
 

 

سوريا في التعذيب حول العالم في األولى المحاكمة: المحاكمة مراقبة  

 من الناجين والناجيات السوريين ECCHRللحقوق الدستورية وحقوق االنسان  األوروبي يدعم المركز

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

 اإلجراءات. حول

 

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

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

 محامون من شركاءنا. 

 

 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 يقرب

 

 

 تحديثات حول المحاكمة: 

 

 الوضع في سورياعن أنور ر. و خلفية بالغ قدمهمعلومات أساسية عن  - 2020مايو  19، السادس يومال

 لدىقدمه أنور ر.  بخصوص بالغ تاالسادس من المحاكمة. وشهد في اليومللمثول ن دتيشاه تم استدعاء

 .من قبل المخابرات السورية همالحقته وتهديدبعندما شعر  2015برلين في فبراير في شرطة ال

 ستثنائيًاإ البالغكان وخمس سنوات.  ما حدث منذجزئيًا  تتذكروهي شرطية برتبة نقيب  ىاألول ةالشاهد

 الألنه  مترجمةبرفقة  حضر إلى مخفر الشرطةالشرطة إن أنور ر.  ةضابط وسردت المعتاد. امقارنة بعمله

قاعة في  ميعرضت على الجالشرطة وثائق عُ ةه لضابطتفقارمقدم أنور ر. وواأللمانية واإلنجليزية. قن يت

 ى اللغةمتها إلوترجوبخط اليد كتبها أنور ر. باللغة العربية  صفحاتالمحكمة بطريقة واضحة للعيان: عدة 

 .لمانيةاأل



كان يخشى أن تكون وه وتهديده في برلين. الحقتمراقبته ومبفي ذلك الوقت شعر أنه  أفاد أنور ر.و

 الحماية الشخصيةتوفير طلب من الشرطة األلمانية  اوتخطط لخطفه. لذ عثرت عليهالمخابرات السورية قد 

العسكرية في سوريا: "المواطن السوري العقيد أنور برتبته ، اسمهباإلضافة إلى  إفادتهوقع على قد . وله

المركز األوروبي مع تعاون لممحامي االو ن بالحق المدنيالمدعي خصيصًا ممثلالذي أشار إليه " )األمر ر.

وقد سجلت الشرطية البالغ آنذاك كما قامت  .حقوق اإلنسان سيباستيان شارمر(لحقوق الدستورية ول

 التعامل تولىأن ي كان من المفترضالذي  (LKA) التابعة للوالية الجنائيةات لتحقيقمكتب ابإيصالها إلى 

 ما حصل للبالغ فيما بعد. من وصف ةتمكن الشاهدتلم ومعه.  الالحق

 -الشرطة  يوم وفق ما زُعم إلى مخفرأنور ر. في ذلك ال رافقتة التي سيدالكانت تلك الشاهدة الثانية 

أنور ر.  أنها تعرفت علىذلك اليوم.  منقليل السوى  تتذكرلم  الحديثبداية  منذ هذكرتوهذا ما  لكنهاو

 ًامعه عدد توأجرهاربًا من سوريا إلى ألمانيا  وصل بعد أنة واإلسالمي ة في العلوم السياسيةباحثبصفتها 

  ه.وتحليلا في سوري راهنتوثيق الوضع الغرض ل على خلفية تخصصها الطويلة حواراتمن ال

اتصال للمعارضة جهة مخابرات وفي جهاز ضابط سابق رفيع المستوى بصفته ر. ي لها بأنور وقد أوص

سابق،  براتاخم ضابط ك نتيجة كونهشكوردًا على السؤال ما إذا لم تشعر بت. في الوقت الحاضر السورية

يعمل  خصًابالطبع كانت تدرك أن شومهمة منه. معلومات لكنها كانت تأمل في الحصول على و أجابت بنعم.

