
 

 

 

: نظام األسد يستخدم التعذيب كأدة للقصاص و الردع2020 /أيلول. من سبتمبر16./15 , اليوم الثاني و الثالثين و الثالث و الثالثين  

ني الذي كان مركز جلسة اليوم الثا سوريا و باألخص انتهاكات نظام بشار األسد يعرف بالتأكيد الشاهد األوضاع فى يتابعمن 

صحفى و محامى سوري متخصص فى حقوق و هو  و الثالثين و الثالث و الثالثين من محاكمة الخطيب: مازن درويش

 Syrian Center for Media andالمركز السوري لإلعالم و حرية التعبير  2004االنسان و قد أسس عام 

Freedom of Expression (SCM)  يعد أحد الشركاء المهمين المتعاونين مع المركز األوربي  2016ام ومنذ ع

 ECCHR.للحقوق الدستورية و حقوق اإلنسان 

ن بقدر خبرته الملمة ع كوبلنتز  محكمةاهتمام  مركزولكن لم يكن اعتقاله  اُعتقل درويش عدة مرات و تعرض لتعذيب قاسي

ساعدت خبرة درويش قبل المظاهرات السلمية ضد بشار األسد. أى  2011 أيًضا قبل -النظم و التطورات فى سوريا

التى أدت إلى النظم الديكتاتورية و  1958الشخصية و عمل منظماته فى تلخيص األحداث السياسية و المجتمعية منذ عام 

 تحت قيادة حافظ و بشار األسد.

الطلبة فى و عملية تلقين األطفالذا تتم وهك  هدف األسد بحسب رأي درويش هو السيطرة على المجتمع السوري بأكمله

بعض النقابات و اتحاد العمال بشكل دموي و ُدمرت  و عن طريق منظمات الشباب و المناهج الدراسية المدارس و الجامعات

برلمان حقيقى فى سوريا. كل هذه هي إلى عدم وجود قُمعت حرية الصحافة و يتم تتبع المجتمع المدني النشيط: باإلضافة 

حيث أن بمثابة شركة عائلية أكثر من كونها دولة  سوريا هيوات معتادة للنظام الشمولي و هذه خالصة ما قاله الشاهد. أد

 .  مساءلة جنائيةوال يخاف أي جهاز األمن الذي له كامل حرية التصرف أحد الوسائل القمعية المهمة هو و يُورثالحكم 

ام رادع. تذكر درويش أمأى الجيش و الشرطة و أجهزة المخابرات العنف و العشوائية بدون  يستخدممنذ بداية الربيع العربي 

من  15المحكمة كيف أن الكثير من المتظاهرات/المتظاهرين* السلميين قُبض عليهم حتى فى بداية المظاهرات فى يوم 

إلفراج عن المتظاهرات/المتظاهريين* و فى اليوم التالي أيًضا عندما تظاهر الناس من أجل ا 2011عام  / آذارمارس

إذا "واضح قائاًل هدد الرئيس األسد المتظاهرات/المتظاهريين* السلميين بشكل علني  2011 آذار /المعتقليين. فى نهاية مارس

 2011و قال محامي حقوق اإلنسان أن التعذيب كان يحدث فى سوريا دائًما ولكن منذ عام   أردتم حربًا مفتوحة فلتكن هكذا"

خدم للتعذيب بشكل كبير باإلضافة إلى ذلك لم يست /ات*و المتعرضيين /المعتقالت*" و المعتقلين/ات*ارتفع عدد "المفتقدين

 . للقصاص و الردع على اإلعتراف ولكن كأداة المعتقليينجبارإلنظام األسد منذ ذلك الوقت التعذيب بشكل أساسي 

وليدعم أقواله قدم الشاهد عدة وثائق أمام المحكمة بينهم قائمة  : الخطيب251بناء على طلب المحكمة تحدث الشاهد عن فرع 

جثث أُحضرت من فرع الخطيب إلى  عنو عرض درويش أقوال أحد الشهود  251فى فرع  عضًوا 93بـأسماء و رتبة 

