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مقدمة

تقديم
يعيــش الســوريون كارثــة دمويــة قـ َّـل مثيلهــا عــر التاريــخ اإلنســاين ،كل ذلــك
ألنهــم تجــرؤوا عــى املطالبــة بالحريــة والدميقراطيــة؛ ومــن فصولها اعتقــال مئات
آالف الســوريني ،يف ظــروف مهولــة ،فيهــا التعذيــب ،والقتــل تحــت التعذيــب،
واإلخفــاء القــري ،والحجــز بظــروف ال تطيقهــا حتــى الحيوانــات .وإذ نتطلــع
كمدافعــن عــن حقــوق اإلنســان إىل انتصــار النــاس يف انتـزاع حريتهــم وحقوقهــم،
فــإن أكــر مــا يشــغلنا يف "املركــز الســوري للدراســات واألبحــاث القانونيــة" يف
هــذه املعركــة الدميقراطيــة هــو انتصــار الســوريني يف معركــة اســتعادة صوتهــم.
ونحــن نعلــم أن مــن ذلــك قدرتهــم عــى روايــة حكايتهــم الجامعيــة ،وحكاياتهــم
الفرديــة ،كــا حصلــت مــن دون قيــد أو رشط .ويف هــذا الســياق تــأيت هــذا
الرسديــات املتحــررة مــن كل قيــد ،مبــا فيهــا قيــد املنهــج ،لتشــجيع الناشــطني
الســوريني عــى رسد قصصهــم وتجاربهــم ،ونقــل تجــارب أف ـراد مــن مجتمعهــم،
وعــى مقاومــة مســاعي ســلطة األســد وحلفائهــا إلجبارهــم عــى العــودة إىل
مملكــة الصمــت ،وهــو مــا يدعــم أيضً ــا مســار العدالــة املنشــودة عــى غــر
صعيــد؛ فجــرأة مــن وقعــت عليهــم االنتهــاكات عــى القــول رشط الزم ليكــون
هنــاك محاكــات.

يف رحلــة مــع املعت َقــل الســوري منــذ لحظــة اعتقالــه ودخولــه إىل أفــرع األمــن
ً
وصــول إىل اللحظــات األوىل يف
ومــا أكرثهــا -واســتجوابه ومحاكمتــه صور ًّيــا،الزنزانــة ولحظــات انتظــاره ،رمبــا لشــهور أو لســنوات حتــى تحــن لحظــة اإلفـراج
عنــه أو لحظــة إعدامــه ،تلــك رحلــة ال تتــم إال بالصــر ،فهــو بالنســبة إىل املعتقلــن
مفتــاح الفــرج ووســيلة التحمــل الوحيــدة.
بعــض املعتقلــن قــدّ ر اللــه لهــم أن يــروا النــور مــرة أخــرى ،فــكان لزا ًمــا
علينــا أن نســمع منهــم قصصهــم التــي تصــل إىل حــد الالمعقــول ،ثــم تســجيلها،
لجعــل العــامل يســمع رصخاتهــم .وورد يف رسديــات املعتقلــن تلــك أســاء ســجون
ومستشــفيات ذاقــوا فيهــا أقــى صنــوف التعذيــب ،لــذا وجدنــا مــن املفيــد
تقديــم معلومــات عنهــا اســتقيناها مــن مصــادر موثوقــة ،لتتكامــل مــع الرسديات
يف تســليط الضــوء عــى جوانــب مــن آلــة القهــر األســدية وبعــض أدواتهــا.

املعدتان

املحامي أنور البني

رئيس املركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية
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محمــد – أ يبلــغ مــن العمــر  38ســنة ،وينحــدر
مــن مدينــة جــر الشــغور ،ويعيــش يف "منطقــة
ـائق
الرمــل" يف مدينــة الالذقيــة .كان يعمــل سـ َ
ّ
خــط الالذقيــة-
ســيار ٍة لنقــل البضائــع عــى
إدلــب .وقــد شــارك محمــد يف املظاهــرات
الســلمية ،واعتقلــه "فــرع األمــن العســكري" يف
مدينــة الالذقيــة أول مــ ّرة مــدة شــهر وعــرة
أيــام عــى خلفيــة مشــاركته يف االحتجاجــات،
2014 //11 //10
ـم اعتقــل مــرة ثانيــة يف تاريــخ 10
ثـ ّ
وبقــي يف املعتقــل حتــى تاريــخ .2016 //66 //١١
يقــول محمــد :خرجــت مــن املعتقــل بعــد أن و ّقعــت عــى ورقــة تعهــد،
وعــدت إىل عمــي ،وأصبحــت أمــارس حيــايت املعتــادة ،وذات يــوم جــاء إ ّيل جــاري،
وكان ابنــه مطلوبًــا لـــأمن العســكري ،وكان عنــدي وقتهــا طلبيــة إىل مدينــة
رسمــدا يف ريــف إدلــب ،فطلــب منــي أن آخــذ ابنــه معــي ،فقلــت لــه" :تكــرم
عينــك" ،وأوصلــت ابنــه الــذي يدعــى أحمــد إىل املناطــق املحــررة.
وبعــد خمســة عــر يو ًمــا يف تاريــخ  2014/1/10كنــت قاد ًمــا مــن الشــام
وتوقفــت عنــد حاجــز جبلــة؛ "حاجــز الربجــان" التابــع لـــ "فــرع األمن العســكري"
فاعتقلــوين وبقيــت أكــر مــن خمــس ســاعات يف الفــرع يف جبلــة ،بعدهــا تــم
تحويــي إىل "فــرع أمــن الدولــة" يف حــاة ،وبقيــت هنــاك خمســة عــر يو ًمــا.
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كان هنــاك عســاكر يدخلــون إىل الزنزانــة ويقومــون بــريب ،وبعدهــا أذهــب
إىل غرفــة التحقيــق مكبــل اليديــن ومعصــوب العينــن .يبــدأ املحقــق بالتحقيــق
معــي ،ويقــول :أنــت تتعامــل مــع مســلحني وتهــ ّرب مســلحني وكنــت تســاعد
العســاكر عــى االنشــقاق ومتــول اإلرهابيــن .لكننــي كنــت أنكــر كل هــذا الــكالم
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الــذي يوجهــه املحقــق إيل ،وأقــول لــه :ال أعلــم شــي ًئا.
يف "فــرع أمــن الدولــة" بحــاة كان هنــاك محقــق برتبــة مســاعد أول يُدعــى
"قــي" ولقبــه "أبــو جعفــر" ،وكان هــذا املحقــق "أبــو جعفــر" يخــدم يف مدينــة
جــر الشــغور يف "فــرع أمــن الدولــة" ،بعدهــا انتقــل إىل مدينــة حــاة .أخــرين
أنــه يعــرف أهــي وطلــب منــي أن أتكلــم ،وقــال يل :كيــف اســتطعت أن تهـ ّرب
اإلرهــايب أحمــد مــن الالذقيــة إىل مناطــق اإلرهابيــن؟ أخربتــه أين ال أعــرف شــي ًئا
را عــى
عــن هــذا األمــر ،فأخــرين أن التقريــر موجــود أمامــه ،لكننــي كنــت م ـ ًّ
أننــي ال أعــرف شــي ًئا ،وأننــي مل أقــم بإيصــال أي شــخص إىل املناطــق املحــررة،
عندهــا بــدأ بتهديــدي وقــال :إذا مل تتكلــم ســوف نقــوم بتحويلــك إىل الشــام.
تعرضــت للتعذيــب يف "فــرع أمــن الدولــة" بحــاة؛ حيــث كنــت أوضــع عــى
رضب بواســطة عصــا ثخينــة ،وبعدهــا أوضــع يف دوالب ســيارة
بســاط الريــح ،1وأُ َ
مكبــل اليديــن ومعصــوب العينــن ويتــم رضيب.
ـت إىل "الفــرع  2"248يف دمشــق ،وعندمــا وصلــت إىل الفــرع
بعــد فــرة نُ ِقلـ ُ
تــم وضعــي يف زنزانــة وتعليقــي عــى الحائــط وشــبحي؛ بقيــت مشــبو ًحا مــدة
يومــن مــن دون طعــام أو رشاب ،ومل يتكلــم أحــد معــي وقتهــا .وبعــد يومــن
طلبنــي محقــق إىل غرفــة التحقيــق فذهبــت إليــه مــع عســاكر مكبــل اليديــن
ومعصــوب العينــن .وصلــت إىل غرفــة التحقيــق وكان هنــاك نقيــب ،حيــث بــدأ
بالتحقيــق معــي ،وســألني :كيــف أدخلــت مســلحني؟ وكــم مســلح أخــذت إىل
إدلــب؟ وكــم مــن املبالــغ املاليــة أعطيــت اإلرهابيــن؟ وكيــف تتواصــل معهــم
وتوصل إليهم السالح يف سيارتك؟
أخــرت املحقــق أن كل هــذا الــكالم غــر صحيــح وأنــه ليســت يل أي صلــة
 - 1بساط الريح :أحد أشهر وسائل التعذيب يف سجون وأقبية ومعتقالت سلطة األسد؛ حيث ُيث َّبت املعتقل عىل لوح
خشبي من قسمني قابلني للحركة ،ثم ٌيثنى اللوح بتقريب القسمني إىل بعضهام أو بالعكس .وهو ما يؤدي إىل آالم
فظيعة يشعر بها املعتقل املمدد عىل اللوح يف منطقة العمود الفقري ،إضافة إىل اآلالم التي يعاين منها يف باقي أنحاء
جسده نتيجة الرضب العشوايئ املرافق لتلك العملية.
" - 2فرع ( "248فرع التحقيق العسكري) وهو مبنزلة هيئة التحقيق الرئيسة لجهاز األمن العسكري ،ارتكب
هذا الفرع انتهاكات عديدة ،بحسب ناجني منه؛ تدرجت من اإلهامل الصحي والتجويع ،مرو ًرا بالتعذيب النفيس
والجسديً ،
وصول إىل املوت تعذي ًبا وجو ًعا.
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بهــم ،وكل الــذي أعرفــه أين توقفــت عنــد "حاجــز الربجــان" وأخــروين أنــه مجــرد
ســؤال وجــواب وســوف تخــرج بعدهــا.
هنــا قــال يل املحقــق :أنــت كاذب ،وكل فــرة تذهــب إىل إدلــب .فأجبتــه :هــذا
صحيــح ،كل مــدة أذهــب إىل إدلــب وآخــذ معــي طلبيــات نقــل ،فأنا ســائق ســيارة
وعنــدي طلبيــات نقــل أوصلهــا إىل هنــاك .لكنــه قــال يل مجــد ًدا :أنــت كاذب
وتتعامــل مــع اإلرهابيــن.
وبعــد أن أخــرج مــن غرفــة التحقيــق يتــم شــبحي أربــع ســاعات يف غرفــة
منفــردة ،ومعــي ثالثــة أشــخاص معتقلــن ،وأثنــاء شــبحي وأنــا مرفــوع يرضبوننــي
عــى ظهــري بواســطة كبــل يدعــى "األخــر اإلبراهيمــي" ،3بعدهــا يأخــذوين
إىل غرفــة التحقيــق ،وكان هــذا األمــر يحــدث يوم ًّيــا ،وبقيــت عــى هــذه الحــال
فــرة؛ حيــث يأخذوننــي إىل غرفــة التحقيــق وبعدهــا إىل غرفــة منفــردة للتعذيــب.
وبعــد عرشيــن يو ًمــا قــال يل املحقــق :أنــت لــن ينفــع معــك هــذا األســلوب.
ـت
بعدهــا أنزلــوين إىل غرفــة منفــردة ووضعــوين عــى كــريس كهربــايئ حيــث ُص ِعقـ ُ
بالكهربــاء ،وكنــت مــن شــدة األمل أرصخ وأســتنجد بهــم وأخربهــم أننــي ســوف
أعــرف فيأخــذوين إىل غرفــة التحقيــق ،وأخربهــم أين ال أعــرف شــي ًئا .بقيــت فــرة
عــى هــذه الحــال أتعــرض للتعذيــب عــى الكــريس الكهربــايئ حتــى صــار جســمي
يـ ّ
ـزرق وأشــعر أن أي يشء أملســه فيــه كهربــاء ،وعندمــا أخــرت الشــباب الذيــن
معــي يف الزنزانــة أين أشــعر بــأن كل يشء حــويل مكهــرب ،أخــروين أن هــذا مــن
الكــريس الكهربــايئ ،حيــث أصبــح لــدي طاقــة كهربــاء داخــل جســدي وال بــد مــن
تفريغهــا ،وعندمــا ســألتهم :كيــف؟ قالــوا :هــم يفرغونهــا مــن جســدك .يف النهايــة
أصبــح جســمي يــزرق ،فأحــروا يل طبي ًبــا أخربهــم أننــي أحتــاج إىل تفريــغ
جســمي مــن الشــحنات الكهربائيــة ،وقــام الطبيــب بعدهــا بتجريــح جســدي
بواســطة إبــرة طويلــة وثخينــة مــن أجــل إخــراج شــحنات الكهربــاء.
 - 3األخرض اإلبراهيمي :أكرث أدوات التعذيب استخدا ًما يف سجون ومعتقالت األسد؛ وهو قضيب بالستييك أخرض
أساسا يف التمديدات الصحية ،قبل أن ينقله األمن السوري إىل حقل التعذيب ومينحه تلك الشهرة.
اللون يستخدم ً
وعىل ما يبدو اختري للتعذيب ملتانته وليونته مقارنة بالعصا التي قد تنكرس وال تحدث األمل الذي يحدثه "األخرض".
أ ّما سبب تسميته بـ "األخرض اإلبراهيمي" فهي اصطلحت للسخرية من املبعوث الدويل إىل سورية ومهمته فيها
والذي كان يحمل االسم نفسه (األخرض اإلبراهيمي املبعوث املشرتك للجامعة العربية واألمم املتحدة إىل سورية ،قبل
أن يستقيل من منصبه فيام بعد عقب فشله يف تحقيق أي تقدم).
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بعدهــا أصبحــوا يســقونني "متــة" ويربطــون عضــوي الذكــري بواســطة
مطاطــة ،ويقولــون يل :إذا كنــت قــاد ًرا عــى التب ـ ّول فتبـ ْ
ـول ،وبعدهــا يضعوننــي
تحــت صنبــور مــاء ينقــط نقطــة نقطــة عــى كامــل جســدي وأنــا عــاري الجســد،
بقيــت عــى هــذه الحالــة مــدة يومــن ،ويخربهــم املحقــق بأنــه إذا أردت االعرتاف
أن يأخــذوين إليــه .كنــت يف غرفــة منفــردة ،أبقــوين عــى رشب "المتــة" وربــط
عضــوي الذكــري ووضعــي تحــت صنبــور املــاء ،كان ذلــك أصعــب مــن الــرب .مل
أعــد أحتمــل شــدة األمل ،وأحسســت أن أمعــايئ ســتتمزق ورأيس ســينفجر ،وكنــت
أتوســل إليهــم وأقــول لهــم :خفّفــوا عنــي ألجــل اللــه .فيقولــون يل :لينفعــك اللــه.
فأقــول لهــم :أشــكوكم إىل اللــه .وكانــوا يكفــرون ويتكلمــون بــكالم بــذيء.
ذات مــرة طلبنــي محقــق ،فذهبــت إليــه ،فقــال يل :هــل ســتتكلم أم ال؟ قلت
لــه :ماذا ســأتكلم؟ قــال :عــن مســاعدتك للمســلحني ،فأنــت كنــت متــول الثــورة
ونقلــت ســا ًحا لإلرهابيــن وســاعدت العســاكر عــى االنشــقاق .قلت لــه :ال أعرف
شــي ًئا .فقــال :أنــت ســتبقى هنــا حتــى متــوت .هنــا أصبحــوا يدخلوننــي إىل غرفــة
يشــبحونني فيهــا ،كانــت الغرفــة صغــرة ،ومعــي معتقلــون ،كنــت أشــاهد كيــف
ـخصا كان معــي يف الغرفــة نفســها وكان معل ًقــا مــن
يتــم تعذيبهــم ،وشــاهدت شـ ً
ـخصا آخــر معل ًقــا بالعكــس؛ رأســه إىل األســفل وأقدامــه نحــو األعــى،
صــدره ،وشـ ً
والعســاكر ينهالــون عليــه بالــرب باألكبــال ،وهنــاك شــخص وضعــوه عــى كــريس
حديــد مطــوي وســمعت عضــات جســده وهــي تتمــزق ،وكنــت هنــاك معل ًقــا
مشــبو ًحا مــن دون طعــام ورشاب ،والجــاد يكــرر جملتــه :تكلّــم أو ســتموت.
وقــد أصبــت مبــرض مــن كــرة حبــس البــول.
ـت إىل "مشــفى ترشيــن العســكري" ،وعنــد وصويل ســألهم أحــد املمرضني:
نُ ِقلـ ُ
هــل هــذا عــى التصفيــة؟ قــال لــه العســاكر :هــذا للعــاج .فاســتغربت أنــه حتــى
داخــل املشــفى هنــاك تصفيــة.
ـتلق
وضعــوين يف غرفــة فيهــا رسيـران ،وكان فيهــا شــخص مربــوط بجنازيــر مسـ ٍ
عــى ظهــره ،وكان معــه مــرض الســل ،فوضعــوين جانــب الشــخص املصــاب.
كان هنــاك الكثــر مــن املصابــن بهــذا املــرض يدخلــون إىل املشــفى ويخرجــون
أمواتًــا بعــد إعطائهــم إبــرة هــواء.
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الشــخص الــذي معــي قــال يل :أنــت وحظــك بحســب الشــخص الــذي ســوف
يعطيــك العــاج ،إذا كان ابــن حــال ســوف يدعــك تعيــش ،وإذا كان ابــن ح ـرام
ســوف يعطيــك إبــرة هــواء ومتــوت ،وإذا جــاء ابــن ح ـرام وأعطــاك إبــرة هــواء
ســتتخلص مــن هــذا العــذاب ألنــك ســرى الكثــر.
للمــرة األوىل يف حيــايت أمتنــى م ّمــن يعطينــي العــاج أن يكــون ابــن ح ـرام
وليــس ابــن حــال؛ ألن العــذاب الــذي تعرضــت لــه ال يوصــف.
السجن الدموي يف صيدنايا
مــن مشــفى عســكري يحمــل داخلــه رائحــة املــوت للمعتقلــن بــدل العــاج،
وممرضــن يتعلمــون بأجســاد املــرىض التــي أنهكهــا رضب الجــاد ،يف ظــل غيــاب
األطبــاء الذيــن مل يقرتبــوا منــي طــوال فــرة عالجــي.
يــروي محمــد فيقــولُ :أدخلــت "مشــفى ترشيــن العســكري" حتــى أتلقــى
العــاج ،وكان وضعــي صع ًبــا للغايــة ،ولكــن كان هنــاك ممــرض ابــن حــال أرشف
عــى عالجــي ،هــذا املمــرض الوحيــد الــذي كان يقــول يل :يجــب عليــك أن تقــف
عــى قدميــك ،أنــت مــن النــاس الذيــن دافعــوا عــن الوطــن ،والوطــن يحتــاج
إليــك.
بقيــت يف "مشــفى ترشيــن العســكري" مــدة شــهر ونصــف حتــى تحســن
وضعــي الصحــي ،بعدهــا أخــروين بــأين يجــب أن أغــادر املشــفى وأعــود إىل
الســجن يف "الفــرع .4"215
" -4الفرع ( "215رسية املداهمة واالقتحام) ،وهو تابع لجهاز االستخبارات العسكرية ،يقع يف حي كفر سوسة يف
دمشق ،ويتألف من عدة طوابق وغرف .وبحسب منظامت حقوقية عدة فإن هذا الفرع جرت فيه جرائم كثرية
بحق املعتقلني فيه .ومن بني أبرز املسؤولني يف الفرع عن عمليات التعذيب التي حصلت العميد محمد شفيق مصة
الذي شارك بقمع املتظاهرين منذ  2011وأعطى األوامر بتعذيب املعتقلني وتصفيتهم داخل زنازين الفرع .كام
عرف اللواء حسن دعبول ،امللقب بآمر فرع املوت ،بانتهاكاته الجسيمة التي ارتكبها عندما ترأس الفرع بني عامي
 2013و2016م .ومن بينهم أيضً ا "أحمد العيل" ،وهو مدير سجن النساء يف الفرع ويلقب بـ "رششبيل" حيث يرشف
وهن عاريات .وبحسب موقع "مع العدالة" فإن شهادات املعتقلني تؤكد
عىل عمليات تفتيش املعتقالت وشبحهن ّ
أن هناك ما ال يقل عن  30حالة وفاة يوم ًّيا داخل أقبية الفرع ،وتعود أسباب الوفاة إىل التعذيب الذي يتعرض له
املعتقلون أو انتشار األمراض السارية مثل التهابات الكبد بدرجاتها ،والطاعون والسل ،وانتشار األمراض الجلدية،
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عــدت إىل الســجن يف "الفــرع  ،"215نزلــت مــن الســيارة العســكرية ،وكان
االســتقبال رضبًــا مرب ًحــا باألكبــال ،وضعــوين يف غرفــة منفــردة بقيــت فيهــا ثالثــة
أيــام ،بعدهــا طلبنــي املحقــق إىل غرفــة التحقيــق ،كنــت معصــوب العينــن
ومكبــل اليديــن.
وصلــت إىل الغرفــة ،وبــدأ املحقــق يســألني :كيــف أخرجــت املســلحني إىل
مناطــق اإلرهابيــن؟ أخربتــه أين ال أعــرف ،لكنــه قــال يل :إنــك تنكــر ألن هنــاك
أشــخاصا اعرتفــوا أنــك قمــت بنقــل مســلحني إىل مناطــق اإلرهابيــن وســوف
ً
نقــوم بإحضــار الشــخص الــذي شــاهدك .أخربتهــم بأنــه ليــس لــدي أي مانــع وأنــا
مســتعد ملواجهــة الشــخص الــذي شــاهدين ،فأنــا مل أفعــل أي يشء ،لكــن املحقــق
قــال يل :ســتعرتف مكر ًهــا.
وبعدهــا عــدت إىل غرفــة منفــردة للتعذيــب الــذي كان عــى فـرات طويلــة؛
حيــث يقــوم الســجان بوضعــي عــى الحائــط وشــبحي مــدة طويلــة ورضيب
بالعــي وباألكبــال الثخينــة وبالعــي الكهربائيــة ،كان عذا ًبــا ال يحتمــل ،فمــن
شــدة التعذيــب الــذي تعرضــت لــه أخربتهــم بــأين ســأعرتف مبــا يريــدون.
قــال يل املحقــق :تعــرف مبــا نريــد؟ أخربتــه بــأين ســوف أعــرف بــكل يشء،
املهــم أن أرتــاح مــن شــدة التعذيــب.
يف غرفــة التحقيــق طلــب منــي املحقــق أن أقــرب ،تقدمــت إىل طاولــة ،وكنت
وقتهــا معصــوب العينــن ومكبــل اليديــن ،وقمــت بوضــع بصمتــي عــى ورقــة،
وأنــا ال أعلــم مــا هــذه الورقــة.
وبعدهــا وضعــوين يف غرفــة منفــردة بقيــت فيهــا ثالثــة أيــام ،ثــم اســتدعوين
ووضعــوين يف "ســيارة جنزيــر" ،5وأنــا مغمــض العينــن ومكبــل اليديــن ووضعونــا
فــوق بعضنــا ،وانطلقــت بنــا الســيارة ،ومل نكــن نعلــم إىل أيــن.
أو بسبب الجوع وانعدام الرعاية؛ حيث وث ّق "قيرص" (العسكري املنشق عن النظام)  3532ضح ّية قضوا تعذي ًبا أو
بسبب األمراض والجوع يف هذا الفرع.
شخصا يربطهم مع بعضهم جنزير فيه حلقات تبعد عن بعضها نحو 30
 -5سيارة الجنزير :تتسع لخمسة وعرشين ً
سم لتكبيل أيدي املعتقلني .وهناك جنزير طويل وجنزير قصري.
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ســارت بنــا الســيارة مســافة ،وبعدهــا توقفــت ونزلنــا منهــا ،ثــم وضعونــا يف
ســاحة ،وهنــا كانــت الصدمــة؛ ألننــي مل أتوقــع أن أصــل إىل هــذا املــكان املرعــب،
وقفــت أنظــر حــويل مذهـ ً
ـول وكأننــي يف كابــوس أود أن أســتفيق منــه.
عندمــا كنــت يف الســجن مبجــرد ســاعي بهــذا املــكان كنــت أشــعر بالخــوف
الشــديد والذعــر ،فكيــف وقــد أصحبــت اآلن يف داخلــه.
كنــت أتوقــع أي يشء إال أن أكــون يف "ســجن صيدنايــا" ،حينهــا أيقنــت أن
حيــايت قــد انتهــت ح ًّقــا هنــا.

حكــم اإلعــدام
تعجــز الكلــات عــن وصــف ســجن صيدنايــا الــذي يعــرف بـــ "الســجن
األحمــر" ،وهــو "ســجن املــوت" الــذي يحمــل رائحــة املــوت يف كل زاويــة مــن
زوايــا الزنزانــات التــي ال نشــاهد داخلهــا إال عذا ًبــا ال ينتهــي ،وموتًــا هــو جحيــم
بحــد ذاتــه .هنــاك تعذيــب حتــى املــوت ،وجــوع لدرجــة أننــا كنــا نحلــم برغيــف
خبــز ،واالغتصــاب كارثــة واملحرقــة التــي التهمــت مئــات املعتقلــن وحولتهــم إىل
رمــاد ،لــو أن الجــدران تنطــق لعجــزت عــن الــكالم مــن شــدة هــول املناظــر التــي
شــاهدتها ،وال تـزال تالحقنــي رصخــات الســجناء حتــى اللحظــة فأنــا ال أصــدق أين
خرجــت ح ًّيــا مــن ســجن املــوت.

يــروي "محمــد" قصــة وصولــه إىل "ســجن صيدنايــا" فيقــول :وصلــت إىل
الســجن وك ّنــا معصــويب األعــن ومكبــي األيــدي ،وكانــوا يســوقوننا مثــل قطيــع
األغنــام .بعدهــا أخدونــا وحلقــوا لنــا شــعورنا وأدخلونــا إىل غرفــة الحاممــات
وســكبوا علينــا مــا ًء بــار ًدا ،كنــا عـراة ،وبعدهــا قمنــا بحركتــي األمــان التــي يكــون
ـاري الجســد وواق ًفــا ،ينــزل ويقــف مرتــن ،هــذه اســمها "حركات
فيهــا الشــخص عـ َ
األمــان" بإيعــاز مــن العســكري مــع جميــع األلفــاظ البذيئــة التــي يوجههــا إلينــا.
وبعــد أن انتهينــا مــن حــركات األمــان ،أعطونــا أرقا ًمــا حتــى نحفظهــا ،فنحــن
هنــا مجــرد أرقــام ،وممنــوع علينــا أن نذكــر اســمنا ،بعدهــا وضعونــا يف املهجــع؛
وهــو غرفــة كبــرة .وعندمــا دخلــت إىل املهجــع وشــاهدت النــاس توقعــت أننــي
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ميــت ،وكل مــا يحــدث معــي مجــرد أوهــام ،دخلــت ومل أتكلــم بــأي كلمــة.

بعدهــا إىل "محكمــة اإلرهــاب" 6يف املــزة.

دخلــت وجلســت وكنــت أســمع أصــوات أشــخاص مــن املهاجــع األخــرى
وهــم يتعرضــون للتعذيــب ،وصــوت الجــاد وهــو يتكلــم بــكل األلفــاظ البذيئــة.

وصلنــا إىل "محكمــة اإلرهــاب" يف املــزة وتقدمــت إىل القــايض ،مل يســألني أي
يشء ومل يتكلــم قــط طــوال فــرة املحكمــة التــي كانــت مدتهــا خمــس دقائــق.

كان رقمــي  285يتبــع لـــ "فــرع أمــن الدولــة" يف دمشــق؛ ألنــه مــن املمكــن
عــت يف "ســجن
أن أعــود إىل الفــرع أو يطلبنــي الفــرع بــأي لحظــة ،فقــد ُو ِض ُ
صيدنايــا" إيدا ًعــا.
أول يــوم دخلنــا فيــه املهجــع مل يتكلــم معنــا أحــد مــن العســاكر ،ومل نتنــاول
الطعــام والــراب ،ومل يعطونــا أغطيــة يف الليــل ،كنــت يف املهجــع مــع أربعــة
أشــخاص كانــوا معــي يف الدفعــة الجديــدة نفســها التــي وصلــت ،والباقــون الذيــن
وصلــوا معــي ُوزِّعــوا عــى باقــي املهاجــع األخــرى.
يف الصبــاح اســتيقظت عــى صــوت رصاخ وطــرق عــى البــاب بشــدة وهــو
يقــول" :ه ّيــا يــا خنزيــر أنــت وإيــاه ه ّيــا ،مــن عنــده فطيســة؟" كنــت مذهـ ً
ـول!
مــاذا يريــد؟ ومــا هــي الفطيســة؟ بعدهــا علمــت أن كل شــخص يستشــهد مــن
املعتقلــن يف املهجــع يســمونه فطيســة.
هنــا اســتيقظ كل َمــن يف املهجــع ،ووضعنــا بطانيــة يف منتصــف املهجــع
وجلســنا حولهــا عــى شــكل مربــع ،وأرجلنــا إىل صدورنــا ورؤوســنا إىل األرض،
ممنــوع ألي شــخص أن يالمــس ظهــره الحائــط .و ُِضــع الفطــور ،لكنــي مل أقــرب
أو أتنــاول الطعــام ألننــي كنــت جديــدً ا وال أعــرف شــي ًئا وكأننــي أصبــت برضبــة
عــى رأيس.
يف الســاعة الثامنــة بــدأت تــذاع األســاء التــي هــي عبــارة عــن أرقــام .كان
رقمــي مــن ضمــن األرقــام ،وهنــا يجــب أن تقــول "حــارض".
كان هنــاك رئيــس للمهجــع ،وهــو ســجني مثلنــا ،ولكن الســجان وضعــه لينادي
عــى أرقامنــا ونقــول لــه "حــارض" ،بعدهــا فتــح بــاب املهجــع ،كان ممنو ًعــا عــى
أي ســجني أن ينظــر إىل الســجان؛ ألنهــا تعــدّ كارثــة ،فنضــع رؤوســنا يف األرض
ونحــن مكبلــو األيــدي ومعصوبــو األعــن ،ثــم وضعونــا يف جنزيــر ســيارة وذهبنــا
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 - 6محكمــة اإلرهــاب :أحدثــت محكمــة اإلرهــاب يف دمشــق عــام  ،2012مبوجــب املرســوم رقــم ( ،)22وهــي
املحكمــة التــي يصفهــا املحامــون الســوريون املدافعــون عــن املعتقلــن بأنهــا أقــرب ألن تكــون فر ًعــا أمن ًّيــا مــن كونهــا
دار عــدل ،وأنهــا تشـكّل غطــا ًء قانون ًّيــا لألفــرع األمن ّيــة؛ وذلــك أل ّن قضــاة التحقيــق والنيابــة العامــة وقضــاة املحكمــة
يع ّينــون فيهــا مبرســوم مــن رئيــس الجمهوريــة وتتضمــن قضــاة عســكريني اســتثنا ًء مــن التشــكيالت القضائيــة التــي
يقــوم بهــا مجلــس القضــاء األعــى.
ومحكمــة اإلرهــاب هــي محكمـ ٌة اســتثنائ ّية شــبيهة إىل حـ ٍّد مــا مبحكمــة أمــن الدولــة التــي تـ ّم إلغاؤهــا .وأحــد أه ِّم
املــؤرشات عــى اســتثنائية هــذه املحكمــة ،وانتهاكهــا للحقــوق القضائيــة ،أنّهــا معفــاة مــن التقيــد باألصــول املنصــوص
عليهــا يف الترشيعــات النافــذة وذلــك يف جميــع أدوار وإجـراءات املالحقــة واملحاكمــة؛ فهــي مشـكَّل ٌة مــن نيابـ ٍة عا ّمـ ٍة،
وقــايض تحقيــق اإلرهــاب ،ومحكمــة جنايــات إرهــاب .وعــى نقيــض القضــاء العــادي ،نــرى هنــا غيا ًبــا لقــايض اإلحالــة
يف تشــكيل هــذه املحكمــة .فهنــا يفقــد املُحاكــم أمامهــا درجـ ًة مــن درجــات التقــايض التــي تضمــن لــه اســتئناف قـرار
قــايض التحقيــق أمــام قــايض اإلحالــة؛ لــذا فــإ ّن قـرار قــايض التحقيــق يف محكمــة اإلرهــاب يحـ َّول مبــارش ًة إىل محكمــة
جنايــات اإلرهــاب مــن دون أن يكــون هنــاك قــايض إحالــة ميـ ّر مــن خاللــه .ومــن الالفــت أنّــه حتــى لــو كان الجــرم
ـي مــن قــايض التحقيــق بــه ،فإنّــه ُيحــال أيضً ــا إىل محكمــة جنايــات اإلرهــاب
جنحـ َّ
ـوي الوصــف ،وصــدر ق ـرا ٌر ظ ّنـ ٌّ
مختصـ ًة مبحاكمــة الجنايــات فحســب دون غريهــا مــن الجرائــم ،كــا أن وجــود ضبــاط
ـون
ـ
تك
أن
ـرض
ـ
املف
ـن
التــي مـ
ّ
عســكريني يف تشــكيلة املحكمــة وقضــاة التحقيــق ومحاكمــة مدنيــن أمامهــم يخالــف االختصــاص النوعــي.
ومــن انتهــاكات هــذه املحكمــة أيضً ــا ،أ ّن الشــخص املحــال إليهــا ،وقبــل أن يكــون ظني ًنــا أو م ّتهـ ًـا ،فإنّــه ال يتم ّتــع
بــأي حـ ٍّـق مــن حقــوق الدفــاع التــي نصــت عليهــا القوانــن ،أثنــاء مرحلــة االســتجواب أو أثنــاء مرحلــة االســتعانة
مبحــامٍ  .ودور محامــي الدفــاع يكــون يف معظــم األحيــان شــكل ًّيا ،ويصطــدم بعنجه ّيــة واقــع القضــاة والنيابــة العامــة
ٍ
ضامنــات للموقــوف
نــص عليــه قانــون املحاكــات الجزائيــة الســوري مــن
واملوظفــن يف املحكمــة .وإن كل مــا َّ
ي ،إنّ ــا يكــون املعيــار كيف ًّيــا أمن ًّيــا بوجـ ٍه قضــا ّيئ .وهــذا
وتوكيــل املحامــن وإخــاءات الســبيل ،ال يط ّبــق بشــكل فعـ ّ
توصلنــا إليــه مــن خــال مقابـ ٍ
ـات ع ـدّة مــع خ ـراء قانون ّيــن .وإضافــة إىل األمــور اإلجرائ ّيــة ،فــإ َّن اســتثنائ ّية
مــا ّ
ـص املــادّة الســابعة مــن قانــون إحــداث املحكمــة رقــم
ـص القانــون أيضً ــا؛ حيــث تنـ ُّ
محكمــة اإلرهــاب مك ّرســة بنـ ّ
( )22لعــام  2012عــى مــا يــي" :مــع االحتفــاظ بحـ ِّـق الدفــاع ،ال تتق ّيــد املحكمــة باألصــول املنصــوص عليهــا يف
الترشيعــات النافــذة ،وذلــك يف جميــع أدوار وإج ـراءات املالحقــة واملحاكمــة".
كــا يصــف املعتقلــون وذووهــم محكمــة اإلرهــاب ،بأنّهــا بــؤر ٌة أمن ّيــة فاســدة ،تقــي عــى املتب ّقــي مــن املعتقــل
عندمــا يحــال إليهــا؛ فبعــد أن يكــون املعتقــل قــد اس ـ ُتنزِف نفس ـ ًّيا وجســد ًّيا داخــل الفــروع األمن ّيــة ،تــأيت هــذه
املحكمــة عــر شــبك ٍة مــن القضــاة واملحامــن واملوظفــن ،وتســتنزفه وذويــه مال ًّيــا ،عــر صفقــات مقايض ـ ٍة تجــري
إلخــاء ســبيله مقابــل دفــع رشــاوى لهــذه الشــبكة مــن قبــل ذوي املعتقــل ،مــا يدفعهــم إىل تأمــن املبالــغ املطلوبــة
التــي قــد تصــل إىل ماليــن اللـرات ،وهــذا مــا يزيــد األعبــاء املرتتّبــة عليهــم ،ويؤثّــر ســل ًبا عــى األرسة مــن الناحيــة
كل مــا يصــدر عــن تلــك املحكمــة مــن أحــكام
االقتصاد ّيــة واالجتامع ّيــة .وبنــا ًء عــى مــا تق ـدّم لنــا أن نحكــم عــى ِّ
بأنهــا أحــكام تعســف ّية باطلــة وغــر قانون ّيــة صــادرة مــن محكمــة اســتثنائية أمنيــة فاســدة.
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صــدر الحكــم بــأن يتــم تحويــي إىل "املحكمــة امليدانيــة" يف صيدنايــا ،وهنــاك
أشــخاص حكــم عليهــم بالـراءة بعــد دفــع مبالــغ طائلــة مــن األمــوال ،وأشــخاص
حكــم عليهــم بالســجن املؤبــد أو بعرشيــن ســنة ،وآخــرون تــم تحويلهــم إىل
ســجون عــدرا والبالونــة والســويداء.
ي مبحكمــة ميدانيــة ،ومل أكــن أعــرف مــا هــي املحكمــة
أمــا أنــا ُحكــم ع ـ ّ
امليدانيــة.
ونحــن عائــدون إىل صيدنايــا يف الســيارة ســألت :مــا هــي املحكمــة امليدانيــة؟
فأحسســت
ُ
فأخــروين أنّ املحكمــة امليدانيــة بصيدنايــا هــي الحكــم باإلعــدام،
بصدم ـ ٍة شــديدة.

حتــى يراقــب أي تحــرك يف املهجــع إلخبــار الســجان ،ويقــوم برتقيــم أي شــخص
قــام بــأي حركــة ،وحــن يــأيت الســجان يخــره مبــا حــدث ،هنــا يقــوم الســجان
باســتدعاء األرقــام إىل ممــر يدعــى "الكــردور".
وهــذا الرقــم الــذي هــو الشــخص املعتقــل ،مــن املمكــن أن يعــود ،ومــن
املمكــن أالّ يعــود ،حيــث يقــوم الســجان برضبــه رضبًــا مرب ًحــا بآلــة تدعــى
"ماســورة" ،أو الجلــد بكبــل رباعــي أو قشــاط ســيارة حتــى يخــرج الــدم مــن
الشــخص الــذي يرضبــه الســجان حتــى يشــفي غليلــه ويــرخ ويقــول" :أنــت
يجــب أن متــوت مــن أول يــوم دخلــت فيــه الســجن ،أنــت خائــن للبلــد" مــع كل
األلفــاظ البذيئــة.

ي باإلعــدام مــن دون أن يتكلــم القــايض بــأي
يشء مثــل الحلــم ،حكــم ع ـ ّ
كلمــة ،واملحكمــة كلهــا مدتهــا خمــس دقائــق فقــط ،ثــم صــدر عــي حكــم
اإلعــدام.

ـف؛ رغي ًفــا
بعدهــا يــأيت موضــوع الطعــام والـراب ،فقــد كنــا نتقاســم الرغيـ َ
لســتة أشــخاص ،رغيــف الخبــز مــع ملعقــة مــرىب وســت حبــات زيتــون متعفنــة،
حيــث يكــون نــوع واحــد فقــط عــى اإلفطــار ،أمــا الغــداء فهــو ملعقــة مــن
الربغــل فقــط ،ويف املســاء شــوربة ال تــؤكل ،وكانــوا يطعموننــا مــن أجــل أالّ منــوت
فحســب ،كنــا نحلــم بأنّنــا نتنــاول طعا ًمــا يشــبعنا مــرة واحــدة عــى األقــل.

جلســت بعــد عــوديت مــن "محكمــة اإلرهــاب" يف غرفــة منفــردة ألســبوع،
كنــت أســمع رصا ًخــا وكال ًمــا بذي ًئــا.

وحتــى حــن يــأيت الطعــام كان يــأيت وعليــه آثــار دمــاء املعتقلــن ،حيــث يوضع
األكل عــى بــاب املهجــع ويقــول الســجان الثنــن أن يخرجــوا إلحضــار الطعــام،
وقبــل أن يكــون الطعــام قــد وصــل إىل غرفــة املهجــع يصبــح كلــه دمــاء ،وحــن ال
يكــون عليــه آثــار دمــاء يقــوم الســجان برمــي الطعــام يف التواليــت ويجربنــا عــى
تناولــه مــن هنــاك ،وكنــا مجربيــن؛ ألنــه إن مل نــأكل فســنبقى مــن دون طعــام.

رحلــة العــذاب داخــل "ســجن صيدنايا"
ـت يف املهجــع مــع باقــي املعتقلــن ،وكنــت هنــا أنتظــر
وبعــد األســبوع ُو ِضعـ ُ
حكــم اإلعــدام حــن يــأيت دوري باإلضبــارة لتقدميهــا إىل املحكمــة ،فكنــت أنتظــر
املــوت ،حيــث نســيت كل مــن يف الخــارج حتــى أهــي نســيتهم وأصبــح همــي
أن أقــاوم معيشــتي يف ســجن صيدنايــا ألننــي كل يــوم كنــت أمــوت ألــف مــرة.
يف ســاعات الصبــاح نســتيقظ عــى رصاخ الجــاد وهــو يطــرق األبــواب بالعصــا
ويصيــح بأعــى صوتــه :مــن عنــده فطيســة؟ كنــت أســمع أنــه يف باقــي املهاجــع
هنــاك شــهداء ماتــوا تحــت التعذيــب .هنــا يقــوم الســجان بانتشــال الجثــث حتــى
يتــم دفنهــا خــارج ســور الســجن.
كان هنــاك ســجني يدعــى "رئيــس القــاووش" تــم وضعــه مــن قبــل الســجان
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ـف خبــز فحســب ،وكنــت إذا
كان هــذا األمــر يحصــل يوم ًّيــا ،وكان حلمنــا رغيـ َ
رأيــت يف الحلــم أننــي تناولــت رغيــف خبــز أحمــد اللــه أننــي أكلــت.
أمــا التعذيــب فــكان عشــوائ ًّيا؛ حيــث يــأيت ســجان يريــد أن يتســى فيفتــح
ـخصا ،ويخــرج الشــخص إىل الســجان
بــاب املهجــع ،وينــادي عــى خمســة عــر شـ ً
ويبــدأ برضبــه.
كان التعذيــب إمــا بكبــل رباعــي أو شــبح عــى الحائــط أو عــى الكــريس
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األملــاين 7أو بســاط الريــح أو إطفــاء الســجائر يف جســمنا.
أمــا بالنســبة إىل الطبابــة ،فــكان يــأيت طبيــب برتبــة ضابــط مــازم أول كل
ثالثــة أشــهر ،يدخــل ويســأل مــن مريــض؟ وإذا كان هنــاك شــخص مريــض يرفــع
يــده ،يــأيت إليــه الطبيــب ويعطيــه حبــة "ســيتامول" فقــط مهــا كان نــوع املرض،
ويقــول لــه إنــه ال يحتــاج إىل يشء ســوى حبــة "ســيتامول" ،وبعــد ذلــك يعــود إىل
غرفــة املهجــع.
وبعــد أن يغــادر الطبيــب يــأيت الســجان ويســأل :مــن رفــع يــده وقــال إنــه
مريــض؟ يقــول الشــخص" :أنــا" ،فيطلــب منــه الســجان أن يخــرج ،حينهــا يتمنــى
الشــخص لــو أنــه مل يأخــذ عال ًجــا ،حيــث يقــوم الســجان برضبــه حتــى ميــوت
تحــت يديــه مــن شــدة التعذيــب ،وإذا مل ميــت قــد يحصــل معــه نزيــف داخــي
ثــم ميــوت بعدهــا.
أمــا أنــا فقــد كــروا أســناين ،وقــام الســجان بقلــع نابــن يل بـــ "البانســة"،
ورضبــوين عــى ظهــري وعــى األعضــاء التناســلية.
االغتصــاب كارثــة يف "ســجن صيدنايــا"؛ حيــث يقــوم الســجانون باســتدعاء
الشــباب الذيــن أعامرهــم بــن  17-16ســنة ثــم يقومــون باغتصابهــم .وكنــت
حــن أنــام أدعــو اللــه أال أســتيقظ مــن هــول مــا يحصــل وشــدة التعذيــب يف
هــذا الســجن.
كانــت الزيــارات كل ثالثــة أشــهر؛ حيــث يحــق للشــخص أن يــأيت أحــد أفـراد
عائلتــه لزيارتــه .و كنــت أمتنــى أالّ يــأيت أحــد لزيــاريت ،والحمــد للــه مــا حظيــت
بــأي زيــارة؛ ألن الــذي يــأيت أحــد لزيارتــه كان يلبــس بدلــة الســجن املخططــة
ويخــرج للزيــارة التــي ال تتعــدى خمــس دقائــق ،وهنــاك شــبكان بــن املعتقــل
وأهلــه ،وعســكري ميــي يف املنتصــف ،وكان األهــل أثنــاء الزيــارة ال يســتطيعون
الســؤال ســوى عــن صحــة ولدهــم ،وال ُيســمح لهــم ســؤاله عــن طعامــه أو إذا كان
يحتــاج أي يشء مثـ ًـا ،وبعــد أن تنتهــي الزيــارة يــأيت الســجان ويســأل عــن الــذي
 - 7الكريس األملاين :من أساليب التعذيب املشهورة يف معتقالت وسجون سلطة األسد؛ وهو كريس معدين له أجزاء
قابلة للحركة يربط بها الضحية من اليدين والقدمني ،بعدها يقوم الجالد بثني مسند الكريس إىل الخلف مع الضغط
عىل رأس الضحية ،حيث يتمدد العمود الفقري بشكل كبري ،ما يسبب آال ًما شديدة يف الظهر والعنق.
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خــرج إىل زيــارة ،ويبــدأ برضبــه وتعذيبــه وهــو يقــول :أنتــم إرهابيــون وتريــدون
زيــارة مــن أهاليكــم!
هنــاك أشــخاص ماتــوا حر ًقــا يف غرفــة مــن حديــد؛ حيــث أصبــح النــاس
يتحدثــون أنّ هنــاك ســجناء فارقــوا الحيــاة داخــل ســجن صيدنايــا ،وأنــا شــاهدت
ذلــك بعينــي.
املحرقــة وهــي حــرق الجثــث؛ حيــث توضــع الجثــث يف غرفــة (فــرن) كلهــا
حديــد ،وتُشــ َعل النــار وتكــون النــار قويــة ،وتبقــى حتــى تتحــول إىل رمــاد،
وهنــاك أشــخاص تــم حرقهــم وهــم أحيــاء ،وبعدهــا يتــم حفــر حفــرة خــارج
الســجن ودفنهــم فيهــا حتــى يخفــوا جرامئهــم.
هذه املحرقة كانت يف سنة  ،2015وكان عدد الجثث التي ُحرِقت كب ًريا.
كنــت أنتظــر املحكمــة ،وبعــد فــرة طلبنــي الســجان ،فقلــت يف نفــي إنهــا
املحكمــة .طب ًعــا املحكمــة كانــت يــوم االثنــن والثالثــاء ألحــكام بعقوبــة الســجن،
أمــا إذا كان يــوم الخميــس يكــون الحكــم باإلعــدام.

رصاع مــع املــوت
تعذيــب أطفــال تحــت يــدي الجــاد حتــى املــوت ،أعامرهــم الصغــرة
وأجســادهم النحيلــة ال تتحمــل رضبــات الجــاد.
وضعــوين ســخرة داخــل الســجن؛ والســخرة هــي تنظيــف الحاممــات
والكــردورات وإحضــار الطعــام وحمــل الجثــث ووضعهــا يف املحرقــة.
مــا زلــت أتذكــر كيــف وضعنــا "البــاو" 8أمــام املهجــع مــن أجــل أن يأخــذه
املهجــع الثــاين؛ ألننــا "ســخرة طعــام" ،وهنــا خــرج شــخصان مــن املعتقلــن
إلحضــار الطعــام ،فقامــت الرشطــة العســكرية برضبهــم رضبًــا مرب ًحــا حتــى أصبــح
لــون الطعــام الــذي أحــروه أحم ـ َر.
" - 8البالو" :هو حلة كبرية يستخدم لطهي الطعام بكميات كبرية ،كام يسلق فيه القمح.
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يــا إلهــي مــا هــذا اإلجـرام! نظــرت إىل الطعــام وكلــه دم ولكــن كنــا مجربيــن
عــى تناولــه.
ويف اليــوم الثــاين تــويف الشــخصان اللــذان أحـرا الطعــام نتيجــة نزيــف داخيل
مــن شــدة التعذيــب الــذي تعرضــا لــه ،ورضبهــا بالعــي الثخينــة وال َهـراوى عــى
رأسيهام.
وعندمــا كان ميــوت أحــد يف املهاجــع نقــوم بلــف جثتــه ونربط يديــه ،وبعدها
نكتــب الرقــم عــى قدمــه ،ثــم يــأيت شــخصان ويكتبــان عــى ورقــة رقــم الشــخص
الــذي تــويف مــن أجــل إخبــار ذويــه بوفاتــه ،ونقــوم بأخــذ الجثــة إىل املحرقــة.
كل يــوم يكــون هنــاك مــا يقــارب  15إىل  25جثــة توضــع يف املحرقــة؛ حيــث
يكــون ســبب الوفــاة إمــا تحــت التعذيــب ،وإمــا نتيجــة نزيــف أو جــوع أو مرض،
بعدهــا نقــوم بوضــع الجثــث فــوق بعضهــا ونخــرج لنعمــل يف املهجــع مدة ســاعة
تقري ًبــا ،ثــم نعــود إىل غرفــة املحرقــة حيــث تكــون الجثــث قــد تحولــت إىل رمــاد،
ومل يبـ َـق منهــا يشء؛ بعدهــا نقــوم برمــي الرمــاد خــارج الســجن وتنظيــف املحرقــة
ومســحها ،وبعدهــا نخــرج ،وكنــا نقــوم بهــذا العمــل يوم ًّيــا.
موضــوع الطعــام وال ـراب كان حلـ ًـا بالنســبة إ ّيل وإىل كل املســاجني ،كنــت
أبقــى يومــن مــن دون طعــام مــن أجــل أن آخــذ يف اليــوم الثالــث نصــف رغيــف،
كنــت أعطــي حصتــي ليومــن إىل رفيقــي مــن أجــل أن أســردها منــه يف اليــوم
الثالــث ،نصــف رغيــف الخبــز كان دي ًنــا ،كنــا نتصــارع مــع املــوت ،نريــد أن نــأكل،
فحلمنــا صــار الطعــام.
أمــا االســتحامم فقــد كان كل ثالثــة أشــهر؛ حيــث يأخذوننــا إىل الحــام بشــكل
جامعــي وراء بعضنــا ،وأثنــاء الذهــاب إليــه نتعــرض إىل رضب مــرح بالعــي،
وندخــل إىل غرفــة الحــام كل ثالثــة أشــخاص م ًعــا ،فيقــوم أحدهــم بــرش املــاء
ويقــوم الثــاين برضبنــا بالعــي ،ومــدة الحــام ال تتجــاوز الدقيقــة ،وبعدهــا
نعــود إىل غرفــة املهجــع ،وكذلــك نتعــرض ونحــن عائــدون إىل الــرب بالعــي،
فتصبــح أجســادنا ملطخــة بالدمــاء مــن شــدة الــرب ونحــن عـراة ،وكنــت أمتنــى
ّأل أذهــب إىل الحــام مــن شــدة التعذيــب .أمــا الصــاة فتعــدّ جرميــة ،مل يكــن
هنــاك صــاة قــط ،فكنــا نصــي بأعيننــا.
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وعندمــا يحــل املســاء ويحــن وقــت النــوم ،ننــام بشــكل سـ ٍ
ـيف؛ حيــث يكــون
شــخص أمامــي وشــخص خلفــي ،وتكــون قدمــاي عنــد رأس رفيقــي ،وقدمــا رفيقي
عنــد رأيس ،فــا نســتطيع الحركــة .كان النــوم بــإذن ،واالســتيقاظ بــإذن.
وعندمــا يــأيت الصبــاح يقومــون بطــرق األبــواب بالعــي والــراخ علينــا
فنعــرف أن يو ًمــا جديــدً ا قــد بــدأ .كان اليــوم الــذي ميــر علينــا كأنــه ســنة ،والنهــار
طويـ ٌـل داخــل الســجن ،واملــوت حـ ٌ
ـي.
ـدث يومـ ّ
ثــم جــاء يــوم نــادوا فيــه عــى رقمــي فعلمــت أنــه جــاء دوري بالحكــم؛ ألن
يومهــا كان يــوم محكمــة ،تقدمــت إىل القــايض وأنــا مغمــض العينــن ومكبــل
اليديــن ،وكنــت أرتــدي بدلــة الســجن .قلــت لــه :احرتامــي ســيدي .لكنــه مل يتكلم،
أي ســؤال ،ومــدة املحكمــة مل تتجــاوز الدقيقــة .مل أعــرف مــاذا حكــم
ومل يســألني ّ
عــي ،وبعدهــا وضعــوين يف زنزانــة مســاحتها أقــل مــن نصــف مــر ،منــت فيهــا
ليلــة مــن دون طعــام ورشاب.
يف اليــوم الثــاين جــاءت ســيارة الجنزيــر ،صعــدت إىل الســيارة ،وبعدهــا نزعــوا
العصبــة عــن عينــي ،وســارت الســيارة .هنــا قلــت يف نفــي الحمــد للــه فهــذا
يعنــي أنــه مل يحكــم عــي باإلعــدام ،أي إن حكمــي إمــا مؤبــد وإمــا عــرون ســنة،
ـجن آخــر غــر "ســجن صيدنايــا" ،وأي ســجن أرحــم منــه.
وســوف أحــول إىل سـ ٍ
وصلــت إىل ســاحة كبــرة ،وبعــد أن نزلــت من الســيارة شــاهدت النــاس تتكلم
ـش وال
وأنــا مندهــش .ســألت العســكري :أيــن نحــن؟ قــال يل :أيّهــا الحيــوان امـ ِ
تســأل .كــررت ســؤايل :أيــن نحــن؟ قــال يل :مــاذا تســتفيد؟ فأخربتــه أننــي أريــد
أن أعــرف فحســب ،أخــرين أننــي يف "القابــون" ،فعرفــت أنهــم ســوف يأخذوننــي
إىل ســجن ثــانٍ .
ـخصا
وضعونــا يف مهجــع كبــر ،والنــاس كلهــم يتحادثــون فيام بينهم .ســألت شـ ً
مــن الشــام ،لقبــه "أبــو دبــاح" وهــو فلســطيني :إىل أيــن ســوف يأخذوننــي؟ أنــا
قدمــت مــن ســجن صيدنايــا وال أعــرف إىل أيــن ســيأخذونني .فأخــرين أن هنــاك
مســاجني قدمــوا مــن ســجن صيدنايــا وتح ّولــوا إىل البالونــة ،وأنــه مــن املحتمــل أن
أتحــول إىل البالونــة يف حمــص.
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ويف اليــوم الثــاين أذاعــوا اســمي "محمــد" ،فاســتغربت ذلــك؛ ألننــي كنــت
معتــا ًدا يف ســجن صيدنايــا عــى رقــم .خرجــت إليــه وبســطت يــدي حتــى يضــع
ـش معــي .مشــيت معــه ووضعــوين
"الكلبشــة" ،ولكنــه قــال يل :ال داعــي لهــذا ،امـ ِ
يف غرفــة صغــرة فيهــا مكتــب وكــريس وخزانــة ،جلســت نصــف ســاعة ،بعدهــا
دخــل شــخص ضخــم قــال يل :مرح ًبــا يــا حبيــب .كنــت مندهشً ــا مــن هــذا الــكالم،
فلســت معتــا ًدا عليــه يف ســجن صيدنايــا ،حيــث كل األلفــاظ بذيئــة هنــاك.
وجــه الشــخص حديثــه إ ّيل وقــال :إننــي أتكلــم معــك .نظــرت إليــه فســألني:
كيــف حالــك؟ قلــت :الحمــد للــه ،كــا تــرى هــذا وضعــي.
كانــت يــدي مكســورة ،وجســدي أزرق ،وعيــوين تؤملنــي مــن شــدة الظــام
داخــل الزنزانــة ،ســألته :مــن أنــت؟ فقــال يل :هــل تدخــن؟ قلــت :نعــم .فأعطــاين
ســيجارة وأشــعلها هــو ،لكننــي كنــت يف حالــة دهشــة شــديدة مــا يحصــل معــي.
ـت أريــد التحــدث مــع
ســألني :أنــت محمــد – أ؟ قلــت :نعــم .فســألني إذا كنـ ُ
أهــي ،قلــت لــه :مــن أهــي؟ قــال :أبــوك وأمــك .كنــت مذهـ ً
ـول وغــر مصــدق
ملــا يحصــل معــي ،ســألته :متــى ســتأخذونني إىل اإلعــدام؟ فصــار يضحــك وقــال
يل :أنــت خرجــت بـراءة مــن الســجن ،هــل تريــد أن تتكلــم مــع أهلــك؟ أجبتــه:
نعــم .أمســك ســاعة تلفــون ،واتصــل مــع والــدي وتكلــم معــه وقــال لــه :مرح ًبــا
أبــا محمــد ،كيــف حالــك وصحتــك؟ كنــت مصدو ًمــا.

