبقیت  السجانین الذي لمس ثدییھا وھي معصوبة العینین.

كما  نوةً.  بدفع رأسھا في حجره عُ ذات مرة  حال األخریات. وشرع أحد السجانین  في ذلك  للعنف نفسھ، حالھا    ولكنھا تعرضت   .الفترة
   تعرضت للتعذیب بحضور أنور.

https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf
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/2021/09/02/inside-the-raslan-trial-incidents-or-a-revolution/
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من قانون الجرائم الدولیة األلماني ینطبق على الحاالت اآلنفة الذكر    7من المادة    1من الفقرة    6خلص المدعیان العامان إلى أن البند  
من قانون اإلجراءات الجنائیة    177من المادة    1من الفقرة    3اإلكراه الجنسي المنصوص علیھا في البند    ُجرم  أركانستوفي  كونھا ت 

منضبطة. وعالوة على ذلك،  الغیر    السجانین  كّن عرضةً لسلوكیات   نعن أنھ  لعجز المدعیات، فضًال   انظرً   )،األلماني (النص القدیم
  . ا من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني (النسخة القدیمة) ینطبق على الحاالت السابقة أیضً   177المادة  من    1من الفقرة    1فإن البند  

من قانون الجرائم الدولیة األلماني. خلص المدعیان  7من المادة  1من الفقرة  6مع البند  المعیارینكال  وعلى النقیض من ذلك، یتسق 
ریمة ضد اإلنسانیة. وعلیھ، تنطبق  الذي یشكل جإلكراه الجنسي قد ارتكب فعل ا  251الفرع العامان إلى السّجان الذي عمل في سجن 

  ا ووفقً القدیم).    النصمن قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني (  )أ(174المادة    لنص  ااإلكراه الجنسي ضد السجناء وفقً ُجرم    أركان  اأیضً 
الغموض فیما یتعلق بوقت الفعل الجرمي،  انطوت على قدر من  كونھا    P32  األخذ بأقوالأن یتم    اممكًن للمدعیین العامین، لم یكن  

 ومكان حصولھ. 

من المدونة األلمانیة للجرائم    7من المادة    1من الفقرة    6یسري نص البند  أن    ا ممكًن   إلى أنھ لم یكن  االمدعیان العامان أیضً توصل  
.  251تعرض المعتقلین للتعري القسري، ولإلجراء األمني المزعوم لحظة وصولھم إلى الفرع    بموجب القانون الدولي على حاالت 

أن دخلت  دائم بین أحكام القوانین الدولیة والمحلیة منذ    تجاذب   محلّ للجرائم بموجب القانون الدولي ظلّت    وأوضحا أن المدونة األلمانیة 
لقواعد تفسیر القوانین المحلیة. ومع   امحلی�ا ألمانی�ا، وتُفّسر بالتالي وفقً  ا. وتعد المدونة بمفھومھا العام قانوًن 2001في العام  حیز التنفیذ

المادة    تتطلب ذلك،   الوالیة    االتّساق من الدستور األلماني توخي    59أحكام  المحلیة، وتطبیق  القوانین  تفسیر  الدولي في  القانون  مع 
المعاھدات    ال بّد من تطبیق الي،  بالت من المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون الدولي.    1القضائیة العالمیة المنصوص علیھا في المادة  

الفقرة    لنص  اتفسیر المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون الدولي، وفقً   عندالدولیة، والقانون العرفي الدولي، ومبادئ القانون العامة  
من المدونة    7صیاغة المادة  مر إعادة سبق للمدعیین العامین وأن ذكرا أ  .  1الدولیة العدل لمحكمة األساسي النظام من 38 المادة من

قیاسً  الدولي  القانون  بموجب  للجرائم  مواد  على  ااأللمانیة  من  یشابھھا  وبمقارنة    ما  الدولیة.  الجنائیة  للمحكمة  األساسي  روما  نظام 
القانون انُالحظ  المعیارین مع بعضھما البعض،   "العنف الجنسي على مثل ھذه  و   "االستعباد الجنسي"  یُصّنفلمحلي األلماني ال  أن 

