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المعتقلين في السجون السورية

تدمر يحاكي معاناة ونضاالت المعتقلين في السجون السورية...
أبو دهن لموقعنا: دعوة مجانية لحضوره االحد في االشرفية

یحسن مرونة الجلد. الترطیب. إنھا تبقي الشباب لفترة
طویلة. تعلم كیفیة تنظیف التجاعید اآلن

كي ال تبقى معاناتهم مجرد روايات تتناقلها األجيال عن سجون اشبه بالمسالخ البشرية، حيث تمارس فيها

ما بنقل  السوري  االحتالل  سجون  من  محّررًا  لبنانيًا  معتقالً   23 قام  البشري،  واإلذالل  التعذيب  أنواع  ابشع 

عاشوه من ويالت الى ارض الواقع كي يبقى عبرة لدولة تناست ابناءها ولم تسأل عنهم، فيما كانت قضيتهم

الوحيدة الدفاع عن سيادة وحرية واستقالل لبنان امام جحافل المحتلين المتّربصين شّراً به.

قضبان وراء  اوجاعهم  جّسدوا  الذين  للمعتقلين  وسنوات  سنوات  نضاالت  يحاكي  الذي  تدمر"   " فيلم  انه 

السجون السورية، ضمن لحظات ودقائق وساعات وايام ال تنتسى مهما ساعدتهم نعمة النسيان الن الحقيقة

ال يمكن ان توصف.
أساليب تعذيبية ال يستطيع اإلنسان تحّملها ومع ذلك تحّملها َمن يؤمن بقضية هي أسمى من كل شيء، انها

المعتمة االقبية  تلك  في  زالوا  وما  ألجله  الغالي  فدفعوا  الحدود  ابعد  الى  أبناؤه  فيه  آمن  وطن  قضية 

التي هي  السماء  عدالة  ان  خصوصًا  الظلمة،  اهل  على  وينتصر  يوم  ذات  يصل  ان  للنور  بّد  ال  لكن  والظالمة. 

ستحكم في النهاية وستنصر هؤالء االبطال.

عبروا الى الموت وهم أحياء!
ان الى  لموقعنا  حديث  في  يشير  الدهن  ابو  علي  السورية  السجون  في  اللبنانيين  المعتقلين  جمعية  رئيس 

الفيلم مقّسم الى جزئين، وثائقي وآخر تمثيلي ويتضّمن مقابالت مع معتقلين لبنانيين محّررين من السجون

الذي الحالك  السواد  ناقلين  حقيقي،  بوجع  دورهم  وادّوا  المعاناة  عايشوا  أناس  الممثلون  ويقول:"  السورية. 

رافقهم مرغمين على مدى سنوات عبروا فيها الى الموت وهم أحياء". 

الى رسالة  هو  كما   ، االحتالل  سجون  في  يقبع  بطل  لكل  وعنفوان  صمود  رسالة  الفيلم  دهن:"  أبو  ويتابع 

القضية هذه  تناسوا  النهم  اللبنانيين  بالمسؤولين  نثق  نعد  لم  ألننا  قضيتهم،  في  للنظر  الدولي  المجتمع 

اإلنسانية والمحقة، مع تأكيدنا بأنها لن تموت مهما طال الزمن".

السوري، للجيش  مركزًا  كانت  مدرسة  في  وتحديدًا  عاليه  منطقة  في  ُصّورت  الفيلم  احداث  ان  الى  وأشار 

حيث إختار المعتقلون المحّررون أن ُيجّسدوا تجربتهم المريرة.

جوائز عالمية 
انتاج ضمن  ممّولين  تبرعات  عن  عبارة  التكاليف  بأن  أوضح  الفيلم،  تمويل  مصدر  حول  سؤال  على  وردًا 

المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا: تركيا
أظهرت موافقة على قائمة المرشحين للجنة الدستورية السورية

وصول فريق التحقيق التركي إلى مقر إقامة القنصل
السعودي في اسطنبول

"رويترز" تطلب سحب الخبر الذي تحدث عن اعفاء
القنصل السعودي في تركيا النه لم يرد على موقع صحيفة "سبق"

اوقف الجيش اللبناني كال من: سامر محمد عسكر وحران
العواميد ومحمد عمر عسكر، بجرم الدخول الى لبنان خلسة،

وسّلمهم الى مخفر حاصبيا

كتاب من مصلحة الليطاني الى محافظ النبطية طلب
إقفال مكب نفايات بلدية صير الغربية

تدابير سير عند بولفار بشارة الخوري ومستديرة السالم
في طرابلس بسبب الحفريات

طهران اعتبرت العقوبات األميركية األخيرة ضد الباسيج
انتقاما أعمى

تيننتي: فتح تحقيق في مصرع مدني بحادث اصطدام
آلية لليونيفيل بدراجة نارية

أ.ف.ب: التالميذ ضحايا هجوم القرم قتلوا بالرصاص وفق
المحققين

السيسي: اتفقنا على دعم سبل الحل السياسي في سوريا

تيار المستقبل: لم يتم تكليف أي شخص بمهام تتعلق
بمنسقية اإلغتراب

بوتين: المهمة األساسية اآلن تتمثل في تشكيل اللجنة
الدستورية في سوريا وإعادة البناء

بوتين: يجب بذل الجهود المشتركة من أجل إعادة اعمار
سوريا واعادة النازحين الى مناطقهم

