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حكم محكمة كوبنلز األلمانية يجب أن يدفع دول العالم 
إليقاف التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري، الذي 

يشكل جرائم ضد اإلنسانية

بــيــــــان

 مارســت األجهــزة األمنيــة عمليــات التعذيــب بحــق جميــع المعتقليــن، وال يــكاد يكون هنــاك معتقل 
واحــد لــم يتعــرض لشــكل مــن أشــكال التعذيــب، وقــد بلــغ التعذيــب الــذي مارســته األجهــزة األمنيــة 
التابعــة للنظــام الســوري، والتــي تتبــع مباشــرة لرئيــس النظــام الســوري بشــار األســد القائــد العــام 
للجيــش والقــوات المســلحة، بلــغ هــذا التعذيــب مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية منــذ 15/ أيلــول/ 
2011 بحســب تقريــر المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان1، وكذلــك بحســب تقريــر لجنــة التحقيــق 
الدوليــة الصــادر فــي 23/ تشــرين الثانــي/ 22011، وكان يفتــرض اســتنادًا إلــى تلــك التقاريــر أن يتحــرك 
مجلــس األمــن لوقــف الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية، لكــن شــيئًا لــم يحــدث، ثــم ُصــدم العالم بصــور قيصر، 
ــم هــو مــن  ــم يحــدث أي تحــرك جــدي إليقــاف جريمــة التعذيــب الوحشــي، حيــث أنَّ إيقــاف الجرائ ول

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.

1األمــم المتحــدة، المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، تقريــر مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان عــن حالــة حقـــوق 

https://undocs.org/ar/A/HRC/18/53 ،اإلنســان فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية

2األمــم المتحــدة، المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، 

https://undocs.org/ar/A/HRC/S-17/2/Add.1 األول،  التقريــر 

https://undocs.org/ar/A/HRC/18/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/S-17/2/Add.1


أســمى درجــات المحاســبة، وهــو مــا فشــل فيــه مجلــس األمــن والمجتمــع الدولــي حتــى اآلن، وقــد 
بلغــت حصيلــة المواطنيــن الســوريين الذيــن قتلهــم النظــام الســوري وأجهزتــه األمنيــة بســبب 
التعذيــب مــا ال يقــل عــن 14315 بينهــم 74 ســيدة و173 طفــًا، بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان.
 

فــي 24/ شــباط/ 2021، أصــدرت محكمــة كوبلنــز األلمانيــة، قــرارًا قابــًا لاســتئناف بســجن إيــاد. غ 
لمــدة أربــع ســنوات وســتة أشــهر بتهمــة التواطــؤ وتســهيل ارتــكاب جرائــم تعذيــب لقرابــة ثاثيــن 
معتقــًا، إيــاد. غ هــو مســاعد أول فــي فــرع الخطيــب، انشــقَّ عــن النظــام الســوري مطلــع عــام 
2012، وقــد وصــل إلــى ألمانيــا فــي نيســان/ 2018، وتــم اعتقالــه فــي شــباط/ 2019، وبــدأت محاكمتــه 
فــي نيســان/ 2020، وقــد ســاهمت عــدة عوامــل فــي تخفيــف الحكــم الصــادر بحــق إيــاد، مــن أبرزهــا 
انشــقاقه عــن النظــام الســوري، اعترافــه بارتــكاب انتهــاكات، تعاونــه مــع االدعــاء، تقديــم معلومــات 
مهمــة عــن أســاليب التعذيــب ومنظومتــه المتوحشــة فــي األفــرع األمنيــة، لــم يكــن مســؤواًل رفيــع 

المســتوى فــي التسلســل الهرمــي فــي فــرع الخطيــب 251.

ــة المتعــددة علــى أن منظومــة التعذيــب الممارســة فــي مراكــز  ــدت هــذه المحاكمــة باألدل لقــد أكَّ
االحتجــاز التابعــة لألجهــزة األمنيــة فــي ســوريا هــي األفظــع علــى مســتوى العالــم، ونشــير فــي هــذه 
المناســبة إلــى أنَّ عمليــات التعذيــب مــا زالــت مســتمرة حتــى اآلن، فــا شــيء يدعونــا لاعتقــاد بأنهــا 
توقفــت أو أن النظــام الســوري قــد ارتــدع عــن ممارســة جريمــة التعذيــب، حيــث إننــا مــا زلنــا حتــى اآلن 
نوثــق حــاالت وفيــات بســبب التعذيــب، ولدينــا تخــوف جــدي علــى مصيــر قرابــة 131 ألــف معتقــل ال 
ل هــذه المحاكمــة دافعــًا حقيقيــًا للمجتمع  يزالــون لــدى النظــام الســوري حتــى اآلن، ونأمــل أن ُتشــكِّ
الدولــي للتحــرك العاجــل نحــو إنقــاذ مــن تبقــى مــن المعتقليــن مــن التعــرض ألســاليب تعذيــب 
بربريــة، وأن تســاهم فــي تســريع عمليــة االنتقــال السياســي عبــر الضغــط علــى النظــام الســوري 

وحلفائــه للقبــول بانتقــال ســوريا نحــو دولــة ديمقراطيــة تحتــرم حقــوق اإلنســان.
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