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 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 
 

 1أبرز النقاط: الملّخص/
 

 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  17 – للمحاكمة  واألربعون الثالث الیوم 
) بشھادتھ كخبیر أمام المحكمة. وأوضح أن لجنة العدالة  CIJAأدلى كریستوفر إنجلز من لجنة العدالة والمساءلة الدولیة (

الستخدامھا في تحقیقات جنائیة  والمساءلة الدولیة ("اللجنة") قد جمعت أدلة على الجرائم التي ارتكبتھا أطراف النزاع السوري 
  – 251دولیة مستقبلیة. وتتضمن ھذه المواد شھادات سبعة شھود أّكدوا أن أنور رسالن كان رئیس وحدة التحقیق في الفرع 

"الفرع األكثر فعالیة وخطورة وسریة". وشرح إنجلز كیفیة حصول اللجنة على األدلة وتدعیمھا وحفظھا، باإلضافة إلى مشاركة  
 ة في المحاكمة الجاریة في كوبلنتس. اللجن

 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  18 – الیوم الرابع واألربعون للمحاكمة 
في الیوم الثاني من شھادة كریستوفر إنجلز، ناقش تقریرین جمعتھما اللجنة یتعلقان بأنور رسالن. وفي جمیع أجزاء التقریرین،  

). وتحدث إنجلز بالتفصیل عن إعداد  Czechرة إلى رسالن باسم رمزي: تشیك (اللذین طلبتھما السلطات األلمانیة، تمت اإلشا 
 اللجنة للتقریرین، وشرح أیضاً التسلسل الھرمي للفروع التابعة للحكومة السوریة. 

 شباط/فبرایر.  24شباط/فبرایر مع صدور حكم نھائي في   17وأعلنت المحكمة أن محاكمة إیاد ستجري بشكل منفصل في 

 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  19 –الیوم الخامس واألربعون للمحاكمة 
عاماً. وساعدت في تنظیم المظاھرات في جمیع أنحاء المدینة. ونتیجة لذلك،   43كانت الشاھدة صحفیّة من دمشق تبلغ من العمر 

تحّدثت الشاھدة عن اللیلة التي داھمت فیھا قوات األمن    . وفي إفادتھا،251الفرع  ومنھا تم اعتقالھا في مختلف الفروع األمنیة، 
منزل عائلتھا، ووجد العناصر األدویة التي كانت تخطط إلرسالھا إلى نشطاء في حمص، ثم اعتقلوھا ھي وإخوتھا. ووصفت كیف  

ي أّدت إلى وفاة معتقلین  ارتكب عناصر األمن عنفاً جنسیاً ضد النساء، وأخبرت المحكمة عن أسالیب التعذیب التي شاھدتھا والت 
 آخرین. 

 
 

  

 
في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي   1

الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضراً لجلسات المحاكمة؛ وإنما  اقتباس ھي أقوال أدلى بھا 
 ص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. ھو مجّرد ملخّ 
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 2020 ،تشرین الثاني/ نوفمبر 17 – الیوم الثالث واألربعون للمحاكمة 
 

إذا كان الشاھد یود  عّما    وسأل شارمر  وتولت السیدة كولر الترجمة بین اللغتین األلمانیة واإلنجلیزیة.   . رایجرمثُل بیسلر عوضا عن  
قالت القاضي كیربر إن السماعات مخصصة لالستماع للترجمة    بشكل أفضل. الشفویة  أن یستعین بسماعات األذنین كي یستمع للترجمة  

 باللغة العربیة، ولكن ال تتوفر الترجمة الشفویة إلى العربیة في جلسة الیوم. 
 

 اإلعالم في شرفة الجمھور.  وسائل  جلسة خمسة أشخاص، واثنان من ممثليوحضر ال صباحا.  9:00بدأت وقائع الجلسة بعد الساعة 
 

 إنجلز شھادة كریستوفر 
، وھي منظمة غیر حكومیة تُعنى بجمع الدولیة  لعدالة والمساءلةالجنة  عاما، ویعمل لدى    45من العمر    إنجلزیبلغ الشاھد كریستوفر  

مستقبال في التحقیقات التي تُجرى بموجب أحكام القانون الجنائي الدولي. وُطرحت األسئلة  األدلة من مناطق النزاع لغرض استخدامھا  
 أدلى الشاھد بإفادتھ باللغة اإلنجلیزیة.  بینما باللغة األلمانیة 

 
 من عدم الدقة في الترجمة في أكثر من مناسبة.   شيء وجود  مالحظة من مراقب المحاكمة: ُطرحت مسألة 

 
 استجواب من قبل القاضي كیربر  

مقر عملھ    ذلك، وأشار إلى أن  إنجلزفأقر    . لجنة العدالة والمساءلة الدولیةإذا كان یعمل لصالح  عّما    إنجلزسألت القاضي كیربر السید  
 ھولندا.  یقع في 

 
 ذلك.  إنجلزفنفى   إذا كانت ھناك عالقة تجمعھ بالمتھم عن طریق المصاھرة أو النسب.عّما  ، إنجلزسألت القاضي كیربر، 

 
"باوربوینت"، ومن ثم طلبت منھ أن یخبر المحكمة    بنسق برمجیةأرسل إلى المحكمة عرضا معلوماتیا    إنجلز أشارت كیربر إلى أن  

حصل على خبرتھ الدولیة    أنھ محاٍم أمریكي درس القانون في الوالیات المتحدة، ویحمل درجتي ماجستیر.  إنجلزأوضح    عن خلفیتھ.
كانت تلك خطوة    في البلقان حیث عمل مع خبراء دولیین ومحلیین على تأسیس محكمة في البوسنة والھرسك للتعامل مع جرائم الحرب. 

  ، عمل مع المحكمة الخاصة في البوسنة والھرسك، والمحكمة الخاصة في الھاي.وقبل ذلك  كبیرة في سیاق القانون الجنائي الدولي.
وأصبح عقب ذلك    ولكنھ قرر عندما أنشأوا المحكمة في البوسنة والھرسك أن یمكث ھناك قبل أن یسلموا المحكمة لمحامین محلیین.

رق  لمثال، عمل مستشارا في أفغانستان مع الفِ سبیل ا  ىعل  مستشارا لشؤون جرائم الحرب، وعمل في أكثر من منطقة بھذه الصفة.
   والعراق أیضا. ،القانونیة األفغانیة، وفي جنوب شرق آسیا

 
إذا كان بإمكانھ أن یستخدم العرض بنسق "باوربوینت"  عّما    إنجلزفاستفسر    .لجنة العدالة والمساءلة الدولیة عن    إنجلزسألت كیربر  

وأنھ    والعملیات،  لتحقیقاتلمنذ ست سنوات مدیرا    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة أنھ یعمل لدى    إنجلزأوضح    .] وشرع باستخدامھ فعال[
على    2011عملھا في عام    الدولیة   لجنة العدالة والمساءلة بدأت    بھذا الخصوص.   لجنة العدالة والمساءلة الدولیة یشرف على عمل  

في  الحاصلة    الفجوة كمنظمة غیر حكومیة لسد  اللجنة  وتأسست    قضایا تتعلق باألوضاع في سوریا، وأخرى متصلة بالنظام السوري. 
نظرا   حدوثھء أن أكثر األدلة أھمیة یتم جمعھا عقب انتھاء النزاع ولیس أثنامن حیث  التحقیقات بموجب أحكام القانون الجنائي الدولي

وعملت    ن.وإلى سد تلك الفجوة من خالل جمع األدلة قبل أن تضیع أو یختفي األشخاص المعنی اللجنة  وھدفت    لغیاب عمل المحاكم. 
 مع زمالء سوریین، وجمعت أدلة قد تتضح أھمیتھا الحقا. اللجنة 

 
أن عملھا بدأ مع اقتراب    إنجلزفأّكد    . 2011قد بدأت عملھا في العام    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة إذا كانت  عّما    سألت القاضي كیربر

 نھایة ذلك العام. 
 

  إنجلز فأقر   یتعلق أیضا بسوریا. ]بھ منذ نشأتھا لجنة العدالة والمساءلة الدولیةإذا كان العمل الذي اضطلعت [عّما  فیدنیرسأل القاضي 
مع زمالء سوریین، وزودتھم بما لدیھا من خبرات، ومن ثم حرصت على أن    ھذا الھدف  عملت كي تحقق   ذلك، وأشار إلى أن منظمتھ

واعتقدوا أن المشروع سوف یكون قصیر األجل (لربما لمدة ال تتجاوز السنة) قبل    تحتفظ بالمعلومات إلى أن یحین موعد الحاجة إلیھا.
  لجنة العدالة والمساءلة الدولیة حرصت    ولكن شیئا من ذلك لم یحصل لسوء الحظ.   ة. أن یقوموا بتسلیم ما لدیھم من معلومات إلى المحكم

وتغیرت نظرتھا من التركیز على العمل مع المحاكم    على أن تجمع المواد واألدلة، وتجري مقابالت مع األشخاص.  2011منذ عام  
وتحالفت مع جھات مرجعیة أخرى    بإجراءات المحاكم فیھا. فأجرت تحقیقات متعلقة بسوریا و  الدولیة إلى العمل مع نظیراتھا المحلیة. 

  من معلومات.   لجنة العدالة والمساءلة الدولیة لدى  عّما    وبدأت بعض األجھزة والجھات األوروبیة تستفسر   لھا عالقة باإلجراءات الجنائیة. 
على نطاق    ، ولكن تحقیقاتومساندة الة،  خدمة مجریات العدالة الدولی الغرض من طلب تلك الجھات األوروبیة كان من أجل  وبما أن  

وباتت    ،استباقیالجنة  ال  عمل  والحقا، أصبح  إلى تقدیم تلك المعلومات بكل سرور.  لجنة العدالة والمساءلة الدولیة ، بادرت  أضیق نوعا ما
 وجود شخص معین في أوروبا أو أمیركا الشمالیة.   بمجرد سماع أخبار عن  أو وثیقة إعداد ملفإلى  تحرص على المبادرة

 
   عن ذلك الشخص.  إضبارة/لفاما كان یعد متصل بذلك الشخص، وإن لم یقل إنھ ا إنجلزقائال إن   صحح شارمر المترجمة

 
فأّكد    أشخاصا مشتبھ بھم. األضابیر عن أشخاص دخلوا في دائرة االھتمام في احتمال كونھم  إذا كانت تلك الملفات/عّما    فیدنیرسأل  
بمحاور تركیز    لدیھا نطاق عمل   لجنة العدالة والمساءلة الدولیةذلك، وأشار إلى العرض المعلوماتي على الشاشة، وأوضح أن    إنجلز
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أما  و  ویركز المحور الثاني على إجراء مقابالت مع الشھود.  بشكل رئیسي على جمع المواد.لجنة  العمل  لیركز المحور األول    .مفصلة
الثانویة أو اإلضافیة.  وثیقة من وثائق النظام    800,000بحوزتھا أكثر من  لجنة  الوتملك    المحور الثالث، فیركز على جمع المواد 

وعندما أصبحت    في تھریبھا إلى خارج سوریا.لجنة  الالمخابرات والجیش السوري) نجحت    أجھزةالسوري (ومعظمھا من وثائق  
النسخ  لجنة  الواستخدمت    ، وتخزینھا.ورقیا  استنساخھا ، ومطابقة بالماسح الضوئي  إعداد نسخلجنة  الالمواد والوثائق خارج البالد، تولت  

  منھا   یقتضيلجنة  الوبما أن عمل    الرقمیة من تلك الوثائق حرصا على عدم إتالف النسخ األصلیة الورقیة، ومن أجل رفع كفاءة عملھا. 
أن تجیب الجھات األخرى على أسئلتھا، أصبح من الضروري أن تضیف خاصیة البحث إلكترونیا في النسخ الرقمیة من الوثائق (بحثا  

حمایتھا بشكل  [أرادت أن تحفظ المواد خشیة ضیاعھا، ولكن بالتوازي مع  لجنة  الإن    إنجلز قال    عن أسماء، أو مواقع، وما إلى ذلك).
  بدخول الموقع، وجمع األدلة. لجنة  ال، یقوم موظفو  منطقة النزاع أو مسرح الواقعةطراف  األ بعد أن یغادر أحد    وأوضح قائال إنھ  .]آمن

وعندما تسنح الفرصة    بمراجعة محتوى المواد في عین المكان.  وال یقومون   ویقومون بتعبئة المواد في طرود، ونقلھا إلى مكان آمن. 
ثم یقومون   الفرصة بعد أیام أو بعد سنة كاملة)، یقومون حینھا بإخراج المواد إلى خارج البلد. لنقل المواد إلى خارج سوریا (وقد تأتي 

لكل صفحة، ویتولى أحد    باركود ال/الرمز الشریطيوتتم إضافة    بمسح الوثائق ضوئیا، وتخزین النسخ األصلیة في صنادیق لألرشفة. 
الصفحات التي تنتمي لنفس الوثیقة (مثال: كأن    تسلسل   فرضیات لتحدیدلجنة  ال وال تضع    المحلیین معاینتھا ودراسة محتواھا الحقا. 

ووضع الفرضیات،    التخمینعن  لجنة  التُحجم    تحدد ما إذا كانت ھناك خمس صفحات معینة تنتمي بشكل متسلسل إلى وثیقة واحدة).
وسائل  لجنة  الكما تستخدم    مع المواد التي بحوزتھا.لجنة  ال  وعموما، تلك ھي طریقة تعامل  العمل.  سیر  وھذه ممارسة ھامة للحفاظ على
) جمع الوثائق من شخص لدیھ معلومات ذات صلة (مثال: إذا كان ذلك  1(  ، وھي:في أغلب األحوالأخرى لجمع األدلة ولكن لیس  

) وإجراء مقابالت مع األشخاص  2حینھا بجمع تلك الوثائق)؛ (  لجنة العدالة والمساءلة الدولیة، فتقوم  هالشخص في الموقع، وغادر
) والوثائق بالصیغة اإللكترونیة المخزنة على أجھزة إلكترونیة من قبیل أجھزة الحاسوب المحمول (مع  3الذین قاموا بتسلیم الوثائق؛ (

إلى شخص آخر تولى جمع  تعود أجھزة إلكترونیة  اإلشارة إلى أنھ لم یتم جمع أي مواد متعلقة بالمحاكمة بھذه الطریقة)، أو من خالل
  ومن ثم مسح الوثائق   المعلومات  واستعراض حینھا بحیازة الجھاز،    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة، فتقوم  علیھا  تخزینھاالمعلومات و

    ه الطریقة أیضا). ھذه المحاكمة بھذالخاصة ب  موادالباستخدام الماسح الضوئي، قبل أن تعیده إلى صاحبھ (ولم یتم جمع 
 

ذلك وأكد أنھ تم وضع رموز شریطیة وأرقام على    إنجلزفأقر    باركود./إذا تم تزوید الوثائق برموز شریطیةعّما    سألت القاضي كیربر
مقابلة    2,500أكثر من    لجنة العدالة والمساءلة الدولیةوأجرت    وتحمل النسخة المترجمة رقما مطابقا للوثیقة األصلیة.  الوثائق المعنیة.

  معتقل).   1,000أكثر من  أُجریت مقابالت مع  مقابالت مع شھود عیان، وعناصر سابقین في النظام، وضحایاه (  تشمل مع الشھود،  
ولكن المشكلة تعلقت في الغالب بأن المقابلة مع الشاھد تتم بعد مرور سنوات على حصول    أھمیة الحدیث مع الشھود. لجنة  الأدركت  

سابق خبرة في العمل  لجنة  لدى الكل من یعمل  یوجد لدى  و  ھي عبارة عن منظمة غیر حكومیة ولیست حكومة.لجنة  إن الو  عة.الواق
التي تقبل تلك المعلومات  لجنة  لوإنما یسرد الشھود قصصا    إفادات الشھود حرفیا.لجنة  الن  وال تدوّ   لدى الجھات الدولیة والحكومیة. 

أوال،    في العملیة كطرف ثالث إلى ضمان أن یكون دور الشاھد مفیدا من نواحٍ عدة.لجنة  الویُعزى سبب دخول    .اثالث   ا بصفتھا طرف
المقابالت.  في  الواردة  المعلومات  تعززھا  الوثائق معلومات  الشھود على سد   تُظھر  المستقاة من  المعلومات    بعض   وثانیا، ساعدت 

وأبرز بعضھم صورا لمكان وزمان وقوع الجریمة، وھي    مات عامة كخلفیة عن النزاع.ر الشھود معلووثالثا، وفّ   الثغرات في األدلة.
إن العثور على الشھود ھو الھدف الرئیسي من عملھم، ألن الغالبیة العظمى    معلومات ھامة للزمالء الذین باشروا التحقیق واالستقصاء.

الوصول إلى السلطات األوروبیة، ولن یتم سماع أصواتھم بخالف  من الشھود ال تزال داخل سوریا، وھو ما یعني عدم تمكنھم من  
 ذلك، ألن سلطات إنفاذ القانون غیر متاحة للحدیث مع الشھود مباشرة أثناء النزاع. 

 
تُعلم الشھود بحقوقھم، أم إنھا تتعامل مع األمر وكأنھ مجرد محادثة خاصة بین شخصین  لجنة  الإذا كانت  عّما    سألت القاضي كیربر

في برامج إرشادیة، ویتم تدریبھم  لجنة  الویشارك موظفو    في الحدیث مع الشھود.  امعتمد  بروتوكواللجنة  الأن لدى    إنجلز فأقر    یین.عاد
التركیز على معرفة ما إذا كانت تلك المعلومات ھامة، شریطة تفادي طرح أسئلة موجھة أو    وینصبّ   على كیفیة الحدیث مع الشھود. 

ویخبرون    معھ. في الحدیث  المنظمة    رغبة، وسبب  اللجنةھیئة    طبیعةویشرح مجري المقابلة للشاھد    ة معینة. إیحائیة تقود إلى إجاب 
إذا كانت لدیھم مخاوف أمنیة، أو إذا ما تحدثوا  عّما    ، ثم یستفسروا منھمالشاھد صراحة أن المعلومات التي یدلي بھا قد یتم استخدامھا

ھم دون موافقة منھم على ذلك، وأن األسماء  ئ للشھود أنھ لن یتم استخدام أسمالجنة  الكما تضمن    عن الموضوع مع أشخاص آخرین. 
لجنة  ال  تقومتتحدث مع أحد الشھود (من قبیل دائرة المدعي العام) ف  نوإذا أرادت جھة ما أ  في حال عدم الموافقة.  حجبھاسوف یتم  

  . والشھود  أو أجھزة االدعاء العام   بین المحاكم  في العالقة  وجود توتر  والمساءلة الدولیةلجنة العدالة  الحظت    منھ عن السبب. باالستفسار  
على سبیل المثال، قد یخبر المحقق الشھود أنھم سوف یدلون بإفاداتھم أمام المحكمة في الھاي، وعندما ال یحصل ذلك یفقد الشھود  

   ثقتھم في نظام العدالة.
 

اء عدم موافقة  أم جرّ  ،مخاوف أمنیة جاء بدافع وجودالشھود مجھولة  ھویات أصحاب الوثائق منجمیع  إبقاء إذا كان عّما  فیدنیرسأل  
ذلك موضحا أن الحدیث عن المواد مفتوحة المصدر لن یكون جزءا من العرض المعلوماتي    إنجلزفأقر    .الشھود على نشر أسمائھم

ھیكل توضیح  یحاول  أن  الجزء  ھذا  في  أراد  وأنھ  الیوم،  السیاسي،    لھذا  األمن  مثل  األخرى  االستخباریة  واألجھزة  الجیش  وبنیة 
في شرح ما    إنجلز وأسھب  .وقال إنھ من األھمیة بمكان أن ندرك أن األجھزة الرئیسیة مسؤولة وتنسق فیما بینھا  والمخابرات الجویة.