الصطحــايب.
يف اليــوم الثــاين خرجــت يف جنزيــز ســيارة إىل البالونــة ،بقيــت فيهــا مــدة
ســاع ٍة ونصــف ،وبعدهــا أخــذوين إىل الالذقيــة .منــت ليلــة يف "فــرع الالذقيــة"
وخرجــت مــن الســجن ،كان أهــي بانتظــاري يف الخــارج وكانــت أســعد لحظــة يف
حيــايت عندمــا خرجــت وشــاهدت أهــي وشــاهدت النــور ،كان شــي ًئا مثــل الحلــم
وكأين ولــدت مــن جديــد .ســألت والــدي كيــف خرجــت؟ أخــرين أننــي خرجــت
بالواســطة بعــد دفــع مبلــغ مــايل قــدره  13مليــون لــرة ســورية ،خرجــت مــن
الســجن بعــد ســنتني ونصــف مــن العــذاب داخــل "ســجن صيدنايــا".
أخــرت والــدي أننــي أريــد أن أغــادر إىل املناطــق املحــررة ،ويف اليــوم الثــاين
خرجــت إىل املناطــق املحــررة عــن طريــق الفرقــة األوىل ،مــن "معــر اليمضيــة"
دخلــت إىل األرايض الرتكيــة ودخلــت مبــارشة إىل املشــفى مــن دون "كملــك"،
وأنــا داخــل املشــفى تــم أخــذ بصمتــي وإخـراج هويــة يل ،بقيــت ثالثــة أشــهر يف
املشــفى أتلقــى العــاج حيــث كان عنــدي كســور قدميــة تــم تجبريهــا ،وأُج ِر َيــت
يل عمليــات ترميــم حتــى أصبحــت أســتطيع أن أقــف عــى قدمــي.

بعدهــا قــال :خــذ الســاعة وتكلّــم مــع والــدك .أخــذت ســاعة الهاتــف
وتكلمــت مــع والــدي ،وأول جملــة قالهــا "الحمــد للــه عــى الســامة" ،كنــت غــر
مصــدق ملــا يحــدث وطلبــت مــن والــدي أن يعطينــي عالمــة بأنــه أيب؛ ألننــي
كنــت متأكــدً ا أننــي ســأحكم باإلعــدام ،فأعطــاين والــدي أســاء أوالدي وزوجتــي،
هنــا صدقــت ذلــك وتكلمــت مــع أهــي وأنــا مندهــش.
أغلقــت ســاعة التلفــون ،وســألت الشــخص :كيــف خرجــت بـراءة؟ قــال يل:
أنــا أخرجتــك ب ـراءة بعــد دفــع مبلــغ مــايل .ثــم ســألني :مــاذا تريــد؟ فقلــت:
أريــد أن أتنــاول الطعــام .قــال يل :لــك ذلــك .ثــم أحــر إ ّيل طعا ًمــا ،فأكلــت حتــى
شــبعت ،ثــم أخــرين أننــي ســوف أنــام اليــوم هنــا يف "القابــون" ثــم أتحــول إىل
البالونــة ومــن البالونــة إىل الالذقيــة إلعــاديت إىل الفــرع ،ومــن الفــرع يــأيت أهــي
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عــز الديــن -ش (أبــو يــزن) اعتقــل خمــس
ســنوات ،عمــره أربعــون عا ًمــا ،مــن مدينــة درعا
مدرســا يف مدارســها.
ويعيــش فيهــا ،وكان يعمــل ً
يقــول "أبــو يــزن" :خدمــت يف الجيــش الســوري ،ويف بدايــة األحــداث بــدأت
املظاهــرات الســلمية يف درعــا يف تاريــخ  .2011/3/27كنــت أســكن حينهــا يف
مدينــة درعــا ،وخرجــت مثــل باقــي النــاس وشــاركت يف الح ـراك الســلمي إىل أن
اع ُت ِقلــت يف  2013/3/27مــن قبــل "األمــن الســيايس" يف درعــا بتهمــة خطــف
ضابــط.
يف الســاعة الثالثــة بعــد منتصــف الليــل قــام "فــرع األمــن الســيايس" يف
منطقــة درعــا بتطويــق الحــي الــذي أســكن فيــه و َد ْهـ ِـم منــزيل ،وكان الداهمــون
ر مــن الرشطــة ،اعتقلــت أنــا ووالــدي وقامــوا بوضــع الكلبشــات يف
 300عنــ ٍ
أيدينــا ووضــع العصبــات عــى أعيننــا ،ووضعونــا يف ســيارة انطلقــت بنــا إىل "فــرع
األمــن الســيايس" ،وصلنــا إىل الفــرع وقامــوا بإج ـراء مكاملــة عــى الهاتــف مــع
"فــرع األمــن الجنــايئ" ،أعطوهــم اســم والــدي وهــو رجــل مســن ،وعندمــا طلبــوا
معلومــات عنــه مل يجــدوا عليــه أي مستمســك فأطلقــوا رساحــه ،وكان إىل جانبــي
لكنــه مل يســتطع أن يتكلــم معــي أو حتــى يودعنــي ،بعدهــا غــادر وبقيــت أنــا
داخــل الفــرع.
ـت يف غرفــة منفــردة وبقيــت يف "فــرع األمــن الســيايس" يف درعــا 25
ُو ِضعـ ُ
يو ًمــا ،تعرضــت فيهــا للتعذيــب ،وكان يتــم خاللهــا شــبحي عــى األبــواب ووضعــي
يف دواليــب ســيارة ورضيب بالعــي.
ـت إىل "األمــن الســيايس" يف الشــام (فــرع التحقيــق بالفيحــاء)،
بعدهــا نُ ِقلـ ُ
و ُو ِضعــت يف غرفــة منفــردة مــدة شــهر ،وخــال هــذه الفــرة مل يتكلــم معــي أي
شــخص وال حتــى بحــرف واحــد ،واملنفــردة هــي غرفــة صغــرة جــدًّ ا مظلمــة ال
أســتطيع حتــى رؤيــة إصبــع يــدي أمامــي ،بقيــت فيهــا  45يو ًمــا.
28

بعدهــا جــاء عســكري وخرجــت معــه وأنــا مغمــض العينــن ومكبــل اليديــن،
ودخلــت إىل غرفــة تحقيــق كان فيهــا رئيــس الفــرع ،تكلــم معــي وأخــرين أن
إضبــاريت ممتــازة وأن أمــوري بخــر ،وبعدهــا أصبــح يســألني :مــا مصــر الضابــط؟
ولكننــي كنــت أخــره أين ال أعــرف شــي ًئا ،بقيــت عــى موقفــي وأنــا أنكــر كالم
املحقــق الــذي يو َّجــه إ ّيل ،بعدهــا قامــوا بوضعــي يف ســاحة الســجن وشــبحي يف
الســاحة مــن الســاعة الثانيــة عــرة منتصــف الليــل إىل الســاعة التاســعة صبا ًحــا،
وكنــت مكبــل اليديــن والقدمــن ومعصــوب العينــن.
ويف الصبــاح جــاء إ ّيل شــخص وســألني مــا اســمك؟ فأخربتــه باســمي ،فقــام
9
ـدي وانتــزع العصبــة عــن
ـي ويـ ّ
بفــي مــن الشــبح وانتــزع الكلبشــات مــن قدمـ ّ
ـي ،بعدهــا ســلموين األمانــات واقتــادوين إىل غرفــة فيهــا حواســيب ،قامــوا بعــد
عينـ ّ
ذلــك باإلجـراءات ووضعــوين يف ســيارة ووضعــوا العصبــة عــى عينــي والكلبشــات
يف يــدي وانطلقــت بنــا الســيارة ووصلــت إىل املــكان املطلــوب ونزلــت مــن
الســيارة .بعدهــا قامــوا بانتـزاع العصبــة عــن عينــي ،وكنــت قــد وصلــت إىل "فــرع
األمــن الســيايس" يف درعــا كنــت أعــرف أين قــد جئــت مــن أجــل عمليــة تبــادل
األرسى التــي ســيتم التفــاوض عليهــا مــن أجــل إطــاق رساح الضابــط .مل أع ـ َّذب
ـليم حــن تســليمي إىل الجهــة التــي
يف تلــك الفــرة؛ ألنهــم يريــدون أن أكــون سـ ً
ســتأخذين إلطــاق رساح الضابــط.
يف أول يومــن يف "فــرع األمــن الســيايس" مل يكــن هنــاك تعذيــب ،ولكــن
عمليــة التبــادل فشــلت وتأخــرت  25يو ًمــا وهــم يتفاوضــون ،وبعدهــا دخــل عــي
عســكري وكنــت يف غرفــة منفــردة ،فســألني العســكري مــا اســمك؟ فقلــت لــه
ـر أغراضــك وتعــال معــي .صعــدت إىل غرفــة التحقيــق،
اســمي ،فقــال يل :أحـ ِ ْ
أعطــوين هاتفــي ومبل ًغــا مــن املــال وأغ ـرايض وحــذاء أرتديــه يف قدمــي ،بعدهــا
دخلــت إىل الحــام وتحممــت ورتبــت شــعري ،وجــاء طبيــب وقــام بفحــي،
بعدهــا صعــدت يف مصعــد آيل إىل "رئيــس فــرع األمــن الســيايس" وكان وقتهــا
"العميــد نــارص العــي" رئيــس الفــرع يف درعــا ،فدخلــت إليــه وقــام بإعطــايئ
 - 9الشبح :من أساليب التعذيب التقليدية يف معتقالت وسجون سلطة األسد؛ حيث تعلّق الضحية من يديها يف
السقف ويبقى الجسم متدل ًّيا نحو األسفل من دون أن يلمس األرض ،وغال ًبا ما ترتافق تلك العملية مع رضب الجالد
للضحية عىل مختلف أنحاء الجسد .والشبح من أكرث وسائل التعذيب إيال ًما بحسب "ناجني" من معتقالت سلطة
األسد حيث إنه يسبب الكثري من آالم الظهر واملفاصل واليدين.
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محــارضة بالقوميــة والوطنيــة .بعدهــا وضعــوين يف ســيارة ،وركــب معــي شــخصان
مــن "فــرع الحــزب" وانطلقــت بنــا الســيارة ووصلنــا إىل درعــا البلــد وهنــاك
ي وقامــت الجامعــة بتســليم الضابــط
ســلموين للجامعــة التــي كانــت تفــاوض عـ ّ
ي حتــى
ومتــت عمليــة التبــادل بنجــاح وبقيــت مــع الشــباب الذيــن فاوضــوا ع ـ ّ
.2013/9/12
ولكــن اعتقلــت بعــد ذلــك بالتهمــة نفســها وهــي خطــف ضابــط رغــم عمليــة
التبــادل التــي حصلــت والتــي أطلــق خاللهــا رساح الضابــط ألعــود مــرة أخــرى إىل
ســجون النظــام بالتهمــة نفســها.

ســجن النفق
يتابــع أبــو يــزن قصــة اعتقالــه فيقــول :بعــد أن خرجــت مــن الســجن أول مــرة
يف عميلــة تبــادل مــع ضابــط ،اع ُت ِقلــت مــرة ثانيــة يف تاريــخ  2013/9/12مــن قبــل
"األمــن العســكري" يف درعــا ،بعــد اعتقــايل مبــارشة بــدأ التحقيــق معــي بخصــوص
ي،
الضابــط املخطــوف وعمليــة التبــادل ومــن هــم األشــخاص الذيــن فاوضــوا عـ ّ
أنكــرت كل الــكالم وأخربتهــم أين ال أعــرف شــي ًئا ،فاجتمــع حــويل خمســة عســاكر،
منظرهــم مرعــب ،وكل شــخص معــه أكبــال وعــي ثخينــة ،وانهالــوا عــي بالرضب
والتعذيــب بشــكل ال يوصــف ،حتــى رصت مرض ًجــا بالدمــاء ،ولكنــي بقيــت عــى
موقفــي بأننــي ال أعــرف شــي ًئا ،هنــا قامــوا بتعليقــي عــى نافــذة وشــبحي ،وكنــت
مقيــدَ اليديــن ومعصــوب العينــن ،بعدهــا جــاؤوا بســجني آخــر ووضعــوه فــوق
أكتــايف وشــبحوه معــي مــن املســاء حتــى الصبــاح .ويف الصبــاح قامــوا بفــي مــن
الكلبشــات وإدخــايل إىل غرفــة جامعيــة فيهــا مــا يقــارب تســعني ســجي ًنا.
وكان تعذيبــي كل يــوم بعــد التحقيــق مبــارش ًة .تعذيــب ورضب بالعــي
وشــبح عــى الحائــط ،حيــث يقومــون بتعليقــي عــى الحائــط الــذي طولــه أربعــة
أمتــار ،ويف آخــر الحائــط مــن فــوق الســقف يوجــد هنــاك أســياخ حديــد مثبتــة يف
الحائــط مــن  7 -6أســياخ ،كل ســيخ يعلــق فيــه ســجني ويكــون معصــوب العينــن
ومكبــل اليديــن ويوضــع كيــس يف فمــه حتــى ال يُص ـ ِدر صوتًــا أثنــاء التعذيــب.
بقيــت داخــل "فــرع األمــن العســكري" يف درعــا خمســة أيــام ذقــت خــال هــذه
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الفــرة أشــد أنــواع التعذيــب.
انتقلــت إىل "الفــرع  10"227يف دمشــق ،وعندمــا دخلــت إىل داخــل الفــرع
قمــت بتســليم األمانــات ،كنــت مندهشً ــا ،شــعرت كأن ســورية كلهــا اعتقلــت
داخــل فــرع املنطقــة ،أعــداد كثــرة مــن النــاس فــوق بعضهــا مــن دون ثيــاب،
ً
مذهــول ورحــت أســأل أحــد املســاجني مــا اســم هــذا الفــرع وكيــف
وقفــت
الوضــع فيــه؟ فأخــرين أن هــذا "فــرع ( "227فــرع املنطقــة يف املدينــة) والوضــع
داخلــه ســيئ للغايــة.
هنــا حاولــت أن أتعــرف مــاذا يوجــد داخــل هــذا الفــرع بحجــة إدخــال
الطعــام ،فأصبحــت أدخــل الطعــام إىل مهاجــع املســاجني ،فوجــدت هنــاك مدينــة
تحــت األرض ،فيهــا أعــداد كثــرة مــن املســاجني.
وعندمــا يــأيت الطعــام يتــم إدخالــه إىل منطقــة اســمها "الشــبك" ،رغــم أن
الشــبك يوجــد فيــه مســاجني ،لكنهــم مضطــرون إلدخــال الطعــام فيــه؛ ألنــه ممــر،
وألننــي كنــت موجــو ًدا يف الشــبك عندمــا يــأيت الطعــام أقــوم برسعــة بحملــه
وإدخالــه إىل املســاجني الذيــن تحــت األرض ويف املنفــردات .ندخــل مــن املطبــخ
عــر نفــق تحــت األرض ،ننــزل تقري ًبــا بحــدود  34درجة تحــت األرض.
يف املطبــخ هنــاك مســاعد أول اســمه "عــي" يكلفنــا بتوزيــع الطعــام عــى
املهاجــع ،وكانــت مهمتنــا أن نحمــل الطعــام إىل ســجن تحــت األرض يدعــى
"ســجن النفــق" .مل أكــن أعلــم أيــن هــو أول مــرة نزلــت عــر نفــق وبــاب النفــق
داخــل املطبــخ ،فتحــوا بابًــا وكان فيــه درج مــن خمــس درجــات تحــت األرض،

 - 10الفــرع ( 227فــرع املنطقــة) هــو فــرع تابــع لألمــن العســكري "شــعبة املخابـرات العســكرية" ،كان اللــواء رســتم
رئيســا للفــرع قبــل أن يصبــح نائ ًبــا لرئيــس شــعبة املخابـرات العســكرية .ويقــع الفــرع يف منطقــة املــزة وســط
غزالــة ً
دمشــق ،وتحديـدًا يف "شــارع التوجيــه الســيايس -الكارلتــون" املقابــل لــوزارة التعليــم العــايل بدمشــق ،حيــث يحتــوي
هــذا الشــارع عــى العديــد مــن األفــرع األمنيــة األخــرى.
وقــد كان هــذا الفــرع قبــل انــدالع الثــورة الســورية مسـ ً
ـؤول بشــكل مبــارش عــن التحقيــق والتعامــل مــع الحــاالت
األمنيــة الخاصــة بالجنــود والضبــاط الذيــن يخدمــون يف الجيــش الســوري واألفــرع األمنيــة التابعــة لــوزارة الدفــاع
واألفــرع األمنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة ،لكــن ومــع انطــاق االحتجاجــات يف ســورية أصبــح هــذا الفــرع كغــره
مــن األفــرع األخــرى أداة رئيســة لقمــع االحتجاجــات ومكانًــا الحتجــاز واعتقــال آالف املتظاهريــن.
وبحســب "مركــز توثيــق االنتهــاكات" فــإ ّن هــذا الفــرع يعــد مسـ ً
ـؤول عــن آالف حــاالت االعتقــال التعســفي واإلخفــاء
القــري ،إضافــة إىل القتــل الجامعــي لعـرات املعتقلــن تحــت التعذيــب منــذ بدايــة الثــورة الســورية.
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نزلــت وبعدهــا قمــت بااللتفــاف لفــة صغــرة فوجــدت أربــع عــرة درجــة .كان
ارتفــاع النفــق مرتيــن وعرضــه مـرًا ،وكنــا خمســة مســاجني نحمــل الطعــام ،نزلنــا
األربــع عــرة درجــة ،بعدهــا وجــدت نف ًقــا طويـ ًـا ،طولــه نحــو مئتــي مــر تحــت
األرض ،ويف آخــر النفــق يوجــد بــاب صغــر طولــه مــر وعرضــه م ـران ،فتحنــا
البــاب ،تفاجــأت! بــاب صغــر يــؤدي إىل مدينــة ،وكأين دخلــت إىل دنيــا ثانيــة.
مدينــة ثانيــة ولكنهــا تحــت األرض ،فيهــا أربــع عــرة "جامعيــة"؛ كل جامعية
فيهــا مــن  150إىل  160ســجي ًنا .أربــع عــرة جامعيــة فيهــا نحــو  44-45منفــردة،
وفيهــا مســتودع طعــام يكفــي الفــرع مــدة ســنة ،يشء مثــل الخيــال.
كان معنــا ســجان ،وكنــا نضــع كميــة الطعــام لــكل جامعيــة؛ يُســأل املســؤول
عــن الجامعيــة عــن العــدد فيعطــى الكميــة عــى عــدد املســاجني .أمــا املنفــردات
فكانــت مثــل املتاهــات ،كل منفــردة ال يوجــد بــاب أمامهــا ويكــون البــاب يف
الخلــف نقــوم بتوزيــع الطعــام كل يــوم ،بقيــت يف الفــرع اثنــي عــر يو ًمــا ،وكان
كل يــوم يخــرج مــن النفــق مــن تحــت األرض  25إىل  30جــثة .كانــت الجثــث
جالســا فيــه
توضــع يف ســاعات الصبــاح الباكــر داخــل الشــبك ،املــكان الــذي كنــت ً
(الشــبك هــو إيــداع يوضــع فيــه مســاجني لصالــح فــرع آخــر) ،وأنــا كنــت إيدا ًعــا
يف هــذا الفــرع ،ومل أكــن أعلــم أين إيــداع ولكــن فيــا بعــد علمــت ذلــك.
يقــول "أبــو يــزن" :كانــوا يُخرجــون كل يــوم مــن ســجن النفــق جثث املســاجني
الذيــن استشــهدوا تحــت التعذيــب أو بنزيــف أو مــن الجــوع والــرد ،وتوضــع
الجثــث كل يــوم يف ســاعات الصبــاح الباكــر داخــل الشــبك ،وكانــت مهمتنــا أن
نضــع الجثــث يف ســيارة مغلقــة.
إحــدى الجثــث بقيــت مــدة أســبوع داخــل نفــق الســجن ،وكنــا نحمــل الجثث
يف ســاعات الصبــاح الباكــر مــن الشــبك لوضعهــا يف الســيارات املغلقــة ونضعهــا
عــى البطانيــة قبــل وضعهــا يف الســيارة.
نظــرت إىل البطانيــة التــي نحمــل عليهــا الجثــث ،ظننــت أن داخــل البطانيــة
خمــس جثــث ،ولكــن تفاجــأت حــن وجــدت جثــة رجــل واحــد منتفــخ لدرجــة
أن اللبــاس الــذي عــى جســده قــد متــزق ،وكان قــد مــى عــى وفــاة هــذا الرجــل
نحــو أســبوع وهــو ميــت داخــل النفــق.
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وكانــت الســيارات املغلقــة قبــل أن تــأيت إىل "الفــرع  "227متــر عــى أفــرع
قبلــه النتشــال الجثــث مــن باقــي األفــرع حســب الــدور ،وبعــد االنتهــاء مــن
تحميــل الجثــث تنطلــق الســيارات إىل مدينــة القطيفــة لتدفــن الجثــث هنــاك يف
مقــرة جامعيــة.
وذات يــوم وضعــوا الجثــث داخــل الشــبك ،وكان هنــاك حراس ومعهــم طبيب
وهــو أصـ ًـا "جـزار" وليــس بطبيــب مــع ســائق ســيارة ،كانــوا واقفــن وينظــرون
إىل الجثــث كيــف توضــع يف الســيارات املغلقــة ،ونحــن بدورنــا كنــا نقــوم بوضــع
الجثــث ،فــوق بعضهــا ،ســمعت الدكتــور يتحــدث مــع ضابــط الفــرع يســأله :هــل
تــرى تلــك الجثــة التــي تحــت يف الزاويــة عــى اليمــن؟ هــذه الجثــة أخرجناهــا
مــن "الفــرع  "215وهــو عــى قيــد الحيــاة ،وضعنــا جثــة الرجــل يف الســيارة بــن
الجثــث ووضعنــا الجثــث عليــه وبعدهــا مــات .كان فــرع املنطقــة يف املدينــة
حافـ ًـا بالجرائــم ،حيــث وصــل عــدد الجثــث خــال اثنــي عــر يو ًمــا إىل ثالمثئــة
جثــة.
مــا زلــت أذكــر أنــه كان داخــل الســجن شــخص مــن أثريــاء مدينــة حمــص من
"عائلــة الصــوراين" ،وكان هــذا الشــاب متع ًبــا بشــدّ ة وال أحــد يســتطيع االقـراب
منــه ،اقرتبــت وســألته :مــاذا تريــد؟ فقــال :أريــد أن أرشب مــاء .وكان يــرخ
ويقــول :أريــد مــاء .طلبــت مــن شــخص ســجني مثلنــا وهــو رئيــس "قــاووش" أن
يعطينــي عبــوة مــاء ،لكنــه رفــض ،فأخربتــه أن الرجــل ســوف ميــوت ،ويريــد أن
يــرب ،فرفــض أيضً ــا .جلســت إىل جانــب الشــاب ورصت أتكلــم معــه وأخفــف
عنــه وأشــجعه ،بعدهــا دخــل "الطبيــب الجـزار" ،فأخذتــه نحــو الطبيــب بعــد أن
اســتند إىل كتفــي ووقفــت عنــده فســألني :مــاذا تريــد؟ أخربتــه أن هــذا الشــاب
مريــض وأنــه ســوف ميــوت ،نظــر إيل الطبيــب وقــال يل :اذهــب وض ْعــه يف الزاوية؛
لكيــا أجعلــك مثلــه .ورضبنــي بقدمــه أنــا والشــاب ،وكنــا نقــف عــى طــرف
الــدرج فوقعنــا عــى األرض ،حملــت الشــاب وعــدت إىل مــكاين ،جلســت جانبــه،
ويف اليــوم الثــاين تــويف.
كان اعتقــايل يف هــذا الفــرع يف فــرة الشــتاء  ،2013/ 12 /14بعدهــا تحولــت
إىل "فــرع املنطقــة" يف املدينــة ،وكان الثلــج يهطــل وقتهــا .اقتادونــا بالباصــات،
وعندمــا وصلــت إىل الفــرع كنــت متجمــدً ا مــن شــدة الــرد ،وضعونــا يف مهاجــع،
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وبعدهــا فتحــوا علينــا تهويــة مركزيــة يف الســاعة  12منتصــف الليــل ورشــوا علينــا
املــاء البــارد ،وعندمــا اســتيقظنا يف الصبــاح وجدنــا عــد ًدا مــن املســاجني قــد
تجمــدوا وماتــوا مــن الــرد.
كانــت فــرة بقــايئ يف "الفــرع  "227مــدة اثنــي عــر يو ًمــا .ويف نحــو الســاعة
التاســعة صبا ًحــا ،جــاء مســاعدون ومعهــم أوراق مــن أجــل نقلنــا إىل فــرع آخــر،
مل نكــن نعلــم إىل أيــن سـ ُننقَل ،وقفنــا وصــار املســاعد يذيع األســاء ،وكان اســمي
موجــو ًدا يف قامئــة األوراق ،وعندمــا نــادى املســاعد باســمي توجهــت إليــه ،وكان
معــي مجموعــة بينهــم أنــاس كبــار يف الســن وبعــد أن اكتمــل العــدد أخربنــا
املســاعد أنــه خــال ربــع ســاعة ســوف يعــود ،بعــد ربــع ســاعة جــاء املســاعد،
ومعــه كلبشــات ،وتــم وضــع الكلبشــات يف أيدينــا وتعصيــب أعيننــا وصعــدوا بنــا
إىل الباصــات.
انطلقــت بنــا الباصــات إىل "فــرع كفــر سوســة" وكانــت املســافة قريبــة،
وعندمــا وصلنــا فكــوا العصبــات عــن أعيننــا وبقينــا مق ّيديــن ،وبعــد نصــف
ســاعة جــاء عســكري وقــال :هــذا الــدرج تنزلــون عليــه مثــل الرصــاص ،ال أريــد
ـخصا ميــي .ركضنــا مثــل الرصــاص رغــم أننــا غــر قادريــن عــى املــي
أن أرى شـ ً
أو الوقــوف عــى أقدامنــا ونزلنــا أول درج وثــاين درج فوصلنــا إىل "قبــو تحــت
األرض" وكان هنــاك ســاحة مغطــاة كلهــا بالدمــاء ،ال تســتطيع أن تلمــح بــاط
الســاحة مــن الدمــاء التــي عــى األرض ،كان اســمها "ســاحة الــدم" وكان هنــاك
عســاكر يف كل أنحــاء الســاحة ينتظروننــا.
تفنــن بالتعذيــب يف ســاحة الــدم التــي كانــت ملطخــة بدمــاء املعتقلــن،
ورائحــة الــدم واملــوت تفــوح يف كل مــكان وزاويــة ،إمــا أن متــوت يف ســاحة الــدم
ـب لــك عمــر جديــد.
أو تنجــو ،وحينهــا يكــون قــد كُ ِتـ َ
ســتة أشــخاص ماتــوا يف فــرة االســتقبال يف ســاحة الــدم التــي ال يتجــاوز
طولهــا ســبعة أمتــار ،هــي مســلخ بــكل معنــى الكلمــة .معتقلــون مثلنــا تحولــوا
إىل جالديــن بأمــر مــن الســجان ليكونــوا مشــركني يف الجــرم نفســه ُيقــال لهــم
"شــاويش" ،رضبهــم كان حتــى املــوت ،وتعذيــب عــى الكــريس األملــاين لكــر
العمــود الفقــري وجلــد باألخــر اإلبراهيمــي وتعذيــب يف "بــاو" مملــوء باملــاء
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حتــى نغــرق داخلــه.
أدخلونــا إىل غــرف املهاجــع بالجامعيــات ،كنــا عــراة .بقيــت داخــل غرفــة
املهجــع عــرة أيــام ،ومل يتكلــم معــي أي شــخص خــال هــذه املــدة ،بعــد عــرة
أيــام بــدأ التحقيــق معــي .أول جلســة يف التحقيــق كانــت يف الســاعة الخامســة
صبا ًحــا واســتمرت إىل الســاعة الســابعة صبا ًحــا ،أثنــاء التحقيــق أخــرين املحقــق
أن الضبــط الــذي قدمــت بــه مــن مدينــة درعــا غــر معــرف عليــه ،ثــم قــال يل:
هــذا الضبــط انقعــه أنــت وفــرع درعــا .وبعدهــا قــام بتمزيــق الضبــط وصــاح
عــى اثنــن ،أحدهــا يدعــى "وســيم النمــس" مــن ريــف دمشــق ،وشــاب اســمه
"خلــف" مــن الرقــة ،وكانــا معرو َفــن يف ســنة  2013عــى مســتوى فــرع املنطقــة
بإجرامهــا ،وهــا معتقــان مثلنــا ،ولكــن الســجان وضعهام شاويشــن عــى الفرع
مهمتهــا أن يقومــا بتصفيــة املســاجني .نظــر املحقــق إىل وســيم وخلــف ،وقــال
لهــا :ضعــا العصبــة عــى عينيــه والكلبشــة يف يديــه ،وبعدهــا علّقــاه واشــبحاه.
ـم انهــاال عــي بالــرب
ففعــا مثلــا أمرهــا املحقــق ،شــبحاين عــى الحائــط ،ثـ ّ
املــرح عــى كل مــكان مــن أنحــاء جســدي بواســطة األخــر اإلبراهيمــي ،بعدهــا
نظــر إيل املحقــق وقــال لهــا :هــذا لــن نســتفيد منــه يف يشء ال شــبح وال غــره،
أنــزاله .هنــا قامــا بإن ـزايل ،وبعــد ســاعتني قــال لهــا املحقــق :أح ـرا "الكــريس
األملــاين" .فقامــا بإحضــاره ووضعــاين عليــه وقامــا بوضــع كلبشــة يف قدمي وكلبشــة
يف يــدي ووضعــوا حلقــة بيــدي وحلقــة يف قدمــي ،هنــا أصبحــت مثــل شــكل
الخــروف عندمــا يقومــون بتعليقــه عــى الحديــدة ،ولكــن بالعكــس األيــدي وراء
ظهــري والقدمــن وراء ظهــري ،وبــدأا بتعذيبــي ،كانــت أكــر وســيلة للضغــط هــي
الكــريس األملــاين ،أحسســت أننــي مــن شــدة العــذاب ســوف أمــوت ،ولكنــي مل
أعــرف .قــال لهــا املحقــق :مــن الواضــح أنــه عنيــد ولــن يعــرف بســهولة.
قــال املحقــق لوســيم وخلــف :امــأا "البــاو" باملــاء ،وكان موجــو ًدا يف املطبــخ
ـدي ،وكنــت
ـي ويـ ّ
لرمــي األوســاخ فيــه ،هنــا مــأاه باملــاء ،وكنــت مق ّيــدً ا مــن قدمـ ّ
مثــل الفــروج ال أســتطيع الحركــة ،فحمــاين وألقيــاين يف قلــب "البــاو" لكننــي
مــن حــاوة الــروح وقعــت عــى األرض أنــا و"البــاو" وانســكبت امليــاه ،هنــا
ي بالــرب،
قامــت القيامــة يف الفــرع ،ومل يبـ َـق شــاويش أو ســجان إال وانهــال عـ ّ
قــال املحقــق :هــذا لــن ينفعــه ذلــك .قــال يل :اآلن ســرى مــاذا ســأفعل بــك.
طلــب منهــم أن ميلــؤوا "البــاو" مــرة أخــرى باملــاء وأنــا عــى مقربــة منــه ،كنــت
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أشــاهد كيــف ســتكون طريقــة مــويت ،قامــوا بعدهــا برميــي يف "البــاو" وصعــد
فوقــي الشاويشــان وســيم وخلــف ،وبــدأا يدوســان عــي ،هنــا أحسســت أننــي
فقــدت الوعــي ،ســحبني املحقــق وقــال :هــل ســتعرتف؟ أخربتــه بــأين أريــد أن
مسدســا مــع مجموعــة
أعــرف ،فقــال يل :أنــت عينــي .أخربتــه أننــي كنــت أحمــل
ً
مــن الشــباب ،لك ـ ّن ذلــك مل يعجبــه ،وعــاد وألقــاين يف املــاء ،وأعــادوا العمليــة
نفســها .أحسســت أن روحــي ســوف تخــرج مــن جســدي وكنــت ســأفارق الحيــاة،
هنــا ســحبني مــن "البــاو" وســألني هــل تريــد أن تعــرف؟ قلــت لــه :كان معــي
"رشــاش  ."٢٥٠قــال يل :ال يوجــد رشــاش كهــذا .وقــام مــرة ثالثــة وألقــاين يف املــاء،
فأخربتــه أنــه كانــت معــي بــارودة روســية وأربعــة مخــازن بالبــارودة وقنبلــة.
قــال يل :اآلن أنــت عينــي ،ولكــن مــا نــوع البــارودة الروســية؟ قلــت لــه :بــارودة
روســية عاديــة .قــال يل :مــا هــو رقمهــا؟ فأخربتــه أين ال أعــرف ،بعدهــا قــام
برميــي آخــر مــرة يف املــاء ففقــدت الوعــي نهائ ًّيــا ،وبعــد قرابــة ســاعة صحــوت
فوجــدت نفــي يف الحاممــات بــن الجثــث .رصت أســعل وتخــرج مــن فمــي
أوســاخ ،عندهــا وســيم وخلــف رأيــاين وأخــذا يناديــان عــى املحقــق :يــا ســيدي
يــا ســيدي هــذا عــى قيــد الحيــاة .كنــت أســمع وأرى مثــل غباشــة أمامــي ،جــاء
املحقــق وقــال لهــم :مــدوا خرطــوم امليــاه وامســحوا وجهــه .ثــم قــال يل :واللــه
نجــوت مــن املــوت ،وضعنــاك بــن الجثــث ثــم نرجــع فنجــدك عــى قيــد الحيــاة.
كنــت أســمع فحســب وال أســتطيع أن أتكلــم أو أرد عليــه ،قــال لهــم :ج ـ ّروه.
فج ـ ّروين إىل الكــردور ،وقــف املحقــق ونظــر إيل وقــال لهــم :اســحبوه وارمــوه يف
الجامعيــة .أثنــاء ذلــك قــال يل :توقــف ،يل موعــد معــك بعــد خمســة عــر يو ًمــا،
واآلن لــن أتكلــم معــك بــأي كلمــة .فــاذا ينتظــر أبــو يــزن بعــد خمســة عــر
يو ًمــا؟ وكيــف ســيكون حالــه بعــد كل محــاوالت املحقــق معــه مــن وســائل
التعذيــب التــي بــاءت جميعهــا بالفشــل.
أربعــة أشــهر ونصــف قضيتهــا يف "ســجن كفــر سوســة" قبــل نقــي إىل الفــرع
الــذي كل مــن ذهــب إليــه مل يخــرج منــه .قضيــت خمســة عــر يو ًمــا منهــا وأنــا
ـي ،وكنــت مكبــل اليديــن والقدمــن ووجهــي إىل الحائــط ،حيــث
واقــف عــى قدمـ ّ
قــال املحقــق للشاويشــن وســيم وخلــف :هــذا ممنــوع أن يجلــس لخمســة عــر
يو ًمــا إىل وقــت التحقيــق ،يجــب أن ينــام وهــو واقــف ويــأكل هــو واقــف ،إذا
رأيتــه قاعــدً ا عــى األرض أو ســمعت أنــه قعــد فســأقوم بتصفيتكــا.
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كان معــي أربعــة أشــخاص واقفــن يف املهجــع نفســه ،وعندمــا كان ينتهــي
وســيم وخلــف مــن عملهــا خــارج املهجــع يدخــان إلينــا ،ومــع كل واحــد منهــا
كبــل لرضبنــا ،كانــت مهمتهــا الحراســة وضبــط املهجــع ،كنــت أتنــاول طعامــي
ورشايب وأنــا واقــف ،وكنــت أنتظــر الســاعة الرابعــة فجـ ًرا حتــى ينامــا ،حيــث كانــا
ينامــان معنــا يف املهجــع نفســه ،بعدهــا أنــام ،وقبــل أن يســتيقظا كنــت أســتيقظ،
كانــا يســتيقظان يف الســاعة الســابعة صبا ًحــا ،وهنــا أكــون قــد اســتيقظت يف
الســاعة الخامســة والنصــف ،كانــت أكــر فــرة منــت فيهــا بحــدود الســاعتني،
ويف كثــر مــن األوقــات كانــا يجداننــا نامئــن مــن شــدة التعــب ،فينهــاالن علينــا
بالــرب لنســتيقظ عــى األكبــال وهــي تنهــال عــى رؤوســنا ،كنــا ننــام ونحــن
جالســون ،بقيــت عــى هــذه الحــال مــدة خمســة عــر يو ًمــا.
وبعدهــا طلبنــي املحقــق إىل غرفــة التحقيــق وقــال :ســتعرتف وأنــت تلعــب
وتضحــك .قــال للعســاكر :أحــروا "الكــريس األملــاين" .فأحــروه ،أخربتــه بــأين
ســوف أعــرف وأتكلــم مثلــا يريــد ،هنــا كنــت قــد يئســت؛ ألننــي إذا مل أتكلــم
وأعــرف ســوف ينفــذ كل يشء يريــده ،فســألته :مــاذا تريــد أن أتكلــم؟ فقــال:
ـروا الكــريس ،وقــال لوســيم وخلــف:
عــى الكــريس تتكلــم بشــكل أفضــل .أحـ َ
متــى آمركــا بكــر العمــود الفقــري فاك ـراه .قلــت لــه :ســجل بالضبــط مــا
وبصمنــي عــى األوراق التــي
تريــد وأنــا أبصــم لــك .يف النهايــة أحــر ســبع أوراق ّ
ال أعــرف مــا مضمونهــا ،بعدهــا وضعــوين يف غرفــة املهجــع.
بعــد فــرة طلبنــي املحقــق إىل غرفــة التحقيــق مــرة ثانيــة فتفاجــأت .ذهبــت
إىل املحقــق فقــال يل :لــن أرضبــك ،هنــاك شــخص ســوف أســألك عنــه ،ألقــي
القبــض عليــه ومعــه مبلــغ مــايل قــدره  25ألــف دوالر ،والرجــل يقــول هــذا املبلــغ
املــايل ســوف يوصلــه إليــك ،هــل كالم الرجــل صحيــح؟ قلــت لــه :مــن أيــن ســوف
يحــر يل هــذا املبلــغ؟ وملــاذا ســوف يحــر يل هــذا املبلــغ الكبــر؟ قــال املحقــق:
ال أعــرف ،الرجــل يقــول إن املبلــغ لــك ( 25ألــف دوالر) ،والرجــل موجــود هنــا
يف الســجن ،وســأواجهك بــه .قلــت لــه :واجهنــي بــه .وبعــد عــدة أيــام طلبنــي
املحقــق إىل غرفــة التحقيــق وأحــر الرجــل والتقيــت بــه ،وقفنــا أنــا والرجــل
وج ًهــا لوجــه ،وكنــا معصــويب األعــن .قــال املحقــق :ارفــع العصبــة عــن عينيــك
ي أن
وانظــر إىل الشــاب الــذي أمامــك ،هــل تعرفــه؟ أخربتــه بأنــه يصعــب عــ ّ
أتعــرف إليــه وهــو معصــوب العينــن ،فأمــر املحقــق الرجــل الــذي يقــف أمامــي
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أن يرفــع العصبــة عــن عينيــه ،وأصبحنــا ننظــر إىل بعضنــا .أنكــرت أين أعرفــه
وهــو أنكــر ذلــك .بعدهــا ســجل املحقــق القضيــة بالضبــط ،واكتفــى بالتعذيــب،
وأضيفــت هــذه الحادثــة إىل الضبــط وبصمــت عــى ورقــة جديــدة.
أثنــاء وجــودي يف هــذا الفــرع كان هنــاك يوم ًّيــا ســبع جثــث تخــرج مــن غرفة
املهجــع ،أو تبقــى يف كثــر مــن األحيــان مــدة يومــن أو أكــر معنــا؛ حيــث يضطــر
املســاجني أحيانًــا أن ينامــوا بجانــب الجثــث التــي توضــع بجانــب الحائــط .كنــا يف
املهجــع  95ســجي ًنا يف غرفــة ال تتجــاوز مســاحتها خمســة أمتــار مربعــة ،ومــن كرثة
الجثــث كنــا نضعهــا يف الكــردور ،بعدهــا تــأيت الســيارات املغلقــة لنقلهــا.
بعــد أن انتهيــت مــن موضــوع الـــ  25ألــف دوالر ،بصمنــي املحقــق عــى
ـي يف غرفــة املهجــع مــدة طويلــة؛
ورقــة تعهــدت فيهــا أن أبقــى واق ًفــا عــى قدمـ ّ
حيــث بقيــت واق ًفــا تســعة وخمســن يو ًمــا ،كنــت أرتــاح ســاعتني فقــط وآكل
وأرشب وأنــام واق ًفــا .بقيــت يف هــذا الفــرع مــدة أربعــة أشــهر ونصــف.
ويف الصبــاح الباكــر يف متــام الســاعة السادســة ،جــاء املســاعد ليخربنــا أنــه
ســوف يخــى ســبيلنا ،وكل ســجني يذكــر اســمه يخــرج إىل الكــردور .وبعدهــا
بــدأ يذيــع األســاء ،وكان اســمي مــن بــن  38ســجنيًا .أخرجونــا إىل الكــردور،
وكنــت غــر مصــدق أين ســوف أخــرج "إخــاء ســبيل" وأتخلــص مــن هــذا الســجن
درســا يف "القوميــة
وأعــود إىل عائلتــي وأطفــايل .وبعدهــا قــام املحقــق بإعطائنــا ً
والوطنيــة" ثــم قامــوا بوضــع الكلبشــات يف أيدينــا وأخرجونــا بالســيارات إىل
"فــرع املنطقــة" يف املدينــة ،وســلمونا الهويــات والجــواالت ومبل ًغــا مال ًّيــا ،وأعطــوا
كل شــخص بطانيــة .تكلمــت مــع شــاب إىل جانبــي وأخربتــه بــأين غــر مرتــاح
لهــذه البطانيــة ،ولكــن أخربونــا أن هــذه البطانيــات ســنحتاجها إذا مننــا داخــل
الســيارات يك ال نشــعر بالــرد .ســألت الشــاب الــذي بجانبــي :هــل هــم خائفــون
علينــا بعــد كل ذلــك التعذيــب؟ أنــا غــر مقتنــع بكالمهــم .وبعــد نصــف ســاعة
انطلــق بنــا البــاص وكانــت النوافــذ مغلقــة ،فتحــت الســتارة وجــدت البــاص يســر
عــى "طريــق لبنــان _ الصبــورة".
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املوت"
مدرســة املخابرات العســكرية "فرع املوت
رضب حتــى املــوت بأكبــال طولهــا مـران ،وقياســها مــن شــدة األمل كأنــه ألــف،
كنــا نشــعر وكأن العمــود الفقــري ان ُتـزِع م ّنــا .حقــد مدفــون يف قلوبهــم تجاهنــا،
ورضب بــكل األدوات الحــادة املميتــة .ســبعة أشــخاص ماتــوا يف أول لحظــات
االســتقبال يف الفــرع الجديــد "فــرع املخابــرات العســكرية" ،رضب بالســكاكني
للمعتقلــن يف منتصــف الليــل يف الغرفــة التــي ال نســتطيع الحركــة فيهــا مــن شــدة
ظلمتهــا ،وحــن يكــون هنــاك ضــوء نــرى الجثــث املنتــرة يف كل املهجــع ،مناظــر
تقشــعر لهــا األبــدان ،تصفيــة بالجملــة مــن دون ســؤال للمعتقــل ،ننــام عــى أمــل
أن نتنــاول الطعــام يف الصبــاح ،ولكــن ال نجــد كــرة خبــز أو نقطــة مــاء تــروي
عطشــنا .مــات عــرات املســاجني ،فقــدوا حياتهــم بســبب الجــوع والعطــش،
وغدونــا كأننــا هيــاكل عظميــة ،أصبحنــا عظـ ًـا وجلــدً ا وكأننــا موميــاوات.
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أبــو يــزن يــروي تفاصيــل ذهابــه إىل الفــرع الــذي مل يكــن يعرفــه بعــد ،وأيــن
ســيقف بهــم البــاص ،يقــول أبــو يــزن :فتحــت جــز ًءا مــن الســتارة التــي تغطــي
نافــذة البــاص ألشــاهد إىل أيــن نحــن ذاهبــون ،وكان هنــاك دمــار كثــر؛ أبنيــة
مدمــرة ،وأشــجار مقتلعــة عــى طــول الطريــق.
وصلنــا إىل البــاب الرئيــي لـــ "مدرســة املخابـرات العســكرية"،التي تقــع يف
منطقــة اســمها «الدميــاس» والتــي يتخــرج منهــا ضبــاط «الــدورات الجديــدة»،
وكنــا مئتــي ســجني .فتــح الحــراس البــاب الرئيــي للمدرســة وفتحــوا بــاب
الباصــات ،وطُــ ِّوق البــاص مــن قبــل أصحــاب "الــدورات الجديــدة" ،تجمعــوا
حولنــا ،كان منظرهــم مرع ًبــا ،وكانــوا يهتفــون بشــعارات لبيــت األســد والقصــاص
مــن اإلرهابيــن .ومبجــرد رؤيــة هــؤالء ،وكان عددهــم نحــو  1500متــدرب ،حــن
 -11مدرســة املخابـرات العســكرية يف ميســلون يف ريــف دمشــق ،والتــي تحمــل الرقــم  ،259وتقــوم مبهــات تدريــب
وتخريــج عنــارص مــا يســمى عنــارص "مكافحــة اإلرهــاب" و"املهــام الخاصــة" ،فضـ ًـا عــن تأهيــل املكلفــن بحاميــة
الشــخصيات املهمــة وحراســة املواكــب .وقــد أصبحــت تلــك املدرســة بعــد انطــاق الثــورة الســورية مركـ ًزا لتدريــب
امليليشــيات األجنبيــة املســاندة لســلطة األســد يف ســورية .وبحســب شــهادات ناجــن مــن االعتقــال وتحقيقــات
صحفيــة عــدة فــإن مدرســة ميســلون كان فيهــا مراكــز احتجــاز مــورس فيهــا عــى املعتقلــن أبشــع أنــواع التعذيــب
الجســدي والنفــي وصـ ً
ـول إىل القتــل تعذي ًبــا وجو ًعــا.
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طوقــوا الباصــات ،إذا كان ضغــط دم الشــخص منــا طبيع ًّيــا ،فســيصبح صفــ ًرا
بعدمــا شــاهدنا هــؤالء ،ورصنــا ال نســتطيع التكلــم مــن شــدة الخــوف الــذي
انتابنــا مــن منظرهــم املرعــب وشــعاراتهم وهــم يتوعــدون بالقصــاص منــا.
وكان هنــاك نحــو  40 - 30مســاعدً ا صعــدوا إىل الباصــات ،وكنــا مكبــي
اليديــن ،فتحــوا ســتائر النافــذة وقالــوا لنــا انزلــوا برسعــة ألــف ،وأشــاروا إىل
الحائــط ،واجلســوا جاثــن ووجوهكــم إىل الحائــط واجلســوا إىل جانــب بعضكــم
بعضً ــا.
ـف مئتــا ســجني جانــب الحائــط ،بعدهــا جــاء مســاعد مــن اليمــن
نزلنــا واصطـ ّ
وآخــر مــن اليســار ،ومــع كل واحــد كبــل ،طولــه م ـران وقياســه وكأنــه ألــف،
وانهالــوا علينــا بالــرب ،مــن شــدة األمل أحسســت وكأن العمــود الفقــري خــرج
مــن صــدري.
بعدهــا طلبــوا منــا أن نتــوزع عــى مجموعــات؛ كل مجموعــة ثالثــون ســجي ًنا،
ونركــض مســافة مئــة مــر مــن عنــد الحائــط إىل أمــام املبنــى ،وكان شــكل املبنــى
مثــل علبــة الكربيــت ،وكان أمامــه رجــال ضخــام الجســم منظرهــم مرعــب ،وكل
شــخص معــه أكبــال وعــي ثخينــة وقطعــة حديــد ،وكل شــخص منـ ّر مــن أمامــه
ينهــال علينــا بالــرب.
وصلنــا إىل البــاب نريــد أن ندخــل حتــى نتخلــص مــن شــدة التعذيــب ،بعدهــا
دخلنــا مــن بــاب شــكله مثــل املتاهــة ،وكانــت املم ـرات ضيقــة ومليئــة بعنــارص
األمــن ،وكل واحــد معــه قطعــة ســاح.
وصلنــا أخـرًا إىل غرفــة وضعونــا فيهــا ،طولهــا ســتة عــر مـرًا ،وعرضها ســبعة
أمتــار ،وفيهــا نحــو الخمســن كامـرا مراقبة يف الســقف.
دخلنــا إىل الغرفــة ،وضعونــا فيهــا ربــع ســاعة ،بعدهــا جــاء عســكري وفــك
الكلبشــات للجميــع ،وخــرج وغــاب خمــس دقائــق ،ثــم عــاد وطلــب منــا أن
نخــرج كل خمســة م ًعــا مــن هــذا البــاب ،بعدهــا نقــف بجانــب الحائــط ووجهنــا
إليــه ونرفــع أيدينــا.
خرجنــا كل خمســة م ًعــا ،وجــاء دوري ،خرجــت ومعــي أربعــة مســاجني،
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ـدي ،كان هنــاك جــاد معــه
ركضــت ووضعــت وجهــي عــى الحائــط ورفعــت يـ ّ
كبــل ،انهــال علينــا بالــرب ،وبعــد الجلــد والــرب خلعنــا كل مالبســنا ،بعدهــا
دخلنــا إىل الغرفــة التــي ســوف ننــام فيهــا .اكتمــل عددنــا داخــل الغرفــة وكنــا
مئتــي شــخص ،وكنــا مــن دون طعــام ورشاب.
تركونــا نصــف ســاعة يف غرفــة املهجــع ،بعدهــا قالــوا لنــا :اخرجــوا كل خمســة
م ًعــا .كان الذيــن يخرجــون يعــودون إمــا أيديهــم مكســورة ،وإمــا أســنانهم أو
ظهورهــم ،كنــا ال نعــرف مــاذا يحصــل يف الخــارج ،وال أحــد منــا يســتطيع أن
يســأل الــذي بجانبــه.
جــاء دوري ،خرجــت وكانــت هنــاك طاولــة ،ووقفــت أمــام العســكري فوضــع
عــى يــدي لصقــة وســجل عليهــا رقمــي ( ،)133وســجل عــى الدفــر الرقــم،
بعدهــا ســألني عــن اســمي ،فقلــت لــه اســمي ،فقــال يل :مــن أي منطقــة؟ أخربتــه
أين مــن ريــف حــاة .مجــرد ســاعه "ريــف حــاة" جــن جنونــه وصــار يــرخ
للعنــارص ،ويقــول لهــم :هــذا مــن "ريــف حــاة" ،بعدهــا أدخلــوين إىل غرفــة
ي بالــرب ،خرجــت مــن الغرفــة زح ًفــا ودخلــت إىل غرفــة
منفــردة وانهالــوا ع ـ ّ
املهجــع.
ســجلوا كل املعتقلــن ،بعدهــا عينــوا علينــا شاويشــن ،هــا "يحيــى غليــون"
مــن النبــك و"أبــو طــارق" مــن نهر عيشــة ،كانــا ســجينني مثلنــا ،وضعهم الســجانة
علينــا ،ووضعــوا مثانيــة أشــخاص آخرين ســخرة ،وكان هــذان الشاويشــان يرضباننا
حتــى املوت.
كنــا كلنــا مــن دون طعــام عندمــا جئنــا إىل "فــرع املخابـرات العســكرية" ،ويف
الســاعة الخامســة مســا ًء كان املهجــع مظلـ ًـا ال نســتطيع رؤيــة يشء ،وهنــا كل
شــخص وضــع رأســه ونــام .مننــا أول ليلــة واســتيقظنا يف الصبــاح عــى أمــل أننــا
ســوف نتنــاول الطعــام .نســينا العــذاب ،نريــد أن نــأكل ونــرب فحســب ،انتظرنــا
كث ـ ًرا ومل يـ ِ
ـأت أحــد ،وعندمــا حــل املســاء يف الســاعة الخامســة جــاء عســكري
وفتــح فتحــة صغــرة يف البــاب ،نظــر إلينــا وصــار يتكلــم ويوجــه إلينــا كال ًمــا
بذي ًئــا ،وقــال لنــا :ليــس لكــم هنــا مخصصــات طعــام يف هــذا الســجن ،وأغلــق
الفتحــة الصغــرة التــي يف البــاب (الطاقــة) ،وغــادر.
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يف اليــوم الثــاين أعــاد العمليــة نفســها ،حينهــا بقينــا عــرة أيــام مــن دون
طعــام ،وكنــا مــن دون طعــام قبلهــا بيــوم ،أي أحــد عــر يو ًمــا ،كنــا نحمــل جثــث
املســاجني الذيــن ماتــوا مــن الجــوع ونصفّهــا فــوق بعضهــا ونضعهــا عنــد البــاب،
ويأتــون يف الصبــاح ألخذهــا .أحــد عــر يو ًمــا مــن دون طعــام تــويف خــال هــذه
املــدة  140معتقـ ًـا ،بعــد هــذه املــدة ويف الســاعة الخامســة مســا ًء فتحــوا البــاب
وأدخلــوا طعا ًمــا ،كانــت وجوهنــا نحــو الحائــط خرجــوا وأغلقــوا البــاب ،نحــن يف
هــذه اللحظــات نســينا كل يشء نريــد أن نــأكل فحســب.
بعدهــا قــام الشاويشــان والســخرة بتوزيــع الطعــام ،وأعطــوا كل شــخص
قطعــة خبــز صغــرة ال تكفــي إلطعــام طفــل صغــر .كانــت هــذه الخبــزة هــي
مخصصاتنــا كل النهــار ،فأكلناهــا ومننــا .يف الســاعة الثالثــة بعــد منتصــف الليــل
ِ
نســتطع
مظلــا فلــم
فُتــح بــاب املهجــع ودخــل علينــا أشــخاص ،كان املهجــع
ً
مشــاهدة يشء ومل نســتطع الحركــة .بقيــت يف مــكاين ،وكنــت أســمع صــوت رصاخ
ورضب ،انتظرنــا حتــى الصبــاح لنعــرف .اســتيقظنا يف الصبــاح الباكــر والــكل كان
متفاج ًئــا مــن هــول املناظــر التــي شــاهدنا؛ فقــد كانــت الجثــث منتــرة يف غرفــة
املهجــع كلهــا.

