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نزاع مسلحسوريااألخبار

عة عن التعذيب والظروف غير اإلنسانية والوفيات الجماعية في روايات مرّوِ
سجون سوريا

UTC 20:03 ,2016 18 آب / أغسطس

،(B-roll) للصحفیین الذين يرغبون في الحصول على مواد سمعیة بصرية صالحة للبث ذات جودة عالیة، بما في ذلك بي رول
اضغط ھنا

كُشف النقاب عن تجارب مروِّعة لمعتقلین تعرضوا للتعذيب المتفشي وغیره من ضروب المعاملة السیئة في السجون السورية، وذلك في تقرير

جديد أصدرته منظمة العفو الدولیة الیوم. ويشیر التقرير إلى أن حوالى17723 شخصاً قد تُوفوا أثناء احتجازھم في سوريا منذ اندالع االزمة في

مارس/آذار، أي بمعدل أكثر من 300 شخص كل شھر.

ويوثِّق التقرير، الصادر بعنوان "إنه يحطّم إنسانیتك": التعذيب والمرض والموت في سجون سوريا"، جرائم ضد اإلنسانیة ارتكبتھا القوات الحكومیة

السورية. ويستعید التقرير تجارب آالف المعتقلین من خالل استعراض حاالت 65 ناجٍ من التعذيب، الذين وصفوا انتھاكات مروِّعة وظروف غیر

إنسانیة في الفروع األمنیة التي تشرف علیھا أجھزة المخابرات السورية، وفي سجن صیدنايا العسكري، الواقع على أطراف العاصمة دمشق.

وقال معظم المعتقلین إنھم شاھدوا سجناء يموتون في الحجز، وذكر آخرون أنھم احتُجزوا في زنازين الى جانب جثث المعتقلین.

وقال فیلیب لوثر، مدير قسم الشرق األوسط وشمال إفريقیا في منظمة العفو الدولیة، إن "سجل الروايات المرعبة الوارد في ھذا التقرير يصوِّر

التفاصیل الفظیعة لالنتھاكات البشعة التي يعانیھا المعتقلون عادةً منذ لحظة القبض علیھم، وأثناء التحقیق معھم واحتجازھم خلف أبواب مغلقة

في معتقالت المخابرات ذات السمعة السیئة في سوريا. وكثیراً ما تكون ھذه الرحلة ممیتة، حیث يكون المعتقل عرضةً للموت في كل مرحلة

من مراحل االحتجاز".

واستطرد فیلیب لوثر قائالً: "على مدى عقود، دأبت قوات الحكومة السورية على استخدام التعذيب لقمع معارضیھا. وفي الوقت الراھن،

يُستخدم التعذيب في إطار حملة منظمة وواسعة النطاق ضد كل من يُشتبه في معارضته للحكومة من السكان المدنیین، وھو يُعد بمثابة جريمة

ضد اإلنسانیة. وينبغي أن يُقدم المسؤولون عن ھذه الجرائم البشعة إلى ساحة العدالة".

فیلیب لوثر، مدير قسم الشرق األوسط وشمال إفريقیا في منظمة العفو الدولیة

وأضاف فیلیب لوثر قائالً: "يجب على المجتمع الدولي، والسیما روسیا والواليات المتحدة األمريكیة اللتین تشرفان على مفاوضات السالم في

سوريا، وضع ھذه االنتھاكات في صدارة المناقشات مع السلطات والجماعات المسلحة، والضغط علیھما، إلنھاء استخدام التعذيب وغیره من

ضروب المعاملة السیئة.

ر التفاصيل الفظيعة لالنتهاكات إن سجل الروايات المرعبة الوارد في هذا التقرير يصّوِ
البشعة التي يعانيها المعتقلون عادًة منذ لحظة القبض عليهم
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كما تدعو منظمة العفو الدولیة إلى إطالق سراح جمیع سجناء الرأي، واإلفراج عن جمیع السجناء اآلخرين أو تقديمھم للمحاكمة على وجه

السرعة بما يتماشى مع المعايیر الدولیة للمحاكمة العادلة، وإلى السماح لمراقبین مستقلین بزيارة جمیع أماكن االحتجاز فوراً ودون قیود.

