
"ما یقّدر في الحیاة لیس أننا عشناھا، بل ما أحدثناه من فرق في حیاة اآلخرین، ھذا الذي یحدد مغزى

نیلسون ماندیالالحیاة التي نعیشھا."

حضرة القضاة المحترمین، االدعاء العام، حضرات المحامین، السیدات والسادة:

.2020نیسان/أبریل23فياألولىالجلسةمنذیوما595ً
ومعتقالتسجونفيلألسفتحصلومازالتحصلتوقائععنوالمرافعاتالشھاداتمنیوما595ً

النظام السوري.
حكمتحتواالستبدادالقمعوعذاباتویالتمنالناجونیرویھاالتيالمرعبةالتفاصیلمنیوما595ً

ویعیشون في أوروبا بعیداً عن التھدیدات المباشرةر األسد وأعوانھ. الناجون الذین استطاعوا الفراربشا
لسطوة أجھزة القمع السوریة. تفاصیل عشت بعضاُ منھا شخصیاُ وذكرتھا في شھادتي أمام محكمتكم

.2020آب/أغسطس19یومفيالموقرة

والیوم وكل الیوم أسأل نفسي؛ یا ُترى كم ھو كّم التفاصیل التي لم ولن یتسنى لنا سماعھا بسبب موت
أصحابھا تحت التعذیب المباشر أو بسبب سوء المعاملة وسوء األوضاع الصحیة في المعتقالت.

كم ھي التفاصیل التي لم نتمكن من الحصول علیھا، ألن من عاشوھا ال یستطیعون مشاركتنا إیاھا، فھم
ما یزالون یسكنون في مناطق سیطرة سّجانیھم، الذین یتصرفون وكأنھم یملكون حق تقریر الحیاة

والموت.

حضرة القضاة المحترمین، االدعاء العام، حضرات المحامین، السیدات والسادة:

نحن ھنا لنشھد محاكمة العقید السابق بالمخابرات العامة السوریة أنور رسالن، وبمجرد ذكر ھذه
الكلمات "عقید بالمخابرات" أشعر بومضة من خوف دفین.

خوف تربینا علیھ منذ نعومة أظفارنا بسبب الجرائم التي یقوم بھ ضباط أجھزة المخابرات في سوریا،
ومنذ عقود.

خوف تولد لدینا كسوریین عموماً نتیجة فظائع سمعنا عنھا، غالباً في جلسات خاصة مع مقربین منا،
والكل یتكلم بصوت خافت؛ فالجدران لھا آذان كما ُیقال في سوریا، وجملة واحدة تصل إلى ھؤالء

الضباط ال ترضیھم قد تودي بقائلھا ومن یستمع إلیھ إلى المجھول/المعلوم.

التعذیب في سوریا ولألسف لیس ممارسة جدیدة، التعذیب في سوریا ھو أسلوب حكم قامت علیھ
األنظمة المتعاقبة منذ الخمسینات وحتى یومنا ھذا وحتى في ھذه اللحظة التي أتحدث إلیكم فیھا.

لقد تعّودت أنظمة القمع ومنھا النظام السوري تحت حكم الرئیس السابق حافظ األسد وابنھ بشار األسد
بأن الرد على أي معارضة أو مطالب سیاسیة كانت أم اجتماعیة أم اقتصادیة ھو بالتعذیب والعنف، ال

حوار وال نقاش.



في سوریا ُیعتَبر النشاط السیاسي اجتماعیاً نوعاً من االنتحار بسبب المخاطر المحدقة التي تتربص بمن
یحاول أن یجترح تغییراً، مھما كان نوع ھذا التغییر؛ فالتغییر بعرف الدكتاتور خطیر، والمطالبة بھ

جریمة ال ُتغتفر، والرد علیھا ال یكون إال بالحدید والنار.

ھذا الرد یأتي على أیدي ضباط وعناصر مخابرات متمرسین بأدوات وأنواع التعذیب والعنف، یقومون
بھ بدم بارد وال یتورعون حتى عن القتل في سبیل الحفاظ على الدكتاتور وعلى مكانتھم في منظومتھ.

إن التھم الموجھة إلى المتھم أنور رسالن ما ھي إال الرأس المطل لجبل الجلید المعتم ھذا.

تقشعرمماوغیرھاالجنسيباالعتداءتھمجانبإلىآخرین4000منأكثروتعذیبشخصا58ًمقتل
لھ أبدان من یتابعون تفاصیل ھذه المحكمة، ھذا ما قام بھ المتھم وعلى مدى شھور وسنوات.

أتوجھ لعدالتكم باألخذ بعین االعتبار أن أذى المجرم لم یقتصر على ضحایاه المباشرین وحسب، بل طال
أنورجرائممنموثقبشكلعانتعائلة4000عننتحدثنحنأیضاً.وأصدقاءھمعائالتھماألذىھذا

رسالن. نحن نتحدث عن جیل، إن لم نقل أجیال، تعاني من الكبت والحرمان المضاعف نتیجة ما قام بھ
أنور رسالن من خدمة ماكینة القمع القائمة في سوریا.

ما الجرم األشد من أن یقوم أحد بتعذیبك أو قتلك أو تغییبك قسریاً عن أسرتك وحرمانك من أي تواصل
معھم أو فعل كل ھذا مجتمعاً وبشكل منھجي كعقوبة مباشرة ألنك طالبت بحقك؟

حضرة القضاة المحترمین، االدعاء العام، حضرات المحامین، السیدات والسادة:

أقف أمامكم الیوم مطالباً بالعدالة، ال طالب ثأر وال انتقام، فسوریا التي أحلم بھا والتي ناضلت وأناضل
من أجلھا یجب أن تقوم على أسس من العدل وحكم القانون ال على العنف والعنف المضاد والثأر

وشریعة الغاب.