   یلي:
 

لجنة رفیعة المستوى للتنسیق بین  المنفردة، وأعلى اللجان (جھة حكومیة): یرأس  الوطني (القومي سابقا) مكتب األمن  .1
 . أجھزة المخابرات
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الخلیة المركزیة إلدارة األزمات: لجنة مخصصة تضم في عضویتھا جمیع أعضاء اللجنة رفیعة المستوى المشار إلیھا  .2
تعود أول    نیة. وأصبحت بعد ذلك أرفع جھة أم  دارة األزمة. إلوتم تشكیلھا    ، وممثلین عن وزارات أخرى.1في البند  

، وھي الفترة الزمنیة الرئیسیة التي ركزت  2012، وتعود األخیرة إلى تموز/ یولیو  2011وثیقة إلى آذار/ مارس  
وتملي السیاسات    وشكلھا األسد ویتم االسترشاد بھا التخاذ القرارات.   في عملھا.   لجنة العدالة والمساءلة الدولیة علیھا  

 الخاصة باإلجراءات األخرى. 
 ان األمنیة في المحافظات.  اللج .3

 
إنھ یمكن    إنجلزفقال    إلى كلمة "حكومة" باأللمانیة.  ، حیث تُرجمت " باإلنجلیزیةترجمة كلمة "محافظةأشار كروكر إلى وجود خطأ في  

 زتھا األمنیة الخاصة بھا. ھفي كل محافظة أج توجد استخدام كلمة محافظة أو مقاطعة، وإنھ 
 

  .2011وإنھا أظھرت كیف تسارعت وتیرة جمع المعلومات في نیسان/ إبریل   إن تلك الشریحة كانت عبارة عن خالصة.  إنجلزقال  
، أوعز النظام  2011آب/ أغسطس    5وبتاریخ    وقت التسامح"، و"استخدموا القوة ضدھم".  ولّىوبدأ النظام یستخدم عبارات من قبیل "

 شیات المسلحة للسیطرة على الوضع. بالمزید من االعتقاالت، واستخدام المیلی 
 

ولم یكن یحمل النسخ األصلیة    ذلك.   إنجلز فأقر   وثائق ذات صلة.   لجنة العدالة والمساءلة الدولیة إذا ما كانت تتوفر بحوزة    فیدنیرسأل  
الماسح الضوئي رقما  وتحمل جمیع الصور المستنسخة عبر    ولكن تمت أرشفتھا. وكان یحمل نسخا طبق األصل فقط.   من الوثائق معھ. 

الیسرى  الزاویة  أعلى  و   Etبالحرفین    اممھور  في  أنباإلنجلیزیة،  إلى  لإلشارة  للوثیقة   ذلك  اإلنجلیزیة"  "الترجمة  الورقة ھي    ھذه 
كانت  وبالنسبة للشریحة،    باركود على كل وثیقة، وثمة رقم أسفل منھ، والترجمة إلى اإلنجلیزیة.كما یوجد رمز شریطي/  .بالعربیة

" فیھ  المظلل، وجاء  األول  السطر  الرئیسیة ھي  إبریل    18النقطة  "  والمختصر"  2011نیسان/  خلیة  CCMCباإلنجلیزیة  (أي   "
وجاء    الفروع.   رؤساء وھذه الوثیقة موجھة خصیصا إلى    ُكتب في أعلى یسار الوثیقة عبارة "المخابرات العسكریة". بینما  األزمات)،  
) "مواجھة المتظاھرین كما یلي: ممنوع اإلفراج  2حان الوقت الستخدام جمیع أنواع األسلحة"؛    وقت التسامح.  ) "لقد ولّى 1فیھا ما یلي:  

المعتقلین". نقطة أخرى حول    عن  الكما وردت  السالح.   وتدریبھمعناصر  اختیار بعض  الحزب    على استخدام  ویشمل ذلك أعضاء 
تم  وھذا ھو ما تم فعال حیث    المخابرات العسكریة، وتوجیھ بتعمیم الكتاب على جمیع الفروع. وذُیلت الوثیقة بتوقیع رئیس    المدنیین.

 تعمیم الكتاب على جمیع السلطات في البالد. 
 

وأشار إلى شریحة في العرض المعلوماتي    ذلك.   إنجلز فأقر    إذا كانت عبارة "أعضاء الحزب" تشیر إلى حزب البعث. عّما    فیدنیرسأل  
، وتشمل العبارات التالیة:  2011نیسان/ إبریل    20"باوربوینت" تورد مقتطفات من الوثیقة الصادرة عن خلیة األزمات بتاریخ    بنسق

 "مرحلة جدیدة لمواجھة المؤامرة"، و"استخدام القوة"، و"صدرت األوامر بإعداد الخطط"، و"بالتنسیق مع الجھاز العسكري". 
 

 إنھ سوف یتحدث عن الموضوع الحقا.  إنجلز قال  عن طریقة حصولھ على الوثیقة.  إنجلز الشاھد  فیدنیرسأل  
 

أن لدیھ نسخا ورقیة من جمیع الوثائق الواردة في    إنجلز فأّكد    نسخ ورقیة من الوثیقة.  إنجلزسألت القاضي كیربر إذا ما توفرت بحوزة  
نیسان/ إبریل (من دون ذكر السنة)، وتم جمعھا أو الحصول    18ریخ  وتعود الوثیقة األولى إلى تا  شرائح العرض المعلوماتي الذي قدمھ. 

وفي آذار/    من سوریا إلى تركیا.  2016في عام    نُقلتثم    من مكتب المخابرات العسكریة في إدلب.  2015علیھا في آذار/ مارس  
أیار/ مایو، استلمت    23وبتاریخ    . لیةلجنة العدالة والمساءلة الدو، قام أحد الزمالء بتسلیم الوثیقة شخصیا إلى فریق  2016مارس  

وحصلت على ستة صنادیق من الوثائق/ المواد تعود جمیعھا    . التي تضم وثائق أخرى أیضا  مجموعة من الصنادیق  ضمن الوثیقة  لجنة  ال
 إلى نفس التاریخ، والموقع. 

 
 ذلك.  إنجلز فأقر   إذا أخذوا النسخة األصلیة الورقیة من المكتب أیضا.عّما  فیدنیرسأل  

 
توفر بحوزة   إذا  الصنادیق الستة.  إنجلزسأل كلینجھ ما  تولى استالم  الذي  الشخص  المعلومات عن  إن ذلك    إنجلزفقال    المزید من 

  وھو سوري الجنسیة، وكان موجودا في ذلك الموقع، ولعل ذلك ھو سبب تمكنھ من دخول المكتب.   لسنوات. لجنة  الالشخص تعاون مع  
   مسؤوال عن تسلیم الصندوق إلى شخص آخر داخل سوریا. وكان 

 
إن ذلك الشخص    إنجلزقال    تصادف وجوده ھناك في األثناء.   مجردإذا كان الشخص قد عمل لدى مخابرات النظام، أم  عّما    سأل كلینجھ 

 تمكن من دخول المكتب بعد أن غادرت أجھزة النظام إدلب. 
 

(رقم الصندوق =  الموجودة    من الرزمة إن ھذه الوثیقة    إنجلز فقال    . 2011نیسان/ إبریل    20عن الوثیقة المؤرخة في    فیدنیرسأل  
SY.P13 ( 

 
 ضمن نفس الرزمة.   ،نعم إنجلز: فقال  ھذه الوثیقة من سوریا بنفس الطریقة. ُجلبت إذا  عّما  فیدنیرسأل  

 
في حدیثھ قائال إن    إنجلزواستمر    دقائق.  10بعد  فقال نعم، ولكن    إذا كان بحاجة إلى استراحة. عّما    إنجلزسألت القاضي كیربر الشاھد  
ویرد في وثیقة صادرة عن مكتب    ان مسؤوال عن االعتقاالت. ك ل الجیش" توضح فكرة مفادھا أن النظام عبارة "المرحلة الجدیدة: تدخّ 
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ح لما یصفھ المكتب بالمشاركة في حمالت  توضی   2011آب/ أغسطس    5األمن القومي إلى جمیع اللجان األمنیة في المحافظات بتاریخ  
قبل أن تحدد الوثیقة المشكلة من وجھة نظر المكتب (وھي معارضة النظام   أمنیة جماعیة، واألشخاص الذي ینبغي أن یركزوا علیھم،

الم   عموما).  یمولون  الذین  األشخاص  وھم:  استھدافھم،  ینبغي  الذین  األشخاص  الجزئیة  ھذه  في  الوثیقة  وأعضاء  ظاھراوتحدد  ت، 
كما تنص الوثیقة على ما ینبغي فعلھ عقب بسط السیطرة من    ، والذین یتخابرون أو یتواصلون مع الخارج ووسائل اإلعالم.التنسیقیات

 خالل اللجان المشتركة، شریطة إعالم مكتب األمن القومي. 
 

إنھ تم الحصول    إنجلز فقال    . لجنة العدالة والمساءلة الدولیة عن الطریقة التي أصبحت الوثیقة من خاللھا في حیازة    فیدنیرسأل القاضي  
 اضوئی   ھاسحبغیة ملجنة  الاألمن العسكري في تل أبیض بالرقة قبل أن یتم نقلھا شخصیا إلى مقر    مفرزةعلیھا من مكتب المخابرات في  

   .2013تشرین الثاني/ نوفمبر  18بتاریخ 
 

ذلك، وقال إنھ جرى أخذ الوثیقة بعد أن غادر عناصر    إنجلز فنفى    إذا كان الشخص المعني أحد العاملین مع النظام. عّما    فیدنیرسأل  
 النظام الموقع. 

 
 ذلك.   إنجلز فأقر   یحمل معھ نسخا من تلك الوثائق الثالث. إنجلزكان إذا عّما  سألت القاضي كیربر

*** 
 دقیقة]   20لمدة  [استراحة

*** 
وأما الدوائر الصغیرة فتمثل    وتمثل الدوائر الكبیرة خلیة األزمات.   أن الشریحة التالیة ھي ملخص لشریحة أخرى طویلة.   إنجلز أوضح  

 .  سابقا)   القوميالوطني ( مكتب األمن
 تلت القاضي كیربر الوثیقة التي تضمنت األسماء التالیة:  

 
 محمد سعید بخیتان •
 حسن تركماني •
 داوود راجحة، وزیر الدفاع  •
 محمد الشعار، وزیر الداخلیة  •
 محمد دیب زیتون، رئیس األمن السیاسي •
 ھشام بختیار، رئیس مكتب األمن القومي   •
 على مملوك •
 ریة عبد الفتاح قدسیة، رئیس المخابرات العسك •
 جمیل حسن، رئیس المخابرات الجویة •

وردت [إن    إنجلزقال   األسماء  الرسمیة    ]ھذه  والكتب  المراسالت  من  سلسلة  تعمیمھا[في  تم  على    ]التي  القومي  األمن  مكتب  من 
المحافظات، ومن ثم من المسؤولین في الفروع إلى مرؤوسیھم، وإن النقطة المحوریة في ھذا السیاق ھي أن تلك الكتب الرسمیة تم  

   إرسالھا من السلطات العلیا إلى السلطات الدنیا.
 

فروع وصوال إلى األفراد والعناصر، بدءا من رئیس مكتب  وُعرضت بعد ذلك أمثلة تؤكد أن الكتب الرسمیة تم تعمیمھا على مستوى ال
وجاء في الكتاب ما نصھ: "أنتم مكلفون بالقبض على    المستویات األدنى من ذلك.إلى  األمن القومي إلى رؤساء الفروع، ومن ھؤالء  

وأعضاء   أجنبیة/  أطراف  مع  والمتخابرین  الممولین/  المكا  فیدنیرسأل    ". التنسیقیاتالمحرضین/  الذي حصلت  عن  العدالة  ن  لجنة 
 إن مصدر ھذه الوثیقة ھو الفرع/ المفرزة في الرقة.  إنجلزفقال  منھ على النسخة األصلیة.  والمساءلة الدولیة

 
وجاء   وورد تالیا مثال على كتاب الرد صادر عن رئیس فرع األمن السیاسي في الرقة (وممھور بتوقیعھ) وموجھ إلى رئیسھ األعلى.

یفید بأن الفرع "عمل   من فرع األمن    ]النسخة الورقیة األصلیة[وأرسلت    واعتقل المحرضین والمتظاھرین".  الالزمفي الكتاب ما 
وتم    .2014في آذار/ مارس  لجنة العدالة والمساءلة الدولیة إلى تركیا قبل أن تصل إلى مقر  2013نیسان/ إبریل  5السیاسي بتاریخ 

 مسح النسخة األصلیة ضوئیا وأرشفتھا.
 

إلیعاز للمحققین بأن یطرحوا  سبیل المثال، صدر ا  ىعل  وثیقة تحوي توجیھات صادرة إلى السلطات األدنى.  إنجلزوبعد ذلك، عرض  
وماذا    على المعتقلین أثناء التحقیق: "ھل لدیك صور عن المظاھرات مخزنة على ھاتفك، وما الذي كنت تفعلھ ھناك؟األسئلة التالیة  

حرض    ن تظاھروا ومنی أخبرنا من ھم الذ  وھل تم إرسالھا إلى وسائل إعالم أجنبیة؟   وھل تم رفع الصور عبر اإلنترنت؟  كان دورك؟
أن یذكر أسماء    ] من المعتقل[ إن بعض المعلومات في الوثیقة تم حجبھا ألنھ ُطلب    إنجلز قال    ؟" التنسیقیاتومن ھم أعضاء    اآلخرین؟

التحقیق.  أثناء  إلى مقر    أشخاص  الزمالء قبل أن تصل  الشرقیة، واستلمھا أحد  المنطقة  الوثیقة من  العدالة  وتم الحصول على  لجنة 
 . یةوالمساءلة الدول

 
إذا كانت "أحد الزمالء" تعني "أحد أعضاء الفریق" في  عّما    توسأل   ترجمة كلمة "أحد الزمالء".   ين إلى وجود خطأ ف ی أومیش  تأشار [

 ] جاءت الوثیقة عن طریق أحد أعضاء الفریق.   ذلك. إنجلزفأّكد   واقع األمر.
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وشملت أسماء    المخابرات العسكریة تم إرسالھا إلى القادة العسكریین.أوردت الشریحة التالیة مثاال على إحدى قوائم المطلوبین من  

وأصدر رئیس الفرع تعلیمات    ذكر اسمھ أثناء التحقیق.   یكون   وإذا أصبح شخص ما مطلوبا، فیُعزى ذلك إلى أن أحدھم قد   المطلوبین. 
 وكانت الوثیقة مكتوبة بخط الید وعلیھا التوقیع.   للقائد العسكري. 

 
قبل    في صیدا   38مقر اللواء  إن الوثیقة انتقلت من درعا إلى    إنجلز فقال    عن المكان الذي حصل على الوثیقة منھ.   إنجلز  فیدنیرسأل  

أن أحد الشھود كان محتجزا لدى فرع األمن    إنجلز ذكر    (عقب انسحاب النظام من صیدا).   لجنة العدالة والمساءلة الدولیة أن تصل إلى  
شاھدا وردت أسماؤھم في    16مقابالت مع    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة وأجرت    ھ یرد في الوثیقة.السیاسي بدیر الزور، وأن اسم 

أن الوثیقة كانت عبارة عن قائمة بأسماء المعتقلین ألن اسم أحد الشھود قد ورد في    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة علمت    تلك الوثائق. 
حیث ال    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة األمن السیاسي بدیر الزور قبل أن یتم إرسالھا إلى مقر  وتم استالم الوثیقة من فرع    تلك القائمة.

   تزال موجودة بحوزتھا ھناك. 
 

الظروف السائدة ھناك من حیث المنفردات، وغیاب اإلنارة،    والتي تتضمنطبیعة االعتقال لدى فرع األمن السیاسي،    إنجلز وصف  
المعتقلین أثناء التحقیق، وإجبارھم على التوقیع على أوراق ووضع بصماتھم علیھا من دون السماح    إلى واالنتھاكات الشائعة، واإلساءة  

 لھم بقراءة محتویاتھا، وترحیل المعتقلین إلى فروع أخرى. 
 

ثمة أرقام ترد في صور قیصر تشیر إلى الفرع الذي كان الشخص معتقال    لمعلومات من إفادات الشھود. كیف عززت ا  إنجلزثم أوضح  
مثاال    إنجلزوعرض    أربع وثائق.  من خالل من الربط بین الصور واألرقام ذات الصلة    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة وتمكنت    فیھ. 

وحملت الجثة رقما یشیر إلى أن    أو فشل في وظائف الجھاز التنفسي.   الشخص توفي نتیجة ھبوط في القلب  أنالسلطات  عن زعم  
 . 227صاحبھا كان معتقال في فرع المخابرات العسكریة 

 
إن ھذا تقریر من المخابرات العسكریة عن التحقیق مع شخص ووفاتھ،   إنجلزفقال  سأل كروكر عن ترجمة محتویات شھادات الوفاة. 

 ولكنھا لیست شھادة وفاة رسمیة.  وثیقة تؤكد وفاتھ، مع وجود رقم.   إلىباإلضافة 
 

تلك الوثیقة أصال من المخابرات العسكریة    ومصدر   ذلك.   إنجلز فأقر    علم بوجود وثائق مشابھة.   إنجلز إذا كان لدى  عّما    سأل كروكر 
 .  لجنة العدالة والمساءلة الدولیة ثم ُجلبت إلى مقر  ي إدلب. ف
 
   قیصر.عبارة عن صورة من صور المشار إلیھ، وھو ُعرض المرجع بعد ذلك، و
 

وثمة أدلة على أن باقي أجھزة المخابرات فعلت الشيء    معتقل لدى المخابرات العسكریة.   200ثم ُعرضت خارطة تُظھر تحركات  
كان یتم نقلھم إلى دمشق  ووتم اعتقالھم والتحقیق معھم محلیا،    وصف الشاھد كان متسقا مع محتویات الوثیقة. أن  تظھر الخارطة    نفسھ. 

معتقل كشفوا عن أن   1000مع  لجنة العدالة والمساءلة الدولیةوتحدثت  كما تذكر الوثیقة وقوع إصابات بشكل عام. حسب االقتضاء. 
یتم توضیح ما    كانت متشابھة في عموم أنحاء سوریا.   والتي  أجھزة المخابراتن  المرتكبة مأنماط اإلساءة   ومن األھمیة بمكان أن 

 الغرض نفسھ. من أجل تحقیق  وانتھاكات بشكل منھجيمن ممارسات   ] السلطات[ترتكبھ مختلف المكاتب 
 

 إن األمر متروك لما تراه المحكمة مناسبا.  إنجلزفقال  سألت القاضي كیربر عن اإلعالن عن التوقف الستراحة الغداء. 
*** 
 ] الغداء  [استراحة

*** 
 . 40، والقسم 285، والفرع 251الفرع  – تناولت الشریحة التالیة إدارة المخابرات العامة 

 رئیس اإلدارة:  
 (عضو في خلیة األزمات، ومكتب األمن القومي)    2012-2006علي مملوك 

 2019 -  2012محمد دیب زیتون 
 الیوم   –  2019حسام لوقا 

 
ھو خاص بدمشق والمنطقة    251إن الفرع    إنجلز فقال    ھو أحد الفروع في المحافظات.   251إذا كان الفرع  عّما    سألت القاضي كیربر

 المحیطة بھا.  
 

مقابلة    60مقابلة مرتبطة، و  180وثیقة من الوثائق الداخلیة للنظام، ونحو    13000لدیھا    لجنة العدالة والمساءلة الدولیةإن    إنجلز قال  
(تظھر كیف تم    251وثیقة مرتبطة بالفرع    600كما یوجد بحوزتھا نحو    ضحیة.   100مع أشخاص من داخل النظام، ومقابالت مع  

موظفا    13مقابالت مع    لجنة العدالة والمساءلة الدولیةوأجرت    ف التحقیقات والتحدیثات الدوریة).اعتقال "معارضي النظام" وتص 
بأنھ األكثر    251كما ُوصف الفرع    . 251وذكر سبعة شھود أن أنور رسالن كان رئیس قسم التحقیق في الفرع    سابقا لدى الفرع. 