النجاة من املــوت بإعجوبة
هيــاكل عظميــة ،ال يوجــد ســوى العظــم والجلــد الــذي يكســو أجســاد
الســجناء ،جــوع وعطــش ،حتــى األمعــاء تتمنــى أن تــأكل بعضهــا داخــل جســد
املعتقــل إلســكات جوعهــا ،كنــا نتمنــى رشــفة مــاء لــروي عطشــنا .جثــث منتــرة
يف كل مــكان حتــى يف الســاحات ،مــن بــن مئتــي ســجني داخــل مهجع يف "مدرســة
املخاب ـرات العســكرية" نجــا ثالثــة عــر ســجي ًنا ،وكنــت أنــا مــن بينهــم .خــال
ـخصا جو ًعــا وعطشً ــا وتعذي ًبــا.
شــهر ونصــف مــات  187شـ ً
يتابــع أبــو يــزن قصــة "مدرســة املخابــرات العســكرية" فيقــول :عندمــا
اســتيقظنا يف الســاعة السادســة صبا ًحــا وجدنــا الجثــث منتــرة يف كل مــكان،
كان املنظــر مرع ًبــا ،تقشــعر منــه األبــدان .قمنــا بحمــل الجثــث ووضعهــا عنــد
بــاب املهجــع ،بعدهــا جــاء الشاويشــان "يحيــى غليــون" و"أبــو طــارق" وقامــا
بنقــل الجثــث خــارج غرفــة املهجــع ووضعهــا يف ســيارات مغلقــة لنقلهــا خــارج
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ـخصا؛ فقــد
الســجن .وقتــل عــى يــد يحيــى غليــون وأيب طــارق خمســة عــر شـ ً
كانــا يرضبــان الســجني عــى رأســه حتــى املــوت.
خرجــت مــن هــذا الفــرع وأنــا غــر مصــدق ،وكان اســمي مــن بــن األســاء
التــي أذيعــت ألغــادر هــذا الســجن ،بعدهــا وضعونــا يف ســيارة بعــد أن وضعــوا
ـي ،وبعــد أن انطلقــت الســيارة
ـي والكلبشــات يف يـ ّ
العصبــة عــى عينـ ّ
ـدي وقدمـ ّ
بنــا خــارج الســجن قلــت :إذا أعدمــوين ليــس عنــدي مشــكلة ،املهــم أننــي خرجت
مــن "مدرســة املخابـرات العســكرية".
وصلنــا إىل "فــرع املنطقــة" يف املدينــة ،قــال لنــا عســكري :ســوف تقطعــون
هــذا الشــارع ركضً ــا .وكنــت ال أســتطيع الحركــة وقتهــا؛ فقــد بقيــت مــدة شــه ٍر
ونصــف عــى قطعــة خبــز ورشــفة مــاء .بعدهــا قــام العســكري برضبنــا حتــى
وصلنــا إىل بــاب الفــرع .خــرج الضابــط مــن الفــرع ونظــر إلينــا ،وقــد ُصـ ِدم عندما
شــاهدنا ،فقــال للعســكري :مــا هــذا؟ قــال لــه :ســيدي هــؤالء مســاجني جئنــا
بهــم مــن مدرســة املخاب ـرات العســكرية .فأجابــه الضابــط :لــدي أعــداد كبــرة،
ولــن أســتقبلهم ،هــؤالء ميتــون ،مــاذا ســأفعل بهــم؟ فقــال لــه العســكري :ســيدي
الليلــة فقــط ،وغــدً ا صبا ًحــا ننقلهــم إىل "فــرع املنطقــة" يف الريــف .قــال لــه
را .ورفــض أن يدخلنــا.
الضابــط :لــن أســتقبلهم ،هــؤالء موميــاوات ،وليســوا ب ـ ً
بعدهــا ركبنــا الســيارة ،واقتادونــا إىل "فــرع املنطقــة" يف الريــف .نزلنــا مــن
الســيارة ،مل يتكلــم معنــا أحــد وال كلمــة ،وقفنــا ســاعة ونصــف الســاعة ،ثــم
وضعونــا كل أربعــة أشــخاص يف غرفــة منفــردة وأغلقــوا البــاب علينــا ،وبعــد
ســاعتني طلبنــي املحقــق إىل "غرفــة التحقيــق" ،ذهبــت إليــه ،ألول مــرة كنــت
أشــاهده وج ًهــا لوجــه! نظــرت إليــه وجدتــه يضحــك ،قــال يل :مــاذا يــا أبــو يــزن؟
ـت عــى قيــد الحيــاة؟ أنــا هنــا مل أجبــه بقيــت صام ًتــا ،فقــال يل :أرســلتك إىل
مــا زلـ َ
مدرســة املخابـرات العســكرية التــي ال ينجــو منهــا أحــد ورجعــت ح ًّيــا؟ قلــت لــه:
مــن لديــه بقيــة مــن حيــاة لــن تقتلــه ِشــدّ ة .قــال يل :مــا هــذه اللحيــة؟ بعدهــا
صــاح إىل الشاويشــن فحلقــوا لحيتــي .وقــال يل :كُ ِتــب لــك عمــر جديــد ،ال تــرين
وجهــك نهائ ًّيــا .قلــت لــه :إن شــاء اللــه.
عــدت إىل غرفــة املنفــردة ،وبقيــت فيهــا شــه ًرا ،وكل مــن شــاهدين يف الفــرع
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مــن الســجناء بــى عــى وضعــي ومنظــري الــذي كان مثــل املوميــاء ،صُ ِدم الجميع
مــن شــكيل فقــد كنــت هيـ ً
ـكل عظم ًّيــا.

ـف الشــهر ،ويف الصبــاح الباكــر
بقيــت يف "فــرع املنطقــة" بالريــف شــه ًرا ونصـ َ
أخربونــا أنــه تــم إخــاء ســبيلنا .أعطونــا األمانــات وصعدنــا إىل البــاص نحــو
النيابــة العســكرية ،هنــاك أخــذوا منــا األمانــات ووضعونــا يف مهجــع بقينــا فيــه
ســاعة ،بعدهــا ســجلوا أســاءنا وق ّيدونــا وغطّــوا أعيننــا ووضعونــا يف ســيارة ال
نعــرف إىل أيــن ســوف يقتادوننــا .وصلــت بنــا الســيارة إىل "الرشطــة العســكرية"
يف مدينــة القابــون ،بقيــت هنــاك خمســة أيــام ،بعدهــا تــم تحويلنــا إىل "ســجن
عــدرا املــدين".

الخــروج إىل الحريــة
الوقــوف لســاعات طويلــة يف املحاكــم عــى أمــل أن ينطــق القــايض بالحكــم،
إمــا الخــروج إىل الحريــة ،وإمــا قضــاء ســنوات عمرنــا يف زنزانــات النظــام ،أو دفــع
مبالــغ ماليــة كبــرة لقــاء الخــروج ،والــذي ليــس لديــه مــال يبقــى يف ســجون
الجــاد منسـ ًّيا.

وقــد أقــدم بعــض املســاجني عــى شــنق أنفســهم حتــى يرتاحــوا مــن معاناتهم
يف الســجن .حتــى إن هنــاك شــابًّا اســمه "زكريــا حاممــة" مــن مدينــة حلــب ،قــام
بتعليــق مشــنقة لــه داخــل الحــام وشــنق نفســه حتــى املــوت مــن دون أن
يشــعر بــه أحــد ،بعدهــا أصبــح السـ ّجانون يخافــون مــن تكـرار هــذه الحادثــة.

يتابــع أبــو يــزن فيقــول :أربــع ســنوات ونصــف قضيتهــا يف "ســجن عــدرا" ،مل
يكــن هنــاك أي نــوع مــن التعذيــب داخلــه؛ ألنــه ســجن مــدين ،ولكــن املعيشــة
داخلــه صعبــة مــن ناحيــة الطعــام والـراب والضغــط النفــي ،كنــا مئــة شــخص
يف غرفــة الســجن.
بقيــت أول مــا دخلــت "ســجن عــدرا" قرابــة شــهر مــن دون محاكمــة،
وبعدهــا ذهبــت إىل محكمــة اإلرهــاب .دخلــت إىل القاضيــة "باســمة املهــدي"،
حققــت معــي بقضايــا عــن الجرائــم املتهــم بهــا ،فأنكــرت كل يشء ،قالــت يل:
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أنــت حال ًّيــا موقــوف .عــدت إىل "ســجن عــدرا" وبقيــت موقو ًفــا شــه ًرا ،وبعــد
شــهر حولتنــي إىل "محكمــة الجنايــات" وبعدهــا حولتنــي إىل "محكمــة جنايــات
اإلرهــاب" ،وبعــد مثانيــة أشــهر كانــت أول جلســة يل بعدهــا؛ حيــث كنــت أنــزل
إىل املحكمــة كل مثانيــة أو تســعة أشــهر ،والقــايض يؤجــل ،ويف كل مــرة أخضــع
للمحاكمــة وأقــوم بحضــور جلســة يؤجــل القــايض املحاكمــة.
كنــت متهـ ًـا بارتــكاب أعــال إرهابيــة ،ورضب حواجــز أمنيــة ،وخطــف عــدد
مــن الضبــاط لقــوى األمــن الســيايس بهــدف التفــاوض مــع الدولــة عليهــم ،ومتويل
أعــال اإلرهابيــن عــن طريــق أجهــزة دوليــة ،واالنضــام إىل عــدة منظــات
إرهابيــة وتدريبهــا عــى حمــل الســاح واســتخدامه ضــد الدولــة ،والكتــم الجنــايئ
عــن جميــع الجرائــم.
أربــع ســنوات ونصــف داخــل الســجن ،هنــا يئســت ،فــكل فــرة نخــرج
إىل املحكمــة مــن الســاعة الخامســة صبا ًحــا ،ونحــن مكبلــو األيــدي ومعصوبــو
األعــن ،وعندمــا نصــل إىل املحكمــة كان العســاكر يجمعوننــا ويرضبوننــا بالعــي
الكهربائيــة ،وكنــا نبقــى مــن دون طعــام ورشاب حتــى الســاعة التاســعة مســا ًء،
وكنــت أعــود وأنــا منهــك متا ًمــا.
وصلــت إىل مرحلــة أين أريــد أن أعــرف حكمــي فحســب ،فاتصلــت باملحامــي،
وكانــت آخــر مــرة نزلــت إىل املحكمــة وقلــت للقــايض :احكمنــي فقــد تعبــت.
وحينهــا قــال يل القــايض :كتابــك الــذي فيــه "جــرم رضب الحواجــز مــن غرفــة
العمليــات" جــاء ،وكتــاب "الخطــف" جــاء ،ووعــد منــي الجلســة القادمــة ســوف
أحكمــك ،وبعــد مــدة جــاء موعــد الجلســة فانتظــرت أن يذيعــوا اســمي ،ولكــن
اســمي مل يكــن موجــو ًدا يف قامئــة األســاء ،فاتصلــت باملحامــي وأخربتــه ،فقــال يل
إن القــايض أجلنــي أربعــة أشــهر ،لكننــي حينهــا نفــد صــري ،ومل أعــد أســتطيع
االنتظــار وال دقيقــة واحــدة.
أخــرت أصدقــايئ بــأين أريــد دفــع مبلــغ مــن املــال مــن أجــل أن أُحاكَــم،
محــام ماهــر أخــرج والــد
وكان يوجــد داخــل الســجن اتصــاالت ،وكان هنــاك
ٍ
رفيقــي مــن الســجن ،فاتصــل رفيقــي بوالــده وأخــره قصتــي ،فقــال لــه والــده :إن
املحامــي يريــد أن يتكلــم مــع أيب يــزن ،فتكلمــت مــع املحامــي ،قــال يل :ســمعت
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أنــك تريــد أن تحاكــم مقابــل دفــع املــال؟ فأجبتــه :نعــم ،حبــذا لــو يتــم ذلــك.
فطلــب منــي مبلـ َغ مليــوين لــرة ســورية ،لكننــي رفضــت الدفــع وعرضــت عليــه
مبلــغ مليــون ونصــف فقــط .فقــال يل :انتظــرين يو ًمــا واحــدً ا ،وبعدهــا ســيكون
أخــي عنــدك وبحوزتــه بطاقــة زيــارة مــن املحكمــة.
أرشقــت شــمس األحــد الغائبــة عنــا نحــن املســاجني ،وحــل الصبــاح عــى
الســجانني الذيــن يجــددون طاقتهــم ليــوم تعذيــب جديــد ،وإذ بالســجان ينــادي
باســمي بصوتــه الــذي أبغضــه ،وأعطــاين ورقــة كُتــب فيهــا "زيــارة" ،كــدت أطــر
مــن الفــرح ،وبــدأ األمــل يدخــل إىل قلبــي ،نزلــت إىل غرفــة الزيــارات وبالفعــل
تحقــق مــا قالــه املحامــي ،إنــه أخــو املحامــي ينتظــرين ،فعرفنــي بنفســه وأخــرين
أنّ أخــاه أرســله إ ّيل ،وأنــه يحمــل منــه خـ ًرا ســيفرحني ،فقــد اطّلــع عــى إضبــاريت
وباســتطاعته إخراجــي مــن الســجن خــال مــدة أقصاهــا ثالثــة أيــام ،وليــس
تقدميــي للمحاكمــة فقــط ،مقابــل مبلــغ قــدره اثنــا عــر ألــف دوالر ،شــعرت بأن
األمــل يكــر ومل أكــرث للمبلــغ الكبــر ووافقــت مــن دون تــردد لكنــي اشــرطت
أال يتــم الدفــع إال بعــد خروجــي مــن الســجن.
بعدهــا اتصــل يب املحامــي وقــال يل :يــوم االثنــن ســتكون خــارج الســجن،
لكننــي مل أقتنــع أننــي خــال فــرة زمنيــة قصــرة ســأكون خــارج الســجن .ويف
اليــوم التــايل اتصــل املحامــي برفيقــي وقــال :ليتكلــم أبــو يــزن معــي .اتصلــت
بــه يف املســاء ،قــال يل :ألــف مــروك .لكننــي مل أصــدق فجلســت عــى األرض ومل
أعــد أســتطيع الوقــوف ،وقــال يل :بعــد نصــف ســاعة ستســمع اســمك ،فجهــز
حقيبتــك لتذهــب إىل أهلــك .بعــد قليــل جــاء شــخص وقــال يل :مبــارك إخــاء
ســبيلك .لكننــي بقيــت عــى أعصــايب حتــى أذيــع اســمي إخــاء ســبيل ،وجــاء
عســكري ومعــه ورقــة فيهــا اســمي "إخــاء ســبيل" ،وقعــت عليهــا ،وبعدهــا
ودعــت الشــباب الذيــن معــي يف الســجن.

أجــرة ،وصلــت إىل الربامكــة واتصلــت بأهــي ،فجــاءت أمــي ومعهــا خالتــي،
وذهبنــا إىل بيــت خالتــي .ويف صبــاح اليــوم الثــاين ذهبــت مــع أمــي لنشــري
مالبــس ،ولكــن أول حاجــز أوقفنــي وطلبــوا هويــات ،وكنــت قــد أعطيــت أمــي
ورقــة عليهــا رقــم رفيقــي قبــل أن نخــرج .أنزلــوين عنــد الحاجــز وأدخلــوين إىل
ـدي .كانــت أمــي يف
"غرفــة الحاجــز" ووضعــوا عصبــة عــى عينــي والكلبشــات يف يـ ّ
الخــارج تبــي عــي ،فاتصلــت أمــي وأخــرت رفيقــي أين تعرضــت لالعتقــال عنــد
أول حاجــز ،فجــاء رفيقــي مبــارش ًة وســألهم عـ ّـا يحــدث ،فأخــروه أين مطلــوب لـــ
"الفــرع  ،"٢٢٧فقلــت لهــم :كنــت مســجونًا خمــس ســنوات ومعــي أوراق إخــاء
ســبيل .لكــن "رئيــس الفــرع" قــال يل :أنــا ال أعــرف بهــذا الــكالم ،أنــت مطلــوب
لـــ "الفــرع  ."٢٢٧وضعــوين يف الســيارة ،وأمــي ورفيقــي لحقــوا يب .وصلــت إىل
أقــرب فــرع ،نزلــت وطلبــوا األمانــات .قــال يل املســاعد :ملــاذا جــاؤوا بــك؟ أخــرت
املســاعد أننــي قضيــت خمــس ســنوات يف الســجن وعنــد أول حاجــز أوقفــوين.
وقــد كان لرفيقــي معــارف فتمكــن مــن مســاعديت.
وبعدهــا خرجــت وذهبــت مــع رفيقــي وأمــي إىل منــزل رفيقــي وأخربتــه أين
أريــد مغــادرة البــاد.
خرجــت إىل حــاة؛ حيــث هربنــي ضابــط دفعــت لــه مبل ًغــا مال ًّيــا كب ـ ًرا،
وعندمــا وصلــت إىل حــاة منــت ليل ـ ًة فيهــا ،ويف صبــاح اليــوم الثــاين تواصلــت
مــع شــخص أوصلنــي إىل مدينــة "معــرة النعــان" فبقيــت شــه ًرا فيهــا ،وبعدهــا
دخلــت تهري ًبــا إىل تركيــا.

ويف الصبــاح أخــذوين إىل "الجنائيــة" ،منــت ليلــة ،وبعدها تحولــت إىل "الرشطة
العســكرية" ،وبقيــت عــرة أيــام فيهــا ،ثــم خرجــت مــن ســجون النظــام إىل
الحريــة.
وقفــت عــى الطريــق وأنــا غــر مصــدق أننــي خــارج الســجن ،فركبــت ســيارة
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 ،1977متزوجــة
"أم مصطفــى" مــن مواليــد عــام ،1977
ولديهــا أربعــة أوالد ،مــن ســكان مدينــة درعــا
البلــد .كانــت تعمــل ممرضــة يف مشــفى
األطفــال التابــع ملدينــة درعــا ،وكانــت أول
مســعفة نســائية يف مدينــة درعــا منــذ انطالقــة
الثــورة الســورية؛ حيــث قامــت بإســعاف
املصابــن وتضميــد جراحهــم وعملــت مــع بعــض
الكــوادر الطبيــة لتأمــن بعــض النقــاط الطبيــة
وتوزيعهــا عــى أغلــب املناطــق الســاخنة ضمــن
مناطــق درعــا البلــد ،وقامــت بــدورات إســعافيه
وتدريبيــة للفئــات والرشائــح كافــة .وكانــت
دائــما عــى اســتعداد إلبقــاء النقــاط الطبيــة
ً
مســتمرة يف عملهــا ،وعــى اســتعداد تــام ألي
حالــة إســعاف مهــا كانــت .قامــت بعــدة
نشــاطات عــى مســتوى اإلمــداد الطبــي واإلغــايث
والدعــم النفــي لــكل املصابــن .اعتقلــت يف
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تقــول "أم مصطفــى" :تاريــخ  2014 /3 /28لــن أنســاه؛ كنــت ذاهبــة إىل
مديريــة الصحــة إلحضــار لقاحــات لألطفــال لتوزيعهــا يف درعــا البلــد ،ومخيــم
درعــا ،وطريــق الســد ،وكان معــي أمــر رســمي ،ولكــن ذلــك اليــوم كان يو ًمــا
أســو َد؛ حيــث اســتوقفني "حاجــز املحكمــة" ،وهــذا الحاجــز يُعــدّ الفاصــل مــا بــن
ـم إيقــايف عنوة وســحب حقيبتــي الشــخصية وجوايل
درعــا البلــد ودرعــا املدينــة .تـ ّ
ـم جــاءت ســيارة ســوداء مف ّيمــة فيهــا أربعــة عنــارص لألمــن؛ حيــث قامــوا
منــي ،ثـ ّ
ـدي مــع عبــارات بذيئــة ،ووضعــوين
ـي والكلبشــات يف يـ ّ
بوضــع العصبــة عــى عينـ ّ
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داخــل الســيارة .جلســت بجانــب ثالثــة عنــارص ،وأجــروين عــى خفــض رأيس بــن
مقاعــد الســيارة إىل أن وصلــت إىل الجهــة األمنيــة.
نزلــت مــن الســيارة واقتــادوين إىل داخــل الفــرع؛ حيــث قــام أحــد العنــارص
بــريب عــى رأيس وشــتمي بعبــارات قــذرة وقحــة ،ثــم وضعــوين داخــل غرفــة
تواليــت يف قبــو قديــم.
ال أنــى تلــك املنفــردة ،كنــت أقــي كل حاجايت ضمــن غرفة تدعــى "تواليت"
والتــي كانــت تخــرج منهــا فـران وجــرذان وعناكــب .بقيــت أربعــة أيــام منســية
داخــل هــذه الغرفــة املقرفــة ،بعدهــا طلبــوين للحديــث معــي ،فذهبــت إىل غرفــة
التحقيــق .أراد املحقــق أن يعــرف مــن هــي "أم مصطفــى" ،وأخــذ يناقشــني يف
أغلــب األمــور ،وقــال إن هــذا الحديــث ودي ،واســتمر الحديــث مــدة ســاعتني
ونصــف ،بعدهــا أعــادوين إىل الغرفــة املعتمــة فبقيــت داخلهــا شــهرين إال خمســة
أيــام.
وذات يــوم دخــل الســجان ومســاعد املحقــق واقتــاداين معصوبــة العينــن إىل
غرفــة التحقيــق ،وأمــرين املحقــق باملكــوث عــى األرض ووجهــي إىل الجــدار ،وأخذ
يرشــقني باتهامــات عــدة ،وبــدأ بــريب بواســطة "األخــر اإلبراهيمــي" ،ونعتنــي
بالعاهــرة .قــام بوضعــي عــى عص َويــن وأنــا ممــددة عــى األرض ،ورفعنــي فلقــة.
كنــت أرصخ مــن شــدة األمل ،مل أعــد أعــرف مــن أي جهــة يأتينــي الــرب .وبعــد
إرصاري عــى عــدم االعـراف أعــادوين إىل غرفــة املنفــردة ،وقــال يل املحقــق :بعــد
ِ
ـتدعيك إىل غرفــة التحقيــق.
ســاعة ســوف نسـ

التحــرش باملعتقــات يف معتقــات النظام
أفــرع األمــن العســكرية يف مدينــة درعــا كانــت معروفــة بإجرامهــا ،كان
داخلهــا كل فئــات األعــار حتــى األطفــال الرضــع .غرفهــا صغــرة ال يتجــاوز
طولهــا مرتيــن ،ال مــكان للجلــوس ،وتعذيــب حتــى املــوت بواســطة الكبــل
الرباعــي والعــي البالســتيكية الكهربائيــة والشــبح عــى األبــواب .كانــت الدمــاء
متــأ الغــرف ،ورائحــة الــدم واملــوت يف كل مــكان ،وأجســاد املعتقلــن واملعتقــات
أشــبه باألمــوات ،كل هــذا ترافــق مــع األلفــاظ البذيئــة والعبــارات القــذرة التــي
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كانــت أقــى مــن ســياط الجــاد توجــه إىل هــؤالء الســجناء ،وهــم يف زنزانــات
مظلمــة بــاردة ،مغ َّيبــون عــن العــامل أجمــع.

تقــول "أم مصطفــى" :بعــد أن عــدت إىل غرفــة املنفــردة متنيــت لــو أنّ األرض
تنشـ ّـق لتبتلعنــي ،كنــت أســمع كلــات صعبــة وقاســية؛ كلــات نابيــة ،مل أســمعها
طــوال حيــايت إال داخــل ســجون النظــام ،توجــه إيل ،آه مــا أقســاها مــن كلــات
تــكاد تعــر قلبــي أملًــا.

فــرع األمــن العســكري يف درعــا (حميــدة الطاهــر) كان أحقــر فــرع وأقــى
وأقــذر فــرع مــن كل الجهــات األمنيــة يف املنطقــة ،بقيــت داخــل هــذا الفــرع
شــهرين يف غرفــة منفــردة تدعــى "تواليــت" ،كنــت أســمع أصــوات الشــباب كيــف
يتعذبــون ،أصواتًــا يف كل أنحــاء الســجن ،أني ًنــا مــن شــدة التعذيــب.
يف "فــرع حميــدة الطاهــر" وضعــوين يف منفــردة ،وهــي عبــارة عــن "تواليــت"،
ولهــا بــاب خشــبي ،وهنــاك بلــور مــن األعىل فاتــح اللــون .ملــا دخلــت إىل املنفردة
جــاء املحقــق "أبــو عــي" وكــر اللمبــة ومنــع اإلضــاءة عنــي ،وقــال :الضــوء
ممنــوع .فكانــت يف الليــل مظلمــة جــدًّ ا ،ولكــن كان هنــاك ضــوء خــارج التواليــت
يعكــس إنــارة خفيفــة إىل الداخــل ،ويف النهــار كانــت الرؤيــة واضحــة قليـ ًـا ،كنــت
ـدت
أشــاهد فــأرة صغــرة تقــرب منــي ،كنــت أفــزع منهــا يف البدايــة وبعدهــا اعتـ ُ
عليهــا ،وأصبحــت أنظــر إليهــا وهــي تنظــر إ ّيل ،مل أعــد أخــاف منهــا ،كنــت أرمــي
فتــات خبــز لهــا أحيانًــا ،فتمســك فتــات الخبــز وتنظــر إ ّيل وتــأكل ،وأنــا أتكلــم
وأبــي.
ذات يــوم جــاء العنــارص واملحقــق أبــو عــي وأخرجــوين مــن التواليــت ،صــار
يف ّتــش املــكان ،وبعــد ذلــك قــام بتفتيــي تفتيشً ــا دقي ًقــا ،وطلــب منــي أن أخــرج
جـ ّوايل ،قلــت لــه :ليــس معــي جــوال .قــال يل :إ ًذا مــن تكلّمــن؟ قلــت :ال أتكلّــم
مــع أحــد .فقــال يل :أنـ ِ
ـت كاذبــة .فقلــت لــه :أتكلــم مــع الفــأرة .يف هــذه اللحظــة
ظـ ّن أين ُجننــت ،وصــار يســتهزئ يب ويقــول :هــذه نهايتــك ،قــذرة ومجنونــة.
ولكــن الــذي لفــت انتباهــي عندمــا أخرجنــي خــارج التواليــت ،وجــود آثــار
دمــاء قدميــة عــى أحــد جدرانــه .كان منظــر الجــدار مرع ًبــا ،هنــاك ح ّتــى منظــر
ـأي ســمة.
العنــارص واملحققــن مرعــب ،كانــوا متو ّحشــن ال يشــبهون البــر بـ ّ
51

ٍ
وقــت متأخــر مــن الليــل جــاء أحــد العنــارص ،وقــال يل :أم
ذات يــوم يف
مصطفــى جهــزي نفســك .وجــاء معــه املســاعد ،قــال للعنــرِ :
أعطهــا عصبــة
العينــن هــذه .قبــل أن أخــرج مــن غرفــة املنفــردة كانــوا يضعــون العصبــة عــى
ـدي ،قــال املســاعد للعنــر :ليــس هــذه العصبــةِ ،
أعطهــا
ـي والكلبشــات يف يـ ّ
عينـ ّ
هــذه .كان وجهــي عــى الحائــط وقتهــا ،قــال لــه :املعلــم قصــد هــذه العصبــة.
أنــا مل أعــرف مــاذا يقصــد ،وملــا وضــع العصبــة عــى عينــي ،كانــت رائحتهــا كريهــة
جــدًّ ا ،شــعرت باســتيا ٍء كبــر ،وعندمــا دخلــت إىل املحقــق قــال للعنــر :أز ِْل
العصبــة عــن عينيهــا .قــال يل :انظــري مبــاذا ربطنــا عينيـ ِ
ـك ،نظــرت إىل القامشــة،
كانــت قامشــة طويلــة بيضــاء اللــون عليهــا دم قديــم ،قلــت لــه :ال أعــرف مــا
هــذه القامشــة .قــال يل :هــذه مــن الشــهيد الــذي هــو فطيــس كان يف املشــفى
الوطنــي ،لقــد ســحبنا جثــة هــذا الفطيــس ،ورابطــة القــاش هــذه مــن أجــل أن
أذكــرك بعملــك عندمــا كنـ ِ
ـت تعالجينــه وتحاولــن إعادتــه إىل الحيــاة ،املســلح
الــذي كان يــرب علينــا وعــى أطفالنــا ،هــذا فطيــس نحــن أجهزنــا عليــه ،فهــذه
القامشــة إحــدى ذكرياتــه مــن أجــل أن تشــاهدي وتعــريف ،نحــن قــادرون عــى
الوصــول إىل كل يشء نريــده ،ال يه ّمنــا أحــد نهائ ًّيــا ،وســوف تكــون نهايتــك مثلــه.
نظــرت إىل القامشــة ،وقلــت يف نفــي ،يــا لــه مــن جبــان وحقــر ومتوحــش،
نحــن يف دولــة أرشار ،دولــة وحــوش مجــردة مــن اإلنســانية.

قبــل ترحيــي مــن هــذا الفــرع طلبنــي مســاعد املحقــق يف ســاعة متأخــرة مــن
الليــل ،ذهبــت معــه إىل غرفــة التحقيــق وكان ثمَِـ ًـا حينهــا .خــرج مســاعد املح ّقــق
وتركنــي أنــا واملحقــق يف الغرفــة ،كنــت خائفــة ،اقــرب م ّنــي وقــام بخلــع حجــايب،
ـكل قــوة فاصطــدم
بعدهــا أخــذ يتحــرش بصــدري وجســدي ،فقمــت بدفعــه بـ ّ
بالجــدار ،هنــا ُجـ ّن جنونــه ،ونــادى العســكري وأمــره بإحضــار ســكني ،أنــا خفــت
وقلــت يف نفــي ســوف يقتلنــي بالتأكيــد ،ولكــن هنــا الذبــح كان أهــون مــن
اســتباحتي ،وأنــا لســت ســوى إنســانة ضعيفــة متعبــة.
ـدي ،بعدهــا قــام بقــص شــعري
جــاء بالســكني وألقــى يب عــى األرض وق ّيــد يـ ّ
بالســكني بقــوة ،وأنــا أتــأمل وأرصخ مــن شــدة األمل .كان األمل نفس ـ ًّيا وجســديًّا ،ال
أنــى ذلــك املوقــف مــا حييــت.
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بعــد انتهــاء الشــهرين يف "فــرع حميــدة الطاهــر" تــم تحويــي إىل فــرع لألمن
ـت يف غرفــة ،طولهــا مـران ونصــف ،فيهــا 16
العســكري يف املنطقــة نفســها ،و ُِضعـ ُ
امــرأة مــع أطفــال ،قســم منهــم جالــس وقســم واقــف أو جالــس عــى ركبــة ،وكان
الوضــع مزريًــا للغايــة ،وكان طعامنــا بطاطــا مســلوقة مثــل الحجــارة ،وبرغــل مــع
حــى .كان ممنو ًعــا أن نقــوم بتنظيــف املــكان الــذي نجلــس فيــه ،مــع أنّ هنــاك
الكثــر مــن الحـرات والقمــل يف كل مــكان.
رب بالكبــل الرباعــي والعــي
أمــا بالنســبة إىل طــرق التعذيــب ،فقــد كنــا نُـ َ
الكهربائيــة ونُشـ َبح عــى األبــواب وبســاط الريــح.

كنــا نســمع رصاخ الســجناء ميــأ املهاجــع ،أصواتًــا ال تهــدأ ليــل نهــار ،كانــوا
يتوســلون إىل هــؤالء الجزاريــن الذيــن كانــوا يزيــدون مــن التعذيــب.

فــرة التحقيــق كانــت يف ســاعات متأخــرة مــن الليــل ،حُ ِّقـ َـق معــي مرتــن
داخــل هــذا الفــرع .كان يف غرفــة التحقيــق محقــق وجــاد ومســاعد محقــق،
وكنــت معصوبــة العينــن ومكبلــة اليديــن ،وكنــت أجلــس جاثي ـ ًة ،ووجهــي إىل
األرض ،ســألني املحقــق عــن االســم ،ومعلومــات عــن أهــي وزوجــي ،ومــن
هــم املســلحون يف منطقتــي ،ومــع أي جهــة كنــت أتعامــل ،ومــن كان يســاعدين،
واألماكــن التــي كنــت أذهــب إليهــا ،وأيــن كنــت أعالــج املصابــن ،ومــن أيــن كنت
أحــر األدويــة ومســتلزمات اإلســعاف والضــاد ،ولكــن أنكــرت كل هــذا رغــم
التعذيــب الــذي تعرضــت لــه؛ حيــث قامــوا بشــبحي مــدة ســاعتني مــع رضب
مــرح عــى جســدي كلــه ،رضب ال أنــى أملــه ،رضب بالعــي الكهربائيــة التــي
آثارهــا عــى جســدي حتــى اللحظــة.
وال أنــى كيــف كان يذهــب إىل التواليــت كل مــن كان موجــو ًدا يف غرفــة
املهجــع؛ كنــا نذهــب جميعنــا خــال ربــع ســاعة ،وكان التواليــت خــارج املهجــع،
حتــى إن رئيــس األمــن العســكري قــام مبنعــي مــن لبــس الحــذاء ،وأجــرين أن
أدخــل حافيــة القدمــن إىل التواليــت ،وكان معــي امــرأة مســنة منعــت كذلــك
مــن ارتــداء الحــذاء.
ـت مــن ارتــداء الحــذاء ألننــي طلبــت مــن "رئيس فــرع األمن العســكري"
ُمنعـ ُ
أن يســمح لنــا بــأن ننظــف التواليــت؛ حيــث كانــت ميــاه الــرف الصحــي فائضـ ًة
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واملنظــر مقرفًــا ،فقلــت لــه :يــجب أن ننظــف قبــل أن ندخــل ،فالروائــح متــأ
املــكان واألمـراض ســتنترش بســببها .فقــال يل :بســبب كالمــك هــذا ،ســتمنعني مــن
أن تلبــي الحــذاء .قلــت لــه :ال مشــكلة .وبقيــت مــن دون حــذاء ،وقــد انتفخــت
قدمــاي وتشــققتا.
بقيــت داخــل "فــرع األمــن العســكري" مودعــة مــدة ســتة وعرشيــن يو ًمــا،
ـت إىل فــرع جديــد وهــو فــرع املــوت والوحشــية.
بعدهــا نُ ِقلـ ُ

"فــرع فلســطني" الداخل مفقــود والخارج مولود
تتابــع "أم مصطفــى" روايــة قصتهــا فتقــول :تــم ترحيــي مــن "فــرع األمــن
العســكري" يف مدينــة درعــا إىل فــرع جديــد ،وكان معــي  36شــا ًّبا وفتــا ًة مــن
طــاب الجامعــات .نُ ِقلنــا يف باصــات وكنــا معصــويب األعــن ومكبــي األيــدي،
وصلنــا إىل "فــرع فلســطني"12؛ فــرع املــوت والوحشــية .نزلنــا ووقفنــا رتـ ًـا مــن
أجــل أن يأخــذوا األمانــات منــا ،كنــت حافيــة القدمــن حينهــا .عندمــا وقفــت
شــاهدين شــباب مــن مدينــة درعــا وصــاروا يتكلمــون فيــا بينهــم بصــوت
منخفــض ،ويقولــون هــذه الدكتــورة أم مصطفــى .وقالــوا يل :أنــت حافيــة! وأصبح
 -12فــرع فلســطني (الفــرع  )235ســمي بهــذا االســم ألن الغايــة املعلنــة مــن تأسيســه كانــت ملكافحــة التجســس
اإلرسائيــي عــى املنظــات الفلســطينية ،والتحقيــق مــع الجواســيس العــرب والفلســطينيني الذيــن يعملــون لصالــح
العــدو الصهيــوين .ويتبــع للفــرع "وحــدة الضابطــة الفدائيــة" وتختــص بشــؤون جيــش التحريــر الفلســطيني
والحــركات الفلســطينية املســلحة التــي توجــد بســاحها بشــكل رســمي عــى األرايض الســورية .ويتبــع الفــرع لجهــاز
املخاب ـرات العســكرية (األمــن العســكري) ،وتــرأس الفــرع العميــد "محمــد خلّــوف" وهــو أحــد ضبــاط القــوات
الســورية الذيــن كانــوا موجوديــن يف طرابلــس -لبنــان ســابقًا قبــل انســحاب الجيــش الســوري مــن لبنــان ،وأحــد
املتهمــن بالتخطيــط الغتيــال الشــهيد "رفيــق الحريــري".
يقــع بنــاء فــرع فلســطني عــى أوتوسـراد املتحلــق الجنــويب (طريــق املطــار) يف منطقــة القـزاز ،ويتألــف البنــاء مــن
ســبعة طوابــق وأقبيــة ،وكل طابــق متخصــص للتحقيــق بقضايــا معينــة؛ فمثـ ًـا يف الطابــق األول قســم التحقيــق
بالقضايــا السياســية ،ويف الطابــق الرابــع قســم التحقيــق بقضايــا اإلســاميني .وهنــاك قســم لقضايــا التزويــر ،وآخــر
لقضايــا تهريــب الســاح ،وقســم مهتــم بالتحقيــق مــع أعضــاء املنظــات الفلســطينية.
يشــتهر هــذا الفــرع بطــرق التعذيــب األكــر قســوة بــن األفــرع األمنيــة الســورية؛ فقــد روي الكثــر عــن التفنــن يف
أســاليب التعذيــب الجســدي والنفــي يف هــذا الفــرع الــذي كان مبجــرد الســاع باســمه تقشــعر األبــدان مــن الصــور
البشــعة املختزنــة لــه يف ذاكــرة الســوريني والفلســطينيني الســوريني.
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كل شــخص منهــم يخلــع حــذاءه ويعطينــي إ ّيــاه ،كانــت قدمــاي منتفخ َتــن
ومتشــققتني.
كنــا ننتظرهــم حتــى يأخــذوا األمانــات ،وكنــا مق ّيدي األيــدي واألقــدام ،وهناك
ســيارة للصحــة موجــودة أمامنــا .كان هنــاك حــاالت ســل بــن الســجناء ،ويقومون
بأخــذ صــور أشــعة للصــدر ،فأغلــب املعتقلــن يف املهجــع الذيــن أصيبــوا بالســل
كانــوا أشــباه أجســاد؛ مجــرد هيــاكل عظميــة ،كأنهــم خارجــون مــن القبــور ،عندما
رأيتهــم فزعــت منهــم .كان للســجن عــدة أبــواب ،دخلنــا مــن أحــد األبــواب،
ـت عندمــا شــاهدت عبــارة "الداخــل مفقــود والخــارج مولــود" .كان هنــاك
دُ ِهشـ ُ
كلبــان بوليســيان ضخــان ،منظرهــا مخيــف ،بــدأا ينبحــان وكأنهــا يريــدان أن
يأكالنــا ،كان شــي ًئا مفز ًعــا.
ـت أنــا والفتــاة التــي كانــت معــي مــن ناحيــة البــاب
عندمــا جــاء دوري وقفـ ُ
الرئيــي مــن أجــل تســليم األمانــات ،ال أنــى ذلــك املشــهد؛ فقــد وقــع أمامــي
شــاب عــى األرض مــن ســيارة الصحــة التــي كانــت أمامنــا وكان منظــر الشــاب
مرع ًبــا ،وكأنــه هيــكل عظمــي ،قدمــاه كلهــا جــروح مفتوحــة يخــرج منهــا القيــح.
كانــت رائحــة القيــح والعفــن واملــوت تفــوح مــن هــؤالء الشــباب ،وكانــت
وجوههــم مريضــة صف ـراء اللــون أقــرب إىل البيــاض.
دخلنــا إىل غرفــة املهجــع ،وبقيــت  36يو ًمــا ،مل يســألني أي شــخص سـ ً
ـؤال،
كانــوا ينــادون عــى اســمي بـــ "درعــا"؛ فذكــر االســم ممنــوع .وشــكل املهجــع
ـخصا يف
مثــل صنــدوق مغلــق؛ ال نوافــذ فيــه وال أي فتحــة تهويــة .كنــا خمســن شـ ً
غرفــة صغــرة جــدًّ ا ،ننــام عــى شــكل "تســييف" ،كان داخــل هــذه الغرفــة نســاء
كب ـرات يف الســن ،وفتيــات صغ ـرات ،وأطفــال رضّ ــع ،وحوامــل.
التوســل والقهــر والبــكاء
األصــوات الناجمــة عــن التعذيــب والشــبح ورصاخ ّ
بحرقــة ميــأ صداهــا املهاجــع ،كنــا نســمعها ليــل نهــار .كلــات ق ـ ِذرة تُو َّجــه إىل
الســجناء ،وشــبح وتعذيــب ببســاط الريــح ،ورضب بـ "األخــر اإلبراهيمــي"
الــذي َمــن كان يشــاهده كان يخــاف مــن منظــره ،فكيــف عندمــا ينهــال عــى
ش َع الجـ ّـاد بــريب ،وأنــا أرصخ وأقــول" :يــا
أجســادنا النحيلــة .ال أنــى كيــف َ َ
ِ
بــدأت بالرســالة؟ ويوجــه إ ّيل كال ًمــا قــ ِذ ًرا،
اللــه أحــد أحــد" .وهــو يقــول يل:
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ويرضبنــي رض ًبــا أفقــدين الوعــي .وكان يجلــس محقــق يــرب "املتــة" ،قــام
بســكب امليــاه الســاخنة عــى صــدري ،فاحرتقــت بحــروق مــن الدرجــة الثانيــة،
فــكان أملًــا ال يوصــف .وكان معــي فتيــات قــام الجــادون بســكب امليــاه املغليــة
عــى أفخاذهـ ّن فأُ ِصــن بحــروق مــن الدرجــة األوىل ،هــذا إضافــة إىل الــرب عــى
الوجــه ،ونتــف الشــعر ،والشــبح.
كانــوا يتفننــون يف تعذيبنــا؛ كان هنــاك ســيخ يف الحائــط لرفعنــا عليــه
وشــبحنا ،فقامــوا برفعــي مســافة  ١٠ســم عــن األرض .مــن شــدة األمل أحسســت
ـي صارتــا مثــل الطبــل .مل يكــن
وقتهــا أنّ الــدم كلــه نــزل ،وأحسســت أنّ قدمـ ّ
وج ًعــا طبيع ًّيــا ،لــذا ال أســتطيع أن أنســاه.

كنــا نســمع األصــوات التــي تصــدر أثنــاء التعذيــب يف كل أنحــاء الســجن ليــل
نهــار ،كان هنــاك حــاالت اغتصــاب ،حتــى إن هنــاك فتيــات حملــن وتعرضــ َن
لإلجهــاض ،ولــن أنــى منظــر الفتــاة التــي كانــت يف ريعــان شــبابها ،مــن غوطــة
دمشــق ،وتدعــى "فاطمــة" ،كانــت متعبــة ،أخذوهــا إىل غرفــة التحقيــق ،وبعــد
ثــاث ســاعات جــاءت وعــى رقبتهــا عالمــات ،كان وضعهــا غــر طبيعــي ،صــارت
تبــي ورصت أبــي عليهــا .بعــد شــهر ونصــف اكتشــفت أنّهــا حامــل ،فصــارت
ـم أخذوهــا إىل مــكان
تتكلــم وتهــدد ،بعدهــا أخذوهــا ورضبوهــا رضبًــا مرب ًحــا ،ثـ ّ
مجهــول .وكان هنــاك امــرأة حامــل ولــدت يف الفــرع ،وبعــد أن ولــدت أخــذوا
الطفــل ،وال تعــرف األم إىل أيــن.
كان هــذا الفــرع فــرع املــوت والــا إنســانية؛ فــرع الوحشــية .كنــا نذهــب
ٍ
وقــت متأخــر مــن الليــل ،ويدخــل إىل الغرفــة شــاب
إىل غرفــة التحقيــق يف
وبنــت ،ونكــون معصــويب األعــن ونرفــع أيدينــا إىل األعــى عــى الحائــط ،وهــم
وراء املكتــب ،وبعدهــا يســألون البنــت وإذا مل تعــرف يقومــون بــرب الشــاب،
فيجتمــع أربعــة أشــخاص عليــه ويقومــون برضبــه حتــى تعــرف البنــت ،واألمــر
نفســه مــع الشــاب؛ حيــث يســتجوبونه ،وإذا مل يعــرف يقومــون بــرب البنــت
أمامــه حتــى يعــرف .مل أجــد أحقــر وأقــى وأعنــف مــن معاملــة كهــذه بأســاليب
التعذيــب والتعنيــف والتنكيــل" ،فــرع فلســطني" يشء مرعــب.
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املعتقــل هــو الحــي امليت
تتابــع "أم مصطفــى" روايتهــا فتقــول :كنــا داخــل غرفــة مهجــع ،يــأيت الســجان
كل يــوم يف الصبــاح ويطــرق عــى األبــواب مــن أجــل أن نســتيقظ ،كان السـ ّجان
ينادينــي باســم "درعــا".
مــر ًة ســألني الســجان :هــل أنــت ممرضــة؟ أجبتــه :نعــم .قــال :هنــاك امــرأة
حامــل وأجهضــت وأصابتهــا حمــى ،هــذه اإلبــرة تعطينهــا إياهــا يف الوقــت
املحــدد .قلــت لــه :ال مشــكلة .املــرأة كانــت قــد أجهضــت مــن شــدة التعذيــب
الــذي تعرضــت لــه.
كان الطبيــب يــأيت مــرة يف األســبوع ليشــاهد مــن يكــون مريضً ــا ،وإن كان
هنــاك مريــض يعطيــه حبــة "ســيتامول" ال غــر.
وذات يــوم طلبنــي الســجان يف منتصــف الليــل ،خفــت وقلــت :مــاذا فعلــت؟
أدخلنــي إىل غرفــة فيهــا شــا ّبان وقــال يل :عاينــي هاتــن الحالتــن ،ولكــن إذا
تكلمــت بكلمــة ســأقوم بإعدامــك .قلــت لــه :كــا تريــد .نظــرت إىل الشــاب
ً
هيــكل عظم ًّيــا يغطيــه جلــد فحســب.
األول ،كان طويــل القامــة نحيفًــا جــدًّ ا؛
وضعــت يــدي مــن أجــل أن أرى الجــروح فدخلــت يــدي داخــل جســده .مل تكــن
رائحــة العفــن والقيــح طبيعيــة ،فقلــت للســجان :هــذا ميــت .كان منظــر الشــاب
مخي ًفــا تقشــعر لــه األبــدان.
نظــرت إىل الشــخص الثــاين فوجدتــه بالشــكل نفســه أيضً ــا ،رصت أتوســل إىل
الســجان إلحضــار مــاء وســكر .مثــل طفــل صغــر قمــت بإعطائــه املــاء والســكر
نفســا ،بعــد ذلــك قمــت بعمليــة متســيد عــى صدره
بهــدوء ،أصبــح الشــاب يأخــذ ً
تحســن،
وعــى القلــب ،اســتعاد وعيــه ،فقلــت للســجان :إن شــاء اللــه وضعــه ّ
لكنــه يحتــاج إىل ســروم .قــال يل :أنــت تخدعيننــا؟ لقــد رجــع إىل الحيــاة ،انظــري
ـت بكلمــة سـ ِ
إذا نطقـ ِ
ـأقتلك.
ـدت إىل غرفــة املهجــع مــن دون أن أتفـ ّوه بــأي كلمــة ،كنــت مصدومــة ،آه
عـ ُ
عــى هــؤالء الشــباب ،إىل هــذه الدرجــة وصلنــا! أال نســتطيع إنقــاذ حيــاة شــخص
ميــوت بــن أيدينــا؟! أي نظــام مجــرم حاقــد ال يعــرف مــا هــي اإلنســانية؟
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ِّــق معــي ثــاث مــرات داخــل "فــرع فلســطني"؛ أول مــرة يف الســاعة
ُحق َ
التاســعة مســا ًء ،فقــد جــاء الســجان وطلــب منــي أن أخــرج .كنــت معصوبــة
العينــن ومكبلــة اليديــن ،خرجــت إىل غرفــة التحقيــق ،دخلــت ووجهــي إىل
الحائــط ،كان هنــاك محقــق ومســاعده ،وكان هنــاك "األخــر اإلبراهيمــي" عــى
الطاولــة .صــار يحقــق معــي ويســألني مــن أيــن أحــر األدويــة ،ومــن هــم الذين
يســاعدوين ،ومــع أي جهــة أتعامــل ،ومــع أي فصيــل؟ حتــى ســألني عــن نتائــج
امتحــان ابنــي الصغــر التــي كانــت يف الحقيبــة ،وكان ناج ًحــا إىل الصــف الرابــع،
ســألني :ما هــذا؟ قلــت لــه :هــذه نتائــج امتحــان ابنــي الصغــر .قــال يل :متفــوق،
هــل يــدرس يف مــدارس الدولــة أم املعارضــة؟ قلــت لــه :مــدارس الدولــة .قــال يل:
هــل ســتجعلينه يقاتــل مــع املســلحني ضدنــا؟ هنــا بقيــت ســاكتة ،فقــال يل :هــذا
ابنــك الــذي تتباهــن بــه ،نســتطيع اآلن أن نحــره ونشــبحه أمامــك ،وقتهــا أرينــا
مهاراتــك يــا أ ّم اإلســعاف.
بعدهــا وضــع يــدي عــى الطاولــة وانهــال بالــرب عليهــا؛ انكــرت العصــا،
ـم اســتبدلها بعصــا ثانيــة ،رضبنــي عــى جســدي كلــه ،وقــال يل :مــن أجــل أن
ثـ ّ
ي مــن شــدة األمل ،وأصبــح
تعــريف كيــف تعالجــن الشــباب املســلحني .أغمــي ع ـ ّ
عنــدي مشــكالت عصبيــة يف أصابــع يــدي تحتــاج إىل عــاج.
بعــد فــرة طلبنــي املحقــق مــرة ثانيــة إىل غرفــة التحقيــق ،عنــد الســاعة
الثانيــة بعــد منتصــف الليــل ،دخلــت إىل غرفــة التحقيــق ،صــار يســألني األســئلة
نفســها ،كنــت أنكــر ،فقــام بشــبحي وتعليقــي عــى الحائــط .بقيــت معلقـ ًة أكــر
ي ،فقــام بإنـزايل وســكب املــاء عــى جســدي وبعدهــا
مــن ســاعتني ،ثـ ّ
ـم أُغمــي عـ ّ
عــاد وشــبحني مــرة أخــرى ،بقيــت لبعــد الفجــر ،بعدهــا أعــادوين إىل غرفــة
املهجــع ،كنــت منهكــة مــن شــدة التعذيــب واألمل.
يف املــرة الثالثــة التــي حققــوا فيهــا معــي ،جــاؤوا مبحقــق ضابــط يف فــرع
الدراســات "قســم الفيحــاء" ،حقــق معــي وصــار يســألني الكثــر مــن األســئلة:
مــن تســاعدين ،ومــع مــن تحرضيــن األدويــة ،ومــع أي فصيــل تتعاملــن ،وألي
ِ
يســاعدونك؟ وقــال إننــي مســؤولة عــن
فصيــل تنتمــن ،ومــن األطبــاء الذيــن
"حــزب التحريــر" وأســاعد "جبهــة النــرة" .كان كالمــه قاسـ ًيا ،وو ّجــه إ ّيل كال ًمــا
س ـ ّي ًئا أصعــب مــن الــرب.
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تعبــت كثـ ًرا يف "فــرع فلســطني"؛ كان األكل مقر ًفــا ،ال يــؤكل ،وفيــه نُفايــات،
كنــا نجــوع ،فقــد كان الجــوع داخــل "فــرع فلســطني" غــر طبيعــي ،حتــى أصبــح
لــون بــرة الســجناء أصف ـ َر مائـ ًـا إىل البيــاض .تعبــت داخــل هــذا الفــرع حتــى
وصلــت إىل مرحلــ ٍة مرضــت فيهــا ،وســاء وضعــي الصحــي ،ورصت أتقيــأ د ًمــا.
عندهــا قامــوا بإحضــار طبيــب وقــام الطبيــب بفحــي .كان وزين قــد نــزل إىل 40
كــغ ،أعطــاين الطبيــب الســروم واإلبــر ،وبدأت أســتعيد وعيــي .كان رئيــس املهجع
متخ ّو ًفــا مــن أن تكــون حالتــي مــرض السـ ّـل وينتــر املــرض يف الســجن ،كان قــد
مــى عــى وجــودي داخــل "فــرع فلســطني" حينهــا أربعــة أشــهر ونصــف ،فأمــر
رئيــس الفــرع أن يتــم نقــي إىل فــرع آخــر.

فرحــة الحريــة مل تكتمــل
تقــول "أم مصطفــى" :يف الصبــاح الباكــر تــم وضــع كلبشــة يف يــدي بسالســل،
كل بنتــن يف كلبشــة واحــدة ،وصعدنــا إىل البــاص ،وكان البــاص قــد انطلــق بنــا.
يف الطريــق ســمعت صــوت األذان ،وكنــت أول مــرة أســمعه منــذ أن دخلــت
إىل ســجون النظــام ،وكنــت أقــول يف نفــي إىل أيــن ســيذهب بنــا هــذا البــاص؟
بعدهــا توقــف ،وصلنــا إىل "فــرع كفــر سوســة" يف مدينــة دمشــق ،نزلنــا مــن
البــاص ووقفنــا ً
رتــا ،قامــوا بتفتيشــنا وأخــذوا مــا معنــا مــن أمانــات ،أخــذوا
جــوايل ومبلغًــا مال ًّيــا صغــرًا كان معــي ،وصــادروا عقــدً ا صغــرًا كان فيــه أول
حــرف مــن اســم ابنتــي ،قلــت للســجان :ملــاذا أخــذت العقــد؟ قــال يل :هــذا مــن
حــق الدولــة .بقيــت ســاكتة ومل أتفـ ّوه بحــرف ،بقيــت داخــل "فــرع كفــر سوســة"
يومــن.
ـت إىل "ســجن عــدرا املركــزي للنســاء" ،كان الوضــع هنــاك مزر ًيــا،
بعدهــا نُ ِقلـ ُ
وكان هنــاك مشــكالت يف املنطقــة وقصــف .وصــل بنــا البــاص إىل "ســجن عــدرا"،
دخلنــا برسعــة ،وكان هنــاك مســاعدان ورئيــس الســجن يدعــى "عدنــان" .هنــا
قامــوا بأخــذ مــا تبقــى معنــا مــن أمانــات ،وعندمــا قامــوا بتفتيــي نظــر إ ّيل
الســجان وقــال يل :أنـ ِ
ـت ميتــة ،منظــرك يوحــي باملــوت .مل أتكلــم معــه ،جــاءت
الســجانة وقامــت بتفتيــي أيضً ــا ،فتشــت كل أغـرايض التــي كانــت معــي ،والتــي
كانــت مهرتئــة .قالــت يل :أغراضــك كلهــا مليئــة بالقمــل ،يجــب رميهــا إىل الخــارج.
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دخلــت إىل غرفــة مهجــع النســاء ،وقــد كنــت متعبــة جــدًّ ا ،فأدخلننــي إىل
الحــام ،وأعطيننــي ثيابًــا ،بعدهــا ارتحــت قليـ ًـا .يف ذلــك الوقــت كان الســجن
رصا ،وكان داخــل "ســجن عــدرا" هنــاك زيــارات طب ًعــا ،أخربونــا أنــه عندمــا
محــا ً
يُ َفــك الحصــار س ُيس ـ َمح لنــا أن نتكلــم بالجــوال مــع أهلنــا .عندمــا جــاء دوري
باالتصــال تكلمــت مــع أمــي ،كنــت مل أســمع صوتهــا منــذ ثــاث ســنوات .سـلّمت
عليهــا ،قالــت يل :قلبــي وروحــي معـ ِ
ـك ،اللــه يفــك أرسك أنـ ِ
ـت وكل املعتقلــن .كــم
كان شــعو ًرا قاسـ ًيا أن أســمع صــوت أمــي مــن دون أن أراهــا ،آه مــا أقســاه مــن
شــعور ،أحسســت أنّ قلبــي احــرق أملًــا.
ـم
بــدأت حيــايت داخــل هــذا الســجن ،ولكــن إىل متــى؟ كان كل مهجــع يضـ ّ
مئــة شــخص ،وكان هنــاك اســتغالل داخــل الســجن .وكان رئيــس الســجن يأخــذ
مقابــل رسيــر النــوم مبل ًغــا قــدره  5000لــرة ســورية ،وعــى الخزانــة  3000لــرة
ســورية.
وكانــت حياتنــا داخــل املهجــع رتيبــة؛ حيــث نســتيقظ يف الصبــاح الباكــر
عــى صــوت "أبــو تيمــور" و"أبــو نغــم" يفتحــان بــاب املهجــع ،كنــا عندمــا يُف َتــح
البــاب علينــا مثــل العصافــر التــي تريــد الطــران لتخــرج إىل ســاحة املهجــع،
نبقــى مــن الســاعة الثامنــة صبا ًحــا حتــى الســاعة الثانيــة ظهـ ًرا ،هنــا يكــون قــد
جــاء موعــد الغــداء ،ف ُتــوزَّع وجبــات الطعــام ،ويعــاد ويفتــح البــاب مــرة ثانيــة يف
الســاعة السادســة مســا ًء ،ويف الســاعة التاســعة يوجــد يشء اســمه تأمــن تف ّقــد،
حيــث نقــوم بتنظيــف كل املهجــع ،وبعدهــا نخــرج ونقــف صفــن ،تتــى أســاء
كل الســجينات للتفقــد ،بعدهــا يدخــل الضابــط ورئيــس الســجن إىل الداخــل،
هــذا عــى مــدار كل يــوم.
كان هنــاك حــام وتواليتــان ملــا يزيــد عــى خمســن ســجينة ،وكانــت هنــاك
مرشفــة تــرف عــى املهجــع مــن ناحيــة النظافــة.
كان معنــا يف املهجــع نفســه بنــت مــن منطقــة الزبــداين ،كان حكمهــا مــن
محكمــة امليــدان العســكرية ،كانــت هــذه الفتــاة جميلــة وذكيــة ،وكان رئيــس
الســجن كلّــا خطــر يف بالــه يحــر هــذه الفتــاة ويرضبهــا رضبًــا شــديدً ا حتــى
تتبــول مــن شــدة التعذيــب ،ثــم يضحــك عليهــا ويلقــي بهــا يف الزنزانــة ضمــن
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"منفــردة" كل النهــار ،بقيــت عــى هــذه الحالــة حتــى أصابهــا الجنــون ،ثــم
أُ ِخــذت إىل مشــفى األمـراض العقليــة والنفســية ،بعــد فــرة أعادوهــا إىل املهجــع،
ميؤوســا منــه.
فبقيــت مــدة مــن الزمــن ،وكان وضعهــا
ً
يف صبــاح يــوم أخذوهــا ومل نعــد نراهــا .بعــد فــرة جــاؤوا بســجينات إىل
"ســجن عــدرا" مــن "الفرقــة الرابعــة" ،أخربننــا أن هنــاك فتــاة اســمها "ناديــا"
كانــت موجــودة داخــل "الفرقــة الرابعــة" وكانــت تتعــرض للتعذيــب كثــ ًرا،
وكانــت قــد فقــدت عقلهــا ،وأنــه تــم تصفيتهــا هنــاك.
ـت مرشفــة داخــل املهجــع كــوين مــن مدينــة
يف "ســجن عــدرا املركــزي" ُع ِّينـ ُ
درعــا ،وكان هنــاك بنــات مثــل الشــبيحة وضعه ـ ّن رئيــس الفــرع "عدنــان" مثــل
جاسوســات علينــا مــن أجــل نقــل كل مــا يحصــل داخــل غرفــة املهجــع إليــه،
ولكنــي أخــرت البنــات أن يأخــذنَ حذرهــن .وذات مــرة أرســل رئيــس الســجن إيل
وقــال :أنــا أريــد حــدوث مشــكالت داخــل الســجن بــن الســجينات .قلــت لــه :أنــا
ال أســتطيع فعــل يشء كهــذا .قــال يل :مــن درعــا وال تســتطيعني؟ وقتهــا تــم نقــي
إىل مهجــع آخــر يف الســجن نفســه.
"ســجن عــدرا املركــزي" يختلــف متا ًمــا عــن األفــرع بالنســبة إىل املعتقــات،
مثــل روح كانــت تحتــر داخــل فــروع األمــن وعندمــا ذهبــت إىل الســجن عــادت
إليهــا الحيــاة بعــد االحتضــار .وعــى الرغــم مــن أنــه ســجن وفيــه جــادون ،إال أنــه
كان ســج ًنا كبـ ًرا ،أســواره عاليــة كلهــا شــباك ،وهنــاك كامـرات مراقبــة يف كل مــكان
وضبــاط وعنــارص الضبــاط ،وكان هنــاك فســحة ســاوية عليهــا شــباك ،كنــا نشــاهد
الســاء مربعــة الشــكل نشــعر بالحيــاة ،كنــا مثــل الطيــور املســجونة يف قفــص،
عندمــا نســمع صــوت األذان مــن الجوامــع القريبــة مــن الســجن تعــود الحيــاة
إلينــا ،فنشــعر باألمــل.
كل ثالثــة أشــهر كان يل جلســة تحقيــق ،نذهــب إىل جلســات املحكمــة مــن
ســاعات الصبــاح الباكــر ،كنــت أشــاهد وجــه "أبــو حيــدرة" .تعبــت كث ـ ًرا ،كل
جلســة كانــت تؤجــل ،أحيانًــا نحــر الجلســة مــن دون أن يســأل القــايض أي
ســؤال ،يقــول تأجلــت الجلســة فحســب .كــم هــو شــعور مــؤمل أن نحــر كل
ثالثــة أشــهر ،ونحــن نعيــش عــى أمــل أن ينطــق القــايض بحكمنــا أيًّــا كان الحكم،
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فاالنتظــار كان صع ًبــا ،خاصــ ًة أن نحــر ونحــن مكبلــو اليديــن ،ونكــون قــد
اســتدعينا إىل املحكمــة مــن ســاعات الصبــاح الباكــر ،ونبقــى ننتظــر إىل املســاء،
ويف النهايــة يقــول لنــا تأجــل الحكــم.
حتــى جــاء يــوم  ،15/1/2017فهــذا املوعــد ال أنســاه مــا حييــت ،فقــد كان
املوعــد الــذي نطــق بــه القــايض قـرار إخــاء ســبييل .خرجــت مــن القــر العــديل،
فتحــوا البــاب الخشــبي الكبــر ،شــاهدت ســوق الحميديــة والشــارع العريــض
والنــاس وأهــي ،خرجــت وفكــري مــع الذيــن ظلّــوا يف الســجن ،إىل متــى ســيبقون
يف الســجون وإىل متــى ســيبقى الظلــم؟ ذهبــت مــع أهــي إىل البيــت ،وكان
اسـ ً
ـتقبال عظيـ ًـا .صليــت وطلبــت مــن أهــي أن يدعــوا لــكل املعتقلــن ،اللهــم
فــرج عنهــم وفــك أرسهــم.
خرجــت "أم مصطفــى" بعــد عنــاء طويــل داخــل ســجون وأفــرع النظــام،
فهــل ســتكتمل فرحتهــا بعــد خروجهــا مــن الســجن.

