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 المركز السوري للعدالة واملساءلة 

 المركـز السـوري للعدالـة والمسـاءلة منظمـة سـورية، غيـر ربحيـة متعـددة 

 
 
إلـى سـوريا ينعـم فيهـا النـاس بالعدالـة واحتـرام حقـوق   ع المركز مصـادر الدعـم. يتطل

اإلنسـان وسـيادة القانـون، حيـث يعيـش المواطنـون مـن جميـع مكونـات المجتمـع  

نتقاليــة والمســاءلة فــي ســوريا مــن  م. ويعـزز المركــز عمليــات العدالــة ال ل السـوري بسـ

وتحليــل البيانــات وفهرســتها، وتشــجيع النقـاش العـام    خــال جمــع وحفــظ الوثائــق،

نتقاليـة داخـل سـوريا وخارجهـا. حـول العدالـة ال   

 للمزيد من املعلومات، تفضل بزيارة:  

ي أعظم: عام مض  عىل محاكمة كوبلنتس 
 ما خف 

 أبريل 2021
 

 

 حول المركز الدولي للبحث والتوثيق لمحاكمات جرائم الحرب 

وفيسور   تم تأسيس المركز الدولي للبحث والتوثيق لمحاكمات جرائم الحرب من قبل البر

وفيسور   ، والبر ي ي األورونر
ديبر سيمون، المدير السابق لمعهد ماكس بلنك للتاريــــخ القانون 

(. تأسس   كلي ي جامعة كاليفورنيا )ببر
ديفيد كوهون، مدير مركز دراسات جرائم الحرب ف 

/ نوفمبر  ي
ين الثان  ي تشر

ي جامعة ماربورغ   2003المركز ف 
. كمركز بحوث متعدد التخصصات ف 

يركز عمل المركز عل جمع وتوثيق محاكمات جرائم الحرب والبحث وعقد المؤتمرات 

، قد قام المركز بالمراقبة والتوثيق والتقييم إلجراءات محاكمات 2011المنتظمة. منذ عام 

ي ذات السياق، يتلقر طلب  
ي فرانكفورت. وف 

الجرائم الدولية أمام المحكمة اإلقليمية العليا ف 

ي ألمانيا. يرأس المركز جامعة ماربو 
وع فريد ف  ي المحاكمة، وهو مشر رغ تدريبا سنويا كمراقبر

وفيسور   ي بوك والبر
وفيسور ستيفان  الدولي للبحث والتوثيق لمحاكمات جرائم الحرب البر

 إيكارت كونز.  

 

 

 

ar.syriaaccountability.org 

أغـراض    يغـراض التدريـس أو البحـث أو أل التقريـر أل يجـوز نسـخ مـواد مـن هـذا 

يجـوز استنسـاخ أي جـزء مـن هـذا  أخـرى غـري تجاريـة، مـع إسـناد مناسـب. ول 

غـراض تجاريـة دون الحصـول عىـل إذن شـكال أل أل ا التقريـر بـأي شـكل مـن 

 رصيـح مـن مالـك حقـوق الطبـع والتوزيـع. 

 

اير   2021 ي  كوبلنتس، شباط/فبر
 صورة الغالف -  نظرة عل قاعة المحكمة ف 

 حقوق النشر  محفوظة  لوكالة فرانس برس/توماس لونيس 
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  ملخص تنفيذي
ي أعظم:  "

( والمركز  SJACكوبلنتس" هو تقرير صادر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة ) عل بدء محاكمة مض   عامما خق 

( الحرب  جرائم  محاكمات  وتوثيق  للبحث  الغريب   (،ICWCالدولي  وإياد  رسلن  أنور  محاكمة  تطورات  ي 
ف  ينظر  والذي 

تقارير  بناء   وخلفيتها بإعدادها للمحاكمة مفّصلة عل  عتبر المن قامت 
ُ
وت بدأت   ظمتان.  ي 

البر المحاكمة 

ي 
ي 2020 نيسان/أبريل 23 ف 

ف  موظفير  سابقير   محاكمة ضد  أول  أسفرت   أجهزة ،   ، ي
الماض  العام  السورية. طوال  المخابرات 

عن حول المحاكمة  ي   معلومات 
ف  قصصهم  لرواية  الفرصة  الناجير   من  العديد  ومنحت  الدولة  مه 

 
تنظ الذي  التعذيب 

ط هذا  المحكمة. 
 
 التقرير الضوء عل الجوانب التالية للمحاكمة:  ويسل

  

محاكمة •  
ّ
عد
ُ
الحكومة   كوبلنتس ت ي 

ف  سابقير   عضوين  محاكمة  تجري  حيث  والمساءلة  العدالة  نحو  مهمة  خطوة 

النتهاكات.  غالبية  عن  المسؤولة  اقترصت السورية  اآلن،  بند القضايا وحبر  تحت  تجري  ي 
القضائية   البر الولية 

  جماعات مسلحة من غبر الدول مع استثناءات قليلة.  اءأعض العالمية عل

اإلنسانية.  • بارتكاب جرائم ضد  تهم  المتهَمير   لكل  هت    ُوجِّ
ّ
أن يتعلق   غبر  فيما  القضيتير   بير   ة  اختلفات كببر هناك 

ي 
. لذلك بالجرائم المزعومة وُرتببر كة المتهَمير  انتقاد قرار إجراء محاكمة مشبر ير   وتم تم 

َ
ي نهاية   فصلها إل محاكمت

ف 

  المطاف. 

ي / يناير   2021      المركز   السوري  للعدالة  والمساءلة 
،  كانون الثان  ي كوبلنبر 

 ©  محكمة الإلقليمية العليا ف 
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ضت كان • اعبر عقبات  الجمهور  هناك  بداية   وصول  منذ  السوري،  المجتمع  ولسيما  المحاكمة،  إل 

ر العقبات عدم هذه  وتضمنت المحاكمة. 
ّ
جمة إل اللغة العربية وعدم كفاية التصال توف بير  المحكمة   والتواصل البر

ي  المحاكمة وبدأت والجمهور. 
، األمر الذي خضّم  ف  ي

ي الجدول الزمب 
ات ف  ى إل تغيبر

ّ
   جائحة عالمية، مما أد

ً
أثر سلبا

  .مشاركة الجمهور عل

ي مستشفيات دمشق    –كانت ملفات قيرص   •
ي تم التقاطها ف 

ي    –صور آلف الجثث البر
مجموعة مهمة من األدلة ف 

الملفات، المحاكمة.  هذه  مفصلة،مصحوب وعملت  وتقنية  جنائية  بتحليلت  تسليط ة  عل   عل  الضوء 

والقتل عمليات مدى وأشارت التعذيب  سوريا  ي 
ف  الدولة  من  ي   المنّسقة 

ف  الرقمية  األدلة  استخدام  كيفية  إل 

  المحاكمات المستقبلية للجرائم الدولية. 

المتهَمير   • بشأن  المتوفرة  األدلة  ي 
ف  اختلف  المحاكمة وجود  المتعلقة   . اتضح خلل هذه  األخرى  العقبات  وتشمل 

جمة الناجم عن واللتباس باألدلة استعداد الشهود لإلدلء بشهاداتهم   الفورية لشهادات الشهود.  البر

ي سوريا، لكن كان هناك   •
ي ل تزال تعيش ف 

أعرب العديد من الشهود عن قلقهم عل سلمتهم وسلمة عائلتهم البر

د من جانب المحكمة
ّ
ي  ترد

  للشهود.  الحماية تداببر  أمر بتوفبر  إصدار ف 

ي   •
ي حير  كانت اإلجراءات جارية ف 

بذلت المحكمة بعض الجهود للتكيف مع التحديات الفريدة لهذه المحاكمة. فق 

ي 
ي مكتبتها السابقة لستضافة هذه  كوبلنتس مبب  آخر، أنشأت المحكمة اإلقليمية الُعليا ف 

قاعة محكمة جديدة ف 

ي وقت ل  المحاكمة. 
التفاعلوف  ي 

المحكمة ف  بدأت  العام،  ِشط حق من 
َ
ن الشفافية عل   بشكل  الجمهور لضمان  مع 

  .التقنية الرغم من المشاكل

 

  التوصيات: 

العالمية • القضائية  الولية  بند  تطّبق  ي 
البر الدول  عل  اعتبارها يجب  ي 

ف  تأخذ  الجرائم   أن  ي  لمرتكبر الكامل  النطاق 

ي 
. الفظيعة وملحقة كل من توّرط ف  ي ذلك المسؤولير  الحكوميير 

  جرائم دولية، بما ف 

ي التوعية  •
ي اعتبارها كيفية النخراط ف 

ي هذه األنواع من الدعاءات أن تأخذ ف 
ي تنظر ف 

ي للمحاكم البر
قبل المحاكمة، ينبغ 

 
ً
را ّ ترص  األكبر  للسكان  جمة العامة  البر خدمات  خلل  من  ذلك  ي 

ف  بما  المزعومة،  ال الفورية بالجرائم  وصول  وإتاحة 

بة المحكمة والقرارات جلسات إل   .الُمسبَّ

ي   •
 لوضع توجيهات عملية بشأن استخدام تداببر حماية الشهود البر

ً
عون العامون والمحاكم معا

ّ
يجب أن يعمل المد

ي 
  الشهود.  يواجهها توازن بير  متطلبات المحاكمة العلنية واألخطار المحتملة البر

•  
ً
 إضافيا

ً
 المحاكم دعما

وبناء قدرات للتعامل بشكل مناسب مع الظروف الخاصة المحيطة بالمحاكمات   يجب أن تتلقرّ

جرى تحت بند الولية القضائية العالمية. 
ُ
ي ت
  البر
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  المقدمة
يوماً مهماً في مكافحة اإلفالت    2020آذار/مارس،    23يمثل  

في  من العقاب على الجرائم المرتكبة خالل النزاع السوري.

كوبلنتس  ، َشَرعت المحكمة اإلقليمية العليا في  مثل هذا اليوم

بألمانيا بإجراءات المحاكمة الرئيسية ضد أنور رسالن وإياد  

  الغريب.

أن  متعرجاً. حيث  المحاكمة  هذه  إلى  المؤدي  الطريق  كان 

غير   السوري  النزاع  خالل  المرتكبة  الجرائم  لقاء  العدالة 

بسبب الدولية  الجنائية  المحكمة  في  الوصول  متاحة 

األمن إلى مجلس  في  مسدود  الخيارات طريق  أن  كما   .

مثل  الدولي،  المستوى  على  المساءلة  لتحقيق  األخرى 

هذه  لضحايا  أيضاً  متاحة  ليست  المخصصة،  المحاكم 

في   وعملت الجرائم. المحلية  القضائية  المالحقات 

العالمية ظل القضائية  الفراغ على الوالية  هذا  من  ملء 

خالل تقديم مرتكبي الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت في النزاع  

العدالة. إلى  كانت   السوري  كوبلنتس،  محاكمة  وقبل 

بند محاكمات تحت  السورية  القضائية  الجرائم  الوالية 

في   العالمية الموجودين  المتطرفين  المقاتلين  على  ترّكز 

اكن أخرى. وبالتالي، فإن محاكمة كوبلنتس ضد ألمانيا وأم

العدالة   في  مهمة  سابقة  تمثل  سابقَين  حكوميَّين  موظفيَن 

  الدولية.

المتهَمين مع  التحقيقات  المتّهَمين،   وكانت  قبل  من  مدفوعة 

أنه قام حيث .نفسيهما في  اشتبه  الذي  ع يخض كان أنور، 

قبل من  السورية،   أجهزة للمراقبة  المخابرات 

التحقيق في   وبعد الشرطة األلمانية بشأن مخاوفه. بمراجعة

المخابرات  في  دوره  الشرطة  اكتشفت  مزاعمه،  جدّية 

فقد السورية. إياد،  مع  وأما  صراحة  أكثر  بشكل  تحدّث 

إجراءات أثناء  األلمانية  الخاصة   السلطات  اللجوء  التماس 

لة القضيتين إلى المدعي العام االتحادي األلماني،  وتم إحا .به

اير 2020      مزود  من  طرف  ثالث/  ي مستهّل يوم محاكمة، شباط/ فبر
 © Ruptly المدىع عليهما ومحاموهما  ف 

http://about:blank/
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http://about:blank/
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عن   الناشئة  الجرائم  في  هيكلية  تحقيقات  يُجري  كان  الذي 

  .2011النزاع السوري منذ عام 

القبض برلين  تم  في  إقامتهما  مقر  في  وإياد  أنور  على 

التوال على  باالتينات  في   يوراينالند 

ضمن   .2019 ،شباط/فبراير 12 أنور  قضية  وكانت 

القضية  وكانت  برلين  في  العُليا  العدل  محكمة  اختصاص 

المرفوعة ضد إياد ضمن اختصاص المحكمة اإلقليمية العُليا 

كوبلنتس ضمّ  .في  تم  في   وعندما  تشرين   22القضيّتين 

العام 2019 ،أول/أكتوبر المدعي  اختار   ،

اإلقليمية  لدى الشكوى اعإيد األلماني االتحادي المحكمة 

كوبلنتس. في  و العُليا  االتهام  الئحة  المحكمة  أمرت  وأيّدت 

  .بالشروع في المحاكمة الرئيسية

أن أنور رسالن كان رئيساً لقسم التحقيق   الئحة االتهام تزعم

دارة المخابرات العامة  سيئ السمعة التابع إل 251 في الفرع

بدمشق )المعروف أيضاً باسم فرع الخطيب بسبب موقعه(.  

الشديد  التعذيب والحرمان  بالمشاركة في جرائم  وهو متهم 

من الحرية والعنف الجنسي والقتل كجرائم ضد اإلنسانية، 

الجنائي   القانون  بموجب  القتل  جريمة  في  الضلوع  وكذلك 

في   األلماني. الغريب  إياد  ، 40 والقسم 251 الفرعوعمل 

في وحشية  الفرعية  األقسام  أكثر  المخابرات  إدارة أحد 

و بالمساعدة  واتُهم  جرائم  ارتكاب في المشاركةالعامة، 

  اإلنسانية. ضد

وبعد مرور عام على المحاكمة، حدّد المركز السوري للعدالة  

والمساءلة والمركز الدولي للبحث وتوثيق محاكمات جرائم  

القانونية والسياسية باإلضافة إلى   المسائل العديد منالحرب  

مشترك بناءً  التحديات مشروع  المحاكمة  على  لمراقبة 

ويقدم بالتفصيل الجوانب  هذه  التالي  التقرير  ويتناول   .

مقترحات لضمان أن الجلسات في كوبلنتس والجلسات التي 

  افة، وشاملة، وتخدم مصلحة العدالة.تليها شف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

امسح رمز االستجابة السريعة أعاله لالطالع على مواقع  

  المحاكمة الرئيسية على خرائط جوجل أو لالطالع على

. من هذا التقرير    1و       1 ملحقينال  A B 
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الخلفية .  1 – الوالية القضائية العالمية  
الفضل كوبلنتس في يعود  بالوالية  iمحاكمة  يُدعى  لما 

العالمية الجنائية  .القضائية  القضائية  الوالية  أن  حين  وفي 

الداخلية، فإن هذا المبدأ يسمح تقتصر عموماً على الشؤون  

أجانب ضد ضحايا   جناة للدول بمقاضاة الجرائم التي يرتكبها

الخارج. في  القرن  مطلع ومنذ iiأجانب  من  األول  العقد 

الوطنية  تشريعاتها  في  المبدأ  هذا  الدول  أدرجت  الحالي، 

أفراد مّمن ارتكبوا  جناة في مالحقات قضائية ضد وَشَرعت

  iii جرائم خطيرة.

وعلى الرغم من أن التطورات األخيرة تُظهر أن عدد قضايا  

العالمية القضائية  المحاكم الوالية  في   المعروضة على  آخذ 

الجناة  ivاالزدياد، جميع  تستهدف  ال  أنها  إال 

جهات  أعضاء ترّكز معظم الحاالت على حيث المزعومين.

