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ملف

معتقالت البحرين:

مقابر األحياء

من بين مجمل مظاهر القمع
في البحرين ،تبرز قضية
المعتقلين في سجون السلطة
كمظهر يتجاوز في فجاجته
كل ما عداه 4000 .معتقل،
بينهم  12امرأة ،يقبعون خلف
قضبان زنازين األمن الوطني،
حيث يتعرضون لصنوف شتى
الحاطة
من التعذيب والمعاملة ّ
بالكرامة اإلنسانية ،تبدأ بالصفع
واللكم وال تنتهي باإلخفاء
فاقم تأثيراتها
القسري .أساليب ُت ِ
األوضاع المزرية التي يعيشها
المعتقلون ،والتي تخالف الحد
األدنى من معايير معاملة
السجناء .إذ ُيحرم األخيرون من
حقهم في الرعاية الطبية
زج بهم في
وي ّ
ومواصلة التعلمُ ،
ما ُتسمى «مؤسسات إصالحية»
تفتقر إلى أبسط الشروط
مهدت
الصحية .هذا الواقع ّ
السلطات البحرينية لتكريسه عبر
جملة تعديالت أدخلتها ،تباعًا،
على القوانين والتشريعات،
بما يتيح لها إلقاء العدد األكبر
من مواطنيها في «حظائرها»،
حتى غدت البحرين ،على قلة
عدد سكانها ،األولى عربيًا في
عدد السجناء ،وحتى ضاقت
معتقالتها بمن فيها ،وباتت
تحوي أكثر بكثير من طاقتها
االستيعابية .ذلك أن التعديالت
المذكورة حملت من قلة المعايير
كمًا
والمحددات و«الفضفضة» ّ
يسمح ،لعظمته ،للسلطات ،بالزج
بأطفال في سجونها ،أو حبس
مواطنين لمجرد مطالبتهم
بحقوق سياسية ومدنية.
إزاء ذلك ،ال يبدو أن األمم المتحدة
والمنظمات الدولية قادرة على
أكثر من اإلدانة والمناشدة وإصدار
التوصيات ،فيما يغيب الضغط
السياسي الحقيقي من الدول
الغربية على سلطات المنامة.
يشجع األخيرة على
غياب ّ
المضي في «تطنيش» الدعوات
األممية ،ومواصلة سياساتها
القمعية بـ«أريحية» ،دونما إزعاج
المقر َرين األمميين اللذين ال
من
ّ
تزال البحرين تمنع زيارتهما ،ومن
ممثلي المفوضية السامية
الذين طالبتهم ،منذ فترة وجيزة،
بتأجيل زيارتهم التي كانت مقررة
للمنامة