العــودة مــن املجهــول إىل الحيــاة مــن جديد

ســعيت أنــا و َمــن معــي مــن أشــخاص أن نعمــل بتج ّمــع للمعتقــات وزوجات
املعتقلــن وذويهــم ،كان هــذا العمــل ضمــن اجتهــادات شــخصية ،نجمــع تربعــات
مــن أيــادي الخــر ،مل يكــن هنــاك أي منظمــة أو جهــة رســمية مــن حكومــة
االئتــاف قدمــت لنــا املســاعدة ،ومل يدعمونــا بــأي نــوع مــن املســاعدات ،فأصبــح
العمــل ضمــن اجتهــادات شــخصية ،حيــث نجمــع للمعتقلــن الذيــن بقــوا يف
"ســجن عــدرا" ،ونرســل إليهــم مبالــغ ماليــة صغــرة.
مارســت عمــي كممرضــة إســعاف يف غرفــة العمليــات ملعالجــة املصابــن،
ـدي نشــاط بالدعــم النفــي وعــززت ملــف املعتقلــن الــذي كان لــه صــدى
وكان لـ ّ
ـخصا قــال
واســع يف كل املحافــل املحليــة عــى مســتوى درعــا ،حتــى إنّ هنــاك شـ ً
يل" :أن تصــل متأخ ـ ًرا خــر مــن ّأل تصــل أبــدً ا" .أعطتنــي هــذه الكلــات حاف ـ ًزا
كبـ ًرا.
ولكــن بعــد فــرة أصبحــت تصلنــي تهديــدات مــن بعــض النــاس ،والس ـ ّيام
عــا يحصــل يف فــروع
األمــن العســكري يف درعــا ،أنهــم ســمعوا أين تكلمــت ّ
النظــام ،والــذي يحصــل للمعتقلــن ،وذكــرت أســاء ضبــاط ،وألــوان التعذيــب
التــي تُ ــا َرس عــى املعتقلــن يف فــروع النظــام .أصبحــوا يرســلون تهديــدات أن
ـص لسـ ِ
ـانك ،نحــن
الــدور قــادم إ ّيل ،ومــن هــذه التهديــدات" :ســنصل إليــك ونقـ ّ
قــادرون عــى تصفيتــك ،وقــادرون عــى الوصــول إىل أوالدك".

تقــول "أم مصطفــى" خرجــت مــن "ســجن عــدرا املركــزي" مبــارشة إىل درعــا .مل
يكــن هنــاك تســليم للمنطقــة ســنة  ،2017كان هنــاك معــارك بــن النظــام والثــوار،
وكانــت املنطقــة محــارصة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري .بقيــت مــدة شــهرين مــن
دون عمــل ،تعالجــت خــال هــذه املــدة ،شــاهدت أهــي وأصدقــايئ رغــم أننــي كنــت
متعبــة جســديًّا .عــدت إىل عمــي يف مشــفى ميــداين وأخــدت منـ ً
ـزل يف إحــدى القــرى
ـدي ثــأر وحقــد عــى النظــام
القريبــة مــن "درعــا البلــد" ،عــدت إىل عمــي وأصبــح لـ ّ
بســبب اعتقــايل وســجن املعتقلــن واملعتقــات الذيــن مــا زالــوا يف ســجون النظــام،
فأصبــح عنــدي حافــز أقــوى مــن الســابق أن أعمــل ضمــن اختصــايص ،ويف الوقــت
نفســه كان عنــدي نشــاطات أخــرى عملــت فيهــا.

بعــد أن ُســل َِّم املحــرر يف الجنــوب للنظــام ،وصــارت التســويات ،جــاءت
الباصــات الخــر فســجلت أننــي أريــد الخــروج ،ولكــن األطبــاء قالــوا يل :يوجــد
اتفــاق ســيكون بضــان رويس لــي ترجعــي إىل وظيفتــك.

ي أن أدخــل مجــال الدولــة،
فعمــي بالدولــة فصلــت منــه ،وممنــوع عــ ّ
ففرغــت نفــي لعمــي؛ ألين ال أســتطيع التحــرك يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة
النظــام؛ ألين خرجــت إخــاء ســبيل تحــت محاكمــة مــن خــال واســطة ،ودفعــت
مبل ًغــا مال ًّيــا حتــى خرجــت مــن الســجن.

أرض بالتســوية ،ولك ـ ّن لجنــة األزمــة يف درعــا قالــوا يل
أخذنــا تســويات ومل َ
إننــي يجــب أن آخــذ ورقــة تســوية؛ ألن لــدي حكـ ًـا ،فأعطــوين تســوية ،طب ًعــا
ســألوين أســئلة قلــت لــه :يــا عينــي ال تقــل يل عصابــات مســلحة ،ونحــن حررناكــم،
أنــا دخلــت إىل معتقــل ،أنتــم كلكــم عصابــات مســلحة ،ال تقــل يل عصابــات،
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أخــرت زمــايئ أنّنــي تعرضــت للتهديــد ،فقالــوا يل :ال تهتمــي لهــذا الــكالم،
نحــن يف حاجــة إليــك ،وأنـ ِ
ـت امــرأة ماهــرة ،وعملــك مشــهود بــه .فعملــت ســبعة
أشــهر بعدمــا خرجــت مــن الســجن مــن دون أجــر وال راتــب.
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أنتــم رأس العصابــات التــي تتكلــم عنهــا ،هــل ســتعطيني الورقــة أم ال؟ إذا كنــت
ِ
ـنعطيك
ال تريــد أن تعطينــي إياهــا انقعهــا وارشب ماءهــا .قــال يل :انتظــري سـ
الورقــة ونحــن سنســاعدك وننظــف ملفــك .قلــت لــه :حبيبــي ال أحتــاج تبييــض،
اتركــوين فحســب .أخذنــا الورقــة بعــد خمســة عــر يو ًمــا ،ســلمونا إياهــا مــن
أجــل عــدم تفييشــنا ضمــن درعــا ،كل خســاريت مــن أجــل ورقــة تســوية وعليهــا
صــوريت مــن أجــل ّأل أتعــرض للمســاءلة ضمــن درعــا البلــد.
قــررت أن أذهــب إىل تركيــا بوســاطة بعــض األصدقــاء ،وصلــت إىل حــاة مــع
أربعــة عــر شــابًّا ،دخلنــا بــن البســاتني ،كان هنــاك قصــف ،قــال لنــا املهــرب:
لقــي القبــض
انتظــروا حتــى الصبــاح ،اآلن ال يوجــد أمــان .ولكــن يف الصبــاح أُ َ
علينــا ،جــاءت دوريــة وأُ ِخذنــا إىل نقطــة يف حــاة ،دخلــت ،قــال يل املســاعدً :
أهل
وسـ ً
ـهل بــأم مصطفــى ،الحمــد للــه عــى ســامتك ،هــل ســتدخلني وتجاهديــن يف
إدلــب أو تعملــن يف مشــفى ميــداين يف إدلــب .مل أر ّد عليــه .قــال يل :ال تــر ّدي.
قلــت لــه :أنــا ذاهبــة إىل تركيــا وليــس إىل إدلــب .قــال يل :هــل هنــاك مشــفى
ميــداين يف تركيــا؟ ملــاذا ســتذهبني إىل تركيــا؟ قلــت لــه :أريــد أن أعمــل .قــال يل:
تريديــن أن تلتحقــي باملعارضــة ،ج ّيــد أننــا أمســكنا بــك ،نحــن حريصــون عليـ ِ
ـك
أكــر مــن الــكالب الذيــن تريديــن الذهــاب إليهــم.
يف اليــوم الثــاين أخذونــا إىل "الجويــة" يف حلــب ،بقيــت ثالثــة عــر يو ًمــا يف
ي املحقــق ،ذهبــت إىل غرفــة التحقيــق،
غرفــة صغــرة ،وبعــد يومــن نــادى ع ـ ّ
قــال يل :نحــن نعــرف أنــك كنـ ِ
ـت موقوفــة ســابقًا .وبعدهــا أصبــح يســألني :مــاذا
ســتفعلني يف تركيــا؟ مــع مــن ســتتعاملني؟ أخــذوا اســتجوابًا كامـ ًـا ،وأعــادوين إىل
ـم اســتجوبوين مــرة ثانيــة باألســئلة نفســها :مــاذا ســتعملني يف تركيــا؟
الزنزانــة ،ثـ ّ
ابقــي يف وظيفتــك ،كــوين إنســانة محرتمــة يف بلــدك .قلــت لــه :هــل الــذي يخــرج
مــن بلــده غــر محــرم؟ قــال :ال .قلــت لــه :أســألك جاوبنــي ،إذا اإلنســان ضاقــت
بــه بلــده إىل أيــن يذهــب؟ قــال يل :أنــت ممنوعــة مــن الســفر .قلــت لــه :أنــا
خرجــت تهري ًبــا مثــل باقــي النــاس .قــال يل :صحيــح ،ولكــن حظــك ســيئ.
بعــد يومــن حولــوين إىل "األمــن الســيايس" نحــو ســاعة ،بعدهــا تحولــت
إىل القضــاء ،مل يــرين القــايض ،أخــذوين إىل "ســجن حلــب املركــزي" .يــوم دخلــت
قلــت يســتحيل أن أخــرج ،منــت ليلــة ومل أتكلــم مــع أي شــخص ،ويف اليــوم التــايل
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ُعرضــت عــى القــايض ،قــال يل :ارتاحــي ،لــن تُظلمــي .قــال يل :أنــت ظُلِمـ ِ
ـت ،أنــا
اطّلعــت عــى قضيتــك األوىل ،أنـ ِ
ـت عملــت مبهنتــك رغــم الحصــار والضيــق ،مــا
كان يجــب أن تبقــي .قلــت لــه :مــاذا ســأقول يــا ســيدي القــايض ،أنتــم كل واحــد
منكــم دولــة .قــال يل :صحيــح .ثــم ضحــك ،وقــال يل :نحــن دولــة أرشار ،ولكــن
يجــب أن تأخــذ العدالــة مجراهــا يف مــكان مــا مــن الدولــة ،أنــا مــن عنــدي
ســأطلق رساحــك .أعطــاين ورقــة أســر فيهــا عــى الحواجــز ،وقــال يل :أمتنــى
أن ترجعــي إىل حياتــك الطبيعيــة وتنــي هــذه التجربــة .كان يتكلــم وأنــا غــر
مصدقــة ،خرجــت مــن الســجن ،واتصلــت وتكلمــت مــع أهــي وعــدت مــن حلــب
إىل درعــا ،رجعــت إىل درعــا وكيل خيبــة ،عــدت إىل درعــا البلــد وال يوجــد مجــال
للعمــل وال مجــال للحيــاة.

معانــاة أم مصطفــى يف ســبيل ملّ شــمل أطفالهــا
رغــم الخــروج مــن الســجن املظلــم إىل ســاحات الحريــة إال أنّ الفرحــة ال
تكتمــل تبقــى معهــا غصــة يحملهــا داخلــه املعتقــل تــرك رش ًخــا واسـ ًعا بينــه وبــن
أف ـراد عائلتــه ،فكثــر مــن العائــات ضــاع مســتقبلها وتدمــرت بذنــب االعتقــال
مــدة طويلــة ،والسـ ّيام األطفــال ،فهــم ضحايــا البعــد الــذي سـ ّببه هــذا الســجن.
أم مصطفــى عانــت األم ّريــن ،فكانــت فــرة اعتقالهــا طويلــة ،خاصــة أنهــا
عانــت فــرة االعتقــال يف أول مــرة لتعــود وتُعتقــل يف املــرة الثانيــة ،لكـ ّن "رابطــة
الكرامــة والحريــة للمعتقلــن واملفقوديــن" وقفــت معهــا بعــد أن وكّلــت لهــا
محام ًيــا ودفعــت مبالــغ ماليــة كبــرة ،ومل يرتكهــا مــرف الرابطــة "ســعيد الشــيخ
ســعيد" (أبــو إبراهيــم) حتــى خرجــت مــن جديــد وعــادت إىل منطقتهــا وبيتهــا
وأوالدهــا الذيــن ُحرِمــوا مــن أمهــم فــرة اعتقالهــا وعانــوا اليتــم وعاشــوه.
تــروي "أم مصطفــى" فتقــول :يف فــرة اعتقــايل نشــب خــاف بــن أهــي وأهــل
زوجــي مــن أجــل األوالد ،ابنــي مصطفــى كان يف الصــف الســابع ،وابنــي األوســط
كان يف الصــف الســادس ،وكان مصابًــا بأكــر مــن إصابــة ،وأنــا كنــت أرشف عــى
عالجــه ،بقيــت معــه أعطيــه العــاج حتــى فــرة اعتقــايل ،وتداركــت وضعــه
الصحــي ،ومتاثــل للشــفاء نو ًعــا مــا ،وابنــي الصغــر يف الصــف الثالــث ،وابنتــي
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الصغــرة عمرهــا ثالثــة أعــوام.
أهــي كانــوا يريــدون أن يبقــى أوالدي معهــم؛ فأهــل زوجــي كانــوا يف منطقــة
بعيــدة عــن منطقــة أهــي وكان الوضــع يف منطقــة أهــل زوجــي غــر مســتقر
بعكــس منطقــة أهــي التــي كان وضعهــا مســتق ًرا وفيهــا مــدارس ،وحتــى أمــي
قالــت :األوالد نضعهــم يف عيوننــا ،هــؤالء أوالد ابنتــي ،وقطعــة منهــا ،راحــت
ابنتــي ،وال أريــد أن أخــر أوالدهــا .ولكـ ّن أهــل زوجــي رفضــوا ،فقامــوا بتوزيــع
األوالد فيــا بينهــم ،أهــي أخــذوا قسـ ًـا مــن أوالدي ،وأهــل زوجــي أخــذوا قسـ ًـا
آخــر ،وأصبــح األوالد بعيديــن عــن بعــض ومشــتتني .وعندمــا أصبــح الوضــع
يف املنطقــة (يف درعــا) متوتــ ًرا ،وتصاعــدت وتــرة القصــف ،أصبــح األوالد عب ًئــا
عليهــم؛ ألنهــم كانــوا عائلــة كبــرة ،وكانــت مســؤولية؛ ألن األب مستشــهد واألم
معتقلــة يف عــداد املــوىت ،إضافــ ًة إىل خوفهــم مــن النظــام؛ فقــد كان كل فــرة
يدخــل إىل األحيــاء الســكنية ويأخــذ دفــر العائلــة ويســأل مــن هــؤالء األوالد؟

أحــاول أن أعيــد أوالدي مثلــا كانــوا ســابقًا ،شــعرت أنّ هنــاك رش ًخــا حتــى
اللحظــة بينــي وبــن أوالدي ،أحــاول ّأل أكــون تلــك األم التــي كانــت تض ّيــق عــى
أوالدهــا ،أحــاول أن أكــون لهــم صديقــة وأخ ًتــا وأ ًّمــا.
أصعــب يشء واجهنــي بعــد خروجــي مــن الســجن أن يكــون هنــاك حاجــز
بينــي وبــن أوالدي.
أو ّجــه كلمــة للمنظــات الدوليــة ومنظــات حقــوق اإلنســان وحقــوق املــرأة
والطفل:
إنّ التعنيــف الــذي يحصــل يف ســورية أثــره كبــر عــى األوالد؛ حيــث دمــرت
الحــرب جيـ ًـا كامـ ًـا ،فتحطمــت آمالــه أمــام مســمع ومــرأى املجتمــع الــدويل،
وكأنهــم يف غيبوبــة وال يريــدون ســاع صــوت كلمــة الحــق.

حتــى عندمــا يقصفــون مــن "درعــا البلــد" باتجــاه "درعــا املدينــة" كانــت
أصابــع االتهــام تشــر إىل أوالدي ،وكأين أنــا التــي اخرتعــت الثــورة .كان هــذا قاسـ ًيا
عــى األوالد ،فقــد كانــوا يقولــون لهــم :أمكــم الســبب أهلكــت نفســها وشـ ّتتتكم.
كان هنــاك ظلــم ويتــم ،واليتــم مل يكــن عندمــا استشــهد والدهــم ،اليتــم عندمــا
اع ُت ِقلــت ،عندمــا ته ّجــر األوالد وتشــتتوا.
حتــى إنهــم منعــوا األوالد مــن رؤيــة بعضهــم ســوى مــرة واحــدة كل شــهرين،
فكانــوا ال يلعبــون وال يختلطــون مثــل باقــي األطفــال .ســابقًا ،عندمــا كنــت معهم،
قصصــا ،وأرشف عــى دراســتهم.
كنــت ألعــب معهــم وأنــام بينهــم ،وأقــرأ لهــم ً
كنــت أحــاول ســدَّ الفـراغ الــذي تركــه والدهــم؛ فكنــت موظفــة وأ ًّمــا وأبًــا وسـ ًرا
وغطــاء وحاميــة .مل أكــن عال ـ ًة عــى أي شــخص ،بــل كنــت أعتمــد عــى نفــي،
أعمــل وأقــدّ م لهــم.
أخــذت بي ًتــا يف إحــدى القــرى وســكنت مــع أوالدي ،عــدت إىل عمــي رغــم
أن وضعــي الصحــي متدهــور ،ويــدي تحتــاج إىل عمليــة ،ولكــن نظــرت إىل مأســاة
وضعــي الصحــي ،ومأســاة أوالدي ،ومأســاة عمــي وقــوت أوالدي ،فاضطــررت إىل
العــودة إىل عمــي.
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محمــد – ح مــن مدينــة منبــج يف ريــف حلــب،
كان يعمــل يف لبنــان ،اعتقــل وهــو يف الســابعة
 ،2014وبقــي
عــرة مــن عمــره يف تاريــخ ،2014//5/29
..2019
معتقـ ًـا حتــى تاريــخ 2019//1/27
يقــول محمــد :دخلــت إىل لبنــان بطريقــة غــر رشعيــة ،وكنت أعمــل يف مطعم
يف بــروت وبقيــت حتــى ســنة  .2014جاءتنــي فرصــة للســفر إىل الســعودية،
فقمــت بإخـراج جــواز ســفر ،وتأجيــل خدمــة الجيــش ،وأخرجــت دفــر العلــم مــن
دمشــق عــن طريــق شــخص بالواســطة ،ودفعــت مبل ًغــا مال ًّيــا للشــخص ،وأوراقــي
كلهــا بنــا ًء عــى ذلــك نظاميــة ،ولكــن ال أســتطيع الســفر مــن مطــار بــروت؛ ألنــه
باألســاس ليــس معــي أوراق دخــول إىل بــروت.
اقــرح أهــي أن أدخــل ســورية باعتبــار أن معــي أورا ًقــا نظاميــة ،حيــث يتــم
دخــويل إىل ســورية عــن طريــق شــخص مهــرب ،وبعدهــا أســافر إىل تركيــا ،ومــن
مطــار تركيــا أســافر إىل الســعودية.
بعــد فــرة نزلــت إىل ســورية مــع مهــرب وقطعــت الحــدود اللبنانيــة ،وبقــي
أمامــي الحــدود الســورية ،وصلــت أول الحــدود الســورية ،وهنــا أمســكوا يب لتبــدأ
معانــايت داخــل ســجون النظــام الســوري ،وأعيــش داخــل زنزاناتــه البــاردة التــي ال
تحمــل ســوى املــوت داخلهــا.
يف تاريــخ  2014/5/29اع ُت ِقلــت عــى الحــدود الســورية .ســألوين :ملــاذا دخلــت
بطريقــة غــر رشعيــة؟ أجبتهــم :أنــا لــدي فيــش منــع دخــول إىل لبنــان بســبب
مشــكلة حصلــت معــي ،وذهبــت إىل لبنــان ألعمــل وعــدت ألين طالــب يف الثالــث
الثانــوي وعنــدي امتحانــات وأريــد تقديــم االمتحــان .قــال يل أحــد الضبــاط:
دقيقــة لــرى .نظــر إىل أوراقــي فوجدهــا نظاميــة ،قــال يل :واللــه أمــرك غريــب،
ســنقوم بتحويلــك إىل الفــرع ،كل مــا يف األمــر ســؤال وجــواب فحســب ،فليــس
عليــك يشء ،وهــم ســيحولونك إىل املحكمــة بتهمــة الدخــول خلســة ،والقــايض
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ســوف يطلــق رساحــك مبــارشة.
وضعــوين يف ســيارة ،وانطلقــت بنــا إىل الفــرع ،دخلــت "فرع األمن العســكري"
يف مدينــة طرطــوس ،كانــت األيــام الثالثــة األوىل تعذي ًبــا ورض ًبــا مرب ًحــا ،شُ ـبِحت
ـت بواســطة الكبــل الرباعــي .بقيــت داخــل
وضبـ ُ
عــى الحائــط لســاعات طويلــة ُ ِ
هــذا الفــرع تســعة عــر يو ًمــا ،بعدهــا اس ـ ُتدعيت إىل غرفــة التحقيــق ،فقــال
ي االع ـراف بــأي
الضابــط إن هنــاك عف ـ ًوا مــن الرئيــس بشــار األســد ،ولكــن ع ـ ّ
يشء مــن أجــل تحويــي إىل املحكمــة ،وإذا مل أعــرف ســوف أبقــى داخــل الســجن
وال أســتطيع الخــروج.
مــن شــدة التعذيــب قلــت ســأعرتف بــأي يشء ،فأخــرت املحقــق أننــي
هاجمــت املطــار الحــريب بواســطة مســدس وأطلقــت النــار منــه ،بعدهــا أعــادوين
إىل غرفــة املهجــع ألبقــى فيهــا تســعة عــر يو ًمــا.

ـت إىل "الرشطــة العســكرية" يف مدينــة طرطــوس.
بعــد تســعة عــر يو ًمــا نُ ِقلـ ُ
هنــاك ال يوجــد تحقيــق ،اع ُتـ ِـرت عابــر ســبيل فحســب ،ولكــن خــال ســبعة أيــام
ذقــت تعذي ًبــا وإهانـ ٍ
ـات ورضبًــا .بعدهــا نُ ِقلــت إىل "فــرع البالونــة" يف حمــص.

أصبح اســمي وهويتي رقم  96داخل "فرع فلســطني"

وأخربنــا أننــا عــى طريــق دمشــق ،بعدهــا توقفــت الســيارة ،أخربنــا أننــا وصلنــا
إىل "فــرع فلســطني".
ملجــرد ســاع اســم الفــرع ،انتابنــا رعــب شــديد ،وأصبــح بعــض الشــباب
الذيــن يف الســيارة يبكــون مــن شــدة الرعــب والخــوف ،فقلــت يف نفــي :يــا رب
مــاذا ســوف يحــل بنــا؟
ـت،
وقفــت الســيارة ،كان هنــاك حاجــز مل تســتطع الســيارة الدخــول فتو ّقفـ ْ
ثــم مشــينا ،بعدهــا
وهنــا فتحــوا بــاب الســيارة ،ونــزل كل الجنزيــر ،دخلنــاّ ،
أخربونــا أن نجلــس يف ســاحة ،جلســنا ثــم تــم إدخالنــا إىل غرفــة اســمها "غرفــة
األمانــات" وأخــذوا األمانــات م ّنــا .اســتقبلنا ســجان كان يدعــى "أبــو حبيــب" معه
"كبــل األخــر اإلبراهيمــي" .كنــا شــبه عـراة ،وانهــال علينــا بالــرب بالكبــل ،كان
هــذا أول اســتقبال لنــا يف "فــرع فلســطني".
طلــب العســاكر والضبــاط بعدهــا مــن ســخرة الســجن تفتيشــنا ،ففتشــوا كل
شــخص ،بعدهــا وضعونــا يف غرفــة اســمها "غرفــة تشميســة" ال يوجــد لهــا ســقف،
أشــعة الشــمس دامئًــا داخلهــا .بعــد أن جمعونــا داخــل هــذه الغرفــة وزعونــا عــى
غــرف ،فــكان رقــم الغرفــة التــي وضعــت فيهــا  ،9وأصبــح اســمي رقــم  .96كنــا
هنــا مجــرد أرقــام ،ال بــد أن أنــى اســمي وكل يشء يتعلــق بهويتــي ،فهويتــي
دعيت إىل غرفــة
هــي رقــم  .96بقيــت ثالثــة أيــام داخــل الغرفــة ،بعدهــا اس ـ ُت ُ
التحقيــق .خرجــت إىل غرفــة التحقيــق مــع ســجان ،وكان معــه جــاد ،وقفــت عــى
درج ،كان عــى طــول الــدرج هنــاك ســجناء ،كلهــم مطلوبــون إىل غرفــة التحقيــق.

بعــد مــي يومــن يف "فــرع البالونــة" يف حمــص ،نُ ِقلنــا إىل "الرشطــة
العســكرية" يف القابــون يف مدينــة دمشــق ،بقينــا يف القابــون مــدة ســاعتني،
بعدهــا جــاؤوا بســيارة اللحمــة13؛ ســيارة طويلــة مغلقــة مثــل شــكل الــراد،
وضعونــا فيهــا ،كنــا مكبــي األيــدي ومعصــويب األعــن ،ركبنــا يف الســيارة بعــد أن
اكتمــل الجنزيــر وال نعــرف إىل أيــن ســوف تكــون الوجهــة .انطلقــت بنــا الســيارة،
كان معنــا شــاب مــن مدينــة طرطــوس ،ولكــن أصلــه مــن مدينــة دمشــق ،وقــف
الشــاب ،وكان هنــاك شــباك صغــر عبــارة عــن فتحــة ،رفــع العصابــة عــن عينيــه

كان أمامــي شــخص ،نــاداه املحقــق مــن أجــل الدخــول إىل غرفــة التحقيــق،
ذهــب الشــخص ،وبعــد أن خــرج كان وجهــه مشــو ًها ،خــرج هــذا الشــاب ووقــف
أعــى الــد َرج ،رضبــه الســجان والجــاد ليســقط مــن أعــى الــدرج إىل األســفل،
ويــرب وجهــه بالجــدار ،هنــا أصبــح الــدم يســيل عــى طــول الشــاب ،بعدهــا
قــال الســجان للســخرة :احملــوه واغســلوا وجهــه وارمــوه يف غرفــة املهجــع.

 - 13ســيارة اللحمــة هــي ســيارة عســكرية مخصصــة لنقــل اللحــوم ،بصنــدوق معــدين كبــر ،لهــا نوافــذ بطــول 40
ســم وعــرض  20ســم ،مغلقــة بشـ ٍ
ـبك معــد ٍّين صغــر الفتحــات ،ويكــون املعتقلــون مقيديــن بسلســل ٍة معدنيـ ٍة واحــدة
مــع بعضهــم ،هــذه الطريقــة املعــرف عليهــا واملتبعــة يف نقــل املعتقلــن مــن الســجون إىل ســجون أخــرى أو مــن
الســجون إىل املحاكــم ،وهــي طريقــة تشــبه طريقــة نقــل الحيوانــات.

بعدهــا ســمعت املحقــق ينــادي باســمي (رقــم  ،)96قلــت لــه :حــارض ســيدي.
كان الخــوف يتملّكنــي ،دخلــت إىل املحقــق ،ووضعــوا عصابــة عــى عينــي .كان
جالســا ،وقفــت أمــام الطاولــة وكان الســجان يقــف إىل جانبــي ،ســألني
املحقــق ً
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املحقــق :أنــت محمــد -ح؟ قلــت لــه :نعــم ســيدي .قــال :أنــت مســلح؟ قلــت
لــه :نعــم ســيدي .قــال يل :جيــد أنــت لــن تعذبنــي باملــرة (وصــار يضحــك) .كان
املحقــق يســأل وأنــا أجيبــه ،بعدهــا قــال يل :محمــد اطلــع إىل خــارج الغرفــة .وأنــا
خــارج مــن الغرفــة قــال يل :محمــد قــف .فوقفــت يف منتصــف الكــردور ،وكان
يحمــل األخــر اإلبراهيمــي ،اقــرب منــي ونكشــني بــه عــى كتفــي وقــال يل:
انــزل إىل الســخرة .بعدهــا دخلــت إىل غرفتــي ،عندمــا دخلــت كل الذيــن معــي
ـكل يشء حصــل
داخــل غرفــة املهجــع ســألوين كيــف ســار التحقيــق؟ أخربتهــم بـ ّ
معــي.
بــت مــرة ثانيــة إىل غرفــة التحقيــق ،خرجــت إىل املحقــق،
بعــد يومــن طُلِ ُ
كنــت معصــوب العينــن ومكبــل اليديــن ،طلــب منــي أن أســتلقي عــى األرض
اســتلقيت ورفعــت قدمــي إىل فــوق .قــال يل :أنــزل قدميــك وابـ َـق عــى ظهــرك.
وقــف بجانبــي ورضبنــي بــكل قــوة بالكبــل األخــر اإلبراهيمــي ،أحسســت مــن
ي بــكل لــؤم وحقد،
شــدة األمل يف أول رضبــة أنّ جســدي متــزق ،وبعدهــا انهــال عـ ّ
وأنــا أرصخ .بعدهــا رضبنــي عــى خــارصيت ،مــن شــدة األمل مل أعــد أســتطيع
ـخصا قتلــت؟
التنفــس .بعــد التعذيــب قــال يل :اجلــس .فجلســت ،قــال يل :كــم شـ ً
مسدســا فحســب.
ـت
قلــت لــه :أنــا مل أقتــل أي شــخص ،أنــا معــرف بــأين حملـ ُ
ً
قــال يل :ال تدعنــي أعيــد التعذيــب نفســه عليــك ،يجــب أن تخــرين مــا نــوع
ـخصا قتلــت؟
الســاح الــذي كان معــك ،ســاح رشــاش أم قناصــة؟ وكــم شـ ً
مــن شــدة التعذيــب والــرب مل أعــد أحتمــل ،فقلــت لــه :أعــرف ســيدي
كــا تريــد ،قتلــت العــدد الــذي تريــده .قــال يل :أنــا أريــد هــذه الكلمــة فحســب،
أنــت قاتــل .بعدهــا قــال يل :اذهــب إىل الخــارج .عــدت إىل غرفــة املهجــع ،وبعــد
ثالثــة أيــام طلبنــي املحقــق إىل غرفــة التحقيــق ،كان آخــر تحقيــق معــي داخــل
بصمنــي عــى األوراق
هــذا الفــرع ،ووضــع املحقــق أمامــي أربــع عــرة ورقــةّ ،
وال أعــرف مــا مضمــون هــذه األوراق.
بعدهــا عــدت إىل غرفــة التحقيــق ،أخــرين أننــي ســوف أتحــول إىل املحكمــة
يــوم األربعــاء ،ولكــن بقيــت داخــل هــذا الفــرع مثانيــة أشــهر وعــرة أيــام،
عشــت داخلــه أيا ًمــا صعبــة ،فضـ ًـا عــن التعذيــب النفــي الــذي كان أقــى مــن
التعذيــب الجســدي .كنــا أكــر مــن مئــة شــخص يف غرفــة صغــرة جــدًّ ا وننــام
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بطريقــة "التســييف" ،هــذا غــر األم ـراض التــي كانــت منتــرة بــن الســجناء.
بعــد مــي مثانيــة أشــهر وعــرة أيــام تحولــت إىل الفــرع الجديــد .خــرج
شــخصا ،جمعــوا ســجناء مــن كل األفــرع حتــى اكتمــل
معــي خمســة عــر
ً
الجنزيــر ،ونُ ِقلنــا إىل "الفــرع  ،"48هنــا اســتقبلنا الفــرع يو ًمــا واحــدً ا ،وال يوجــد
تحقيــق داخــل هــذا الفــرع.

خمسة وعرشون مليونًا مثن خروجي من سجن املوت
يقــول محمــد :مجــرد ذكــر اســم "ســجن صيدنايــا" يكفــي ،فهــذا الســجن
مرعــب ومخيــف بــكل مــا تعنيــه الكلمــة؛ ألن كل مــن دخــل إليــه مل يخــرج.
توقعــت أين لــن أخــرج يف حيــايت مــن داخلــه ،فعنــد وصــويل إىل الســجن كان
هنــاك مئــة عســكري منترشيــن يف الســاحة ويف أيديهــم أكبــال ،ومجــرد أن نزلنــا
مــن الســيارة انهالــوا علينــا بالــرب املــرح والتعذيــب ،كنــت ال أعــرف مــن أيــن
يأتينــي الــرب ،حتــى وصلنــا إىل الزنزانــات.
كانــت منفــردة طولهــا مــران ،وعرضهــا مــر .وضعــوا أكــر مــن عرشيــن
ـخصا مــن دون ثيــاب؛ فقــد أخــذوا مالبســنا وحرقوهــا ،وبقيــت داخــل غرفــة
شـ ً
املنفــردة خمســة عــر يو ًمــا ،بعدهــا وضعونــا يف املهجــع ،وكان فيــه مــا يقــارب
التســعني ســجي ًنا.
كان الطعــام قليـ ًـا جــدًّ ا؛ وجبــة واحــدة فقــط ،هــي عبــارة عــن خبــزة متعفنــة
عليهــا حــرات وثــاث حبــات زيتــون .أيــام كثــرة كنــا نُحــ َرم مــن الطعــام؛
فعندمــا يكــون هنــاك عقوبــة للجنــاح نُحـ َرم كلنــا مــن الطعــام مــدة يومــن .كان
هنــاك جــوع وعطــش يف معظــم األوقــات.
ال يوجــد حــام ،كنــا ندخــل إىل التواليــت حفــاة ،ونتغطــى يف الليــل ببطانيات
عليهــا قمــل .كان هنــاك مــوىت يوم ًّيــا يف كل غــرف املهاجــع واملنفردات.
كنــا نســتيقظ يف الصبــاح عــى صــوت الســجان وهــو يــرخ ويطــرق عــى
األبــواب ويصيــح بأعــى صوتــه" :املهاجــع مــن عنــده فطيســة" .أول غرفــة املهجع
يقــول لــه" :شــخص واحــد" .يقــول لــه" :ســيدي واحــد" بعدهــا يذهــب إىل غرفــة
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املهجــع الثانيــة يقــول لــه :شــخصني .هكــذا حتــى ينتهــي مــن جمــع كل الجثــث.
بعــد ســاعة أو ســاعتني يحــرون نقــاالت ويحملــون الجثــث إىل خــارج الســجن
لدفنهــم يف مقابــر جامعيــة ،خــال الشــهر يخرجــون مــا يقــارب  ٢٧جثــة مــن
الســجناء.
مــا زلــت أتذكــر أنّ ذات يــوم ســمعنا أم ـ ًرا مــن البــاب الرئيــي ،وهــو أن
نكــون كلّنــا مــن دون اســتثناء جاثــن ،ووجوهنــا إىل الحائــط ،وأيدينــا عــى األعني،
فرؤيــة الســجان ممنوعــة ،ومبجــرد رؤيتــه قــد يدفــع الســجني روحــه.
قــال الســجان لرئيــس املهجــع :يوجــد عنــدك صــوت ،أخ ـر ِْج الــذي يصــدر
صوتًــا .قــال لــه :ســيدي واللــه ليــس عنــدي .قــال لــه :ســأذهب وأعــود ،أريــد
ثالثــة خــارج املهجــع .هنــا غــادر الســجان ومل يعــد لليــوم الثــاين ،يف الصبــاح
أدخلــوا الفطــور إىل غرفــة املهجــع ،قــال الســجان لرئيــس الغرفــة :أنــا قلــت لــك
أخ ـر ِْج ثالثــة .فقــال لــه :ســيدي أنــت مل تعــد .قــال لــه :هــل تــر ّد بوجهــي؟
بعدهــا أخــرج ثالثــة أشــخاص ال ذنــب لهــم اختارهــم عشــوائ ًّيا ،وقــال لــه:
ليقفــوا جان ًبــا وتعــال ،أنــت اقــرب .قــال لــه :انظــر ميي ًنــا ويســا ًرا .كان هنــاك
عمــود باطــون ،قــال لــه :قــف قــرب الحائــط جاث ًيــا ،اجعــل يديــك عــى عينيــك،
وارفـ ْـع رأســك .عــاد الســجان إىل الخلــف ورضبــه بالبــوط العســكري عــى رأســه،
مــن شــدة الرضبــة أصــاب رأس الســجني الحائــط ،ففتــح يف رأســه جر ًحــا كب ـرًا
وأغمــي عــى الســجني ،قــال لنــا الســجان :احملــوه وارمــوه بالتواليــت .كان اســم
الشــخص "رائــد" مــن مدينــة حــاة.
كان معنــا أطفــال ،أعامرهــم تحــت الســن القانــوين .ذات مــرة كنــا واقفــن يف
الكــردور ،كان أمامــي ولــد صغــر ،قــال لــه الســجان :تعــال .ثــم رضبــه عــى رأســه
وقــال لــه :ال ترفــع رأســك .رضبــه بال ِه ـراوة عــى رأســه ،بعدهــا رضبــه بالبــوط
العســكري عــى أعضائــه التناســلية .الولــد صــار يــرخ مــن شــدة الوجــع قــال لنا:
أخرجــوه معكــم .ملــا صعدنــا إىل غرفنــا وضعنــا الطفــل بالكــردور ،ونحــن داخلــون
إىل الغرفــة ســمعت الســجان يقــول للولــد :أفضــل مــن أن تكــر ويصــر عنــدك
أوالد مــن هــذا النســل السـ ّيئ يقومــون ضــد الدولــة.

حــرت جلســة محاكمــة يف "ســجن صيدنايــا" ،كانــت املحكمــة شــكلية،
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دخلــت عنــد القــايض بلبــاس صيدنايــا الــذي كلــه دمــاء ،ســألني القــايض :كــم
مظاهــرة خرجــت ومــن أعطــاك الســاح؟ وكنــت حينهــا ع ّينــت واســطة ،فلــم
ي باإلعــدام؛ ألن عنــدي شــهو ًدا ،فأخــذ بــكالم الشــهود ،وأنــزل حكمــي
يحكــم عـ ّ
مــن اإلعــدام إىل املؤبــد بعــد دفــع مبلــغ مــايل قــدره خمســة وعــرون مليــون
لــرة ســورية.
وبصمنــي عــى حكــم ،حُ ِكمــت خمــس عــرة ســنة ،و ُخفِّضــت
جــاء الســجان ّ
العقوبــة ألين قدّ مــت شــهو ًدا للمحكمــة مــن خمــس عــرة ســنة إىل تســع
ســنوات ،ثــم شــملني العفــو ســنة  ،2014فانخفــض حكمــي ســت ســنوات ،وكنــت
قــد أمضيــت أربــع ســنوات ومثانيــة أشــهر فيكــون يل ربــع املــدة ،يف اليــوم نفســه
تحولــت إىل "ســجن عــدرا" ،دخلــت إىل "ســجن صيدنايــا" ســنة  2015وخرجــت
ســنة  2016بعــد دفــع مبلــغ مــايل كبــر.
لباســا مدن ًّيــا ،كنــت وقتهــا
انتقلــت إىل "ســجن عــدرا" يف دمشــق ،لبســنا ً
مريضً ــا جــدًّ ا نتيجــة الوســخ والقمــل واألم ـراض املنتــرة يف "ســجن صيدنايــا"،
ف ُن ِقلــت إىل القابــون ،وبقيــت ثالثــة أيــام ،بعدهــا تــم تحويــي إىل "ســجن عــدرا
ـم نقــي مبارشة إىل مشــفى
املركــزي" الــذي رفــض اســتقبايل؛ ألين كنــت مريضً ــا ،وتـ ّ
يف دمشــق ،قامــوا بفحــي ،وأجــروا يل تحليـ ًـا ،تبــن أن معــي بدايــة مــرض الســل.
بقيــت ثالثــة أشــهر داخــل املشــفى ،بعدهــا أجــروا يل تحليـ ًـا آخــر ليتأكــدوا مــن
ـرض معـ ٍد ،والضبــاط والعســاكر
أين شــفيت مــن هــذا املــرض .طب ًعــا ألن السـ َّـل مـ ٌ
يخافــون مــن أن يصيبهــم هــذا املــرض ،وليــس خو ًفــا عــى الســجناء.
بقيــت يف "ســجن عــدرا" ثــاث ســنوات ،بعدهــا خرجــت مــن الســجن يف
تاريــخ  ،2019/1/27خرجــت وكيل أمــل يف حيــاة جديــدة رغــم أننــي خرجــت
غصــة كبــرة عــى رفاقــي الذيــن
بعــد معانــاة كبــرة إال أين خرجــت ويف داخــي ّ
تركتهــم خلفــي .متــى سينقشــع الظلــم ويطلقــون رساح املعتقلــن مــن ســجون
النظــام الســوري؟ الســجون مليئــة بجميــع أنــواع االنتهــاكات ،كل مــا أمتنــاه أن
يكــون كل رفاقــي بصحــة وعافيــة ،وأن يُف ـ َرج عنهــم ويجــدوا عدالــة تنصفهــم
ليخرجــوا إىل ســاحات الحريــة.
عندمــا خرجــت كان أهــي ينتظــروين ،كانــت فرحــة كبــرة ألهــي أين عــدت
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إليهــم بعــد هــذه الســنني القاســية التــي أمضيتهــا يف زنزانــات النظــام الســوري،
خرجــت ألجــد العــامل كلــه قــد تغــر ،مل أجــد رفاقــي الذيــن كنــت أحلــم أن
ألتقيهــم بعــد هــذه الســنوات الطويلــة ،النــاس كلهــا تغــرت ،ووجــدت صعوبــة
كبــرة يف التأقلــم مــع البــر.
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عبــد الســتار -ج مــن مواليــد  1996ينحــدر مــن
مدينــة إدلــب ،وهــو طالــب كان يــدرس تقنيــات
حاســوب ويعمــل يف محــل حالقــة مــن أجــل
تأمــن مرصوفــه يف الوقــت نفســه ،اعتقــل يف
تاريــخ  27/6/2014بتهمــة خطــف ابــن ضابــط
إلجبــار والــده عــى االنشــقاق وااللتحــاق بركــب
الثــورة وبقــي معتقـ ًـا حتــى تاريــخ .1/1/2018
يقــول عبــد الســتار :يف بدايــة الحــراك الســلمي خرجــت إىل الســاحات
وهتفــت؛ ألنــه كان هنــاك ظلــم كثــر مــن آل األســد وانتشــار للفســاد والرشــوة.
يف تاريــخ  27/6/2014اعتقلنــي "فــرع أمــن الدولــة" يف إدلــب بســبب موضــوع
خطــف ابــن الضابــط حتــى ينشــق والــده ويصبــح يف صفــوف الثــورة .بعــد فــرة
اســتطاع ابــن الضابــط الهــروب وتــم نصــب كمــن يل ،وقبــل نصــب الكمــن كنــت
يف زيــارة عنــد بيــت أختــي يف مدينــة إدلــب ،وجــاء أحــد رفاقــي وقــال يل :إننــي
أدعــوك للخــروج معــي إىل املســبح .قلــت لــه :أنــا موافــق .فذهبــت معــه.
حــن وصلــت كان هنــاك كمــن مــن أربعــة أشــخاص ينتظروننــي مــع ابــن
الضابــط ،فتعاركــت أنــا وابــن الضابــط واســتطعت الهــروب منهــم ،ووصلــت إىل
ـم جاءتنــي
منــزيل وأخــرت والــدي بــكل يشء ،فقــال يل أيب :ســوف نغــادر البلــد .ثـ ّ
مكاملــة مــن أحــد األصدقــاء ســألني :أيــن أنــت اآلن؟ أخربتــه أننــي يف املنــزل،
بعــد مــي ســاعة كان هنــاك عنــارص مــن أمــن الدولــة والسياســية والشــبيحة
تطــوق الحــي برمتــه .اســتطعت الهــروب مــن عــى األســطح فشــاهدين أحــد
عنــارص الرشطــة فص ـ ّوب البندقيــة نحــوي فرميــت بنفــي مــن الطابــق الثالــث
ووقعــت عــى األرض ومل أعــد أســتطيع الوقــوف ،أحسســت وكأن روحــي ان ُتزِعــت
منــي ،مــن شــدة خــويف وقفــت عــى قدمــي وركضــت برسعــة .بعدهــا قــام األمــن
باعتقــال والــدي وأخــي حتــى أس ـلّم نفــي.
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تــم اعتقــايل واقتيــادي إىل "فــرع أمــن الدولــة" يف إدلــب ،دخلــت إىل الزنزانــة؛
كانــت غرفــة صغــرة فيهــا تســعون ســجي ًنا ،ســمعت أصــوات أشـ ٍ
ـخاص يرصخــون
مــن شــدة التعذيــب ،كانــت األصــوات يف كل أنحــاء الســجن ،فقلــت يف نفــي :يــا
رب إننــي خائــف ،مــاذا ســيحصل معــي؟
أخــذوا األمانــات منــي وأدخلــوين إىل املهجــع ،كان داخــل غرفــة املهجــع عــدد
مــن األشــخاص أعرفهــم ،ســألوين :ملــاذا أنــت هنــا؟ قصصــت لهــم قصتــي قالــوا:
ـيتم تحويلنــا إىل
ـس الحيــاة املدنيــة ،نحــن مل نفعــل شــي ًئا وسـ ّ
أمــرك صعــب انـ َ
دمشــق .تفاجــأت وانصدمــت ،قلــت يف نفــي :يــا اللــه هــل مــن املعقــول أن
يحصــل يل يشء فظيــع؟
أول يــوم طلبــوين إىل غرفــة التحقيــق ،ذهبــت إىل املحقــق ،وكنــت معصــوب
العينــن ومكبــل اليديــن ،ســألني املحقــق :مــا اســمك؟ قلــت لــه :اســمي عبــد
الســتار .قــال للعســاكر :خــذوه إىل غرفــة الشــبح .أخــذوين إىل غرفــة كان فيهــا
أيب وأخــي ،وشــبحوين أمامهــم وصــاروا يعذبوننــي ،وأيب وأخــي يتوســلون لهــم
ويقولــون" :اتركــوه اتركــوه" .هنــا رصت أقــرأ آيــات قــرآن ،والســجان يزيــد يف
ـوب األعــن ،وأنــا كنــت معل ًقــا ويــداي خلــف
رضيب ،كان أمامــي أيب وأخــي معصـ َ
ظهــري ،ويتــم رضيب بواســطة الكبــل الرباعــي ،ومــن شــدة التعذيــب والــرب
مل أعــد أحتمــل فأصبحــت أرصخ رصاخًــا مــأ الســجن ،حينهــا قامــوا بلدغــي
بالكهربــاء عــى جســدي كلــه حتــى أخفــض صــويت ،هنــا تعبــت وأُغ ِمــي عــي،
ومل أعــد أشــعر بــيء وال حتــى بالــرب ،يرضبنــي الجــاد بالكبــل وأنــا ال أشــعر
بــيء ،فقــدت وعيــي نهائ ًّيــا.
دعيت إىل غرفــة التحقيــق ،ســألني املحقــق األســئلة
ويف اليــوم الثــاين اســ ُت ُ
نفســها .قلــت لــه :ســيدي أنــت مل تســألني أي ســؤال ومبــارشة تــم تعذيبــي ،أال
يجــب أن أعــرف مــا الســبب؟ فقــال يل :ال داعــي ألن تعــرف مــاذا فعلــت ألنــك
أنــت باألســاس تعــرف ،أخــرين كيــف فجــرت األلغــام.
كنــت مســتغر ًبا مــن ســؤاله عــن موضــوع األلغــام ،املوضــوع الــذي اعتقلــت
مــن أجلــه مل يتكلــم معــي فيــه وال كلمــة ،انتقــل فــو ًرا إىل موضــوع األلغــام
والعبــوات الناســفة ورضب حواجــز وتفخيــخ الســيارات ،قلــت لــه :كل الــذي
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ســألتني عنــه ال أعــرف أي يشء عنــه .قــال املحقــق :ال ،أنــت فعلــت ذلــك .قلــت
لــه :ســيدي أنــا طالــب أدرس ،تســتطيع أن تســأل عنــي ،ليــس يل أي عالقــة بــكل
هــذه األمــور .قــال يل :أنــت لــك عالقــة أنــت مجــرم خطــر وأنــت إرهــايب.
يقــل عــن خمــس
أصبــح التعذيــب يزيــد يو ًمــا بعــد يــوم ،الشــبح كان ال ّ
ســاعات ،ويكــون هنــاك ثالثــة ســجانني ينهالــون عــي باألكبــال الرباعيــة ،وشــخص
ـت ال أســتطيع الوقــوف عــى قدمــي،
يرضبنــي عــى يــدي .وصلــت إىل مرحلـ ٍة بـ ُّ
هنــا أصبحــوا يضعــوين عــى بطانيــة وينزلــوين إىل غرفــة التعذيــب ويعيــدوين إىل
غرفــة املهجــع ،بقيــت خمســة عــر يو ًمــا ،أصبحــت يــدي نصــف مشــلولة ال
أســتطيع ملــس يشء ،حتــى إين كنــت ال أســتطيع تحريــك يــدي.
تعــب جســدي هائــل ،ومل أعــد أحتمــل الــرب ،فقلــت للمحقــق :أحــر
ورقــة فارغــة وأنــا أبصــم لــك عليهــا مــا تريــد ،واكتــب مــا تشــاء وأنــا أبصــم
تتــم األمــور هكــذا ،نريــد منــك أن تســاعدنا،
لــك عليهــا .قــال يل املحقــق :ال ّ
ال نســتطيع أن نعمــل مبفردنــا ،نحــن لســنا مــن أبنــاء املنطقــة حتــى نعــرف،
يجــب أن تســاعدنا .أصبــح يســألني كيــف أخدنــا ابــن الضابــط ،ومــن أي مــكان،
ومــاذا فعلنــا معــه ،بعدهــا انتقــل إىل موضــوع األلغــام والعبــوات الناســفة ورضب
الحواجــز .اعرتفــت ،رغــم أين ال أعــرف مــا هــي األلغــام ،وكيــف شــكلها ،حتــى
بصمنــي عــى ورقــة.
العبــوات الناســفة اعرتفــت عليهــا تحــت التعذيــب ،وبعدهــا ّ
بصمــوين عــى االعرتافــات التــي كتبهــا املحقــق بنــا ًء عــى كالمــه
بعــد أن ّ
وكذبــه ،وبعــد شــهر مــن التعذيــب تركــوين مــدة ثالثــة أيــام مــن دون رضب.

