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‘جھنم’ سجون النظام السوري تفوق خیال الروایات
!12 ديسمبر,2014

يصف معتقلون سابقون لدى النظام السوري “عالما آخر” منفصال عن العالم الواقعي يقبع فیه نزالء السجون الذين يتعرضون يومیا السالیب تعذيب
مبتكرة، من الضرب المبرح والصعق بالكھرباء والتجويع او تقديم طعام ممزوج بالذل والقمامة… “كابوس” يصعب علیھم نسیانه.

ويقول الناشط محسن المصري الذي كان يعمل قبل النزاع في الھندسة المعلوماتیة، انه جرى نقله خالل سنتین بین سجون عدة عانى فیھا االمرين:
ضرب، وتعلیق بالسقف من المعصمین لساعات، واجباره على البقاء عاريا اياما وسط برد الشتاء القارس.

ومن اسوأ ما تعرض له، “ذات يوم، أخرجونا الى الممرات لرش مبیدات للحشرات داخل الزنزانات. وبسبب بخ المبیدات، صارت الصراصیر تخرج الى
الممرات وتطلع على وجوھنا، ونحن اعیننا معصوبة وايدينا مقیدة وراء ظھورنا. حملوا الصراصیر ووضعوھا داخل مالبسنا، ثم بخوا مبیدات علینا”.

ومحسن المصري، واسمه مستعار، واحد من حوالى مئتي الف معتقل سجنتھم السلطات منذ بدء النزاع في منتصف آذار/مارس 2011، بسبب
انشطتھم المناھضة لنظام الرئیس بشار االسد.

ويقول المرصد السوري لحقوق االنسان ان حوالى اثني عشر الف سجین قضوا نتیجة التعذيب داخل ھذه السجون، باالضافة الى وجود آالف المفقودين
الذين ال يعرف مصیرھم.

ويقول ناشط من دمشق يقدم نفسه باسم محمد سمعان (33 عاما)، “ال شيء مما قرأته او سمعته عن روايات الشعوب االخرى كان في امكانه ان
يحضرني لتجربة االعتقال الرھیبة التي مررت بھا”، مضیفا “اكتشفت ان ھناك عالما آخر مرعبا موجودا في سوريا”.

وكان سمعان يتحدث بھدوء، وھو ينفث من سیجارة ويتذكر، “سجنت مرتین بسبب نشاطي ضد نظام االسد، المرة االولى لتسعة اشھر، والمرة الثانیة
الربعة اشھر. وفي المرتین، تعرضت السوأ انواع التعذيب النفسي والجسدي”.

وقال له مرة احد المحققین في فرع امني في دمشق “نحن ال نعذبكم بسبب نشاطكم ضد النظام. انتم ال تؤثرون علینا، انما نعذبكم الننا نتلذذ بتعذيب
الناس”.

ويشیر سمعان الى انه تعرض للصعق بالتیار الكھربائي. “ثم طلب مني المحقق ان أكتب كل ما أعرف” عن نشاط المعارضین، و”لم أشعر بالرعب مرة
كما شعرت في ذلك الوقت. فعل كل شيء لتحطیمي”.

ويتحدث المصري (36 عاما) من جھته باسھاب عن تفاصیل تبقى محفورة في ذاكرته.

تم توقیفه على الحدود بینما كان يحاول العبور الى لبنان المجاور. وسلم الى فرع االمن العسكري في دمشق حیث كان المحققون “يشتمون زوجتي
ويھددون باعتقالھا واغتصابھا”. بین جولة تحقیق واخرى، “كانوا يوقفونني عاريا في الخارج، ثم يدخلونني ويطرحون االسئلة وھم ينھالون علي ضربا”.

بقي في الفرع سبعة اشھر، وكان المكان الذي ينام فیه “مساحته 36 مترا مربعا، ويضم خمسین شخصا في البداية، ثم اصبحوا مئة”.

ويشیر سوري ناشط في مجال الدفاع عن حقوق االنسان رافضا الكشف عن ھويته الى وجود اكثر من مئة سجن ومركز اعتقال في انحاء البالد، بینھا
سجنا عدرا وصیدنايا قرب دمشق اللذان مر فیھما كل من المصري وسمعان.

ويتحدث عن شبكة من السجون السورية والفروع االمنیة ومراكز االعتقال السرية التي يصفھا بـ”الكابوس”، بینھا “ثالثون الى اربعین فرعا امنیا غیر
قانونیة” بمعنى انھا غیر مخولة ابقاء معتقلین لديھا، “باالضافة الى عدد غیر محدد من مراكز االعتقال السرية”.