الدول مسلحة غير  متطرفة. من  جماعات  ذلك  v أو  ويرجع 

مالذ آمن"  توفير يقة أن معظم الدول تتبع نهج "عدمإلى حق

الدولية من الجرائم  إلى حرمان مرتكبي  مكان   الذي يهدف 

في المقابل، وبناًء على نهج "الُمنفِّّذ العالمي"،   vi .يلوذون إليه

حسن،  جميل  بحق  توقيف  مذكرة  ألمانيا  أصدرت 

الجوية، إدارة مدير مذكرة  viiالمخابرات  فرنسا  وأصدرت 

المخابرات العامة في   إدارة قيف بحق علي مملوك، مديرتو

سوريا كالهما يزال وال viii سوريا. أي   في  هناك  وليس 

للمحاكمة لتقديمهما  المنظور.  احتماالت  المستقبل  في 

ألن   مذكرات تتمتع وبالتالي، أكثر  رمزية  بقيمة  التوقيف 

تسلّم لن  السورية  فيها الحكومة  المسؤولين  لن   كبار  كما 

  ix دول أخرى ال يزالون يتحركون فيها بحّرية. مهمتسلّ 

تقديم  فيها  يتم  التي  األولى  المرة  كوبلنتس  محاكمة  وتمثّل 

اثنين من الجناة المزعومين المنتمين إلى الحكومة السورية  

ي عل  زي ضابط المحكمة،  كوبلنتس، أيلول/ ستمبر  2020     من  طرف  ثالث/ 
 Ruptly © شارة الجهاز القضان 
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دولية. جرائم  الرتكابهما  الرغم للمحاكمة  من   وعلى 

بالّرتب المتعلقة  عليهم االنتقادات  للمدّعى  ا المتدنية 

في القسم التالي(، يمكن أن تعمل  الذي ستتم مناقشته )األمر

هذه القضية على تعزيز إجراءات الوالية القضائية العالمية 

المستقبل، السوري. في  السياق  في  إلى   السيما  وباإلضافة 

أخرى قضايا  عدة  تُساعد  قد  كوبلنتس،  تحت  محاكمة 

اء إطار قانوني  الوالية القضائية العالمية في ألمانيا في بن بند

  .ذات الصلة بسوريا لمزيد من القضايا

  قضية الفتاة اليزيدية

محاكمة بدء  من  فقط  واحد  يوم  بدأت   بعد  كوبلنتس، 

أخرى بند محاكمة  القضائية   تحت  ي  الولية 
ف  العالمية 

ي 
ف  ألمانيا.   2020 ،نيسان/أبريل 24 فرانكفورت، 

ُ
ق  ، 
ّ
م  د

ي تنظيم الدولة اإلسلمية، طه  
المقاتل السابق المزعوم ف 

ج.، إل المحاكمة ألول مرة. وهو متهم بارتكاب جريمة  -ال

جماعية خمس   بحقّ  إبادة  العمر  من  تبلغ  يزيدية  طفلة 

وجرائم  وأفعال سنوات، أخرى،  جماعية  ضد    إبادة 

إرهابية   منظمة  إل  والنتماء  حرب،  وجرائم  اإلنسانية، 

 . بالبشر جار 
ّ
الت  عن 

 
، فضال ي اإلرهانر والقتل  أجنبية، 

 x   ي
وف 

ة بسوريا، إل أن لها   حير  أن القضية نفسها ل تتعلق مباشر

اع   تداعيات بعيدة المدى عل قضايا مستقبلية متعلقة بالب  

أن السوري.  المرفوعة ضد ط حيث  الالقضية  هي  -ه  ج. 

األقلية   ضد  الجماعية  اإلبادة  هم 
ُ
ت تتضمن  ي 

البر األول 

يدية ي   وهي  – البر 
ف   

ً
أيضا ارتكابها  تم  جريمة 

قرار القضاة بشأن ما إذا كانت جرائم داعش   وإن xi سوريا. 

ضد يديير   المرتكبة  سيكون   البر  جماعية  إبادة  ل 
 
تشك

به نموذج بمثابة القضائية   تحتذي  الولية  قضايا 

ي  يةالعالم
ف  تنظر  ي 

البر ارتكبها   المستقبلية  ي 
البر الجرائم 

يديير   داعش ضد ي سوريا.  البر 
  xii ف 

محاكمةو  ي 
ف  الحال  هو  المحامون   كما  انتقد  كوبلنتس، 

النوع   عل  والقائم  الجنسي  العنف  استبعاد  الدوليون 

التهم.  الجتماىعي  كلتا xiiiمن  ي 
تم وف   ، توجيه   القضيتير 

بارتكاب ي   التهام 
األلمان  القانون  بموجب  الجنسي  العنف 

. عل سبيل المثال، لم   أو كعنف قائم عل النوع الجتماىعي

جار
ّ
الت تضمير   يديات يتم  ي   بالبر 

ف  داعش  قبل  من 

هم. 
ُ
ي  الت

ي وف  تشر ي 
ف   
ً
الدعاء طلبا م محامو 

ّ
قد ن  كوبلنتس، 

/نوفمبر  ي
فيه ،2020 الثان  ي   بالتوصيف يطالبون 

القانون 

ضد   كجريمة  بها  المشتبه  الجنسي  العنف  ألعمال 

  xiv اإلنسانية. 
ّ
العام ورد عاء 

ّ
  الد

ً
ا مشبر ة،  ة وجبر 

فبر إل   بعد 

أدلة توجد  ل  بالذات،  القضية  هذه  ي 
ف  إلعادة   أنه  كافية 

هم
ُ
الت هذه  ي  xv . تقييم 

البر األدلة  مجمل  إل  تم  وبالنظر   

القضاة   قّرر  اآلن،  حبر  عليها  الحصول 

ي 
العنف   اعتبار 2021 آذار/مارس  ف  حوادث 

Sign of the Higher Regional Court in Koblenz © SJAC 

 لفتة محكمة كوبلنتس اإلقليمية العليا   – 

 حقوق النشر  محفوظة  للمركز  السوري  للعدالة والمساءلة 
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ي  – الجنسي 
المتهم   البر أن  ُيزعم 

  كان أنور
ً
وليس كما   جرائم – فيها متواطئا اإلنسانية  ضد 

 . ي
ي السابق، كجرائم فردية بموجب القانون األلمان 

  xvi ف 

  القضية ضد الدكتور عالء م.

قضية   ي 
السلطات  ف  قبل  من   

ً
حاليا التحقيق  قيد  ثالثة 

الجنسي   العنف  هم 
ُ
الت تشمل  أن  المرّجح  من  األلمانية، 

 .
ً
أيضا اإلنسانية  ضد  م.،   وإن كجريمة  علء  به  المشتبه 

ي 
ف  سابق  لشعبة مشق   طبيب  العسكرية   تابع  المخابرات 

ي حمص،
ذّمة محتجز ف  حزيران/يونيو   عل  منذ  التحقيق 

2020 . xvii ارتكاب التحقيق نأ وُيقال حول  عنف   يدور 

محاولة شكل  عل  ضد   التعقيم جنسي  القشي كجريمة 

ارتكبها عمل اإلنسانية  به  السورية   لدى مشتبه  الحكومة 

 . ي
مدن  م  xviii كطبيب 

ّ
يقد لم  العام  ىعي 

ّ
المد أن  حير   ي 

وف 

التوقيف   ي 
مذكرنر فإن  بعد،  العامة  الشكوى 

ظهران أن ال والثانية األول
ُ
سلطات األلمانية  ضد علء م. ت

لمساءلة اع   تواصل جهودها  الب   أطراف  من جميع  الجناة 

  xix السوري. 

عل   سوى  كوبلنتس محاكمة وليست األول  الخطوة 

والمساءلة العدالة  لتحقيق  طويل  اع   طريق  الب   لضحايا 

ي  السوري. 
ي   وينبغ 

ف  وخاصة  األخرى،  والدول  ألمانيا  عل 

ي   ائيةأن تأخذ كل تحقيق وملحقة قض أوروبا،
ومحاكمة ف 

ظل الولية القضائية العالمية كتجربة تعليمية للبناء عليها  

لذلك  المستقبلية.  القضايا  ي 
األمر   ف  يقترص  أل  يجب 

لجريمة   عل المسبوقة  غبر  "المحاكمة  بهذه  اإلشادة 

ترتكبها التعذيب ي 
  xxالدولة"، البر

ً
أيضا تقييم   إجراءُ  ولكن 

للمسائل والعملية   نقدي  من  القانونية  مزيد  إلدخال 

أجل عل التحسير   من  اآلليات  الجناة   مساءلة هذه 

 .   وضمان المشاركة الفعالة للضحايا والناجير 
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 حقوق النشر محفوظة لـ"صوت دمشق" 
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التُهم – منفصلتان ضيتانق .  2 
لمحاكمة األول  اليوم  ي 

لئحة   ف  تلوة  تمت  كوبلنتس، 

المحكمة.  ي 
يربو   حيث شد xxi التهام ف  لما  العام،  ىعي 

ّ
المد

الساعة، ي  عل 
البر والجرائم  األفعال  هت   تفاصيل  ُوجِّ

هم
ُ
الحكومة   إل  بارتكابها ت ي 

ف  ير  
َ
السابق ير  

َ
المسؤول

حير   السورية.  ي 
المتهمير    وف  كل  إليهما   أن  هت  ُوجِّ

هم
ُ
بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، إل أن هناك اختلفات   ت

هم. 
ُ
الت ي 

األدلة   وإن ف  جودة  جانب  إل  الحقيقة،  هذه 

إل المطاف  نهاية  ي 
ف  أدت  مة، 

ّ
المحاكمة   فصل المقد

ي 
اير 17 ف  قضية   وإل  2021 ،شباط/فبر ي 

ف  حكم  إصدار 

ي 
اير 24 إياد ف    xxii .1202 ،شباط/فبر

التهام لئحة  عقيد  xxiiiوتزعم  برتبة  رسلن كان  أنور  أن 

ي الفرع
 لقسم التحقيق ف 

ً
. وبــهذه الصفة، 251 وعمل رئيسا

 عن إجراء
 
اف   مع تحقيقات كان مسؤوال المعتقلير  واإلشر

ىعي  ووّجه .عليها
ّ
 الُمد

اإلنسانية   بارتكاب التواطؤ تهمة أنور  إل العام ضد  جرائم 

ي 
قتل xxivقضية، 4,000 ف  ذلك  ي 

ف  .  58 بما 
ً
كما   xxv شخصا

ي البداية بالغتصاب والعتداء الجنسي الجسيم  
هم أنور ف 

ُ
ات

 . ي
األلمان  القانون  أن   xxvi بموجب  بعد  فيما  القضاة  ووجد 

الفرع ي 
ف  الجنسي  كجزء  251 العنف  كب 

ُ
ارت   قد 

الحكومة   اعتداء من قبل  من  ي  ومنهجر النطاق  واسع 

وبالتالي  الحوادث السورية،  هذه  توصيف  أنها   تم  عل 

اإلنسانية.  ضد  فقد   xxvii جرائم  التهام،  لئحة  وبحسب 

ِكبت 
ُ
الجرائم   ارت

، 7و 2011 نيسان/أبريل، 29 بير    .2012 أيلول/سبتمبر

إياد أن  ُيزعم  أخرى،  ناحية  ي   ومن 
ف  يعمل  كان 

الفرع قسم وهو ،40 القسم مع  باعتقال  251 تعاون 

الفرع.  إل  ونقلهم  هم  األشخاص 
ّ
إياد   وات العام  ىعي 

ّ
الُمد

والمشاركة ي  بالمساعدة 
اإلنسانية  ف  ضد  جرائم  ارتكاب 

ي 
األقل  حالة 30 ف  عل 

ين   شهر وحبر  2011 أيلول/سبتمبر  شهر  من تشر

  xxviii .2012 األول/أكتوبر

اير  2021      وكالة فرانس برس/ توماس لونيس  ي نقاش قبيل إعلن الحكم الصادر بحّق إياد الغريب ،  شباط/ فبر
 © توماس لونيس /الدعاء العام ف 
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  رتب المتوسطةالجناة المنشقّون من ذوي ال

ي الرتب  
ي لئحة التهام ف 

يتمثل أحد الجوانب الواضحة ف 

. بينما كان أنور  هَمير 
ّ
 لكل المت

ً
برتبة عقيد   المنخفضة نسبيا

التحقيق وقاد ي  قسم 
العامة،  إدارة  فروع أحد ف  المخابرات 

بشكل   ُيوصف  أنه  إل 

ة أكبر 
ّ
يي  بأنه دق وكان   .متوسطة رتبة من جانبر

إياد أدن   إياد منصب كان  حيث  ذلك،  ضابط   برتبة من 

أول( )مساعد  بطاقة صف  المخابرات   بحسب  هوية 

ي   xxix .الخاصة به
وانتقد البعض حقيقة أن "أول محاكمة ف 

بشأن تمارسه التعذيب العالم  ل الذي  فيها   يتم الدولة" 

المقابل محاكمة ي 
وف  المستوى،  رفيغي   

تجري   ،مسؤولير 

الرتب  من جناة محاكمة  المتوسطة ذوي 

.  والذين  ةوالمنخفض   xxx كانوا مجّرد جزء من آلة أكبر

ي  
انتقاد اختيار القضايا، يجب عل المرء أن يأخذ ف  وعند 

المحافل   وغياب  المستمر  اع  الب   ضوء  ي 
ف  أنه  العتبار 

البديلة، القضائية القضائية  الملحقات  والمحاكمات   فإن 

ي دول المحلية
ر الوحيد المتاح لتحقيق  أجنبية هي الخيا ف 

ي  
ف  السورية  الحكومة  ارتكبتها  ي 

البر الجرائم  عن  المساءلة 

هذا الوقت. ومع ذلك، ل يمكن إجراء مثل هذه المحاكمات  

ي 
جري المحاكمة إل ضد األفراد الذين يمكن للدولة البر

ُ
أن  ت

ي معظم  
تعتقلهم ألن المحاكمات الغيابية غبر مسموح بها ف 

ل   .الدول العتقالوبينما  أوامر  كبار  الصادرة تزال  ضد 

ي   xxxi،قيد النظر  المسؤولير  
عون العامون ف 

ّ
فقد تمكن المد

من تأمير  اعتقال العديد من   إطار الولية القضائية العالمية

  xxxii المتوسطة.  ذوي الرتب الجناة من

الخطوة   أنها  عل  المحاكمة  هذه  إل  النظر  يجب  لذلك 

عل طويل   األول  العدالة  طريق  نحو 

الحكومة   عن والمساءلة ارتكبتها  ي 
البر الجرائم 

المحكمة   السورية.  مثل  الدولية  المحاكم  تجربة  ومن 

تركز   ما   
ً
غالبا السابقة،  ليوغوسلفيا  الدولية  الجنائية 

من الجناة  عل  المبكرة  ذوي   القضايا 

توقفهم المنخفضة الرتب  أن  يمكن  السلطات   الذين 

بعد   يواجهون  ثم  ذلك  المختصة 

.  المحاكمة
ً
ي   شخصيا

ف  بما  اللحقة،  للمحاكمات  ويمكن 

الجناة  ضد  المحاكمات  أن  من ذلك  العالية،  الرتب  ذوي 

ي عل هذه المحاكمات السابقة. 
  xxxiii تبب 

هو أن كل المتهمير    كوبلنتس وإن النتقاد اآلخر لمحاكمة

ان. 
ّ
إل المعارضة، عل الرغم   حبر أن أنور انضّم  xxxiv منشق

بالفعل مع  من   انخرط  إذا كان قد  ما  الواضح  أنه من غبر 

ويزعم المنتقدون   .تم ذلك حركة المعارضة وإل أي مدى

ي 
ز عل الجناة الذين ما   أن الملحقات القضائية ينبغ 

 
أن ترك

جانب زالوا إل  ون 
ّ
أولئك   يصطف عل  وليس  الحكومة 

وعارضوها.  الحكومة  عن  وا 
ّ
انشق تمت   كما xxxv الذين 

وجود   فإن أعله، اإلشارة لحقيقة  عملية  نتيجة  هذه 

ي 
ف  ير  

ّ
منشق ي  الدول مسؤولير  

تجري   البر

النشقاق  .المحاكمة فيها يمنع  ل  أخرى،  ناحية  ومن 

عمل   أثناء  كبت 
ُ
ارت ي 

البر األفعال  عن  الجنائية  المسؤولية 

ه   ي الحكومة السورية. ومع ذلك، يمكن أن يعتبر
المسؤول ف 

،
ً
فا
ِّ
 مخف

 
  إصدار األحكام.  عند مالسي القضاة عامال

  المشتبه بهم والشهود المّطلعون 

أثار محامو الدفاع عن إياد وآخرون مخاوف بشأن التفريق  

بير  الشهود المطلعير  والمشتبه بهم والمعايبر المستخدمة  

  .  به ومبر
ً
لتحديد ما إذا كان الشخص المطلع ُيصبح مشتبها

ىع محامو الدفا 
ّ
ي وقت مبكر من المحاكمة، اد

ع عن إياد  وف 

به   استجوابه كمشتبه  يتم  بأنه كان  علم  يكن عل  لم  أنه 

طة  الشر استجوبته  عندما  كشاهد  وليس 
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لذلك، xxxvi األلمانية.  إفادته أفصح ونتيجة  ي 
ُيدينه،   ف  عّما 

