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 محاكمة أنور رسالن
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة 58التقریر 
 2021كانون األول/دیسمبر،  13: اریخ الجلسةت

 

 

 فصیلرسالن بالتّ  أنوررسالن: ُحكم  أنورداخل محاكمة 

  أنورمن محاكمة    110الصادر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصیل الیوم    58یسرد تقریر مراقبة المحاكمة رقم  
ً   أنورالقضاة    جد حیث ورسالن في كوبلنتس بألمانیا.   حالة تعذیب    4,000وجریمة قتل،    27  ارتكاب   في  بالتواطؤ  مذنبا

ً فقوجرائم ضد اإلنسانیة. وبصفتھا  وحرمان شدید من الحریة، وثالث حاالت عنف جنسي    لفرار ا  أنورللقضاة، كان بإمكان    ا
ورأى  في االستفادة من امتیازات منصبھ داخل أجھزة المخابرات.   أن یستمر، إال أنھ اختار في وقت مبّكر بأمان مع أسرتھ 

األدلة، ُحكم    مجمل  وبناًء على   للعقوبة  فة دة والمخفِّ العوامل المشدِّ النظر في  وانتھازي. وبعد  ُوصولي    شخصٌ   أنورالقضاة أن  
 بالسجن مدى الحیاة. اقرأ المزید ھنا.  أنورعلى 

 الملّخص/أبرز النقاط: 
 

 2022كانون الثاني/ینایر،  31 –الیوم المائة وعشرة 

  أنورالقضاة    حیث وجد.  تسرسالن في المحكمة اإلقلیمیة العلیا في كوبلن  أنورالیوم األخیر من محاكمة  ھو  كان ھذا  
حالة تعذیب وحرمان شدید من الحریة، وثالث حاالت عنف    4,000وجریمة قتل،    27بالتواطؤ في ارتكاب  مذنباً  رسالن  
ً بصفتھ رئیس  رسالن،  أنورجرائم ضد اإلنسانیة. ووجد القضاة  بصفتھا  جنسي     إدارة ب  251في الفرع    لقسم التحقیق   ا

العامة   الل  دمشق، مسؤوبالمخابرات  اعتداءات  ن الحكومة السوریة شنت  إالقضاة    قال.  السجنمرافق  و  تحقیقاتعن 
إن ظروف ا  2011  ،أبریل/نیسان  29النطاق ضد المدنیین منذ    ةوواسع   منھجیة في    عتقالالعلى األقل. وقالوا أیضاً 
العوامل    فيالقضاة    نظر كما  .  مدى الحیاةرسالن بالسجن    أنورُحكم على  صدر ال وتعذیب.  ال  ضرباً من  تعتبر  251الفرع  

للعقوبة والمخفِّفة  دة  یستطیعون    ،المشّدِ ال  أنھم  إلى  الُجرم    ثباتإوخلصوا  التحدید.جسامة  وجھ  ً وفقو  على  للقانون    ا
ً عام 15 قضيیم بطلب لإلفراج المشروط بعد أن التقدّ  نورألیمكن   األلماني،  من عقوبتھ. ا

، أعلن الدفاع أنھ سیستأنف  على النقیض من ذلكوكم.  الحُ عن    راضونإنھم  المّدعون العامون  قال    الُحكم،  صدوربعد  و
 كم.الحُ 
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 2022 ،كانون الثاني/ینایر 13 – 1لمحاكمةالیوم المائة وعشرة ل

من غرفة  الجلسة  صباحاً بحضور سبعة عشر شخصاً وتسعة عشر صحفیاً. تابع المزید من الصحفیین    10:17بدأت الجلسة في الساعة  
المحكمة. قام ستة مصورین بالتقاط    مبنى منفصلة حیث استمعوا إلى البث الصوتي. كما انتظر حشد من الصحفیین والمصورین أمام  

 مقاطع فیدیو وصور داخل قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة.

 عین بجانب محامیھم.عین، شارمر ومحمد. جلس العدید من المدّ االدعاء المدعیان كلینجھ وبولتس. ولم یحضر محامیا المدّ مثّل 

 أصدرت المحكمة الُحكم اآلتي: 

 ل لجلسة االستماع الشفویة التي أعلن فیھا الحكم.] [ھذه لیست نسخة طبق األصل للحكم الرسمي، وإنما ملخص مفصّ 

حالة تعذیب وحرمان شدید من   4,000صدر الحكم التالي باسم الشعب: وجدت المحكمة المّدعى علیھ أنور رسالن مذنباً بارتكاب  
من    9و  6و   5و  1) الفقرات  1(7المادة    بموجبجرائم ضد اإلنسانیة  بصفتھا  جریمة قتل، وثالث حاالت عنف جنسي    27الحریة، و

ً . كما  قانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیا حالة إصابة بدنیة    25التسبب في  جریمة قتل، و  27بارتكاب    وجدتھ المحكمة مذنبا
تشكل إحداھا   رھائن، وثالث حاالت اعتداء جنسي،وحالتي احتجاز    حالة حرمان شدید من الحریة،  14خطیرة، واعتداءین جنسیین، و

 عى علیھ بالسجن مدى الحیاة.م على المدّ كِ . حُ حالة اغتصاب خطیرة جداً 

،  P48  ،P39  ،P34  ،P1  ،P22  ،P50یجب أن یتحمل المحكوم علیھ تكالیف المحاكمة، بما في ذلك النفقات التي تكبّدھا المّدعون  
P11 ،P41 ،P12 ،P25 ،P19 ،P38 ،P42 ،P30 ،P27  ،P32 ،P33 ،P28 ،P16 ،P47. 

عبر مكبرات الصوت   وسیتم بثّھاللجلسة بأكملھا    تتابعیة بعد تالوة الحكم، أعلنت رئیسة المحكمة كیربر أنھ ستكون ھناك ترجمة عربیة  
حیثما أمكن ذلك، على الرغم من عدم   )FFP2كمامات كوفید من نوع (في قاعة المحكمة. طلبت من جمیع أطراف القضیة ارتداء  

 طلب كیربر.]بجمیع األطراف  التزم. [القضیة وجود أمر رسمي یجعل ذلك إلزامیاً ألطراف

 تابعت القاضي كیربر تالوة حجج الُحكم:

یلي لیس نسخة طبق األصل من الُحجج التي ساقھا القضاة والتي تمت تالوتھا في المحكمة، وإنما یستند إلى ما تمّكن   [مالحظة: ما
 مراقبونا من سماعھ في المحكمة.]

 مة: مقدّ 

ح ھذا الرقم بالفعل أن  أیام محاكمة. یوضّ   108الحكم، قالت رئیسة المحكمة كیربر إن ھذه المحاكمة أجریت في    ُحججقبل قراءة  
ً وتتطلب إعداداً  جداً  اإلجراءات بموجب القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي معقدة   . قالت كیربر  االّدعاء العام  من قبل  مستفیضا

الشكر لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة، الذي استمعت إلیھ المحكمة في عدة مناسبات، على إنھا ترغب بالتالي في توجیھ  
 ً األوروبیین لسنوات حتى اآلن. وأضافت أن ھذه   إلى جنب مع شركائھ  جمع المعلومات وإجراء التحقیقات في النزاع السوري جنبا

قا الذي  الدؤوب  العمل  لوال  لتتحقق  تكن  لم  بھ ضباط  المحاكمة  األلمانیةم  االتحادیة  الجنائیة  الشرطة  التحقیق   مكتب  المشاركین في 
المحاكمة لسنوات و إلى أن ھؤالء الضباط رافقوا ھذه  النزاع السوري. وأشارت كیربر    ا شھودبصفتھم    أدلوا بشھادتھمالھیكلي في 

 دائماً.الذي التزم بروح الزمالة ومھني أطراف القضیة على سلوكھم الوخبراء في عدة مناسبات. كما شكرت كیربر جمیع 

. وأوضحت أن مثل ھذه المحاكمات نعیالمدّ   ى بعض البیانات الختامیة لمحاميقالت رئیسة المحكمة كیربر إنھا اضطرت للتعلیق عل
شاھداً على مدار عامین. قالت كیربر إن بعض ھؤالء    80إلى حوالي    المحكمة  ستمعلقد كان ھناك سبب وجیھ لتمستحیلة بدون شھود.  

من قبل النظام. وقالت رئیسة المحكمة كیربر إنھا  لتھدید    عائالتھمسالمتھم وسالمة    تعّرضالشھود شھدوا في المحكمة على الرغم من  
ً   أشارتكل احترامھا لھؤالء الشھود. ومع ذلك،  عبّر عن  ت تسربت قوائم بأسماء شھود    حیث  تبقى حذرة أن  أنھ كان على المحكمة أیضا

أشخاص لیسوا عندما تواصل معھ  شاھد  التي أصیب بھا  ذعر  حالة الإلى الصحافة. وأضافت أنھ كان على المحكمة بعد ذلك أن تراقب  
خوفھ. قالت كیربر إن العدید ، وأدلى الشاھد بشھادتھ رغم  ھناك أذىأطرافاً في ھذه المحاكمة قبل اإلدالء بشھادتھ. في النھایة لم یكن  

أیسر في  لشھود. وخلصت إلى أن اتخاذ القرار في ھذه المحاكمة لم یكن  لدى اانعدام األمن  سبب الشعور العمیق بمن الشھادات تأثرت ب
شعور  محفوظة في تسجیالت كان من شأنھ أن یتسبب في    وجود أدنى شك في أن شھادات الشھودتم تسجیل المحاكمة ألنھ حتى  حال  

 انعدام األمن بین الشھود.ب

 مقّدمة: 

أن الحكومة السوریة شنت اعتداءات منھجیة    2021أشارت رئیسة المحكمة كیربر إلى أن القضاة وجدوا بالفعل في شباط/فبرایر  
كم األول ھذا الحُ صدور  . ولم تؤد األدلة المقدمة بعد  2011  ،أبریل/نیسان  29المدنیین على األقل منذ    السكانوواسعة النطاق على  

، فإنھا ستلخص بشكل موجز  2012و  2011نكر الوضع في سوریا في  یلم    المّدعى علیھ  إلى أي نتیجة أخرى. قالت كیربر، بما أن

 

 .  2021حاكمة إلیاد الغریب بعد فصل المحاكمتین في شھر شباط/فبرایر أیام من المحاكمة تشمل یومي م 110 1

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
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بوجود   یتعلق  فیما  السابقة  واسع  ة منھجی  اتاعتداءالنتائج  تغطیھا  فترة  الالنطاق خالل    ةأو  من  التي  كان  ذلك،  ومع  االتھام.  الئحة 
 االعتداءات المنھجیة.الضروري أیضاً تقدیم لمحة موجزة عن الوضع في سوریا قبل تولي بشار األسد السلطة ألن ذلك كان أساس 

لناس في سوریا من  من ا  %70-60ودینیة متعددة في سوریا. قالت إنھ قبل النزاع، كان حوالي    إثنیةقالت كیربر إن ھناك مجموعات  
إنھم  ومن الناس من العلویین. ومع ذلك، فإن المجموعة األخیرة لھا التأثیر األكبر في السیاسة والمجتمع.    %11حوالي  كان  ة، ونّ السُ 

 .في الدولة حزب الوحیدالیمثلون غالبیة الضباط في الجیش ویسیطرون على حزب البعث، 

، تولى نجلھ 2000وفي في عام  . وعندما تُ 1970لطة في سوریا بعد انقالب في عام  ذكرت كیربر كذلك أن حافظ األسد تولّى الس
حالة الطوارئ،    أّدتفي عھد حافظ األسد. و  أصالً   اً النظام القمعي واالستبدادي في سوریا موجود  كان بشار األسد السلطة. ومع ذلك،  

صالحیات األجھزة األمنیة. وازدادت االعتقاالت التعسفیة بحق األشخاص غیر المرغوب  إلى توسعة  ،  1963التي كانت ساریة منذ عام  
  نتزاعستخدم ال، إال أنھ كثیراً ما یُ 1971على الرغم من أن الدستور یحظر التعذیب منذ عام  وفیھم واحتُجزوا في سجون المخابرات.  

لومات وترھیب الناس. وأضافت كیربر أن أشخاصاً ماتوا أیضاً في الحجز نتیجة ظروف االعتقال والقتل المباشر. وقالت كیربر المع
ألن حافظ األسد استخدم الجیش لقصف وقتل   مشھورةكانت    1982إن مجزرة حماة، المدینة التي تدعم المعارضة إلى حد كبیر، عام  

 آالف المدنیین.

 . 2001بشار األسد إلى سیاسة والده في عام  سرعان ما عاد، نفتاحمن االوجیزة فترة بعد ورئیساً ى أنھ بعد تنصیبھ أشارت كیربر إل 
قل أعضاء من المعارضة. وقالت كیربر إن بشار األسد بذلك بنى على جھاز  رضت قیود على الحریات السیاسیة مرة أخرى، واعتُ ففُ 

مخابرات والده. كانت المھمة الرسمیة ألجھزة المخابرات ھي الدفاع ضد األنشطة المعادیة للحكومة ومحاربة اإلرھاب والتطرف.  
 مراقبة السكان وقمع المعارضة.غیر أن عملھا الفعلي كان 

 مسار النزاع: 

طریقھ في النھایة لیصل    ، ظھر ما یسمى بالربیع العربي، خاصة في تونس ومصر. وشقّ 2010بر إلى أنھ في نھایة عام  أشارت كیر
وكانت ضد الحكومة.  للتظاھر  اد استعداد الناس للنزول عالنیة إلى الشوارع  دزامزید من الحریة،    الحصول على  أملوعلى  إلى سوریا.  

