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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 

 مدینة كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  الثامن والعشرونالتقریر 
 2021شباط/فبرایر،  24 ةالجلس تاریخ

 
 . تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیبتحذیر: 

 

 1:أبرز النقاطالملّخص/

 2021شباط/فبرایر،  24 –للمحاكمة  الثاني والستونالیوم 

أصدر القضاة حكمھم في القضیة. وجد القضاة أن إیاد الغریب مذنب بالمساعدة  ،محاكمة إیاد األسبوع السابق توقفبعد 
ً كجرائم ضد اإلنسانیة. وأوضحوا أنھ  الحرمان الشدید من الحریةالتعذیب و في والمشاركة  30في اعتقال ما ال یقل عن  كان ضالعا

. وبحسب القضاة، كانت لدیھ عدة خیارات معقولة 2011في أیلول/سبتمبر أو تشرین األول/أكتوبر  251شخصاً ونقلھم إلى الفرع 
 وبعد النظرإلكراه. ل بما یدل على تعّرضھ فع دْ یَ ن أنھ لم  الوضع، بدالً من البقاء والمساھمة في ھذه الجرائم. وتبیّ ذلك للھروب من 

والتي    مع سلطة اللجوء األلمانیةالتي أجراھا  ةمقابلال وتحدیداً األدلة ( ُمجملبناًء على  للعقوبة فةدة والمخفِّ في العوامل المشدِّ 
 .احتجازهتأییداً لمذكرة  بالسجن ألربع سنوات ونصف )، حكم القضاة على إیادتضمنت تجریمھ لذاتھ

وفي حین أعلن المّدعون العامون أنھم لن یسعوا الستئناف الحكم، أشار محامو الدفاع إلى أنھم سیتخذون اإلجراءات القانونیة  
 المعمول بھا للطعن في الحكم. 

 2021شباط/فبرایر،  24 –الیوم الثاني والستون للمحاكمة 

 شخصاً. 29من ممثلي وسائل اإلعالم و 25صباحاً بحضور  9:30بدأت الجلسة الساعة 

 : أصدرت المحكمة الحكم التالي

 فیھا الحكم]ل للجلسة الشفویة التي أعلن ھو ملخص مفصّ إنما [ھذا لیس الحكم الرسمي. و

التعذیب والسجن القسري كجرائم   والمشاركة فيبالمساعدة مذنباً  إیاد الغریب  المّدعى علیھ ُوِجدباسم الشعب، صدر الحكم التالي: 
 سنوات وستة أشھر.   ألربعكم على المتھم بالسجن حُ و .  (VStG)قانون من 9و  5البندین  (1)7رةللفقضد اإلنسانیة، وفقاً 

نتقل عبر مكبرات الصوت للجلسة بأكملھا، تُ   تعاقبیةوبعد تالوة الحكم، أعلنت رئیس المحكمة كیربر أنھ ستكون ھناك ترجمة عربیة 
 للسماح للمترجم بترجمتھ للجمھور.  الحكم مرة أخرى،تلت في قاعة المحكمة. لذلك 

 :أسباب الحكمواستمرت القاضي كیربر في تالوة 

ستند إلى ما استطاع وإنما ی. من قبل القضاة  في المحكمة اي تمت تالوتھت[مالحظة: ما یلي لیس نسخة طبق األصل ألسباب الحكم ال
 المحكمة] قاعة مراقبو المحاكمة سماعھ في 

 أسباب الحكم:

بناء  وفي المحكمة.  ویةشف  دِل بإفادةلم یُ  ،إیاد ،أن المّدعى علیھ رئیسة المحكمة القاضي كیربر بالنیابة عن القضاة إلى نوھتأوالً، 
 بخط الید. ةمكتوب إفادة م المّدعى علیھدفاع، قدّ العلى نصیحة محامي 

في دمشق. وھو   1976أیار/مایو،  25ِلد إیاد الغریب في تقدیم تفاصیل عن المّدعى علیھ: وُ استطردت القاضي كیربر بادئ ذي بدء 
من عام  وشھادة بعد الصف الثاني عشر.  الحصول على نشأ في محافظة دیر الزور حیث التحق بالمدرسة التي تركھا دون وسني 

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

كمة؛ وإنما اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضراً لجلسات المحا
 ص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود.ھو مجّرد ملخّ 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
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المخابرات العامة في نجھا، حیث  إدارة، التحق ب1996في عام ووشقیقیھ.  2خالھ/ عمھش في دمشق مع ا، ع1996حتى عام  1994
بعد ذلك، أكمل تدریباً آخر لیصبح مدرباً.  وى تدریباً لمدة عامین. وشمل ھذا التدریب أیضاً تدریباً على حمل السالح واستخدامھ. تلقّ 
من نھایة عام و. 2012 ینایر،/كانون الثاني  15حتى  1996  یولیو،/تموز 10المخابرات العامة من   إدارةعى علیھ في عمل المدّ و

ً عمل  1997 ً أشارت كیربر إلى أنھ . مدّربا ً كان یعمل بشكل أساسي مدرب والخاصة، كان جیداً جداً في وظیفتھ.  إلفادتھ وفقا ً بدنی ا .  ا
تابعت كیربر  ول المزید". "على المرء أن یجبر الناس على تحمّ  أنھ عى علیھنقالً عن المدّ  أشارت كیربر مرة أخرى إلى اقتباسو

على كشف وإنشاء أیضا  ھتم تدریب  أنھ قد ، وأضافت2004/2005أن المدعى علیھ تلقى تدریبا على مكافحة اإلرھاب في ضحة مو
الشوارع  قتالز بشكل أساسي على كان یركّ ووالعمل كحارس شخصي.  ، واعتقال األشخاص  ،واختطاف األشخاص ،الكمائن

، عمل في  وبھذه الصفة 3.(مساعد أول) ضابط صفكفي دمشق  251العمل في الفرع  إیاد، بدأ 2010في شباط/فبرایر وواالقتحام. 
كان علیھ أن یرفع تقاریره إلى رئیسھ و"، حیث أشرف على أربع مناطق في دمشق فیما یتعلق بمراقبة المساجد واألئمة. "األدیان قسم

 لم یعجبھ العمل المكتبي ھناك وقبلكما تبین للقضاة أنھ . 2011بعد ھذا العمل، تم نقلھ إلى الزبداني في صیف وكمال األحمد. 
لمدة شھر أو   251األدیان" بالفرع  في البدایة في "قسم عمل إیادو. األعمال التنفیذیة (المیدانیة)عرضاً من رئیسھ السابق للعودة إلى 

 .2012ینایر كانون الثاني/حتى ھناك ، حیث مكث 2011یولیو تموز/في  40شھرین، قبل أن یتم نقلھ إلى القسم  

، لم وفقا لنتائج القضاةالمخابرات تبحث عنھ واستجوبت زوجتھ. ووفي ذلك الوقت ذھب إلى دیر الزور دون زوجتھ وأطفالھ، وكانت 
ابنة  /ةعم ةابنبطاقة ھویة  باستخدامإلیھ فیما بعد  مامنضوتمكنت عائلتھ من االمن منع عائلة إیاد من الفرار. تتمكن أجھزة المخابرات 