  ویُعد قسم التحقیق أحدھا.  وتتبع لھ عدة أقسام.  عن دمشق وما حولھا.  وكان الفرع مسؤوال  فعالیة وخطورة وسریة بین باقي الفروع. 
مسؤولیات    إلى مسؤوال عن التحقیق مع المعتقلین باإلضافة    251ویُعد الفرع    سیئ الصیت.   40كما تتبع لھ أقسام خارجیة من قبیل القسم  

 لمداھمة والبحث، واالعتقاالت). أخرى في مناطق مختلفة (مثال: نقاط التفتیش أو الحواجز األمنیة، وحمالت ا
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وجاء في الوثیقة ما یلي: "في حال العثور    .255تتعلق بالفرع    2011آذار/ مارس    28مثاال آخر من الوثائق بتاریخ    إنجلزعرض  

 كما صدرت أوامر مشابھة.   علیھا مدیر إدارة المخابرات العامة. " ووقعالقبض على السائق، وجلبھ حیا إلى طرفنا إلقاء  علیھ، یُرجى
 

إحالتھ إلى الفرع  یوعز فیھا فرع األمن العسكري بالرقة بالبحث عن شخص، ومن ثم    2012وثیقة تعود إلى عام    إنجلز ثم عرض  
   كي یتم التحقیق معھ. 285وعلى نحو مشابھ، تطلب وثیقة أخرى إحالة شخص إلى الفرع  .251

 
إن الفرعین اضطلعا    إنجلزقال    .285أو الفرع    251ألت القاضي كیربر عن الھدف المنشود من ترحیل شخص ما إلى الفرع  س

  فرعا مركزیا یشھد إجراء التحقیقات بشكل مستمر.   285ویُعد الفرع    بالتحقیق مع األشخاص الذین یُعتقد أنھم على قدر من األھمیة. 
وبناء    من الفروع األخرى. [للمعتقلین المنقولین]    ستجوابات ا من اال یجري مزیدً ، ولكنھ  فحسب  دمشق جغرافیا ب   251الفرع    ال یختص و

وعلى    ن إلى الفروع األخرى. على الوثائق التي ُجمعت من كافة أنحاء سوریا، یضطلع الفرع بالبحث عن المعلومات، وإحالة المعتقلی 
 سبیل المثال، إذا جرى البحث عن شخص في إدلب، تتولى إدارة المخابرات العامة تعمیم المعلومة أو الطلب على جمیع الفروع. 

 
القرارات  من المھم أن نرى ھنا أن  و  ذلك.  إنجلزفأقر    وآخر على مستوى المحافظات.  ،إذا كان ھناك جھاز مركزيعّما    سألت القاضي

إلى مدیر إدارة المخابرات العامة، لم نعثر    251ویمكنكم أن تروا في ھذا التقریر الكلمات التالیة: "من رئیس الفرع    الفعلیة كانت تُتخذ. 
  لجنة العدالة والمساءلة الدولیة وحصلت    ". 285على دلیل، ونوصي باإلفراج عنھ... عثرنا على دلیل ضد آخرین وتم نقلھم إلى الفرع  

أ یونیو    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة، ووصلت إلى مقر  2016اخر عام  وعلى الوثیقة من إدارة المخابرات العامة  في حزیران/ 
2017  . 

 
ویُعرف القسم   .الجسر األبیض   بإدارة المخابرات العامة ویتعلق بقسم مدینة   251التابع للفرع    40ثم ُعرض بعد ذلك كتاب من القسم 

من النادر أن  ولذلك،    وعادة ما ترسل الوثائق من رئیس الفرع، ولیس من رئیس القسم.  یتھ، ویرأسھ حافظ مخلوف.بقوتھ وبسوء ص
مدیر إدارة المخابرات العامة   إلى المعلومات  40وإن حصل، فسوف یرسل رئیس القسم   .40یتم العثور على وثیقة صادرة من القسم 

 لھا إلى رئیس الفرع.  (وھو ما ال یحصل في العادة)، وبعد ذلك یرس
 

وذُیلت الوثیقة بتوقیع رئیس    الوثیقة التي ُعرضت بعد ذلك، وكان الكتاب موجھا إلى رئیس المخابرات العسكریة.   251أرسل الفرع  
، قبل أن  271إلى الفرع    2015وأُرسلت الوثیقة من إدلب في آذار/ مارس    واحتوت على معلومات عن ھجمات قادمة.  .40القسم  

 ویتم تخزینھا عقب مسح نسخة منھا ضوئیا.   2016في تشرین الثاني/ نوفمبر    لجنة العدالة والمساءلة الدولیةتصل إلى مقر 
 

إنھ ال تتوافر أدلة مباشرة على ذلك، ولكن    إنجلز   فقال   . 40إذا تتوفر معلومات بشأن طبیعة المسؤولیات المناطة بالقسم  عّما    فیدنیرسأل  
لم یحضر    أن القسم یتمتع باستقاللیة من نوع خاص وفق ما ورد في وثائق مختلفة، وإفادات شھود من داخل النظام.  إلىثمة ما یشیر  

كن ال  لو ". ] 40القسم [ثمة معلومات عن "سمعة  مسؤولوه جمیع اجتماعات الفروع، وبوسعھم أن یتصرفوا قبل صدور األوامر إلیھم.
   لعالقة الخاصة التي تجمع رئیس القسم ببشار األسد. نظرا لتتوفر معلومات حول المھام المحددة المسندة إلیھ 

 
إن المعلومات بخصوص ذلك    إنجلز فقال    یمتلك مواقع أو مراكز اعتقال خاصة بھ دون غیره.   40إذا كان القسم  عّما    فیدنیرسأل  

المرتكبة داخل القسم ما یلي: الضرب بالعصي والكوابل    وأشكال اإلساءة  وشملت االنتھاكات  شحیحة ألنھ مجرد قسم ولیس فرعا.
  ح"، وإجبار المعتقلین على التوقیع علىبْ ، والضرب مع التعلیق "الشّ بساط الریح(األسالك)، تقیید المعتقلین بكرسي مع الضرب، أو  

صورة من صور    145وثمة    أوراق أو وضع بصمات أصابعھم علیھا من دون السماح لھم بقراءة محتویاتھا، والوفاة أثناء االعتقال.
إذا عّما    فیدنیرسأل    ، وتركز على االعتقال في تلك الفترة.2012-2011وتعود البیانات إلى عام    .251قیصر تم ربطھا بالفرع  

   لز إنھ لیس لدیھ معلومات بھذا الخصوص.جفقال إن  وما حصل لجثث المتوفین. توافرت معلومات عن الوفیات،  
 

[ُحِجب  انین  ث الشاھد عن أن أحد السجّ : "تحدّ ما یلي، واقتبس منھ  2018یولیو    /تموز  19سأل المدعي العام كلینجھ عن تقریر بتاریخ  
األمر    كي یظھر  قضوا نحبھم اختناقا جراء االكتظاظ الشدید جدا داخل الزنازین، ویتم نقل جثثھم إلى حرستا  اقال إن معتقلین كثر  اسمھ] 

  إنجلز قال    كي یتم دفنھا في مقابر جماعیة في نجھا".   جثة أسبوعیا بالشاحنات   60إلى    50ونُقلت ما بین    وكأنھم توفوا داخل المشفى. 
   مع أحد األشخاص. أُجریت  بلةإنھ تأكد من ھذه المعلومة من خالل مقا

 
ھذا النوع من التعذیب على أنھ شكل من أشكال وضع الشخص    إنجلز وصف    ح". بْ سأل كلینجھ عن أسلوب التعذیب المعروف باسم "الشّ 

في وضعیة معلقة مع بعض االختالفات أحیانا حیث یُسمح ألطراف أصابع القدمین بمالمسة األرض، أو یتم رفع الشخص بحیث یصبح  
 كما تم تعلیق األشخاص من أذرعھم أثناء التحقیق.  معلقا ومرتفعا عن األرض تماما.

 
قال كلینجھ إنھ    ، فأقر بوكر ذلك. 218إن كان یعني الرقم    إنجلزفاستفسر    مان إجراء المحادثة مع الشاھد المذكور. سأل بوكر عن ز

  ] في نھایة المطاف   إنجلز، وقال  الرقم الصحیح والھوامش المتعلقة بھ  نودار جدل بشأ[ ثمة حاشیة أو ھامش أسفل الورقة، وأعطى الرقم  
 2018آذار/ مارس  1إن التاریخ ھو 

 
 ذلك.  إنجلزفأقر   سابقا، وما إذا تم إعالمھ بحقوقھ. إنجلز إذا دارت المحادثة على الشكل الذي وصفھ عّما  سأل بوكر 
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إلى   یتحدث عن أنأشار كروكر  الذي  الفرع    الجزء  الحجز لدى  توفوا في  الذین  المعتقلین  كانت مكومة فوق بعضھا    251"جثث 
اعتقد    كانت معالم وجوه بعض الجثث غیر واضحة بحیث یستحیل التعرف على أصحابھا". و  التعذیب. وقد بدت علیھا آثار  البعض،  

عبارة "الوفاة في الحجز"، ولكن قال األشخاص    ] المشار إلیھا[ أنھ من األھمیة بمكان شرح الفرق بین النقطتین: تستخدم الوثیقة   إنجلز
   واستخدم شاھد واحد فقط ذلك المثال.   نھم شاھدوا جثثا في الفرع.إ لجنة العدالة والمساءلة الدولیة الذین تحدثت معھم 

 
  وثیقة تتحدث عن دور ھذا الفرع.   300نحو    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة تتوفر بحوزة  حیث    تالیا.  285ونوقش موضوع الفرع  

مقابلة أخرى مع أشخاص    12تقاریر التحقیق، وأجرت مقابالت مع بعض ممن كانوا معتقلین لدى الفرع، باإلضافة إلى  لجنة  الواستلمت  
الفرع    دعیُ   شاھدا في ھذا الفرع.  16واعتُقل    وذكر ثالثة أشخاص اسم أنور رسالن.  .285وا على ذكر الفرع  من داخل النظام مرّ 

  وورد في بعض الوثائق بعضٌ   .في المحافظات   أكثر من كونھ فرعا میدانیا  مركزیا  عملیاتوھو ذو طابع یُعنى بال  فرعا مركزیا.  285
التحقیق، وإحالة المعتقلین المرحلین من فروع أخرى  إجراء  إن الھدف الرئیسي من ھذا الفرع ھو    من الوظائف التي یضطلع الفرع بھا.

ووحدة التحقیق في    التحقیق، ثم ُعرضت وثیقة تحمل توقیع رئیس قسم    المدنیة. قبل ترحیلھم مجددا للمثول أمام المحاكم العسكریة أو  
 الستكمال التحقیقات.  285مقترح بشأن ترحیل المعتقلین إلى الفرع وجاء فیھا  بإدلب.  331الفرع 

 
إنھ ثمة مساران   إنجلزفقال  .285أن یصف بكلماتھ ھو الحاالت التي كان یتم ترحیل المعتقلین فیھا إلى الفرع  إنجلزمن  فیدنیرطلب  
(ألن    285  إلى الفرعوجرى البحث عنھ وترحیلھ    251) أن یكون الشخص مطلوبا لدى الفرع  1اعتقال الشخص عموما، وھما: (عند  

ومصدر    ) أن یقرر العناصر في المیدان أن ذلك الشخص مھم، ویتم ترحیلھ إلى الفرع.2)؛ (285المطلوبین یتم ترحیلھم إلى الفرع  
لجنة العدالة  ، قبل أن یتم جلبھا إلى تركیا، ومن ثم إلى مقر  2016وُعثر علیھا في عام    ثیقة ھو فرع المخابرات العامة في إدلب. الو

 .  2017في حزیران/ یونیو   والمساءلة الدولیة
 

فیھ اسم أنور رسالن باإلضافة  ویظھر    وأُرسل إلى إدارة المخابرات العامة.  .285صادر عن الفرع    تحقیقيثم ُعرض بعد ذلك تقریر  
 یقات التي أجرتھا لجنة التوفیق". وجاء فیھ العنوان التالي: "التحق إلى أسماء مسؤولین آخرین. 

 
  وُكرر االسم على الجانب األیمن من الوثیقة أیضا.   اسم أنور رسالن بوضوح.   ]باللغة العربیة [یظھر على الجانب األیسر من الوثیقة  

أن یعرض    إنجلز وأراد    وبدا أن جمیع الوثائق معدة بنفس الشكل.   حملت وثیقتان أخریان توقیعا علیھا.بینما  لم تكن الوثیقة تحمل توقیعا،  
على الوثیقتین الموقعتین   لجنة العدالة والمساءلة الدولیةوحصلت    تلك الوثائق في المحكمة ألنھا تؤید المعلومات الواردة في المقابلة. 

وُعثر على الوثائق في آذار/    وأما الوثیقة األخیرة، فحصل علیھا شخص آخر قبل أن یسلمھا للھیئة. رع المخابرات العامة بإدلب.من ف
 . 2016في عام لجنة  ال، وُسلمت إلى 2015مارس 

 
قال الشاھد إنھ اعتُقل    الوثیقة.وظھر وجود تباین بین روایة الشاھد، وما ورد في    ثم ُعرض تالیا مثال عن شخص تم إجراء مقابلة معھ.

  ولكن تنص الوثیقة على أنھ كان یبیع السالح للجماعات المسلحة في حلب.  ا من والده.محصل علیھ في حلب أثناء حملھ علما وسالحا 
وشملت أشكال    التحقیق معھ.إلساءة أثناء  لض بنفسھ  یرد في الوثیقة ما یشیر إلى إساءة أو انتھاكات، ولكن وصف الشاھد كیف تعرّ   مول

والتعلیق أو  التقیید بالكرسي/ بساط الریح،  اإلساءة المرتكبة بحقھ الضرب بمجرد الوصول، والركل والضرب بالعصي والسیاط، و
 ح، والدوالب، وانتزاع االعترافات باإلكراه. بْ الشّ 

 
في تمام    2020 ،تشرین الثاني/ نوفمبر 18ساعة بتاریخ التالیة ال ستُعقد الجلسة   بعد الظھر. 2:45الساعة  مُرفعت الجلسة في تما

 صباحا.   9:30الساعة 
  
 

 2020 ،تشرین الثاني/ نوفمبر 18 – الیوم الرابع واألربعون للمحاكمة 
  

 صباحا بحضور أربعة أشخاص واثنین من ممثلي وسائل اإلعالم في شرفة الجمھور.   9:30بدأت الجلسة في تمام الساعة 
 

   إنجلزفادة كریستوفر  االستماع إل  استئناف
 

   فیدنیر استجواب من قبل القاضي 
 

إنھ    إنجلزقال   .2018تموز/ یولیو    19إعداد تقریرھا الصادر بتاریخ    لجنة العدالة والمساءلة الدولیةكیف تولت    فیدنیرسأل القاضي  
التقاریر. باقي  الطلب أوال، ثم تحرك اإلجراءات في حال توافر  لجنة  التتلقى    حیث  تم إعداد التقریر بطریقة مشابھة لطریقة إعداد 

لى وجھ التحدید، كانت السلطات مھتمة بمعلومات حول  وفیما یتعلق بھذا التقریر ع  معلومات یكون لدى القضاء اھتمام باالطالع علیھا.
ألقت اللجنة نظرة على ما لدیھا من مواد، وحددت طبیعة األجزاء المتعلقة    . لجنةالأنور رسالن، وھي معلومات كانت متوفرة بحوزة  

لمتعلقة بدمشق لم یكن مصدرھا  وفي واقع الحال، إن الوثیقة ا  كما جمعت اللجنة معلومات من شھود عن الفروع ذات الصلة.  بالقضیة.
ینسحب من دمشق.  لم  النظام  نفسھا ألن  المعلومات    دمشق  فلقد كان مصدر  اللجنة    من فروع أخرى خارج دمشق.وعلیھ،  درست 

 ثم تولت اللجنة إعداد التقریر الموجھ إلى السلطات.  المعلومات وتعاونت في ذلك مع محللین یتقنون اللغة العربیة. 
 

 فأقر إنجلز ذلك.    إذا كان االسم الرمزي المعطى ألنور رسالن ھو "تشیك".عّما  فیدنیرسأل  
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لجنة العدالة والمساءلة  فقال إنجلز إن    یعنیھ ھذا الكالم.عّما    إلى أن إنجلز قد ذكر وجود "شھود من داخل النظام" وسألھ  فیدنیرأشار  
شارة إلى أن اللجنة الدولیة ال تتعاون مع أشخاص ال یزالون یعملون لصالح  استعانت بشھود عملوا مع النظام سابقا (مع اإل  الدولیة
 ولم تعزز الوثائق أحیانا المعلومات التي یوفرھا الشھود ممن عملوا مع النظام.   ).حالیا النظام

 
المعلومات والخلفیة العامة في التقریر  وأوضح أن    فأقر إنجلز ذلك.  إذا كان ھناك تسلسل ھرمي واضح في القیادة.عّما    فیدنیرسأل  

تصف حجم الجھود التي بذلھا النظام كي یعتقل أعضاء المعارضة في مختلف أنحاء سوریا الذین جرى استجوابھم والتحقیق معھم في  
 اء التحقیقات. مثالین على أماكن إجر  285و  251الفرعان    ویُعتبر  مختلف الفروع، حیث یملك كل فرع قسما خاصا بھ یُعنى بالتحقیق.

 
فأقر إنجلز ذلك، وأن األمر كذلك فعال في مختلف    إذا كان قرار اإلفراج عن المعتقلین یعود إلى رئیس الفرع أم ال. عّما    فیدنیرسأل  

 .  40الفروع في سوریا بما في ذلك القسم 
 

فقال إنجلز إن الفروع في    .285، أو الفرع  251إذا كان إنجلز یتحدث عن مدیر المخابرات العامة، ولیس عن الفرع  عّما    فیدنیرسأل  
 المعلومات، واتخاذ القرارات.  جمعالمحافظات تتمتع باستقاللیة أكبر عن رئیس الفرع، وأنھم كانوا مسؤولین عن 

 
 فأقر إنجلز ذلك.   إذا كانت ھناك معلومات عن علي مملوك. عّما  فیدنیرسأل  

  
لجنة العدالة  عثرت    معینة إلى أنور (أي مھام تتعلق باإلساءة إلى أشخاص أو اعتقالھم) في تلك الوثائق.إذا أوكلت مھام  عّما    فیدنیرسأل  

  مسؤولْین وكان الفرعان    .285، و251مسؤوال عن قسمّي التحقیق في الفرعین  على أدلة تفید بأن أنور رسالن كان    والمساءلة الدولیة
 أنور بشكل صریح.   إلىعن التحقیق مع كل ما یتخللھ ذلك من أشكال إساءة وانتھاكات، ولكن الوثائق لم توكل تلك المھام 

ره  لم یتذكر إنجلز اإلجابة فذكّ   إذا كان إنجلز یذكر إجابتھ على السؤال المتعلق بارتكاب أنور لإلساءة بحق المعتقلین.عّما    فیدنیرسأل  
  فیدنیر قال    جابة التالیة: "نعم، كان أنور رسالن یرأس قسم التحقیق في الفرع الذي شھد ارتكاب اإلساءة واالنتھاكات". أنھ قال اإل  فیدنیر

   فأقر إنجلز ذلك.  شیر إلى وجود انتھاكات وأشكال إساءة مرتكبة في الفرع.إنھ یحمل تلك اإلجابة على أنھا ت 
 

متع القسم ، یت الوثائقمحتوى  فقال إنجلز إنھ بناء على المعلومات الواردة في إفادات الشھود و  .40عن مدى استقاللیة القسم    فیدنیرسأل  
 . المعتاد من آلیة عمل األقسامالقسم لم یكن یعمل وفق  نما یعني أمباستقاللیة معینة،  40

 
ن ذلك ھو ما أفاد بھ أحد الشھود  أفقال إنجلز: نعم، مضیفا    ".دوز/الصاعقةقوات الكومان یقوم بدور "  40إذا كان القسم  عّما    فیدنیرسأل  

 من داخل النظام. 
 

