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إدانة ضابط األمن أنور. ر بجرائم ضد اإلنسانية تشكل إدانة لمنظومة 

التعذيب والقتل تحت التعذيب والعنف الجنسي لدى النظام السوري

بــيــــــان

أدانــت المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز بألمانيــا اليــوم 13/ كانون الثانــي، أنور. ر، الذي اســتلم منذ كانون الثانــي/ 2011 

حتــى أيلــول/ 2012، رئاســة دائــرة التحقيــق فــي فــرع األمــن 251 )فــرع الخطيــب(، التابــع لجهــاز المخابــرات العامــة فــي النظــام 

الســوري، حيــث أديــن بالتعذيــب، و27 جريمــة قتــل وحالة عنف جنســي، وحكم عليه بالســجن مــدى الحياة.  فقد قــدم االدعاء 

الئحــة اتهــام تتضمــن إشــراف أنــور. ر علــى تعذيــب قرابــة 4000 شــخص فــي أثنــاء التحقيــق معهــم، إضافــة إلــى االحتجــاز 

التعســفي، والعنــف الجنســي، والتــورط فــي مقتــل 58 شــخصاً بســبب التعذيــب، وقــد شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان ملفــاً يتضمــن بيانــات لـــ 58 مواطنــاً ســورياً ماتــوا بســبب التعذيــب فــي فــرع الخطيب في أثناء حقبــة تولي المتهم 

أنــور.ر إدارة التحقيــق، وتــم تســليم الملــف إلــى المدعــي العــام األلمانــي عبــر شــريكنا المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية 

عــي ضــد المتهــم أنــور. ر. وحقــوق اإلنســان الــذي قــام مــع شــركائه مــن المحاميــن بدعــم 14 شــخصاً مدَّ

الخميس 13 كانون الثاني  2022 ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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ــة، أنهــا  ــة الدولي ــاق رومــا األساســي للمحكمــة الجنائي ــم ضــد اإلنســانية، التــي تعنــي بحســب ميث ــور. ر بجرائ ــة أن إن إدان

جرائــم ذات طبيعــة منهجيــة أو واســعة النطــاق، وبالتالــي ال يمكــن أن تنفــذ مــن قبــل أفــراد فــي النظــام الســوري دون 

أن تكــون سياســة مركزيــة لــدى النظــام الســوري، ومتــورط فيهــا علــى أعلــى المســتويات، وقــد أكــدت محكمــة العــدل 

الدوليــة أنــه: “وفقــًا لقاعــدة راســخة فــي القانــون الدولــي، لهــا طبيعــة عرفيــة، فــإن ســلوك أي جهــاز فــي دولــة مــا 

يجــب اعتبــاره عمــًا مــن أعمــال تلــك الدولــة”، ويتحمــل القــادة المســؤولية الجنائيــة علــى المســتوى الشــخصي ال عــن 

أفعــال وتجــاوزات ارتكبوهــا بــل أيضــًا عــن أفعــال ارتكبهــا مرؤوســوهم، ممــا يجعــل بشــار األســد القائــد العــام للجيــش 

والقــوات المســلحة، ورؤســاء األفــرع األمنيــة، ووزراء الداخليــة متورطــون بشــكل مباشــر فــي جرائــم التعذيــب والقتــل 

تحــت التعذيــب والعنــف الجنســي، ويشــكل هــذا الحكــم صفعــة قويــة لــكل مــن يفكــر فــي إعــادة أي شــكل مــن أشــكال 

العالقــات مــع النظــام الســوري، وكل مــن يقــدم دعمــًا لــه وفــي مقدمتهــم روســيا، والصيــن، وإيــران.

إن النظــام الســوري مــارس االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري منــذ األيــام األولــى للحــراك الشــعبي ضــده، ومــا زال 

 قســريًا، كمــا قتــل تحــت التعذيــب قرابة 14360 شــخص 
ٍ

حتــى اآلن يعتقــل قرابــة 131469 شــخصًا بينهــم 86792 مختــف

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، إن هــذه االحصائيــات المروعــة تثبــت ممارســات النظــام 

الســوري الواســعة والمنهجيــة فــي التعذيــب واإلخفــاء القســري، والتــي تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية.

تمثــل هــذه اإلدانــة مجــرد خطــوة فــي مســار المحاســبة الطويــل والشــائك فــي ســوريا، ولكنهــا لــن تشــكل أي ردع 

لــدى النظــام الســوري إليقــاف التعذيــب، العنــف الجنســي، وكشــف مصيــر المختفيــن قســريًا، فقــد اســتمرت عمليــات 

االعتقال التعســفي والقتل تحت التعذيب بعد انشــقاق أنور. ر، ألنها سياســة دولة، ال تتوقف إال عند رحيل ومحاســبة 

الصفــوف العليــا فــي النظــام الســوري، وتحقيــق االنتقــال السياســي نحــو الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق اإلنســان، ولــذا 

نأمــل أن توقــظ هــذه اإلدانــة العمليــة السياســية فــي ســوريا مــن جمودهــا العميــق.

نتوجــه بالشــكر الكبيــر للشــهود مــن الضحايــا وللخبــراء ولجميــع المنظمــات التــي ســاهمت فــي هــذه القضيــة، ونخــصُّ 

بالذكــر شــركاءنا فــي المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان، ونســعى إلــى العمــل فــي قضايــا أخــرى ضدَّ 

مرتكبــي االنتهــاكات فــي ســوريا اســتنادًا إلــى مــا يســمى بمبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة، البوابــة األبــرز المتاحــة حاليــًا 

أمــام العدالــة الجنائيــة.
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