الجسامة"   الالدرجة من  قائمة  واألجرائم  ضمن  اإلنسانیة،  تاریخ صیاغة  لكنھ  ساسیة ضد  الجنسي". وبناًء على  "اإلكراه  إلى  یشیر 
من ضروب اإلكراه    اضرًب   یعدّ تعریض المعتقلین للتعري القسري، واإلجراء األمني  كان  إذا    ال بّد أن نقیّمالمعاییر األلمانیة المحلیة،  

یشمل   الذي  ینطبق وصف  بمفھومھ  الجنسي  الخطورة. ال  الدرجة من  الجنسي على مثل ھذه  والعنف  الجنسي،    االستعباد االستعباد 
عنف جنسي على مثل تلك الدرجة من    كر یرقى إلى مصافّ ما إذا كان السلوك اآلنف الذ  ال بّد أن نحدد،  لذلكالجنسي على ھذه الحالة،  

   .الجسامة 

حیث أن التعري الكامل ینطوي على كثیر    من تلقاء أنفسھم،  اطوعً   ینزعوا ثیباھملم    المعتقلینن  من المسلم بھ أ  قال المدعیان العامان إنھ
  6وفي معرض مقارنة درجة الجسامة للتعري القسري واإلجراء األمني بأوجھ السلوك اآلخر الواردة في البند  من اإلھانة واإلذالل.  

وخلص  لخطیرة على المعتقلین.  من المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون الدولي، ال یمكننا إغفال تبعاتھما ا  7من المادة    1من الفقرة  
في    نافذ ال  لیس المعیارمن المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون الدولي    7من المادة    1من الفقرة    6المدعیان العامان إلى أن البند  

.  251إلجراء األمني عقب وصولھم إلى الفرع  وا،  التعريعلى    أُجبرواسیاق االستجابة للحاجات القانونیة والنفسیة للمعتقلین الذین  
طالما  استقاللیتھم الجنسیة،  الجسدیة أو   بسالمة المعتقلین أذى شدید الخطورة  لحق توصل المدعیان العامان إلى أن التعري القسري لم یُ 

للتعري القسري من شعورھم بالخزي    تعرضھمفاقم    وعلى الرغم من ذلك،.  ھمأفعال من شأنھا إلحاق األذى بأجساد  ذلكب   نتقترلم  
 قد استدعین  موظفات من المشفىإن  ، وةغرف   داخل إال أمام مجموعة من النساء    إنھن لم یتعرینلمحكمة  لجمیع الشاھدات    وقالت والعار.  

بالخزي والعار،  ذلك  للمدعیین العامین، خفف    ا المعتقالت وھن عاریات. ووفقً تفتیش  لإلى الفرع   یثقُل علیھنإال أن من إحساسھن    ھ 
  جسدیة التبعات  من ال  طائفة   تنطوي على أفاد المدعیان العامان أن أشكال العنف الجنسي األخرى  كما  .  كبیرةأمام مجموعة    ا قسرً   تعريال

أھمیة  ب عنصر الوقت  یتمتع  ،  وعالوة على ذلك، من قبیل المرض، والحمل، وانتقال العدوى، باإلضافة إلى التبعات االجتماعیة.  السلبیة
وبحسب المدعیین العامین،  بالغة في تحدید ما إذا كان التعري القسري من أشكال العنف الجنسي على مثل ھذه الدرجة من الخطورة.

حاالت الحمل القسري  بالنسبة ل وذلك ھو الحال  تبعات الفعل لمدة زمنیة طویلة،    عندما تستمررور الوقت  تزداد شدة العنف الجنسي بم
 ثیابھنّ بارتداء    ن مدة طویلة، وُسمح لھ  251في الفرع   یھن بالتاليوتعرّ   المعتقالت أجساد    ولكن، لم یستغرق تفتیشعلى سبیل المثال. 

