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مقاالتمتفرقاترأي و فكرثقافةریاضةاقتصاددولیاتمحلیاتالرئیسیة

یحدث االن
   10:26   

"التحكم المروري": جریحان نتیجة
تصادم بین مركبتین على أوتوستراد
األسد باتجاه المطار وحركة المرور

ناشطة في المنطقة

   10:15   

خضر حبیب للـLBCI : طالبت منذ
سنتین ونصف بحل الحزب العربي

الدیمقراطي وال ھیكلیة لھذا الحزب على
االرض

   09:54   

االمن العام: مھماتنا تستند الى القوانین
ولتذكیر بعض الطامحین اننا لن نكون

مطیة لطموحاتھم   تتمة

   09:33   

 الجماعة االسالمیة في حلبا استقبلت
المھنئین باالضحى وتأكید على ضرورة

تعزیز أمن واستقرار البلد

   09:33   

 "التحكم المروري": قتیالن و 7 جرحى
في 4 حوادث خالل الـ 24 ساعة

الماضیة

   المزید   

الصفحة األولى
شؤون لبنانیة

بزنس
المستقبل اإلقتصادي
شؤون عربیة و دولیة

رأي و فكر
ثقافة و فنون
ریاضة

الصفحة األخیرة

السبت 19 نیسان 2014 - العدد 5011 - صفحة 6

شھادتان لضحایا التعذیب في السجون السوریة: الداخل مفقود .. والخارج «یضحك
بعّبو»

  

عّكارـ زیاد منصور

ندوب التعذیب في السجون السوریة أشبھ بـ«وصمة» وجع ال تبرأ منھا النفوس وال األجساد مھما تعاقبت السنوات.

ً أو عاطال یعاني من مشكالت نفسیة تفضي بھ ومن تكتب لھ الحیاة بعد االعتقال، «یضحك بعبھ» وإن غادر مقعداً أو معوقا
الى العوز والحاجة والفقر، تماما كما ھو حال محمد اسماعیل وعبد السالم محمد جمعة من باب عمرو، واالثنان خبرا فنون
التعذیب وتبعاتھ من المعتقل الى العائلة والمحیط ومن ثم التھجیر والنزوح، وفي القلب عتب على المنظمات الدولیة لكونھا لم
تدافع عن حقوق المعتقلین أو تقاضي من عذبھم وتحاسب من حجز حریاتھم، أو حتى تتقصى السبب الذي یمكن أن یكون

ھمسة أو موقف أو مرور بالصدفة في مكان ما في الوقت والزمن الخاطئین.

مجرد أو  منطقة  الى  االنتماء  یكون  أن  یكفي  بل  ناشطاً،  المعتقل  یكون  أن   ً شرطا لیس  وعبدالسالم،  محمد  تأكید  حد  وعلى 
االشتباه بشخص، أو وشایة من مخبر مفبرك ومندس السبب المباشر لالعتقال، وھو األمر الذي حصل معھما، إذ یسترجعان

فصول العذاب، وفي الذاكرة القریبة الكثیر والكثیر مما یروى وینبغي االفصاح عنھ. 

اسماعیل: نازح بال ساقین

في واجھھ  الذي  التعذیب  جراء  الرجلین  مبتور  فھو  دائم،  بشكل  كرسي  جلیس  أصبح  بعدما  معاناتھ  اسماعیل  محمد  یحكي 
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السجن، األمر الذي أدى الى اصابتھ بمرض «الغرغرینا» فبترت ساقاه.

یدفع محمد فاتورة مرتفعة لالعتقال، فھو الحزین والمنطوي على ذاتھ، وباالضافة الى اعاقتھ، ھجرتھ زوجتھ وبقي وأوالده
األربعة وشقیقتھ التي ھي زوجة شھید في الثورة یعیشون من ال شيء، فال یوجد مصدر دخل واحد، والعائلة بأفرادھا تنتظر

من یمد ید لھا العون ویحمي العائلة من شظف العیش.