ً  م یكنلوزوجتھ.  4خالة ً  واضحا . 2013مارس  آذار/الخاصة، فقد دخل تركیا في  إلفادتھ للقضاة متى غادر إیاد سوریا بالضبط. وفقا
جاء إیاد إلى ألمانیا  حیث . 2018 ،شباط/فبرایر  25القضاة على وجھ الیقین فقط أنھ جاء إلى ألمانیا عبر الیونان في  علمھما لكن و

تبعھ بعد ذلك في  ثمعاماً [إلى ألمانیا]، و 16ابنھ البالغ من العمر األولى مرة ال في أرسل وكان قد عبر "برنامج لم شمل األسرة". 
إیاد ستة أطفال وتلقى الحد األدنى من المعاش التقاعدي  كان لدى ، تلك األثناءفي أوجزت القاضي كیربر أنھ . و2018شباط/فبرایر 

 لدیھ تصریح إقامة یسمح لھ بالبقاء في ألمانیا أثناء انتظار إجراءات اللجوء الخاصة بھ. كان والمضمون في ألمانیا. 

في حیث أقدم سدیة واحدة. إصابة جالتسبب بقید في السجل الجنائي یتعلق ب ،لدى إیاد جنائیة وجد القضاة أنفیما یتعلق بسجالتھ الو
ضرب الطفل اآلخر على وجھھ.  علىبین ابنھ وطفل آخر، مشاجرة  یل، بعد ا، في مكان إقامتھ في ھیرمسك 2018 ،مایوأیار/ 25

 . المبلغ دفع، وقام بیورو] 100 وكان المجموعیورو في الیوم،  5أجراً یومیاً [ 20ُحكم علیھ بدفع 

وتم وضعھ في  2019 ، شباط/فبرایر  12تم القبض على إیاد في أشارت القاضي كیربر إلى أنھ وفیما یتعلق بالمحاكمة الحالیة، 
 6وبناء على أمر من محكمة العدل االتحادیة األلمانیة بتاریخ  2019أیار/مایو،  17الحبس االحتیاطي، وتم اإلفراج عنھ في 

. وكان إیاد رھن الحبس االحتیاطي 2019  ،آب/أغسطس  15رى في الحبس االحتیاطي في ، ُوضع مرة أخ2019حزیران/یونیو، 
 والمحاكمة منذ ذلك الیوم.

 تقییم األدلة: 

بعض اإلفادات القصیرة فیما یتعلق بتقییم األدلة في ھذه المحاكمة.  ي كیربریسة المحكمة القاضئبالنیابة عن القضاة، قدمت ر
المكتب االتحادي للھجرة والالجئین  لدىعى علیھ التي أدلى بھا بشكل أساسي إلى إفادات المدّ تستند ھذه المحاكمة وأوضحت أن 

)BAMF( األمانیب تحادیةالشرطة الجنائیة االمكتب  لدى إفادتھ) وBKA عالجت محكمة العدل و. 2018 ،أغسطسآب/ 16) بتاریخ
، حتى أنھا ذكرت . وأكدت المحكمة مقبولیة اإلفادةمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةإیاد لدى  إفادةمسألة مقبولیة االتحادیة األلمانیة 

ئیسیة، لم یحصل خالل المحاكمة الرإلى أنھ أیضا أشارت كیربر و، الفقرة األولى. 13بالتفصیل رقم الصفحة والفقرة: الصفحة 
 عى علیھ.القضاة على أي إفادات إضافیة من المدّ 

 الوضع في سوریا:

إلى أن الوضع السیاسي في سوریا لھ أھمیة كبیرة في ھذه المحاكمة. لذلك من الضروري   أشارت رئیسة المحكمة القاضي كیربر أوال
 أیضاً التطرق إلى األحداث التي سبقت حكم بشار األسد.

% من السكان  70-60، كان حوالي 2011قبل عام ذكرت أنھ دینیة في سوریا. والمجموعات الاستھلت كیربر باإلشارة إلى تنوع 
من أقلیات مختلفة مثل  یتألفون اقي السكان وكان ب. ةالعلویالطائفة من الناس من  %11قبل بدء النزاع كان حوالي ومن السنة. 

للعلویین. وبالتالي كانوا بالنسبة  لالرتقاءبعد استقالل سوریا، كان الجیش ھو الفرصة الوحیدة و الدروز والیزیدیین والمسیحیین. 
 یمثلون غالبیة أفراد الجیش.

 
 بوضوح  المراد  توضیح یتم لم حیث ،”عائلتھ “ ھي  التعاقبیة الترجمة  كانت الوجھین، تحتمل باأللمانیة المستخدمة الكلمة أن بما 2

ة إلى مالحظة من مراقب المحاكمة: تأتي ترجمات الرتب بناء على ما قیل في المحكمة باللغة األلمانیة. وتم بعد ذلك ترجمة المصطلحات األلمانی 3
 . مدونة النیتو الرسمیةلما یقابلھا بالرتب البریطانیة، وفقًا 

 الحاشیة  في 3 رقم الم الحظة مراجعة یرجى 4

https://militaria.lv/stanag.htm
https://militaria.lv/stanag.htm
https://militaria.lv/stanag.htm
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سّدة حافظ األسد إلى  وصل، 1970حزب البعث في الستینیات وانقالب آخر في عام لفي أعقاب انقالب كما أشارت كیربر إلى أنھ 
ً تعدیل الدستور بإعالن حزب البعث حزب، تم 1973في عام  و. الحكم لم یكن ممكناً للناس معارضة  شددت كیربر على أنھ ولدولة. ل ا

أجھزة  تغلغلت  وفقا للقضاة،وكانت إحدى وسائلھم المركزیة لالحتفاظ بالسلطة ھي أجھزة المخابرات. وعائلتي األسد ومخلوف. 
، 1963منذ عام  دخلت حیز التنفیذحالة الطوارئ، التي  ویّسرتوالخوف. المجتمع بأسره وخلقت جواً من عدم الثقة في المخابرات 

بموجب الدستور،   اً محظوركان أن التعذیب حقیقة على الرغم من واالعتقال التعسفي لألشخاص واحتجازھم في سجون المخابرات. 
 تعذیب الناس.تحول دون لم تكن ھناك عقبات، في ذلك الوقت، 

أضافت كیربر إن ذلك  الجیش في الحاالت التي كانت فیھا المخابرات "غیر كافیة". واستخدم حافظ األسد  إناستطردت كیربر قائلة 
بعد ووأصیبت المقاومة ضد الحكومة بنكبة.  ،ینتم قصف مدینة حماة وقتل آالف المدنی عندما1982قد برز في مجزرة حماة عام 

 .2000ى نجلھ بشار األسد السلطة عام وفاة حافظ األسد، تولّ 

كان باستطاعة  عندما  –تُعرف ھذه الفترة أیضاً باسم ربیع دمشق  –األشھر األولى من تولي بشار األسد منصبھ أشارت كیربر إلى و
تم إطالق سراح السجناء السیاسیین وتأسست صحف مستقلة. ولكن في صیف أضافت كیربر أنھ المرء مالحظة بعض التغییرات. 