في حاالت اإلكراه    اما یكون عنصر الجنس بارزً   ادائمً   القصد من فعل العنف الجنسي المرتكب.وال یجب أن نُغفل  .  شعقب انتھاء التفتی 
،  251في الفرع    الُمقترف القصد من وراء التعري القسري  ذلك ھو  ما كان  انادرً على البغاء، واالغتصاب، والحمل القسري. ولكن،  

ھ لم یتم لمس المعتقلین وھم  إن   بقولھم   للمحكمةذلك    P25و،  P11و  ،P10  وأكد الشھود.  فقط  المعتقالتتفتیش أجساد  ى  إذ إنھ یھدف إل
للمدعیین العامین، إن التفتیش الجسدي من اإلجراءات    اووفقً   التأكد من عدم حملھم أي أدوات. بُغیة  خضعوا للتفتیش    أو إنھم  ،ُعراة

والیة قوانین تسمح    16العالم. وتمتلك والیات ألمانیا االتحادیة البالغ عددھا    في أرجاء الشائعة المتبعة من قبل أجھزة إنفاذ القوانین  
. وعلیھ، ال یعد تعري السجناء  معھم  أنھم ال یحملون أدوات خطرة   وضمانأجسادھم  تفتیش    بھدفالجدد من ثیابھم  بتجرید السجناء  

من    اللمدعیین العامین. وال یعد ذلك أیضً   اعلى درجة من الخطورة، وفقً التي ھي  أثناء التفتیش الجسدي من ضروب العنف الجنسي  
المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون    ضمن  7من المادة    1من الفقرة    6البند    أحكامیندرج تحت  الذي  ضروب اإلكراه الجنسي  

   الدولي. 

القرارات الصادرة عن الدائرة التمھیدیة    إحدىإلى  ا  أحكام القانون الدولي. وأشارمع    یتّسقأفاد المّدعیان العاّمان أن ذلك االستنتاج  
على درجة  ھي  التي  جنسیة  الجرائم  ال  ، والتي ال یرقى بموجبھا التعري القسري إلى مصافّ "بمبا" بالمحكمة الجنائیة الدولیة لمحكمة  

أفعال  ب یھا الحدث  ف  یقترنللتعري القسري على أنھ عنف جنسي فقط في الحاالت التي    المحاكم المخصصة   ویُنَظر في من الخطورة.  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/10/inside-the-raslan-trial-i-abandoned-my-memories/
https://www.icj-cij.org/en/statute
https://www.icj-cij.org/en/statute
https://syriaaccountability.org/updates/2020/10/15/inside-the-raslan-trial-questions-regarding-raslans-authority-and-false-death-certificates/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/10/29/inside-the-raslan-trial-the-musician-and-the-blogger/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/04/08/inside-the-raslan-trial-i-know-this-manbut-he-is-not-abu-ghadab/
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فرع الخطیب، بحسب المدعیین  ینطبق ذلك على ما حصل في  أمام الرجال. ولكن، الة معینة  باتّخاذ وضعی ضحیة  أمر ال أخرى من قبیل  
  یتّسق من المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون الدولي على نحو    7من المادة    1من الفقرة    6البند    تفسیر  صا إلى أن العامین. وخلُ 

 . اعتبار التعري القسري الذي حصل في فرع الخطیب على أنھ عنف جنسي على درجة من الخطورة یحول دون  مع القانون الدولي

 االختفاء القسري لألشخاص 

جریمة ضد اإلنسانیة (بموجب    الذي یشكلاالختفاء القسري لألشخاص  أركان    اأضاف المدعیان العامان أنھ ال ینطبق على الحالة أیضً 
،  إفاداتھما في ھذا الشأنوأشارا إلى  من المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون الدولي).    7من المادة    1من الفقرة    7أحكام البند  
 . 2021 ،تشرین األول/أكتوبر 13القضاة بتاریخ  أقوالوكذلك إلى 