هكذا يكون الموت
حسن قمبر
ُيــوحــى إل ـيــه ب ــأن تـعــذيـبــه مستمر
إلــى مــا ال نهاية حتى يفقد األمــل
فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص .يـ ـف ـ َ
ـاج ــأ ب ــوس ــائ ــل
تعذيب ال يعرفها حتى يصاب بما
يسمى «قلق التوقع»؛ توقع ما هو
أكثر إيالمًا وبشاعة في كل لحظة
يتلذذ فيها الجالد برائحة الدماء
املنبعثة من جسد ضحيته .ليس
املـشـهــد مــن ال ــرواي ــات أو دراس ــات
عـ ـلـ ـم ــاء الـ ـنـ ـف ــس أو «تـ ـنـ ـظـ ـي ــرات»
خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــذي ـ ــب ،بـ ـ ــل هـ ـ ــو م ــا
ي ـم ــارس ــه ،واقـ ـع ــا ،ع ـنــاصــر ج ـهــاز
األمــن الوطني في البحرين داخل
السجون بحق أكثر من أربعة آالف
معتقل ،بينهم نساء وأطفال.
وفـ ــق آخـ ــر نـ ـ ــداء وج ـه ـت ــه جـمـعـيــة
«ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ـ ــاق» امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارضـ ـ ـ ــة حـ ـ ــول
املعتقلني ،فإن األخيرين ُيحرمون
مــن الــرعــايــة ال ــازم ــة ،وخـصــوصــا
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــم أصـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاب األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض
املـسـتـعـصـيــة وامل ــزم ـن ــة .ك ـمــا أنـهــم
ي ـع ـي ـش ــون فـ ــي ب ـي ـئ ــة غ ـي ــر آدم ـي ــة
تخالف القواعد النموذجية الدنيا
ملـعــامـلــة ال ـس ـج ـنــاء امل ــوزع ــن على
نحو  22مــركـزًا للتعذيب ،أبــرزهــا
سجنا «جــو املــركــزي» و«الـحــوض
الجاف».
ووف ـ ـقـ ــا لـ ــدراسـ ــة م ــوس ـع ــة أع ــده ــا
«م ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــدى ال ـ ـب ـ ـح ـ ــري ـ ــن لـ ـحـ ـق ــوق
اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــان» و«م ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــة سـ ـ ــام
للديموقراطية وحقوق اإلنسان»،
ّ
فإنه ال يتوافر للسجناء إال طبيب
واح ــد لـلـنــوبــة ال ــواح ــدة ،وه ــذا ما
يحمل الـطـبـيــب ،نتيجة للضغط،
عـلــى ال ـتــراخــي واالك ـت ـفــاء بوصف
ً
املسكنات بدال من إجراء الفحوص
ّ
يسوف في تحويل
الطبية .وفيما
بعض املعتقلني إلــى املستشفيات
والـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ــادات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ي ـم ـنــع
آخ ــري ــن م ــن ال ـت ـحــويــل ،بـفـعــل عــدم
ال ـ ـتـ ــزام إدارة ال ـس ـج ــن بــاملــواع ـيــد
املمنوحة لهم.
أكثر من ذلك ،ينام السجناء وسط
الحشرات والبعوض والصراصير
الـتــي تنتشر بكثافة داخ ــل أروق ــة
م ـع ـت ـقــات ـهــم ،ع ـل ـمــا بـ ــأن األخ ـي ــرة
ت ـ ـحـ ــوي ن ـ ـ ـ ــزالء أك ـ ـبـ ــر ب ـك ـث ـي ــر مــن
ط ــاق ـت ـه ــا االس ـت ـي ـع ــاب ـي ــة .وي ـش ـكــو
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املـ ـعـ ـتـ ـقـ ـل ــون ،أي ـ ـضـ ــا ،مـ ــن ان ـت ـه ــاك
خصوصيتهم املتمثلة في حضور
رج ـ ــال األم ـ ــن ل ـق ــاء ات ـه ــم بــأهـلـيـهــم
أو ب ـم ـحــام ـي ـهــم .ك ـمــا ي ـش ـكــون من
مماطلة إدارات السجون في توفير
فرص مواصلة تعلمهم.
وي ـ ـت ـ ـعـ ــرض الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء خـ ـل ــف مــا
تـ ـ ـ ـ َ
ـوصـ ـ ـ ــف بـ ـ ــأن ـ ـ ـهـ ـ ــا «مـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات
إص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة» ل ـ ـ ـ  21أس ـ ـلـ ــوبـ ــا مــن
أساليب التعذيب وسوء املعاملة،
مـ ــن ب ـي ـن ـهــا ال ـص ـع ــق ال ـك ـه ــرب ــائ ــي
والتهديد باالعتداء الجنسي على
املعتقل أو ذويه والشتم والسباب
الطائفي.
وك ــان آخ ــر ضـحـيــة لـتـلــك املـعــامـلــة

ال ـط ـفــل م ـه ــدي ُ أح ـم ــد م ـف ـتــاح (16
عـ ــامـ ــا) ،الـ ـ ــذي أجـ ــريـ ــت ل ــه عـمـلـيــة
اس ـ ـت ـ ـئ ـ ـصـ ــال جـ ـ ـ ــزء مـ ـ ــن أعـ ـض ــائ ــه