وفي ظل ظروف صعبة، یقیم محمد في دیر عمار في شبھ منزل في ظل تلكؤ وتراجع المساعدات ما یجعل األشھر القادمة
قاتمة وسوداء بالنسبة للمعتقلین السابقین.

ً الى أن جرت مداھمة مكان یروي محمد اسماعیل أنھ وبسبب القصف على باب عمرو نزح الى جوبر ومكث ھناك 15 یوما
إقامتھ وتم «جّره» الى فرع األمن العسكري. ھناك ومنذ اللحظة االولى، تعرض لوسائل تعذیب مختلفة كالصعق الكھربائي

والضرب بالكرباج ما أدى الى تضرر وتلف األنسجة والعروق واالعصاب في قدمیھ.

السجن الى  الشام  التحقیق،ومن  الستكمال  الشام  الى  العسكري  األمن  من  تحویلي  «تم  یستذكر:  االعتقال،  مراحل  عن 
المركزي، حتى تمكنت وبعد وساطات وتدخالت من دفع مبالغ مالیة فأخرجوني «.

یضیف: «لم یكن ھناك من سبب العتقالي.. سوى انني كنت في المنزل، بل حتى لم أعتقل وفي حوزتي سالح أو أي شيء
آخر لیقال انني كنت مسلحا او من افراد العصابات المسلحة كما یدعون«. وھذا یدل على أن التوقیف في سوریا عشوائي
واعتباطي ومن دون سبب.فلقد تم اعتقالي في 20 شباط 2011 وقضیت في المعتقل خمسة أشھر..عند دخولي المعتقل كانت
قدماي سلیمتین، لكن جراء صنوف ووسائل التعذیب بالكھرباء أصبت بمرض الغرغرینا. وفي المستشفى لم أتلق أي عالًج
السجن الى  مجددا  خرجت  الحقا  والحقني»..  ایدك  «ھات  بلغتنا  یسمى  مشافي  ھكذا  في  العالج  اھتمام،  بأي  أحظ  ولم 

المركزي، حتى قامت شقیقتي بتعیین محام لي وساعدني أھل الخیر بدفع ما ھو متوجب كي أخرج«.

واختتمت الجلجلة من السجن الى یبرود فلبنان بمساعدة أصدقاء عن طریق عرسال الى عكار.

جمعة: حكموا علّي بالـ«فتاق»

أما عبد السالم محمد جمعة من حمص باب عمرو، فبدأت حكایتھ مع االعتقال في أّیار من العام الفائت، یروي: «سجنت
الى ذلك  وبعد  یوما  العشرین  حوالي  ھناك  وبقیت  الدولة  أمن  الى  نقلوني  الوحیدة.  تھمتي  ھي  وھذه  عمرو  باب  من  ألنني 

الرباعیة واستدعیت الى التحقیق الذي ھو األصعب واالمر بالنسبة لي ولسائر المعتقلین». 

ویستعرض مراحل التحقیق على مدى خمسة أیام متواصلة :» یبدأ من التاسعة ویبقى مستمرا من ثالث ساعات الى أربع
ساعات، وتترافق االسئلة مع ضرب مستمر وتعذیب مبرح.. فكل معتقل یواجھ ما یواجھھ حسبما ھو مكتوب لھ ومقدر«.

ویضیف: «ھناك أناس یتم رش المیاه الساخنة جدا على اجسادھم، آخرون یصعقون بالكھرباء، وبعضھم یتم ضربھم بغایة
الوحشیة والمذلة.. بالنسبة الي قضیت خمسة أیام في التعذیب، في الیوم األخیر وكان نھایة الدوام، أي یوم الخمیس وعند
الثانیة ظھراً، وكنت طبعا معصوب العینین، فال اعرف أین وكیف، تعرضت للضرب والدفع والدعس، وأدخلوني الى غرفة

حیث أجبروني على «البصم»، ومعنى ھذا أنّ التحقیق انتھى».