، تم اعتقال العدید 2001سبتمبر أیلول/وفي   ،الحریات السیاسیة مرة أخرى تم تقییدحیث عاد بشار األسد إلى سیاسة والده.  2001
تسببت في اضطرابات في المنطقة وأدت إلى تقارب سوریا مع إیران.  كما أشارت كیربر إلى أن الحرب في العراق و من األشخاص. 

 ع العالقات الخارجیة السوریة.د وطبّ لكن بشار األسد جدّ و

أثار اآلمال بین السوریین في الحصول على مزید من الحریة. وبدأ الناس في عربي، أشارت كیربر إلى أنھ فیما یتعلق بالربیع الو
في البدایة، لم تتفاعل الحكومة كثیراً مع االحتجاجات. ت القاضي كیربر أنھ درو كما أالتنسیق عبر اإلنترنت ونظموا المظاھرات. 

. وبالتالي تم اعتقالھم شعارات على أحد الجدران مراھقون في درعا بكتابةقام حیث . 2011مارس آذار/تصاعد في غیر أن الوضع 
یاً، فقد ظھرت على نسب قصیرعلى الرغم من إطالق سراحھم في وقت والمخابرات.  المخابرات العسكریة وجھاز شعبة من قبل

، 2011 ،مارس/آذار 15في وب ھذا في العدید من المظاھرات في جمیع أنحاء سوریا. تسبّ وأجسادھم عالمات تعذیب واضحة.  
تدخلت قوات وع الناس لالحتجاج في درعا بعد صالة الظھر. ، تجمّ مارس/آذار 18بعد ثالثة أیام، في وتظاھر الناس في دمشق. 

تواجد  تم تعزیز . وبدالً من ذلك، ن عن أي إصالحات بعد ھذه الحوادثلم یتم اإلعالوتل شخص أو شخصان على األقل. األمن وقُ 
، 2011 ،مارسآذار/ 23أحداث  إلى القاضي كیربر شارتأوقوات األمن في درعا، بدعوى أنھم یقفون إلى جانب المتظاھرین. 

االحتجاجات  شھدتفي غضون ذلك، واجد، مما أدى إلى سقوط العدید من القتلى. أطلقت أعیرة ناریة على المتظاھرین والمسعندما 
لقي أربعة ومن المتظاھرین في دمشق وریف دمشق،  ى، سقط أول قتل 2011 أبریل،/نیسان  1في وآالف األشخاص. مشاركة 

رشق بعض المتظاھرین القوات و أشخاص على األقل مصرعھم في مظاھرة في دوما إثر استخدام القوات الحكومیة للذخیرة الحیة.
كانت  معظم التظاھرات  وخلصت القاضي كیربر إلى أن .ي منھم أسلحة ناریة في ذلك الوقتالحكومیة بالحجارة، لكن لم یحمل أ

 حمل الناس على سبیل المثال سعف النخیل إلثبات أنھم كانوا مسالمین.وسلمیة في البدایة.  

للتعامل مع ھذه الدینامیكیات، تم إنشاء الخلیة المركزیة إلدارة األزمة في استرسلت رئیسة المحكمة القاضي كیربر مبینة أنھ 
وترأس  والخطوات التالیة لقوات األمن.  االستراتیجیةھو المكان الذي تمت فیھ مناقشة كان  ھذا تبین للقضاة أن و. 2011آذار/مارس 

الجویة،  إدارة المخابراتالمخابرات العسكریة، و  وشعبة األمن الوطني، مكتبفي عضویتھا رؤساء  تمّ بشار األسد. وض الخلیة
، قررت 2011أبریل نیسان/اعتباراً من كما تبین للقضاة أنھ المخابرات العامة، ووزیري الداخلیة والدفاع.  إدارةواألمن السیاسي، و

أن الخلیة ، ذكرت 2011 ،أبریلنیسان/ 18في رسالة إلى القوات المسلحة والمخابرات بتاریخ  وكیفیة التعامل مع المعارضة.  الخلیة
یتم اإلفراج عن المعتقلین، ویجب أن   التعامل مع المتظاھرین: لن مت تفاصیل حول كیفیة "مرحلة التسامح والتعاون قد انتھت". كما قدّ 

  منإن "أیضا  خلیةال تقال فقد ووفقا للقضاة ع المظاھرات، والتي ستدعمھا المخابرات في حاالت الطوارئ. تتولى الشرطة التعامل م
، تم تشدید  2011 ،أبریلنیسان/  20في الخلیة باستخدام العنف المسلح". وعقب اجتماع  یجب أن یجابَھوا یرفعون السالح ضد الدولة،
ه المعركة باستخدام العنف : "من الضروري البدء في مرحلة أخرى. علینا أن نكسب ھذالخلیة قالت وھذه اإلجراءات بشكل أكبر. 

".  ضواحیھا وحمصخطط تفصیلیة لمواجھة االحتجاجات غیر المسلحة والمسلحة: خاصة في درعا ودمشق ویجب إعداد و" "المسلح
ً یتصمیشارك في كان من المقرر أن و انتشار  بناًء على سیناریو الجیش، وذلك  م ھذه الخطط لیس فقط المخابرات، ولكن أیضا

فیھ عدد الضحایا المدنیین زیادة  شھدھو الوقت الذي كان ھذا  خلصت القاضي كیربر إلى أنود.  االضطرابات في جمیع أنحاء البل
 كبیرة.

المیاه  مدافعقُتل أشخاص في مظاھرة باستخدام حینما ، 2011نیسان/أبریل،  23في حداث د األاستكملت القاضي كیربر بسرو
وفقا للقضاة واقتحم الجیش السوري دمشق بمساعدة دبابات وقناصة.  أبریل،/نیسان 25في ووالذخیرة الحیة والغاز المسیل للدموع. 

ف في عندما احتج اآلالوشخص على أیدي قوات األمن.  200، وأدى إلى مقتل أبریل/نیسان 29استمر الحصار التالي حتى فقد 
وقعت حوادث ووالغذاء، تم إطالق النار علیھم بالذخیرة الحیة، مما تسبب في سقوط العدید من القتلى.  درعا على نقص إمدادات الماء

تم إطالق النار على الناس أثناء مداھمة حیث ا، في دوموأشارت كیربر إلى مثال مماثلة في أماكن أخرى أیضاً في نفس الوقت. 
، بدأ االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة في فرض  2011مایو أیار/في وقل الكثیرون بسبب أعمال عنف واسعة النطاق. واعتُ 

ومعظمھا من   ظھرت المیلیشیات،و االعتقاالت في سوریا. ازدادت عقوبات على الحكومة السوریة. ومع ذلك، ازداد عدد المطلوبین و
 للحكومة، بشكل متزاید في المظاھرات. الشبیحة الموالین
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، تأسس الجیش السوري الحر بزعم حمایة الناس من الحكومة. وتألفت أجزاء من  2011في شھر تموز/یولیو كما وجد القضاة أنھ 
الجنود الذین خالفوا  تم إطالق النار على  ھقاً في الجیش السوري. ووجد القضاة أنالجیش السوري الحر من جنود منشقین، عملوا ساب

وقُتل فیھا عدد  2011في نھایة تموز/یولیو اقتُِحمت حماة مبینة أن یسة المحكمة القاضي كیربر تصاعد النزاع ئأوردت راألوامر. و
  ،أغسطسآب/ 5بعد اجتماع في و. 2011 أغسطس/أكثر في آبتصاعدت النزاع  وتیرةأضافت كیربر أن وكبیر من المدنیین. 

