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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  27التقریر 
 2021شباط/فبرایر،  18و 17تاریخ الجلسة: 

 
 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 

 

  1الملّخص/أبرز النقاط: 

 2021شباط/فبرایر،   17 – للمحاكمة الستون  الیوم 

تمت تالوة الترجمة األلمانیة لثالثة تقاریر تتعلق بالخلیة المركزیة إلدارة األزمة، والتي قدمتھا لجنة العدالة والمساءلة الدولیة  
)CIJA  .في المحكمة، وتم تقدیمھا كدلیل. ثم قام القضاة بفصل محاكمة إیاد عن محاكمة أنور ( 

وفي محاكمة إیاد الغریب، قّدم المدعون العامون بیانھم الختامي. وأشادوا بشجاعة الناجین الذین شھدوا أمام الشرطة األلمانیة أو  
في المحكمة، على الرغم من التھدیدات التي شّكلھا ذلك لھم وألحبائھم. وخلص المدعون العامون إلى أن الحكومة السوریة ترتكب  

. ووضعوا األفعال التي ارتكبھا إیاد في سیاق ھذه االعتداءات  2011اق ومنھجیة ضد شعبھا منذ عام اعتداءات واسعة النط
ارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة في شكل تعذیب وحرمان شدید من الحریة وفقاً    في المساعدة والمشاركة وخلصوا إلى أنھ مذنب ب

). وبعد النظر في مجموع األدلة باإلضافة إلى العوامل المخفِّفة  ئي األلماني القانون الجنالقانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیا (
دة للعقوبة، طلبوا إیقاع عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ونصف.   والمشّدِ

 2021شباط/فبرایر،  18 – للمحاكمة الستون  الیوم الحادي و

القضاة على تعاملھم "الراقي" مع المحاكمة، عبّروا عن احترامھم  تال محامو الدفاع عن إیاد بیاناتھم الختامیة. وبعد أن شكروا 
لجمیع الناجین وكذلك الشھود المطلعین الذین أدلوا بشھاداتھم في المحكمة. ثم قّدموا إفادتین بدیلتین. كانت اإلفادة األولى "تفترض  

م بشكل كبیر في مقاضاة أنور وطالبوا بأن یصدر الحكم  جدالً أن موكلھم قد ُوِجد مذنباً". وأشاروا في ھذه اإلفادة إلى أن إیاد ساھ
 بإخالء سبیلھ المشروط لمدة عامین. وزعم محامو الدفاع في إفادتھم الثانیة أن إیاد تصرف تحت اإلكراه وطالبوا بالحكم ببراءتھ. 

 

 2021شباط/فبرایر  17 –الیوم الستون للمحاكمة 

الساعة   الجلسة  ً   13وسائل اإلعالم و ممثلین عن    6بحضور    9:40بدأت  السید ساتلمیر كبدیل لمحامي    2. شخصا المحامي  وحضر 
 .. تم إعفاء أحد مترجمي المحكمة من الجلسة س یجر وأندریاس شولت امانویل ر المّدعي  محامیابیب علي محمد. ولم یحضر خُ  المّدعي

ثالث وثائق  ل  ترجماتٌ   سیتم تالوة  ولكن  المحاكمة،فصل  ب بعد بدء الجلسة، أعلنت القاضي كیربر أن المحكمة ستوافق على طلب االدعاء  
. وأضافت أن ترجمة إحدى الوثائق كانت موجودة بالفعل في ملف  أوالً  في المحكمة (CCMC)  خلیة المركزیة إلدارة األزمةالتتعلق ب 

الجنائیة اال  اً كانت جزءالقضیة، ألنھا   للشرطة  الھیكلیة  التحقیقات  المحكمة حسب  وسیترجمھا  ).  BKAاأللمانیة (  تحادیةمن  مترجم 
 ھذه الترجمات.  اضیان بتالوةالقاألخریین، وسیقوم الحاجة في المحكمة للتحقق من الترجمة الحالیة. وقد تم بالفعل ترجمة الوثیقتین 

 الترجمة: وتال .  2011أبریل /نیسان 21بالفاكس بتاریخ  أُرسلت  األولىأن الوثیقة  فیدنیرأوضح القاضي  

 كمة سماعھ في المحكمة] االمستند بناًء على ما استطاع مراقب المح نسخة ُمعاد إنشائھا من[التالي ھو 

 الجمھوریة العربیة السوریة 

 [...] 

 

  الواردة بین عالمتيالمعلومات "في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و 1
یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضراً لجلسات المحاكمة؛   ."اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون

 .وإنما ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود
 العربیة لم یطلب أحد الوصول الى الترجمة   2
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   294المخابرات فرع 

 38846/294رقم 

 2011 ،أبریل/نیسان 20التاریخ: 

 سري للغایة 

 عاجل 

 تعمیم 

 

 2011  ،أبریل/نیسان 18من  378رسالة 

 اجتماع خلیة إدارة األزمات بقیادة األمین العام لإلقلیم بشأن الوضع األمني والسیاسي. نتائج:
أنفسھم بالسالح ولدیھم نزعة سیاسیة    جھزوا انتھت مرحلة التسامح: اعتمد المخربون بشدة على تسامحنا وطلبوا الكثیر. لقد  .1

 معادیة. 
 مواجھة المتظاھرین والمخربین بالوسائل التالیة:  .2

 عدم اإلفراج عن المعتقلین أو إحالتھم للجھات القضائیة  )أ
 وز إیذاء المدنیین استخدام السالح ضد المسلحین، ولكن ال یج ) ب
 مصادرة الدراجات الناریة التي یستخدمھا المسلحون  ) ج
 اعتقال األشخاص دون مداھمات  ) د
یتعلق   ) ه یجب    بالمظاھرات،فیما  األمر،  لزم  إذا  مستعدة،  الشرطة  تكون  أن  یجب  المساجد:  في  جراء  إخاصة 

 المواجھات، ویجب االتصال بالقوات المسلحة للحصول على الدعم إذا لزم األمر 
جب تشكیل لجان علیا للتخطیط والتسییر من أجل: المنطقة الوسطى والمنطقة الساحلیة. خلیة إدارة األزمات ھي المسؤولة  ی  .3

 عن مدینة دمشق وریف دمشق. 
4.  ً ً  تتطلب المنطقة الوسطى اھتماما  خاصا
 یتولى جھاز الحزب المھام التالیة:  .5

 تدریب القوات [المسلحة]  )أ
 عضاء الحزب أحضور  ) ب
 التوافر الدائم  ) ج
 التأھب للمواجھة مع المظاھرات  ) د
 واعتقالھم وتحدیدھممراقبة األشخاص  ) ه
 […]  ) و

 یجب أن توضح النقابات العمالیة أن أي عصیان ستكون لھ عواقب.  .6
 على رؤساء الجامعة إبالغ طالبھم بعدم السماح لھم بالمشاركة في المظاھرات وإال سیتم طردھم.  .7
وعلیھم أن یعلقوا على    لحدث في الوقت المناسب.ل  طیتھمتغ  إرسال   عالم المدني والعسكري بالنسبة لدور اإلعالم: على اإل .8

اللقطات والمقاطع الخاصة بھ مركزیًا وأن یكونوا على اتصال دائم بقوات األمن. یجب حذف الالفتات اإلجرامیة والتي كتب  
ب إبداعیة للتعامل مع وسائل اإلعالم المعادیة.  علیھا نص غیر مالئم من اللقطات. ویجب على وسائل اإلعالم تطویر أسالی 

 تطبیق القانون بكل القوة الالزمة.  تستوجب أن ھذه مرحلة  وافھمأن ی ن ی ن والمخرب تعیّن على المدنیی ی 
 لمظاھرات الجمعة.  المتبع عقد اجتماع خاص لخلیة إدارة األزمات فیما یتعلق بالتحضیر والنھج .9
 
 [ختم]      رئیس أفرع المخابرات  
 
 4[توقیع] /    
 

 مدیر المخابرات لالطالع   إلى:  
 لالطالع نائب مدیر المخابرات 

 لتنفیذاو  لالطالعالفروع 
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 المترجم ذلك.  . فأكدإذا كانت الترجمة صحیحة وكاملة عّما  سألت القاضي كیربر المترجم
 

 . 2011 ،أغسطس/آب  11الترجمة األلمانیة للفاكس بتاریخ تالوة  فیدنیرواصل القاضي 
 

 كمة سماعھ في المحكمة] االمستند بناًء على ما استطاع مراقب المح عاد إنشائھا مننسخة مُ ھو  التالي[

 

 الجمھوریة العربیة السوریة 

 مكتب األمن الوطني 

 

 سّري 

 عاجل 

 

8/8 AQ  :2011  ،أغسطس/آب 6تاریخ 

 

 وحمص ودیر الزور ودرعا  ةمدیر عام فروع حما

معالجة األزمة والمخاطر    حول [غیر مقروء]  2011 ،أغسطس/آب  5بدمشق في  خلیة المركزیة إلدارة األزمة الفیما یتعلق باجتماع 
 بتبادل المعلومات واستمرار األحداث والخسائر.  المتعلقالتنسیق  ضعف و

 رھابھم. إیحاول المسلحون تعویض إخفاقاتھم بنھب الناس و

 طلب: 

األماكن التي یلتقي فیھا المخربون   تقتحمو األحداث، وستشارك القوات العسكریة واألمنیة في كل ھذه  ، تنظم حمالت مشتركة یومیةس
أجنبیة ویشوھون   ى. وعلیھم أن یعتقلوا بشكل خاص أولئك الذین یحرضون على المظاھرات ویتعاونون مع قووتعتقلھم والقتلة،

 جمیع القطاعات. مقروء] تطھیر  صورة سوریا في الخارج. [غیر 

 تواجد أعضاء الحزب وقوى األمن في كل مكان. بجب 

 ة لكل محافظة یُنقل إلیھا الموقوفون. تشكیل لجنة مشترك

 یجب تنفیذ االعتقاالت بدقة شدیدة لضمان رصد جمیع أعضاء الجماعات ذات الصلة. 

 . لوطنيیومیة إلى مكتب األمن ا رإرسال تقاری  یجب

 . األسلحة  ة صادر یشاركون في مبأسماء منتسبي القوى األمنیة الذین یتخلون عن واجباتھم و یجب رفع تقاریر دوریة 

 یجب تنفیذ جمیع التدابیر في الوقت المناسب لضمان السالم. 

 التوقیع: مدیر مكتب األمن الوطني 

 

 أكد المترجم صحتھا. فالقاضي كیربر من المترجم مراجعة الترجمة.   رئیسة المحكمة   طلبت

لب من المترجم  طُ   ذلك،قالت القاضي كیربر إن ھناك وثیقة ثالثة موجودة بالفعل في ملف القضیة إلى جانب ترجمتھا األلمانیة، ومع 
 أن یترجمھا حسب الطلب، من أجل تأكید صحة الترجمة الحالیة. 

 كمة سماعھ في المحكمة] االمستند بناًء على ما استطاع مراقب المح د إنشائھا مننسخة ُمعا[التالي ھو 
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 حزب البعث 
 الجمھوریة العربیة السوریة 

 2011 ، أبریل/نیسان 20التاریخ:  379
 سري للغایة 

 تُحفظ من قبل المستلم  
 

 2011 ،أبریل/نیسان 20من  خلیة المركزیة إلدارة األزمةال  محضر اجتماع
 األمن السیاسي وضعاإلقلیمیة ل  اإلدارةمدیر 

 
 :نتائجال

المخربون أسالیبھم الرامیة إلى ترھیب المدنیین وتقویض ثقتھم في الدولة السوریة. إنھم یخططون لمظاھرات   طّوری  .1
 الجمعة وقد یحاولون نقل حركتھم االحتجاجیة إلى مدن أخرى. 

تحتاج   . ننتصر فیھا علینا أنأصبحت معركة مفتوحة و ،اً فصاعدیجب أن تبدأ مرحلة جدیدة لمواجھة ھذه الحركة. من الیوم  .2
 الدولة إلى إظھار قوتھا الھائلة. 

ال سیما في درعا ومدینة دمشق وحمص وریف دمشق. سیتم    المحتملة،یجب وضع خطط تفصیلیة لمواجھة االحتجاجات  .3
 ھذه الخطط على الفور من قبل مكتب األمن السیاسي. مطلوب دعم الجیش والقوات المسلحة.  وضع

بناًء على السیناریو الذي قد تنتشر فیھ األنشطة العدائیة إلى   الخطط، تحتاج الجیوش اإلقلیمیة والقوات المسلحة إلى تطویر  .4
ً جمیع المناطق. یجب إنفاذ وتنسیق التدابیر المضادة ذات الصلة. وفق   بشكل  تتطلب الخطط تعدیالت المتغیر،للوضع  ا

 منتظم.
 القوات العسكریة دور تفعیل  .5
وبناء على ھذه التقاریر ال بد من محاكمة الجناة وتقدیمھم  القوات المسلحة تقاریر عن عدد الھجمات والجنود القتلى.   ترفع .6

 للمحاكمة. 
ً یتم تطبیق األسالیب ذات الصلة وفق .7  على النحو المعلن من قبل اللجنة المشتركة.  ،لكل موقف على حدة ا
 من المخربین والقتلة والمجرمین. المشتبھ بھم ضبط المطلوبین  .8
 ومات ومالحقة المجرمین بھدف تحقیق نتائج ملموسة. تركز القوات األمنیة على الحصول على المعل .9

 قبل تسلیم الجثة إلیھم.  مر . یجب على العائالت االلتزام بھذه األیدفن الموتى دون تجمھر .10
 اجتماعات یومیة.   خلیة المركزیة إلدارة األزمة تعقد ال .11
 یجب فصل الطالب الذین یشاركون في المظاھرات.  .12
 الناریة بأمر من وزیر الداخلیة. یحظر استخدام الدراجات  .13
 أھمیة اإلعالم في مساعدة الجیش واإلدارة، بناًء على أمر من وزیر الداخلیة.  8رقم  المادةتؤكد  .14
 ترفع القرارات العامة للجنة التوجیھیة العلیا واللجنة في درعا.  .15
 بموجب قرار من وزیر الدفاع، یجب دعم وزیر الداخلیة بأي وسیلة.  .16
ً ناء اإلقلیمیین دور الحزب وفقینسق نواب األم .17  للخطة الشاملة ویقدمون تقاریر.  ا
ھم وأوالدھم في    یجب أن یعیشواضدھم.   تم شنّھاعلینا أن نحترم طلب الذین یرغبون في تدخل الدولة لكسب المعركة التي  .18

 سالم. 
 الشعبیة عن العمل.   وقف اللجان .19

   
 التوقیع: نائب األمین اإلقلیمي

 
، قالت القاضي كیربر إن طلبین ال یزاالن قید  باألصلبمجرد أن انتھى المترجم من ترجمتھ وأكد القضاة صحة الترجمة الموجودة 

المحاكمة واآلخر طلب تقدیم أدلة إضافیة. وبما أن الطلب الثاني یتعلق فقط  فصل النظر أمام القضاة. وأوضحت أن أحدھما طلب  
أي تعلیقات على طلب   طرافلم یكن لدى أي من األ والمحاكمة.   فصلاة سیتعاملون أوالً مع طلب  فإن القض الغریب، إیاد بقضیة 
 القاضي كیربر أمر القضاة بشأن ھذا الطلب:  تلت المحاكمة، لذلك  فصلن ب المّدعی 

 
 بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة]  المحكمة،[فیما یلي ملخص ألمر 

 

 أمر المحكمة 
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ً محاكمة المتھم إیاد الغریب وفق سیتم فصل  StE 1ستستمر المحاكمة تحت ملف المحكمة رقم و ) من القانون الجنائي. 3( 13للمادة  ا
 . ) StE 9/19 1رسالن كما كان من قبل ( أنور سیبقى رقم ملف المحاكمة ضد و. 3/21

 األسباب: 

تتطلب أخذ   أنور  في حین أن القضیة المرفوعة ضدفیھا جاھزة للبت    إیادألن القضیة المرفوعة ضد  ،أمر عمليالمحاكمة  فصلإن 
 المزید من األدلة. 