ویروي ما حصل معھ من أشكال التعذیب وألوانھ: «ضربت بقساطل المیاه البالستیكیة، أي ما یسمى البواري التركیة، وفي
المرحلة األخیرة وعند البصم أي عند نھایة التحقیق، كان ھناك رجالن واحد من الیمین وآخر من الیسار وكنت في حالة
أصبت ذلك  وبسبب  وصدري  بطني  على  بضربي  أحدھم  قام  اللحظة  ھذه  في  الوقوف،  على  حتى  قادر  وغیر  لھا  یرثى 

«بالفتاق».

عن حالتھ یقول جمعة:» أنا اآلن غیر قادر على العمل وإن أجھدت نفسي قلیالً أعاني من أوجاع كثیرة في كل جسمي، ال
أستطیع أن أحمل أكثر من خمسة كیلوغرمات، علما أني كنت أعمل معلم بالط وھي مھنتي االساسیة التي كنت اعتاش منھا،
والكسور الضرب  جراء  رجلي  أن  كما  اثقال،  وحمل  قوة  الى  تحتاج  التي  المھنة  ھذه  ومزاولة  ممارسة  أستطیع  ال  والیوم 

والضرب المبرح على الظھر شبھ متعطلتین«.

عن كیفیة خروجھ من المعتقل یقول: الحظ وحده ھو الذي أخرجني من السجن، ھناك ال یزال البعض ومن باب عمرو في
إما منھم  البعض  أن  لي  فیقال  عنھم  نسأل  الیوم  معتقلون،  وھم  والنصف  السنة  حوالي  منذ  أي  اللحظة،  ھذه  حتى  السجن 

مجھول المصیر واما لم یخرج بعد».

وعن سبب نزوحھ الى لبنان بعد االفراج عنھ:» جئت الى لبنان مع سائق سرفیس تواصلنا معھ عن طریق بعض األقرباء
وسردت لھ قصتي في سوریا، وقلت لھ عائلتي في لبنان فأخذ اسمي الثالثي وقال لي أنھ «سیفتش لي عند الحدود « أي
یحاول معرفة إن كان لي اسم عند نقطة الحدود فیما یسمى باألمانة السوریة، فإذا كان ھناك اسم لي أي مطلوب فال یمكن

العبور..

وبعد التأكد كفل لي ایصالي الى لبنان،حیث أعیش في ظل ھذه الظروف الصعبة..

ویختم جمعة: «أنا ال أرید االنتقام ألن هللا ھو من الذي ینتقم، وممن سأنتقم.. أنا ال أعرف حتى من الذي عذبني.. بل من أنا
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حتى اواجھ النظام وھل اواجھ وحدي.. لیس لدي قدرة حتى أواجھ النظام لوحدي وھذه ھي الحقیقة، إذا كان كل العالم قد
أدار ظھره لھذا الشعب ماذا بقي لنا نحن... كل ما نقوم بھ من اجل قضیتنا ونفعلھ ممنوع دولیا، بینما ھو یستخدم البرامیل
المتفجرة والطیران والسالح المحظور.. العالم لم یفكر ولو لمرة واحدة في انقاذنا.. ما یھمني الیوم ھو كیف نأكل ونشرب

وأطعم أوالدي وھذا ما یقلقني الیوم..«.

شؤون لبنانیة

  االكثر قراءة في « شؤون لبنانية »

2016-09-07 : «سرايا الفتنة» تعبث بأمن مجدل عنجر - خالد موسى

2016-09-09 : اختطاف الشل.. اعتصام في بعلبك ودهم في بريتال - بعلبك ـ نضال صلح

2016-09-06 : مغدوشة وجاراتها في كرنفال العربات املزينة - مغدوشة ـ رأفت نعيم

2016-09-06 : «حزب اهلل» يفقد توازنه السياسي.. والعسكري - علي الحسيني

2016-09-11 : وقفة ألهالي مجدل عنجر تطالب بحل حزب «التوحيد» ومحاسبة وّهاب - خالد
موسى