  فئةأكبر    تشكل   ، قدمن الشباب، وأولئك الذین لم یتمكنوا من االستفادة اقتصادیاً من النظام الحالي  المعارضة القائمة بالفعل، والمكونة
وأقارب األشخاص   ،الحكومةالتي مارستھا  أولئك الذین استاءوا من أعمال العنف  انضم إلى االحتجاجات كذلك  من الناس في الشوارع. و

یة رمزاً ونقطة تجمع للمظاھرات التي جرت نّ . وبحسب كیربر، كانت المساجد السُ المرحلة المبكرةقالھم وجرحھم خالل  الذین تم اعت
على ھذه المواقع،  رّكزت  للنظام الذي یھیمن علیھ العلویون    اإلجراءات المناھضةأن  بما  . قالت كیربر إنھ  معةالجُ   في الغالب بعد صالة

زید من  طالبت بم، اندلعت مظاھرات صغیرة ضد الفساد والفقر،  2011شباط/فبرایر  . في  من الوضع  مستائینالة  نّ السُ ازدادت أعداد  
 . مضایقاتألي  في الغالب ولم تتعرض ةسلمی في أجزاء مختلفة من سوریا. كانت تلك المظاھرات  حقوق المشاركة،

ض علیھم، ثم بِ قُ ورسم شعارات على الجدران.  ب، قام مراھقون في درعا  2011أشارت القاضي كیربر كذلك إلى أنھ في آذار/مارس  
آثار تعذیب واضحة بمجرد إطالق سراحھم. أدى ذلك إلى مزید من االحتجاجات في أجزاء أخرى من البالد.    ى أجسادھمظھرت عل

آذار/مارس، أعقب ذلك   18بعد ثالثة أیام، في  وى أولى االحتجاجات الكبرى في دمشق.  ، اندلعت إحد2011  ،آذار/مارس  15في  
ضد ھذه االحتجاجات أدت إلى إصابة عدة   ةفیالعن  االستجابةمزید من االحتجاجات في درعا ودیر الزور وحمص. قالت كیربر إن  

الجمعة. وتدخلت أیام  یھا آالف األشخاص، خاصة  أشخاص ومقتل شخصین على األقل. وتال ذلك مزید من المظاھرات التي شارك ف
أطلقت قوات األمن النار   2011  ،آذار/مارس  23القوات األمنیة باستخدام الغاز المسیل للدموع والذخیرة الحیة. أشارت كیربر أنھ في  

في دمشق وریف دمشق ودوما.   2011  ،نیسان/أبریل  1قالت إن األمر نفسھ حدث في  وتل الكثیر من الناس.  على مظاھرة في درعا وقُ 
 تخلّلھا قیام عدد قلیل من المتظاھرین بإلقاء الحجارة. وفقاً لكیربر، كانت المظاھرات سلمیة في الغالب، 

زعم النظام  حیث  على المظاھرات باستخدام عدة استراتیجیات في نفس الوقت.    مضت القاضي كیربر في بیان أن النظام السوري ردّ 
نفى النظام قتل وجرح الناس. وزعم أن االحتجاجات واالحتجاجات بھدف زعزعة استقرار سوریا.  دوالً أجنبیة أطلقت شرارة ھذه  أن  

لالنظام    عرض في المؤتمرات الصحفیة،  وقادھا إرھابیون.   المتظاھرین الستخدام العنف.   جاھزیة  ثباتین إلجرحى مزعومصوراً 
وقالت كیربر، في الوقت نفسھ، یبدو أن بشار األسد ناشد المتظاھرین وأعلن أن اإلصالحات ستأتي، وأنھى حالة الطوارئ التي استمرت 

نفاً من قبل قوات  ، ُوضعت شروط مسبقة لنھج أكثر ع2011من نھایة آذار/مارس    لكن بدءاً ، وأفرج عن سجناء. وعقداً من الزمن 
وتألفت الخلیة من كبار الضباط وكانت مھمتھا  . 2011مارس  آذار/قد تم إنشاؤھا بالفعل في    "خلیة إدارة األزمة"األمن. قالت كیربر إن  

الخلیة االستراتیجیة وأصدرت   ووضعتتقدیم الدعم المباشر لبشار األسد. وكان أعضاء الخلیة في الغالب من رؤساء أجھزة المخابرات.  
حق المظاھرات بالعنف ، كان ھدفھم ھو س2011األوامر بشأن كیفیة التعامل مع االحتجاجات. على األقل منذ منتصف نیسان/أبریل  

 من أجل منع اإلطاحة بالنظام.

، وجدت خلیة إدارة األزمة أن "مرحلة التسامح والتعاون [قد] انتھت". 2011نیسان/أبریل،    18قالت كیربر إنھ في اجتماع عقد في  
ش للتعامل مع المظاھرات. قالت  مت أوامر مفصلة، وأعلنت عدم اإلفراج عن أي معتقلین، وإذا لزم األمر، ینبغي االستعانة بالجیوقدّ 

، ووجدت أنھ "[كان] من الضروري بدء مرحلة أخرى.  2011  ،نیسان/أبریل  20كیربر إن خلیة إدارة األزمة اجتمعت مرة أخرى في  
كان الھدف ھو سحق االحتجاجات بأي ثمن: اضطھاد واعتقال وقتل وتعذیب  "  علینا أن نكسب ھذه المعركة باستخدام العنف المسلح.

بحكم األمر الواقع لقوات األمن إعطاء تفویض مطلق  "بأنھ  ل متظاھر أو أي شخص قریب من المظاھرة. ووصفت كیربر ھذا األمر  ك
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فصاعدا.  2011 ،آذار/مارس  30العنف ضد المتظاھرین". قالت إنھ نتیجة لذلك، زاد عدد الضحایا المدنیین بشكل كبیر من تمارس ل
النظام درعا وقطع المیاه واإلمدادات الطبیة.    اقتحم. وبعد یومین  2011  أبریل،/نیسان  23شخص بالرصاص الحي في    200تل  قُ 

تل البعض مع أھالي درعا، كما قُ   ھاتضامنخرجت للتعبیر عن  حتفھم في مظاھرات    نتیجة لذلك. كما لقي أشخاصكثیر من الناس  مات  
ً   200مات ما ال یقل عن  وعا.  در  حاولوا جلب الماء والطعام ألھاليممن   تلوا في أجزاء أخرى من قُ   شخص. قالت كیربر إن أشخاصا

في األشھر التالیة، وقعت مظاھرات شارك و. ووقعت العدید من المداھمات واالعتقاالت في دوما.  2011سوریا بنھایة نیسان/أبریل  
عدد مكون  من السوریین  ، توفي  2011، وازداد القمع بقیادة الدولة. خلصت كیربر إلى أنھ حتى تموز/یولیو  خاناتست  رقم من  فیھا  

 بسبب العنف الذي قادتھ الدولة.  خاناتمن أربع 

 [تبادل مترجمو المحكمة األدوار.] 

اقتُ  إلى أن مدینة حماة  القاضي كیربر  الجیش] في نھایة تموز/یولیو  أشارت  أیلول/سبتمبر وقُ   2011حمت [من قبل  المئات. في  تل 
قَ 2011 إلى  باإلضافة  العدید من األشخاص،  الجیش دوما واعتقل  الحیویة.  طْ ، حاصر  التحتیة  البنیة  أیلول/سبتمبر  وع   2011منذ 

ً فصاعداً، أصبحت المظاھرات   ة من عسكریین سابقین انشقوا عن جیش النظام، ونتیج  . كما تأسس الجیش السوري الحرأكثر تحصینا
استُ  بدأ في  ھدِ لذلك  المسلحة  الحكومیة والمعارضة  القوات  بین  المسلح  النزاع  إن  قالت كیربر  النظام.  عام  مطلع  فت مناطق سیطرة 
قبل   في الوقت نفسھ، استمرت المظاھرات السلمیة غیر العنیفة على الرغم من استخدام الذخیرة الحیة وزیادة العنف منو.  2012

ً سحق  التي انخرطت بشكل متزاید في    خرى،األمجموعات  ال، من بین  میلیشیات الشبیحة  قلوا اعتُ   االحتجاجات. وقالت كیربر إن أشخاصا
 إطالق النار علیھم.أن یتم  إذا خالف الجنود أوامر إطالق النار على المتظاھرین، فإنھم یخاطرون بوتلوا. وقُ 

حیث بتزاید العنف.    2012بذلتھا جامعة الدول العربیة، اتسم عام    أضافت القاضي كیربر أنھ على الرغم من جھود الوساطة التي
النظام مظاھرة  فّرق    2012  فبرایر /. وأشارت كیربر إلى أنھ في شباطازدادتالنزاع المسلح  وتیرة  استمرت االحتجاجات السلمیة، لكن  

أیضاً،   2012وأصیب العشرات. وفي شباط/فبرایر  تل شخص  سلمیة في دمشق باستخدام الغاز المسیل للدموع والقنابل الصوتیة. وقُ 
في حین    ،وھجوم بالصواریخ عدة مرات. ووقعت مجزرة في ھذه المنطقة ادعى النظام أن إرھابیین ارتكبوھا  قتحامضت حمص التعرّ 

تفھم في إدلب بسبب مدنیاً ح  95، لقي  2012ونیسان/أبریل    مارس /في آذاروالنظام والملیشیات.  أصابع االتھام إلى  المعارضة  وّجھت  
]، أنورعى علیھ [القبض على كثیرین آخرین. وذكرت كیربر أنھ في الحولة، مسقط رأس المدّ إلقاء  تم  والنظام.  ارتكبھا  عنف  أعمال  

، استخدم 2012في نھایة تموز/یولیو وشخصاً آخر بالقرب من حماة.  55تل . وقُ 2012توفي أكثر من مائة شخص بنھایة أیار/مایو 
لسوري الذخیرة الحیة ضد المدنیین على الحدود السوریة األردنیة، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على األقل. وأضافت كیربر  الجیش ا

 ت في دمشق استشھدوا خالل مداھمات للجیش السوري. ومض  ینمدنیمن التم اكتشاف أكثر من مائة قتیل    2012أنھ في آب/أغسطس  
أطلق النظام قنابل عنقودیة وحارقة على مناطق سیطرة المعارضة  حیث  .  مظاھر التسلحأنھ على مدار النزاع، ازدادت  في بیان  كیربر  

 ].على تسمیتھ القاضي كیربر اعتادتكما  ،ومناطق الجیش السوري الحر ودمشق ومحیطھا [ریف دمشق

إل  أشارت اللجنة من إنجلز كریستوفر ى شھادات الخبراء ، وكیربر أن ھذه التوضیحات واستحضار األحداث استندت بشكل كبیر 
وشھود   رویتر كریستوف وخلیة إدارة األزمة المذكورة أعاله إلى المحكمة،  الخاصة بق  وثائالم أیضاً  قدّ   الذي  ،والمساءلة للعدالة الدولیة
 آخرین. 

 ً عھد حافظ األسد. وأوضحت   في  حوریةآلیة مباألصل    قد كانتلو. في إخماد الثورة وفقاً للقضاة، لعبت أجھزة المخابرات دوراً أساسیا
بناًء على تفویضھا، وأجھزة المخابرات إلى عدة فروع.    تنقسمالمخابرات العامة.    إدارة، من بینھا  مخابراتكیربر أن ھناك خمسة أجھزة  

ة. وأضافت ض الناس بالفعل للتعذیب والقتل أحیاناً عندما كان حافظ األسد في السلطخاصة بھا، حیث تعرّ اعتقال  كان للفروع مرافق  
ى ھذه . وأوضحت القاضي كیربر أن بشار األسد تبنّ اعتقالالمخابرات العامة بھما مراكز  في إدارة    285و  251كیربر أن الفرعین  

،  2011، كانت المھمة، ال سیما ألجھزة المخابرات، ترھیب المعارضة وإبادتھا. وابتداء من آذار/مارس  2011ومنذ انتفاضة    الھیاكل.
أن أحد الشھود قال للمحكمة إن الحكومة "استمرت في تعذیب إلى  كیربر  أشارت  تعّرض الناس لالعتقال التعسفي والتعذیب والقتل.  

ر إن أسالیب التعذیب تضمنت بالتالي الضرب بجمیع أنواع األدوات واألسالیب، مثل الكابالت، والفلقة الناس كعادة قدیمة". وقالت كیرب
ح،  بْ تالمس األرض، وھي طریقة تسمى الشّ   من معاصمھم بحیث ال تكاد أصابع أقدامھم  تعلیق الناسو(ضرب الناس على أقدامھم)،  

)،  ونضربیُ إطار وداخل  الناس  حیث یُوضع  الدوالب (و،  عمودھم الفقري)ني  تم ربط الناس بھیكل خشبي مع ثحیث  الكرسي األلماني (و
 والعنف الجنسي كوسیلة للترھیب، بما في ذلك االغتصاب.  ،الحروق والصدمات الكھربائیة، و

ة واالفتقار أضافت كیربر أن ظروف االعتقال في جمیع المعتقالت التابعة إلدارة المخابرات العامة كانت "كارثیة" وتشمل سوء التغذی
ازداد عدد المعتقلین لدى أجھزة الثورة  العنف التعسفي روتیناً یومیاً. وأوضحت كیربر أنھ خالل    استخدام  كانوإلى الرعایة الطبیة.  