واعتقاله  ضده  تحقيقات  إجراء  إل  النهاية  ي 
ف  ى 

ّ
أد مما 

  xxxvii .ومحاكمته

استمعت   التحقيقات،  شهود  وخلل  إل   
ً
أيضا طة  الشر

ه   وجَّ
ُ
ي المحكمة لكن لم ت

 ف 
ً
مطلعير  أدلوا بشهادتهم لحقا

اتهامات.  هت xxxviiiإليهم  ُوجِّ حول   إليه وعندما  أسئلة 

كيفية اتخاذ قرارات فتح تحقيقات ضد موظفير  سابقير   

 
ً
ردا العام  المدىعي  م 

ّ
قد السورية،  الحكومة  ي 

فيه   ف  ب 
ّ
تجن

الجنائية ضد األفراد   ىلدعاو حيث أشار إل أن ا .التجريــــح

عل   واقعية كافية  "دلئل  هناك  تكون  عندما  إل  تبدأ  ل 

ي جريمة". 
ف  ما  القضايا،   xxxixتوّرط شخص  هذه  مثل  ي 

وف 

ي  
ي ف 

ىعي العام سلطة تقديرية معّينة بشأن المض 
ّ
يكون للمد

مع القانون   به المشتبه التحقيقات  بموجب 

 . ي
أو  xl األلمان  ظهور  بمجرد  أنه  بير   ويبدو  التشابه  جه 

مع تم  التحقيقات  وإياد،  ما   أنور  الجمع 

اض  xliالتحقيقات بير   الفبر لديه   وتّم  العام  ىعي 
ّ
الُمد بأن 

بهما.  المشتبه  كل  ضد  قوية  السؤال   قضية  وإن 

المقام  نفسه يطرح  الذي ي هذا 
العدل   هو ف  إذا كان من  ما 

للغريب التهام  حير   توجيه  ي 
ل ف 

َ
آخرون   َمث لعون 

ّ
مط

ح المحاكمة أنه يجب عل  كشهود ف
ّ
قط. ومع ذلك، توض

األلمانية مع   السلطات  بوضوح  التواصل  تحرص عل  أن 

المحتملة والعواقب  حقوقهم  بشأن  لإلفصاح   الشهود 

  xlii المعلومات المتعلقة بأنشطتهم.  عن

  محاكمة مشتركة

كبت  
ُ
ي ارت

ي كلتا الحالتير  بالظروف البر
تتعلق أوجه التشابه ف 

نفسها  ف الزمنية  ة  الفبر خلل  المزعومة  الجرائم  يها 

بالفرع 2012و 2011 بير   مرتبطة  حيث  251 وهي   ،

بحسب   ووحشية"،  منهجية  تعذيب  "أساليب  مورست 

كة، كانت   xliii لئحة التهام.  ي ضوء هذه القواسم المشبر
وف 

كة، ألنها سمحت   إلجراء هناك بعض الفوائد محاكمة مشبر

تأخبر  محاكمةبإجراء   إل  دونما  الحاجة  ب 
ّ
تكرار  وتجن

المثال،   الشهود. عل سبيل  ي ذلك شهادات 
ف  بما  األدلة، 

ضد   إثبات يجب للجرائم  السياقية  العنارص 

 "العتداء اإلنسانية،
ً
ي وواسع النطاق ضد   وتحديدا المنهجر

،" المدنيير  هذه   xlivالسكان  ي 
ف  فقط 

شها .الواحدة المحاكمة خلل  من  ذلك  العديد  وتم  دات 

عن  تفاصيل  موا 
ّ
قد الذين  اآلخرين  والشهود  اء  الخبر من 

الجتماعية،  والجوانب  السوري،  التاريــــخ 

الذي   العنف وراء والخلفيات

من   xlv الحكومة.  تمارسه ُيطلب  لم  ذلك،  إل  وباإلضافة 

ضحايا التعذيب المثول واإلدلء بشهاداتهم إل مرة واحدة،  

ل من خطر التعرض للص  مما
 
وبما أن   دمات مرة أخرى. قل

ضد   الجرائم  تناقش  ي 
البر األول  كانت  القضية  هذه 

ارتكبتها اإلنسانية ي 
هناك   البر تكن  لم  السورية،  الحكومة 

مما إليها،  الرجوع  يمكن  جميع   اقتض   سوابق  تحليل 

المحاكمة   ضمنت   ، وبالتالي المحكمة.  ي 
ف  الجوانب 

حصول  كة  محاكمة كل  المشبر عل  دونما   المتهمير  

الذي xlvi،أخبر ت الوقت  من  قلل  الحبس   أمضياه مما  ي 
ف 

 . كة الحتياطي المشبر المحاكمة  كانت  إذا  مجحفة  وما 

ي  بحق
الجان  باعتباره  يظل   ذي إياد  األدن   الرتبة 

 
 
 .برسم اإلجابة سؤاال
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  الُحكم الصادر بحّق إياد الغريب 

ِصلت
ُ
ي   ف

ف  رسلن  وأنور  الغريب  إياد    17محاكمة 

اير،  شب إياد  2021اط/فبر ضد  بالحكم  طق 
ّ
الن وأعقبها   ،

ي  
أنور،   24الغريب ف  اير. وبينما تستمر محاكمة  شباط/فبر

ي أخذها بعير   
ي جوانب مهمة كان ينبغ 

يبحث القسم التالي ف 

وكذلك  العقوبة،  تحديد  ي 
ف  العتبار 

ي  النقاش
  إياد.  الصادر بحقّ  للُحكم العلب 

  عدد محدود من األدلة

ي 
الُحكم التعليل ف  أن  إل  القضاة  أشار  الصادر   الشفوي، 

  بحقّ 
ً
ممكنا يكن  لم  إفادته إياد  فيها   لول  كان  ي 

البر

أمام xlviiلنفسه إدانة بها  أدل  ي 
اللجوء   سلطة والبر

ي حير   األلمانية. 
كانت هناك أدلة قوية تدعم الستنتاج  وف 

السورية الحكومة  النطاق   ترتكب بأن  واسع  اعتداء  

 ومنهج
ً
منذ   يا المدنيير   السكان  ضد 

إياد  دور على محدودة أدلة هناك كانت ،2011 آذار/مارس

الد  والعدد ،251 الفرع إلى ونقلهم األشخاص، اعتقال في 

هناك   للضحايا. قيق أن  القضاة  ضحية    30ووجد 

الجمع(   إفادة عل بناء   )بصيغة  "حافلت"  بوجود  إياد 

المعتقلير   لنقل  ستخدم 
ُ
  .ت

ً
ي  للقضا ووفقا

يعب  هذا  فإن  ة، 

حافلتير   األقل اثنتير   وجود  ولدى   .عل 

أن مع ذلك مقارنة ر 
ّ
قد الشهود  أحد  أن  كل  سعة حقيقة 

ً  15 كانت حافلة إل   xlviiiاألقل، على شخصا القضاة  خلص 

إياد نقل      30أن 
 
الفرع   معتقال . وعل  251عل األقل إل 

النتيجة، إل أن ها  الرغم من وجود أدلة واقعية تدعم هذه 

إفادات األدلة عدا عن  إياد.   مثال صارخ عل مدى ضآلة 

ي  
يعب  العربية  اللغة  ي 

ف  الجمع  فإن  ذلك،  عل  )علوة 

إياد ربما كان يتحدث عن ثلث   ثلثة ي أن 
، مما يعب  فأكبر

  ضحية(.  45حافلت وما ل يقل عن 

القضية، العام  عاء 
ّ
الد رفع  لديهم   وعندما  كانت  ربما 

  إفادات
 
تفصيال إياد أكبر  لنفسه من  إدانة  غبر  .فيها 

التحادية  أن العدل  أجزاء   وجدت األلمانية محكمة  أن 

طة األلمانية كانت أدلة غبر مقبولة ألنه   إفادة من إياد للشر

بأنه سيتم استجوابه   حينها حسب األصول لم يتم إبلغه

  xlix كمشتبه به ولم يتم ضمان الحقوق المحددة. 

ام   احبر المطاف  نهاية  ي 
ف  القضيتير   بير   الفصل  وقد كفل 

م
َ
ُيحاك أن  ي 

ف  إياد  تأخبر  حق  وبطريقة  دونما 

القضيتير   الفصل وبعد l .منصفة بالحكم،   بير   والنطق 

المدىع عليه السوري  إياد  الغريب  يصل  لسماع الُحكم الصادر  بحقه،   24  

اير   2021 - حقوق النشر   محفوظة لمزود   من  طرف  ثالث/   Ruptly شباط/ فبر
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اآلن رمزي أصبح  ُيدان   بشكل  العالم  ي 
ف  شخص  أول 

والمشاركة ارتكاب بالمساعدة  ي 
اإلنسانية   ف  ضد  جرائم 

  ارتكبتها الحكومة السورية. 

االنشقاق بصفته ضابط صف )مساعد أول( برتبة  

  متدنية

أنه   ون عل  به كثبر الحكم احتفل  انتصار عل  فور إعلن 

األسد.  بشار  حرب  مجرمي  غبر   أحد 

منخفضة جان   مجّرد كان إياد أن ي   .برتبة 
وينبغ 

 
ّ
السجن أو السّجانون يتمتع أل من   سائقو  بالحصانة 

ي الدولي   وتدعم الملحقة القضائية. 
سوابق القانون الجنان 

ي يكون فيها الجناة
ي الحالت البر

ذوو   المسؤولية الجنائية ف 

المتدني   ةالرتب 
ً
آلة جزءا الموت   من 

 . النازيير  السابقير    السّجانير   يستمر تسليم  حيث  والتدمبر

حيث ألمانيا  ي 
ف  وجودهم   ومحاكمتهم  عل  األدلة  تقترص 

النازية.  وعملهم العتقال  معسكرات  ي 
هذه   liف  ي 

ف  لكن 

الصادر  الحالة، يجب أل يتجاوز الخطاب المحيط بالحكم

 كان إي  إذ الواقع.  حدود إياد بحقّ 
ً
ي   برتبة متدنية اد ضابطا

ف 

ي  آلة أكبر بكثبر للجرائم 
  .سوريا المرتكبة ف 

القضاة الحقيقة  وواجه  هذه  تناول  ي 
ف  صعوبة   

ً
أيضا

إحدى   وكانت  عقوبته.  تحديد  عل  وعواقبها 

اتيجيات الرئيسية للدفاع هي القول بأن إياد ترصف   السبر

اإلكراه.  ّ  ولقد lii تحت  باإلكراه   حبر فع 
ّ
الد تطبيق 

يوغوسلفيا   لعقود.  القانون قهاءف محكمة  بداية  فمنذ 

تطبيقه.  حول كيفية  القضاة  انقسم  وبالفعل،   السابقة، 

حول مقدار المخاطر  المنطقية يمكن أن تختلف العقول

ب ارتكاب  
ّ
ي يجب عل الشخص تحملها لتجن

الشخصية البر

دفاعه، liii جريمة.  بأن وبحسب  أمامه إياد ُيزَعم  يكن   لم 

القانونية غبر  األوامر  اتباع  سوى  الصادرة   خيار 

لطلب   رؤسائه.  من الدفاع  هذا  استخدام  يكون  وقد 

ئة ي اعتبار التبر
 بعيد المنال، ومع ذلك، كان ينبغ 

ً
هذه   أمرا

ي تقرير
  الحكم.  الحجج عوامل مخففة ف 

بإمكانه أن يتظاهر  إياد كان  ي المقابل، وجد القضاة أن 
وف 

أن يحاول ببساطة الهروب وسط  بأنه مريض أو مصاب أو  

شهادة   .مضطرب حشد كببر  إل  حججهم  ي 
ف  واستندوا 

ي 
ف  سابق  موظف  وهو  الشهود،  المخابرات   إدارة  أحد 

ي العتقالت باستخدام  
ب المشاركة ف 

ّ
العامة، قال إنه تجن

ومع ذلك، فإن هذا الشاهد،   liv المرض واإلصابات كأعذار. 

وا   ممن باإلضافة إل آخرين    lvللعمل،لم يحرص 
ً
ذكروا أيضا

رؤسائهم، قبل  من  استجوبوا  لبعض   أنهم  ِقلوا 
ُ
واعت بل 

به
ُ
اشت عندما  كذبوا.  الوقت  أنهم  ي 

سيواجه   ف  إياد  وكان 

للتعذيب، وسيتعّرض  وبالتالي   lviالسجن 

ب   التظاهر فإن
ّ
لتجن أخرى  أعذار  استخدام  أو  باإلصابة 

حياته   ُيعّرض  أن  يمكن  كان  العتقالت  ي 
ف  المشاركة 

للخطر. و  وحريته  األوامر   أطرافه  عض  قد  إياد  وإذا كان 

ي 
الحادثة ف  من   المعينة تلك  النظر  قيد 

"حاد   عندما – المحاكمة قبل مخلوف  حافظ  أمر 

– المتظاهرين جميع على النار بإطالق 40 القسم "المزاج

  لكان 
 
ي الحال.  باإلمكان أن ُيردى قتيال
  lvii ف 

لعائلته المحتملة  التهديدات  النشقاق،   وحول  حالة  ي 
 
ف

ي  
وجد القضاة أن إياد غادر دمشق دون عائلته للختباء ف 

مدينة أخرى لعدة أشهر. وأشاروا كذلك إل أنه خلل هذا  

وتمكنت   للستجواب  سوى  زوجته  تتعّرض  لم  الوقت، 

ي النهاية من النضمام إليه ومغادرة سوريا. وأضاف  
عائلته ف 

إذا كان إياد قد فكر  القضاة أنهم ل يستطيعون تحديد ما  

خريف   ي 
ف  الجرائم  ارتكب  أن  بعد  النشقاق  ي 

ف  بالفعل 

ي   2011
/يناير   وقبل النشقاق ف  ي

. وقال  2012كانون الثان 

اء lixوالشهود  lviiiالعديد من المطلعير   للمحكمة إنه   lxوالخبر

أن المرء  عل  يجب  سوريا  ي 
تيبات  ف  البر ُيجري 
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  اللزمة
ً
شا حياة   لنشقاقه  أو  بحياته  المخاطرة  لعدم 

، ليس من الواضح أي نوع من األدلة كان   lxi .عائلته وبالتالي

ي القضاة إلثبات أن إياد سغ للنشقاق. 
ض  ُ
  سبر

  مالحظات ختامية على الحكم الصادر بحّق إياد

، أول من صدر  كان إي  رتبة بير  المتهَمير 
اد الغريب، األدن 

 ، بحقه حكم بعد فصل محاكمته عن محاكمة أنور. وبالتالي

الحكم هو الصادر  فإن  قضيته  ي 
ي   األول ف 

ف  نوعه  من 

أن  العالم )رغم  السورية  الحكومة  ي 
ف  سابق  موظف  ضد 

ي   lxiiالسويد العرنر الجيش  ي 
ف   

ً
سابقا  

ً
عضوا أدانت 

حير    السوري(.  ي 
ُحكموف   

ً
حقا دللة أنه  تاريخية   ذو 

للجرائم   بارزة  ي 
القضان  بالتقييم  يتعلق  فيما 

ي 
ل   ترتكبها البر أنه  إل  سوريا،  ي 

ف  اإلنسانية  ضد  الحكومة 

الضعف نقاط  عل  التعرف  المهم  من  ي   يزال 
ف 

ي  بإفادة المتعلقة األدلة
البر لنفسه إياد  إدانة  فيها  وأن  كان 

باعتباره كانت خياراته  ع محدودة، 
ً
برتبة  نرصا

ي  متدنية
المخاطرة   المخابرات، جهاز ف  دون  للنشقاق 

أشته.  حياة  أو  بداية   بحياته  هي  هذه  ألن   
ً
ونظرا

من عملية الجناة  العدالة،   لتقديم  إل  السورية  الحكومة 

ي 
القضية الصادر للُحكم ينبغ  هذه  ي 

صدور   ف  يثلج  أن 

تكون أن  يجب  ولكن،   . عملية   هذه الناجير   
ً
أيضا

م
 
جري فيها الملحقة القضائية. لل تعل

َ
ي ت
  دول البر
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19-كوفيد جائحة زمن في محاكمة  .3 
من   لمحاكمة كوبلنتس أصالً  الفريدة يباتتالتر باإلضافة إلى

المشاركة األطراف  عدد  الجديدة حيث  في   والتهم 

إضافية  سياق تحديات  المحاكمة  تواجه  الدولية،  الجرائم 

كوفيد جائحة  الجلسة   فقد .العالمية  19-بسبب  بدأت 

في   العلنية للمحاكمة  في  ،2020 ،نيسان/أبريل 23األولى 

الذي تخ الوقت  ألمانيا  منكانت  ببطء  اإلغالق  حالة رج 

من نوع   زجاجية بقواطع وتم تحديث قاعة المحكمة .األولى

المقاعد   وكانت  )بليكسي(، 

التباعد  محدودة الجمهور ُشرفة في لمتطلبات  لالمتثال 

ً  االجتماعي. مرتفعا بالمحاكمة  االهتمام  األسابيع   وظل  في 

إلى أدّى  مما  في وقوف األولى  أمام   الناس  طويلة  طوابير 

المحكمة. بدء  اصطفّ  حيث مبنى  من  ساعات  قبل  الناس 

بينما   الجمهور،  ُشرفة  في  مقعد  على  للحصول  الجلسة 

الدخول. ُمنع من  في   اآلخرون  المحاكمة  مراقبو  وحضر 

وقدّموا  محاكمة المركز السوري للعدالة والمساءلة كل جلسة

  .المالحظات التي دّونوها تقارير مفصلة بناًء على

وتم تقليص    19-انخفض عدد حاالت اإلصابة بكوفيد وعندما

، بدا أن  2020القيود المفروضة في ألمانيا خالل صيف عام  

يعد من الصعوبة  ولم بالمحاكمة قد تضاءل. الجمهور اهتمام

وقد يكون هذا بسبب حقيقة أن المراقبين   .بمكان تأمين مقعد

حيث   .لجلساتالناطقين بالعربية ال يملكون وسيلة لمتابعة ا

للصحفيين  كانت فقط  متاحة  الترجمة  أجهزة 

أمرت التدابير عقب المعتمدين التي  المحكمة  األولية  بها 

االتحادية  في  الدستورية  األلمانية 

نظراً   lxiii .2020 ،آب/أغسطس 19 ذلك،  إلى  وباإلضافة 

كوفيد تتطلب  19-لقيود  بين   1.5مسافة   ترك التي  متر 

للجم األشخاص، يُسمح  مترجم  بالحضور هور لم  برفقة 

الحاضرين بعض  وتلقّى  مترجم  شخصي.  رافقهم  الذين 

لمتابعة   دون خيار تركهم مما تحذيرات من ضباط المحكمة،

  lxiv.الذي جرت فيه في الوقت الجلسات

 لفتة  من  الهلل األحمر  السوري  للتوعية  بـ كوفيد-19،  دمشق      صوت دمشق  ©
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ألمانيا إلى حالة    19-ومع ازدياد عدد حاالت كوفيد وعودة 

المفر 2020اإلغالق في نهاية عام   القيود  وضة ، أصبحت 

على حضور المحاكمة أكثر وضوحاً. حيث ال يُسمح باإلقامة 

في رحالت العمل ولم   المشاركين في الفنادق إال لألشخاص

بالسفر سوى  الجمهور   lxv .للضرورة يُسمح  كان  وبالتالي، 

األشخاص، نفس  من  مراقبين  يتألف  معظمهم  وكان 

 القيود ولم تؤثر من منظمات غير حكومية مختلفة. للمحاكمة

ولكن  الجمهور فحسب، على حضور المفروضة على السفر

أيضاً. الشهود  يتمكن على  لم  تم  حيث  الذين  الشهود 

استدعاؤهم من الخارج من القدوم إلى كوبلنتس أو لم يشعروا 

دولياً.  السفر  في  عن  lxvi بالراحة  التعويض  القضاة  وحاول 

الجنائية  الشرطة  من  الشرطة  محققي  استدعاء  طريق 

وفي حين  هؤالء الشهود. استجوبوا األلمانية الذين يةاالتحاد

أن هذه الممارسة تتوافق مع القواعد اإلجرائية، إال أنها تحرم  

سرد   فرصة  من  من  الناجين  وتحدّ  المحكمة  في  قصصهم 

ومع ذلك، بذل القضاة قصارى   lxvii القيمة اإلثباتية لشهادتهم.