ويضیف الناشط “ھناك اربعة اجھزة امنیة في سوريا، وكل منھا يبذل اقصى جھده لیثبت انه اكثر عنفا من االجھزة االخرى”.

ويمنع المحامون من مقابلة موكلیھم، كما يمنعون من المثول امام المحاكم المیدانیة، ما يحرم المعتقل من ادنى مقومات الدفاع المشروع عن النفس.

وتقول الناشطة في مجال حقوق االنسان سیما نصار “في الفروع، نوعیة الطعام سیئة جدا ومحدودة. الطبابة معدومة، ونادرا ما يتلقى المعتقل
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تخبط في صفوف قوات النظام
وحلفائھا بعد قطع طريق اإلمداد

الرئیسي لھا في حلب و
اشتباكات شھدھا ريف السويداء

     
!8 أغسطس,2016

اشتباكات متواصلة بالغوطة
الشرقیة وشھداء في ريف درعا
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قوات النظام تستھدف ريفي
حماة والقنیطرة
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التركي بريف الحسكة وخسائر

بشرية في مدينة دير الزور
!8 أغسطس,2016

اشتباكات مستمرة بريف الالذقیة
والطائرات الحربیة تقصف إدلب

وريفھا
!8 أغسطس,2016

اشتباكات في ريف السويداء
ومنطقة داريا وقصف على
غوطتي دمشق والزبداني

!7 أغسطس,2016

مساعدة طبیة. عندما يصاب بكسور او بجلطة مثال، قد ينقلونه الى المشفى العسكري الذي ھو مثل الفرع تماما، يقوم الممرضون فیه بدور السجانین
ويستخدمون الضرب واالھانات”.

دخل المصري السجن وكان وزنه اكثر من مئة كیلوغرام، وخرج منه وھو يزن اقل من خمسین كیلوغراما.

ويقول “كنا نأكل وجبة واحدة في الیوم، رغیف خبز او اقل او خمسة مالعق من االرز.. ربع حبة بطاطا احیانا، او ثالث حبات زيتون وثلث بیضة”.

ويضیف “كان يوضع الطعام عند الباب، وعلینا سحبه بسرعة كبیرة، الن الحراس كانوا ينھالون بالضرب المبرح على االيدي التي تمتد لسحب الطعام”،
مشیرا الى ان احد الضباط عمل مرة على مزج میاه من كرسي الحمام بالطعام، و”مع ذلك اكلناه، الننا كنا جائعین”.

واصدر االسد في حزيران/يونیو مرسوم عفو كان يفترض ان يشمل عشرات االف المعتقلین، بموجب نصه، لكن تم االفراج عن العشرات فحسب، بینھم
اقل من خمسة من الناشطین المعروفین.

وتقول سیما نصار “الناس الذين نعتبرھم صانعین للحدث، ال يفرج عنھم، ‘النظام’ يخاف منھم ومن تأثیرھم”.

بدأ النزاع في سوريا بحركة احتجاجیة سلمیة، وظل الناشطون ينظمون تظاھرات تطالب باسقاط النظام الشھر طويلة ويواجھون بالقمع والسجن
واطالق النار. تدريجیا تحول النزاع عسكريا. ويقول الناشطون ان معظم الذين قادوا حركة االحتجاج ھم في السجن او مفقودون، او قتلوا او ھاجروا.

اما الذين تمكنوا من الخروج من السجن، فھم في صراع يومي مع الذكريات الموجعة.

ويقول سمعان “الذكريات تسكنني وتطاردني كل يوم، عندما آكل، عندما أنام… الوضع غاية في القبح ھناك. بعض االمور ال يمكنني حتى التكلم عنھا”.
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السابق:
المعارضة السورية تقتل 311 مدنیا بمدافع

«(جھنم) التالي:
113 قضوا أمس، بینھم 39 من قوات النظام
والمسلحین الموالین لھا، و47 من الكتائب

المقاتلة وجبھة النصرة وتنظیم “الدولة
اإلسالمیة” والكتائب  اإلسالمیة.

