
                                                                             
 

 صحفي ب�ان
  

 من المتضرر%ن �ل لصالح سار وخبر هامة انعطاف �نقطة حسن جمیل �ح� االعتقال مذ�رة

  األسد تعذیب منظومة
  

  .ألمان�ا في القضائ�ة السلطة حذو تحذو أن األخر-  الدول على
  

 من المتضرر$ن لصالح هامة وخطوة انعطاف نقطة تش�ل "حسن جمیل" �ح� االعتقال مذ�رة إن" - ٢٠١٨ حز%ران ،٨ برلین
 وذلك ،"السور$ة الح�ومة اعتقال مراكز في قا�عین زالوا ما واللذین الضحا.ا وعائالت الناجین ولصالح األسد، تعذیب منظومة

 European Centre for الدستور$ة اإلنسان لحقوق  األورو>ي المر�ز ةلمنظم العام األمین �ال.ك، فولفغانغ تعبیر حد على
Constitutional and Human Right. من والناجین السور$ن النشطاء من شخصاً  ٢٤ ل ُمشجعة إشارة .ش�ل ذلك أن �ما 

 السور]  المر�ز( البني أنور السور]  المحامي و�اشتراك سو.ةً  .االعتقال لمذ�رة �الوصول شهاداتهم ساهمت واللذین التعذیب،
 في قضائ.ة دعاوb  أر>ع رفع تم ،)التعبیر وحر$ة لإلعالم السور]  المر�ز( درو.ش مازن  المحاميو ) القانون.ة واأل�حاث للدراسات

  .سور$ا في العس�ر$ة المخابرات جهاز أسر  هو "حسن جمیل"و. األسد ح�ومة من المستوb  رف.عي مسؤولین �ح� ألمان.ا
  

 أجهزة لدb المستوb  رف.عي المسؤولین من آخر شخصاً  ٢٦ هو.ة "حسن جمیل" إلى �اإلضافة حّددت القضائ.ة الدعاو]  أن �ما
 أن ىإل .شار .حرب وجرائم اإلنسان.ة ضد �جرائم التعذیب أعمال: تشمل التهم إن .العس�ر$ة والمخابرات السور$ة االستخ�ارات

bالسا�قین العاملین أحد ،"الق.صر" ملفات مجموعة من نشطاء قبل من رفعها تم قد �ان القضائ.ة الدعاو]  إحد bالشرطة لد 
 سور$ین، تعذیب ضحا.ا مع �االشتراك سو.ةً  ورفعها لقضائ.ةا للدعاو]  �التحضیر قامت قد ECCHR منظمة و�انت. العس�ر$ة
  .ومحامین ونشطاء

  
 والقرار. أصدقائي وح� �حقي حسن جمیل ارتك�ه ما لمواجهة �سالحي والعنف االنتقام على اإلنسان وحقوق  العدالة أختار"

 تم قد و�ان. "عوض یزن " تعبیر حد على ذلك ،"لذلك جداً  شاكرٌ  وأنا الصح.ح، الطر$� اخترت �أنني .ظهر الیوم الصادر
  .القضائ.ة وb الدع �طلب المتقدمین أحد وهو ،الجو.ة للمخابرات تا�عة عدیدة اعتقال مراكز في ونصف أشهر ألر>عة احتجازه

  
 حد على وذلك ،"س.اس.ة اعت�ارات أل.ة تجاهله .م�ن وال احترامه، یجب مبدأ هي العدالة أن یؤ�د ألمان.ا في الصادر القرار إن"

  ".�عید زمن منذ العدالة ینتظرون  الذین للضحا.ا نصر �مثا�ة .عتبر ذلك أن �ما" أضاف الذ] ،"البني أنور" المحامي تعبیر



  
 یتعل� ما في المحاس�ة ضد والحصانة المسائلة النعدام انم� ال �أنه لنا تؤ�د ُأخرb  انعطاف ونقطة إیجابي خبر ذلك إن"

 الدعاو]  �طلب المدعین �أحد" أضاف الذ]" درو.ش مازن " المحامي وصف حد على وذلك ،"سور$ا في المقترفة �الجرائم
 العمل، بهذا ساهم من �ل أش�ر �أن وأرغب سراحي، طالقإ منذ سمعته شيء أفضل لي �النس�ة الخبر هذا فإن القضائ.ة،
  ".ذلك إنجاز المم�ن من �ان ما والتزامهم، شجاعتهم دون  من -  منهم التعذیب ضحا.ا خصوصاً 

  
 المستوb  رف.عي المسؤولین أولئك م�ان �أن یؤ�د األلماني العام المدعي م�تب فإن �هذه، اعتقال مذ�رة إصدار خالل من"

 وعمل.ة جد.ة تحق.قات في لإلنخراs استعدادها ذلك خالل من تبد] ألمان.ا. المح�مة أمام هو سور$ا في التعذیب عن المسؤولین
 في القضائ.ة السلطات على" أضاف الذ] �ال.ك فولفغانغ السید تعبیر حد على ،"س.مةالج اإلنسان حقوق  انتهاكات مسائلة
 یتوجب سور$ا، في الجرائم لمالحقة دول.ة أو خاصة مح�مة هنالك ل.س اطالمف. ألمان.ا في القضاء حذو تحذو أن أخرb  بلدان
  ".Principle of Universal Jurisdiction الدول.ة العدالة مبدأ استعمال أخرb  دول على
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