ً سیتم  كیربر أن محاكمة أنور  القاضي  أعلنت رئیسة المحكمة  . وأوضحت أنھ  2020 ،مارس /آذار  10األربعاء یوم حتى  وقفھا مؤقتا
جراء التغییرات ذات الصلة في قاعة  إلللسماح ألنور وفریق دفاعھ بالمغادرة و  إیادستكون ھناك استراحة قصیرة في محاكمة 

 . المحكمة

 

ً   10:40ُرفعت جلسة أنور رسالن الساعة   . صباحا

 . 2021 ،مارس/آذار 10في  الجلسة المقبلة ستعقد 

*** 

 ] دقیقة   15استراحة لمدة [

*** 

فعلیا، ومع ذلك، لمنع  إیادن في محاكمة وفي مقاعدھم، أوضحت القاضي كیربر أنھ لن یكون ھناك مّدع نالمّدعی بینما جلس محامو 
 بالبقاء. للمحامینالمزید من االضطراب، سیسمح 

 :أمر المحكمة التالي دفاع للحصول على أدلة إضافیة وتلت طلب ال التعاطي معالقاضي كیربر  ت واصل

 یلي ملخص ألمر المحكمة، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة] [فیما 
 أمر المحكمة 

المكتب االتحادي للھجرة  مع إیاد أجزاء من محضر مقابلة  تالوة 2021 ،فبرایر/شباط  2طلب محامي الدفاع شوستر بتاریخ  
 إلثبات الحقائق التالیة:  والالجئین

كیفیة مراقبة  " في المخابرات السوریة حیث تلقى تدریباً لمدة خمسة أشھر على في البدایة في فرع "األدیان إیادعمل  .1
 الدینیة والحصول على المعلومات ذات الصلة.  االجتماعات والفعالیات 

ً كان  في ھذا المنصب، .2  وتوجب علیھ رفع تقاریره إلى رئیس الفرع.   رئیس الفرع كمال األحمدل  یتبع إداریا
لذلك بدأ  المكتبیة،ال یحب الوظیفة  إنھ مكتب االتحادي للھجرة والالجئینلل إیادقال  "،فیما یتعلق بأسباب ترك فرع "األدیان .3

  إیاد  حیث مكث فرع “األدیان”طلب منھ رئیسھ السابق كمال األحمد العودة إلى  أشھر،العمل في الزبداني. بعد خمسة 
حتى انشقاقھ في عام   2011 ،یونیو/حزیران  حیث عمل من  شبیھ بالمافیاالخطیر وال  40القسم إلى  نُقل ثم شھرین آخرین. 

2012 . 

 ُرفض طلب شوستر، حیث تم بالفعل إثبات الحقائق التي كان من المفترض أن یتم إثباتھا. 

 األسباب: 

وكالھما كانا حاضرین خالل    الفوري،والمترجم فولنر السید  سبق أن استمعت المحكمة لموظفي المكتب االتحادي للھجرة والالجئین
عدة أجزاء من محضر المقابلة على السید فولنر الذي أكد صحة المحضر. وشھد كذلك على المحتوى   وتلیت . المكتب مع إیادمقابلة 

 لیس ھناك شك فیما یتعلق بالحقائق المذكورة أعاله.  األسباب،والسیاق العام. لھذه 

 شوستر القضاة واعتذر عن "محاضره غیر المكتملة على ما یبدو". إیاد شكر محامي دفاع 

ً  نی أن القاضی  ریرب القاضي ك أوضحت  . 2019لدى وزارة العدل األلمانیة [سجلھ الجنائي] من عام  إیادمن سجل  سیتلوان اآلن مقطعا

). تم توفیر  ةالجنائی  السوابق من وزارة العدل (إیاد طلبت معلومات عن قد   األلمانیة تحادیةالجنائیة اال أن شرطة  فیدنیرأوضح القاضي  
 : 2019 ،سبتمبر/أیلول 30ھذه المعلومات في 

 ] ، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمةسجلقید المن  نسخة ُمعاد إنشائھاما یلي ھو [
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 معلومات بخصوص إیاد الغریب. 

 1976 ،مایو/أیار 25سوریا في ،  ولد في دمشق

بخصوص اسم الشخص المذكور أعاله. لضمان التوحید، سیتم تھجئة االسم كما ھو مكتوب  مالحظة: لدى المكتب معلومات مختلفة 
 أعاله.

 1: السجل قیود عدد 

 ھیرمسكایل ] AG[ المقاطعة  محكمة 2018 ، یولیو/تّموز 24التاریخ: 

ً ملزم قانون   2018 ،سبتمبر/أیلول  1منذ  ا

 .القانون الجنائي األلمانيمن  )1( 231و )1( 223 الفقرتینبموجب  ،2018مایو /أیار  26المسألة: إصابة جسدیة في 

 یورو في الیوم  5بمعدل  غرامة یومیة 20الُحكم: دفع 

ً كیربر إنھ وفقالقاضي المحكمة  ة رئیس ت قال التعامل   تمقد األمر “ . وأضافت أن غراماتالعام في تریر، تم دفع ال  المّدعيلمكتب  ا
 معھ". 

ً أیض كانواأن المترجمین الفوریین  القاضي كیربر أوضحت   المّدعون إذا كان الدفاع أو عّما  توسأل خبراء من وقت آلخر  بمثابة  ا
ت رئیسة المحكمة  . لذلك أعلن أي سؤال أو طلبات إضافية. لم یكن لدى أي من األطراف مسَ وضعھم تحت القَ قد طلبوا العامون 

بیانھم ون العام المّدعون یقّدمباستراحة قصیرة قبل أن   ت االنتھاء من أخذ األدلة في محاكمة إیاد الغریب، وأمرالقاضي كیربر 
 الختامي. 

*** 

 ] دقیقة   15استراحة لمدة [

*** 

تمت اإلشارة  [یوجد أدناه ملخص للبیان الختامي الشفوي للمدعي العام، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة. 
 المالحظات اإلضافیة بین قوسین معقوفین]  ت "" ووضع بعالمتي االقتباسالمباشرة  ات االقتباسإلى 

 أوالً إلى السیاق العام في سوریا:  المّدعون أشار 

ضد المعارضة الدیمقراطیة    واسع النطاق تحوا بیانھم الختامي بالقول إنھ منذ بدایة الربیع العربي، تستخدم الحكومة السوریة عنفاً  افت 
"  نحو مناسب  على "  ووصفت غارانس لو كین الوضع في سوریا  حتى الیوم.   مستمرٍ أدى ھذا في النھایة إلى نزاع مسلح  و المدنیة.  

لدول ھي التي ترتكب  ل  غیر التابعةالجماعات المسلحة    ت لیس   أنھكذلك إلى  العامون    المّدعوند بأنھا "أرض الغائبین". وأشار  البلف  بوص
 للحفاظ على الذات تسببت في عدد ال یحصى من الضحایا المدنیین والالجئین". 3"إرادة النظام  إن . فحسب جرائم في ھذا النزاع 

ً وفق . ومع ذلك، فإن ھذه المحاكمة لن تكون  2012السوري منذ عام    نزاعالعامین، تحقق ألمانیا في جرائم ارتكبت في سیاق ال  للمّدعین  ا
 واحدة من العدید من المحاكمات. وستكون ھذه أول محاكمة في العالم یواجھ فیھا موظفو جھاز مخابرات بشار األسد اتھامات. 

 : األفعال اإلجرامیة والمالحظات الخاصة 

لنظام بأكملھ. ومع ذلك، ال یمكن النظر في  ل  ممثالً   بصفتھ  تھملم یُ   ، إیاد الغریب  ،ھم في ھذه المحاكمةتّ على أن المُ العامون    المّدعون  شدد
 وواسع النطاق للنظام السوري على شعبھ.  نھجيّ جرائمھ المزعومة دون وضعھا في سیاق الھجوم الم

السلطة إلى حد كبیر الیوم"، وھي حقیقة تمیز ھذه المحاكمة عن محاكمات    النظام ال یزال یمسك بزمامأن "ھذا  العامون    المّدعون أضاف  
كانت آثار "أنفاس النظام  و  رغ والمحاكمات في المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا. مب نور

إلى    المّدعون  أشارخائفین.  الشھود  ال  إلى   راً نظ  المحاكمة،المسمومة" واضحة طوال ھذه   الشھودالعامون  العدید من  كیف    بینوا  أن 
وأنھم كانوا على استعداد لإلدالء بشھادتھم فقط عند إخفاء ھویتھم. لكن اإلرھاب في سوریا لم یمنع  للتھدید  عائالتھم في سوریا    تعّرضت 

"البطل" قیصر من تھریب آالف صور الجثث خارج سوریا وكشف النقاب عن طریقة تعذیب النظام للمعتقلین وقتلھم وتوثیقھم. وبحسب  
ً فإن اإلرھاب في سوریا أیض  ،نی ن العامی المّدع أنھ بفضل شجاعة ھؤالء الناس    وا منع الضحایا من إخبار العالم بمعاناتھم. وأضافلم ی   ا

ً فقط لم یكن النظام آمن  كانت تجري فقط في    ،المدعون العامونكما أوضح    المحاكمة، ]. ھذه  بذلك  ُمقّرةالمحكمة كیربر    ة رئیس  ت [أومأ  ا

 

ً دائمالعامون  المّدعونمالحظة من مراقب المحاكمة: یستخدم  3  .طوال بیانھم الختامي بذلك  اوقد التزمومصطلح "النظام" بدالً من "الحكومة".  ا

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p2017
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p2062
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ھذه   إفالت   بسب   تسكوبلن  العقاب   الجرائم  مرتكبي  ل  من  سوریا.  أظھر في  ً امتنان العامون    المّدعون   ذا  ً خاص  ا إنھم    الشھود؛ لھؤالء    ا
 "یستحقون منا أعلى درجات االحترام والتقدیر". 

أظھرت ھذه المحاكمة أنھ یمكن محاكمة الجرائم التي ال یمكن تصورھا بشكل فعال بموجب الوالیة القضائیة العالمیة، كما أوضح  
 StR  3  ،2021ینایر  /كانون الثاني  28[  األلمانیة   تحادیةالقرار األخیر الصادر عن محكمة العدل االU38Tتماشیاً مع و.  العامون  المّدعون

ً آمن   اً مالذ  اً ولن تكون أبدحالیاً،    ولیست  ،في یوم  لى أن "ألمانیا لم تكنالتأكید عالعامون    المّدعون ] أراد  564/19 الجرائم    لمرتكبي  ا
  ودإلى أنھ لن یكون ھناك حد  وخلصتلیست سوى البدایة".    تس"كوبلن   نوعھا،الدولیة". وأضافوا أن ھذه المحاكمة لن تكون األخیرة من  

 للجرائم بموجب القانون الدولي. 

  تس العام بول المّدعي  ت ، لم تظھر المحاكمة أي حقائق من شأنھا أن تختلف بشكل كبیر عن الئحة االتھام. أوضحالعام وبحسب االّدعاء 
ً المحاكمة الرئیسیة وفق  العامین، سیتم تسمیة الشھود الذین ُسمح لھم بإخفاء المعلومات الشخصیة أثناء  للمّدعینأنھ خالل البیان الختامي     ا

 ]. لإلشارة إلیھم لیوم المحاكمة الذي شھدوا فیھ [سیستخدم المركز السوري للعدالة والمساءلة الرموز الخاصة من التقاریر السابقة

الشھود   تعریض  یحاولوا ة دون أن  توجیھ الشكر لمحامي الدفاع بشكل خاص. فقد دافعوا عن موكلھم بطرق مبتكرالعامون    المّدعون أراد  
ً فقو . وترویعھم باألسئلة بالضغط علیھم أولصدمة أخرى   ". مجّرد تحصیل حاصل ، مع األسف" لم یكن ھذا، العامین للمّدعین ا

 موضوع المحاكمة: 

تسبب في سقوط العدید    واسع النطاق ، عندما استخدم النظام السوري عنفاً 2011بدایة الثورة في درعا عام  العامون    المّدعون استذكر  
الدولة منذ مرحلة مبكرة    رعاهمن الجرحى ومقتل شخصین. واستخدمت الذخیرة الحیة الستھداف المدنیین ولم یتم استخدام العنف الذي ت 

ً ولكن أیض  ،فحسب  وحلھالمنع المظاھرات   فُرضت قیود    ،2011أبریل  نیسان/  في درعا في   ءاً لمراقبة المدنیین والسیطرة علیھم. بد  ا
تقیید الوصول لاجتماعیة،   ال  ،لغذاءوتم  تحت    مشاففقد أدى ھذا األخیر إلى إنشاء    االّدعاء،تحت المراقبة. وبحسب    مشافي وكانت 

تم تقیید تدفق  أنھ  كذلك إلى كیف    العامون  المّدعون أشار  األرض حیث لم یتلق المتظاھرون الجرحى سوى عالج طبي غیر كاف. و
ً المعلومات بشدة وامتدت جمیع التدابیر [التقییدیة] إلى مدن أخرى أیض   ، 2011نیسان/أبریل    النظام العنف بشكل مطرد. في   وصعّد.  ا

  األمر، عاء إلى أنھ بعد ھذا  بأن "مرحلة التسامح قد انتھت". وأشار ممثلو االدّ   اً مباشر  اً أمر  خلیة المركزیة إلدارة األزمةال  ت أصدر
ومع ذلك، فقد ُطلبت إجراءات أكثر صرامة: استخدمت قوات األمن الغاز المسیل للدموع    الممیت،استخدمت القوات العسكریة العنف  

 للتعذیب الشدید واإلذالل واإلیذاء. قسراً في السجون حیث تعرضوا الناس   وُشّرد والھراوات ضد المتظاھرین. 

تغیرت كمیة ونوعیة التعذیب في    2011لكن منذ    ]، إن المعتقلین تعرضوا للتعذیب في السجون السوریة قبل [الثورة  وقال االّدعاء  
استخدم    البدایة،تافھة. "لالنتقام ولخنق" الحركة منذ    أمورا  الالإنسانیة  عتقالكان التعذیب وظروف االوالسجون السوریة بشكل كبیر.  

