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حكايات المعتقل، يكتبھا غسان الجباعي على حلقات

عن أسئلة السھل الممتنع في
القضیة السورية
!7 أغسطس,2016

السوريون في عین العاصفة
التركیّة!

!7 أغسطس,2016

 مشروع «الشرق األوسط الكبیر»
متى بدأ؟ وأين ينتھي؟

!6 أغسطس,2016

حكايات المعتقل – يكتبھا غسان الجباعي على حلقات

حكایات المعتقل، یكتبھا غسان الجباعي على حلقات – الحلقة األولى
!27 نوفمبر,2014

غسان الجباعي

تشرين الثاني/ نوفمبر 3, 2014

سجن تدمر- 1984

لن أنسى ذلك الیوم النادر الذي فتحوا فیه أبواب جمیع المھاجع في سجن تدمر

العسكري، بما في ذلك مھاجع اإلخوان المسلمین، وطلبوا من الجمیع أن

يجلسوا على أرض الساحة، بمحاذاة الجدار الذي يحیط بكل مھجع. كان يوماً

مشمساً، وكان مجرد الجلوس عقوبة لمعتقل يشتھي أن يتحرك ويمشي تحت

الشمس.

كان الغموض يسیطر على الموقف. فالحراس الذين يعتلون سطح المھجع كانوا

أكثر مما يجب.. والملفت أيضاً أنھم ثبتوا مكبّرات صوت بدائیة خلف األسالك

الشائكة التي كانت تحجب، حتى سماء الساحات، تحسباً ألي ھجوم محتمل

من الفضاء..

تبین لنا أخیراً أنھم سیبثون لقاءاً صحفیاً للسید رئیس الجمھورية «حافظ

األسد»، تجريه صحیفة أمريكیة، لم أعد أذكر اسمھا.. وما إن بدأ البث حتى

وقف حراس السطح باستعداد، وطلب منا الحارس األرضي أن نقف أيضاً، فوقفنا.. وخیم علینا صمت غامض مُقلق، وتوقنا جمیعاً أن نسمع خبراً

ھاماً.. وتتالت األسئلة واألجوبة نحو ساعة، ونحن نقف باستعداد وننتظر.. كان عدد مھجعنا فقط أكثر من 70 رجالً, وكان عدد السجناء في تدمر

وحدھا، يفوق 10000 رجالً وطفالً وامرأة..

وكم كانت دھشتنا كبیرة عندما سألته المذيعة عن آالف المعتقلین السیاسیین في السجون السورية، وقال لھا بالحرف: «ال يوجد لدينا معتقلون

سیاسیون في سورية. ھذه الدعايات جزء من الحملة اإلمبريالیة الصھیونیة المعادية لنا»…

لم نجرؤ على النظر إلى الحراس أو حتى في وجوه بعضنا.. كدنا نصدق أننا غیر موجودين, وأن ما يقوله األب القائد، على المأل، ھو الحقیقة! لكن

الحارس األرضي، ما إن انتھى اللقاء حتى صرخ بنا مستعجالً: على المھجع.. يا Ü فوتوا على المھجع.. بسرعة.. لكنه قال ذلك محاوالً أال ينظر

في عیوننا..

مقاالت ممثالة

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
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!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
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!6 مايو,2016

بعد معارك قصیرة ..جیش اإلسالم يسیطر
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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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