دوافعه أما بالنسبة لنتهاكات حقوق اإلنسان. بإ بتأكيد كان له احتكاكالمخابرات في سوريا  لدى جهاز

عدة  ةاتصل بالشاهد 2015في عام  مالحقتهر. ب أنور عندما شعروالتكهن. فلم تستطع إال لمغادرة سوريا 

  .إلى الشرطة البالغالمساعدة ولذا رافقته في النهاية عندما قدم منها مرات وطلب 

 ةكل من القاضي طرحفي السفارة األلمانية في دمشق  ةسابق ةوموظف ةسوريبالشؤون ال وبصفتها مختصة

. ةكخبير ةالشاهدأسئلة على  للمدعين بالحق المدنين والدفاع والمحام ووالمدعي االتحادي ومحام

من اليوم  جيدًا نوالحاضري ما زال يذكرها التلعديد من تصريحات أنور ر. ل ًاصارخ ًاتناقض أقوالها وشكلت

جرائم حقوق لأجهزة المخابرات في سوريا أمر ارتكاب إن ، حيث أوضحت الشاهدة السابق للمحاكمة

عن حاالت وتحدثت بناءً على ما علمته خالل فترة إقامتها في سوريا . من المسلمات البديهيةاإلنسان 

الكرسي األلماني ب اةسمالوضعية الم تعذيب مثاليب العن أسالو فروع المخابراتتعذيب موثقة في 

ن على أ ةالشاهد وأكدتالضرب الذي أدى إلى وفاة العديد من األشخاص. ، على بطن القدمينوالضرب 

 .2011قبل حتى جميع أساليب التعذيب هذه كانت منتشرة في سوريا 

 .2020مايو  27 في قادمموعد المحاكمة ال

 

 

 

 

 

 



 

 

 .أنور ر الرئيسي المتهم / أقوالبيان – 2020مايو  18، الخامسيوم ال

الناجون من التعذيب ه بفارغ الصبر: الخطيب ينتظرو كان جميع من يهتم بقضية الذي ان هذا هو اليومك

ن من ون والصحفيوالمحامو نشطاء حقوق اإلنسان من سوريا وألمانيا وفرنسابالحق المدني ووالمدعون 

قبل بيان من نيتهم قراءة أعلنوا عن قد ن محامو المتهم الرئيسي أنور ر. كاحيث  جميع أنحاء العالم

لرئيس السوري بشار الخاضعة لة المخابرات العامة دارإل 251 فرعفي  اتالتحقيقالسابق عن  المسؤول

 .األسد

كان عليهم التحلي  إال أنه السادسة صباحًامنذ الساعة المحكمة مبنى أمام الحاضرين قد وقفوا ل ائكان أوو

 .بقليل ًابالصبر حتى بعد الثانية ظهر

تم استجواب ثالثة شهود من موظفي المكتب حيث  إياد أ. اآلخر تهمإذ أن الجلسة ركزت في البداية على الم

 .ملمتها المقدم من قبل اللجوء عن قضية طلباالتحادي للهجرة والالجئين بالتفصيل 

صفحة.  45البيان المكون من تالوة المحامي مايكل بوكير  اشر: بخيرًاحان الوقت أفقد بعد الغداء أما 

السيرة  تم وصفحيث  ساعتين تقريبًا ودام الموضوع لمدةمع زميله يورك فراتسكي على ذلك تناوب و

المختلفة في جهاز المخابرات  وترقيته عبر سلم المسؤولياتوالتدريب  ةالدراس -نور ر. بالتفصيل أل المهنية

بالنسبة طاق ال تُأمرًا  محاضرةالكانت وهكذا . فقطدقيقة  50تعذيب" ألول مرة بعد الكلمة "وذُكرت ة. عامال

عنيين بين لكثير من الصحفيين والمحتى بالنسبة لو في قاعة المحكمة الموجودين السوريين متضررينلل

 .يهزوا رؤوسهم نأ الجمهور الذين لم يتبق لهم سوى

 قاموا كان دائمًا آخرونبل  إنه غير مذنب بأي شيء: ما يلي أدلى به أنور ر.جوهر البيان الذي وكان 

 حسب أقواله أي شيء. حتى أنه حاولب ذلكمعارضة لم يستطع وبهم. يعذتمعاملة السجناء وبإساءة 

بعض االدعاءات  إضافة إلى – المسندة إليه رفض أنور ر. جميع التهم فإذنالسجناء. بعض مساعدة 