ويسلِّط التقرير الضوء على إحصاءات جديدة صادرة عن "مجموعة تحلیل بیانات حقوق اإلنسان"، وھي منظمة تستعین بمناھج علمیة لتحلیل

البیانات المتعلقة بانتھاكات حقوق اإلنسان. وتشیر ھذه اإلحصاءات إلى أن ما يزيد عن 17723 شخصاً قد لقوا حتفھم أثناء احتجازھم في شتى

أنحاء سوريا، خالل الفترة من مارس/آذار 2011، عندما اندلعت األزمة، وحتى ديسمبر/كانون األول 2015، أي بمعدل حوالي 300 حالة وفاة كل

شھر. وخالل السنوات العشر التي سبقت عام 2011، سجلت منظمة العفو الدولیة وقوع حاالت وفاة بمعدل نحو 45 حالة وفاة في الحجز في

– بمعدل ما بین ثالثة إلى أربعة أشخاص في الشھر. سوريا سنوياً

إال إن ھذا العدد يعكس تقديراً متحفظاً، وترى "مجموعة تحلیل بیانات حقوق اإلنسان" ومنظمة العفو الدولیة إن العدد الحقیقي من المرجح أن

يكون أكثر من ذلك، بالنظر إلى أن عشرات اآلالف من األشخاص قد اختفوا قسراً في مراكز االحتجاز في مختلف أنحاء سوريا.

وفي سیاق إعداد التقرير الحالي، تعاونت منظمة العفو الدولیة مع فريق من المختصین في "مشروع علم العمارة الجنائیة" من أجل "وضع نموذج

افتراضي ثالثي األبعاد لسجن صیدنايا"، وھو واحد من أسوأ السجون سمعةً في سوريا. إن ھذا النموذج، الذي يستند إلى أسالیب بناء نماذج

معمارية وصوتیة، وإلى تفاصیل وصفھا معتقلون سابقون، يھدف إلى تقديم صورة حیة للفظائع ولظروف االحتجاز المروِّعة التي شھدھا ھؤالء

المعتقلون.

فیلیب لوثر

وقال فیلیب لوثر: "بفضل استخدام تقنیات لبناء نماذج ثالثیة األبعاد واالستعانة بذكريات من عانوا ونجوا من انتھاكات بشعة في ذلك السجن،

أصبح بوسعنا اآلن للمرة األولى، أن نحصل على صورة حقیقیة من داخل أحد أسوء سجون التعذيب في سوريا".

االنتهاكات في كل مرحلةاالنتهاكات في كل مرحلة

قال أغلب الضحايا لمنظمة العفو الدولیة إن االنتھاكات كانت تبدأ بمجرد القبض علیھم، وأثناء نقلھم، بل وحتى قبل أن تطأ أقدامھم مركز

االحتجاز.

فقد وصف المعتقلون ما يُسمى بـ"حفلة الترحیب" لدى وصولھم إلى مركز االحتجاز، وھو تقلید يشمل ضربھم ضرباً مبرحاً، وكثیراً ما يكون ذلك

بھراوات من السیلكون أو بقضبان معدنیة أو بأسالك كھربائیة غلیظة. وقال "سامر"، وھو محام قُبض علیه بالقرب من مدينة حماة: "كانوا يعاملوننا

كالحیوانات. ھم يريدون تجريد األشخاص من إنسانیتھم قدر اإلمكان... كنتُ أرى الدماء تسیل بغزارة كالنھر... لم أتخیل مطلقاً أن تنحط اإلنسانیة

إلى ذلك الدرك... لم تكن لديھم أية مشكلة في أن يقتلوننا ھناك آنذاك".

وفي كثیر من األحیان، ذكر المعتقلون أن "حفالت الترحیب" ھذه كانت تعقبھا "عملیات التفتیش األمني"، وخاللھا أفادت بعض المعتقالت على

وجه الخصوص بتعرضھن لالغتصاب واالعتداء الجنسي على أيدي حراس ذكور.

بفضل استخدام تقنيات لبناء نماذج ثالثية األبعاد واالستعانة بذكريات من عانوا ونجوا من
انتهاكات بشعة في ذلك السجن، أصبح بوسعنا اآلن للمرة األولى، أن نحصل على صورة

حقيقية من داخل أحد أسوء سجون التعذيب في سوريا
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Amnesty International / Mohamad Hamdoun© "رسم توضیحي يظھر الضرب الذي يتعرض له السجناء في "حفلة الترحیب

وفي فروع المخابرات، يعاني المعتقلون من التعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة بشكل مستمر أثناء االستجواب، وعادةً ما يكون ذلك

بغرض انتزاع "اعترافات" أو معلومات أخرى أو كشكل من أشكال العقاب. ومن بین األسالیب الشائعة األسلوب المعروف باسم "الدوالب" (وفیھا

يُكبل المعتقل من يديه وساقیه خلف ظھره ويحشر في إطار سیارة لیبدأ الضرب بالھراوات والسیاط وغیره)، و"الفلقة" (أي الضرب على باطن

القدمین). كما تعرض معتقلون للصعق بالصدمات الكھربائیة، أو لالغتصاب والعنف الجنسي، أو لنزع أظافر أيديھم أو أرجلھم، أو غمرھم بالماء

الساخن، أو تحريقھم بالسجائر.