اللحظات الفاصلة ما بني املوت والحياة ،ورقة صغرية
وخمسة ماليني قررت مصريي
يقــول عبــد الســتار :نُ ِقلنــا يف ســاعات الصبــاح الباكــر ،وضعونــا يف باصــات،
كنــا مكبــي األيــدي ومعصــويب األعــن ،ركبنــا يف البــاص ،وانطلــق بنــا البــاص إىل
مصــر مجهــول ينتظرنــا ،وبرفقــة البــاص دوريــة فيهــا عــدد كبــر مــن الرشطــة
العســكرية والضبــاط؛ ألنهــم كانــوا يخافــون مــن هــروب الســجناء وهــم مكبلــون
بجنازيــر.
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بعــد ثــاث ســاعات توقفــت الباصــات ،وبعدهــا فتحــوا بــاب البــاص ونــزل كل
الجنزيــر ،وضعونــا يف ســاحة ،هنــا عرفــت أين وصلــت إىل "الفــرع ( 14"285شــعبة
املخابـرات العامــة يف ســورية ألمــن الدولــة).
كان االســتقبال والرتحيــب بنــا بتجريدنــا مــن كل مالبســنا ،بعدهــا قمنــا
بحــركات تدعــى الحــركات "األماميــة والخلفيــة" ،وقفنــا صفًّــا واحــدً ا ،كانــوا
يوجهــون لنــا كال ًمــا بذي ًئــا ،ويســمعوننا س ـ ًّبا وكف ـ ًرا ال يوصــف ،مل أســمع طــوال
حيــايت كلهــا مثــل هــذه األلفــاظ القبيحــة .بقينــا ثــاث ســاعات يف الســاحة،
بعدهــا أدخلونــا إىل غرفنــا بعــد أن ســلمنا األمانــات.
كان هنــاك ســجان اســمه "مصطفــى" ،أمســك إضبــاريت وســألني :مــا اســمك؟
قلــت لــه اســمي .فقــال يل :مــا هــو جرمــك؟ قلــت لــه :االعـراف موجــود عنــدك
يف اإلضبــارة .قــال يل :أنــت معــرف عــى ألغــام وعبــوات ناســفة ورضب حواجــز،
إضبارتــك جميلــة .قلــت لــه :هــذه الجرائــم واالعرتافــات كلهــا تحــت التعذيــب،
ي .بعدهــا قــال يل :موجــود يف اإلضبــارة ابــن ضابــط
وال يشء مثبــت يــدل عــ ّ
باالع ـراف .قلــت لــه :هــذا ابــن الضابــط شــخص منافــق كــذاب .الســجان مــن
شــدة حقــده صــار يكفــر ويســب وأمســك شــاربه وقــال يل :لــن أتــركك اليــوم ح ًّيا،
اليــوم آخــر يــوم لــك .وأنــا فعـ ًـا صدقــت أنــه ســيكون آخــر يــوم يل .ثــم دخلنــا
إىل غرفــة ،عرضهــا مــر ونصــف وطولهــا مثانيــة أمتــار ،كان هنــاك حــام وتواليــت.
يف الخمســة عــر يو ًمــا األوىل كنــا داخــل الغرفــة مق ّيــدي األيــدي ومعصــويب
 - 14يتبــع "الفــرع  "285إلدارة أمــن الدولــة أو كــا ُيســمى جهــاز إدارة املخاب ـرات العامــة ،والــذي يتبــع بــدوره
لــوزارة الداخليــة ،ويقــع الفــرع املذكــور بــن مشــفى املجتهــد ودوار كفــر سوســة ،ويطــل عــى شــارع "أبــو الــدرداء"
وهــو موجــود ضمــن مجمــع أمنــي ضخــم يضــم إىل جانبــه الفــرع اإلداري يف إدارة املخابـرات العامــة ،ويحتــوي عــى
العـرات مــن أماكــن وغــرف االحتجــاز ،ويعــد هيئــة التحقيــق الرئيســة لجهــاز أمــن الدولــة.
ووثــق تقريــر لـــ "مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا" بعــض أســاليب التعذيــب يف "الفــرع  "285التــي تنوعــت
واختلفــت شــدتها بحســب التهــم املوجهــة إىل الشــخص ً
أول ،وبحســب الســجان الــذي كان يقــوم بعمليــة التعذيــب
املمنهجــة ثان ًيــا .ومــن هــذه األســاليب :قلــع األظافــر ،والــرب عــى جميــع أنحــاء الجســم ،وال سـ ّيام األعضــاء األكــر
حساســية وهشاشــة ،وإطفــاء أعقــاب الســجائر بجســم املعتقــل ،خاصــة يف منطقــة اليــد والظهــر ،وحرمــان األشــخاص
الذيــن تعرضــوا للتعذيــب مــن الــدواء لتطبيــب األم ـراض والكدمــات والجــروح الناتجــة عــن التعذيــب ،والــرب
الشــديد أثنــاء الذهــاب إىل "التواليــت" ،مــا كان يــؤدي بعــدد مــن املعتقلــن إىل عــدم تنــاول الطعــام نهائ ًّيــا -أو
بشــكل خفيــف -حتــى ال يضطــروا للذهــاب إىل الحــام .ومنهــا أيضً ــا ســكب املــاء الســاخن عــى أجســاد املعتقلــن
وغال ًبــا عــى منطقــة الظهــر والكتــف.
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األعــن ،بقيــت خمســة عــر يو ًمــا واق ًفــا عــى قدمــي ووجهــي إىل الحائــط .كان
هنــاك ســجانون خــارج الغرفــة ينظــرون إلينــا مــن خــال فتحــة صغــرة يف البــاب
تدعــى "طاقــة" .كنــا ننــام ثــاث ســاعات فقــط ،ننــام ونحــن واقفــون ،وأثنــاء
إحضــار الطعــام كان الســجان يف الصبــاح الباكــر يــرخ بأعــى صوتــه "كلــب
الغرفــة" ،ويدخــل الفطــور الــذي ال ُيــؤكَل ،وهــو عبــارة عــن رز مســلوق فحســب،
يوضــع الطعــام يف "قصعــة" ،ونتنــاول الطعــام ،يقــول لنــا الســجان الــكل يتجــه
إىل هــذه الجهــة ،وكنــا نجلــس نصــف جلســة عــى ركبنــا ونتنــاول الطعــام برسعــة،
رب رضبًــا مرب ًحــا حتــى يفقــد وعيــه.
وأي شــخص يجلــس كان يُ ـ َ
مــن كــرة الوقــوف أصبحــت قدمــاي بحجــم الطبــل ،حيــث تجمــع الــدم كلــه
ـي اللتــن تشــققتا وخرجــت منهــا دمــاء كثــرة.
أســفل قدمـ ّ
بعــد مــي خمســة عــر يو ًمــا وضعونــا يف غرفــة صغــرة ،فيهــا أكــر مــن 130
ســجي ًنا ،وكان هنــاك فتحــة صغــرة يف البــاب ،ويف منتصــف الفتحــة قاطــع مــن
أجــل أن نضــع أيدينــا يف هــذه الفتحــة ويرضبنــا الســجان بال ِهـراوة عــى أيدينــا.
وذات يــوم كنــت أنــا و"محمــد قتــايل" نتحــدث بصـ ٍ
ـوت منخفــض ظ ًّنــا منــا أن
الســجانني ال يوجــد أحــدٌ منهــم يف الخــارج يســمعنا ،قــال يل محمــد :هنــا كأنهــم
مجرمــون وظاملــون أكــر مــن الذيــن كانــوا يف "فــرع إدلــب".
قلــت لــه :اللــه يعلــم ،رمبــا .ســمع الســ ّجان حديثنــا ،وقــال لنــا أن نضــع
أيدينــا مــن خــال الفتحــة الصغــرة ،وانهــال علينــا بالــرب املــرح بعصــا ثخينــة
بــكل مــا يحمــل مــن حقــد عــى أيدينــا بواســطة الهـراوة ،ومــن شــدة األمل رصت
أرصخ بأعــى صــويت ،وصــار الــدم يخــرج مــن يــدي ،وبقيــت مــدة خمســة عــر
يو ًمــا ال أســتطيع تحريــك يــدي.
مــن شــدة التعذيــب الــذي تعرضــت لــه داخــل هــذا الفــرع ،كانــوا يضعوننــا
عــى بطانيــات إلدخالنــا إىل غــرف التعذيــب ،ويتــم تعذيبنــا ،وبعدهــا يرجعوننــا
إىل غرفــة املهجــع؛ ألننــا وصلنــا إىل مرحلــة مل نعــد نســتطيع تحريــك أقدامنــا.
حتــى الطعــام قامــوا برميــه داخــل التواليــت ،وبعــد أن ُيرمــى الطعــام يف
التواليــت يقــول لنــا الســجان :اذهبــوا لتتناولــوا طعامكــم مــن التواليــت .ومــن
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شــدة الجــوع كنــا نضطــر إىل تناولــه ،فقــد وصلنــا إىل مرحلــة مل نعــد نســتطيع
مقاومــة الجــوع.
وكان هنــاك العديــد مــن الســجناء الذيــن كانــوا معنــا ماتــوا مــن شــدة
التعذيــب والجــوع ،فخــال مــدة خمســة عــر يو ًمــا مــات ســبعة أشــخاص.
مــا زلــت أذكــر تلــك الحادثــة بعــد أن ُأغلِــق التواليــت داخــل املهجــع،
وأصبحنــا نقــي حاجتنــا خــارج املهجــع ،وهنــاك الســجانون والعســاكر الذيــن
يطوقــون املــكان ،فنخــرج مكبــي األيــدي ويتــم رضبنــا بالعــي الثخينــة إىل أن
نصــل إىل التواليــت ،ندخــل كل خمســة أشــخاص دفعــة واحــدة ويعــد الســجان
ثــاث عــدات ،وأي ســجني يتأخــر قــد يالقــي حتفــه؛ حيــث يطلــب منــه الســجان
أن يقــف جان ًبــا ويحــر منشــفة ويضعهــا عــى رأســه ،ويرضبــه بعصــا عــى قلبــه
خمــس رضبــات حتــى ميــوت الســجني ،بعدهــا يتــم رمــي الســجني ونقلــه إىل
خــارج الســجن ثــم دفنــه يف مقابــر جامعيــة.
بعــد مــي عــدة أشــهر داخــل هــذا الفــرع الــذي كلــه تعذيــب ومــوت،
وبعــد أن انتهــى التحقيــق معــي ،قامــوا بفــرز كل شــخص حســب جرمــه؛ أنــا
ومحمــد وأحمــد وشــخص مــن مدينــة "بنــش" يدعــى "أبــو املجــد" نُ ِقلنــا إىل
"فــرع الخطيــب" .15بقيــت أســبو ًعا داخــل "فــرع الخطيــب" مل يرضبنــي أحــد؛
ألننــي كنــت "إيدا ًعــا" بعدهــا تحولــت إىل "فــرع الفيحــاء" وبقيــت مــدة عرشيــن
ـت إىل القابــون "فــرع الرشطــة العســكرية".
يو ًمــا ،ثــم نُ ِقلـ ُ
 - 15الفــرع الداخــي ( 251فــرع الخطيــب) ،يقــع يف منطقــة الخطيــب بــن ســاحة الخطيــب وشــارع بغــداد بالقــرب
مــن مشــفى الهــال األحمــر الســوري يف دمشــق ،ولهــذا ُســمي بفــرع الخطيــب .يتألــف مــن بناءيــن ســكنيني داخــل
منطقــة ســكنية يقطنهــا مدنيــون ،شــغل اللــواء توفيــق يونــس منصــب رئيــس الفــرع ،وذلــك خــال الفــرة املمتــدة
بــن  2011و .2016ويتبــع الفــرع لجهــاز أمــن الدولــة (إدارة املخابـرات العامــة بكفــر سوســة).
قبــل الثــورة الســورية كان هــذا الفــرع ذا ســطوة عــى العاملــن يف الدولــة؛ حيــث يح ـ ّول املوظفــون إليــه ألســباب
أمنيــة لينالــوا فيــه حظهــم مــن التعذيــب .كذلــك يــرف الفــرع عــى إعطــاء املوافقــات األمنيــة للطــاب يف
الجامعــات واملعاهــد الســورية.
وبعــد انــدالع الثــورة الســورية اشــتهر هــذا الفــرع بارتــكاب العاملــن فيــه جرائـ َم مروعــة مــن تعذيــب وقتــل بحــق
املعتقلــن فيــه ،مبــا يف ذلــك جرائــم االغتصــاب التــي ارتكبهــا عنــارص الفــرع يف الزنازيــن الخاصــة بالنســاء .كــا تــم
توثيــق الكثــر مــن أســاء املعتقلــن الذيــن استشــهدوا تحــت التعذيــب يف هــذا الفــرع.
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يف "ســجن القابــون" كان العســاكر يأكلــون عــى حســابنا ،وكان هنــاك برقيــات
تصــل مــن أجــل تحويــل الســجناء إىل "ســجن صيدنايــا" ،كنــت خائ ًفــا ،بعدهــا
طلبنــي القــايض أنــا ورفيقــي أحمــد ،وســألني عــن االعرتافــات التــي يف اإلضبــارة،
أخربتــه بــأن االعـراف كلــه كان تحــت التعذيــب .صــار القــايض يضحــك ،خرجــت
مــن عنــده ثــم ُح ِّولــت إىل "املحكمــة العســكرية" وتــم اســتدعايئ إىل القــايض
الــذي ســألني عــن االع ـراف ،أخربتــه بأنــه كلــه كان تحــت التعذيــب ،لكنــه كان
غــر مصــدق لكالمنــا ،وصــار يضحــك ،فأعطــاين برقيــة صيدنايــا وعندمــا شــاهدت
الربقيــة "ســجن صيدنايــا" شــعرت أن قلبــي توقــف .لبســت بدلــة لونهــا أزرق،
وتــم وضعنــا يف ســيارة لحمــة ،فقلــت يف نفــي يف هذا الســجن ســوف أمــوت ولن
أرى أهــي مجــد ًدا .انطلقــت بنــا الســيارة ،مشــينا مســافة ســاعة ،وبعدهــا توقفت
الســيارة فجــأة ،نــزل الجنزيــر كلــه ،بعدهــا أمســك العســكري ورقــة وصــار يقــرأ
بعــض األســاء ،كان اســمي مــن ضمــن األســاء ومعــي رفيقــي أحمــد ،ركبنــا يف
ســيارة ثانيــة واقتادونــا ،وبعــد مــي ســاعتني وصلنــا إىل "ســجن عــدرا".
كانــت فرحــة كبــرة رغــم أننــي نقلــت إىل ســجن ،لكــن املهــم مل يتــم نقــي
إىل ســجن املــوت.
وصلنــا إىل "ســجن عــدرا" ،كانــت الحيــاة داخــل هــذا الســجن حيــاة مدنيــة،
ولكــن كان هنــاك ظلــم كثــر مــن قبــل العســاكر والضابــط للســجناء.
حــرت جلســات محاكــم ،أول جلســة تحقيــق كانــت عنــد قــايض اســمه
ـم حولــوين مبــارشة إىل الجنايــات عنــد القــايض
"محمــد الصالــح" ســنة  ،2015ثـ ّ
"رضــا مــوىس" وحــرت عنــده عــر جلســات ،كانــت أحكامــي ثقيلــة .بعدهــا
اســتلم قضيتــي ٍ
قــاض وقاضيــة اســمها "زهــرة" ،وبعــد مــي خمســة أشــهر
ـام طلــب مبل ًغــا مال ًّيــا ،قــدره أحــد عــر مليــون
اســتطاع أهــي الوصــول إىل محـ ٍ
لــرة ســورية ،ولكــن وضــع أهــي املــادي ال يســمح بدفــع هــذا املبلــغ ،وبعــد
محــاوالت عديــدة خفــض املبلــغ إىل خمســة ماليــن .دفــع أهــي خمســة ماليــن
لــرة ســورية حتــى اســتطعت الخــروج إىل الحريــة.
خرجــت مــن ســجون املــوت إىل الخــارج ،لكــن نتيجــة االعتقــال لســنوات
طويلــة ضــاع مســتقبيل و ُد ِّمــر ،ومــا زال أهــي يتحملــون ديونًا حتى هــذه اللحظة،
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ودراســتي ضاعــت ،حتــى املحــل الــذي كنــت أعمــل فيــه تد ّمــر بالقصــف ،وكل
يشء كنــت أحلــم فيــه قــد تدّ مــر واختفــى وضــاع منــذ لحظــة اعتقــايل.
بــدأت اآلن مــن الصفــر حتــى ُأعيــد ولــو جــز ًءا بســيطًا مــن الــذي ضــاع منــي
ومــن مســتقبيل.
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منــى ديــاب فاتــو تبلــغ مــن العمــر  ٣٨عا ًمــا،
تنحــدر مــن مدينــة حلــب ،تعمــل كوافــرة،
اعتقلــت يف تاريــخ  10/8/2012وبقيــت معتقلــة
حتــى أفــرج عنهــا يف تاريــخ .1/1/2013
تقــول منــى :كنــت أعيــش يف حــي ســيف الدولــة يف مدينــة حلــب ،وعنــدي
محـ ّـان؛ أحدهــا رشاكــة واآلخــر ملــك يل .كنــت كوافــرة ،وكان بيتــي قري ًبــا مــن
"جامــع آمنــة" يف حــي ســيف الدولــة ،وكنــت أشــاهد املظاه ـرات كيــف تخــرج
وتهتــف للحريــة كل "جمعــة" .كان الوضــع يف جــر الشــغور سـ ّي ًئا وقتهــا ،وكان
هنــاك قصــف شــديد ،وأهــي كانــوا يف مدينــة جــر الشــغور ،فنــزح قســم منهــم
إىل منــزيل يف مدينــة حلــب ،وتوجــه قســم آخــر إىل ريــف الالذقيــة .مــن شــدة
القصــف الــذي تعرضــت لــه جــر الشــغور بقــي فيهــا نســبة قليلــة مــن ســكانها.
كانــت لــدي ســيارة خاصــة ،وكنــت أذهــب إىل مدينــة جــر الشــغور وأقــدم
لهــم بعــض اإلغاثــات قــدر اســتطاعتي ،وأقــوم بنقــل املصابــن والجرحــى نتيجــة
القصــف إىل املشــايف .بقيــت يف عمــي هــذا منــذ ســنة  2011حتــى  ،2012وكان
عمــي ضمــن املناطــق املحــررة "حلــب وريــف الالذقيــة وجــر الشــغور".
وذات يــوم اتصلــت إحــدى الزبائــن التــي تــأيت إىل صالــوين وأخربتنــي أنهــا
تريــد أن تلتقــي يب ،وأن لديهــا مشــكلة ،وتريــد منــي أن أذهــب معهــا ،ثــم
نذهــب بعدهــا إىل بيــت أهلهــا لتنــاول الغــداء ،فذهبــت للقائهــا بســياريت.
كانــت تنتظــرين ،وركبــت معــي ،وصلنــا إىل نزلــة الرسيــان فنزلَــت لتشــري رصيــدً ا
ـكت جــوايل حتــى أخــر الشــباب الذيــن أقــدّ م لهــم إغاثــة بــأين
لجوالهــا .أمسـ ُ
ســوف أتأخــر بعــض الوقــت ،ولكــن تفاجــأت بســيارتني أمامــي وســيارة خلفــي،
وقبــل أن أرســل الرســائل كان ســاحهم مص ّو ًبــا فــوق رأيس .قالــوا يل :أهـ ًـا "أبــو
عــي" .كنــت مصدومــة وال أدري مــاذا أفعــل ،وعرفــت بعدهــا أن هــذه الصديقــة
كانــت تراقبنــي عندمــا كنــت أتــردد إىل املناطــق املحــررة ،وبقيــت تراقبنــي لفــرة
عندمــا تأكــدت مــن ذهــايب إىل املناطــق املحــررة ألخــذ مــواد إغاثيــة للنازحــن،
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واتفقــت مــع شــخص اســمه "مصطفــى كامــل".
عــت يف
اع ُت ِقلــت عــن طريــق نصــب كمــن يل يف تاريــخ  ،2012/8/10و ُو ِض ُ
ســيارة شــبيحة النظــام الســوري .اقتــادوين إىل "فرع األمــن" ،ووضعــوا الكيــس يف
رأيس ،وطــوال الطريــق كانــوا يرضبوننــي .رضبــوين عــى رأيس وجســدي ووجهــي،
وكانــوا يوجهــون إ ّيل مس ـ ّبات عــى كل حاجــز تقــف ســيارتهم عنــده ويقولــون
لهــم :انظــروا إىل هــذه العاهــرة .كان الــكالم بذي ًئــا لدرجــة يصعــب ســاعه.
توقفــت الســيارات ،أنزلــوين يف مــكان يف امليــدان بحلب (منطقة كلها شــبيحة)،
نزلــت يف محــل تشــبيح لهــم ،رضبــوين وأهانــوين وتكلمــوا معــي كال ًمــا أصعــب من
املــوت والــرب ،فضـ ًـا عن الــرب العشــوايئ بأحذيتهــم وبالعــي الكهربائية.
ـت إىل "األمــن الســيايس" يف مدينــة حلــب ،دخلــت إىل السياســية،
بعدهــا نُ ِقلـ ُ
ودخــل معــي هــذا الشــخص الــذي ُيدعــى "مصطفــى كامــل" .كان هنــاك شــخص
ي بالــرب ،مل
تقــدم نحــوي ،وكنــت معصوبــة العينــن ومكبلــة اليديــن وانهــال عـ ّ
ي
أكــن أعــرف مــن أيــن يأتينــي الــرب ،بعدهــا جــاء أشــخاص معــه وانهالــوا عـ ّ
بالــرب وقامــوا بــركيل ،ورضيب بالعــي الكهربائيــة .مــن شــدة الــرب تب ّولــت
وصــار معــي نزيــف ،تعبــت كثـ ًرا ومل أعــد أســتطيع الحركــة ،بعدهــا جــاء املحقــق
وطلــب منهــم أن يتوقفــوا عــن رضيب ،قــال لهــم :ابتعــدوا عنهــا .بعدهــا قــال يل:
اجلــي .كان وضعــي ســاعتها يُــرىث لــه ،ومل أعــد أســتطيع الحركــة.
بعدهــا أصبــح املحقــق يتكلــم معــي ويقــول :أنــت امــرأة جيــدة وســتقومني
مبســاعدتنا .أخــذ تلفــوين وبعدهــا صــار التلفــون يــرن ،وكانــت إحــدى صديقــايت
تتصــل ،أعطــاين التلفــون وطلــب منــي أن أر ّد عــى املكاملــة .تحدثــت معها بشــكل
طبيعــي ،تكلمــت معهــا ومل أدعهــا تشــعر أين معتقلــة بعدهــا أغلقــت التلفــون
وأخــذه منــي املحقــق.
كان املحقــق يريــد أن أســلمهم عنــارص مــن الجيــش الحــر ،كانــت التهمــة
التــي وجههــا يل هــي ّأن أريــد خطــف "مصطفــى كامــل" واســتدراج عســاكر
وضبــاط.
أنكــرت هــذا الــكالم كلــه ،وقلــت لــه :أنــا كوافــرة أذهــب إىل إدلــب؛ ألنّ
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صالــوين تع ـ ّرض للدمــار ،وليــس عنــدي محــل فأضطــر للذهــاب إىل إدلــب مــن
أجــل عمــي ،وأعــود إىل منــزيل ،لــدي ثالثــة أطفــال ومســؤولة عنهــم ،وأريــد أن
رة عــى اعرتافــايت.
أعيــش ،وبقيــت م ـ ّ
ــي ،وانهــال ثالثــة
بعدهــا قامــوا بوضعــي عــى بســاط الريــح ،رفعــوا قد َم ّ
ي بالــرب بكبــل رباعــي م ـ ّزق جلــدي ،وأصبــح الــدم ينــزل مــن
أشــخاص ع ـ ّ
ـم فقــدت وعيــي ،بعــد ذلــك
قدمــي ،وكان هنــاك شــخص يرضبنــي عــى يــدي  ،ثـ ّ
نقلــوين ووضعــوين يف غرفــة منفــردة هــي عبــارة عــن تواليــت ،كانــت مقرفــة فيهــا
حنفيــة ميــاه ،أرشب مــن هــذه الحنفيــة ،و ُم ِنعــت مــن كل يشء ،كان صــوت
امليــاه التــي تنقــط نقطــة نقطــة مزع ًجــا يف الليــل لدرجــة تشــعرين ّأن يف حيــاة
أخــرى؛ حيــاة مظلمــة ،كانــت منفــردة مظلمــة جــدًّ ا ال يوجــد إنــارة نهائ ًّيــا  ،كنــت
أســمع أصــوات التعذيــب متــأ كل مــكان يف الســجن ،خاصــة يف منتصــف الليــل،
رصاخ التعذيــب والتوســل إىل هــؤالء الجالديــن ،ولكــن كانــوا يزيــدون يف قســوتهم
وتعذيبهــم.
ويف الصبــاح كانــوا يخرجوننــي لقضــاء حاجتــي ،وعندمــا كنــت أخــرج كنــت
معصوبــة العينــن ومكبلــة اليديــن أمــي مــن فــوق الجرحــى ،كانــوا يضعــون
املعتقلــن املصابــن قــرب التواليــت والدمــاء تســيل منهــم ،كانــت معاملتهــم
وحشــية وخاليــة مــن اإلنســانية ،كانــوا وحوشً ــا عــى هيئــة بــر.
ـت يف غرفــة املهجع
بقيــت مــدة عــرة أيــام يف هــذه املنفــردة ،وبعدهــا ُو ِضعـ ُ
التــي كانــت أســوأ ألــف مــرة من غرفــة املنفــردة.

رحلــة املــوت البطيئة داخل املطار العســكري
بعــد مــي عــرة أيــام خرجــت مــن غرفــة املنفــردة و ُو ِضعــت يف غرفــة
املهجــع .كانــت صغــرة ،وفيهــا أعــداد كبــرة ،أكــر مــن مئــة ســجني ،عائــات
بكاملهــا؛ أطفــال رضّ ــع معنــا.
أكــر موقــف أثّــر يفَّ وال أنســاه هــو طفــل عمــره عــر ســنوات اع ُت ِقــل مــع
والــده الــذي كان أمــام مســجد ،وبحســب كالم الطفــل إنّ والــده كان يخــرج
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جــوازات ســفر ،فاعتقلــوا والــده واحتفظــوا بالطفــل ،ووضعــوا األب يف غرفــة
التحقيــق.
ّ
ويصــي ويدعــو أن يفــكّ اللــه أرس
الطفــل كان يبــي بــكا ًء يحــرق القلــب
والــدهُ .و ِضــع الطفــل بــن الســجناء يف غرفــة مــوزّع؛ ألن الغــرف كلهــا ممتلئــة
بالســجناء ،وقتهــا كل الســجناء تأثــروا بهــذا الطفــل ،الــكل أصبــح يبــي ،بقــي
الطفــل عــى هــذه الحالــة لليــوم الثــاين حتــى أطلقــوا رساح والــده بعــد أن تعـ ّرض
للــرب والتعذيــب.
كل دقيق ـ ٍة عشــتها داخــل فــرع السياســية مبئــات الســنني ،إهانــات
كانــت ّ
ســمعتها وأصــوات التعذيــب ،وشــاهدت كيــف الشــباب والنســاء يتعرضــون
للتعذيــب ،وكيــف الدمــاء تنــزف مــن أجســادهم وأقدامهــم مــن شــدة الــرب،
وكيــف يحملــون األمــوات إىل خــارج الســجن .كل هــذا ال يزال راسـخًا يف مخ ّيلتي.

كنــت دامئًــا أتعــرض للتعذيــب ،وذات مــرة ُو ِضعــت يف غرفــة تعذيــب،
ـأت بامــرأ ٍة ،كانــت معصوبــة العينــن وكانــوا يرضبونهــا بالكبــل ،ومــن ثــم
فتفاجـ ُ
رضبوهــا بالعصــا الكهربائيــة ،كان معهــا زوجهــا وكان يعــاين مــن مــرض يف القلــب،
واثنــان مــن أوالدهــا ،وكان قســم مــن أوالدهــا موجــو ًدا يف الكنيســة ،كانــت ترصخ
وتبــي كثـرًا عــى أوالدهــا .كان طفلهــا الصغــر ،وابنتهــا الوحيــدة ،وعمرهــا ســت
ســنوات ،قــد بقيــا يف الكنيســة .اع ُت ِقلــت مــع زوجهــا وطفليهــا بتهمــة إدخــال
ســاح إىل الكنيســة ،وتعرضــت للتعذيــب هــي وأوالدهــا ،حتــى إنّ أحــد أطفالهــا
مــن شــدة التعذيــب الــذي تعــرض لــه مل يعــد يحتمــل ،فأصبــح يقــول :أمــي
مجرمــة تدخــل ســا ًحا .مــن شــدة الــرب اعــرف الطفــل مبــا يريــدون ،فجســمه
الصغــر مل يعــد يحتمــل الــرب ،أ ّمــا طلفهــا اآلخــر فــكان ينكــر ويقــول :نحــن ال
نعــرف شــي ًئا عــن الســاح .و ُِضــع الطفــل الــذي ينكــر يف غرفــة منفــردة مــن دون
طعــام بــن الح ـرات والقمــل.
كانــوا يرضبــوين عــى قدمــي ،ومــن شــدة األمل تتشــقق ويخــرج الــدم منهــا،
وكان أصعــب يشء أن يجــروين بعــد الــرب والجلــد عــى أن أقــف عــى قدمــي،
فكنــت أشــعر وكأين أمــي عــى ســكاكني .كان الــرب عشــوائ ًّيا ،وأكــره كان عــى
رأيس ،وقــد جــاءت رضبــة قويــة فجــأة عــى أذين ،وضعــت يــدي عــى أذين حتــى
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أتأكــد مــن أنهــا موجــودة؛ ألننــي أحسســت أننــي فقــدت أذين ،بعدهــا قامــوا
بصعقــي بالكهربــاء حتــى يُغمــى عــي وأفقــد وعيــي وال أشــعر بــأي يشء .وكان
هنــاك أوســاخ وقمــل وأمـراض منتــرة داخــل الســجن ،حتــى الحــام كان مبيــاه
بــاردة والطعــام وجبــة واحــدة وكانــت وجبــة ال تُــؤكل.
بقيــت داخــل هــذا الفــرع يف حلــب خمســن يو ًمــا ،بعدهــا جــاء ســجان
وأخــرين أن أخــرج معــه ،ظننــت أننــي ســوف أخــرج مــن الســجن ،ولكــن عندمــا
ســلموين أغـرايض التــي كانــت معــي هنــا عرفــت أين ســوف أُن َقــل إىل مــكان آخــر
أو ســوف يتــم إعدامــي.
تحولــت مــن "فــرع السياســية" يف حلــب ،وكان معــي عــرون شــا ًّبا ،وكنــت
املــرأة الوحيــدة بينهــم .ذهبنــا مــن طريق إيــكاردا ،وكنــا مكبيل األيــدي ومعصويب
األعــن ،وصلنــا إىل "مطــار حلــب الــدويل" وبقينــا مــن الصبــاح إىل املســاء ،كان
هنــاك كثــر مــن النــاس الذيــن يتــم نقلهــم مع عســاكر مصابــن باملطــار ،كان الذل
والتعذيــب الــذي تعرضــت لــه هنــاك يعــادل الخمســن يو ًمــا التــي عشــتها داخــل
"فــرع السياســية"؛ رضب باألكبــال ،وتهديــد باالغتصــاب والقتــل وتهديــد باملــوت
البطــيء ،وأنهــم ســوف يلقــون بنــا مــن الطائــرة ،رضب باألحذيــة العســكرية مــن
قبــل العســاكر ،ال أعــرف مــن أيــن يأتينــي الــرب ،وكالم بــذيء؛ فقــد كانــت أقــل
جملــة "يــا حيوانــة ملــاذا فعلـ ِ
ـت ذلــك؟" كان الــرب ال يوصــف حتــى الدمــاء
مــأت كل مــكان.
بعــد أن وصلنــا إىل مطــار دمشــق تــم صفعــي عــى وجهــي ،بعدهــا وضعونــا
يف باصــات ،انطلقــت بنــا ووصلــت إىل فــرع جديــد "فــرع السياســية الفيحــاء".
كان الــرد شــديدً ا حينهــا ،وعنــد دخــويل إىل الفــرع أخــذوا منــي األمانات وســألوين
عــن اســمي ،وبعدهــا وقفــت بجانــب الحائــط ويــداي لِفــوق ،بقيــت واقفـ ًة مــدة
ـت وحيــد ًة يف غرفــة ،وكنــت مريضــة ومتعبــة جــدًّ ا .كان
ســاعة ،وبعدهــا ُو ِضعـ ُ
طــول الغرفــة ثالثــة أمتــار ،وعرضهــا ثالثــة أمتــار ،وكان الجـ ّو بــار ًدا ،بكيــت مــر ًة
ألين كنــت متجمــدة ،كنــت متجمــدة مــن شــدة الــرد ومريضــة ،أعطــوين أغطيــة
تغطيــت ومنــت مــن شــدة تعبــي.
يف صبــاح اليــوم الثــاين يف "فــرع الفيحــاء" دق عــى البــاب أحــد العســاكر
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وقــال يل :أعطينــي القصعــة ،فــرت أتلفــت حــويل مــاذا يقصــد؟ مــاذا يريــد؟ فأنــا
مل أكــن أعــرف مــا هــي القصعــة .قــال يل بصــوت مرعــب" :هــذه يــا حيوانــة".
أعطيتــه إياهــا وســكب يل القليــل مــن الشــوربة وهــي عبــارة عــن ميــاه ســاخنة
معهــا قليــل مــن العــدس ،مل يكــن هنــاك ملعقــة ،مل أكــن أعــرف كيــف ســأتناولها،
فقلــت لــه" :أريــد ملعقــة" .فقــال يل" :تريديــن ملعقــة؟ هــذا بيــت أبيــك يــا."...
كان كال ًمــا أصعــب مــن املــوت ،وقتهــا قمــت باحتســاء الشــوربة بيــدي ،وكانــت
أول مــرة آكل شــي ًئا ســاخ ًنا منــذ خمســن يو ًمــا.
جــاء الســجان وقــال يل :اســتحمي ،أحــري قليـ ًـا مــن مســحوق الغســيل.
ألنــه كان قــد مــ ّر خمســون يو ًمــا مــن دون حــام ،فكانــت رائحتــي مقرفــة.
فقلــت لــه :مــاذا ســألبس؟ فقــال يل :ثيابــك أيتهــا الحيوانــة .اســتحممت يف ميــاه
ـف نفــي
قارســا ،وبعــد أن انتهيــت غســلت مالبــي ،وقمــت بلـ ّ
بــاردة ،كان الــرد ً
ـف ،وبعدهــا ارتديــت مالبــي وكانــت رطبــة ،فمرضــت
بواســطة حـرام حتــى تجـ ّ
وقتهــا ،ومل أعــد أســتطيع الحركــة .أصابنــي رشــح قــوي ،وكان وضعــي الصحــي
ســي ًئا لدرجــة أننــي شــعرت بــأين ســوف أمــوت مــن شــدة التعــب الــذي أصابنــي.
بعدهــا طلبنــي املحقــق إىل غرفــة التحقيــق ،وجــاء ســجان وقــال يل :جهــزي
ـدي،
ـي والكلبشــات يف يـ ّ
نفســك .كانــت ثيــايب مهرتئــة ،ووضــع العصبــة عــى عينـ ّ
وصلــت إىل أمــام غرفــة التحقيــق ،طــرق ســجان البــاب قــال لــه :ســيدي .دخلــت
كان أربعــة أشــخاص يف غرفــة التحقيــق ،أعــاد التحقيــق نفســه الــذي ُح ِّقـ َـق معــي
يف "فــرع السياســية" يف حلــب .قلــت للمحقــق :أنــا أعمــل باإلغاثــة .قــال املحقــق:
ال أنــت قاتلــة ،وأنـ ِ
ـت تسـلّمني عســاكرنا إىل الجيــش الحــر .قلــت لــه :ســيدي هــذا
ِ
وأخفيــك.
الــكالم كلــه كــذب .قــال يل :ال تجعلينــي أضعــك تحــت ســابع أرض
فقلــت لــه :مــاذا تريــد أنــا جاهــزة ،ولكــن أنــا مل أفعــل شــي ًئا وال أعــرف شــي ًئا.
خــرج مــن غرفــة التحقيــق ثالثــة ضبــاط ومحقــق ،وبقــي محقــق اســمه "محمد"،
قــال يل" :اجلــي" .وطلــب يل كأس شــاي ،قــال يل :ســوف أســاعدك ،أنــت لــن
تطــول إقامتــك هنــا ،عــرة أيــام وســوف تخرجــن وســتتحولني إىل القــايض .قلــت
لــه :أكيــد؟ قــال يل :عندمــا تصــل إضبارتــك أنــا سأســاعدك ،وبعــد عــرة أيــام
ســوف تخرجــن ،وتريــن أوالدك وعائلتــك.
94

الخــروج بعمليــة تبــادل أرسى
بعــد مــي عــرة أيــام صاحــوا باســمي "منــى" ،خرجــت وكنــت فرحــة ،قلت:
الحمــد اللــه وأخـرًا ســوف أخــرج .تــم تحويــي إىل محكمــة ميدانيــة إىل "محكمــة
اإلرهــاب" ،بقيــت ثالثــة أيــام وأنــا أذهــب إىل محكمــة اإلرهــاب ،والقــايض يرفض
مشــاهديت ويعيــدين إىل القــايض بكفــر سوســة ،بقيــت ثالثــة أيــام أنــام يف كفــر
سوســة مــع الســجناء؛ ألن قضيتــي كانــت مدعومــة.
تحولــت إىل القضــاء ،وبعــد أن قضيــت مــدة الخمســة أشــهر يف "فــرع
الفيحــاء" تحولــت إىل "محكمــة اإلرهــاب" مــع ســت ســجينات ،أطلقــوا رساح
ثــاث ســجينات ،ونحــن الثــاث مثلنــا أمــام القــايض .ســألني :أنــت مــاذا فعلـ ِ
ـت،
وعــى مــاذا و ّقعـ ِ
ـت؟ قلــت لــه :تحــت التعذيــب .قــال يل :أنــت لديــك أرقــام
اإلرهابيــن .قلــت لــه :هــؤالء ليســوا إرهابيــن ،أنــا كنــت أعمــل كوافــرة ،أخــرج
إىل إدلــب ،مل أشــاهد ســا ًحا وال أعــرف شــي ًئا .اعتــر هــذا الــكالم جرميــة أوقفنــي
عــى أســاس أين اعرتفــت.
بعدهــا تــم تحويــي إيدا ًعــا إىل "ســجن عــدرا" ،عندمــا دخلــت إىل "ســجن
عــدرا" كان وضعــي يُـ َ
ـرث لــه ،اســتحممت وارتحــت ،بقيــت مــدة أســبوع ،ويف
كل يــوم أســتيقظ مــن الصبــاح الباكــر وأجهــز نفــي مــن أجــل خروجــي ،ولكــن
اكتشــفت أننــي منســية.
نقلــوين ضمــن "ســجن عــدرا" مــن غرفــة األمانــات إىل غرفــة اإليقــاف ،بقيــت
شــهرين ،بعدهــا جــاء خــر إطــاق رساح معتقلــن بنــاء عــى عفــو صــدر يف الشــهر
الثالــث بق ـرار مــن بشــار األســد يف عيــد األم ،وكان اســمي الوحيــد وقتهــا الــذي
يشــمله العفــو ،وقــال يل املحامــي أنــور البنــي :منــى أنـ ِ
ـت الوحيــدة التــي ســوف
تخرجــن؛ ألنّ قضيتــك جنحــة .شــعرت بالفــرح ،بعدهــا أخــذوين إىل املحكمــة،
ـم إطــاق رساحــي ،وســيأيت املحامــي إىل
وتــم تصويــري عــى أســاس أنّــه ســوف يتـ ّ
الســجن حتــى يســتلمني ،ولكــن كل هــذا كان متثيـ ًـا.
بعــد ثالثــة أيــام جــاءت دوريــة ،وضعــوين يف ســيارة ،وضعــوا العصابــة
يــدي ،تكلمــت مــع الســجان "عــي" وقلــت :إىل أيــن
عينــي والقيــود يف
عــى
ّ
ّ
ســتأخذونني؟ قــال يل :أنــت مــاذا فعلــت؟ قلــت لــه :أنــا مل أفعــل شــي ًئا .قــال يل:
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منــى مــاذا فعلـ ِ
ـت؟ أنــا هنــا قلــت يف نفــي ســتكون نهايتــي؛ ألين ســمعت إشــاعة
أنّ هنــاك ســجناء ســوف يتــم نقلهــم إىل إيــران أو إعدامهــم ،قلــت يف نفــي
ســوف أُعــدَ م.
أصبحــت أتوســل إىل الســجان طالبـ ًة منــه هات ًفــا ،قــال يل :ال أســتطيع ،املقــدم
معــي .قلــت لــه :خــذ الحلــق والخاتــم واتركنــي أجــري مكاملة .قــال يل :أنا ســأجري
املكاملــة وأنــت ضعــي الســاعة عــى أذنــك وتكلمــي .قلــت لــه :حــارض .عندمــا
توقفــت الســيارة نــزل املقــدم يحــر الطعــام اســتطعت التحــدث بالتلفــون،
اتصلــت باملحامــي أنــور البنــي ،قلــت لــه :أنــا ال أعلــم إىل أيــن ســيأخذونني.
وأغلــق الســجان التلفــون .فأخــر "أنــور البنــي" الجميــع ،ونــر عــى وســائل
التواصــل االجتامعــي أين خ ُِطفــت مــن قبــل فــرع األمــن.
دخلــت إىل "الفــرع  ،"285وضعــوين يف غرفــة طولهــا ثالثــة أمتــار ،وعرضهــا
م ـران ،فيهــا حــام وكام ـرات مراقبــة ،كنــت وحيــد ًة داخــل الغرفــة ،فأرضبــت
عــن تنــاول الطعام.كنــت أســمع أصــوات التعذيــب ،وأشــاهد الشــباب كيــف
ـف جثثهــم وتُر َمــى.
تُلَـ ُّ
بقيــت مــدة أســبوع داخــل هــذه الغرفــة ،بعدهــا أحــروا امــرأة ُحبــى،
اســمها "ناديــا تعتــاع" ،كانــت يف الشــهر الســابع مــن الحمــل .مــن شــدة الرعــب
والخــوف أصابهــا نزيــف ،طلبــوا لهــا طبي ًبــا ،بعدهــا نُ ِقلَــت إىل مشــفى ،وكنــت
ـت
قــد أعطيتهــا ورقــة عليهــا رقــم "أنــور البنــي" يك تخــره عــن مــكاين ،وأين أرضبـ ُ
عــن الطعــام.

يف اليــوم الثــاين ذهبــت إىل الك ـراج ،وكان معــي ورقــة إخــاء ســبيل ،ذهبــت إىل
الشــال الســوري املحــرر ،ولكــن آخــر حاجــز أوقفنــي ،فنمــت ليلــة عنــد الحاجــز
وكان ال يريــد أن أعــر حتــى تنتهــي مــدة الثــاين واألربعــن ســاعة ،تكلمــت مــع
العميــد ،وقــال لهــم إنــه يجــب أن أعــر ،كان أهــي عنــد دوار بلــدة التامنعــة
ينتظروننــي.
عندمــا خرجــت مــن الســجن ظننــت أن الدنيــا ســتكون بخــر ،لكنهــا مل
تكــن كذلــك .بعــد خروجــي مــن الســجن اس ُتشـهِد أخــي ،عائلتــي كانــت تُراعــي
أصبحــت عصبيــة ،خــرت كل يشءُ ،د ِّمــرت ،رجعــت تحــت
ُ
مشــاعري ،فقــد
الصفــر .التعذيــب النفــي أصعــب مــن املــوت ،املجتمــع بشــكل عــام رفضنــي،
حتــى لــو مل يتكلمــوا فأنــا أشــاهد هــذا مــن خــال عيونهــم ونظراتهــم ،هــذا
الــيء يدمــرين مــن الداخــل ،مــا هــو ذنبــي؟ أين كنــت معتقلــة وخرجــت ضــد
الظلــم؟!
فقــدت أســناين ،تعالجــت مــدة ثالثــة أشــهر يف املناطــق املحــررة ،وعصــب
قدمــي تعــرض للعطــب ،وظهــري ورأيس يؤملــاين مــن شــدة الــرب.
ـت واقفــة؛ ألن عنــدي أمـ ًـا بــرب العاملــن أنــه ســوف
ولكــن الحمــد للــه مــا زلـ ُ
يظهــر الحــق وســوف ننترص.

بعدهــا أحــروا بن ًتــا اســمها "عفــاف" وأصبــح العــدد يــزداد ،ووصــل إىل
ثــاث وعرشيــن بن ًتــا ،وكانــت الغرفــة صغــرة فكنــا ننــام "تســييفًا" .بقينــا ثالثــة
أشــهر وخرجنــا بعمليــة مبادلــة أرسى.
ـت ثــاث بنــات ،معهــم بنــت ناشــطة إعالميــة اســمها
سـلّمونا أغراضنــا ،وبقيـ ْ
"عبــر" ،خرجــت وأنــا أبــي عليهــا بحرقــة .أعطــوين مهلــة مثــانٍ وأربعــن ســاعة
ـم القبــض
للخــروج مــن مناطــق النظــام ،بعدهــا ســيكونون غــر مســؤولني إذا تـ ّ
خاصــا للتواصــل معهــم إذا أوقفنــي أي حاجــز؛ ألنــه ليــس
عــي ،أعطــوين رقـ ًـا ًّ
هنــاك ختــم عــى يــدي ،اســتلمني املحامــي يف كفــر سوســة مــع أذان املغــرب،
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فــراس مــن "قريــة بيــت تيــا" يف جبــل
الشــيخ ،وهــو طبيــب أســنان .اعت ِقــل يف تاريــخ
 2012وبقــي يف املعتقــل حتــى عــام .2016
2012//3/7
متحمســا ومتأمـ ًـا أن نحصــل عــى مــا حصلــت
مــع انطالقــة الثــورة كنــت
ً
عليــه الــدول التــي خرجــت قبلنــا مثــل مــر وتونــس ،كنــت أش ـ ّجع الشــباب
دروســا يف التوعيــة ،نحــن نريــد أن
عــى املظاه ـرات الســلمية ،وكنــت أعطيهــم ً
تكــون ثورتنــا أنقــى وأطهــر ثــورة ،نريــد الحريــة والكرامــة والتخلــص مــن الحـكّام
الطغــاة.
بــدأت املظاه ـرات يف بلدنــا وبــدأ النظــام الســوري يســتخدم العنــف .كنــت
أعمــل يف مشــفى ميــداين يف "خــان الشــيح" .مــع اشــتداد األمــور التــي بــدأت
بالتدهــور يف منطقــة "املعضميــة" وأصبحــت األمــور أصعــب؛ نتيجــة القصــف،
ٍ
ـاعدات إنســانية وإغاثيــة ألهــل املعضميــة أنــا وشــخص آخــر
أصبحنــا نرســل مسـ
وهــو أخــو زوجتــي ،بحكــم أن الوضــع يف منطقتنــا يف جبــل الشــيخ كان أفضــل.
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يف  2012/1/3قــام النظــام الســوري بحملــة عســكرية عــى بيــت جــن وقتــل
ثالثــة مــن أوالد خالتــي واعتقــل الباقــي ،وبســبب شــدة التعذيــب الــذي تعرضــوا
ي وعــى أخــي زوجتــي ،وعــى إثــر االعـراف كان االعتقــال.
لــه اعرتفــوا عـ ّ
يف تاريــخ  2012/3/7كنــت وقتهــا يف دوامــي باملســتوصف كاملعتــاد ،وجــاءت
ســيارة مــن األمــن العســكري مــن "فــرع سعســع" ،دخــل مســاعد إىل املســتوصف
لقبــه "أبــو ماهــر" ،وســأل أيــن الدكتــور ف ـراس ،خرجــت ألقابلــه ،فشــعرت أن
هنــاك شــي ًئا ،قــال يل :إن العميــد يريــدك عــر دقائــق ،تفضــل معنــا .خلعــت
"املريــول" ونزلــت معــه ،وإذا بســيارة عليهــا "دوشــكا" بانتظــاري ،قــال يل :اركــب
يف ســيارتك .وركــب معــي إىل "فــرع سعســع" .ووصلنــا إىل "فرع سعســع" ،مبارشة
أمســكني مــن رقبتــي شــخص ضخــم ،وقــال يل :ســوف أقــوم بســلخ جلــدك .ثــم
ـي.
قــام بتقييــد يـ ّ
ـدي ،ووضــع العصابــة عــى عينـ ّ
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كان داخــل الفــرع كريــدور طويــل ،ويوجــد هنــاك منفــردات مــن كال الطرفني،
والســجناء واقفــون ومق ّيــدون ووجوههــم إىل الحائــط ،كانــوا يقفــون مــا يقــارب
وأي شــخص يشــاهده الســجان قــد جلــس
مثــاين عــرة ســاعة؛ فالجلــوس ممنــوعّ ،
ســيقوم برضبــه مبــارش ًة .كان هنــاك كثــر مــن الســجناء يفقــدون حياتهــم أو
ُيغمــى عليهــم بســبب شــدة التعذيــب والوقــوف الطويــل ،والســيام األشــخاص
الذيــن أجســادهم ال تتحمــل الوقــوف لفـرات طويلــة.
بقيــت يف "فــرع سعســع" تســعة وثالثــن يو ًمــا ،وأنــا مكبــل اليديــن والقدمــن
ـي حتــى وإن دخلــت إىل
ومعصــوب العينــن ،وممنــوع أن أرفــع العصبــة عــن عينـ ّ
الحامم.
ـرب فقــط ،أو بيضــة
كان الطعــام ردي ًئــا للغايــة ،كنــا نتنــاول مقــدار ملعقــة مـ ّ
يتقاســمها أربعــة أشــخاص ،ومل نكــن نســتحم .كان الــرب وحشــ ًّيا لدرجــة
أن املعتقــل قــد يتع ـ ّرض لتكســر عظامــه ،كانــوا يعمــدون إىل تقليــع األظافــر،
ويجــرون املعتقــل عــى رشب بولــه.
وكان التعذيــب املتواصــل للشــخص يــؤدي بــه إىل االنهيــار أو الهلوســة .وكان
وقــت التعذيــب يبــدأ يف الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل ،ويســتمر الــرب
والتعذيــب حتــى بــزوغ الفجــر.
وكان يدخــل علينــا ســجان ســكران ،ويقــوم بتشــغيل األغــاين ،وكل الســجناء
واقفــون بالكــردور معصوبــو األعــن ومق ّيــدون ،ويبــدأ برضبهــم بعصــا ثخينــة
رضبًــا مرب ًحــا.
وكان رقمــي داخــل الفــرع هــو  38وكانــوا ينادوننــي باســم  .38كان املســاعد
يــرخ إ ّيل حتــى أذهــب إىل غرفــة التحقيــق ،فيبــدأ التحقيــق بعــد منتصــف
الليــل ،ويســتمر حتــى الصبــاح ،كان املحقــق يســألني كيــف تقــدّ م اإلغاثــات
إىل أهــايل املعضميــة؟ عــن طريــق َمــن؟ ومــن الــذي يوصــل هــذه املســاعدات؟
وكيــف يتــم نقــل األســلحة والذخائــر إىل عنــارص الجيــش الحــر؟ كنــت أنكــر كل
ي
هــذه االتهامــات ،فيزيــد مــن شــدة التعذيــب ،كان أربعــة أشــخاص ينهالــون عـ ّ
بالــرب ،وبســبب شــدة التعذيــب يختفــي صــويت.
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عــت يف غرفــة الشــبح ،وضعــوين عــى
ذات مــرة بعــد انتهــاء التحقيــق ُو ِض ُ
الكــريس ويــداي مكبلتــان ،كان يُعلَّــق القيــد يف الســقف ،وبعدها يســحب الكريس،
عندمــا يســحب الكــريس أشــعر أن روحــي خرجــت ،ومل أعــد أشــعر بيــدي ،وهنــاك
ثالثــة أشــخاص يقومــون بــريب بواســطة األكبــال عــى جســدي كلــه ،وأنــا عــا ٍر
ـدي ،ومــن شــدة التعذيــب والوقــوف
مــن دون ثيــاب ،وشــخص يرضبنــي عــى يـ ّ
لســاعات طويلــة بطريقــة الشــبح أفقــد وعيــي ،وال أشــعر حتــى بالــرب ،وكانــوا
بعدهــا يقومــون بصعقــي بالكهربــاء.
كان "فــرع سعســع" أصعــب وأشــدّ فــرع يف املنطقــة ،كنــت أشــعر أين ســوف
أمــوت ،طــوال املــدة التــي قضيتهــا يف "فــرع سعســع" كنــت معصــوب العينــن
ومكبــل اليديــن ،ال أرى النــور وال لحظــة ،كنــت أتخيــل النــور مــن شــدة الظلمــة
التــي عشــتها داخــل هــذا الفــرع.
بعــد انتهــاء مــدة  38يو ًمــا داخــل "فــرع سعســع" صاحــوا عــى رقمــي ،قلــت
يف نفــي إىل أيــن ســيأخذونني؟

"ورقة إخالء سبيل مزورة قادتني إىل ساحات الحرية"
ً
معتقــا ،وكان العســاكر يرضبوننــا
وضعــوين يف بــاص مــع خمســة عــر
ويجلدوننــا طــوال الطريــق ،حتــى وصلنــا إىل "الفــرع  ،"291نزلنــا مــن الباصــات
وكان هنــاك ســاحة فيهــا ضبــاط وعســاكر ،كان االســتقبال بالــرب باألكبــال
والعــي الكهربائيــة.
عنــد نــزويل مــن البــاص ركــض أحــد العســاكر نحــوي ورضبنــي بقدمــه عــى
صــدري ،أحسســت أن قلبــي قــد توقــف ،وانكــر أحــد أضلــع صــدري عــى إثــر
هــذه الرضبــة ،ورضبنــي عــى وجهــي بالبــارودة ،ورضبنــي عــى رأيس ،يف هــذه
اللحظــة مل أعــد أشــعر بــيء مــن شــدة األمل ،كنــت معصــوب العينــن ومكبــل
ـم رضب وجهــي بالحائــط .وضعونــا يف غرفــة واســتمروا بتعذيبنــا فيهــا
اليديــن ،ثـ ّ
مــن الســاعة الثامنــة صبا ًحــا إىل الســاعة الثانيــة عــرة ً
ليــا ،بعدهــا أنزلونــا
طابقــن تحــت األرض.
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بعــد أن نزلنــا بــدؤوا بجلدنــا بـــ "األخــر اإلبراهيمــي" ،أخــذوا أســاءنا،
انبطحنــا عــى األرض ،ك ّنــا ع ـرا ًة ،بــدؤوا برضبنــا عــى بســاط الريــح ،بعــد هــذا
التعذيــب الشــديد وضعــوين يف منفــردة اســمها منفــردة رقــم ســبعة ،كنــا فيهــا
ســبعة أشــخاص.
املنفــردة كانــت صغــرة جــدًّ ا ،عرضهــا  80ســم وطولهــا  180ســم ،كانــت
شــديدة العتمــة ال يوجــد فيهــا ضــوء ،يوجــد فيهــا تواليــت وحنفيــة ،كنــا نتنــاوب
الوقــوف والجلــوس .وكان الطعــام يــأيت لســبعة أشــخاص بكميــة قليلــة جــدًّ ا،
ووجبــة واحــدة فقــط ،كان هنــاك فتحــة يف البــاب يُدخلــون منهــا الطعــام ،وكان
الســجان يطلــب م ّنــا أن نضــع أيدينــا يف هــذه الفتحــة ليتــم رضبنــا بالكربــاج
فيخــرج الــدم مــن أيدينــا.
يف اليــوم الرابــع صاحــوا باســمي إىل غرفــة التحقيــق ،أخــذوين إىل "الفــرع
 "215حققــوا معــي مــن الصبــاح إىل املســاء ،كان التحقيــق هــو التحقيــق ذاتــه يف
"فــرع سعســع" ،كان خــال فــرة التحقيــق رضب بكبــل ثخــن.
ـم نقــي مــن
حقــق معــي مرتــن داخــل هــذا الفــرع ،ويف اليــوم العــارش تـ ّ
غرفــة املنفــردة إىل غرفــة املهجــع .كان هنــاك داخــل هــذه الغرفــة  117ســجي ًنا،
وكان الوضــع ســي ًئا للغايــة ،كان هنــاك أم ـراض كثــرة ،تــويف عــى إثرهــا العديــد
مــن الســجناء ،كانــوا يحــرون الطبيــب فيكشــف عليهــم مــن دون أن يعطيهــم
أي دواء.
ّ
وكانــوا يعطوننــا مــا ًء مال ًحــا فقــط لتعقيــم الجــرح ،كان هنــاك تعذيــب ال
يوصــف ،وكان الســجان يقــول لنــا :نريدكــم أن متوتــوا.

وزين إىل  60كــغ.
ونصــف الشــهر ،بعدهــا نُ ِقلــت إىل
بقيــت يف "الفــرع  "291أربعــة أشــهر
َ
"الرشطــة العســكرية" يف القابــون ،بقيــت يومــن ،بعدهــا نُ ِقلــت إىل "ســجن
ـم نزلــت إىل "محكمــة اإلرهــاب" ،كان معــي يف "ســجن عــدرا" شــخص
عــدرا" ،ثـ ّ
درزي لقبــه "أبــو املنــذر" ،قدمــه مقطوعــة ،وكان هنــاك شــخص آخــر اســمه وليــد
بــركات ،وآخــر اســمه بشــار الصالــح.
بعدهــا نقلــوين بســبب االزدحــام داخــل "ســجن عــدرا" إىل ســجن الســويداء،
ـم اســتطعت الخــروج بعــد دفــع مبلــغ مــايل قــدره أربعــة ماليــن لــرة عــن
ثـ ّ
طريــق إخــاء ســبيل مــزور يف الســويداء عــن طريــق األمــن الوطنــي ،خرجــت
ســنة  ،2016خرجــت مــن الســويداء بتكــي كان ســائقها رشط ًّيــا مقابــل مبلغ مايل
قــدره عــرة آالف لــرة ،أوصلنــي إىل دمشــق ،كانــت سعســع وقتهــا مقســومة إىل
نصفــن بــن مناطــق نظــام األســد ومناطــق املعارضــة ،كان بينهــم طريــق ،دخلــت
بالطريــق املحــرر ووصلــت إىل بلــديت.
كنــت ســعيدً ا أننــي خرجــت وعــدت إىل أوالدي الذيــن عندمــا شــاهدتهم مل
أعرفهــم؛ فقــد كان عمــر ابنــي ثــاث ســنوات عندمــا اع ُت ِقلــت ،وعندمــا خرجــت
كان عمــره ســبع ســنوات ،النــاس كلهــم كانــوا قــد تغــروا ،مل أعــرف أغلبهــم،
عــدت إىل عمــي يف مشــفى ميــداين.