، كان الھدف ھو الحصول على المعلومات في السابق  في حین كان الھدف من االعتقاالت  والقتلى بشكل مطرد.  ازداد عدد  المخابرات و
استمرت   عتقالعلى أبعد تقدیر ھو ترھیب المعارضة وتصفیتھا. وجد القضاة أن الظروف في مراكز اال  2012الرئیسي ابتداًء من عام  

 ً  واختنقوا. في التدھور. لم یمت الناس من التعذیب فحسب، بل ماتوا جوعا

مشاف عسكریة. وبعد وقت قصیر من بدء الثورة، واصلت رئیسة المحكمة كیربر بیان أن جثث من ماتوا رھن االعتقال تم جمعھا في  
سراویل أو كانت ترتدي  یةراتم تكلیف مصورین عسكریین بتوثیق الجثث. كان علیھم أن یلتقطوا صوراً للجثث التي غالباً ما كانت ع

ً أرقامتحمل  وكانت  فحسب  داخلیة   لم  ھؤالء األشخاص    أنضمان وجود دلیل على  ھو  ھذه الممارسة  كان الغرض من    . وفقاً للقضاة، ا
تم القطیفة بالشاحنات، و[مقبرة]    نجھا و[مقبرة]  فعلیاً. ومن نقطة التجمیع في دمشق ومحیطھا، تم نقل الجثث إلى  یتم إطالق سراحھم  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/25/inside-the-raslan-trial-the-czech-and-a-journalist-the-corpses-head-knocked-against-each-step/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/25/inside-the-raslan-trial-the-czech-and-a-journalist-the-corpses-head-knocked-against-each-step/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
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" في مقابر جماعیة. وأضافت كیربر أن أقارب المعتقلین لم یُبلغوا أبداً بمكان ومصیر أحبائھم ولم یجرؤوا على طلب المعلومات. إلقاؤھا"
 الناس. استكانة عدم الیقین لضمان استغالل ھذا الشعور بتم و

المحكمة أیضاً بتجربة قیصر   تالتي أخبر  كین لو غارونسأوضحت كیربر أن النتائج المذكورة أعاله تستند إلى حد كبیر إلى شھادة  
الدكتور األستاذ شخصاً من قبل    6,821صورة لما ال یقل عن    26,938المحكمة ملفات قیصر. تم تحلیل    عاینتوصدیقھ سامي. كما  

 في المحكمة.الشرعي  ھم تحلیلالذي قدّ  روتشیلد

*** 

 دقائق] 10[استراحة لمدة 

*** 

 ، أثناء االستراحة ولم یعد بعد ذلك.] أنور محامي الدفاع عن[غادر مایكل بوكر، أحد 

 40، قسم التحقیق والقسم 251الفرع 

، ھي مراقبة المواطنین  251المحكمة، أن مھمة إدارة المخابرات العامة، بما في ذلك فرعھا رقم    ةأوضحت القاضي كیربر، رئیس
مع بدایة النزاع، تم استخدام و مسؤوالً عن األمن الداخلي في دمشق ومحیطھا.    251السوریین في الخارج وفي سوریا. كان الفرع  

أطلق علیھ أیضاً   ومن ھنا  لفرع في وسط مدینة دمشق، في حي الخطیب،یقع مقر اوالفرع لمحاربة المعارضة في ھذه المناطق.  ھذا  
كل منھما    في  ،من مبنیینالفرع  یتكون  والھالل األحمر.    بغداد على مقربة مباشرة من مشفىیقع بالقرب من شارع  واسم فرع الخطیب.  

 .ینالمبنی في ھذین تحقیقكانت توجد مكاتب وغرفة وساحة. تفصل بینھما ثالثة طوابق على األقل و

، بما في ذلك زنازین جماعیة  القبوكان ھناك مبنى واحد على األقل بھ مرافق سجون في    2012و  2011وصفت كیربر أنھ في عامي  
بمساحة   انفرادیة  غرفة مشتركة  ومتر.    2×1مختلفة وزنازین  أیضاً  التحقیق القبو  في    للسجانینكانت ھناك  إلى غرف  .  باإلضافة 

بمزید من المرافق أسفل منطقة الحدیقة، لتوفیر مساحة أكبر للعدد   2012عام  مطلع  منطقة السجن في    فقد تم توسعة  كیربر،وبحسب  
 تقع مكاتب ضباط التحقیق وغیرھم من الضباط في الطوابق العلیا.والمتزاید من المعتقلین. 

. كان أنور رسالن رئیس قسم التحقیق في الفرع حتى 2012و 2011كان بقیادة العمید توفیق یونس في    251قالت كیربر إن الفرع  
ً   40القسم    . كان2012  أیلول/سبتمبر،  7 ً   تابعا قوة تدخل  بمثابة    . كانالشوارععملیات  عن    مسؤوالً   . كان ھذا القسم251للفرع    رسمیا

 40ن القسم  إظاھرات. نقلت كیربر عن شاھد قال للمحكمة  میش المنازل وقمع العن المداھمات ونقاط التفتیش وتفت  سریع ومسؤوالً 
  40، إال أن القسم  251". أوضحت كیربر أنھ على الرغم من عالقة التبعیة الرسمیة بالفرع  القتالنفاذ ومسؤولة عن اإل"عصابة    كان

بما في   . یقع مقر القسم في الجسر األبیض بدمشق،األسدحافظ مخلوف، ابن عم بشار    قیادةتحت  نھ كان  یتمتع ببعض االستقاللیة أل
بإطالق النار   یفّرقونھاالمظاھرات بعنف، و ون] یقمع عناصرهفي الخدمة، كان [ 40القسم  ذلك مرفق االعتقال الخاص بھ. عندما كان 

و المتظاھرین،  فروا من    ون الحقیعلى  الذین  المظاھرةاألشخاص  فوق    سحبونیأعینھم، و  ونعصبیھم، وونعتقلیو،  موقع  قمصانھم 
. تعرض المعتقلون لإلھانة والضرب واإلذالل وھم في طریقھم  251ھم إلى الفرع وننقلیأو  40ھم إلى مرافق القسم وننقلیرؤوسھم، و

 إلى ھذه المرافق. 

ما یسمى  یتعرضون ل، كانوا یترجلون من المركبة في الفناء الداخلي للفرع. ثم 251قالت كیربر إنھ عندما یصل المعتقلون إلى الفرع 
التي یصل فیھا معتقلون  إال  تم إغفالھیلم  اإلجراء  ھذا    أن  الترحیب. وأوضحت كیربر   ةبحفل الحاالت  ب  في    أو في   شكل فرديجدد 

وأشیاء مختلفة. وبحسب   بقبضات أیدیھم  سّجانینرب المبرح من قبل ال عادة ما یتعرضون للض   مجموعة صغیرة. قالت إن المعتقلین
علیھم یتعیّن  حیث  السجن الموجود في القبو  ن إلى  یُنقل المعتقلو"االستقبال"،  ھذا  بعد  وكیربر، قُتل بعض المعتقلین أثناء ھذه العملیة.  

 المعتقلون وھم عراة. اضطر  [وضعیة القرفصاء]  وأداء ما یسمى بحركة األمان    كلھاالشخصیة. كان علیھم خلع مالبسھم    تسلیم متعلقاتھم
یستعیدون   كان المعتقلون  بتفتیش فتحات أجسادھم. في معظم األوقات،  السّجانونالقرفصاء عدة مرات حتى یقوم  اتخاذ وضعیة  إلى  

 فقط. حذیةاأل مالبسھم، وتُصادر األحزمة وأربطة

ین  كانت ھذه الزناز  2011ن إلى زنازین جماعیة. لكن منذ نیسان/أبریل  یُنقل المعتقلوكما وصفت كیربر أنھ بعد ذلك، عادة ما كان  
الوقوف. كانوا قادرین على  لم یكن بوسعھم سوى  اضطروا إلى التناوب على الجلوس والنوم، و  شدیدة االكتظاظ لدرجة أن المعتقلین

أقدام بعضھم البعض. وفقاً لكیربر، كانت ھذه الممارسة شائعة جداً لدرجة أن لھا اسماً خاصاً    حیث موضعرؤوسھم    بوضعالنوم فقط  
ً خانصغیرة تحت باب الزنزانة. كان الھواء داخل الزنزانة  فتحةلھواء النقي من كان المصدر الوحید ل. التسییف" طریقة"بھا:  للغایة  قا

وكان في بعض الزنازین نوافذ صغیرة تطل على الفناء بالخارج.  كان في  وسیئاً للغایة بحیث لم یكن ھناك ما یكفي من األكسجین.  
 طوال الوقت، حتى ال یتمكن المعتقلون من التمییز بین النھار واللیل. مضاءً زنازین أخرى ضوء اصطناعي فقط، كان 

عن باقي الغرفة. ُسمح لمعتقلین آخرین  شيء یفصلھا  ین كانت مزودة بمراحیض داخل الزنزانة دون أي  أضافت كیربر أن بعض الزناز
الظروف    ممن[ إلى أن  الیوم. خلصت كیربر  أو ثالث مرات في  المرحاض مرتین  باستخدام  لدیھم مرحاض داخل زنزانتھم]  لیس 

منتشرة في كل مكان. عانى العدید من )  القمل(الصحیة في الفرع كانت "كارثیة". لم یُسمح للمعتقلین باالغتسال، وكانت الحشرات  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/08/inside-the-raslan-trial-how-the-syrian-government-documented-torture-and-how-caesar-leaked-the-photos/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
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التھاب الجروح المفتوحة. لم یتم عالج اإلصابات في الغالب. كان الطعام غیر كاٍف وغیر  المعتقلین من التھابات جلدیة والجرب و
ألشخاص    صراخ مستمر لسماع  . إضافة إلى ذلك، كان المعتقلون یتعرضون  لى فقدان الوزن ومزید من اإلعیاءصالح لألكل مما أدى إ

بل وفكروا في    ،بعض المعتقلین عقولھم وفقد  عدم الیقین.  ر بالشعوالذي تسبب في ضغوط ھائلة إلى جانب  األمر    ،لتعذیبل  یتعرضون
 تعذیب.ترقى لمستوى الظروف االعتقال غیر اإلنسانیة ھذه أن االنتحار. اعتبر القضاة 

واحد حاضرین أثناء التحقیق في الفرع   وسّجان  واحد  ضابط تحقیق  ھ جرت العادة أن یكونقائلة إنحدیثھا  القاضي كیربر    واصلت
ال251 أثناء التحقیق. و  سّجان. وعادة ما یكون  التعذیب  بالتالي كان السّجانون یستخدمون  ھو الذي یسيء معاملة المعتقلین  أسالیب 

لكرسي  ا  وضعھم على، أو  (الّشْبح)   معاصمھم  منعلیقھم  تم، أو  تورّ تضرب أقدام المعتقلین حتى  یقومون بالمختلفة الموصوفة أعاله:  
ضابط التحقیق   نوكیعندما ال  األلماني، أو حرقھم بالماء المغلي. قالت كیربر إن التعذیب كان یُمارس عندما ال یجیب المعتقل، أو  

أوامر صریحة بالتعذیب. وأضافت كیربر أنھ في بعض األحیان، ھناك ضرورة إلصدار  اإلجابة. وبحسب كیربر، لم تكن  راضیاً عن  
، أو التھدید بالتعرض  علیھا  لمعتقلون والمعتقالت للعنف الجنسي، بما في ذلك االغتصاب، ولمس أعضائھم التناسلیة وضربھمض اتعرّ 

  آخرین یتعرضون لعنف جنسي، یشاھدوا  أیضاً أن    ین. كان على المعتقلجنسي ضد أفراد العائلةعنف  ممارسة  للعنف الجنسي والتھدید ب
. وخلصت كیربر إلى أنھ في تحرش جنسيوجنسیة    اتوتھدیدالعتداءات  ، حیث یتعرض المعتقلون  على سبیل المثال في الردھات 
 عنف جسدي. كان ھذا ھو الحال في الغالب عندما كانوا شخصیات مشھورة أو بارزة. لض المعتقلون حاالت فردیة قلیلة جداً، لم یتعرّ 

 ، ومساھمتھ251ت والفرع منصب المّدعى علیھ في المخابرا

أفعال المتھم الفردیة التي یتحمل مسؤولیتھا    وإنمالم یكن النظام السوري،  الذي یُحاَكم  أوضحت القاضي كیربر، رئیسة المحكمة، أن  
 عى علیھ ومسیرتھ المھنیة.بشكل فردي. قالت كیربر إنھا ستقدم بالتالي لمحة موجزة عن حیاة المدّ 

بعد حصولھ على الثانویة العامة، درس الحقوق في جامعة دمشق. في سنتھ  وفي مدینة الحولة السوریة.  1963ُولد أنور رسالن عام 
، واستكمل دراستھ أثناء التدریب. أصبح رقیباً في 1986  ،دیسمبركانون األول/  2تدریب مع الشرطة في  ب  التحقفي الجامعة،    الرابعة

  22. في  حقوقفي ال  إجازةالشرطة وفي مكتب الھجرة في حلب والحسكة وطرطوس لمدة خمس سنوات، ونجح في الحصول على  
تدریبھ في المرتبة الثانیة في فصلھ،   وبما أنھ أنھىحصل على رتبة مالزم أول.  و.  ینقیادیللتدریب  ب  أنور  التحق،  1992  ،أغسطسآب/

  إدارة المخابرات العامة نُقل أنور إلى عاماً،  32عندما كان عمره ،  1995في مطلع عام  واصل العمل في أكادیمیة الشرطة كمدرب.
 ، 1996في منتصف عام  ولمدة عام ونصف، حیث كان یقوم بدوریات في حي السفارات.    251بسبب أدائھ الجید جداً. عمل في الفرع  

حیث ترأس قسم التحقیق.   251قل أنور إلى الفرع  ، نُ 2008  ،أغسطس آب/  9ضابط تحقیق. في  كنُقل إلى فرع كفر سوسة حیث عمل  
لیزیة:  ج. تقع مكاتب التحقیق في الطابق األرضي [باإلن251لیزیة: الطابق الثاني] من مبنى الفرع  جمكتبھ في الطابق األول [باإلن  كان

حیث كان ألنور مكتب صغیر آخر. وكان قسم التحقیق یضم ثالثین إلى أربعین موظفاً، من  القبو  الطابق األول] وكان السجن یقع في  
ن، ومدیر السجن أبو علي. قالت كیربر  سّجانو، ووأمناء أرشیف،  َمحاضركتابة الن عن  مسؤولو وبینھم ستة أو سبعة ضباط تحقیق،  

، واإلشراف علیھم،  الخاصة بموظفي السجن  . كان مسؤوالً عن قائمة المناوبةھؤالء األشخاص  أعلى رتبة منإن أنور رسالن كان  
 من قبل موظفیھ. مطاعة أوامره وكانت والبت في سیر العمل. 