ً العسكریة مكان   مشافي وأصبحت ال  المعتقالتالنظام السوري التعذیب الجسدي والنفسي. ارتفعت معدالت الوفیات بشكل ملحوظ في     ا
رین وحرستا التي أصبحت أماكن لتخزین  ة وتشزّ المَ   مشافيإلى األوضاع في  العام    االدعاء  أشار  ،مشافيبالللتعذیب والقتل. وفیما یتعلق  

 بالفعل.   ھؤالء األشخاص إلثبات موت  استخدم التوثیق الدقیق للمعتقلین القتلى  والجثث وتسجیلھا قبل "التخلص منھا" في مقابر جماعیة.  

إدارة  المخابرات العسكریة، و  شعبة العامة، و  إدارة المخابراتتكون من  ی   العام ھیكل المخابرات في سوریا، قائلین إنھ  وصف االدعاء
، كان الفرع المركزي في المحاكمة  العام  عاء إلى مزید من الفروع. وبحسب االدّ   اقسم كل منھوت المخابرات الجویة، واألمن السیاسي.  

ً المعروف أیض  ،251الحالیة ھو الفرع   ویتعلق  لموقعھ المعروف في دمشق. كان ھذا الفرع یشرف على دمشق،    اً باسم الخطیب، نظر  ا
 . 40من قبل القسم  ا مدعوم وكانفي الغالب باالعتقاالت ونقاط التفتیش. 

كانت    . العامون  المّدعون   "، كما وصفمكانة خاصة  للقسم "بفضلھ كان  و  بشار األسد،  خال بقیادة حافظ مخلوف، ابن    لقسم وكان ھذا ا
قبل    فقط،  اً خاصة بھ، ومع ذلك، بقي الناس ھناك لفترة قصیرة جد  معتقالت   40". كان للقسم  ختراقواال  التطھیرتعرف باسم "فرقة  

  تم اختیار و  40األشخاص بالفعل لسوء المعاملة في القسم    ضتعرّ العامون    المّدعون وصف  و .  251نقلھم إلى فرع آخر، عادة الفرع  
القسم    نفذ و  "دائرة نخبویة".   خلق   مما أدى إلى   كان علیھم الخضوع لعملیة اختیار متعددة المستویات،   حیث   ھذا القسم بعنایة.   عناصر

 . مطاردة" األشخاص الفارین من المظاھرات "بدأو  "اعتقاالت مفاجئة" في مظاھرات سلمیة 40

بسبب اعتقالھ أو مكان إحضاره. ولم یتم  ، كان على المرء أن یضع في اعتباره أنھ لم یتم إخبار أي شخص  العامین  لمّدعینا  بحسب 
  إبالغ أي من المعتقلین بحقوقھم أو عرضھم على قاٍض. كما لم یكن لدیھم محام، ولم یتم إبالغ أي شخص باعتقالھم أو مكان وجودھم. 

 بماستُقبل المعتقلون  ، ا251ما یلي: عند وصولھم إلى الفرع  العامون    المّدعون  ، وصف 251ملة المعتقلین في الفرع  فیما یتعلق بمعا
عادة ما یبدأ ھذا اإلجراء في الفناء أو الطریق  وووحشیة".    مسعورةالترحیب"، حیث تعرضوا خاللھا للضرب بطریقة "  ة"حفل بـ  یُعرف

ة التي جلبتھم إلى ھناك. ویذكر  مركب ن "لمزید من الوحشیة" لحظة مغادرتھم التعّرض المعتقلولمبنى. وفي كثیر من األحیان، لالمؤدي 
بمجرد دخول  ف.  ا اإلجراءحدیدیة أثناء ھذ  قضبانض المعتقلون للضرب على رؤوسھم ب تعرّ   ،2011  سبتمبر/ وأیلول  یولیو /تّموز أنھ بین  

 إلى زنزانتھم.  یقادونمالبسھم و یستعیدون ذلك،بعد وتفتیشھم. یتم  حیث خلع مالبسھم في الطابق السفلي علیھم  المبنى،المعتقلین إلى 

بشكل عام، أُجریت  وخدمت كوسیلة لالنتقام أثناء التحقیقات.  تُ كذلك إلى أعمال العنف واسعة النطاق التي اسالعامون    المّدعون أشار  
  االّدعاء، معاملتھم. وبحسب   یسيءالمعتقلین و تحقیق حیث یُھینأثناء ال اً حاضر   عادةً  ّسجانینأحد ال   یكون التحقیقات دون غرض محدد. 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=116372&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=116372&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=116372&pos=0&anz=1
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عن التھدیدات وأعمال   فضالً  الفلقة، والدوالب، والكرسي األلماني، والّشْبح،والضرب على الوجھ،  وفقد شمل ذلك: الصعق بالكھرباء، 
ولم یتلق المعتقلون أي    إنسانیة ومھینة. كانت ال  251إلى أن ظروف االعتقال في الفرع  العامون    المّدعونخلص  و العنف الجنسي.  

. كان الطعام  بالتناوبینامون  أو    نوفكانوا ینامون وھم واقف  ،لم یكن لدى المعتقلین فرصة للجلوسوكانت الزنازین مكتظة  وعالج طبي.  
ً أیضفي الفرع غیر كاٍف   وفقد   رین،اآلختعذیب المعتقلین  ل  لصراخ المستمر سماع ا  نی المعتقل  كان على ووكانت حالة النظافة كارثیة.    ،ا

الثانيو  2011  أبریل/نیسان  29الكثیر من الناس عقولھم. بین   اعتُقل مئات اآلالف من األشخاص في الفرع    ،2012  ینایر/كانون 
مجرد  إلى أن  العامون    المّدعونالخوف أسوأ من التعذیب الجسدي. خلص  ھذا  كان  وكانوا یعیشون في خوف دائم على حیاتھم.  و.  251

 . ضرباً من التعذیبیعتبر  251في الفرع  عتقالاال

 الغریب اإلجرامیة:  إیاد مساھمة

فبرایر  /بإدارة المخابرات العامة كمدرب بدني. ومنذ شباط  إیادھم: في سن العشرین، التحق  تّ مُ تاریخ عمل الالعامون    المّدعون وصف  
قبل أن یعمل في الزبداني لمدة شھر    251، في مبنى الفرع  “األدیان”فرع  عمل أوالً في  حیث  .  251في الفرع    عنصراً ، أصبح  2010

ً تقریب  ً "راضین تمام  كانوا على ما یبدو   الوظیفة المكتبیة وألن رؤساءه  ھ "لم یفّضل"ألن و.  2011یونیو  /حزیرانمن    اً ، بدءا عن عملھ،    "ا
الذي یقوده    بما یفعلھ القسم   على درایة   إیاد دأ بالفعل وكان  كان القمع من قبل النظام قد ب   الوقت، بحلول ھذا  و.  40بدأ العمل في القسم  

تشرین    سبتمبر أو/أیلول  عاء أنھ ھو نفسھ متورط بشكل مباشر في حادثة واحدة على األقل في مسجد دوما فيوجد االدّ وحافظ مخلوف.  
عندما فتح    40  قسم من ال  عنصراً   250  بوجود حوالي   شخص بشكل سلمي   6,000  –   3,000  حیث تظاھر .  2011أكتوبر  /ول األ

أن  العام  عاء  دّ . وأوضح االلرئیس إذا كانوا یحبون ا  الجمیع؛حافظ مخلوف النار على المتظاھرین من السیارة وأمر بإطالق النار على  
وزمالئھ القبض على األشخاص الفارین وعندما    إیاد ُطلب من  ووأصیب اثنان بجروح قاتلة.    ، فوراً ثالثة أشخاص على األقل لقوا حتفھم  

وزمالؤه ھؤالء األشخاص قسراً في   إیاد فقد وضع   ،االدعاء العام. وبحسب اً شخص  30اعتقلوا ما ال یقل عن  "،المطاردة  عملیة بدأوا "
عتقلون  قبل الماستُ   251رع  قام زمالؤه بضرب المعتقلین. وفي الف  نالحافلة حی   على متنإیاد  وكان  .  251حافالت ونقلوھم إلى الفرع  

ً مدنی   30ض  تعرّ وجّراء ذلك  حفلة الترحیب"،  ب " ً   إیادإلى أن  العام  عاء  لسوء معاملة بشكل خطیر. وخلص االدّ   ا قبل    وقد  كان مدركا
ض ھؤالء األشخاص  باستھتار   بذلك وقبل   كان على علم حیثآلیة لترویع الناس.  كان بمثابة  الفرع    بأن  إیادعلم  و.  يّ جنھللتعذیب الم  تعرُّ

 . بھ

األدلة المتوفرة عن إیاد  أن  . و 251د على أن أنور رسالن ھو المتھم باإلشراف على التعذیب واألمر بھ في الفرع  شدّ   العام  االّدعاءلكن  
  ولم تكن  .2011أكتوبر  /ولسبتمبر أو تشرین األ /في أیلول جریمة واحدة فقط في یوم واحد  ب من ناحیة أخرى یمكن أن تثبت تورطھ  

عند تقییم األدلة في قضیتھ، یجب فحص األدلة  العام. ومع ذلك،  عاء  بحسب االدّ   لما كان یحدث لقطة  سوى    إیادالقضیة المرفوعة ضد  
أن ھذا الھجوم  العام  . ووصف االدعاء  العامون  المّدعونواسع النطاق ضد السكان المدنیین، كما أوضح    نھجيھجوم موجود  التي تثبت  

، یجب النظر إلى األدلة ضده وتجاھل  إلیاد، عند تحدید المسؤولیة الجنائیة  ّدعاء. وبحسب اال251تم في الشوارع وكذلك في قبو الفرع  
 كل شيء آخر. 

ً إلى أن الستین یوم  العامون  المّدعون كما أشار   ما    األقل، على    2011  أبریل/نیسان  الماضیة من المحاكمة أظھرت "بوضوح" أنھ منذ   ا
إلى  العامون    المّدعون مین". وأشار  واً وواسع النطاق "ضد أعضاء المعارضة الفعلیین والمزعفتئ النظام السوري یشن ھجوماً منھجیّ 

تقریر ھیومن 38Tوالعدید من الشھود وكذلك    كریستوفر إنجلزو  )P2(لبُنّي  أنور ا38Tو   مازن درویش و   الفاضلة ثورمان مثلالعدید من الخبراء  
مین]. وبحسب  و[الھجوم على أعضاء المعارضة الفعلیین والمزع  ذلك الذین أكدوا     "رایتس ووتش "لم نر مثل ھذا الرعب من قبل 

في  ف  عاء،االدّ  بدأ  الھجوم  تنفیذ  2011  ،أبریل/نیسان  29إن  بالفعل  تم  عندما  األزمة ال أوامر  ،  إلدارة  المركزیة    20من  بدءاً    خلیة 
 تنفیذ ھذه الخطة.  ،لبعد ھذا التاریخ بقلی  ،شخص في درعا 200  ثبت مقتلویُ   .2011 ،أبریل/نیسان

كریستوفر  و  P10و   مازن درویشو  مازن درویش إلى شھادات    المّدعون ، أشار  ومھامھاالخلیة المركزیة إلدارة األزمة  فیما یتعلق بوجود  
من المعلومات حول المناقشات    اً مزید  2011  أبریل /نیسان  20بتاریخ    الخلیة المركزیة إلدارة األزمة كما سیوفر محضر اجتماع    .  إنجلز
للتو في   تالوتھمااألخریین اللتین تمت الخلیة المركزیة إلدارة األزمة . إن صیاغة ھذا المحضر باإلضافة إلى وثیقتي الجتماعاتأثناء ا

التي قدمھا رئیس المفتشین الجنائیین االسم]،    ُحجب شھادة الشاھد [وتؤكد  .  تس بولالعام    المّدعي  تأشاركما    "،تقشعر لھ األبدانالمحكمة "
] عندما وصف  ُحجب االسم[   إفادة   العام إلى   المّدعيأشار  و.  الخلیة المركزیة إلدارة األزمةتنفیذ خطط    P16وكذلك شھادة     دویسنج

، ذكرت أن االعتداءات والصراخ المستمر  من المحاكمة  34  یومالبشأن اعتقالھا في    P16" وعندما شھدت  عنفدوامة  بأنھ "  لوضعا
بشكل  الخلیة المركزیة  ، تم "تنفیذ تعلیمات  على وجھ العموم  أنھإلى  العامون    المّدعون. وخلص  251"طبیعیة" في الفرع  أموراً  كانت  

 ". بدأتلمعارضة قد مطاردة اأن "و  صحیح"

  ،ورمانث السیدة  شھادات العدید من الشھود:  الى    المّدعون  أشار  ،والمنھجيّ واسع النطاق    فیما یتعلق بدور أجھزة المخابرات في الھجوم
  ت فِص وُ و  .دویسنج  ینرئیس المفتشین الجنائی و  P3و   P10و   ،(P2)أنور البني  38Tو   ،مازن درویشو  ،سیفریاض  و،  زكریستوفر إنجلو

للفرع    المھمة قبل    251الخاصة  الجنائیین38Tمن  المفتشین  والالجئینمع    نفسھ   إیاد   وإفادات   دویسنج  رئیس  للھجرة  االتحادي    المكتب 
  P16و   P24و  P20و   P5و   P21إلى المحكمة من قبل    40دمت إیضاحات بشأن القسم  . وقُ األلمانیة   تحادیة شرطة الجنائیة االوال
ً فقو. ووالشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیةالمكتب االتحادي للھجرة والالجئین    جلسات االستماع معنفسھ أثناء    المّدعى علیھو  ،5Pلـ    ا

والء غیر مشروط للعمل في    ممن كان لدیھمتم اختیار أولئك الذین یتمتعون بحالة بدنیة وعقلیة ممتازة، مع مراجع مھنیة ذات صلة  
 كان على ما یبدو أكثر مالءمة منھ.   إیادإلى أن    المّدعون. وخلص  40القسم    إلى  P5  یصل   ولم   .العامون  المّدعون  أشار، كما  40القسم  

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/
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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/2020/10/16/%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/2020/08/06/%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/2020/06/25/%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/2020/06/25/%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/2020/06/25/%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/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/2020/09/08/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8%d8%8c-%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/23/%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/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/2020/09/08/%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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أكدت  ، ال شك في أن النظام السوري یشن ھجوماً منھجیاً وواسع النطاق ضد السكان المدنیین المعارضین. وقد  العام  عاءوبحسب االدّ 
 ً    الفاضلة ثورمانتأكید    العامون  المّدعونذكر    النظام، فیما یتعلق بقتل المدنیین من قبل  و .   محكمة العدل االتحادیة األلمانیة ذلك سابقا

أن ملفات  العامون    المّدعون. وأضاف  P19و   5P1و   ، مازن درویشو  ، ھیومن رایتس ووتشتقریر    إضافة إلى  في المحكمة،  لذلك
البروفیسور   قدمھا  التي  والتحلیالت  كین  روتشیلد،د.  قیصر  لو  وغارانس  دویسنج  الجنائیین  المفتشین  مثیر   ورئیس  بشكل  أثبتت   ،

