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ق�سم الطبيب

اأمام امتحان  اأنف�سهم لأول مرة  دفع الأطباء البحرينيون، ثمن التزامهم بق�سمهم الطبي، وجدوا 
لها  �ستكون  مري�سي  �سحة  ونبالة،  ب�سمري  مهنتي  »�ساأمار�س  اأق�سمت  التي  �سمائرهم  جتاه  قا�س 

العتبار الأول ».
هل يعتذر الطبيب للقيادة ال�سيا�سية، حني يعالج من يخرج عليها؟

الطبيب ل ميكن اأن يعتذر لأية �سلطة �سيا�سية تهز ق�سمه اأو تهزاأ به، فق�سمه فوق كل �سلطة �سيا�سية، 
ال�سيا�سي  والنظام  الإن�سان،  ل  يف�سّ فالق�سم ل  ال�سيا�سي،  للنظام  الولء  فوق  الطبي  للق�سم  الولء 
وموالة  وطوائف  واأقلية  واأكرثية  وانتماءات  واأحزاب  وطبقات  وجماعات  دول  يف  الإن�سان  يف�سل 

ومعار�سة. 

اإعالن  الطبيب نظم يف  التق�سم، ق�سم  الأ�سكال من  وثيقة موجهة �سد كل هذه  الطبي هو  الق�سم 
الفظيعة  العمال  على    كرد  اأنه جاء  ويبدو  العاملية،  الطبية  الرابطة  قبل  1948 من  عام  جنيف 
من قبل الطباء يف اأملانيا النازية. فالأنظمة ال�سمولية كالنظام النازي، تق�سم الإن�سان على اأ�سا�س 
عرقه، وُتخ�سع الأطباء اإىل هذا الأ�سا�س، ت�ستخدمهم لتحقيق تق�سيمها الذي مينح احلياة لأنا�س 

دون اأنا�س بح�سب العرق   الذي ُيختم وجودهم عليه.

ونظامها،  ال�سيا�سية  بال�سلطة  الأطباء  مُيتحن  ول  بالأطباء،  ونظامها  ال�سيا�سة  ال�سلطة  ُتتحن 
فالطبيب بق�سمه الطبي دليل على الإن�سانية، وحتقق ال�سلطة ال�سيا�سية م�سداقيتها الإن�سانية   بقدر 
ما مينحهم هذا الدليل )الطبيب( من دللة، من هنا فالتحقيق مع الأطباء هو دليل على افتقاد 
مع  البولي�سية  حتقيقاتها  بها  ت�سرت  مو�سوعات  تختلق  اأن  ال�سلطة  يجدي  ولن  لالإن�سانية،  ال�سلطة 
الطبية  املمار�سة  تاريخ  يف  عار  و�سمة  �ستكون  التحيق  جلان  الإن�سانية،  مبهمتهم  تتعلق    الأطباء 

بالبحرين.

ق�سم الطبيب مينح الإن�سان احلق يف احلياة على اأي �سكل �سيا�سي كانت هذه احلياة،   وا�ستبداد 
ال�سلطة مينح الإن�سان احلياة على �سكل واحد، هو �سكل املوالة املتطابقة معه. لي�س من حق اأحد 

احلياة بكرامة، اإل من تكون كرامته م�ستمدة من مكارم ال�سلطة نف�سها .
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هل كان الطبيب علي العكري يفح�س هويات امل�سابني كما فعلت الع�ساكر املتمركزة   يف م�ست�سفى 
ال�سلمانية حميلة بني الأطباء وبني ق�سمهم، اأتخيله حني داهمته قوات الأمن   يف غرفة عملياته   كان 
مت�سبثا مبري�سه مرددا ق�سمه »�سامار�س مهنتي ب�سمري ونبالة، �سحة مري�سي �ستكون لها العتبار 

الأول ».

بالَق�َسم يدخل الطبيب املهنة، وبدونه ي�سبح خارجها. يحا�سب الطبيب بقدر ما يفّرغ هذا الَق�َسم 
من حمتواه، ويكافاأ بقدر ما يجعله حّيًا ناب�سًا فيه، هذا ما اختاره با�سم �سيف »كان هذا الَق�َسم هو 

اختيارنا، حني قرر اآخرون اختيار �سيء اآخر«.

 كان جزاء غ�سان �سيف طبيب الأ�سنان بالتزامه بن�س الق�سم »لن اأدع اعتبارات الدين اأو اجلن�سية 
اأو العرق اأو التوجة ال�سيا�سي اأو املكانة الجتماعية اأو ال�سن اأو املر�س اأو الإعاقة اأو اجلن�س اأو اأي اأمر 
اآخر تتدخل بني تاأدية واجبي ومري�سي« كان جزاوؤه اأن يتهم باأنه �سرق كلية من بطن مري�سة �سنية. 
اأبنائها يف  ومل يكن جزاء التزام زوجته الطبيبة زهرة ال�سماك بق�سمها الطبي غري اأن حترم من 

الوقت الذي حرموا فيه من اأبيهم. 
يختتم اأبقراط ق�سمه الطبي بقوله »وما دمت مبقيًا على هذا العهد فالأ�ستمتع باحلياة، ولأمار�س 
مهنتي بني النا�س، فان نكثت هذا امليثاق فليكن نقي�س ذلك من ن�سيبي » لقد كان ن�سيب اأطبائنا 
األ ي�ستمتعوا باحلياة واأن ل ميار�سوا مهنتهم بني النا�س، لي�س لأنهم نكثوا مبيثاقهم الطبي، بل لأن 

ال�سلطة نكثت ميثاقها الإن�ساين فنكلت بهم، عقابًا على   التزامهم مبيثاقهم.

هل قام اجلي�س بغزوته مل�ست�سفى ال�سلمانية لأن اأطباءه كانوا ي�سرون على اأن يج�سدوا   ق�سمهم الذي 
يقول » �ساأحافظ على اأق�سى احرتام حلياة الإن�سان يف وقت العمل، ولن ا�ستخدم معرفتي الطبية يف 

خمالفة القوانني الإن�سانية حتى حتت التهديد » .

�ستكون الأعمال الفظة التي قامت بها قوات الأمن واجلي�س �سد التزام الأطباء بق�سمهم وميثاقهم، 
تاريخًا من تواريخ العار.
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خلفيات ال بد منها..

خلفية )1(
ا�ستغرق العمل على هذا الكتاب مراحل متقّطعة، بداأت منذ �سهر اإبريل 2011، كان حينها الأطباء 
ما يزالون يف حمنة ال�سجن والتعذيب املمنهج غري الإن�ساين، وقانون ال�سالمة الوطنية )الطوارئ( 

يخيم باأجوائه املخيفة على املواطنني.

كان ملف الطاقم الطبي:اأخطر ما يف حلق ال�سلطة )�سوكة الأطباء( الذي ن�سر يف مراآة البحرين 
باللغتني العربية والإجنليزية، اأول عمل توثيقي يقّدم �سيناريو الأحداث الدامية واملوؤملة التي عاي�سها 
الكادر الطبي اإبان الأحداث منذ 14 فرباير وحتى 16 مار�س، يف الوقت الذي حتّول فيه الكالم اإىل 
جرمية كربى، والعتقالت والنتهاكات الب�سعة �سارت هي لغة ال�سلطة الوحيدة. كان من ال�سعوبة 
مبكان اأن جند من يقبل اللتقاء بنا والت�سريح لنا دون خوف، ف�ساًل عن اأن ي�سّرح با�سمه للقراء، 
لهذا قد يتفاجاأ القارئ اأنه ل وجود لأ�سماء مذكورة يف الف�سل الأول )�سوكة الأطباء(. كذلك بع�س 
عن  امتنعوا  اجلنح،  ق�سايا  �سمن  لحقًا  اأُدرجوا  ممن  حينها  عنهم  اأفرج  قد  كان  الذين  الأطباء 

الت�سريح لنا، فال اأحد كان يعرف اإىل اأين �ست�سري دّفة النتقام والتطهري الب�سع. 

البحرين(  )مراآة  حاولت  اجلنايات،  ق�سايا  يف  الطبي  الكادر  متهمي  عن  الإفراجات  �سل�سلة  بعد 
لكن  املعتقل،  داخل  لها  تعر�سوا  التي  النتهاكات  �سري  لتوثيق  ببع�سهم  واللتقاء  امللف  ا�ستكمال 
ال�سلطة من جديد، خ�سو�سًا  اأي ت�سريح قد ي�ستفز  التحفظ كان قويًا. كان هناك حذر عام من 
اأن املحاكمات الع�سكرية ما تزال حينها وعيدًا يتهّدد اجلميع. اجلميع اآثر ال�سمت والرتقب. توقف 

امللف. 

من الكادر الطبي، حكم على 13  يف 29 �سبتمرب 2011 �سدر احلكم الع�سكري التع�سفي على 20 
العاملية امل�ستنكرة  الفعل  اآخرين، بعد ت�ساعد ردود  15 عامًا، و5 �سنوات ل5  منهم بال�سجن ملدة 
لالأحكام التع�سفية غري امل�سبوقة يف العامل، بداأ بع�س اأفراد الكادر الطبي بالكالم عما تعر�سوا له 
يف الإعالم الغربي، وك�سروا حاجز ال�سمت، لكنهم اأي�سًا اأبقوا جانبا من التحفظ على ما يخ�س 

عر�س جتاربهم كاملة. 
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يف 14 يونيو 2012، اأ�سدرت حمكمة ال�ستئناف حكمها باإدانة 9 من الكادر الطبي وتربئة 9 وتاأييد 
يعد عليها غطاء.  الطبي مل  الكادر  وق�سية  قوله،  ُيخ�سى  ما  يعد هناك  2. عندها مل  احلكم على 
جتارب  بكتابة  وا�ستكماله  اأخرى،  مرة  الأطباء  �سوكة  ملف  فتح  اإعادة  قررت  البحرين(  )مراآة 

العتقال وال�سجن.

خلفية )2(..
كان من غري املمكن عر�س جميع التجارب لـ51 من اأفراد الكادر الطبي الذين ق�سوا يف ال�سجون، 
مل يكن �سهاًل التن�سيق جلل�سات متتالية ومطولة كتلك التي احتجنا اإليها مع من قّدمنا جتاربهم يف 
هذا الكتاب، كان ذلك �سعبًا يف ظل ان�سغالتهم و�سح الكادر الذي يعمل يف )مراآة البحرين( ويف ظل 
الوقت املكتظ الذي عملنا فيه لإخراج هذا الكتاب اإىل ال�سوء، كما وجدنا اأن التجارب تت�سابه كثريًا 
الكادر  معتقلي  بع�س جتارب  بتوثيق  اكتفينا  لهذا  والأ�سماء،  الوجوه  اختلفت يف  واإن  التفا�سيل  يف 
الطبي فقط، ل كل التجارب، فليعذرنا من ق�سرنا بعدم توثيق جتاربهم، التي هي حّق تاريخي لهم، 

وواجب وطني علينا، رمبا نتمكن منها يف م�سروع اآخر م�سابه.

خلفية )3(..
اأجل مللمة جراح  املعلنة، تطّوعت من  الأقالم املعروفة وغري  الكتاب جمموعة من  عملت على هذا 
وطنها واإن�سان وطنها بطريقتها التي تتقنها جيدًا: الكتابة. عملت بجهد وم�سقة دون مقابل مادي، 
ودون اأن ت�سع ا�سمها ليعرفها النا�س، ودون اأن تطلب كلمة �سكر اأو تقدير من اأحد، لكن من اأجل 

ق�سيتها الإن�سانية والوطنية التي توؤمن بها فقط.
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»كان الأطباء، ال�سمكة التي اأرادت ال�سلطة اأن تبلع بها حقيقة �سحاياها، فابتلعتها �سريعًا يف ق�سمة 
واحدة، ون�ست اأن ال�سوكة اأخطر ما يف ال�سمكة« مراقب

ال�سلطة؟  الذي ميثله وجود هوؤلء على  اأكرث من غريهم؟ ما اخلطر  الطبي  والكادر  الأطباء  ملاذا 
كيف �سار �سيناريو الأحداث يف م�ست�سفى ال�سلمانية الطبي منذ 14 فرباير حتى الآن؟ وكيف عا�س 
الكادر الطبي الأوقات الع�سيبة وغري العتيادية التي فاجاأته ب�سكل مل يكن مهيئًا لها؟ وكيف تطورت 
الأحداث املتالحقة خارج امل�ست�سفى، وما تاأثريها على الداخل؟ وما الذي عاي�سه الأطباء من اإذلل 

وتنكيل داخل م�ست�سفى ال�سلمانية واملراكز ال�سحية املختلفة، وداخل زنازين ال�سلطة؟

كل هذه الت�ساوؤلت، �سيحاول هذا التقرير الدخول يف تفا�سيلها على �سكل حلقات. م�سادرنا هي 
�سهادات من عنا�سر الكادر الطبي الذين لن نتمكن من ذكر اأ�سمائهم، واحلوادث املوثقة والبيانات، 

بالإ�سافة اإىل اإفادات الأطباء وال�سهود املدونة يف حما�سر الأمن التي ح�سلنا عليها ب�سكل خا�س.
    

 البداية
البداية كانت يف 14 فرباير. اليوم الأول لبدء الحتجاجات التي حتمل �سعار »ال�سعب يريد اإ�سالح 
النظام« رجال الأمن يقمعون الحتجاجات ال�سلمية التي خرجت يف مناطق متفرقة من البحرين. 
م�ست�سفى ال�سلمانية ت�سله عدد من احلالت والإ�سابات والختناقات بالغازات امل�سيلة للدموع، قبل 
اأول �سحية يف الأحداث. ما يقارب من  اإنه علي م�سيمع )21 �سنة(  اأن ت�سل حالة الوفاة الأوىل، 
اأقارب م�سيمع توافدوا فورًا اإىل امل�ست�سفى. تزايد العدد بعد �ساعات لي�سري  50 متجمهرًا من  الـ 
800 ح�سب اإفادة الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفيات وليد املانع، يف ملفات التحقيق، مل تتمكن اإدارة 
امل�ست�سفى من اإخراجهم، قوات الأمن العام و�سلت امل�ست�سفى مبكرًا، لكنها مل تتمكن من ال�سيطرة 
الإعالم اخلارجي  الإنعا�س حيث جثة م�سيمع.  الغا�سبة، املتجمهرون دخلوا غرفة  على اجلماهري 
كان هناك، دخل غرفة الإنعا�س والتقط �سور جثة م�سيمع. وح�سب اإفادة وليد املانع، فاإنه عند اإخبار 
ب�سيء.  القيام  ي�ستطيع  ل  اأنه  اأجاب  ال�ساعاتي،  اأمني  الدكتور  امل�ست�سفيات  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل 
جمعية  من  نائبان  ح�سر  حتى  امل�ست�سفى  يف  قائمة  تزال  ل  الفو�سى  امل�سرحة.  اإىل  اجلثة  نقل  مت 
الأمن  �سباحًا.  الواحدة  ال�ساعة  املتجمهرون  غادر  املتجمهرين،  على  ال�سيطرة  ا�ستطاعا  الوفاق، 

اأي�سًا و�سلهم الأمر بالإن�سحاب، ان�سحب اجلميع. 

اإدارة م�ست�سفى ال�سلمانية وحدها  »الأطباء املتهمون مل يكونوا حا�سرين هذا املقطع من احلدث، 
من  ن�سبيًا  القليل  العدد  هذا  على  ال�سيطرة  من  الإدارة  تتمكن  مل  هناك،  الو�سع  يدير  من  كانت 
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املتجمهرين الغا�سبني، رغم اأن خطة الطوارئ كانت قد و�سعت قبل هذا احلادث باأيام، وذلك اإثر 
العالن عن تاريخ بدء الحتجاجات ال�سعبية يف �سبكات التوا�سل الجتماعي« تقول اإحدى الطبيبات.

 
يف اإفادته التي اأدىل بها اإىل النيابة، يوؤكد املانع اأن الوزير ال�سابق في�سل احلمر وجه اإىل اجتماع 
لال�ستعداد لإدارة الأزمات من باب احرتازي، تراأ�سه الوكيل ال�ساعاتي، ومت فيه توزيع املهام على 
امل�سوؤولني يف امل�ست�سفى للقيام بالإجراءات الالزمة. لكن منذ اليوم الأول، ف�سلت  تلك الإدارة يف 

)اإدارة( الأزمة الحرتازية.

 �سباح 15 فرباير
�سباح 15 فرباير ت�سييع القتيل الأول. جتمهر امل�سيعون عند م�ست�سفى ال�سلمانية منذ ال�سباح الباكر، 
الأمن اأي�سًا. الأمن يقوم ب�سرب املتجمهرين مب�سيالت الدموع والر�سا�س املطاطي. اجلنازة تخرج 
مقربة  عند  وتنتهي  جدحف�س  منطقة  ميني  تنعطف  ثم  القدمي  البالد  منطقة  اإىل  ال�سلمانية  من 
الثاين«  القتيل  اآخر يجعلها ل تنتهي »كنا يف اجلنازة عندما �سمعنا ب�سقوط  ال�سناب�س. لكن حدثًا 
يقول اأحد امل�ساركني. اإنه فا�سل املرتوك )32 �سنة( �سقط اأثناء خروجه للم�ساركة يف ت�سييع الأول. 
التجمهر يعود اإىل م�ست�سفى ال�سلمانية يف عدد اأكرب. الغ�سب يت�ساعد، الهتاف يحتد: »ال�سعب يريد 

اإ�سقاط النظام«.
  

ظهرًا، يخرج امللك على �سا�سة التلفزيون، يعرب عن اأ�سفه للحدث الذي وقع: »على �سوء ما جرى 
اأبنائنا الأعزاء، وعليه  من حوادث متفرقة يوم اأم�س واليوم وكانت هناك لالأ�سف وفاة لثنني من 
ليعلم  كما  وال�سلوان.  وال�سكينة  ال�سرب  القدير  العلي  يلهمهم  واأن  لذويهما  احلارة  بتعازينا  نتقدم 
اجلميع باأننا قد كلفنا �سعادة الأخ جواد بن �سامل العري�س نائب رئي�س جمل�س الوزراء بت�سكيل جلنة 

خا�سة ملعرفة الأ�سباب التي اأدت اإىل تلك الأحداث املوؤ�سفة التي جرت«.

يتم ت�سييع املرتوك بتاريخ 16 فرباير دون تدخل رجال الأمن، وذلك يف اليوم الثاين من الو�سول 
حاملة  تتوافد  اأن  الآلف  لع�سرات  اأتاح  ما  وهذا   . الأمن  رجال  من  اأي�سًا  خاليًا  كان  الذي  للدوار 
غ�سبها اإىل دوار اللوؤلوؤة. يف م�ساء 15 فرباير بداأ ن�سب اخليم والتمهيد لعت�سام اأعلن اأنه ميتد 

حتى حتقيق املطالب.

خيمة االأطباء
احل�سور الر�سمي لالأطباء بداأ من هنا. املقدمات ال�سابقة، جعلت عددًا من الأطباء يتفقون على 
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اأهمية وجود خيمة طبية يف مكان العت�سام، حت�سبًا لأي طارئ اأو حادث غري متوقع. 
   

الآن  العكري جتري حماكمته  الطبيب علي  اأولية،  مت ن�سب خيمتني طبيتني، مت جتهيزهما مبواد 
بتهمة �سرقة مواد طبية للخيمة. لكن وثيقة مت ت�سريبها تقول غري ذلك، وفيها طلب ر�سمي قدمه 
عبد احلي العو�سي رئي�س مبجمع ال�سلمانية الطبي، اإىل وليد املانع الإداري التنفيذي، اأن يوفر مواد 
واأجهزة �سحية للعيادة يف دوار اللوؤلوؤة، وذلك بناء على طلب من الدكتور علي العكري. هكذا تقول 
من  معدات  اأح�سروا  اأطباء،  هناك  اأ�سابيع.  قبل  البحرين«  »مراآة  ن�سرتها  التي  الر�سمية  الوثيقة 
عياداتهم اخلا�سة، وو�سعوها يف اخليمة »تركتها على اأن اأ�ستعيدها بعد انتفاء احلاجة لها، لكنها 

ذهبت جميعها يف الهجوم الأول على الدوار« يقول اأحد الأطباء.
   