وقد ذكر "علي"، الذي كان معتقالً في فرع المخابرات العسكرية في حمص، أنه أُبقي في وضع "الشَبْح" المؤلم، وعُلق من رسغیه لعدة ساعات

وتعرض للضرب مراراً.

Amnesty International / Mohamad Hamdoun © "رسم توضیحي يظھر وضعیة التعذيب بأسلوب "الشبْح

وتُعد ظروف االحتجاز السیئة في فروع المخابرات، بما في ذلك االكتظاظ ونقص الطعام والرعاية الطبیة، واالفتقار الى المرافق الصحیة المالئمة،

بمثابة نوع من المعاملة القاسیة والالإنسانیة والمھینة التي يحظرھا القانون الدولي. فقد ذكر بعض المعتقلین السابقین أنھم احتُجزوا في زنازين

شديدة االكتظاظ، لدرجة أنھم كانوا يُضطرون إلى النوم بالتناوب أو إلى النوم وھم يجلسون القرفصاء.

ويقول جالل، وھو معتقل سابق: "كان األمر أشبه بالتواجد في غرفة الموتى. كانوا يحاولون القضاء علینا ھناك".

سامر، محام من مدينة حماة

وذكر معتقل آخر، يُشار إلیه باسم "زياد" (وقد حُجب اسمه الحقیقي حفاظاً على سالمته)، أن أجھزة التھوية في فرع المخابرات العسكرية 235

في دمشق توقفت عن العمل في أحد األيام، مما أدى إلى وفاة سبعة أشخاص من االختناق.

وأضاف زياد قائالً: "بدأوا يركلوننا لیروا من منّا ال يزال على قید الحیاة ومن قد توفي. وطلبوا مني ومن الناجین اآلخرين أن نقف... وعندئذ أدركت

كانوا يعاملوننا كالحيوانات. هم يريدون تجريد األشخاص من إنسانيتهم قدر اإلمكان... كنُت
أرى الدماء تسيل بغزارة كالنهر... لم أتخيل مطلقاً أن تنحط اإلنسانية إلى ذلك الدرك
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أن ھناك... سبعة أشخاص قد تُوفوا، وأنني كنتُ أنام بجوار سبع جثث... [وبعد ذلك] رأيتُ باقي الجثث في الممر، كانت ھناك حوالي 25 جثة

أخرى".

كما أفاد بعض المعتقلین أنه كثیراً ما كانت تُفرض قیود على الحصول على الغذاء والمیاه واستعمال المرافق الصحیة. وقال معظمھم إنھم كانوا

يُمنعون من االستحمام على النحو المناسب. وفي مثل ھذه الظروف، تتفشى العدوى بالجرب والقمل واألمراض. ولما كان معظم المعتقلین

محرومین من الحصول على الرعاية الطبیة المالئمة، فقد كانوا يُضطرون في أحیان كثیرة إلى عالج بعضھم البعض بما لديھم من المواد البدائیة،

مما أدى إلى التزايد الكبیر في أعداد الوفیات أثناء االحتجاز منذ عام 2011.

وعموماً، ال يُسمح للمعتقلین باالتصال بأطبائھم أو أھالیھم أو محامیھم أثناء احتجازھم في تلك الفروع، ويُعد ھذا الوضع في كثیر من األحیان

بمثابة اختفاء قسري.

سجن صيدنايا العسكريسجن صيدنايا العسكري

 كثیراً ما يمضي المعتقلون شھوراً، بل وسنوات، في الفروع التابعة ألجھزة المخابرات المختلفة. وفي نھاية المطاف، قد يواجه بعضھم محاكمات
فادحة الجور أمام محاكم عسكرية، ال تستغرق في كثیر من األحیان سوى بضع دقائق، وبعدھا يُنقلون إلى سجن صیدنايا العسكري، حیث

األوضاع فظیعة على وجه الخصوص.