حیث    احترام"   أو في تحلیلھ لملفات قیصر أن الجثث "ألقیت بال مباالة    دویسنجأوضح  و" لعملیات القتل ھذه.  لفعلي لإلعجاب "النطاق ا
ً ، ووفقالقمامة  ممن ینبشونأو  ، "دون أي حمایة من الشمس  أُلقیت في احدى الساحات الخلفیة كانت تلك    ، لدویسنج وغارانس لو كین  ا

 سیرة قیصر.  اإلشارة الى من خالل ذلك   ة األخیر ت أكد و. 2011مایو /أیار على األقل منذ الممارسة شائعة

إنھ بھذه المحاكمة، حقق  القول    یمكن  ذلك،لعدم تمكن المحكمة من سماع قیصر أو سامي. ومع    ھم عن أسف  العامون   المّدعون أعرب  
النظام    مرتكبة من قبلالیمكن إثبات "المدى المروع" للجرائم ضد اإلنسانیة  و.  تسبولالعام    المّدعي  ت، كما خلصاً االثنان ھدفھما أخیر

ً وفقو السوري من خالل ھذه الملفات.   ً وفقو ھناك شك في صحة الصور.    العامین، لیس  للمّدعین  ا أظھرت    روتشیلد،  د.للبروفیسور    ا
النطاق. ووجد    20,948صورة من أصل    6,627 تعرّ العامون    المّدعونصورة عالمات على عنف واسع  الناس  لسوء  أن  ضوا 

  وقُتل  . الموت ألسباب طبیعیةتم استبعاد    الصور، بناًء على ھذه  وأنھ لم یتم توفیر العالج الطبي.    ومن الواضح،  المعاملة بشكل منھجيّ 
العامون إلى    المّدعون  ة وتشرین. وأشارزّ المَ   ي ی فمشونُقلوا إلى  "بوحشیة"    اً شخص  6,627ما ال یقل عن    2013و  2011بین عامي  

باعتبارھما من المطلعین أن   P14و  3P  . أكدالترحیب"  تعن قتلى ومعتقلین ماتوا خالل "حفال  إیادوالمتھم    32P  تحدثأنھ  كیف  
مقابر جماعیة. وأوضح   في  "دفنوا على عجل"  مقبرتین جماعیتین حصری   P3المعتقلین  تم حفر  أنھ  ً كذلك  الجثث من  ا   إدارة  لدفن 

ً أیض  Z300719  . أكدالمخابرات العامة ش الجنائي  المفت ھذه الشھادات من قبل    أُّكدت  العامین  للمّدعینوفقا  ووجود مقابر جماعیة.    ا
صور أقمار صناعیة مفتوحة المصدر أظھرت مقابر جماعیة بالقرب من    ل حّل وعرض    حیث   .  من المحاكمة   54كنابمان في الیوم  

على الرغم من أن ھذه الصور مؤرخة في عام  وحفارة مستخدمة لحفر القبور.  آثار  تعرف على  الیمكن    الصور،في إحدى  و دمشق.  
لم تكن ھناك    ،2011في عام    األول، لسببین:    2011فلن یكون من المستغرب عدم وجود صور خاصة من عام    بعده،وما    2014

ً ثانی . وحاجة بعد إلى مقابر جماعیة بھذا الحجم الكبیر والتي تُظھر منطقة معینة فقط.    ،رالصومحدود لمثل ھذه  یتوفر سوى عدد  لن    ،ا
ً قد ذكر وجود مقابر جماعیة أیض  ھیومن رایتس ووتش تقریر أن العامون  المّدعونكما وجد   . ا

 نطاق من قبل النظام السوري. المن ھجوم ممنھج وواسع  جزءٌ   ھيفإن عملیات القتل المستھدفة وواسعة النطاق للمعارضین  وبالتالي،

 استراحة قصیرة للمترجمین وفتح النوافذ.]  تس العام بول المّدعي ت [طلب 

*** 

 ] دقیقة   15استراحة لمدة [

*** 

 ] البیان. تالوة  تسالعام بول المّدعي ت واصل [

 التعذیب والحرمان من الحریة 

.  251حول التعذیب والظروف الالإنسانیة في الفرع  بشھاداتھم  العدید من الشھود    أدلىالمحاكمة،    خالل  إلى أنھ  العامون  المّدعون وأشار  
  ، المّدعى علیھ  أخبر.  251" في الفرع حفالت الترحیبحول "  لعین بشھادتھ، على سبیل المثال، أدلى أحد المطّ 17و    16الیومین  في  
  وصفاً أكثر تفصیالً  م وقدّ ضوا للضرب على رؤوسھم.  أن المعتقلین تعرّ  2018مایو /أیار في  والالجئینالمكتب االتحادي للھجرة  ،إیاد
ً   األلمانیة  تحادیةالجنائیة اال  الشرطةھ  ت ما استجوب عند نفسھ إن صرخات  وقال إیاد ب معدنیة.    ضوا للضرب بقضبانأن المعتقلین تعرّ   موضحا

 . 251التعذیب وصلت حتى الكافیتریا في الفرع 

  ھذه الشھادات مجرد لمحة إال أن التعذیب. قد أدلو بشھاداتھم عن ن العدید من المعتقلین والضحایا السابقین أ العامون المّدعون  وأضاف
موقعھ،  و  251الفرع    شكل   بصورة متّسقة   P26و   P11و   P23و   16Pو   P1  كٌل من   صف وكان یجري وما یمارس حتى الیوم. و عّما  

ً والذي كان معروف ً أیض  ا وصف جمیع الشھود السجون    ذلك،عالوة على  ولموقعھ في منطقة الخطیب المعروفة.    اً ، نظرلعاّمةبین ا  ا
ً أیض  P16  تأوضح   ،34. وفي الیوم  251السریة في الفرع   أنھ ال توجد إجراءات قانونیة لفحص صحة االعتقاالت ولم یتم إبالغ    ا

ً مطلقأفراد األسرة   دمت شھادتھ  قُ  الذي  – ]  ُحجب االسم[ سؤال  أنھم كانوا یودون   العامون  المّدعون ذكر  وباعتقال أحبائھم واحتجازھم.   ا
.  40القسم  من قبل  ستدعاء  ال طواعیة    استجابكیفیة اعتقالھ بالضبط عندما    حول  –   ]57كبیر المفتشین الجنائیین ھورل [الیوم   من قبل
أنھ  یكن على استعداد    إال  بشأن سالمتھ وسالمة أسرتھ. وإلللم  المحكمة بسبب مخاوف جدیة  بشھادتھ في    أُّیدتقد  ، فرغم ذلكدالء 

ً وفقو من خالل العدید من الشھادات األخرى،    251الشھادات حول التعذیب المستمر والظروف الالإنسانیة والمھینة في الفرع     للمّدعین  ا
جماعیة مكتظة    زنازین"حفلة الترحیب" سیئة السمعة قبل نقلھ إلى    أن یواجھ اعتقالھ واحتجازه، وكیف كان علیھ   P1: وصف العامین

ھذه    P11أكد  وشرجھ.  فتحة  ھراوة في  بوضع    ّسجانال   قیامصغیرة. وشھد كذلك بشأن الطعام غیر الصالح لألكل و  منفردة  وزنازین
  عتقلینأعین الم  وضع عصابة علىحول    P12شھادة  أیّدت ھذه الروایات  ھو وزمالئھ. و  معاناتھالصورة من خالل اإلدالء بشھادتھ حول  

جارب  كانت ت وفي الزنازین.    ال ینطفئضوء  وجود  النوم وعدم قدرتھم على التمییز بین اللیل والنھار بسبب  على    التناوب على  وإجبارھم  
P16 جب االسمحُ [ و  [[38T 57الیوم]   أیض متشابھة ً  . ا

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6-6&nr=100838&pos=24&anz=26
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6-6&nr=100838&pos=24&anz=26
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6-6&nr=100838&pos=24&anz=26
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6-6&nr=100838&pos=24&anz=26
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://www.hrw.org/ar/node/256212/printable/print
https://www.hrw.org/ar/node/256212/printable/print
https://www.hrw.org/ar/node/256212/printable/print
https://ar.syriaaccountability.org/2021/01/07/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81-%d9%85/
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عن الھجمات بالقنابل وكیف  لة مسؤو  تكان في قطنا]   الجیشمن  [   ة العاشر  فرقةأن ال  المحكمة  23Pإلى إخبار العامون    المّدعونأشار  
الناس.   أسنان  بخلع  الشھود عن تحدث    ،العامین  لمّدعینا  وبحسب قاموا  (تُبّع)"  جمیع  في    أذیال  تجربتھم    251الفرع  التعذیب"  من 

  المّدعونوخلص  .  251لمعتقلین آخرین. كما وصف جمیع الشھود نقص العالج الطبي في الفرع    یحدث الخاصة وكذلك ما شاھدوه  
كان    إن"  –المرضى"    القضاء علىأن الھدف الوحید ھو "حیث وجدوا    ،الخیر"  لعمل"لم یكن    مشفىنقل المعتقلین إلى ال   إلى أنالعامون  

ً أیضالعامون  المّدعونمرضى". وأشار  من الممكن تسمیتھم ھو   مشفىال من الخروج منأحد الشھود   مّكنإلى أن السبب الوحید الذي  ا
ً أیض  ����� P26أكدت  ولیموت.  وترك  ألقي بھ في الشوارع    فقد  لآلخرین،  عبرة  لیكون  كفایة أن حالتھ كانت سیئة   ھذه الروایات    ا

 المتعلقة بالعالج الطبي. 

إال أنھ لم تكن  أنھ عادة ما یجب تقییم مصداقیة كل شھادة على حدة.    العامون  المّدعون وفیما یتعلق بمصداقیة شھادات الشھود، ذكر  
ً ھناك إشارة واحدة على أن أی  كانت كل  وفي ھذه المحاكمة.    من الشھود لم یقل الحقیقة أو حاول توجیھ اتھامات زائفة للمدعى علیھ   ا

ً وفقو .  تّسقةتفاصیل الشھادات مُ  یمكن  و.  وحسب  لرفض الطبیعي الستعادة ھذه الذكریاتل  تعود  معینةأمور  تذكر    ة، فإن صعوب للمّدعین  ا
لم یتم إنقاذھم".  و  ؛251من الفرع    ھم من الناجین  ووجد االدعاء أن "ھؤالء األشخاص للمرء أن یرى الرعب على وجھ كل شاھد.  

 جمیع الشھادات بأدلة أخرى.  تأییدلم یكن ھناك أي مبالغة، وتم  ذلك،ومع 

إلى    المّدعونوتابع   باإلشارة  الالعامون  المحاكمة الیوم  الجنائی   عندما تحدث    ثاني من  المفتشین  التعذیب  عن كون    دویسنج  ینرئیس 
بالجرائم   1976ممارسة شائعة في السجون السوریة منذ   على األقل وأكد أنھ خالل التحقیق الھیكلي الذي أجراه مكتبھ فیما یتعلق 

في الفرع    علیھا  ا متعارفطریقة    كونھانفس الوصف للتعذیب، وال سیما الفلقة  موا  قدّ   السوري، فإن جمیع الشھود   نزاعالمرتكبة في ال
ً وفقو   .251 قیصر    ،العامین  للمّدعین  ا بملفات  یسمى  ما  قدّ وإن  الذي  الشرعي  الطب  د. روتشیلدمھ  تحلیل  على وجھ     البروفیسور 

الفرع    الخصوص التعذیب في  آخر على  الشرعي  العامون  المّدعونشدد  و.  251سیكون دلیالً  الطب  تحلیل  نتائج   قد  على أن  وجد 
تعذیب  كل موظف لدیھ مجموعة أدوات  "ذكر روتشیلد أن  وع الفروع.  مشتركة متكررة بشأن التعذیب المنھجي الذي تستخدمھ جمی 

مازن  م  . كما قدّ تھاه فیما یتعلق بشھادات الشھود وأكد معقولی لنتائج التي توصل إلیھا ھو وزمالؤ. كما عرض ا ما یبدو   قیاسیة" على 
البُنّي38Tو    درویش  ً أوصا    (P2)أنور  البُنّيتھ المخابرات السوریة. وقد حصل  عامة للتعذیب الذي استخدم  فا على جائزة حقوق    أنور 

ي نظرة ثاقبة في  نّ م البُ قدّ و   . العامون  المّدعون كما ذكر    اإلنساناإلنسان من الرابطة األلمانیة للقضاة والجائزة األلمانیة الفرنسیة لحقوق 
ً عام  73  وھو "  الرھیبوذكر "الرقم  موكلیھ  تجربتھ الخاصة وكذلك تجارب   أفراد  السنوات التي قضاھا ھو و  مجموع   والذي یمثل   ا

ر القانوني والعدید من حاالت العنف الجنسي من قبل المخابرات  التھجیر غی    ھیومن رایتس ووتشعائلتھ في السجن. كما وصف تقریر  
ثبت "لألسف"  بالقول إنھ ال یوجد أي شك على اإلطالق بشأن ھذه األدلة اإلضافیة. إن مجمل األدلة یُ العامون    المّدعون السوریة. واختتم  

 ". ةھائل أبعادوجود "آلیة تعذیب ذات 

ً  16في المخابرات ألكثر من  عملھ في مناسبات مختلفة بنفسھ وصف   إیادأن المتھم  ى الالعامون  المّدعون وأشار  ً وفق ذلك، . ومع عاما   ا
ً عجبھ حقت ، لم  العامین  للمّدعین لشبیھ  "ا   40قبل أن ینضم إلى القسم    فرع “األدیان”بدأ العمل في    ذا "، لیفّضلھا"  یكن  ، ولمالمكتبیة  وظیفتھ  ا
تم تفصیل ھذه األوصاف بشكل أكبر أثناء استجوابھ من  و.  مكتب الھجرة مقبول  في  ما وصفھ إیادأن  العامون    المّدعونوجد  و".  بالمافیا

حزیران/یونیو،    3تاریخ  بیانھم ب إلى  العام    االدعاء  أشار  األقوال،وفیما یتعلق بمقبولیة ھذه    .األلمانیة  تحادیةالجنائیة اال  الشرطة  قبل
وفي  2020 قبل    إیادب  و جاستُ   ،2018  ، أغسطس/آب   16.  الساميی دو  ینالجنائی   ینالمفتشكبیر  من  الجنائي  والمفتش  فراي.    سنج 

بعدم إعجابھ    إیادالتزام الصمت. وأكد كالھما روایة    متھمفي المحكمة منذ أن قرر ال  ھ تم االستماع إلیھما كشاھدینوأوضح االدعاء أن 
ً . كما أكدوا أنھ  فرع “األدیان”بالوظیفة المكتبیة ثم التحاقھ ب    لمّدعینضحیة مدنیة. وبحسب ا  30شمل ما ال یقل عن  في حادث    كان ضالعا

مع   السابقة  متّممة إلفادتھ فھي .  األلمانیة  تحادیةالجنائیة اال  للشرطة إیادلم یكن ھناك سبب للشك في ھذه األوصاف التي قدمھا  ،العامین
كذلك أنھ ال توجد مشاكل مع المترجم  العامون    المّدعون  ووجد   .تفاصیل إضافیة تضیف علیھا  و  المكتب االتحادي للھجرة والالجئین

كذلك بقرار من    ستدّعم  ھذه األقوال   لى ان مقبولیة إ  العامون  المّدعون  وخلص   . یادإلوتمت إعادة ترجمة محضر استجواب الشرطة  
 . إیادبتأیید مذكرة توقیف   محكمة العدل االتحادیة األلمانیة 

 38T P3إضافة إلى ذلك، فإن شھادة و. إیادابن عم  P6  إلى شھادةالعامون   المّدعونمع المخابرات، أشار  یادفیما یتعلق بالمسار المھني إل
المعروضة في    إلیاد   بطاقة الھویة العسكریةبالقول إن  العام  . واختتم االدعاء  إیادب تترك أي شك حول صحة األوصاف الخاصة    مل

 المخابرات العامة.  إدارة  لدى عملھ أكدت كذلك  قد  المحاكمة  من  56 یوم الفي المحكمة  

"، في  251بالفرع    سؤولة عن االعتقالمفرقة الال، "40  قسمأن إیاد الغریب انضم طواعیة إلى الالعامون    المّدعون  وجد  القول،خالصة  
بالملل" في    قسم انضم إلى الوضد المتظاھرین والمعارضین.    النطاق  الوقت الذي اتخذ فیھ النظام إجراءات واسعة  ألنھ "كان یشعر 

بذلك من خالل عملھ في مراقبة    إیادعلم    االدعاء،القمع من قبل النظام قد بدأ بالفعل. وبحسب    الوقت الذي كان فیھوظیفتھ السابقة في  
كان  وات العامة.  المخابر  إدارةمن عملھ لمدة عام في    40القسم    الموجود في المساجد والمناسبات الدینیة، وكان على علم بنوع العمل  

كانت أمنیتھ الوحیدة ھي "القیام بشيء  و التعذیب والعنف نتاج موت الناس وواسع النطاق. كما أنھ لم یھتم ب  المنھجيّ على علم بالتعذیب 
 مثیر".