كل فرتة.  واحد يف  مناوب  يكون هناك طبيب  اأن  على  3 فرتات،  على  العمل  لأوقات  التنظيم  بداأ 
الوكيالن امل�ساعدان مرمي اجلالهمة واأمني ال�ساعاتي، اقرتحا اإعطاء الأطباء املناوبني بدل مناوبة، 
�سواء يف الرعاية ال�سحية الأولية اأو الثانوية. الأطباء رف�سوا، اعتربوا اأنهم يقومون بعمل تطوعي 
اأن يهتفوا �سده، هم لي�سوا �سيا�سيني،  خلدمة امل�سابني »مل يكن هدفهم اخلروج �سد النظام ول 
�سارت  الأمور  الأطباء.  اأحد  يقول  ومهنٌي«  اإن�سايٌن  واجٌب  امل�سابني  اإ�سعاف  اأن  يوؤمنون  اأطباء،  بل 
على نحو هادئ فيما تبقى من يوم 15 فرباير، ا�ستمر كذلك طوال اليوم التايل، اآلف املعت�سمني 
ظهر  منذ  احلدث  عن  غاب  ال�سلمانية  م�ست�سفى  بالإ�سالحات،  يطالبون  جماعية  خيمًا  ين�سبون 

الدوار، خيمتا الأطباء كانتا تثالن احل�سور الحرتازي هذه املرة. 

فجر17 فرباير الطويل
خيمتي  يف  الليلية  مناوبتهما  يف  العكري  و�سادق  العكري  علي  الطبيبني  من  كل  فرباير،   17 فجر 
اأحد منهم ومل  يتوقعه  ينتظر اجلميع. حدث مل  اآخر  كان حدث  الطبي.  الطاقم  بقية  مع  الأطباء 
والنا�س.  اخليام  هدوء  يف  فجرًا  الثالثة  عند  الأمن  قوات  من  مباغت  هجوم  وح�سيته.  يتخيلوا 
الطبيبان تعر�سا اإىل هجوم مبا�سر، و�ساهدا باأعينهما وح�سيته مع وجود الن�ساء والأطفال. اقتحم 
الأمن اخليمة التي يناوب فيها علي العكري. قال لهم: رجاًء ل ت�سربوا، جميعنا طاقم طبي اأتينا 
فقط حلالت الطوارئ. مت القاء م�سيالت الدموع داخل اخليمة. اأخرج العكري معه عدد من الطاقم 

الطبي يف �سيارته وتوجهوا اإىل م�ست�سفى ال�سلمانية.
   

�سادق العكري كان يف اخليمة  الأخرى، غادرها قبل اأن يتذكر اأن اأحد اأفراد الطاقم الطبي نائمًا 
هناك. عاد ليطمئن عليه فداهمته قوات الأمن. مل ي�سفع له رداوؤه الأبي�س واإخباره لهم اأنه طبيب. 
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غرفة  اإىل  اإثرها  على  نقل  التى  اإ�سابته  فكانت  والأ�سلحة،  بالهراويات  و�سربه  بالأحذية  ركله  مت 
العمليات.

نداء ال�ستغاثة ل�سيارات الإ�سعاف اأطلق مبا�سرة بعد و�سول خرب �سرب الدوار، خرجت بني ال�ساعة   
3:30 - 6:30 �سباحًا فقط، اختفت بعدها. امل�سابون جلاأوا اإىل جممع ال�سلمانية الطبي، اعتربوا 
اآمنًا، الطاقم الطبي يف حالة ذهول. ل اأحد يعرف حجم امل�سابني وعددهم  احلرم الطبي مكانًا 
واإ�ساباتهم. احلالت والإ�سابات بداأت تتوافد اإىل امل�ست�سفى يف �سيارات خا�سة. بداأ التجمهر مرة 
اأخرى. هذه املرة بغ�سب اأكرب وهيجان اأكرب وعدد اأكرب. احلدث كان �سادمًا للجميع، قتيالن �سقطا 

وع�سرات اجلرحى توافدوا  على امل�ست�سفى.

امل�ست�سفى.  عند  احت�سدت  غفرية  اأعداد  عارم،  �سعبي  ثوران  حدث  �سباحًا،  الثامنة  ال�ساعة  بعد 
املطاطي  والر�سا�س  الدموع  مب�سيالت  واجتهم  الأمن  قوات  للدوار.  العودة  حاولوا  املحتجون 
والن�سطاري عن قرب، اإىل احلد الذي مت فيه تفجري راأ�س �سحية ثالثة بت�سويب مبا�سر، احلادث، 
�سهدته ال�سحفية نزيهة �سعيد ونقلته لالإعالم، ويف �سهادتها ال�سفهية ملراآة البحرين، اأ�سافت اأنها 
اإ�سابات  عنه.  لحقا  قراأتها  التي  املوا�سفات  وفق  املوؤمن  على  ال�سهيد  تظنه  فيما  كذلك  �ساهدت 

كان األطباء، السمكة التي أرادت السلطة أن تبلع بها حقيقة ضحاياها، فابتلعتها سريعًا يف قضمة واحدة، ونست أن 
الشوكة أخطر ما يف السمكة«
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يف  الن�سطاري  بالر�سا�س  لإ�سابة  تعر�ست  احلالت  اإحدى  امل�ست�سفى،  دخلت  ومتفاوتة  خمتلفة 
اأن الر�سا�س الن�سطاري منت�سر يف كامل الرئة،  اإنقاذها، بعد عمل الأ�سعة لها ات�سح  الرقبة، مت 

لكنها جنت من املوت.
 

قوات الأمن تقدمت من جهة الدوار باجتاه جممع ال�سلمانية. و�سلت م�ست�سفى الطب النف�سي، وهنا 
بداأ منع امل�سعفني من الو�سول اإىل الدوار، مت توقيف امل�سعفني و�سربهم. 

الأطباء يف مفاجاأة احلدث والتعامل مع احلالت التي ت�سل اإليهم، ويف ترقب ما ي�سلهم من حالت 
جديدة. الطوارئ حتول اإىل فو�سى عارمة ب�سبب العدد الكبري من اأهايل امل�سابني واملتجمهرين. 
الأطباء قالوا �سنخرج مع �سيارات الإ�سعاف لح�سار امل�سابني من الدوار، لكن �سيارات الإ�سعاف 
التجمهر وعدم قدرتها على  ب�سبب  اأنه  الإدارة  اأخربتهم  الأطباء عنها  �ساأل  اختفت فجاأة. عندما 
اإىل مركز كانو  اأطباء ذهبوا  اإىل مركز كانو ال�سحي.  ال�سيارات  التحرك ب�سهولة، فقد مت �سحب 
كانت   . اخلارج  من  مقفل  الباب  اأن  تفاجئوا  لكنهم  هناك،  من  الإ�سعاف  مع  ليخرجوا  ال�سحي 

ال�ساعة ل تزال التا�سعة �سباحًا، الإ�سابات ل تزال تاأتي ال�سلمانية ب�سيارات مدنية.

االإ�سعاف احلائر
بني ال�ساعة التا�سعة واحلادية ع�سرة، يبداأ ا�ستنفار الأطباء، كيف ميكن الو�سول اإىل احلالت التي ل 
تزال يف الدوار، و�سط احل�سار الأمني الذي اأغلق كل الطرق املو�سلة اإليه، وكيف يتاأكد الأطباء اأنه 
مت اإخالء الدوار من اجلرحى وامل�سابني. الإ�سعاف ممنوع من الو�سول اإىل مكان احلدث وامل�سعفون 
بوليد  الأطباء تذهب لاللتقاء  لل�سرب ومت �سحب �سيارات ال�سعاف منهم. جمموعة من  تعر�سوا 
الإ�سعافات من  بخروج  الإذن  ياأتي   11:30 ال�ساعة  بعد  باخلروج.  لالإ�سعافات  ال�سماح  ليتم  املانع 
الوزير. منذ ال�ساد�سة والن�سف وحتى احلادية ع�سرة والن�سف كان الإ�سعاف ممنوعًا من الو�سول 
اإىل الدوار »ل اأحد يعرف �سبب منعنا من الو�سول اإىل الدوار قبل هذا الوقت، ل تف�سري له �سوى اأن 
الأمن كان لديه مهمة خا�سة ينجزها هناك طوال ال�ساعات اخلم�س هذه، وعندما انتهى من مهمته 

اخلا�سة، �سمح لال�سعاف والكادر الطبي بالو�سول« تقول اإحدى الطبيبات.

قبل الإذن لالإ�سعافات باخلروج، كانت حالة اأقرب اإىل الثورة الغا�سبة يعي�سها الطاقم الطبي. عند 
بوابة ق�سم الطوارئ انق�سم الأطباء اإىل ق�سمني. فريق يقول باخلروج والتظاهر احتجاجًا على منع 
على  �ساهدًا  كان  الذي  العكري  علي  ي�سم  الفريق  هذا  للجرحى.  الو�سول  من  الإ�سعاف  �سيارات 
اأن  الفريق الآخر ي�سم زميله نبيل تام، ويرى  العكري.  اأ�ساب قريبه �سادق  وح�سية الهجوم وما 
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وحتت  عفوي  ب�سكل  الحتجاجية  م�سريتها  يف  املجموعة  خرجت  امل�سابني.  ملعاجلة  الأطباء  يبقى 
تاأثري احلدث ال�ساخن الذي عاي�سه الكادر الطبي للمرة الأوىل يف تاريخ البحرين. املجموعة الثانية 
املناداة  اأجهزة  الإعالن يف  الأخ�سر، ومت  ال�سوء  ال�ساعاتي  اأمني  الوكيل  اأعطاها  اأن  بعد  اجتمعت 
التهدئة وحماولة  هو  الهدف  50 طبيبًا،  يقارب  ما  لالأطباء، ح�سره  اجتماع  ال�سلمانية عن  داخل 

الو�سول اإىل حل م�سكلة الفو�سى التي كانت  قد �سيطرت على امل�ست�سفى بالكامل.
 

يف الجتماع مت الت�سال برئي�س  جمعية الأطباء اأحمد جمال والنائب علي ابراهيم. بعدها ي�سدر 
بيان اإدانة من اجلمعية: »اإن ما حدث هذا اليوم من ا�ستخدام للعنف املفرط وغري املربر من قبل 
اأجهزة الأمن والذي نتج عنه وفيات واإ�سابات بالغة بني جموع املواطنني املعت�سمني �سلميا بكفالة 
الد�ستور والأعراف الدولية ملهول وغري مقبول، كما اأن منع الطواقم الطبية واملهنية من اأداء واجبها 
يف اإ�سعاف امل�سابني ونقلهم اإىل امل�ست�سفى اأمر ل تقره ال�سرائع الدولية والإن�سانية وعليه، فاإن كاًل 
من جمعية الأطباء البحرينية وجمعية اأطباء الفم والأ�سنان البحرينية، تدين وت�ستنكر هذا العنف 
غري املربر جتاه املواطنني امل�ساملني والطواقم الطبية التي تقدم لهم الإ�سعافات الالزمة، والذي نتج 
عنه اأي�سًا اإ�سابة عدد من اأفراد الطواقم الطبية بجروح بليغة. ونطالب الدولة وعلى راأ�سها جاللة 
امللك للتدخل ال�سريع لوقف هذه الت�سرفات والإجراءات ال�سارة باملواطنني والوطن واحليلولة دون 

بث الفرقة والهلع يف �سفوف املجتمع الواحد والآمن. واهلل ويل التوفيق«.

مع  الحتجاجية،  امل�سرية  يف  الأطباء  من  الأول  الفريق  خروج  يتزامن  والن�سف،  ع�سرة  احلادية 
اجتماع الفريق الثاين، مع بيان جمعية الأطباء، مع �سدور قرار الوزير اأخريًا بال�سماح لالإ�سعاف 
باخلروج. الأطباء قطعوا م�سريتهم وركبوا الإ�سعافات وتوجهو للدوار »مل جند �سيئًا هناك. ملاذا اإذًا 
مت منع الإ�سعاف من الو�سول اإىل الدوار طوال ال�ساعات اخلم�س؟ قمنا مب�سح املناطق القريبة من 

الدوار لعل م�سابًا هنا اأو هناك، لكن مل نعرث على اأحد« ت�سرح اإحدى الطبيبات.

�سدمة اجلي�ش
ال�سدمة الأخرى التي مل ي�ستوعبها ال�سارع يف ذلك اليوم، كانت نزول قوات اجلي�س اإىل ال�سارع. 
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اأ�سدرت بيانًا اأ�سمته »رقم 1« اأعلنت فيه انت�سار قوات ع�سكرية 
واملقيمني  املواطنني  اأمن  على  للحفاظ  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  »بدواعي  العا�سمة  حمافظة  يف 

و�سالمتهم« و�سددت »على اتخاذ كافة التدابري ال�سارمة والرادعة لب�سط الأمن والنظام العام«.

اإحدى الطبيبات: »للمرة الأوىل ن�ساهد مدرعات اجلي�س جتوب �سوارع البحرين، الهدف  ت�ستنكر 
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اأحد حينها، ملاذا  مل يكن حماربة عدو خارجي، بل معت�سمني عزل نائمني يف الدوار«مامل يفهمه 
ل�سقوط  اأ�سفه  امللك  اإعالن  من  �ساعة   48 من  اأقل  بعد  املباغت  الوح�سي  الهجوم  وملاذ  اجلي�س؟ 
كانوا  اجلميع،  ا�ستيعاب  فاقت  ال�سدمة  حتقيق؟  جلنة  وت�سكيل  ر�سمي،  حداد  يوم  قتلى،واإعالن 
اإعالميون، مثقفون، موؤ�س�سات جمتمع  يف ذهول احلدث: �سيا�سيون، حقوقيون، مهنيون، معلمون، 
مدين، لكن الطاقم الطبي يف ذهول م�ساعف، بالإ�سافة اإىل �سدمة احلدث، فهم يف احلالت التي 
تفد اإليهم، يعاي�سون �سرخات الآلم التي تخرج من حناجر امل�سابني »وجد الأطباء اأنف�سهم اأكرث 
من غريهم يف قلب احلدث، وجودهم يف احلدث بهذه الكثافة كان اأمرًا طبيعيًا لت�ساله بدورهم 

املهني، فكيف باجلانب الإن�ساين« يقول اأحد املراقبني.

م�ست�سفى ال�سلمانية التي غادرها احلدث بعد ظهر 15 فرباير، عادت لت�سبح يف واجتهه من جديد 
يف 17 فرباير، باحة الطوارئ حتولت اإىل �ساحة هيجان �سعبي، اإدارة امل�ست�سفى مل تكن قادرة على 

ال�سيطرة على اجلماهري الغا�سبة املتجمهرة هناك.

اليوم الطويل انتهى ب�سقوط 4 �سحايا، �سقط حممود اأحمد مكي ابو تاكي )23 عامًا(، وعلي من�سور 
بطلق  عامًا(   60( عبداحل�سن  عي�سى  و�سقط  اال�سوزنب.  ان�سطارية  بقذائف  عامًا(   53( خ�سري 
ر�سا�س ان�سطاري قريب ومبا�سر اأدى اإىل انفجار يف جمجمة الراأ�س )وهو احلادث ال�سهري الذي 
راأته وروته ال�سحافية نزيهة �سعيد(. وال�ساب علي املوؤمن )22 عامًا( �سقط بقذيفة ان�سطارية يف 
الفخد عند احلو�س ت�سببت يف تهتك الأوعية الدموية، مل تفلح حماولة الطبيب ال�ست�ساري  �سادق 

عبداهلل لإنقاذه، ومل ي�سعفه الـ 30 كي�سًا من الدم ل�ستعادة نب�سه.

اأي�سًا، انتهى اليوم بع�سرات اجلرحى من الرجال والن�ساء وال�سباب والأطفال، اختلفت اإ�سابتهم بني 
املتو�سطة واخلطرية، منهم 3 حالت مل�سعفني مت اإخراجهم لحقًا.

  
م�سرية االأطباء

�سباح اجلمعة 18 فرباير، كان جممع ال�سلمانية الطبي �ساهدًا على ت�سليم جثث ال�سحايا الأربع. 
الأهايل املفجوعون ياأتون ل�ستالم جثث اأبنائهم ويغادرون نحو الت�سييع. 

عدد من الأطباء يجتمعون يف بيت اأحدهم، الهدف تنظيم اعت�سام يف موقف �سيارات ال�سلمانية 
ع�سرًا، واإ�سدار بيان با�سم منت�سبي احلقل ال�سحي. البيان تنديد لتعر�س الكوادر الطبية لالعتداء 
ال�سحة  وزير  واإ�سقاط  واملطالبة مبحا�سبة  الإن�ساين،  اأثناء ممار�سة دورهم  الأمن  من قبل رجال 
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في�سل احلمر والطاقم الإداري التابع له على خلفية هذا املو�سوع. 

ع�سرًا، ينفذ العت�سام، العدد يتجاوز2000 م�سارك من منت�سبي وزارة ال�سحة، ح�سب قول اأحد 
امل�ساركني. العدد الكبري من امل�ساركني واحلما�س ال�سديد الذي كان م�سيطرًا عليهم، يحول العت�سام 
اإىل م�سرية. ثالث دورات يف موقف ال�سيارات اخلا�س بطوارئ ال�سلمانية وينتهي العت�سام ويقراأ 

البيان اخلتامي. لكن الأمر ل ينتهي هنا اأي�سًا.

اأن ُيعطي تفا�سيل  اإىل مواقعهم دون  اأفراد الطاقم الطبي العودة  الدكتور علي العكري يطلب من 
اأخرى. تتذكر اإحدى الطبيبات »بينما كنا يف دورتنا الأخرية يف امل�سرية الحتجاجية يف باحة طوارئ 

جممع ال�سلمانية، �سمعنا �سوت طلقات نارية تاأتي من بعيد«. ما الذي يحدث؟ 

�سدور ومدرعات
من  القريبة  الأخرى  اجلنبة  على  بيانها،  تنهي  تو�سك  الأطباء  م�سرية  كانت  التي  الأثناء  هذه  يف 
امل�ست�سفى، م�سرح حدث جديد، كانت منطقة الديه القريبة من )دوار اللوؤلوؤة(، وغري البعيدة عن 
م�ست�سفى ال�سلمانية، ت�سهد ختام جمل�س عزاء علي م�سيمع )21 عامًا(، ال�سحية الأوىل لأحداث 14 
فرباير. املعزون خرجوا يف م�سرية عزاء �سمت الآلف، اجتهت نحو الدوار املحا�سر بقوات الأمن 
واجلي�س. عدد من ال�سباب يحملون اأعالم البحرين، يتحركون قريبًا من املدرعات الع�سكرية. يقفون 
100 مرت منها، يلوحون باأيًد عزلء اإل من اإعالم ترفرف على �سدورهم العارية. مل  على م�سافة 
ت�س غري دقائق، حتى كان امل�سهد الذي راآه العامل م�سورًا بالفيديو، �سيل ل يتوقف من الر�سا�س 
على  م�سرجني  ال�سباب  من  عدد  عن  الدخان  ينك�سف  للدموع،  امل�سيلة  والغازات  املبا�سر،  احلي 

الأر�س يف بركة من دمائهم.
 

الطلقات �سمعها الكادر الطبي الذي كان معت�سمًا يف باحة جممع ال�سلمانية، عدد من الكادر الطبي 
خاف وغادر، الباقون دخلوا فورًا ا�ستعدادًا لتقدمي امل�ساعدة لالإ�سابات التي بداأ الإ�سعاف بنقلها، 

بداأ ا�ستنفار طبي اآخر.

