الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
تأسســـت نهاية
حزيـران  ،2011غير حكومية ،مُ ستقلة ،اعتمدت عليها
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدر ًا
أساسيـــــــ ًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن
حصيلـة الضحايا في سوريا.
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عرض لوحات ألطباء مختفين قسريا لدى النظام السوري في الجلسة األولى
لمحاكمة الطبيب عالء.م المتهم بجرائم ضد اإلنسانية
فــي  /19كانــون الثانــي ،2022 /بــدأت المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي فرانكفــورت بألمانيــا جلســتها األولــى فــي محاكمــة
الطبيــب الســوري عــاء.م ،بتهــم تصــل إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية ،وقــد وردت فــي الئحــة االتهــام  18تهمــة تضمنــت
القتــل ،والتعذيــب وإلحــاق أذى جســدي وعقلــي بمعتقليــن اعتقلهــم النظــام الســوري علــى خلفيــة معارضته سياســي ًا،
وذلــك فــي مشــاف عســكرية فــي حمــص ودمشــق ،إضافــة إلــى ســجن المخابــرات العســكرية  261فــي حمــص ،وفــي
ٍ
عامــي  2011و ،2012وكان المدعــي العــام األلمانــي قــد أعلــن عــن اعتقــال عــاء .م فــي  /22حزيــران 2020 /فــي واليــة
هيســن األلمانيــة علــى خلفيــة تهــم موجهــة لــه بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية فــي أثنــاء ممارســته عملــه فــي مشــفى
حمــص العســكري قبــل انتقالــه إلــى ألمانيــا .وفــي  16كانــون األول مــن العــام ذاتــه  2020أصــدر مكتــب المدعــي العــام
موســعة بحــق عــاء.
االتحــادي فــي ألمانيــا مذكــرة توقيــف
َّ
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قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ممثلــة بمديرهــا فضــل عبــد الغنــي بحضــور الجلســة األولــى االفتتاحيــة
للمحاكمــة ،وهدفــت مــن خــال المشــاركة إلــى دعــم هــذه المحاكمــة ،التــي نعتقــد أنهــا ســوف تســهم فــي كشــف
مزيــد مــن التفاصيــل عــن ممارســات التعذيــب فــي المشــافي الحكوميــة العســكرية ،كمــا قمنــا بعــرض لوحــات
رســمناها لســبعة أطباء/طبيبــات مختفيــن قســري ًا لــدى النظــام الســوري ،وذلــك لعقــد مقارنــة بيــن طبيــب متهــم
بارتــكاب تعذيــب لمتظاهريــن معارضيــن طالبــوا بتغييــر نظــام الحكــم الدكتاتــوري فقــام الطبيــب عــاء بتعذيبهــم،
مقابــل أطبــاء قامــوا بعــاج المتظاهريــن وتقديــم خدمــات إغاثيــة ،وعبــروا عــن رأيهــم فــي ضــرورة االنتقــال نحــو
الديمقراطيــة ،فمــا كان مــن النظــام الســوري إال أن أخفاهــم قســري ًا ،ومــن بيــن هــؤالء زميلنــا الدكتــور عمــر عرنــوس
المختفــي قســري ًا منــذ  /6تشــرين األول.2012 /
وبعــد انتهــاء الجلســة تلــت المدعيــة العامــة بيانـ ًا تضمــن الئحــة االتهــام ضــد المتهــم بمــا في ذلك اســتخدام أســاليب
تعذيــب عبــر إشــعال النــار فــي األعضــاء التناســلية لمعتقليــن ،وإجــراء عمليــات جراحيــة دون التخديــر الــازم ،والضــرب
الشــديد بــأدوات مختلفــة .وقتــل مريــض بالحقنــة القاتلــة ،كمــا شــكرت فــي بيانهــا الشــهود والضحايــا والناجيــن علــى
شــجاعتهم فــي المشــاركة ودعــم محاكمــة أبشــع الجرائــم التــي ارتكبهــا النظــام الســوري ضــد شــعبه.
تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنهــا ســوف تعمــل مــن خــال شــراكتها مــع المركــز األوروبــي للحقــوق
الدســتورية وحقــوق اإلنســان علــى تقديــم العديــد مــن األدلــة والبيانــات لالدعــاء العــام مــن أجــل إنــزال أقصــى أشــكال
العقوبــة بالطبيــب عــاء ،مــع التأكيــد علــى أن اإلدانــة الجنائيــة وإن كانــت فرديــة ضــد شــخص عــاء ،إال أنهــا ونظــر ًا
لطبيعــة ممارســات التعذيــب المنهجيــة والواســعة فــي المشــافي الحكوميــة العســكرية ،فهــي تشــكل جرائــم ضــد
اإلنســانية ،وبالتالــي فهــي تشــكل إدانــة للمنظومــة التــي يقــوم عليهــا هــذا التعذيــب الوحشــي ،والتــي حولــت المشــافي
إلــى مقــرات رديفــة لألفــرع األمنيــة مــن أجــل تعزيــز قبضتهــا الحديديــة.

لوحات لكوادر طبية مختفين قسري ًا لدى النظام السوري ،عرضتها الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في  /19كانون الثاني 2022 /أمام
محكمة فرانكفورت اإلقليمية العليا في ألمانيا في أثناء انعقاد الجلسة األولى لمحاكمة الطبيب عالء م .المتهم بجرائم ضد اإلنسانية
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