كونھ كان مستقال نوعا ما، وعمل    لھ مھمات خاصة بھ وحده  40فقال إنجلز إن القسم    . 40عن المھام الموكلة إلى القسم    فیدنیرسأل  
ولم یحضر    ھ، وأصدر قرارات باإلفراج عن معتقلیھ من دون الرجوع إلى سلطات أعلى.الخاصة ب وتولى القسم إجراء تحقیقاتھ    وحده.

 اجتماعات الفروع.   40عناصر القسم 
 

عندما یصبح الفرع اآلخر مكتظا    285إلى ما قالھ إنجلز في إفادتھ في الیوم السابق حول ترحیل المعتقلین إلى الفرع    فیدنیرأشار  
 فأقر إنجلز ذلك.   تماما.

 
ف  ْین قد شاھدا جثثا ال یمكن التعر◌َ ، وأن الشاھد251ما یفید بوفاة الكثیرین في الفرع  إلى الھامش على الورقة، وجاء فیھ    فیدنیرأشار  

، وإن الجثث  2012إن الزنازین كانت شدیدة االكتظاظ في عام    [ُحجب االسم] . قال  2011على وجوه أصحابھا في حزیران/ یونیو  
فأقر إنجلز ھذه    عندما كان المعتقل یتوفى داخل زنزانتھ، یتم نقل جثتھ إلى نجھا في نھایة األسبوع.و  كانت تنقل إلى مشفى حرستا.

 المعلومة. 
 

 استجواب من قبل المدعي العام كلینجھ
 

اللجنة تتلقى تمویال من (وزارات الشؤون    نفأوضح إنجلز أ  . لجنة العدالة والمساءلة الدولیةسأل المدعي العام كلینجھ عن طریقة تمویل  
  والوالیات المتحدة، والمملكة المتحدة، وھولندا. وتشمل تلك الدول كال من ألمانیا، وكندا،    في الدول المھتمة بمشاریع اللجنة.   الخارجیة) 

 ، وال تتلقى اللجنة بدورھا أمواال من الدول التي تحاول أن تتدخل في عملھا. ى اللجنةوال تمارس ھذه الدول نفوذا عل
 

ل في اللجنة حوالي  قال إنجلز إنھ یعم  ، وطبیعة تدریبھم، ومستوى تعلیمھم.لجنة العدالة والمساءلة الدولیةسأل كلینجھ عن موظفي  
الدولیة. ظموظفا وموظفة سبق لمع  150 بالعدالة  تُعنى  العمل على قضایا وملفات  فبعضھم    مھم  بخبرة واسعة ومتنوعة،  ویتمتعون 

،  السابقة  في سیاقات دولیة في أماكن في یوغسالفیا  واوسبق لغالبیة موظفي اللجنة أن عمل   ، وآخرون محللون، وما إلى ذلك. محامون
وبالنسبة للمشاریع في البلدان الناطقة باللغة العربیة، فیوجد بین أعضاء الفریق العامل   البلقان.  ومنطقة ورواندا، وكمبودیا، سیرالیون، 

  اشرة من دون الحاجة إلى مترجم. ب موظفون درسوا العربیة، ولدیھم القدرة على التعامل مع النصوص المكتوبة بالعربیة ملجنة  ال في  
وثمة مجموعة أخرى من الموظفین التابعین للجنة داخل سوریا، ویشكلون عصب عمل    ب أن تتم ترجمة جمیع الوثائق.ومن الصع 
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الفقري.  العمل.   اللجنة وعمودھا  إنجاز ھذا  الوثائق، ولوال جھودھم الستحال  تولوا جمع ھذه  الذین  خلفیة    لدیھ ن  ھؤالء مَ ِمن  و   فھم 
   قانونیة، وبینھم محامون وقضاة. 

،  2011فقال إنجلز إن معظم االتصاالت تركزت في الفترة بین عامي    سأل المدعي العام كلینجھ إذا كان إنجلز على اتصال بھم.
القات  وتكتسي الشبكات الواسعة من األشخاص والع  وھي عملیة بطیئة، ویتعاون مع أشخاص موجودین على أرض المیدان.  . 2012و

أھمیة لفھم تفاصیل األمور، طالما تحلوا جمیعا بالموضوعیة، وتوفر لدیھم الدافع والحافز للعمل، وحینھا ال یھم إن كانوا سوریین أم  
 غیر ذلك.  

 
الدولیة المحایدة والمستقلة، ولجنة التحقیق الدولیة    باآللیة فقال إنھ على اتصال   إذا تواصل إنجلز مع منظمات أخرى.عّما    سأل كلینجھ 

 . التابعة لألمم المتحدة
  

فقال إنجلز إن اآللیة الدولیة    ، واآللیة الدولیة المحایدة والمستقلة.لجنة العدالة والمساءلة الدولیة سأل كلینجھ عن كیفیة حصول تعاون بین  
وأما بالنسبة للجنة    من قاعدة بیانات.  لدیھااللجنة لآللیة بأن تتطلع على ما  وسمحت    طلبت من اللجنة أن تجمع معلومات حول سوریا. 

 التحقیق الدولیة، فاألمر مختلف.  
  

مع الشرطة الجنائیة االتحادیة في    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة موضوع جمع معلومات عن أنور، وطبیعة تعاون  سأل كلینجھ عن  
فقط، أال وھو أن الرجل  یتمحور حول أمر واحد    اتصال بھ كان   كانوا على  قال إنجلز إن كل ما وصلھ من األشخاص الذین على  ألمانیا.

 موجود في أوروبا، وحینھا بحثت اللجنة الدولیة للعثور في وثائقھا على معلومات متعلقة بھ.  
 

لت  مإذا كانت اللجنة قد ععّما    ، وسأل إنجلز لجنة العدالة والمساءلة الدولیةام معلومات من  عوفر بحوزة المدعي الھ یت قال كلینجھ إن 
قد أُعد قبل أن تتلقى اللجنة الطلب    "تشیك"  الرمزي قال إنجلز إن التقریر الذي یظھر استخدام االسم    على ھذا الموضوع في السابق. 

الموضوع.  بالعمل على  اللجنة  المتعلق    بھذا الخصوص. واستمرت  الطلب  اللجنة كافة مراحل عملھا، أجابت على  أنجزت  وعندما 
ا تأكدت  وكان أنور موجودا في ألمانیا حینھا، وھذا م  بالحصول على معلومات حول أنور رسالن بما توفر لدیھا من معلومات بحوزتھا.

   اللجنة منھ فعال.
 

ذلك االسم الرمزي أثناء تفكیرھم    اقترحفأوضح إنجلز أن أحد زمالئھ    ".تشیكسأل المدعي العام كلینجھ عن سبب استخدام اللجنة اسم "
 بھ. واضحة ملیا في استخدام اسم یرمز إلى أنور من دون أن یكون لھ عالقة 

 
 استجواب من قبل محامي الدفاع 

 
عملھا  إنجلز أن اللجنة قد بدأت  فأّكد    أم ال.   2011في عام    لجنة العدالة والمساءلة الدولیةإذا تأسست  عّما    سأل محامي الدفاع بوكر 
 . 2012حیث برزت حینھا فكرة توسیع نطاق عمل اللجنة عالمیا بعد أن غیرت اللجنة اسمھا في عام    .2011المتعلق بسوریا في عام  

 
من وضع الرموز الشریطیة "باركود" وملصقات  [ا إذا كان النظام المتبع  ، وعمّ 2011تم تأمین األدلة في عام  إذا  عّما    سأل بوكر

لز ذلك، وأضاف قائال إن المفھوم األساسي للنظام المتبع لدى اللجنة یقتضي جمع  جأقر إن   منذ بدایة عمل اللجنة.   قد اعتُمد  ] األرقام
وتولى فریق إدارة األدلة في اللجنة إعداد النظام اعتمادا    سنة.   15سنوات إلى    10األدلة، وتخزینھا بحیث یتسنى استخدامھا في غضون  

 . على سابق خبراتھم في ھذا السیاق
 

أشار بوكر إلى إجابة    لم یعرف إنجلز متى حصل ذلك.   ". تشیكسأل بوكر عن المرة األولى التي أُشیر فیھا إلى أنور رسالن برمز "
قال إنجلز إن بإمكانھ أن یقول "وبكل    ". 2017سط العام  اإنجلز التي أعطاھا للشرطة على ھذا السؤال، وقال فیھا إن ذلك حصل "أو

   ن إجابتھ كانت مستندة إلى الوثائق.إثقة" 
 
" في النسخة األولى من التقریر، ولكنھ استخدم اسم أنور فعال في النسخة  تشیكشار بوكر إلى أن إنجلز قد قال إنھ ال یعرف من ھو "أ

مختلفة من التقریر جراء التحدیثات التي وصلتھا من الشرطة األلمانیة بشأن  أعدت مسودات  لجنة  الأوضح إنجلز أن    الثانیة من التقریر. 
أوضح بوكر أنھ كان یشیر إلى التقریر    باستخدام االسم الذي كانت الشرطة الجنائیة االتحادیة تبحث عنھ.على الطلب  ثم أجابوا    أنور. 

 في المرجع.   ن المسألةع أن یبحث  یریدقال إنجلز إنھ   .2018نیسان/ إبریل  13الصادر بتاریخ 
 

 قال بوكر إنھ بوسع إنجلز أن یأخذ استراحة.  
 

 .  2018نیسان/إبریل  13، و2018یولیو /تموز 19اریخ صدرا بت قال بوكر إن التقریرین   سألت القاضي كیربر عن رقم التقریر.
 

*** 
 دقیقة]   15لمدة  [استراحة

*** 
 فقال إنجلز إنھ ثمة نسختان من التقریر على حد علمھ.   بإعداد التقاریر.قالت القاضي كیربر إن السؤال األخیر یتعلق 
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فقال إنجلز إن الموجود بحوزة    "، واألخرى تذكر "أنور" صراحة. تشیكقال بوكر إنھ لدیھ نسختین، واحدة تستخدم االسم الرمزي "
  1، ومسودة أُعدت لعنایة الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة بتاریخ  2017كانون األول/دیسمبر    24اللجنة الدولیة ھو الطلب بتاریخ  

تموز/یولیو،   19ثم تابعت اللجنة عملھا الداخلي إلنجاز المشروع بتاریخ    نیسان/إبریل.  14كانون الثاني/ینایر، والنسخة المحدثة بتاریخ  
لھا، وھو ما لم یحصل بالنسبة للطلب المقدم من الشرطة الجنائیة  وأعدت اللجنة التقاریر وأجرت تقییما    ت باستخدام نفس االسم. ستمروا

 االتحادیة. 
 

  2018تموز/یولیو    19قال إنجلز إن بوسعھ القول إن التقریر المؤرخ في    سأل بوكر لماذا لم یستخدموا اسم أنور الحقیقي بكل بساطة.
 ھو المنتَج النھائي.

 
وسأل إنجلز عن الدول التي تمول اللجنة، وما إذا كانت    نیسان/إبریل قد لحق بھ بعض التعدیل.  13قال بوكر إن التقریر المؤرخ في  

 فقال إنجلز إن دولة قطر لیست من الدول الممولة للجنة.   قطر واحدة منھا أم ال.
 

ن الوثائق لم  إقال إنجلز    بل أن یتم العثور علیھا في مواقع أخرى. إذا كانت الوثائق قد فُقدت أوال قعّما    سأل محامي الدفاع فراتسكي 
 یتم جمعھا إال بعد أن غادر عناصر النظام الموقع. 

 
توجھ بعض الزمالء العاملین في اللجنة إلى الموقع   فأقر إنجلز ذلك. إذا عثر موظفو إنجلز على الوثیقة في المبنى. عّما  سأل فراتسكي 

الوثائق.  الوثائق معھم  وعموما،    وأخذوا  تلك  النظام اصطحبوا  أناس من داخل  اللجنة من  مغادرتھم  عند  ثمة وثائق أخرى استملتھا 
ولم یتم الحصول على الوثائق في    . الیوم  سوریا، ولكن لم تكن ھذه الوثائق بالتحدید جزءا من العرض المعلوماتي في جلسة المحكمة 

ن توضح للمعارضة أن ھذه الوثائق مھمة للقضایا مستقبال، فتعاونت اللجنة مع عناصر  واضطرت اللجنة في بدایات النزاع أ  دمشق.
 وھذا ھو ما اضطرت اللجنة إلى فعلھ كي تتمكن من الدخول إلى المباني. المعارضة.

 
 .  ذلكإنجلز  فنفى  .لجنة العدالة والمساءلة الدولیة إذا كانت روسیا أیضا تمول عمل عّما  سأل لینكھ 

 
لجنة  قال إنجلز إن    إذا كانت المعلومات المتعلقة بإدارة المخابرات العامة مصدرھا أناس من الداخل عملوا مع النظام. عّما    شوستر سأل  

وال توجد صیغة معینة    قد تحققت من محتویات الوثائق من خالل األشخاص من داخل النظام، والشھود.  العدالة والمساءلة الدولیة
رى التي  ام، فتُعطى نفس قیمة الوثائق األخولكن إذا استلمت اللجنة وثیقة مصدرھا شخص من داخل النظ  ابقة.معتمدة للتحقق أو المط

 تستلمھا اللجنة.  
 

قال إنجلز إن اللجنة تسأل    ا إذا كان لدى األشخاص من داخل النظام مخاوف من اإلدالء بإفاداتھم. سأل شوستر عن حمایة الشھود، وعمّ 
برنامجا لحمایة الشھود، تقتصر اللجنة  وبما أن اللجنة ال توفر    إذا كانت لدیھ أي شواغل أو مخاوف على أمنھ. عّما    لةالشاھد أثناء المقاب 

  ویتم التعامل بكل جدیة مع مسألة ثقة الشاھد في اللجنة.   في مقابالتھا على األشخاص الذین لیس لدیھم مخاوف على أمنھم وسالمتھم.
 أسماء الشھود. وال یتم اإلفصاح عن 

 
فقال إنجلز: نعم، ساورتھم مخاوف من احتمال انتقام النظام    سأل شوستر إذا كان لدى الشھود من داخل النظام شواغل أو مخاوف أمنیة.

ت األوضاع بشكل  یرولكن تغ  منھم، وكانت لدیھم أحیانا مخاوف بشأن سالمة أفراد عائالتھم إذا كان الشاھد من أنصار المعارضة. 
ولذلك    ، ولكن أصبح لدیھم بواعث قلق اآلن.2013-2011لإلدالء بإفاداتھم في الفترة من  استعداد  كان بعض الشھود أكثر    مھول.

 "نحن" نكرر طرح السؤال علیھم حول احتمال وجود مخاوف لدیھم قد تحول دون نشر المعلومات التي یدلون بھا. 
 

  2012في    ، وغادرواالعمل لصالح النظامتھم ھم ممن تركوا  إنجلز إن غالبی قال    الشھود من داخل النظام.  طبیعة   سأل شوستر عن
ما یلي: أوال، لقد غادر    إلى واعتقد إنجلز أن ذلك یُعزى    فلم ینشق الكثیرون عن النظام في السنتین الماضیتین.  (بشكل عام).  2013و

 المعركة اآلن، وال داعي بالتالي إلى االنشقاق عنھ".   حسم ى  أن "النظام بات أقرب إل  ھمأو انشق أناس كثیرون فعال؛ وثانیا، اعتقد بعض
 

قال إنجلز إن من الواضح أن النظام یرسل برسائل إلى األشخاص    سأل شوستر عن تبعات مغادرة العمل مع النظام أو االنشقاق عنھ. 
وتظھر وثیقة صادرة عن مسؤول رفیع المستوى    ون من المشتبھ بھم. دالذین یحاولون التواصل مع المعارضة، واألشخاص الذین یُعَ 

   أنھ إذا لم یقم الناس بواجبھم، فینبغي أن یتم اإلبالغ عنھم.
 

أوضح إنجلز أنھ ضحك كون قطر تمول   إذا كانت قطر تمول اللجنة أم ال. عّما   سأل شوستر إنجلز عن سبب ضحكھ عندما سأل بوكر 
 . لجنة العدالة والمساءلة الدولیة مشاریع أخرى، ولیس مشروع 

 
 استجواب من قبل محامي المدعین 

 
قال إنجلز إنھ ال علم لھ بموضوع العالقات العامة مع    یمول مشروع اللجنة.   من إذا كانت ھناك شفافیة في الكشف ععّما    شولتسسأل  

 المانحین.
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مت ألمانیا الدعم  وتحدیدا، قدّ   ن ألمانیا مولت موضوع نقاش جلسة الیوم. إقال إنجلز    عن المشاریع التي تمولھا ألمانیا.  شولتس سأل  
 للعناصر الفنیة من قبیل المواد الخاصة بمسح الوثائق ضوئیا واستنساخھا.  

 
تتوفر مقاطع فیدیو بحوزة    شولتسأشار   إنھ  التي قال فیھا  إنجلز  إفادة  الدولیة إلى  العدالة والمساءلة  إنجلز بوجود نحو    .لجنة  فأقر 

 مقطع فیدیو.  400,000
 

یستحیل الحصول    فقال إنجلز: كال.   . المحاكمةھذه  إجراءات  إذا كانت ھناك مقاطع فیدیو، أو تسجیالت صوتیة متعلقة ب عّما    شولتس سأل  
ویُعزى السبب وراء جمع مقاطع الفیدیو والتسجیالت    المواد المتوفرة ھي من مصادر مفتوحة وأخرى قدیمة.  الملفات الصوتیة.  على

 تحتوي بیانات وصفیة. من المواقع، ولكونھا  لى أنھا ملفات تمت إزالتھاإالصوتیة 
 

قال إنجلز إنھ ال توجد وثائق تحمل اسم    مرتبطة بأنور رسالن. إذا كانت ھناك مقاطع فیدیو أو تسجیالت صوتیة  عّما    شولتسسأل  
 أنور، أو مقاطع فیدیو تحتوي بیانات وصفیة مرتبطة بھ. 

 
 فنفى إنجلز ذلك.   تمتلك تقنیة التعرف على األشخاص من سمات الوجھ. لجنة العدالة والمساءلة الدولیةإذا كانت عّما  شولتس سأل  

 
فأقر إنجلز ذلك قائال إن اللجنة ترید أن تبقى على اتصال معھم كي یتسنى    بإمكان أحد أن یتواصل مع الشھود.إذا كان  عّما    سأل كروكر

 لھا أن تستصدر موافقتھم قبل نشر المعلومات التي أدلوا بھا. 
 

بلدان المجاورة لھا، ولكن  قال إنجلز إن غالبیة الشھود ھم في سوریا أو ال   إذا كان الشھود موجودین في سوریا حالیا. عّما  سأل كروكر 
 وتركز اللجنة على الشھود الموجودین داخل سوریا ولیس أوروبا.  ثمة مجموعة منھم في أوروبا. 

 
قال إنجلز إنھ ال    أشخاص من داخل النظام.مباشرة أم من خالل    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة إذا تواصل أنور مع  عّما    سأل كروكر

 األمر. یعرف شیئا عن ھذا 
 

وكان أحد الحواجز    قت أعمال القمع. ن جمیع أجھزة النظام نسّ أ لم یتمكن مراقب المحاكمة من سماع سؤال كروكر، ولكن أكد إنجلز  
وفي البدایة، كانت المشكلة أنھ قد یُعتقل    األمنیة یتبع لجھاز أمني معین، ولكن یتولى عناصر من جھاز آخر إدارة الحاجز والعمل فیھ.