ال�سباب امل�ساركون يف م�سرية العزاء، اأخذوا يف التدافع اإىل م�ست�سفى ال�سلمانية يحملون امل�سابني 
اإىل  يتوافدون  ال�سباب  ع�سرات  �ساهدت  عندما  هناك  »كنت  يقول:  ال�سهود  اأحد  �سياراتهم،  يف 
امل�ست�سفى يف حالة من الرعب والذهول، وينظمون املرور لت�سهيل مرور �سيارات الإ�سعاف عند مدخل 
ال�سلمانية. ا�ستفهمت، فاأخربوين اأن ر�سا�سًا حيًا اأطلق على املعزين اخلارجني من عزاء ال�سهيد 
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م�سيمع نحو دوار اللوؤلوؤة، واأن هناك عددا كبريا من الإ�سابات ملقى على الأر�س يف الطريق«.

�ساهدة اأخرى تقول »كان عدد من ال�سباب يخرجون من بوابة الطوارئ يحملون اأ�سرة لنقل امل�سابني 
من ال�سيارات اخلا�سة التي اأح�سرتهم«.

ر�سا�سة عبدالر�سا
الغريب، اأنه يف الوقت الذي كانت برك الدم ت�سيل يف ال�سارع املوؤدي للدوار، كان ويل العهد يفاجئ 
اجلميع بزيارة غري متوقعة لتلفزيون البحرين، وّجه خطابًا َوِجاًل ومرجتاًل للجميع: »اأقدم التعازي 
للتهدئة،  للجميع  ر�سالة  اأوجه  اأن  واأريد  نعي�سها،  التي  الأليمة  الأيام  البحرين على هذه  �سعب  لكل 
نحتاج فرتة اأن نقيم ما �سار ونلم ال�سمل ون�ستعيد اإن�سانيتنا وح�سارتنا وم�ستقبلنا. نحن اليوم على 
مفرتق طريق، اأبناء يخرجون وهم يعتقدون اأن لي�س لهم م�ستقبل يف البلد، واآخرون يخرجون من 
حمبة ومن حر�س على مكت�سبات الوطن، لكن هذا الوطن للجميع لي�س لفئة على فئة، ل هو لل�سنة ول 
هو لل�سيعة هو للبحرين وللبحرينيني، ويف هذه اللحظات يجب من كل اإن�سان خمل�س اأن يقول كفاية 

ما خ�سرناه يف هذه الأيام، �سعب ا�ستعادته، لكن اأنا مقتنع بعمل املخل�سني«.

يف ال�سلمانية، مل يكن ثمة مكان للهدوء اأو التهدئة، مل يكن غري فو�سى عارمة وهيجان ناقم. م�سهد 
الر�سا�س والدم ياأتي حمموًل على اأ�سرة ت�سي باملوت واآلف حتت�سد يف حالة ه�ستريية ت�سرخ ب�سقوط 
العمليات  غرف  اإىل  الطباء  جميع  ا�ستدعاء  يعلن  ال�سلمانية  مل�ست�سفى  الداخلي  املذياع  النظام. 
والطواريء »كان الو�سع اأ�سد كارثية هذه املرة، نحن اأمام ر�سا�س حي، مل ن�سدق اأن الأمر ميكن اأن 
ي�سل اإىل هذا احلد، كانت جتربة مرعبة مل نتعامل معها من قبل، ول ندري ما اإذا كنا قادرين على 

التعامل مع هذه احلالت اأم ل« يقول اأحد اأفراد الطاقم الطبي. 
   

احلالة الأ�سد �سعوبة هي حالة عبدالر�سا بوحميد )38 عامًا(، اأ�سيب ر�سا�سة حية يف اجلمجمة، 
من  تتمكن  اأن  دون  �ساعات،  ثالث  ت�ستمر  جراحية  عملية  اإنقاذه،  يحاول  حميد  نبيل  ال�ست�ساري 
اإخراج الر�سا�سة من راأ�س عبد الر�سا. ال�ست�سارية نهاد ال�سرياوي تعمل على متابعة حالته. يبقى 
فيما ي�سبه املوت ال�سريري ليومني، قبل اأن يفارق احلياة يف 21 فرباير، وقبل اأن تنهار ال�سرياوي 
باكية اأمام عد�سات الت�سوير، ولتدفع بعدها، يف املحاكم الع�سكرية، ثمن هذا البكاء من اأجل حياة 

اإن�سان.

عدد كبري اآخر من الإ�سابات بلغت 96 اإ�سابة، بع�سها اإ�سابات بالر�سا�س احلي. 6 منها اأدخلت 
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ت�سلنا.  كانت  التي  »تفاجئنا من احلالت  اأعلنت م�سادر طبية حينها.  ما  العمليات ح�سب  غرفة 
املطاطي  الر�سا�س  با�ستخدام  مبا�سرة  �سربات  والراأ�س.  ال�سدر  يف  قاتلة  اأماكن  يف  ر�سا�س 
الأحداث  بداية  منذ  حالة  �ستون  وال�سدر،  العني  مثل  حيوية  مناطق  اإ�سابة  تتعمد  والن�سطاري، 
حتى الآن، اإ�سابات فقد فيها البع�س  عينيه اأو عينًا واحدة« تقول اأخرى.الأطباء انت�سروا يف اأرجاء 
امل�ست�سفى، هناك من يعالج اإ�سابات م�سيالت الدموع، واآخر يف غرفة الإنعا�س، وثالث يف العمليات. 

 
ال�ست�ساري با�سم �سيف يعمل على 3 حالت، اثنتني اإ�سابات يف عظام الفخذ، والثالثة اإ�سابة بليغة 
نراك  مرة  لأول  العمليات:  ي�ساأله طاقم  يبكى،  كثريًا،  متاأثرا  الطبي  الطاقم  ي�ساهده  الكاحل.  يف 

تبكي، يجيب: مل يقدر يل من قبل  اأن اأرى هذا القدر من العنف يف البحرين.
 

ال�ست�سارية بدرية توراين تعالج حالة ر�سا�سة موجودة يف اأعلى الفخد قريبًا من احلو�س، ي�ساعدها 
امل�ست�سفى، طلبوا  و�سلوا  الإعالميني  وفد من  كان  للر�سا�سة.  اأ�سعة  تلتقط  با�سم مريزا،  الطبيب 
معاينة احلالت يف غرفة الإنعا�س. با�سم �سيف يريهم الأ�سعة التي تثبت وجود الر�سا�سة التي مت 
اإخراجها. لكنه يو�سح » ل�ست اأنا من عملت على هذه احلالة«. الإعالميون يطلبون الر�سا�سة من 
اأجل ت�سويرها. يتم اإخبارهم اأنها و�سعت يف كي�س ومت التحفظ عليها، لكن اأين ذهبت؟ لي�س هناك 

تاأكيد بخ�سو�س الر�سا�سة، البع�س يقول »اأعطوها منظمة حقوق الإن�سان بعد و�سعها يف كي�س«.

الوزير يكذب
يف باحة الطوارئ، الآلف يتجمهرون حتى وقت متاأخر من الليل، يرددون هتافات الغ�سب. �سبكات 
باإ�سقاط  يطالبون  الغا�سبني  املتجمهرين  اآلف  تظهر  فيديو  مقاطع  تنقل  الجتماعي  التوا�سل 
النظام. كذلك تفعل و�سائل الإعالم العاملية التي كانت حا�سرة و�ساهدة على احلدث، وقد بداأت 
تبث امل�ساهد عرب قنواتها. وزارة ال�سحة متمثلة يف وزيرها في�سل احلمر واإدارة ال�سلمانية يقفون 

مكتويف الأيدي، كل �سيء خارج عن ال�سيطرة.

مل ينقل الوزير في�سل احلمر هذا الو�سع، عرب لقائه يف تلفزيون البحرين يف امل�ساء ذاته، بل قال 
اأن الو�سع يف جممع ال�سلمانية الطبي م�ستقر، واأن عدد من يحتاجون اإىل الرعاية ال�سحية اأ�سبح 
اأقل، واأنه بعد التدقيق يف نوعية واأعداد الإ�سابات املوجودة ات�سح اأن هناك �سبعة م�سابني باإ�سابات 
طفيفة، يجري التعامل معها الآن بطريقة طبية �سحيحة لرعايتهم، و�سيغادرون امل�ست�سفى يف وقت 
الطبي، وهم  ال�سلمانية  ال�ساحة اخلارجية ملجمع  املواطنني موجودون يف  بع�س  واأن هناك  قريب، 

اأهايل بع�س امل�سابني املتواجدين داخل امل�ست�سفى، موؤكدًا اأن الأمن م�ستتب واأن الو�سع هادئ.
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الإن�ساين. قرروا  و�سرفها  املهنة  اأمانة  ليحمل  الأطباء، ووجدوه  غري كفء  اأغ�سب  الت�سريح  هذا 
يدين  البحرينية،  والأ�سنان  الفم  اأطباء  وجمعية  البحرينية  الأطباء  جمعية  عن  بيانًا  ي�سدروا  اأن 
ال�سحة عرب  وي�ستنكر »ت�سريح وزير  �سلميًا،  املتظاهرين  املواطنني  العنف املفرط �سد  ا�ستخدام 
و�سائل الإعالم بالأم�س يف ح�سر عدد حالت الإ�سابة ب�سبع حالت فقط وو�سفه باأنها حالت طفيفة 
وهذا مغاير للواقع حيث اإن عدد اجلرحى ليوم اأم�س فقط فاق املائة بينهم �سبع حالت باإ�سابات 
بليغة منهم حالة اإ�سابة خطرة بالراأ�س والدماغ وحالة اإ�سابة خطرة بال�سدر واحلالت ناجتة عن 
ر�سا�س حي و �سوزن و�سرب قا�سي بالهراوات ولي�س كما و�سف الوزير. وناأمل اأن تكون ت�سريحات 

وزارة ال�سحة دقيقة دون لب�س«، طالبوا با�ستقالة وزير ال�سحة. 

اإحراج الوردة
ال�سبت  19  فرباير  �سباحًا، املتجمهرون  يتوافدون  على  جممع  ال�سلمانية  الطبي  منذ  الثامنة  
�سباحًا  للتربع  بالدم  والت�سامن  مع  اجلرحى  وامل�سابني . �سحافيون  اأجانب  يقومون  بتغطية  
احلدث  يف امل�ست�سفى، اإدارة  امل�ست�سفى  ل  تتعامل  مع  اجلماهري  ول  مع  احلدث،  كذلك  الوزير  

في�سل  احلمر  الذي  كان  جزءًا  من  اأزمة 17  فرباير.

تنت�سر  ر�سائل  هاتفية  واإلكرتونية  ويف  وموقع  التوا�سل  الجتماعي )الفي�سبوك(،  تدعو  خلروج  
م�سريات  من  مناطق  ال�سناب�س،  النعيم،  املنامة  باجتاه  دوار  اللوؤلوؤة  عند  الثالثة  ظهرًا. الهدف: 
)حترير( الدوار  وفك  احل�سار  املفرو�س  عليه  من  قبل  قوات  اجلي�س  وقوات  الأمن  اخلا�سة. 
الو�سيلة : مواجهة  �سالح  اجلي�س  ور�سا�سه  ب�سالح  الورد. هي  املرة  الأوىل  التي  رفعت  فيها  

الورود،  قبل  اأن ت�سبح  الورود  عالمة  احلركة  الحتجاجية.

عند  ال�ساعة  الواحدة  ظهرًا،  يبداأ  ما  ي�سبه  الكر  والفر  بني  املتظاهرين  ورجال  الأمن، اأعداد  
الذي  ن�سبته  قوات   ال�سائك   ال�سياج   ال�سناب�س  نحو   املتجمهرين  يزحفون  من  منطقة   من  
مكافحة  ال�سغب على  بعد  نحو  ن�سف  كيلومرت  من  الدوار  من  جهة  منطقة  ال�سناب�س. زحف  
تواجههم   للدوار.  ال�سلمانية   املوؤدي  من   الطريق   النعيم،  على   ياأتي  من  جهة  منطقة   اآخر  
قوات  ال�سغب  مب�سيالت  الدموع، لكن  لي�س  بعنف  اليومني  ال�سابقني. عدد  من  حالت  الختناق  
والإغماء  تنقل  اإىل  جممع  ال�سلمانية  الطبي . جموع  اأكرب  من  املتظاهرين  يخرجون  من  جممع  
ال�سلمانية  الطبي  عند  حوايل  الثانية ظهرًا، اأي�سًا  تتم  مواجهتهم  مب�سيالت  الدموع.من جانب  
ابراهيم  �سريف  اأمني  عام  جمعية  وعد،  يخاطب  رجال  الأمن  ويطلب  من  قائدهم  ال�سماح  
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لل�سباب  العزل  بالعت�سام  ال�سلمي، يبدي  الأخري  ردة  فعل اإيجابية، ويخرب  اأنه  بكل  حال  لي�س  
لديهم  اأوامر  با�ستخدام  القوة .

 
الزحف ما يزال  م�ستمرًا،  ال�سباب  يتقدمون  الآن  عند  ال�سياج  ال�سائك  رافعني  الورود،  ومت�سحني  
باأعالم  البحرين. تبداأ  املناورات  ال�سلمية  مع  قوات  الأمن، ميرر  ال�سباب  ر�سائل  الورد  عرب  
الأ�سواك ال�سائكة  ليوؤكدوا  �سلمية  هذه  احلركة،  تتقدمهم  �سبية  حتمل  ورودًا  تهديها  لرجال  
الأمن، الأمن  ميتنع  عن  ا�ستخدام  اآلة  القمع، لكنه  يف  الوقت  نف�سه  حُمرج  اأن  يقبل  الورد  

املمدود  اإليه  ب�سالم.

حترير الدوار
يف  ذلك  الوقت، كان  تلفزيون  البحرين  يعر�س  خطابًا  لويل  العهد،  ياأمر  ب�سحب  جميع  القوات  
الع�سكرية  من  �سوارع  البحرين  باأثر  فوري  تهيدًا  لإعالن  احلداد،  تهيدًا  لبدء  احلوار  مع  
ال�سباب وجميع  القوى  ال�سيا�سية  واملجتمعية. تبداأ  الآليات  الع�سكرية  وقوات  الأمن  بالن�سحاب. 

ُيعَلن  بيان اجلي�س  رقم 2: » ان�سحاب  القوات  الع�سكرية  من  العا�سمة ».

ال�سباب  ي�سهلون   اآليات  اجلي�س  بهدوء،  يركب  رجال  الأمن  �سياراتهم  و�ساحناتهم، تن�سحب  
مرورها  و�سط  ت�سفيق  حار  وتهليل  وفرح » قمنا  باإلقاء  الورود  على   �سيارات  الأمن  واآليات  
اجلي�س  تعبريًا عن  �سلميتنا،  اأردنا  اأن  نقول  لهم  اإننا  ل  نريد  الت�سادم  مع  اأحد  يف  هذا  الوطن،  

وكلنا  للبحرين » يقول  اأحد  ال�سباب  امل�ساركني .

دقائق  فقط،  كانت  كافية  ليزيل  ال�سباب  ال�سياج  ال�سائك،  وليقطعوا  م�سافة  الن�سف  كيلومرت  
م�سيًا  على  الأقدام، مهرولني مرة وراك�سني مرة اأخرى، ليفتحوا  جمددًا  الدوار . الر�سائل  الهاتفية  
انت�سرت  من  فورها : » حترر  الدوار » ، » توجهوا  اإىل  ميدان  ال�سهداء » تفاجاأ  ال�سباب  عند 
اأن  عددًا  من  �سيارات  الإ�سعاف  �سبقتهم  للمكان، �سبع  �سيارات  جمهزة  بالطاقم   و�سولهم  

الطبي  وم�ستلزمات  العالج  الفورية،  انت�سرت  يف  حميط الدوار  حت�سبًا  لأي  طارئ  حمتمل.

كان  لوطء  العودة  رهبة  الدم  وحالوة  الن�سر، تفاوتت  ردات  الفعل : البع�س  خّر  �ساجدًا  على  
الأر�س، البع�س  خّر  باكيًا، البع�س  راح  يتح�س�س  حرارة  الدم  الذي  �سال  يف  املكان  منذ  يومني، 
البع�س راح  يكت�سف  فعل  العنف  يف  املكان،  يجمع  ما  امتالأ  به  من  الر�سا�س  املطاطي  واأغلفة  
م�سيالت  الدموع  والطلقات  املختلفة، البع�س  راح  ينت�سل  اآثار  النا�س: حذاء  هنا، ونعال  هناك،  
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دمية  طفلة  بقت ت�سهد  على  ق�سوة  الهجوم،  حذاء  طفل  ل  يتجاوز  الثانية  من  عمره،  قنينة  
حليب  لر�سيع  ثالث، ُجمعت  كلها  يف  معار�س  �سغرية  هنا  وهناك . بعد  كل  م�سافة  من  الأمتار  
�سار  ثمة  معر�س  �سامت يحكي . اأطلقوا  عليه  من  حينها  » ميدان  ال�سهداء » �سريعًا  ما  هّب  
ال�سباب  بعدها  لتنظيف  الدوار  وال�سوارع  املحيطة  به  وابتاعوا  حاويات  قمامة  من  اأجل  ذلك، 
وبالأحجار،  راح  البع�س  ير�سم  لوحة على  الأر�س  تقول: » نحب  البحرين  ونطالب  مب�سلحة  كل  

�سعبها ».

الآلف  توافدت  متخذة  من  خطاب  ويل  العهد  �سمانًا  حلق  جتمعها  ال�سلمي . الورود  �سارت  
زهوة  املكان، اختلط  احلزن  بالورد  والبكاء  بالفرح » كان  النا�س  ي�سحكون  ويبكون  ويهتفون 
ويده�سون  مما  يرون  من  اآثار،  كانو  يعي�سون  حالت  وم�ساعر  خمتلطة،  لكنهم  جميعًا  كانوا  
ي�سعرون  بالفخر،  اأجمل  امل�ساهد  التي  �سهدتها  بنف�سي،  اأحد  ال�سباب  يزرع  نبتة  ) بتونيا ( يف  
املكان،  وعندما �ساألته  ملن  هذه،  قال  لأرواح  �سهداء  هذا  املكان » يقول  اأحد  ال�سباب  احلا�سرين  

يف  دوار  اللوؤلوؤة . 

عدد  كبري  من  املحامني  والن�سطاء  احلقوقيني  ورجالت  ال�سلك  الدبلوما�سي  البحريني،  توافدوا  
اأي�سًا  اإىل  الدوار. اأي�سًا،  عدد  من  الكادر  الطبي  ممن  انتهوا  من  نوبة  عملهم  عند  الثانية  
والربع، جاوؤوا  اإىل  الدوار  ي�ساركون  املعت�سمني  عودتهم،  ويوؤكدون  اأنهم  �سيكونون  متواجدين  
ب�سكل  طوعي،  وخارج  اأوقات  دوامهم  الر�سمي،  اإىل  جانب  املعت�سمني،  لتقدمي  امل�ساعدة  الطبية  

لأي  طارئ  قد يحدث . 

خميم ال�سلمانية
خالل  اليومني  التاليني،  كانت  موؤ�سرات  الهدوء  العام  بداأت  بالظهور، املعت�سمون  يف  الدوار  
يعربون  عن  مطالبهم  ب�سلمية  واأمان . اأي�سًا،  حاول  تلفزيون  البحرين  لب�س  ثوب  احلمام  خجاًل  
من  مبادرة ويل  العهد، لكن الأمر  مل  يطل. اأقل من يومني ثم : » جاءنا  من  فوق  ) ؟ ( اأن  اأجه�سوا  
مبادرة  احلوار » ح�سب م�سدر من تلفزيون البحرين .  �سيكون للجهاز الإعالمي  الدور الأكرب يف 
تاأليب ال�سارع ال�سني �سد احلركة ال�سعبية عمومًا، و�سد الأطباء خ�سو�سا و�ستوجه لهم اتهامات 

غري م�سبوقة يف تاريخ احلركة الوطنية وتاريخ مهنتهم.
 

