
 

 
:  2020من المرافعة، الخامس و العشرين و السادس و العشرين من تشرين الثاني   47و يوم  46محاكمة الخطيب، يوم 

 يقوم أحد الناجين من فرع الخطيب بالتعرف على أنور ر.  
 

و  لكوبلنتس  عليامن قضية سوريا أمام المحكمة اإلقليمية ال 46بأقواله فى اليوم تم اعتقاله مرتين فى فرع الخطيب  شاهدأدلى 
أن يغطى وجهه جزئيًا خالل اإلدالء بأقواله.  ببأن ال يكشف عن هويته و    له   المحكمة  فى بداية المرافعة  أن تسمحته  طلبت محامي

وافقت المحكمة على الطلب ألن أقوال الشاهد يمكن أن تعرض و  وذلك ألن الشاهد قلق على عائلته التي ما زالت تقيم فى سوريا.  
 عائلته للخطر.   

 
بالقرب من  2011مارس آذار/ فى بعدها بدأ الشاهد باإلدالء بأقواله: حكى الشاهد عن أول مرة تعرض فيها لالعتقال و كانت

وذلك ألنه شارك فى مظاهرة ضد نظام األسد. و بعد أن تعرض للضرب القاس تم نقله إلى فرع الخطيب و هناك اُستقبل    دمشق
معتادة فى سجون المخابرات العامة السورية. و هناك ُضرب بعصاة خشبية لكنها سيئة السمعة و   بما يسمى " حفلة الترحيب" 

عدة ضلوع  ة إلى كسرفعدة أسنان. باإلضا فقدانهو لفترة مؤقتة  الرؤية بأحد العينينإلى عدم قدرته على ى ذلك وجهه و أد فى 
 فى الصدر مما صعب عليه التنفس. 

 
الشاهد  رسال إدبر  الذي فحصه أحد المسعفين حضر الشاهد إلى زنزانة جماعية خانقة و مملؤة على آخرها. والحقًا و بعدها أُ 

عليه. و   يبصقوا مرضى آخرين مما جعل بصوت عال ته له هناك قام رجال اآلمن الذين صاحبوه بإهانوإلى المشفى. وعند وص
  حضر الشاهد أُ   وبعدها.  عهارجال اآلمن فى الطريق إلى السجن بتقطيأحد  ه وصفة طبية، قام  ئأحد األطباء بإعطا  قيام  بالرغم من

اتهمه الضابط الذي قام بالتحقيق معه . حدث حولهيإلى التحقيق وهو معصوب العينين ولكنه استطاع من خالل فتحة رؤية ما 
مما جعل الضابط يضربه عدة مرات فى وجهه و  االتهام،بأنه ينتمى إلى جماعة إرهابية. ورد الشاهد بشكل ساخر على هذا 

وسألته القاضية إذا بإمكانه التعرف على هذه الضابط وأشار الشاهد إلى دكة المتهمين، إلى أنور  ه.فى بطن ركبتيه بقوهب هركلي
 . جرت وشوشة بين صفوف الحضور  هنار. و استقبل أنور ر. االتهام بتعابير وجه جامدة. و

 
وأنه اعترف بمشاركته فى المظاهرت فقط  -اعتقاله األول وتعرض للتعذيب خاللوقال الشاهد أنه تم التحقيق معه ثالث مرات 

على أنه لن يشارك فى أي احتجاجات آخرى. وبعد حوالى أسبوع من اعتقاله تم  على التوقيعفى أخر تحقيق. وأجبره أحدهم 
 إخالء سبيله.  

 
إحضاره إلى فرع الخطيب.    تمات اآلمن وتعرض الشاهد لالعتقال مرة آخرى من قبل قو 2012 مارس-آذاربعدها بعام فى 

وهناك انتظرته مرة آخرى "حفلة الترحيب" القاسية وتحقيقات بدون رحمة و معايير نظافة سيئة. فالزنزانة التى قضى فيها  
  كان األكسجينكانت مغلقة من جميع النواحى و فقط من خالل فتحة فى الباب  ا  أخرً   معتقاًل   350الشاهد طوال اليوم و النهار مع  

و فى بعض األوقات  أامتألت فى بعض الحاالت بالصد. التهبت جروح المعتقلين الناتجة عن التعذيب بسرعة شديدة ويهاإل  يدخل
ة أسابيع عد الشاهد ذاكرة معينة عن أحد المعتقلين المصابين معه فى الزنزانة والذي مات بعد ىاجتاحت الديدان الزنزانة. ولد

بدون  ولكن رعاية صحية  يوفرو لهطويلة من اآلآلم الناتجة من إصابته فى الزنزانة. وطلب زمالئه فى السجن من الحرس أن 
 جانب المرحاض المتسخ وأن يتركوه هناك ليموت. الحراس المعتقلين بأن يضعوا المصاب ب أمرذلك  منجدوى. وبداًل 

و أنه رأي     -الوقوف لعدة أيام، مصابين و بدون نوم  – ظروف الحبس هذه  من  نوا  وصف الشاهد كيف أن زمالئه فى المعتقل جُ 
بعد عدة أسابيع تعرض الشاهد للضرب مجدًدا من قبل ضابطين فى وآثار كبيرة للتعذيب على المعتقلين معه فى الزنزانة. 
تم من ثم فى فرع الخطيب. و بعد عدة أيام تم التحقيق معه مرة آخرىوالمخابرات العامة  وبعدها وضعوه فى غرفة مظلمة. 

 .له إلى سجن آخر تابع للمخابرات العامةقن
 

هو وصف الشاهد ألفكار االنتحار القاسية التى تكونت خالل فترة اعتقاله.  للحاضرات/الحاضرين* الشيء المحزن جًدا وكان 
 من آلن من اضطرابات فى النوم ووبالرغم من أن الرجل استطاع بحد أقواله أن يسترد صحته الجسدية إال انه يعانى حتى ا

الذكريات الصادمة. الجزء المهم جًدا للمحاكمة هو أن الشاهد استطاع التعرف على المتهم الرئيسى أنور ر. من بين ثمانية 
 .السابقة من قبل مصلحة الشرطة الجنائية االتحادية جلسات االستماعصورُعرضت عليه فى أحد 

 
 



 
 
 

أيًضا   الثمان صور هناك عليه رضعُ بحجة أنه  التالى من المرافعة عن جلسة االستماع ألقواله فى فرنساسأله الدفاع فى اليوم 
لم يكن الشاهد  و التعرف على أنور ر. بين هذه الصورالوقت  ذلكفى وطلب الدفاع أن يحدد الشاهد بوضوح اذا ما استطاع 

من قبل أن الشرطة الفرنسية استلمت صور أنور ر. بعد جلسة االستماع مع  واقد أبلغ نوالعام *النواببات/النائ. و لكن متأكًدا
    الشاهد. 

 
تحديًدا بخصوص وصف طرح ممثلى المدعيات/المدعين* المشتركين بضعة أسئلة عن االعتقال األول فى فرع الخطيب و

 تفاصيل جلسة االستماع األولى حتى يتم مقارنتها مع أقوال أنور ر.  
 

 2020 من كانون األول/ ديسمبر 1ستُتابع المحاكمة فى يوم 