 مساھمة المتّھم الجنائیة في ارتكاب الفعل 

 الجریمة في االشتراك 

من قانون اإلجراءات الجنائیة    25من المادة    2أفاد المدعیان العامان أن أنور ارتكب الجرائم المزعومة باالشتراك بموجب أحكام الفقرة  
من القائمین على إدامة أعمالھ،    اكبیرً   ا یضم عددً   بناء رئیسيّ ھي    ااأللماني. ودفعا بأن فروع أجھزة المخابرات السوریة وسجونھا أیضً 

سعاة    بأعمال إداریة مثل ن  ی آخرین معنی وإیاد الغریب،  مثل  تحقیق  البشؤون االعتقاالت، والسجانین، وضباط    موظفین معنیین  یشمل
لم  من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني)    25من المادة    2(بموجب أحكام الفقرة  ، والكادر اإلداري. وموظفي قسم األرشیفالبرید،  

  إن   .2019 ،یونیو/حزیران 6 بتاریخ بألمانیا االتحادیة العدل  محكمةلما خلصت إلیھ    اوفقً ،  بكل تأكید  یشترك جمیعھم بارتكاب الجرائم
د الشریك  وجو. ال یشترط  فیھا  اشریكً   یعدّ   دیھ العلم والدرایة بالنتائج المترتبة على أفعال الجناة اآلخرین، ولكل من یشارك في الجریمة

في مسرح الجریمة، أو مشاركتھ المباشرة في الفعل الجرمي األساسي من عدمھا، بل ما یھم ھنا ھو اتجاه نیتھ إلى تحقیق الواقعة  
   ھ وإرادتھ.قدرتھ على تبلیغ الجریمة، ومدى تصمیم فیھا، ومدى الجرمیة ووجود مصلحة شخصیة لھ فیھا، ونطاق مساھمتھ الجنائیة  

لدیھ مصلحة شخصیة خاصة    ت، وكان 251أن أنور تولى منصب رئیس قسم التحقیق في الفرع    مفادھا   احججً   المدعیان العامان  ساق
في ارتكاب الجرائم المسندة إلیھ. وأراد أن تنجح عملیات قمع المظاھرات، وإال سیخسر منصبھ ووظیفتھ، ویتعرض للقمع نفسھ. وعلیھ،  

ول  للمدعیین العامین، حا  االمحافظة على منصبھ، ونفوذه، ونمط حیاتھ. ووفقً   في ارتكاب تلك الجرائم    منتتلخص مصلحتھ الشخصیة  
ا علیھ أي حل آخر سوى البقاء في    اظھره متعاطفا مع المعارضة، وقلقً أنور أن یرسم مالمح صورة تُ  على مصیر أسرتھ، ومتعذر�

رفض ضرب المعتقلین بوحشیة في بعض الحاالت. وبحسب  كونھ قد  للنظام، على الرغم من    اكان أنور موالًی   ولكنمنصبھ. [...]  
وره في المشاركة في الجریمة على التدخل فیھا والتحریض علیھا وحسب. كان أنور رئیس قسم التحقیق  المدعیین العامین، لم یقتصر د

الكائن في قبو الفرع،    السجنعن المعتقلین القابعین في    ، كان مسؤوالً ولذلك  .في فرع الخطیب، وھو أحد فروع إدارة المخابرات العامة
  تفاصیلب ثالثة من الشھود المطلعین على الشأن الداخلي    أوردتحت إمرتھ، وكان ھو محور إصدار األوامر وتنفیذھا.    اموّظفً   30  ویعمل

الذي    P55رھن على موقفھ كل من  حسب المطلوب. وَب بذلك  رفع تقاریر  ی في الفرع، حیث كان أنور ینفذ األوامر، و  تسلسل القیادةعن  
السید    ُعرضت في المحكمة من قبلالوثائق التي  عن    فضًال ،  وعدد من الوثائق الممھورة بتوقیع المتّھم،  251عمل معھ أنور في الفرع  