وقال معتقل سابق يُدعى "عمر س.": "في [فرع المخابرات] يكون الھدف من التعذيب والضرب ھو إجبارنا على "االعتراف". أما في صیدنايا، فیبدو

أن الھدف ھو الموت، فیما يُعتبر نوعاً من االنتقاء الطبیعي، أي التخلص من الضعفاء بمجرد وصولھم".

عمر س، معتقل سابق بسجن صیدنايا العسكري

ويُعد التعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة في صیدنايا، على ما يبدو، جزءاً من محاولة مستمرة بال ھوادة إلھانة السجناء ومعاقبتھم

وإذاللھم. فقد قال معتقلون سابقون إنه من المعتاد أن يُضرب بعض السجناء ھناك حتى الموت.

وقال "سالم"، وھو محامٍ من حلب أمضى أكثر من سنتین معتقالً في صیدنايا: "عندما أخذوني إلى داخل السجن، كان بوسعي أن أشم رائحة

التعذيب. ھي رائحة خاصة تمتزج فیھا روائح الرطوبة والدم والعرق. ھذه ھي رائحة التعذيب".

وروى "سالم" واقعةً حدثت في ذلك السجن، حیث انھال الحراس على مدرب لرياضة "كونغ فو" بالضرب حتى الموت، بعد أن اكتشفوا أنه كان

يدرب آخرين في زنزانته. وقال "سالم": "ظلوا يضربون المدرب وخمسة آخرين حتى فارقوا الحیاة، ثم واصلوا ضرب السجناء اآلخرين، وعددھم 14، وقد ماتوا كلھم في غضون أسبوع. كنا نرى

الدماء وھي تسیل من الزنزانة".

سالم، محامٍ من حلب

في البداية، يُوضع المعتقلون في صیدنايا، لبضعة أسابیع في زنازين تحت األرض، وھي تتسم بالبرد القارس في الشتاء، وال تُقدم لھم أية

أغطیة. وفیما بعد، يُنقل المعتقلون إلى زنازين فوق األرض، حیث تستمر معاناتھم.

وقال بعض المعتقلین إنھم كانوا يُحرمون من الغذاء الكافي، ومن ثم كانوا يُضطرون إلى أكل قشر البرتقال ونوى الزيتون لكي يتجنبوا الموت جوعاً.

ويُحظر على المعتقلین التحدث مع الحراس أو حتى النظر لھم، بینما ال يكف الحراس عادة عن إھانة المعتقلین والتھكم علیھم، لمجرد إذاللھم،

على ما يبدو.

وذكر "عمر س." أنه حدث ذات مرة أن أجبر أحد الحراس اثنین من المعتقلین على خلع مالبسھما، وأمر أحدھما باغتصاب اآلخر، وھدده بالموت

في صيدنايا، فيبدو أن الهدف هو الموت، فيما ُيعتبر نوعًا من االنتقاء الطبيعي، أي التخلص
من الضعفاء بمجرد وصولهم

”
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ظلوا يضربون المدرب وخمسة آخرين حتى فارقوا الحياة، ثم واصلوا ضرب السجناء اآلخرين،
وعددهم 14، وقد ماتوا كلهم في غضون أسبوع. كنا نرى الدماء وهي تسيل من الزنزانة

”
“

9/14/16, 8:49 AMروايات مروِّعة عن التعذيب والظروف غير اإلنسانية والوفيات الجماعية في سجون سوريا | منظمة العفو الدولية

Page 3 of 5https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/08/harrowing-accounts-of-torture-inhuman-conditions-and-mass-deaths-in-syrias-prisons/

Amnesty International / Mohamad Hamdoun© "رسم توضیحي يظھر الضرب الذي يتعرض له السجناء في "حفلة الترحیب

وفي فروع المخابرات، يعاني المعتقلون من التعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة بشكل مستمر أثناء االستجواب، وعادةً ما يكون ذلك

بغرض انتزاع "اعترافات" أو معلومات أخرى أو كشكل من أشكال العقاب. ومن بین األسالیب الشائعة األسلوب المعروف باسم "الدوالب" (وفیھا

يُكبل المعتقل من يديه وساقیه خلف ظھره ويحشر في إطار سیارة لیبدأ الضرب بالھراوات والسیاط وغیره)، و"الفلقة" (أي الضرب على باطن

القدمین). كما تعرض معتقلون للصعق بالصدمات الكھربائیة، أو لالغتصاب والعنف الجنسي، أو لنزع أظافر أيديھم أو أرجلھم، أو غمرھم بالماء

الساخن، أو تحريقھم بالسجائر.