بدقة، االستماع  جلسات  مواعيد  لتحديد  والنظر   جهدهم 

الحية في جدول  الشهادات  وإعداد  الفيديو،  تقنية  عبر 

مثل حالة   تالوة احتياطي  في  علناً  األدلة  وأخذ  التقارير 

  lxviii .حدوث تغييرات في اللحظة األخيرة بسبب الجائحة

بكوفيد المتعلقة  القيود  لجميع  يكن  لم  ذلك،  آثار   19-ومع 

الوجه  سمح االلتزام بارتداء قناع حيث .سلبية على المحاكمة

داخل مبنى المحكمة للشهود بتغطية أجزاء من  طوال الوقت

بحماية   وجوههم. المتعلقة  المستمرة  المخاوف  ضوء  وفي 

أقنعة lxixالشهود، تكون  استخدامها  ربما  ض  فُرِّ التي  الوجه 

جائحة الشهود   19-كوفيد بسبب  جعل  في  ساهمت  قد 

سرد   في  أكبر  براحة  وتقديم يشعرون  قصصهم 

قيود  التفاصيل. مع  التكيّف  على  المحكمة  قدرة  وسمحت 

ونفقات19-كوفيد بجهود   ،  ً قدما بالمضي  دونما  كبيرة، 

ً  تأخير   .لحقوق المتهَمين احتراما

 

  

ين  األول/ أكتوبر    2020 ي  كوبلنتس، تشر
فة الجمهور  ف   شر

 Ruptly حقوق النشر  محفوظة  لمزود  من  طرف ثالث/ 
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 4. "علنية"  محاكمة 
إل   الجمهور  وصول  إمكانية  بشأن  المخاوف  تقترص  لم 

ي 
ف  قيود   كوبلنتس  الجلسات  فقط.    19- كوفيدعل 

ي ألمانيا   حيث
ون عّما تعنيه المحاكمة العلنية ف  تساءل كثبر

أجهزة  بسبب أن  جمة استقبال حقيقة  الفورية   البر

رِكت العربية باللغة
ُ
استخدام ت يستطع   دون  لم  حير   ي 

ف 

من ي  الجمهور أفراد العديد  ي   العرنر
ف  ُيقال  ما  متابعة 

ِرح  المحكمة. 
ُ
بغيا وط يتعلق  فيما  السؤال  ب نفس 

للمحاكمة   المحارص ِ  التسجيلت  أو  البث  أو  الرسمية 

  كوبلنتس.  ألولئك الذين ل يستطيعون السفر إل

  اإلطار القانوني

ي  األورونر للقانون   
ً
، lxxوفقا والدولي

lxxi   مبدأ تفصيل  تم 

العدالة العلنية المحاكمة ي  العلنية أو 
  169المادة   ف 

(1)  
ً
وفقا األلمانية(.  المحاكم  دستور  لهذا    )قانون 

الشفوية الرئيسية أمام المحكمة،   تكون الجلسات الُحكم،

علنية.  واألوامر،  باألحكام  النطق  ذلك  ي 
ف  المهم   بما  ومن 

الجلسات  ملحظة أن هذا المبدأ يغطي فقط الوصول إل

مثل   المكتوبة  المحكمة  وثائق  وليس  الشفوية، 

  وملفات القضية.  الَمحارص ِ 

المحاكمة   مبدأ  قانونوُيعد  ي 
ف   
ً
أساسيا  

ً
أمرا أصول   العلنية 

الجزائية يضمن   المحاكمات  مهم  زاوية  وحجر  ي 
األلمان 

المحاكمات وعدالة  القانون  ويحظر   lxxii (.)الجزائية سيادة 

المحاكمة مبدأ جلسات  علنية  وخاصة  الشية،  العدالة 

 حبر  
ً
ي كانت شائعة جدا

الستماع خلف أبواب مغلقة، والبر

الحديث.  جلسات   iiilxx العرص  عقد  اط  اشبر خلل  ومن 

يخضع   مهتم،  جمهور  أمام  باألحكام  طق 
ّ
والن الستماع 

اف.  علنية مبدأ اإلشر من  معينة  درجة  إل  ومن   المحاكم 

أنه ل مفّر  الناس  لعامة  ح 
ّ
العدالة   ناحية أخرى، يوض من 

ي هذا الصدد، فإن فتح المحاكمة أمام الجمهور  
الجزائية. وف 

ر األساس لثقة األ
ّ
ي استقللية المحاكم  يوف

فراد والمجتمع ف 

اإلجراءات   ي 
ف  القانون  سيادة  ومراعاة 

أكبر  lxxiv القضائية.  بشكل  هذا  المحاكمات  عل وينسحب 

.  يعمل ألنه الجزائية ي
 عل استعادة النظام القانون 

ً
ول   أيضا

اير 2021      وكالة فرانس برس/ توماس لونيس   © حشد من وسائل اإلعلم أمام المحكمة، شباط/ فبر
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ي ظروف استثنائية  
يجوز استبعاد الجمهور من الجلسة إل ف 

القانون عل ذلك.  ي جميع األحوال، يجب   lxxv إذا نص 
وف 

 .
ً
علنا بالحكم  النطق   

ً
الجمهور   lxxvi دائما استبعاد  ل 

 
ويشك

جلسة   من  ي 
قانون  غبر  بشكل 

  استماع
ً
را ِّ   مبر

ً
  lxxvii.للطعن مطلقا

عدم توفر الترجمة المتاحة مجاناً في  

  كوبلنتس محاكمة

يتحدث   ل  المهتم  الجمهور  من   
ً
ملحوظا  

ً
جزءا ألن   

ً
نظرا

عدم أن  ون  الكثبر َيعتبر  للمحكمة،  الرسمية  توفر   اللغة 

جمة ي  البر
ف  المحاكمة  كوبلنتس العربية  مبدأ  مع  يتعارض 

اإلعلم   وسائل  ممثلي  فإن  ذلك،  ومع  العلنية. 

ين ليسوا والحارص  ي   مشاركير   أطرافا المنتظمير  
ف 

جمير    حيث .الجلسات
المبر ترجمات  نقل  يتم 

المح الفوريير   قبل  من  أطراف   كمةالمعّينير   إل  ة  مباشر

الرأس.  فحسب الجلسات سماعات  العادة،   lxxviii عبر  ي 
وف 

جم  استدعاء يمكن لممثلي وسائل اإلعلم العربية ألداء   مبر

بالهمس جمة  هذا lxxix .البر ر 
ّ
بسبب  ويتعذ  

ً
حاليا

اإلعلم  19-كوفيد تداببر  وسائل  ممثلو  طلب  لذلك،   .

جم ي لنظام البر
الخاص   الفورية ةالوصول إل المسار الصونر

تقديم   بالمحكمة.  تم  الطلب،  المحكمة  رفضت  أن  وبعد 

خاذ قرار بهذا الصدد حبر   lxxx شكوى دستورية. 
ّ
ولم يتم ات

تاريخه. ومع ذلك، أصدرت المحكمة الدستورية التحادية  

القضائية  جمة  البر نظام  إل  الوصول  يمنح   
ً
أوليا  

ً
ُحكما

المعتمدين، لزم رسم لقاء للصحفيير   ي   lxxxi األمر.   إذا 
وف 

ي التجاه الصحيح، فإنه  
حير  أن هذا القرار هو خطوة أول ف 

ي النهاية مسألتير  دون معالجة. 
ك ف  ، سيتم فرض   lxxxii يبر

 
أوال

مقابل الصحفيير   عل  الحصول   رسوم 

جمة عل إل   الفورية البر باإلضافة 

موضوع   سفرهم تكلفة لمحدودية   
ً
نظرا  ،

ً
ثانيا وإقامتهم. 

غبر   المنظمات  استبعاد  يستمر  الدستورية،  الشكوى 

  الحكومية مثل المركز السوري للعدالة والمساءلة. 

 إلى استبعاد غير القادرين على السفر

  كوبلنتس

إن غالبية الجالية السورية المهتمة غبر قادرة عل السفر 

الجلسات.  ول تستطيع المشاركة أو مشاهدة كوبلنتس  إل

بالذ  ومن العلنية  الجدير  للعدالة  ي 
األلمان  المفهوم  أن  كر 

أن إمكانية  عل  فقط  األشخاص   ينطوي  جميع  يحرص  

يحظوا وأن  المحكمة  إل  متابعة   المهتمير   بإمكانية 

الموقع.  الجلسات ي 
ُيسمح   lxxxiii ف  ل  المبدأ،  حيث  ومن 

والتلفزيونية الصوتية  ي   بالتسجيلت 
يعب  مما  للجلسات، 

ي الموقع عن   الحارص   جمهورأنه ل يمكن توسيع نطاق ال
ف 

المحاكمة.  بث  إل   lxxxiv طريق  هذا  ويــهدف 

ي  األطراف حماية
ف     – الجلسات المشاركة 

ً
هم   وتحديدا

ّ
حق

عل الحفاظ  ي 
غبر   ومنع – الخصوصية ف  الضغط 

المحاكم.  عل  المحكمة   تستعير   وقد المتناسب 

 
ً
المحاكمة بقيود أيضا علنية  مبدأ  عل  بسبب  إضافية 

الم ي  المساحة 
ف  الواقعية  والظروف  حدودة 

ي  الموقع. 
يوجد   كوبلنتس، وف 

الحماية   للجمهور  للغاية محدودة مقاعد تداببر  بسبب 

الناحية  .19- كوفيد من ومن 

الجمهور دون هذا حال  العملية، عدد   مشاركة  ي 
ف  فقط 

ي ذروته. 
  قليل من األيام عندما كان اهتمام وسائل اإلعلم ف 

الجزائ الدعوى  كانت  إذا  أهمية   يةولكن  "ذات 

فيجوز   معارصة بارزة  التحادية"،  ألمانيا  لجمهورية 

ي للمحاكمة ألغراض 
للمحكمة أن تسمح بالتسجيل الصونر

 للمادة  
ً
)قانون دستور المحاكم  1. ( ق2)  169أكاديمية وفقا

هذا،  .األلمانية( يومنا  هذا   وحبر  استخدام  تم  ما   
ً
نادرا



21 

إنتاج   عل  ويقترص   
ً
نسبيا الجديد  الُحكم 

لتلبية   فيها للبحث  مؤرشفة مواد وليس  لحق  وقت  ي 
ف 

الجمهور فلح lxxxv . للمعلومات احتياج 
ُ
ت الجهود   ولم 

وتساءلت   حبر اآلن.  كوبلنتس المبذولة لتسجيل محاكمة

كانت إذا  عّما  ي  الجلسات المحكمة 
األهمية   تق  بعتبة 

التحادية المعارصة البارزة ألمانيا  ولكنها    –  لجمهورية 

ذلك   المطاف  نفت  نهاية  ي 
ُيزعم   ألنها –ف  بجرائم  تتعلق 

سوريا.  ي 
ف  كبت 

ُ
ارت أن   أنها  يتجاهل  هذا  أن  غبر 

عل كيفية مشاركة ألمانيا   بارز  هي مثال  كوبلنتس محاكمة

الجرائم  العقاب عل  العالمي ضد اإلفلت من  الكفاح  ي 
ف 

عتبر  الدولية. لذلك، 
ُ
المحاكمة ذات أهمية قصوى لتاريــــخ   ت

النظا إلوتطّور  باإلضافة  ي 
األلمان  ي 

القانون  من   م  ه  غبر

األنظمة. كما خشيت المحكمة من أن يشعر بعض الشهود  

نتيجة   شهادتهم  وتغيبر  التسجيل  من  بالتهديد 

معقول   ولكن لذلك.  خوف  الشهود  لدى  كان  إذا 

كان من شهادتهم،  بسبب  للنتقام  باإلمكان  التعّرض 

ي حالت معين توفبر 
وعلوة عل   ة. تداببر حماية الشهود ف 

ة ذلك، حارص  المضادة  المخاوف  بنفس   فإن 

لن   حيث القدر أنها  لعلمه  شهادته  يغبرّ  قد  الشاهد  أن 

   .تخضع للتمحيص من قبل الجمهور

  كوبلنتس بمحاكمة  االهتمام العام االستثنائي 

باألهمية   تعليل إن يتعلق  فيما  أعله  المذكور  القضاة 

عن    
 
فضال للمحاكمة،  ترجمةالتاريخية  فورية   عدم وجود 

العام   المحكمة  فهم  إل سوء  يشبر  للجمهور،  العربية  إل 

أن  .كوبلنتس لمحاكمة حيث 

ي  المرفوعة الدعاوى
عادية،   جزائية دعاوى هي  كوبلنتس ف 

أنها تتعلق بدولة أجنبية وتستند إل مبدأ  الرغم من  عل 

العالمية.  القضائية  ال وإن lxxxvi الولية  المركزي  ذي  السؤال 

يجب أن يجيب عنه القضاة هو ما إذا كان المتهمان مذنبير   

إليهما.  المنسوبة  الجرائم  يجب   ولكن lxxxvii بارتكاب 

عن أل المرء  فيه   يتغاض   تجري  الذي  العام  السياق 

  المحاكمة. 

ي 
ف  تتسّبب  ل  السورية  األهلية  الحرب  مثل  اعات  الب   وإن 

فحسب،   األفراد  للضحايا  نفسية  صدمة 

وستستمر بأشه تمع للمج بل  ،
ً
الصدمة   أيضا هذه 

اع لعقود.  النفسية ي نهاية الب  
ي  – وف 

حالة سوريا بينما ل   وف 

 
ً
مستمرا اع  الب   وعملية  يتطلب – يزال  تقييم  إعادة  األمر 

ي بشكل 
تضميد الجراح يمكن من خللها التعامل مع الماض 

 .    lxxxviii جماىعي
ً
أيضا يجب  النتقالية،  المرحلة  هذه  ي 

وف 

السلم   لتمكير   المجتمعية  الهياكل  بناء  )إعادة( 

ي  المستدام. 
التعاف  عملية  إل     وُيشار 

ً
عموما هذه 

النتقالية.  بمصطلح هذه   شملتو  lxxxix العدالة 

وتحديد   العملية لألحداث،  ي  والمنهجر المستقل  التوضيح 

عن المسؤولير   وإعادة   ارتكاب  ومعاقبة  الدولية،  الجرائم 

أ وإن  الضحايا،  تعويضهمتأهيل  بهم   مكن،  لحق  عّما 

ار.  من للدعاوى xc أرص  الجهات   ضد الجزائية ويمكن 

المستوى ترسل رسالة مهمة   الفاعلة رفيعة  أن  النظام  ي 
ف 

اع.  الب   نهاية  قبل  حبر   ، الدولي المجتمع  أدين   إل  فإذا 

أنه ل   المحكمة رسالة مفادها  رسل 
ُ
ت المتهم وُحكم عليه، 

  ناة. يوجد ملذ آمن لمثل هؤلء الج
ً
عتبر هذه أيضا

ُ
إشارة   وت

السوري  للمجتمع  ت مهمة 
ّ
تشت الخارج   شمله الذي  ي 

ف 

وحدها ل   الجزائية غبر أن الدعاوى نتيجة الهروب والطرد. 

ي 
هي جزء صغبر   المذكور أعله وإنما يمكن أن تحقق التعاف 

 . العقوبات الصادرة   أشد أن وحبر  xci من هذه العملية األكبر

يمك ما فرد بحقّ  ي  ل 
ف  المتأصل  الظلم  عن  تعّوض  أن  ن 

إطار جريمة ي 
.  ف  الدولي القانون 

 xcii بمجرد ذلك،  أن   ومع 
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أوزارها الحرب  ي  ،تضع 
الجزان  الحكم  يضيف  إل   قد 

،   xciii لسيما من خلل قوته الرمزية.  الستقرار الجتماىعي

الدعاوى م 
ّ
تقد أخرى   الجزائية ولكي  دولة  ي 

ف 

ي عملية العدالة فعالة مساهمة
النتقالية هذه، يجب أن   ف 

 .
 