 استراحة قبل متابعة التقییم القانوني. تسالعام بول المّدعي تطلب 
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 التقییم القانوني 

التقییم القانوني للنتائج المذكورة أعاله من خالل توضیح أن المحاكمة كانت محاكمة بموجب ما یسمى بالوالیة    العامون  المّدعونبدأ  
وبما أنھ سیتم الوفاء بمتطلبات ھذه     .من قانون الجرائم ضد القانون الدولي   1المادة  38Tعلى النحو المنصوص علیھ في    العالمیة،القضائیة  

الئحة االتھام التي ذكرت أن النظام    لىإوأشار االدعاء  أن المحكمة لھا اختصاص في ھذه القضیة.    العامون   المّدعونفقد وجد    المادة،
) من  1(  7المادة  ھجوماً منھجیاً وواسع النطاق ضد السكان المدنیین. كما ھو مبین في    2011  أبریل/نیسان  29منذ    قد بدأ  السوري 
المتطلبات الضروریة ھي الطابع واسع  و، یمكن أن یرتكب مثل ھذا الھجوم ضد أي سكان مدنیین.   جرائم ضد القانون الدوليقانون ال

، فإن مطلب "االنتشار" سیكون ھو المكون الكمي ویقاس بعدد الضحایا وكذلك حجم  العامین   للمّدعینالنطاق أو المنھجي للھجوم. وطبقاً  
 "المنھجي" ھو المكون النوعي ویقاس بدرجة معینة من التنظیم.   الھجوم. والمتطلبالمنطقة التي یرتكب فیھا 

.  إخافتھمبمالحقتھم و  والمزعومینفعلیین  أن النظام استھدف المعارضین الالعامون    المّدعون وجد    سوریا،في    راھنفیما یتعلق بالوضع ال 
ً مركزی   اً لعبت أجھزة المخابرات دورو شخص في    200قتل أكثر من    ماعند  ،2011  ،أبریل/نیسان  29على األقل منذ  . فذلكفي    ا

بأنھ ھجوم منھجي واسع النطاق.  یو مظاھرة في درعا، یمكن القول إن استھداف النظام للمعارضین   بدأ النظام في اضطھاد  وصف 
المزعومین والفعلیین عبر أراضي   المعارضة  أو تشرین  /أیلولمما تسبب في عدد كبیر من الضحایا. حتى    الدولة، أعضاء  سبتمبر 

متطلبات  ب   ھ تم الوفاء أن العامون    المّدعون وجد    لذا المخابرات.    على یداآلالف من األشخاص  أو  مئات  المات    ، 2011وبر  أكت /األول 
 . ومنھجيّ ، ووجود ھجوم واسع النطاق ) من قانون الجرائم ضد القانون الدولي1(7 المادة

) الفقرة الخامسة من قانون  1(   7المادة   الجرائم ضد اإلنسانیة بموجب   في   المساعدة والمشاركة متھم ب   إیادأن  العامون    المّدعونأوضح 
ً التعذیب. ووفق  أي ،   الجرائم ضد القانون الدولي یوضح بالتفصیل مدة ونتائج األفعال    االجتھاد القضائي الدولي  فإن  ،العامین  للمّدعین  ا

  واالغتصاب، األسنان،    خلعك:  ضرباً من التعذیبأفعال مختلفة  فیمكن اعتبار    ،االجتھادتعذیب. وبحسب ھذا  ضرباً من ال  تعتبرالتي  
والعنف النفسي.  دویة الذُھانیة خذ األأ ، وغمر الشخص تحت الماء، والخنق، واإلكراه على جسدالعلى  مواد حمضیة والضرب، وصب 

عواقب    ھناكإلى أن األدلة في المحاكمة الحالیة أثبتت أن  العامون    المّدعونخلص  و صلة إذا حدث ضرر دائم.    ا ذمر  أیكون اوبالتالي لن  
ً تعذیب  تعتبرلمعارضة النظام. ال یمكن أن یكون ھناك خالف على أن ھذه األعمال "الفظیعة"  ً . ووفقا للتشریعات الصادرة عن المحكمة   ا

ً تعذیب أیضاً    اعتبارهیمكن    ،نةبدرجة معی   التعذیب،فإن مجرد الخوف من    ،  األوروبیة لحقوق اإلنسان وجد    ذلك،في ضوء  و بحد ذاتھ.    ا
ینایر  /كانون الثانيحتى    2011  أبریل /نیسان  –المحاكمة    ھاأنھ لیس ھناك شك في أنھ خالل الفترة الكاملة التي تتناولالعامون    المّدعون
ً تعذیب   عتبری   251مجرد اإلقامة في الفرع    فإن  –  2012 نظافة  . كما ساھمت ظروف الالتي تؤید ھذا  شھادات الشھود  وھناك العدید من.  ا
الجلوس في    المعتقلینباستمرار أو كان على    ھم بالوقت ألن الضوء إما كان مضاءً . كما فقد الناس إحساسذلكفي الفرع في    العامة

كان ھذا مجرد استعراض  ووجود الجواسیس بینھم.  لخوفھم من  كان المعتقلون یخشون التحدث مع بعضھم البعض  والظالم طوال الوقت.  
قبل    للعضالت العامة.    إدارةمن  باالغتصاب.  والمخابرات  الجنسي والتھدید  للتحرش  المعتقالت  العدید من  وتعرضت  إلى  باإلشارة 
. وقال أحد الناجین للمحكمة إن  عتقلینالم  كسر إرادة  أرادوا  251في الفرع    جانینسّ إلى أن الالعامون    المّدعون  خلص   الشھود،شھادات  

أن ھذه العواقب أسوأ من    حیث یفترض المرء  251وصف آخرون العواقب النفسیة للتعذیب النفسي في الفرع  و".  أُمنیة"الموت أصبح  
ھو "آلة تعذیب تعمل بشكل    251أن الفرع  العامون    المّدعونوجد    باختصار، حیث تلتئم األخیرة بمرور الوقت.    الجسدیة،اإلصابات  

 تعذیب. بمثابة مجرد اإلقامة في الفرع  تكان ، 2011  أبریل/نیسانمن  اً واعتبار "،مثالي

) الفقرة  1(7المادة موجب ب الحرمان الشدید من الحریة  في  المساعدة والمشاركة متھم كذلك ب  المّدعى علیھ أن العامون  المّدعون  أضاف 
ً قانونی   یعتبر، مضیفین أن الحرمان من الحریة   التاسعة من قانون الجرائم ضد القانون الدولي   استمراره   عندصة  خا على أنھ "شدید"    ا

في    عتقلینمعاملة المأن    ،ةفي ھذه القضی   العامون   المّدعون كل حالة على حدة، وجد  لعلى الرغم من أنھ یجب تحدید ذلك  . ولفترة طویلة
توجد    حیث ال سبل االنتصاف القضائیة،    وانعدام   العنف، تصف    سقة تّ استندوا في ھذه النتیجة إلى "شھادات مو.  شدیدةكانت    251الفرع  

ببساطة". ومن شأن اإلجراءات    قلونالمعت اختفى  قارب حول مكان وجود الشخص؛  ألوال توجد معلومات ل  الفرد،حقوق    حول   معلومات 
  العامون   المّدعون وجد    األسباب،في الفرع أن توصف بأنھا انتھاكات جسیمة لحقوق اإلنسان. لھذه    تحقیقات الوحشیة التي اتُخذت أثناء ال

ً تعتبر حرمان  251أن االعتقاالت في الفرع   من الحریة.  اً شدید  ا

ً وفق  ومشاركفي ھذه الجرائم كمساعد    إیاد فیما یتعلق بمساھمة   العامون على    المّدعون ، شدد  القانون الجنائي األلمانيمن    27للمادة    ا
ً ي كان إیاد متورطوالت   2011أكتوبر  تشرین األول/سبتمبر أو  أیلول/ اعتقال ثالثین مدنیاً في  عملیة  بأن    لالعتقاد  عدم وجود مؤشرات    ا

 . ة قانونی  ت، كان افیھ

  35المادة لم یتم الوفاء بالمتطلبات ذات الصلة الواردة في  إال أنھ  "،اإلكراه "بطریقة مبتكرةب على الرغم من أن فریق الدفاع قدم الدفع 
ً وفق  ،القانون الجنائي األلماني من   لم تجر أي محاكمة فیما یتعلق بالجرائم    برغ،منور. وأشاروا إلى أنھ منذ محاكمات  العامین  للمّدعین  ا

صلة بالمحاكمة    و لن یكون ھذا الدفاع ذ  المحاكمات، كما ھو الحال في جمیع ھذه    ذلك،إلكراه. ومع  باالدفع   معالدولیة دون التعامل  
لم    جنائیة،والتي لم یكن من الممكن تجنبھا إال باتباع أوامر    وحریتھماألفراد  ت الوشیكة ضد حیاة  متطلبات اإلكراه والتھدیداإن  الحالیة.  

أكتوبر  /تشرین األول   سبتمبر أو /أیلول اعتقال ثالثین مدنیاً في  ب   المتعلقة  الحالة،لھذه المحاكمة. في ھذه    ھذه الحالة في    م الوفاء بھا یت 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Interpretation_torture_2011_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Interpretation_torture_2011_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Interpretation_torture_2011_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Interpretation_torture_2011_EN.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0167
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0193
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0193
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أن المتھم لم یكن أمامھ خیارات أخرى سوى اتباع أوامر غیر قانونیة.    ، العام  االدعاءموضع تساؤل بحسب    كان  مظاھرة، في    2011
أنھ نجح في تجنب إطالق النار على  ھو نفسھ  وصف  وفرصة االنسحاب من الوضع.    یادكان الوضع غیر واضح للغایة وأتیحت إل

مما    حاضرین،األمن    عناصرونحو ألف عنصر من    40القسم    عناصرمن    250أن ھناك حوالي    المدعون العامونالناس. كما وصف  
المعالم.تسبب في حشد كبیر غیر   الوسیلة األیسرو  محدد  بإصابة    إلیاد بالنسبة   كانت  التظاھر  أو  بالسقوط  التظاھر  أو  الھروب  ھي 

األلمانیة أنھ    االتحادیة وجدت محكمة العدل    ، 1951إلى السوابق القضائیة المحلیة األلمانیة: في عام  العامون    المّدعون خطیرة. أشار  
ومع ذلك ال یمكن ألحد اتباع األوامر غیر    بطولیة،  بأفعال، فإنھ غیر ملزم بالقیام  حریتھحیاتھ أو ة لعندما یواجھ المرء تھدیدات وشیك 

ل األسھل واألك  كونھاالقانونیة  [الطریقة  المتعلق ].  4الفقرة    ،BGH 26.11.1951،  1  StR 27/50ثر مالءمة  للقرار    وبالنسبة 
لمحاولة الھروب من    المخاطر، بما في ذلك بعض    جھد،أنھ یتعین على المرء بذل كل    1971وجدت المحكمة في عام    النازیین،الجناة  ب 

یلیھا]. في اآلونة    13، الفقرات  BGH 12.10.1971  ،5  StR 103/71التھدیدات الوشیكة على حیاتھ وحریتھ [   األخیرة، وما 
 LG München II 12.5.2011 1 Ks 115یجب على المرء الفرار [  مماثل،وجدت المحكمة اإلقلیمیة في میونیخ أنھ في وضع  

Js 12496/08،    .باع األوامر:  ات ب بطریقة مختلفة وأال یقوم    تصرفأن ی   مكنالمعقول ومن الم  كان من  ،إیادفي حالة  و].  366ص
 ] 18[الیوم    P6الشاھد  38Tأن  العام  . كما ذكر االدعاء  داخل المعتقلو  اعتقاالت   منعلى علم بكل ما كان یحدث مع المتظاھرین    إیادكان  

انتقل من    ذلك،الفرار في ھذه المرحلة. وبدالً من    إیاد. وكان بإمكان  2011  مارس /أخبره بذلك بالفعل في آذار   إیادأخبر المحكمة أن  
یولیو  تموز/في  " ةرب افرقة الضال"ألنھ كان یشعر بالملل". عندما تم تعیینھ في " 2011مایو /أیارفي  عملیاتیةوظیفة مكتبیة إلى وظیفة 

ادعاءاتھ  إن . لنفسھ في حالة اإلكراه   ھو فقد تسبب  ، العام االدعاء. وبحسب بل وكان ینبغي أن یفعل ذلك كان بإمكانھ أن یغادر  ،2011
ً تدحضھا الحقائق أیض  ،وراءهبأن عائلتھ كانت في خطر وأنھ لم یكن من اآلمن لھم الفرار أو تركھم   ینایر /كانون الثاني  : عندما انشق في ا

ھذا بأنھ وقت كان فیھ النظام أكثر ریبة وكان الخطر على  العام  انتقل أوالً إلى مدینة أخرى بدون عائلتھ. ووصف االدعاء    ،2012
ً وفق  سابق،قد غادر في وقت    إیادكان من الممكن أن یكون    الواقع،تھ أكبر. في  أسر الدفع  . لذلك وجدوا أن متطلبات  العام   لالدعاء  ا

 الوفاء بھا. لم یتم اإلكراه ب 

أن الشخص یتصرف دون أن یكون  تنص على  التي    ،قانون الجرائم ضد القانون الدولي    من  3المادة  أن    العامون  المّدعون  وأوضح 
 ً ینطبق على الجرائم    وھذا ال  واضح،نھ غیر قانوني بشكل  إدراك أن األمر غیر قانوني أو أ  من غیرعند التصرف بناًء على أوامر    مذنبا

ً تدعم ھذا التبریر أیض  ال   إن معطیات ھذه القضیةو  ضد اإلنسانیة.  المكتب االتحادي للھجرة  أخبر    قد  نفسھب   إیادأن    لى إإشارة  وفي ذلك  :  ا
خلوف بإطالق  مإلى أن أوامر حافظ  العامون    المّدعونخلص  و  خطأ،أنھ شعر أن ھذا  األلمانیة    تحادیةالجنائیة اال  لشرطةاوالالجئین و

 النار على المتظاھرین كانت غیر قانونیة بشكل واضح. 