وقد ذكر "علي"، الذي كان معتقالً في فرع المخابرات العسكرية في حمص، أنه أُبقي في وضع "الشَبْح" المؤلم، وعُلق من رسغیه لعدة ساعات

وتعرض للضرب مراراً.

Amnesty International / Mohamad Hamdoun © "رسم توضیحي يظھر وضعیة التعذيب بأسلوب "الشبْح

وتُعد ظروف االحتجاز السیئة في فروع المخابرات، بما في ذلك االكتظاظ ونقص الطعام والرعاية الطبیة، واالفتقار الى المرافق الصحیة المالئمة،

بمثابة نوع من المعاملة القاسیة والالإنسانیة والمھینة التي يحظرھا القانون الدولي. فقد ذكر بعض المعتقلین السابقین أنھم احتُجزوا في زنازين

شديدة االكتظاظ، لدرجة أنھم كانوا يُضطرون إلى النوم بالتناوب أو إلى النوم وھم يجلسون القرفصاء.

ويقول جالل، وھو معتقل سابق: "كان األمر أشبه بالتواجد في غرفة الموتى. كانوا يحاولون القضاء علینا ھناك".

سامر، محام من مدينة حماة

وذكر معتقل آخر، يُشار إلیه باسم "زياد" (وقد حُجب اسمه الحقیقي حفاظاً على سالمته)، أن أجھزة التھوية في فرع المخابرات العسكرية 235

في دمشق توقفت عن العمل في أحد األيام، مما أدى إلى وفاة سبعة أشخاص من االختناق.

وأضاف زياد قائالً: "بدأوا يركلوننا لیروا من منّا ال يزال على قید الحیاة ومن قد توفي. وطلبوا مني ومن الناجین اآلخرين أن نقف... وعندئذ أدركت

كانوا يعاملوننا كالحيوانات. هم يريدون تجريد األشخاص من إنسانيتهم قدر اإلمكان... كنُت
أرى الدماء تسيل بغزارة كالنهر... لم أتخيل مطلقاً أن تنحط اإلنسانية إلى ذلك الدرك
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نزاع مسلحسوريا

إن لم يفعل.

وقال فیلیب لوثر: "إن الطابع المتعمد والمنظم للتعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة في سجن صیدنايا يمثل أحط أشكال القسوة وانعدام

اإلنسانیة". وأضاف قائالً، "يجب على المجتمع الدولي أن يضع في مقدمة أولوياته إنھاء ھذا النوع من االنتھاكات المروِّعة والراسخة. فعلى مدى

سنوات، استخدمت روسیا حق النقض في مجلس األمن الدولي من أجل حماية حلیفتھا، أي الحكومة السورية، والحیلولة دون مثول مرتكبي

االنتھاكات من مسؤولي الحكومة والجیش أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لمحاسبتھم عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة. ويجب أن يتوقف

اآلن ھذا الخذالن المشین لإلنسانیة أمام ھذه المعاناة الجماعیة".

فیلیب لوثر

وقد خلَّفت ھذه المعاناة آثاراً جسدية ونفسیة ھائلة على معظم ضحايا التعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة، وفرَّ أغلب المعتقلین بعد

اإلفراج عنھم، وھم من بین 11 ملیون سوري شُردوا من ديارھم.

وتھیب منظمة العفو الدولیة بالمجتمع الدولي أن يضمن حصول ضحايا التعذيب على العالج الطبي والنفسي، وكذلك على الدعم االجتماعي

الالزم إلعادة تأھیلھم.

 

نموذج افتراضي ثالثي األبعاد لسجن صیدنايا

ضعوا حداً للرعب والتعذيب في سجون سوريا

مواضيع

إن الطابع المتعمد والمنظم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في سجن صيدنايا
يمثل أحط أشكال القسوة وانعدام اإلنسانية
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أن ھناك... سبعة أشخاص قد تُوفوا، وأنني كنتُ أنام بجوار سبع جثث... [وبعد ذلك] رأيتُ باقي الجثث في الممر، كانت ھناك حوالي 25 جثة

أخرى".