شــخصا يت ّعمــد إيــذاءه ،وكان أحــد ســجناء
وكان رئيــس املهجــع إذا كــره
ً
ـم أدخلــوه إىل الغرفــة ،فبــدأ رئيــس املهجــع
غرفتنــا قــد تعـ ّرض لتعذيــب شــديد ،ثـ ّ
برضبــه عــى رأســه ح ّتــى فــارق الحيــاة.
ـت عــرة بالطــة ،كل شــخص يجلــس عــى بالطــة
الغرفــة كانــت مبســاحة سـ ّ
وربــع ،بطريقــة القطــار.
دخلــت إىل الســجن ووزين  106كــغ ،وخــال فــرة ســجني داخــل األفــرع نــزل
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محمــد  -ص مــن مواليــد  1996وينحــدر مــن
بلــدة كفرنبــودة يف ريــف حــاة الشــايل الغريب،
كان طال ًبــا يف الثالــث الثانــوي ويعمــل يف مدينــة
الالذقيــة لتأمــن مرصوفــه كونــه ينتمــي إىل أرسة
 2014وبقــي
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يقــول محمــد :كان عنــدي امتحانــات يف الصــف الثالــث الثانــوي ،ولكــن
بســبب انــدالع املظاه ـرات الســورية وأوضــاع أهــي املاديــة التــي كانــت ســيئة
ـري االمتحانــات .كنــت أدرس يف "معهــد خــاص" فقــررت
للغايــة مل أســتطع أن أجـ َ
الذهــاب إىل الالذقيــة يك أعمــل وأرصف عــى أهــي ،ويف الوقــت نفســه مــن
أجــل أن أدرس .يف الســنة األوىل والثانيــة مل أســتطع أن أتقــدم إىل االمتحــان.
ويف الســنة الثالثــة درســت وحفظــت املنهــاج ،ثــم نزلــت اىل البلــدة "كفرنبــودة"
قبــل االمتحانــات ،وكانــت أمــي وحيــد ًة يف البيــت بعــد أن تزوجــت كل أخــوايت
البنــات ،وأهــي كانــوا يريــدون زوج ـ ًة يل تســاعد أمــي يف أعــال املنــزل ،فأمــي
امــرأة كبــرة يف الســن ،ومل تعــد تســتطيع أن تقــوم بأعــال املنــزل ،فقــرروا أن
يز ّوجــوين رغــم صغــر ســني ،فخطبــت وعــدت إىل الالذقيــة .قبــل فــرة الخطوبــة
أح ّبتنــي فتــاة ،وهــي ابنــه ضابــط ،وعندمــا وصــل إليهــا خــر خطوبتــي كتبــت
تقري ـ ًرا لألمــن ضــدي.
جــاءت دوريــة مــن "األمــن الجنــايئ" مــن دمشــق ،كنــت يف ســوق الهــال،
ووضعــوين يف الســيارة مق ّيــد اليديــن ومعصــوب العينــن ،واقتــادوين إىل "فــرع
األمــن الســيايس" يف الالذقيــة .عندمــا وصلــت إىل هــذا الفــرع كان االســتقبال
ً
حافــا بالــرب والشــتم ،وضعــوين يف غرفــة منفــردة تدعــى "تواليــت" وتــم
ي ،ويــدي للخلــف ،بعدهــا قامــوا بــريب بعصــا بالســتيكية رضبًــا
وضــع حـزام عـ ّ
مرب ًحــا ،إضافــة إىل اإلهانــات التــي تعرضــت لهــا ،وكان الضابــط "مديــن الناعــم"
مــن مدينــة حمــص ضابطًــا ظاملًــا ال ميلــك شــفقة وهــو مــن أرشف عــى تعذيبــي.
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بقيــت داخــل "فــرع األمــن الســيايس" مــدة عــرة أيــام ،ومل يحققــوا معــي داخــل
لــت إىل فــرع يف دمشــق مــع عــدد مــن الســجناء،
هــذا الفــرع ،بعــد ذلــك نُ ِق ُ
ـدي ،وانطلــق
ـي والقيــود يف يـ ّ
وضعونــا يف بــاص بعــد أن وضعــوا العصبــة عــى عينـ ّ
بنــا البــاص .مل نكــن نعلــم أيــن ســيقف هــذا البــاص ،وأيــن ســتكون نهايــة رحلــة
العــذاب .بعــد ســاعة توقــف البــاص ،وصلنــا إىل الفــرع.

النجــاة بأعجوبــة مــن املوت داخل "فرع األمن
الجنايئ" يف دمشــق
نزلنــا مــن البــاص ،اجتمــع علينــا العســاكر ،وانهالــوا علينــا بالــرب املــرح
حتــى دخلنــا إىل الزنزانــات .يف كل يــوم هنــاك رضب بالعــي الكهربائيــة التــي
آثارهــا عــى جســدي حتــى اللحظــة ،ورضب باألخــر اإلبراهيمــي ،وشــبح أليــام
عــدة .اســتمرت فــرة التعذيــب أكــر مــن مئة يــوم ،كان عذا ًبــا ال يوصــف ،والحياة
داخــل الفــرع أشــبه باملــوت ،بــدأت حيــايت داخلــه رحلــة عــذاب طويلــة .عندمــا
ي بالــرب بـــ "األخــر
ي وانهالــوا عـ ّ
وصلــت وضعــوين عــى بســاط وأطبقــوه عـ ّ
اإلبراهيمــي" ،اســتمروا بــريب مــن أذان املغــرب حتــى أذان الفجــر ،ومــن شــدة
التعذيــب الــذي تعرضــت لــه مل أعــد باســتطاعتي أن أقــف عــى قدمـيّ .بعــد أن
ـي ،لكنــي مل أســتطع،
انتهــوا مــن رضيب جــاؤوا يطلبــون إ ّيل أن أقــف عــى قدمـ ّ
حاولــوا بجميــع الوســائل ،لكننــي مل أســتطع ،بعدهــا قامــوا بشــبحي ،ووضــع
ـي ،ووضعــي عــى البالنكــو ورفعــي ،ووضعــوا جنزي ـ ًرا يف
القيــود يف يـ ّ
ـدي وقدمـ ّ
يــدي ،فأصبحــت إىل الــوراء ،وشــبحوين للخلــف ،وبــدؤوا بــريب بواســطة عصــا،
بعــد ذلــك قامــوا بإنـزايل ووضعــي بشــكل الوقــوف ،وشــبحوا يــدي لفــوق .بقيــت
مشــبو ًحا مــا يقــارب  12يو ًمــا.
ي فخرجــت
يف اليــوم الثــاين جــاء إيل س ـ ّجان مــع مســاعد محقــق ،نــادوا ع ـ ّ
معهــا إىل غرفــة التحقيــق ،كنــت مكبــل اليديــن والقدمــن ،دخلــت إىل غرفــة
التحقيــق وكان هنــاك نقيــب يدعــى "جمعــة" ونقيــب يُدعــى "رامــز" ومــازم
يدعــى "مؤيــد" ،كانــوا مجرمــن بــكل معنى الكلمــة ال ميلكــون ذرة من اإلنســانية.
كانــوا يريــدون م ّنــي أن أعــرف أننــي قمــت بتفجــر حاجــز لقــوات النظــام
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الســوري وقتلــت عســاك َر ،لكنــي أنكــرت كل هــذا رغــم التعذيــب الــذي تعرضــت
لــه ،وبعدهــا أعــادوين إىل غرفــة املنفــردة.
ـي
بعــد التعذيــب الشــديد الــذي تعرضــت لــه مل أســتطع الوقــوف عــى قد َمـ ّ
مــدة  47يو ًمــا حتــى تحســنت قليـ ًـا.
ـي حتــى أصابهــا االنتفــاخ
بعــد أن تحســن وضعــي عــادوا إىل رضيب عــى قدمـ ّ
والتشــقق ،ووضعــوا تحــت قدمــي ملــح وطلــب منــي الجــاد أن أقــف ،فوقفــت
ي ،هنــا مل أعــد أشــعر بــيء ال تعذيــب وال رضب.
ثـ ّ
ـي عـ ّ
ـم أغمـ َ
وضعــوين يف غرفــة املنفــردة حتــى اســتعدت وعيــي ،بعدهــا أعــادوين إىل
التعذيــب والــرب واإلهانــات ،كانــوا يطلبــون م ّنــا أن منــي عــى ُركَبِنــا.
كان هنــاك خمســة عســاكر عــى مييننــا وعــى يســارنا يقومــون برضبنــا
بأحذيتهــم العســكرية حتــى ينكــر يشء منــا ،إ ّمــا عظــام صدرنــا وإمــا يدنــا أو
قدمنــا ،املهــم ّأل يخــرج منــا شــخص ســليم ،وهنــاك كثــر مــن املســاجني أصبــح
ـدي إعاقــة يف يــدي مــن شــدة الــرب
لديهــم عاهــات وإعاقــات ،وأنــا صــار لـ ّ
والشــبح ،إضافــ ًة إىل أنّ الســ ّجان قــام بكــر أســناين ،فقــد كانــوا يتف ّننــون يف
تعذيبنــا ،فقــد رضبنــي بواســطة بــوري رصف صحــي عــى أســناين حتــى تكــرت.
وال أنــى مشــاهد األشــخاص الذيــن ماتــوا أمــام ناظــري وكيــف ُق ِتلــوا تحــت
التعذيــب؛ ثالثــة أشــخاص ُق ِتلــوا أمــام عينــي مــن غوطــة دمشــق ،حيــث قــام أحد
الســجانني بوضــع أحــد املســاجني عــى بســاط ،وضغطــوا البســاط عليــه حتــى
انكــرت فقـرات ظهــره ،وقــد كان كبـ ًرا يف الســن ،فلــم يعــد يســتطيع التنفــس،
أي شــخص أن ينظــر يف غــرف
وضعــوه يف املنفــردة حتــى مــات ،كان ممنو ًعــا عــى ّ
املنفــردة؛ ألن الــذي ينظــر ويشــاهد مــا يف داخــل املنفــردة يضعــون رأســه يف
فتحــة البــاب ويقومــون بكــر رقبتــه ،فــا أحــد يخاطــر بذلــك.
هنــاك ســجني آخــر قــام الســجان بوضــع بــوري رصف صحــي يف فمــه ورضبــه
بواســطته ،فلــم يعــد يســتطيع أن يــأكل وأن يــرب ،وبعــد فــرة تُـ ّ
ـوف .كذلــك
قامــوا بــرب شــخص معــه مــرض الســكري بشــدّ ة فتشــقق جســده كلــه ،وصــار
القمــل واألوســاخ يدخــل إىل جســده حتــى مــات.
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كان هنــاك يشء مقــرف داخــل الزنزانــات ،القمــل يف كل مــكان ينــزل علينــا،
والجــرب داخــل هــذا الفــرع كان موتًــا بحــدّ ذاتــه.
بالنســبة إىل املنفــردات البعيــدة ،ك ّنــا نســمع مــن الســجانني أنّــه مــات فــان،
عندهــا تقــوم عنــارص الســخرة (هــم مســاجني مثلنــا ،ولكـ ّن الســجانني وضعوهــم
كمســؤولني علينــا) بوضــع الجثــث عــى األبــواب ليتــم نقلهــا خــارج هــذا الســجن،
وكان معنــا أطفــال ال تتجــاوز أعامرهــم تســع ســنوات .وبالنســبة إىل تعذيــب
النســاء كان مثــل الرجــال ،وكانــوا يجربونهـ ّن عــى خلــع الحجــاب عنــو ًة.
ربــا
وأنــا تشـكّلت يف قدمــي خ ّراجــات ،بســببها مل أعــدْ قــاد ًرا عــى الوقــوفّ ،
كنــت ســأموت لــو بقيــت فــرة أطــول يف هــذا الفــرع ،حيــث ال يوجــد طبيــب،
وإذا حــر الطبيــب يــأيت مــرة واحــدة يف الشــهر ،وكان يعطــي دوا ًء مــرة واحــدة
فقــط ،وإذا جــاء مــرة أخــرى وشــاهد الســجني نفســه الــذي طلــب دواء مــن قبــل،
يقــوم الســجان بــرب هــذا الســجني.
كنــت أســتيقظ يف ســاعات الصبــاح الباكــر عــى صــوت الســجانني وهــم
يطرقــون عــى األبــواب ،ويقولــون بأعــى صوتهــم "مــن عنــده فطيســة؟" مل أكــن
أعلــم مــاذا يقصــدون بهــذه الكلــات ،ومــا هــي الفطيســة ،فيــا بعــد علمــت
أنّ الفطيســة هــي الســجني الــذي مــات إمــا مــن الجــوع والعطــش ،وإمــا مــن
شــدة التعذيــب .ويف الصبــاح يــأيت الســجانون مــن أجــل إخــراج الجثــث مــن
ـم يتــم نقلهــا بســيارات مغلقــة لدفنهــا بعيــدً ا عــن
غــرف املنفــردات واملهاجــع ،ثـ ّ
الســجن.
ـرب لــكل ســجني مــع
وكانــوا يُحــرون لنــا الفطــور املك ـ ّون مــن ملعقــة مـ ّ
ربــع رغيــف خبــز عليــه حـرات وعفــن ،كان هــذا شــي ًئا مقر ًفــا ال يشــبه الطعــام،
هــم املعتقلــن داخــل الفــرع البقــاء
ولكننــا كنــا مجبوريــن عــى تناولــه .كان ّ
كل يشء يف الخــارج حتــى أهلنــا ،أصبــح همنــا الوحيــد
عــى قيــد الحيــاة ،نســينا ّ
معيشــتنا ،حبــة البنــدورة كان يتقاســمها ثالثــة عــر ســجي ًنا ،كان هنــاك جــوع ال
يوصــف داخــل هــذا الفــرع.
كان هنــاك تواليــت واحــد لــكل املهجــع ،نخــرج مــرة واحــدة فقــط ،حتــى
مكسيــن مــن شــدة
إين كنــت أمتنــى ّأل أذهــب إليــه ،فــا نصــل إليــه ّإل ونكــون َّ
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الــرب؛ حيــث يقــف هنــاك يف الطريــق أربعــة ســجانني ،ويف أيديهــم خراطيــم،
وينهالــون علينــا بالــرب حتــى نصــل إىل املنفــردة ،كنــا ندخــل خمســة أشــخاص
م ًعــا ويقــوم الســجان بالعــد إىل خمســة.
وبالنســبة إىل االســتحامم ،فقــد كان كل ســبعني يو ًمــا؛ حيــث يحـ ّـق للســجني
حــام مدّ تــه خمــس دقائــق ،فكنــا ندخــل عـرا ًة ،وهناك ســجانون يقومــون برضبنا
ّ
ورش املــاء البــارد علينــا ،ونخــرج مــن الحــام وكلنــا دمــاء مــن شــدة الــرب .كنــا
داخــل املهجــع عبــارة عــن أرقــام فقــط.
بقيــت داخــل "فــرع األمــن الجنــايئ" مئــة وخمســة عــر يو ًمــا ،شــاهدت
خــال هــذه املــدة املــوت أمامــي ،كان العــذاب ال يوصــف .عندمــا خرجــت مــن
ـعرت أين ولــدت مــن جديــد.
هــذا الفــرع شـ ُ
بعــد أن انتهيــت مــن التحقيــق يف هــذا الفــرع أجــروين عــى أن أبصــم عــى
ـت إىل "ســجن عــدرا" يف دمشــق.
أوراق ال أعــرف مــا هــي ،بعدهــا نُ ِقلـ ُ

الخــروج مــن املعتقــل بعد ميض خمســة
أعوام مريرة
يف صبــاح يــوم االثنــن املوافــق يف  2014/10/20نُقلنــا إىل "ســجن عــدرا" يف
بــاص يقــال لــه بــاص اللحمــة ،وضعونــا يف منفــردات؛ املنفــردات جنازيــر يقفلــون
عليهــا بقفــل هــو يف قلــب البــاص؛ ويغلقــون األبــواب .كنــا معصــويب األعــن
ومكبــي األيــدي واألقــدام.
وصلنــا إىل "ســجن عــدرا املركــزي" ،و ُِضعنــا يف غــرف املهجــع ،وكنــا أكــر مــن
 120ســجي ًنا داخــل غرفــة املهجــع .كان هنــاك ظلــم أكــر مــن كل األفــرع ،فالــذي
يريــد أن يعيــش يجــب أن يدفــع املــال حتــى يعيــش .كان هنــاك واســطات
وتس ـلّط يف الســجن ،ويقــع الظلــم عــى الذيــن ليــس لهــم أحــد أو ســند ،وعــى
الــذي ليــس لديــه املــال .كانــوا يكتبــون ضبوطًــا ويدفعــون مبالــغ ماليــة للضابــط
مــن أجــل أن ينقــل هــذا الســجني املوجــود معهــم يف غرفــة املهجــع نفســها
ويضعونــه يف املنفــردات أو ينقلونــه إىل جنــاح آخــر ،وكان هنــاك يشء اســمه
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"مفــرزة التحقيــق"" .ســجن عــدرا" كلــه ّ
رق
ذل وظلــم ،فــكان أصعــب يشء أن ُيـ َ
حـ ُّـق الشــخص أمــام عينيــه وال يســتطيع فعــل يشء ،وكان هنــاك جــوع .كانــت
الرشــوة منتــرة ،فالشــخص الــذي يريــد أن يأخــذ تخــت نزيــل جديــد مجــرد أن
يدفــع عــرة آالف لــرة ســورية للضابــط يأخــذ التخــت ،أو إذا كان هنــاك شــخص
لــه ثــأر عــى شــخص يعطــي للضابــط خمســة عــر ألــف لــرة ،ويكتــب فيــه
ضبطًــا ،ويقــوم الضابــط بنقلــه إىل مهجــع آخــر.
كان هنــاك منظمــة أمميــة تعطــي للســجني رات ًبــا قــدره  12دوال ًرا شــهر ًّيا،
رق مــن ِق َبل الجمعية املســتلمة للســجن،
ولكــن مل يكــن يصلنــا منــه يشء ،كان يُـ َ
وعــى رأســها "حســن الديــري" ومعــه اللــواء "حســن الغجــري" مــن محافظــة
الســويداء .وكان هنــاك مقــدم يدعــى "محمــد بنيــان" هــو رئيــس قســم الحراســة
يف "ســجن عــدرا" ،هــذا املقــدّ م كان يأخــذ رشــوة عــى كل يشء داخــل الســجن.
أي ســجني يريــد أن يرفــع طلــب ربــع مــدة أن يدفــع للرشطــة،
وكان يرتتــب عــى ّ
أنــا قضيــت فــرة "ســجن عــدرا" بعقوبــات وجنــاح معاقبــة .وبســبب هــذا الظلــم
كثــر مــن املســاجني آذوا أنفســهم بــرب الكلــور أو مــواد التنظيــف.
حــرت جلســة تحقيــق ،وبعــد فــرة طلبنــي قــايض الجنايــات ألحــر
الجلســات ،وكان ال بــدّ مــن دفــع املــال مــن أجــل تقديــم موعــد الجلســة وصــدور
الحكــم بح ّقــي .بقيــت مــدة ســنتني حــرت خــال تلــك املــدّ ة جلســتني .كانــت
املــدة طويلــة؛ ألننــي مل أوكّل محام ًيــا يقــدّ م يل موعــد الجلســة.
هنــاك رشطــي يف "ســجن عــدرا" بقيــت رســالة ربــع املــدة معــه أكــر مــن
خمســة وعرشيــن يو ًمــا ،حتــى جــاء شــخص ودفــع يل ســبعة آالف لــرة ســورية.

أمضيــت خمــس ســنوات داخــل "ســجن عــدرا املركــزي" رغــم أننــي "حــدث"؛
ألنــه ال يوجــد أحــد مــن عائلتــي وكّل يل محام ًيــا ،مل يحكمنــي القــايض حتــى
ـم عــي ودفعــت مبل ًغــا قــدره مئــة ألــف لــرة ســورية،
تاريــخ ُ ،2/7/2017ح ِكـ َ
حتــى جاءتنــي كفالــة ربــع املــدة وسـ ّـرت جميــع أوراقــي باملحكمــة ،وضعــت مــا
يقــارب  150ألــف لــرة ســورية.
كان هنــاك دعــوى ثانيــة ضــدي وهــي قتــل عســاكر ،ح ّولتنــي املحكمــة إىل
قــايض األحــداث يف حــاة.
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خرجــت مبــارشة مــن "ســجن عــدرا املركــزي" ،وصلــت إىل فــرع األمانــات يف
حمــص ،منــت ليلــة هنــاك ،ويف اليــوم الثــاين نقلــوين إىل "ســجن حــاة" ،منــت
ليلتــن يف األمانــات ،و ُعرِضــت عــى املحامــي العــام األول يف حــاة الــذي قــرر
توقيفــي ،وفــرزوين عــى األجنحــة داخــل "ســجن حــاة املركــزي".
دخلــت إىل "ســجن حــاة املركــزي" ،هنــا اختلــف الوضــع عــن باقــي األفــرع
والســجون ،حيــث كان املســاجني املوجــودون قبلنــا ،والذيــن كانــوا محكومــن مــن
محكمــة اإلرهــاب ،مســيطرين عليــه أثنــاء فــرة االســتعصاء ،حيــث قامــوا بخطف
ضبــاط مــن داخــل ســجن النظــام ،حيــث تدخلــت جهــات وفاوضــت عــى هــؤالء
الضبــاط لقــاء إطــاق رساح بعــض الســجناء.
بعــد أن انتهــت فــرة االســتعصاء قامــوا بســحب األشــخاص الذيــن كان لهــم
عالقــة بهــذا االســتعصاء يف الليــل ،ومــن ضمــن هــؤالء شــخص يدعــى "الكوبــش"
أخــذوه إىل "ســجن صيدنايــا" وتــم إعدامــه.
بقيــت داخــل "ســجن حــاة املركــزي" حتــى انتهــت فــرة حكمــي يف تاريــخ
2019/2/10؛ حيــث أُطلِــق رساحــي.
بعــد أن خرجــت مــن الســجن كنــت غــر مصــدق أين يف الخــارج وأين ســوف
أعــود إىل أهــي بعــد غيــاب طويــل ،عندمــا خرجــت وضعــوا ختــم إخــاء الســبيل
عــى يــدي ،ســيبقى هــذا الختــم مــدة أربــع وعرشيــن ســاعة مــن أجــل أن أمـ ّر
عــى الحواجــز وال يوقفنــي أحــد.
ُأف ـرِج عنــي بعــد دفــع مبلــغ مــايل قــدره  150ألــف لــرة ســورية كغرامــة،
وكان وضــع عائلتــي ال يســمح لهــم بتأمــن املبلــغ فاضطــروا إىل االســتدانة مــن
األقــارب مــن أجــل دفــع املبلــغ املطلــوب ،وخرجــت مــن "ســجن حــاة املركــزي".
بعدهــا توجهــت إىل الشــال الســوري ،وصلــت إىل أهــي؛ حيــث كانــوا
يســكنون يف خيمــة صغــرة متواضعــة عــى الحــدود الســورية ،وأنــا حتــى اللحظــة
غــر مصــدق أين خرجــت خــارج قضبــان الســجن رغــم أننــي بــن أهــي وأصدقــايئ
ـي خلفــي مئــات املعتقلــن ،وكلهــم
لكــن مل تكــن هنــاك فرحــة؛ ألين خرجــت وبقـ َ
أمــل أن يعــودوا إىل أهلهــم.
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فاملعتقــل يف ســجون النظــام هــو الحــي امليــت ،وأصبحــت اآلن مــن دون
عمــل ،ومل يعــد باســتطاعتي أن أكمــل دراســتي.
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زينــب -ع تبلــغ مــن العمــر  ٤٥ســنة تنحــدر
مــن مدينــة دمشــق ،تعمــل ربــة منــزل ،شــاركت
يف املظاهــرات الســلمية ودفعــت أوالدهــا
للمشــاركة فيهــا ،كانــت تصنــع الالفتــات واألعالم
التــي تُرفــع يف ســاحات الحريــة .اعتقلــت يف
 ،10/4/2012وأفــرج عنهــا يف تاريــخ
تاريــخ ،10/4/2012
.1/9/2012
ـدي أربــع بنــات وصبــي
تــروي زينــب قصتهــا فتقــول :أنــا امــرأة متزوجــة ولـ ّ
واحــد ،أســكن يف حــي القابــون الدمشــقي ،كان وضعنــا املــادي ميســور الحــال،
وزوجــي ال يحتــاج إىل عمــي ،كنــت أقــي وقتــي يف منــزيل يف تربيــة أوالدي
وتعليمهــم.
عندمــا بــدأت مظاه ـرات الربيــع العــريب يف تونــس ك ّنــا متفاعلــن كث ـ ًرا مــع
ثــورة تونــس ،كنــا نتم ّنــى أن تحصــل يف ســورية .أول مظاهــرة خرجــت عندنــا
يف القابــون يــوم الجمعــة ،وكان وقتهــا قــد توفيــت ســيدة مــن البلــد ،وكانــوا
يريــدون تشــييعها ودفنهــا ،فاتفقــوا عــى أن تكــون املظاهــرات أثنــاء تشــييع
الســيدة ،ولك ـ ّن األمــن كان يف كل مــكان عنــد املقــرة ،ولكــن رغــم ذلــك خــرج
شــاب وهتــف بالحريــة ،كانــت أول مظاهــرة شــارك فيهــا زوجــي وولــدي وإخويت،
بعدهــا جــاء ابنــي إىل البيــت وأخــرين أنهــم خرجــوا يف املظاهــرة وهتفــوا للحريــة.
فيــا بعــد خرجــت مظاهــرة قمعهــا األمــن ،وبقــي األمــن بعدهــا خمســة
را ،ومل يســتطع أحــد أن يخــرج إىل أن خرجــت مظاهــرة
عــر يو ًمــا منتــ ً
كبــرة وصلــت قــرب ســاحة العباســيني ،بعدهــا هجــم األمــن عــى املتظاهريــن،
واس ُتشـهِد يومهــا خمســة شـ ّبان .ويف اليــوم الثــاين شـ ّيعوا الشــهداء ،وقــد شــاركت
يف تلــك املظاهــرة ،حيــث كنــت أج ّهــز أعــام الثــورة والرايــات للشــباب.
كنــت ُأحـ ِـر قامشً ــا مــن الســوق مــع أختــي وأصنــع الالفتــات وأعــام الحريــة
التــي كانــت تُر َفــع يف الســاحة.
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بعــد انتهــاء عـزاء الشــباب الخمســة ،طـ ّوق األمــن والجيــش األحياء الســكنية،
وقطعــوا كل االتصــاالت ،وشـ ّنوا حملــة اعتقــاالت يف املنطقــة كلهــا ،واع ُت ِقــل كثــر
من الشــباب.
ذات يــوم كنــت ذاهبــة إىل املدرســة مــع ابنتــي الكبــرة ازدهــار مــن أجــل
تقديــم تقريــر طبــي البنتــي بــرى حتــى تعــود إىل مدرســتها ،كنــت متفقــة مــع
طالبــات املدرســة أن تخــرج مظاهــرة مــن املدرســة ،وأخــدت الالفتــات وأعــام
الحريــة يف حقيبتــي ،ولكــن عندمــا وزّعــت الالفتــات عــى بنــات املدرســة جــاء
ـذت الالفتــات مــن الطالبــات حتــى ال أعرضهـ ّن للخطــر ،بعدهــا
عنــارص األمــن ،أخـ ُ
ـم قررنــا بــخّ الحائــط بعبــارات ،فقالــت يل ابنتــي :مــاذا
خرجـ ُ
ـت مــن املدرســة ،ثـ ّ
تريديــن أن أكتــب؟ طلبــت منهــا أن تكتــب كلمــة "ارحــل" عــى أن يكــون الخـ ّ
ـط
هربــت أنــا وابنتــي
ُ
كبــ ًرا ،وقتهــا شــاهدتنا آنســة الرســم ،فاتّصلــت باألمــن،
وركبنــا ســيارة ،ولكــن تفاجأنــا باألمــن أمامنــا نزلنــا مــن الســيارة وركضنــا ،ولكــن
األمــن لحــق بنــا ،وصلنــا إىل مــكان ض ّيــق ،لكـ ّن األمــن طــوق املــكان ووضعونــا يف
ســيارتهم ،واقتادونــا إىل فــرع يف القابــون.
اعتقلــت يف تاريــخ  ،10/4/2012وعندمــا وصلنــا إىل "قســم رشطــة القابــون"
تد ّخــل وجهــاء البلــدة وطلبــوا إطــاق رساحنــا ،لك ّنهــم رفضــوا ،بعدهــا نقلونــا إىل
الطابــق األعــى ،وجــدت ضابطًــا عمــره خمســون ســنة تقري ًبــا ،كان منظــره مرع ًبا،
وحولــه عســاكر كلهــم مســلحون ،كانــت معــي حقيبتــي وفيهــا الفتــات وأعــام
الحريــة ،وضعتهــا وراء الكــريس حتــى ال يشــاهدها الضابــط ،لكــن الضابــط أمســك
الحقيبــة ،وقــال يل :هــذه حقيبتــك؟ وانهــال علينــا بالــرب ،وركلنــي فوقعــت عىل
األرض ،وصــار الــدم ينــزل مــن أنــف ابنتــي .بقيــت أنــا وابنتــي شــه ًرا ونصــف
الشــهر يف قســم رشطــة القابــون.
لحظــة دخولنــا إىل "فــرع الجويــة" فتشــتنا ســجانة ،فنزعــت الحجــاب عــن
رأيس ،دخلنــا إىل غرفــة التحقيــق وبقينــا داخلهــا حتــى الســاعة الثانيــة عــرة
منتصــف الليــل.
يف فــرع األمــن يكتبــون يف كل غرفــة ضبطًــا مــع رضب ومســبات ،كان يقــول
ـر معكــم الرئيــس؟ مــاذا تريــدون؟
يل :ملــاذا تخرجــن يف املظاهـرات؟ مبــاذا قـ ّ
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كنــا داخــل غرفــة صغــرة ،طولهــا مــر ونصــف وعرضهــا مــر ،كنــا معصــويب
األعــن ومكبــي األيــدي ،بقينــا ســتة عــر يو ًمــا بعــد أن كتبــوا الضبــط مل يســألنا
أي يشء.
أحــد ّ

أول ســتة أيــام ك ّنــا مــن دون طعــام وغطــاء ،وبعــد انتهــاء ســتة عــر يو ًمــا
قامــوا بــريب بكبــل األخــر اإلبراهيمــي ألول مــرة وقتهــا.

كل تحقيــق يهددوننــي بابنتــي ،كنــت أخــاف عليهــا .كانــوا يف التحقيــق
يف ّ
يســألونني عــن أهــل البلــد واملشــايف امليدانيــة وإخــويت ومكانهــم ،ومــن الــذي
ينظــم املظاهـرات ،ومــن الــذي يصـ ّور ،ومــن الــذي يعطــي املــال حتــى تخرجــوا
أي يشء عنــه.
يف املظاه ـرات ،أخربتــه أن كل هــذا الــكالم ال أعــرف ّ
أول دخــويل إىل "فــرع الجويــة" حقّــق معــي ضابــط اســمه "محمــد" مــن
مدينــة حــاة.
يف أ ّول تحقيــق يل كنــت واقفــة ،فأمســكني ضابــط ،وقــال يل :اجلــي هنــا.
ال أعــرف عــى مــاذا جلســت ،جــاء ضابــط ثــانٍ وقــال يل :يــا زينــب قفــي لكيــا
أشــبحك عليــه .وقفــت مبــارشة ،قلــت لــه :مــا هــذا؟ قــال يل :أال تعلمــن أيــن
تجلســن يــا زينــب؟ هــذا بســاط ريــح ،قفــي.
ـم
بقيــت يف "الجويــة" مــدة شــهرين ،كنــت أســمع أصــوات تعذيــب ،وأشـ ّ
روائــح كريهــة ،وكنــت كلــا ســمعت صــوت الضبــاط وهــم ينزلــون عــى الــدرج
أخــاف ،وبعدهــا تحولــت إىل “فــرع األمــن الجنــايئ».
يف "األمــن الجنــايئ" بقيــت ابنتــي فــرة ال تــأكل شــي ًئا ،حتــى جلــب لهــا ضابط
سندويشــة أعطاهــا إياهــا ِخفي ًة.
بقيــت ثالثــة أشــهر بــن "الجويــة" و"األمــن الجنــايئ" ،ســألت بعدهــا ضابطًــا:
متــى س ـ ُيطلَق رساحنــا؟ مــاذا فعلنــا لنس ـ َجن؟ فقــال يل :ســتخرجني مــن الســجن
بعــد أن تبصمــي عــى أوراق بيضــاء .بعــد فــرة بصمنــا عــى أوراق بيضــاء.
عنــد أذان الفجــر جــاء رشطــي ،وقــال يل :زينــب ِ
أعطنــي رقــم أهلــك وزوجــك
حتــى يحــروا املحكمــة؛ وإذا مل يحــروا ســوف يقومــون بتحويلكــم إىل كفــر
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سوســة.
يف اليــوم الثــاين ،الســاعة الســابعة صبا ًحــا جــاء ضابــط وأخربنــا أن نج ّهــز
أنفســنا ،ح ّولونــا إىل كفــر سوســة ،ابنتــي مرضــت ،فأخــرت الضابــط أنّ ابنتــي
مريضــة ،فــرخ يف وجهــي وأهاننــي بالــكالم.
يــوم األحــد تحولــت إىل املحكمــة ،وعنــد دخــويل إىل القــايض تفاجــأت بــأنّ
تهمتــي كانــت زعزعــة األمــن القومــي وإهانــة شــخصية الرئيــس ،وإثــارة الشــغب
يف الشــوارع ،وتنظيــم مظاهـرات ،خرجــت تحــت محاكمــة بعــد دفــع مبلــغ مــايل
ِ
عليــك أن
كبــر ،خرجــت بواســطة وقتهــا أنــا وابنتــي ،قــال يل القــايض :يجــب
تعــودي للمحاكمــة بعــد شــهر .ولكــن املحامــي أخــر زوجــي بـ ّ
ـأل نعــود وال منـ ّر
عــى الحواجــز ،ألنهــم ســيعتقلونني.
خرجــت مــن الســجن يف تاريــخ  .1/9/2012عندمــا خرجــت كنــت فرحــة،
عــدت إىل أوالدي وزوجــي وأهــي .لســت نادمــة عــى يشء ،ولــن أتــرك الثــورة
حتــى يســقط النظــام وتتحــرر البــاد وننــال حريتنــا التــي نحلــم بهــا.
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محمــد  -د عمــره  ٤٩ســنة ينحــدر مــن مدينــة
حــاة ،كان يعمــل صحف ًّيــا ،اعتقــل يف تاريــخ
.٢٠١٤
٢٠١٤//٥ /١٥
يقــول :قصتــي بــدأت منــذ أحــداث  1982يف أحــداث حــاة ،عشــنا الرعــب
والخــوف عندمــا قتــل النظــام الســوري بــدم بــارد أهلنــا أمــام أعيننــا ،تنفيــذ
إعدامــات بوضــع مئــات املدنيــن وصفّهــم جانــب الحائــط ورميهــم بالرصــاص
الحــي ،كنــت طفـ ًـا صغـرًا يف ذلــك الحــن ،وأصابتنــي رصاصــة يف قدمي .شــاهدت
إعدامـ ٍ
ـات بــدم بــارد ،وكيــف كان عنــارص النظــام الســوري يخرجــون النــاس مــن
داخــل بيوتهــم إىل الخــارج ويقتلونهــم.
شــاهدت عســاكر النظــام الســوري بقيــادة رفعــت األســد "الوحــدات الخاصة"
يقتلــون الشــباب واألطفــال ويغتصبــون النســاء ،وال أنــى "جمعــة الدفــن" عندما
جــاء رفعــت األســد وشــاهد الشــباب ،قــال :هــل بقــي شــباب يف حــاة؟ وجمــع
ألــف شــاب ودفنهــم وهــم أحيــاء يف مقــرة جامعيــة.
ولكــن الرعــب األكــر بعــد األحــداث التــي اســتمرت أســبوعني ،الرعــب
الحقيقــي كان باالعتقــاالت العشــوائية ،أصبحنــا نخــاف مــن كل يشء ،رصنــا نقــول
"الحيطــان لهــا آذان" ،وكربنــا والخــوف داخلنــا.
عندمــا بــدأ الربيــع العــريب فرحنــا ،وأخ ـرًا ســوف نعـ ّـر عــن رأينــا ونتكلــم
بصــوت عــالٍ ونصيــح بكلمــة "حريــة" .رغــم ذلــك مل أشــارك يف الحـراك الســلمي؛
ألين أعــرف النظــام الســوري وإجرامــه ،أخــذت كل الحيطــة والحــذر ،ولكــن
لألســف بســبب تقريــر صغــر مــن شــخص كنــت أســاعده؛ وألين قطعــت عنــه
املســاعدة اعتقلــت بســببه.
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عنــد اعتقــايل دخلــت إىل "فــرع أمــن الدولــة" ،بقيــت أربعــة عــر يو ًمــا،
خــال هــذه املــدة ذقــت كل أنــواع وأصنــاف التعذيــب؛ الشــبح ،وبســاط الريــح،
والكهربــاء ليــل نهــار.
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بعدهــا نُ ِقلــت إىل "فــرع األمــن العســكري" ،كان اســتقبايل بالــربُ ،و ِضعــت
يف زنزانــة منفــردة ،ومــا زلــت أتذكــر أنهــم وضعــوين يف زنزانــة بجانــب زنزانــة
للنســاء ،مل أ َر شــي ًئا ،ولكــن ســمعت؛ ســمعت أصواتًــا ليتنــي مل أســمعها ،ســمعت
رصخــات النســاء الضعيفــات ،وآهــات النســاء اللــوايت يُغتصـ َن مــن ِق َبــل عنــارص
األمــن الســوري املجــرم ،ويــح أمتــي ويــح أمتــي عــى أعـراض انتهِكــت ،يــا ليتهــا
كانــت نهايتــي ومل أســمع رصخــات االغتصــاب .كل الرجــال الذيــن شــاهدتهم
يتعذبــون مل تنــزل مــن عينــي دمعــة عليهــم ،ولك ـ ّن الــذي حــرق قلبــي وفطــره
وج ًعــا وأملًــا هــي رصخــات النســاء اللــوايت مل يجــدنَ مــن ينقذه ـ ّن مــن براثــن
نظــام مجــرم حقــر.

شــاهدة عــى حقدهــم الدفــن تجــاه كل حــر ،يريــدون أن مينعــوا أن يكــون لــدى
اإلرهابيــن -عــى حــد وصفهــم -أوالد ،هكــذا قالــوا يل :أنتــم اإلرهابيــون يجــب
ّأل يكــون عندكــم ذ ّريــة لئـ ّـا يكونــوا إرهابيــن مثلكــم؛ نتيجــة شــدة التعذيــب
ُحرِمــت مــن أن أكــون أبًــا.

ومــن "فــرع األمــن العســكري" نُ ِقلــت إىل "الفــرع  ،"215كان املحقــق خبي ًثــا،
وقتهــا قــال يل :يــا ابــن فالنــة أربــع عــرة تهمــة وجدتهــا يف إضبارتــك مــن
مظاهــرات إىل جهــاد النــكاح.
بقيت يف "الفرع  "215فرتة بعدها نُ ِقلت إىل "سجن عدرا".
يف عــدرا نزلــت إىل قــايض التحقيــق ،كان برتبــة عقيــد ،قــال يل :أنــت معــرف.
قلــت لــه :يــا ســيادة القــايض إذا الكــريس الــذي تجلــس عليــه كان مــكاين ســيعرتف
وينطــق أنّــه مــن املســلحني.
بعــد مثانيــة أشــهر تــم اســتدعايئ مــرة ثانيــة ،وقــال يل :ســنطلق رساحــك
بكفالــة ماليــة قدرهــا عــرة آالف لــرة ســورية.
قــال يل :أنــت نــادم؟ قلــت لــه :لســت ناد ًمــا؛ ألننــي مل أفعــل شــي ًئا .خرجــت
مــن البــاب وض ّمنــي املحامــي ،وقــال يل :لــو قلــت لــه أنــك نــادم َلعــادك إىل
الســجن .يقــول أبــو محمــد :الــذي أنطقنــي هــو رب العاملــن.
خرجــت ومعــي كــر يف جمجمتــي رغــم أننــي أجريــت عمليــة ،قالــوا يل:
إنّ العمليــة أُجرِيــت بنجــاح ،هكــذا تكلــم الدكتــور جامــع ،الــذي ال يحمــل أي
صفــة مــن صفــات األطبــاء ،فقــد كان جـزا ًرا خال ًيــا مــن اإلنســانية .آثــار العملية يف
رأيس أجربتنــي عــى وضــع ق ّبعــة ألخ ّبــئ تلــك اآلثــار التــي شـ ّوهت رأيس .حصــل
معــي "دســك" يف ظهــري ،وال تـزال آثــار صعــق الكهربــاء عــى أعضــايئ التناســلية
122

123

بشــار وانــي يبلــغ مــن العمــر  ٣٨ســنة ينحــدر
مــن حــي ركــن الديــن يف مدينــة دمشــق،
كان يعمــل يف محــل ألبســة نســائية ،وأثنــاء
الثــورة نشــط يف مجــال اإلغاثــة ،واعتقــل عــى
إثــر نشــاطه هــذا بتهمــة اإلرهــاب يف تاريــخ
 17/2/2013وبقــي معتقـ ًـا إىل أن أفــرج عنــه يف
تاريــخ .2/1/2017
يقــول بشــار :جلســت يف "فــرع األربعــن" يومــن ،وهــو تج ّمــع يضعــون فيــه
املعتقلــن ،بعدهــا يتــم تحويــل كل معتقــل إىل فــرع ،أنــا انتقلــت إىل "فــرع
الخطيــب" يف  .19/2/2013انتقلــت إىل هــذا الفــرع مــن أحــد فــروع املــوت،
ـت يف منفــردة صغــرة جــدًّ ا ،طولهــا مــر وعرضهــا مــر ،لهــا بــاب أســود،
و ُو ِضعـ ُ
كانــت شــديدة الظلمــة ،أكاد ال أرى إصبــع يــدي لــو وضعتــه أمــام عينــي ،ال
أعــرف الليــل مــن النهــار ،كل األشــياء الســيئة موجــودة فيهــا ،كنــت أقــي
حاجتــي داخــل هــذه املنفــردة التــي كانــت مثــل الجحيــم.
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كان التحقيــق يتــم أثنــاء الــدوام الرســمي مــن الســاعة التاســعة صبا ًحــا حتــى
را ،وخــال فــرة التحقيــق تعذيــب ال يوصــف ،شــبح عــى
الســاعة الرابعــة ع ـ ً
بســاط الريــح ،ورضب بالكبــل األخــر اإلبراهيمــي .عندمــا ينــادي يل الســجان
"وانــي" كنــت أقــف أمــام البــاب وأنــا معصــوب العينــن ومك ّبــل اليديــن ،وأمــي
مــن الطابــق األريض عــر الكــردور ،وأصعــد بــن رساديــب ضيقــة ،والســجان
يطفــئ الســجائر يف جســدي حتــى أصــل إىل الطابــق العلــوي إىل غرفــة التحقيــق،
وهنــا تبــدأ مرحلــة التعذيــب ومسلســل التعذيــب ورشــق التهــم التــي تنهــال
ي يك أعــرف ،حــن
عــي .كان أحقــر تحقيــق ح ّقــق معــي ،مــن أجــل الضغــط عـ ّ
اتصــل املحقــق بزوجتــي ،مــن جــوايل طب ًعــا ،وزوجتــي ال تعــرف أيــن أنــا منــذ
أشــهر .كنــت عــى األرض ،ويــداي خلــف ظهــري ،اتصــل املحقــق بزوجتــي وأخربها
أنّ الــذي يتصــل رفيــق بشــار ،ولكــن فجــأة وقفــت وركضــت باتجــاه املحقــق،
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ودفعتــه ،فســقط الجــوال مــن يــده ،وكرستــه بقدمــي رغــم أننــي كنــت حــايف
ي كل الغضــب ،اجتمــع املحقــق واثنــان مــن الســجانني
القدمــن ،وبعدهــا نــزل عـ ّ
ـدت إىل غرفــة املنفــردة محمـ ً
ـول وأنــا
ي بالــرب ،فقــدت وعيــي وعـ ُ
وانهالــوا عـ ّ
فاقــد الوعــي.
كنــت أســمع رصاخ النســاء أثنــاء تعذيبه ـ ّن يف الليــل ،كان صــوت التعذيــب
يحــرق القلــب.
االتهامــات التــي ُو ِّجهــت إ ّيل يف غرفــة التحقيــق :أول تهمــة هــي أننــي إرهــايب،
وكان عنــدي ابــن عــم يف الجيــش الحــر قــد استشــهد ،فكانــت أول تهمــة أين
كنــت مــع كتيبــة شــهداء ركــن الديــن ،والتهمــة الثانيــة كنيتــي ،فنحــن عائلة شــبه
معارضــة منــذ زمــان حافــظ األســد ،وعنــدي أخ استش ـهِد يف "ســجن صيدنايــا"،
وكذلــك ُو ِّج َهــت إ ّيل تهمــة نقــل ســاح إىل الغوطــة وحمــص ،وكذلــك قتــل ضابــط
رص عــى عــدم االعــراف والتوقيــع عــى أوراق فارغــة،
برتبــة عقيــد .وكنــت أ ّ
فكانــوا ينقلوننــي إىل محقــق أقــى مــن الــذي قبلــه ،ويزيــد مــن شــدة تعذيبــي.
انتقلــت إىل فــرع جهنــم عــى األرض يف تاريــخ  ،1/5/2013عرفــت أننــي يف
"فــرع اإلدارة العامــة"؛ ألنــه عنــد دخولنــا إىل الفــرع بعــد ســاع الكلــات البذيئة
والــرب يأتــون بــأوراق مكتــوب عليهــا "فــرع املخاب ـرات العامــة أمــن الدولــة
فــرع  "285مــن أجــل توقيــع تاريــخ دخولنــا إليهــا.
عنــد دخولنــا انتزعــوا مالبســنا لنبقــى ع ـراة ،ووضعونــا يف غرفــة صغــرة ال
ـخصا ،ووصــل العــدد داخلهــا إىل أكــر مــن  100شـ ٍ
ـخص،
تتســع ألكــر مــن  25شـ ً
وبعدهــا أخــذوين مــع خمســة معتقلــن آخريــن إىل جامعيــة ،وهنــا مرحلــة الفــرز.
ـتم
كان اليــوم الــذي قضيتــه أثنــاء عمليــه الفــرز يو ًمــا عصي ًبــا ،أســمعونا خاللــه شـ ً
ومســبات ورضبونــا رضبًــا مرب ًحــا.
يف اليــوم الثــاين بــدأ مسلســل التحقيــق مــع الــرب ،كان هنــاك يف كل
يــوم جثــث يف كل األوقــات للمعتقلــن مــن شــدة الــرب الــذي يتعرضــون لــه،
فكانــت هنــاك عمليــات تصفيــة للمعتقلــن؛ رضب حتــى املــوت ،كل يــوم يفتــح
الســجان بــاب الزنزانــة ويرمــي بجثــث املعتقلــن ،ومعــه كيــس أســود كبــر ،نقــوم
ـف املعتقــل ونحملــه إىل الخــارج يك يضعــوه يف ســيارة ممتلئــة بجثــث ســجناء
بلـ ّ
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مــن أفــرع أخــرى ،بعدهــا تُن َقــل الجثــث وتُد َفــن يف مقابــر جامعيــة بعيــدة عــن
الســجن .منظــر تقشــع ّر لــه األبــدان.
وبالنســبة إىل الحاممــات ،كان كل ســجان ينــادي علينــا مجموعــات ونكــون
مكبــي األيــدي ومعصــويب األعــن ،والســجانون مــن الطرفــن ،ويف أيديهــم أكبــال
معدنيــة ،واألخــر اإلبراهيمــي ،يرضبوننــا حتــى نصــل إىل الحــام ،كنــا ندخل كل
ســتة أشــخاص م ًعــا ،وعلينــا قضــاء حاجتنــا خــال عــدة الســجان .وقتهــا تأخــرت،
وعندمــا خرجــت رضبنــي بكبــل عليــه ميــاه أحسســت أنّ روحــي خرجــت مــن
جســدي ،ســقطت عــى األرض وفقــدت الوعــي.
كان التعذيــب الــذي تعرضــت لــه ال يوصــف ،ولكــن كان عنــدي إميــان
قــوي ،فكنــت أصــر عــى األمل ،كان يتــم شــبحي ورضيب بواســطة كبــل األخــر
اإلبراهيمــي ويتــم وضــع األســاك الكهربائيــة عــى أعضــايئ التناســلية ،حتــى
ِمــت مــن األبــ ّوة.
ُحر ُ
ذات يــوم رصخ يل الســجان طال ًبــا منــي أن أخــرج إىل غرفــة التحقيــق،
ـدي ً
أول ،ثــم
خرجــت معــه ،وعندمــا وصلــت إىل غرفــة املــوت تــم ربطــي مــن يـ ّ
ـي ،وتأرجحــت ،ولكــن بالعكــس بطنــي إىل األرض وظهــري إىل الســقف،
مــن قدمـ ّ
والســجان صعــد عــى ظهــري ولكــن رغــم شــدة األمل تحملــت؛ ألين أمتلــكُ إرادة
قويــة.
بقيــت يف "فــرع اإلدارة العامــة" مــدة شــهرين ونصــف ،قبــل أن أنتقــل إىل
ســجن آخــر ،حاولــوا وقتهــا تصفيتــي؛ ألين رفضــت االعـراف والتوقيــع عــى أوراق
فارغــة ،وقتهــا تــم وضعــي يف ســاحة الســجن مــع خمســة مــن املعتقلــن وقــت
الفجــر ،ك ّنــا معصــويب األعــن ومكبــي األيــدي ،اجتمــع حولنــا عــدد من الســجانني،
وانهالــوا علينــا بالــرب بواســطة بــواري حديــد ،رضب عــى الــرأس ،الدمــاء تنــزف
منــا ،رفاقــي الذيــن معــي كلهــم استشــهدوا وأنــا الوحيــد الــذي نجــوت وقتهــا،
ولكــن فقــدت وعيــي ومل أعــد أشــعر بــأي يشء.
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الرعب بدل الرحمة يف مشــايف النظام الســوري
يف تاريــخ  25/7/2013نُ ِقلــت إىل "ســجن عــدرا" ،كنــت وقتهــا فاقــدً ا للوعــي،
بقيــت يومــن ،ثــم نُ ِقلــت إىل "مشــفى  "601يف املــزة ،ولكنــه كان "مشــفى
املــوت األحمــر" .وقتهــا علمــت زوجتــي وأصدقــايئ أننــي داخــل هــذا املشــفى،
فقــرروا إخراجــي ونقــي إىل "مشــفى حرســتا" ،فدفعــوا مبل ًغــا مــن املــال ،ونقلوين.
ـت يف الطابــق األخــر املخصــص للســجناء،
دخلــت إىل "مشــفى حرســتا" ،و ُو ِضعـ ُ
ـب جراحـ ٍة عصبيــة،
كان وضعــي الصحــي متأز ًمــا ،وكنــت حينهــا يف حاجــة إىل طبيـ ِ
بعــد خمســة أيــام تــم اســتدعاء الطبيــب واســمه حســن جامــع ،كان مجر ًمــا
وليــس طبي ًبــا ،كان ينعتنــي بـــ "اإلرهــايب" ،ويقــول يل :أنــت مــن املفــروض أن
متــوت .كان يرفــض إج ـراء العمليــة يل يف البدايــة ،وكان يتــم إن ـزايل كل يــوم إىل
غرفــة اإلســعاف يف الطابــق األريض ويضــع هــذا الطبيــب يــده يف رأيس إلخ ـراج
القيــح ،فقــد كان هنــاك ثقــب كبــر يف رأيس ،بقيــت عــى هــذه الحــال شــه ًرا ،كان
تعذي ًبــا ال يوصــف.
بعــد شــهر وافــق الطبيــب عــى إجـراء العمليــة بعــد دفــع مبلــغ مــايل كبــر
لــه ،ولكنــه وضــع رشطًــا أن يكــون العمــل الجراحي مــن دون تخديــر؛ ألنّ التخدير
غــايل الثمــن ومخصــص للضبــاط فحســب .كان وضعــي الصحــي متأ ّز ًمــا وقتهــا،
والجــرح ينــزف كثـرًا فاضطررنــا إىل املوافقــة .نُ ِقلــت إىل غرفــة العمليــات ،كنــت
أراقــب كيــف يُجــري يل العمليــة ،حيــث نــزع الجلــد القديــم مــن رأيس ،كنــت
أرصخ رصاخًــا ميــأ كل املشــفى ،ولكــن كنــت أحــاول أن أتحمــل ،وكان هنــاك
طبيــب آخــر قــام بقــص لحــم مــن فخــد قدمــي ليتــم وضعــه عــى رأيس "عمليــة
تطعيــم" ،ولكــن أجريــت العمليــة ومل يتــم معالجــة الكــر الــذي يف الجمجمــة،
وتــم خياطــة مــكان الجــرح فقــط ،الــذي تــرك آثــا ًرا إىل اآلن.
بعــد العمليــة بقيــت خمســة عــر يو ًمــا مــن أجــل مراقبــة وضعــي الصحــي،
كانــت املــدة التــي قضيتهــا داخــل املشــفى  45يو ًمــا ،وبعدهــا متّــت إعــاديت إىل
"ســجن عــدرا" .نزلــت إىل املحكمــة مرتــن؛ أول مــرة كان رأيس ملفو ًفــا بالشــاش،
ســألني القــايض :مــاذا برأســك؟ ولكــن قبــل أن أجيبــه قــال يل :اخــرج .وبعــد
أربعــة أشــهر نزلــت إىل املحكمــة ،كان وقتهــا القــايض عــز الديــن ميمــون ،وبعدها
مل أحــر أي جلســة حتــى فــرة االســتعصاء الــذي حصــل داخــل الســجن ،وكنــت
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أحــد املشــاركني بــه .تــم نقــي وقتهــا إىل "ســجن الســويداء" يف تاريــخ ،2015/7/2
كنــت أنــزل جلســات إىل املحكمــة يف دمشــق ،يتــم نقلنــا يف ســيارة شــاحنة مغلقــة
وأبقــى يف "ســجن عــدرا" ثالثــة أيــام أنــام هنــاك ،نزلــت أربــع محاكــم وقتهــا
للقــايض رضــا مــوىس الــذي حكــم عــي يف  8/2015/31بالســجن خمــس عــرة
ســنة مــع األشــغال الشــاقة ،وبعــد أن تغـ ّـر القــايض بــدأت الواســطات والرشــاوى
والســارسة التابعــة للنظــام الســوري ،حاولــت زوجتــي ومجموعــة مــن األصدقــاء
أن يصلــوا إىل املوظــف الــذي عنــد القــايض يف محكمــة اإلرهــاب الــذي هــو صلــة
الوصــل بيننــا وبــن القايض ،تــم الوصول إليــه وطلــب مبلــغ  5000دوالر ،ووافقنا.
تــم تأمــن املبلــغ بعــد االســتدانة وبيــع كل مــا منلــك ومســاعدة بعــض األصدقــاء.
طلــب املوظــف مــن زوجتــي تقديم طعــن يف الحكــم ،فتقدمــت زوجتــي بالطعن،
ـدت محاكمتــي .نزلــت أول جلســة وأعطــاين بعدهــا إخــاء
والقــايض وافــق وأُعيـ ْ
ســبيل ،كان القــايض وقتهــا غــازي الصالــح ،تــم إخــاء ســبييل يف اليــوم نفســه يف
تاريــخ .2/1/2017
خرجــت مــن الســويداء ونزلــت إىل دمشــق يف منطقــة جرمانــا ،وتواصلــت
مــع شــخص مهــرب مــن أجــل أن يخرجنــي مــن دمشــق إىل إدلــب .وفعـ ًـا جــاءت
ســيارة إىل أمــام املنــزل وخرجــت أنــا وزوجتــي يف ســيارة كانــت للمخابــرات،
مل يوقفنــا أي حاجــز؛ ألننــا قمنــا بدفــع مبلــغ كبــر وقتهــا ،وصلــت إىل إدلــب
وبقيــت يف بيــت املهــرب ،ولكــن تعرضــت ملضايقــات وقتهــا مــن قبــل جبهــة
النــرة ،فخرجــت إىل تركيــا بواســطة ســيارة إســعاف مــن معــر بــاب الهــوى
وزوجتــي دخلــت تهري ًبــا ،تلقيــت العــاج يف تركيــا ،بعدهــا انتقلــت إىل فرنســا
وحصلــت عــى اإلقامــة الدامئــة مــع زوجتــي التــي متــارس عملهــا الحقوقــي وأنــا
أعمــل يف ســبيل فضــح جرائــم النظــام الســوري.
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أحمــد– ع ضابــط طيــار (طيــار مروحيــات)،
عمــره  77ســنةُ ،ســجن  13ســنة ،وخــرج يف
.2011
بدايــة الثــورة يف 2011//6/20
يقــول أحمــد :اع ُت ِقلــت يف أواخــر ســنة  ،1998كان يــوم أحــد ،ذلــك اليــوم ال
ُينــى ولــو مــرت عليــه األيــام والســنني يبقــى محفــو ًرا يف ذاكــريت .قبــل االعتقــال
بيــوم أخــذت إجــازة ،وكنــت يف البيــت ،أُبلِغــت أنّــه ال بــد أن أذهــب إىل الــدوام
ألمــر رضوري ،اعتقــدت أن هنــاك اســتنفا ًرا يف املطــار .يف اليــوم الثــاين ويف الصبــاح
الباكــر ذهبــت إىل دوامــي ،هنــا بــدأت معانــايت مــع قصــة املخابـرات واالعتقــال.
يف يــوم األحــد يف متــام الســاعة "الثانيــة عــرة" ظهـرًا اســتدعاين ضابــط برتبــة
عميــد إىل مكتبــه ،بعدهــا اقتــادين مــن مكتبــه باتّجــاه مكتب قيــادة اللــواء دخلت
إىل داخــل غرفــة املكتــب ،كانــت املخاب ـرات كلهــا موجــودة ،وكان هنــاك ضابــط
مخابـرات ،ع ّرفــه نائــب قائــد اللــواء عــى اســمي ،وقــال يل :نريــدك ربــع ســاعة،
وبعدهــا تعــود إىل دوامــك .قلــت لــه :ال مشــكلة ،بــكل رسور .وخرجنــا.
طلبــت تغيــر مالبــي ،ولكنهــم رفضــوا ومل يســمح يل عنــارص املخابــرات،
كانــوا ورايئ عــى البــاب مبــارشة ،فنزعــوا الرتــب التــي عــى أكتــايف ،وســحبوين
إىل الخــارج واقتــادوين إىل الســيارة ،ووضعــوا قنا ًعــا أســو َد عــى وجهــي ،ووضعــوا
رأيس بــن املقاعــد وخفضــوه لألســفل ،وانطلقــت بنــا الســيارة ومل أعــرف إىل أيــن.
بعدهــا علمــت أننــا ذاهبــون باتجــاه حرســتا "فــرع املخابــرات الجويــة"،
اســتم ّر التحقيــق معــي داخــل "فــرع حرســتا" ثالثــة أيــام ،وكان التحقيــق يف
الفــرع واالســتجواب تحــت التعذيــب أم ـ ًرا ال يوصــف بســبب شــدة التعذيــب
واإلهانــات واألصــوات التــي كانــت تُســ َمع مــن األقبيــة والزنزانــات ،اســتمر
التحقيــق معــي مــدة خمســة عــر يو ًمــا ،وكان يحقــق معــي حينهــا عــي مملــوك
وعــز الديــن إســاعيل و"رئيــس فــرع املنطقــة باملخاب ـرات الجويــة يف حرســتا"
و"رئيــس املخابــرات يف املــزة".
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انتهــى التحقيــق بعــد خمســة عــر يو ًمــا ،وأثنــاء فــرة التحقيــق معــي ذقــت
أشــد أنــواع التعذيــب .كان التحقيــق بتهمــة قلــب نظــام الحكــم بالقــوة ،وكان
الــرب والتعذيــب العنيــف بواســطة خيزرانــة ملبســة بخرطــوم رصف ميــاه
ـم هائــل مــن الرضبــات.
صحــي ،وكنــت كلّــا أدخــل إىل رئيــس الفــرع أتعـ ّرض لكـ ّ
ـي حديــدة
كان الــرب عشــوائ ًّيا ،وكذلــك رضب بالفلقــة؛ حيــث يضعــون يف قدمـ ّ
طويلــة يف املنتصــف لهــا حلقتــان وحبــل موضــوع ويقــوم اثنــان مــن العســاكر
ـي لألعــى ،بعدهــا يقــوم
مــن اليمــن واثنــان مــن اليســار بشــدّ الحبــل ورفــع قدمـ ّ
ثالثــة عنــارص مــن العســاكر؛ واحــد مــن اليمــن وواحــد مــن اليســار وآخــر أمامــي
ـي ح ّتــى أفقــد وعيــي.
مبــارشة ،وينهالــون عـ ّ
ي بالــرب بالخيزرانــات عــى قدمـ ّ
يف بعــض األوقــات تكــون يــداي مقيدتــن إىل الخلــف ،وأنــا جالــس بوضعيــة
ي بالرضب،
ـي وينهالــون عـ ّ
جثـ ّو عــى األرض ووجهــي عــى األرض ،ويرفعــون قد َمـ ّ
الــرب كلــه عــى قدمــي ،وقــد فقــدت أظافـ َر مــن قدمــي.
انتهــى التحقيــق بعــد خمســة عــر يو ًمــا ،بعدهــا وضعــوين يف غرفــة منفــردة
خــال فــرة اعتقــايل يف الفــرع ،كان هنــاك تعذيــب للمعتقلــن .وبقيــت داخــل
غرفــة املنفــردة ســتة أشــهر ،وذات يــوم دخــل عنــارص املخابــرات وقالــوا يل:
"اجمــع أغراضــك" .طب ًعــا أنــا ليــس معــي مالبــس غــر "أفــرول" الطـران لبســته
وقدمــي ووضعــوا عصبــة
يــدي
وخرجــت معهــم ،قامــوا بوضــع "الكلبشــة" يف ّ
ّ
ـي ،ووضعــوين يف ســيارة ،كان معــي خمســة أشــخاص كلنــا أبنــاء دعــوى،
عــى عينـ ّ
انطلقــت بنــا الســيارات وبرفقتهــم دوريــة انطلقــت برفقــة الســيارات ،طب ًعــا
هنــا ال نعــرف إىل أيــن ســوف نذهــب؟ وأيــن ســتتوقف بنــا الســيارات؟ ومــاذا
ينتظرنــا؟ قمــت برفــع العصبــة قليـ ًـا عــن عينــي وشــاهدت أول مدخــل الشــام
وبعدهــا رأيــت جــر الثــورة ،مــن هنــا دخلــت الســيارات وبعدهــا اتجهــت إىل
أوتوسـراد املــزة ،توقفــت الســيارات عنــد فــرع تحقيــق يف املــزة ،وصلنــا إىل هــذا
الفــرع وتــم اقتيادنــا إىل الداخــل.