مكتب األمن  أبلغت الخلیة في الرسالة نفسھا،و رد فعل قوات األمن "المتراخي" على المظاھرات.  ت خلیة إدارة األزمة، أدان2011
یجب والعثور على جمیع مؤیدي االحتجاجات ونقلھم إلى المخابرات.  ویجب. بمداھمات یومیة أن یقوم الجیش والمخابراتبالوطني 

في خریف    شات أخرىاأعقب ذلك اجتماعات ونقو. یومیة إلى رئیس مكتب األمن الوطنيتُرسل تقاریر ویجب أن سحق المظاھرات. 
ً أصبح و. ، كما تبین للقضاة2011 على العمل العسكري ضد  أحد األمثلة كوبشكل متزاید.  سحق المظاھرات السلمیة عنیفا

، 2011سبتمبر أیلول/في نھایة وواإلنترنت.  حیث تم قطع الكھرباء والماء حادثة في دوما، ، أوردت القاضي كیربر المظاھرات
 حاصر الجیش المدینة. 

م النظام اقتراحات قدّ و، حاولت جامعة الدول العربیة التوسط. 2011من منتصف تشرین األول/أكتوبر اختتمت كیربر قائلة إنھ و
معتقل، وسحب الدبابات، والسماح للجامعة ووسائل اإلعالم بتغطیة الوضع في  3,500معینة، منھا على سبیل المثال إطالق سراح 

 سوریا. 

 اإلجراءات التي اتخذھا النظام 

حاول  النظام  ذكرت رئیسة المحكمة القاضي كیربر أنالضوء بإیجاز على اإلجراءات التي اتخذھا النظام في ھذا السیاق.  ألقى القضاة
نقل  تم " لتبریر أعمالھم العنیفة. وباستخدام السالح لمتظاھرینا اتھموا ھجمات إرھابیة تحدث في سوریا. لذلك " بأن ھناكخلق صورة 

.  المصابین المزعومینعناصر المخابرات إلى المستشفیات متظاھرین بأنھم جرحى. ثم ُسمح لممثلي وسائل اإلعالم بمقابلة ھؤالء 
معتقلون.  البأنھم  السّجانونوتظاھر إلى مكان آخر تم نقل جمیع المعتقلین كان قد ، 251عندما زارت جامعة الدول العربیة الفرع و
 .2012، استمر العنف في عام جامعة الدول العربیة على الرغم من جھودو

، تم إطالق النار على شخص في مظاھرة في المزة، واعتقل العشرات. وفي 2012في شباط/فبرایر قدمت القاضي كیربر عدة أمثلة: 
، تعّرض الناس في حمص لمجزرة.  2012الشھر نفسھ، تعرضت حمص لقصف بالصواریخ عدة مرات. وفي بدایة آذار/مارس 

عاء بأنھا كانت تتصدى االدواصلت الحكومة وجد القضاة أن وقُتل أطفال وبالغون على أیدي القوات الحكومیة والمیلیشیات. و
 السیدة :بشكل كبیر إلى شھادات الخبراءتستند  ألحداث ا واستعادةھذه التفاصیل أوضحت كیربر أن  وللھجمات اإلرھابیة فقط. 

المذكورة أعاله  األزمةخلیة إدارة م أیضاً وثائق قدّ  الذي ، والمساءلة للعدالة الدولیة اللجنة من إنجلز كریستوفر )(CIJA، وثورمان 
 البني أنور.و درویش مازن خاص للخبیرینال ھمامتنانعن  . ویعبّر القضاةرویتر كریستوفو إلى المحكمة،

 دور أجھزة المخابرات

كما فعلوا ذلك لقد كانوا عنصراً حاسماً في االحتفاظ بالسلطة، والمخابرات دوراً أساسیاً في قمع الثورة.  أجھزة  تلعبوفقا للقضاة فقد 
 وشعبة التنسیق، وكالة، وھو  األمن الوطني مكتبھناك خمس منظمات ألجھزة المخابرات في سوریا: تبین للقضاة أن ولحافظ األسد. 

،  6األربعة األخیرة مركزیةوإن . 5األمن الوطني مجلسوالمخابرات العامة،  وإدارة یة،المخابرات الجو وإدارة المخابرات العسكریة،
ض  ، حیث تعرّ مرافق اعتقال خاصة بھا ى األفرعكان لد ،بناًء على تفویضھافقا للقضاة فإنھ وولھا فروع في دمشق وفروع إقلیمیة. 

بالكابالت والعصي، والدوالب  العشوائيالناس بالفعل للتعذیب عندما كان حافظ األسد في السلطة. ومن أسالیب التعذیب: الضرب 
. 2011سیما في عام ال ھذه الھیاكل واستخدمھا لترھیب وإبادة المعارضة، تبنّى بشار األسد أوضحت القاضي كیربر أن والشبح. 

الل خأضافت كیربر أنھ و، بما في ذلك االعتقال التعسفي والتعذیب واالعتقاالت.  2011 مارس/آذاروبدأت وسائل تحقیق ذلك في 
إال  كان الھدف من االعتقاالت ھو الحصول على المعلومات في السابق، وفي حین ، ازداد عدد المعتقلین والقتلى بشكل مطرد. الثورة

 رئیسي ھو ترھیب وإبادة المعارضة.على أبعد تقدیر، كان الھدف ال 2012بدءاً من عام  أنھ 

نقوا. عوا وخُ وّ لم یضطر الناس لتحمل التعذیب فحسب، بل جُ و في التدھور. استمرت  األوضاع في مراكز االعتقالجد القضاة أن و
تفاقمت حاالت المرض واإلصابات الناجمة عن التعذیب ولم یُقدم العالج الطبي إال على مستوى حیث كان الوضع الصحي كارثیاً. و

ببساطة داخل  الدواء تُرمىحبوب  أورد القضاة أن شھودا وصفوا كیف كانتوأساسي للغایة، ھذا إذا تم تقدیمھ على اإلطالق. 