وتوصل األمر في بداية المحاكمة.  االتحادي ها المدعي العامتالبل الناجين من التعذيب التي ة من قمحددال

العديد من األدلة المختلفة أما . 251 فرعفي  هأو أساليب ل تعذيب أدوات ةأيوجود حد إنكار  إلىحتى به 

 عرضها هذا األخيروالتي  المسؤول المحققحسب أقوال الجنائية االتحادي للتحقيقات مكتب الالتي جمعها 

 .تشير إلى خالف ذلكفهي  لمحاكمةلفي اليوم الثاني 

وهو توفيق يونس فحسب أقواله لقد مارس مسؤولية:  ةحاول أنور ر. التقليل من دوره وإنكار أيفقد 

منذ ذلك و. 2011أوائل يونيو  في مسؤولياته همنسحب  كما أنه ةمر أكثر من عليه الضغط 251 فرعرئيس 

 .ت العامةستجوابابعض اال اءجرإتقارير وإعداد الو يةمكتبالل اعمالقيام باألإال  فعل أنور ر. شيئًاين لم يالح

 سوريا أخيرًا ومغادرته يتهوكيف توقيتهو الذي دفع المتهم الرئيسي إلى االنشقاق سببدار الحديث حول الثم 

 ذكر . وأخيرًامنذ فترة طويلة للمعارضة السورية ًامؤيدكان قدم أنور ر. نفسه على أنه و. 2012في عام 

 .من األشخاص يمكنهم أن يشهدوا على ذلك المحكمة عددًالهيئة 



 يوضح انتهى اليوم الخامس من محاكمة الخطيب بسرعة كبيرة. لمفقد البيان  تالوة دقيقة من 100بعد و

سوى  تشكللم  المطاف في نهاية هاتفسيرات تفصيلية ولكن أي شيء بل كان مجرد عبارة عن بيان أنور ر.

ما تردد عن نظام المخابرات السورية منذ تناقضًا صارحًا . كما يناقض البيان تهملجميع ال عام قاطعرفض 

من أجل عقود بل وون منذ سنوات ناضلكان صفعة في وجه أولئك الذين ياألحوال  وفي جميععقود. 

 .251 فرعمثل  السورية معتقالتفي ال حقوق اإلنسان المرتكبة بحق األخرى جرائمالمقاضاة التعذيب و

 

 

 

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

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

 صحفيين رةعش ونحو عليهم المدعى ومترجمي ومحاميهم والمتهمين محاميهم لكن ، كوبلنز في اإلقليمية

 تم. اكمةالمح يراقبون كانوا الذين المحامين أو الطالب المثال سبيل على المعنية األطراف من وغيرهم

 كان حيث - اللجوء وإجراءات ر أنور دخول إجراءات حول اليوم ذلك في شاهدات ثالثة إلى االستماع

أجلها. من الشهود يعمل التي السلطات وثائق على وأكثر نأقواله على أقل التركيز  

( فرع برلين, تم أجراء مقابلة  BAMFوالالجئين ) للهجرة االتحادي المكتب في ةموظف ، األولى الشاهدة

ر,  حول إجراءات أنور الشاهدة . تحدثت2015معها حول إجراءات اللجوء النور رسالن وعائلته في عام 

 استطاعوا بالكاد كانوا يسجلون مالحظاتهم الذين السوريين والمحامين المترجمين أن لدرجة كبيرة بسرعة

 أن افتراض تم. ر أنور حالة في ألنه نظرًا .مرات عدة طلب التحدث ببطئ إلى واضطروا األمر مواكبة

 ، ألمانيا في بالبقاء له سمح أنه سفره جواز في بتأشيرة يثبت أن أيضًا ويمكنه استوفيت قد اللجوء شروط

 .لذلك وفقا اللجوء ومنح 2015 عام في BAMF قبل من استماع جلسات هناك تكن ولم

 تلو واحدةً الشاشة على القاضي عرضها وثائق مع - ألمانيا في للجوء. ر أنور مسار توثيق تم ، وأخيرًا