  یتم اإلفراج عنھ من مكان آخر، أو من خالل جھاز آخر. نطرف جھاز معین، أو في مكان معین، ولك  الشخص من
 

 .  251، والفرع 2018 ،كانون الثاني/ ینایر 18لم یكن سؤاال كروكر التالیان واضحین، ولكن أشار إنجلز إلى تاریخ 
 

 محضر وقائع الجلسة.  إلىقالت القاضي كیربر إن إنجلز ذكر أن لدیھ وثائق كي تقوم المحكمة بإضافتھا 
 

أوضح إنجلز    سأل شوستر إذا ما كان العرض المعلوماتي بنسق برمجیة "باوربوینت" سوف یكون ضمن تلك الوثائق المرفقة أیضا.
 المعلوماتي أیضا. أن الوثائق التي أحضرھا معھ تشمل العرض  

 
فأقر إنجلز ذلك، وأشار إلى أن الفرع كان مسؤوال عن    .251إذا كان ذلك لھ عالقة بالفرع  عّما    اقتبس بوكر من التقریر، وسأل إنجلز

 ع. ألن القسم تابع للفر  251، والفرع  40بعض الحواجز األمنیة أو نقاط التفتیش في دمشق، وأنھ من الصعوبة بمكان الفصل بین القسم  
 

فقرأ إنجلز الجملة التالیة من التقریر:    تقریر وصفا للمزید من المنشقین بخالف أحدھم الذي أشار التقریر إلیھ. الإذا أورد  عّما    سأل بوكر 
 "وردت أوصاف ثمانیة منشقین من إدارة المخابرات العامة". 

 
 ُصرف الشاھد. 

 
وستكون جلسة النطق بالحكم النھائي علیھ بتاریخ   . 2021  ،شباط/فبرایر 17إنھ سیتم فصل محاكمة إیاد بتاریخ    قالت القاضي كیربر

، سوف ینقل مكان  2021واعتبارا من كانون الثاني/ینایر    .19-وقد تتغیر المواعید جراء جائحة كوفید   . 2021  ، شباط/فبرایر  24
وتعدیلھا لمراعاة تعلیمات التباعد االجتماعي بفعل  ویجري تھیئة قاعة المحكمة    عقد جلسات المحكمة إلى مبنى المحكمة اإلقلیمیة العلیا. 

 ولكن سوف تُعقد الجلسات الھامة في قاعة المحكمة الحالیة.   الجائحة، ولكنھا تضم عددا أقل من المقاعد المخصصة للجمھور.
  

في تمام الساعة    2020  ،تشرین الثاني/نوفمبر  19سوف تُعقد الجلسة القادمة بتاریخ    ظھرا.  12:00ُرفعت الجلسة في تمام الساعة  
 صباحا.   9:30
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 ودخلت الشاھدة قاعة المحكمة رفقة محامیھا د. كروكر.  . رایجرمثل بودنشتاین عوضا عن فراتسكي فیما مثل فیسلر بدال من  

  
 صباحا بحضور ستة أشخاص وثالثة ممثلین عن وسائل اإلعالم.    9:30بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة  

 
 P19إفادة 

 
متھم عن طریق المصاھرة  ولیس لدیھا صلة بال عاما.  43، وھي صحفیة من دمشق تبلغ من العمر P19استدعى د. كروكر الشاھدة 

 أو النسب. 
 

 كیربر  قاضي استجواب من قبل ال
 

 مع النظام.  خالفأن تعطي نبذة عن خلفیتھا، ومحنة اعتقالھا، وكیف أصبحت على  P19طلبت القاضي كیربر من الشاھدة  
 

ة المعلومات في  ی اإلعدادیة والثانویة قبل أن تدرس تخصص الریاضیات وتقن  بمدارسھا والتحقت  ترعرعت في دمشق. و  P19نشأت 
ارتباط بالنظام في السابق نظرا ألن الوضع القائم حینھا في  ولم یكن لدیھا  وعملت معلمة لمادة الریاضیات قبل الثورة.   جامعة دمشق.

وكانت أسرتھا تتوخى الحذر بشكل زائد ألن والدھا أخبرھا   سوریا كان یبعث على الخوف، ولم یتمكن السوریون من انتقاد أي شيء.
صدیقاتھا عن   P19أخبرت  ظام.الن متعلقة ب سنوات، عن واقعة   10عندما كانت في الصف الرابع االبتدائي، وكان عمرھا یومھا 

واستدعوا والدھا، األمر الذي   األمن إلى المدرسة.  عناصر من قوات وبعد ذلك جاء  وصلت القصة إلى أھالي صدیقاتھا.القصة، و
 مع  ولكنھا فكرت مع اندالع الثورة أنھ ال ینبغي لھا أن تبقى على الحیاد، ال  أسرتھا إلى توخي الحیطة والحذر منذ ذلك الحین. دفع

  عندما اندلعت األحداث في درعا، قُتل شخصان في الیوم األول، وقررت حینھا أن تتخذ موقفا ضد النظام.  المعارضة، وال مع النظام. 
ولم تفكر حینھا أنھ سوف یتعین علیھا أن   وأدركت أن موقفھا سوف یضعھا في موقف صعب الحتمال أن تتعرض لالعتقال أو القتل.

حصلت واقعة اعتقالھا األولى أثناء إحدى المظاھرات   على خلفیة مشاركتھا في المظاھرات.   عدة مرات واعتُقلت  تغادر سوریا. 
، وتم اقتیادھا حینھا إلى فرع الخطیب  2012شباط/فبرایر  4واعتُقلت للمرة الثانیة بتاریخ  .2011نوفمبر /بدمشق في تشرین الثاني

ولم تتذكر التاریخ الدقیق لواقعة اعتقالھا للمرة الثالثة، ولكنھا اعتُقلت لیوم واحد في   العامة.  قبل أن یتم ترحیلھا إلى إدارة المخابرات
، واستمرت مدة  2013حزیران/یونیو  9واعتُقلت للمرة األخیرة بتاریخ   كما اعتُقلت الحقا لمدة یومین في العام نفسھ. .2012عام 

 ة أن تغادر البالد. وقررت بعد تلك المحن   أشھر. 10اعتقالھا ھذه لنحو 
 

أن تصف تفاصیل اعتقالھا في    P19وطلبت من    قالت القاضي كیربر إن المحكمة مھتمة بمعرفة تفاصیل اعتقالھا في المرة الثانیة.
 المناسبتین األولى والثانیة. 

 
وشھدت المظاھرات التي كانت تُنظم أیام الجمعة مشاركة عدد أكبر مما    إنھا اعتُقلت للمرة األولى عقب إحدى المظاھرات.  P19قالت  

عدد كبیر من عناصر    كان،  ]النطالق المظاھرة[ ومنذ الدقیقة األولى    في العمارة.  P19كانت    تشھده مظاھرات باقي أیام األسبوع.
وكانت المجموعة التي اعتُقلت الشاھدة معھم مكونة من سبعة   في عین المكان، واعتقلوا الكثیر من األشخاص. موجودین قوات األمن  

واعتُقلت    . ] عدد المعتقلین على متن الحافلة األخرى  P19ولم تعرف  [أشخاص باإلضافة إلى وجود حافلة أخرى تحمل معتقلین أیضا 
  13أو    12كان صبیا یبلغ من العمر    شاھدت واثنتان من النساء األخریات واقعة اعتداء قوات األمن بالضرب على طفل صغیر.   ألنھا
األمن لن تقترب منھن كونھن نساء، وأردن بالتالي أن ینتزعن الطفل من أیدي عناصر قوات    قوات واالمرأتان أن    P19اعتقدت    عاما.

ست    P19مكثت    الشرطة بعد ذلك إلى أحد المراكز األمنیة في العمارة، وحضر عناصر من المخابرات الجویة.فاقتادتھن    األمن.
بھا وبستة أشخاص آخرین   ي وأُلق  ارتدى العناصر زیا عسكریا ممیزا یختلف عن زي رجال الشرطة المعتاد.   ساعات داخل المركز. 

ساعات إلى الشرطة الجنائیة لمدة ثالثة أیام، قبل أن یتم ترحیلھم للمثول أمام    ونقلوا المجموعة بعد ست أرضا وداسوا علیھم بأرجلھم. 
 المحكمة التي أمرت بإطالق سراحھا.

 
 . 2012في شباط/فبرایر   P19سألت القاضي كیربر عن واقعة اعتقال 

 
النظام شن في    P19قالت   واستھدف    2012شباط/فبرایر    4إن  مدفعیا عنیفا على حمص،  تواصل    . بشكل خاص  لخالدیةاقصفا 

وكان لدیھا   ا بوقوع عدد كبیر من اإلصابات، وعدم توفر أدویة كافیة لعالج المصابین.ھأصدقاؤھا النشطاء من حمص معھا، وأخبرو
وقام   إذا تمكنت من تأمین كمیة كافیة. صدیق یعرف صدیقا لھ بوسعھ أن ینقل كمیات من األدویة من خالل الھالل األحمر إلى حمص

بتجمیع كمیات األدویة التي حصلوا علیھا من منازلھم، وشرائھا من الصیدلیات  ،  P19أفراد مجموعة من ستة أشخاص، وبینھم الشاھدة  
  11ووصلت المنزل في الساعة    كامل كمیة األدویة التي جمعوھا، وأخذتھا معھا إلى منزلھا.   P19وحملت    أو عن طریق التبرعات. 

وفجأة سمعت صوت طرق عنیف على باب المنزل في حوالي الساعة الواحدة    منتصف اللیل، وبدأت تفرز األدویة.   12مساءا أو  
تقیم في    P19الطابق األول (كانت  ، ودخلوا من  لمنزلعنصرا من قوات األمن ا  20وداھم أكثر من    صباحا، ثم فُتح الباب عنوة. 

الثاني،   یحتوي  الطابق  المنزل.  على أربعة غرف متجاورة). الذي  أنحاء  بعناصر قوات األمن في جمیع  المكان  امتأل    وسرعان ما 
  تفتیشا دقیقا لمدة ساعة كاملة. ثم فتشوا كل زاویة من زوایا البیت    . "البیجاما"السیارة في مالبس نومھ    إلى استیقظ شقیقھا، واقتادوه  

وكان شقیقھا بجانب السائق، بینما ُوضعت ھي وشقیقتیھا في الخلف مع أحد عناصر    رفقة شقیقتیھا في سیارة كبیرة.  P19واقتادوا  
 القوة األمنیة. 
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ا معروفة بأنھا إن السیارة التي استقلوھ  P19فقالت    إذا تم وضع الشاھدة على متن حافلة ركوب صغیرة. عّما    سألت القاضي كیربر

) أن أكثر من سیارة رافقت القوة األمنیة، وأن إحداھا  حینھا  وأخبرھا جیرانھا الحقا (ألنھا كانت معصوبة العینین  ".سیارة "سبع ركاب
وخضعت للتحقیق    واقتادتھم القوة األمنیة إلى مكان لم تتعرف الشاھدة علیھ في حینھ.   دوشكا". "رشاش  نُصب علیھا سالح أتوماتیكي  

 ثم جرى ترحیلھا من ذلك المكان. كل یوم.
 

 لھا "كما تشائین".  P19فقالت  تسھب في التفاصیل، أم تتلقى أسئلة. إذا كانت ترید أن عّما  سألت القاضي كیربر الشاھدة
 

 ذلك.  P19فأقرت  ھا معصوبات األعین. تاإذا كانت الشاھدة وشقیقعّما  سألت كیربر
 

 من خاللھا أنھا معتقلة في فرع الخطیب، وعّما حصل.  P19سألت كیربر عن الطریقة التي عرفت 
 

وإنھا تتذكر أنھا كانت في ممر ما قبل أن یتم فصل أفراد المجموعة   ترجلھا من السیارة. حین  إنھا كانت معصوبة العینین    P19قالت  
ولكنھم لم یعثروا على عنصر نسوي كي  أراد عناصر القوة أن یفتشوھا،    ولم تعرف مكان شقیقتیھا وشقیقھا بعد ذلك.  .معن بعضھ

أن تلك المرأة كانت ممرضة في   P19اعتقدت    .P19دقیقة ریثما عثروا على امرأة تتولى تفتیش    30وانتظروا نحو   تتولى العملیة.
الغرفة، وأخبر  فتح أحد العناصر باب تلك   غرفة أخرى لتفتیشھا. إلى وطلبت منھا أن تخلع جمیع مالبسھا عندما دخلتا   الھالل األحمر. 

  كانت حائضا.   P19وأخبرتھ الممرضة أن    أغلقت الممرضة الباب، ولم تسمح لھ بدخول الغرفة.   جیدا.   P19تفتش    ن الممرضة أ
 ، تم اقتیادھا إلى زنزانة انفرادیة. P19وعقب تفتیش  أن الممرضة لم تكن لطیفة، ولكن كانت تلك بادرة لطیفة منھا. P19اعتقدت 

 
  أبدا.   ]في المعتقل[إنھا اعتُقلت ھي وشقیقتیھا فقط، وإنھا لم تشاھد شقیقھا    P19فقالت    إذا تم اعتقال شقیقھا أیضا.عّما    سألت كیربر

   ونامت الشقیقات إلى أن تم إیقاظھن للخضوع للتحقیق. وعادة ال یعتقلون الذكور مع اإلناث في نفس المكان. 
 

  أن الیوم األول من التحقیق تمحور حول األدویة، وطریقة حصولھا علیھا.   P19أوضحت    التحقیق. سألت القاضي كیربر عن طبیعة  
فتحول    المحمول، اتضح لدیھ أنھا كانت أحد أعضاء حركة "معنا من أجل سوریا دیمقراطیة".  P19وعندما فتح المحقق جھاز حاسوب  

حقیق طویلة نسبیا، حیث امتدت الجلسة الواحدة لنحو ساعتین أو أربع  وكانت جلسات الت   اھتمام المحقق نحو التركیز على ھذه الحركة. 
وفي الیوم الثاني، أوعز إلیھا    من رؤیة المحقق ألنھا كانت معصوبة العینین في الیوم األول من التحقیق.  P19لم تتمكن    ساعات. 
ولم تتمكن من    ، وطرح علیھا أسئلة مفصلة. معھاوفي الیوم الثالث، حقق شخص آخر    نفسھ بأن تنزع العُصابة عن عینیھا.ب المحقق  

وعادة ما یتمكن الشخص    یأخذھا إلى مكان آخر.  نثم أخبرھا المحقق أنھ یود أ  إخفاء التفاصیل ألن حاسوبھا المحمول كان بحوزتھ. 
یكن المحقق    م ول  ام. معصوب العینین من رؤیة شيء ما في األسفل، ولكنھا لم تتمكن من رؤیة شيء ألن العصابة كانت مشدودة بإحك

سألھا المحقق لماذا لم   لقد خربتم البلد، وقسمتموھا."  وقال: "ماذا فعلتم ببلدكم؟ ، وإنما كان یكیل االتھامات لھا. معھا یجري تحقیقا فعلیا 
وخشیت    . تلتحق بشقیقھا لإلقامة معھ في اإلمارات (وكأنھ كان یقول لھا "لماذا ال تغادرین سوریا، وتصبحین مشكلة شخص آخر")

P19  .وأخبرھا المحقق أنھ سوف یتم اإلفراج عنھا في الیوم    أن یحصل شيء خطیر لشقیقتیھا كون المحقق كان على علم بوجودھما
 ولكن تم ترحیلھا في الیوم التالي إلى فرع آخر.  التالي.

 
إن عنصرا أو    P19قالت    أشخاص آخرون التحقیق أیضا.   حضرإذا  عّما    أشارت كیربر إلى وجود شخصین أثناء التحقیق، وسألت

  ] أي باب غرفة التحقیق[وظل الباب    رافقاھا إلى غرفة التحقیق قبل أن یخبرھما المحقق بمغادرة الغرفة.اثنین من عناصر األمن  
 ، وكان ھناك أشخاص یمرون من أمام الغرفة. مفتوحا

 
إن المحقق لم یعتِد علیھا بالضرب، ولكنھا    P19للتھدید أو الضرب أثناء التحقیق معھا. فقالت    P19إذا تعرضت  عّما    سألت كیربر

)1) اعتقالھا،  الفرع عقب  إلى  الطریق  في  السیارة  في  للضرب  تعرضت  إلى غرفة  ُضربت  ) و2)  المنفردة  اقتیادھا من  تم  عندما 
د العناصر للتحقیق  وكان الضرب مرافقا ألي طریق تسلكھ. وعندما جلبھا أح  تم مرافقتھا إلى دورة المیاه.كانت ت ) وعندما  3التحقیق، (

بالضرب على   تعتدي  لھ ھذا األخیر ال  قال  المحقق،  أمام  إلى    .P19وضربھا  اقتادھا  العنصر األمني مجددا عندما  ولكن ضربھا 
 المنفردة عقب التحقیق. 

  
أن المحقق األول لربما یكون شخصا    P19تعتقد    بوجود تراتبیة أو تسلسل قیادي بین المحققین.  P19إذا شعرت  عّما    سألت كیربر

 بمثابة "مسؤول" أرفع رتبة. كان المحقق الثاني  بدا أنبینما قانونیا، 
 

إن أحد    P19فقالت   .أو مسؤول   من خاللھا أن المحقق الثاني كان برتبة ضابط   P19سألت القاضي كیربر عن الطریقة التي عرفت  
 الموظفین أخبرھا أنھا ستذھب اآلن لتقابل الضابط. 

  
 فنفت الشاھدة ذلك ألنھ ُشدت عصابة العینین علیھا بإحكام.   من رؤیة الضابط.  P19إذا تمكنت عّما  سألت كیربر

  
  ذلك   أن المحقق كان كردیا، ولكن یظل   P19اعتقدت    اللھجة أو اللكنة التي كان یتحدث المحقق بھا.   P19إذا میزت  عّما    سألت كیربر

  واعتاد الناس في سوریا على التحدث بلھجة بیضاء (مشتركة للجمیع).   لھجتھ تدل على أنھ من المنطقة الشرقیة.  مجرد افتراض ألن
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ھو السؤال الذي طرحھ علیھا حول معارض كردي  وما أكد شعورھا ذاك    كردي. ولكن ثمة كلمات تلفظ بھا بطریقة جعلتھا تشعر أنھ  
 أنھ كان كردیا. P19بنبرة لم تنّم على أنھ یكره ذلك الشخص، ولذلك شعرت 

  
قالت    طلبت كیربر من الشاھدة أن تصف الظروف واألحوال العامة في المعتقل، من قبیل تفاصیل الزنزانة، والطعام، وما إلى ذلك.

P19  ا)متر 2أو  1.4 أبعادھا ال تتجاوز( ھا في زنزانة ضیقة في أول أیام اعتقالھن اإنھا أودعت وشقیقت . 
 

ولكنھا أصبحت وحیدة في الزنزانة بعد التحقیق    ذلك.   P19فأقرت    في الزنزانة.موجودین  ثالثة أشخاص    كانإذا  عّما    سألت كیربر
باب الزنزانة، وأخبرت أحد الموظفین أنھ    P19قرعت    وبطانیات تفوح منھا رائحة كریھة.واحتوت المنفردة على سریرین    معھا.

مشكلتك أو "دبري حالك"    وبعبارة أخرى، ھذه [قائال إنھا علیھا أن تتدبر أمرھا    فرد علیھا  یستحیل علیھا أن تطیق ھذه الظروف. 
 . بالعامیة]

   
وكان    متر.   2*1  األخریات، أي إنھا كانت تقریبا بحجم الغرفة التي أُودعت فیھا رفقة    P19قالت    سألت كیربر عن حجم الزنزانة. 

وتوفرت كمیة كافیة من الطعام، ولكنھ لم یكن    وكانت المراحیض في حالة یُرثى لھا.  ھناك ممر ودورات میاه قریبة من الزنزانات.
 العشاء فكانت عبارة عن رغیف خبز مع البطاطا. وأما وجبة  جیدا، وھو عبارة عن برغل مع مرقة بندورة. 

 
الیوم.  الطعام في  تتناول وجبة    P19قالت    سألت كیربر عن عدد وجبات  تكن  لم  الیوم ولكنھا  إنھا حصلت على ثالث وجبات في 

 اإلفطار. 
 

وأنھا كانت تشرب   ي الیوم.إنھ ُسمح لھن بالذھاب إلى دورة المیاه ثالث مرات ف   P19قالت   سألت كیربر عن السوائل ومیاه الشرب. 
 عندما تتوجھ إلى ھناك.