أوال بها  علم  عل  ر  المترص  المجتمع  أن  xciv يكون  ويجب 

فيها.  والمشاركة  المحاكمة  متابعة  عل   
ً
قادرا لن   يكون  إذ 

ي التغلب  
يكون باإلمكان أن يتم قبول الحكم وأن يساهم ف 

المجتمع  ي 
ف  اع  الب     بأشه عل 

ّ
األطراف   إل تشعر  عندما 

رة   يتم معنّية أنهاالمترص  األحداث  من   معها التعاطي  وأن 

التصال  فإن   ، النطاق   قبل سلطة محايدة. وبالتالي واسع 

الجزائية العملية  وري.  حول  ذلك،   أمر رص  إل  وباإلضافة 

ي  
فإن هذه هي الطريقة الوحيدة للتغلب عل الشكوك البر

المصالح   بمسألة  يتعلق  فيما  موجودة  تكون  قد 

ي  الخاصة السياسية
ي    قد تكونالبر

موجودة لدى الدولة البر

جميع   أخذ  تم  قد  إذا كان  وما  القضائية  بالملحقة  تقوم 

العتبار.  ي 
ف  الصلة  ذات  هذه   الحقائق  تكون  ما   

ً
وغالبا

بالمحاكم  المتأثرين  أولئك  الوضوح بير   المخاوف شديدة 

بعيدة   الدولية.  دولة  ي 
ف  الوطنية  للمحاكمات  وبالنسبة 

ا هذه  ي 
ف  ألمانيا  ذكر  )مثل 

ُ
ت علقة  لها  ليس  لحالة( 

اع،  ِمن   بالب   فما  الطريقة.  بنفس  هذا  ينطبق  أن  يجب 

ي مثل هذه العملية والحفاظ  سبيل
لكتساب ثقة السكان ف 

بطريقة   والمصاغة  المنتظمة  التقارير  من خلل  إل  عليها 

  مفهومة والمعّمقة. 

وصول  
ّ
ُيعد المنطلق،  هذا  إل   الجمهور ومن 

مقابل،   الجلسات باللغة  دون  الناطقير   غبر  ذلك  ي 
ف  بما 

األهمية.  غاية  ي 
ف   
ً
أمرا حظر   األلمانية،  ي 

ف  النظر  وعند 

ضح بشعة مدى  
ّ
التسجيل أو البث من قاعة المحكمة، يت

إجراء التغطية.  صعوبة  يحط   هذه  ل  المتحدثون   حيث 

العربية الجلسات باللغة  لمتابعة  ة  مباشر ي   بفرصة 
ف 

عل   يعتمدون  فهم  لذلك  المحكمة. 

،   الصادرة التقارير وبالتالي محدودة.  وهي  العربية،  باللغة 

ر ول   ي مصلحة المجتمع المترص 
فإن هذا العتماد ليس ف 

القضائية.  والمحاكم الدولة بالملحقة  تقوم  ي 
ولكي   البر

ي 
بند الدعاوى تق  تحت  القضائية   المرفوعة  الولية 

العالمية بإمكانياتها الكاملة، يجب مشاركتها ليس فقط مع  

ي تجري فيها
ولكن مع الجمهور األوسع المهتم،   الدولة البر

 
ً
را ي ذلك أولئك األكبر ترص 

  بالجرائم الدولية.  بما ف 
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الرقمية واألدلة قيصر ملفات     .5 
في   الرقمية األدلة تُعدّ  المحاكمة  من  مهماً  جزءاً 

وهي عبارة  – قيصر" اتوالسيما ما يسمى "ملف  كوبلنتس،

التابعة   الصور لجثث في مراكز االعتقال تجميع آلالف عن

السورية. والعشرين،   للحكومة  الحادي  القرن  مطلع  ومنذ 

من   جديد  عالم  أسئلة حول  المحاكم  الرقمية واجهت  األدلة 

إلى   الوصول  وإمكانية  المتطورة  التقنيات  من  نشأت  التي 

مسجالت   اإلنترنت. أصبحت  الذكية،  الهواتف  وبفضل 

وكذلك شخص،  أي  متناول  في  بالنسبة  الفيديو  الحال 

فإن لذلك،  ونتيجة  الصوت.  ومسجالت  بيانات   للكاميرات 

نات  االتصاالت السلكية والالسلكية، بما في ذلك سجالت بيا

الهاتفية، ورسائل  المكالمات المكالمات، وعمليات اعتراض

اإللكتروني، التواصل  ومنشورات البريد  وسائل 

في   متاحة  كلها  المالية،  المعامالت  وسجالت  االجتماعي، 

التحقيقات الجنائية لتأكيد شهادة الشهود ولتعزيز المالحقات  

  xcv القضائية.

بقيمة   الرقمية  األدلة  المتعلقة وتحظى  للمحاكمات  خاصة 

تاريخياً،   كوبلنتس.  محاكمة  ذلك  في  بما  الدولية،  بالجرائم 

النية الُجرمية  وجود حاول الجناة إتالف الوثائق التي كشفت

الفعل أهمية  xcvi .الُجرمي أو  فإن  وبالتالي، 

إلى  رقمية محفوظات وجود ترقى  قد  التي  باالنتهاكات 

في القدرة على الحفاظ على  مستوى المسؤولية الجنائية تكمن  

الفعلي. الوقت  في  والمنظمات   المواد  المواطنون  ويتمتع 

على اآلن األدلة. بالقدرة  اختفاء  عدم  على  ضمان  وعالوة 

ذلك، تساعد األدلة الرقمية أيضاً في عملية التحقق من األدلة  

  األخرى.

غير أن استخدام األدلة الرقمية يطرح أيضاً تحدّيات جديدة  

والقضاة.للمدّع العامين  التي   ين  التحديات  أحد  ويتمثل 

إثبات األصالة، وهي العملية  يواجهها المدعون العامون في

إثبات خاللها  من  يتم  من   أن التي  وغيرها  الوثائقية  األدلة 

وتهتم المحاكم بشكل خاص بإثبات   xcvii .حقيقية األدلة المادية

ي  دمشق، أيار/ مايو 2012      "جوجل إيرث" 2021
 © صورة أقمار صناعية لمبب   الفرع 251 ف 
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بها   أصالة التالعب  يمكن  التي  الرقمية  األدلة 

بالقيل والقال. نظراً إلزالة   عبء آخر يتعلق وهناك بسهولة.

ليست شهادة   األدلة الرقمية من مصدرها األصلي وبما أنها

تعتبر فإنها  بها إفادة حية،  اإلدالء  المحكمة، ومع  تم  خارج 

ال   ذلك لذلك،  الحقيقة.  إثبات  إلى  تهدف 

 وإن  لهذا النوع من األدلة في المحكمة. اختبار إجراء يمكن

والتحقّق من صحتها األدلة  هذه  بفحص  السماح  هي  طرق 

على   الحصول  كيفية  على  يشهدون  الذين  الشهود 

فإن   xcviii األدلة. ذلك،  إلى  وباإلضافة 

ً  العهدة/تسلسل تسلسل أيضا هو  األدلة  قلق  حيازة  مصدر 

العامين. وموقع xcix للمدّعين  حركة  إلى  هذا  الدليل   ويشير 

عل الحصول  وقت  من  في  المادي  تقديمه  وقت  حتى  يه 

   المحكمة.

بشكل خاص من حيث   العوامل مهماً  في هذه  النظر  وكان 

حيث قيصر".  حت "ملفات  في  بالتفصيل الصور ُطرِّ

كين، 28 اليوم لو  غارونس  خالل  من  المحاكمة  وهي  من 

المصور  مع  لقائها  حول  بشهادتها  أدلت  فرنسية  صحفية 

ت وقدّمت  "قيصر"  السابق  السوري  عن  العسكري  فاصيل 

الملفات ومحتواها وهيكلها. الصور   تأييد صحة وتم c أصل 

من قبل كبير المفتشين الجنائيين للشرطة األلمانية الذي أدلى  

وسرد للصور،  الفنية  الجوانب  حول  تفاصيل  بشهادته 

والمادية الرقمية  نسبها   للصور األصول  وكذلك  وتخزينها، 

بمساعدة السورية  الحكومة  إلى  إضافية صور   مباشرة 

الصناعية باألقمار  الشرعي،  ci .ملتقطة  الطب  خبير  وقدّم 

مفصالً   تحليالً  روتشيلد،  ماركوس  الدكتور  األستاذ 

آالف  آثار بشأن على  المعاملة  وسوء  التعذيب 

الخصوص،   عملت حيث cii الجثث. وجه  على  شهادته، 

والشامل، الواضح  بعرضه  الضوء  على مصحوبة  تسليط 

و الكامنة  القصص  سياق  على  في  ووضعتها  الصور  راء 

التي  والضحايا  الناجين  إليها   قصص  استمعت  وأن  سبق 

وبناًء على شهادات هؤالء الخبراء، تمّكن القضاة   .المحكمة

على الحصول  الحكومة  حول معلومات  من  ممارسة 

المدنيين في السورية جثث  تعّرضوا  توثيق  الذين 

أثبت ،للتعذيب علي أصالة مما  المعروضة  هم.  األدلة 

خالل   شخصية، مالحظة وفي المحكمة  رئيسة  أشارت 

بحقّ  بالحكم النّطق في   أن إياد الصادر  الموجودة  الصور 

قيصر حياتها ملفات  في  أبدياً  أثراً  تركت  وبالتالي  ciii .قد 

كانت هذه األدلة ال تُقدّر بثمن لتوثيق الفظائع التي ارتُكبت  

النزاع اآلخرين، بما  نيابة عن ضحايا   في سوريا وللمناصرة

  في ذلك أولئك الذين شاركوا في محاكمة كوبلنتس.

وبدون المخاطر التي يتخذها أشخاص مثل قيصر لتهريب  

المنظمات  عمل  وكذلك  سوريا،  خارج  إلى  األدلة 

فقد ال يتمكن   المتخصصة في الحفاظ على مثل هذه األدلة،

المرتبطة  العامون المدّعون األدلة  عقبات  تجاوز  من 

الجنائية القضايا  محاكم  بمحاكمة  في  المعقدة  الدولية 

ومّما ال شك فيه أن محاكمة كوبلنتس ستشّكل سابقة   محلية.

خالل   الرقمية  األدلة  استخدام  بها  يتم  التي  للطريقة  مهمة 

قضايا الوالية القضائية العالمية في ألمانيا وفي جميع أنحاء  

  العالم.
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باألدلة المتعلقة التحديات  .6 
بينما ُكتب الكثير عن محدّدات األدلة في القضية المرفوعة  

الغريب،ضد   تتعلق   civإياد  عمومية  أكثر  مخاوف  هناك 

محاكمة  في  وفهمها  األدلة  على  الحصول  في  بالصعوبات 

في   كوبلنتس. بالصعوبات  فقط  الجوانب  هذه  تتعلق  وال 

الجغرافية المسافة  بسبب  األدلة  على  مسرح  الحصول  بين 

 ً أيضا ولكن  القضائية،  المالحقة  وسلطات  بطبيعة  الجريمة 

وبالنظر إلى أن جلسات االستماع   دة اللغات.المحاكمة متعد

جارية، تزال  ال  باألدلة  المشاهدات المتعلقة  ال   فإن  التالية 

المحكمة. قبل  من  لألدلة  النهائي  للتقييم  تقييماً  ولن   تمثل 

أدناه   المذكورة  الجوانب  مع  المحكمة  تعاملت  كيف  يتّضح 

في المحاكمة ونظرت  في  المقدمة  انتهاء إاّل  األدلة    بعد 

  الُحكم. وصدور الجلسات

  عوائق اللغة

بحلول وقت النطق بالحكم الصادر بحّق إياد الغريب، كان 

وسيتبعهم العديد   –شاهداً في المحكمة    54قد تم االستماع إلى  

من   يتألفون  وهم  أنور رسالن.  الجارية ضد  المحاكمة  في 

منهم،   كثير  يتحدث  وال  وخبراء.  مّطلعين  وشهود  ناجين 

الن األلمانية. السيما  المحكمة، وهي  لغة  اجون والمّطلعون، 

ووفقاً للقانون األلماني، يتواجد العديد من المترجمين في كل  

يوم من أيام الجلسات لترجمة اإلفادات واألسئلة والشهادات  

األمر،   لزم  وإذا  األلمانية،  أو  العربية  اللغة  إلى  وغيرها 

ب ترجمة كل  وكقاعدة عامة، يج cv الفرنسية أو اإلنجليزية.

ما يحدث في المحكمة. ومع ذلك، تبقى تفاصيل ما هي عملية 

الوفاء  يجب  التي  المعايير  هي  وما  القانونية  الترجمة 

جدال بها بسهولة  cvi .موضع  الترجمات  تؤدي  أن  ويمكن 

/مزود من طرف ثالث      2020 أكتوبر/تشرين األول، األطراف يتهيؤون ليوم المحاكمة متأملة، تقف أمام ملفات المحكمة كيربر رئيسة المحكمة القاضي  Ruptly © 
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مستوى  حيث .التباس حدوث إلى دائماً  الترجمة  تتضّمن 

 ً تغيير محتويات إفادات من التأويل، مما قد يؤدي إلى   معينا

ويمكن العثور على مثال على ذلك   الشهود )عن غير قصد(.

يصف العديد من حاالت   ، الذي16في تقرير المحاكمة رقم  

الفهم بسبب   سوء  والشهود  القضاة  بين  نشأت  التي 

فإن   cvii الترجمة. الحيادية،  ولضمان  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

الم الفوريين المترجمين حاكمة ليسوا سوريين. المعيّنين في 

غير أن هذا يؤدي إلى مزيد من المشاكل المتعلقة باللهجات  

المحددة فهم  العربية  عدم  أو  الشهود  بها  يتحدث  التي 

  cviii السياق.

الفهم سوء  حاالت  تنشأ  أن  القضاة  ويمكن  بين 

لوحظ   بسبب والشهود كما  الثقافية.  االختالفات 

صالت جلسات في ذات  فإن أخرى  اإلطار    أجنبية، 

المحدّد مسبقاً ال يوفّر سوى مجال ضئيل إلزالة   اإلجرائي 

والقضاة  والمحامين  الشهود  بين  القائمة  الثقافية  الحواجز 

أن األلمان. من   القُضاة يُظهر ويجب  عالية  درجة  دائماً 

الدولية   خاصة ،الحساسية الجرائم  حالة  في 

لى ع المحكمة في الحاالت التي تحصل فيها وحتى .الجسيمة

بين القضاة والشهود  يظل التواصل من قبل خبراء، مساعدة

وتنشأ صعباً  الذي ،الفهم سوء حاالت األجانب  يجب  األمر 

  األدلة. بين الترجيح أن يؤخذ في االعتبار عند

  شهود متوّجسون

قد تتأثر عملية جمع   بخوف  عالوة على ذلك،  أيضاً  األدلة 

أو االنتقام  من  بطبيعة  .الثأر الشاهد  الخوف  هذا  وسيؤدي 

اإلدالء بالشهادة، كما   عند الحال إلى تغيير في سلوك الشاهد 

مع الحال  ما  P3 تعّرض حيث P3. cix كان  على  للترهيب 

تهديدات ضد أسرته. ومع ذلك فقد تم   وجود يبدو وأبلغ عن

وقد اشتملت   بشهادته علناً في المحكمة.تشجيعه على اإلدالء  

على تناقضات شهادته  النظر عدة  القضاة   فيها تم  قبل  من 

العام كوبلنتس   .واالدّعاء  في  الشهود  من  العديد  وأعرب 

سالمتهم   على  الشديد  قلقهم  عن  باستمرار 

أمرت  .عائلتهم وسالمة المحكمة  أن  من  الرغم  وعلى 

عن البيانات الشخصية   مثل عدم الكشف حماية تدابير باتّخاذ

الشهود، بشكل  cxلبعض  البيانات  هذه  عن  الكشف  تم  فقد 

وفي  cxi .سير الجلسات متكرر من قبل أطراف مختلفة أثناء

الحاالت، المحمية   تم إحدى  البيانات  عن  الكشف 

 ً نفسه. نتيجة أيضا الشاهد  يجب cxii سلوك  ذلك،  على  ومع 

الجد ليس فقط  على محمل   المحكمة أن تأخذ مخاوف الشهود

تدابير باتخاذ  األمر  تقييم  حماية في  في  أيضاً  ولكن 

  شهاداتهم.

