
 
 
 
 

 سجان يعطي شهادة تفصيلية ومقنعة
 
داريون والصحفيون موظفون اإلخطوات من حيث اصطف الزوار والبضعة على بعد تم مرة أخرى  يوليو / تموز 2في 

التي  الصور رشتف  ن صورة لسوريين مختفين. ين وعشريمن محاكمة الخطيب وضع مائة واثن 16لدخول المحكمة لليوم 

المعرض منظمة هذا  تنظمو. ىذكرحياء البزهور بيضاء إل هانيزيتم تعلى األرض ومسطحةا  شملت رجاًلا ونساءا وأطفاًلا 
بعد  أما. نساء ةدياقب ضد اًلعتقال واًلختفاء غير القانونييننشط عائالت سورية تلعائالت من أجل الحرية '' وهي حركة "
ظم نكان قد بركة الذي والناشط خالد  يكان ًل يزال بإمكان الزائرين رؤية أعمال الفنان المفاهيمفدخول إلى قاعة المحكمة ال

مقيمين  ينسوريلالفنان مالبس  سهالب   تمثاًلا  ن(. وقد تم جمع خمسي15ليوم لكمة افي اليوم السابق )انظر تقرير المح معرضاا 

اًلعتقاًلت  بخصوصمظاهرة صامتة. كان المعرض صدى للغضب والفزع على شكل يحي أنها تشارك في  في المنفى
ا  التماثيل فعت قبضاتور   في سوريا اء القسريختفواًل التعسفية  نلسواجال تهم بها المتهمونالجرائم ذاتها التي ا  على  احتجاجا

 .في قاعة المحكمة
 
ة كانت شهادته مفصلفالسيد إ. وهو شهادة أحد الشهود الرئيسيين  على كمةااليومين السادس عشر والسابع عشر للمح ركزو

 -أن أنور ر.  إ. . وشهد السيد2012صيف  لغاية 2011 ذمن 251حارس في الفرع عمل ككان ي. تامة بثقة أدلى بهاومقنعة و

لهيئة  وشرح الشاهد منصبه.لالشاهد  مغادرةت يوقتحتى  251كان حاضراا في الفرع  -في قاعة المحكمة  تعرف إليهالذي 

قضاة الأسئلة  ركزت الموقع خارطةصف وبينما كان ي. 251رسم رسمه للفرع كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة لالمحكمة 

 ه.ئوزمال مكاتب أنور ر.ل نسبةا اًلحتجاز  نياززنوجود مكان  -بعينها على نقطة حاسمة  ة تلو األخرىمرالمدعين العامين و

ا وراء ذلك كان السبب و . 251إثبات معرفة أنور ر. بالتعذيب وسوء المعاملة في الفرع من خالل ذلك  إذ أنهم حاولوا واضحا

لمئات من األشخاص  خارج مباني الفرع سوء المعاملة واًلحتجاز الالحق نقطة حراستهحتى من  شهدكيف  إ.سيد ووصف ال
لم من قبو من األ اتهمصرخإلى غرف التحقيق أو إلى اًلحتجاز. كما وصف سماع حيث تم إدخالهم  الذين وصلوا إلى الفرع

 ."شيئاا أنهم "لم يفعلوا وهم ينشجونالفرع أثناء تعرضهم للضرب 
 

على عدم معرفته به.  ةه المسجلاتأصر أنور ر. في تصريحبينما  أظهر رسم الشاهد قرب مكتب أنور ر. من مواقع التعذيب
كمة امصداقية أقوال أنور ر. أمام المحكمة )انظر تقرير المح في تآكل شهادة الشاهد زادتمن المتفرجين  كثيررأي ال فحسب

 (.ليوم الخامسل
 

مع مسؤولين عن المقابالت األولية  ان كاناالهجرة الذسلطات موظف لدى ط الشرطة وبمن ضا اتشهادكم تم اًلستماع إلى 

ودعمت اًلنطباع بأن ذكريات السيد إ. السيد ما قاله كانت شهادتهم تتماشى مع ومن المحاكمة.  71يوليو، يوم  3في  إ.لسيد ا

 .قة مع شهادته السابقةكمة كانت متساالمح أثناءوتأمالته  إ.
 
ا حالي لمقيمالشاهد افهذا لالستماع إلى شاهد إضافي. بطلب  ن بالحق المدنيالمدعيأحد محامي تقدم نهاية الجلسة  بيلق  و في  ا

 .2011للتعذيب في عام  هناك وتعرض 251تم احتجازه في الفرع معروف إمام هو تركيا 
 

 الضابط المشرف عليهمن قبل  أنور ر. توبيخ  كيف تمعنه  أثناء اإلفراج ًلحظ الشاهدهذا  ه أنطلبووصف المحامي في 
في وقت ًلحق بعد أن هرب كل من أنور ر. والشاهد من سوريا و. معروفةشخصية دينية هكذا بسبب قراره اعتقال وتعذيب 
 من شأنوالجانب اآلن". نفس في إنه يشعر باألسف "على كل ما حدث" وأنهما "كالهما  له اتصل أنور ر. بالشاهد ليقول

 زيد مني أن ،قنيدعم دبلوماسي أو تمن أجل تحقيقه إلى  لسلطات األلمانية ل تحتاجاألمر الذي هذا الشاهد، اًلستماع إلى أقوال 

 .251في الفرع  وتعذبوا معرفة وسلطة أنور ر. ًلعتقال ومعاملة وتعذيب أولئك الذين عانوا إثبات



 
 .2020يوليو  6ستستمر المحاكمة في 