 
إن الممر الواقع بین المنفردة    P19قالت    صراخ.أصوات  أصوات أناس یتعرضون للتعذیب أو    P19إذا سمعت  عّما    سألت كیربر

وكانت    في الوقت نفسھ.   المعتقلینكما إنھ مكان تعذیب    .ودورات المیاه، أو غرفة التحقیق كان مخصصا لمنامة األفراد أو الموظفین
  مر طوال النھار. كانت األصوات تبدأ اعتبارا من الخامسة فجرا ثم تست   األصوات الناجمة عن التعذیب على الدوام ولكن لیس لیال. تُسمع  

وفي الممر الواقع على مقربة من دورات    وعادة ما كانت األصوات صادرة عن أكثر من شخص یتعرضون للتعذیب بشكل متزامن.
 على الجلوس في وضعیة القرفصاء.   مجبرینللتعذیب  وا تعرض الذین المعتقلونالمیاه، كان 

 
إنھا تقصد الممر القریب من مدخل دورات    P19قالت    ."الممر"في  ولیس    " الزنازینفي  " تقصد    P19إذا كانت  عّما    سألت كیربر

  25و  18ولفت انتباھھا أن أعمارھم كانت تتراوح بین    بین المعتقلین كي تصل إلى ھناك.  تجد طریقھاوإنھ كان یتعین علیھا أن    المیاه.
وفي    وتمكنت من سماع صوت ذلك المعتقل ولكن اختفى صوتھ فجأة.وفي إحدى المرات كان عناصر األمن یعذبون شخصا ما،    عاما.

ولم تعرف ھل كانت تلك ھي دماء ذلك الشخص أم ال، أو إذا ما أغمي    توجھھا إلى دورة المیاه، شاھدت آثار دماء.  حیننفس الیوم  
   ولكنھا تعرف یقینا أن صوتھ أو صراخھ قد انقطع فجأة.  علیھ، أو توفي. 

 
  P19قالت    ظروف المعتقلین الذین كانوا في الممر (من حیث التغذیة، ووجود آثار كدمات علیھم، وما إلى ذلك). سألت كیربر عن  

 وكانوا جمیعا حلیقي الرؤوس.  وبدا علیھم اإلرھاق الشدید، وآثار التعرض للضرب.  إنھم كانوا یرتدون سراویل قصیرة. 
 

إنھ لم تبد علیھم آثار تعذیب بالكوابل أو السیاط، ولكن بدت    P19قالت    . ] على تعرضھم للتعذیب[ وجود عالمات    ن سألت كیربر ع
وأشارت إلى أن الممر كان معتما عموما، وكانوا جمیعا معتقلین في القبو، مما جعل من الصعب علیھا أن تمیز   علیھم آثار كدمات.
 أربعة أیام.  ولكن ما لفت انتباھھا ھو بقاء أولئك المعتقلین في الممر مدة التفاصیل بوضوح. 

 
  إنھ قد تم اإلفراج عن شقیقتیھا في الیوم الثالث العتقالھما ألنھما لم تفعال شیئا مخالفا.   P19قالت    حصل بعد ذلك. عّما    سألت كیربر

یتم اإلفراج عنھا ھي أیضا.  الثاني أنھ سوف  الفتاة الوحیدة داخل    وأخبرھا المحقق  واقتادوھا في حافلة ركوب صغیرة وكانت ھي 
مكان بعید عن الفرع، ولكن سرعان ما  إنزالھا في    أنھم بصدد إعادتھا إلى منزلھا، أو  P19اعتقدت    كان الباقون شبانا.بینما  الحافلة  

یوما من اعتقالھا ھناك، لم    15وخالل أول    یوما.  21وظلت معتقلة ھناك مدة    وجدت نفسھا في فرع آخر، وھو المخابرات العامة. 
ثم أُحیلت للمثول أمام القضاء العسكري، ومن   ثم حققوا معھا بعد ذلك كما حصل في الفرع اآلخر.   . ا واحد یطرح علیھا أحد ولو سؤاال 

 ، مثلت أمام القاضي وأُخلي سبیلھا.P19وقبل یوم من اإلفراج عن  ثم إلى القضاء المدني. 
 

 ذلك.   P19فنفت    على ھویة أحد في المحكمة.  P19إذا تعرفت عّما  كیربرسألت 
 

 بالنفي.  P19فأجابت   ین.على أحد المتھمَ ت قادرة على أن تتعرف أن تلتفت إلى یمینھا وأن ترى إن كان  P19طلبت كیربر من 
 

 شاھدت شخصا "أبیض" كان یرتدي نظارات.    إنھا لم تره في الفرع.   P19قالت    المتھم في الفرع.   P19إذا شاھدت  عّما    سألت كیربر
  

 فیدنیر استجواب من قبل القاضي 
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 ذلك.  P19فأقرت   . 2011األولى في تشرین الثاني/نوفمبر  P19إذا حصلت واقعة اعتقال عّما  فیدنیرسأل القاضي  
  

 ذلك.  P19فأقرت   مشاركتھا في إحدى المظاھرات.إذا كان اعتقالھا جاء على خلفیة عّما  فیدنیرسأل  
 

بالمشاركة في المظاھرات.   P19عن الفترة التي بدأت    فیدنیرسأل   اعتبارا من شھر    تشارك في المظاھرات فقالت إنھا بدأت    فیھا 
 تموز/یولیو تقریبا. 

 
تنظیم ما یُعرف باسم "المظاھرات الطیارة"    اعتادواإن المتظاھرین    P19قالت    عن طبیعة رد فعل النظام على المظاھرات.  فیدنیرسأل  

قوات األمن    إقالق راحةوكان الھدف من التخطیط للمظاھرات ھو    .] دقائق فقط  10إلى    5بمعنى أنھا تندلع فجأة، وال تستمر أكثر من  [
دمشق ھادئة    للنظام أن یعتقد أنیریدوا  ولم    لھا).   ومن المخططینإحدى أعضاء مجموعات تنسیق المظاھرات    P19(حیث أصبحت  

أنھا كانت تتحدث عن مظاھرات    P19أوضحت    وأرادوا أن یمرروا رسالة مفادھا أن المتظاھرین ناشطون فعال.  .ھاال شيء یحصل فی و
  على مقربة من موقع فرع مخلوف.   المیدان، والعمارة، ومواقع حساسة أخرى مثل الجسر األبیض  تشملفي مركز مدینة دمشق،  

األمر أشبھ بسباق الماراثون، ومن    فكان  تبدأ بمطاردة المتظاھرین.قبل أن    بعد وقت من بدء المظاھرات   أن تأتي  قوات األمن  واعتادت
  P19وأُصیبت    وشھدت منطقة المیدان تشییع جنازة، ووقع إطالق نار في األثناء.  یتم اللحاق واإلمساك بھ، فسوف یتعرض لالعتقال. 

الشخص الذي تمسكھ  وكانت قوات األمن توسع    كما وقع إطالق نار في جنازة في القدم.   . ]بندقیة صید [برصاص    ] أو ذراعھا[في یدھا  
وفي مواقع أبعد (أي قریبة من ریف دمشق)، كانت االعتقاالت    الشابات. من  أكثر عنفا بشكل عام مع الشباب    ت وكان   ضربا مبرحا. 

 تل عدد من األشخاص في مظاھرة برزة. وقُ   .2011في مظاھرات في برزة، وقدسیا في عام    P19شاركت    .اعنیفة وإطالق النار كثیف
 

، وھي  2012إلى عام    2011فقالت إن ذلك حصل في حزیران/یونیو    تشیر إلیھا.   P19عن الفترة الزمنیة التي كانت    فیدنیرسأل  
وتتذكر أنھا شاھدت في إحدى المظاھرات في برزة عناصر األمن وھم یعتقلون المتظاھرین   دالع معظم المظاھرات. ان الفترة التي شھدت  

منزلھا بعد المظاھرة، لتجد أن قوات األمن أو وسائل اإلعالم الموالیة للنظام قد صورت أماكن    وتوجھت عائدة إلى  بطریقة عنیفة.
أو وادعة وعرضوا    ھادئةلقد تعمدوا تصویر منطقة  [ألناس یمارسون حیاتھم الطبیعیة، والعصافیر تزقزق كما یُقال    أخرى في المنطقة 

 . ]اللقطات على شاشة التلفاز كي یبدو األمر وأن كل شيء على ما یرام 
 

إنھ لم یكن ھناك إطالق نار مباشر على المتظاھرین    P19فقالت    المتظاھرین.   ىإذا تم إطالق الرصاص الحي علعّما    فیدنیرسأل  
ووقعت حاالت إطالق نار على المتظاھرین في    . ] تقصد الخردق[، وإنما مجرد إطالق "الكریات المعدنیة" علیھم  وسط مدینة دمشق

 القدم وریف دمشق. 
 

وكانت    إن حالة الوفاة وقعت في القدم.  P19قالت    .أحدھم   إلى تعلیق الشاھدة حول وفاة شخص أثناء مظاھرة تشییع جنازة  فیدنیرأشار  
تأخذ  أرادت السلطات أن    وأراد المتظاھرون أن یشیعوا الجنازة في المیدان ألن المتوفى قُتل في مظاھرة في المیدان.   جنازة غریبة.

حینھا    P19نظرت    فقرر أصدقاؤه أن یشیعوا جنازتھ في القدم.  ، ولكن عائلتھ رفضت. جثتھ (كإجراء للحیلولة دون تشییع جنازتھ)
واعتادت قوات األمن   خلفھا وشاھدت أحد عناصر وقد أطلق النار، فأُصیبت إحدى المتظاھرات في ساقھا، ولكنھا تمكنت من الفرار.

 في تلك الفترة أن تستخدم الغاز المسیل للدموع أو القنابل الدخانیة. 
 

وافترضت أنھم    إنھم لم یكونوا رجال الشرطة المعروفین.  P19فقالت    یا عسكریا موحدا.زإذا ارتدى عناصر القوات  عّما    فیدنیرسأل  
التفتیش).  نقاط  أو  الحواجز األمنیة  الذین یشرفون على  العناصر  یرتدیھ  الذي  أمنیة ألنھم ارتدوا زیا عسكریا (كالزي    كانوا قوات 

 واعتادوا مطاردة المتظاھرین. 
  

إنھ ثمة فتاتان ضمن مجموعتھا أُسندت إلیھما   P19قالت  األولى وعما إذا تعرضت للتعذیب فیھا.  P19إلى فترة اعتقال  فیدنیرأشار  
وتم ترحیل    ودائما ما علت أصوات أشخاص یتعرضون للتعذیب.   وتعرضتا للتعذیب كما تعرض الشباب للتعذیب أیضا.   تھم جنائیة. 

P19 كان التعذیب حاضرا فیھا جمیعا. إلى خمسة فروع مختلفة و 
 

المعتقلین أُجبروا عقب تعرضھم للتعذیب على    ، والتي ذكرت فیھا أن2019أمام الشرطة في آذار/مارس    P19إلى إفادة    فیدنیرأشار  
الرجال إلى الزنازین من  واقتید    وأنھ دائما ما كان باإلمكان سماع أصوات أناس یتعرضون للتعذیب.  ،الوقوف على أرضیة مبللة بالماء

المغطاة  الدوس على األرضیة  ب ولم تعلم لماذا أوعز السجانون للمعتقلین    ھذه اإلفادة.  P19فأقرت    غیر أن یكونوا قادرین على المشي. 
وعلمت الحقا أن السبب یعود إلى كونھم قد تعرضوا للتعذیب بالفلقة، وأجبرھم السجانون على المشي على أرضیة مبللة كي ال    .بالماء

األرضیة المغطاة    داست إنھا    P19قالت إحدى المعتقالت التي كانت محتجزة رفقة    من آثار الضرب على أخمص القدمین.   كثیرایعانوا  
  ولم تتم ممارسة التعذیب داخل الممر في فرع األمن الجنائي، بل في غرف التحقیق.   اعف الشعور باأللم. بالماء بعد الفلقة كي ال یتض

 . ] حیث انتشرت ممارسات التعذیب داخلھ أیضا [ من باقي الفروع، ولكنھ كان سیئا أیضا    ]أفضل [  بھذا األمر كون الفرع  P19وتفاجأت  
 

لم تتعرض للضرب أثناء التحقیق معھا في فرع الخطیب، وأنھا تعرضت للضرب فقط أثناء    P19إذا كان صحیحا أن  عّما    فیدنیرسأل  
كانت معاملة المحقق لھا أفضل مما توقعت، خاصة وأنھ تعذر علیھا أن تكذب في    ذلك.   P19فأقرت    توجھھا إلى غرفة التحقیق. 

 بحوزتھ. أصبحا اإللكتروني اإلجابة على أسئلتھ كون حاسوبھا المحمول وبریدھا 
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إنھم اقتادوھا إلى التحقیق وھي مرتدیة    P19  تفقال  اقتیادھا إلى التحقیق.عند  إذا كانت آثار الضرب بادیة على جسدھا  عّما    فیدنیرسأل  
تعذیبھا باستخدام الفلقة ولم یتم  ثیابھا، ولن یستطیع المحقق بالتالي أن یشاھد أي آثار ضرب على جسمھا حتى لو كانت موجودة فعال.

وفي مناسبتین من المرات التي تم اقتیادھا   وضربھا مرة على رأسھا بقوة.   وتعرضت للضرب بید السجان أو بالعصا فقط.   أو الدوالب. 
وعلى الرغم من    .]خصرھا[بشكل مقصود، ولم یمسك بھا من یدھا أو ذراعھا، وإنما من    للتحقیق فیھما، اقترب شخص منھا كثیرا

الشيء    P19وقالت شقیقة    وجود أشخاص كثر غیرھا، حرص ذلك الشخص دائما على أن یقترب منھا بشكل لصیق دون غیرھا.
 نفسھ. 

 
  فیھا   إنھا ال تذكر ولو مرة وحیدة تمت مناداتھا  P19فقالت    إذا ُوجھت لھا شتائم أو إھانات لفظیة ذات طابع جنسي.عّما    فیدنیرسأل  

دائما شتائم فاحشة من قبیل "أمك،  ھناك كانت شیئا من قبیل "یا قحبة"، وكانت  ] أقل الكلمات فحشا التي استُخدمت بحقھا[باسمھا، وإن  
ارة، خاطب عناصر القوة األمنیة  وحتى عندما اعتقلوھا مع شقیقھا وشقیقتیھا ووضعوھم في السی  أختك.." "سوف أفعل بك كذا وكذا".

 شقیقاتك كي یضاجعن الثوار؟"  ترید أن تأخذ من قبیل "ھل  ]غیر الئقة [شقیقھا بطریقة  
 

قال أحد عناصر القوة األمنیة لي: "سأفعل بك كذا وكذا، أو    ذلك.   P19فأقرت    للتھدید جنسیا.  P19إذا تعرضت  عّما    فیدنیرسأل  
 كما تعرضت للتھدید باالغتصاب في جمیع الفروع التي اعتُقلت فیھا.  وكذا.." سأفعل بوالدتك أو شقیقتك كذا  

  
. فقالت إنھ في المرة الثانیة التي اعتُقلت فیھا وقال المحقق للعنصر  ] أثناء التحقیق[للتھدید أو الشتائم    P19تعرضت  إذا  عّما    فیدنیرسأل  

(كان ذلك ھو نفس الشخص الذي اقترب منھا    وإال فلن تتخیلي ما سیحصل لك".األمني بأال یضربھا، قال لھا ذلك العنصر "اعترفي  
 كثیرا في الممر). 

 
 . جراء ذلك  فقالت نعم، وإنھا لم تكن تشعر باالرتیاح إذا كانت قد أخذت تھدیده على محمل الجد. عّما  فیدنیرسأل  

*** 
 دقیقة]   15لمدة  [استراحة

*** 
كما أخبرتھا    مكان اعتقالھا یقینا في وقت الحق.   P19عرفت    معتقلة في فرع الخطیب. كانت  أنھا    P19كیف عرفت    فیدنیرسأل  

وكذلك عندما تم ترحیلھا إلى فرع آخر، أخبرتھا    دخولھما إلى الفرع أنھما في فرع الخطیب على األرجح.حین  شقیقتھا (وھي محامیة)  
أكدت    P19وعندما أُفرج عن   یب یتم ترحیلھن إلى إدارة المخابرات العامة.إحدى الفتیات أن معظم الفتیات المعتقالت في فرع الخط

 ن في فرع الخطیب. لھا شقیقتھا أنھما كانتا معتقلتیْ 
 

كما تذكرت    . 285إن إحدى الفتیات أخبرتھا أنھا في الفرع    P19فقالت    . 285كیف عرفت أن الفرع اآلخر كان الفرع    فیدنیرسألھا  
فجأة أمرا لھ عالقة بسؤال المحكمة آنفا حول طریقة معرفتھا بأن عناصر قوات األمن التي قمعت المظاھرات كانوا من المخابرات  

یوما، حصلت حالة استنفار    21استمرت    أنھ في أحد أیام اعتقالھا في المخابرات العامة خالل فترة اعتقالھا التي   P19أوضحت    العامة. 
ثم  ،  مسلحونعناصر  وتجمع    .في الفرع   تمكنت من مشاھدتھ من نافذة زنزانتھا المطلة على میدان أو ساحة كبیرة  وفق ما في الفرع  

 وعندما أُفرج عنھا علمت أنھ كانت ھناك مظاھرة كبیرة في المزة ذلك الیوم.  وھم یغادرون الفرع.  شاھدتھم
 ، فأقرت ذلك.  285تتحدث عن الفرع  P19إذا كانت عّما  فیدنیرسأل  

  
التي جاء فیھا أنھا أُودعت في زنزانة انفرادیة في فرع الخطیب، وسأل عن حجم تلك الزنزانة، فقالت إنھا    P19إلى إفادة    فیدنیرأشار  

 . امتر 1*2كانت بحدود 
 

"قلبة"  أنھا كانت تصعد    P19قالت    . ]الذي فیھ زنزانتھا[عن مكان إجراء التحقیق، وإذا كانت الغرفة في نفس الطابق    فیدنیرسأل  
 (شاحط)، ومن ثم تسیر من خالل ممر صغیر ثم تصعد الدرجات إلى األعلى مجددا. واحدة من السلم 

  
 إنھ طابق واحد فقط.  P19فقالت  إذا كانت تصعد طابقا أم طابقین إلى األعلى. عّما  فیدنیرسأل  

 
 فأقرت ذلك أیضا.  إذا تم التحقیق معھا في نفس الغرفة. عّما  فیدنیرسأل  

 
إذا كان بوسعھا أن تحدد  عّما  وسأل  آنفا حول سماعھا أصوات صراخ المعتقلین جراء تعرضھم للتعذیب. P19إلى إفادة  فیدنیرأشار 

على ما تذكر إن المنفردات تقع "ھنا"، وأما "ھنا" فثمة قاعة، وھناك قاعة أخرى نزوال من الدرج إلى  فقالت    . ] الصرخات[مصدر  
 . ] وصفت المكان باستخدام یدیھا[وكان التعذیب في ھذا المكان  األسفل.

 
 فأقرت ذلك، وھو عین المكان الذي كانت معتقلة فیھ.   ن التعذیب حصل في القبو.أإذا كانت تعني عّما  فیدنیرسأل  

 
 عرضت القاضي كیربر مخططا توضیحیا على الشاشة. 
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وأما    إلى (الموقع باألسود).  P19وقد أودعت الشقیقات الثالث معا قبل أن یتم نقل    إنھ كان ھناك الكثیر من المنفردات.   P19قالت  
وفي الطریق إلى دورة المیاه في أحد األیام، لم تكن عصابة العینین   ن. ون والمعتقلوفي (الموقع باألحمر) فكان فیھ العناصر، أو الموظف

  ھو الممر الذي شاھدت فیھ آثار الدماء   ] *المكان المشار إلیھ برمز  [إن    من مشاھدة صورة لحافظ األسد.  P19  محكمة الوثاق، وتمكنت
للضرب[ تعرضھ  أثناء  فجأة  انقطع صوتھ صراخھ  الذي  الرجل  الموقع    . ] دماء  أن  *] واعتقدت  برمز  إلیھ  الزنزانة    [المشار  كان 

المخصصة للرجال، ولكنھا لم تشاھدھا ألنھا كانت ھي وشقیقتاھا الفتیات الوحیدات المعتقالت في الفرع، أو أنھا لم تسمع أصوات إناث  
 أخریات على األقل، ولكن مرت سبع سنوات منذ اعتقالھا ولعل ذاكرتھا لم تعد دقیقة على حد قولھا. 

