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 حالة تعذيب 4000أكثر من 

بخصوص التعذيب في السجون السورية في محكمة  في العالمالمحاكمة األولى 

 محاكماتال بد أن تتلوها مذكرات توقيف و – زالوالية العليا في مدينة كولبنت

 إضافية

 

منهجي في السجون السورية، وذلك بأمر من حكومة الرئيس بشار األسد.  يماَرس بشكل التعذيب – 2020مارس  10برلين، 

ظام نضع إشارة هامة للناجين من والعالمي" و االختصاص القضائيعلى "مبدأ اآلن  األلمانيعتمد القضاء افي هذا السياق 

أول محاكمة جنائية  زأبريل ستبدأ في محكمة الوالية العليا في مدينة كولبنت 23ففي  ،القمع والتعذيب األسدي والمعنيين به

مسؤول سابق في إدارة المخابرات وهو عالمياً حول التعذيب المنهجي في سوريا. المتهم الرئيسي في القضية هو أنور ر.، 

ين مدّع سعون لتقديم طلبات ليكونوامنهم ي تسعةمن ضحايا التعذيب، علماً أن  16القضية في  ECCHR ركزمدعم يالعامة. 

 ، بينما يعتبر اآلخرون شهوداً فيها. فرعيين في المحاكمة

لمخابرات "عناصر اللحبس والتعذيب في "فرع الخطيب" في دمشق:  واتعرض الذين (من قبلنا)معروف  يقول أحد السوريين

لمساءلة، فمن غير الممكن تصور أنهم يُعتقلون أو يحاسبون على أفعالهم. أما هنا في من امطلق  شكلبيين محمفي سوريا 

ً ألمانيا فيبدو ذلك ممكن ً  ا يُعتقد أن  .ه"أنور ر. عقوبتينال بعيني تعذيب سجناء إلى الموت. أتمنى أن  شاهدتُ ." ويضيف: "فعليا

سجيناً باإلضافة إلى ممارسة العنف الجنسي ضد  58شخص وقتل  4000تعذيب ما ال يقل عن ؤول عن مس هحدو أنور ر.

 .السجناء

 ECCHR -المركز األوربي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسانيقول المحامي باتريك كروكر من قسم مشروع سوريا في 

ك ت توقيف أخرى كتلال بد أن تتلو ذلك مذكراخطوة هامة في بداية الطريق الطويل لتحقيق العدالة. و زمحاكمة كوبلنت: "

يج، روسويد أو النفي ألمانيا أو النمسا أو الكان الصادرة من المحكمة االتحادية العليا ضد جميل حسن." ويضيف: "سواء 

قضائياً، ألنهم مسؤولون عن التعذيب والعنف الجنسي  محاسبة كبار مسؤولي الجهاز األمني لنظام األسدفالهدف هو 

 ."اسورياألشخاص في واإلعدامات واإلخفاء القسري لعشرات اآلالف من 

من سلسلة دعاوى  هو جزء في إطار محاكمة كوبلنتز،  ECCHR -األوربي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسانالمركز عمل 

ً  50جنائية رفعها المركز بالتعاون مع ما يزيد عن  بينهم ناجون من التعذيب وأهالي السجناء والنشطاء  –مواطناً سوريا

 . 2016منذ عام  في كل من ألمانيا والنمسا والسويد والنرويج –والمحامين 

فجاءت من ألمانيا، حيث أصدرت  إلى اآلن، إال أن أهم إشارة والنروج تحقيقات في السويد والنمساإلى وقد أدت الدعاوى 

رئيس إدارة المخابرات الجويه السوريّة مذكرة توقيف دولية ضد جميل حسن،  2018في شهر يونيو  المحكمة االتحادية العليا

دعي العام االتحادي مسورية شريكة لدى ال منظماتباالشتراك مع  ECCHR، علماً أن الدعاوى التي رفعها 2019حتى يوليو 

 لعبت دوراً حاسماً في ذلك. 
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