 المثلجة و أرقام الجثث الشاحنات و قدم أيًضا قائمة بأسماء الموتى من فرع الخطيب مع أرقام حرستاالمستشفى العسكرية 

   الفرع.صورة لقتلى من هذا  103باإلضافة إلى 

شارك هو فى هذه العملية بشكل جزئي و ياُلحظ ذلك على  و SCMالوثائق من قبل منظمة درويش  وترجمة تم تجميع 

ق إلى حكمة الوثائتوقيعه على حد تعبير درويش. بعد بضع مناقشات بين المشاركات/المشاركيين* فى المحكمة أضافت الم

هذه امكان بألن -و من ثم سيتم إدراجها فى المرافعة  إلى المشاركات/المشاركيين* فى المحاكمة الوثائق ستُسلم و سجل القضية

 تكون ذات أهمية كبيرة فى القضية.  أنالوثائق 



مثاًل رئيس قسم التحقيقات فى فرع الخطيب. و  المتهم ولكنه سمع أن قولهلم يقابل درويش المتهم األساسى أنور ر. على حد 

عن  ئش يدرى بأي لم  هذا منصبه فىشاهدات/شهود* آخرين أنه من غير الممكن أن أنور ر. على ما قاله  أكد درويش

ات هذا مهمعمل فى المخابرات العامة السورية يعلن من البداية استعداده أن يقوم بكل ي أنتطوًعا  يطلبأى شخص ف التعذيب

 . للعمل هناك ولكن فقط المواليين للنظام مائة بالمائة يتم قبولهم النظام

اذا ما  سباستين شارمر  ممثل أحد المدعيين المشتركينهو و  ECCHRالتابعيين ل  شركاءال رًدا على سؤال أحد المحاميين

شهد  و قد جنسية ضد الرجال و النساءتعديات دائما نت المخابرات العامة تمارس العنف الجنسي شرح الشاهد أنه هناك اك

 ذا او هى ناشطة حقوقية منذ سنوات عديدة, سأله أحد العامليين بالمخابرات العامة ,د اعتقاله هو و زوجته نعلى ذلك بنفسه فع

 كان واضًحاو لكن  و هو كمحامى كان يعرف اإلجابةفى حالة اغتصابها لديه الحق أن يُطلق زوجته بدون أن يدفع المهر 

  كان يرسل إشارة ال تُخطئها العين.   بسؤاله موظف المخابرات العامة و لكنهاإلجابة لم تهم للشاهد أن 

ف ظهر الرجل مرتديا قناًعا للفم و األنو بعد االستماع إلى درويش شاهد آخرفى اليوم الثالث و الثالثين تم االستماع إلى أقوال 

ذكر الشاهد أنه صديق لزوجة أنور ر. و قد رت المحكمة على أن ينزع القناع. ولكن أص ذكر خوفًا على أخيه فى سوريا كما

و أنه قد عرف أن أنور ر.  و فيما بعد زاره فى مكتبة فى دمشق و احتسى معه القهوة فى جنازة 2015قابل المتهم سنة 

له  وصفو أقاربه  حداعندما اعتقلت المخابرات العامة التابعة للجيش  2012ضابط مخابرات عامة و لذلك لجأ إليه عام 

. "القلب شديداء ذقال الشاهد أن أنور ر. أخبره عن شخص تعرض إلي افة إلى ذلكحرج. باإلض قريبهأنور ر. أن موقف 

اعترف أنه لم يتلقى انطباع أن عمل المخابرات العامة يُدين أنور ر. ه ولكن هكذا عبر الشاهدهذا" ينزف عند سماع شيئًا ك

ولكنهم لم يتحدثا عن موقفهما تجاه النظام  هو و المتهم أكثر من مرة فى ألمانيابعد عدة سنوات تحدث  هوتابع أن بصفة عامة

فى المجمل لم تساعد هذه  و 2012ريق التلفاز فى أخر عام السوري وعلم الشاهد عن انشقاق أنور ر. عن النظام عن ط

 للمحاكمة. لم تكن إضافة كبيرة األقوال المتهم و 

 . أكتوبر/تشرين األول1ستُتابع المرافعة يوم 

 