يف  جممع  ال�سلمانية  الطبي  بداأ  جدل  اآخر  يحتدم، بع�س  الأطباء  يرون  اأنه  » مادام  �سمح  
لل�سباب  بالعودة  اإىل  الدوار  والعت�سام،  دعونا  نعمل  على  اإنهاء  العت�سام  املوجود  يف  باحة  
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جممع ال�سلمانية  الطبي » لكن  �سباب 14  فرباير  كانوا  يرون  خالف  ذلك  » ل  بد  من  وجود  
نقطة  جتمع  ثانية  غري  الدوار،  فاإذا  ما  مّت  �سرب  الأوىل،  جلاأ  النا�س  اإىل  الثانية » الأطباء  
كانوا  باجتاه  اإنهاء  كافة  العت�سامات  يف  موقف  ال�سلمانية،  لكن » بعد  النقا�س  احلاد  بني  
الأطباء  و�سباب  14  فرباير،  تفاجاأنا  مبجموعة  من  ال�سباب  املتطوعني  يقومون بن�سب  خيام  
يف  الباحة،  خيمة  للن�ساء،  اأخرى  لل�ساي،  وثالثة  للمعر�س  الذي  �سم  الأدوات  التي  ا�ستخدمها  
رجال  الأمن  يف  قمع  املحتجني،  ثم  و�سعت  من�سة  للخطابة »يقول  اأحد  الأطباء » �سخ�سيًا احتد  
بي  النقا�س  مع  م�سوؤول  �سباب  14  فرباير،  الكادر  الطبي  رف�س  ذلك،  �سار  املكان  حمطة  

التقاء،  بداأ  يتحول  اإىل  مكان  جتمهر » يكمل .

�سيكون هذا الت�سرف، اأكرث ما خدم به املحتجون ال�سلطة التي كانت تبحث عن طريقة للتخل�س من 
)اإزعاج وف�سح( الكادر الطبي. �سارت التهمة جاهزة، اختطاف م�ست�سفى ال�سلمانية من قبل الكادر 

الطبي واملحتجني ال�سيعة، وحتويله اإىل وكر خا�س.
 

املحاكم  يف  اليوم  يحاكمون  العكري،  علي   ال�ست�ساري  الطبيب  راأ�سهم   وعلى  الأطباء  من  عدد 
الع�سكرية بتهمة التنظيم لالعت�سام والتجمهر  ون�سب اخليم داخل باحة ال�سلمانية وحتويله مركزًا 
للعمليات بهدف قلب نظام احلكم، لكن �سهادة  وليد  املانع،  الرئي�س  التنفيذي  للم�ست�سفيات، التي  
اأدىل  بها  ك�ساهد  اإثبات  يف  حما�سر  الأمن،  ُيخرب اأنه بتاريخ  20 - 21  فرباير،  مت  و�سع  اخليام  
يف  امل�ست�سفى  من  خالل  اللجنة  املنظمة  من  الدوار )ل من الأطباء(،  واأنه  قد  مت  الت�سال  
بالوزير  احلمر  عن  طريق  الوكيل اأمني  ال�ساعاتي،  الذي اأخربه اأن  هذا  قد  يوؤدي  اإىل  الزدحام  
يف مواقف  امل�ست�سفى،  اإل  اأنه  ) الوزير احلمر ( وافق  على  ذلك  وعلل  اأنه  �سيكون  لفرتة  ب�سيطة 
. وهي  ال�سهادة  التي من املفرت�س اأن ُتخلي طرف  العكري  والأطباء،  وت�سع  الوزير  ال�سابق  يف  
الواجهة  ب�سكل  مبا�سر.  هل كان قبول الوزير احلمر لن�سب اخليم يف امل�ست�سفى مقدمة مق�سودة 

ل�سرب الكادر الطبي؟

»مل اأ�سمع علي العكري يقول يومًا باإ�سقاط النظام، يف كل امل�سريات التي تقدمها كان ين�سد بالدي  
بالدي بالدي لك حبي وفوؤادي،  كانت هذه اأن�سودته التي يرددها دومًا. كذلك يكرر البيت املعروف 
اإذا ال�سعب يومًا اأراد احلياة، مل اأ�سمعه  يطالب باإ�سقاط النظام” تقول اإحدى زميالته من الطبيبات.

م�سريات  الكادر  الطبي  بقت  متوا�سلة بواقع يومني يف ال�سبوع،  تخرج  من  ال�سلمانية  بعد  انتهاء  
الدوام  عند ال�ساعة الثالثة وتتجه نحو الدوار.  هناك ن�سبت خيمة  طبية  للم�ساعدة  يف  عالج  اأي  
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حالة  طارئة،  مت  مدها  بالأجهزة  واملواد .

ة  املر�سى والأوك�سجني  مت اإح�سارها بت�سريح   يف اخليمة  الطبية  لدينا ا�ستعدادات ب�سيطة، اأ�سَرّ
من  الوكيل اأمني  ال�ساعاتي، والأدوية  اأُح�سرت من  مركز  الرازي  والنعيم  بت�سريح  من الوكيل 
مرمي  اجلالهمة« تقول اإحدى الطبيبات املتواجدات يف اخليمة الطبية، وت�سيف » تربعات مادية 
كثرية كان يح�سرها لنا املعت�سمون، وكانو يح�سرون الأدوية التي ل يحتاجونها من بيوتهم، هناك 
�سيدليات مدتنا بالأدوية اأي�سًا،  بع�س  الأدوية  غري  املتوفرة  يف  املراكز ال�سحية قمنا ب�سرائها« 
قليلة  حالت  معظمها.  ب�سيطة  الهدوء(  )فرتة  يف  الطبية  اخليمة  على  ترد  كانت  التي  احلالت 
الدوار  مل  يكن  بهدف   الأطباء  يف   الطبيبة »وجود   ال�سلمانية ح�سب  اإىل م�ست�سفى  مت حتويلها 
العت�سام، بل بهدف توفري الرعاية الطبية للمعت�سمني، من املعروف  عامليًا  اإن  اأي  مكان  فيه  

جتمع  ل  بد  من  مركز  طبي  لرعاية احلالت التي قد حتدث فيه« ت�سيف الطبيبة.
 

فخ مرمي اجلالهمة
يتناوب الكادر الطبي ح�سب اأوقات فراغه من عمله » ركب  العكري  فوق املن�سة وقال للجميع:  ل  
اأحد  يرتك  عمله  اأو  يق�سر  يف  اأداء واجبه ، ل  اأحد  يرتك  مقر عمله  وياأتي  معنا. اخلروج يف 
امل�سريات  بعد  الدوام  فقط. اإذا  وجدتوين  تركت  العمليات وخرجت  فذلك لأين يف اإجازة �سنوية. 

واأح�سر هناك  كعلي  العكري ال�سخ�س  ولي�س  كعلي  العكري الطبيب« تقول اإحدى املمر�سات.

الأطباء   خيمة  يف  املتواجد  الطبي  الكادر  على  عر�سا  ال�ساعاتي  واأمني  اجلالهمة  مرمي  الوكيالن 
بدل مناوبة، لكن الكادر رف�س معتربًا اأنه يقوم بعمل اإن�ساين خلدمة وطنه. مرمي اجلالهمة اأر�سلت 
املعدن  جالء  اأظهر  اململكة  به  مرت  ما  اإن  الأعزاء..  »الزمالء  حينها  �سكر  ر�سالة  الطبي  للكادر 
اأبرزوا  الذين  ال�سحيني  العاملني  وجميع  الإ�سعاف  وطواقم  والتمري�سية  الطبية  للكوادر  احلقيقي 
بجالء �سورة املواطن البحريني عند ال�سدائد. اإننا ل ن�ستطيع باأي حال من الأحوال اأن نويف هوؤلء 
حقهم وهم الذين بذلوا جهودًا جبارة طيلة الأيام املا�سية يف عالج امل�سابني مع ت�سكهم بانتظام 
تبدل  الآن  احلافز،  مبثابة  كانت  الر�سالة  حتية«  األف  فلهم  ال�سحة  وزارة  مرافق  جميع  يف  العمل 
الو�سع، و�سارت اجلالهمة ت�سارك يف حما�سبة الكادر الطبي والتحقيق معهم ب�سبب جهودهم التي 

كانت م�سكورة، ف�سارت ماأثومة.

تد�سني �سعار االختطاف
يف 26 فرباير، وبعد اعت�سامات متتالية من الكادر الطبي تطالب باإقالة الوزير وطاقمه الإداري، 
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ي�سدر اأمر ملكي باإقالة وزير ال�سحة احلمر وتعيني نزار البحارنة وزيرًا لل�سحة »�سعرنا  اأن عزل 
الوزير  انت�سار  للحركة  الحتجاجية، وكنا نطمح يف عزل الوكيل عبد احلي العو�سي اأي�سًا، فهو 
حملة  يف  البدء  اأجل  من  كانت  الإقالة  اأن  يبدو  لكن  الطبي.  الكادر  اأحد  يقول  لوحده«  ف�ساد  بوؤرة 
اإعالمية �سر�سة يراد جتنيب الوزير ال�سابق احلمر من اأن يناله �سيئ منها. فمع تعيني نزار البحارنة 
ال�سيعة،  كان  وزيرًا لل�سحة، بداأت احلملة الإعالمية حتت �سعار )ال�سلمانية املختطفة( من قبل 
هو عنوان احلملة التي ا�سرتك فيها �سحافيو ال�سلطة ورجالتها و�سيا�سيوها وخطباوؤها، وبطبيعة 

احلال، تلفزيون البحرين.
 

التهم بداأت تكال اإىل الكادر الطبي: اإحلاقهم ال�سرر بالعمل الطبي يف م�ست�سفى ال�سلمانية واملراكز 
امل�ست�سفيات  يف  ومتابعة  رعاية  دون  وامل�سابني  مر�ساهم  تاركني  الدوار  اإىل  وانتقالهم  ال�سحية، 
واملراكز ال�سحية.  الر�سائل الهاتفية املجهولة امل�سدر ويف �سفحات الفي�س بوك وتويرت بداأت ت�سن 
يخ�سع  ال�سلمانية  م�ست�سفى  اإىل  الدخول  �سار  اجلديد.  والوزير  الطبي  الكادر  م�ستهدفة  حملتها 
لك�سف هوية من قبل )املختطفني( من الأطباء واأهل الدوار، واأنهم يقومون بتفتي�س الداخلني من 
املذهب )ال�سني( والتحقيق معهم. واأن مر�سى )ال�سّنة( مهملون، واأن الطوارئ حمتكر للمتجمهرين 
ويتاأخر عن احلالت الطارئة، واأن هناك حالتي وفاة حدثتا ب�سبب تاأخر ال�سعاف واإهمال الأطباء، 
واأن الذهاب للطوارئ  يتطلب �ساعتني من النتظار ب�سبب العت�سام واخليم، و�ساعتني اإ�سافيتني 

من اأجل اخلروج.
 

كل هذا كان يجري تناقله عرب ر�سائل جمهولة امل�سدر ت�سل اأبناء املذهب )ال�سني( ليتناقلونه فيما 
الكادر  م�سداقية  واإ�سقاط  �سيعية،  �سنية  ق�سية  اإىل  الحتجاجية  الق�سية  حتويل  الهدف:  بينهم، 

الطبي.

قناة و�سال الف�سائية ال�سلفية ال�سعودية، والتي عملت جنبًا اإىل جنب مع الإعالم الر�سمي البحريني 
يف تاأجيج طائفية احلدث، تلقت ات�ساًل م�ستنكرًا من )اأم حممد( من الطائفة ال�سنية، التي ات�سلت 
بقناة و�سال وكذبت كل ما يقال، وذكرت اأنها ترددت على امل�ست�سفى اأكرث من مرة خالل تلك الفرتة، 
ومل يتم تفتي�سها ول �سوؤالها عن اأ�سلها ول ف�سلها ول تعطيل و�سولها، واأن قريبتها التي ترقد يف 
امل�ست�سفى حتظى بعناية واهتمام من الكادر الطبي الذين عربت عنهم اأنهم من املذهب ال�سيعي، 
واإثارة  ال�سف  و�سق  الوطنية  الوحدة  النيل من  اإ�ساعات مغر�سة بهدف  تناقله هو  يتم  ما  واأن كل 

الفتنة«.
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الوزير البحارنة
مّثله  الذي  ال�سني  ال�سارع  رف�س  الأول  اليوم  منذ  الأ�سل(،  لقى  )ال�سيعي  ال�سحة اجلديد  وزير 
على  كان  لهذا  لوجوده.  تهديدًا  الثاين  وتعيني  الأول  عزل  يف  راأى  الذي  الوطنية(  الوحدة  )جتمع 
)البحارنة( اأن يتحمل لي�س فقط تركة اأخطاء الوزير ال�سابق، ول تركة الحتجاجات واعت�سام باحة 
ال�سلمانية، بل عليه اأن يتحمل تركة الإ�سقاط والتخوين والختطاف التي �سارت عناوين يو�سم بها 
الكادر الطبي املطلوب الإجهاز عليه وعلى �سوته. واجه الهجوم نف�سه الذي واجهه الكادر الطبي، 
 9 بل �سار وفق احلملة الإعالنية م�سوؤوًل عنه ويجب حما�سبته. يف لقاء مع �سحيفة الأيام بتاريخ 
مار�س، اأي بعد اأقل من اأ�سبوعني من تعيينه، ا�ستنكر البحارنة حرب الإ�ساعات والتجيي�س امل�سرة 
بالوطن اأوًل، وقال: »اتركونا نعمل، اإن كان هناك اأنا�س عقولهم �سغرية. فعلى الأقل لتعمل النا�س 
املتفهمة واملحرتمة مع بع�سها البع�س من اأجل هذا الوطن« ثم ا�ستكى من الإعالم )الذي يعمل لي�س 
على اإجها�س احلوار الوطني كما و�سله من فوق!، بل على اإجها�س الوطن( قال: »حتدثت �سخ�سيًا 
اإىل املعت�سمني يف ال�سلمانية ووعدوين اأنهم �سيرتكون مكان العت�سام غدًا، لكن بعد الربنامج الذي 
عر�سه تلفزيون البحرين ووجه لهم اأ�سابع التهام، اأ�سروا على موقفهم وقرروا البقاء معت�سمني. 
الإعالم  تتعمده  الذي  التاأزمي  الأزمة« قال ذلك منتقدًا  نعمل مع بع�سنا لنخرج من هذه  اأن  يجب 

وجهات اأخرى كثرية »منذ اأول حلظة مت تعييننا فيه«.

البلطجية
 اليوم ال�سابق )اجلمعة 11 مار�س/اآذار 2011(، كانت م�سرية الديوان امللكي يف منطقة الرفاع، 
بداأت من جهة منطقة عايل. امل�ساركون يحملون الورود ويتقدمون باجتاه )دوار ال�ساعة( الواقع يف 
ال�سارع املوؤدي اإىل الديوان امللكي. عند الدوار  يحت�سد جتمهر م�ساد يحمل ال�سالح الأبي�س ويتهدد 
اأهلها دخول  يقبل  باعتبارها منطقة )�سّنية موالية( ول  الرفاع  اإياهم من دخول  امل�ساركني مانعًا 
)ال�سيعة املحتجني(. الأمن يبا�سر اجلماعة امل�سلحة ويقف بجانبها ومعها. امل�سرية احلا�سدة تتقدم، 
التقدم  ال�ساعة، ي�سكل الأمن �سل�سلة ب�سرية تنع امل�سرية من  300 مرت من دوار  على بعد حوايل 
اأو التجمهر امل�ساد، يتوقفون، يرددون هتافات الوحدة،  اأكرث. امل�ساركون يتجنبون ا�ستفزاز الأمن 

ي�سلمون الورود لرجال الأمن قبل اأن يقرروا الرتاجع للوراء والعودة لنقطة البداية. 

البي�ساء  بالأ�سلحة  امل�سلحة  اجلماعة  قبل  من  اخللف  من  بهجوم  امل�ساركون  يتفاجاأ  العودة  اأثناء 
وباحلجارة، الهجوم يحدث حتت مراأى رجال الأمن. الأمن يقوم باإلقاء م�سيالت الدموع بكثافة، 
لكن لي�س على املهاِجمني، بل على املهاَجمني)1(. �سيتفاجاأ املهاَجمون اأي�سًا بتحطيم عدد كبري من 

�سياراتهم يف املنطقة التي كانت حما�سرة بالكامل من قبل قوات الأمن )؟()2(. 
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القدرة  فاق  امل�سابني  عدد  اأن  تنقل  م�سادر  ال�سحي،  عايل  مركز  اإىل  نقلهم  يتم  امل�سابون 
ال�ستيعابية للمركز، ق�سم منهم نقل اإىل م�ست�سفى ال�سلمانية، حالت ثالث اأدخلت النعا�س.

اجلماعة امل�سلحة هنا، مل تكن تعمل لوحدها، تزامنت مع ظاهرة جديدة انت�سرت يف الأيام الأخرية 
قبل نزول قوات درع اجلزيرة. يبدو اأن الهدف منها هو التمهيدلهذا الدخول وتربيره. ع�سابات من 
النا�س ويحطمون  ال�سيعة، يعتدون على  اأ�سلحة بي�ساء، يهاجمون مناطق  املدنيني امللثمني يحملون 
�سياراتهم وما يقع حتت اأيديهم من ممتلكاتهم اخلا�سة. جرى ت�سميتهم )البلطجية(، على غرار 
والبغال  باجلمال  التحرير  ميدان  هاجمت  التى  الع�سابات  على  امل�سريون  اأطلقها  التي  الت�سمية 
عنف  باأعمال  تقوم  الأجر،  مدفوعة  جمموعات  وهي  واحلجارة.  بالطوب  النا�س  وقذفوا  واحلمري 
الأمن  زعزعة  اإىل  تهدف  ال�سلطة،  قبل  من  مدعومة  عنا�سر  حتركها  خا�سة،  ممتلكات  وتخريب 
واإ�ساعة الذعر والفو�سى، واإظهار اأن الفو�سى ناجتة عن هذه احلركة الحتجاجية، الأمر الذي يربر 

قمع النظام لها.

املعت�سمني يف م�سر  اأن  الفرق  النتيجة.  والهدف، كذلك  ت�سابه،  الفعل  لأن  ت�سابهت  الت�سمية هنا 
البحرين،  يف  لكن  اجلي�س.  رجال  اإىل  لت�سليمهم  )البلطجية(  على  القب�س  باإلقاء  يقومون  كانوا 
كان هوؤلء يقومون باأعمال العنف والتخريب على مراأى رجال الأمن وحتت حمايتهم، وحني يتوجه 
املعت�سمون بتقدمي �سكوى �سد اأعمالهم التخريبية يف مراكز ال�سرطة، مل تكن اإجابة مراكز الأمن 

اأكرث من »قدموا بالغ«. 

هذه اجلماعات �سرعان ما ُعمد اإىل ن�سرها داخل املناطق والأحياء ال�سكنية ال�سيعية. ففي الوقت 
اللوؤلوؤة، كان هوؤلء ي�سنون هجومات م�سلحة على  الذي كان �سباب هذه القرى يعت�سمون يف دوار 

اأهايل املنطقة. 

