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هکذا تمّ اغتصاب "مازن" داخل سجون النظام
السوري

قد یتوّقع الداخل الى أقبیة النظام السوري مختلف أنواع التعذیب، التي یصل بعضھا حدّ الموت. وقد تتوّقع المرأة السوریة عند
اعتقالھا تعّرضھا لالغتصاب كجزء من التعذیب أیضاً. لكن أن یتم اغتصاب الرجال في نوع جدید من أنواع الضغط النتزاع

االعترافات أو االنتقام، فھذا ھو ما ال یعرفھ كثیرون عما یجري داخل معتقالت النظام السوري.
 

جمیع الرجال الذین تعرضوا لالغتصاب وبدون استثناء ال یتحدثون عّما حصل لھم. ُتسَمع قصص االغتصاب في معتقالت
النظام "ھمساً"، لكون القضیة تعتبر من أكثر القضایا حساسیًة لدى المجتمع العربي، الذي یتكتم على حاالت االغتصاب لدى

النساء، فكیف إذا كان الرجال ھم من تعرضوا لالغتصاب.
 

"مازن" (إسم مستعار)، في الـ27 من العمر من أبناء مدینة دمشق، ناشط في مجال اإلغاثة وینضوي في إحدى التنسیقیات
الداعمة للثورة، تم اعتقالھ من قبل فرع المخابرات الجویة بدمشق منذ ثمانیة أشھر خالل كمین ُنِصب لھ ولعدد من رفاقھ.
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قرر مازن أن یروي ما حدث معھ وتحدیداً تعرضھ لالغتصاب مع رفاقھ، ألنھ أدرك أنھ من الضرورة بمكان كشف ما یحدث
للمعتقلین في سجون النظام.

 
عند االعتقال كان ھمّ المحقق معرفة مكان شحنة من المواد الطبیة والغذائیة المّتجھة إلى مدینة حمص، وھي كانت مخصصة
ألحیاء محاصرة فیھا عدد كبیر من قوات "الجیش السوري الحر". فتمّ استخدام العدید من أسالیب التعذیب مع "مازن" ورفاقھ

الخمسة، لدرجة باتت فیھا أجسادھم غیر قادرة على تحّمل المزید. لم یعد باستطاعة أحدھم الوقوف من شدة اإلنھاك والضرب.
ویقول مازن: "طوال شھر كامل من الضرب والتعذیب لم أستطع أنا ورفاقي الخمسة الوقوف على أقدامنا، حتى أن أحد رفاقي

باتت قدمھ الیسرى شبھ مشلولة عن الحركة، لكننا لم نعترف عن مكان الشحنة وكّنا دوماً ننكر عالقتنا بھا، إلى حین اعترف أحد
ً وقد علمنا في ما بعد أن الشحنة رفاقي نتیجة تعّرضھ لتعذیب شدید عن مكانھا، فذھب األمن وداھم المستودع، إال أنھ كان فارغا

كانت أُخرجت من، وتم إیصالھا الى حمص".
 

ً الى حمص، كانت الكارثة. ویضیف مازن: "جمعنا المحّقق، وھو وبعد معرفة أمن النظام السوري أن الُشحنة تم تسلیمھا فعلیا
برتبة عقید من مدینة الالذقیة، وقال لنا: أنتم تساعدون اإلرھاببین على قتلنا، وسوف اضعكم بین یدي من ھو متشّوق لوضع

شرفكم وكرامتكم في األرض، فنحن ال نرحم أعداءنا". وأكمل مازن: "توّقعنا في البدایة اننا امام الموت تحت التعذیب اال أن ما
ً مما توقعناه، إذ تم وضعنا جمیعاً في زنزانة جماعیة واحدة، وكنا عراة بالكامل وضمن تبّین بعد ذلك كان أقسى وأكثر ألما

وضعیة تسمح للمعتدي باغتصابنا، ثم دخل أربعة اشخاص لم تكن لھجتھم عربیة أبداً، ومعھم اثنان آخران یحمل واحد منھما
كامیرا صغیرة بحجم الید بدأ بتصویر اغتصابنا واحداً تلو اآلخر دون أن یظھر وجھ االشخاص الذین یعتدون علینا".

وأضاف مازن: "أیدینا كانت مقیدة تجاه الحائط، فیما تم وضع جسدنا على طاولة وتم تقیید األرجل بأسفل الطاولة، وكان
االغتصاب یتم بشكل وحشي، والبعض من رفاقي تم استخدام عصى في اغتصابھ، وَمن كان یصور عبر الكامیرا قال لنا: لو

بوا أخواتكم خارج البلد لكّن اآلن مكانكم أیھا الحثالة". أنكم لم تھِرّ
 

وأوضح مازن أن عملیة االغتصاب "كانت تتكرر كل ثالثة أیام تقریباً، وفي بعض األحیان كان یتم استدعاء كل شخص على
حدة، ویتم اغتصابھ بشكل جماعي، ویجبر على القیام بإیحاءات جنسیة من قبل نفس األشخاص الذین ال یتكلمون اللغة العربیة".
وأضاف: "أحد رفاقي فقد قدرتھ على النطق منذ الیوم األول لالغتصاب، وحاول االنتحار عدة مرات في داخل الفرع ولم تنجح

جمیع محاوالتھ".
 

ً ھذه القضیة الشائكة التي یعجز الكثیرون مّمن تعرضوا لھا التحدث عنھا، استطاع مازن الحدیث عنھا ولو بشكل بسیط، سعیا
منھ للتأكید أنھ ورفاقھ "لیسوا الحالة الوحیدة ضمن معتقالت النظام التي تعتمد أبشع أنواع التعذیب الجسدي والنفسي في سبیل

نزع المعلومات او االنتقام احیاناً من المعتقلین".
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