
 

 

 

  

  

 بیان صحفي

 أوروبا عبر یمر العدالة إلى الطریق: سوریا في التعذیب

16  ً  في مسؤولین ضد النمسا في قانونیة دعوى یرفعون سوریا في للتعذیب تعرضوا شخصا

  األسد حكومة

 

لقد نجوا من التعسف والحبس والتعذیب في سوریا ونجحوا في الفرار من ھناك، واآلن یأملون  – 29/5/2018برلین، /فیینا
فالمتوقع أن یُجري القضاء النمساوي على غرار السلطات في ألمانیا والسوید وفرنسا . في حلول شيء من العدالة في أوروبا

من  16لھذا الغرض تقدم . رئیس السوري بشار األسدتحقیقات جنائیة حول ممارسة التعذیب بصورة منھجیة في ظل حكم ال
مسؤوالً رفیع  24لرفع دعاوى جنائیة ضد  2018مایو  28النساء والرجال السوریین إلى النیابة العامة في فیینا بتاریخ 

إنھا الدعوى األولى من نوعھا في النمسا وھي أشبھ بأربع دعاوى سبق وُرفعت لدى . المستوى في حكومة األسد
  .ألمانیافیاالتحادیةالعامةالنیابة

تقول الناشطة ھنادى الرفاعي " فردیة، بل إلى الیوم یتعرض آالف من النساء والرجال للتعذیب في سوریا التحا لیستنھاأ"
التي قضت سبعة أشھر في زنزانة تحت األرض في فرع حرستا للمخابرات الجویة في دمشق، وتعرضت لتعذیب بالغ 

ً . ھناك ویشاطرھا ھذا الرأي أحمد خلیل  –." من العدالةبواسطة ھذه الدعوى أود أن أساھم في تحقیق شيء : "وتقول أیضا
فیما بعد تعّرف بین . الذي ُسجن لمدة ثالثة أشھر لدى المخابرات الجویة بسبب مشاركتھ في احتجاجات ضد األسد

ً كان یعرفھم وتم تعذیبھم حتى الموت 50على وجوه أكثر من " سیزارصور" ً من الموت : "یقول. شخصا بصفتي ناجیا
 ً  ." وشاھداً أعتبره واجبي أن أساھم في محاسبة المسؤولین عن التعذیب قضائیا

یعیشون الیوم في  –بینھم مواطن نمساوي وبعض السجناء الذین كانوا قاصرین في فترة حبسھم  –الناجون من التعذیب 
المركز السوري (السوري أنور البني إنھم یرفعون ھذه الدعوى الجنائیة بالتعاون مع الخبیر القانوني . النمسا وفي ألمانیا

، والمركز الدولي )SCMالمركز السوري لإلعالم وحریة التعبیر (، ومازن درویش )SCLSRللدراسات واألبحاث القانونیة 
فقد . في برلین) ECCHR(في فیینا، والمركز األوروبي لحقوق اإلنسان والحقوق الدستوریة ) CEHRI(لتطبیق حقوق اإلنسان 

 . والسوریین المعنیین قام المحامون العاملون في تلك المؤسسات بإعداد نص الدعوى بتعاون وثیق مع السوریات

من التُھم التي تنص علیھا الدعوى الجنائیة ممارسة التعذیب على ید المخابرات العسكریة والمخابرات الجویة والمخابرات 
منھا التعذیب والقتل واإلبادة  –وقد ارتُكبت ھذه األفعال . العامة السوریة باعتباره جریمة ضد اإلنسانیة وجریمة حرب

كز اعتقال في دمشق امر 13في  2017وینایر  2011بین شھر فبرایر  –دي الخطیر والحرمان من الحریة واإلیذاء الجس
 . ودرعا وحماه وحلب

to-path-https://www.ecchr.eu/en/case/the-: تجدون المزید عن الدعوى في النمسا وخلفیاتھا القانونیة وعن أصحابھا في

austria/-eg-europe-through-leads-justice 
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