آخر ضحايا
التعذيب طفل
استؤصل جزء من
ِ
أعضائه التناسلية

التناسلية ،بعد تعرضه للتعذيب
الشديد على أيدي معت ِقليه ،الذين
داهموا منزله صبيحة  10تشرين
األول /أك ـتــوبــر ال ـج ــاري فــي بـلــدة
الـ ـ ـ ــدراز غ ـ ــرب ال ـع ــاص ـم ــة امل ـن ــام ــة،
واقتادوه إلى السجن.
رئـيــس «مـنـتــدى البحرين لحقوق
اإلن ـ ـسـ ــان» ،ب ــاق ــر درويـ ـ ــش ،يــؤكــد،
فـ ــي حـ ــديـ ــث إلـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،أن
«الـ ـسـ ـج ــون ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة ت ـحــولــت
إلى بيئة خصبة للتعذيب» ،الفتًا
إل ــى أن «ن ـس ـبــة ح ـم ــات االع ـت ـقــال
ال ـت ـع ـس ـفــي ض ــد امل ــواط ـن ــن بـلـغــت
 %80م ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف املـ ـح ــافـ ـظ ــات
وال ـط ـب ـقــات االجـتـمــاعـيــة والـفـئــات

ينكل بنائب برلماني منتخب
حفيد رئيس الوزراء ّ
جواد فيروز*
ع ـن ــدم ــا ت ـق ــدم ــت بـ ـ ـ ـ ــأوراق تــرش ـحــي
ألول انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ت ـش ـه ــده ــا ال ـب ــاد
ف ــي ع ــام  ،2002ب ـعــد تـعـلـيــق الـعـمــل
بالدستور ألكثر من  20عامًا ،لم أكن
أتوقع أن عشر سنني ستكون كافية
لتنقلب الـسـلـطــة فــي الـبـحــريــن على
املواطنني مـجــددًا ،وأتـحــول مع آالف
من املواطنني وقادة املعارضة وعدد
كبير مــن األط ـبــاء واملعلمني ورجــال
أعـمــال وأص ـحــاب مهن مختلفة إلى
س ـج ـنــاء س ـيــاس ـيــن! يـمـكــن لـلـخـيــال
أن يسرح بك بعيدًا في رســم صورة
ل ـب ـلــد شـ ــرق أوسـ ـط ــي ي ـ ّـدع ــي تـقــدمــه
في مسارات الديموقراطية وانتهاج
مبدأ التسامح ،غير أنه لن يصل بك
إلى أن يتحول نائب برملاني وبلدي
لعشر سنوات متتالية إلى
منتخب
ّ
ض ـح ـيــة ي ـت ـفــنــن ف ــي ت ـعــذي ـبــه صبي

٠

ع ـشــري ـنــي ه ــو ح ـف ـيــد رئ ـي ــس وزراء
الـ ـبـ ـح ــري ــن ،خ ـل ـي ـف ــة بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان آل
خ ـل ـي ـف ــة ...ول ـك ــن هـ ــذا ه ــو م ــا حصل
بالتحديد!
فــي مــايــو /أي ــار  ،2011داخ ــل جهاز
األمـ ــن الــوط ـنــي إبـ ــان اع ـت ـقــالــي ،كــان
ّ
الـضــابــط امل ـســؤول يــذكــرنــي بمذكرة
االحـتـجــاج الـبــرملــانـيــة الـتــي رفعتها
إل ــى وزي ــر الــداخـلـيــة فــي ع ــام ،2007
واعتصامي أمام مبناه لطلب اإلفراج
عن فريق جمعية «الوفاق» اإلعالمي
بعد تعرض أف ــراده للتعذيب .يقول
لــي الـضــابــط متهكمًا :لـقــد أصبحت
اآلن ب ــن أيــدي ـنــا داخـ ــل امل ـب ـن ــى ...إن
كنت تسأل مــاذا نـمــارس؟ فستشهد
ب ـن ـف ـس ــك وع ـ ـل ـ ــى جـ ـ ـس ـ ــدك إج ـ ــاب ـ ــات
أسئلتك.
رغـ ــم َتـمـتـعــي بــال ـح ـصــانــة الـنـيــابـيــة
م ـن ـتــخ ـبــا م ــن ق ـب ــل  15أل ـ ــف ن ــاخ ــب،
اعـتـقـلــت دون إذن قـضــائــي عـلــى يد