ال أعرف ما ھو الحكم العادل لجرائم بحجم ما ارتكبھ المتھم، ولكني أعلم یقیناً أنھ سیكون الحكم
القضائي األول على ضابط مخابرات سوري كعقوبة لممارساتھ وھو على رأس عملھ.

إن محاكمة أنور رسالن لن تنھي عذابات السوریین، تلك العذابات المستمرة التي ُوّثق جزء منھا في
التقریر السنوي العاشر عن االختفاء القسري في سوریا الصادر عن الشبكة السوریة لحقوق اإلنسان

قیدیزالونالشخصا131469ًھناكأنإلىیخلصوالذي؛2021آب/أغسطس30بتاریخ
حتى2011آذار/مارسمنذالسوريالنظاملدىسوریافيالقسرياالختفاءأواالحتجازاالعتقال/

.2021آب/أغسطس
الموقرة.محكمتكمحكمتترقبعائلة131469

إن الحكم وألنھ نتیجة محاكمة عادلة وإجراءات قانونیة تسمح للمتھم فیھا بتوكیل محامین للترافع باسمھ
والدفاع عنھ كما وتتیح لھ االتصال بالعالم خارج محبسھ، محاكمة تراعي كرامة المتھم وتعاملھ كبريء



حتى تثبت إدانتھ، وھو تماماً عكس كل ما قام بھ المتھم واعیاً أثناء عملھ لسنوات طویلة كضابط في
الحقوق.كلیةخریجأنھسیماوال1995عاممنذالسوریةالمخابرات

حضرة القضاة المحترمین، االدعاء العام، حضرات المحامین، السیدات والسادة:

إننا كسوریین نتطلع للیوم الذي تكون فیھ بالدنا كباقي الدول المتقدمة، دولٌة تراعي حقوقنا وال تعتدي
على مواطنیھا.

نتطلع للیوم الذي ال ُنعامل فیھ بطرق ال تمت لحقوق اإلنسان بصلة.
نتطلع لمستقبل ال یكون التعذیب وانتزاع االعترافات باإلكراه مقبوالً ال سیاسیاً وال اجتماعیاً.

لقد سئمنا حالة االستعصاء السوري حیث ُتراق دماؤنا بال حساب وعلى مدار العقود، وحیث یكون
حدیث السیاسة لكثیر من الدول ھو عن إعادة العالقات مع ھذا النظام المجرم بتجاھل مقصود ومھین

لعذابات وكفاح السوریین الساعین لمستقبل أفضل یضّمنا جمیعاً.
إن حكمكم ھو خطوة أولى على ھذا الطریق الطویل.

حكٌم یقول بصوت واضح ال لبس فیھ أن المجرم سیحاسب ولو بعد حین.
حكم یراعي كرامة وحریة اإلنسان كحقوق مصانة ال ُتمّس.

إن كان ھذا الموضوع من المسلمات في ألمانیا وفي العدید من دول العالم فھو بالنسبة لي وبالنسبة للكثیر
من السوریین حلم نناضل من أجلھ. إن حكمكم ھو إدانة مدویة الصوت للتعذیب كجرم بالمقام األول.
التعذیب جریمة ضد اإلنسانیة أینما ارتكب، في سوریا أو في أي بقعة أخرى من ھذا العالم وھو ما

انتظرناه لعقود طویلة في بالدي.

نعم إن الطریق لطویل ولن ینتھي إال بمثول المنظومة كاملة أمام المحاكم. وخاصة رأس النظام المتمثل
ببشار األسد رئیس النظام السوري وكبار ضباط جیشھ ومخابراتھ كما وكل المجرمین من أي طرف

كانوا.

حضرة القضاة المحترمین، االدعاء العام، حضرات المحامین، السیدات والسادة:

أتوجھ لكم بالشكر نیابة عني وعن كثیر من السوریین إْن في داخل البالد تحت حكم النظام أو في
مخیمات النزوح في داخل سوریا أو اللجوء في دول الجوار.

أتحدث بلسان الكثیرین ممن كانت لدیھم الرغبة والشجاعة ألن یقفوا ھنا أمامكم ویدلوا بشھاداتھم لكن لم
ُتَتح لھم ھذه الفرصة ألنھم إما غرقوا في البحر أو تجمدوا في الغابات على الحدود في رحلة وصولھم
لبالد آمنة، رحلٌة أقّل ما یمكن أن یصَف معاناَتھم فیھا ھو معاملتھم على ھذه الحدود كمجرمین من قبل

الجھات التي انتظروا مساعدتھا باعتبارھم ضحایا.



إنھا لیست قصة السوریین وحدھم.
القمع عدو اإلنسانیة، ألنھ یقتل أجمل ما یجعلنا بشراً: الطموح.

والظلم عدو المجتمعات ألنھ یفّرق حتى األخوة
وكما قال الشاعر المتنبي في القرن العاشر المیالدي:

ولم تزل قلُة اإلنصاِف قاطعًة ** بیَن األناِم وإْن كانوا َذوي رِحِم

أنحني لعدالة محكمتكم وأتمنى لكم سداد الرأي وصواب المشورة
وشكراً