، ألنھ كان جزءاً من ممارسة دامت خمسة عقود في أجھزة  استخدام التعذیبإلصدار أمر صریح ب  م تكن ھناك حاجةھ لأضافت كیربر أن
من وفي أي مكان. لقد أجرى التحقیقات مع    یحققالمخابرات. تم تكلیف أنور أیضاً بتنسیق التحقیقات، خاصة فیما یتعلق بمسائل من  

المثال عندما یكون لدى الشخص خلفیة فنیة أو فكریة. مرت نتائج جمیع التحقیقات على   بنفسھ حیث كان لدیھ اھتمام خاص، على سبیل
توصیات باإلفراج عن معتقلین. وفقاً للقضاة، أثبت أنور   تشملم توصیات لرؤسائھ،  مكتبھ. قام بتلخیصھا وإرسالھا إلى اآلخرین. كما قدّ 

وفي   ، وھو فرع متخصص في التحقیقات.285بسبب أدائھ، تم استدعاؤه أحیاناً إلى الفرع  و.  وحریصأنھ تكنوقراط موثوق بھ وذكي  
تم استدعاء أنور ورئیس الفرع.    من  أدنى برتبة  ُرقي إلى رتبة عقید، وھي ثاني أعلى رتبة في الفرع،  2011كانون الثاني/ینایر،    1

نظراً ألن العدد   االختصاصات، ُمنح أنور مزیداً من  سجن في الفرع. على مدار الثورةالیزورون  أشخاص مھمون  كان  أیضاً عندما  
أخبر المحكمة   P56أن  إلى  كیربر  أشارت  .  رفیعمنصب  شخص بمفرده في  تخذ من قبل  المتزاید من القرارات النھائیة ال یمكن أن یُ 

أنور   صالحیاتالمحكمة أن    P53أنھ عندما ُطلب من أنور اإلفراج عن طبیب، تم إطالق سراح الشخص بالفعل بعد یومین. كما أخبر  
 أنور. مع عمھ  اتصلتمكن من إطالق سراحھ بعد ساعتین من اعتقالھ عند نقطة تفتیش بمجرد أن حیث كانت كبیرة جداً، 

مثلھ مثل أي سوري، كان یعلم أن المخابرات العامة قامت بتعذیب وقتل الناس. ومع ذلك، لم یكن أنور مستاًء    أضافت كیربر أن أنور، 
وجد القضاة أن ھذا الموقف لم یتغیر  وبعد نقلھ. قرر أنور دعم النظام.  أعلى  اجتماعیة    مكانة  لھ  قّدمتالمخابرات العامة التي    إدارةمن  

غ أنور بحاالت وفاة حدثت في الفرع وكان یعلم أن السّجانین . أُبلِ 251اكھ للوضع المدمر في الفرع  بعد زیادة أعداد المعتقلین وإدر
ً   ونتحرش یالتحقیق ویضربونھم، وجلسات  كانوا یعذبون المعتقلین خارج   بال   . وبحسب القضاة، فقد قبل أنور ھذه الظروفبھم جنسیا

 على األقل.  ةمبال

نور المتظاھرین حثالة حتى یستوي". اعتبر أ  یطھوهأخبر المحكمة أن أنور طلب من أحد السّجانین "أن    P41أشارت كیربر إلى أن  
ض المعتقلون للضرب التعسفي والتعذیب، ولم یعد األمر یتعلق بالمھمة الفكریة الصعبة للحصول عندما تعرّ إال  ولم یھتم بمعاملتھم  

 ، أیلول/سبتمبر  7في  كان    251نور في الفرع  آخر یوم عمل ألمعاییره كمحقق. خلص القضاة إلى أن  ولم یِف ھذا بعلى المعلومات.  
 . 2012دیسمبر  كانون األول/، حیث ظل یعمل حتى انشقاقھ في  2012  ،أیلول/سبتمبر  9في    285قبل أن یبدأ العمل في الفرع    2012

https://ar.syriaaccountability.org/2021/12/09/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a3%d9%86%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%82%d9%82/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/11/04/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/08/19/inside-the-raslan-trial-the-one-who-is-arrested-is-lost-the-one-who-is-released-is-newborn/
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أنور في ھذه المرحلة. یجب على  الذي قّدمھ  األول  تماس  لأوضحت رئیسة المحكمة كیربر أنھ كان من الضروري لھا التعاطي مع اال
فصاعداً.    2008من عام    251أنھ كان رئیس قسم التحقیق في الفرع  أنور    بتأكیدالمرء أن یعتبر ھذا االلتماس اعترافاً جزئیاً فیما یتعلق  

. قالت 1,000  إلى أكثر من  200من حوالي    251، ارتفع العدد المعتاد للمعتقلین في الفرع  المظاھراتكما أوضح أنھ منذ بدایة  
 من المعتقلین نُقلوا إلى المشافي. أعداداً متزایدةكیربر إن أنور اعترف بأنھ سمع صرخات التعذیب بنفسھ، وزار السجن، وعرف أن 

 [تبادل مترجمو المحكمة األدوار.] 

عن نفسھ  عى ودافع  ع. وادّ األول أنھ غیر مسؤول عن ظروف االعتقال والتعذیب في الفر  التماسھفي    زعمأشارت كیربر إلى أن أنور  
على العكس من ذلك، قال أنور إنھ حاول مساعدة بل  یوافق على نھج النظام في إجراء اعتقاالت تعسفیة.    بشكل أساسي بالقول إنھ لم 

عى كذلك أنھ  نیاً، كان علیھ أن یستمع إلى ما قالھ لھ العلویون. وادّ عى أنھ بصفتھ سُ إطالق سراحھم. وادّ   یّسروحیثما استطاع  المعتقلین  
عندما تولى نائبھ عبد المنعم النعسان منصبھ. وذكرت كیربر كذلك أن أنور زعم    2011في حزیران/یونیو    صالحیاتھُحرم من كل  

بشكل مستقل بتعذیب األشخاص في    حافظ مخلوف. وذكر أنور أن القسم قام  ، وال سیما رئیسھ40كان بقیادة القسم    251أن الفرع  
عى أنھ لم یكن قادراً على الھروب بأمان الشرطة، لكنھ لم ینجح في ھذا الطلب. كما ادّ أن یعود إلى قوات  الفرع. قال أنور إنھ حاول  

وخلص القضاة  . وأوضحت كیربر أن أنور تناول في التماسھ أیضاً شھادات فردیة للشھود.  2012دیسمبر  كانون األول/قبل  عائلتھ  مع  
 أنور ألنھ ال توجد مؤشرات كافیة على صحة مزاعمھ.الذي قّدمھ لتماس اال  یقبلواإلى أنھم لم 

، أخبر المحكمة أن أنور رسالن كان رئیس قسم التحقیق في الفرع  251أمن سابق في الفرع    حارس وھو    ،P5أشارت كیربر إلى أن  
ً   P5كان یعمل في الشوارع ولم یُجر تحقیقات في الفرع. وقال    40القسم  وأن    251 عبد إنھ من المعروف على نطاق واسع أن    أیضا
في فرع الخطیب عام  وصالحیاتھ  كان نائب أنور. وأضافت كیربر أن ھناك مؤشرات أدت إلى استنتاج أن أنور احتفظ بمنصبھ    المنعم

المحكمة أنھ تم التحقیق معھ، من بین آخرین، من    أخبر  P41إلى أن  كیربر    الفرع. أشارتنطاق  تجاوزت    صالحیاتھ، وأن  2012
أنور  قام  ثم    .P41حصل على جمیع المعلومات من  اعتقد أنھ  أن  مع أنور رسالن إال بعد  عبد المنعم  لم یتصل  و  ،عبد المنعمقبل  

ً لم  عبد المنعم  وخلصت كیربر إلى أن ھذا یؤكد أن    ."یستوي  ] حتىP41طھي [ب"بإصدار األمر   ألنور رسالن من الناحیة    یكن تابعا
ً   فحسب،  الرسمیة حیث  .  وكبار الشخصیات والفنانین والمؤلفین. كما أكد العدید من الشھود اھتمام أنور بالمثقفین  لھفعلیاً    بل كان تابعا

االلتماس الذي تقدم بھ  . قالت كیربر، بحسب  انھ من صالحیاتھمزاعم حرمشخصیات بارزة حتى بعد    حقّق معأن أنور    P49شھد  
أنھ أثناء  أیضاً  أوضحت ھذه الممثلة للشرطة األلمانیة  و.  2012] في آذار/مارس  TR#31الممثلة السوریة [انظر  حقق مع    فقدأنور،  

. وخلص القضاة إلى  مستخدماً كالماً مشفّراً وفعل ذلك  بأن شخصاً قد توفي  التحقیق معھا من قبل أنور، دخل سّجان الغرفة وأبلغ أنور  
 تم إبالغھ بما یجري في الفرع.كان یال یزال مسؤوالً عن السجن و ] كان أنور 2012أنھ حتى في ھذه المرحلة [آذار/مارس 

خر  اآلمؤشر  إن ال. و2011، ولیس في عام  2012في عام    حقّق معھاأخبرت المحكمة أن أنور    P16أشارت كیربر أیضاً إلى أن  
أغسطس تقریباً في شھر آب/،  2012رمضان  شھر  في    الموقف الذي حدث، وھو  يعدّ یكما    أنور من صالحیاتھحرمان    الذي ینفي

 د مكالمة ھاتفیة.عند نقطة تفتیش بمجرّ  P53 ق سراحطال إ، عندما تمكن أنور من 2012

، 2012. وفي نھایة عام  285أضافت القاضي كیربر أن أنور استمر في التمتع بامتیازات معینة، مثل السیارة، حتى بعد نقلھ إلى الفرع  
رفیعي  أشخاص  كان األعضاء اآلخرون في ھذه اللجنة ثالثة  وفي مسائل التقاعد والسفر للضباط المتقاعدین.    كان عضواً في لجنة البت

 ترك مثل ھذه المواضیع لشخص یعتبر غیر مخلص وغیر موثوق بھ. یصحّ . وفقاً للقضاة، ال برتبة عمید المستوى

دحضھا من خالل شھادات شھود موثوقة. وأشارت إلى أن أحد  أضافت كیربر أن أجزاء أخرى من االلتماس الذي تقّدم بھ أنور تم  
دحضت و، وھو أمر یواصل أنور إنكاره.  P17] وصف بمصداقیة كیف حاول الحصول على معلومات عن شقیق  P18الشھود [

P33    تأكید أنور بأن شقیقةP32    مع إلى أن أنور التقى  تعّرضت للضرب على ید والدھا حتى تلطخ حجابھا بالدماء. أشارت كیربر 
P16    سق. على سبیل أنور غیر متّ االلتماس الذي تقّدم بھ  . وجد القضاة أیضاً أن  كما یزعم  ،2011ولیس في عام    2012في عام

في   P11د أنھ استجوب  فصاعداً، تم تكلیفھ فقط بتلخیص التحقیقات. لكن في الوقت نفسھ، أكّ   2011عى أنور أنھ منذ صیف  المثال، ادّ 
 .2012] في نیسان/أبریل TR # 31من  ا. كما استجوب [شاھد2011أیلول/سبتمبر 

أنھ "من غیر المفھوم ببساطة أن یسمح النظام لضابط رفیع المستوى مشكوك  في والئھ بالبقاء في منصب رفیع    وجد القضاة أیضاً 
الھروب بأمان مع    غیر المفھوم كیف تعذّر على أنورالمستوى داخل أجھزة المخابرات". باإلضافة إلى ذلك، وجد القضاة أنھ "من  

". قالت كیربر إن االلتماس غیر صحیح في ھذا الصدد 2012، بخالف الضباط اآلخرین الذین انشقّوا قبل كانون األول/دیسمبر  عائلتھ
 عى علیھ".خط دفاع المدّ   كییفھ لیالئموتم ت

*** 

 دقیقة]  15[استراحة لمدة 

*** 

 

https://ar.syriaaccountability.org/2020/09/08/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8%d8%8c-%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/08/19/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/10/07/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%af/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/05/27/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%87%d9%88/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/01/14/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%91%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%88/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/06/17/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b2-%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d8%b1/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/06/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%aa%d9%8f-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%8a/
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 المسئولیة القانونیة

 أعمال القتل

خالل    251شخصاً فقدوا حیاتھم في الفرع    27، أنھ بعد سماع جمیع األدلة، وجد القضاة أن  محكمةال  ةأوضحت القاضي كیربر، رئیس
 االتھام، بسبب سوء المعاملة. تم تحدید ھذا الرقم على النحو التالي:التي تغطیھا الئحة فترة ال

 :2018آب/أغسطس  16الغریب لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة في قال إیاد 

 ،2011بین أیار/مایو وحزیران/یونیو  251رأى ما ال یقل عن عشر جثث یتم نقلھا من الفرع إنھ  •
ما   لدرجة أنھرأى معتقالً واحداً على األقل یتعّرض للضرب لدى وصولھ إلى الفرع بقضیب حدیدي على نحو عنیف  إنھ   •

 ،2011بین تموز/یولیو وأیلول/سبتمبر  لبث أن فارق الحیاة

المحكمة كیف نُِقل شاھدان أو ثالثة شھود إلى مشفى الھالل األحمر في إحدى اللیالي، وكیف كان علیھ أن یؤكد وفاتھم.    P51أخبر  
 2011وقت ما بین نیسان/أبریل    اإلشارة إلى أنھا وقعت فيلم یتمكن من تضییق اإلطار الزمني لھذه الواقعة سوى ب  P51  غیر أن

 إیاد الغریب   ةداشھورد في  لجثث من الفرع قد  لنقل  ھذا العى علیھ، یفترض القضاة بالتالي أن  لصالح المدّ و.  2012وحزیران/یونیو  
 ً  .أیضا

 ، حیث احتُِجز في زنزانة: 2012في [ُحِجبت المعلومات] حزیران/یونیو  251إلى الفرع  P4وصل 

 تُوفي طفل خالل األیام التسعة األولى من اعتقالھ،  •
 شخصاً آخر خالل فترة اعتقالھ. 13وتوفي  •

على شخص یتعرض    P4ما شھد  د وفاة ھؤالء المعتقلین. كحالة وفاة ألنھ اضطر أن یبصم على وثائق تؤكّ عشرة    ثالث  P4أحصى  
عى علیھ، على إلى المدّ   15. وخلص القضاة إلى أنھ یمكن عزو جمیع حاالت الوفاة الـمما أدى إلى وفاتھللضرب على حلقھ بشدة  

 الرغم من مخاوف محامي الدفاع بشأن ھذه الشھادة.