 
  [42 الیوم للمحاكمة، عشر السابع التقریر في المخططات على  االطالع الرجاء] األدلة بعض أن من الرغم على :المحا كمة مراقبي من مالحظة 5
 (الوطني األمن ومجلس  الوطني األمن مكتب ) المصطلحین كال أن افتراض یمكن  ، المخابرات  أجھزة على تشرفان مختلفتین وكالتین  وجود إلى تشیر
 األمن مكتب“ إلى ”القومي األمن مكتب “] االسم في التغییر  ھذا أدى ربما .2014/2013 حوالي  اسمھا غیرت  التي الوكالة نفس إلى یشیران
 وفي .المخابرات أجھزة داخل  إشرافیة منظمة  أو كھیئة الوكالة ھذه دور بشأن  االلتباس من مزید في تسبب  مما ،  وكالتین وجود افتراض إلى [”الوطني 
 على تمایز  إلى أدت األلمانیة  اللغة  إلى الترجمة  أن  المفترض فمن  ،  "وطني/قومي" حول یتمحور العربیة  اللغة  في المصطلحین  بین الفرق أن حین
 .”مجلس /مكتب " ومصطلح ”الجر  حرف “ أساس
مالحظة من مراقبي المحاكمة: لم یذكر القضاة "األمن السیاسي". في ضوء الشھادات واألدلة السابقة التي قدمت في المحكمة، یمكن االفتراض   6

ة إلى "األمن السیاسي" بدال من "مجلس األمن الوطني" بوصفھ أحد أجھزة االستخبارات الرئیسیة األربعة التي لھا  أن القضاة كانوا یعتزمون اإلشار
 .فروع في دمشق، باإلضافة إلى الفروع اإلقلیمیة

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://syriaaccountability.org/updates/2021/02/25/inside-the-raslan-trial-the-czech-and-a-journalist-the-corpses-head-knocked-against-each-step/
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://syriaaccountability.org/updates/2021/01/07/inside-the-raslan-trial-notes-of-compassion-from-raslan-and-scms-director-testifies/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/


  
 

5 
 

International Research and 
Documentation Center 

كان  ولھم إلى مستشفى لدرجة أنھم حاولوا إخفاء مشكالتھم الصحیة. نق أن یتمللغایة   یخشونكان الناس وفقا للقضاة فقد والزنزانة. 
 ي العالج الطبي، تم تعذیب وقتل الناس في المستشفیات العسكریة مثل تشرین والمزة وحرستا. معروفاً بشكل خاص أنھ بدالً من تلقّ 

ل لدى المخابرات في المستشفیات. وبعد وقت تم جمع جثث المتوفین أثناء االعتقانھ تابعت رئیسة المحكمة القاضي كیربر موضحة أو
كان علیھم أن یلتقطوا صوراً للجثث التي ُكتب علیھا أرقام.  وقصیر من بدء الثورة، تم تكلیف مصورین عسكریین بتوثیق الجثث. 

كان عدد األشخاص و. في الواقعلضمان وجود دلیل على عدم إطالق سراح ھؤالء األشخاص جاءت ھذه الممارسة فقا للقضاة، فإن  و
نجھا في [مقبرة] إلى تقاریر عن حفر مقابر جماعیة في  أشار القضاةوالمخابرات یتزاید بشكل ملحوظ بمرور الوقت. لدى الذین ماتوا 

توجد تقاریر مماثلة ومتر.  200-100أمتار وطولھا  4-2أمتار وعرضھا  6. وكان عمق ھذه المقابر 2011أكتوبر تشرین األول/
 على عجل. ثم دفنت شاحنات مبردة الجثث، وتم توثیق أعدادھا فور وصولھا إلى المقابر الجماعیة، حیث نقلت] القطیفة. عن [مقبرة

أحیاناً الحصول على  استطاعوامصیرھم. وبحبائھم ووجود أقارب المعتقلین بمكان أبالغ إلم یتم  أضافت القاضي كیربر أنھ و
 معلومات أو في بعض األحیان حتى اإلفراج عن أحبائھم عن طریق استخدام الرشوة أو استخدام عالقاتھم الجیدة مع أشخاص معینین.

 تقییم األدلة: 

مھمة كانت  كین لوأضافت أیضا أن شھادة وخالل المحاكمة، استمعت المحكمة إلى العدید من الشھود. ذكرت القاضي كیربر أنھ 
ل المفتش الجنائي الذي أجرى مقابلة معھ  من قب سامي شھادةتم تقدیم و. قیصر وساميبشكل خاص، حیث نقلت المعلومات التي قدمھا 

م  الدكتور روتشیلد الذي قدّ  تم تحلیلھا من قبل األستاذ شخصاً. كما 6,821صورة لـ 26,935ملفات قیصر ب دعىتُ ضمن ما توتسابقاً. 
حول ھذه  ةشخصی بإفادةاإلدالء  أودّ وصرحت رئیسة المحكمة القاضي كیربر: "الشرعي المثیر لإلعجاب في المحكمة.  ھتحلیل

 ."الملفات: لن أنسى ھذه الصور أبداً 

 

 

 :251بخصوص الفرع  

یسمى  251الفرع  ذكرت أنو. "یتناسب تماماً مع الصورة العامة لفروع أجھزة المخابراتاستھلت القاضي كیربر قائلة أن الفرع "
المخابرات العامة وقد ُكلف في البدایة بمراقبة الشرطة وعامة السكان   دارةإلفرع  ، مضیفة أنھأیضاً "الفرع الداخلي" أو "الخطیب"

فیما یتعلق بموقع الفرع  و، المسؤول العام عن األمن الداخلي. 251یرأس الفرع كان توفیق یونس وجد القضاة أن و. [البعث] والحزب
یتكون الفرع من مبنیین ویقع في شارع بغداد بدمشق بالقرب من مستشفى الھالل األحمر. الفرع وبمرافقھ، فقد تبین للقضاة أن 

وجماعیة  منفردةیحتوي ھذا السجن على زنازین و. 251على األقل سجن للفرع  ویوجد في قبو أحد المبنیین. ساحةمتقابلین بینھما 
الذكور في  باإلضافة إلى اإلناث  وكان یتم اعتقال أیضاً.  لیاالطوابق العإضافیة في  تحقیقتوجد غرف و. تحقیقباإلضافة إلى غرف 

 یتم فصلھم عن بعضھم البعض.  لكن كانالفرع، و

جبرون  . وكانوا یُ 251كلما كانت ھناك مظاھرة، كانت مجموعات أكبر من المعتقلین الجدد تصل إلى الفرع تابعت كیربر مبینة أنھ و
ھذا وفي ھذه المرحلة ما كان یُطلق علیھ بشكل ساخر "حفلة الترحیب".  نتلقووكانوا یالحافالت في ساحة الفرع.  النزول منعلى 

بأشیاء معینة مثل العصي  بضربھم بقبضات الید أو كان السجانون یبدؤونالحافالت، من فیھا كانوا ینزلون یعني أنھ في اللحظة التي 
من كسور في   اا المحكمة عن أشخاص عانوكان ھذا الضرب عنیفاً لدرجة أن بعض الشھود أخبرووأو الھراوات.  أو القضبان

الجدد   وكان المعتقلونللوعي لساعات.  ھمرؤوسھم بالجدران، مما تسبب في فقدان بعض ض المعتقلون للركل وضربالضلوع. وتعرّ 
 ً تھم ن علیھم خلع مالبسھم وترك متعلقایتعیّ كان لساعات قبل نقلھم إلى مكتب حیث  إلى االنتظار في الساحة یضطرون أحیانا

مح لھم یُسبعد ذلك، وخفوا أي أشیاء. القرفصاء للتأكد من أنھم لم یُ وضعیة الجلوس في عتقلین یتضمن تفتیش الموكان  الشخصیة. 
 إلى زنزانتھم. ثم یتم اقتیادھمبارتداء ثیابھم مرة أخرى، على األقل إلى درجة معینة، و