2016-09-07 : باسيل يشّكك في العيش املشترك ويطمئن إلى «حزب اهلل» والفراغ الرئاسي -
وسام سعادة

2016-09-04 : عن تركيا «السورية»! - علي نون

2016-09-11 : الفتات دعم للحريري في بلدات اإلقليم - اقليم الخروب ـ خديجة الحجار

2016-09-09 : «حزب اهلل» يُمّرر انتكاساته تحت جنح.. الضالل - علي الحسيني

2016-09-04 : الحريري وطرابلس.. وعد ووفاء - جانا حويس

الشركة العربیة المتحدة للصحافة - جریدة المستقبل - شارع سبیرز - بیروت - لبنان - ھاتف: 746301-1-961 - فاكس: 961-1-746312
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السجن، األمر الذي أدى الى اصابتھ بمرض «الغرغرینا» فبترت ساقاه.

یدفع محمد فاتورة مرتفعة لالعتقال، فھو الحزین والمنطوي على ذاتھ، وباالضافة الى اعاقتھ، ھجرتھ زوجتھ وبقي وأوالده
األربعة وشقیقتھ التي ھي زوجة شھید في الثورة یعیشون من ال شيء، فال یوجد مصدر دخل واحد، والعائلة بأفرادھا تنتظر

من یمد ید لھا العون ویحمي العائلة من شظف العیش.

وفي ظل ظروف صعبة، یقیم محمد في دیر عمار في شبھ منزل في ظل تلكؤ وتراجع المساعدات ما یجعل األشھر القادمة
قاتمة وسوداء بالنسبة للمعتقلین السابقین.

ً الى أن جرت مداھمة مكان یروي محمد اسماعیل أنھ وبسبب القصف على باب عمرو نزح الى جوبر ومكث ھناك 15 یوما
إقامتھ وتم «جّره» الى فرع األمن العسكري. ھناك ومنذ اللحظة االولى، تعرض لوسائل تعذیب مختلفة كالصعق الكھربائي

والضرب بالكرباج ما أدى الى تضرر وتلف األنسجة والعروق واالعصاب في قدمیھ.

السجن الى  الشام  التحقیق،ومن  الستكمال  الشام  الى  العسكري  األمن  من  تحویلي  «تم  یستذكر:  االعتقال،  مراحل  عن 
المركزي، حتى تمكنت وبعد وساطات وتدخالت من دفع مبالغ مالیة فأخرجوني «.

یضیف: «لم یكن ھناك من سبب العتقالي.. سوى انني كنت في المنزل، بل حتى لم أعتقل وفي حوزتي سالح أو أي شيء
آخر لیقال انني كنت مسلحا او من افراد العصابات المسلحة كما یدعون«. وھذا یدل على أن التوقیف في سوریا عشوائي
واعتباطي ومن دون سبب.فلقد تم اعتقالي في 20 شباط 2011 وقضیت في المعتقل خمسة أشھر..عند دخولي المعتقل كانت
قدماي سلیمتین، لكن جراء صنوف ووسائل التعذیب بالكھرباء أصبت بمرض الغرغرینا. وفي المستشفى لم أتلق أي عالًج
السجن الى  مجددا  خرجت  الحقا  والحقني»..  ایدك  «ھات  بلغتنا  یسمى  مشافي  ھكذا  في  العالج  اھتمام،  بأي  أحظ  ولم 

المركزي، حتى قامت شقیقتي بتعیین محام لي وساعدني أھل الخیر بدفع ما ھو متوجب كي أخرج«.

واختتمت الجلجلة من السجن الى یبرود فلبنان بمساعدة أصدقاء عن طریق عرسال الى عكار.