ً ووفق ً شدید من الحریة وفقالحرمان  ال تعذیب وال  عن طریقارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة    في  وشارك  إیاد  ساعدفقد  ،  العامین  للمّدعین  ا   ا
 في حالة واحدة.  قانون الجرائم ضد القانون الدولي   من 9+5) رقم 1(  7 مادةلل

 الُحكم

تتم محاكمة    األولى،للمرة  وأكبر بكثیر من الضحایا.    اً إلى أن الشھود الذین تم االستماع إلیھم في المحاكمة یمثلون عدد  المّدعون أشار  
ً  المسؤولیة سیكون تحمیل المتھم كل ھذه    ذلك،ارتكبھا النظام السوري. ومع    التي  جرائم ضد اإلنسانیة ال   دولة ال  فكرة قیام   مع  متعارضا

ً وفق و.  العامون  المّدعون ]، كما أوضح  القانوندولة  القانون [سیادة  على   ، ال یمكن  اإلجراءات الجنائیة األلماني  من قانون  264للمادة    ا
ال یمكن    مثلھ،قالوا إنھ ال یمكن تجاھل أنھ بدون أشخاص  العامین  ن  المّدعی لكن  الفردیة.  اإلجرامیة  مساءلة الشخص إال عن أفعالھ  

ً "ترس   ث كان إیادی حارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة بالقدر الذي ھي علیھ.   وحشیة النظام  في آلة كبیرة". لذلك ال یمكن للمرء أن یتجاھل  ا
عن معارضة  ومنعھم  بالقول إن القمع المفرط من قبل النظام یھدف فقط إلى االنتقام وإبادة الناس  العامون    المّدعونتم  . واخت بأكملھ
 النظام. 

تنص على عقوبة ال تقل عن خمس   قانون الجرائم ضد القانون الدولي   من 7المادة أوالً أن   المّدعونأوضح  العقوبة،فیما یتعلق بتحدید 
تراوح من خمسة إلى  ت السجن    مدةفإن    وبالتالي،سنوات في حالة التعذیب وما ال یقل عن ثالث سنوات للحرمان الشدید من الحریة.  

ً خمسة عشر عام فإن    ،العام  االدعاءخفف العقوبة. وبحسب  ی أن    ھ من شأن   ذيجریمة أقل خطورة وال  اعتبارھا  . لم یتم تحدید متطلباتا
 وحشیة التعذیب وكذلك "الظلم العام" من شأنھ أن یحظر مثل ھذه الممارسة. 

بشكل كبیر في الكشف عن جریمة جنائیة من خالل تقدیم    المّدعى علیھ  ن ساھمإمكانیة تخفیض العقوبة إ  العامون  المّدعونوأوضح  
االقتران  ب   لقانون الجنائي األلماني ا الفقرة األولى من    1) القسم  1ب( 46المادة  على النحو المنصوص علیھ في    السلطات، المعلومات إلى  

بالفعل بتجریم نفسھ عن طریق الخطأ عندما استجوبھ    المّدعى علیھقام    القضیة،في ھذه  و  .األلمانيالقانون الجنائي  من    49المادة  مع  
  المّدعون   ، ومع ذلك، لم یساھم في الكشف عن جرائم. واستنكراأللمانیة   تحادیة الجنائیة اال  المكتب االتحادي للھجرة والالجئین والشرطة 

ً وفقو  بعد إلقاء القبض علیھ للمرة الثانیة.  للمساھمة في كشف جرائم جنائیةعدم اغتنام إیاد الفرصة العامون  القانون   ) من 2(27 للمادة  ا
. وھذا من شأنھ  رم شاِرك في الجُ د والمعقوبة المساعِ   خففتُ   لمانيالقانون الجنائي األ  ) من1(49المادة  باالقتران مع    الجنائي األلماني

ً إلى عقوبة تتراوح بین عامین وأحد عشر عام  إیاد أن یؤدي في حالة   أنھ    العامون   المّدعون وجد    ذلك، وثالثة أشھر في السجن. ومع    ا
 عند تحدید العقوبة، یتعین على المرء أن یأخذ في االعتبار "الظلم العام" للھجوم واسع النطاق والممنھج.

 في تحدید حكم إیاد:   التالیة خففة شددة والمُ المُ  ظروف ال العامون  المّدعون سرد 

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/2020/09/08/%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://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0020
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0020
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1855
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0260
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0260
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0260
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0167
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0167
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بدایة النزاع، عمل   الُمشددة:  الظروف  . لقد علم من عملھ لمدة عام في  عملیاتیةعلى نقل نفسھ من وظیفة مكتبیة إلى وظیفة    إیادفي 
من  یملكھ  وما  مخلوف  لحافظ  الخاصة  المكانة  عن  كذلك  یعرف  وكان  الجدید.  عملھ  مكان  بأنشطة  المخابرات 

في ھذه المحاكمة،    موضع التركیز الرئیسيالعنیف. وفي ذلك الوقت، تم ارتكاب الجریمة    طبعھ  صالحیات، فضالً عن
تم اعتقال ما ال یقل عن وأشھر وبقي ھناك لمدة شھرین آخرین بعد ذلك.    8یعمل بالفعل في ھذا القسم لمدة    حیث كان

 . في ھذا الحادث  اً شخص 30

أولئك الذین األسد وخالل المرحلة األكثر وحشیة. وشدد على انفصالھ وإدانتھ لبشار    2012قد انشق عن النظام في  ل  الُمخففة:الظروف 
. ومع ذلك، 2020نوفمبر  /في تشرین الثاني  اكتبھ  بخط الید  ةمكتوب   إفادة   في   یتحملون القدر األكبر من المسؤولیة

أن المتھم    ،لمحاكمةل  الحبس االحتیاطي   المتھم رھنكان  حیث  ،  في السجن األلماني  الّسجانونبناًء على الطلب، لم یر  
  أنھ أدان النظام بالفعل. العامون  المّدعوناضطراب عقلي معین. یعتقد عانى من دموع أو أي  ذرف 

ً اتّباعأن ارتكاب الجرائم    العامون   المّدعون ووجد   ألوامر ال یمكن استخدامھ كمبرر أو دفاع في ھذه القضیة. وأشاروا كذلك إلى أن  ل  ا
  بدأت وبذلك   .األلمانیة  تحادیةالجنائیة اال  المكتب االتحادي للھجرة والالجئین والشرطة نفسھ طوعا أثناء استجوابھ من قبل  انأدإیاد  

 ضده بسببھ تجریمھ لنفسھ. المالحقات القضائیة 

ً   تزال واضحة لعنف الجسدي ال  ل  المّدعى علیھ كانت نزعة   ً   ستدعيت   بالذات   مشكلة . وبالتالي فإن ھذه الالعامین  للمّدعین  وفقا  .شدداً م  حكما

 طلب 

ً حكم  المّدعونطلب    شامل، بعد التفكیر في جمیع األدلة وإجراء تقییم قانوني   أشھر وتأیید مذكرة التوقیف    6و  سنوات   5بالسجن لمدة    ا
 . المّدعى علیھ ضد 

 مساًء.  3:15الساعة ُرفعت الجلسة 

 . 2021فبرایر /شباط  18ستُعقد الجلسة المقبلة في 

 2021شباط/فبرایر  18  –الیوم الواحد والستون للمحاكمة 

عین في القضیة المرفوعة ضد  لعدم وجود مدّ   اً نظر 4 . أشخاص 6وممثلین عن وسائل اإلعالم  7بحضور  9:30بدأت الجلسة الساعة 
 . ة ن المالحظات كمتفرجدوّ ت  ت كان و، ةالحاضر  ةالوحید نالمّدعی ة محامی  ة أومیشین ھيالدكتور تكان  الغریب،إیاد 

 الختامي.  مدفاع إللقاء بیانھلل المجال ر لقاضي كیرب امحكمة رئیسة ال أفسحت  ، على الفور الجلسةبعد بدء 

 البیان الختامي للدفاع، بناًء على ما استطاع مراقب المحكمة سماعھ في المحكمة.]  معاد انشائھا من نسخة [ما یلي ھو 

 السیاق: 

الماضي.    بصیغة   – إنھ كان لدیھ حلم  قائال  ].   "جونیور "لدّي حلم  بخطاب مارتن لوثر كینغ38T[بدأ محامي الدفاع لینكھ بیانھ باالستشھاد  
. وأشار إلى حرب  إال أن التاریخ أفضل معلمالبشریة من ھذه الوحشیة.  تتعلم وأن النازیون،كان یأمل أال تتكرر الفظائع التي ارتكبھا و

، وكذلك الحرب  1994وبدایة الحرب في رواندا عام    السبعینیات،والفظائع التي ارتكبھا الخمیر الحمر في    ،1972بنغالدیش عام  
على اإلطالق من ھذه    اً صاب بخیبة أمل بالنظر إلى أن اإلنسانیة لم تتعلم شیئ مبقولھ إنھ الیوم    ھالیوغوسالفیة. واختتم محامي الدفاع لینك

بـوالفظائع الماضیة.   غیر    فمن".  امستھدف  ا" سكانھ المدنیین ویرتكب "تعذیب على نحو جبان"  یقتل  "نظام" بشار األسد  إن ما یسمى 
ً عامالثالثین  إلى أنھ خالل حرب    ھأشار لینكوأشكال القسوة.    أفظع   إیجاد  المعقول أن تستمر "العقول المریضة" في  تم تعذیب الناس    ،ا

مرتبة مع  ال ي نفسالنظام السوري ف نضع یمكن أن والفلقة. فیعذب الناس ب في سوریا   أما اآلن   "المشروب السویدي"،بـ  بشرب ما یدعى
مثل جمیع من  موا  على أن المسؤولین عن الجرائم المرتكبة في سوریا یجب أن یحاكَ   ھمرتكبي الجرائم الفظیعة السابقین. وشدد لینك

 الجناة.  سبقھم من

فیما یتعلق بتحدید    تحریاتأنھ سیحتاج إلى إجراء    أوضح  "،إیاد الغریب   قضیة في  الرأس  ض وقوع الفأس ب "بافترا و  ھذا، بعد قولي  
التي    إیاد  أقوال، والذي خلص إلى أن  2019یونیو  /حزیران  األلمانیة الصادر في   تحادیةمحكمة العدل اال38Tالعقوبة. وأشار إلى قرار  

بـ "الحصانة الوظیفیة" 2020ینایر  /مقبولة؛ وقرار المحكمة في كانون الثاني  أدلةٌ   تُجرمھ ال ینطبق على    ، الذي یؤكد أن ما یسمى 
الدولي.   القانون  لینكو الجرائم ضد  اتخاذ    ھقال  األسباب، سیتعین علیھ  لھذه  المناسب إلیاد    المناسبة قرارات  الإنھ  بالحكم  یتعلق  فیما 

 

 لم یطلب أحد الحصول على الترجمة العربیة  4

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://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0305
https://login.stanford.edu/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2
https://login.stanford.edu/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2
https://login.stanford.edu/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6&Seite=4&nr=100838&pos=146&anz=210
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6&Seite=4&nr=100838&pos=146&anz=210
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6&Seite=4&nr=100838&pos=146&anz=210
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6&Seite=4&nr=100838&pos=146&anz=210
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  الحالة، . وخلص إلى أنھ في ھذه  مخففة وال  المشددة   ظروف ال دراسة  إلى    ھسیحتاج لینك  قانونیة،غیر    أفعاالً الغریب. بافتراض أنھ ارتكب  
 سیقدم البیان الختامي "االفتراضي" التالي:

 البیان الختامي:

، على تعاملھا "األنیق" مع ھذه المحاكمة.  رالقاضي كیرب  رئیسة المحكمة بیانھ الختامي "االفتراضي" بشكر القضاة، وال سیما ھبدأ لینك
ً تعاونی   اً جوالعامون    المّدعونالقضاة و قد صنع  و إلى أن    أشار للغایة ساعد على إجراء ھذه المحاكمة بطریقة سلسة وغیر معقدة. و  ا

مع القیادة في حالة    فلسنا نتعاملالجنائیة العادیة،   كمات المحاك  لیست  ھذه القضیة أن  و  ".غیر مسبوقین" ب كانامترت المحاكمة والحكم ال
المثال   سكر المخابرات    تسكانت محكمة كوبلن حیث  .  على سبیل  الحكم الصادر بحق موظف سابق في  تحدد  العالم  أول محكمة في 

  فإن طلبھم لھ  ذلك،الیوم السابق. ومع  فيالحكم"  كتنف االذي ضباب ال اجتیاز " لعامونا المّدعونعند تحدید العقوبة، حاول والسوریة. 
م لھ آثار معینة على  كبإصدار حالعامین  ن  المّدعی إلى الدراسات التي تبین أن طلب    كھن على القضاة. وأشار لین " معیّ معرفي   "انحیاز

الدفاع القضاة ویطلب    ھینبّ   "، عادة. وقال كذلك إنھ في "بیان ختامي افتراضي" عام یلتزم بھ القضاة  انحیازالقضاة من خالل وضع "
 في الیوم السابق. العامون  المّدعونالعقوبة، التي حددھا فترة طول  ب منھم عدم التأثر 

 تحدید الحكم: 

"قیمة    یحصل على عادة ما    المّدعى علیھ فإن اعتراف    عام، الممتدة لمدة    تجربتھأنھ بناًء على    ھذكر لینك  ،العامین  نالمّدعی   لى إبالعودة  
، أي ثماني سنوات  اً شھر 99، فإن العقوبة الكاملة ستكون ، ھي الثلثاناً شھر  66سنوات،  5.5فرض أن المدة المطلوبة وعلى  الثلث".  
  أثناء  م نفسھجرّ قد   اإیادألن   اً شھر نظرلمدة ثماني سنوات وثالثة أ السجنعقوبة ب العامین ن المّدعی في مطالبة   ھلینك شّككأشھر. وثالثة 

لدیھ "سجل    اإیادإن    ھ. قال لینكأحد الشھود بسبب    عوضا عن أن یكون قد تم تجریمھ،  مكتب االتحادي للھجرة والالجئینالمقابالت  
ً تمامنظیف   ً تشدید العقوبة بسبب مشقة خاصة لن یكون ضروری “، لذا ف  ا في  وللغایة".  ا  "مرتفع  یكونالمطلوب س   حكموبالتالي فإن ال  ا