وكانت الظروف في جمیع العدید من المعتقلین. كانت تؤوي م 2×1الزنزانات المنفردة التي تبلغ مساحتھا كما وجد القضاة أن 
لم یكن  و. مناوباتالجلوس أو االستلقاء في لم یكن بوسعھم إال جداً لدرجة أن الناس   ةمكتظ ھاجمیع تكانوكارثیة.  الزنزانات
في و. [غیر أن االسم لم یذكر في ھذه المرحلة]  ، وھي ممارسة كان لھا اسمھا الخاصمتشابكةواألرجل  إالاالستلقاء والنوم  باإلمكان

 ، فقد تم ذلك فقط من خالل ستارةمنفصالً   وإذا كانعادة عن الزنزانة. مفصوالً المرحاض  لم یكنالزنزانات المجھزة بمرحاض، 
ستخدم من قبل عدد كبیر من  كان المرحاض یُ وقیة الزنزانة. منفصلة بشكل كاٍف عن بالمراحیض ، لذلك بشكل عام، لم تكن معلقة

فقط باستخدام المرحاض خارج   یُسمح للمعتقلین ،في الزنزانات غیر المزودة بمرحاض كما لخصت القاضي كیربر أنھ المعتقلین. 
نظراً لتقیید الوصول إلى  و. المراحیضكانت میاه الشرب متاحة فقط من الصنبور بالقرب من والزنزانة مرة أو مرتین في الیوم. 

 للغسالكل استخدام، لم یكن األشخاص عادةً قادرین على المتاح في الیوم والوقت عدد المرات كل من ب، فیما یتعلق مراحیض منطقة ال
مضاءة طوال كانت إما مظلمة تماماً أو حیث . یكن ھناك ضوء نھار داخل الزنزانات في معظم الحاالت، لمو. االستحمامأو حتى 

صحیة في العدید من  الغیر  تسببت الظروفطبقا للقضاة فقد وفي كلتا الحالتین، لم یتمكن المعتقلون من معرفة الوقت. و. الوقت
ً " وكان الھواء داخل الزنزاناتلم یكن العالج الطبي متاحاً في الواقع. واألمراض الجلدیة التي لم یتم عالجھا.  التغذیة  كانت " وتعیسا

https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/08/inside-the-raslan-trial-how-the-syrian-government-documented-torture-and-how-caesar-leaked-the-photos/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/08/inside-the-raslan-trial-how-the-syrian-government-documented-torture-and-how-caesar-leaked-the-photos/
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كان بإمكان المعتقلین سماع صراخ وأصوات تعذیب  وللناس للبقاء على قید الحیاة. بالكاد تكفي الغذائیة  حیث كانت المؤنغیر كافیة. 
 .أصالبمدة سجنھم وما إذا كانوا سیخرجون أحیاء  ولم یكن یتم إبالغھم لیالً ونھاراً. زاناتھمفي زن

أضافت عادة ما كان یتم التحقیق بحضور ضابط تحقیق وسّجان واحد على األقل. ووّضحت القاضي كیربر أنھ التحقیق، بخصوص و
المعاملة إما ألن الضابط لم لسوء المعاملة باستمرار. حیث كانوا یتعرضون لسوء تعّرضوا األشخاص الذین تم التحقیق معھم أن 

 لكن السّجانینكانت ھناك أوامر بإساءة معاملة األشخاص، وجد القضاة أنھ  یعجبھ الجواب، أو قبل أن یجیبوا، أو لمجّرد إجابتھم. و
كھرباء والضرب عادة للصعق بال المعتقلونتعرض  ،251في الفرع وأساءوا معاملة األشخاص أیضاً دون تلقي أوامر محددة. 

لم  حیثح. بْ دوالب والشّ للتعذیب باستخدام الن و المعتقل تعّرضكما  جداً.بشكل متكرر  الفلقة وتم استخدام أسلوب. الكابالت والقضبانب
وأشارت القاضي لتعلیق األشخاص من السقف، ولكن أیضاً لضربھم أثناء وجودھم في ھذا الوضع.  أسلوب الّشْبحاستخدام  یقتصر

 .أنھم تلقوا تھدیدات ضد عائالتھمأفادوا  اشھود كیربر إلى أن

عمل في البدایة  أنھ وّضحت كیربر . 2010في ھذا الفرع منذ عام  عمل إیاد الغریبتبین للقضاة أن المدعى علیھ، فیما یتعلق بدور  و
ً تابع 40 قسمال وكان . 2011یولیو تموز/في  40في قسم "األدیان"، ثم في المكتب في الزبداني، قبل أن ینضم إلى القسم  رسمیاً   ا

.  یةستقاللقدر كبیر من االب قسمالھذا  فقد تمتع بشار األسد، خالنظراً لحقیقة أنھ كان بقیادة حافظ مخلوف، ابن  لكن. و251للفرع 
نقاط عند قوة تدخل سریع، وعملوا عادة في المیدان، واعتقلوا الناس في المظاھرات وبمثابة  40 كان عناصر القسمفقا للقضاة فقد و

 بالمافیا".  أشبھ ما یكونبأنھ "تحالف  40عى علیھ نفسھ وصف القسم المدّ أن كیربر  وأوردت التفتیش وقاموا بمداھمات. 

 الجرائم:

، لم تكن األوضاع وكذلك األفعال في الداخل محجوبة عن المّدعى علیھ. وكان یعرف  251أثناء عملھ في الفرع كما اقتنع القضاة أنھ 
الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أن المرء كان قادراً على  وأشارت القاضي كیربر إلى إخبارهبشكل خاص عن وقوع التعذیب. 

 سماع صراخ التعذیب وھو في كافیتریا الفرع.

مسجد في دوما في   انطلقت منمظاھرة أنھ في في البدایة القاضي كیربر بیّنت ، إیادلتي اتھم بھا سرد تفاصیل الجرائم افي و
  اورقصو واجلسحیث ، ینسلمیال ینمتظاھرمن ال 6,000 – 3,000، تظاھر حوالي 2011أیلول/سبتمبر أو تشرین األول/أكتوبر 
أفراد   العناصر من بین ھؤالءكان المظاھرة. وتلك من قوات األمن لمواجھة  عنصر 1,000في الشوارع. وصدرت أوامر لحوالي 

ً  250، والجیش وحوالي 251من المخابرات الجویة، ووزارة الداخلیة، وعدة أفراد من الفرع  تابعت كیربر  . و40 من القسم شخصا
إلطالق  ھ الفرصة حافظ مخلوف نفسُ واستغل بإطالق النار على الناس.   40 لعناصر القسمقد صدرت أوامر على األقل موضحة أنھ 

إلى قد وصل حافظ مخلوف كان ووفقا للقضاة فقد طلق النار على الخونة". یُ فل"من یحب الرئیس  ھوأمر بأنالنار على المتظاھرین 
أصاب ما ال یقل عن خمسة أشخاص بقوا و. ھاشالمتظاھرین وفتح النار من رشّ  شتمبنز، و مرسیدس من طراز المظاھرة بسیارتھ 

طلق النار وبدالً من ذلك لم یُ بْید أن القضاة وجدوا أن المّدعى علیھ أشخاص آخرین في إطالق النار أیضاً.  7-6وبدأ  ،على األرض
أن ما اقتنع القضاة و. منھم كثیرین ال واعتقلوا األمن ومن بینھم إیادعناصر ھم الحق ،رارحاول المتظاھرون الفحینما و حاول التراجع. 