الدولیة. أشار المدعیان العامان إلى أن أنور قد دفع بأنھ تلقى األوامر، وأن نطاق   والمحاسبة  كریس إنجیلز الذي یعمل مع لجنة العدالة
، ولكن یزید نطاق تصرفھ ومدى مساھمتھ كلّما  بكّل تأكید  جد�ا. یضیق نطاق التصرف كلما تدّنت رتبة الشخص  ا ھ كان محدودً تصرف

كان الرجل الثاني في الفرع بعد توفیق یونس، وأن قیامھ باإلفراج عن معتقلین قد أن أنور  ا ن الحقً ی العام للمّدعینعلت رتبتھ. واتّضح 
 تمتع بھ.  الواسع الذيبعینھم ھو مثال على نطاق التصرف 

وعلیھ، خلص المدعیان العامان إلى أن أنور سّھل ارتكاب جمیع تلك الجرائم. واتّخذ النظام السوري قراراتھ بناًء على المعلومات التي  
دمشق فرع    حیث یعرف جمیع سّكان في نفوس المدنیین،    الفرع الذي یعمل فیھ أنور الخوفَ   وبثّ ا من معتقلي فرع الخطیب.  یتم جمعھ

اضطروا معھ إلى العمل تحت غطاء من    ا. وبلغ خوف األشخاص من الفرع مبلغً داخلھ عن األمور التي تحصل  سمعوا  الخطیب، و 
. وبحسب المدعیین العامین، لم  المستبدة  ة نظماألیعمل مع    َمن  كل   یمكن استبدالھ، حالھ حال   ا في النھایة، لیس أنور إال رقمً والسریة.  

عقب بدء الثورة وما    وأّدى وظیفتھ، وتمتع بامتیازات منصبھ  ،ا شھرً   16یسمح أنور بأن یتم استبدالھ، حیث ظّل على رأس عملھ مدة  
 . ات قمعیة تبعھا من ممارس

 المسؤولیة الموضوعیة 

إعطاء أوامر بارتكاب كل واقعة    یستلزمالجزائیة عن الجرائم المرتكبة في الفرع ال    أنور  مسؤولیة   ق تحقّ قال المدعیان العامان إن  
االستئناف    لدائرة   ا الرھائن، أو العنف الجنسي، وما إلى ذلك. ووفقً   قبیل احتجاز في الفرع، من    ارتُكبفعل ُجرمي  بعینھا، أو معرفتھ بكل  

ارتكاب    المنعقدة في المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسالفیا السابقة، تنشأ المسؤولیة الجزائیة عندما یكون المرء على وعي ودرایة بأن
  على درایٍة بالھجوم   حیث إنھ ،  فترض أن ذلك ینطبق على حالة أنوریمكننا أن ن ما. وبحسب المدعیین العامین،    ا ھدفً   تحقق جرائم معینة  

المنھجي والواسع النطاق الذي شاركت أجھزة المخابرات في شّنھ ضد السكان المدنیین، والذي اتّسم باستخدام التعذیب والعنف الجنسي،  
   على نحو منھجي في فرع الخطیب.ستَخدم على الرغم من أن األسلوب األخیر لم یُ 

 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/09/inside-the-raslan-trial-no-enforced-disappearances/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6-6&nr=100838&pos=24&anz=26
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 القصد الجرمي 

نطاق    أنھ كان على درایة بالظروف واألوضاع العامة في الفرع. وأخبر مكتب الشرطة االتحادیة لوالیة برلین أن   شخصیا أفاد أنور  
. كما  صرخاتھم، وسمع  ھناك  منطقة السجن حیث كان یشاھد تعرض أشخاص للتعذیب  وإنما شمللم ینحصر في غرف التحقیق،    عملھ

على قید الحیاة. لیس في السوابق القضائیة الحالیة الصادرة   بقائھم فرص   لتي تھددكان على علم بوفاة المعتقلین بسبب ظروف الفرع ا
   عن محكمة العدل االتحادیة بألمانیا أي مبرر قانوني ینطبق على قضیة أنور.

