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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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غسان الجباعي

تشرين الثاني/ نوفمبر 18, 2014

صیف صحراوي وحرارة خانقة والذباب يمأل المكان، والشمس ترصف مرايا بريقھا فوق

الجدران، تقطّع الفضاء المغلق إلى مربعات ودوائر ومثلثات متداخلة.. مشھد موّار

ومتنوع لدرجة التشتت: مجموعة ھائلة من المثقفین في مكان بلید ضیق األفق،

تستخف به أشعة الشمس وتعربد فیه. كل اثنین أو ثالثة يقومون بعمل يبدو للوھلة

األولى منعزالً عن اآلخر. أحدھم يقوم بحك حبات الزيتون على األرض أو على

الجدران، لیصنع سبحة أو عقداً. أحدھم يجدل خیوطاً أو يعالج ضلعاً من العظم نظفه

وخبأه من غداء البارحة لیصنع منه قلماً مدبب الرأس.. كانت األوراق واألقالم ممنوعة،

فصنعنا أقالماً من العظام، وأوراقاً من «سلفان» علب السجائر. كنا نقوم بصقلھا،

لتصبح صفحات قابلة للكتابة بواسطة الضغط. وكنا نكتب علیھا األشعار والقصص

والمقاالت. حتى إننا أصدرنا جريدة كنا ننشرھا كل صباح على خیط مشدود. كان

أحدھم يكتب، وآخر يحفّ حجراً بحجر، ال لیشعل ناراً بل لیصقل الواحد بواسطة

اآلخر…. زوجان أو أكثر يلعبان الشطرنج، المصنوع محلیاً من العجین أو الخشب، على

قطعة من قماش مخططة بالطباشیر. أربعة أو خمسة أشخاص يتفرجون على اللعب.. بعضھم يذھب باتجاه المرحاض وآخرون يعودون منه. اثنان

مستلقیان يناقشان بصوت منخفض مفھوم الوطنیة والدكتاتورية. أحدھم يحضن ركبتیه ويراقب الضوء عبر النافذة.. أحدھم يتناوب مع جاره على سیجارة

ناعورة.. أحدھم يرتب بطانیاته.. أحدھم يجلس ساھماً جامداً، ينظر في نقطة واحدة.. أحدھم يدلك ظھر زمیله.. أحدھم ينظف أظافر قدمیه ويغني.. أما

الباقون فیتحركون كالمجانین جیئة وذھاباً والھدف الوحید ألفعالھم، كان الذبّان..

األيدي تطرد الذباب بشكل ال إرادي، لكن المدخنین، جمیع المدخنین، كانوا يطاردون الذباب عن قصد. لم يكن لديھم أدوات الصطیاده، فاضطروا

الستخدام األيدي والشحّاطات والخرق..

أعلم أن الحديث عن الذبان والشحاطات والخرق ال يلیق بحكاية محترمة أو ذاكرة وقورة. لكن الذباب أصبح في حیاتنا بطالً وقضیة، حشرت في ذاكرتنا

رغماً عنا، وتحولت تلك القضیة إلى مشھد سريالي مأساوي..

عندما كنا في الزنازين، ورغم أن الظروف كانت عصیبة واستثنائیة: تحقیق وتعذيب وتوتر ومواجھة وصراع إرادات وصراخ وخوف واعترافات.. كان التدخین

يسبب لنا مشكلة حقیقیة، غیر أن حلھا كان بسیطاً جداً. أرادوھا وسیلة إلذاللنا والضغط علینا، إذن، فلنتوقف عن التدخین وينتھي األمر. كانت تلك

المرة األولى التي تمكنتُ فیھا من وقف التدخین، لكنني، بعد انتھاء التحقیق، وعندما اجتمعنا في مھجع واحد، أصبحت سیجارة الناعورة تساوي جزءاً

من الحرية والكرامة..

كانت الزيارات ممنوعة، ولم نكن نملك أي حق من حقوقنا البشرية أو حتى الحیوانیة. لم نكن أصالً، نملك نقوداً لشراء ما يكفینا من حقوق. كنا نملك 43 علبة ناعورة و20 علبة حمراء فقط. وكان

عددنا ثالثة وسبعین نفراً. عدد المدخنین منھم يتجاوز الثلثین. أما الذبان فقد كان أسراباً متعاضدة تحجب،

في اللیل الجدران والسقف والزوايا، وتحجب في النھار الرؤية والتنفس وضوء الشمس القادم من النوافذ الضیقة المستطیلة.. ينھض الشاويش كل ثالثة

أيام في العاشرة صباحاً ويبدأ بتوزيع حصص السجائر المخصصة للمدخنین: 9 سجائر حمراء و18 سیجارة ناعورة. أي بمعدل 3 سجائر حمراء و 6 سجائر

ناعورة في الیوم.. ولكل حسب رغبته. كان لدينا فائض في الذبان وندرة في السجائر، ولذلك اقترح علینا الدكتور نادر، وقد كان أستاذاً لمادة التجارة

واالقتصاد في جامعة تشرين، وبعد شرح مسھب لمعنى المقايضة وفوائدھا ودورھا التاريخي في مسیرة االقتصاد، اقترح أن نقايض الذبان بالسجائر. لم

يكن ھو من المدخنین, وسمّاھا لعبة، وقبلنا أن نلعبھا. وبدأت المنافسة: كل من يقتل خمسین ذبابة يحصل على سیجارة ناعورة، وكل من يقتل

سبعین، يحصل على سیجارة حمراء بكامل طولھا وبھائھا.
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