م�سلحون يف املنامة
ثمة من يت�ساءل الآن، ما دخل هذه الع�سابات امل�سلحة، يف ملف الكادر الطبي؟ 

على  العتداء  بتهمة  الع�سكري  الق�ساء  يف  الآن  حماكمتهم  جتري  )ال�سيعة(  من  عدد  باخت�سار، 
اآ�سيويني، عدد اآخر من )الكادر الطبي( يحاكم اأي�سًا، بتهمة احتجاز م�سابني اآ�سيويني يف م�ست�سفى 

ال�سلمانية كاأ�سرى. كيف؟

يف 17 مار�س 2011، عر�س تلفزيون البحرين م�سهدًا م�سورًا ل�سيارة اإ�سعاف، تقف و�سط جتمهر 
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الآ�سيويني  من  عدد  منه  لينزل  الإ�سعاف  باب  ُيفتح  الطبي)3(.  ال�سلمانية  جممع  باحة  داخل  كبري 
املقيدة اأيديهم و�سط جمهور يهم بالهجوم عليهم، ينقطع امل�سهد. التقرير التلفزيونى امل�سور يقول: 
»ان هوؤلء املجرمني واخلارجني على القانون )يعني الكادر الطبي( حولوا �سيارات الإ�سعاف مبجمع 
ال�سلمانية الطبى والتى يفرت�س بها اأن تنقل وت�سعف املر�سى لكى ت�سل بهم اىل املكان الذى يتم 
تنقل  لالإرهاب  و�سيلة  اإىل  حولوها  امل�سورة،  امل�ساهد  اأظهرت  كما  واجلرح،  الأمل  من  العالج  فيه 
الأبرياء اإىل املكان الذى �سيتم تعذيبهم فيه. وت�ساءل تلفزيون البحرين فى تقريره امل�سور: »هل هذه 
املمار�سات غري الإن�سانية وغري الأخالقية هى ما يدعيه هوؤلء اخلارجون عن القانون من اأ�سحاب 

املطالب امل�سروعة كما يزعمون؟«
 

املتجمهرين  الذي جعل هوؤلء  ولن يطرحه، هو ما  امل�سور،  التقرير  الذي مل يطرحه هذا  ال�سوؤال 
طوال  ال�سيويني  مع  تعاي�س  �سعب  »نحن  الآ�سيويني  من  املجموعة  هذه  على  القدر  بهذا  غا�سبني 
عمره، ملاذا الآن بالذات العتداء عليهم؟ ما الذي فعله هوؤلء وت�سبب يف هياج النا�س بهذا القدر 
الذي اأظهره امل�سهد؟ وملاذا مل ن�سهد حادث اعتداء على الآ�سيويني قبل هذا احلادث اأو بعده؟« يرد 
اأحد �سهود من الكادر الطبي. اآخر ي�سيف » يف امل�سهد املعرو�س كان من الوا�سح اأن الكادر الطبي 
يقوم بعمل �سل�سلة ب�سرية حلماية الآ�سيويني من املتجمهرين الغا�سبني، لكن التلفزيون كان ُيخرب اأن 

الطاقم هو من يقوم بال�سرب وهذا يكذبه امل�سهد ذاته«.

ما هي احلكاية املخفّية يف �سياق هذا امل�سهد؟
يف اأحياء املنامة العا�سمة )13 مار�س/ اآذار 2011(، يتفاجاأ الأهايل بعد �سالة الع�ساء، بعدد من 
ينت�سرون  والبنغالية،  الباك�ستانية  املنامة، يحملون اجلن�سية  الآ�سيويني مند�سني من خارج منطقة 
يف اأزقة املنامة، ويهاجمون املارة بالأ�سلحة البي�ساء والع�سي والأ�سياخ واحلجارة. �سريعًا ما وردت 

اإ�سابات متفاوتة اإىل م�ست�سفى ال�سلمانية، حالت تعر�ست لإ�سابات باأ�سلحة بي�ساء.

فريق اآخر من الآ�سيويني كان يلقي احلجارة والطابوق من اأ�سطح بع�س املباين »كنت اأ�سري يف اأحد 
الأزقة برفقة اإحدى قريباتي حني اأُلقيت علينا حجارة من �سطح اأحد املباين، وقعت ك�سرة منها على 

قدمي« تقول اإحداهن.
 

الر�سائل الن�سية مت تداولها �سريعًا، عدد من ال�سباب املعت�سمني يف الدوار غادروا نحو املنامة لردع 
الهجوم. اأي�سًا، ال�سباب من �سكنة املنطقة خرجوا حلماية اأهاليهم، �سريعًا ما ا�ستعلت ال�ستباكات 
النا�س  حياة  ليهددوا  لهم  دفعوا  لقد  واأهلنا،  اأنف�سنا  عن  الدفاع  من  لنا  بد  ل  »كان  الطرفني  بني 
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وليثريوا الرعب والفو�سى، مل يكن ممكنا اأن نرتكهم يعيثون يف مناطقنا ال�سكنية ترويعًا واعتداء 
على اأهلنا ونقف �سامتني«، ي�سيف »الدفاع عن النف�س لي�س خروجًا عن ال�سلمية«.

الأمن،  �سوى مواجتهم، عدد كبري منهم هم من رجال  املنطقة  �سباب  اأمام  اآخر »مل يكن  ي�سيف 
ال�ستباكات  نف�سها،  املقيمني من اجلن�سية  بيوت  فروا لالختباء يف  ال�سيويون  اإذًا؟«  ن�ستكيهم  ملن 

ا�ستمرت طوياًل. بعدها دخل  بع�س ال�سيويني من �سكنة املنطقة نف�سها على خط ال�ستباكات.

وغا�سبون يف ال�سلمانية
النداء يف ال�سلمانية اأعلن عن وجود م�سابني من الطرفني، �سيارات اإ�سعاف خرجت لنقل امل�سابني 
الآ�سيويني،  نقل  واآخر  املنامة،  اأهل  من  باجلرحى  عاد  اأحدها  �سيف.  غ�سان  منهم  اأطباء  برفقة 
الطاقم  كان  »بينما  ع�سكريون  بع�سهم  الباك�ستانية،  اجلن�سية  يحملون  ممن  ل12  بليغة  اإ�سابات 
الطبي يقوم مبعاجلته، تفاجاأنا باأحد ال�سيويني يرتدي لبا�سًا ع�سكريًا حتت ثوبه« يقول اأحد ال�سهود.

اإحدى الطبيبات خرجت يف �سيارة اإ�سعاف من اأجل اإح�سار اجلرحى من الطرفني، تروي م�ساهدتها: 
ال�سباب  البي�ساء،  الأ�سلحة  يحملون  كانوا  الآ�سيويون  الطرفني،  ال�ستباك بني  كان  و�سلنا  »عندما 
تكنوا من بع�س الآ�سيويني وقاموا بتقييدهم كي ياأمنوا األ يعاودوا الهجوم عليهم، الإ�سابات كانت 
من الطرفني، نحن اأي�سًا تعر�سنا لهجوم من ال�سيويني، كانوا عنيفني وخميفني. حملنا امل�سابني 
من الطرفني يف �سيارات منف�سلة، �سرت يف اإ�سعاف الآ�سيويني،كنت اأقدم لهم الإ�سعافات الأولية 
عندما �سرخ يّف اأحدهم اأن اأفتح رباطه، ارتعبت وخفت اأن يهجم علي، مل اأ�ستجب له، قدمت لهم 

الإ�سعاف الالزم حتى و�سلنا امل�ست�سفى«.   

اجلماهري كانت احت�سدت منذ �سماعها عن هجوم م�سلحني على املنامة وعدد من القرى ال�سيعية. 
مع توافد حالت اإ�سابات من الأهايل بعد �سالة الع�ساء مبا�سرة. يروي اأحد اأفراد الطاقم الطبي 
»املتجمهرون كانوا يف حالة هياج ب�سبب تزايد حالت العتداءات من قبل اجلماعات امل�سلحة يف 
مناطق �سيعية خمتلفة قبل الهجوم على املنامة. ما اإن يعرف املتجمهرون اأن هذا الإ�سعاف يحمل 
كانوا  الأطباء  الغا�سب،  الهياج  هذا  يظهر  املعرو�س  امل�سهد  عليه.  بالهجوم  يهموا  حتى  اآ�سيويني 
يحمونهم. �سل�سلة ب�سرية من الطاقم الطبي تف�سل اجلمهور عن امل�سابني الآ�سيويني. تلقينا بع�س 
الركالت نيابة عنهم. يو�سك املتجمهرون اأن يهجموا على الطاقم الطبي. �سار  ا�ستباك  بني  الطاقم  
الطبي  مع املتجمهرين »اجلمهور  هائج، بع�سهم اأهايل  امل�سابني واملفقودين، كانوا  يعنفوننا يف 
الكالم، ونحن  نتحمل ونهدئهم ، كانوا  يريدون  الهجوم  على ال�سيويني و�سربهم  ونحن  مننعهم« 
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تقول اإحدى الطبيبات.

ت�سيف اإحدى ال�سهود »�سمعت الطبيب علي العكري ي�سيح يف اجلماهري: وبعدين معاكم؟ نريد اأن 
نعمل، نحن غري قادرين على اأن نعالج مر�سانا، اأنتم تعرقلون عملنا«. امل�سابون تلقوا العالج املبدئي 
فقط من اأطباء الطوارئ، مل يلبث اأن جاء ات�سال من الداخلية: �سننقلهم  اإىل امل�ست�سفى الع�سكري 

، مت  نقلهم يف  الليلة  نف�سها. 

الع�سابات امل�سلحة مل تتوقف، ما يزال م�سل�سل الإرهاب يجتاح القرى، م�سلحون ملثمون يحملون 
الأ�سلحة البي�ساء واحلديد واخل�سب ويهاجمون الأهايل. ثمانية من البانغالدي�سيني يتم اإ�سعافهم 
م�ست�سفى  اإىل  نقلهم  الأطباء  اأراد  عندما  متفاوتة،  كانت   احلالت   ال�سامل.  �سباح   مركز   اإىل  

ال�سلمانية  رف�سوا،  قالوا  نريد اأخذنا اإىل امل�ست�سفى  الع�سكري .

اجلماهري  توبيخ  وحتمل  الآ�سيويني،  امل�سابني  لينقذ  بنف�سه  الإ�سعاف  ركب  الذي  �سيف،  غ�سان 
الغا�سبة عندما كان يحاول تهدئتها ليتمكن رجال الإ�سعاف من اإنزال امل�سابني الآ�سيويني واإدخالهم 
املتجمهرين  هجوم  من  حلمايتهم  الغرفة  باب  عند  اأمن  رجل  بو�سع  قام  والذي  الإنعا�س،  غرفة 

الغا�سبني، هو نف�سه اليوم الذي تواجهه تهمة احتجاز رهائن من الآ�سيويني.

رعب م�سّلح
امل�سلحني  هجوم   ،)2011 اآذار  مار�س/   13( م�ساء  حدث  عند  توقفنا  ال�سابقة،  احللقة  يف 
وما  املناطق،  واأهايل هذه  �سباب  مع  وا�ستباكهم  والقرى  الأحياء  الآ�سيويني على  )البلطجية( من 
حدث يف منطقة املنامة. كان ذلك يف امل�ساء، مامل ت�سعنا امل�ساحة للتوقف عنده هناك، هو اأحداث 
اليوم نف�سه يف ال�سباح، فقد كان يومًا منهكًا للطاقم الطبي منذ ال�ساعات الأوىل من ال�سباح، حتى 

ال�ساعات الأخرية من الليل. 

حدثان هزا اجلميع �سباح ذلك اليوم: �سرب املعت�سمني عند املرفاأ املايل، وحدث جامعة البحرين.
اإنه اليوم نف�سه الذي اأبدى فيه ويل العهد موافقته على مبادئ احلوار، اأي قبل 3 اأيام من الهجوم 
الفوري  للبدء  يدعو  العهد  ويل  كان  كليًا.  )اإزالته(  قبل  الدوار(  )تطهري  الداخلية  اأ�سمته  الذي 
للحوار، يف الوقت الذي عمت فيه فو�سى املجموعات امل�سلحة ال�سوارع يف كل مكان بهدف اإجها�س 
مبادرة احلوار كلية)4(، وتربير القمع الأمني الذي كان على بعد م�سافة طريق، ودخل البحرين عرب 

ج�سر امللك فهد يف اليوم التايل، اإنها قوات درع اجلزيرة.  
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من  حمايتها  بدعوى  امل�سلحة  املجموعات  انت�سرت  ال�سنية،  املناطق  مداخل  وعند  ال�سوارع  يف 
ال�سيعة)5(، كان اأغلبهم بحرينيني مع عرب جمّن�سني، اأما يف داخل املناطق ال�سيعية، فقد انت�سرت 
هدفها  املجموعات،  هذه  حترك  التي  اخلفية  الأيدي  غالبًا.  الآ�سيويني  من  امل�سلحة  اجلماعات 
ا�ستفزاز املحتجني وجرهم للعنف وال�ستباك واخلروج عن ال�سلمية، ما ميهد للقمع على اأنه وقف 
للفو�سى. جنحت بالفعل هذه الأيادي اخلفية يف حتقيق مواجهات بني ال�سباب واملجموعات امل�سلحة 
للمارين  التعر�س  على  املجموعات  هذه  عملت  فقد  ال�سنية  املناطق  يف  اأما  ال�سيعية،  القرى  داخل 
من ال�سيعة والهجوم عليهم، كما حدث يف منطقة الب�سيتني والرفاع، كما حطمت هذه املجموعات 
مقر  حرق  مّت  كذلك  �ساعة.   24 اأ�سواق  كمحالت  �سيعة  اأعمال  لرجال  اململوكة  املحالت  واجهات 
�سحيفة  مطبعة  على  الهجوم  قبل  مار�س،   13 يف  املحرق  بجزيرة  عراد  يف  املعار�سة  وعد  جمعية 
الو�سط وحتطيمها يف 15 مار�س. كان كل �سيء ي�سري ب�سكل موجه نحو اإجها�س احلوار وا�ستفزاز 
عند  الغ�سب  غرائز  وتهييج  الطائفي  ال�سحن  عن  تكف  مل  التي  العالمية  املاكينة  اأكرث،  ال�سارع 

ال�سارع ال�سني من جهة، ون�سر الرعب امل�سلح يف ال�سوارع من جهة اأخرى. 

جمعية الوفاق اأ�سدرت بيانًا اأدانت فيه انت�سار املجاميع امل�سلحة، »الأمن يف البحرين مل يعد متوافرًا 
ويف  مناطقهم  يف  للمواطنني  تتعر�س  التي  امل�سلحة  امللي�سيات  من  جماميع  انت�سار  بعد  للمواطنني 
موؤ�س�ساتهم التعليمية والتي ت�ستهدفهم بالآلت احلادة والأ�سلحة البي�ساء«، حمّملة »الدولة امل�سئولية 
الكاملة عن هذه املجاميع املرتبطة باملوؤ�س�سة الر�سمية والذي بات وا�سحًا ارتباطها باأجهزة الدولة 
من  اأغلقت عددًا  التي  امل�سلحة  املظاهر  منع هذه  م�سئوليتها يف  الدولة عن  تخلت  اأن  بعد  الأمنية 

ال�سوارع والطرقات واأقامت نقاط تفتي�س وحواجز اأمنية يف عدد من مناطق البحرين«.

كرٌّ عند املرفاأ..
14 فرباير الذين يتحركون خارج اإطار اجلمعيات ال�سيا�سية، قد  على اجلانب الآخر، كان �سباب 
بدوؤوا بت�سعيد مقابل. كانوا قد هددوا باأنه يف حال تعر�ست م�سرية الديوان امللكي )11 مار�س/ 
اآذار 2011(  للهجوم من قبل رجال الأمن، فاإنهم �سيعت�سمون اأمام مرفاأ البحرين املايل. امل�سرية 

ربت كما اأو�سحنا يف احللقة ال�سابقة، وجاء وقت تنفيذ التهديد.  �سُ

املرفاأ املايل، القريب من منطقة الدوار، حتول خالل الأحداث اإىل رمز جديد، بعد اأن ك�سفت جمعية 
الوفاق يف موؤتر �سحفي قبلها باأيام، وثيقة تثبت بيع اأر�س املرفاأ ب�سعر دينار واحد فقط لرئي�س 

الوزاء. 
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الفجر  �ساعات  منذ  لكن  مار�س،   13 �سباح  هو  املايل  املرفاأ  اأمام  لالعت�سام  املحدد  املوعد  كان 
اإىل  بالتوافد  اأن م�سلحني )بلطجية( بدوؤوا  التويرت والفي�س بوك،  اأخبار عرب  تتوارد  الأوىل، بداأت 

هناك بهدف اإحداث فو�سى واإل�ساقها بال�سباب املحتجني. 

اأعداد من ال�سباب غادروا الدوار نحو املرفاأ مبا�سرة، ُنقل اأنهم تكنوا من طرد امل�سلحني، وقاموا 
باإغالق ال�سوارع اأمام املرفاأ ومنطقة ال�سيف ملنع عودة امل�سلحني مرة اأخرى ومنع الأمن من الو�سول. 
اإغالق ال�سوارع ت�سبب يف اختناق مروري عند ال�سباح الباكر. قوات الأمن حتركت لفتح الطريق 
العام)6(، تطورت الأحداث، ووقعت م�سادمات بني الطرفني ، �سريعًا ما �سلت حركة املرور يف جميع 
املناطق وتوترت الأجواء يف جميع مناطق البحرين. الأمن قام باإزالة اخليم التي و�سعها ال�سباب 
للدموع  امل�سيلة  بالغازات  اختناقات  بني  الطبي  ال�سلمانية  م�ست�سفى  و�سلت  الإ�سابات  مئات  لياًل. 
والطلقات املطاطية)7(. امل�ساهد امل�سورة نقلت مناظر ماأ�ساوية، فيديو يظهر مواطن اأعزل يتعر�س 
لطلقات مبا�سرة ومتتالية وهو يقف يف م�سافة ل تتجاوز  مرتًا واحدًا، كان يحاول خماطبة رجال 
الأمن بطريقة موؤثرة)8(. التوتر �سل حركة البحرين بالكامل. �سيارات الإ�سعاف ل ت�ستوعب اأعداد 

امل�سابني، ال�سيارات اخلا�سة تنقل جرحى الأحداث.

وفرٌّ نحو الدوار..
و�سائل  عرب  اأخرى  �سبابية  نداءات  العت�سام،  مكان  الدوار  اإىل  للتوجه  املتجمهرين  يدعو  الأمن 
مهاجمته،  من  الأمن  ملنع  الدوار  يف  بكثافة  للتواجد  تدعو  النقالة  والهواتف  الجتماعي  التوا�سل 
مواجهات املرفاأ تنتقل اإىل الدوار، قوات الأمن انت�سرت فوق اجل�سر املطل على الدوار، ت�ستمر قوات 
الأمن يف اإلقاء الغازات امل�سيلة للدموعب اجتاه الدوار، ال�سباب ي�سعدون نحو اجل�سر ل�سد الطريق 
على رجال الأمن ومنعهم من مهاجمة الدوار. املئات من حالت الختناقات بالغازات امل�سيلة للدموع، 
الطبية مل  الذي كان متواجدًا هناك. اخليمة  الطبي  الكادر  الدوار من قبل  تت معاجلتها داخل 
تت�سع للعدد الكبري من امل�سابني، الأطباء قاموا بفر�س �سجاد خارج اخليمة، ملعاجلة امل�سابني على 
الأر�س)9(.احلالت الأ�سعب، مت نقلها اإىل م�ست�سفى ال�سلمانية، »كنا داخل الدوار نواجه م�سيالت 

الدموع، ونعالج الإ�سابات ول ندري ماذا ميكن اأن يحدث لنا بعد دقائق«،تقول اإحدى املمر�سات.

فريق اآخر من الكادر الطبي يقف خلف ال�سباب الذين �سعدوا باجتاه اجل�سر. م�ساهد الفيديو تنقل 
اأحد  هجوم  اإىل  بالإ�سافة  املطاطية  والطلقات  للدموع  امل�سيلة  الغازات  با�ستخدام  املحتجني  قمع 
رجال الأمن با�ستخدام الر�سا�س احلي. حمالت كر وفر بني املعت�سمني ورجال الأمن امتدت حتى 
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ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحًا قبل اأن تن�سحب قوات الأمن. املئات من امل�سابني، »كنا نقف خلف 
ال�سباب الذين ي�سعدون اجل�سر، ونراهم يتدحرجون باإ�ساباتهم من فوق اجل�سر اإىل اأ�سفله اأمام 
اأعيننا،  �سيارات الإ�سعاف تقف يف اخللف قلياًل، من ي�سقط يتم نقله عرب �سيارات بيك اآب خا�سة 

اإىل الإ�سعاف الذي ينقله بدوره لل�سلمانية«، تخرب اإحدى الطبيبات. 