 جواز في والتأشيرات اللجوء طلب من بدءًا :القاعة من األمامي الجزء في علوي عرض جهاز مع االخرى

. مطار تيغل – برلين إلى الدخول تأشيرة ذلك في بما - سفره جواز في المختلفة والطوابع. ر أنور سفر

 في للزوار ال ، مقروءة غير األحيان من كثير في كانت ، مرات عدة بالفعل نسخها تم ربما التي الوثائق

 الفقرات رموز فك أخيرًا التي حاولت مع هيئة المحكمة، .نفسها للقاضية وال القاعة من الخلفي الجزء

 ر. أنور بتأشيرة الخاصة

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

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

 .المعارضة في دوره الوقت ذلك في لها سيؤكد هذا كان. سوريا حول المتحدة لألمم سالم مؤتمر وهو

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

. ر دخول أنور لصالح الوقت ذلك في الخارجية وزارة في معارض سوري عضو عنها تحدث التي الملفات



 طلب المثال سبيل على ، العلوي العرض جهاز في النهاية على الصلة ذات المستندات وضع تم ، أيضًا هنا

 .الدولة أمن إدارة في العقيد: مهنته تفاصيل مع الخارجية بوزارة. ر أنور

 

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

 األجانب هيئة في موظفة شهدت ، ذلك بعد .طويلة غداء استراحة مع فقط ونصف ساعة بعد

(Ausländerbehörde( )برلين ، للهجرة الدولة مكتب.) 

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

 سفره جواز التركية السلطات صادرت الوقت، ذلك ففي: 2015 مايو في ألمانيا إلى تركيا من. ر أنور دخول

من الممكن أن التكون االسئلة قد وُضًحت بالنهاية ولكن  ، ذلك ومع. تزويره تم أن أساس على السوري

 مرة. األجانب سلطة جمعتها التي. ر أنور هوية حول الكثيرة الوثائق على الشهود استجواب كان تركيز

 ، لقراءتها الشاشة على المعروضة الملفات من الفردية الصفحات من العديد القاضية لدى كان ، أخرى

 .مقروءة نسخة في حتى المرة هذه - ألمانيا إلى للدخول والتأشيرة السفر جواز عرض تم أخرى ومرة

 .آيار 18 في المحاكمة ستستمر

 

الوضع السياسي واالجتماعي  ةعنتقرير خبير - 2020 أبريل 28 -للمحاكمة اليوم الثالث 

 في سوريا

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

ل الوضع السياسي العام في يتحلبفيه تقوم  خبيرتقرير إعداد بالمدعي العام االتحاديمن بتكليف  المقارن

حركة واإلجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس بشار األسد ضد المعارضة وال 2011عام في سوريا 

 .2012-2011 عامي في اإلحتجاجية

ً  ةالخبير تقدم  1946عام في لمحة عامة عن التطورات السياسية في سوريا ال سيما منذ االستقالل  ،أوال

القيود المفروضة تميز بمن القرن الماضي يفي السبعينيات كان حتى أن حكم حافظ األسد شرحت مثالً و

بعد مرحلة قصيرة من االنفتاح و. كذلكالتعذيبباستخدام  الخوف وعام مطبوعب حرية التعبير ومناخعلى 

الرأي  أصحاب)"الربيع الدمشقي"(استمر القمع )العنيف( للمعارضة و 2000السياسي واإلصالحات في عام 

 .بنه وخليفته بشار األسدتحت حكمإحتى  المغاير

الشباب  ى بعضلقي القبض علعندما أُ  ضعالو فاقمالمظاهرات ضد الحكومةوتتوسعت 2011مارس  فيو

عالمات وا فيما بعد من الحبسووعاد "النظام إسقاطبحسب ما زُعم "الشعب يريد الذين هتفوا 

غضب في جميع أنحاء البالد مما أدى إلى احتجاجات جماهيرية الو رعبما أثارال هذاو. واضحة عليهمالتعذيب

 .وفي نهاية المطاف إلى الحرب األهلية في سوريا ،2011من منتصف مارس اعتبارًا

 تمختلفة. كما قدم مخابراتدور أربع أجهزة تطرقت إلى مسار النزاع ثم عن ورمان تفاصيل توشرحت

التعذيب المختلفة  أساليبالتابعة للمخابرات السورية و حتجازاالفي مراكز ظروف لمحة عامة عن ال ةالخبير



غالبًا ما كانت أساليب التعذيب هي نفسها التي استخدمتها والمستخدمة فيها بما في ذلك العنف الجنسي. 