االنتقال إىل "ســجن صيدنايا العســكري"
دخلــت إىل فــرع التحقيــق يف املــزة ،فتشــوين وجــردوين مــن مالبــي ،إضافــة
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إىل اإلهانــات والــكالم البــذيء .وضعــوين يف منفــردة واألشــخاص الخمســة الذيــن
معــي وضعوهــم يف منفــردات أيضً ــا ،هنــا أعــادوا التحقيــق نفســه الــذي حصــل
معــي يف حرســتا واألســئلة نفســها لالعـراف بتهمــة االنقــاب ضــد نظــام الحكــم،
فكــررت اإلجابــات نفســها التــي قلتهــا يف حرســتا ،وكانــوا يقتنعــون بــيء مــن
كالمــي وال يقتنعــون ببقيتــه .بقيــت خمســة أشــهر يف فــرع التحقيــق يف املــزة.
وعــى إثــر التحقيــق معــي تــم ترسيــح مجموعــة مــن الضبــاط مــن الجيــش،
وكل شــخص مقــرب منــي وجلــس معــي ،وحتــى األشــخاص الذيــن كانــوا يأتــون
زيــارات إىل منــزيل تــم ترسيحهــم.
كتبــوا اإلفــادات تحــت الــرب والتعذيــب العنيــف الــذي تعرضــت لــه،
وبصمنــي
بعدهــا قامــوا مبســك يــدي ووضــع أصابــع يــدي عــى علبــة الحــر ّ
املحقــق عــى أوراق ال أعــرف مضمونهــا.
كنــت خــال فــرة التحقيــق يف منفــردة مظلمــة ،لهــا شــبك مــن فــوق ،وفيهــا
فتحــة بارتفــاع خمســة وعرشيــن ســنتيمرتًا تقري ًبــا ،وعليهــا قضبــان حديــد ،وكان
ممنو ًعــا أن أقــف داخــل املنفــردة ،كنــت يف وضعيــة الجلــوس ،وأســتيقظ يف
الســاعة الخامســة والنصــف صبا ًحــا ،وبالنســبة إىل الطعــام كنــت أبقــى يومــن أو
أكــر مــن دون طعــام ،وعــى رشــفة مــاء فحســب .مارســوا كل أنــواع الضغــوط
النفســية ،حتــى إن هنــاك الكثــر مــن الســجناء انهــاروا نفسـ ًّيا مــن شــدة الظلــم
والتعذيــب داخــل املنفــردات ،وكان هنــاك حـرات وقمــل ،فــكان الوضــع مقر ًفــا.
بعــد أربعــة أشــهر مــن البقــاء يف املنفــردة اقتــادوين إىل املحكمــة يف القابــون؛
وهــي محكمــة ميدانيــة مؤلفــة مــن رئيــس املحكمــة ،وضابــط جويــة ،وضابــط
لألمــن ،والنائــب العــام للمحكمــة .كانــت محكمــة مهزلــة محكمــة اســتثنائية
وفــق قانــون الطــوارئ .وقفــت أمــام القــايض خمــس دقائــق ،وخرجــت ،بعدهــا
أعــادوين إىل فــرع التحقيــق يف املــزة وبقيــت شــه ًرا آخــر .كانــت الفــرة التــي
قضيتهــا يف فــرع التحقيــق يف املــزة خمســة أشــهر.
بعــد أن بقيــت أحــد عــر شــه ًرا يف أفــرع التحقيــق ،نُ ِقلنــا إىل "ســجن صيدنايا
العســكري" ،ودامــت الرحلــة داخلــه اثنتــي عــرة ســنة ،وكانــت رحلــة عــذاب
طويلــة.
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ســاعة وصــويل إىل "ســجن صيدنايــا" بــدأ التفتيــش بخلــع املالبــس ،بقينــا
ع ـرا ًة ،إضاف ـ ًة إىل الشــتم والســب .قامــوا بتوزيــع بطانيــات ووضعونــا يف غرفــة
بجنــاح موجــود فيــه أربعــة مهاجــع ،أغلقــوا األبــواب علينــا ،وبقيــت ثالثــة أشــهر
يف هــذه الغرفــة .بعدهــا نُ ِقلــت إىل الطابــق الثالــث إىل جنــاح يقــال لــه "البــاب
األســود" ،وهــو مــكان معــزول ال نختلــط فيــه مــع أي شــخص .بقيــت يف غرفــة
"البــاب األســود" شــهرين ،بعدهــا نقلــوين إىل أجنحــة الطابــق الثــاين ،وبقيــت مــا
يقــارب الســنة ،كنــا جانــب جنــاح اإلخــوان املســلمني يف تلــك الفــرة ،األبــواب
كلهــا مغلقــة ،واملعاملــة ســيئة للغايــة ،وبالنســبة إىل الطعــام كان سـ ّي ًئا ،والكميــة
قليلــة ،وكنــا نســتحم مبيــاه بــاردة متجمــدة يف فصــل الشــتاء.
يف ســنة  2005تغــر مديــر الســجن و"رئيــس فــرع الرشطــة العســكرية" بســام
عبــد املجيــد ،واســتلم إدارة الســجن لــؤي يوســف .هنــا أصبحــت األمــور أفضــل
يف الســجن بعــد اإلصالحــات التــي قامــوا بهــا ،فقــد قامــوا بطــاء الســجن وإنارتــه
بلمبــات صفـراء اللــون يف الغــرف.
يف هــذه الفــرة ،عشــنا أفضــل مــن الســابق ،ولكنهــا كانــت فــرة قصــرة ،إىل
حــن قــدوم التيــارات اإلســامية املتشــددة مثــل القاعــدة ،والذيــن كانــوا ذاهبــن
إىل الع ـراق وأفغانســتان.
بعــد شــهر رمضــان حصــل أن قامــت مجموعــة متشــددة يف الســجن بقتــل
شــخص منهــم كان يف العـراق ،والشــاب الذي ُق ِتل فلســطيني ملقب بـــ "الطبوش"،
قتلــه متشــدد مــن مدينــة تلبيســة يف ريــف حمــص مــن عائلــة الضحيــك.
هنــا بــدأت الحيــاة الصعبــة واملريــرة بعــد هــذه الحادثــة داخــل "ســجن
صيدنايــا" ،إذ تــم تغيــر مديــر الســجن عــى إثــر هــذه الحادثــة ،واســتلم املقــدم
"عــي خــر بــك" وهــذا شــخص معــروف بحقــده وظلمــه ،وليــس عنــده حســن
تــرف مــع الســجناء .يف هــذه الفــرة أصبــح الســجناء يعيشــون يف حالــة رعــب.

مرحلة االســتعصاء
ُخلِــط بــن الســجناء يف ســجن جمــع كل األطيــاف ،جمــع املحكومــن عــى
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اختــاف قضاياهــم ودمجهــم داخــل الغــرف واملهاجــع إلحــداث فتنــة بهــدف قتــل
الســجناء لبعضهــم ،مل يكــن هنــاك أخبــث مــن هــذا النظــام .كانــت الفــوىض
ـرف واملهاجــع كلهــا ،والســجناء يعيشــون يف خــوف مــن أن يُق َتلــوا يف أي
ـم الغـ َ
تعـ ّ
لحظــة.
يــروي "أحمــد" مــا حصــل بعــد جرميــة القتــل التــي تغــر عــى إثرهــا مديــر
الســجن واســتلم "عــي خــر بــك"؛ لتبــدأ مرحلــة جديــدة يف عهــده؛ حيــث قــام
بدمــج الســجناء مــع بعضهــم (كانــت كل قضيــة وتهمــة مخصصــة بغــرف وجنــاح
لهــا قبــل اســتالمه) ،وذلــك بوضــع شــخصني مــن اإلســاميني املتشــددين يف كل
غرفــة ومهجــع ،وكانــت هــذه العمليــة مقصــودة حيــث ال ميكــن ملتشــدد مــن
ـخصا مــن اإلخــوان أو مســيح ًّيا أو درزيًّــا ،فــكان هدفــه زرع
القاعــدة أن يتقبــل شـ ً
الفتنــة بــن الســجناء بطريقــة خبيثــة جــدًّ ا.
أصبحــت الفــوىض داخــل "ســجن صيدنايــا" ال توصــف ،كــا قــام مديــر
الســجن "عــي خــر بــك" بقطــع الكهربــاء نهائ ًّيــا ،وبعــد فــرة قطــع املــاء عــن
الســجن ،فضــاق الســجناء ذر ًعــا مــن ترصفــات مديــر الســجن ،فقــام أحد الســجناء
يف جنــاح اإلخــوان املســلمني برسقــة خــط كهربــاء مــن الكــردور ومتديــده إىل
غرفتــه؛ ألن الغــرف واملهاجــع كانــت مظلمــة جــدًّ ا ،فشــاهد أحــد العنــارص مــن
الرشطــة الضــوء وتتبــع مصــدره ،فقــال الرشطــي بصــوت مرتفــع :مــن الــذي مــدّ د
رشيــط كهربــاء؟ وكان الــذي ســحب رشيــط الكهربــاء رجـ ًـا مس ـ ًّنا ،فقــام أحــد
الشــباب وقــال للرشطــي :أنــا .قــال لــه الرشطــي :اخــرج إىل خــارج الغرفــة .وانهــال
عــى الســجني بالــرب ربــع ســاعة ،والرشطــي الــذي كان يــرب الشــاب قــام
بشــتم الــذات اإللهيــة ،والســجناء الذيــن يف الجنــاح "جامعــة اإلخــوان املســلمني"
متشــددون فقامــوا بالتكبــر (اللــه أكــر اللــه أكــر) ،والشــاب يقــول للرشطــي:
اتركنــي ألجــل اللــه .قــال لــه الرشطــي :لينفعــك اللــه ومحمــد ،وليأتــوا لتخليصــك.
طب ًعــا كانــت هــذه عمليــة اســتفزاز مــن الرشطــي .هنــا بــدأ كل مــن يف املهجــع
بالتكبــر ،وكل املهاجــع تكـ ّـر ،خلعــوا البــاب وخــرج الســجناء إىل الخــارج ،وعندمــا
شــاهد مديــر الســجن الســجناء يخرجــون مــن الســجن ،هــرب ومعــه الرشطــي.
هــذه الحادثــة حصلــت فــرة الظهــر ،ومــع حلــول املســاء هــدأ الوضــع .ويف
اليــوم الثــاين مســا ًء كان الوضــع قــد انتهــى ،وســارت األمــور عــى مــا يـرام ،ولكــن
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الوضــع بقــي متوت ـ ًرا ،فقــد كانــت املعاملــة ســيئة للغايــة ،والزيــارات مقطوعــة
نهائ ًّيــا.

كان الســجن يف فــوىض وصلــت إىل مرحلــة أنّ اإلدارة مل تعــد تســتطيع أن
تســيطر عــى الســجن .بقيــت األمــور هكــذا يف ظــل الفــوىض ،وفقــدت الرشطــة
العســكرية الســيطرة عــى الســجن ،وأصبحــت إدارة الســجن إدارة ذاتيــة ،فأصبــح
هنــاك نــوع مــن أنــواع الشــحن الداخــي للقامئــن عــى إدارة الســجن ،وبعــد
شــهرين حصلــت حالــة االســتعصاء.

كانــت أصعــب لحظــات عشــتها يف "ســجن صيدنايــا" الفــرة بــن ســنة
 ،2006_2005كان كل يــوم ميــر علينــا كأنــه ســنة.
قــام مديــر الســجن بإنـزال جامعــة اإلخــوان املســلمني والجامعــات املتشــددة
إىل أجنحــة منعزلــة ،واســتمر التوتــر بــن الســجناء واإلدارة الذاتيــة ،إىل أن حصــل
االســتعصاء ســنة  2007وانفجــر الســجن؛ ليبــدأ الرعــب يف "ســجن صيدنايــا".
ويف متــام الســاعة الخامســة والنصــف صبا ًحــا قــام مديــر الســجن بوضــع
كرســيه أمــام الجنــاح ،وقــال لنــا :يف الشــهر الســابع ســيصدر عفــ ٌو لكــم.

ـي داخــل الســجن ،كان صوتًــا مخي ًفــا.
الصــوت غــر طبيعـ ّ

الخــروج بعــد ميض اثنــي عرش عا ًما داخل
السجن األحمر
يقــول أحمــد :كانــت األصــوات التــي يُســمع صداهــا يف "ســجن صيدنايــا" يف
ســاعات الصبــاح الباكــر خطــة خبيثــة مــن نظــام خبيــث.
دخـ َـل عنــارص الرشطــة العســكرية إىل املهاجــع وبــدؤوا بــرب الشــباب ،ثــم
تقييدهــم ،وكانــت الخطــة نقــل املعتقلــن إىل "ســجن تدمــر" يف محافظــة حمــص،
يكــرون (اللــه أكــر اللــه أكــر) ،وفتحــوا
ولكــن الســجناء يف املهاجــع أصبحــوا ّ
ـكل قســم
األبــواب ،كان هنــاك  1200عســكري ض ّيقــوا عــى الســجن وتوزعــوا ،فـ ّ
منهــم يــرب جنا ًحــا ،ولكــن بعــد أن ُف ِتحــت األبــواب وبــدأ الســجناء يخرجــون
مــن غــرف املهاجــع ،أصبــح عنــارص الرشطــة العســكرية خــال ســاعة ونصــف
( 1200عســكري مــع ضباطهــم) يف قلــب املهاجــع ،فأصبــح هنــاك ســجن داخــل
الســجن ،واملعتقلــون هــم الذيــن أصبحــوا الســجانة بعــد أن أمســكوا بهــذا العــدد
الكبــر مــن العســاكر والضبــاط.

ـت أتذكــر أول أيــام الشــهر الســابع ،غرفتــي أول مهجــع مطلــة عــى
مــا زلـ ُ
باقــي املهاجــع ،وهنــاك شـ ّباك أنظــر مــن خاللــه إىل الخــارج .يف الســاعة الثانيــة
عــرة منتصــف الليــل ســمعت صــوت باصــات ،كنــت منتظــ ًرا العفــو الــذي
ســوف يصــدر حســب كالم مديــر الســجن لنخــرج مــن الســجن ،وكنــت أســمع
صــوت باصــات تــأيت وتذهــب مــدة يومــن ،كنــت مســتغر ًبا فــا أحــد يعــرف
ـرون ،ومــاذا يخططــون ،والســجن يعيــش يف حالــة رعــب ،وكانــوا يف
مــاذا يحـ ّ
هــذه األثنــاء ليـ ًـا يدخلــون عنــارص ويتســلقون بشــكل رسي عــى ســطح الســجن.
كانــوا يجهــزون لعمليــة جديــدة وهــي رضب الســجن واملعتقلــن يف الســجن ،كان
الســجناء خــال هــذه الفــرة يعيشــون حالــة رعــب وتوتــر والسـ ّيام بعــد تســلق
العنــارص عــى ســطح الســجن.

تراجــع الســجناء للخلــف ،وعــادوا إىل بنــاء الســجن لحاميــة أنفســهم مــن
إطــاق النــار عليهــم مــن قبــل الرشطــة العســكرية ،وفــو ًرا قامــت إدارة الســجن
باالتصــال بالقــوة التابعــة لهــا ،وجــاءت "الفرقــة الرابعــة" وط ّوقــت الســجن
واســتمر تطويــق "الفرقــة الرابعــة" للســجن حتــى انتهــاء فــرة االســتعصاء.

وبعــد ثالثــة أيــام يف متــام الســاعة الخامســة والنصــف صبا ًحــا أيقظنــي أحــد
زمــايئ وهــو يقــول يل :اســتيقظ هنــاك مشــكالت كبــرة .اســتيقظت خائ ًفــا ،وكان

قامــت إدارة الســجن بقطــع الطعــام واملــاء عن الســجن كامـ ًـا ،وكان الســجناء
وقتهــا قــد نزلــوا إىل املطبــخ عندمــا ســيطروا عــى الســجن ،وأخــذوا املــواد
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هنــا خــرج الســجناء إىل الخــارج ونزلــوا إىل الطابــق األريض ،وبعدهــا توجهــوا
بعــض املعتقلــن أثنــاء خروجهــم إىل
ُ
ــل
إىل الســاحة ،وبــدأ إطــاق النــار و ُق ِت َ
الســاحة ،وحصــل اشــتباك باأليــدي بــن الســجناء والعســاكر أمــام "بــاب الســور"،
ـض الشــباب وهــم يف
وقامــت الرشطــة بإطــاق النــار عــى الســجناء ف ُق ِتــل بعـ ُ
الســاحة.
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الغذائيــة ،كانــت الحالــة ُيــرىث لهــا؛ فالســجن تكــر ،واألرض حفرهــا املعتقلــون،
وصنعــوا ســواتر ،ووضعــوا أكيــاس عــى الشــبابيك ،فقــام النظــام الســوري بوضــع
رافعــات؛ لــكل جناحــن وضعــوا رافعــة ،وأحــروا إطفائيــة ورشّ ــوا املهاجــع مبيــاه
مجاريــر ،واملحــارس العاليــة التــي عــى الجبــل قامــوا بتزويدهــا بقناصــات ،فــكان
أي شــخص يتحــرك بالكــردور أي حركــة مــن الداخــل مبــارشة القنــاص يقنصــه،
ُق ِتــل يف هــذه العمليــة مــا يقــارب مئــة شــخص مــن الســجناء وبعــض عنــارص
الرشطــة العســكرية.
كان الــرب ال يهــدأ ليـ ًـا ونهــا ًرا ،رضب بالقذائــف الغازيــة املســيلة للدمــوع
رغــم إغــاق الشــبابيك بأكيــاس الرمــل ووضع ســواتر ،وأصبحــوا يصوبــون الرصاص
عــى املهاجــع .خــال عرشيــن يو ًمــا نقــص وزين عرشيــن كــغ.
أثنــاء الســيطرة عــى الســجن حينهــا ،ســيطر التيــار الســلفي الجهــادي عــى
الطابــق الثالــث إىل الطابــق األريض كامـ ًـا ،أصبحــت األجنحــة عســكرية ،وقامــوا
بتعذيــب الســجناء والتحقيــق معهــم ،فقامــوا بتعذيــب ســجني يدعــى وســيم
ســاك مــن مدينــة حلــب كان مريضً ــا نفسـ ًّيا ،وكان متهـ ًـا بالتعامــل مــع إرسائيل،
فقامــت جامعــات التيــار الســلفي الجهــادي بإنزالــه ثــاث مــرات إىل الطابــق
األريض وقامــوا بإحراقــه بواســطة علبــة أحرقوهــا وقامــوا بوضعهــا عــى قدميــه
حتــى أصيبــت قدمــه مبــرض الغرغرينــا الــذي أدى إىل بــر قدمــه وأصبــح معا ًقــا
متا ًمــا.
اســتمرت الفــوىض داخــل "ســجن صيدنايــا" إىل أن حصلــت مفاوضــات.
متــت املفاوضــات عــى موضــوع إخ ـراج بعــض الســجناء املوجوديــن يف الجنــاح
ـخصا ،وتــم اإلفـراج عنهــم.
القضــايئ بتهــم كلهــا قضائيــة؛ تفاوضــوا عــى ســبعني شـ ً
وقــد حــر املفاوضــات لجنــة مــن دمشــق وألويــة األمــن والجيــش واملخاب ـرات
الســورية وتفاوضــوا مــع شــخصني مــن التيــار اإلســامي وتوصلــوا يف النهايــة إىل
االتفــاق الــذي يقــي باإلف ـراج ع ّنــا.

بعــد خمســة عــر يو ًمــا نُ ِقلنــا إىل "ســجن عــدرا" ،وقــد نُ ِقــل الســجناء عــى
ثــم
دفعــات .ق ّيدونــا واقتادونــا إىل "ســجن عــدرا" وبقينــا هنــاك ثالثــة أيــامّ ،
أعادونــا إىل "ســجن صيدنايــا" بطريقــة رسيــة ووضعونــا يف "الســجن األبيــض"
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داخــل "ســجن صيدنايــا" ،وصــادف أن يكــون مهجعنــا مرش ًفــا مــن خــال الشــباك
عــى الســجن الكبــر .كان هنــاك دامئًــا إطــاق نــار عــى الســجن ،وكنــا نعيــش يف
ـخصا خــال
حالــة رعــب شــديد ،إىل أن أخرجــوا كل املعتقلــن ،وبقــي ثالثــون شـ ً
لباســا أســو َد ،ويضعــون
ســاعة االقتحــام .كان أفـراد الرشطــة العســكرية يرتــدون ً
ـخصا قتلهــم أفـراد الرشطــة العســكرية خــال
ُخـ َو ًذا وكاممــات .كان آخــر ثالثــن شـ ً
وجــودي يف الســجن الصغــر.
أسامء األشخاص املعتقلني الذين كانوا معي داخل سجن صيدنايا:
 -1وائــل الخــوص -2 ،دحــام ج ـران -3 ،أحمــد شــلق -4 ،محمــد عبــاس-5 ،
حســن الجابــري -6 ،محمــد عيــد األحمــد -7 ،زكريــا عفــش -8 ،خــر العلــوش،
 -9عبــد الباقــي قطــب -10 ،معــن مجاريــش-11 ،يحيــى بندقجــي -12 ،صائــب
عمــر -13 ،عبــد الوهــاب الســعدي -14 ،أنــور حــادي -15 ،محمــد عبــد الفتــاح،
 -16عبــد الكريــم الحفــار -17 ،ســعيد بكــري حميــدو -18 ،زيك عبــد الوهــاب،
 -19ناجــي وادي الحمــد  -20 ،نــارص نــارص -21 ،مجــول الحســكاوي -22 ،عــي
الخطيــب -23 ،عبــد الحليــم الضحيــك -24 ،عمــر الســعيد -25 ،محمــد عتابــا-26 ،
فــادي عبــد الغنــي -27 ،أحمــد العبــد اللــه -28 ،عــز الديــن الحــاج -29 ،محمــد
شــعبان -30 ،عبــد املقصــود حمــو -31 ،محمــد عبــد الغنــي -32 ،محمــد الحـرايك،
 -33رضــوان الحســن -34 ،أمــر قاســم شــاكر -35 ،محمــد الطيــب الــدردار-36 ،
فـراس الصغــر -37 ،أنــس صالــح -38 ،باســم مــدارايت  -39فرهــاد الكــردي.
بعــد أحــداث االســتعصاء اســتلم إدارة الســجن "طلعــت محفــوض".
وعندمــا بــدأت أحــداث االنتفاضــة الســورية الشــعبية قامــوا بنقــل الســجناء إىل
محافظاتهــم مــن أجــل إفـراغ الســجن ،وجــاء أمــر بإخــاء ســبييل يف 18/6/2011
وتأخــر خروجنــا إىل  20/6/2011بســبب املظاهــرات.
خرجــت بعــد مــي اثنتــي عــرة ســنة قضيتهــا داخــل "ســجن صيدنايــا"،
خرجــت مــن ســجن صغــر إىل ســجن كبــر ،خرجــت ومعــي أمل ،وأنــا ال أســتطيع
الرؤيــة يف عينــي نتيجــة شــدة التعذيــب ،وكان بعــض َمــن معــي يعانــون مــن
أم ـراض القلــب ،أنــا خرجــت بأقــل الخســائر ،أجريــت  17عمليــة لعينــي ومــا
زلــت متاب ًعــا عالجــي يف تركيــا.
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الخــروج من الســجن الصغري إىل الســجن الكبري
يقــول أحمــد :وصلــت إىل البيــت وكانــت فرحتــي ال توصــف ألين احتضنــت
أوالدي بعــد ســنوات ف ّرقــت بينــي وبينهــم .عــدت وكنــت بان ًيــا أحال ًمــا كبــرة،
ولكــن تفاجــأت وانصدمــت باملجتمــع والواقــع نتيجــة االعتقــال لســنوات طويلــة.
عنــدي أربعــة أطفــال ،كان عمــر أكربهــم عندمــا دخلــت املعتقــل تســع ســنوات،
خرجــت وعمــره  22ســنة ،وكانــت زوجتــي حامـ ًـا يف الشــهر األول عندمــا اعت ِقلت،
فخرجــت ألجــد أمامــي فتــا ًة عمرهــا  13ســنة ،عاشــت فــرة طفولتهــا مــن دون
أب .هــذا األمــر خلــق نو ًعــا مــن النفــور أو عــدم تقبــل األب الــذي عــاد إليهــم
بعــد غيــاب طويــل ،حتــى زوجتــي رغــم أنهــا كانــت يف البدايــة فرحــة بخروجــي
بعــد ضيــاع  13ســنة مــن عمرهــا وعانــت مــن صعوبــة تربيــة األطفــال وحدهــا،
وعانــت مــن املجتمــع املحيــط بهــا ،كل هــذا أدى إىل تفـكّك األرسة.
أصبــح هنــاك نــوع مــن الصعوبــة يف طريقــة التأقلــم والتفاهــم مــع أرسيت،
أي أب يضــع
كنــت مخططًــا تخطيــط األب ألبنائــه ،ولكــن املخططــات فشــلتّ ،
مخططًــا لرتبيــة األطفــال وتعليــم أوالده ،كلــه فشــل ،ومل أعــد قــاد ًرا عــى التفاهــم
مــع أف ـراد عائلتــي الذيــن تركتهــم وهــم أطفــال ،مل يعيشــوا مثــل باقــي أطفــال
العــامل بوجــود أب يرعاهــم ويحتضنهــمُ ،حرِمــوا مــن أجمــل لحظــات حياتهــم يف
فــرة الطفولــة ،وهــي وجــودي معهــم ،و ُحرمــت مــن ســاع كلمــة "أيب" ،وبعــد
أن خرجــت وجــدت الذيــن تركتهــم أطفـ ً
ـال قــد أصبحــوا شــبابًا ،فكانــت صدمــة.

ســنة يكــون عاقــدً ا األمــل عــى أهلــه واألقــارب ،وأن يقفــوا معــه ،ولكــن ُص ِدمــت
بالواقــع.
خرجــت وتركــت أصدقــايئ يعانــون يف ســجون النظــام الســوري مــن ظلــم
الســجانة واملحققــن ،فــكان شــعو ًرا صع ًبــا أين خرجــت وتركتهــم يف ظــام الســجن
الغاشــم .أمتنــى أن يفــرج عنهــم وعــن كل املعتقلــن الذيــن مل يجــدوا أي منظمــة
إنســانية ودوليــة لألســف معهــم ،فأنــا يف نظــري ال يوجــد منظــات حقوقيــة،
هــؤالء معتقلــون يف ســجون النظــام الســوري وال يوجــد أي منظمــة يف العــامل
اســتطاعت أن تدخــل وتشــاهد وضعهــم ،هنــاك اآلالف مــن املعتقلــن مــن
النــاس األبريــاء داخــل ســجون النظــام الســوري ،الســجون مليئــة بجميــع أنــواع
االنتهــاكات مــن دون أي تحــرك دويل ،بــل صمــت دويل قاتــل.
بعــد غيــاب ســنوات طويلــة متنيــت لــو أين بقيــت داخــل ســجن النظــام ومل
ـت أهــون
أُصــدَ م .يقــول أحمــد :ليتنــي مل أخــرج ،ليتنــي بقيــت يف الســجن ومـ ّ
مــن صدمتــي بهــذا الواقــع ،فعندمــا خرجــت كنــت يف حاجــة إىل طبيــب حتــى
أُشــفى مــن ضعــف الرؤيــة ،ولكــن تأخــرت كثـرًا يف عالجــي .وبعــد أربــع ســنوات
مــن خروجــي مــن املعتقــل ســافرت إىل تركيــا للعــاج ،في البدايــة كان املــرض
يف عينــي ميا ًهــا بيضــاء ،لكنــه تطــور إىل انفصــال يف الشــبكية ،وأنــا مســتمر حتــى
اآلن يف عالجــي يف تركيــا.

ُص ِدمــت بالحيــاة والوســط املحيــط بنــا ،كان ظاملًــا مــن ناحيــة املعاملــة ،ومــن
حيــث االتجاهــات السياســية واالجتامعيــة ،النــاس كلهــم تغريوا.
بقيــت ســنة داخــل منــزيل ،ال أحــد يــزورين ،مل أجــد ً
عمــا؛ فليــس معــي
هويــة ،عندمــا يســألني أي شــخص وأقــول لــه إننــي كنــت معتقـ ًـا سياس ـ ًّيا ال
أحــد يتجــاوب معــي نهائ ًّيــا.
وبالنســبة إىل األهــل واألخــوة واألقــارب فــكان ظلمهــم بالنســبة إ ّيل أشــد
وأقــى مــن ســجون النظــام الســوري ،بقيــت ســنة كاملــة بعــد خروجــي مــن
الســجن مــن دون أن يــزورين أحــد ،انصدمــت بهــذا الواقــع ،وإىل اآلن ال يوجــد
تفاهــم مــع األقــارب نهائ ًّيــا ،أي شــخص معتقــل عندمــا يخــرج بعــد غيــاب 13
140

141

الفصل الثاين

إضاءات

142

 - 1السجون

143

 1- 1سجن صيدنايا

عــى املحاكــم العســكرية ،و ُحكــم عليهــم بالســجن نتيجــة ارتكابهــم مخالفــات
عســكرية ،كالف ـرار أو محاولــة االنشــقاق أو عــدم تنفيــذ األوامــر العســكرية أو
غريهــا.
وعنــد افتتــاح ســجن صيدنايــا نُقــل كثــرون مــن معتقــي ســجن تدمــر إليــه،
إضافــة إىل بعــض معتقــي ســجن املــزة العســكري ،ومعظمهــم كانــوا مــن املدنيــن
املتهمــن واملحكومــن بقضايــا سياســية ،وقضايــا تتعلــق بـــ "أمــن الدولــة" .ومنــذ
ذلــك الوقــت اح ُتجِ ــز داخــل ســجن صيدنايــا ســجناء مدنيــون موقوفــون عرف ًّيــا
لصالــح أجهــزة أمنيــة مرتبطــة بالجيــش ،كاألمــن العســكري واملخابـرات الجويــة،
ولصالــح فــرع أمــن الدولــة .كــا اح ُتجِ ـ َز فيــه معتقلــون لبنانيــون وفلســطينيون
أيضً ــا.

صورة جوية لسجن صيدنايا العسكري (املصدر :صحيفة "القدس العريب")

هــو ســجن عســكري ،افتتــح عــام  ،1987تديره الرشطــة العســكرية ،ويتبــع لوزارة
الدفــاع ،ويقــع قــرب بلــدة "صيدنايــا" شــال مدينــة دمشــق بنحــو  30كــم،
ويتألــف مــن مبنيــن؛ املبنــى القديــم (املبنــى األحمــر) :وهــو مبنــى مــن ثالثــة
طوابــقُ ،ص ّمــم عــى شــكل شــارة "املرســيدس"؛ حيــث تتوســطه كتلــة رئيســة
تتفــرع منهــا ثالثــة ممـرات طويلــة .ومعظــم املعتقلــن يف هــذا املبنــى هــم مــن
املدنيــن .أ ّمــا املبنــى الثــاين فهــو املبنــى الجديــد (املبنــى األبيــض) ،مبنــى مســتقل
يوجــد فيــه نحــو ســتة آالف ســجني ،أغلبهــم مــن العســكريني الذيــن ُعرضــوا
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الســجن مبجــازره املتكـ ّررة وإعدامات نزالئه ،والسـ ّيام بعد اســتعصائه
وقــداشــتهر ّ
الشّ ــهري الــذي اختتــممبجزرتــه الكــرى عــام 2008م؛ عندمــا أقدم عنــارص مــن
جهــاز الرشطــة العســكرية ليلــة  4متــوز /يوليــو  2008عــى تبديــل أقفــال مهاجــع
الســجن .ويف الصبــاح الباكــر لليــوم التــايل وصلــت قــوة تعزيزيــة إضافيــة وبــدأت
حملــة تفتيــش بطريقــة اســتفزازية مهينــة رميــت خاللهــا نســخ مــن املصحــف،
مــا أثــار املعتقلــن اإلســاميني الذيــن تدافعــوا الســرداد نســخ املصحــف ،وعندئــذ
فتــح عنــارص الرشطــة العســكرية النــار عليهــم فــأردوا تســعة قتــى عــى الفــور
وهــم :زكريــا عفــاش ،ومحمــد محاريــش ،وعبــد الباقــي خطــاب ،وأحمــد شــلق،
وخــاد بــال ،ومؤيــد العــي ،ومهنــد العمــر ،وخــر علــوش .إثــر ذلــك ع ّمــت
الفــوىض يف قســم مــن أقســام الســجن وخــرج بعــض املعتقلــن للتصــدي للرشطــة
العســكرية التــي فتحــت عليهــم النــار مجــد ًدا ،وذكــر أن عــدد القتــى وصــل إىل
خمســة وعرشيــن قتيـ ًـا.
بعدهــا أخــذ املعتقلــون رهائــن مــن عنــارص الرشطــة العســكرية وإدارة الســجن
ولجــؤوا إىل ســطح الســجن بعدمــا أطلقــت الرشطــة العســكرية واألمــن القنابــل
الدخانيــة والقنابــل املســيلة للدمــوع ،بحســب تقاطــع عــدة روايــات .كــا انتــر
عــدد مــن الدبابــات واآلليــات املصفحــة يف محيــط الســجن ،ووضعــت الحواجــز
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ملنــع اق ـراب أهــايل املعتقلــن لالطمئنــان عــى ذويهــم املعتقلــن فيــه ،ووردت
خاصــا يف مستشــفى ترشيــن العســكري قــد
حينهــا معلومــات تفيــد بــأن جنا ًحــا ًّ
خصــص الســتقبال الوفيــات واإلصابــات ،وعــزل ً
عــزل تا ًّمــا عــن بقيــة أقســام
ومرافــق املستشــفى.

ـم املعتقلــن الذيــن يص ّنفــون
تهيمــن عــى طابــق كامــل تقري ًبــا؛ الطّابــق األ ّول يضـ ّ
بأنّهــم إســام ّيون متشــدّ دون حــدّ التكفــر،وقد أعلنــوا دولة اإلســام يف مهاجعهم،
وكانــت هــذه الدّ ولــة املســجونة تُطلِـ ُـق األحــكام وتســعى إلقامــة الحــدود ،وقــد
الحكــم بالــر ّدة ً
فعــا عــى عــد ٍد مــن املعتقلــن بتهمــة مواالتهــم للكفّــار
تــم
ُ
ّ
الســجن بعــد حــوارات
عندمــا اشــتكواللسـ ّجان مــن شــدّ ة رضب زمالئهــم لهــم يف ّ
يفـ َرض أنّهــا "فكر ّيــة" أومناظـرات "رشع ّيــة".
ـم يف مهاجعــه مك ّونـ ٍ
ـات إســام ّية جهاديّــة وســلف ّي ًة علم ّي ـ ًة
والطابــق ال ّثــاين يضـ ّ
ـف باألقـ ّـل تشــدُّ ًدا،وهــذه الدولــة ـــاملهجع ـ محكــو ٌم عليهــا بالتكفــر مــن
توصـ ُ
دولــة الطّابــق األ ّول كونهــا ال تســعى إلقامــة دولــة اإلســام ،وهــي بدورهــا تحكــم
عــى نــزالء الطّابــق األ ّول بأنّهــم خــوارج.

تــواردت بعــد ذلــك أنبــاء عــن تســليم جثــث بعــض املعتقلــن يف ســجن صيدنايــا
ألرسهــم ،فقــد ســلمت يف  16متــوز /يوليــو  2008جثــة معتقــل إســامي مــن آل
ســنو مــن عربــن ،كان قــد اعتقــل قبــل ســنتني مــن املجــزرة ،وأخــرت الســلطات
أهلــه أنــه مــات بســبب إرضابــه عــن الطعــام إال أنــه مــن املرجــح أن يكــون مــن
ضحايــا املجــزرة .وبعــد مفاوضــات مــع أرسة املعتقــل األردين جميــل عبــد اللــه
أبــو شــحادة ســلمت جثتــه لهــا يف  16آب /أغســطس  ،2008ومل يعــرف إن كان
قــد قتــل يف املجــزرة أو تحــت التعذيــب.
بعــد املجــزرة انقســم املعتقلــون إىل ثــاث فئـ ٍ
كل رشيح ـ ٍة
ـات رئيســة ،17وغــدت ّ

ـم يف مهاجعــه بق ّيــة الت ّيــارات املص ّنفــة إســام ّية معتدلــة
أ ّمــا الطابــق الثّالــث يضـ ّ
مــن اإلخــوان املســلمنيوغريهــم مــن أبنــاء التديّــن املجتمعــي العــام ،إضافــة
إىل ســجناء يســاريني وقوميــن مــن تيــارات وأحــزاب مختلفــة ،كحــزب العمــل
الشــيوعي ،والحــزب الشــيوعي/املكتب الســيايس ،وحــزب البعــث الدميقراطــي.
وهــذا الطّابــق محكــوم عليــه مــن دولــة الطّابــق األ ّولبالــردة والكفــر ،ومــن
دولــة الطّابــق ال ّثــاين بالتحلّــل والته ّتــك تــار ًة وباالنبطــاح وال ّتخــاذل تــار ًة أخــرى.

وبقيــت األخبــار تتــوارد مــن داخــل الســجن مــدة ثالثــة أيــام ،بينــا اكتفــت
ســلطة األســد بإي ـراد ترصيــح مفــاده أن معتقلــن محكومــن بجرائــم التطــرف
واإلرهــاب أقدمــوا عــى إثــارة الفــوىض واإلخــال بالنظــام العــام ،مــا اســتدعى
التدخــل املبــارش مــن وحــدة حفــظ النظــام ملعالجــة الحالــة وإعــادة الهــدوء إىل
الســجن وتنظيــم ضبــوط بحــاالت االعتــداء عىل الغــر وإلحــاق الــرر باملمتلكات
العامــة التخــاذ اإلج ـراءات القانونيــة بحــق املخالفــن.16

 - 16اللجنة السورية لحقوق اإلنسان ،مجزرة سجن صيدنايا 27 ،كانون ثاين /يناير .2009
9363=p?/org.shrc.www//:https
 - 17موقع تلفزيون سوريا" ،دول صيدنايا الثالث ..كيف نجح اللواء محمد ناصيف يف عسكرة الثورة؟" (تحقيق)،
كانون الثاين /يناير .2021
D%A7%D8%86%D9%AF%D8%8A%D9%B5%D8%-84%D9%88%D9%AF%D8%/tv.syria.www//:https
-81%D9%8A%D9%83%D9%-AB%D8%A7%D8%84%D9%AB%D8%84%D9%A7%D8%-A7%D8%8A%9
-A1%D8%A7%D8%88%D9%84%D9%84%D9%A7%D8%-AD%D8%AC%D8%86%D9%
-8A%D9%81%D9%-81%D9%8A%D9%B5%D8%A7%D8%86%D9%-AF%D8%85%D9%AD%D8%85%D9%
9F%D8%A9%D8%B1%D8%88%D9%AB%D8%84%D9%A7%D8%-A9%D8%B1%D8%83%D9%B3%D8%B9%D8%

146

وبعــد انــدالع االحتجاجــات يف ســورية يف آذار /مــارس  ،2011ذاع صيــت ســجن
ــف بأنــه مســلخ بــري؛
صيدنايــا كســجن للمــوت والتعذيــب حتــى إنــه ُو ِص َ
حيــث تحــدّ ث تقريــر لـــ "منظمــة العفــو الدوليــة" صــدر يف شــباط /فربايــر ،2017
بعنــوان "ســوريا املســلخ البــري :عمليــات الشــنق الجامعيــة واإلبــادة املمنهجــة
يف ســجن صيدنايــا بســوريا" ،18عــن أن "ســجن صيدنايــا العســكري هــو املــكان
الــذي تقــوم الدولــة الســورية فيــه بذبــح شــعبها بهــدوء .ويشــكل املدنيــون،
الذيــن تجــرؤوا عــى مجــرد التفكــر مبعارضــة الحكومــة ،األغلبيــة الســاحقة مــن
 - 18منظمة العفو الدولية" ،سوريا :املسلخ البرشي :عمليات الشنق الجامعية واإلبادة املمنهجة يف سجن صيدنايا
بسوريا" (تقرير) ،رقم الوثيقة ،MDE 24/5415/2017 :شباط /فرباير .2017
/ar/2017/5415/mde24/documents/ar/org.amnesty.www//:https
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الضحايــا .وجــرى منــذ عــام  2011إعــدام آالف األشــخاص خــارج نطــاق القضــاء يف
عمليــات شــنق جامعيــة تُن َّفــذ تحــت جنــح الظــام ،وتُحــاط بغــاف مــن الرسيــة
املطلقــة .و ُقتــل آخــرون كــر مــن املحتجزيــن يف ســجن صيدنايــا جــراء تكــرار
تعرضهــم للتعذيــب والحرمــان املمنهــج مــن الطعــام والـراب والــدواء والرعايــة
الطبيــة .ويُدفــن قتــى صيدنايــا يف مقابــر جامعيــة .وال ميكــن ألحــد أن يزعــم أن
مثــل هــذه املامرســات املنهجيــة والواســعة النطــاق تُرتكــب مــن دون تفويــض
مــن الحكومــة الســورية عــى أعــى مســتوياتها".
وأكّــدت "منظمــة العفــو الدوليــة" يف تقريــر آخــر حمــل اســم "ضعــوا حــدًّ ا
للرعــب والتعذيــب يف ســجون ســوريا" 19أنّ أكــر مــن  13ألــف شــخص أُع ِدمــوا
شــنقًا يف صيدنايــا ،بــن شــهر أيلــول /ســبتمرب  2011وشــهر كانــون األول /ديســمرب
 .2015وتت ّبــع التقريــر املراحــل التــي ميــر بهــا املعتقلــون ُقبيــل الحكــم عليهــم
باإلعــدام؛ حيــث يواجــه الضحايــا ما تســميه الســلطات الســورية بـــ "املحاكمة" يف
محكمــة امليــدان العســكرية ،وهــو إجـراء يتــم تنفيــذه مــدة دقيقــة أو دقيقتــن،
داخــل مكتــب وأمــام ضابــط عســكري ،حيــث يتــم فعل ًّيــا تســجيل اســم املعتقــل
يف ســجل املحكومــن عليهــم باإلعــدام .ويف يــوم تنفيــذ عمليــة اإلعــدام ،والــذي
يصفــه حـراس الســجن بـــ "الحفلــة" ،يتــم اقتيــاد املحكــوم عليهــم باإلعــدام مــن
زنازينهــم يف فــرة مــا بعــد الظهــر ،وتقــوم الســلطات بإبــاغ املعتقلــن بأنهــم
سـ ُينقَلون إىل ســجون مدنيــة ،التــي يعتقــد كثــرون أنهــا تتمتــع بظــروف أفضــل.
ولكــنً ،
بــدل مــن ذلــك يُنقلــون إىل غرفــة تقــع يف طابــق ســفيل مــن املبنــى،
حيــث يتعرضــون للــرب املــرح خــال ســاعات الليــل قبــل اقتيادهــم إىل "غرفــة
اإلعدام".
ونقلــت منظمــة العفــو الدوليــة عــن لســان ســجناء ســابقني مشــاهد "تعذيــب ال
ميكــن تخيلــه" ســواء عنــد القبــض عليهــم ،أو عنــد ترحليهــم بــن مراكــز االحتجاز؛
حيــث كان التعذيــب جــز ًءا مــن "حفلــة ترحيــب" تســودها انتهــاكات كثــرة عنــد
 - 19منظمة العفو الدولية" ،ضعوا حدا ً للرعب والتعذيب يف سجون سوريا" (تقرير) ،أيلول /سبتمرب .2016
/prisons-torture-syria/2016/08/campaigns/latest/ar/org.amnesty.www//:https
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الوصــول إىل الســجن .يف بعــض الحــاالت ،كان "الســجناء يتعرضــون للتعذيــب
كل يــوم مــن أجــل خــرق بســيط لقوانــن الســجن ،مبــا يف ذلــك التحــدث مــع
نــزالء آخريــن أو عــدم تنظيــف زنازينهــم" .والكثــر مــن الســجناء الذيــن أخــذت
املنظمــة شــهاداتهم قالــوا إنهــم تعرضــوا للــرب بخراطيــم بالســتيكية ،وقضبــان
مصنوعــة مــن الســيليكون ،وعــي خشــبية ،وللحــرق بأعقــاب الســجائر .وأُجـ ِـر
آخــرون عــى الوقــوف يف املــاء وتلقــي صدمــات كهربائيــة .إضافــة إىل اســتخدام
بعــض تقنيــات التعذيــب الشــائعة مثــل "بســاط الريــح" و"الــدوالب" وغريهــا.
كــا وثقــت املنظمــة حــاالت اغتصــاب وتحــرش جنــي تعــرض لهــا رجــال ونســاء
يف الســجن.
وأثنــاء ســنوات الثــورة الســورية تعاقــب عــى إدارة الســجن ثالثــة أســاء اتهمــوا
بارتكابهــم جرائــم ضــد اإلنســانية وانتهــاكات جســيمة بحــق الســجناء داخــل
ســجن صيدنايــا ،وهــم :العميــد طلعــت محفــوض الــذي لقــي حتفــه عــام ،2013
والعميــد محمــود أحمــد معتــوق الــذي تضاربــت الروايــات حــول مقتلــه أو وفاته
عــام  ،2018وأخـرًا العقيــد وســيم ســليامن حســن الــذي تــويف يف حزيـران /يونيــو
 2021إثــر نوبــة قلبيــة كــا رصح إعــام ســلطة األســد.
ويف  28متّــوز /يوليــو  2021فــرض مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة التابــع
لــوزارة الخزانــة األمريكيــة عقوبــات عــى مثانيــة ســجون ســورية تديرهــا أجهــزة
املخاب ـرات ،مــن بينهــا ســجن صيدنايــا .20وجــاء يف التقريــر أن ســجن صيدنايــا
"ميتلــك تاري ًخــا موثّ ًقــا بشــكل جيــد مــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان.
منــذ بدايــة األزمــة يف ســورية ،كان ســجن صيدنايــا هــو املــكان الــذي شــهد
اعتقــال املعارضــن الســلميني للنظــام ،وكذلــك العســكريني املشــتبه يف معارضتهــم
 - 20وزارة الخزانة األمريكية" ،الخزانة األمريكية تفرض عقوبات عىل سجون سورية ومسؤولني سوريني وجامعة
مسلحة سورية" (ترصيح) 28 ،متّوز /يوليو .2021
%A7%D8%B2%D8%AE%D8%84%D9%A7%D8%/arabic/translations/gov.state.www//:https
D8%8A%D9%83%D9%8A%D9%B1%D8%85%D9%A3%D8%84%D9%A7%D8%-A9%D8%86%D9
-AA%D8%A7%D8%A8%D8%88%D9%82%D9%B9%D8%-B6%D8%B1%D8%81%D9%AA%D8%-A9%
/88%D9%AC%D8%B3%D8%-89%D9%84%D9%B9%D8%
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للنظــام والقضــاء عليهــم .و ُير ّجــح أن مــا بــن عــرة آالف وعرشيــن ألــف معتقــل
محشــورون يف مبنيــن اثنــن يف ســجن صيدنايــا العســكري وحــده ،حيــث ُحــرم
العديــد مــن الســجناء مــن الطعــام واملــاء لفـرات طويلــة وكانــوا عرضــة للــرب
املــرح .وورد أن اآلالف مــن املعارضــن للنظــام الســوري أُع ِدمــوا خــارج نطــاق
القضــاء يف عمليــات شــنق جامعيــة يف الســجن ودفنــوا يف مقابــر جامعيــة .وتقــدّ ر
عــدة تقاريــر صــادرة عــن منظــات غــر حكوميــة أنــه تــم إعــدام مــا بــن خمســة
آالف وثالثــة عــر ألــف شــخص يف ســجن صيدنايــا العســكري بــن عامــي 2011
و .2015وتشــر التقاريــر امله ّربــة مــن املعتقلــن يف ســجن صيدنايــا العســكري
منــذ ذلــك الحــن إىل تســارع وتــرة عمليــات القتــل خــارج نطــاق القضــاء يف
ـم تصنيــف ســجن صيدنايــا العســكري وف ًقــا لألمــر التنفيــذي 13894
الســجن .وتـ ّ
لتورطــه يف ارتــكاب انتهــاكات ِ
خطــرة لحقــوق اإلنســان".
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صورة جوية لسجن السويداء املركزي (املصدر :صحيفة "املدن")

يقــع ســجن الســويداء املركــزي يف مدينــة الســويداء ،ويتألــف مــن كتلتــن بارتفــاع
 4طوابــق ،وكل كتلــة لهــا باحــة تن ّفــس خاصــة بهــا ،وجنــاح خــاص باألحــداث
وجنــاح خــاص بالســيدات .وتوجــد داخــل الســجن "مفــرز ٌة" تابعـ ٌة لـ "فــرع األمن
تتعســف يف التعامــل مــع املســاجني ،وتُ عــن يف إهانتهــم وإذاللهــم
الســيايس" ّ
ّ
وابتزازهــم ،بحســب مــا رواه معتقلــون ســابقون يف الســجن املــد ّين.

