
 

 
 
 

 أمام المحكمة ةفني فعاليةاستجواب أحد الناجين من التعذيب و - 2020يوليو 1  –الخامس عشر اليوم 
 

الناجي ين بو تسالمحكمة في كوبلنمبنى الناشطين السوريين الذين يحتجون أمام  يجمع بينال يمكن إسكاتهم: هذا الموقف 

 .عشر من محاكمة الخطيبمن التعذيب الذي شهد في قاعة المحكمة في اليوم الخامس 
 
 مختص في الفن المفاهيميهو عنوان العمل الفني لخالد بركة، الفنان ال "صامت"أو   "MUTE"المحكمة:مبنى أمام 

 ناشطين سوريينلمالبس  ونرتدي تمثاالا  50المثبت مقابل مدخل جانبي للمحكمة:  ،والناشط الثقافي من الجوالن )سوريا(

شار الرئيس السوري بنظام  ة من قبلرتكبمضد القمع والعنف والجرائم ال يسلمبشكل " ونرتظاهيفي المنفى " مقيمين 
 لمن قب كذلكالحملة السورية ووعائالت من أجل الحرية وثورة  يمن قبل منظمات تبنهذا الفني  عملالويتم دعم األسد. 

  المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان.
 

فالهدف المشترك هو عملية مجتمعية تعالج التعذيب وجرائم أخرى  .ن بعضهما البع القانوني يكمالالفن والعمل إن "

سبب ال عن ،""الجرائم الدولية والمسؤولية القانونيةمدير القسم الخاص ب أندرياس شولير،  يشرحه بشكل شامل"، هذا ما
  .الفني عمللل مركزالدعم  وراء

 
 ةالنيابوممثلي قضاة المستشارين : القاضي الرئيس وبع  التبين نجاح هذا المنهاجي ،128ة قاعفي الداخل، في الأما 

 لحاضرين من الجمهوروإياد أ. وكذلك جميع ا .والمدافعين عن أنور ر بالحق المدنيالمدعين  يومحام تحاديةاال العامة
ا  ول أمام للمث اليومالمدعو  من التعذيب وحتى الناجييقفون عند النوافذ وينظرون إلى "المتظاهرين الصامتين".  تقريبا

 .يتفرج على العمل الفني وفقاا ألقوالهس المحكمة
 

ا  30الرجل البالغ من العمر  ا سابقكان والذي  عاما  جنوب دمشق( مك 10زينب ) ةسيدبلدة الصاحب فندق ومقاول بناء من  ا

 طلبتعندما ومساعد قانوني. محام كمة دون أمام المحك مثلي أنهالت –ساكسونيا  والية في في التسقيفاآلن ويعمل 
مسك كنه يلو واضح لألعينف بشكل ارتجيبدأ باالقليالا، فإنه  سردأن ي اإلجراءات الشكلية األوليةإتمام بعد  منه ةالقاضي

العنف من وعن التصعيد في استخدام  2011عام اعتباراا من  األصلية : عن الوضع في منطقتهحديثالببسرعة ويبدأ  نفسه

من ير بينهم الكثكان حيث  من النازحين الكبير العددعن األسد والجيش السوري الحر والميليشيات األجنبية و قبل نظام
 مشاكل حسب أقواله.ال. وإيواؤه للنازحين هو ما سبب له الشاهد النساء واألطفال ومعظمهم من السنّة مثل

 
 أحد مراكز االحتجاز التابعةفي  الا عتقكان م وفي البداية. 2012وليو القب  عليه في يإلقاء تم حسبما أفاد الشاهد 

 فرع ه إلىثم تم نقل ومن بتعذيبه بوحشية لمدة خمسة أيام. تالميليشيا بع  أفرادقام حيث  زينب ةسيدللمخابرات في ال

 .الذي تركز عليه هذه المحاكمة للمخابرات العامة 251 فرعالخطيب أي 
 
جماعية ال زنازنتخيل التأن  ةالقاضيل إنه على وقيحيث  مؤثرةالخطيب بكلمات وصور فرع الشاهد الوضع في  صفيو

 ومحشورون مكدسون ُمعذبونالمئات من األشخاص العراة و :المكرونة المغليةب يءملمثل ناقالت الخنازير أو مثل وعاء 
لقد و .ممراتوجثث الموتى في ال ونصابمالبينما تناثر األخرى  زنازنالصرخات من ال وتعالت. للغاية في مكان ضيق

ا  فهم اآلخرين سمعه من سجناء آخرين. وبفضل السجناءأو  ه بأم عينيهأو شهد ذلك بنفسه ش وجربعا  فوقوأنه مأيضا

 .الخطيبفرع في 
 

ا  ولكن لم يتضح للضرب.خاصةا تعر  وعدة مرات  التحقيق معهوقد تم   من بالضبط تحققالشاهد  والقأ ن خاللم تماما
ياد إ عنأبداا تحدث ي مول على هامش حديثهإال يذكر المتهم الرئيسي أنور ر. ولم . في أي مكانأو أساء معاملته متى ومعه 
ء إزاتوضيح بع  التناقضات مع التصريحات التي أدلى بها الرجل  نوستشاريحاول القضاة والموأكثر من مرة أ. 

كل الشاهد بولكن ما عبر عنه غير واضحة.  موربع  األبقى . ومع ذلك ت2019نهالت في عام أ -لشرطة في ساكسونيا ا



ا  ومع ذلك فإنهمن تبعات االعتقال والتعذيب.  كثيراا  يعاني وضوح هو أنه ما زال حاسبة حتى تتم م ال يريد أن يبقى صامتا

 .المسؤولين
 

 .يوليو 2في  محاكمةال أنفستستو