  تقييم األدلة بموجب القانون األلماني 

القضائية  الوالية  بموجب  المحاكمات  أن  من  الرغم  على 

الجنائي الدولي،  العالمية تطبّق جوانب جوهرية من القانون  

القانون   يفرضها  التي  تلك  هي  المستخدمة  اإلجراءات  فإن 

التي للدولة  المحاكمة المحلي  فإن   cxiii .تُجري  وبالتالي، 

اإلطار اإلجرائي في محاكمة كوبلنتس هو قانون اإلجراءات  

عدة مبادئ أساسية   يتضمن ( الذيStPOالجنائية األلماني )

اإلجراءات   التوجيهية   وإن الجنائية.لسير  المبادئ  أحد 

التحقيقات مبدأ  هو  األلمانية  الجنائية  بحكم   لإلجراءات 

من  المنصب التحقق  واجب  المحكمة  على  أن  يعني  مما   ،

/مزود من طرف ثالث     مترجم شارة    © Ruptly 
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جميع  ليشمل  األدلة  أخذ  نطاق  توسيع  خالل  من  الحقيقة 

بالقرار.  الصلة  كما يسمح  cxiv الوقائع ووسائل اإلثبات ذات 

اإلجراءات   وسائلقانون  بأربع  األدلة:  األلماني  لتقديم 

الوثائقية، واألدلة  والخبراء،  وعمليات   الشهود، 

لمبدأ .المعاينة األدلة في شكلها األصلي، يجب  ووفقاً  قبول 

تقديم الدليل األكثر ارتباطاً بالحادث المعني بطريقة مباشرة  

الرئيسية. المحاكمة  أثناء  وسيط  على  cxv ودون  ويجب 

في نتيجة األدلة التي تم الحصول عليها وفقاً  البت المحكمة

  cxvi لقناعتها الحرة المكتسبة من الجلسة بصفة عامة. 

فيما  أعاله  المذكورة  الصعوبات  في االعتبار  القضاة  وأخذ 

الشهود   وخوف  الثقافي  الفهم  وسوء  بالترجمة  يتعلق 

أنها   الصادر الحكم في المحكمة  وذكرت  الغريب.  إياد  ضد 

جميع   مصداقية اعتبرت  ذات  الشهود  شهادات 

ترجمها   واعتمدت التي  العربية  الوثائق  على  كبير  بشكل 

قبل  من  المعيّنون  المترجمون  وأكد  خارجيون  مترجمون 

المحاكمة. أثناء  الترجمات  هذه  دقّة  هذا   cxvii المحكمة  وفي 

إفادات أهمية  على  كذلك  القضاة  شدّد  من   الحكم،  الخبراء 

السياسي   باأللمانيةالناطقين   غير الوضع  تحديد  في 

آذار/مارس   واالجتماعي والقانوني العام في سوريا قبل وبعد

2011. cxviii كيف نرى  أن  بالترجيح  المحكمة ستقوم ويبقى 

األدلة في نهاية المطاف عند إصدار حكمها في القضية   بين

  المرفوعة ضد أنور رسالن.
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الشهود حماية  .7 
عتبر 

ُ
ة لمعرفة الحقيقة   ت شهادات الشهود ذات أهمية كببر

عد واحدة من المهام الرئيسية للمحاكمات الجنائية.  
ُ
ي ت
البر

 من خلل مقدار  
ً
الوقت الذي  ويمكن ملحظة ذلك أيضا

ي 
ي الستماع إل الشهود طوال   كوبلنتس قضته المحكمة ف 

ف 

اع وحقيقة   .العام األول من الجلسات ي ظل استمرار الب  
وف 

السورية   الحكومة  ضد    –أن  الجرائم  عن  المسؤولة 

هي  اإلنسانية ي 
ي  والبر

اهتمام  ف  هذه   ُصلب 

ي السلطة، وجد العديد من الشهود   ل – cxixالمحاكمة
تزال ف 

العديد  أنف لذلك، طلب  والخطر.  للتهديد  معّرضير   سهم 

وا عن رغبتهم   ّ
من الشهود عدم الكشف عن هويتهم أو عبر

ي  
ف  بشهادتهم  اإلدلء  عند  وجوههم  تغطية  ي 

ف 

هذه   المحكمة.  بعض  عل  الموافقة  وتّمت 

  cxxi بينما تم رفض البعض اآلخر.  cxxالطلبات

  أهداف حماية الشهود

تداببر   تصميم  للشهود  تم  الحماية  لتوفبر  الشهود  حماية 

حياتهم   عل  التهديدات  من  إليهم  والمقّربير   وعائلتهم 

وحريتهم.  عتبر  وأطرافهم 
ُ
  وت

ً
أمرا الشهود  بالغ   حماية 

وظيفة لضمان  الحقيقة األهمية  المحاكمات  معرفة  ي 
ف 

ليس   الجنائية.  أنه  إل  تطمي    أن  للمحكمة  يتسب ّ  لن  إذ 

لمعلومات لحماية أنفسهم أو  لدى الشهود سبب لحجب ا

إل يشعرون أحبائهم  هذا   واألمان.  باألمن عندما  ومن 

قدرات  النتقاص من عدم تداببر الحماية المنطلق، تضمن

عن  الناجم  الداخلي  النزعاج  بسبب  التذكر 

المعقول   cxxii الخوف.  غبر  الرفض  فإن   ، وبالتالي

احتمال لتوفبر  من  يزيد  أن  يمكن  الحماية  إلدلء  ا تداببر 

الشهود.   بشهادة لشهادة  اإلثباتية  القيمة  من  ويقلل  زور 

/مزود من طرف ثالث      2021 يناير/كانون الثاني، كوبلنتس الشهود في منصة  © Ruptly 
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هي   للشهود  الفعالة  الحماية  فإن   ، وبالتالي

ي 
العدل   المصلحة ف  وإلقامة  للشهود  ضل 

ُ
الف

  وفعالة.  منصفة بصورة

 المتوفرة في ألمانيا  برامج حماية الشهود

تداببر   من  واسعة  بمجموعة  ي 
األلمان  القانون  يسمح 

لضم ُيدلي  انالحماية  دون   الشهود أن  بشهادتهم 

  .عراقيل
ً
المحددة واعتمادا الطبيعة  ة   للخطر  عل 

ّ
وشد

ي   يواجهه الذي الخطر
األلمان  القانون  يسمح  الشاهد، 

ي  
ف  بهويته  المتعلقة  المعلومات  بإخفاء  للشاهد 

إذا   cxxiii المحكمة.  الشاهد،  من  ُيطلب  قد  ذلك،  ومع 

يُ  صلة لذلك كان أن  الشهادة،  صفة بتقييم  بأي  رّصح 

ي يشبر إليها. 
ويحمي هذا   حصل عل المعرفة بالحقائق البر

الكشف   من  األول  المقام  ي 
ف  الشاهد  للمعلومات  التقييد 

الشخصية البيانات  المأل عن  أطراف  .أمام  ويعرف 

المحاكمة بشكل عام المعلومات من وثائق المحكمة. ولكن  

تحدث ي   قد 
ف  المثال،  سبيل  عل  األخطاء. 

بلنتس، كشف محامي دفاع أنور عن غبر قصد  كو  محاكمة

لشاهد الشخصية  المعلومات  سمحت   عن 

  cxxivعن هويته.  بعدم الكشف المحكمة له

وجهه.  تغطية  يطلب  أن  للشاهد  هذا   cxxvويجوز  وُيعتبر 

ي يتم مشاركتها  
اإلجراء أكبر شدة من تقييد المعلومات )البر

،)
ً
لن علنا والقضاة  حيث  األطراف  بإمكان  يعود 

ي   لحظةم
عتبر مهمة ف 

ُ
ت ي 
البر أفعاله  الشاهد وردود  سلوك 

الشهادة.  مصداقية  بهذا   قرار  ويخضع cxxviتقييم  السماح 

عن الكشف  عدم  من  ي   الهوية النوع 
البر المحكمة  لتقدير 

العتبار ي 
ف  تأخذ  أن  ة يجب 

ّ
شد الخطر   مدى 

أن الشاهد.  يواجهه الذي بعدم   مجّرد حيث  الشعور 

ي  
ير حجب وجه الشاهد. الرتياح ل يكق    لتبر

 استبعاد الجمهور طريقة أخرى لمنح الشهود بيئة أكبر  
ّ
ُيعد

بشهادتهم.  لإلدلء   
ً
الطريقة وإن cxxviiأمانا ي  ،هذه 

ل   البر

نادرة  حالت  ي 
ف  إل  بها  باإلدلء   ،ُيسمح  للشاهد  تسمح 

للشهود   ستخدم 
ُ
ت ما  وعادة   ،

ً
توترا أقل  بيئة  ي 

ف  بشهادته 

الج وضحايا  رّص 
ُ
ذلك،  الق ومع  الجنسية.  رائم 

الجمهور ل يمنع الشاهد من اإلدلء بشهادته   استبعاد فإن

ي المزعوم. 
  أمام الجان 

وإذا كان هناك خطر من أن الشاهد لن يقول الحقيقة عند  

تأمر   أن  للمحكمة  يجوز  المتهم،  حضور  ي 
ف  استجوابه 

استجواب   أثناء  المحكمة  قاعة  بمغادرة  المتهم 

جب موازنة هذا اإلجراء بعناية مع حقوق  وي cxxviii .الشاهد

 . للمتهمير  العادلة  هو   وإن المحاكمة   
ً
تقييدا األقل  اإلجراء 

تكون   )ربما  منفصلة  غرفة  ي 
ف  الشاهد  استجواب 

طريق  مع شية( عن  المحكمة  ي 
ف  للشهادة  مباشر  بث 

ويضمن هذا اإلجراء أن الشاهد   cxxix .الصوت والصورة بث

ي  
، مع ضمان حق  يمكنه اإلدلء بشهادته ف 

ً
مكان أكبر أمانا

"توجيه ي 
ف  الشهود األسئلة المتهم  يكون   أو إل  أن 

من التفاقية األوروبية لحقوق   د (3)6 وّجهها" )المادة قد

استخدام اإلنسان(.   
ً
أيضا الصوت   ويمكن  بث 

لستجواب الشهود الذين ل يستطيعون الحضور   والصورة

ا مثل  أخرى،  ألسباب   
ً
شخصيا المحكمة  لمشكلت  إل 

المعقول   cxxxالصحية وغبر  الطويل  السفر  بسبب  أو 

 .
ً
  cxxxi اقتصاديا

حماية   توفبر  يمكن  العامة،  التداببر  هذه  إل  وباإلضافة 

الضحايا،   وخاصة  للخطر،  المعّرضير   للشهود  إضافية 

المحاكمة   قبل  حبر  الشهود  لحماية  رسمي  برنامج  ضمن 

الشك العلنية.  هذا  استخدام  يتم  ما   
ً
المبالغ   لونادرا

ويخضع  به الشهود  ي   ألنظمة لحماية 
ف  موضحة  صارمة، 

الشهود.  حماية  لتنسيق  ي 
األلمان  لهذا   القانون   

ً
ووفقا
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بشكل   للخطر  المعّرضير   الشهود  قبول  يجوز  القانون، 

يحظون خاص ي   مّمن 
ف  جنائية  محاكمة  ي 

ف  ة  بأهمية كببر

برنامج حماية الشهود الذي يوفر لهم، من بير  أمور أخرى،  

وإل جانب   ان إقامة آمن أو حبر هوية جديدة مؤقتة. مك

وشديد عل الشخص، يجب أن تكون  فعلي  وجود خطر 

األدلة المقدمة من قبل هذا الشخص أو بمساعدته ل غب  

المحاكمة.  أو  للتحقيق  اتخاذ   cxxxii عنها  ويمكن 

مرحلة حماية تداببر  ة   خلل  فبر طوال  وتستمر  التحقيق 

ي  المحاكمة. 
هوية الشاهد منذ وقت مبكر،   إخفاءهذا   ويعب 

وثائق   ي 
ف  الشخصية  معلوماتهم  عل  العثور  يمكن  ول 

ي كثبر من  
للمتهم وف  المحكمة، وبالتالي فهي غبر معروفة 

ويكمن اتخاذ قرار بشأن هذا النوع   للمحكمة.  األحيان حبر 

ي تقدير سلطة عامة مستقلة، تسم 
من برامج الحماية ف 

بال الشهود،  حماية  العام.  وكالة  المدىعي  مكتب  مع  تشاور 

كقاعدة عامة، يمكن للشهود الستفادة من هذه الحماية  

حبر نهاية المحاكمة. وبعد النطق بالحكم، يكون للضحية  

ي    –
ف  الحق  مجّرد  المبدأ(  حيث  )من  للشاهد 

ي السجن.  إبلغه
  بسياسات أو امتيازات معينة ف 

  الموازنة بين حماية الشهود ودفاع فعال

اتخاذ قرار بشأن تداببر الحماية، يجب عل السلطات عند  

للشهود   األمنية  الحتياجات  بير   توازن  أن  المختصة 

  وحقوق المتهم، 
ً
ي ذلك   وتحديدا

ي دفاع فعال بما ف 
الحق ف 

ي 
توجيه األسئلة إل الشهود أو أن يكون قد وّجهها   الحق ف 

إل الشهود الذين يشهدون ضده، عل النحو المنصوص  

ي 
ف  لحقوق   من د (3)6المادة   عليه  األوروبية  المحكمة 

المتهم   اإلنسان.  بها  يتمتع  ي 
البر األساسية  الحقوق  ومن 

ي معرفة من وّجه أي تهمة ضده، وهذا ينطوي عل  
الحق ف 

التقييم   ضوء  ي 
وف  الشهود.  هوية  معرفة  ي 

ف  الحق 

وري   الرص  من  الشاهد،  ومصداقية  لشهادة  المستفيض 

تعاببر  وملحظة  األسئلة  استبعاد توجيه  وُيعتبر  الوجه.   

علنية.  محاكمة  ي 
ف  الحق  عل   

ً
واضحا  

ً
قيدا ي   الجمهور 

وف 

ي  
ف  الحق  مع  يتعارض  نفسه  المتهم  استبعاد  أن  حير  

مجهولة شهادة  استخدام  فإن    الهوية الحضور، 
ّ
من   يحد

ي المواجهة. 
  cxxxiii الحق ف 

الحماية   تداببر  أن جميع  هذا عل  تم منحها    –ويدل  إذا 

 لحقوق المتهم،ق  –بسخاء  
ً
ل انتهاكا

 
وترفر إل سبب   د تشك

للطعن تزن   cxxxiv.مطلق  أن  المحكمة  عل  يجب  لذلك 

الذين   و/أو  للخطر  المعرضير   الشهود  مخاوف  بعناية 

هيب للبر وعة  تعّرضوا  المشر والحقوق  المصالح  مقابل 

م بدقة مبر   للمتهم.  ي النهاية، يجب عل المحكمة أن تقيِّ
وف 

المف القيود  بشكل  تكون  رة  مبر المتهم  روضة عل حقوق 

إل   وإن cxxxvصارم.  اختبارها  يمكن  ي ل 
البر اإلدانة  شهادات 

عل نطاق محدود من قبل الدفاع بسبب تداببر الحماية  

  cxxxvi لها قيمة إثباتية أقل مما ُيضعف قضية الدعاء. 

ضل  
ُ
الف الشهود  مصلحة  من  فإنه  المنطلق،  هذا  ومن 

 
ً
تداببر  أيضا الحماية    استخدام 

بالشهادة وُيعتبر  .شديدة بعناية   اإلدلء 
ً
ُمجهدا  

ً
بشكل  أمرا

للضحايا.  تقّيد حقوق   خاص  الحماية  وإذا كانت إجراءات 

 ، للمتهمير  العادلة  أل   المحاكمة  يجب 

  المعنية الشهادة  تكون
ً
"حرصا بالُحكم  صلة  إل   ذات  أو 

لحقوق   حد   األوروبية  المحكمة  قررت  كما  حاسم"، 

حماية   cxxxvii اإلنسان.  تداببر  تقترص  أن  يجب   ، وبالتالي

للخطر   ُعرضة  الشهود  أكبر  عل  أعله  المذكورة  الشهود 

وفعلية جسيمة  مخاطر  يواجهون  عل   الذين 

يشعرون  .حياتهم الذين  اآلخرين  للشهود  وبالنسبة 

المحكمة والمتهم ي مواجهة 
ألسباب   بالتهديد والرتباك ف 

الن  الدعم  تداببر  فإن  والجتماىعي مفهومة،  قد   cxxxviiiفسي 

  تكون البديل األفضل. 
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ي جلسات محاكمة
بأن  كوبلنتس، ُسمح لشهود معينير   وف 

ي  يرافقهم
عاطق  دعم  لتقديم  ما  إدلئهم   أثناء  لهم شخص 

الشخص   هذا  عل  يتعيرّ   عندما  ذلك،  ومع  بالشهادة. 