 .الحكومة ضد المعارضة في السبعينيات

ت واألقليات الدينية )السنة األغلبيا عنسوريا وال سيما جتماعيفي اإل نسيجعن ال كلمت الباحثةت كما

عن كذلك عن الجيش وإلى السلطةو جتمع وصعود العلويينمالالقويفي  والعلويين والمسيحيين( وتوازن

 .الرئيس األسدهو حزب الرئيس الذي يحكم حسب ما ينص عليه الدستورو حزب البعث

بالحق المدني لوحدهم بطرح األسئلة  المدعين ون عن المتهمين ومحامووالمدافعتقم هيئة المحكمة لمو

 هو المخرج السوري فراس فياضبالحق المدنيو المدعينمن  الحاضر الوحيد،بل وتحدث كذلك ورمانعليت

لترجمة من أجل امن قبل المترجمين الموجودين دائما  ةفي اللغة العربية )مترجم ةريخاطبالخب الذي 

 .يونإرهاب مبأنهين وصف المعارضهابين أسئلة أخريأما إذاتم لمتهمين( وسأللصالح ا

 

 الجنائيةاإلتحادي للتحقيقات  مكتبالتحقيقات  -2020ابريل  24 – الثاني للمحاكمة يومال
 

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

الجنائية في اليوم الثاني من االتحادي للتحقيقات  مكتبفي الموظف شرح محكمة كوبلنتس اإلقليمية العليا 

 .الخطوات الالزمة للقيام بذلك كانتالمتهمين أنور ر وإياد أ. وما  بحق إجراءات التحقيق يةفتحالمحاكمةكيف

 

السلطات األلمانية  ت وكيفية معرفةبتفاصيل حول توقيشاهد بصفته دعته المحكمة الموظف الذي دأفاو

 شخصيًاهو الموظف كيف قام فريق التحقيق والتي من المزعومأنه ارتكبها،كما فسر  جرائمالور ر. أنوب

من التفاصيل الفنية كبير  عددوالتأكد منهانيابة عن المكتب االتحادي. وإلى جانب هذه المعلوماتبفحص 

 التحقيق في فرنسا والسويد والنرويج وصف الشاهد تفاصيلوبعض التفسيرات حول التعاون مع سلطات 

 هي موضع المحاكمة.الجرائم المحددة التي  عن

 

بعينها  وصف أساليب التعذيب اللحظات األكثر كآبة، عندما تم في قاعة المحكمةبالنسبة للحاضرين  تكانو

هي تعذيب وأسوء أنواع العن الشهود استجواب لمحة عامة عن جلسات إذ أن الموظف تحدثخالل تقديمهل

 .أنور ر مسندة خاصةً إلى

 

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

لمشاهدين ومعظمهم من مقاعدالشاغرة على اال وزيعتم تو. ةلوشغملمحاكمة لالمحكمة في اليوم الثاني 

 .السوريين

 

 :التحلي بالصبرى الجميع عل

قد تستغرق عدة  محاكمةأن ال ECCHR األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان مركزالويتوقع 

وأنحضر العديد من  محاكمة اآلن أخيرًا،ال بدءه من المهم أنسنوات. وقال المحامي باتريك كروكر 

سبعة ناجين من التعذيب ويمثل كروكر والمحامين من سوريا في اليومين األولين.  اءالمتضررين والنشط

محاكمةيبعث في هذه ال ذ أن مجرد فتحإبالحق المدني، مدعين  الذين يشاركون في المحاكمة بصفتهم

لنظام التعذيب  ةضحيمن وقع العدالة لجميع تحقيق في  األملداخل سوريا وخارجها ينالكثير  نفوس

 .الحكومة السوريةخاص بال



 

 

 
 

 

 