ورعب يف اجلامعة 
اأحداث املرفاأ وترت اأجواء البحرين بكاملها، بداأ الإعالن عن الع�سيان املدين، الكثري من املوظفني 
تركوا اأعمالهم واجتهوا نحو الدوار. جامعة البحرين مل تكن خارج �سياق هذا احلدث، اأعداد كبرية 
 .)10(9:30 ال�ساعة  عند  اجلامعة  مباين  داخل  ومنددة  غا�سبة  م�سريات  يف  خرجوا  الطالب  من 
مناو�سات جزئية حدثت بني الطالب املحتجني والطالب املوالني، املناو�سات طبيعية وحمدودة، لكن 

دخياًل، حول اجلامعة اإىل مكان رعب حقيقي. 

ع�سرات من امل�سلحني باحلديد والع�سي والأخ�ساب املزودة بامل�سامري ي�سمح لهم بالدخول عرب بوابة 
اجلامعة )11(، )12(، امل�سلحون يتوجهون للطلبة املحتجني مبا�سرة ويقومون بالهجوم عليهم و�سربهم 
الطالبات.  حلماية  ب�سرية  �سل�سلة  بعمل  فورهم  من  يقومون  الطالب  منهم.  الع�سرات  واإ�سابة 
الرعب  �سيئًا،  تفعل  ل  واإدارتها  اجلامعة  اأمن  الطلبة)13(.  ويرعبون  املباين  يهاجمون  امل�سلحون 

وال�سراخ ينت�سر يف كل اجلامعة.

نداءات اإغاثة عرب الهواتف املحمولة و�سلت اإىل املعت�سمني يف دوار اللولوؤة الذين كانو للتو ا�ستعادوا 
اإ�سعاف جمهز بطاقم  وجودهم يف الدوار. عدد من ال�سباب يغادرون فورًا متجهني اإىل اجلامعة، 
طبي يخرج معهم، »خرجنا اإ�سعافا واحدا فقط لأننا مل نكن متاأكدين من �سحة اخلرب، اأردنا التاأكد 
قبل ا�ستدعاء عدد اآخر من الطواقم الطبية« تقول اإحدى الطبيبات.  اإحدى اأفراد الكادر الطبي التي 
تواجدت بني ال�ساعة 12:00-1:30 يف اجلامعة تروي ملراآة البحرين ما تعر�ست له »كنا  يف  الدوار 
نعالج م�سابي املرفاأ والدوار عندما و�سل  خرب  اجلامعة. اإ�سعاف واحد ركب فيه اأربعة من اأفراد 
الطاقم الطبي. مل مننع من الدخول، وهناك اإ�سعاف من امل�ست�سفى الدويل �سبقنا بالو�سول، لكن 

عددًا من �سيارات الإ�سعاف التي اأتت بعدنا مّت منعها«. 

يف م�سهد فيديو يروي اأحد الأطباء »مل ي�سمح لنا بالدخول، قلت له اأنا طبيب األ ترى لبا�سي، كان 
ي�ساألني هل اأنت من م�ست�سفى قوة الدفاع اأم من ال�سلمانية، قلت له ما الفرق جميعنا نعالج املر�سى، 
ال�سلمانية يف  التي �سهدتها م�ست�سفى  اأي�سًا يظهر  بع�س احلالت  مل ي�سمح يل بالدخول«، امل�سهد 
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ذلك اليوم والغ�سب الذي اأخذ الكوادر الطبية جتاه ما حدث يف اجلامعة ذلك اليوم)14(. 

تروي الطبيبة جتربتها ملراآة البحرين »راأينا عند دخولنا جمموعة من الرجال، بع�سهم ل ميكن اأن 
يكون يف �سن اجلامعة، يحملون اأ�سلحة  بي�ساء، اأخ�سابًا بها م�سامري، و�سيوفًا غريبة، كان ذهابنا 
اإ�ساعة. تفاجاأنا مبا راأينا من  اأخبار حقيقة ولي�س  اأن ما و�سلنا من  اإ�سعاف واحد فقط للتاأكد  يف 
كبري  عدد  يرتدي  ملثمون،  معظمهم  امل�سلحني،  من  الع�سرات  مع  وال�سرطة  الأمن  خميف،  م�سهد 

منهم الثوب العربي ويقفون  مع  رجال  مكافحة ال�سغب«. 
 

نزل الكادر الطبي وقام بالنت�سار يف اجلامعة لتفقد الإ�سابات حاماًل عدة الإ�سعافات الأولية »معظم 
احلالت التي عاجلتها كانت  �سدمات  ع�سبية،  البع�س كان م�سروبًا  باأدوات  حادة« تكمل الطبيبة.
طبيب  اآخر  عالج طالبًا من املحتجني، كانت اإ�سابته  جرحا  كبريا يف يده، اأ�سعفه  اإ�سعافا  اأوليا،  
وحمله  يف  حافلة �سغرية  اإىل م�ست�سفى  ال�سلمانية  حوايل الثانية والن�سف ظهرًا. الأطباء اأ�سعفوا 

الطالب من الطرفني وحملوهم يف الإ�سعاف نحو ال�سلمانية.

من  جمموعة  من  اأكرث  التقت  الإجنليزية  اللغة  مبنى  »عند  عاينتها  التي  احلادثة  الطبيبة  تكمل 
اأجل  من  هنا  »نحن  علينا:  اأكد  )الكبار(  الأطباء  اأحد  لحقًا.  دخلت  قد  كانت  الطبية،  الطواقم 
تزال  ما  ال�ستباكات  عليه«  املُعتدى  ومن  املُعتدي  من  يعنينا  لي�س  الطرفني،  من  معاجلة اجلرحى 
قائمة بني الطرفني املحتجني واملناوئني وامل�سلحني بالإ�سافة اإىل �سباب الدوار الذين اأتوا لن�سرة 
الطالب، اجلميع ا�ستبك يف العنف هذه املرة. مل يوقف الأمن ال�ستباكات »عاجلنا  بع�س  حالت  

اجلرح  القطعي« تقول. 

االأمن حلماية امل�سلحني..
بعد  ن�سف  �ساعة  من  ال�ستباكات، اأتت  قوات  مكافحة  ال�سغب، األقت  الغازات امل�سيلة للدموع  على  
ال�سباب، ووقف اإىل جانبهم امل�سلحون »تعجبنا مما �سهدناه، لكننا وقفنا  جانبًا  كي  نكون  بعيدين  
عن ال�سدامات. اثنان من اأمن  اجلامعة كانا يرافقاننا، اأحدهما من املذهب ال�سيعي والآخر من 
املذهب ال�سني. خرج  علينا اأحد امل�سلحني يرتدي �سروال ق�سريا، اأكرب  �سنًا  من  اأن  يكون  طالبا، 
اأن  حاولنا  ها؟  تعاجلونهم  بالتهديد:  تتلئ  بنربة  له  وقال  معنا  كان  الذي  الطبيب  على   هجم  
نفهمهم باأننا هنا ملعاجلة الطرفني. تقدم نحوه اأحد رجال مكافحة ال�سغب واأم�سكه، لكنه �سرعان 
ماتركه مرة اأ خرى. فهجم من فوره على اإحدى املمر�سات التي كانت تقوم بالت�سوير، اأم�سك ثيابها 
من  ظهرها والقاها على الأر�س وقال  لها الكالم  نف�سه. كنا نرتدي ثيابنا البي�ساء ول نحمل يف 
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اأيدينا �سوى �سماعة الطبيب« توا�سل الطبيبة« تقدم نحونا اآخر من امل�سلحني اأي�سًا يرتدي  ثوبًا،  قام  
مبهاجمة  اإحدى  الطبيبات والأمن واقف ل يعمل �سيئًا«. مت ن�سر هذا املقطع على اليوتيوب، ولكن مت 

حتريفه باأن من هاجم الطاقم الطبي هو من املحتجني ال�سيعة يهاجم الطبيبات)15(. 

الإ�سعاف كا واقفًا، وبه عدد من اجلرحى، قوات الأمن األقت قنبلة  �سوتية  على  الإ�سعاف. �سظايا 
زجاج  الإ�سعاف اأ�سابت  عني  اإحدى  املمر�سات، واأحد الأطباء يف رقبته. الإ�سعاف يفر مبن فيه، 
اإ�سعاف »�سرنا يف حالة �سديدة من اخلوف  اأفراد من الكادر الطبي واقفني دون �سيارة   9 ويبقى 
والرعب، امل�سلحون يحيطون بنا ونحن ل نعرف ماذا ميكن اأن يفعل بنا هوؤلء، حياتنا مهددة ونحن 
عزل. فررنا من فورنا وامل�سحلون يالحقوننا، اأمامنا واحد من رجال اأمن اجلامعة وخلفنا الآخر، 
فتحا لنا باب اأحد املباين.  اأقفال الباب من اخللف، مل يلبث اأن جاء امل�سلح الأول وحطم الزجاج 
املوجود يف الباب. �ساألنا الأمن: هل هناك خمرج اآخر؟ قال: ل. اأخذنا  اإىل داخل  اأحد  ال�سفوف. 
اأقفل  امل�سابيح  والباب. كنا يف رعب حقيقي، كان املوت قريبًا من اأنفا�سنا، بقينا قرابة ال�ساعة 
هناك. قال رجل الأمن: �ساأخرج لأرى الأو�ساع واأعود اإليكم. بعد  ربع  �ساعة  اأخرجنا، قال:  الو�سع 

�سار اآمنًا.

الأمن،  ا�ستتباب  بعد  ت�سري  احلافلة  بينما  الطالب.  حافالت  اإحدى  يف  »اأركبونا  الطبيبة:  ت�سيف 
كنا ن�ساهد رجال الأمن مي�سون جنبًا اإىل جنب مع امل�سلحني الذين هجموا علينا قبل قليل، نطالع 
اأتى  اأن  اإدارة  اجلامعة،  بقينا هناك قرابة �ساعة ون�سف، اإىل  اأُخذنا  ملبنى   بع�سنا م�ستنكرين، 
الوكيل امل�ساعد  اأمني  ال�ساعاتي  مع علي  اإبراهيم  نائب  رئي�س  الأطباء، وت�سلمونا ب�سيارة اإ�سعاف 

واأعادونا لل�سلمانية«.
غ�سب   ،)17( املختلفة)16(،  العالمية  للقنوات  التفا�سيل  ينقلون  الأطباء  ومهلك،  طويل  يوم  بعد 

ال�سلطة ي�ستد جتاه ف�سح الأطباء اأكرث، ي�سري التخل�س منهم مهمة عاجلة اأكرث.

تقدير من نوع اآخر
مل يعد الطاقم الطبي خارج احلدث، بل �سار جزءًا منه، ل يعود ذلك فقط اإىل اأن القتلى واجلرحى 
ميرون من خالله، بل لأنه �سار معر�سًا للخطر مثله مثل باقي املحتجني ال�سلميني، راأينا يف احللقة 
دوره  وتهديد على ممار�سته  البحرين من �سرب  الطبي يف جامعة  الطاقم  له  تعر�س  ما  ال�سابقة 
واملالحقة  املعاقبة  من  املزيد  احللقة  هذه  يف  وامل�سابني،  اجلرحى  اإ�سعاف  يف  واملهني  الإن�ساين 

والتنكيل.
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حنني البو�سطة طبيبة �سابة تع�سق عملها. خالل �سنواتها اجلامعية، فازت يف امل�سابقة التي تنظمها 
كّرم  هكذا  دوليًا)18(.  ال�سباب  العلماء  بني  الثالث  املركز  على  ح�سلت  اأوكرانيا.  يف  الطب  جامعة 
املجتمع الدويل نبوغها وتفوقها، وهي مل تزل طالبة يف مقاعد الطب، لكن يف يوم 15مار�س 2011، 
خا�سة  جائزة  املرة  هذه  طبيبة،  �سارت  اأن  بعد  حنني  تنتظر  اآخر  نوع  من  تقديرية  جائزة  كانت 
من بلدها. حنني نقلت ما تعر�ست له اإىل �سحيفة الو�سط ون�سرت يف اليوم التايل)19(، ووثقتها يف 
م�سابط الأمن اأثناء التحقيق معها فيما بعد. هناك تفا�سيل اأكرث مما مّت ن�سره، ح�سلت عليها مراآة 

البحرين من اإحدى املقربات.

ال�ساعة  قليلة،  �ساعات  �سوى  تنم  مل  الدوار،  يف  الطبية  اخليمة  يف  ليلية  نوبة  من  اآتية  البيت،  يف 
العا�سرة والن�سف �سباحًا، يت�سل بها اأحد امل�سعفني: »تعايل الآن، لقد مت �سرب منطقة �سرتة«من 
تذهب،  األ  فيها  �سرخا  اأخوها.  فعل  كذلك  منعها،  اأمها  مرتدية مالب�سها، حاولت  نه�ست  فورها 
مل تاأبه، راحت جتهز عدتها للخروج. اآخر ما �سمعته كانت �سرخة اأمها تنادي ا�سمها وهي تغادر 
للخارج، علمت فيما بعد اأن والدتها قد فقدت وعيها اإثر خروجها. يف ال�سلمانية، وقفت تبحث عن 
ا�سعاف يقلها اإىل �سرتة، حافلة �سغرية بها جريح تدخل ال�سلمانية، ت�ساعد حنني يف اإنزال اجلريح، 

تركب، تغلق الباب خلفها، يتوجهون جلزيرة �سرتة.

الأمن،  ال�سوارع منعا لدخول قوات  التي ا�ستخدمت لإغالق  عند م�سارف �سرتة، �سرتى احلاويات 
على  ممدة  حالت  ال�سحي،  �سرتة  مركز  ويف  مكان،  كل  يف  الأر�س  على  ملقاة  حجارة  و�سرتى 
الأر�س. اأعداد من اجلرحى تعر�سوا ل�ستن�ساق الغازات امل�سيلة للدموع واإ�سابات الطلق الن�سطاري 
)ال�سوزن()20(. عملت حنني على معاجلة حالت ال�سوزن، اجلروح الأكرب يتم نقلها لق�سم التمري�س. 
عند مدخل املركز جتمهر كبري)21(. �سل�سلة ب�سرية تعمل على تنظيم الدخول وفتح الطريق للحالت 
التي ت�سل. عند الباب يقف اأحد الأطباء يقوم مبعاينة �سريعة لال�سابات لتوجيهها للمكان الأن�سب 

للمعاجلة)22(.

لن اأنتظر جثثاً تاأتي
مع اقرتاب وقت الظهر، كان عدد اجلرحى اآخذًا يف الإزدياد«بداأنا ن�سم رائحة الدم، ونراه اأكرث، 
الطاقم  من  احلا�سرين  بع�س  يروي  الأ�سواأ«  يتوج�س  ترقبنا  �سار  يحمى،  بداأ  املو�سوع  اأن  �سعرنا 
الطبي. مل يلبث الظهر طوياًل حتى كان الدخول املفجع لفرحان، وارجتاج املركز مبن فيه. اأكرث من 
15 دقيقة مرت بعد اأن غادر الإ�سعاف خارجًا بفرحان نحو م�ست�سفى ال�سلمانية من اأجل ا�ست�سدار 
�سهادة الوفاة، بقى خاللها الطاقم الطبي يف ذهوله الذي مل يغادره بعد، ال�سياح ما يزال يغلب على 
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الكالم، وال�سدمة تخيم على املكان.

حنني، بعد �سمت مفجوع مبنظر فرحان ت�سرخ: » لن اأبقى يف املركز هنا واأنتظر اجلرحى ياأتون 
على  قادرة  »غري  امل�سعفني:  لأحد  توجهت  تاأتي«  جثثًا  اأنتظر  لن  هم،  حيث  اإليهم  �ساأذهب  موتى، 
نف�سًا  اأخذ  بقهر،  �سيجارته  يدخن  امل�سعف  مبا�سرة«كان  هناك  اإىل  خذين  الآن،  خذين  التحمل، 

عميقًا، نظر اىل عيني اإ�سرارها:اركبي، قال لها.

مبا�سرة  ال�سغب  قوات  يواجه  الذي  الأول  ال�سف  وراء  تقف  حنني  �سارت  املواجهات،  من  اقرتبا 
ال�سباب  يخرج،  القمامة، �سوت خميف  الهواء، على حاويات  املطاطي يف  الطلق  بداأ  باأيٍد عزلء. 
للدموع ت�سري  امل�سيلة  الغازات  تبداأ  اأكرث،  ينق�سون، يقرتبون  يزدادون ول  اأكرب«،  ي�سرخون »اهلل 
اأكرث كثافة، حالت الإغماء تتزايد، ال�سباب ي�سحبون احلالت امل�سابة باجتاه حنني، ي�سري الطلق 
اأكرث عنفًا، ال�سربات ت�سري مبا�سرة، الر�سا�س الن�سطاري واملطاط)23(. مع كل هجوم كان ال�سباب 
يتطافرون اإىل داخل البيوت، ثم ل يلبثون اأن يعودوا »مل يكونوا ينك�سرون، مل يكونوا يكلون، كر وفر 

ل ينقطع«، يقول اأحد ال�سهود.

من ي�سقط من ال�سباب يحمل يف �سيارة )بيك اأب( وينقل اإىل �سيارة الإ�سعاف التي تقف يف منطقة 
اأبعد عن ال�سباب. ر�سميًا ل ي�سمح لالإ�سعاف بالتجاوز اإىل املناطق اخلطرة، يف هذه الأثناء كانت 

�سيارات الإ�سعاف ل ت�سكت ذهابًا واإيابًا.

ال�سباب الآن اأكرث قربًا من رجال الأمن، ال�سرب �سار اأ�سد، وكذلك الت�ساقط. امل�سعف يقول حلنني: 
دعينا نذهب، الو�سع �سار خطريًا جدًا. حنني جتيبه: لكن ال�سباب يت�ساقطون. يجيبها: �سياأتون بهم 
اإلينا. يتجهان نحو الإ�سعاف الذي يقف بعيدًا، يف امل�سافة، تقف �سيارة تقودها اإحدى ال�سيدات من 
اأنت طبيبة؟جتيبها  ن�ساء �سرتة، تقول لهم: اركبا �سريعًا. ي�سعدان ال�سيارة. ال�سيدة ت�ساأل حنني: 
ب�سبب  اخلروج  ي�ستطيعون  ول  معاجلة  اإىل  يحتاجون  البيوت،  اأحد  يف  جرحى  عن  تخربها  بنعم. 
الإ�سعافات  عدة  معها  حتمل  حنني  كانت  امل�ساعدة.  باإمكانها  كان  اإن  ت�ساألها  الأمنية،  املحا�سرة 

الأولية، ينطلقون جميعًا اإىل هناك.

مل�ش املوت..
الإ�سابة ر�سا�س اإن�سطاري )�سوزن( يف الوجه. قامت حنني بت�سكري اجلروح. ال�ساب يريد اأن ينهي 
عالجه ب�سرعة كي يخرج مرة اأخرى. يريد اأن يعود ويخرج مرة ثانية. �سيارات الأمن حتا�سر البيت 
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من اخلارج، الوقت ع�سرًا. اأهل البيت اأغلقوا الباب وامل�سابيح، يجل�س اجلميع يف �سالة البيت يف 
�سمت مريع«كنا ن�سمع اأنفا�س بع�سنا« تخرب حنني. اأخرجت دفرتًا �سغريًا من حقيبتها وبداأت تكتب 
»�سعرت اأنها رمبا تكون النهاية« كان �سريط اليوم مير على ذاكرتها، و�سورة والدتها التي �سرخت 
اأن تغادر، راحت تكتب عن البيت الذي جتل�س فيه الآن مرتاعة، كتبت لأهلها، كاأنها  با�سمها قبل 
الو�سية«اهلل اإذا مل يكتب يل اأن اأعي�س بعدها، على الأقل هناك ما يبقى ليخرب عن حلظاتي الأخرية« 

تروي املقربة عن ما �سمعته من حنني.

