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اإلماراتي
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لجلطة دماغية

مقاضاة فيسبوك بسبب
تداول صورة طفلة عارية

هذا الرياضي المحترف
بال ساقين وبذراع واحدة
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الشبح والكرسي األلماني

والدوالب
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شاهد..هبوط طائرة شحن
أندونيسية دون عجالت

هبوط

دبي، اإلمارات العربية المتحدة (دبي، اإلمارات العربية المتحدة (CNNCNN) -- عشرات طرق التعذيب سجلتها) -- عشرات طرق التعذيب سجلتها
المنظمات الحقوقية الدولية ُتستخدم بشكل ممنهج وواسع النطاق في السجونالمنظمات الحقوقية الدولية ُتستخدم بشكل ممنهج وواسع النطاق في السجون

السورية، التي ُسجلت فيها أيضا آالف الحاالت من االختفاء القسري والوفاة تحتالسورية، التي ُسجلت فيها أيضا آالف الحاالت من االختفاء القسري والوفاة تحت
التعذيب، ولعل من بين ما قد يشرح طبيعة تلك األساليب ما ذكر عن وجودالتعذيب، ولعل من بين ما قد يشرح طبيعة تلك األساليب ما ذكر عن وجود

ألويس برونر، أحد المتهمين بارتكاب جرائم حرب من أركان نظام الزعيم النازيألويس برونر، أحد المتهمين بارتكاب جرائم حرب من أركان نظام الزعيم النازي
األلماني، أدولف هتلر، في سوريا لعقود لتدريب القوى األمنية على أساليباأللماني، أدولف هتلر، في سوريا لعقود لتدريب القوى األمنية على أساليب

التعذيبالتعذيب..

التعذيب المعلقالتعذيب المعلق

ويصف البعض أسلوب التعذيب المعلق بـ"البالنكو"، ويقوم على ربط السجانين
للمعتقلين وتعليقهم من معاصمهم بحبل يتدلى من السقف، وقد تالمس رؤوس أصابع

أقدامهم األرض فتتعرض لضغط كبير أو يبقون معلقين في الهواء ليضغط ِثقل أجسادهم
بالكامل على معاصمهم، ما يؤدي لتورمها مع ألم شديد. وقد يبقى الموقوف معلقا

لساعات أو أليام مع تعرضه للضرب الشديد.

الدوالبالدوالب

ُيجبر السجانون المعتقلين على ثني أجسامهم وإدخال رؤوسهم وأعناقهم وسيقانهم داخل
إطار سيارة بحيث ُتشل حركتهم تماماً ويفقدون القدرة على التحرك وحماية أنفسهم ليبدأ

الضرب بالهراوات والسياط وأدوات التعذيب األخرى على الظهر والساقين والرأس.

التعذيب بالكهرباءالتعذيب بالكهرباء

ُيربط المعتقل بكرسي أو بسرير حديدي ثم يصعق بالكهرباء، أو يقوم السجناء بتشبيك
كالبات الكهرباء في مناطق حساسة من الجسد، منها منطقة العضو التناسلي، وداخل

الفم، وعلى الرقبة والصدر واليدين والساقين.

بساط الريحبساط الريح

وصف بعض المعتقلين تعرضهم للتعذيب على "بساط الريح". أشار بعضهم إلى أن هذا
األسلوب يشتمل على الربط من اليدين إلى لوح مسطح بحيث ال يمكن للشخص المربوط
أن يحمي نفسه، ويكون الرأس معلقاً في الهواء. قالوا إن األيدي واألقدام كانت ُتربط معًا
ويتم وضع أربطة فوق الصدر والساقين. قال معتقلون آخرون إنه قد تم بسط أطرافهم أو
جذبها على امتدادها، وقال آخرون إن اللوح الخشبي كان ُيطوى إلى نصفين بحيث تالمس

وجوههم أقدامهم، مما يؤدي إلى ألم والمزيد من الصعوبة في القدرة على التحرك.

