
 
 

 سوريا: قرار المحكمة األلمانية خطوة بالغة األهمية في النضال ضد اإلفالت من العقاب 

 

خطوة كبيرة في  ، يمثل  ضد اإلنسانية  ا  جرائم  هرتكابالعلى مسؤول سابق في النظام السوري    الذي صدر اليوم   إن الحكم 

 العدالة في سوريا، قالت اللجنة الدولية للحقوقيّين اليوم. تحقيق الطريق نحو

 

وبلنز، ألمانيا، على أنور رسالن، الرئيس السابق لقسم  المحكمة اإلقليمية العليا في ك  حكمتكانون الثاني/يناير،    13في  

، وهو فرع سيء الصيت لجهاز أمن الدولة في سوريا، بالسجن مدى الحياة. حيث وجدت المحكمة  251التحقيق في الفرع  

 في جرائم ضد اإلنسانية تشمل القتل، التعذيب، والعنف الجنسي.  ا  أن العقيد السابق مذنب

 

مستشار قانوني لدى  ة كبيرة في النضال ضد اإلفالت من العقاب في سوريا،" قال فيتو توديسكيني،  هذا الحكم خطويمثل  "

 الدولية للحقوقيين.   برنامج الشرق األوسط وشمال افريقيا في اللجنة 

 

 "أظهر القضاة األلمان أنه من الممكن تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا."  

 

ى إياد الغريب بالسجن لمدة أربع  المحكمة في كوبلنز عل حكمتفي سياق المحاكمة ذاتها، و، 2021شباط/فبراير  24في 

 بينها التعذيب والحرمان التعسفي من الحرية.  من جرائم ضد اإلنسانية، على سنوات ونصف بتهمة المساعدة والتحريض 

 

 ،يتم فيها مالحقة مسؤولين سابقين في نظام األسد قضائيا  حيث  إن محاكمة أنور رسالن وإياد الغريب هي األولى من نوعها  

مبدأ الوالية القضائية العالمية، والذي بناء على  جرائم ضد اإلنسانية. تمت محاكمة المتهمين االثنين  ارتكاب  ي  لدورهم ف

لمشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، حتى لو لم تكن هذه الجرائم قد ارتُكبت ل القضائية مالحقةباليسمح 

 الُمتََّهمون مواطنين في هذا البلد.  أو يكن الضحايا  في البلد الذي تجري فيه المحاكمة، ولو لم

 

 في سوريا،" قال توديسكيني.   ساءلةفجوة الملسد الوالية القضائية العالمية   بتوظيف مبدأ"يجب أن تقوم دول أخرى 
 

ت أن  أيضاً  الدولية، قوم ب "على الدول  فيها    دعم الجهود  المستقلة  واآللية الدولية المحايدة    اي تجريهتال  اتالتحقيقبما 

 ألمم المتحدة." التابعة لتحقيق  اللسوريا وهيئة 

 

 للتواصل:
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