ض العدید من األشخاص الموقوفین للضرب أثناء  تعرّ و. 251األشخاص من دوما إلى الفرع نقلتا  ن یصغیرت نیحافلتال یقل عن 
حیث إلى المبنى.  ن الساحة"حفلة الترحیب" في طریقھم م  تعّرضوا لما یُطلق علیھ، 251د وصولھم إلى الفرع الرحلة، وبمجرّ 

 معدنیة. تقلین للضرب المبرح والضرب بقضبانض جمیع المعتعرّ 

تم تحدید عدد األشخاص وحاالت التعذیب التي شارك  وضرب أیاً من المعتقلین.  قدلم یتمكن القضاة من تحدید ما إذا كان إیاد نفسھ 
ً أشخاصتقّالن ذكر إیاد "حافالت"، وجد القضاة أن ھناك حافلتین [ وبینما. المّدعى علیھفیھا إیاد لصالح  وتحدیداً بعد صالة ]. عتقلینم ا

الذي أخبر  P5الشاھد أشارت القاضي كیربر إلى و. تینالحافل  على متن ھاتین 251تم نقل األشخاص إلى الفرع كان ی، الجمعة
عى علیھ، وجد لصالح المدّ و. كتظةمكانت شخصاً، ومع ذلك، فھي عادة ما   20-15حوالي سعة ھاتین الحافلتین كانت محكمة أن ال

  منجمیعاً   عانوا. وعتقالھممن آالم جسدیة أثناء ا  اجمیعھم للتعذیب وعانووتعّرض . حافلةشخصاً في كل  15ھناك  ھ كانالقضاة أن
ركوا جمیعاً لقد تُ وسماع صراخ وأصوات تعذیب مستمرة. إلى جمیعاً واضطروا "حفلة الترحیب" ومن ظروف اعتقال ال توصف. 

 نون من الخروج أحیاء. في حالة من عدم الیقین التام بشأن ما إذا كانوا سیتمك

الواسع  باالعتداء قمع المظاھرات، علم إیادالمكلّف بفي جھاز المخابرات  ابصفتھ عنصراستطردت القاضي كیربر مبیّنة أن و
أضافت وضوا لھا ھناك. والمعاملة القاسیة التي تعرّ  251إلى الفرع  . كما كان على علم بنقل المعتقلینوالمنھجي للحكومة السوریة

عمل  ون. والمعتقلالذي القاه مصیر البممارسات التعذیب ویعلم إیاد  فقد كان، 251موظفاً لمدة عام في الفرع عمل كونھ  كیربر أن
 التي كان صراخأصوات المع سكان ی، ومنذ ذلك الحین كان یدخل المبنى ویغادره بانتظام و2010منذ شباط/فبرایر  251في الفرع 

أشخاص على یقتصر لم یكن إجماال، وجد القضاة أن علمھ وحتى في الكافیتریا، كما أوضح ھو نفسھ.  المرء سماعھا بإمكان
وأوردت كیربر . 2011 مارس/، بل كان یعلم أیضاً بالتغییرات التي حدثت منذ آذار2011 مارس/یتعرضون للتعذیب ابتداًء من آذار

 ". شاؤونما ی كان السجانون یفعلوناد، ودزا إن "العقاب إیادقول 

 التقییم القانوني: 

https://syriaaccountability.org/updates/2020/12/10/inside-the-raslan-trial-al-gharibs-arrest-ends-at-a-health-clinic/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/09/04/inside-the-raslan-trial-torture-an-insider-witness-and-facebook/
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منھجي الواسع النطاق و  االعتداءتم استیفاء متطلبات وجرائم ضد اإلنسانیة.  في المشاركةُوِجد المّدعى علیھ إیاد مذنباً بالمساعدة و
)    VStGB7(1) 5 مادةالالتعذیب ( شارك فيو إیادساعد فقد ، االعتداء. وكجزء من ھذا 2011مارس آذار/على األقل منذ نھایة 

 StGB. 35المادة اإلكراه وفقاً بع  فْ ال ینطبق الدّ وحالة.  30) في CCAIL 9) 1(7 مادة ال( الحرمان الشدید من الحریةو

ر بالفعل في ما إذا كان إیاد قد فكّ  یجزمواأن من قضاة المكن تیلم وفي حین كانت العقوبة القاسیة ممكنة في حاالت العصیان، 
حول ھذه  بأي إفادات دلِ لم یُ ذكرت رئیسة المحكمة القاضي كیربر أن إیاد بسبب العواقب المحتملة. وبقي رغماً عنھ المغادرة أو 

 النقاط.

في ھذه  عنصراً من القسم 250في ضوء وجود فال یستقیم القول بأنھ لم تكن لدیھ فرصة للمغادرة على اإلطالق. فإنھ ووفقا للقضاة 
كان بإمكانھ أیضاً و. ذلك، ھب أن إیاد غادر المكاناكتشاف  سیتممن المشكوك فیھ ما إذا كان وجد القضاة أنھ  المظاھرة بالذات، 

  یَْدفعلم  وبما أنھالعملیة. [تلك مرض قبل بال بإمكانھ االدعاء كانبسبب التعثر أو التظاھر بالتواء في الكاحل. كما  أصیبالتظاھر بأنھ 
 عمل غیر قانوني.ب اارتكب إیاد مذنب خلصت رئیسة المحكمة القاضي كیربر إلى أناإلكراه] ب

 الُحكم:

فقط بارتكاب أفعال منسوبة  امتھمكان  القاضي كیربر أنھ، وّضحت م على الفظائع التي ارتكبھا النظامحاكَ یُ  لم یكنإیاد  مشددة على أن
 : العقوبة في قضیتھاتخذ القضاة القرارات التالیة فیما یتعلق بمدة فقد ، في ضوء ذلكوإلیھ مباشرة وبمساھمتھ في ھذه األفعال. 

 CCAIL 5رقم البند ) 1(7قل عن خمس سنوات النتھاكات المادة ال ت بالسجن لمدةالفرد  عاقَب ، یCCAIL) 1(7للمادة وفقاً 
ّضحت و ). الحرمان الشدید من الحریة( CCAIL 9رقم  البند  )1(7 سنتین النتھاكات المادةقل عن تال لمدة سجن بالتعذیب) وال(

تكون ، CCAIL 5رقم البند  ) 1(7التعذیب وفقاً للمادة  المشاركة فيفي ضوء الجریمة الرئیسیة المتعلقة بالمساعدة وكیربر أنھ 
ً العقوبة  تعدیل العقوبة في الخطوة  تم في ضوء الظروف اإلجمالیة وعدد األشخاص، وعاماً.  15و 5بین بالسجن لمدة تتراوح  مبدئیا

لصالح أتى ھذا التعدیل بیّنت القاضي كیربر أن و. CCAIL) 2(7للمادة عاماً، وفقاً  15السجن لمدة تتراوح بین عامین والتالیة إلى 
 عوامل التالیة: لل نظراً عى علیھ المدّ 