 اإلقرار بالذنب

من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني، لیس لھ أن    35  المادةألحكام    ابحسب المدعیین العامین، ال شك في أن المتھم یقّر بذنبھ. ووفقً 
الكثیر من الفرص ، كما كان بإمكانھ اغتنام  ایستخدم حجة الضرورة للدفاع عن نفسھ. كان بإمكان أنور أن ینشق عقب بدایة الثورة فورً 

. وتواصل مع الجیش السوري الحر على إثر اختطاف صھره، وكان بوسعھ أن  2012، وأوائل العام  2011العام    التي أُتیحت لھ
في البالد. وھرب آالف    اوإرباكً   اازدیاد األوضاع تعقیدً   معیطلب منھم المساعدة في ترتیب انشقاقھ وھربھ. ولكنھ آثر أال یفعل ذلك  

في عدم رغبتھ بترك أسرتھ وراءه، ولكن، تنص    أنورفھم من وجھة نظر إنسانیة حجة  نتّ قد    الضباط وموظفي النظام أثناء تلك الفترات. 
ارتكاب  ب   ال سیما وأنھ ضالعأسرتھ وراءه    اأن یغادر تاركً ھ  بوسعھ  السوابق القضائیة الصادرة عن محكمة العدل االتحادیة بألمانیا على أن 

 جرائم ضد اإلنسانیة. 

عقب اختطاف صھره من قبل    2011االنشقاق في نھایة العام  ب   رغبتھظھر فیھا  یُ   ر عمد إلى رسم صورةأنوأن  ن  ذكر المدعیان العاما
المذبحة في الحولة    . ولكنبناًء على الحقائق الموضوعیة، وما ورد في إفاداتھوذلك  الجیش السوري الحر، وإطالق النار على ابنھ،  

الضغط على أنور بصورة كبیرة، إلى حد منعھ من البقاء في منصبھ. أكد إیاد  بعدھا  . وتزاید  2012أیار/مایو    25بتاریخ  حصلت  
فورتمبرغ  -ن أن ذلك ھو السبب الفعلي وراء انشقاق أنور. وأخبر أنور مكتب الشرطة االتحادیة لوالیة بادنوالغریب وشھود آخر 

ینحدر أصلھ من المنطقة المحیطة  وقاقھ كان ذا طابع اجتماعي.  أن السبب الوحید وراء انش  2017تشرین األول/أكتوبر    16  بتاریخ
فیھم أقاربھ وجیرانھ، واتُّھم بقتل عدد من ضباط النظام، على الرغم من المنصب الذي  وتل فیھا الكثیر من األشخاص  ، والتي قُ بحمص

مع أنور قد عرض    بالموضوع الصلة اذ التحقیق  أجرى الذي الشرطة ضابطوقال المدعیان العامان إن  شغلھ في أجھزة المخابرات.  
، حصلت المذبحة في الحولة في وقت كان النظام السوري فیھ على  رویتر لكریستوف   اووفقً   التي أدلى بھا أثناء تلك المقابلة.  إفاداتھ

وأقّر  ضباط من عائلة طالس، بالفرار من سوریا إلى األردن.    منھمضباط الجیش، ب كبار  ندما شرع كثیر من  ، أي عوشك االنھیار
P56  وأراد أنور أن یكون على    مدینة دمشق.  أبوابكان الجیش السوري الحر على    بأنھ انشق رفقة أنور في وقت متأخر جد�ا، عندما

الجانب الصحیح من التاریخ، فلم یغادر إلى األردن إال بعد أن استقرت أوضاع النظام والبالد مجدد�ا. وعلیھ، خلص المّدعیان العامان  
 من الصحة. ھ ال أساس ل ھو قول على االنشقاق في وقت سابق  الم یكن قادرً  أنور  إلى أن