«

آخر المواد المنشورة

تخبط في صفوف قوات النظام وحلفائھا بعد
قطع طريق اإلمداد الرئیسي لھا في حلب و

اشتباكات شھدھا ريف السويداء      
!8 أغسطس,2016

اشتباكات متواصلة بالغوطة الشرقیة
وشھداء في ريف درعا

!8 أغسطس,2016

قوات النظام تستھدف ريفي حماة والقنیطرة
!8 أغسطس,2016

شھید برصاص حرس الحدود التركي بريف
الحسكة وخسائر بشرية في مدينة دير الزور

!8 أغسطس,2016

اشتباكات مستمرة بريف الالذقیة والطائرات
الحربیة تقصف إدلب وريفھا

!8 أغسطس,2016

األكثر قراءة

صواريخ التاو األمريكیة تستھدف قوات سوريا
الديمقراطیة

!12 يونیو,2016

إعدام “مسؤول االغتیاالت” في جبھة النصرة
بالعاصمة دمشق

!4 مايو,2016

مقتل ابن عم بشار األسد بعدة طلقات في
الرأس

!14 مارس,2015

بعد اقتیادھم للعراق واستجوابھم… قیادة
تنظیم “الدولة اإلسالمیة” تطرد 32 أمنیاً من

صفوفھا وتجعلھم “من عوام المسلمین”
!13 مايو,2016

أكثر من 73 قضوا وقتلوا خالل سیطرة جند
األقصى النصرة والفصائل على بلدة خان

طومان وقرى قربھا جنوب حلب
!6 مايو,2016

مقاالت متفرقة

سوريا تطالب مجلس األمن باتخاذ إجراءات
رادعة وعقابیة ضد السعودية وتركیا وقطر

بسبب “دعم اإلرھاب”
!5 يونیو,2016

من بغداد إلى دمشق وبیروت
!20 يونیو,2014

ثورة سورية ومعالم االنتصار
!31 يولیو,2015

اشتباكات في غوطة دمشق الشرقیة
!5 فبراير,2015
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‘جھنم’ سجون النظام السوري تفوق خیال الروایات
!12 ديسمبر,2014

يصف معتقلون سابقون لدى النظام السوري “عالما آخر” منفصال عن العالم الواقعي يقبع فیه نزالء السجون الذين يتعرضون يومیا السالیب تعذيب
مبتكرة، من الضرب المبرح والصعق بالكھرباء والتجويع او تقديم طعام ممزوج بالذل والقمامة… “كابوس” يصعب علیھم نسیانه.

ويقول الناشط محسن المصري الذي كان يعمل قبل النزاع في الھندسة المعلوماتیة، انه جرى نقله خالل سنتین بین سجون عدة عانى فیھا االمرين:
ضرب، وتعلیق بالسقف من المعصمین لساعات، واجباره على البقاء عاريا اياما وسط برد الشتاء القارس.

ومن اسوأ ما تعرض له، “ذات يوم، أخرجونا الى الممرات لرش مبیدات للحشرات داخل الزنزانات. وبسبب بخ المبیدات، صارت الصراصیر تخرج الى
الممرات وتطلع على وجوھنا، ونحن اعیننا معصوبة وايدينا مقیدة وراء ظھورنا. حملوا الصراصیر ووضعوھا داخل مالبسنا، ثم بخوا مبیدات علینا”.

ومحسن المصري، واسمه مستعار، واحد من حوالى مئتي الف معتقل سجنتھم السلطات منذ بدء النزاع في منتصف آذار/مارس 2011، بسبب
انشطتھم المناھضة لنظام الرئیس بشار االسد.

ويقول المرصد السوري لحقوق االنسان ان حوالى اثني عشر الف سجین قضوا نتیجة التعذيب داخل ھذه السجون، باالضافة الى وجود آالف المفقودين
الذين ال يعرف مصیرھم.

ويقول ناشط من دمشق يقدم نفسه باسم محمد سمعان (33 عاما)، “ال شيء مما قرأته او سمعته عن روايات الشعوب االخرى كان في امكانه ان
يحضرني لتجربة االعتقال الرھیبة التي مررت بھا”، مضیفا “اكتشفت ان ھناك عالما آخر مرعبا موجودا في سوريا”.

وكان سمعان يتحدث بھدوء، وھو ينفث من سیجارة ويتذكر، “سجنت مرتین بسبب نشاطي ضد نظام االسد، المرة االولى لتسعة اشھر، والمرة الثانیة
الربعة اشھر. وفي المرتین، تعرضت السوأ انواع التعذيب النفسي والجسدي”.

وقال له مرة احد المحققین في فرع امني في دمشق “نحن ال نعذبكم بسبب نشاطكم ضد النظام. انتم ال تؤثرون علینا، انما نعذبكم الننا نتلذذ بتعذيب
الناس”.

