
سوريا في التعذيب حول العالم في األولى المحاكمة: المحاكمة مراقبة  

 التعذيب من السوريينوالناجيات  الناجين ECCHRللحقوق الدستورية وحقوق االنسان  األوروبي المركز يدعم

 حول منتظمة تحديثات أدناه ستجد. ألمانيا -كوبلنز في العليا اإلقليمية المحكمة في الخطيب محاكمة في

 اإلجراءات.

ً من التعذيب قاموا بتقديم  ECCHR   17المركز االوروبي للحقوق الدستورية وحقوق االنسان  يدعم نأجيا

 امونمح ويمثلهم المحاكمة في مشتركون مدعون شهاداتهم الى للشرطة الجنائية االلمانية االتحادية. سبعة هم

 من شركاءنا. 

 يقرب مع ما قدمناها التي الجنائية الدعاوى من سلسلة من جزء هو الخطيب محاكمة في ECCHR عمل إن

 .والنرويج والسويد والنمسا ألمانيا في سوري 100 من

 

 تحديثات حول المحاكمة: 

 

 الرئيسية وقراءة الئحة االتهام الجلساتبدء  -لمحاكمة األول ليوم ال

جرائم ضد بتهمة ارتكاب وإياد أ.  .السوريين أنور ر بحق المحاكمة إجراءات بدءتم  2020 نيسان/أبريلمن  23في 

والنشطاء  ضررونمتالوكان  األلمانية. كوبلنتسفي مدينة أمام المحكمة اإلقليمية العليا إضافة إلى تهم أخرى اإلنسانية 

ون فالسوريون والصحفيون من جميع أنحاء العالم وممثلو المنظمات غير الحكومية واألطراف المهتمة األخرى يصط

 نيفي قضية تعبدء المحاكمة األولى  معايشة وتوثيق جميعهم أرادوا -منذ ساعات قبل بدء المحاكمةأمام المحكمة 

 .طال انتظاره ذيالوهو حدث  في سوريا الممارس من قبل الحكومة تعذيببال

ا  14ل السماحتم النهاية  في أقل من وهذا عدد  – 128قاعة المحكمة بالدخول إلى  رًازائ 15للصحافة الدولية و  ممثل

 بالحق المدنيدعين تم فصل المتهمين والم. و 19-المفروضة نتيجة جائحة كوفيد المعتاد بسبب اإلجراءات األمنية

حيث كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان  الشبكي، زجاجألواح من الوالمحامين والمترجمين عن بعضهم البعض ب

ا  ةالرئيس ةالقاضي ذا تأكدتلالحماية من العدوى.   ماالتصال بين المتهمين ومحاميه من أنقبل بدء المحاكمة أوال

 .سلسبشكل يجري االتصال الداخلي  عبر جهازوالمترجمين 

 وهو يغطي وجهه بقبعته.إياد أ.  جاء بوجه مبين بينما وصل أنور ر. -المتهمين في المحكمة  أثناء مثول

كذلك و بالحق المدنيبعض المدعين  دارفقد  :بين الجمهورلمتضررين دى افقط لليس وذلك  مشاعر الحاضرين –

هذه في انتظار كان آخرون بينما  ظهورهم للمتهمين بكل وضوح متضررينالناجين من التعذيب والأخرون من بين 

 .ينالمتهم مباشرة في أعين واحدقي بالذات كي اللحظة

و تعذيب  حالة 4000التواطؤ في متهم ب نور ر. أ .المدعي العام جاسبر كلينج قراءة الئحة االتهام بعبارة "أنا أتهم" بدأ

 االتهامفردية في الئحة  حالة 24تم إدراج . كما غتصاباالعتداء جنسي وحالة قتل عمد وبعض الحاالت من اال 58 بـ



لم  حيث،  251النقل إلى القسم  عبر عتقالاإلإبتداءا ب معذبينلسوريين قصة شخصية  24 تفاصيل عن تقديم أي تم

ا إلى وصو كررالتعذيب المت بإستخدام" الوحشية تحقيقات"ال جرت أيضًا بلتسود الظروف اللإنسانية فحسب  اإلفراج ال

 .منيًاض على األقلعلى استخدامه  موافقًالتعذيب ول كان مدركًا أن أنور ر.ليس هناك شك . وبحسب الئحة االتهام عنهم