 ، حیث رأى:2012تموز/یولیو،  19في فرع الخطیب للمرة األولى قرابة  P36كان 

 في الفرع بسبب سوء المعاملة والتعذیب. توفوا عشرة أشخاص  •

 معتقالً من الفرع یحتضر في المشفى بسبب فشل كلوي. P36وفي وقت الحق، رأى 

فیھ   الذي شھد  الزمني  لتوافق اإلطار  أنھ نظراً  القضاة  للمرء    على أشخاص  P36و  P4وجد  الحیاة، یمكن  الحالة احتساب  فارقوا 
بما أنھ یمكن للمرء أن یفترض أن المرضى في ھذا المشفى تلقوا   :حتضر في المشفى. أضافت كیربركان یاإلضافیة لوفاة معتقل  

. 251في الفرع    جّراء العالج ھناك ولكن بسبب المعاملة التي تلقّاھالم یمت    فقد وجد القضاة أن ذلك الشخص  الرعایة الطبیة المطلوبة،
حالة وفاة   27ر إلى أنھ حتى اآلن، تم تحدید  موت ھذا الشخص. خلصت كیرب  وراءالسبب    يھ  251في الفرع    المعاملةوبالتالي فإن  
 .251تتعلق بالفرع 

یُدِل بشھادتھ الذي لم    FR17أن    وأشارت إلىأضافت القاضي كیربر أن القضاة لم یتمكنوا من العثور على المزید من حاالت الوفاة.  
الفرنسیة   الشرطة  أخبر  المحكمة،  في  الفرع. وأنھ رأى جثتین  شخصیاً  االتحادیة    كنلفي  الجنائیة  الشرطة  مقابلتھ مع مكتب  خالل 

مكتب الشرطة في النھایة. في  مقابلة  ال  إیقافاأللمانیة، لم یستطع تقدیم معلومات أكثر تفصیالً بسبب الضغط العاطفي. كان ال بد من  
دالء  م للقضاة عدة أسباب لعدم اإلقدّ   FR17. أضافت كیربر أن  FR17  التي تقّدم بھالذلك لم یتمكن القضاة من اتباع األوصاف األولیة  

لم   القضاة  غیر أن .  FR17، المحكمة بشأن مقابلتھ مع  مكتب الشرطةفي المحكمة. وبدالً من ذلك، أخبر كنابمان، ضابط    بشھادتھ
 من استجواب الشاھد، ال سیما فیما یتعلق بدوافعھ لإلدالء بشھادتھ. یتمكنوا 

ً   اشخصأنھ شاھد  أخبر المحكمة    P46أشارت كیربر إلى أن   ثالثة  أنھ شاھد جثث  و  251في الیوم األول العتقالھ في الفرع    واحداً میتا
في  توفیا    251الثانیة التي قضاھا في الفرع. كما شھد بأنھ رأى اثنین من المعتقلین من الفرع    خالل الفترةآخرین  أشخاص  أو أربعة  

المتعلقة بالمحتوى مقارنة    والتضاربات"أظھرت لألسف عدداً من التناقضات    P46مشفى حرستا. أوضحت القاضي كیربر أن شھادة  
لى ھذه األقوال. وأوضحت كیربر كذلك أن المحكمة  استناداً إمن بناء إدانة  الشرطة". لذلك لم یتمكن القضاة  التي أجرتھا معھ  مقابلة  الب

تظھر  أُبلِ  وكانت  إضافیة  وفاة  بحاالت  ھذه غت  أن  یفترضوا  أن  القضاة  كان على  ذلك،  ومع  ناریة.  بأعیرة  إصابات  الضحایا  على 
 ي االعتبار في ھذه المحاكمة. وبالتالي ال یمكن أخذھا ف 251اإلصابات التي تسببت في الوفاة حدثت خارج الفرع 

 التعذیب 

الفرع   المعتقلین في  المحكمة كیربر إن عدد األشخاص  االتھام والذین تعّرضوا  التي تغطیھا الئحة  فترة  الخالل    251قالت رئیسة 
 4,000بسبب ظروف االعتقال، كان    قانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیامن    5) الفقرة  1(   7للتعذیب في الفرع وفقاً للمادة  

 . االّدعاء العام دعلى األقل كما حدّ 

https://ar.syriaaccountability.org/2021/10/21/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86%d9%83-%d8%aa%d8%ae%d9%8a%d9%91%d9%84-%d9%85/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/09/08/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8%d8%8c-%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/07/29/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/07/01/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2022/01/20/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84-3/
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مكتظاً.   الفرع كان دائماً  بأن السجن في  أنور نفسھ اعترف  الحد    200  اعتقالھ بدالً  قال إنحیث  أوضحت كیربر أن  شخص وھو 
بعض لمدة یومین،  القل  معتقل. لم تكن ھناك فترة اعتقال محددة. واعتُ   1000األقصى للطاقة االستیعابیة، كان ھناك دوماً أكثر من  

مدة قضاة أن متوسط افترض الوبالتالي، قل معظم الشھود في ھذه المحاكمة قرابة ثالثة أسابیع. قل آخرون لعدة سنوات. واعتُ بینما اعتُ 
بلغ عدد الذین  شھراً،    16البالغة  واالتھام  التي تشملھا الئحة  فترة  البالنظر إلى  و.  ، وذلك في صالح المّدعى علیھشھرینكان  االعتقال  

حفظاً آخر وخفضوا عدد المعتقلین  ت. أجرى القضاة تقییماً مخالل الفترة المشمولة في الئحة االتھام  معتقل  8,000اعتُِقلوا في الفرع  
 الئحة االتھام. التي تشملھا خالل فترة  251ضوا للتعذیب في الفرع معتقل تعرّ  4,000بمقدار النصف إلى ما مجموعھ 

 عینبالمدّ  ذات الصلةالجرائم 

، توصل 251علیھ في الفرع  المّدعى    اي عمل خاللھت، وال2012أیلول/سبتمبر،    7و  2011نیسان/أبریل،    29بین    بالفترةفیما یتعلق  
 القضاة إلى النتائج التالیة فیما یتعلق بالمّدعین:

 [تبادل مترجمو المحكمة األدوار.] 

في مكان عملھ. وقامت القوات األمنیة بتطویق المبنى واقتحامھ. تم اعتقال ما    2011سان/أبریل أو أیار/مایو  في نی  P48ض على  بِ قُ 
وتعرّ إلى    P48  اقتید ناشطاً.    150إلى    100بین   الخطیب  فرع  إلى  نقلھ  تم  مقیدتان خلف ظھره.  ویداه  لإلھانة داخل حافلة،  ض 

الضر الطریق. واستمر  إلى  والضرب على  الجماعیةب حتى وصل  كان    الزنزانة  یتعرضون  ع صراخ  اسمبوسعھ  حیث  أشخاص 
  ، ، أُجبر على االستلقاء على بطنھ ورفع قدمیھتم التحقیق معھ مرتین. وأثناء التحقیققل في ھذه الزنزانة قرابة خمسة أیام و لتعذیب. اعتُ ل

 من أربعة أسالك. مكون وُضرب على قدمیھ وظھره بكابل 

ل إلى  قِ في نفس الیوم، نُ و.  40، في مظاھرة في دمشق واقتید إلى القسم  2011في [ُحِجبت المعلومات] أیار/مایو،    P39  قُبِض على
ض للضرب والصعق بالصدمات الكھربائیة مما تسبب لھ في ألم تعرّ و.  "الترحیبحفلة  "یسمى  تم استقبالھ بما  فرع الخطیب حیث  

صرخات التعذیب  اع  مسللمدة أربع ساعات  ض  تعرّ ولھا نافذتان صغیرتان تواجھان الفناء.  جماعیة  انة  بعد تفتیشھ، نُقل إلى زنزوشدید.  
تربطھ عالقة    P39أحدھما أنور رسالن. في البدایة، كان أنور لطیفاً ألنھ افترض أن  كان    ،قبل التحقیق معھ. أجرى التحقیق شخصان

م  ثمن ھنا".  P39 أخرج" قال لھأنور السّجان وستدعى أنور عن سبب اعتقالھ، ا P39برئیس سوري سابق. ولكن عندما سأل  قرابة
  P39ض للضرب على ظھره وقدمیھ بكابل. لم یكن  . وأثناء التحقیقات الالحقة، تعرّ جماعیةمرة أخرى إلى الزنزانة ال  P39  أعید

، وسكب P39جسد  بم اقتید إلى زنزانة انفرادیة. ذات مرة، قام أحد السّجانین بتوصیل الكھرباء  . ثالنوم بعد ھذه الواقعةقادراً على  
یتلقى العالج النفسي  P39لمدة عشرة أیام على األقل. ال یزال   251في الفرع  P39 اعتُقلالماء فوقھ وعذبھ بالصدمات الكھربائیة. 

 عواقب الصدمات الكھربائیة.ال یستطیع العمل وال یزال یعاني من واالجتماعي. 

حیث اضطروا إلى خلع مالبسھم وتم    251مع شقیقیھ. واقتیدوا إلى الفرع    2011في المنزل في نھایة تموز/یولیو    P34ض على  بِ قُ 
المرء ال  في زنزانة جماعیة حیث كان الناس ینامون وھم واقفون. كان الجو حاراً جداً داخل الزنزانة، وكان    P34م احتُجز  ثتفتیشھم.  

أثناء التحقیق  وتعذیب اآلخرین بالصدمات الكھربائیة خارج الزنزانة.    صوتیكاد یتنفس. كان بإمكان المعتقلین داخل الزنزانة سماع  
إلى زنزانة قذرة أخرى كان بھا    P34إلى الركوع وضربھ أحد السّجانین على ظھره بعصا. وبعد أیام قلیلة، نُقل    P34معھ، اضطر  

 یوماً. 26قل لمدة یوماً، واعتُ  11في فرع الخطیب لمدة  P34 حتجازوشقیقھ. تم ا P34معتقالً، بینھم  36

استُقبِل  وبعد وقفتین، اقتید إلى فرع الخطیب حیث  .  2011بشكل تعسفي في مطار دمشق في آب/أغسطس    P1اعتقل النظام السوري  
كان بإمكانھ بالفعل سماع صرخات التعذیب  وخلع مالبسھ، وتم تفتیشھ.  یترحیب. كان علیھ أن یسلم متعلقاتھ الشخصیة في القبو، و  ةحفلب

. تم التحقیق أفسحوا لھن اآلخرین  ألن بعض المعتقلیفقط  في ھذا الوقت. ثم نُقل بعد ذلك إلى زنزانة جماعیة حیث تمكن من الجلوس  
یرى  التحقیق ھذه. ذات مرة، تم إدخال عصا في شرجھ وتم تھدیده بأنھ لن    جلساتض للضرب والركل أثناء  عدة مرات وتعرّ   P1مع  

فقد وعیھ.  التحقیق. تم تعلیقھ مرة من معصمیھ حتى  جلسات  ض لسوء المعاملة خارج  خارج ["الفرع"] إذا لم یتعاون. كما تعرّ   الحیاة
 بعد التحقیق معھ مرتین، نُقل إلى زنزانة جماعیة أخرى [زنزانة انفرادیة] تفوح منھا رائحة الدم والعفن. ولم یكن قادراً على مد ساقیھ

یة في الفرع لمدة شھرین تقریباً. ال یزال یعاني من كوابیس ومشاكل نفسیة واجتماعیة وخضع لعملیة جراح  P1قل  عندما أراد النوم. اعتُ 
 في فتحة الشرج.

، بزعم أنھ سیتم التحقیق معھ لفترة وجیزة فقط. واقتید إلى فرع 2011من المشفى في [ُحِجبت المعلومات] آب/أغسطس،    P22تم أخذ  
 نوفمبر/الخطیب حیث ُوضع في زنزانة انفرادیة بھا نافذة صغیرة بقضبان في الباب. اضطر إلى البقاء في الفرع حتى تشرین الثاني

معاملتھ السبب وراء    P22ع على أذنھ. أوضح  فِ ست مرات على األقل وُضرب على قدمیھ بالكابالت وصُ   P22. واستُجوب  2011
إلى   20قل إلى زنزانة جماعیة حیث تراوح عدد المعتقلین من  یوماً، نُ   25المعتدلة نسبیاً بحقیقة أنھ لم یتم اتھامھ بامتالك أسلحة. بعد  

في بعض األحیان كان  و. بالقمل ملیئةوتم إعطاؤھم بطانیات  ُجنوبھمشخصاً. لم یتمكن المعتقلون من النوم إال وھم مستلقون على  50
 املة سیئة مثل المعتقلین اآلخرین. ل معخائفاً ولكن على ما یبدو لم یعامَ  P22لتعذیب. كان أشخاص یتعرضون لصراخ صوت یسمع 

قل في فرع الخطیب لمدة ، واعتُ 2011  أیلول/سبتمبر[ُحِجبت المعلومات]  في مكان عملھ بالقرب من دمشق في    P50ض على  بِ قُ 
تقریباً. خالل ھذا الوقت، تم التحقیق معھ حوالي عشر مرات. وأثناء   ، أُجبر على االستلقاء على بطنھ  التحقیقجلسات  أربعین یوماً 

ن صوتھ ولو مرة واحدة سّجانومرة، وإذا سمع ال   20إنھ سیتعرض للضرب    P50ورفع قدمیھ وُضرب على قدمیھ. ذات مرة، قیل لـ 

https://ar.syriaaccountability.org/2021/10/07/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%af/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/08/12/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d8%ad%d9%88%d8%b4%d8%a7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/07/15/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%91%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%87/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/07/09/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/03/25/%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d8%af%d8%a7%d8%a6/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/10/21/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86%d9%83-%d8%aa%d8%ae%d9%8a%d9%91%d9%84-%d9%85/
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لدرجة أنھ فكر بجدیة   P50ء ھذا اإلجراء، فسوف یتعرض للضرب بشكل أسوأ. كانت الزنزانة االنفرادیة مروعة للغایة بالنسبة لـأثنا
 في االنتحار أثناء االعتقال.