كما أفاد بعض المعتقلین أنه كثیراً ما كانت تُفرض قیود على الحصول على الغذاء والمیاه واستعمال المرافق الصحیة. وقال معظمھم إنھم كانوا

يُمنعون من االستحمام على النحو المناسب. وفي مثل ھذه الظروف، تتفشى العدوى بالجرب والقمل واألمراض. ولما كان معظم المعتقلین

محرومین من الحصول على الرعاية الطبیة المالئمة، فقد كانوا يُضطرون في أحیان كثیرة إلى عالج بعضھم البعض بما لديھم من المواد البدائیة،

مما أدى إلى التزايد الكبیر في أعداد الوفیات أثناء االحتجاز منذ عام 2011.

وعموماً، ال يُسمح للمعتقلین باالتصال بأطبائھم أو أھالیھم أو محامیھم أثناء احتجازھم في تلك الفروع، ويُعد ھذا الوضع في كثیر من األحیان

بمثابة اختفاء قسري.

سجن صيدنايا العسكريسجن صيدنايا العسكري

 كثیراً ما يمضي المعتقلون شھوراً، بل وسنوات، في الفروع التابعة ألجھزة المخابرات المختلفة. وفي نھاية المطاف، قد يواجه بعضھم محاكمات
فادحة الجور أمام محاكم عسكرية، ال تستغرق في كثیر من األحیان سوى بضع دقائق، وبعدھا يُنقلون إلى سجن صیدنايا العسكري، حیث

األوضاع فظیعة على وجه الخصوص.

وقال معتقل سابق يُدعى "عمر س.": "في [فرع المخابرات] يكون الھدف من التعذيب والضرب ھو إجبارنا على "االعتراف". أما في صیدنايا، فیبدو

أن الھدف ھو الموت، فیما يُعتبر نوعاً من االنتقاء الطبیعي، أي التخلص من الضعفاء بمجرد وصولھم".

عمر س، معتقل سابق بسجن صیدنايا العسكري

ويُعد التعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة في صیدنايا، على ما يبدو، جزءاً من محاولة مستمرة بال ھوادة إلھانة السجناء ومعاقبتھم

وإذاللھم. فقد قال معتقلون سابقون إنه من المعتاد أن يُضرب بعض السجناء ھناك حتى الموت.

وقال "سالم"، وھو محامٍ من حلب أمضى أكثر من سنتین معتقالً في صیدنايا: "عندما أخذوني إلى داخل السجن، كان بوسعي أن أشم رائحة

التعذيب. ھي رائحة خاصة تمتزج فیھا روائح الرطوبة والدم والعرق. ھذه ھي رائحة التعذيب".

وروى "سالم" واقعةً حدثت في ذلك السجن، حیث انھال الحراس على مدرب لرياضة "كونغ فو" بالضرب حتى الموت، بعد أن اكتشفوا أنه كان

يدرب آخرين في زنزانته. وقال "سالم": "ظلوا يضربون المدرب وخمسة آخرين حتى فارقوا الحیاة، ثم واصلوا ضرب السجناء اآلخرين، وعددھم 14، وقد ماتوا كلھم في غضون أسبوع. كنا نرى

الدماء وھي تسیل من الزنزانة".

سالم، محامٍ من حلب

في البداية، يُوضع المعتقلون في صیدنايا، لبضعة أسابیع في زنازين تحت األرض، وھي تتسم بالبرد القارس في الشتاء، وال تُقدم لھم أية

أغطیة. وفیما بعد، يُنقل المعتقلون إلى زنازين فوق األرض، حیث تستمر معاناتھم.

وقال بعض المعتقلین إنھم كانوا يُحرمون من الغذاء الكافي، ومن ثم كانوا يُضطرون إلى أكل قشر البرتقال ونوى الزيتون لكي يتجنبوا الموت جوعاً.

ويُحظر على المعتقلین التحدث مع الحراس أو حتى النظر لھم، بینما ال يكف الحراس عادة عن إھانة المعتقلین والتھكم علیھم، لمجرد إذاللھم،

على ما يبدو.

وذكر "عمر س." أنه حدث ذات مرة أن أجبر أحد الحراس اثنین من المعتقلین على خلع مالبسھما، وأمر أحدھما باغتصاب اآلخر، وھدده بالموت

في صيدنايا، فيبدو أن الهدف هو الموت، فيما ُيعتبر نوعًا من االنتقاء الطبيعي، أي التخلص
من الضعفاء بمجرد وصولهم

”
“

ظلوا يضربون المدرب وخمسة آخرين حتى فارقوا الحياة، ثم واصلوا ضرب السجناء اآلخرين،
وعددهم 14، وقد ماتوا كلهم في غضون أسبوع. كنا نرى الدماء وهي تسيل من الزنزانة
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