 االختصاصات المتعلقة بجرائم القتل، والحرمان من الحریة، والعنف الجنسي

أن الجرائم ضد اإلنسانیة عادةً    ، یتّضحالسوابق القضائیة الصادرة عن محكمة العدل االتحادیة  بالنظر إلىدفع المدعیان العامان بأنھ  
. ویُنظر إلى تلك األفعال على أنھا وحدة واحدة عند تقییمھا في ضوء الروابط الوقائعیة، والزمنیة،  أفعال جرمیة ن عدة  ما تتألف م

والمحلیة. وفیما یتعلق بالروابط في ھذه القضیة، یتّضح أن النظام السوري أصدر أوامر بشن ھجوم منھجي وواسع النطاق من خالل  
بتاریخ    أعمال على أقصى تقدیر. واستمّر ذلك الھجوم طیلة مدة التوقیف، وحتى بعد    2011نیسان/أبریل    29عنف تقودھا الدولة 

قتل تدور  التعذیب وال، والمشفى الخاضع لسیطرة الفرع. وكانت آلة  251انتھائھا. وارتُكبت جمیع الجرائم المسندة إلى المتھم في الفرع  
في   بالطرف المّدعياألذى الجسدي    أُلحق بل  ال وحسب،  . ولم یتم ارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة و 251بشكل مستمر في أروقة الفرع  

ذلك األذى من استمرار نفس الظروف بشكل عام داخل الفرع. كما دفع المدعیان العامان بأن اشتراك أنور المباشر   ونشأ ھذه القضیة. 
  كان مسؤوالً أنور    أنفي ھذا المقام    من األھمیة بمكانوولكن،    ، موضوعبال  األذى الجسدي باألشخاص یعد غیر ذي صلة  إلحاقفي  

سوء المعاملة  ل  ونالمعتقل  تعرضللمدعیین العامین،    ا. ووفقً للمعتقلین  الذي تسبب في األذى الجسديو  المعتمد في الفرع،  عن النظام
. وخلص المدعیان العامان إلى أن أفعال األذى الجسدي الخطیر التي ارتكبت باستخدام أدوات أو أجسام  تھمحری  بشكر مستمر مما قّید

المادة   تندرج تحت  تعد جمیعھا جریمة واحدة  باالشتراك  القضیة  في ھذه  بموجب    ضمن   7بحق كل مّدعٍ  للجرائم  المدونة األلمانیة 
   القانون الدولي. 

 إصدار الحكم 

من المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون    7من المادة    1أحكام الفقرة  ب   عمًال توصل المدعیان العامان إلى أنھ یجب إصدار الحكم  
. وینبغي تجاھل  مدى الحیاةمن قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني، واللتان تنصان على القضاء بعقوبة السجن    211الدولي، والمادة  

من قانون اإلجراءات    211ین العامین. ال تنص أحكام المادة  للمدعی   االحد األدنى من العقوبة المنصوص علیھ في تلك المادتین، وفقً 
الجنائیة األلماني على جرائم أخرى أكثر جسامة، وال تنطبق على ھذه القضیة كذلك موجبات تخفیف العقوبة األخرى. وعلیھ، طالب  

جسامة الذنب    تُظھر ا من المحكمة أن  على المتّھم أنور. وعالوة على ذلك، طلب   مدى الحیاة المدعیان العامان بالحكم بعقوبة السجن  
من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني [بمعنى   1أ من الفصل  - 57من المادة    1من الفقرة    2البند    نص ل  ا وفقً نحو خاص  على    المرتكب

 سنة].  15أنھ ال یمكن الحكم بوقف تنفیذ العقوبة بعد مضّي 

https://syriaaccountability.org/updates/2020/06/25/inside-the-raslan-trial-details-on-branch-251/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/09/inside-the-raslan-trial-i-know-we-defected-relatively-late-but/
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أدلى باعتراف  قد  وأنھ   ،عدم إغفال حقیقة أن المتھم لم یرتكب جرائم في ألمانیا، وھو ما یُحسب لصالحھتوصل المدعیان العامان إلى  
  ا من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني. وأشار  46من المادة    1ألحكام الفقرة    ا الكلي، ووفقً   السیاقجزئي على األقل في ضوء تقییم  