لمدة  . واقتید إلى فرع الخطیب حیث اضطر إلى البقاء  2011في مظاھرة في [ُحِجبت المعلومات] أیلول/سبتمبر،    P11ض على  بِ قُ 
خمسة أیام قبل نقلھ إلى كفر سوسة. في طریقھ إلى فرع الخطیب تعّرض للضرب والركل. كان الضوء الوحید في زنزانتھ یأتي من 

 فتحة صغیرة في الباب. وتم التحقیق معھ ثالث مرات وُضرب بعدة أدوات.

لمدة أربعة أیام قبل نقلھ إلى كفر سوسة  احتُجز  في حرستا واقتید إلى فرع الخطیب حیث    2011  أكتوبر/في تشرین األول  P41قل  اعتُ 
في    أخرى إلى كفر سوسة ثم أطلق سراحھمرة    یتم نقلھ لمدة شھرین على األقل قبل أن    حتُِجزإعادتھ إلى فرع الخطیب حیث امن ثم  و

أوالً في زنزانة جماعیة حیث لم یكن بإمكانھ الجلوس. ثم اقتید إلى زنزانة انفرادیة.    P41قل  طیب، اعتُ نھایة المطاف. في فرع الخ
وتعّرض  لتعذیب، ال سیما في الزنزانة االنفرادیة. تم التحقیق معھ عدة مرات.  أشخاص یتعرضون لصراخ  وت  صكان یسمع باستمرار  

یعاني من مشاكل في األعصاب في معصمیھ. ذات    P41. ال یزال  من نوع ما  ه مقیدتین بحزاموكانت یداضرب أثناء التحقیق  دائماً لل
رقة وأعید إلى زنزانتھ. وعندما أُعید إلى غرفة التحقیق،  حیث أعِطي و  على كتابة سیرتھ الذاتیة. P41 عبد المنعم النعسانمرة أجبر  

ورقة واحدة فقط قرأھا عبد المنعم قبل أن یعطیھا    P41كان أنور رسالن ینتظر ھناك إلى جانب عبد المنعم. ومع ذلك، فقد استخدم  
إلى زنزانتھ   P41استوى". ثم أُعید    ألنور رسالن. قال أنور "إنھ ال یفھم الكلمات، ’ورجیھ‘ بطریقة یفھمھا وأعده عندما یكون قد

ویطلب   P41، كان أحد السّجانین یدخل الزنزانة ویضرب  فیھا  في كل مرة ینھارو االنفرادیة حیث أُجبر على الوقوف لمدة ثالثة أیام.  
بعد اعتقال قصیر في كفر سوسة، تم  وونُقل إلى زنزانة انفرادیة أخرى.  جلسات التحقیق  منھ الوقوف مرة أخرى. تبع ذلك المزید من  

ثم    2012فبرایر  شباط/قبل أن یتم القبض علیھ مرة أخرى في    2012في نھایة المطاف في كانون الثاني/ینایر    P41إطالق سراح  
 .عبد المنعملمدة أسبوعین أو ثالثة أسابیع وتم التحقیق معھ مرة أخرى من قبل احتُجز نقلھ مرة أخرى إلى فرع الخطیب حیث 

بعد ساعتین.    251وتم نقلھ إلى الفرع    40من قبل القسم    2011في [ُحِجبت المعلومات] تشرین األول/أكتوبر،    P12ض على  بِ قُ 
اعتقل في الفرع لمدة عشرة إلى خمسة عشر یوماً. لم یتعرض للضرب عند وصولھ ولكن اضطر إلى خلع مالبسھ والقیام بحركة 

عند وصولھ. في  معتقالً    20إلى    12ما بین    كان فیھا. تم اقتیاده إلى زنزانة جماعیة حیث  اء مرتین][اتخاذ وضعیة القرفص  األمان
ً   25  ھذه الزنزانةأصبح عدد المعتقلین في  وقت الحق،   ما  ھناك    كانحینما  الجلوس  لم یكونوا قادرین على ن  تقلیالمع  علماً بأن  .شخصا
حوالي خمس مرات.    P12لخمسة أشخاص. تم التحقیق مع    یكفيكان الطعام الذي حصلوا علیھ  ومعتقالً في الزنزانة.    15  ال یزید عن
لفلقة، حیث للتعذیب با  P12ض  إجابتھ، تعرّ عن  ضیا  راالمحقق  وفي كل مرة لم یكن  أثناء التحقیق    أن یجثو على ركبتیھكان علیھ  

إلى غرفة بھا أدوات تعذیب.    P12یكن قادراً على المشي بعد ذلك. ذات مرة، تم نقل  تعرض للضرب على قدمیھ بشدة لدرجة أنھ لم  
 د، لكن لم یحدث شيء في النھایة. یھدفیھا ت، وفتحھا بطریقة كماشةالسّجان  أحضر

حدیدي    قضیبض للضرب المبرح ب، واقتید إلى الخطیب بالحافلة. تعرّ 2012،  [ُحِجبت المعلومات] شباط فبرایرفي    P25ض على  بِ قُ 
قل إلى زنزانة جماعیة مكتظة حیث كان الناس یرقدون فوق بعضھم البعض وسمع  الترحیب، نُ   ةبعد حفل وحتى أنھ فقد وعیھ للحظة.  

في   P25غضب وھو یضرب معتقالً بالسوط. تم التحقیق مع    اأیضاً أب   P25كما شاھد  لتعذیب.  أشخاص یتعرضون لصراخ  صوت  
 عشرة أیام.ل 251قل في الفرع ال یزال یعاني منھا حتى الیوم. اعتُ والفرع وُضرب على قدمیھ بعصا 

. كانت P19إلى زنزانة انفرادیة حیث كانت ھناك شقیقتان إلى جانب    تلقِ نُ ومع أشقائھا.    2012في شباط/فبرایر    P19قُبِض على  
ضت تعرّ   وإنماتسمع باستمرار صراخ أشخاص یتعرضون للتعذیب وتم التحقیق معھا لمدة ثالثة أیام. لم تتعرض للضرب أثناء التحقیق  

 للضرب من قبل السّجان وھي في طریقھا للتحقیق. ذات مرة، لمس السّجان صدرھا أیضاً.

الترحیب ألكثر من    ةحفلتعرض لإلى فرع الخطیب حیث    واقتیدوھو في طریقھ إلى العمل.    2012في شباط/فبرایر    P38قُبِض على  
بإمكان  یمكن  ولم  . وكان ھناك حوالي مائة معتقل في الزنزانة،  الكبیرة  الجماعیة  ل إلى واحدة من الزنازینقِ نُ بعد أن تم تفتیشھ،  وساعة.  

القرفصاء. كانت درجة الحرارة والرطوبة في الزنزانة عالیة. كان ھناك العدید من المعتقلین الجرحى    یةفي وضعإال  س  لناس الجلوا
یوماً تقریباً تم خاللھا   18لمدة  معتقالً    P38  بقي إلى تضمید أصابع قدم معتقل یعاني من مرض السكري.    P38والمرضى. اضطر  

التحقیق معھ عشر مرات في فرع الخطیب وكان دائماً یتعرض للضرب أثناء ھذه التحقیقات. في إحدى التحقیقات، قال المحقق للسّجان  
ما یعني أن  ح، م بْ بقضبان باب زنزانتھ بطریقة الشّ   P38أن "یأخذ ھذا الحیوان ویعلمھ بطریقة یفھمھا". ذات مرة، تم ربط معصمي  

 الیوم.حتى ال یزال یشعر بعواقب ذلك و مرة واحدة في أعضائھ التناسلیة.  P38ھ بالكاد تالمس األرض. تم ركل یأصابع قدم

 [تبادل مترجمو المحكمة األدوار.] 

. تم أخذ متعلقاتھا 0122تعمل مع االتحاد األوروبي عندما تم توقیفھا عند نقطة تفتیش في [ُحِجبت المعلومات] آذار/مارس،    P42كانت  
خائفة ولم    P42الشخصیة بما في ذلك بطاقة الھویة الشخصیة وقیل لھا أن تأتي إلى فرع الخطیب في الیوم التالي. ومع ذلك، كانت  

. وتم التحقیق معھا كل یوم على مدار خمسین یوماً، ولكن  2012نیسان/أبریل    مطلعتذھب إلى الفرع إال في أواخر آذار/مارس أو  
في الفرع لمدة عشرة أیام على األقل في زنزانة انفرادیة حیث سمعت صراخ  واحتُِجزت  .  أثناء تلك الفترةمح لھا بمغادرة الفرع  سُ 

نُ تحقیق معھا في الفرع ودیاً. و  أول  لتعذیب. كانأشخاص یتعرضون ل حیث تعرضت لسوء المعاملة. القبو  بعد ذلك إلى    تلقِ لكنھا 
السقف بینما تعرضت للتعذیب  ب  ُعلّقتن، ویواضطرت إلى الوقوف لساعات أثناء التحقیق. كانت یداھا مقیدتتعرضت للركل والضرب  

https://ar.syriaaccountability.org/2020/11/02/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b2%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%91/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/08/19/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/11/02/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b2%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%91/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/04/08/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%84/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/18/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad-2/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/08/05/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/09/02/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%a3%d9%85-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9%d8%9f/
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 في أحد السّجانین وجھھا  وضع  في إحدى المرات،  ولشتائم جنسیة.  تعّرضت  بالصدمات الكھربائیة على أصابعھا وركبتیھا وصدرھا، و
 التوقف.  طلب منھجره، لكن سّجاناً آخر حِ 

. واضطر أوالً إلى  2012عندما اعتُقل في [ُحِجبت المعلومات] آذار/مارس،  السوریة  [ُحِجبت المعلومات]    أحدیعمل لدى    P30كان  
د بمجرّ   لكنض للضرب. ولیوم واحد قبل نقلھ إلى فرع الخطیب. وفي الطریق كان برفقتھ ضابطان لكن لم یتعرّ   40البقاء في القسم  

 100إلى زنزانة جماعیة مكتظة بداخلھا حوالي    اقتید، اضطر إلى خلع مالبسھ وتعرض للضرب واإلھانة.  251وصولھ إلى الفرع  
. كانت الزنزانة ینقفاوالبقاء  على أشخاص آخرین". وكان على المعتقلین  یاً  فعلفع داخل الزنزانة وداس  أنھ "دُ   P30معتقل. وصف  

دخل الزنزانة من  ، ومرضى ال یستطیعون التنفس لذلك قام معتقلون آخرون بتھویتھم. كان الھواء النقي الوحید یقملرطبة. كان ھناك  
قل ألن رائحتھم كانت منعشة. اعتُ   یشمون المعتقلین الجددعتقلون  المكان  .  ذلك  نوال تُفتح إال إذا أراد السّجان  خالل فجوة صغیرة، وكانت

P30    معھ، اضطر إلى االنتظار لمدة األول  ثماني مرات. في التحقیق  وتم التحقیق معھ خالل تلك المدة  یوماً    18لمدة    251في الفرع
ض للضرب أثناء عودتھ من  والتعذیب. كما تعرّ ض للضرب أمام حجرة التحقیق. أثناء التحقیق معھ تعرّ وھو جاث على ركبتیھ ساعة 

 التحقیق.

الترحیب وتم تفتیشھ. نُقل إلى زنزانة    ة حفلاستُقبِل ب.  وقفاتواقتید إلى فرع الخطیب بعد عدة    2012في أیار/مایو    P27قُبِض على  
المعتادة:  واجھ  جماعیة حیث   الشدیدالظروف  ااالكتظاظ  واألمراض  والحشرات،  والرطوبة،  اآلخرین  ،  المعتقلین  لجلدیة، وصراخ 

 التعذیب.سبب المستمر ب

 أعلنت رئیسة المحكمة كیربر استراحة قصیرة لفتح النوافذ.