قام إیاد بتجریم نفسھ لدى المكتب االتحادي للھجرة والالجئین وكذلك لدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، وجاء  •
 لى ھذه اإلفادات. إالحكم الصادر بحقھ إلى حد كبیر استناداً 

 ف. ض لضغط معین للتصرّ ھیكل ھرمي حیث تعرّ من   جزءاً كبت فیھ الجرائم، كان في الوقت الذي ارتُ  •
 .–لف ذلك اخما ییجد القضاة  لمم وللنظا ظھره أدار – 2012ینایر ر نسبیاً في كانون الثاني/بعد انشقاق مبكّ  •
 تحدید ذلك.أمكن كبت فیھ الجرائم، لم یكن لدیھ سجل جنائي، بقدر ما في الوقت الذي ارتُ  •

كافیة لتخفیض العقوبة القصوى، بافتراض وقوع حادثة أقل خطورة. غیر أن  لم تكن ن ھذه العوامل وحدھا أمبیّنة استطردت كیربر و
 49 المادة إلى القضاة  أشارولتخفیض العقوبة على النحو المذكور أعاله.  فیا كا اسبب كانتالجرائم  شارك في ساعد وفقط قد حقیقة أنھ 

StGB أشھر. 3عاماً و 11أعلى عقوبة ممكنة في مثل ھذه القضایا ھي السجن  التي تنص على أن 

في حین أن المّدعى علیھ لم یدِل  أوضحت أنھ . وStGBب 46للمادة لزم إجراء تعدیل إضافي على الحكم وفقاً أشارت كیربر أنھ و
مكتب الشرطة الجنائیة بأي إفادات أثناء المحاكمة الرئیسیة، إال أنھ ساھم بالفعل في اكتشاف جرائم [أخرى] في استجوابھ لدى 

د  أنھ شاھحقیقة عن ث بالتفصیل عن تصرفات أنور رسالن وعلى وجھ الخصوص خالل ھذا االستجواب، تحدّ و.  االتحادیة بألمانیا
وذكر أنھ شھد خمس أو ست عملیات  حتى الموت. كیف تعّرضوا للضربو 251معدنیة في الفرع  كیف تم ضرب الناس بقضبان

مدرجة أیضاً في الئحة االتھام ضد  ن ھذه الحوادثأ أوردت كیربر. و2011حدثت في عام  251نقل لحوالي عشر جثث من الفرع 
تحدید ھامش العقوبة  تم لألسباب المذكورة أعاله، ورسالن بدون إیاد. أنور  عزوھا إلىإثباتھا و باإلمكان ما كانأنور رسالن و

عى علیھ وكونھ الجانب المذكور أعاله لصالح المدّ  تمت مراعاة ،أشھر. ولتحدید ھذا الھامش  3سنة و 11أشھر إلى  6بالسجن من 
 كم. صدر حُ كان قد إیاد لما إفادة أنھ لوال أخرى على شددت كیربر مرة و .جرائمالكشف عن الجرائم وساھم في  شارك في وساعد 

 عوامل مشددة للعقوبة في قضیة إیاد:اعتبر القضاة ما یلي 

•  ً  .العمل التنفیذي (المیداني)من وظیفة مكتبیة إلى  عمل طوعاً في جھاز قمعي وعاد طوعا
 ].30عدد األشخاص [ •
 ض المعتقلون لظروف یصعب وصفھا بالكلمات. تعرّ  •
 .الحرمان الشدید من الحریة: التعذیب وCCAIL) 1(7المادة  بموجب شكلین من الجرائم ضد اإلنسانیة شارك في ساعد و •

أشھر وأمروا بتأیید مذكرة   6سنوات و 4سبق وأن ذكر القضاة العوامل المخففة للعقوبة، وفي نھایة المطاف حكموا على إیاد بالسجن 
 [إبقائھ في الحجز]. احتجازه
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الدفاع اآلن عما إذا كانوا یریدون أن یتم  توأعلنت رئیسة المحكمة، القاضیة كیربر، أنھ تم االنتھاء من جلسات التعلیل الشفوي، وسأل
 طلب الدفاع نسخة مختصرة.فطویلة من ذلك. الأو  مختصرةالنسخة ال إذا كان ینبغي أن تعرضوما  االنتصافإبالغھم بسبل 

من المترجمین   توطلب أحد المترجمین أخذ استراحة. فقالت القاضي كیربر إن ھذا سیستغرق خمس دقائق فقط كحد أقصى وطلب
 التناوب. 

 المعلومات التالیة فیما یتعلق بسبل االنتصاف للدفاع: وقّدمت القاضي كیربر

یجب أن یتم ذلك إما كتابیاً أو یتم نقلھ إلى  وباالستئناف].  إخطار] خالل أسبوع واحد [في الحكم نظرالإعادة یمكن استئناف الحكم [
  إخطاریجب كتابة وأو المحكمة المحلیة التي تشرف على سجن المدعى علیھ.  نتسبلالمحلیة في كو ي مكتب المحكمةالبروتوكول ف

في غضون المھلة المحددة.   في كوبلنتسیجب تقدیم إعالن مكتوب إلى المحكمة اإلقلیمیة العلیا حیث  االستئناف باللغة األلمانیة. 
مشفوعة  ویجب أن تكون إعادة النظر . المحددة المھلة الزمنیةبریدي في غضون الطابع الوبالتالي ال یكفي مجرد الحصول على 

غیر كافیة. وبدالً  تعتبر رسالة موقعة علماً بأن . لذلك، یجب تقدیم طلب یوضح بالتفصیل إلى أي مدى سیتم استئناف الحكم. باألسباب
یتم التوقیع علیھا من قبل محامي الدفاع  یجب أن وإلى البروتوكول من قبل مكتب المحكمة.  تعلیلمن ذلك، یجب أن یؤخذ الطلب وال

للوفاء یا الطابع البریدي كاال یعتبر ھنا مرة أخرى، وي الحكم. یجب أن یتم ذلك في غضون شھر واحد بعد تلقّ ووتقدیمھا كتابة. 
 بالموعد النھائي.

 .ذلك . نفى محامي الدفاع شوسترا إذا كانوا یطلبون معلومات أكثر تفصیالً عمّ  عنھ دفاعمحامي الوسألت القاضي كیربر إیاد و

 أیضاً.ذلك بدورھم نفوا وسألت القاضي كیربر المدعین العامین نفس السؤال، 

المحكمة ضد ذلك كتابةً باللغة األلمانیة إلى  تقدیم الطعون على أن یتماستمرار سجن إیاد، المحاكمة بواختتمت القاضي كیربر 
 فیھ إیاد حالیاً. یقیمأو المحكمة المحلیة المسؤولة عن السجن الذي اإلقلیمیة العلیا في كوبلنتس 

 ضد الحكم.[استئناف] قال المدعون العامون إنھم سیمتنعون عن اتخاذ أي خطوات قانونیة 

 

ً  11:15الساعة انتھت محاكمة إیاد الغریب في المحكمة اإلقلیمیة العلیا في كوبلنتس في   .2021 ، شباط/فبرایر  24 بتاریخ صباحا

 .2021 ،مارسآذار/ 10محاكمة أنور رسالن في  منستنعقد الجلسة القادمة 