ثــاثــة مـلـثـمــن اق ـت ــادون ــي معصوب
ال ـ ـع ـ ـي ـ ـنـ ــن لـ ـلـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ـ ـ ــي جـ ـه ــاز
امل ـ ـخـ ــابـ ــرات ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي مـبـنــى
ال ـق ـي ــادة ال ـعــامــة ال ـكــائــن ف ــي منطقة
الـ ـ ــرفـ ـ ــاع .فـ ــي ث ــان ــي أي ـ ـ ــام االعـ ـتـ ـق ــال
والـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ،أودعـ ـ ـ ـ ــت ف ـ ــي زنـ ــزانـ ــة
انفرادية ،حيث ُمنعت من الجلوس،
ُ
وطـلــب مني إلـصــاق وجهي بصورة
م ـل ــك الـ ـبـ ـح ــري ــن ،ح ـم ــد بـ ــن ع ـي ـســى،
ّ
امل ـعــل ـقــة داخـ ــل ال ــزن ــزان ــة ،وتقبيلها
بشكل مستمر ومل ــدة طــويـلــة .مجرد
التعب والـتــوقــف عــن ذلــك كــان كافيًا
للتعرض للضرب والتنكيل على يد
حارس الزنزانة.
الحقًا ،جيء بكلب شرس لالنقضاض
عـ ـ ـل ـ ـ ّـي .وملـ ـ ـ ــدة نـ ـص ــف س ـ ــاع ـ ــة ،ك ـنــت
عــرضــة لنباحه وم ـحــاوالت هجومه
واقـفــا معصوب العينني فــي زنــزانــة
ال ي ــزي ــد طــول ـهــا ع ـلــى م ـتــر ونـصــف
مـتــر ،وعــرضـهــا ال يــزيــد عـلــى نصف

متر .بعدها مباشرة ،سمعت صراخ
سـ ـج ــن ي ـع ـل ــو م ـ ــن املـ ـ ـم ـ ــر ،أص ـ ـ ــوات
الضرب املكتومة على جسده أشعلت
القشعريرة في جسدي ،بينما يخفت
صــوتــه مــع اس ـت ـمــرار ال ـض ــرب ،حتى
هدأ تمامًا .كان على حــارس السجن
أن يبلغني الــرســالــة :قتلناه ...وهــذا
سيكون ّمصيرك إن لم تتعاون معنا.
ُ
ك ـنــت أ َم ــن ــي نـفـســي بــأن ـنــي أت ـعــرض
ل ــإيـ ـه ــام بـ ـغ ــرض الـ ـت ــرهـ ـي ــب ،حـيــث
تكرار هذه العملية طيلة يوم
استمر ُ
بــأكـمـلــه ،نـقـلــت بـعــدهــا مـبــاشــرة إلــى
جهاز األمن الوطني.
ل ــم أش ـع ــر طـيـلــة ف ـت ــرة تـعــذيـبــي بــأن
ال ـجــاديــن يـسـعــون إل ــى استنطاقي
بمعلومة معينة ،كان الهدف املجرد
هــو إذاللـ ـ ــي ...كـنــت مـحـظــوظــا ألنني
لم أتعرض ملا ُتعرض له زمالئي في
السجن ،الذين أجـبــروا على البصق
ف ــي ف ــم زمــائ ـهــم ،أو تـقـلـيــد أص ــوات