*** 

 دقائق] 10[استراحة لمدة 

*** 

مع معتقلین   ت لقِ . نُ P33  على  فیھقُبِض  ، في نفس الیوم الذي  2012في مظاھرة في [ُحِجبت المعلومات] أیار/مایو،    P32قُبِض على  
نقل إلى فرع  تُ حیث اضطرت للبقاء لمدة عشر ساعات قبل أن    40في القسم    P32بالحافلة. تم التحقیق مع    40آخرین إلى القسم  

اضطرت  شم رائحة البول والدم عندما دخلت المبنى.    P32الخطیب مع والدتھا وسبع نساء أخریات. في فرع الخطیب، استطاعت  
P32    أخرى. كانت    امرأة  17في زنزانة جماعیة صغیرة مع    تلقِ من قبل ممرضة. في البدایة، اعتُ   اتفتیشھتم  و  ا مالبسھجمیع  خلع  إلى

ھانات وتھدیدات مختلفة. بعد أحد تعّرضت إلوعدة مرات في الفرع.    P32. تم التحقیق مع  القملعلیھا مغطاة ب  لنالبطانیات التي حص
أیضاً   P32  تطبِ رُ وسائل ساخن على جسدھا. ال یزال بإمكان المرء رؤیة الندبة الیوم.    ُسِكبفي القبو و  تعّرضت للّشْبحالتحقیقات،  

ً كانت  دائماً، و   مضاءإلى زنزانة انفرادیة حیث كان الضوء    تلقِ نُ وبعد أیام قلیلة،    ضرب.تعّرضت للبلوح الخشبي و  البطانیات أیضا
من الشعور بالوحدة لدرجة أنھا طلبت التحدث إلى أنور رسالن الذي كانت   بذور الزیتون. عانت  األیام بتجمیع  عدوكانت ت.  بالقمل  ملیئة

 P32تعرفھ من خالل اعتقال شقیقاتھا. في النھایة ُسمح لھا بمقابلة أنور، وأخبرھا أنھا ستُنقل إلى زنزانة جماعیة مرة أخرى. ونُقلت  
یوماً. وأضافت رئیسة المحكمة كیربر    23في فرع الخطیب لمدة    P32  تلقِ . اعتُ كانت والدتھا معتقلةحیث    انفرادیةبالفعل إلى زنزانة  

مرئیاً بشكل واضح ووصفت االعتداءات الجنسیة من قبل السّجانین. ومع ذلك، ال یمكن    P32أنھ خالل شھادتھا في المحكمة، كان ألم  
 انیة في مقابلتھا السابقة.للشرطة األلم P32ھذه األوصاف ألنھا كانت مختلفة جداً عما قالتھ االلتزام بللقضاة 

، في نفس الیوم مع ابنتھا واقتیدت إلى فرع الخطیب. نُقلت أوالً إلى زنزانة جماعیة، ثم إلى زنزانة P32، والدة  P33قُبِض على  
 یوماً.  23بعد    لإلھانة والتھدید، ولكن لم تتعرض لسوء المعاملة الجسدیة. أطلق سراحھا  P33ضت  . تعرّ معھاتحقیق  أول  انفرادیة بعد  

 قاعة المحكمة.] P32 ت[غادر

. ولدى وصولھ إلى فرع الخطیب، أُجبر على االصطفاف مع معتقلین آخرین.  2012ي أیار/مایو  عند نقطة تفتیش ف  P28قُبِض على  
، لم یتم إعدامھم. وبعد تفتیشھ، اقتید إلى زنزانة جماعیة وصفھا  لكنالبنادق. و  تلقیمفي مواجھة الحائط، كان بإمكانھم سماع أصوات  

ف على قدم واحدة بالتناوب لعدة ساعات. كان الھواء داخل الزنزانة سیئاً،  بأنھا قبر. كانت الزنزانة مكتظة، وكان على المرء أن یق 
ن بضرب و ن معاقبة المعتقلین، أغلقوا الفتحة التي یدخل منھا الھواء النقي الوحید إلى الزنزانة. كما بدأ السّجانسّجانووعندما أراد ال

كانت ى. كانت الزنزانة متسخة، ووحمّ [دمامل]  اجات  یة وخرّ المعتقلین بشكل تعسفي. وكان معظم المعتقلین یعانون من أمراض جلد
ض للضرب التعسفي أثناء ھذا وتعرّ   P28. بعد حوالي أسبوع، تم التحقیق مع  مع تكاثف الماءتساقط من السقف  ی األوساخ والقمل  

ھناك نُقل إلى  و.  251إلى سجن نجھا حیث اضطر إلى اإلقامة لمدة أسبوع قبل إعادة نقلھ إلى الفرع    P28بعد شھر، نُقل  والتحقیق.  
، بحیث یمكن للمرء حدى الزنازین الموجودة على الطرف الخارجيزنزانة أكبر، لكنھا كانت ال تزال زنزانة جماعیة مكتظة. كانت إ

لرغم من أنھ كان ال یزال یسمع صرخات التعذیب المستمرة. وقد تم التحقیق أن ھذه الزنزانة أفضل على ا  P28أن یرى السماء. وجد  
في . وال یزال یعاني من طنین  2012  یولیو/ معھ مرة أخرى قبل نقلھ إلى كفر سوسة، حیث أطلق سراحھ في نھایة المطاف في تموز

 الیوم.ھذا األذن ومشاكل نفسیة اجتماعیة حتى 

https://ar.syriaaccountability.org/2021/05/20/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%91%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/04/29/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%ab%d9%8a%d8%b1/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/06/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%aa%d9%8f-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/06/17/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b2-%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d8%b1/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/05/13/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%86%d8%a7-%d9%84%d8%b3%d8%aa-%d8%a3%d9%86%d8%a7/
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مة كان منخفضاً جداً. اقترحوا علیھ استخدام المیكروفون الداخلي وأن یقّربھ منھ. كان الصوت [الحظ الجمھور أن صوت مترجم المحك
 أفضل بعد ذلك.]

. كان یرتدي 251قبل نقلھ إلى الفرع    40. واقتید إلى القسم  2012في حدیقة في أیار/مایو أو حزیران/یونیو    P47ألقي القبض على  
ً فقط   ". تسییف"الالنوم على جنبھم بطریقة  زنزانة جماعیة مكتظة. كان الجو حاراً جداً وكان على الناس    في  واحتُِجز ،  سرواالً داخلیا

الذھاب إلى نفس زنزانة صدیقھ. سمح   P47في ھذه المناسبة، أراد  وإلى الطابق العلوي ولكن لم یتم التحقیق معھ.    نُِقلوبعد ثالثة أیام،  
في وقت الحق، تم بالفعل التحقیق مع  ووضربھ حتى عاد إلى زنزانتھ األولى.    P47  ركض خلف بذلك في البدایة لكنھ  لھ السّجان  

P47  تعرض للضرب والتھدید بالقتل في حالة عدم تقدیم معلومات. اعتقد .P47    .نُقل    ،بعد سبعة أیاموأنھ سیموتP47   إلى سجن
 نجھا.

إلى المنزل. واقتیدوا   وھم في طریقھموابن خالھ    ، مع خالھ2012في مطلع عام    251عة للفرع  من قبل دوریة تاب  P44قُبِض على  
أمتار.   3×3دمویة. وبعد تفتیشھم، اقتیدوا إلى زنزانة جماعیة مساحتھا    بتجمعاتعلى كتفھ وأصیب    P44إلى فرع الخطیب وُضرب  

كانت الزنزانة فارغة عند وصولھم، ولكن فیما بعد تم اعتقال ما بین عشرین إلى أربعة وعشرین شخصاً في الزنزانة. وصل معتقلون 
تھ بفضل صالت عائل  P44بعد بضعة أیام، تم إطالق سراح  وجدد كل یوم. كانت الزنزانة شدیدة الرطوبة ولم یكن ھناك ضوء نھار.  

 .ىى ودفع رشاو بضابط رفیع المستو

 الدكتور كروكر قاعة المحكمة.] ن[غادر محامي المدعی

، تم التواصل مع 2012یب. في نھایة عام  واقتید إلى فرع الخط  2012في منتصف أو نھایة تموز/یولیو    P17ض على شقیق  بِ قُ 
P17    وتم إخباره بأن شقیقھ توفي في فرع الخطیب. قال شاھد آخر،  الفیسبوك  عبرP18 إنھ التقى أنور رسالن في فرع الخطیب ،

رؤیة الجثة،   P18مات بسبب الفشل الكلوي. عندما طلب    P17أن شقیق    P18. قیل لـ P17وطلب منھ معلومات عن مكان شقیق  
حول  أكیدةالتوصل إلى نتائج لم یتمكنوا من لقضاة ا أن محكمةال ئیسةخبره أنور رسالن أن یأخذ أي جثة. وأضافت القاضي كیربر رأ

 قد مات والكیفیة التي مات بھا.  P17ما إذا كان شقیق  

في جرمانا حیث كان مختبئاً في منزل أحد أصدقائھ   2012أنھ تم القبض علیھ في [ُحِجبت المعلومات] حزیران/یونیو،    P46زعم  
، ُزعم أنھ نُقل إلى فرع الخطیب بعد یومین أو ثالثة أیام.  40بعد أن تعرض للتعذیب من قبل. وذكر كذلك أنھ بعد نقلھ إلى الفرع  

عى في المشفى أنھ شاھد وعانى من سوء المعاملة ، تم نقلھ بعد ذلك إلى مشفى حرستا بسبب حالتھ البدنیة السیئة. وادّ P46وبحسب  
ى. وذكر كذلك أنھ نُقل بعد ذلك إلى ، لم یتلق أي عالج طبي في المشفP46من قبل الطاقم الطبي لمدة تسعة أو عشرة أیام. وبحسب  

أن القضاة لم یتمكنوا من بناء إدانتھم على أوضحت  رئیسة المحكمة كیربر  اخن. غیر أن  فرع الخطیب حیث سكب علیھ بالستیك س
ناك الكثیر  عانى بالتأكید من سوء المعاملة الشدید، لكن القضاة لم یتمكنوا من تقدیم نتائج مؤكدة. كان ھ  P46. قالت إن  P46  أقوال

 سابقة أجرتھا معھ الشرطة. ، ال سیما فیما یتعلق بمقابلة P46من التناقضات في شھادة 

 التقییم القانوني 

 [تبادل مترجمو المحكمة األدوار.] 

كان   أنور رسالن  أن  أعاله،  مفصل  ھو  كما  كیربر،  المحكمة  رئیسة  ومشارك.  متواطئا  أوضحت  مساعد  مجرد  ولیس  الجرم  في 
  استبدادينظام    ووقف إلى جانبر أن أنور كانت لھ "مصلحة شخصیة كبیرة في استكمال الجرائم. لقد كان وصولیاً  وأوضحت كیرب

". ووجد القضاة أن أنور دعم النظام كموظف مخلص وأنھ "إذا تمت اإلطاحة بالنظام، لكان أنور  لألعلىوكان قادراً على شق طریقھ  
وربما واجھ القمع على شكل اضطھاد وتصفیة". وأوضحت كیربر أن ھذا ال یتعارض مع   والمتمیز  جزينصبھ المُ قد فقد بالتأكید م

 حقیقة أنھ، في حاالت فردیة، ربما یكون قد رفض "الوحشیة المفرطة وتزاید عدد االعتقاالت التي عقّدت عملھ كمحقق". 

شخص  درجة أنھ یمكن للمرء أن یعتبره مجرد  متدنیة ل  ةبرتبأضافت كیربر أن أنور أجرى عملھ بالتعاون مع آخرین. لكنھ "لم یكن  
أال وھو  مؤید للنظام". وفقاً لكیربر، كان أنور عقیداً في قسم مھم في أحد الفروع الممیزة إلدارة المخابرات العامة،  مجرد  أو    ثانوي
حققین اضطروا إلى تنفیذ أوامره. . "كانت مساھمتھ في الجرائم ذات أھمیة كبیرة". وجد القضاة أن أنور أشرف على م251الفرع  

عملیات اإلفراج المحتملة،   متضمنةوھذا واضح، على سبیل المثال، من خالل التوصیات التي قدمھا فیما یتعلق بالتعامل مع المعتقلین،  
الجریمة بشكل عام. وجد القضاة أن خلصت كیربر إلى أن تصرفات أنور كان لھا في النھایة تأثیر كبیر على و. تنفیذھا ن منالتي تمكّ 

. كان أنور على علم بالوضع،  اإلطاحة بھأن النظام كان قادراً على قمع المعارضة ومنع  في  جزئیاً على األقل  الفضل یعود ألنور  
نور، بعض أفراد عائلتھ وأصدقائھ، واصل عملھ دون ضغوط خارجیة واضحة. وجد وحتى بعد مذبحة الحولة التي قتل فیھا، بحسب أ

 القضاة أن أنور كان على علم بالجرائم اإلجمالیة.

كان على علم بالظروف أثناء التحقیقات وفي السجن الذي  حیث  أضافت كیربر أن القضاة وجدوا أن أنور كانت لدیھ النیة المطلوبة.  
من    وحتىكان على علم بشكل خاص بحاالت الوفاة وأن السّجانین كان لھم مطلق الحریة في تعذیب المعتقلین،  كان یذھب إلیھ بانتظام.  

 وقد قبل كل ذلك بال مباالة.خالل االعتداءات الجنسیة. 

about:blank
https://ar.syriaaccountability.org/2022/01/20/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84-3/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/11/18/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-15-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9/
https://ar.syriaaccountability.org/2022/01/20/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84-3/
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عتقال منذ بدایة  قالت كیربر إن "القضاة لم یكن لدیھم شك في أن أنور مذنب". فقد كان یعلم أن النظام قد لجأ إلى زیادة التعذیب واال
. ولیس من الواضح أن أنور لم یكن قادراً على الفرار في بدایة [النزاع]. لم یصدق القضاة التفاصیل التي سردھا 2011النزاع في  

حصى من موظفي المخابرات اآلخرین إلى أنھ كان من الممكن بالفعل الھروب  أنور حول ھذه المسألة. حیث یشیر انشقاق عدد ال یُ 
أن یأخذ أنور ھذه المخاطرة الشخصیة من أجل االنشقاق. قالت كیربر إن   المستحیلبأمان في وقت سابق. وجد القضاة أنھ لم یكن من  

، والذي 2012دیسمبر  كانون األول/ع في سوریا في  القضاة مقتنعون بأن أنور حاول التمسك بمنصبھ حتى اللحظة األخیرة، وأن الوض
لمرء سماع إطالق نار في كل مكان، كان السبب  كان بإمكان ا، عندما كانت الحرب قریبة من دمشق وP56"لم یكن سھالً" كما قال  

 الحقیقي وراء انشقاق أنور. 

