
 الدكتور سهيل

 أخصائي في المسالك البولية: المهنة

 55العمر: 

 ن ساشديفبقلم ِسمر 

 لم ُتستخَدم األسماء الحقيقية لألفراد في هذا البوست حرصًا على سالمتهم.

 "أنا طبيب. بعالِْج الناس بغض النظر، كانو معارضة وّال جيش سوري وّال مؤيدين للرئيس."

  .عالج جرحى من المحتجين طبيباعتقلت الحكومة السورية الدكتور سهيل مرتين؛ لكونه ناشطًا وألنه 

 الدولةأمِن  مسؤولون في جهاز بلغهأمضى الدكتور سهيل شطرًا كبيرًا من عمر النزاع السوري يعالج المصابين مجانًا. وقد أ

. اعتُقل أول مرة لمدة أسبوعين بتهمة معالجة أحد عليه أن يطلَب إذنًا منهم قبل أن يعالَج أيَ  أنّ اعتقاله إحدى فترات أثناء 

 مصابين. متظاهرينَ 

وبالرغم من أنه يحمد اهللا على أنه لم يتعرض لتعذيب في أثناء اعتقاله، فإنه يذكر أنه كان يسمع صرخاِت آخرين كانوا ُيعَذبون 

الدكتور  وبعد ذلك، وضع الضباطيعمل في الحكومة كي ال ُيثِقلوا عليه.  له فرع المخابرات صديقنهارًا" وقد توسط له مع  "ليالً 

 ه.أطلقوا سراحَ  إلى أن منعزلة غرفةٍ  فيسهيل 

القيام بأعمال التهم التي ُوجهت إليه  وكان ضمنعسكرية.  تفتيشٍ  أما في المرة الثانية، فقد اعتُقل الدكتور سهيل في نقطةِ 

فقد رأى عناصر الجيش آثاَر دماء على سيارته واتهموه بأنه . جينالمحت من جرحىمرة أخرى، كان يعالج ، ألنهللحكومة  ةمناوئ

يحتاَج طبيب إلى  جرحى إلى المستشفى. أنْ  متظاهرينَ بسيارته بأنه نقل الدكتور سهيل ف اعتر كان ينقل الجرحى بها، عندها 

مرفٍق طبي هو بحد ذاته مثال للحالة الالمعقولة التي واجهها الدكتور سهيل في  مصابين للوصول إلىة مساعد"االعتراف" ب

  محاولته القياَم بعمله.

؛ ثم انضم إليهم معتقٌل رابع في م x 2 1.2أقل من أبعادها في زنزانٍة معًا ن شخصان آخراو  عندما اعتُقل هذه المرة، ُوضع

الدكتور سهيل يسمع  كان. هنا أيضًا ضيقفي هذا الحيز ال االستلقاءاليوم التالي. يذكر كيف أنهم لم يكونوا يستطيعون حتى 

خالل اعتقاله، شهرًا ونصف الشهر.  أمضى في هذه الظروف قديتعرضون لتعذيب و كانوا معتقلين آخرين  بانتظام صرخاتِ 

الناس بغض النظر، كانوا معارضة  "أنا طبيب. بعالِجْ لمستجوبيه،  مرةً  وقالمعصوب العينين،  لالستجوابكتور سهيل الد خضع

  طب. ، وهو طالبُ ، هدده أحدهم بأنه إن لم يتكلم فسيؤذي ابَنهاالستجوابات أحد وخالل لرئيس."ن ل مؤيدي جيش سوري وّال وّال 



تعلقًا  صار بعد كل اعتقال أكثرَ لكنه وقد أثّر كثيرًا في نفسية الدكتور سهيل سماُعه أصواَت الذين كانوا يعَذبون تعذيبًا وحشيًا، 

 كرامة والحرية وتحقيق هدف الثورة."للاقة للثبات والعمل أكتر وأكتر يعطيني قوة وطب"كان كل اعتقال  بفكرة الحرية:

الدكتور سهيل من أن أحد قادة المخابرات العسكرية كان قد أمر  نية من السجن، حذر أحد الناسمرة الثاوبعد خروجه في ال

 آثَر االختفاءَ  ،المشافي التي عمل بها أحدَ  رأى الجيش السوري ينهب ويحرقعندما  ه، لكنالحفاظ على هدوئهحاول فباغتياله. 

 غادر البالد.عن األنظار ثم 

خدمة يعمل لوذهابًا، إلى أن بدأ  جيئةً عمل الدكتور سهيل بعد ذلك في أحد المشافي الميدانية قاطعًا الحدود في كل يوم 

 سوريالأما عن أحالمه وآماله  ما يزال يخطط للعودة مرًة أخرى إلى الوطن.هو مجاني بتركيا. و  الالجئين في مستوصفٍ 

 السوريون في النهاية على الحرية ويعيشوا بسالم. ، فيقول إنه ببساطة يود أن يحصلَ المستقبل

 