، أفراد بجناة هنا تعلقي األمر نأوتوضح  أجهزة المخابراتتصف الئحة االتهام الوضع السياسي في سوريا ودور  كما

 األساس ين كانا فيالمتهمإذ أن فيه الجرائم من المفترض أن ارتكبت  المحكمة ستحقق أيضاا في السياق الذيولكن 

 منهج للمواطنين غيرموالواسع النطاق وال عبر سنوات بالتعذيب المستمرإذن  . يتعلق األمركامل من نظام جزءًا

 .بأمر من حكومة بشار األسدمرغوب فيهم ال

 كذلك. .يتكلم إياد أ ولماأليام المقبلة  غضون في خطيًاأنور ر. التعليق على الئحة االتهام  وينوي

 قولي " هكذار الحقيقة حول نظام التعذيب في سوريا.ونريد ظه .ونزيهة لمرة األولى محاكمة عادلةل شاهدتاليوم "

 بالحق المدّعينمن  وهو أيضًا -وسيم مقداد-ويضيف  .المحاكمةجلسة بعد  -غريرحسين -بالحق المدني المدعي 

ا: "هذ المدني  منن ووي السجفيقبع  كل من ما زالل بالنسبة بل بالنسبة لي شخصيًا ةمهم ت فقطليس محاكمةال هقائل

 ." . نريد العدالة للجميعمنها لم ينجوا

 .في اليوم التالي محاكمةال وستتابع

 

 الجنائيةاإلتحادي للتحقيقات  مكتبالتحقيقات  - الثاني للمحاكمة يومال
 

وبلنتس محكمة ك أمام في سوريا الممارس من قبل الحكومة تعذيبالتي تعني بالبدء المحاكمة األولى في العالم  بعد

إجراءات  فتح يةيفك الجنائية في اليوم الثاني من المحاكمةاالتحادي للتحقيقات  مكتبفي الموظف شرح اإلقليمية العليا 

 .الخطوات اللزمة للقيام بذلك كانتالمتهمين أنور ر وإياد أ. وما  بحق التحقيق

 

 ر ر. أنوبالسلطات األلمانية  توقيت وكيفية معرفةبتفاصيل حول شاهد بصفته دعته المحكمة الموظف الذي  دأفاو

ه هذبفحص  شخصيًاهو الموظف كيف قام فريق التحقيق وكما فسر  ،ارتكبها هأن التي من المزعوم جرائمالو

من التفاصيل الفنية وبعض التفسيرات حول كبير  عدد عن المكتب االتحادي. وإلى جانبنيابة  والتأكد منها المعلومات

ي هالجرائم المحددة التي  عن ع سلطات التحقيق في فرنسا والسويد والنرويج وصف الشاهد تفاصيلالتعاون م

 المحاكمة. موضع

 

نها إذ أن الموظف بعي وصف أساليب التعذيب اللحظات األكثر كآبة، عندما تم في قاعة المحكمةبالنسبة للحاضرين  تكانو

نور أ هي مسندة خاصةا إلىتعذيب وعن أسوء أنواع الالشهود استجواب لمحة عامة عن جلسات ل خلل تقديمه تحدث

 .ر

 

معظم مقاعد ممثلي وسائل اإلعلم في قاعة المحكمة حيث كانت  ما زال كبيرًا،بالمحاكمة  الرأي العامهتمام إ كان

 .لمشاهدين ومعظمهم من السوريينالشاغرة على ا مقاعدال وزيعتم تو. ةلوشغملمحاكمة لفي اليوم الثاني 

 

 :ى الجميع التحلي بالصبرعل

وات. وقال قد تستغرق عدة سن محاكمةأن ال ECCHR األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان مركزالويتوقع 

حامين والم اءحضر العديد من المتضررين والنشط وأن محاكمة اآلن أخيرًا،ال بدءه من المهم أنالمحامي باتريك كروكر 

دعين م الذين يشاركون في المحاكمة بصفتهمسبعة ناجين من التعذيب ويمثل كروكر لين. من سوريا في اليومين األو



ق تحقيفي  األمل داخل سوريا وخارجها ينالكثير  يبعث في نفوس محاكمةهذه ال ذ أن مجرد فتحإبالحق المدني، 