هويته عن  ين   الكشف  الحارص  جميع  أمام 

ي 
بعدم  ،المحكمة قاعة ف  أخرى  مرة  الشهود  يشعر  فقد 

 أمثلة خلل هذه المحاكمة  cxxxix األمان. 
ً
وكانت هناك أيضا

كان يظهر عليهم   لشهود  واضح  حيث لم يكن هناك دعم

والخوف الشعور الحالت، .باإلجهاد  هذه  ي 
يتم   وف  لم 

ي   يطرح منحهم أي تداببر حماية. وإن السؤال الذي
نفسه ف 

الشهود بشكل كاف  بحقهم   تم إبلغ  ما إذا قام هوهذا الم

عرض هذه التداببر  
ُ
ي أن ت

ي تداببر الحماية وما إذا كان ينبغ 
ف 

 .المعنية بحرية أكبر من قبل السلطات
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 8.  الخالصة
العالمية ضد  عدّة بعد القضائية  الوالية  بند  تحت  محاكمات 

الدول،   غير  من  مسلحة  جماعات  في  مزعومين  أعضاء 

كانت محاكمة كوبلنتس هي األولى ضد مسؤولين سابقين في  

السورية. تبثّ  الحكومة  أنها  حين  في وفي  أن  األمل 

أيضاً   يعقبها تثير  فإنها  المحاكمات،  هذه  مثل  من  المزيد 

ب على مخاوف  األلمانية  والسلطات  المحاكم  قدرة  شأن 

المساهمة بشكل فعال في العدالة االنتقالية في سوريا وتلبية 

مناسب. بشكل  السوريين  الضحايا  إلى   احتياجات  واستناداً 

المراقبة المفصلة للمحاكمات التي أجراها المركز السوري 

والمركز الدولي للبحث وتوثيق محاكمات   للعدالة والمساءلة

 ً ً  جرائم الحرب، يقدّم هذا التقرير تقييما ألول محاكمة  مرحليا

ومع إدراك   .سوريا المنّظم من قبل في العالم بشأن التعذيب

المحاكمة الحاجة استقاللية  احترام  الجارية،   إلى 

وتعديل   التقرير يحدّد متأنية  دراسة  تتطلب  معينة  جوانب 

  المستقبلية. السياسات للمحاكمات

اإلشا األلماني، باالدعاء دةوينبغي  االتحادي  وكذلك  العام 

االتحادية الجنائية  موارد  الشرطة  لتخصيصهما  األلمانية، 

بموجب  األخرى  والجرائم  الحرب  لجرائم  للتصدي  كبيرة 

الدولي. ذلك،  cxl القانون  القضاء  يحتاج ومع 

ومزيدا إلى األلماني المالية،  الموارد  بناء   من زيادة 

يتعلق القدرات االنتقالية،  فيما  والعدالة  الدولية،  بالجريمة 

أولى  والتواصل والشفافية، بدء  منذ  المقترح  النحو  على 

وفي حين   cxli محاكمات الوالية القضائية العالمية في ألمانيا.

قد يجادل المرء بأن المحاكم لديها صالحيات محدودة لتحديد 

م،  مسؤولية المتّهمين بارتكاب الجريمة وإصدار عقوبة بحقه

العدالة   على  تنطوي  العالمية  القضائية  الوالية  فإن 

تتعامل   حيث مجموعة أوسع من األهداف. وتتضمن الدولية

بشكل  والمروعة  الخطيرة  الجرائم  مع  القضايا  هذه 

إلى cxliiخاص بصدمة باإلضافة  لمجتمعات   التسبّب  نفسية 

حين بأكملها. إلى   وفي  العالمية  القضائية  الوالية  تهدف 

تتطلب   بيلس توفير العقاب،  من  اإلفالت  لمكافحة 

صوت دمشق      2021، تسير خارجة من نفق في دمشق سيارة  © 
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دقة   أكثر  فهماً  الناجين  لمجتمع  الخاصة  االحتياجات 

  القضائية. للصالحيات وسخاء

للشهود.  الفعالة  الحماية  االحتياجات  هذه  تشمل  أوالً، 

ً  ويكون بشكل خاص في الحاالت التي ال يزال فيها  هذا مهما

يحتلون   للجناة  )السابقون(  في   مناصبالمؤيدون 

وخالل محاكمة كوبلنتس، كانت المحكمة بطيئة في  .السلطة

بإخفاء   للشهود  وتسمح  للشهود  الحماية  تمنح  سياسة  تبنّي 

في   وعائالتهم  أنفسهم  لحماية  الشخصية  المعلومات 

  cxliii سوريا.

فعالة. تتطلب ثانياً، المتضررة مشاركة  ويتعلق  المجتمعات 

للضحاي المباشرة  بالمشاركة  وهي  بصفتهم اهذا  ُمدّعين، 

محاكمة   في  الناجين  من  العديد  اغتنمها  فرصة 

الفعالة   كوبلنتس. المشاركة  تشمل  أن  يجب  ولكن 

 ً وصول عامة الناس وكذلك السوريين الذين قد  إمكانية أيضا

كضحايا. بالقضية  مباشرة  صلة  لهم  يكون  وترتبط   ال 

لى لغة مشاركتهم الفعالة ارتباطاً جوهرياً بتوافر الترجمة إ

الناطقين  يفهمونها. للصحفيين  فقط  يُسمح  كوبلنتس،  وفي 

أجهزة  باستخدام  المحكمة  من  المعتمدين  بالعربية 

الخاصة بالمحكمة. ومع ذلك، فإن الضحايا  الفورية الترجمة

بالعربية   الناطقين  الجمهور  أعضاء  من  وغيرهم 

واحدة. الجلسات يشاهدون كلمة  فهم  مجّرد   وإن cxliv دون 

الحكم في نهاية المحاكمة، كما حدث في محاكمة إياد   ترجمة

  الغريب، ال تكفي لخلق الشفافية.

يجب الوالية   على ثالثاً،  قضايا  في  تنظر  التي  المحاكم 

العالمية تخصص القضائية  للتواصل   أن  موارد 

العام االتحادي  ولم تقدم المحكمة وال االدّعاء الجمهور. مع

إن األمر  إلنجليزية أو العربية.أي معلومات للجمهور باللغة ا

وجوب على  يقتصر  أيضاً   ال  يجب  بل  العدالة،  تحقيق 

تتحقّق إليها يُنظر أن المجتمع   ويُعتبر .وهي  مع  التواصل 

أمراً  الجناة  السوري  لرؤية  لهم  بالنسبة  األهمية  بالغ 

ويتعلق   يخضعون للمساءلة من خالل محاكمة عادلة ونزيهة.

تمع المتضرر للتعافي، ولكن أيضاً  اإلشهار بحاجة المج هذا

  لوضع إطار لمستقبل عادل وسلمي.

للتمييز  المعايير  أخيراً، يجب استخدام مجموعة متّسقة من 

الجرائم   عن  األكبر  المسؤولية  يتحملون  الذين  أولئك  بين 

معلومات لديهم  الذين  وأولئك  صلة   مّطلعة الفظيعة  ذات 

يشهدون ضدهم. قد  مقاضا والذين  تؤدي  الجناةوقد  ذوي  ة 

المتدنية الحدّ  الرتب  من  إلى  االنتقالية  العدالة  فرص  من 

من  إرغام خالل ومنعهم  االختباء  على  المطلعين  الشهود 

  العدالة. تدابير المشاركة في

وتُعدّ محاكمة كوبلنتس خطوة مهمة لمساءلة الجناة من جميع  

أفعالهم. على  السوري  النزاع  لبن أطراف  مهمة وإنها  ة 

مهمة للعمليات   لتحقيق عدالة أكثر شموالً وتوفّر فرصة تعلّم

 المستقبلية.
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  مواقع مهمة  –الملحق األول أ 
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  الفروع المهمة –الملحق األول ب 
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   ملّخصات الشهود –الملحق الثاني 

 السيد دويِسنج، شاهد وخبي  

أدلى بشهادته في  24 نيسان/أبريل  

و27 أيار/مايو  و 2 أيلول/ سبتمبر 

و29 تشرين األول/أكتوبر، 2020  و  

2021شباط/فبراير،  3  

رئيس المفتشين الجنائيين في الشرطة  

الجنائية االتحادية األلمانية يقود  

كلية في الجرائم الناشئة  التحقيقات الهي 

.  2011عن النزاع السوري منذ عام  

أدلى بشهادته حول التحقيقات  

واالعتقاالت وعمليات التفتيش  

ومقابالت   برزة والمستندات الم

الشهود ذات الصلة بقضيتي أنور  

رسالن وإياد الغريب. كما قّدم تحليالً 

مفصالً للغاية لملفات قيصر في  

. 16 أسبوع المحاكمة  

ة   الفاضلة ثورمان، خبي 

ي 28  
 
 أدلت بشهادتها ف

 نيسان/أبريل ،  2020

 لدى   
ً
عالمة أعراق، وعملت سابقا

طة الجنائية التحادية   الشر

 حول  
ً
األلمانية وأجرت بحوثا

ق األوسط وشمال   منطقة الشر

دتها حول  إفريقيا. أدلت بشها 

التاريــــخ السوري وخلفية الثورة  

ي عام 
 
ي انطلقت ف

. وقد  2011البر

اتها عدة   ي خبر
تم التشكيك ف 

. مرات، لسيما من قبل الدفاع  

 الفاضلة بولمان، شاهدة 

أدلت بشهادتها في 29 نيسان/أبريل ، 

2020 

ي المكتب التحادي  
 
موظفة ف

للهجرة واللجئير  وأدلت بشهادتها  
بشأن عملية طلب اللجوء الذي  

ي ألمانيا. 
 
مه أنور ف

ّ
 قد

 

فاضلة دريشلر، شاهدة ال  

أدلت بشهادتها في 29 نيسان  

 /أبريل، 2020

ي وزارة الخارجية األلمانية، 
موظفة ف 

وأدلت بشهادتها  بشأن  خلفيات  

مه   
ّ
عملية طلب اللجوء الذي قد

ي ألمانيا . 
 أنور ف 

 الفاضلة هوس، شاهدة 

أدلت بشهادتها في 29 نيسان/أبريل ، 

2020 

ي مكتب تسجيل األجانب،  
موظفة ف 

ثت عن الجوانب اإلدارية  
ّ
وتحد

ي ألمانيا، مثل  
لترص يــــح إقامة أنور ف 

ي حصل  
شهادات اللغة البر

عليها  ومقدار الدعم الجتماىعي  

 الذي حصل عليه. 

 السيد بوتز، شاهد 

أدلى بشهادته في 18 أيار/مايو،  

2020 

موظف خدمة اجتماعية في  

التحادي للهجرة المكتب ا

والالجئين، وأدلى بشهادته بشأن  

المقابلة التي أجراها مع إياد عند  

 تقديم طلب اللجوء في ألمانيا. 

، شاهد   السيد فولي 

أدلى بشهادته في 18 أيار/مايو،  

2020 

ي 
ضابط يتمتع بسلطة اتخاذ القرار ف 

 المكتب التحادي للهجرة واللجئير  

(BAMF)  وأدل بشهادته بشأن ،

ي أجراها مع إياد عند  
المقابلة البر

ي ألمانيا . 
  تقديم طلب اللجوء ف 

 السيد أحمد عبد هللا، شاهد  

أدلى بشهادته في 18 أيار/مايو،  

2020 

مترجم يعمل لدى المكتب  

االتحادي للهجرة والالجئين،  

وأدلى بشهادته بشأن مقابلة إياد  

 مع المكتب. 

 الفاضلة زينسيوس، شاهدة 

أدلت بشهادتها في 18 أيار/مايو،  

2020 

ي بلدية  
باحثة اجتماعية ف 

، بألمانيا. وأدلت   وكير  تسفايبر

ة 
ّ
ي عد

بشهادتها بشأن مشاركة إياد ف 

 . ي مأوى اللجئير 
 مشاجرات ف 

دورمان، شاهدة -الفاضلة مولر   

أدلت بشهادتها في 19 أيار/مايو،  

2020 

ثت  
ّ
، وتحد طة من برلير  ضابط شر

عن مخاوف أنور من أنه كان  

يخضع للمراقبة من قبل المخابرات 

 السورية.   

 

مّدع                   خبير                  شاهد  

https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/07/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/01/%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%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/01/%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%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/06/25/%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%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b9/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/07/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/07/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/07/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/07/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/07/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/07/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/07/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/07/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/07/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/07/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/28/%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%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d8%a8%d8%b1/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/28/%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%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d8%a8%d8%b1/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/28/%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%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d8%a8%d8%b1/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/28/%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%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d8%a8%d8%b1/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/28/%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%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d8%a8%d8%b1/
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 السيد فراي، شاهد 

أدلى بشهادته في 27 أيار/مايو، و25  

حزيران/يونيو، و3 أيلول/سبتمبر، 

2020 

طة الجنائية   ي الشر
 
 ف
ً
 جنائيا

ً
يعمل مفتشا

، وأدل  (BKA) التحادية األلمانية

زة   بشهادته بشأن المستندات المبر

ي قضية    
 
والتحقيقات والعتقالت ف

 إياد. 

 الفاضلة بيكر، شاهدة 

أدلت بشهادتها في 19 أيار/مايو،  

2020 

سة منظمة  غير حكومية  هي مؤّسِّ

لالجئين السوريين. وأدلت  

بشهادتها بشأن لقائها مع أنور  

حيث عّبر خالل اللقاء عن  

مخاوفه من أنه كان يخضع  

للمراقبة من قبل المخابرات  

. السورية   

 السيد شميدت، شاهد 

أدلى بشهادته في  28 أيار/مايو،  

2020 

طة   ي مكتب الشر
 
ي ف

ضابط جنان 

. وأدل   ي ولية برلير 
 
الجنائية ف

بشهادته بشأن استجوابه  

 ألنور . 

 الفاضلة كروجر، شاهدة 

أدلت بشهادتها في 28 أيار/مايو،  

2020 

، وأدلت   طة من برلير  ضابط شر
بشهادتها حول جلسة استماع لها 
مع أنور تحدث خللها عن عدة  
حوادث شعر فيها بأنه  يخضع  
لمراقبة  من قبل المخابرات  

ي ألمانيا . 
 السورية ف 

  ، مّدع  وشاهد(       )  فراس الفياض
( الكشف عن اسمهوافق الشاهد على )  

أدلى بشهادته في 3 و4  

 حزيران/يونيو، 2020

ي سوري، أدل بشهادته  
مخرج سينمان 

ي التعّرض  
بشأن تجربته الخاصة ف 

للتعذيب وسوء المعاملة وجلسات  
ي الفرع  

ة اعتقاله ف  التحقيق أثناء فبر
ي  هذا الفرع. 

 251 وبشأن األوضاع ف 

ي ) 
      (، شاهد         أنور البن 

الشاهد عل الكشف عن   وافق)

( اسمه  

ي  4 و 5  
أدل بشهادته ف 

 حزير ان/يونيو ، 2020

محام  سوري شهد بشأن تجربته  

ي سجن عدرا، وتجارب  
الخاصة ف 

ي الفرع 
ضافة  ، باإل 251موكليه ف 

ي الفرع 
  251إل تجارب النساء ف 

ي ذلك العتداءات الجنسية
. بما ف   

 

، شاهد  كي
 السيد هولي  

أدلى بشهادته في 29 أيار/مايو،  

2020 

طة   طة لدى الشر يعمل ضابط شر

التحادية األلمانية،  الجنائية 

وأجرى مقابلة مع أنور بصفته  

شاهدا عل أجهزة المخابرات  

. السورية  

P1 

 

 السيد كنابمان، شاهد 

ي   25 حزيران/يونيو ،  
أدل بشهادته ف 

/يناير  و24   ي
2020  و7  كانون  الثان 

 آذار/مارس،  2021

طة الجنائية   ي الشر
 
ي ف

مفتش جنان 

التحادية األلمانية، وأدل بشهادته  

ي أجراها م 
ع عدة حول المقابلت البر

ي المقابر 
طة ف  شهود وتحقيقات الشر

ي سوريا . 
 الجماعية ف 

P2 

 

 P3، شاهد 

أدل بشهادته  24  و25  

 حزيران/يونيو ، 2020

ي إدارة المخابرات  
موظف سابق ف 

العامة. وأدل بشهادته بشأن عمله  

ي الفرعير   295 و 255. وقال 
ف 

ق  
ّ
للمحكمة إنه رأى جداول توث

ي الفرع 255. 
 الجثث أثناء عمله ف 

 P4، شاهد 

ي  1  تموز/يوليو ،  
أدل بشهادته ف 

2020 

أدل هذا الشاهد السوري البالغ من 

 بشهادته بشأن  
ً
العمر 30 عاما

ي الفرع  251  
تعّرضه للتعذيب ف 

ي هذا  
وظروف العتقال العامة ف 

 الفرع. 

 السيد بروكن، شاهد 

ي  2  تموز/يوليو ،  
أدل بشهادته ف 

2020 

طة الجنائية األلمانية،   مفتش بالشر

 P2 وأدل بشهادته بشأن استجواب      . 

 

https://ar.syriaaccountability.org/2020/06/25/%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%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b9/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%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-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/28/%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%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d8%a8%d8%b1/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/06/25/%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%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b9/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/06/25/%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%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b9/
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/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/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/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/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/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/2020/06/25/%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%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b9/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/08/06/%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%88%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%82/
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/2020/08/06/%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%88%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%82/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/08/06/%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%88%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%82/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/08/06/%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%88%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%82/
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/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/
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 الفاضلة ميتندورف، شاهدة   

ي  2  تموز/يوليو ،  
 
أدلت بشهادتها ف

2020 

ضابط تتمتع بصلحيات اتخاذ  
ي المكتب التحادي للهجرة  

 
القرار ف

. تحدثت  عن  عملية   واللجئير 
  طلب  اللجوء  الخاصة  ب      . 