  إیاد م  قدّ   الحالیة، في القضیة    ،لكن. وكذلكأشھر    5وسنوات    5السجن لمدة    العامون   المّدعونمن المرجح أن یطلب    الحالة،مثل ھذه  
ً اعتراف یكون  لن    ذلك، أشھر. ومع    8وسنوات    3أي    ،اً شھر  44خفض العقوبة إلى    وجب إلى المكتب االتحادي. لذلك    واسع النطاق   ا

 ً   اً مرة أخرى أن االعتبارات المذكورة أعاله ستكون جزء  ھالخطأ. أكد لینك  عقوبةطبقوا ھامش الالعامین  ن  المّدعی ، ألن  ھذا الحكم صحیحا
ً كان مذنب  اإیادعلى افتراض أن  للدفاع،من البیان الختامي   .ا

 ھامش العقوبة: 

ً عام 15إلى  5عقوبة السجن من العامون أن تكون  المّدعون قّررلتحدید مدة العقوبة،    من الرتكاب التعذیب كجریمة ضد اإلنسانیة، و ا
ً عام  15إلى    3 األعلى بشكل صحیح    عقوبةأوضح لینكھ أنھ بینما طبقوا ال والرتكاب الحرمان الشدید من الحریة كجریمة ضد اإلنسانیة.    ا

ً عام  15إلى    5فقد أخطأوا في تطبیق    ،قانون الجرائم ضد القانون الدولي) من  1(  7للمادة  لوقوع أكثر من انتھاك واحد    اً نظر على    ا
ً   ائمھذه الجر  شارك في ساعد و  إیاد  فإن   لینكھ،  وفقاھو الجاني المباشر. و  المّدعى علیھافتراض أن   لقانون  امن    29) و1(  27  للمادة   وفقا

ً وفق .الجنائي األلماني ً عام 11.25والسجن لمدة تتراوح بین عامین لى یجب تخفیف العقوبة إ األلماني،للقانون  ا  . ا

ً وفقو في الكشف عن الجرائم.   إیاد ةساھملمالعام االدعاء كذلك تجاھل  ھلینك ادعى استجواب  تبر یعلن  ، لقرار محكمة العدل االتحادیة ا
قبل أن یبدأ في تجریم نفسھ دون    أي  ؛اإلفادةمن    13حتى الصفحة    الإ  مقبوالً   دلیالً   األلمانیة  تحادیةالجنائیة اال  الشرطة  من قبل  یادإ

، إال أنھا ستكون أدلة مقبولة  إیاد من ھذا االستجواب غیر مقبولة في قضیة  ا في حین أن أجزاءوإبالغھ بأنھ سیتم استجوابھ كمشتبھ بھ.  
من  وذلك أنفسھم اعتمدوا على ھذه األجزاء في الئحة االتھام. العامین ن المّدعی أن  ھذكر لینكوفي القضیة المرفوعة ضد أنور رسالن.  

أنور بشكل  في الكشف عن الجرائم التي ارتكبھا    إیاد ساھم    حیث  ،أنور  دورحول  و   251خالل تقدیم العدید من التفاصیل حول الفرع  
ھذه المعلومات أثناء استجوابھ في مكتب    إیادإال بعد أن قدم    نورأنظر في إصدار مذكرة توقیف بحق  ی   لم  دعاءأن اال  ھلینك  قال. وكبیر

ب  46المادة  38T(من التخفیض    اً قوبة تتطلب مزیدالجرائم. وبالتالي فإن الع  الكشف عن بشكل كبیر في    إیاد . لذلك ساھم  الجنائیة  الشرطة 
 . ینكھلبحسب استنتاج  سجن،سنة  8.7345أشھر إلى  6إلى  )من القانون الجنائي األلماني 49و

ً تابع موضح بناًء على شكوى الدفاع عن اال  اً أن "البیان الختامي االفتراضي" سیطلب اآلن مزید  ا   عتقال من التخفیضات في العقوبة 
بتاریخ    2020  سبتمبر/أیلول  17بتاریخ   . وقد أوضح األخیر أن الحكم  2020  أكتوبر/تشرین األول   19وقرار القضاة ذي الصلة 

حیث كان  .  بفترة ال بأس فیھا  عتقالن یؤدي إلى إطالة المدة التي قضاھا بالفعل في االمن المرجح أعلى شكل سجن    إیادالصادر بحق  
عقوبة  على  الحكم  ینطوي    المنطق،كثر من عام وسبعة أشھر. وبناًء على ھذا  أل  ] معتقال2020  سبتمبر/أیلول   17[  في ھذه المرحلة  إیاد

ً یتعین على المرء أیض  العقوبة،عند تحدید    ذلك،السجن لمدة سنة وسبعة أشھر على األقل. ومع   المّدعى  أن یأخذ في االعتبار سلوك    ا
 ). لقانون الجنائي األلمانيامن  )2(46لمادة ا(بعد ارتكاب الجرائم المزعومة  علیھ

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0167
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https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0167
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0167
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6&Seite=4&nr=100838&pos=146&anz=210
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6&Seite=4&nr=100838&pos=146&anz=210
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6&Seite=4&nr=100838&pos=146&anz=210
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0260
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0260
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0260
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ً م اعترافقدّ   اإیادبأن    االعتراف  وجد لینكھ ضرورة   في ضوء ھذا األمر، من استجواب    12إلى    1من    الصفحات  – واسع النطاق    ا
وال    الملفات،على ملفات قیصر. كانت  إیاد  لنظر في رد فعل  ینبغي اوأقرب مرحلة ممكنة.    في   –  األلمانیة  تحادیة الجنائیة اال  لشرطة ا

الدكتور روتشیلد سیما   الذي أجراه األستاذ  الشرعي  الطب  المحاكمة.    ، فحص  التي    ھلینك  أشار وأدلة حاسمة في  الفیدیو  إلى مقاطع 
ً تُظھر مقاطع الفیدیو ھذه أكوامحیث  معسكرات االعتقال في نھایة الحرب العالمیة الثانیة.    دخولھا  التقطتھا الوالیات المتحدة عند من    ا

كیف    ھصف لینكو. و ببشر مثلھمأن یفعلوا مثل ھذه األشیاء  للبشر  یتساءل المرء كیف یمكن  و  قیصر،ملفات    كما ھو الحال في الجثث  
  ھوصف لینكوشعر بالشلل ولم یتمكن من التحدث إلى موكلھ أثناء االستراحة في الیوم الذي ُعرضت فیھ ملفات قیصر في المحكمة.  

فعل مثل ھذه األشیاء. لكن  د من  تمّكن إیا  یسأل نفسھ باستمرار كیف و،  تس، بعد جلسة االستماع، كان یتجول في كوبلن أنھ  كذلك كیف
كذلك كیف    ھ وصف لینكوالتعذیب.    في   ومشاركقد عمل كمساعد  ف  لم یقتل ھؤالء الناس بنفسھ   اإیادتوصل إلى استنتاج مفاده أن    ھلینك

حلیل الطب  أثناء عرض الملفات وت   إیادفي الیوم التالي [بعد عرض ملفات قیصر في المحكمة]، أخبر المترجم فریق الدفاع مدى صدمة  
ً تم تقدیم وبعد أن فعل ذلك تدوین مشاعره.  إیادالشرعي. ثم طلب الدفاع من  إن ھذا   ھ. وقال لینك اإلفادة المكتوبة بخط الید كدلیل الحقا

إنھ "كان علیھ أن یفكر باستمرار في كل الضحایا األبریاء". [بدأ  إیاد  . قال  إیادالبیان سیظھر مدى الصدمة واالنزعاج الذي شعر بھ  
فّصل  ت حیث  كان ینتظر الوقت المناسب فقط لالنشقاق.   اإیاد  أن ھلینك  أضاف ] ودفاع شوستر مندیالً ال محامي    أعطاه.  ھنا  في البكاء   إیاد

اختار الخیار الثالث:    معاق،أحدھم    وأوالده،المة زوجتھ  في حرصھ على سو لدیھ.    كانت  الخیارات الثالثة التي  بخط الید  ةالمكتوب   إفادتھ
ً یصبح الرحیل آمن  إال بعد أن االنشقاق  عدم ً لھم جمیع ا  . ا

  واصل ال یجوز تجاھل نوایا إیاد عندما    أشار لینكھ مرة أخرى إلى أن ھذا لن یكون سوى "بیان ختامي افتراضي". وأشار إلى أنھ 
ً وفقوأمان.  ب فقط أن تكون عائلتھ  وأراد  للتعذیب، لم یكن یرید أن یتعرض الناس   مھامھ. فھو   للمّدعینسیكون من "غیر الالئق"   للینكھ، ا

قبل أن    فرع “األدیان” التحق ب   فقد  أوالً،" بسبب عملھ المكتبي.  شعوره بالملل "  ھو   40إلى القسم    ام إیاد انضم  سبب  إن  القولالعامین  
ً تعاطف  أظھر   بل إنھ   ،اً أبدیرید تعذیب الناس    إیادیكن    . ولمنقلھ   المنصب، بل تم لم یتقدم لشغل ھذا    وثانیاً،،  40  قسم ینتقل إلى ال مع    ا

ً عقلیة األب الذي كان قلقبل " أذیال (تُبّع) التعذیبلم یكن لدیھ عقلیة "والمتظاھرین.    ة المكتوب  إفادتھ تللغایة بشأن سالمة عائلتھ. وكان  ا
فقد ظل    ،رقیصملفات    رأىبعد أن    إیادفي مشاعر    العامون  المّدعون  كبخط الید محاولة أخرى لالعتذار لجمیع الضحایا. وبقدر ما یشك

یثق بھذا الشخص بالفعل    إیادكان  في السجن وما إذا  العام    االدعاء  الشخص الذي تواصل معھ  من  ھمن غیر الواضح بالنسبة إلى لینك
 صراحة. إظھار مشاعره لھ  حتى یتمكن من 

أشھر على األقل. وأشار إلى أن   7ومرة أخرى إلى أمر القضاة بتأیید اعتقال إیاد، بحجة أنھ سیُحكم علیھ بالسجن لمدة عام  ھأشار لینك
، كما  2020نوفمبر  /تشرین الثاني  3، إال أن ملفات قیصر ُعرضت على المحكمة في  2020أكتوبر  /ھذا األمر صدر في تشرین األول 

في    إیاد حكم  بالتأكید تغیرت آراء القضاة بخصوص ونوفمبر.  /بخط الید إلى المحكمة في أواخر تشرین الثاني  ةالمكتوب   إیاد   إفادة   ت قُِدّم
بالتالي بطلب عقوبة ال تزید عن سنتین مع اإلفراج    ھظل ھذه التطورات. وخلص لینك إلى أن "بیانھ الختامي االفتراضي" سینتھي 

 .المشروط

الذي سیلقیھ محامي الدفاع شوستر، سیطلب    الفعلي،د على أن ما ورد أعاله لیس سوى "بیان ختامي افتراضي" وأن البیان  شدّ   ذلك، ومع  
 . إیاد المّدعى علیھتبرئة 

*** 

 ] دقیقة   15استراحة لمدة [

*** 

 مالحظات عامة: 

ً نسبی   اً ذكر محامي الدفاع شوستر أوالً أن البیان التالي سیكون قصیر الشھود الذین ُسمح لھم بإخفاء المعلومات    كانو  .ارلتجنب أي تكر  ا
ً فقذلك وو  فیھ،یوم المحاكمة الذي شھدوا    اسمقد أطلق علیھ  الشخصیة في الیوم الذي أدلوا فیھ بشھادتھم في المحكمة   ن المّدعی لممارسات    ا

 في الیوم السابق. العامین 

جرائم تُرتكب ضد العناصر األساسیة لإلنسانیة.  ھي بدأ شوستر بالقول إن الجرائم ضد السالم وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة  
  مسموح لھ أمل أن یكون    على  –   ��� ������� .�  إفادة جریمة ضد البشریة جمعاء. وأشار شوستر إلى    حیث یقف مرتكب
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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/2021/03/25/%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://www.fritz-bauer-institut.de/en/research-projects/friedrich-karl-kaul-and-the-role-of-the-gdr-in-west-german-national-socialist-violent-crime
https://www.fritz-bauer-institut.de/en/research-projects/friedrich-karl-kaul-and-the-role-of-the-gdr-in-west-german-national-socialist-violent-crime


International Research and 
Documentation Center   

 

16 
 

تسمح بارتكاب مثل ھذه الجرائم الفظیعة مرة    ال البشریة ال یمكنھا ویجب أ  " أنسقال خالل "محاكمات أوشفیت   الذي   –  5منھ  أن یقتبس
برر أو یدافع عن مشاركتھ في مثل  یجب على كل فرد أن یقف في وجھ مثل ھذه الجرائم، فال یمكن ألحد أن ی   كول،أخرى. وبحسب د.  

ً موضح  ذاتھ،واقعي في حد    یس غیرالتصدي للجرائم الفظیعة لكراه. وقال شوستر إن طلب  اإلب وامر علیا أو  أل  اتباعھھذه الجرائم ب  أن    ا
ً أشخاص مثل ھذه الجرائم. وأوضح شوستر أنھ سیكون من الضروري اإلشارة    وواجھوا   ي ومازن درویش وقفوا بالفعلنّ بُ مثل أنور ال  ا

ً یضأ  یجب   ذلك،ي ودرویش كزمالء. ومع  نّ بجھود البُ   شادةإل وأال یقتصر األمر على ا  ھذا،إلى   أن یستخدم بأن اإلكراه یمكن  االعتراف    ا
) القسم األول من القانون الجنائي  1(35المادة  وجد شوستر أن متطلبات  و.  دفاعحالة إیاد الغریب یجب أن یستخدم ك  وفي  –كدفاع  

 . إیادالوفاء بھا في حالة  قد تم   األلماني

 :كراهاإل

ً وفق الجرائم المنسوبة إلیھ، كانت ھناك حالة    إیاد  باالوقت الذي یُزعم فیھ ارتكأنھ في  ، لم یكن ھناك أي شك على اإلطالق  رلشوست   ا
الة من الخوف أكدھا  ھخلق النظام حیث ینص قانون العقوبات السوري على أن الخونة یُعاقبون باإلعدام. وطوارئ وإكراه في سوریا. 