  
إلى الممر الذي كان مصدر تلك الصرخات، ثم أشارت إلى    P19فأشارت    بشأن سماعھا أصوات صراخ.   P19إلى إفادة    فیدنیرأشار  

 . [المشار إلیھ باألحمر]المكان الذي كان فیھ المعتقلون عراة 
 

فأقرت    للتعذیب مسموعة أثناء صعودھا الدرج، أو في غرفة التحقیق.  تعرضھمما إذا كانت أصوات الناس الناجمة عن    فیدنیرسأل  
P19  داخل غرفة التحقیق.  وجودھاذلك، وأنھ كان بإمكانھا أن تسمع األصوات أثناء 

 
ھو  فقالت: نعم    األصوات أثناء التحقیق معھا، وعما إذا ظل باب غرفة التحقیق مفتوحا في األثناء.   P19إذا سمعت  عّما    فیدنیرسأل  
 كذلك.

 
  P19قالت    ذكرت في جلسة االستجواب مع الشرطة رجال انقطع صوتھ فجأة (وأن صوتھ كان قادما من القبو).   P19إن    فیدنیر قال  

 إن الصوت كان قریبا منھا في الممر بشكل واضح. 
 

إذا  عّما  فیدنیروسألھا   حول ذلك الشخص بالتحدید. 2019في آذار/مارس  P19إن الشرطة وجھت سؤاال أثناء استجواب  فیدنیر قال 
 وإنھ لربما فقد وعیھ، أو اقتید إلى مكان آخر.    إن صوتھ انقطع فجأة. P19فقالت  كانت تتذكر إجابتھا على ذلك السؤال. 

 
 ذلك. P19فأقرت  فقط.  ] الصوت[سمعت ذلك  P19القول إن  فیدنیركرر 

  
إنھا شاھدت آثار الدماء على أرضیة الممر، ولربما على جدرانھ    P19فقالت    عن المكان الذي شاھدت فیھ آثار الدماء.  فیدنیرسأل  
ولم تشاھد سوى أرضیة    وكان المكان مظلما، وكانت معصوبة العینین.  ولكنھا لم تعرف ما إذا كانت بقع الدم قدیمة أم حدیثة.   أیضا.

 خر أعلى من مستوى ركبتي السجان. آالممر، ولم تشاھد شیئا 
  
 ذلك.  P19فأقرت   إذا كانت تتحدث عن القبو.عّما  فیدنیرأل  س
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في    الجویة، ولیسوالمخابرات    فقالت إنھا شاھدت جثثا في إدارة المخابرات العامة  ھناك.  اجثث   P19إذا شاھدت  عّما    فیدنیرسأل  
  لرجال الزنازین المخصصة لفي المخابرات العامة، ولكن كانت    2012عام  اعتقالھا  حین  وكانت زنزانتھا تقع في الطابق األول    .الفرع

وحمل أربعة عناصر    وفُتحت النوافذ في إحدى المرات.  وكانت النوافذ تُفتح عندما تحصل واقعة ما.  في القبو (حسب اعتقادھا).   تقع
عندما سمعت العناصر منھمكین في الحدیث عن موضوع مختلف كلیا على الرغم من أنھم    P19وُصعقت    یة. جثة شخص في بطان 

  یحملون كان األمر وكأنھم لم یكونوا    . واصطدم رأس الجثة بكل درجة أثناء نزولھم الدرج إلى األسفل.بین أیدیھم  كانوا یحملون جثة
  وتمكنت من مشاھدة ذلك ألن المكان مضاء في وضح النھار.   التعذیب، وكانت نحیلة الجسم. وظھرت على الجثة آثار    . أصال   جثة إنسان 

 وكان من الواضح أن ذلك الشخص قد قضى نحبھ تحت التعذیب. 
 

أنھا حصلت أثناء اعتقالھا في    P19تعتقد    .285إذا حصلت الواقعة أثناء فترة اعتقالھا األولى أم الثانیة في الفرع  عّما    فیدنیرسأل  
ولكنھا تكاد تجزم أن الواقعة حصلت في إدارة المخابرات    المرة الثانیة ألنھا كانت في فرع المخابرات الجویة، وتم ترحیلھا بعد ذلك.

 إلى أن الشاھدة قد أجابت بنفس الشيء أثناء استجوابھا من قبل الشرطة.  فیدنیرأشار   العامة.
 

ونُقلت إلى ھناك في مناسبتین: األولى من فرع    : ربما.P19فقالت    .2013عن احتمال أن تكون الواقعة تعود إلى عام    فیدنیرسأل  
 الخطیب إلى المخابرات العامة، والثانیة من فرع المخابرات الجویة إلى إدارة المخابرات العامة. 

 
الفرع  عّما    فیدنیرأل  س في  تعذیب  تتذكر حصول حاالت  الشاھدة  كانت  األولى.  285إذا  اعتقالھا  فترة  أن    أثناء  الشاھدة  أوضحت 

  . ]وصولھم حین  [مقتنیات المعتقلین الشخصیة  ت أقرب إلى مكان تسلیم األمانات/زنزانتھا كانت بعیدة عن زنزانة المعتقلین اآلخرین، وكان 
وكان بوسعھا أن    قبل أن یجردوھم من مقتنیاتھم.  "االستقبال  ةحفلبمجرد وصولھم فیما یُسمى "   الجدد  واعتاد العناصر ضرب المعتقلین

 تسمع أصوات ارتطام رؤوس األشخاص بجدار زنزانتھا. 
 

الشاھدة    فیدنیرقال   الفرع    P19إن  داخل  التعذیب  في  متبعة  أخرى  أسالیب  إنھا  .285ذكرت  الشاھدة  "حفلة    تتحدث عن  فقالت 
ضرب  بالوتعرض ھؤالء للتعذیب    غرفة التي خضعت ھي للتحقیق فیھا.الوإنھ تم التحقیق مع أشخاص في الممر القریب من    االستقبال".

أنھا عندما كانت في غرفة التحقیق  ت و  والفلقة.  للتعذیب إلجباره على قول شيء ما.   285بالفرع  تذكر  یتعرض    كان ھناك شخص 
فقال لھ    تسع علویات".   تفرد ذلك الشخص على المحقق قائال: "اغتصب   وسمعت المحقق یخبره بما یلي: "قل إنك اغتصبت العلویات". 

بصرف النظر عن ارتكابھم  رفوا بارتكاب أمور  كان من الواضح أن المعتقلین ُعذبوا كي یعت   اغتصبت أربع نساء".   إنك المحقق: "ال، قل  
 . لھا من عدمھ

 
كانت    فقالت الشاھدة إنھا ال تتذكر وجود نوافذ، ولكن كان الھواء متوفرا.   إذا توافر ھواء أو نوافذ في فرع الخطیب.عّما    فیدنیرسأل  

ولم  [في األثناء، ولكنھا طلبت الحصول على مسكن    P19ولم تمرض    الظروف في الفرع سیئة عموما، ال سیما الرعایة الصحیة. 
 نسائیة، أخبروا بأن تتدبر أمرھا. صحیة أن تحصل على فوط  P19وعندما طلبت  . ] تذكر ما إذا جلبوا لھا المسّكن أم ال

 
فقالت إن بعض العناصر ارتدوا زیا   .2012لزي العناصر أثناء فترة اعتقالھا الثانیة في شباط/فبرایر    P19إلى وصف    فیدنیرأشار 

 مدججا بالسالح. ولكن كان معظمھم  قمصان "نص كم" عادیة وسراویل عسكریة. ون ارتدى آخربینما عسكریا كامال، 
 

 فأقرت الشاھدة ذلك.   إلى فرع الخطیب مباشرة. P19إذا تم اقتیاد عّما  فیدنیرسأل  
 

فقالت إنھا تتذكر، ولكن لیس أثناء فترة    ن.ا ما كانت تتذكر أحدا من المتھَمی أن تنظر على یمینھا، وترى إذ  P19من    فیدنیرطلب  
   آخر خارج الفرع. ولربما تكون قد شاھدتھ في مكان   إن مظھره یبدو مألوفا. P19 قالت . ]فضحك إیاد[وجودھا في الفرع  

 
نظرا القتحام منزلھا من قبل الكثیر لم تتمكن الشاھدة من تحدید ذلك    أن تحدد أین شاھدت المتھم.  P19إذا كان بوسع  عّما    فیدنیرسأل  

 من عناصر األمن، وأما في الفرع، فلم تشاھد سوى المحقق في الظالم. 
 

 س استجواب من قبل المدعي العام بولت
 

إذا كانت تعرف أنھ تعرض  عّما    أثناء فترة اعتقالھا األولى، ثم سألتھا  أحد الشباببشأن    P19أشارت المدعي العام بولتس إلى إفادة  
وغالبا ما اندلعت    أن الشاب كان معھا في المظاھرة، ولكنھا لم تكن متأكدة إذا ما شارك فیھا فعال أم ال.   P19اعتقدت    للضرب أم ال.

 بین المتظاھرین أیضا.  كانوا من ، ولعل بعض المصلینمقربة من المسجد المظاھرات على
 

كانت المظاھرة في منطقة حرفیة    د ذلك.قفقالت إنھا ال تعت   إذا كانت تعتقد أن الفتى كان مسلحا.عّما    سألت المدعي العام بولتس الشاھدة
ن  أكما    ولو كان الفتى مسلحا لقاموا بقتلھ ولیس ضربھ.   دمشق.وثمة الكثیر من الحواجز األمنیة في    یوجد فیھا سوق شعبي ومسجد. 

 المظاھرات كانت ال تزال ذات طابع سلمي في ذلك الوقت، وتفادى المشاركون فیھا أي اشتباك عنیف مع الشرطة.  
 

 فقالت الشاھدة إنھا ال تعرف.   حصل لذلك الطفل.  ما تعرف  P19إذا كانت عّما  سألت المدعي العام بولتس
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سألت    المتعلقة بمداھمة عناصر من المخابرات العامة منزلھا، واعتقالھم إیاھا رفقة شقیقھا وشقیقتیھا.  P19أشارت بولتس إلى إفادة  
لم تعرف الشاھدة في حینھ أن عناصر فروع معینة ارتدوا    إذا كانت الشاھدة تعرف الفرع الذي ینتمي إلیھ أولئك العناصر.عّما    بولتس

 ممیزا، ولكنھا كانت على یقین أنھم كانوا من المخابرات العامة. زیا 
 

فقالت الشاھدة    عن كیفیة تصنیف فرع الخطیب من وجھة نظرھا (من حیث تبعیتھ إلدارة المخابرات العامة مثال).   P19سألت بولتس  
 یتم بشكل مباشر من ھناك. إدارة المخابرات العامة ألن ترحیل المعتقلین والمعتقالت ]یتبع[إنھا تعتقد أن الفرع 

 
مقدما بولتس  العام  المدعي  السؤال عنھعّما    اعتذرت  بصدد  اإلساءة  عّما    P19وسألت    ، ھي  إحدى ضحایا  نفسھا  تعتبر  كانت  إذا 

شتائم لفظیة ذات طابع    اإنھا لم تتعرض لالغتصاب، ولكن ُوجھت إلیھ  P19قالت    واالنتھاكات الجنسیة المرتكبة في فرع الخطیب.
وخضعت للتفتیش على ید عنصر نسائي، ولكن شاھدھا العنصر    ْیھا بشكل متعمد.وقاموا بلمس ثدَی   جنسي فضال عن تعرضھا للتحرش. 

فھي    – غرفة التحقیق    إلىالذي اقتادھا  الذي فتح الباب وھي عاریة (مالحظة: العنصر الذي فتح الباب علیھا لم یكن نفس العنصر  
 شاھدت الرجل أو العنصر األول ولیس الثاني). 

 
 أنھ تم اإلفراج عنھم جمیعا بعد مرور یومین. P19أوضحت  ، وسألت عن شقیقھا.P19قالت بولتس إنھ تم اإلفراج عن شقیقتّي 

 
وفھمت أن التركیز كان ینصب علیھا    للتعذیب في فرع الخطیب، فأجابت الشاھدة بالنفي.  P19إذا تعرض شقیق  عّما    سألت بولتس 

وقالت    ، وأثناء توجھھ إلى التحقیق. االستقبال"  ةولم یخبرھا شقیقھا بالتفاصیل، ولكن اقتصر تعذیبھ على "حفل   شقیقھا. على  ھي ولیس
وتم التحقیق مع شقیقتیھا، وكان من الواضح منذ البدایة أنھ لم تكن لھما عالقة باألدویة،    .]"تعذیبا حقیقیا"[أي    "تعذیباإنھ "لم یكن تعذیبا  

 حرصت على أن تقول إن األدویة كانت لھا وللحركة السیاسیة التي تنتمي إلیھا. P19ألن 
 

المشاركات    النساء   معاملة  مختلف عن الرجال بشكل  تعامل قوات األمن في المظاھرات بدمشق مع    بشأن   P19أشارت بولتس إلى إفادة  
إنھ لم یُعامل أحد بلطف، ولكنھم كانوا أكثر قسوة    P19قالت    إذا كانت المعاملة مختلفة أیضا في فرع الخطیب.عّما    سألت بولتس  فیھا.

أشخاص بالضرب على    6أو    5المثال، أُلقي القبض على المعتقالت، وُجلبن إلى الحافلة وحسب، بینما قد ینھال    على سبیل   مع الرجال.
وتعرض الرجال المعتقلون للتعذیب بشكل أكبر في الفرع    .یلقى حتفھ جراء الضرب المبرحقد    ھرجل واحد من المعتقلین إلى درجة أن 

  فتاة في فرع المخابرات الجویة مقابل اعتقال نحو 50ولعل األمر مرتبط بكثرة أعداد المعتقلین من الرجال، حیث اعتُقلت نحو  أیضا.
وال ینفي ذلك    واتُھم المعتقلون في أغلب األحوال بحمل السالح.   مائة ألف معتقل من الرجال لدى المخابرات الجویة (رقم تقدیري).

 .  بالمقارنة مع الرجال  ولكن لم یتعرضن لنفس القدر من التعذیب تعرض بعض النساء للتعذیب أیضا.عدم 
 

إنھ ثمة فرع آخر    P19فقالت    أو قسم حافظ مخلوف.  الجسر األبیض  شیئا عن القسم فيإذا كانت الشاھدة تعرف  عّما    سألت بولتس 
 وكان یُعرف باسم فرع حافظ مخلوف، ألنھ كان یترأسھ بنفسھ.  ن على األقل).اتابع للخطیب (أو أنھما فرعان مرتبط

  
فقالت الشاھدة إن أحد زمالئھا اعتُقل ھناك مدة شھرین    المزید من المعلومات حول ذلك.   P19إذا تتوفر بحوزة  عّما    سألت بولتس

 كان بطال لریاضة كمال األجسام في سوریا.  وتوفي مباشرة عقب اإلفراج عنھ.  تعرض للتعذیب خاللھما.
 

 ذلك.   P19فأقرت   كان ھو بطل كمال األجسام، ولیس مخلوف. P19أرادت بولتس أن تتأكد من أن زمیل 
 

 : نعم صحیح.  P19فقالت   سألت بولتس إذا كان الحدیث ھنا عن القسم/الفرع في الجسر األبیض بدمشق.
 

أن األمر دائما انطوى    P19أوضحت    إذا كانت التحقیقات في سوریا تُجرى بنفس الطریقة التي تتم فیھا في ألمانیا.عّما    سأل لینكھ
 لع على محتوى ما قام بالتوقیع علیھ. ح للشخص أن یطّ سمعلى التوقیع على ورقة ما، ولكن من دون أن یُ 

 
قالت الشاھدة إنھا وقعت على شيء ما (ولم تعرف ما    سأل لینكھ عن الفترة التي أُجبرت فیھا على التوقیع على شيء من ھذا القبیل.

 كما وقعت على ورقة بیضاء في إدارة المخابرات العامة.   انتھى التحقیق، وتم ترحیلھا.ھو محتواه) عندما 
 

 استجواب من قبل محامي المدعین 
 
إذا كانت تعرفھما، أو إذا كان أحدھما ھو المحقق الذي  عّما    P19، وسأل  باالسم  ذكر شارمر كال من أحمد نوح، وعبد المنعم النعسان  

تولى شخص واحد فقط التحقیق معھا، ولم تعرف اسمھ ألن العناصر والموظفین    ن.ی تتذكر الشاھدة ھذین االسمَ لم    أجرى التحقیق معھا. 
 األمنیة، وإنما یخاطبون بعضھم بعضا باستخدام اسم "أبو فالن" أو كنیة معینة. ]األجھزة[ال یفصحون عن أسمائھم في  

 
  P19قالت    وسأل عن الفرق بین ھذه المسمیات.   والشرطة الجنائیة، والمخابرات العامة.قال شارمر إن الشاھدة ذكرت األمن الجنائي،  

 ومن الناحیة النظریة، قد تتبع المخابرات العامة لوزارة الداخلیة أو الجھاز العسكري.   إن األمن الجنائي تابع لوزارة الداخلیة.
 

إنھا سمعت    P19قالت    نتھاكات الجنسیة في المخابرات العامة. سأل المحامي كروكر إذا ما سمعت الشاھدة عن حاالت أخرى من اال
والتقت الشاھدة    أخریات في فرع المخابرات الجویة، وإدارة المخابرات العامة، وسجن عدرا المدني. معتقالت  عن حاالت أخرى من  
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أنھا تعرضت    P19أخبرت إحدى الفتیات    لالغتصاب.   نتعرض  نأنھمنھن  بالكثیر من الفتیات في سجن عدرا، وذكرت أكثر من واحدة  
ویتم ترحیل المعتقلین   بل ھو جزء من المیلیشیات الموالیة للنظام.   ، وھو لیس أحد الفروع الرسمیة.دفاع الوطنيلالغتصاب في فرع ال

واغتصبوا النساء، وأداروا شبكة    في صحنایا بریف دمشق.   وأخبرتھا الفتاة أنھم استولوا على إحدى الفیالت   أخرى. ھناك إلى فروع  
وتعین على العناصر    الفتاة مكان الفیال (التي كانت ملكا ألحد شخصیات المعارضة قبل أن تستولي المیلشیات علیھا). تد وحدّ  دعارة.

ثناء المداھمات،  أوحصلت حاالت اغتصاب كثیرة في حمص ال سیما    یضاجعوا إحدى الفتیات. إذا أرادوا أن    100و  50دفع ما بین  
وھذا ما حصل مع فتاة كانت برفقة الشاھدة في مركز الشرطة، حیث    وعند الحواجز األمنیة، حتى من قبل أفراد الشرطة العادیین. 

الفتاة    الشاھدة ذلك بمثابة اغتصابعّدت    بأطفالھا. فاوضھا العنصر على مضاجعتھ مقابل السماح لھا باالتصال   حتى لو أبدت تلك 
أثناء فترة السنوات األربع أو الخمس    في سجن عدرا بالكثیر من الفتیات وسمعت قصصھن.   P19والتقت    موافقتھا من الناحیة العملیة.

ضت امرأة من  وتعرّ   جي من أجل إذالل الرجال.التي قضتھا الشاھدة من عمر الثورة في سوریا، استُخدم اغتصاب النساء بشكل منھ
 . ا إلجباره على اإلدالء باعترافاتحمص لالغتصاب أمام زوجھ

  
 ُصرفت الشاھدة. 

  
القاضي كیربر إن شاھد ل  ىع ادّ   اقالت  بشھادتھ، ولكن ذلك  المحكمة واإلدالء  أمام  للمثول  لم یصلھ أمر االستدعاء  یمنعھ من    نأنھ 

 وقد تنظر كیربر في دعوة الشاھد مجددا وفق ما یسمح بھ جدول الجلسات.  الحضور. 
 