�ساعة ون�سف، كان ال�سمت والرعب هما �سيدا املكان، يف هذه الأثناء جاء ات�سال هاتفي من مركز 
�سرتة ال�سحي، ُيخرب اأن قوات الأمن قد حا�سرت املركز بالكامل واأن قوات مكافحة ال�سغب اقتحمت 
املركز، طلبت حنني اأن يقوم اأحد باإي�سالها للمركز. ال�سيدة تخربها اأنها �ستاأخذها بنف�سها، لكن 
ترجوها النتظار حتى ي�سري الو�سع خارج املنزل اأكرث اأمانًا. ينظر البع�س عرب النافذة، ل �سيارات 

اأمن قريبة من البيت فيقررون اخلروج.

يف الطريق الآن، قليل من ال�سوء بقى قبل حلول الظالم، وال�سوارع فارغة من النا�س وال�سيارات. 
لي�ست �سوى ال�سيارة التي تقودها ال�سيدة التي و�سفتها حنني باحلديدية »�سعرت اأن لها دقات قلب 
املهددة  ال�سوارع  ثالثينية، جتوب  �سيدة  قلبها«  اإىل  يعرف طريقه  ل  اخلوف  اأدرينالني  واأن  ثابتة، 

باملوت، فيما اأبناوؤها خرجوا قبلها يواجهونه.

طائرات الهوليكوبرت حتلق يف اأجواء املكان، ال�سيارة تر عرب )زرانيق ودواعي�س( وممرات داخلية 
يف املنطقة، املكان كله رائحة الغازات امل�سيلة للدموع. مل تكن امل�سافة بعيدة، لكنها كانت طويلة جدًا 
كان عددها  متتابعة،  ت�سري  اأمن  ب�سيارات  يتفاجوؤون  الفرعية،  ال�سوارع  اأحد  ومتعرثة وخميفة، يف 
12 �سيارة، تاأتي من اجلهة املقابلة. اجلميع جمد يف مكانه فيما قامت ال�سيدة التي تقود ال�سيارة 
حتا�سيًا  روؤو�سهم  فورهم  من  اجلميع  واأنزل  جانبًا  وركنتها   ،U احلرف  �سكل  على  ال�سيارة  بلف 
متجهة  اأنها  يبدو  فيما  توقف  دون  م�سرعة  مرت  اجليب  �سيارات  اأن  الغريب،  املبا�سرة.  للطلقات 
ملهمة م�ستعجلة. مل ي�سدق اجلميع ما حدث، واأنهم جنوا، تنف�سوا ال�سعداء، بهدوء قالت ال�سيدة 

)ال�سرتاوية(: الآن ن�ستطيع موا�سلة طريقنا.

من ينقذ االإ�سعاف؟
ال�سوارع كانت حالة من الفو�سى العارمة، حاويات القمامة ملقاة يف كل �سوب، والأحجار متناثرة 
هنا وهناك. رن الهاتف، اأجابت ال�سيدة. التفتت نحو حنني ت�ساألها: هناك جرحى يف اأحد البيوت؟ 



باء
ألط

ة ا
وك

ش

41

مل ترتدد حنني.

قرعوا جر�س الباب، ُفتح لهم، الدماء كانت طريق حنني للداخل دون اأن يقودها اأحد. يف الداخل 
كانت تنتظرها اأربع حالت: ك�سر يف الركبة، �سوزن يف الذراع، �سوزن يف الوجه مبا فيها العني، �سوزن 
يف املوؤخرة. الأول: اأزالت حنني ال�سوزن من املناطق القريبة من العني والفم، وقامت ب�سد اجلروح 
ال�سطحية الباقية. اأما الأخري، فقد كان ينزف بكرثة، كان دمه هو امل�سال طوال البيت، جتنبت حنني 
نزع ال�سوزن من موؤخرته، لأن انتزاعه يعني املزيد من النزف، وراأت اأن بقاء ال�سوزن موؤقتًا �سيعمل 

مبثابة �سد موؤقت للجرح حتى يتم نقله للمركز.

لنا:  الإ�سعاف، قال  ونقلها، كان الظالم قد نزل. و�سل  لياأتي لأخذ احلالت  باآخر  ات�سل  امل�سعف 
فلنخرج ب�سرعة، الهوليكوبرت تراقب، ركب 5 من اجلرحى، و3 من الطاقم الطبي. الإ�سعاف اكتظ 
بالعدد ل مكان للوقوف اأو اجللو�س، وبينما حنني تقفل باب الإ�سعاف من اخللف، ملحت �سيارة اأمن 
قادمة، الإ�سعاف حترك ب�سرعة جمنونة بحثًا عن مهرب. الهوليكوبرت تالحقهم من ال�سماء و�سيارة 
الأمن من اخللف. اجلميع يف توتر ورعب، البع�س كان يت�سهد، البع�س يقراأ اآيات قراآن، حنني �سارت 
تردد: وجعلنا من بني اأيديهم �سدًا ومن خلفهم �سدًا، اجلميع قام يردد ب�سوت واحد. �سعر اجلميع 

اأن �ساعة املوت قد و�سلت، واأن كل �سيء قد �سارف على النتهاء.

اأننا �سيعناهم. تنف�س اجلميع،  اأخذ ال�سائق نف�سًا وقال: خال�س يبدو  دقائق مرت كاأنها �ساعات، 
يتفاجاأ  اإل دقائق، حتى  لي�ست  تتوقف عن �سرب طبولها على �سدورهم املرعوبة.  لكن قلوبهم مل 
اجلميع ب�سيارة اأمن تاأتي من الأمام، تلحقها اأربع اأخريات، حتا�سر �سيارة الإ�سعاف. اأوقف ال�سائق 

ال�سيارة. اأطفاأ امل�سابيح، �سمت مرعب، ثم قال: اأنا اآ�سف �ساحموين.

من ُي�سعف امل�سعف؟
مراآة  )انظر  الأ�سود  اأمني  امل�سعف  اأوًل  اأنزلوا  ال�سائق.  باب  فتحوا  ال�سغب،  مكافحة  قوات  نزلت 
البحرين: امل�سعف الذي ك�سر درع اجلزيرة رقبته()24(. اأنزلوه و�سربوه بعنف دون توقف وبال رحمة، 
الباب  باأ�سلحتهم  طرقوا  زمالوؤه،  ج�سده«يقول  يف  تخبط  واأحذيتهم  رف�ساتهم  �سوت  ن�سمع  »كنا 
اخللفي. قالت حنني لالآخرين: �ساأنزل اأنا، رمبا لأين فتاة �سيكون الو�سع اأخف. فتحت الباب، كانت 
ترتدي رداءها الأبي�س. ما اأن و�سعت رجلها على الأر�س حتى تلقت �سفعة قوية على وجهها اختل 
توازنها على اإثرها و�سقطت على الأر�س، مل ت�ستوعب حنني �سدمة ال�سفعة ول حرارتها ول ق�سوتها 
الأر�س. زحفت حنني نحو  راأ�سك وازحفي على  اأنزيل  البحريني:  ال�سابط  ول �سببها، �سرخ فيها 
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الر�سيف واأمرها بالبقاء فيه. فيما اأنزل رجال الأمن الآخرين وربطوا اأيديهم من اخللف برباط 
اأحذيتهم على وجوههم«يجتمع  والأ�سلحة »يفركون  بالأحذية  بال�ستيكي حاد وتولوهم ركاًل ورف�سًا 
فوق الواحد من ال�سباب 6 من رجال الأمن ي�سبعونه ركاًل جماعيًا من كل اجلهات دون توقف ودون 
تييز بني اليد والرجل والظهر والوجه والراأ�س، كل مناطق اجل�سد م�ساعة ومباحة للركل وال�سرب 

من قبل رجال الأمن الباك�ستانيني.

األقوا قنابل �سوتية على عجالت �سيارة الإ�سعاف، فجروها)25(.عاد ال�سابط اإىل حنني و�ساألها: انتو 
�سنو ت�سوون هني؟ اأجابت: نحن �سيارات اإ�سعاف ننقل اجلرحى. �سرخ: هل ت�سمني هوؤلء جرحى؟ 
رفعت كفها نحوه وقالت: »اليد التي عاجلت هوؤلء اليوم، هي نف�سها اللتي حملت بالأم�س اجلرحى  
الباك�ستانيني امل�ستبكني مع ال�سباب، نحن مهمتنا عالج امل�سابني اأيًا كانوا« قال: اأنا رجل، ولو مل اأكن 

رجال لكنت �سربتك، ثم هددها بالتعر�س اجلن�سي لها، كرر تهديده عددًا من املرات.

التفت بعدها نحو ال�سباب، اأم�سكت حنني بطرف بنطاله: ل ت�سربوهم كفاية، �ساحت. �سرخ فيها: 
�سيلي يدك، ذهب لرجاله وقال لهم: ب�س خال�س، ثم التفت نحو حنني وقال: اأح�سري مق�سا، من 

فورها قامت حنني بق�س الرابط البال�ستيكي عن ال�سباب وزمالئها امل�سعفني.

�سقوط اأمني  
اجلميع تكن من القيام من مكانه، عدا اأمني، مل يكن قادرًا على احلركة ول الكالم، عيناه تتحركان 
والدموع تخرج من اجلانبني. مل تتمكن حنني من تييز اإ�سابته �سريعًا. قالت له: اإذا ت�سمعني اأغم�س 
عينيك، فعل اأمني. قالت له: اإذا ت�سعر باأمل اأغم�سها مرتني، فعل اأي�سًا، امل�سعف الآخر قام بالبحث 
عن بيت قريب يدخلونه، يطرق الأبواب لكن اجلميع خائف ول يعرف من وراء الباب، اأحدهم فتح، 
ودخل اجلميع. كان اأمني يف حالة خميفة، بقت حنني حتاكيه طوال الوقت خوفًا من اأن يفقد وعيه: 
يجب اأن تكون بخري، تقول له. يرن هاتفه، تطالعته حنني: اإذا تريد اأرد على هاتفك اأغم�س عينيك، 
مع احلالت يف  م�سغول  واأنه  بخري  اأنه  عليه، تخربتها  قلقة  زوجته  كانت  الهاتف،  على  ترد  يفعل، 

املركز.

بداأت اأطراف اأمني ت�سري باردة، حاول زمالوؤه اإح�سار )ال�سيالن( خوفًا من اأن ي�سيبه هبوط يف 
ال�سغط، خرج اأحدهم ليح�سر )ال�سيالن( من �سيارة الإ�سعاف. عاد �سريعًا، ثمة قّنا�س يقف عند 
�سيارة الإ�سعاف قام باإطالق النار، بعد ٤٥ دقيقة خرج بع�س ال�سباب مرة ثانية واأح�سروا الأدوات 
الالزمة من الإ�سعاف، اأمني مل يقبل اأن يو�سع له )ال�سيالن(، كان ي�سري بعينيه باجتاه م�ساب اآخر 
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يتاأوه، يعني اأنه اأحق بالعناية منه.

مغامرة العودة
3 �ساعات يق�سيها الطاقم الطبي يف ذلك البيت، يتم الت�سال يف ال�سلمانية لياأتي اإ�سعاف ينقلهم، 
20 دقيقة يح�سر �سباب �سرتة �سيارتني  بعد  الإ�سعاف يف �سرتة املحا�سرة.  مل يكن ممكنًا دخول 
كبريتني )فان(. ال�سيارتان جتوبان الطرق بحذر خميف، الدقائق طويلة ومرعبة، الأج�ساد متهالكة 

من �سدة التعب والروع. كم كان يومك طوياًل يا �سرتة!!

كانت  وهناك  ال�سلمانية.  اإىل  يتوجهون  ومنه  اآمن،  �سارع  اإىل  الو�سول  من  ال�سباب  يتمكن  اأخريًا 
امل�سابني  وال�سباب  اأمني  امل�سعف  نقل  يتم  اأخرى.  وق�س�س  اآخر،  حا�سد  وجتمع  اأخرى،  ه�سترييا 
على الفور. رول ال�سفار حتت�سن حنني. حنني ل ت�سدق اأنها عادت، واأنها ما تزال على قيد احلياة. 
هل  لكن  امل�ست�سفى.  يف  تنام  فيها،  ما  فوق  ا�ستهلكت  وطاقتها  طويل،  يوم  عنف  بعد  يئن  ج�سدها 

�سرتتاح؟

التطهري..  
ميكننااأن نقول اإنه منذ اإقرار قانون ال�سالمة الوطنية ودخول قوات درع اجلزيرة عرب ج�سر امللك 
اإنها مرحلة التطهري، وما حدث يف  فهد رافعني عالمات الن�سر، دخلت البحرين مرحلة جديدة: 
�سرتة، كان جزءا من هذا امل�سروع. التطهري الذي اأعلنته القيادة العامة لقوة دفاع البحرين يف بيانها 
يف يوم 16 مار�س: »تعلن القيادةالعامة لقوة دفاع البحرين اإنه �سباح هذا اليوم الربعاء املوافق 16 
البحرين  دفاع  قوة  من  ومب�ساندة  الوطني  واحلر�س  العام  الأمن  من  قوات  بداأت  2011م  مار�س 
بعملية )تطهري( دوار جمل�س التعاون واملرفاأ املايل وم�ست�سفى ال�سلمانية وما حولهم واإخالئهم من 
اخلارجني عن القانون الذين روعوا املواطنني واملقيمني واأرهبوهم واأ�ساءوا لالقت�ساد الوطني وقد 
مت تنفيذ العملية ح�سب اخلطة املو�سوعة لها بكفاءة واحرتاف مع مراعاة ال�سالمة للجميع«. هذه 

الأخرية، مل تعرفها البحرين منذ ذلك التاريخ )مراعاة ال�سالمة للجميع(.

التطهري م�سطلح ي�ستخدمه الطب كما ت�ستخدمه ال�سيا�سة. يف الطب هو اإجراء وقائي ي�ستخدمه 
وا�سطهاده من خالل  الإن�سان  اإبادة  ال�سيا�سة هو  لكن يف  الإن�سان،  اأجل حماية حياة  الأطباء من 
ت�ستلزم  التي  املناطق  يقومون بتطهري  كانوا  الأحداث  الأطباء خالل  التهجري.  اأو  القتل  اأو  ال�سجن 
عمليات جراحية حلماية امل�سابني، لكن ال�سلطات البحرينية التي اأعلنت قيامها بعملية الـ)تطهري(، 
كانت ت�ستح�سر منوذجًا  قريبًا من التطهري العرقي الذي جرى ا�ستخدامه منذ مذابح يوغ�سالفيا 



باء
ألط

ة ا
وك

ش

44

ال�سابقة عام 1990 ومذابح راواندا. 

مطالب  ب�سقف  ال�سلطة  اأزعج  الذي  ال�سعب  ن�سف  من  التخل�س  التخل�س،  اأجل  من  التطهري  اإنه 
جتاوزت خطوطها احلمراء. هكذا بداأ التخل�س من كل من احتج، كل من رفع �سعارا، من طالب، 
من هتف، من تعاطف، من ذهب اإىل الدوار، من �سارك يف م�سرية، من �سّرح، من ن�سر، من ف�سح، 
من تعاون مع  الإعالم، وبطبيعة احلال، كل من عالج امل�سابني خالل الأحداث. الأطباء كانوا جزءًا 
من هذا الوجود الذي �سار مزعجًا لل�سلطة ومهددًا ل�سورتهاالزائفة يف اخلارج. لهذا كان )تطهري( 
م�ست�سفى ال�سلمانية من الأطباء والكادرالطبي، هو احلدث املالزم لـ)تطهري( الدوار من املحتجني. 
ورغم جترمي ا�ستخدام كلمة تطهري عامليًا باعتبارها فعل جرمية، ورغم ح�سا�سية ا�ستخدامها يف 
الثقافة الدينية باعتبارها تقابل النجا�سة، فاإن النظام مل يتورع من ا�ستخدام هذه الكلمة يف بيان 

داخليته، ومل يخجل دوليًا، ل اإن�سانيًا، من تكرارها يف �سحافته واإعالمه.

تطهري مدّن�ش
منذ �ساعات الفجر الأوىل ل�سباح يوم الأربعاء )16 مار�س/ اآذار2011(، كان الدوار ي�ستعد للهجوم 
املرتقب)26(.عند ال�ساعة ال�ساد�سة، انقطعت و�سائل الت�سال فجاأة، »حاولنا الت�سال بال�سباب يف 
واحلر�س  والأمن  اجلي�س  قوات  الهجوم،  مت  مقطوع«  الت�سال  لكن  الو�سع،  على  لنطمئن  الدوار 
الر�سا�س  باإطالق  وتقوم  الدوار  حول  حتوم  احلربية  الكوبرى  طائرات  الدوار،  حتا�سر  الوطني 
املحتجني  ملواجهة  ال�سوارع  يف  اجلي�س  من  اأرتال  مكان،  كل  يف  حتلق  عمودية  طائرات  احلي)27(، 
العزل)28(، ال�سوارع املحيطة بالدوار مغلقة بالكامل باآليات اجلي�س والدبابات واملدرعات، القنا�سة 
ينت�سرون يف اأعلى البنايات)29(،«حاولنا الو�سول اإىل الدوار، كانت ال�سوارع املحيطة بالدوار مغلقة 
بالكامل، ذهبنا من جهة النعيم، ف�ساهدنا رجال الأمن واجلي�س يتكد�سون فوق مركز �سرطة النعيم، 

ويوجهون بنادقهم ل�سرب من مير باجتاه الدوار، كان امل�سهد مرعبًا، عدنا« يقول اأحد ال�سباب.

يف الدوار، فّر البع�س باجتاه البيوت القريبة، لكن عددًا اآخر بقي �سامدًا لأطول مدة ممكنة قبل 
جناح قوات الأمن واجلي�س يف ال�سيطرة على الدوار بعد تكثيف الهجوم. مواجهات طويلة عا�سها 
ال�سباب الأعزل قبال اآلت اجلي�س، فيديو ُيظهر عددًا من ال�سباب العزل يخاطبون الأمن م�ستنكرين: 
وزارة  بيان  �سورها  التي  بال�سهولة  الن�سحاب  يكن  بالدبابات؟)30(.مل  لتهاجمونا  لدينا،  �سالح  ل 
الدفاع، ال�سباب الذين كانوا قد اأغلقوا اجل�سر ملنع قوات اجلي�س من الو�سول اإليهم، تعلقوا فوقه 
و�ساروا يقرعون على احلديد احتجاجًا، قبل اأن يداهمهم رجال الأمن راجلني من اأ�سفل اجل�سر، 
انتهت  مالحقات  والن�سطاري)31(.  املطاطي  والر�سا�س  للدموع  امل�سيلة  الغازات  عليهم  ويلقوا 
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م�ست�سفى  عنهم  الإ�سعاف)32(،ومنع  �سيارات  عنهم  منعت  الذين  امل�سابني  من  كبري  عدد  ب�سقوط 
ال�سلمانية املحا�سر من قبل رجال الأمن واآليات اجلي�س. مت اأخذ امل�سابني يف �سيارات خا�سة اإىل 
مركز النعيم القريب من الدوار، وامل�ست�سفى الدويل)33(، وم�ست�سفى ابن النفي�س التي فتحت اأبوابها 

لتلقى الإ�سابات.

يف هذا اليوم  �سقط جعفر حممد عبد علي �سلمان )41 �سنة( من كرانة، واأحمد عبداهلل ح�سن 
)23 �سنة( من مدينة حمد، �سجلت وفاتاهما يف امل�ست�سفى الدويل)34(،يف حني �سجلت وفاة ال�سحية 
الثالثة جعفر عبداهلل معيوف )30 �سنة( يف م�ست�سفى ابن النفي�س. كما قتلت ر�سا�سة حية اآ�سيويا 
من  بالقرب  حتلق  طائرة  وكانت  احلجر،  قرية  يف  ال�سركات  اإحدى  يف  حار�سا  يعمل  �سنة(   48(
الوفاق  فارق احلياة. جمعية  اإ�سعاف حتى  دون  ون�سفًا من  �ساعة  اإثرها  ينزف على  املنطقة، ظل 

اأعلنت عن اختفاء 30 �سخ�سًا مل يعرف عنهم �سيئ.

