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الحمالت
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئةسوريا

منذ عام 2011، لقي آالف من المعتقلين حتفهم في مراكز
االحتجاز بسوريا التي تتسم الظروف السائدة فيها بالوحشية. في

حين تعرض عشرات آالف آخرون إلى تعذيب أثار مشاعر صادمة.

يموت المعتقلون بسبب الجوع. كما ال يتلقون العناية الصحیة األساسیة. إنھم يموتون بسبب االلتھابات الناجمة عن

اإلصابات وطول أظافر أصابعھم. تعرض العديد منھم إلى الضرب المبرح، واالغتصاب، والصدمات الكھربائیة وغیرھا من

ضروب المعاملة السیئة بھدف انتزاع "اعترافات" قسرية منھم في الغالب.

كل شخص يُشتبه في أنه معارض للحكومة السورية يواجه خطر االعتقال سواء كان من العمال، أو رجال األعمال، أو

الحمالت
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الطلبة، أو المدونین،  أو أساتذة الجامعات، أو المحامین، أو األطباء، أو الصحفیین. حتى األشخاص الذين يساعدون

جیرانھم، والناشطون الذين يدافعون عن المجموعات المنتمیة إلى األقلیات ال يسلمون من ھذا المصیر.

معاً، يجب أن ننھي الرعب الذي تشھده السجون السورية والتعذيب المستشري فیھا. وكخطوة أولى مھمة، يجب أن

تسمح الحكومة السورية اآلن لمراقبین مستقلین بالتحقیق في الممارسات التي تشھدھا مراكز االعتقال وما

يسودھا من معامالت وحشیة.

"أول ما يقوم به هذا التعذيب هو تجريدك من
كرامتك. إنه يحطم إنسانيتك."

بادر بالتحرك

ضعوا حداً للرعب في السجون السورية

ابعثوا اآلن برسائل إلكترونية إلى الواليات المتحدة وروسيا

مدرس لغة عربية وناج من التعذيب، في أواخر العشرينيات من عمره، سوريا

أنظر ما يجري داخل أحد أكثر السجون إثارة للرعب في العالم
ألول مرة على اإلطالق، يمكن لك أن تستكشف ما يجري في أحد مراكز التعذيب في سوريا. 

بالتنسیق مع "مشروع علم العمارة الجنائیة"، تحدثنا إلى ناجین من أحد السجون السیئة

الصیت واستخدمنا ذكرياتھم عن المكان إلعادة تمثیل أصوات التعذيب، والضرب، والخوف. عش

بنفسك ھذه التجربة التي تعرض لھا ھؤالء المعتقلون السابقون ثم وقِّع على العريضة.
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تعذيب ال يمكن تخيله

تحدث سجناء سابقون عن دوامة ال تنتھي من التعذيب: سواء عند القبض علیھم أو عند ترحلیھم بین مراكز االحتجاز.

إن التعذيب جزء من "حفلة ترحیب" تسودھا انتھاكات كثیرة عند الوصول إلى السجن. في بعض الحاالت، يتعرض

السجناء للتعذيب كل يوم من أجل "خرق" بسیط لقوانین السجن، بما في ذلك التحدث مع نزالء آخرين أو عدم تنظیف

زنازينھم.

الكثیر من السجناء الذين تحدثنا إلیھم قالوا إنھم تعرضوا للضرب بخراطیم بالستیكیة، وقضبان مصنوعة من

السیلیكون، وعصي خشبیة، والحرق بأعقاب السجائر. وأُجبِر آخرون على الوقوف في الماء وتلقي صدمات كھربائیة.

طالب تعرض لصعقات كھربائیة

كان األمر وكأن جزءا من روحي قد مات...بعدئذ، لم أعد أشعر بالفرح كما لم
أعد أضحك.

”
“

استكشف اآلن
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بعض التقنیات المستخدمة شائعة جداً إذ يُنادى كل واحد منھم باسم مستعار. ويُربط في لوح قابل للطي يسمى

"بساط الريح" ووجھه نحو األعلى، ثم يحرك كل جزء من اللوح باتجاه الجزء االخر.  ومن ضمن التقنیات "الدوالب" حیث
يُرغم المعتقلون على الجلوس على إطار عجلة وجباھھم باتجاه األرض نحو ركبھم أو كاحلیھم ثم يضربون.