الكرسي األلمانيالكرسي األلماني

كرسي معدني له أجزاء قابلة للحركة يربط بها الضحية من اليدين والقدمين، يقوم السجان
بثني مسند الكرسي إلى الخلف ليخلق تمددا كبير في العمود الفقري مع ضغط شديد

األلم على عنق الضحية.

الشبح على الكرسيالشبح على الكرسي

روابط ذات عالقة

منشق سوري يروي لـCNN كيف يبدأ
التعذيب في سجون النظام: فحص

طبي وتحسس حجم العضالت
لمعرفة أي مرحلة تعذيب ستبدأ

middleeast/2015/08/21/syrian-/)
(regimes-torture-program

باألرقام حسب انتمائهم وجهة القتل
.. أكثر من 5000 حصيلة قتلى سوريا

في رمضان
middleeast/2015/07/17/syria-/)

(victims-during-ramadan

6657 قتيال حصيلة شهر واحد في
سوريا.. قتلى النظام يتصدرون

القائمة يليهم المدنيون
middleeast/2015/06/02/syria-/)

(victims-may-2015

من حلب إلى قلب باريس... مظفر
سلمان يسّجل "النقطة صفر" على

"ضمير اإلنسانية"
middleeast/2015/05/18/syria-/)

(conflict-exhibition-france

األمم المتحدة: "داعش" ربما ارتكب
أخطر الجرائم الثالث واألمن العراقي

ومليشياته "جرائم حرب"
middleeast/2015/03/19/united-/)

nations-human-rights-report-
(iraq-security-forces

فريمون يكتب لـCNN عن داعش
و"زمن السبايا": كيف تخالفون

القرآن والنبي والتاريخ وسيد قطب؟
middleeast/2014/11/06/isis-/)

says-islam-justifies-slavery-
(what-does-islamic-law-say
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انفوجرافيك
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D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%/) جبهة النصرة
(%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9

(D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%/) داعش

يستخدم السجانون أسلوب الشبح على الكرسي لساعات طويلة من أجل التسبب بآالم ال
ُتحتمل في عضالت الظهر والعنق والساقين، وذلك عبر إرغام السجين على الجلوس بطريقة

أفقية فوق الكرسي مع تقييد يديه وقدميه لألسفل.

وال تقتصر أساليب التعذيب الموثقة من قبل هويمن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية
أخرى على الطرق السابق ذكرها، بل ُسجلت عشرات الطرق األخرى بينها الضرب بالعصي
والمطارق واألسالك المعدنية واالغتصاب والحرق بالماء الساخن أو السجائر واستعمال

األمالح على الجروح.

وذلك إلى جانب التسبب بجروح وشقوق كثيرة في الوجه باستخدام شفرات حادة وربط
األعضاء التناسلية لمنع السجين من التبول وتعليق الضحايا بمراوح السقف وضربهم وهي

تدور وقلع األظافر وإجالس الموقوف فوق أعناق القوارير والوقـوف لساعات طويلة
وتهديد الضحية بأحد القارب.

قد يعجبك أيضاقد يعجبك أيضا

Recommended by  (http://www.outbrain.com/what-is/default/en)

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي ال نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك
بمراجعة إرشادات االستخدام (/community_guidelines/) للتعرف إليها جيدًا. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع

.(/terms/) بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع (/privacy/) اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية

اآلراء الواردة أدناه ال تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

دينيس روس عن سياسات السعودية

و"رؤية المملكة 2030": تحول محوري

بظل اإلصالح االقتصادي
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(dennis-ross-saudi-arabia-reform

وسم "سعوديات نطالب

بإسقاط الوالية" يجتاح

تويتر.. والمنيع يعلق: ال

والية على المرأة إال في

الزواج

http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/09/09/saudi-)
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هل سينجح وقف إطالق

النار في سوريا هذه

المرة؟

http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/09/13/me-)
130916-syria-
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