من قبل" الذي    مثل ھذا الرعب   ر أشار شوستر إلى تقریر ھیومان رایتس ووتش "لم ن   جمیع الشھود وعدة محاضر تلیت في المحكمة. 
تُ 2011نوفمبر  /تشرین الثاني  المؤرخ فيالدولیة  باإلضافة إلى تقریر لجنة التحقیق    ھذه،وصف ھالة الخوف   ً أیض  لي، والذي  في    ا

ً وفقوالمحكمة.   ً أیض  P21و  P5لشوستر، أوضح الموظفون السابقون في جھاز المخابرات، مثل    ا كان    الخیانة، أن مجرد الشك في  ا
ً سبب  ً كافی  ا ستكون كافیة الستنتاج أنھ لم    المتسقة روایات مماثلة. كل ھذه األوصاف   P3  دم الشاھدلتأدیب أعضاء أجھزة المخابرات. وق ا

قال شوستر إن  و  . للخطر   یاتھموحر  ت موظفي المخابرا  حیاة   بتعریض  تكن ھناك حالة طوارئ عامة فحسب، بل كانت ھناك تھدیدات 
ً أكدا ذلك أیض  كبیر المفتشین الجنائیین دویسنج والمفتش الجنائي السامي فراي ، من المھم  إیادعند فحص التھدیدات الوشیكة للمتھم و.  ا

ً أیض إنھ "ال یمكن     مازن درویش " وقال  مزاجي/غیر متّزنلقب "    (P2)أنور البنيو  P5  أطلق علیھ   حیث   ذكر حافظ مخلوف.  ا
في ھذه المظاھرة    كان حافظ مخلوف حاضراً   المزعومة،الجرائم  إیاد    المساس بھ". وأشار شوستر إلى أنھ في الیوم الذي ارتكب فیھ

بالذات. كان ھو من بدأ في إطالق النار على المتظاھرین لمجرد التسلیة. كما أنھ ھو من أعطى األوامر بإطالق النار على المتظاھرین.  
م  یتم إعدامھ أو استجوابھ ث . فإما أن  لن یكون ھناك شك في أنھ في حالة عصیان ھذه األوامر، كان على المرء أن یخشى على حیاتھ و

ً نی أكثر عرضة للخطر ألنھ كان سُ   إیادكان    شوستر،قتلھ. وبحسب   القانون، وإذا ادعى ب   یلتزمال  خلص شوستر إلى أن حافظ مخلوف  و .  ا
 سخریة. ، فسیكون ذلك مجرد  آخر أمر  أي  العامون المّدعون

طریقة لعصیان أوامر إطالق النار على المتظاھرین واعتقالھم، فلن یتمكن من تجنب ما    إیادأوضح شوستر كذلك أنھ، حتى لو وجد  
ً من األشخاص في تلك الشاحنة، ووفق  اً . ولم یكن ھناك سوى عدد قلیل جد251حدث في الشاحنة عند إحضار المعتقلین إلى الفرع     ا

ً ألقوال شھود مختلفة، كانت ممارسة اإلھانات والضرب والعنف روتین  ً راسخ  ا كان یخشى على    ا لذلك ال بد أن إیادو  منھ.   مھرب   ال   ا
ً أعاله للدكتور كول، شدد شوستر على أنھ وفق  ةالمذكور  باألقوالذا العنف. وفیما یتعلق  ھ  طعحیاتھ إذا لم ی    أحد  للدستور األلماني، ال  ا

ً ُملزم  إیادلم یكن  وبالتالي    خطر.اآلخرین في  ن  م  كبیرٌ   كان عددٌ   إن؛ حتى  للخطر  حریتھ   حیاتھ أو  بتعریض  ملزم بالمخاطرة بحیاتھ    ا
 .العامون المّدعون زعمعملھ لمدة عام في المخابرات، كما  فيوال حتى   األوامر،عصیان  من خالل حیاة أقاربھو

 دور وأھمیة أجھزة المخابرات: 

یزال من المھم دراسة دورھا في المجتمع.    ولكن الأوضح شوستر أن الدفاع ال ینوي التقلیل من وحشیة أجھزة المخابرات السوریة،  
ً وفق ً   153فھناك عضو واحد في المخابرات لكل    بكل بساطة.  متناسبلشوستر، فإن جھاز المخابرات في سوریا غیر    ا . وھذا  مدنیا

  للناس لكسب العیش الكریم   األجھزة العسكریة واالستخباراتیة ھي السبیل الوحیدإن  المعدل أعلى من معدل المخابز للفرد في ألمانیا.  
ً ّن من السُ بالذات إن كانوا  ،  في سوریا وھو في الرابعة من عمره فقط،    إیادتوفي والد    حیث  . إیاد  حال ة. وقال شوستر إن ھذا كان أیضا

أدى  ول سوریا.  ا طفأ  كلك  الوالء للنظام  إیادتلقّن    ذلك،التي تسمح لھ بمواصلة تعلیمھ بعد المدرسة االبتدائیة. ومع  السبل    أسرتھ  تملكولم  
ال یستبعد  فإن قراره بالقیام بذلك ال یستبعد وجود تھدیدات وشیكة لحیاتھ وحریتھ، و  لذلك،لمخابرات.  إیاد لھذا في النھایة إلى انضمام  

 اإلكراه.  تصّرفھ تحت

 العام:  دعاءمن قبل اال  یادإل خاطئة  رسم صورة 

 

عمال    كونھ باألحرىبب خلفیتھ كیھودي مضطھد أو بكان ھناك بعض الخالف حول ما إذا كان تورط الدكتور كول في محاكمات أوشفیتس بس  5
من أجل حقوق الضحایا النازیین. كما تعرض النتقادات لتعاونھ الوثیق مع    ة كمناضلتھا  دعائیا من قبل الجمھوریة الدیمقراطیة األلمانیة لنشر سمع

 الحكومات ووزارة أمن الدولة في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة. 
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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/2020/07/09/%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/2021/01/07/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81-%d9%85/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/01/07/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81-%d9%85/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/01/07/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81-%d9%85/
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  ، (بصیغة 40إلى القسم    نُقلأنھ    األلمانیة  تحادیةالجنائیة اال  االتحادي للھجرة والالجئین والشرطةالمكتب  أخبر    اإیاد  بأنأكد شوستر  
] للحصول  60الیوم    أعاله،. ورفض القضاة طلب الدفاع [انظر  العامون  المّدعون  زعمطوعا كما    قسم. ولم ینضم إلى ال) المبني للمجھول

فإن    مختلف، أي شيء    في حال ادعاءقال إنھ نُقل. وقال شوستر إنھ    اإیادلفعل أن  بحجة أنھ ثبت با  ذلك،على مزید من األدلة على  
ً . وفقلدیھ قناعة راسخة  كرجل  إیاد  صورةد تشویھ الحقائق لرسم  تعمّ ی   العام  االدعاء ً أیضالعامون    المّدعون قام    لشوستر،  ا بتقییم غیر   ا

قل في عام  نُ   افي حین أن إیاد 2010الوضع الذي وصفھ حدث قبل عام  ف. 40فیما یتعلق بإجراءات اختیار القسم    P5صحیح لشھادة 
لم یعد   نیة،السُ  إیادوبسبب خلفیة   المظاھرات،  عببساطة إلى المزید من األشخاص للتعامل م 40في ھذا الوقت، احتاج القسم و. 2011
إعدام موظفي   كان یتم المرحلة،ذكر ھذه الحقائق. وأضاف شوستر أنھ حتى في ھذه ی لم  الدعاءفإن ا ذلك،". ومع دیان"األ  قسممؤھالً ل

 المخابرات بسبب عدم الوالء المزعوم. 

ً عام  34  إیادبلغ    ،2011یولیو  /تّموز  بالنظر إلى أنھ في  ولدیھ أربعة أطفال وزوجتھ حامل بطفلھا الخامس، تساءل شوستر عن سبب    ،ا
ً عام  14بعد  ف.  40انضمام أي شخص في ھذه الحالة طواعیة إلى قسم مثل القسم   برتبة  ال یزال    إیاد كان    المخابرات،من العمل مع في    ا

ً تمام  للترقیة، دون أي احتمال    Feldwebel [  6[  أول  رقیب  ً أیض  P3و   P5  الشاھدان  كما وصف  ا ال یمكن للمرء    ذلك،في ضوء  و .  ا
 في بیانھم الختامي. العامون  المّدعونكما ذكر  ،ذا قناعة راسخة كان رجالً  اإیادأن یدعي أن 

الجرائم  حریتھ، وال حتى في ضوء خطورة  أو ألحد أطرافھ أو ل  قبول تھدیدات وشیكة لحیاتھل  ضطراً لم یكن م  اإیادأوضح شوستر أن  
األلمانیة التي    تحادیة. كما أن الموقف المعاكس لن یدعمھ االجتھاد القضائي الصادر عن محكمة العدل االویشارك فیھا  التي كان یساعد

وجدت أنھ حتى في حالة القتل الجماعي الواسع النطاق الذي یشمل آالف الضحایا، ال یمكن للمرء أن یوازن بین حیاة أي شخص وحیاة  
  السیاق،في ھذا  وشخص تحت اإلكراه.  ال ضع  مما ی   طوارئ،الفحص الوحید ذو الصلة سیكون لتحدید ما إذا كانت ھناك حالة  فن.  الكثیری 

أشار شوستر إلى عدة اختالفات بین النازیین الذین یُزعم أنھم عملوا تحت اإلكراه، وأعضاء المخابرات السوریة الذین یزعمون أنھم  
یستخدم    سوریا،لكن في  وبأكملھا.    كن على النازیین أن یخافوا من عقوبات جماعیة عامة مثل سجن عائالتٍ لم ی فتصرفوا تحت اإلكراه:  

عائالت علیھم.    النظام  للضغط  المزعومین  افرادھابالوھناك  الخونة  أحد  في  اشتباٍه  لمجرد  العائالت  فیھا  تھدد  حاالٌت    أبلغ و.  فعل 
Z280716  و  ��� ��  أوضحتالمحكمة عن ھذا األمر، وP21  األخطار التي یمثلھا االنشقاق على أسرة المنشق بأكملھا.    كذلك
الوشیكة  لأظھرت سیاسة منح حمایة    ذلك،عالوة على   بالتھدیدات  أقروا  أنفسھم  القضاة  تعرّ لشھود أن    حیاة شھود مطلعین   ضالتي 

على الرغم  و  المخابرات،زوجتھ من قبل  التحقیق مع  وعائلتھ. كما تم    إیادن األمر نفسھ ینطبق على  إقال شوستر  و.  حریتھم للخطرو
  لتحقیق یمكن للمرء أن یتخیل من شھادات شھود آخرین في ھذه المحاكمة، مدى قسوة ھذا ا  األمر،بشھادة حول ھذا    تدل من أنھا لم  
 بالنسبة لھا. 

ً وفق ال یمكن للمرء أن    الفظیعة،لمرء معقولیة قبول التھدیدات الوشیكة لحیاتھ في عدم المشاركة في الجرائم  لشوستر، حتى لو أكد ا  ا
خلص  وكول.    ى فرضیة د. ال یمكن حتى التوصل إلى مثل ھذا االستنتاج بناًء عل ویقول إنھ من المعقول قبول ھذه التھدیدات لعائلة الفرد.  

  إیاد . كما أوضح  إیاد في حالة    استیفاؤھااإلكراه] تم  ]   ) القسم األول من القانون الجنائي األلماني1( 35المادة  شوستر إلى أن متطلبات  
وأحد    حیاتھاألوامر وبالتالي المشاركة في ھذه الجرائم أو تعریض    اتباع  الخیار بین  ھ كان ل   الید حیثبخط    ة المكتوب   إفادتھنفسھ في  ب 

 . أو تعریض حیاة عائلتھ وأحد أطرافھا وحریتھا للخطر  للخطر  ھوحریت  أطرافھ 

 البراءة: 

تاریخ   التي حدثت في وصف شوستر القانون الجنائي الدولي والوالیة القضائیة العالمیة بأنھما تطوران غیر عادیین في ضوء الفظائع  
ھو    ،2011البشریة. وأضاف أن المحاكمة الحالیة توصلت إلى أن الھجوم الواسع والمنھجي الذي ما فتئ النظام السوري یرتكبھ منذ  

للعدید    أظھرت االحترام موضوع محاكمة عادلة ونزیھة. كما أتاحت المحاكمة للعدید من الشھود الفرصة إلخبار العالم عن معاناتھم و
ً وفقومن الضحایا.   ً   فإن ھذا وحده یستحق الكثیر  لشوستر،  ا سیكون النتیجة  إیاد  سیكون من الخطأ االعتقاد بأن الحكم على    ذلك،. ومع  حقا

شارة  إل امن الجالیة السوریة في جمیع أنحاء العالم و  اً المعقولة الوحیدة لھذه المحاكمة. وأوضح شوستر أنھ یجب على المرء أن یكون حذر
بدونھم سیكون من المستحیل التحقیق مع مرتكبي الجرائم المرتكبة في سوریا ومحاكمتھم.  فخاصة للمنشقین.    ،إیادة  إدان   التي ستصلھم من

تساءل شوستر كذلك عن نوع اإلشارة التي یمكن أن ترسلھا اإلدانة إلى أولئك الذین ما زالوا یعملون لصالح أجھزة المخابرات السوریة.  و
 إلدانة. التعّرض لالوحید محصوراً إما باالستمرار في ھذه الجرائم أو االنشقاق وعندئٍذ سیكون خیارھم 

قد    للمحكمة. في حین أنھ   P24ذكر شوستر أن المحاكمة الحالیة تسببت في نقاشات حتى داخل المعارضة السوریة، كما أوضحت  
ً یكون االنشقاق متطلب  ً أخالقی   ا من الفرار   إیادلم یتمكن    النازیین،على عكس  ولمعارضة النظام.    حاً صری   فعالً   ، إال أنھ سیكون في الواقعا

 

مصطلحات  : ترجمات الرتب تستند إلى ما قیل في المحكمة باللغة األلمانیة. ثم تُترجم المصطلحات األلمانیة إلى  المحاكمةمراقب  مالحظة من    6
ً الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقفي  رتبال  . للرمز الرسمي للناتو ا

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/2020/08/06/%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/2021/02/01/%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/2021/03/10/%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://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0193
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0193
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://militaria.lv/stanag.htm
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  لشوستر،وفقا  والسلطة.    ال یزال في  ، كان النظامإیاد، عندما انشق  2012ینایر  /كانون الثاني  أسرتھ. ففيإال بالمخاطرة بحیاتھ وحیاة  
 من خالل االدعاء بأنھ انشق بعد خمسة أشھر. إیاد سیكون من غیر األخالقي ببساطة التشكیك في مسؤولیة 

عامھ الحادي عشر، فإن المحاكمة الحالیة "لألسف"    لى إقد وصل النزاع  شوستر أنھ بینما ال یزال النظام السوري في السلطة و  أوضح
لألسباب   ذلك، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة أو محاكمات نورمبرغ. ومع  عكس ب ال یمكن أن تسھم في العدالة االنتقالیة، 

 ھم بارتكابھا.الجرائم التي اتُ لقاء  بأنھ مذنب إیادعلى  یصدر حكم الینبغي أ أعاله،المذكورة 

  یقال إنھ تأیید اعتقال إیاد، اقتنع الدفاع بأن إدانتھ قد ُحسمت بالفعل. وبینما نھ في ضوء قرار القضاة وتبریرھماختتم شوستر بالقول إ
، قال شوستر إنھ یأمل أن یتمكن ھو وزمیلھ من إثارة بعض  یشعروا باالرتباكآذانھم بعد أخذ األدلة، حتى ال  صمّ یجب على القضاة 

 . إیادشوستر تبرئة   طلبو  .یادإل المسؤولیة الجنائیة الشكوك بشأن

أنھ لیس لدیھ ما   إیاد. أجاب ختامیةإذا كان یرید االستفادة من حقھ في اإلدالء بمالحظات  عّما  إیاد المّدعى علیھالقاضي كیربر  تسأل
 للتو.  إلى ما قالھ محامیاه إضافةیقولھ 

ً  11الساعة  ُرفعت الجلسة   . صباحا
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