بيان صحفي
دور أوروبا في مكافحة اإلفالت من العقاب في الجرائم المرتكبة في سوريا
التعذيب في سوريا :ضحايا سورييين يتقدمون بشكوى جديدة في السويد ضد رؤساء أجهزة إستخبارات
السلطات السورية
ستوكهولم/برلين ٢٠ ،فبراير  - ٢٠١٩الخطوات المتعلقة بمكافحة اإلفالت من العقاب بما يخص جرائم
التعذيب في سوريا.
تقدم تسعة من ضحايا التعذيب في سوريا يوم أمس في ستوكهولم بشكوى جنائية ضد كبار مسؤولين في
حكومة بشار األسد ،باتهامهم بارتكاب جرائم تعذيب وجرائم ضد اإلنسانية.
استفاد الضحايا من اختصاص الوالية القضائية العالمية لتقديم المسؤولين عن التعذيب المنهجي للسلطات
السورية .وطالبت الشكوى أمام القضاء السويدي بالتحقيق مع  ٢٥مسؤوالً معروفا باإلسم في
االستخبارات ،فضالً عن أولئك الذين لم يعرف أسمائهم بعد ،وإصدار مذكرات توقيف دولية .تماثل
الشكوى الجنائية في السويد نظيراتها والخطوات القانونية المتخذة سابقا في ألمانيا وفرنسا والنمسا ودول
أوروبية أخرى.
ساهم شهود في شكاوى مماثلة ،باإلضافة إلى صور ووثائق من مجموعة قيصر ملفات ،بشكل كبير في
إصدار أمر اعتقال دولي ضد جميل حسن ،رئيس المخابرات الجوية السورية .كما أدت التحقيقات التي
أجرتها السلطات األلمانية والفرنسية إلى اعتقال ضباط سابقين في حكومة األسد في فبراير /شباط
 .٢٠١٩وإن واجه المتهمين محاكمات ،سيكون ما ال يقل عن ستة ضحايا تعذيب مشاركين بها كأطراف
مدنية.
هذه النجاحات القانونية األولى تمنح األمل لعبد الناصر (الذي لم نذكر كنيته ألسباب أمنية) ،وهو أحد
المدعين في السويد" :لقد نجوت من التعذيب في مركزين من مراكز المخابرات في دمشق .لكن حتى
اليوم ،يواجه اآلالف من السجناء في سوريا الموت نتيجة التعذيب .نحن نقدم هذه الشكوى الجنائية
للمساعدة في وضع حد لنظام التعذيب هذا".
قدم عبد الناصر وغيره من ضحايا التعذيب الشكوى مع المحامين السوريين أنور البني (المركز السوري
لألبحاث والدراسات القانونية )SCLSR ،ومازن درويش (المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير،
 ،)SCMومجموعة ملفات قيصر ،وكذلك منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية ( )CRDالسويدية
والمركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان ( )ECCHRمن برلين .يشكل البحث والتحليل
القانوني لدى ال CRDوال  ECCHRأساس الشكوى الجنائية ،وتعمل المنظمتين سويا مع أصحاب
الشكوى.
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