مل يكــن ســجن الســويداء املــد ّين قبــل عــام  2011مكانًــا الحتجــاز املعتقلــن
مخص ًصــا لتنفيــذ العقوبــات املحكــوم بهــا مــن قبــل املحاكــم
السياسـ ّيني ،بــل كان ّ
الجزائ ّيــة ،وللتوقيفــات القضائ ّيــةّ .إل أنّــه بعــد عــام  ،2011وبســبب اكتظــاظ
ـم ترحيــل العديــد مــن
معتقــات ســلطة األســد يف دمشــق وباقــي املحافظــات ،تـ َّ
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املعتقلــن السياسـ ّيني والناشــطني الثور ّيــن إىل ســجن الســويداء املــد ّين .وجــز ٌء كب ٌري
ـوف لصالــح "محكمــة اإلرهــاب" ،وهــذا مــا يرتّــب عب ًئــا إضاف ًّيــا
مــن هــؤالء موقـ ٌ
عــى املعتقلــن ،مــن حيــث صعوبــة حصولهــم عــى إخــاءات ســبيل وإرســالها إىل
دمشــق .وهــو مــا يرتافــق مــع فســا ٍد وت ـراخٍ مــن إدارة الســجن يف إرســال تلــك
اإلخــاءات إىل "محكمــة اإلرهــاب" .ومــن ناحيـ ٍة أخــرى يواجــه املعتقلــون صعوبة
يف التواصــل مــع محاميهــم ،باعتبارهــم كانــوا قــد وكّلوهــم ،وهــم يف دمشــق .لــذا
حدثــت شــبه قطيع ـ ٍة بــن املحامــن وموكليهــم مــن معتقــي ســجن الســويداء
املــد ّين ،وذلــك بســبب صعوبــة التن ّقــل الناجمــة عــن ظروف الحــرب .هذا مــا رتّب
أعبــا ًء إضاف ّيـ ًة أيضً ــا عــى املحامــن واملعتقلــن يف آن ،وحــال دون وقــوف املحامــن
عــى مــا يصادفــه املعتقلــون مــن مشـ ٍ
ـكالت داخــل الســجن املــد ّين يف الســويداء.
ويعــاين املعتقلــون يف ســجن الســويداء املــد ّين مــن تباعــد مهلــة جلســات املحاكمة
كل جلس ـ ٍة
أمــام "محكمــة اإلرهــاب" مــا بــن ثالثــة أشــهر وســتة أشــهر .وعنــد ّ
تتك ـ ّرر معانــاة املعتقلــن بســبب إج ـراءات النقــل إىل دمشــق ،ومــا يقــع عليهــم
ـم ميثلــون أمــام املحكمــة مــدّ ة ال تتجــاوز
مــن ابتـزا ٍز مــن إدارة الســجن .ومــن ثَـ ّ
وروتينــي ملتابعــة القض ّيــة داخــل املحكمــة.
يل
الدقائــق الخمــس كإجــرا ٍء شــك ٍّ
ٍّ
كــا يتعــ ّرض املوقوفــون لصالــح "محكمــة اإلرهــاب" إىل معاملــ ٍة ســ ّيئة مــن
بعــض ض ّبــاط الســجن وعنــارصه ،ومنهــا ابتزازهــم لقــاء اتصــالٍ
هاتفــي أو
ٍّ
موعــد زيــار ٍة أو نقــلٍ مــن مهجــ ٍع إىل آخــر تكــون ظروفــه أفضــل .إضافــة إىل
كل ذلــك ،يعــاين املســاجني مــن انعــدام الرعايــة الصح ّيــة وانعــدام النظافــة؛
ّ
إذ تنتــر يف الســجن األمــراض الجلد ّيــة والقمــل .كــا أنّ الطعــام الــذي
يقــدّ م إليهــم يصفونــه بأنّــه قليــل وســ ّيئ جــدًّ ا .ويُعــدّ ســجن الســويداء
21
املــد ّين مــن األماكــن غــر املعــدّ ة للتوقيــف لألســباب املذكــورة آنفًــا.
 - 21الخطيب ،هامم ،سجناء الرأي يف سجن السويداء ّ
املدين :إرضاب مفتوح (تحقيق) ،املدن ،نيسان /أبريل .2018
D8%A7%D8%86%D9%AC%D8%B3%D8%/25/4/2018/arabworld/com.almodon.www//:https
-86%D9%AC%D8%B3%D8%-8A%D9%81%D9%-8A%D9%A3%D8%B1%D8%84%D9%A7%D8%-A1%
D9%A7%D8%-A1%D8%A7%D8%AF%D8%8A%D9%88%D9%B3%D8%84%D9%A7%D8%
-A8%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A5%D8%-8A%D9%86%D9%AF%D8%85%D9%84%
AD%D8%88%D9%AA%D8%81%D9%85%D9%
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يف آب /أغســطس  ،2016حــارصت قــ ّوات النظــام الســجن املــدين يف الســويداء
حصــا ًرا مطبقًــا؛ وقطعــت االتصــاالت األرض ّيــة والخلويّــة عــن محيــط منطقــة
الســجن ،كــا قطعــت خدمــة اإلنرتنــت عــن املحافظــة كلّهــا ،وقامــت بقطــع
الكهربــاء وامليــاه عــن الســجن .بعدهــا دخلــت ميليشــيات "الشــبيحة" والقــوى
األمن ّيــة ورمــت قنابــل مســيلة للدمــوع ،مــا أ ّدى إىل حــاالت اختنــاقٍ داخــل
الحــي عــى املســاجني ،مــا أ ّدى إىل مــرع
وتــم إطــاق الرصــاص
الســجنَّ ،
ّ
اثنــن مــن الســجناء ،هــا محمــد قاســم رســان وفــادي محمــود ،و ُجـرِح عــر ٌة
آخــرون .ووردت بعــض املعلومــات آنــذاك تفيــد بــأنّ الســبب املبــارش هــو قيــام
إدارة الســجن بنقــل عــد ٍد مــن املســاجني لتنفيــذ حكــم اإلعــدام فيهــم ،فحصلــت
ـات أخــرى تقــول:
املواجهــات بــن الســجناء وعنــارص الســجن .بينــا وردت معلومـ ٌ
إنّ االســتعصاء كان عــى خلف ّيــة قيــام دوريّـ ٍة تابعـ ٍة لألمــن الجنــا ّيئ بإهانة ورضب
بعــض املعتقلــن أثنــاء قيامهــا بجول ـ ٍة تفتيش ـ ّي ٍة عــى أحــد املهاجــع.
ويف نيســان /أبريــل  2018ن ّفــذ املعتقلــون السياسـ ّيون يف ســجن الســويداء املــد ّين
إرضابًــا مفتو ًحــا عــن الطعــام ،دفعهــم إليــه مــا يعانونــه مــن ابت ـزاز وتد ّخــات
الفــروع األمن ّيــة بشــؤونهم داخــل الســجن ،إضافــة إىل جلســات املحاكــات
الصوريّــة والوهم ّيــة التــي يخضعــون لهــا أمــام "محكمــة اإلرهــاب" و"املحكمــة
امليدان ّيــة" ،ومــا يصــدر عنهــا مــن أحــكام جائــرة وغــر قانون ّيــة تصــدر بحقهــم،
ويعدّ ونهــا باطل ـ ًة.
ويحتجــز يف ســجن الســويداء املركــزي رغيــد الططــري ،عميــد املعتقلــن الســور ّيني
يف ســجون النظــام ،منــذ عــام  ،2016وهــو الــذي اعتقــل يف عــام  .1981ويف 14
نيســان /أبريــل  ،2018شـ ّيعت قريــة "الكفــر" (جنــويب محافظــة الســويداء) أحــد
أقــدم معتقــي الــرأي مــن الســويداء ،حســن ســليامن حديفــة الــذي تــويف يف
تعســف ًّيا وتنقّلــه بــن أكــر
ســجن الســويداء املــد ّين ،بعــد  30عا ًمــا مــن اعتقالــه ّ
مــن ســجن إىل أن اســتق ّر بــه املطــاف يف ســجن الســويداء املــد ّين.
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ويف نيســان /أبريــل  2017أكّــدت "الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان" 22أن اللواء
فــاروق عمـران ،قائــد رشطــة محافظــة الســويداء ،زار ســجن الســويداء املركــزي،
والتقــى مــع املحتجزيــن أصحــاب ال ُّتهــم الجنائيــة والسياســية ،وقــدَّ م لهــم عرضً ــا؛
بــأن ينضمــوا إىل صفــوف جيــش النظــام الســوري ،أو امليليشــيات املحليــة أو حتــى
تحــت قيــادة امليليشــيات األجنبيــة ،اإليرانيــة والعراقيــة بشــكل رئيــس ،ذلــك يف
خطــوة أوىل التخــاذ إجـراءات الحقــة بهــدف اإلفـراج عــن األســاء املنتقــاة مــن
قيــادة الســجن .وبعــد هــذا العــرض ،قامــت هيئــة النشــاطات بجــوالت مســتمرة
عــى أقســام املحتجزيــن يف ســجن الســويداء املركــزي لجمــع أســاء الراغبــن
بالقتــال والتجنيــد لصالــح النظــام الســوري .وبحســب مــا جــاء يف تقريــر الشــبكة
نفســه ،فــإن قيــادة الســجن وافقــت عــى اإلف ـراج عــن املعتقلــن بتهـ ٍـم جنائيــة
كالقتــل والرسقــة واملخــدرات ،بينــا تــم رفــض جميــع املحتجزيــن املتهمــن بتهـ ٍـم
سياســية .ويف ترشيــن الثــاين /نوفمــر  2020تــويف ســجينان يف "ســجن الســويداء
املركــزي" إثــر حالــة تســمم ،وإهــال إدارة الســجن لهــا يف عــدم نقلهــا إىل
املستشــفى ،بحســب مــا ذكرتــه "شــبكة الســويداء  "24املحليــة.

 -22الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" ،النظام السوري يستخدم املعتقلني لديه يف عمليات التجنيد يف قواته"
(تقرير) ،نيسان /أبريل .2017
/7960/29/04/2017/arabic/org.sn4hr//:https
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صورة جوية لسجن حامة املركزي (املصدر" :سوريون من أجل الحقيقة والعدالة")

يقــع ســجن حــاة املركــزي غــريب مدينــة حــاة ،ويطــل مــن جهــة الشــال عــى
نهــر العــايص ،ومــن جهــة الغــرب عــى املدينــة الصناعيــة ،ويلفــه من باقــي جهاته
حــي القصــور .وبحســب تقريــر خــاص لـــ "اللجنــة الســورية لحقــوق اإلنســان"
أصدرتــه عــام  ،201523فــإنّ ســجن حــاة املركــزي يضــم نحــو ألــف معتقــل،
يتوزّعــون عــى أجنحــة ،وف ًقــا للتهــم التــي اعتقلــوا عــى أساســها ،حيــث يضــم
الســجن :جنــاح الرسقــة ،وجنــاح القتــل ،وجنــاح الدعــارة واالغتصــاب ،وجنــاح
املحكومــن ،وجنــاح املخــدرات ،وجنا ًحــا ملرتكبــي الجرائــم املتفرقــة ،إضافــة إىل
جنــاح اإلرهــاب والشــغب (وفيــه أكــر عــدد مــن الســجناء) الــذي يضــم معتقلــن
مشــاركني يف الحــراك املناهــض لســلطة األســد بتهــم مختلفــة (تظاهــر ،إغاثــة،
متويــل إرهــاب ،)...إال أنّ عــد ًدا مــن هــؤالء املعتقلــن مل يُشــارك يف أي نشــاط ،وتم
- 23اللجنة السورية لحقوق اإلنسان" ،تقرير خاص عن سجن حامة املركزي" 14 ،آب /أغسطس .2015
AOv=psig&3D22526%3Fp%2F%org.shrc.2Fwww%2F%3A%https=url&i=sa?url/com.google.www//:https
0CAkQjhxq=ved&vfe=cd&images=source&1627306497050000=ust&Vaw2JxnnX6eTc3725rjWgfSLj
vECFQAAAAAdAAAAABAF_FwoTCNj386Kr
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اعتقالهــم مــن الحواجــز األمنيــة يف مناطــق مختلفــة ،وأُجـ ِـروا تحــت التعذيــب
عــى االعـراف بتهــم تـراوح مــن متويــل اإلرهــاب (وهــي تهمــة مشــركة تقري ًبــا
ملعظــم املعتقلــن) إىل املشــاركة يف أعــال عســكرية.
ويعــاين الســجناء مــن الخدمــات الســيئة داخــل الســجن ،حيــث يُقــدَّ م لهــم طعــام
رديء ،يدفعهــم لتجنبــه ورشاء الطعــام باالعتــاد عــى مــا يصلهــم مــن ذويهــم
مــن أمــوال ،وهــو أمــر يرهــق األهــايل نتيجــة لغــاء األســعار داخــل الســجن.
كــا يُعانــون مــن تــر ّدي الرعايــة الصحيــة يف الســجن؛ حيــث يتــوىل طبيــب واحــد
مســؤولية الســجناء جمي ًعــا ،وال يقــوم ً
أصــا بفحــص املــرىض منهــم ،ويكتفــي
بإعطــاء املســكنات فيــا إذا قــرر تقديــم العــاج للمريــض ،أيًّــا كان نــوع مرضــه.
هــذا إضافــة إىل االنتهــاكات التــي يتعـ ّرض لهــا املعتقلون أثنــاء نقلهــم للمحاكامت
أمــام "محكمــة اإلرهــاب" يف دمشــق ،حيــث يتــم نقلهــم بدوريــات إىل ســجن
حمــص ،فيتــم إيداعهــم هنــاك مــدة أســبوع تقري ًبــا يف غرفــة تُســمى "غرفــة
األمانــات" ،قبــل أن ُينقلــوا إىل دمشــق ،ويعــودوا إىل األمانــات مــرة أخــرى ،يف
انتظــار إعادتهــم إىل ســجن حــاة املركــزي.
ـزي ،إرضابًا مفتو ًحا
ويف حزيـران /يونيــو  ،2015بــدأ املعتقلون يف ســجن حــاة املركـ ّ
عــن الطعــام ،احتجا ًجــا عــى األحــكام الجائــرة التــي أصدرتهــا محكمــة مكافحــة
ـعبي ضــد
اإلرهــاب يف دمشــق بحـ ّـق نحــو  50معتقـ ًـا مــن معتقــي الح ـراك الشـ ّ
النظــام .وقــام املعتقلــون بإنهــاء اإلرضاب يف اليــوم الســادس مــن بدئــه .وبعدهــا
قامــت إدارة الســجن بتغيــر سياســتها بالتعامــل مــع املعتقلــن ،ونقلــت عــد ًدا
مــن املعتقلــن إىل ســجون أخــرى ،يف محافظــات مختلفــة ،وقامــت بالتشــديد
عــى الســجناء والتضييــق عليهــم؛ حيــث أنشــأت فر ًعــا للتحقيــق داخــل الســجن،
واســتخدمت التعذيــب كأداة للتحقيــق ،كــا هــو الحــال يف األفــرع األمنيــة ،مــع
الحبــس يف املنفــردات .وبلــغ التعذيــب ذروتــه يف شــهر آب /أغســطس مــن عــام
2015؛ حيــث تشــوهت أجســاد معتقلــن مــن آثــار الــرب والتنكيــل .وهــذا مــا
أدى إىل قيــام املعتقلــن باســتعصاء يف الرابــع عــر مــن آب /أغســطس ،2015
حيــث قــام النظــام بحصــار الســجن ،واســتقدم عنــارص مــن حفــظ النظــام محـ ً
ـاول
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اقتحــام الســجن باســتخدام قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع ،والقنابــل الدخانيــة.24
عقــب هــذا االســتعصاء رضــخ النظــام ملطالــب قدمهــا الســجناء ،مــن بينهــا تغيــر
مديــر الســجن ،وتعديــل اللجنــة األمنيــة ،ونقــل الســجناء املعزولــن يف ســجون
انفراديــة إىل ســجون عامــة .كــا جــاءت لجنــة مشـكّلة مــن إدارة الســجون ،ومــن
وزاريت الداخليــة والعــدل ،وبحضــور رؤســاء األفــرع األمنيــة يف محافظــة حــاة،
وقامــت بالتحقيــق مــع املعتقلــن والكشــف عــى آثــار تعذيبهــم ،واألســباب التــي
أ ّدت إىل قيــام املعتقلــن باالســتعصاء ،وبعــد تثبيــت أقــوال املعتقلــن وضبــاط
إدارة الســجن ،تــم إغــاق التحقيــق بعــد الوعــود مبحاســبة املســيئني مــن الرشطــة
والضبــاط ،وإحالــة املطالــب املتعلّقــة باألحــكام الجائــرة واملحاكــات الهزليــة
والصوريــة إىل وزاريت العــدل والدفــاع ،ليتــم معالجــة ملفــات دعــاوى املعتقلــن
املوقوفــن واملحكومــن مــن قبــل محكمــة قضايــا اإلرهــاب يف دمشــق ،ومحكمــة
امليــدان العســكرية .ولكــن بقيــت هــذه الوعــود فارغــة ،مــن دون مضمــون ،أو
أي خطــوة حقيقيــة تــم التعهــد بحلهــا مــن قبــل النظــام.
ومــع اســتمرار تصاعــد املطالبــة مــن املعتقلــن بإلغــاء أحــكام محكمــة اإلرهــاب،
والتــي كان العــدد األكــر منهــا اإلعــدام والســجن املؤبــد ،واملطالبــة مبحاكــات
عادلــة ونزيهــة ،وكالعــادة كانــوا ال يتلقــون غــر الوعــود ،قــام املعتقلــون
بــاإلرضاب عــن املثــول أمــام املحكمــة يف دمشــق ،وبعــد عــدة مفاوضــات وأمــام
إرصار املعتقلــن عــى مطالبهــم ،أصــدرت إدارة الســجن أمــ ًرا شــفه ًّيا بعــدم
إجبــار املعتقــل الــذي يرفــض املثــول أمــام محكمــة اإلرهــاب ،عــى مســؤوليته
الشــخصية ،وهــذا مــا يجعــل املحكمــة تصــدر أحكا ًمــا غيابيــة عــى املتغيبــن عــن
جلســاتهم .فمحكمــة قضايــا اإلرهــاب يف دمشــق هــي محكمــة اختصــاص قضائيــة
عليــا ،ومركزيــة وال يوجــد لهــا فــروع يف باقــي املحافظــات ،ولذلــك تقــوم إدارة
الســجون بتســيري قوافــل أســبوعية للمعتقلــن مــن الســجون املدنيــة واملختلفــة يف
القطــر ،إىل ســجن عــدرا يف العاصمــة دمشــق ،ويتــم املثــول أمــام املحكمــة لهــؤالء
 -24مع العدالة" ،االستعصاء الكبري يف سجن حامة املركزي ( "1تقرير) 30 ،أيلول /سبتمرب .2018
html.974/victims/ar/org.justice-pro//:https
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املعتقلــن بســوقهم بشــكل يومــي مــن ســجن عــدرا ،وبحســب تاريــخ الجلســات،
ضمــن أكــر الظــروف إهان ـ ًة للتعامــل مــن عنــارص الرشطــة ،واإلهانــة األكــر يف
طريقــة النقــل عــر ســيارات مخصصــة لنقــل اللحمــة ،وهــي عبــارة عــن ســيارات
عســكرية بصنــدوق معــدين كبــر لهــا نوافــذ بطــول  40ســم وعــرض  20ســم،
مغلقــة بشـ ٍ
ـبك معــد ٍّين صغــر الفتحــات ،ويكــون املعتقلــون مقيديــن بسلســل ٍة
معدني ـ ٍة واحــدة مــع بعضهــم ،هــذه الطريقــة املعــرف عليهــا واملتبعــة يف نقــل
املعتقلــن مــن الســجون إىل ســجون أخــرى أو مــن الســجون إىل املحاكــم ،وهــذه
الطريقــة أشــبه بنقــل الحيوانــات .
ويف نيســان /أبريــل  2016ســلمت إدارة الســجن ثالثــة معتقلــن موقوفــن لصالــح
محكمــة امليــدان العســكرية ،لدوريــة للرشطــة العســكرية ،وذلــك بنــا ًء عــى
مذكـرات إحضــار إىل املحكمــة ،مــن دون معرفــة ســبب اإلحضــار ،وقــد تبـ ّـن فيــا
ـم تنفيــذ حكــم اإلعــدام
بعــد للســجناء بــأنَّ اثنــن مــن هــؤالء املعتقلــن قــد تـ َّ
بحقهــا يف ســجن صيدنايــا ،وهــذا مــا جعلهــم يتخــذون قــرا ًرا بعــدم تســليم
أي معتقــل لدوريــات الرشطــة العســكرية ،املُحــرة مــن قبــل محكمــة امليــدان
العســكرية.
ويف تاريــخ  30نيســان /أبريــل  2016حــرت دوريــة للرشطــة العســكرية ،القتيــاد
جعل
خمســة معتقلــن إىل ســجن صيدنايــا ،فامتنــع املعتقلــون مــن تســليمهم ،مــا َ
إدارة الســجن تقــوم بالتصعيــد وتهديــد املعتقلــن بالعقوبــات الشــديدة يف حــال
رص فيهــا املعتقلــون
مل يسـلِّموا املعتقلــن املطلوبــن ،ودارت مفاوضــات ليومــن ،أ َّ
عــى عــدم تســليم رفاقهــم ،وهــذا مــا جعــل اإلدارة وعــى لســان قائــد رشطــة
حــاة ،تهــدد بتســليم الســجن للجيــش والقــوات املســلحة ،ليقــوم هــو بســحب
املعتقلــن املطلوبــن ومعاقبــة الســجن ،وكانــت الـرارة التــي ف َّجــرت االســتعصاء
25
الكبــر يف  2أيــار /مايــو .2016

 - 25عامر حسني الحاج" ،االستعصاء الكبري يف سجن حامه املركزي ( "2تقرير) ،مع العدالة 08 ،ترشين أول  /أكتوبر .2018

A%D8%-A9%D8%8A%D9%A8%D8%B1%D8%B9%D8%84%D9%A7%D8%/victims/ar/org.justice-pro//:https
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 1-4سجن دمشق املركزي (سجن عدرا)

صورة جوية لسجن دمشق املركزي (املصدر« :مع العدالة»)

يقــع ســجن دمشــق املركــزي (ســجن عــدرا) شــال رشق دمشــق ،وهــو أكرب ســجن
مــدين يف ســورية ،يتبــع مبــارشة لــوزارة الداخليــة ،ويحتــوي عــى أربعــة عــر
خصصــان للجرائــم
جنا ًحــا موزعــة حســب أنــواع الجرائــم :فالعن ـران  11وُ 12م َّ
املتعلقــة باملتاجــرة باملخــدرات ،ومعــزوالن عــن باقــي العنابــر ملنــع اختــاط تجــار
املخــدرات بباقــي الســجناء .وكذلــك العنــر  ،2معــزول ويقبــع فيــه املعتقلــون
اإلســاميون .أمــا العنــر  7فهــو مخصــص لجرائــم الدعــارة واآلداب ،والعنــر 8
مخصــص لجرائــم القتــل والــروع يف القتــل واالعتــداء ،بينــا يقــع العنــر 13
تحــت األرض ،وهــو مخصــص للمعاقبــن .ويســتوعب الســجن نحــو  2600نزيــلٍ ،
ّإل أنــه حــوى داخلــه أكــر مــن هــذا العــدد بعــد عــام 2011؛ فمنــذ انــدالع الثــورة
الســورية يف آذار /مــارس  ،2011اس ـ ُتخدم ســجن عــدرا ليكــون مكانًــا الحتجــاز
الس ـلْميني؛ وقــد أدت هــذه
أعــداد كبــرة مــن الســجناء السياســيني والناشــطني ِّ
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الزيــادة الكبــرة يف عــدد النــزالء إىل تحـ ُّول الســجن إىل بــؤرة للفســاد عــر ابتـزاز
النــزالء فيــه ،بالتزامــن مــع تدهــور الخدمــات فيــه .وبحســب شــهادات معتقلــن،
فــإن موضــع املنامــة يحتــاج إىل دفــع أجــرة ،كــا يتعــرض املعتقلــون البت ـزازات
دوريــة مــن الحــرس الذيــن يطلبــون منهــم املــال مقابــل تحســن أحوالهــم داخــل
الســجن زاعمــن أنهــم قــادرون عــى تحصيــل إخــاء ســبيل للمعتقــل.
وبحســب منظمــة "مــع العدالــة" 26فإنــه يوجــد جنــاح خــاص باملعتقلــن
السياســيني تديــره فــروع أمنيــة بــإرشاف مــن شــعبة األمــن الســيايس ،وال عالقــة
إلدارة الســجن املــدين مبــا يحصــل داخلــه .وبجانــب ســجن دمشــق املركــزي هنــاك
ســجن مخصــص للنســاء ،يضــم نســا ًء بعضهــن تحــت الســن القانونيــة وأخريــات
ك ـ ّن حوامــل واضطــررن للــوالدة يف الســجن مــن دون تحويلهــن إىل املشــايف أو
حتــى بحضــور طبيــب .ويتعــرض املعتقلــون واملعتقــات يف الســجن للتعذيــب
والــرب واإلهانــات مــن العنــارص القامئــن عــى حراســة الســجن وبأوامــر مــن
املســؤولني .كذلــك تحدثــت تقاريــر حقوقيــة عــن وفــاة معتقلــن يف ســجن عــدرا
نتيجــة اإلهــال الصحــي وانعــدام الرعايــة .وتنســق إدارة الســجن مــع الفــروع
األمنيــة األخــرى التــي تح ـ ّول إليــه املعتقلــن يف معظــم األحيــان ليصبــح مرك ـ ًزا
لتجمــع أولئــك الذيــن ينتظــرون حكــم محكمــة اإلرهــاب عليهــم.
يف حزي ـران /يونيــو  2016ســجلت "الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان" زيــارة
لجنــة أمنيــة تابعــة للنظــام الســوري ســج َن عــدرا املركــزي مبحافظــة ريف دمشــق
وقدَّ مــت للمعتقلــن عرضً ــا لإلفـراج عنهــم ،مقابــل االلتحــاق يف صفــوف القــوات
التــي تُقاتــل إىل جانــب النظــام الســوري ،ووزَّعــت اللجنــة ورقــة اتفــاق عــى
 - 26مع العدالة ،سجن عدرا … نقطة وصل الفروع األمنية في سورية (تقرير) ،كانون الثاني
 /يناير .2020
/reports/views_news/uncategorized/ar/org.justice-pro//:https
-A9%D8%8A%D9%A8%D8%B1%D8%B9%D8%84%D9%A7%D8%
-A7%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D8%-86%D9%AC%D8%B3%D8%
-84%D9%B5%D8%88%D9%-A9%D8%B7%D8%82%D9%86%D9%
-B9%D8%88%D9%B1%D8%81%D9%84%D9%A7%D8%
html.85%D9%A3%D8%84%D9%A7%D8%
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الراغبــن منهــم بالتجنيــد وطلبــت أن يقــوم الســجني بالبصــم عليهــا ،إىل أن
يتــم اســتدعاؤهم مــرة أخــرى ،إلطــاق رساحهــم ،وعــر تواصلنــا مــع عــدد مــن
املعتقلــن يف ســجن عــدرا املركــزي أخربونــا أن االتفــاق مل يدخــل ح ِّيـ َز التنفيــذ يف
ـمل املحكومــن بتهـ ٍـم جنائيــة،
األقســام املخصصــة للمعتقلــن السياســيني ،بــل شـ َ
أو بالســجن لســنوات طويلــة.27

 - 27النظام السوري يستخدم املعتقلني لديه يف عمليات التجنيد يف قواته ،مرجع سابق.
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 1-5سجن حلب املركزي

صورة جوية لسجن حلب املركزي (املصدر :مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا")

يقــع الســجن يف القســم الشــايل مــن حلــب وبالتحديــد شــال مشــفى الكنــدي
وبجانــب مخيــم حنــدرات لالجئــن الفلســطينيني ،ويتألــف مــن ثالثــة أبنيــة وهــي
البنــاء القديــم والبنــاء الثــاين والبنــاء الثالــث امللحــق؛ ويتألــف البنــاء القديــم مــن
أربعــة طوابــق ،وكل طابــق يحتــوي عــى ســتة أجنحــة ،وكل جنــاح فيــه عــر
غــرف .وبالنســبة إىل البنــاء الثــاين فهــو مخصــص للمتهمــن بتعاطــي املخــدرات
واإلتجــار بهــا ،أمــا املبنــى الثالــث امللحــق فيضــم ســج ًنا للنســاء وآخــر لألحــداث.
ومنــذ انطــاق الثــورة الســورية تــم تحويــل آالف املعتقلــن السياســيني والناشــطني
الثوريــن إىل ســجن حلــب؛ حيــث ارتكــب بحقهــم أخطــر االنتهــاكات مــن قتــل
وتعذيــب وتجويــع وإهــال صحــي وظــروف محيطــة قاهــرة ،مــا أدى إىل احتجاج
املعتقلــن فيــه عــام .2012
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وأكــدت منظــات حقوقيــة يف نيســان /أبريــل  2013وفــاة أكــر مــن مئــة معتقــل
تقصــد النظــام عــدم
بســبب انتشــار أم ـراض الســل والجــرب بــن املعتقلــن مــع ّ
معالجتهــم .وجــاء يف شـ ٍ
ـهادات ملعتقلــن ،أنــه كان يتــم دفــن املــوىت الذيــن مــات
معظمهــم بســبب األمـراض وســوء الرعايــة الصح ّيــة يف مقابــر جامعيــة يف باحــات
الســجن ،بــإرشاف العقيــد نضــال العبــد اللــه وبأوامــر مــن رئيــس الســجن خــال
فــرة حصــاره ،العقيــد مدحــت الحســن .28وتعددت أســباب املوت يف ســجن حلب
املركــزي بــن ســوء التغذيــة وانعــدام األدويــة والتعذيــب واإلعــدام امليــداين .ومــع
محــاوالت الفصائــل املعارضــة اقتحــام الســجن عــام  ،2013كان املســؤولون عــن
الســجن يهــددون بإعــدام املعتقلــن ،وبالفعــل أعدمــوا الع ـرات منهــم ورمــوا
جثثهــم مــن أعــى بنــاء الســجن.
ويف شــباط /فربايــر  2014ذكــر "املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان" 29أن عرشيــن
ســجي ًنا قضــوا نحبهــم يف ســجن حلــب املركزي جـراء نقص املــواد الغذائيــة والطبية
والــرد الشــديد يف الســجن .وكان املرصــد الســوري قــد قــدّ ر عــدد الســجناء الذيــن
فارقــوا الحيــاة يف ســجن حلــب املركــزي بســبب القصــف ونقــص الــدواء والطعــام
وتفــي الســل والجــرب واإلعــدام ،بــن نيســان /أبريــل وحزي ـران /يونيــو ،2013
بأكــر مــن مئــة ســجني.

-28عيل ،مايا ،مع العدالة" ،سجن حلب املركزي :مقر لإلعدامات امليدانية وأشكال التعذيب" (تقرير) ،كانون الثاين/
يناير .2020
A%D8%B1%D8%B9%D8%84%D9%A7%D8%/reports/views_news/uncategorized/ar/org.justice-pro//:https
D8%85%D9%84%D9%A7%D8%-A8%D8%84%D9%AD%D8%-86%D9%AC%D8%B3%D8%-A9%D8%8A%D9%8
D8%AF%D8%B9%D8%A5%D8%84%D9%84%D9%-B1%D8%82%D9%85%D9%-8A%D9%B2%D8%83%D9%B1%
html.AA%D8%A7%D8%85%D9%A7%
 - 29املرصد السوري لحقوق اإلنسان" ،مرصع  20سجي ًنا جو ًعا يف سجن حلب" (ترصيح) ،شباط /فرباير .2014
-a7%d8%86%d9%8a%d9%ac%d8%b3%d8%-20-b9%d8%b1%d8%b5%d8%85%d9%/com.syriahr.www//:https
%�80%e2%a8%d8%84%d9%ad%d8%-86%d9%ac%d8%b3%d8%-8a%d9%81%d9%-a7%d8%b9%d8%88%d9%ac%d8%
/31000/8e
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 1-6سجن البالونة

صورة جوية لسجن البالونة (املصدر»:مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا»)

ســجن البالونــة (الســجن العســكري الثالــث) يقــع يف حــي "بــاب تدمــر" بالقــرب
مــن فــرع املخابـرات الجويــة يف مدينــة حمــص ،وكان ســابقًا مركـ َز إيــداع مؤقــت
للمعتقلــن العســكريني املتخلفــن أو الفاريــن مــن الخدمــة العســكرية ،قبــل
تقدميهــم للمحاكمــة العســكرية ،وتحويلهــم إىل الســجون العســكرية .وتــرف
عــى الســجن الرشطــة العســكرية ،ويتبــع لــوزارة الدفــاع.30
ويتألــف مبنــى الســجن مــن ثالثــة طوابــق؛ واحـ ٍد منهــا فقــط فــوق األرض ظاهــر
للعيــان ،وهــو مخصــص إلدارة الســجن ،وطاب َقــن تحــت األرض للمعتقلــن ،فيهــا
 12جنا ًحــا ،ســتة يف كل طابــق .ويف الســجن جناحــان للمعتقلــن األمنيــن املح َّولــن
 - 30الصفحة الرسمية للهيئة السورية لفك األرسى واملعتقلني ،أيلول /سبتمرب .2019
/2672628009434575/posts/SyrianCRD/com.facebook.www//:https
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مــن ســجن صيدنايــا وســجن تدمــر ،ممــن خضعــوا ملحاكــم ميدانيــة وانتهــت
مخصــص للمعتقلــن األمنيــن ممــن
فرتتهــم "التأديبيــة" ،إضافــة إىل جنــاح ّ
هــم تحــت الســن القانونيــة .كــا يضــم الســجن مهجعــن مخصصــن للضبــاط
املوالــن املعتقلــن ،وهــؤالء يســمح لهــم بالزيــارات ،والتجــول يف الباحــة ،وإدخــال
الراديــو والغــاز والتبــغ ،واســتخدام الهواتــف .إضافــة إىل وجــود مهجعــن لتجــار
املخــدرات ،ومهجعــن للشــبيحة وعنــارص "الدفــاع الوطنــي" مــن الذيــن ثبــت
تعاملهــم مــع املعارضــة.
وبعــد انــدالع الثــورة الســورية بــات ســجن البالونــة مكانًــا الحتجــاز املعتقلــن
السياســيني وناشــطي الثــورة مــن الرشائــح والفئــات كافــة ،والذيــن مورســت
بحقهــم أبشــع أســاليب التعذيــب .وقــد منعــت إدارة الســجن املعتقلــن مــن
التجــول يف املمـرات أو الخــروج إىل باحــة الســجن ،وقدمــت لهــم وجبــات طعــام
رديئــة ال تكفيهــم ،إضافــة إىل أن امليــاه يف الســجن غــر صالحــة للــرب ،والرعايــة
الصحيــة معدومــة فيــه؛ فبــن عامــي  2018و 2019تســبب مــرض السـ ّـل بوفــاة
عــرات املعتقلــن يف ســجن البالونــة ،وســط تكتــم شــديد مــن إدارة الســجن
التــي مل تعلــن عــن أســاء املتوفــن.31
وميــر املعتقلــون الذيــن يُنقَلــون مــن بعــض املحافظــات الســورية إىل دمشــق
بســجن البالونــة ،حيــث تكــون االس ـراحة يومــن أو ثالثــة أيــام؛ اس ـراحة تشــبه
املــوت.32
- 31املدن" ،سجن البالونة :السل يتفىش" (تحقيق) ،نيسان /أبريل .2019
D9%A7%D8%-86%D9%AC%D8%B3%D8%/2/4/2019/arabworld/com.almodon.www//:https
-84%D9%B3%D8%84%D9%A7%D8%-8A%D9%86%D9%88%D9%84%D9%A7%D8%A8%D8%84%
89%D9%B4%D8%81%D9%AA%D8%8A%D9%
 -32منى ،محمد" ،سجن البالونة :محطة التعذيب بني األفرع والسجون السورية" (تقرير) ،مع العدالة ،أيار /مايو
.2019
-A9%D8%8A%D9%A8%D8%B1%D8%B9%D8%84%D9%A7%D8%/victims/ar/org.justice-pro//:https
-A9%D8%86%D9%88%D9%84%D9%A7%D8%A8%D8%84%D9%A7%D8%-86%D9%AC%D8%B3%D8%
-A8%D8%8A%D9%B0%D8%B9%D8%AA%D8%84%D9%A7%D8%-A9%D8%B7%D8%AD%D8%85%D9%
html.86%D9%8A%D9%A8%D8%
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ويف عــام  2019ســمحت إدارة الســجن لــذوي املعتقلــن ،الذيــن شــارفت
محكوميتهــم عــى االنتهــاء ،بزيــارة أســبوعية ،مــدة خمــس دقائــق ،مــن خلــف
الشــبك.
ـرف العقيــد نـزار الحســن ،عــى إدارة الســجن ،ويســاعده ضابطــان؛ أحدهــا
ويُـ ُ
مســؤول عــن ضبــط املهاجــع ،وآخــر طبيــب عســكري مســؤول عــن صحــة
املعتقلــن .ويوجــد يف الســجن دامئًــا عنــارص يتبعــون لألمــن العســكري ،إضافــة إىل
كتيبــة "حفــظ النظــام" تتخــذ مــن البنــاء املجــاور للســجن مقـ ًّرا لهــا ،وأوكل لهــا
مهمــة تأمــن الســجن مــن الخــارج والتدخــل عنــد الطــوارئ.
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 - 2املستشفيات
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 2 - 1مشفى ترشين العسكري

يقضــون يف األفــرع األمنيــة تحــت التعذيــب ،وهــذا مــا أكدتــه الصــور التــي قــام
قيــر بترسيبهــا؛ حيــث تنتهــي ملفــات وصــور املعتقلــن الذيــن يلقــون حتفهــم
يف جميــع األفــرع األمنيــة بدمشــق ،إىل مشــفى ترشيــن العســكري الســتخراج
شــهادات تؤكــد وفاتهــم بالســكتة القلبيــة أو أم ـراض أخــرى .وقــد اســتخرجت
املشــفى الشــهادات التــي تثبــت وفــاة املعتقلــن مــن دون أي وجــود لجثثهــم أو
أي إثبــات آخــر ســوى الورقــة املختومــة مــن املشــفى.33
وعــى الرغــم مــن قيــام املشــفى بتســليم جثــث املعتقلــن الذيــن يستشــهدون
تحــت التعذيــب يف بدايــة الثــورة الســورية إال أن الكــم الكبــر مــن القتــل الــذي
ِ
يكتــف النظــام
فــاق التصــور والتفنــن فيــه أيضً ــا حــال دون ذلــك الحقًــا .ومل
وشــبيحته بتعذيــب املعتقلــن الداخلــن إىل مشــفى ترشيــن العســكري ،بــل قــام
أيضً ــا بتحويــل املشــفى إىل ثكنــة عســكرية ،حيــث انتــر القناصــة عــى بنائــه،
واآلليــات العســكرية واألســلحة الثقيلــة يف ســاحته والتــي أمطــرت حرســتا وبــرزة
بالقذائــف والصواريــخ ،وقــد قامــت قــوات األســد بحفــر خنــدق محيــط باملشــفى
وذلــك تفاديًــا لتســلل فصائــل املعارضــة املســلحة إليــه.

صورة ملشفى ترشين العسكري (املصدر :موقع "مع العدالة")

يقــع مشــفى ترشيــن العســكري يف الجهــة الشــالية الرشقيــة مــن دمشــق بــن
حــي ترشيــن وحــي بــرزة وحرســتا؛ افتتــح املشــفى رســم ًّيا عــام  1976بهــدف
عــاج الضبــاط والعســاكر يف الجيــش الســوري ،إضافــة إىل إجـراء عمليــات مخفضة
لعائــات الضبــاط ،كعمليــات القلــب والعمــود الفقــري وزرع النقــي والجراحــة
العظميــة .ويتألــف مبنــى املشــفى مــن عــرة طوابــق وأبنيــة ملحقــة بــه.
ومــع بدايــة الثــورة الســورية يف آذار /مــارس  ،2011بــدأ املستشــفى باســتقبال
املصابــن مــن الثــوار واملتظاهريــن وكانــت البدايــة مــع أحــداث "مســاكن صيــدا"
يف محافظــة درعــا ،يف  29نيســان /أبريــل 2011؛ عندمــا ارتكــب النظــام مجزرتــه
الشــهرية بحــق املتظاهريــن واعتقــل عــد ًدا كبـ ًرا منهــم.

وتفيــد تقاريــر كثــرة أن املستشــفى يســتقبل يوم ًّيــا عــرات الجثــث التــي
تعــود إىل عنــارص النظــام املقتولــن عــى جبهــات القتــال ،إضافــة إىل عــدد كبــر
مــن الجرحــى .وأحيانًــا كانــت ته ـ ّرب جثــث قتــى النظــام مــن البــاب الخلفــي
للمستشــفى ،خوفًــا مــن أهــايل العســاكر املقتولــن .هــذا إضافــة إىل انتشــار
معلومــات تفيــد بضلــوع رئاســة املشــفى وبعــض األطبــاء بتجــارة األعضــاء
 - 33مع العدالة" ،مشفى ترشين العسكري :جزارون عىل هيئة أطباء" (تقرير) ،حزيران /يونيو .2019
A%D8%B1%D8%B9%D8%84%D9%A7%D8%/reports/views_news/uncategorized/ar/org.justice-pro//:https
D8%-86%D9%8A%D9%B1%D8%B4%D8%AA%D8%-89%D9%81%D9%B4%D8%85%D9%-A9%D8%8A%D9%8
88%D9%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%-8A%D9%B1%D8%83%D9%B3%D8%B9%D8%84%D9%A7%
html.89%D9%84%D9%B9%D8%-86%D9%

اختــص مشــفى ترشيــن العســكري باســتخراج شــهادات الوفــاة للمعتقلــن الذيــن
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وتهريبهــا.
واشــتهر عــدد مــن العاملــن يف مشــفى ترشيــن العســكري مبــدى إجرامهــم
وتنكيلهــم باملعتقلــن الــذي كانــوا ينقلــون إىل املشــفى ،وقــد وثّقــت "تنســيقية
أطبــاء دمشــق" 34بعــض أســائهم ،وهــي :العميــد الطبيــب مفيــد درويــش،
ـص جراحــة عظميــة،
رئيــس قســم اإلســعاف ،والعقيــد الطبيــب معــن ســليم ،مختـ ّ
مختــص جراحــة عظميــة ،والعقيــد الطبيــب
والعقيــد الطبيــب مهنــد زيــود،
ّ
ـص جراحــة عظميــة ،والعقيــد الطبيــب إســاعيل كيــوان،
أحمــد إســكندر ،مختـ ّ
طــب رشعــي ،والعقيــد الطبيــب أكــرم عيــى ،مختــص جراحــة بوليــة ،والنقيــب
الطبيــب أحمــد الحســن ،طبيــب مقيــم ،مختــص جراحــة عظميــة ،والطبيــب عبــد
الرحيــم الحســن ،طبيــب مقيــم ،ومختــص جراحــة عظميــة ،والطبيــب محمــد
فنــدي ،طبيــب مقيــم ،مختــص جراحــة عامــة ،والنقيــب الطبيــب رامــي شــامية،
طبيــب مقيــم ،مختــص جراحــة عامــة ،والطبيــب خلــدون شــحادة ،طبيــب مقيــم،
مختــص جراحــة بوليــة ،والطبيــب باســل خــدام ،طبيــب مقيــم ،مختــص جراحــة
بوليــة ،والنقيــب الطبيــب قــي درويــش ،طبيــب مقيــم ،مختــص جراحــة بوليــة،
والطبيــب عــاء أحمــد ،طبيــب مقيــم ،مختــص جراحــة بوليــة ،والنقيــب الطبيــب
مهنــد حســن ،طبيــب مقيــم ،مختــص جراحــة بوليــة ،واملــازم أول الطبيــب مهنــد
عقــل املــوىس ،طبيــب مقيــم ،مختــص جراحــة صــدر وأوعيــة ،والطبيــب حســن
حبيــب ،طبيــب مقيــم ،مختــص أمـراض نســائية ،والرائــد الطبيــب حســان مرعــي،
طبيــب تخديــر ،والنقيــب الطبيــب إيــاد صالــح ،طبيــب مقيــم ،مختــص جراحــة
عصبيــة.
 - 34مختارات من الثورة السورية ،تنسيقية أطباء دمشق تقرير هام عن األطباء واملمرضني الشبيحة يف مشفى
ترشين العسكري يف دمشق ،ترشين الثاين /نوفمرب .2011
%82%D9%8A%D9%B3%D8%86%D9%AA%D8%/29/11/2011/com.wordpress.syrianchange//:https
-82%D9%B4%D8%85%D9%AF%D8%-A1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%-A9%D8%8A%D9
-85%D9%A7%D8%87%D9%-B1%D8%8A%D9%B1%D8%82%D9%AA%D8%
/85%D9%-AF%D8%B1%D8%88%D9%-8B%D9%A7%D8%AF%D8%AC%D8%
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 2 - 2مشفى املزة العسكري

مــن خمــس طبقــات عــر نفــق تحــت األرض بطــول  75مــ ًرا وعــرض مرتيــن
تقري ًبــا ،مخصــص لنقــل املــرىض وجثــث املتوفــن إىل املبنــى القريــب لطريــق
القــر ،حيــث توجــد هنــاك ثالجــة املــوىت.
ويف قلــب املشــفى تقري ًبــا يقــع "البنــاء القديــم" الــذي يضــم ًّ
كل مــن :مكتــب
ضابــط األمــن ،ومكتــب ضابــط اإلدارة ،وقســم الذاتيــة ،وقســم الديــوان ،وقســم
املاليــة .وبقــرب "املبنــى القديــم" هنــاك مــا يســمى "النــدوة" التــي تبــاع فيهــا
مأكــوالت ومرشوبــات ،وقربهــا مــا يصطلــح عــى تســميته "الحديقــة" .ويف أقــى
يســار املــكان تقــع مهاجــع العســاكر ومســتودعات املشــفى وعــى مقربــة منهــا
"قســم الرضــوض" ،ثــم الكازيــة (محطــة الوقــود) ،وقســم اآلليــات ،وأخـ ًرا الرحبة
(املــرأب) الــذي تحــول مــع انــدالع الثــورة الســورية إىل مــكان إللقــاء الجثــث
وتغليفهــا قبــل ترحيلهــا.

مشفى املزة العسكري "( "601املصدر" :مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا")

يقــع مشــفى " "601يف منطقــة املــزة يف دمشــق ،وهــو مالصـ ٌـق متا ًمــا للمدرســة
الفرنســية مــن جهــة ،ومحـ ٌ
ـاط بأبنيــة ســكنية مــن جهــة ثانيــة ،كــا أنــه عــى
مقربــة مــن ســجن املــزة والطريــق املــؤدي إىل القــر الجمهــوري .يتبــع املشــفى
إداريًّــا لــوزارة الدفــاع.
ويضــم املشــفى عــد ًدا مــن األبنيــة؛ مبنــى "العيــادات" ومبنــى مكــون مــن ســتة
طوابــق ،األريض منهــا يحــوي األقســام التاليــة :اإلســعاف واملخــر واملطعــم ،يليــه
الطابــق األول الــذي يضــم مكتــب مديــر املشــفى ،وقســم األشــعة والتصويــر،
وقســم أمـراض الــكىل ،ومكتــب رئيــس التمريــض .والطابــق الثــاين يحتــوي :قســم
العمليــات ،وقســم العنايــة املشــددة ،والصيدليــة وقســم التعقيــم .يف حــن يضــم
الطابــق الثالــث قســ َمي العينيــة والعظميــة .ويضــم الطابــق الرابــع قســ َمي
األذنيــة والجراحــة العامــة ،فيــا يقــع قســا القلبيــة والعصبيــة يف الطابــق األخــر
مــن املبنــى ،الــذي يتصــل مببنــى آخــر أقــرب إىل طريــق قــر الشــعب مؤلــف
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ويف مطلــع عــام  2012قامــت قــوات النظــام بإغــاق معظــم الطــرق املؤديــة
إىل املشــفى بحواجــز إســمنتية ،باســتثناء طريــق واحــد ُيســمح فيــه بعبــور
الســيارات األمنيــة والعســكرية ،إضاف ـ ًة إىل ســيارات ســكان تلــك املنطقــة بعــد
تعــرف العنــارص األمنيــة عليهــم ،فضـ ًـا عــن وجــود حاجــز عســكري عــى بعــد
أمتــار منــه .وكان يُنقَــل إىل املستشــفى العســكريون املصابــون جــراء املعــارك
الدائــرة عــى جبهــات دمشــق وريفهــا ،وتُشــا َهد ســيارات اإلســعاف أو الســيارات
العســكرية التــي تحمــل القتــى أو املصابــن مــن قــوات النظــام الوافــدة إىل
املشــفى يوم ًّيــا ،لتكــرر حــوادث إطــاق الرصــاص مــن قبــل العنــارص املرافقــة
لســيارات اإلســعاف .وعــى مــدار املعــارك املســتمرة يف جبهــات دمشــق وريفهــا
منــذ انطالقهــا ،خرجــت منــه جثامــن العديــد مــن القياديــن العاملــن يف جيــش
النظــام الســوري أو امليليشــيات املســاندة للنظــام مــن حــزب اللــه اللبنــاين ولــواء
أيب الفضــل العبــاس وغريهــا.
ويعــد املشــفى مكمـ ًـا ألعــال فــروع املخاب ـرات الســورية ،حيــث يُن َقــل إليــه
املعتقلــون املصابــون إصابــات شــديدة يف األفــرع األمنيــة تحــت التعذيــب بحجــة
عالجهــم ،إال أن نســبة املعتقلــن الذيــن ينجــون مــن املشــفى قليلــة جــدًّ ا بحســب
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شــهادات بعــض املعتقلــن املفــرج عنهــم والذيــن يصفــون املستشــفى بأنــه
"مســلخ" وليــس مستشــفى؛ حيــث يعا َمــل املعتقلــون فيــه معاملـ ًة ســيئة كأنهــم
موجــودون يف فــرع أمنــي يتلقــون فيــه الــرب واإلهانــات ،والتهديــد بالقتــل
رسة وهــم مكبلــو األيــدي ومعصوبــو
بشــكل دائــم .كــا يوضــع املعتقلــون عــى األ ّ
األعــن ،وعـراة متا ًمــا ،وتقــوم قــوات األســد برضبهــم بشــكل متكــرر طــوال اليــوم
حتــى ال يــكاد ميــر يــوم ال يقتــل فيــه شــخص يف الغرفــة الواحــدة .ويقتــر عــاج
نــزالء املستشــفى عــى بعــض األدويــة املســكنة والســرومات و"الشــاش" الطبــي
واملعقــات واملُرمــات ومضــادات االلتهــاب ،ويــرف عــى عمليــة الطبابــة
معتقلــون قــادرون عــى الحركــة .إضافــة إىل أنــه ال يســمح ألهــايل املعتقلــن
باســتالم جثــث أبنائهــم ،حيــث تكتفــي إدارة املستشــفى بتســليم شــهادة وفــاة أو
هويــة املعتقــل وتتضمــن تفاصيــل وفاتــه بعــد إصابتــه مبــرض مــا.
كــا تــواردت أنبــاء عــن عمليــات بيــع ألعضــاء املعتقلــن داخــل املشــفى ،ورغــم
عــدم وجــود أدلــة ملموســة عــى هــذا األمــر ،إال أن عــدة شــهادات أكــدت وجــود
عمليــات بــر ألعضــاء املعتقلــن ،وعمليــات قتــل متعمــدة لهــم .كــا اشــتىك
العديــد مــن األهــايل القريبــن مــن املستشــفى مــن صــدور روائــح كريهــة منــه،
يرجــح أنهــا ناتجــة عــن تكــدس الجثــث داخلــه ،أو نتيجــة إحراقهــا للتخلــص منها.
ويف كل أقســام وأبنيــة املستشــفى يتــوزع عســكريون ومدنيــون ،لهــم مشــاركات
مختلفــة يف جرائــم القتــل والتعذيــب ،ولكــن املقــر الرئيــس الــذي يتــم فيــه
كل ذلــك هــو "قســم الرضــوض" ،الــذي تحــول إىل مســلخ .وقــد وقــع اختيــار
ـي
مخابـرات النظــام عــى هــذا القســم؛ ألنــه قســم معــزول وموجــود يف ركـ ٍ
ـن قـ ٍّ
يف املشــفى بعيــدً ا عــن عيــون وأســاع مــن يرتادونــه ،وهــو أيضً ــا قســم صغــر
مــن حيــث املســاحة مكــون مــن نحــو خمــس غــرف ،ز ّودت نوافذهــا بـــ "شــبك"،
وهــذا مــا جعــل هــذا املــكان منوذج ًّيــا للتعذيــب.
وقالــت "هيئــة القانونيــن الســوريني" يف مذكــرة قانونيــة أصدرتهــا عــام ،201935
 - 35الصفحة الرسمية لـ "هيئة القانونيني السوريني" عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك" ،هيئة القانونيني
السوريني تصدر مذكرة قانونية حول مشفى املزة العسكري  601بدمشق وتحويله ملسلخ برشي لتعذيب وقتل
رسا لدى نظام بشار األسد ،آذار /مارس .2019
املعتقلني تعسف ًّيا واملختفني ق ً
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إن "نظــام بشــار األســد حـ ّول مشــفى املــزة  601العســكري يف دمشــق إىل مســلخ
بــري لتصفيــة كل مــن خــرج عــى نظــام حكمــه وذلــك تحــت التعذيــب حتــى
املــوت يف قســم الرضــوض داخــل املشــفى".
وأضافــت أن املشــفى تح ـ ّول بعــد شــهر واحــد مــن انــدالع الثــورة الســورية إىل
را .وأشــارت إىل خــروج أكــر مــن 6000
مركــز تعذيــب للمعتقلــن واملختفــن قـ ً
جثــة مــن املشــفى خــال  21شــه ًرا قتلــوا تحــت التعذيــب ونقلــوا عــر شــاحنة
مخصصــة لذلــك إىل مشــفيي "حرســتا وترشيــن" العســكريني ،حيــث يتــم حرقهــم
يف حـراق خــاص بدرجــات حـرارة مرتفعــة تتحــول الجثــث عــى إثرهــا إىل رمــاد.
ويعــد غســان حــداد ،مديــر املستشــفى ،وحســن ملــوك ،ضابــط اإلدارة الســابق
و َخلَ ُفــه شــادي زودة ،وطــه األســعد ،ضابــط األمــن ،أكــر موظفــي املستشــفى
إجرا ًمــا.36

/2016004305189235/posts/SYRLC/com.facebook.id-id//:https

 - 36زمان الوصل" ،شاهد يكشف صور وأسامء عرشات العاملني يف مشفى املوت ( "601تقرير) ،آذار /مارس .2019
/102746/article/news/net.zamanalwsl.www//:https

179

ا ملحتو يــا ت
تقديم 4 ...............................................................................................
مقدمة 5 ..............................................................................................

الفصــل األول :رسديــات 6 ........................................
الرسدية األوىل :يوميات معتقل ،التنقل بني األفرع األمنية8 .........................
الرسدية الثانية :عملية تبادل األرسى إلطالق رساح ضابط26 ..........................
الرسدية الثالثة :مهنتها اإلنسانية قادتها إىل األفرع األمنية48 .........................
الرسدية الرابعة :االعتقال بنا ًء عىل سؤال وجواب68 .....................................

الفصــل الثــاين :اضاءات142 ................................
- 1السجون143 ............................................................
 1-1سجن صدنايا 144 ...................................................
 2-1سجن السويداء املركزي152 ......................................
 3-1سجن حامة املركزي 156 ...........................................
 4-1سجن دمشق املركزي 160 .........................................
 5-1سجن حلب املركزي 164 ..........................................

الرسدية الخامسة :االعتقال بتهمة خطف ابن ضابط78 .................................

 6-1سجن البالونة 166 ...................................................

الرسدية السادسة :االعتقال من خالل نصب كمني والعنف الجنيس88 .............

 -2املستشفيات 170 .......................................................

الرسدية السابعة" :فرع سعسع" ذل وتعذيب98 .........................................
الرسيدة الثامنة" :االعتقال عن طريق دعوى كيدية"106 ...............................
الرسدية التاسعة :اعتقال نساء يخرجن للمطالبة بحريته ّن114 ........................

 1-2مستشفى ترشين العسكري172 .................................
 2-2مستشفى ( 601مستشفى املزة العسكري)176 ............

الرسدية العارشة :أنا مل أشاهد ،أنا سمعت120 .............................................
الرسدية الحادية عرشة :التنقل بني أحضان املوت يف معتقالت األسد124 ..........
الرسدية الثانية عرشة :بتهمة االنقالب ضد نظام الحكم ذاق أشد أنواع التعذيب130 ......

180

181

182