 .الحكومة السوريةخاص بلنظام التعذيب ال ةضحيمن وقع العدالة لجميع 

 

 الوضع السياسي واالجتماعي في سوريا عن ةتقرير خبير - 2020 أبريل 28اليوم الثالث 

بتكليف  ثقافات المقارنالوهي مختصة في علم  ورمانمت تورمان كخبيرة. قاتلورا  مثلتاليوم الثالث من المحاكمة  في

 2011عام في ل الوضع السياسي العام في سوريا يتحلبفيه تقوم  خبيرتقرير إعداد ب المدعي العام االتحاديمن 

 .2012-2011 عامي في حتجاجيةحركة اإلواإلجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس بشار األسد ضد المعارضة وال

ا  ةالخبير تقدم ا و 1946عام في لمحة عامة عن التطورات السياسية في سوريا ال سيما منذ االستقلل  ،أوال شرحت مثل

 بير ومناخحرية التعالقيود المفروضة على تميز برن الماضي يمن القفي السبعينيات كان حتى فظ األسد أن حكم حا

 2000بعد مرحلة قصيرة من االنفتاح السياسي واإلصلحات في عام و. كذلك التعذيبباستخدام  الخوف وب عوعام مطب

 .ار األسدبنه وخليفته بشإ تحت حكمحتى  المغاير أصحاب الرأياستمر القمع )العنيف( للمعارضة و )"الربيع الدمشقي"(

ن الذيالشباب  ى بعضلقي القبض علعندما أ   ضعالو فاقموت المظاهرات ضد الحكومة توسعت 2011مارس  فيو

. معليه واضحة علمات التعذيبو وا فيما بعد من الحبسوعاد "النظام إسقاطبحسب ما ز عم "الشعب يريد هتفوا 

من منتصف مارس  اعتبارًاغضب في جميع أنحاء البلد مما أدى إلى احتجاجات جماهيرية الو رعبال ما أثار هذاو

 .وفي نهاية المطاف إلى الحرب األهلية في سوريا ،2011

لمحة  ةالخبير تمختلفة. كما قدم مخابراتدور أربع أجهزة تطرقت إلى مسار النزاع ثم عن ورمان تفاصيل ت وشرحت

ي التعذيب المختلفة المستخدمة فيها بما ف أساليبالتابعة للمخابرات السورية و حتجازز االفي مراكظروف عامة عن ال

غالباا ما كانت أساليب التعذيب هي نفسها التي استخدمتها الحكومة ضد المعارضة في وذلك العنف الجنسي. 

 .السبعينيات

ن بيات واألقليات الدينية )السنة والعلويياألغل عنسوريا وال سيما في  يجتماعاإل نسيجعن ال كلمت الباحثةت كما

لذي ا حزب البعثعن كذلك عن الجيش وو إلى السلطة جتمع وصعود العلويينمالفي  القوى والمسيحيين( وتوازن

 .الرئيس األسدهو حزب الرئيس و يحكم حسب ما ينص عليه الدستور

 بالحق المدني لوحدهم بطرح األسئلة على المدعين ون عن المتهمين ومحامووالمدافعقم هيئة المحكمة ت لمو

 طبخا الذي  هو المخرج السوري فراس فياضو بالحق المدني المدعينمن  الحاضر الوحيدبل وتحدث كذلك  ،ورمانت

 هاأللمتهمين( وسلصالح الترجمة من أجل امن قبل المترجمين الموجودين دائما  ةفي اللغة العربية )مترجم ةريالخب

 .يونإرهاب مبأنهين وصف المعارضتم  أما إذا بين أسئلة أخرى

 

ر أنور لجوء إجراءات حول شهود مقابلة: 29.04.2020 -اليوم الرابع للمحاكمة   

 في اإلقليمية المحكمة في 128 الغرفة في مشتركون مدعون هناك يكن لم ، جلسات المحاكمة من الرابع اليوم في

 فاألطرا من وغيرهم صحفيين عشرة ونحو عليهم المدعى ومترجمي ومحاميهم والمتهمين محاميهم لكن ، كوبلنز

 ذلك في اهداتش ثلثة إلى االستماع تم. المحاكمة يراقبون كانوا الذين المحامين أو الطلب المثال سبيل على المعنية



 السلطات وثائق على وأكثر أقوالهن على أقل التركيز كان حيث - اللجوء وإجراءات ر أنور دخول إجراءات حول اليوم