ال بّد أن نأخذ في  على تفادي التعرض للتعذیب الجسیم، ومنحھم معاملة ممیزة. و بعینھمساعد معتقلین  أن أنور  علمت مة لمحكا إلى أن
المعتقلین من الممثلین والممثالت بسبب تفضیلھ    ، حیث ساعداإلیثار  من  ع افدب ولئك األشخاص لم تكن  ألأن مساعدة أنور    االعتبار

أبدى  أن أنور محقق مختص، و تشیر إلى  البیانات المقدمة إلى المحكمة أن . كما توصل المدعیان العامان إلى الفنانین عمومً لالشخصي 
واقتصر اعتراضھ    أعاق عملھ كمحقق،، كون التوسع في استخدام العنف  فقط  2011آذار/مارس  من    ااعتبارً عدم توافقھ مع أفعال النظام  

. من  یعد تسلسل القیادة من العوامل المخففةالتحقیق مع المعتقلین على سبیل المثال. وال    إجراء   فیھا  التعذیب  منع  الحاالت التي  على
كیفیة عملھا جھزة كان ضیقا، ولكنھ التحق بصفوف أجھزة المخابرات طوعی�ا على الرغم من أن  األ المؤكد أن نطاق تصرف ضباط  

 في البالد أمر معروف منذ وقت طویل. 

 دة العوامل المشدِ 

أولئك    وفاة   وتُظھرفقط.    اواحدً   ا، ولیس شخصً 251الفرع    الظروف السائدةفي ضوء    شخصا قد توفوا   30  أن  ینالعام  للمدعییناتّضح  
من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني،    211المادة  الشروط الواردة في  الستیفاء    ا ونظرً   جسامة الجرم على نحو خاص. األشخاص  

  سجن مدى الحیاة ال  بعقوبةعلى المتھم    ینبغي أن یحكم من المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون الدولي،    7من المادة    1والفقرة  
  اجمیعً   وعانوامتھم للتعذیب، والحرمان من الحریة.  4,000ض ما ال یقل عن ى أنھ ال یمكن الجمع بینھما. تعرّ مرتین، مع اإلشارة إل

في الفرع حیث    اشھرً   16، وھو ما یغلّظ الجریمة المرتكبة. اشترك أنور في جرائم القتل والتعذیب، وواصل عملھ مدة  التعذیبمن  
 ذلك "النظام المجرم الجبان".  ضمن حصلت تلك الجرائم. واستمّر في عملھ 

في  . طلب المدعیان العامان من القضاة أن یدینوا أنور باالشتراك  جسامة الجرم المرتكب على نحو خاص من إظھار  ال بّد  ،  وعلیھ
األذى    وإلحاق حالة،    30قتل، وتعذیب، واغتصاب وحرمان من الحریة، باإلضافة إلى القتل العمد في  من  ارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة  

الحرمان الشدید من الحریة في حالتین، واحتجاز الرھائن في حالتین، واالعتداء الجنسي في ثالث  حالة، و  26الجسدي الخطیر بحق  
بحق    الصادرة  بقوا مذكرة االعتقال. كما طلبا من القضاة أن یُ مدى الحیاة   بالحكم على أنور بالسجنحاالت. وطالب المدعیان العامان  

   . لوجود مخاطر متعلقة باحتمال فراره انظرً ، ساریة المفعولأنور 

العامان، وذلك   للمدعیینالختامیة    البیاناتشكرت القاضي كیربر رئیسة المحكمة مترجمي المحكمة الشفویین على جھودھم في ترجمة  
 قبیل رفع جلسة المحاكمة لھذا الیوم. 

 

   .ا عصرً  4:00ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 
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