 P6، شاهد 

ي  6  تموز/يوليو ،  
 
أدل بشهادته ف

2020 

ابن خال إياد الغريب الذي تحدث  

عن علقته بابن عّمته وأن إياد 

ر  
ّ
 للمظاهرات وحذ

ً
كان داعما

أصدقاءه إذا كانوا عل وشك  

. العتقال  

 

 P7، شاهد 

ي  29 تموز/يوليو ،  
 
أدل بشهادته ف

2020 

  
ً
الشاهد البالغ من العمر 30  عاما

والذي أدل بشهادته بشأن  
تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب  
ي فرىعي الخطيب وكفر سوسة  

ف 
ي هذين  

وظروف العتقال ف 
 .  الفرعير 

 P8، شاهد 

ي  30 تموز/يوليو ،  
 
أدل بشهادته ف

2020 

  
ً
الشاهد البالغ من العمر 39  عاما

والذي أدل بشهادته بشأن  
تعّرضه لسوء المعاملة والتعذيب  
ي الفرع 251 وفرع كفر سوسة  

ف 
وأخبر المحكمة عن  

 أشخاص ماتوا  أثناء  العتقال. 

 P10، شاهد 

ي  12 و 13  
أدل بشهادته ف 

 آب/أغسطس، 2020

ي المخابرات  
موظف سابق ف 

ة تزيد عن   .   20السورية بخبر
ً
عاما

وأدل بشهادته حول الهيكل  

والتسلسل الهرمي ألجهزة  

المخابرات السورية وكذلك  

. أساليب التعذيب الشائعة  

 

 P9، شاهد 

ي  31 تموز/يوليو ،  
أدل بشهادته ف 

2020 

ي 
الحكومة  موظف سابق ف 

السورية، وأدل بشهادته بشأن  

اعتقاله وقال للمحكمة إن أنور  

ربما يكون الشخص الذي  

. استجوبه أثناء اعتقاله  

 

 رياض سيف )         (، خبي  
 وافق عل الكشف عن اسمه 

ي  26 و27  
أدل بشهادته ف 

 آب/أغسطس، 2020

ي المعارضة  
شخصية سورية بارزة ف 

السورية، وأدل بشهادته حول  
ي المعارضة وكذلك  

خلفيته ودوره ف 
علقته بأنور الذي كان يأمل رياض  
ي الحصول عل معلومات منه  

ف 
 بشأن الحكومة. 

 P12، شاهد 

ي  20  
أدل بشهادته ف 

 آب/أغسطس، 2020

أدل الشاهد،  وهو   مهندس  
برمجيات  سوري،  بشهادته  حول  
ي  الفرعير    251 و 285.   

اعتقاله ف 
ي   
وأخبر  المحكمة  عن الكتظاظ ف 
الزنازين والتعذيب وقال إنه  
سيتمكن من التعرف  عل  

ق  معه  عل  
ّ
الشخص  الذي  حق

ي  الفرع  251 من  
نحو   عنيف ف 
 السيد ليندمان، شاهد  خلل صوته. 

ي  2  
أدل بشهادته ف 

 أيلول/سبتمبر ،  2020

طة   ي  الشر
ي ف 
المفتش الجنان 

الجنائية التحادية والذي أدل  
بشهادته حول تحليله  للتقرير   
الصادر   عن  هيومان رايتس  
ووتش بعنوان "أرخبيل  

 التعذيب" قبل اعتقال أنور . 

 P5، شاهد 

ي  1 و 3  تموز/يوليو ،  
 
أدل بشهادته ف

2020 

ي الفرع أمن حارس
 
  251 سابق ف

اليومي   أدل بشهادته بشأن عمله و 

هناك والهياكل والتسلسل  

 الفرع.  لقيادة الهرمي 
P2 

 

 P11، شاهد 

ي  19  
أدل بشهادته ف 

 آب/أغسطس، 2020

ىعي بشهادته حول  
ّ
أدل المد

تعّرضه لسوء المعاملة وجلسات  
ي الفرع 

  251التحقيق كمعتقل ف 
وكفر سوسة. وقال إنه ل يزال  
 عل التعّرف عل صوت  

ً
قادرا

ي الفرع  
ق معه ف 

ّ
المحقق الذي حق

251.  

P13 

 

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/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/2020/10/01/%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%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b4%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/10/01/%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%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b4%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/10/16/%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%b3%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%a8%d8%b3%d9%8f/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/10/16/%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%b3%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%a8%d8%b3%d9%8f/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/10/01/%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%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b4%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/11/19/%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-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/11/19/%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-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a/
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/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/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/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/2020/12/10/%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-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%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-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%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-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
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 P14، شاهد 

ي  9 و 10  
 
أدل بشهادته ف

 أيلول/سبتمبر ،  2020

لع أدل بشهادته بشأن  
ّ
شاهد مط

ي  موقع للدفن ووجود  
 
عمله ف

فنت فيها  
ُ
مقابر جماعية د

جثث تم جمعها من عدد من  

 سجون المخابرات. 

 

 P15، شاهد 

ي  16  
أدل بشهادته ف 

 أيلول/سبتمبر ،  2020

  
ً
الشاهد  البالغ  من  العمر  50  عاما

والذي أدل بشهادته بشأن  

مكالمتير  هاتفيتير  أجراهما  مع  

. كما    مرتير 
ً
أنور، والتقر به أيضا

أخبر المحكمة عن البحث عن  

ي الفرع 251  
ابن خالته المعتقل  ف 

ي قالها  أنور . 
 وكلمات التعاطف البر

 

 مازن درويش، خبي  وشاهد 

ي  15  
 
أدل بشهادته ف

 أيلول/سبتمبر ،  2020

رئيس المركز السوري لإلعلم  
م خلفية  

ّ
وحرية التعببر الذي قد

ي  
عن تاريــــخ سوريا واألحداث البر
م  
ّ
أدت إل ثورة  2011.  كما قد

وثائق إضافية للمحكمة  حول  
ث عن النظام 

ّ
الفرع 251 وتحد

ي سوريا باإلضافة إل  
 
ي ف

القانون 
ي  العتقال. 

 
 تجاربه الخاصة ف

 

 السيد شنايدر، شاهد 

ي  3 أيلول/سبتمبر ،  
 
أدل بشهادته ف

2020 

كببر المفتشير   الجنائيير   
طة الجنائية   ي  الشر

 
ف

التحادية  والذي أدل بشهادته  
بشأن زيارة إياد  لعيادة  

، حيث أمر   وكير  ي  تسفايبر
 
ف

ي بتأييد مذكرة  
ي المعب 

القاض 
 التوقيف الصادرة بحقه. 

 P16، شاهد 

ين   ي  1 تشر
 
أدلت بشهادتها ف

 األول/أكتوبر ،  2020

أدلت  هذه الشاهدة  بشهادتها  
ي  الفرع  

ب ف  حول  تعّرضها  للرص 
 حول  

ً
251 وشاركت قصصا

تعّرض معتقلت أخريات  
ت المحكمة   للغتصاب. كما أخبر
عن لقائها  مع أنور بعد انشقاقه.  
وبحسب إفادتها، فقد كان هو  

ي الفرع  251. 
 المحقق ف 

عي وشاهد
ّ
 P17، مد

ين   ي  6 تشر
أدل بشهادته ف 

 األول/أكتوبر ،  2020

الكاتب السوري الذي  وصف  
ي   
البحث  عن  شقيقه المعتقل ف 
الفرع 251، وكذلك  تجربته   

الشخصية  مع العتقال من  قبل  
 المخابرات السورية.   

 P18، شاهد 

ين   ي  7 تشر
أدل بشهادته ف 

 األول/أكتوبر ،  2020

أدل بشهادته بشأن  البحث  عن  
ِبض  عليه  

ُ
ابن  عمه الذي ق

ي  الفرع 251. 
ِقل ف 

ُ
 واعت

 ، خبي  وشاهد 
 السيد رويي 

ين   ي  8 تشر
أدل بشهادته ف 

 األول/أكتوبر ،  2020

ي  أدل  بشهادته  حول  
ي  ألمان 

صحق 
ي  سوريا   عامي  2011  

الوضع ف 
و2012 بناء   عل  تجربته.   كما   

تحدث  عن  مقابلتير   أجراهما  مع  
أنور  الذي بدا  أنه  يمتلك  ذاكرة  

 فوتوغرافية.   

ة   ، خبي  الفاضلة لو كي  
 وشاهدة   

ين   ي  27 تشر
أدلت بشهادتها ف 

 األول/أكتوبر ،  2020

مت خلفية  
ّ
صحفية فرنسية قد

حول ملفات قيرص وأدلت  
ي  
بشهادتها حول المقابلت البر
أجرتها مع قيرص،  المصور  

العسكري الذي  
ّشب اآللف من  صور الجثث  
 من سجون المخابرات السورية.

األستاذ الدكتور  روتشيلد،  
 خبي   

أدلى بشهادته في  3 تشرين  

 الثاني/نوفمبر، 2020

ىعي  بجامعة  
أستاذ  الطب الشر

   
ً
   جنائيا

 
كولونيا.  قدم  تحليال

   لصور  قيرص .   
 
 مفصال
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https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/01/%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%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad/
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 السيد هورل، شاهد 

ين   ي  4 تشر
 
أدل بشهادته ف

/نوفمبر ،  2020 و27  كانون   ي
الثان 

/يناير،  2021  ي
 الثان 

طة الجنائية   ي الشر
 
ي ف

مفتش جنان 
التحادية. وأدل بشهادته بشأن  
ة ذاتية تم العثور عليها أثناء   سبر
ي برلير   

 
البحث عن شقة أنور ف
 ومقابلت مع شهود . 

 السيد إنجلز، خبي  

ين   ي  17 و18 تشر
 
أدل بشهادته ف

/نوفمبر ،  2020 ي
 الثان 

ي  
 
مدير التحقيقات والعمليات ف

اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة.   
وأدل بشهادته حول هيكل  

م وثائق  
 
المخابرات السورية وسل

حصلت عليها  اللجنة من سوريا  
 كيف حصلت  

ً
ح أيضا )وشر

 اللجنة عليها(. 

 P21، شاهد 

ي  1 و 2  كانون  
أدل بشهادته ف 

 األول/ديسمبر ،  2020

ي  المخابرات   
موظف سابق ف 

 
ً
ة  تربو   عل  30  عاما  .السورية  بخبر

ي الفرع 251  
شهد بشأن عمله ف 

حيث رأى قوائم القتل  وأوامر   

"بتوسيع  أساليب التحقي ق" صادرة 

 عن الفرع  251. 

 

شاهدمدعية و ،  P19 

ين   ي  19 تشر
 
أدلت بشهادتها ف

/نوفمبر ،  2020 ي
 الثان 

ِقلت من قبل المخابرات  
ُ
ناجية اعت

السورية عدة مرات. وأدلت  

ي الفرعير    
 
بشهادتها حول اعتقالها  ف

251 و 285 حيث تعّرضت  

ب والتحّرش الجنسي .   للرص 

 

 

 P23، شاهد 

ي  10  كانون  
أدل بشهادته ف 

 األول/ديسمبر ،  2020

ي   
 
أدل بشهادته بشأن  اعتقاله  ف

الفرع 251 نقله إل مشق  حرستا  

حيث تعّرض هو ومرض  آخرون  

 للتعذيب، ومات كثبر منهم. 

 

 الفاضلة هيل، شاهدة 

ي  2  كانون  
أدلت بشهادتها ف 

 األول/ديسمبر ،  2020

ي المكتب 
موظفة خدمة اجتماعية ف 

التحادي للهجرة واللجئير  ،   
ي  أجرت مقابلة مع            أثناء   

البر
ي   ألمانيا.  

إجراءات  طلب اللجوء ف 
حت   كذلك  كيف  يتم إحالة    وشر

المعلومات  المتعلقة  بشهود  جرائم  
 الحرب إل مكتبها .  

ٍع و شاهد
ّ
 P22، مد

ي  9  كانون  
أدل بشهادته ف 

 األول/ديسمبر ،  2020

ي  الفرع  251 
قل ف 

ُ
طبيب سوري  اعت

وكفر  سوسة.  قال إن  معظم   

ي   تعّرض  لها  المعتقلون  
الجروح  البر

حدثت خارج الفرع.  ووصف   

تجربته الخاصة  مع  التعذيب  

وكذلك العقاب الجماىعي   

.   وبحسب  هذا  الشاهد،    للمعتقلير 

ي  الفرع 251 أفضل  
كانت الظروف ف 

ي   معتقل  كفر   سوسة. 
 منها  ف 

 

 P20، شاهد 

ين   ي  25 و26 تشر
أدل بشهادته ف 

/نوفمبر ،  2020 ي
 الثان 

معتقل سابق بإدارة المخابرات  
ي الفرعير   251 و285.  

العامة ف 
أدل بشهادته بشأن تعّرضه  

ي الطريق إل الفرعير    
للتعذيب ف 

وتعّرف  عل أنور عل أنه المحقق  
ي بطنه أثناء  

الذي صفعه وركله ف 
 التحقيق. 

P21 

 P24، شاهد 

ي  16  كانون  
أدلت بشهادتها ف 

 األول/ديسمبر ،  2020

ي  القسم  40  والفرع 251  
معتقلة ف 

تحدثت عن ظروف العتقال 
والتعذيب الذي تعّرض له  معتقلون 
  لعنف  

ً
آخرون. لم تتعّرض شخصيا

 جنسي . 

ٍع و شاهد
ّ
 P25، مد

ي  6  كانون  
أدل بشهادته ف 

/يناير ،  2021 ي
 الثان 

ي   
أدل بشهادته بشأن  اعتقاله  ف 

الفرعير   251 و285 وتعّرضه   

للتعذيب.   وبحسب  هذا  الشاهد،   

ي  الفرع 251 أسوأ   
كانت الظروف ف 

ي  
ي  الفرع 285.   وف 

مما   كانت  عليه  ف 

معرض شهادته، قال إنه كان  

ي  
ي  السن ف 

هناك أطفال وكبار ف 

 . 
ً
 المعتقل أيضا

 

https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/01/%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%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/01/%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%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad/
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/2021/02/18/%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/2021/02/18/%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/2021/02/18/%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/2021/03/10/%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-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/03/10/%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-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9/
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/2021/02/18/%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/2021/03/25/%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/2021/03/25/%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/2021/03/10/%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-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/03/10/%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-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9/
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/2021/03/25/%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/2021/02/23/%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-3/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/23/%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-3/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/23/%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-3/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/23/%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-3/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/04/01/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%a8/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/04/01/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%a8/
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/2021/04/08/%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/
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 P26، شاهد 

ي  13  كانون  
 
أدل بشهادته ف

/يناير ،  2021 ي
 الثان 

ي   
 
ث  عن اعتقاله  مرتير   ف

ّ
تحد

   
ً
الفرع 251 حيث شهد  تعذيبا

ي  الزنازين،  
 
  ف
ً
، واكتظاظا

ً
مستمرا

،  ومرافق  صحية  غبر   
ً
   سيئا

ً
وطعاما

 ملئمة. 

  
 

 

ٍع و شاهد
ّ
 P27، مد

ي  
 
كانون    27أدل بشهادته ف

/يناير،   ي
2021الثان   

ي   
 
أدل بشهادته بشأن  اعتقاله  ف

الفرع 251 حيث  تعّرض  للتعذيب   
أثناء  جلسات التحقيق وتعّرض  
ح  عند  وصوله.   كما    ب المبر للرص 
سمع معتقلير   آخرين،  بينهم   
 نساء،  يتعرضون للتعذيب. 

ٍع و شاهد
ّ
 P28، مد

ي  
 
آذار/مارس،   10أدل بشهادته ف

2021 

ي  
 
وصف األوضاع السيئة عموما ف

وذكر أساليب تعذيب   251 الفرع
كتقطبر البلستيك  

عل   الساخن المذاب
كما وصف  . أحدهم وظهر رأس

ي  الصدمات النفسية 
والجسدية البر

ي منها جراء اعتقاله
 . يعان 

 P29، شاهد 

ي  
آذار/مارس،   11أدل بشهادته ف 

2021 

أفاد بأنه تعرض للتعذيب  

ي طريقه إل  
والتحرش الجنسي  ف 

ه،   الفرع 251. وبحسب  تعببر

ي الفرع كافيا . 
 فقد كان الطعام ف 

 

ٍع و شاهد
ّ
 P30، مد

ي  
آذار/مارس،   17أدل بشهادته ف 

2021 

ي   
وصف  األوضاع السيئة  عموما  ف 

الفرع 251،  حيث  رأى  أشخاصا   

تم  تعذيبهم  بالصدمة الكهربائية،  

كما  رأى  معدات  عل الحائط  

ي   ربما  استخدمت لتعليق  
والبر

األشخاص.  أدل  بشهادته  حول  

ب  
ّ
زميل  معتقل  كان  قد   عذ

ي . 
 باستخدام الكرسي  األلمان 

 P31، شاهد 

ي  
  8و  7أدل بشهادته ف 
2021نيسان/أبريل،    

كموظف رفيع  حدد هوية أنور  
م شهادته  

ّ
ي الفرع، وقد

المستوى ف 
عن التعذيب المستمر أثناء  
التحقيق، واكتظاظ الزنازين  

والظروف الصحية غبر الملئمة  
ي الفرع. 

 ف 
 عية و شاهدة

ّ
 P32، مد

ي  أدلت  
  15و 14بشهادتها ف 

2021نيسان/أبريل،    

تحدثت عن اعتقالها واعتقال  
ي الفرع 

، وحددت  251أختها ف 
ف رفيع المستوى  هوية أنور كموظ 

ي الفرع. كما أدلت بشهادتها عن  
ف 

تعرضها للعنف الجنسي أثناء  
. العتقالز  

https://ar.syriaaccountability.org/2021/04/15/%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-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ae%d8%b7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/04/15/%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-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ae%d8%b7/
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