جمعة: حكموا علّي بالـ«فتاق»

أما عبد السالم محمد جمعة من حمص باب عمرو، فبدأت حكایتھ مع االعتقال في أّیار من العام الفائت، یروي: «سجنت
الى ذلك  وبعد  یوما  العشرین  حوالي  ھناك  وبقیت  الدولة  أمن  الى  نقلوني  الوحیدة.  تھمتي  ھي  وھذه  عمرو  باب  من  ألنني 

الرباعیة واستدعیت الى التحقیق الذي ھو األصعب واالمر بالنسبة لي ولسائر المعتقلین». 

ویستعرض مراحل التحقیق على مدى خمسة أیام متواصلة :» یبدأ من التاسعة ویبقى مستمرا من ثالث ساعات الى أربع
ساعات، وتترافق االسئلة مع ضرب مستمر وتعذیب مبرح.. فكل معتقل یواجھ ما یواجھھ حسبما ھو مكتوب لھ ومقدر«.

ویضیف: «ھناك أناس یتم رش المیاه الساخنة جدا على اجسادھم، آخرون یصعقون بالكھرباء، وبعضھم یتم ضربھم بغایة
الوحشیة والمذلة.. بالنسبة الي قضیت خمسة أیام في التعذیب، في الیوم األخیر وكان نھایة الدوام، أي یوم الخمیس وعند
الثانیة ظھراً، وكنت طبعا معصوب العینین، فال اعرف أین وكیف، تعرضت للضرب والدفع والدعس، وأدخلوني الى غرفة

حیث أجبروني على «البصم»، ومعنى ھذا أنّ التحقیق انتھى».

ویروي ما حصل معھ من أشكال التعذیب وألوانھ: «ضربت بقساطل المیاه البالستیكیة، أي ما یسمى البواري التركیة، وفي
المرحلة األخیرة وعند البصم أي عند نھایة التحقیق، كان ھناك رجالن واحد من الیمین وآخر من الیسار وكنت في حالة
أصبت ذلك  وبسبب  وصدري  بطني  على  بضربي  أحدھم  قام  اللحظة  ھذه  في  الوقوف،  على  حتى  قادر  وغیر  لھا  یرثى 

«بالفتاق».

عن حالتھ یقول جمعة:» أنا اآلن غیر قادر على العمل وإن أجھدت نفسي قلیالً أعاني من أوجاع كثیرة في كل جسمي، ال
أستطیع أن أحمل أكثر من خمسة كیلوغرمات، علما أني كنت أعمل معلم بالط وھي مھنتي االساسیة التي كنت اعتاش منھا،
والكسور الضرب  جراء  رجلي  أن  كما  اثقال،  وحمل  قوة  الى  تحتاج  التي  المھنة  ھذه  ومزاولة  ممارسة  أستطیع  ال  والیوم 

والضرب المبرح على الظھر شبھ متعطلتین«.

عن كیفیة خروجھ من المعتقل یقول: الحظ وحده ھو الذي أخرجني من السجن، ھناك ال یزال البعض ومن باب عمرو في
إما منھم  البعض  أن  لي  فیقال  عنھم  نسأل  الیوم  معتقلون،  وھم  والنصف  السنة  حوالي  منذ  أي  اللحظة،  ھذه  حتى  السجن 

مجھول المصیر واما لم یخرج بعد».

وعن سبب نزوحھ الى لبنان بعد االفراج عنھ:» جئت الى لبنان مع سائق سرفیس تواصلنا معھ عن طریق بعض األقرباء
وسردت لھ قصتي في سوریا، وقلت لھ عائلتي في لبنان فأخذ اسمي الثالثي وقال لي أنھ «سیفتش لي عند الحدود « أي
یحاول معرفة إن كان لي اسم عند نقطة الحدود فیما یسمى باألمانة السوریة، فإذا كان ھناك اسم لي أي مطلوب فال یمكن

العبور..

وبعد التأكد كفل لي ایصالي الى لبنان،حیث أعیش في ظل ھذه الظروف الصعبة..

ویختم جمعة: «أنا ال أرید االنتقام ألن هللا ھو من الذي ینتقم، وممن سأنتقم.. أنا ال أعرف حتى من الذي عذبني.. بل من أنا
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