 الرئيسية وقراءة الئحة االتهام الجلساتبدء  -لمحاكمة األول ليوم ال

بتهمة ارتكاب وإياد أ.  .السوريين أنور ر المحاكمةبحق إجراءاتبدءتم 2020 نيسان/أبريلمن  23في 

األلمانية.وكان  كوبلنتسفي مدينة أمام المحكمة اإلقليمية العليا إضافة إلى تهم أخرى جرائم ضد اإلنسانية 

والنشطاء السوريون والصحفيون من جميع أنحاء العالم وممثلو المنظمات غير الحكومية  متضررونال

معايشة  جميعهم أرادوا -منذ ساعات قبل بدء المحاكمةواألطراف المهتمة األخرى يصطفون أمام المحكمة 

حدث وهو  في سوريا الممارس من قبل الحكومة تعذيبفي قضية تعنيبالبدء المحاكمة األولى  وتوثيق

 .طال انتظاره ذيال

ً  14السماحلتم النهاية  في وهذا عدد – 128قاعة المحكمة رًابالدخول إلى زائ 15للصحافة الدولية و  ممثال

دعين تم فصل المتهمين والم. و19-المفروضة نتيجة جائحة كوفيد أقل من المعتاد بسبب اإلجراءات األمنية

حيث كانت هذه  الشبكي، زجاجألواح من الالبعض ب بالحق المدني والمحامين والمترجمين عن بعضهم

من قبل بدء المحاكمة أوالً  ةالرئيس ةالقاضي لذا تأكدتهي الطريقة الوحيدة لضمان الحماية من العدوى. 

 .سلسبشكل يجري االتصال الداخلي  عبر جهازوالمترجمين  ماالتصال بين المتهمين ومحاميه أن

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

بعض المدعين بالحق المدني  دارفقد  :بين الجمهورلمتضررين دى اليس فقط لمشاعر الحاضرينوذلك  –

في آخرون كان متضررينظهورهم للمتهمين بكل وضوحبينما الناجين من التعذيب والأخرون من بين وكذلك 

 .ينالمتهم مباشرة في أعين واحدقي بالذات كي هذه اللحظةانتظار 

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

 حالة 24تم إدراج . كما غتصاباالعتداء جنسي وحالة قتل عمد وبعض الحاالت من اال 58و بـ تعذيب 

 عبر عتقالاإلإبتداءً ب لسوريين معذبينقصة شخصية  24 تفاصيل عن تقديم االتهام أي تمفردية في الئحة 

" الوحشية تحقيقات"ال بلجرت أيضًالم تسود الظروف الالإنسانية فحسب  ، حيث 251النقل إلى القسم 

كان  أن أنور ر.ليس هناك شك هام . وبحسب الئحة االتاإلفراج عنهموصوالً إلى  كررالتعذيب المت بإستخدام

 ضمنيًا. على األقلموافقًاعلى استخدامه لتعذيب ومدركًال

 هنا تعلقاألمري نأوتوضح  أجهزة المخابراتتصف الئحة االتهام الوضع السياسي في سوريا ودور  كما

إذ أن فيه الجرائم من المفترض أن ارتكبت  المحكمة ستحقق أيضًا في السياق الذي، ولكن بجناة أفراد

والواسع  عبر سنوات بالتعذيب المستمرإذن . يتعلق األمر كامل من نظام جزءًا ين كانا في األساسالمتهم

 .بأمر من حكومة بشار األسدمرغوب فيهم منهج للمواطنين غير المالنطاق وال

 كذلك. .كلم إياد أيت ولماأليام المقبلة  غضون في خطيًاأنور ر. التعليق على الئحة االتهام وينوي



" هكذا ر الحقيقة حول نظام التعذيب في سوريا.و.نريد ظهونزيهة لمرة األولى محاكمة عادلةشاهدتلاليوم "

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

كل من ما ل بالنسبة بل بالنسبة لي شخصيًا ةمهم ت فقطليس محاكمةال هقائالً: "هذ بالحق المدني المدّعين

 ." . نريد العدالة للجميعمنها لم ينجوا منن ووفي السجزاليقبع 

 .في اليوم التالي محاكمةال وستتابع

 


