محكمة سودرتون في السويد لجرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا
تحكم على محمد عبد هلل البالغ من العمر  32عاما
بالسجن لمدة ثمانية أشهر مبدئيا
الرسالة األولى من السلطات السويدية الى شبيحة النظام السورية
المحاسبة ستطال جميع مجرمي الحرب من عناصر وشبيحة النظام السوري
بعد نضال دام اكثر من ثالث سنوات في متابعة شبيحة النظام السوري
منظمة الكواكبي لحقوق االنسان
بالتعاون مع
المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية
ومساعدة ودعم من بعض األصدقاء في القناة الرابعة السويدية
تنجح مبادرة مجرمون ال الجئون في
إيصال المجرم محمد عبد هلل الى السجن اخيرا
للمرة األولى ننشر التفاصيل الدقيقة لمتابعة المجرم
منذ وصوله الى السويد 2015
وحتى اصدار الحكم عليه البارحة
تجدون خالل هذا التقرير تفاصيل دقيقة عن سير العملية منذ البداية

القصة :
وصل المجرم محمد عبد هلل الى السويد في العام  2015وعندما طلب اللجوء في السويد ،أعلن الشاب البالغ من العمر 32
عاما أنه ينتمي إلى جماعة العلويين وأنه تعرض للتهديد من ثالثة جهات؛ داعش ،فضال عن مجموعتين مسلحتين من وطنه
سوريا اال انه وصلتنا معلومات وصور فوتوغرافية بلباس عسكري وأخرى وهو يقف فوق جثث لمدنيين تؤكد حقيقته .

وبعد اعالمنا لالدعاء العام حول حقيقته وتقديم معلومات وادلة  ،من بينها الصور الفوتوغرافية يظهر فيها الرجل يقف
على عدد من الجثث يعتقد بانها التقطت في كانون الثاني  /يناير  2014في منطقة الغوطة الشرقية  ،بدأت محاكمة أولية
بحقه ثم ألقي القبض عليه للمرة األولى في فبراير  ،2016لالشتباه بارتكابه انتهاكات جسيمة ضد القانون والمشاركة في
قتل الناس بحسب الصور التي سلمت لالدعاء العام .
اال انه الحقا وبعد ان ادلى بإفادة أمام االدعاء العام بانه اجبر على ال تقاط هذه الصورة وانه كان قد تلقى األوامر للقيام بذلك
كإعالن جيد للجيش بمواجهة الدولة اإلسالمية (داعش ) مما سيجعل المواطنين السوريين يشعروا باألمان كما.
وبناء على هذه اإلفادة تم اطالق سراحه اال انه بقي تحت المراقبة .

العدالة تأخذ مجراها من جديد :
في آب  /أغسطس من هذا العام وصلت شهادة مكتوبة باللغة العربية ،مدعية أن محمد عبدهلل البالغ من العمر  32عاما
أصيب برصاصة في الساق اليسرى خالل "مهمة قتالية" في الغوطة الشرقية في سوريا في  28يناير  /كانون الثاني ،2014
كما تم الحصول على جواز سفر عائد له يحتوي على  107اختام  ،معظمها لبنان وسوريا حيث قامت السلطات السويدية
عبر االدعاء العام بإصدار مذكرة القاء القبض على محمد عبد هلل معللة قرارها بإلقاء القبض عليه مجددا بانها تستشعر بأن
هناك خطر من هروبه وافالته من العقاب ونتيجة التحقيق معه ومواجهته باالدلة الجديدة كانت أقواله :
اعترف بانه عمل ضمن بمليشيات اللجان الشعبية (الشبيحة) بعد ان كان يعرف عن نفسه بانه ضابط بجيش النظام السوري
كما ادعى أنه عمل كموظف طبي في "اللجان الشعبية" وأطلق عليه النار في ساقه عندما كان يقوم بتوزيع األدوية في
إحدى المدن هناك كما نفى ان يكون لديه اية اسلحة .وبرر سفره المتكرر بين لبنان وسوريا بانه كان يذهب لتلقي الرعاية
الطبية هناك من جراء اصابته .

وألن االعتراف واالقرار بالذنب يعتبر سيد األدلة :
قامت الشرطة بتحليل صور تعليقات األشخاص على فيسبوك التي كنا قد زودناهم بها بخصوص هذا المجرم فيما يلي
نورد اليكم بعض التعليقات والتي استطعنا الحصول عليها وارشفتها سابقا من صفحته عبر الفيس بوك كسكرين شوت كدليل
حقيقي :
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وكانت أقواله ردا على ذلك بأن هذه البوستات والتعليقات وهمية وأن تم إنشاؤها من قبل اشخاص مزيفين يريدون قتله .
وترى المحكمة في الحكم أنه ال يمكن تحديد ما إذا كان األشخاص على األرض مدنيين أو مقاتلين أنت أيضا ال تعرف إذا
كانوا ميتين أو أصيبوا اصابات خطيرة .ومع ذلك ،يمكن استنتاج أنها "وضعت في مواقع غير طبيعية وتشويه جزئي
لبعضها البعض بطريقة مهينة".
وبالتالي ،فإن المحكمة ،وفقا للمحكمة ،كشفتهم عن معاملة "مهينة" بنية االنتهاك  -وهو انتهاك للقانون الدولي وال تعتقد
المحكمة أنه "أجبر على طاعة األوامر" أو كان مهددا عند التقاط الصورة.

ورفض قرار الطرد المقدم من المدعي العام وال يزال طلب لجوئه قيد التحقيق.
ويتراوح الحكم وفقا للقانون الجنائي النتهاكات القانون الدولي بين  14يوما وأربع سنوات وبناء على جرائمه فقد حكم
بالسجن ثمانية أشهر في السجن .وسيبقى قيد االحتجاز ريثما يتم تنفيذ الحكم.
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