 أجلها. من الشهود يعمل التي

( فرع برلين, تم أجراء مقابلة معها حول  BAMFواللجئين ) للهجرة االتحادي المكتب في موظفة ،األولى الشاهدة

 أن لدرجة كبيرة ر, بسرعة حول إجراءات أنور الشاهدة . تحدثت2015إجراءات اللجوء النور رسلن وعائلته في عام 

طلب  لىإ واضطروا األمر مواكبة استطاعوا بالكاد كانوا يسجلون ملحظاتهم الذين السوريين والمحامين المترجمين

 يثبت أن أيضاا ويمكنه استوفيت قد اللجوء شروط أن افتراض تم. ر أنور حالة في ألنه نظراا .مرات عدة التحدث ببطئ

 عام في BAMF قبل من استماع جلسات هناك تكن ولم ، ألمانيا في بالبقاء له سمح أنه سفره جواز في بتأشيرة

 .لذلك وفقا اللجوء ومنح 2015

 جهاز عم االخرى تلو واحدةا الشاشة على القاضي عرضها وثائق مع - ألمانيا في للجوء. ر أنور مسار توثيق تم ،وأخيراا

 تلفةالمخ والطوابع. ر أنور سفر جواز في والتأشيرات اللجوء طلب من بدءاا :القاعة من األمامي الجزء في علوي عرض

 مرات عدة بالفعل نسخها تم ربما التي الوثائق. مطار تيغل – برلين إلى الدخول تأشيرة ذلك في بما - سفره جواز في

حاولت مع  التي .نفسها للقاضية وال القاعة من الخلفي الجزء في للزوار ال ، مقروءة غير األحيان من كثير في كانت ،

 ر. أنور بتأشيرة الخاصة الفقرات رموز فك أخيرًا هيئة المحكمة،

ا  شهدت ،( AA) الخارجية وزارة من مستشارة ،الثانية الشاهدة  معارضة في. ر أنور بدور معرفتها هي حول ما  أوال

 مؤتمر وهو ، الثاني جنيف مؤتمر في 2014 يناير في المعارضة وفد من كجزء شارك. رأنورز أن وشهدت. المنفى

 .المعارضة في دوره الوقت ذلك في لها سيؤكد هذا كان. سوريا حول المتحدة لألمم سلم

 ملفاتال في الموجودة الوثائق من إال تعرف ال أنها وذكرت. ألمانيا إلى. ر أنور دخول خلفية عن المتحدثة س ئلت كما

 وضع تم ، أيضاا هنا. ر دخول أنور لصالح الوقت ذلك في الخارجية وزارة في معارض سوري عضو عنها تحدث التي

 عم الخارجية بوزارة. ر أنور طلب المثال سبيل على ، العلوي العرض جهاز في النهاية على الصلة ذات المستندات

 .الدولة أمن إدارة في العقيد: مهنته تفاصيل

 

 ساعة عدب اليوم من األول الجزء انتهى وبالتالي - للشاهدين فقط أسئلة بضعة والمحامين هيئة المحكمة لدى كان

 مكتب( )Ausländerbehörde) األجانب هيئة في موظفة شهدت ، ذلك بعد .طويلة غداء استراحة مع فقط ونصف

 (.برلين ، للهجرة الدولة

. ر نورأ دخول إعادة طلب فقط حول قصير وقد قدمت بيان وجيزة لفترة بها الخاصة االستماع جلسة كانت ،ذلك ومع

 نأ أساس على السوري سفره جواز التركية السلطات صادرت الوقت، ذلك ففي: 2015 مايو في ألمانيا إلى تركيا من

 لىع الشهود استجواب من الممكن أن التكون االسئلة قد و ضاحت بالنهاية ولكن كان تركيز ، ذلك ومع. تزويره تم

 حاتالصف من العديد القاضية لدى كان ، أخرى مرة. األجانب سلطة جمعتها التي. ر أنور هوية حول الكثيرة الوثائق

 لىإ للدخول والتأشيرة السفر جواز عرض تم أخرى ومرة ، لقراءتها الشاشة على المعروضة الملفات من الفردية

 .مقروءة نسخة في حتى المرة هذه - ألمانيا

 .آيار 18 في المحاكمة ستستمر

 


