
 منذ اكثر من عام، اصبحت فحوصات الحمض النووي( دي اني اي) من اساليب تحديد الهوية الجبرية للخشخاص المقبوض
عليهم، ل يستطيع المقبوض سوي مقاومة هذا الجراء البشع، بسبب وجود الشخص تحت قبضة الشرطة اليطالية.

 torino  في مدينة vallette مايو ول يزال محبوس في سجن 3في السطور القادمة تجربة احد المعتقلين، قبض عليه في 
ويسأل فيه عن طريق مقاومة الفحوصات الجبارية. 

   واجراءات تحديدTorino  في مدينة Grattoniسوف احكي لكم عما جري اثناء القبض علينا منذ عدة ايام وفي قسم 
 الهوية الجبارية، هدف هذا الكلم ليس إثارة المشاعر ولكن للحديث عن تجربة القمع الجديدة التي تمارسها السلطات

ولنعرف الكثير عنها في ايطاليا.

بدأو                    ثم البصمات، و التصوير مثل المعتادة الجراءات تمت علينا، القبض محضر لثبات الشرطة قسم الي وصلنا  عندما
رفض       (    )           علي منفصلين او سويا كنا سواء زملئي مع واتفقت اي ان الدي النووي الحمض عينات لسحب علينا النداء  في

سيحدث          ما علي الفعل رد حددنا وبالتالي مقاومته و .الجراء

.حين رفضنا، بدأت الشرطة في التحاور بلغة الخشارة حول كيف سيتم سحب عينة ( دي ان اي) بالقوة

 بعد ذلك، دخلنا زنزانة انا واحد الرفاق واخشعلنا سيجارة، وبعد ثواني هجم علينا حد افراد المباحث لمحاولة سرقة السجائر،
 ثم تعرض رفيقي للتفتيش دون ان يصلوا الي خشيئ. بعد قليل عاد احد افراد المباحث غاضبا اخذ السيجارة الموجودة علي

واسم             الرض، رغم ان المكان  السم عليها وكتب غلف في ووضعها منهم واحدة علي وحصل المطفئة، بالسجائر ممتلئ  
النووي  .الحمض

 طلبت تسجيل ما حدث لي ورفضوا وبعد ساعة من وجودنا بدأت عملية اجراء سحب الحمض النووي، تم نقلنا الي مكتب
 الشرطة، ضعوا الكلبشات في يدي وجلست علي كرسي، وامامي جهاز التصوير ورجلين من الشرطة يرتدون زي مدني

! من رجال المباحث وخشرطة بالزي الرسمي..خشعرت كأنهم يحضرون لحفلة6، 5وخلفي 

 بدء العرض، جهاز التصوير يعمل، تم فتح الغلف الموجود به المادة، موظف الشرطة يلقي علي عبارات اخشبه بالحكم، ارد
يقبصون, رأسي الي الخلف, عليها بعنف، هجم عليا افراد المباحث مع مساعدة الشرطة في الهجوم، اياديهم علي عنقي  

     ,    .         , عندما,     و التنفس استطيع لن انفي غلق تم الخد حفر يحاولوا بالصابع و بطني في يضربوني فمي يفتحه ان يحولوا  بشدة
      .      .   .        , ولكنها  اخري مرة هذا كل تم الرغوة من مليئ كان وجهي دمعت عيني مرة من اكتر فتيل بإخال خشرطي قام فمي  فتحت

     , بالمشهد     يستمتعوا لم الحاضرين حتي الولي المرة من   .اسوء

,  انتهت الحفلة, نزلت ستارة تصفيق  بل العرض .

 كتبت هذه السطور، بهدف توصيل صورة متكاملة لما يحدث عندما ترفض ان تفتح فمك تلقائيا، وكما خشرحت سابقا، ان هذا
الي              :الجراء يؤكد علي استبدادية ما يفعلون. يتسأل الجميع دعوة بالقوة؟ اي ان الدي عينة سحب من تنتظر كنت ماذا  

العشاء؟

.          ل كنت ان فيه    تفكر كنت ما عن تماما يختلف تعيشه ان لكن بالفعل حدث ما تظر . 
    , ل           نفعل ممكن ماذا نفعل ان يمكن ماذا افهم مهتم كنت خشئ اي وقبل يتعرض       اول الذي الكريه البشع الفعل هذا ومقاومة وقف  

المحبوسين     !له
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