تعرض رجال ونساء إلى االغتصاب والتحرش الجنسي. كما تلقت نساء تھديدات باالغتصاب أمام أقاربھم بھدف "انتزاع

" اعترافات منھن.

باألرقام- سوريا منذ مارس/آذار 2011

شخص اضطروا للنزوح عن

مساكنھم منذ مارس/آذار

2011

شخص اعتقلتھم قوات األمن

الحكومیة، لكنھم اآلن

مفقودون في مراكز االحتجاز

غیر الرسمیة (حسب شبكة
حقوق اإلنسان السورية).

شخص قتلوا في سجون

سوريا (أقل التقديرات)

+11 مليون17,00065,000+

عندما جلبوني إلى المكان، لم أتمكن من
رؤية الناس من حولي بل رأيت ديدانًا، كانت

تتلوى وتختلط مع بعضها بعضًا. لم أكن
قادرًا على الوقوف على قدمي االثنين ألنه

ليس هناك متسع كاف للوقوف.

معتقل سابق يصف االكتظاظ في مركز االعتقال
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ظروف ال إنسانية

يعاني المعتقلون مشكالت عقلیة حادة بسبب االكتظاظ وعدم التعرض ألشعة الشمس بشكل كاف. وفي بعض

الحاالت، أخبرنا المعتقلون أنه يمكن أن يُحشر أكثر من 50 شخصاً في زنزانة صغیرة مساحتھا 3 أمتار على 3 أمتار.

وال يتلقون سوى عناية طبیة محدودة أو ال يتلقون أي عناية طبیة على اإلطالق. ونتیجة لذلك، يموت السجناء بسبب

مشكالت طبیة يمكن عالجھا تماماً.

ھذا الرعب المطلق يھدف إلى كسر إرادة الشخص المحتجز وتدمیر روحه. تعرض الناجون لصدمات نفسیة وكسور

جسدية. إنھم يحتاجون، في الغالب، إلى دعم طبي مكثف ومساندة عاطفیة إلعادة بناء حیاتھم. 

أستاذ جامعي، في أواخر الخمسینیات من عمره، وھو يصف تأثیر الحبس االنفرادي في حلب

في معظم الحاالت، تنفي الحكومة السورية أن تكون أجھزة األمن قد اعتقلت ھؤالء األشخاص. أو ترفض إعطاء أي

معلومات بشأن أماكن احتجاز المعتقلین. وھذا يعني أن العديد من المحتجزين تعرضوا "لإلخفاء" خارج نطاق حماية

القانون، األمر الذي يجعلھم، خصوصا، عرضة لالنتھاكات.

“”كنت قاب قوسين من فقدان عقلي
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بادر بالتحرك

ضعوا حداً للرعب في السجون السورية

ابعثوا اآلن برسائل إلكترونية إلى الواليات المتحدة وروسيا

ضعوا حدًا للرعب والتعذيب في سجون سوريا
يُحتجز الناس لمجرد مساعدة جیرانھم. لقد اعتقل محامون، وأطباء وصحفیون وعذبوا ألنھم قاموا بواجبھم. إنھا جريمة

ضد اإلنسانیة. لكن قوات األمن السورية تفلت من العقاب وال تتعرض للمساءلة.

بینما يحاول العالم حل النزاع القائم في سوريا، يجب أن تكون العدالة أولوية بالنسبة إلى السوريین المحتجزين إذا

أردنا أن نجعلھم يثقون في إحالل سالم دائم في بلدھم. لروسیا والواليات المتحدة تأثیر كبیر على مسار المفاوضات

بسبب تدخلھم العسكري، جزئیاً، في المنطقة.

يجب على ھاتین الدولتین أن تدعوا الحكومة السورية للسماح لمراقبین مستقلین بالتحقیق في الظروف الوحشیة

التي تشھدھا مراكز االحتجاز. إن ھذا األمر ھو الخطوة األولى نحو إنھاء الرعب في السجون السورية، حتى ال يُعذَّب

أي شخص في البلد عندما يُقبض علیه.
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