دقیقة یوضح أن العنف الجنسي، وأشكال اإلساءة الجنسیة، والتھدیدات الجنسیة كانت منھجیة،    40وشارمر بیانا طویال لمدة    وكركر  الت 

وساقا أمثلة من مرافعات    وینبغي إسناد التھم إلى مرتكبیھا على أساس أنھا جرائم ضد اإلنسانیة، ولیست مجرد جرائم محلیة فقط. 
إلى المحكمة بناء على ما تمكن مراقب المحاكمة من    مللطلب المقدّ   تلخیصٌ وفیما یلي    المدعین، وإفادات الشھود، والتقاریر الدولیة. 

 سماعھ. 
 

  لتعدیل أساس إسناد التھمة   المستخدم  من محامیّي المدعین د.كروكر وشارمر بخصوص تغییر المرجع القانوني  (طلب)   بیان
في القضیة المرفوعة ضد أنور رسالن، قُدم  ، وذلك  يلمان األ  اإلجراءات الجنائیة  ) من قانون1(265المادة  بموجب أحكام  

 . 2020 ،نوفمبر /تشرین الثاني 19إلى المحكمة بتاریخ 
 

 الطلب: 
بناء على الوقائع المفصلة أدناه، نرى أنھ من األنسب أن تتم إدانة  في ضوء الئحة االتھام الواردة في الطلب االفتتاحي، و

بناء على   القانون الدولي) من  1(7  الفرعاكتمال أركان الجریمة المرتكبة وفقا ألحكام    أساسالمتھم    قانون الجرائم ضد 
)VStGB (2 . 

 یستند الطلب على اثنین من السیاقات المحددة كما یلي:  
یدفع محامیا المدعین بأن المدعي العام قد أسند إلى أنور رسالن تھم ارتكاب جرائم القتل، والتعذیب، والحرمان من   .1

ویقتضي   . القانون الدولي قانون الجرائم ضد  ) من  1(7  الفرع جرائم ضد اإلنسانیة بموجب أحكام  بوصفھا  الحریة  
ذلك أن المدعي العام قد افترض حكما وجود اعتداء منھجي وواسع النطاق بحق السكان المدنیین من خالل االعتقاالت  

وبناء على النتائج األساسیة    رات العامة السوریة.ب التابع إلدارة المخا 251الشاملة والمنھجیة لألشخاص في الفرع 
توضح جریمة التواطؤ في ارتكاب العنف الجنسي التي أُسندت إلى أنور رسالن    ھا، فإن التي توصل التحقیق إلیھا

) من قانون الجرائم ضد القانون الدولي  1(3الفرع  ) من قانون العقوبات األلماني، أو  1(  177بموجب أحكام المادة  
لنطاق، وتوجیھ التھمة إلیھ  توضع في سیاق وجود اعتداء منھجي وواسع ا  ن یجب أو،  بألمانیا في [نسختھ القدیمة]

 بارتكابھا على أنھا جریمة ضد اإلنسانیة.  
الوقائع التي وقع إقرارھا وتثبیتھا في ملف القضیة، فإن إبراز    إلى   كما دفع محامیا المدعین أیضا بأنھ وباإلضافة .2

ي شكل االغتصاب  جلسات الرئیسیة یشیر إلى أن جریمة التواطؤ في ارتكاب العنف الجنسي فوقائع ال أدلة أثناء  
 ھجوم منھجي وواسع النطاق بحق السكان المدنیین.واالعتداء الجنسي قد ارتُكبت في سیاق 

قانون الجرائم ضد القانون  ) من  1(7وفیما یتعلق بالتكییف القانوني لالغتصاب كجریمة ضد اإلنسانیة وفق أحكام الفرع  
 : الدولي

عن االغتصاب الذي كانوا    3الرئیسیة   وقائع الجلسات تحدث عدٌد من الشھود الذین استمعت المحكمة ألقوالھم أثناء   •
الفرع  هضحایا اعتقالھم في  اثناء  ارتكابھ بحق آخرین  التابعة    251، أو شھدوا على  وغیره من مراكز االعتقال 

 إلدارة المخابرات العامة. 

 
 . ھناالقانون الدولي من خالل الرابط  ضد جرائم الكن العثور على ترجمة قانون  یم 2
 14 التق��ر ، 34 واليوم 4  التق��ر ،12و 10 اليومانانظر تقاریر مراقبة المحاكمة من إعداد المركز السوري للعدالة والمساءلة:  3

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1858
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/index.html
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/14/inside-the-raslan-trial-guards-played-the-music-of-fayrouz-amidst-the-sound-of-beatings/
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جلسات الرئیسیة المزید من التفاصیل حول االغتصاب المنھجي  الأثناء    4في المحكمة   كما تورد التقاریر التي تُلیت •
التابعة للمخابرات العامة، و ارتُكب معظمھا في الفترة الواقعة بین شھري نیسان/إبریل  التي  في مراكز االعتقال 

 . 2012، وأیلول/سبتمبر 2011
القضیة و • المدرجة ضمن أوراق  الشھود  إفادات  تفاصیل حاالت  كما أوردت  بعد  المحكمة  أمام  بشھادتھم  یدلوا  لم 

بحق الرجال،  في الشرج أو الفرج  االغتصاب في مراكز االعتقال التابعة للمخابرات العامة وذلك عن طریق اإلیالج  
الشھود  في إفادات    251كما ترد إشارات مباشرة إلى جرائم االغتصاب المرتكبة في الفرع    القاصرین.أو  النساء،    وأ

 ومحاضر االستجواب لدى لجنة التحقیق الدولیة المعنیة بالجمھوریة العربیة السوریة. 
، دفع محامیا المدعین بأن تفتیش فتحات وتجاویف أجساد المعتقلین ال یتسق  یةإلى السوابق القضائیة الدول   باإلشارة •

والمعاییر الدولیة: وأُجریت عملیات التفتیش من ھذا القبیل بشكل روتیني، ومن دون أدنى مبرر منطقي مثل االشتباه 
 غیر مبرر. على نحو و ،واستُخدمت كنوع من اإلذالل، وبشكل جماعي وعنیفبوجود ما یستدعي ذلك فعال، 

ضد  جرائم  ال) من قانون  1(7وفیما یتصل بالتكییف القانوني لالعتداء الجنسي كجریمة ضد اإلنسانیة (وفق أحكام الفرع  
 : بألمانیا القانون الدولي

 إضفاء الطابع الجنسي على التعذیب:  •
o   وغیره    251جلسات الرئیسیة، أفاد الشھود بارتكاب حاالت من العنف الجنسي في الفرع  وقائع الأثناء

أنفسھم شھودا علیھ الذي كانوا ھم  العامة  للمخابرات  التابعة  ارتُكب امن مراكز االعتقال  أو  بحق    ت، 
قُیدت   وقد  الماء  شرب  على  المعتقلین  إجبار  التالي:  النحو  على  وذلك  التناسلیة  أقاربھم،  أعضائھم 

المعتقلین على عض العضو الذكري  ، وإجبار االذكریة، وإجبار المعتقلین على اغتصاب بعضھم بعض
لمعتقل آخر، وتھدید السجانین للمعتقلین الذكور بقطع أعضائھم التناسلیة من خالل ربط خیط صوف  

 حولھا. 
 المالمسة الجنسیة باإلكراه:  •

o  بإفادة حول إكراھھا على مالمسة الجسد بطریقة    5أدلت إحدى الشاھدات أثناء جلسات المرافعة الرئیسیة
اھدتھا تمزیق مالبس نساء أخریات حتى یصبحن عرایا بالكامل، أو خلع حجابھن بالقوة،  جنسیة، ومش

المعتقالت    ینظر المجتمع إلى  فكما وصفت في شھادتھا كی   "بالعاھرات".  ونعتھنوالتھدید باغتصابھن،  
 على أنھن مصدر عار، وینبذھن بالكامل.  الجنسي   واالعتداءلالغتصاب  كن ضحایا  السابقات اللواتي  

أثناء خضوعھم    ذات الطابع الجنسي وأخبر شھود آخرون المحكمة في الجلسات الرئیسیة عن المالمسة  
   للتفتیش البدني.

o   كما قال الشھود الذین أُدرجت إفاداتھم ضمن أوراق القضیة إنھم أُجبروا على القیام بمالمسة جنسیة
 باإلكراه، أو شاھدوا آخرین یُكرھون على ذلك.  

 أفعال جنسیة أخرى بدرجة مشابھة من الخطورة:   •
o  أن إجبار المعتقلین على التجرد من كامل ثیابھم   6أخبر عدد من الشھود المحكمة أثناء الجلسات الرئیسیة

وغیره من فروع المخابرات السوریة، وخصوصا أثناء ما یُعرف    251كان ممارسة شائعة في الفرع  
أول  االستقبال".  ة"بحفل تحدث  تفتیش كما  مع  بالتزامن  التعري  المعتقلین على  إجبار  الشھود عن  ئك 

 تجاویف الجسد بشكل عنیف، وأثناء التحقیق معھم. 
o  .كما یمكن العثور على إشارات مشابھة في إفادات الشھود المدرجة ضمن أوراق القضیة 
o والسوابق القضائیة  باإلشارة إلى السوابق القضائیة من المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا السابقة ،

المدعین بأن إجبار المعتقلین في    االمحلیة الصادرة عن محكمة العدل االتحادیة في ألمانیا، یدفع محامی 
على التعري الكامل كما وصفھ الشھود على اختالفھم یمثل ركنا من أركان الجریمة ضد    251الفرع  

 اإلنسانیة.
 الجنسیة:  اإلساءة اللفظیة وغیر ذلك من أشكال اإلساءة  •

o   المعتقالت للتھدید باالغتصاب   عن تعرضمن الشھود المحكمة أثناء الجلسة الرئیسیة    اثنتانأخبرت
 في كل مناسبة ممكنة. 

 
"،  لم نَر مثل ھذا الرعب من قبل: ارتكاب قوات األمن السوریة جرائم ضد اإلنسانیة في درعامنظمة ھیومان رایتس ووتش بعنوان " تقریر  4

، وتقریر ھیومان رایتس ووتش بعنوان  "إنھ یحطم إنسانیتك: التعذیب والمرض والموت في سجون سوریاوتقریر منظمة العفو الدولیة بعنوان " 
 ". سوریا: تعذیب وسوء معاملة في مفتوحةجروح وتقریر مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان بعنوان " "، أرخبیل التعذیب " 
 تق��ر 14، 34 اليوم() و(ال15 اليوم ، تق��رركز السوري للعدالة والمساءلة: (الانظر تقاریر مراقبة المحاكمة من إعداد الم 5
الیومین    7والتقریر  ، 15الیوم    6، والتقریر 10الیوم  4 تق��رانظر تقاریر مراقبة المحاكمة من إعداد المركز السوري للعدالة والمساءلة: ال 6

 . 20و 19

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0611webwcover.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2445082016ENGLISH.PDF
https://www.hrw.org/report/2012/07/03/torture-archipelago/arbitrary-arrests-torture-and-enforced-disappearances-syrias
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/PaperOnTorture.pdf
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/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
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o اغتصاب    وأوضح شھود ممن أُدرجت إفاداتھم ضمن أوراق القضیة أنھم تعرضوا للتھدید باغتصابھم، أ
أفراد أسرھم.  أنھم شھدوا    أحد  التھدیدات بحق معتقلین  وأورد شھود آخرون  تلك  شخصیا على مثل 

 ومعتقالت، أو أنھم أُجبروا على مشاھدة حاالت االغتصاب. 
o   تتناول التقاریر الصادرة عن لجنة التحقیق الدولیة، واالتحاد الدولي (لرابطات) حقوق اإلنسان، ومنظمة

التھدید باالغتصاب في  مدرجة ضمن أوراق القضیة، موضوع  ھي تقاریر  ھیومان رایتس ووتش، و
 فروع أجھزة المخابرات السوریة أیضا. 

o   باإلشارة إلى السوابق القضائیة الصادرة عن المحكمة الجنائیة لیوغسالفیا السابقة، یدفع محامیا المدعین
 بأن التھدید باالغتصاب یمثل نوعا من أنواع التعذیب الجنسي. 

o عنف الجنسیة الواردة أعاله، وأشكال اإلساءة اللفظیة  كما دفع المحامیان أیضا بأن المزج بین أشكال ال
وغیرھا من أشكال اإلساءة الجنسیة كما ورد وصفھا، تستوفي الحد األدنى من معیار الدرجة المشابھة  

 بالتالي أنھا تشكل عنفا جنسیا.  دمن الخطورة، وتُع
 معاییر إثبات وجود درجة مشابھة من الخطورة:   •

o   الق  إلى باإلشارة األلمانیة،  السوابق  في  قصْ وفي ضوء  ضائیة  المشّرع  القانون  د  الجرائم ضد  قانون 
الجرائم    الدولي تنطوي علیھ  الذي  الخاص  بالظلم  أفضل  إحاطة  "تحقیق  یخالف  بھدف  بما  المرتكبة 

أحكام القانون الدولي وھو ما یحصل فعال بموجب أحكام قانون العقوبات األلماني العادي" یدفع محامیا  
ن العنف الجنسي بشكلھ الموصوف أعاله یستدعي تكییفا مخصصا في ضوء الطابع الذكوري  المدعین بأ

   للمجتمع في سوریا. 
o   ،كما استفاض المحامیان بتوضیح تبعات االعتقال واالغتصاب في المعتقل ال سیما على الفتیات والنساء

تقاریر مختلفة صادرة عن منظمات غیر حكومیة، واقترحا االستم اع لشھادة خبیر بھذا  وأشارا إلى 
 الخصوص. 

في سیاق االعتداء المنھجي والواسع النطاق بحق السكان    قانون الجرائم ضد القانون الدوليمن    2)، الفقرة  1(  7الفرع  
 المدنیین: 

دفع محامیا المدعین بأن القضاة، وفي معرض ردھم شكوى إیاد الغریب بخصوص اعتقالھ، قد خلصوا إلى وجود   •
واستمر إلى ما بعد عام    2011وواسع النطاق بحق السكان المدنیین في سوریا بدأ في نیسان/إبریل منھجي اعتداء 
تخذ شكل االعتقاالت التعسفیة، والتعذیب في  كما خلص القضاة إلى أن ذلك الھجوم ا ، وھو ما یؤید طلبھما.2012

 مراكز االعتقال التابعة لمختلف أجھزة المخابرات السوریة. 
وملخص الحجج المدفوع بھا أعاله،   إفادات الشھود، وشھادة الخبراء، والتقاریر التي تُلیت في المحكمة،  إلىباإلشارة   •

الن   ایدفع محامی  التابعة للمخابرات  المدعین بأن العنف الجنسي والقائم على  وع االجتماعي داخل مراكز االعتقال 
المدعي العام في الئحة االتھام    إلیھاشكل جزءا من ھجوم منھجي واسع النطاق، وھي النتیجة التي خلص  ی السوریة  
 واإلدانة. 

لمرافعة  جلسات اوقائع  في ضوء ما تقدم، یطلب محامیا المدعین ترجمة نصوص التقاریر التالیة وتالوتھا في ضمن   •
 الرئیسیة:  
o   :التقریر األول الصادر عن لجنة التحقیق الدولیة المستقلة بشأن الجمھوریة العربیة السوریة (رقم الوثیقة

17/2/Add.1-A/HRC/S( 23  ،68-66، الفقرات 2011تشرین الثاني/ نوفمبر . 
o عن الصادر  السابع  (رقم    التقریر  السوریة  العربیة  الجمھوریة  بشأن  المستقلة  الدولیة  التحقیق  لجنة 

 . 69- 62، الفقرات )2014شباط/ فبرایر،   A/HRC/25/6 ،(12 الوثیقة:
o   التقریر الثاني عشر الصادر عن لجنة التحقیق الدولیة المستقلة بشأن الجمھوریة العربیة السوریة (رقم

 . 108-104، الفقرات 2011آب/ أغسطس،   A/HRC/33/55،( 11الوثیقة: 
o "تقریر غرفة اجتماعات  لقد فقدت كرامتي: العنف الجنسي والجنساني في الجمھوریة العربیة السوریة "

آذار/ مارس،    A/HRC/37/CRP(  ،15.3رقم الوثیقة  صادر عن لجنة التحقیق الدولیة المستقلة (
 . 50-43، و42-27، الفقرات 2018

o "تقریر غرفة اجتماعات صادر  لقد محوا أحالم أطفالي: حقوق الطفل في الجمھوریة العربیة السوریة "
الوثیقة: (رقم  المستقلة  الدولیة  التحقیق  لجنة  الثاني/ینایر،   A/HRC/43/CRP  ،(16  عن  كانون 

 . 65-59، الفقرات 2020
o ) فورستیر  الحریة؟  2017ماري  "أتریدون  األسد  حریتكمإلیكم  )  نظام  أسالیب  كأحد  االغتصاب   :

مركز المرأة والسلم واألمن، كلیة    سلسلة أوراق العمل الصادرة عن كلیة لندن لالقتصاد.   یكیة.التكت 
 )، لندن المملكة المتحدة. 2017/ 3لندن لالقتصاد والعلوم السیاسیة (

https://undocs.org/A/HRC/S-17/2/Add.1
https://undocs.org/A/HRC/S-17/2/Add.1
https://undocs.org/en/A/HRC/25/65
https://undocs.org/en/A/HRC/25/65
https://undocs.org/A/HRC/33/55
https://undocs.org/A/HRC/33/55
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3.pdf
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o  " النوع، األنماط، االنتشار واألثر  منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان  الروح:  قد ماتت 
الرجال   الجنسي ضد  للعنف  السوریةالمدمر  االحتجاز  في مراكز  آذار/ مارس،  والفتیان   "2019  ،

 . 52-16، و9-4الصفحات 

 مالحظات إجرائیة:  
)  1(7تطبیق الفرع  نیشیر فقط إلى توضیح من طرف القضاة بشأ يأوضح محامیا المدعین أن طلب تغییر المرجع القانون 

وتظل مدة    بشأن فعل جرمي أُدرج سابقا في الئحة االتھام.  ] الجرائم ضد اإلنسانیة [  القانون الدوليقانون الجرائم ضد  من  
) البند  1(7سنة) وفقا ألحكام الفرع    15-5من المحتمل الحكم على مرتكبي ھذه الجرائم بالسجن (ما بین    ھالحبس نفسھا كون 

 العقوبة للتھم الواردة في الئحة االتھام سابقا.  نفس مدة  ي، وھقانون الجرائم ضد القانون الدوليسادس من ال
 

إلى أن المجاالت الرئیسیة للطلب المقدم  موكلیھما من المدعین  كما أشار محامیا المدعین، د. كروكر وشارمر، وبالنیابة عن  
إلیھا بشأن    ھیئة القضاة  تالنتائج التي توصل  بل یعتقد المحامیان أن  ال تتعلق بالتبعات المحتملة للحكم على أنور رسالن.

استخدام العنف الجنسي كأداة منھجیة لتثبیت سلطة النظام السوري تكتسي "أھمیة فائقة" فیما یتعلق باتساع نطاق األفعال  
محامیان مدى  وفي الوقت نفسھ، یدرك ال  التي ارتكبھا المتھم، وما یتعلق أیضا بتقییم االضطھاد المنھجي للمدنیین في سوریا. 

ثقافیة وجنسانیة. باعتبارات  تتعلق  الجنسیة ألسباب  بالجرائم  المتعلقة  بأن    صعوبة جمع األدلة  أملھما  بالتالي عن  وأعربا 
ووفقا لما یعتقده محامیا المدعین، یشكل العنف الجنسي    تستمع المحكمة ألقوال الشھود الذین یرغبون في اإلدالء بإفاداتھم. 

، وھو ما سوف یتم تقییمھ في سیاق محاكمة جنائیة  اإخفاء معالمھفضال عن تعمد  قسوة وبشاعة    نظام جرائم ال"أحد أكثر  
 للمرة األولى في ھذا السیاق". 
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