 األفعال اإلجرامیة 

 رسالن ارتكب الجرائم التالیة: لخصت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن المّدعى علیھ أنور 

قانون الجرائم من  )  1(  7  المادةممنھج وواسع النطاق ضد المدنیین السوریین (  اعتداءفي ارتكاب جرائم أساسیة كجزء من  متواطئ  إنھ  
. ضد القانون الدوليمن قانون الجرائم    1) رقم  1(  7حالة قتل وفقاً للمادة    27من  الجرائم األساسیة  تتألف  ضد القانون الدولي بألمانیا).  

أیضاً  و القتل ھذه  المادةجریمة  ال  أركانتستوفي جرائم  األساسیة من    211  بموجب  الدوافع  بسبب  [القتل]  األلماني  الجنائي  القانون 
بسبب    جانبھإلى    وقفالذي  االستبدادي  للمدعى علیھ. وأوضحت كیربر أن السبب في ذلك ھو أن أنور كان مھتماً بمنع سقوط النظام  

ً   ل أفعالبِ "الحثالة" وقَ   ربة منتقدي النظام الذین وصفھم بكلمةعملھ الذي امتد لسنوات. أراد محا   على النظام االستبدادي   القتل حفاظا
 وبالتالي البقاء في منصبھ كعقید في المخابرات، والحفاظ على ثروتھ من السلطة واالمتیازات.

الفقرة )  1(  7للمادة  دتھ، وھو ما یرقى إلى مرتبة التعذیب بصفتھ جریمة ضد اإلنسانیة وفقاً  شخص للتعذیب في عھ  4,000تعّرض  
شخص ُحرموا بشدة من   4,000قانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیا. وأضافت كیربر أن جمیع األشخاص البالغ عددھم  من    5

جریمة ضد اإلنسانیة  بصفتھ  حریتھم في انتھاك للقواعد العامة للقانون الدولي، وھو ما یرقى إلى مرتبة الحرمان الشدید من الحریة  
 قانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیا.من  9 الفقرة )1( 7للمادة وفقاً 

ترقى جمیع الحاالت والعتداء جنسي.    P19و  P42وتعرض شخصان    ،، الغتصاب شدیدP1عالوة على ذلك، تعّرض شخص واحد،  
قانون الجرائم ضد القانون الدولي  من    6الفقرة  )  1(  7لمادة  بموجب اجریمة ضد اإلنسانیة  بوصفھ  العنف الجنسي  مرتبة  الثالث إلى  

لمادة بموجب االعنف الجنسي    مرتبةبألمانیا. أوضحت القاضي كیربر أن تعذیب المعتقلین وتجریدھم من مالبسھم یمكن أن یرقى إلى  
فتیش  القضاة أن ت  إلى ھذا االستنتاج. وجدلم یتوصلوا  القضاة    غیر أنقانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیا.  من    6الفقرة  )  1(  7

لم یجد القضاة أن ھناك و.  معتقلفي ال  اً إجراء معتاد  كانالجسد، على الرغم من أنھ قد یكون مھیناً،  تفتیش فتحات   متضمنا،  األشخاص
 سّجانین ذكور.   نكشفن علىضن للتفتیش من قبل نساء ولم یمع حقیقة أن النساء تعرّ ھذا جنسیة. ویتماشى  إیحاءات

 عین د. كروكر إلى قاعة المحكمة.]المدّ [عاد محامي 

 المّدعین:  بحقمضت كیربر تشرح أنھ، إلى جانب الجرائم المذكورة أعاله، تم ارتكاب الجرائم التالیة 

القانون  من    1  الفقرة)  4(و،  1) الفقرة  2(و،  1) الفقرة  1(  177بموجب المادة    P1االغتصاب وخاصة االغتصاب الشدید في قضیة  
 ). ةالقدیم (النسخة انيالجنائي األلم

 القانون الجنائي األلماني (النسخة القدیمة). 1 الفقرة) 1( 177لمادة بموجب ا P19و P42 االعتداء الجنسي في حالتي

  (أ) 174بموجب المادة  أضافت كیربر أن اإلجراءات التي تنتھك حقوق المّدعین ترقى أیضاً إلى مرتبة االعتداء الجنسي على المعتقلین  
 في ثالث قضایا.األلماني من القانون الجنائي 

)  1(  قانون الجنائي األلمانيمن ال  2) الفقرة  1(   224الضرر الجسدي الخطیر من خالل استخدام سالح أو أي أداة أخرى وفقاً للمادة  
). أوضحت 2(  من القانون الجنائي األلماني   4الفقرة  )  1(  224  المادةالجسدي الخطیر بالتنسیق مع شخص آخر بموجب    والضرر

 : على یسريكیربر أن ھذا كان 

)1( P48  و؛P39  و ؛P34  و؛P1  و ؛P22  و؛P50  و ؛P11  و؛P41  في ثالث حاالت؛ وP12  و؛P25  في حالتین؛ وP19 ؛
وذلك ،  لكن لم یتم النظر إال في ثالث حاالتفي حاالت متعددة ألنھ ُسمح لھا بمغادرة الفرع عدة مرات. و  P42؛ وP38و

 عى علیھ. لصالح المدّ 
)2( P30  و؛P27 و؛P32  و؛P33  و؛P28    و؛  251في حالتین بسبب نقلھ إلى فرع آخر وإعادتھ إلى الفرعP47  و؛P44 . 

  239لمادة  ا   بموجبالحرمان الشدید من الحریة    كانت المادة الساریة ھيتم فیھا اعتقال المعتقلین ألكثر من أسبوع،  في الحاالت التي 
في حالتین بسبب    P41و؛  P50و؛  P22و؛  P1و؛  P34و؛  P39ـالقانون الجنائي األلماني. كان ھذا ھو الحال بالنسبة ل  1الفقرة  )  3(

  ما مجموعھ   إلىھذا  . ویصل  P28و ؛  P33و؛  P32و ؛  P30و؛  P38و ؛  P25و،  P12و ؛  251نقلھ إلى فرع آخر وإعادتھ إلى الفرع  
 حالة من حاالت الحرمان من الحریة التي استمرت ألكثر من أسبوع. 14

https://ar.syriaaccountability.org/2020/07/09/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/09/02/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%a3%d9%85-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9%d8%9f/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/18/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad-2/
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 .P47و P1(ب) من القانون الجنائي األلماني بحق 239كانت ھناك حالتان ألخذ الرھائن بموجب المادة 

الذي یستند جریمة ضد اإلنسانیة ال ینطبق في ھذه المحاكمة ألن القانون األلماني  بصفتھ  أوضحت القاضي كیربر أن االختفاء القسري  
ھذا و ، خالفاً لقانون روما األساسي، إجراء تحقیق.  یشترط   قانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیامن    7  الفقرة)  1(  7  المادة  إلى

 . ومع ذلك، تم اعتقالP17وشقیقتیھا، وكذلك شقیق    P32لختامي:  بانز في بیانھ االمدعین  یترك فقط الحاالت التي ذكرھا محامي  
في الئحة  فترة  القبل    P32  شقیقتي في  المشمولة  إحداھما  آذار/مارس االتھام،  المعلومات]  أواخر 2011،  [ُحِجبت  في  ، واألخرى 

یمكن   لم  ،P17ھ بالنسبة لشقیق  . وبالتالي ال یمكن النظر في قضیتھما. أوضحت كیربر أن2011نیسان/أبریل    مطلعمارس أو  آذار/
 . P17م عن قصد معلومات خاطئة إلى األقارب الذین استفسروا عن شقیق ، وال أن أنور رسالن قدّ وتھتحدید مباإلمكان 

 الُحكم

 الجنائيمن القانون    211أوضحت كیربر أن المشّرع األلماني ینص على عقوبة السجن مدى الحیاة في جریمة القتل العمد (المادة  
أصدر القضاة ھذا  ). لذلك  قانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیا ) من  1(  7جریمة ضد اإلنسانیة (المادة  بصفتھ  ) والقتل  األلماني

 .الُحكم

حالة    27في    متواطئكعى علیھ  المدّ   یدین ة الذنب. أوضحت القاضي كیربر أنھ یمكن للمرء بالفعل أن  جسامامتنع القضاة عن الُحكم ب
ً وحالة تعذیب تشكل جرائم ضد اإلنسانیة.    4,000قتل و فترة الظروف االعتقال الالإنسانیة وطول    بشأن  دینھأن ی  یمكن للمرء أیضا

أركان  االتھام التي تمتد ألكثر من ستة عشر شھراً. قالت كیربر إنھ یمكن أیضاً إدانة المدعى علیھ بأنھ استوفى  المشمولة في الئحة  
 من  1الفقرة  )  1(  7لمادة  بموجب اجریمة ضد اإلنسانیة  بصفتھا  قتل من خالل ارتكاب جریمة قتل  الجریمة  ن من أحكام  الثنیجرائم  

 . األلماني من القانون الجنائي 211لمادة ا بموجبعادیة  والقتل كجریمة محلیة قانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیا

 ً المدعى علیھ أن الجرائم قد ارتُكبت منذ فترة طویلة وأنھ، بعین االعتبار لصالح  أن یأخذ    ولكن وفقاً للقضاة، یجب على المرء أیضا
المدعى علیھ أنھ لم یرتكب   أن یُحسب لصالحبقدر ما استطاع القضاة تقریره، لم یرتكب أي جرائم بعد ذلك. وباإلضافة إلى ذلك، یجب  
عى علیھ بعض المعتقلین في اإلفراج عنھم  الجرائم بیدیھ ولم تكن ھناك سوى نیة محدودة فیما یتعلق بعملیات القتل. كما ساعد المدّ 

كمثال    لسوري][ا  بینما كان یؤمن بتبریر النظامو.  بشدة  لنظامأیدوا ان  م وعامل بعضھم معاملة حسنة. كما وجد القضاة أن أنور لم یكن م
أیضاً سبب انشقاقھ. ومع ذلك،  ذلك    وقد اعتبروا  منصبھ. یعتبره القضاة انتھازیاً،  بسبب  تحققتلنظام، فقد أراد االمتیازات التي  فرض ال

لم   في ضوء كل ھذه العوامل،وم أنور اعترافاً جزئیاً وأبدى بعض الندم.  قدّ و.  على سبیل التظاھرال یوجد ما یشیر إلى أنھ انشق فقط  
 .الذنب ةجسامبحكم الیجد القضاة حالة استثنائیة تتطلب 

 مساًء. 3:35انتھت محاكمة أنور رسالن في المحكمة اإلقلیمیة العلیا في كوبلنتس الساعة 

 أعلنت رئیسة المحكمة كیربر القرار التالي الصادر عن القضاة: 

والمعدلة   2019تشرین الثاني/نوفمبر،    18محكمة العدل االتحادیة بتاریخ  یتم تأیید مذكرة التوقیف الصادرة عن قاضي التحقیق في  
 . 2020آذار/مارس،  20في 

قال محامي القانونیة المعمول بھا.    السبلإبالغھما بب  حقھما  كیربر أنور ومحامي دفاعھ فراتسكي عما إذا كانا سیتنازالن عن  تسأل
 السبل إبالغھ بحق  عن    عما إذا كان ذلك یعني أنھ یتنازل  كیربر أنور  تامیھ. سألالدفاع فراتسكي إنھ یتنازل. قال أنور إنھ یتبع مح

 القانونیة المعمول بھا. أومأ أنور برأسھ.

القانونیة. نظراً لعدم    السبلعین یریدون إبالغھم بوالمدّ   ة عن أي من المحامینأرادت القاضي كیربر الحصول على نظرة عامة تقریبی
القانونیة.    في إبالغھم بالسبل   تنازلوا عن حقھما إذا كانوا قد  كیربر في سؤال كل منھم على حدة عمّ   تتأكید أحد على السؤال، استمر

 االثنین. یھلَ موكِّ أومیشین وتنازل الدكتور كروكر نیابة عن  ةالدكتور نالمدعی ةمحامی تتنازل

التنازل عن حق  الً إن معظم المدعین مرتبكون ألنھ لم یكن لدیھ سوى الوقت لترجمة المصطلحات القانونیة [ل مترجم المحكمة قائتدخّ 
منحھ لحظة لیشرح للمدعین ما یعنیھ ذلك في الواقع. أوضحت القاضي كیربر أن األطراف  تطلب من القاضي كیربر أن  و].  االستئناف

ً ُسبل  في القضیة لدیھم   ً   معینة للمضي قدما لھم، فإنھا ستبلغھم بھذه الوسائل القانونیة.    لحكم. إذا قرأت كیربر ھذه الُسبلضد ھذا ا  قانونیا
ال التنازل عن استخدام تلك السُ   الُسبلبھذه    إعالمھمتنازل عن  وأضافت أن السؤال الذي طرحتھ كان یشیر فقط إلى  . [قام بلولیس 

وقاموا جمیعاً  القاضي كیربر قائمة أسماء المدعین الحالیین ومحامیھم.  استعرضت  ھ القاضي كیربر.]  تالمترجم بترجمة كل ما شرح
ً ام االّدعاء العالقانونیة المعمول بھا. وتنازل  الُسبلبإعالمھم  عن بالتنازل  .أیضا

 اختتمت القاضي كیربر بشكر "المترجم الفوري المخلص إلكمالھ مھمة الیوم الضخمة".
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الساعة   في  كوبلنتس  في  العلیا  اإلقلیمیة  المحكمة  في  رسالن  أنور  محاكمة  الموافق    3:43انتھت  الخمیس  یوم  كانون   13مساًء 
 2. لم یكن الُحكم نھائیاً بعد. 2022الثاني/ینایر، 

 

 

قال فراتسكي، محامي دفاع أنور رسالن، إنھ وزمیلھ بوكر وأنور وافقوا على  ،مالحظة من مراقب المحاكمة: في المؤتمر الصحفي الذي أعقب إعالن الُحكم 2
 استئناف الحكم أمام محكمة العدل االتحادیة.