بوتين: هناك مخاوف من انتقال اإلرهابيين في إدلب الى
مناطق اخرى وأبلغنا مصر بنتائج مساعينا مع تركيا

بوتين: اتفقنا مع السيسي على االهتمام بما يجري في
منطقة إدلب السورية حيث ال يزال هناك عدد كبير من اإلرهابيين

لقاء النواب السنة المستقلين: استبعاد تمثيلنا محاولة
لفرض األحادية

بوتين: المباحثات مع الرئيس المصري تناولت مسائل عدة
ذات اهتمام مشترك والعالقات الثنائية

مصادر مطلعة في "التيار" للـmtv: مبروك الحكومة ولدت
وأخذنا ما نريد

بيان رسمي على صحيفة "سبق": إعفاء القنصل السعودي
في تركيا من مهامه ووضعه تحت التحقيق بسبب "انتهاكات"

اخماد حريق داخل شقة في كفرياسين كسروان

ارتفاع حصيلة تفجير معهد كيرتش في القرم الى 
ونحو 50 جريحًا

اجتماع عصر اليوم بين باسيل ورياشي وكنعان في مركز
التيار الوطني الحر في سن الفيل

وزير الخارجية األلماني: أخبرت نظيري السعودي بشكل
واضح بأننا نتوقع بيانا واضحا لما حدث

وصول 11 مسؤوال سعودّيًا الى مقرّ إقامة القنصل السعودي
في مدينة إسطنبول على خلفية إختفاء خاشقجي

وزير الخارجية األلماني: االتهامات التي ظهرت حول مصير
خاشقجي مقلقة ومزعجة

السفارة البريطانية: 6 ت2 آخر مهلة لتقديم الطلبات لمنح
شيفننغ للدراسات العليا
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الكتائب تتقّدم بإقتراح قانون يلغي

تعويضات النواب مدى الحياة
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( اخترنا لك

بسبب هذه الصورة...سحب لقب
ملكة الجمال من اللبنانية سلوى

عكر!

ميشيل حجل حاربت المرضشهادة وشهداء
معنويا.. واليوم ستحاربه طبيا!

تونس تتوج هبه طوجي “ملكة
فينيقيا” في قرطاج

حنكش: على أمل االفراج عنبالفيديو: السيلفي األخير
المعتقلين بالسجون السورية
والوسيط الروسي هو األنسب

للعب هذا الدور

سجون لبنان: مصانع للجريمةُحسم االمر.. مي شدياق وزيرة!
واإلرهاب؟

) مواضيع متعلقة

محفوض: المعتقلون في
السجون السورية مسؤوليتنا

معرض يحاكي المعتقلين
المنسّيين في سوريا... أبو دهن
لـ kataeb.org: هم ثروة إنسانية

ضائعة!

تسليم جثة معتقل يعيد فتح
ملف المفقودين بالسجون

السورية.. ابو دهن: إخبار للدولة
للتحرك والسؤال عن مواطنيها

محفوض عن مدح مسؤول لبناني
سجون سوريا: افعلوا ما شئتم

ولكن اياكم تزوير التاريخ!

23 في  ُعرض  والفيلم  بورغمان،  ومونيكا  لقمان  سليم  اخراج  من  وهو  لبناني   – الماني  فرنسي-  سويسري- 

دولة منها ألمانيا وسويسرا وقرطاج وإسبانيا وتركيا األرجنتين وتونس وحتى في غزة ، ونال جوائز عالمية

لمرة االشرفية  سوفيل  سنتر  امبير-  سينما  في  مساء  السابعة  عند  االحد  هذا  بيروت  في  ُيعرض  وسوف 

واحدة، بعد ان سمح لنا االمن العام بذلك، داعياً الجميع لحضوره والدعوة مجانية.

وختم أبو دهن :" لألسف حقوق المعتقلين المحّررين مسلوبة الن الدولة لم تنظر الى أوضاعهم الصعبة بعد

قضائهم سنوات في السجون السورية، فيما أعطت تعويضات للمحّررين من السجون اإلسرائيلية، اما نحن

فقد زرنا الجميع ولم نسمع سوى الكالم الرنان فقط ".

Kataeb.org :المصدر
الكاتب: صونيا رزق

محفوض لحجاج دمشق: ال
تنسوا اوالدنا المعتقلين في

سجونها

االهالي يطالبون بهيئة
والسلطة توّثق وجود 627
معتقالً لبنانيًا في السجون

السورية... وينن؟

حنكش: لن نتعب من متابعة
ملف المعتقلين في السجون
السورية ومعرفة مصير بطرس

خوند

حنكش: على أمل االفراج عن
المعتقلين بالسجون السورية
والوسيط الروسي هو األنسب

بيروتللعب هذا الدور
األربعاء 17 تشرين أول

27°
الخميس 18 تشرين أول

الجمعة 19 تشرين أول

13 تشرين ...والراهبان المختطفان

األكثر قراءة

الكتائب تتقّدم بإقتراح قانون يلغي تعويضات النواب مدى
الحياة.. الجمّيل: 75% من الراتب لسنة واحدة

مقاالت مختارةمقاالت الموقع

لحكومة اختصاصّيين ُتنقذ لبنان ...

ماذا لو؟...

يوسف يزبك

هل يحق لمجلس النواب بعقد جلسة
للتشريع في ظل حكومة مستقيلة

الطقس

الوظائف

في األفق

الوفيات
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