ويشیر سمعان الى انه تعرض للصعق بالتیار الكھربائي. “ثم طلب مني المحقق ان أكتب كل ما أعرف” عن نشاط المعارضین، و”لم أشعر بالرعب مرة
كما شعرت في ذلك الوقت. فعل كل شيء لتحطیمي”.

ويتحدث المصري (36 عاما) من جھته باسھاب عن تفاصیل تبقى محفورة في ذاكرته.

تم توقیفه على الحدود بینما كان يحاول العبور الى لبنان المجاور. وسلم الى فرع االمن العسكري في دمشق حیث كان المحققون “يشتمون زوجتي
ويھددون باعتقالھا واغتصابھا”. بین جولة تحقیق واخرى، “كانوا يوقفونني عاريا في الخارج، ثم يدخلونني ويطرحون االسئلة وھم ينھالون علي ضربا”.

بقي في الفرع سبعة اشھر، وكان المكان الذي ينام فیه “مساحته 36 مترا مربعا، ويضم خمسین شخصا في البداية، ثم اصبحوا مئة”.

ويشیر سوري ناشط في مجال الدفاع عن حقوق االنسان رافضا الكشف عن ھويته الى وجود اكثر من مئة سجن ومركز اعتقال في انحاء البالد، بینھا
سجنا عدرا وصیدنايا قرب دمشق اللذان مر فیھما كل من المصري وسمعان.

ويتحدث عن شبكة من السجون السورية والفروع االمنیة ومراكز االعتقال السرية التي يصفھا بـ”الكابوس”، بینھا “ثالثون الى اربعین فرعا امنیا غیر
قانونیة” بمعنى انھا غیر مخولة ابقاء معتقلین لديھا، “باالضافة الى عدد غیر محدد من مراكز االعتقال السرية”.

ويضیف الناشط “ھناك اربعة اجھزة امنیة في سوريا، وكل منھا يبذل اقصى جھده لیثبت انه اكثر عنفا من االجھزة االخرى”.

ويمنع المحامون من مقابلة موكلیھم، كما يمنعون من المثول امام المحاكم المیدانیة، ما يحرم المعتقل من ادنى مقومات الدفاع المشروع عن النفس.

وتقول الناشطة في مجال حقوق االنسان سیما نصار “في الفروع، نوعیة الطعام سیئة جدا ومحدودة. الطبابة معدومة، ونادرا ما يتلقى المعتقل

آخر المقابالت

مدير المرصد
السوري:: ضربة

قاسمة وكبیرة
وجھتھا الفصائل

للنظام السوري وحزب هللا
اللبناني وايران وروسیا، الذين
كانوا يراھنون بالسیطرة على
حلب بالكامل وحاصروا أحیائھا

الشرقیة، ففي خالل اسبوع
تمكنت الفصائل من كسر وھد

ھذا الحصار
!8 أغسطس,2016

تابع مدیر المرصد السوري لحقوق اإلنسان
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صواريخ التاو األمريكیة تستھدف قوات سوريا
الديمقراطیة

!12 يونیو,2016

إعدام “مسؤول االغتیاالت” في جبھة النصرة
بالعاصمة دمشق

!4 مايو,2016

مقتل ابن عم بشار األسد بعدة طلقات في
الرأس

!14 مارس,2015

بعد اقتیادھم للعراق واستجوابھم… قیادة
تنظیم “الدولة اإلسالمیة” تطرد 32 أمنیاً من

صفوفھا وتجعلھم “من عوام المسلمین”
!13 مايو,2016

أكثر من 73 قضوا وقتلوا خالل سیطرة جند
األقصى النصرة والفصائل على بلدة خان

طومان وقرى قربھا جنوب حلب
!6 مايو,2016

بعد معارك قصیرة ..جیش اإلسالم يسیطر
على بلدتین محاذيتین لدوما في غوطة

دمشق الشرقیة
!7 مايو,2016

إعدام قیادي في جبھة النصرة بضربة سیف
!21 يونیو,2015
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األشھر األخیرة تعلیقات

الرئیسیة األخبار محافظات لقاءات و حوارات وثائق و حقائق تغطیات المرصد منظمات و أحزاب مقاالت و آراء عن المرصد إتصل بنا

قوات النظام تستھدف ريفي حماة والقنیطرةآخر األخبار!s"%&أدخل كلمة البحث ...$
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