»الع�سكر الذي مل يعرف �ساحة حرب حقيقية من قبل، كانت هذه  جتربته الأوىل ليخترب مهاراته يف 
الهجوم والحتالل والتدمري والقتل والبط�س والفتك، لهذا مل يبَق �سيء يخ�س احلرب اإل واأح�سره 
بنية ال�ستخدام يف ذلك اليوم، وكانت �ساحته كاًل من منطقة �سرتة والدوار وم�ست�سفى ال�سلمانية« 
يقول اأحد املراقبني. لقد نّفذ اجلي�س اأمر التطهري، فدخل يف حرب غري مقد�سة، طرف يف كامل 
عتاده يقابل طرفا يف كامل عزله، ا�ستب�ساًل لع�سكر يف معركته التي �سيحمل خزيها طيلة تاريخه، 

اإنها احلرب املدّن�سة.

موالون غائبون
 عند م�ست�سفى ال�سلمانية، كانت اآليات اجلي�س بداأت حما�سرتها ملداخل جممع ال�سلمانية الطبي، 
اأن يتم منع الدخول واخلروج، مبا فيها �سيارات الإ�سعاف.  اأن تتم حما�سرته بالكامل، وقبل  قبل 
بامل�ست�سفى  تفاجاأت  �سباحًا،  والربع  ال�ساد�سة  ال�ساعة  كانت  املعتاد،  لدوامي  ال�سلمانية  »و�سلت 
حما�سرة باآليات اجلي�س، منعوين من الدخول«،تقول اإحدى الطبيبات. منذ ال�سباح الباكر بداأت 
الطبي حما�سر  الكادر  الأجواء.  العمودية حتلق يف  الطائرات  اأ�سوات  الدوار ت�سل.  اأخبار �سرب 
وممنوع من اخلروج، ينتظر اأن تاأتي اإ�سابات ملعاجلتها، خا�سة مع توارد الأنباء عن �سقوط اأعداد 

من امل�سابني، لكّن ل �سيء ي�سل.

عدد كبري من الأطباء والكادر الطبي، ق�سوا ليلتهم نائمني يف امل�ست�سفى حت�سبًا لأي طارئ. »كان 
كل �سيء ي�سري اإىل اأنه يف هذا اليوم �سيتم الهجوم على الدوار«. لكن عددًا اآخر من الأطباء، كان 
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قد توقف عن احل�سور للم�ست�سفى قبل حما�سرة امل�ست�سفى بيومني. الطبيب عي�سى ال�سروقي من�سق 
وهو  الع�سكري،  امل�ست�سفى  اإىل  املوالة،  اأطباء  من  عددًا  اأر�سل  ال�سحة،  بوزارة  التدريب  برامج 
امل�ست�سفى الذي �سينقل اإليه امل�سابون فيما بعد، كذلك اإىل م�ست�سفى امللك حمد اجلديد، الذي مل 
يكن جاهزًا حينها، لكن مّت فتح وجتهيز ق�سم الطوارئ فيه قبل يومني فقط من الهجوم على الدوار 
وحما�سرة ال�سلمانية، ما يك�سف التخطيط لنقل امل�سابني اإىل هناك دون م�ست�سفى ال�سلمانية. ُن�سر 
يف ال�سحف الر�سمية »مت جتهيز ق�سم الطوائ يف م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي مب�ساعدة اخلدمات 
الطبية لقوه دفاع البحرين التي قامت بتزويدنا بالأدوات والأجهزة واملعدات الطبية بالإ�سافة اىل 
وقت  يف  للعمليات  غرفة  وجتهيز  واملمر�سات  الأطباء  ا�ستخدام  مت  كما  اإ�سعاف،  �سيارات  خم�س 

قيا�سي«.)35( 

على  كاملة  �سيطرة  و�سط  يقع  بحيث  املرة،  هذه  له  اأُعد  الذي  الوح�سي  للهجوم  تهيدًا  ذلك  كان 
النظام  حقيقة  لف�سح  قناة  فرباير،   17 يف  كانت  اأن  بعد  ال�سلمانية،  وم�ست�سفى  الطبي  الكادر 
والأطباء  الع�سكر،  قب�سة  يف  اجلرحى  يكون  اأن  من  �سُ وبهذا  واحل�سارية.  بالدميقراطية  املتغني 
يف عجز العالج، والأهم من ذلك، �سمان منع الف�سح. عدد اآخر من الكادر الطبي املوايل، تغيب 
من  الأخريين  اليومني  يف  امل�ست�سفى  خال  باخت�سار،  حتديدًا.  الأيام  هذه  خالل  مر�سية  باإجازة 
الأطباءاملوالني ب�سكل عام، ما عدا الإداريني. وبهذا اأي�سًا، مت تاأمني غياب من يرادحمايتهم، مقابل 
من يراد التنكيل بهم.   قبل يومني اأي�سًا، جاء قرار من وزارة  ال�سحة بن�سب خيمة طبية يف باحة 
الطوارئ، ن�سبت خيمة كبرية معدة بالأجهزة والأدوات، مت النتهاء من جتهيزها ليلة الهجوم على 

الدوار. 
  

بعداأن اأحكم اجلي�س حما�سرته ملجمع ال�سلمانية بالكامل، بداأت قوات  اجلي�س وقوات الأمن بالدخول 
اإىل باحة طوارئ ال�سلمانية. اأعداد كبرية من امللثمني واملقنعني انت�سرت يف كل مكان، ترافقهم اأعداد 
كبرية من الكالب البولي�سية، يحمل بع�سهم كامريات تلفزيونية، تتبعهم عدد من �سيارات ا�سعاف 
ا�ستغراب  الع�سكري حمل  بامل�ست�سفى  الع�سكري، كان دخول �سيارات ال�سعاف اخلا�سة  امل�ست�سفى 
الكادر الطبي، �سيتبني فيما بعد �سيء من وظيفتها، »راأينا اآ�سيويني يخرجون من �سيارات الإ�سعاف، 

كان وا�سحا اأن مهمتهم الت�سوير كرهائن مت اإخراجهم من امل�ست�سفى« تقول طبيبة.

فوق امل�ست�سفى راحت الطائرة العمودية حتلق من ارتفاع منخف�س، »كان قنا�س يوجه �سالحه نحونا 
من الطائرة« ت�سهد طبيبة. ت�سيف »كنت واقفة وعدد من الكادر الطبي عند مدخل الطوارئ حني 
قامت طائرة عمودية حتوم فوق روؤو�سنا على ارتفاع منخف�س، باإلقاء قنبلة �سوتية ناحيتنا« الكادر 
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الطبي من فوره لذ مببنى امل�ست�سفى مرعوبًا.

قب�سة الع�سكر
من نوافذ الطوابق العليا يف امل�ست�سفى، ا�سطف الكادر الطبي ي�ساهد بوجوم، ما يحدث يف باحة 
الطوارئ وموقف ال�سيارات. من فورهم بداأ رجال الأمن واجلي�س بالهجوم على اخليم التي كان قد 
مت ن�سبها من قبل املحتجني. كذلك اخليمة الطبية التي مت جتهيزها بالأدوات واملعدات الطبية قبل 
�ساعات فقط، مت حتطيمها بالكامل بكل ما فيها من معدات واأجهزة. مل ت�سلم حتى الأجهزة الطبية 
اإل  اأَر يف حياتي جنودًا يقاتلون خيامًا واأجهرة طبية  التي هي ملك عام للدولة من التحطيم. »مل 
النقالة، ي�سورون  الطبي يحملون هواتفهم  الكادر  وال�سعودية« تقول طبيبة.  البحرين  جنود جي�س 
ما يحدث، يلمحهم رجال الأمن من الأ�سفل، يوجهون اأ�سلحتهم نحو زجاج الطوابق العليا، التهديد 

ي�سل، يتوقف الت�سوير.
 

جمموعةاأخرى من قوات اجلي�س وال�سغب، اجتهت ملوقف ال�سيارات يف باحة الطوارئ، وقامت من 
يقومون  ثم  هي،  ما  نعرف  ل  بداخلها،  اأ�سياء  ي�سعون  »راأيناهم  ال�سيارات   بع�س  بتك�سري  فورها 
بالت�سوير من خالل كامريات تلفزيونية احلجم، ثم راأيناهم يك�سرون باب جامعة اخلليج املقابل 

ملوقف ال�سيارة، وُيدخلون اأ�سياء مل منيزها،�سوروها اأي�سًا » تقول اإحدى الطبيبات.

يف الوقت نف�سه اأي�سًا، كان عدد من الع�سكريني دخل من جهة الطوارئ اإىل اإدارة امل�ست�سفى، �سيطر 
اأ�سول م�سرية( الذي �سيقود  الع�سكرية بقيادة الدكتور فتيحه )من  واأعلنوا الإدارة  على الإدارة، 
التحقيقات مع الأطباء فيما بعد. وكان من بني املوجودين يف مبنى الإدارة الوكيلة مرمي اجلالهمة 
عالقة  على  كونه  يرجح  الذي  العم،  اأحمد  �سمنهم  من  الإداريني  وبع�س  ال�ساعاتي  اأمني  والوكيل 

وطيدة بالأمن واجلي�س ورجال املخابرات. 

»كاأن كل �سيء انتهى يف حلظة، وكاأن املوت هو ما �سياأتي، وبعده الظالم املطبق، كان هذا هو �سعوري 
حينها« يقول طبيب »كنا ننتظر هجوما علينا بعد النتهاء من حتطيم كل �سيء يف الباحة يف الأ�سفل، 
كنت اأ�ساأل نف�سي، هل انتهى كل �سيء؟ هل جاء دورنا الآن؟« تقول طبيبة. ل اأحد ي�ساأل الآخر، ل 

اأحد يجيب. 

الإر�سال يف امل�ست�سفى متقطع و�سعيف، لكنهم ي�ستقبلون الأخبار اأوًل باأول. ي�سمعون عن الإ�سابات 
واحلالت يف كل من الدوار ومنطقة �سرتة التي بقيت حتى اليوم الثاين تعي�س قمعًا بربريًا متوا�ساًل. 
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النا�س ل تعرف اإىل اأين تاأخذ امل�سابني، يتجهون اإىل املراكز وبع�س امل�ست�سفيات اخلا�سة التي فتحت 
اأبوابها ل�ستقبال احلالت مثل امل�ست�سفى الدويل وم�ست�سفى ابن النفي�س وامل�ست�سفى الأمريكي. يعلم 
الكادر الطبي اأن وجوده يف م�ست�سفى ال�سلمانية الآن عدمي الفائدة، واأنه حما�سر عن اإنقاذ حياة 

اأحد الآن، واأن بقاءه داخل امل�ست�سفى ل فائدة منه، لكن ما العمل؟

تطهري �سمويل 
يحاول  ه�ستريية.  حالة  يف  املمر�سات  �سريعًا،  ال�سلمانية  م�ست�سفى  ي�سل  البحارنة  نزار  الوزير 
التخفيف والطماأنة واأنه لن ي�سمح بتعر�سهم لالأذى. يتوجه ناحية الع�سكر، يتحدث معهم بلباقته 
املعروفه، يحاول منع دخولهم امل�ست�سفى التي لها حرمتها وخ�سو�سيتها، وبها ما بها من حالت، 
لكن الع�سكر ل يفهم �سوت اللباقة ول �سوت الإن�سان ول حترك م�ساعره خ�سو�سية املكان، الع�سكر 
ل يفهم �سوى اأمر �سيده الواجب التنفيذ: التطهري. يقول �سهود »راأيناه عند ق�سم الطوارئ يطلب من 
رجال اجلي�س والأمن عدم الدخول اىل امل�ست�سفى، كان يتحدث اإىل ع�سكري ذي رتبة عالية ا�سمه 

حممد املطاوعة، �سمعناه يقول للوزير: اإنت ما تهمني من تكون«.

»كان منظر التخريب مهوًل يف مواقف ال�سيارات املقابل للطوارئ، مل نكن ن�سدق اأن ما نراه حقيقة، 
مبهمة  يقوم  كان  اخلارج،  الطبيفي  املجمع  ل�سور  املحا�سر  اجلي�س  حلما«.  لي�س  فيه  نحن  ما  واأن 
اأخرى غرّي حرا�سة مداخل جممع ال�سلمانية ومنع اخلروج والدخول، كانت لديه مهمة تطهري اأخرى، 
حتطيم جميع ال�سيارات الواقفة على امتداد حميط جممع ال�سلمانية الطبي، »يف اليوم الذي خرجت 
�سيارة  اأجد  اأن  اأحاول  كنت  مكان،  كل  يف  امله�سمة  ال�سيارات  من  مقربة  �ساهدت  املجمع  من  فيه 
واحدة�سليمة، لكني مل اأجد«، تقول طبيبة. مئات ال�سيارات مت حتطيمها بالكامل قبل اأن يتم �سحبها 
بعد اأيام، واإجبار اأ�سحابها على التوقيع عن تنازل عنها. الأمر ذاته حدث مع ال�سيارات املوجودة يف 
حميط الدوار بالكامل، اإنه جزء مما اأ�سماه بيان الداخلية بـتطهري الدوار وامل�ست�سفى و)اإخالئهم من 
اخلارجني عن القانون(، فال�سيارات التي �ساعدت املحتجني يف الو�سول اأي�سًا خرجت عن القانون 
وت�ستحق التخل�س منها، كما دوار اللوؤلوؤة الذي خرج عن القانون لأنه �سمح للمحتجني العت�سام 
فيه، فكان تطهري مكانه، اإزالته �سريعًا، بعد يومني من الهجوم )اجلمعة 18 مار�س/اذار 2011 (. 

ا�ستقالة الوزير
عددمن الكوادر الطبية، طلب من الوزير تاأمني احلماية وال�سماح لهم باخلروج يف �سيارات الإ�سعاف 
من اأجل اإ�سعاف امل�سابني يف منطقة �سرتة، حيث الدوار كان قد مت اإخالوؤه �ساعتها، فيما ما تزال 
�سرتة م�ستعلة بر�سا�س اجلي�س. البحارنة قام بالتن�سيق مع الإدارة الع�سكرية، وبناًء عليه، اأعطى 
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الوزير ال�سمانة للكادر الطبي بعدم التعر�س لالأذى، و�سمح لهم باخلروج من البوابة اخللفية املقابلة 
لبناية �سناء. جتّهزت �سيارات الإ�سعاف، ُتركت لتعرب البوابة اخللفية دون اأن يتعر�س لها اأحد، كانت 
يف  ُعر�ست  ب�سالم،  تخرج  وهي  الإ�سعاف  �سيارات  ت�سور  بالأمن  اخلا�سة  التلفزيونية  الكامريات 
تلفزيون البحرين للتدليل اأنه مل يتم منع الإ�سعاف من اخلروج. لكن هل عربوا ب�سالم؟ »لقد �سمحوا 
لهم باخلروج من البوابةلي�سور هذا امل�سهد تلفزيون البحرين الذي بثها من فوره، وليقولوا للعامل 

اإنهم ي�سمحون لالإ�سعافات باخلروج، لكن ما اإن جتاوزت البوابة حتى هجموا عليهم«تقول طبيبة.

وم�سهور،  كبري  جتاري  معر�س  �سناء،وهو  ملحالت  املقابلة  البوابة  من  الإ�سعاف  �سيارات  خرجت 
مقابل لإحدى بوابات جممع ال�سلمانية الطبي. هناك مبا�سرة مت اإيقاف ال�سيارات واإنزال الطاقم 
الطبي والتحقيق معه و�سوؤاله كلمن فيه عن مذهبهم، اإنهالوا بال�سرب على الطاقم الطبي يف واحدة 
من ال�سيارات بطريقة وح�سية، بعد تعري�سهم لل�ستم وال�سب والقذف، ت�سبب العتداء يف ك�سر يد 
بدًل من  العالج  لتلقي  امل�ست�سفى  اإىل  اأن عاد  الإ�سعاف  يلبث هذا  الطبي، ومل  الطاقم  اأفراد  اأحد 
اخلروج لتقدمي العالج. »كنت مذهولة واأنا اأ�ساهد اآثار دو�س اأحذية رجل الأمن على كل جزء من 
اأجزاء ج�سم الطبيب ال�ساب الذي خرج يف �سيارة الإ�سعاف، كان وجهه معفرًا يف الرتاب وعليه اآثار 
تعر�س  الذي  الإ�سعاف  طاقم  الطبيبات.  اإحدى  تقول  ثيابه«،  وكامل  �سعره  وكذلك  الأحذية  دو�س 
لالعتداء كان من بينهم  الطبيب اأحمد العمران. �سيارة اإ�سعاف اأخرى تعر�ست لالعتداء، كان بها 

كل من مدير امل�ست�سفى وليد املانع الإداري احلايل، ورئي�س الأ�سعاف �سابقا حممد عبد الرحيم. 

تفتي�سية يف عدد كبري من  اأخرى وا�سلت طريقها نحو منطقة �سرتة و�سط وقفات  اإ�سعاف  �سيارة 
قتل  من  وتكن  بالكامل،  املنطقة  طوق  قد  الأمن  كان  �سرتة  و�سولها  وعند  لكن  التفتي�س،  نقاط 
احلياة يف �سوارعها بالكامل، القوات امل�سلحة اأغلقت ببنادق ن�سف اآلية، ال�سارَع الرئي�سي الوا�سل 
اآثار اخلراب يف طريق ا�ستهلكها الق�سف«  اإنه التطهري: »مل جند �سوى  اأي�سًا،  اإىل منطقة �سرتة. 

تقول اإحدى اأفراد الطاقم. 

عند البوابة رقم 1، �ساهد اجلميع  ثالثة �سبان، مل يتمكن اأحد من معرفتهم، مربوطة اأيديهم اإىل 
نف�سه، من  الوزير  فيهم  اأحد، مبا  يتمكن  اأن  دون  وتعذيبهم  و�سربهم  اإليهم  الإ�ساءة  تتم  اخللف، 

م�ساعدتهم اأو عمل اأي �سيء. 

الوزير البحارنة �ساهد على كل ما يحدث: ما تعر�س له الكادر الطبي الذي خرج يف حمايته وباإذن 
الوزارة وبتن�سيق مع الإدارةالع�سكرية اجلديدة، وما يحدث يف امل�ست�سفى من تخريب وترويع وهتك. 
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العائلة احلاكمة(،  )بينهم ع�سكري من  الع�سكر  اأمام  يقف  الإدارة،  مبنى  يدخل  البحارنة  الوزير 
يعلن ا�ستقالته احتجاجًا على �سقوط هيبة الوزارة، وهيبة الوزير، وهيبة امل�ست�سفى، وهيبة الإن�سان، 

وهيبة الدولة، وهيبة كل �سيء.
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مصادر:

1. مقطع يوتيوب ضرب مسيرة الديوان وتظهر المسلحين  في حماية رجال األمن ضد المحتجين العزل
http://www.youtube.com/watch?v=m6vVg7aoTBI&feature=related%5C%22

2. مقطع يوتيوب لمسلحين يقومون بتكسير سيارات المحتجين بمرأى من رجال األمن 
http://www.youtube.com/watch?v=rs-C1EUplpA 

3. مشهد نزول اآلسويين من أسعاف وسط تجمهر في السلمانية المعروض في تلفزيون البحرين
http://www.youtube.com/watch?v=ZmdDztmrW0Y&feature=related%5C%22

4. مسلحين مجنسين في مدينة حمد يعتدون على المارة من الشيعة واألمن يتفرج  
http://www.youtube.com/watch?v=XoaaBCVxMwM

5. مسلحو البسيتين  
http://www.youtube.com/watch?v=Ow3-psJP6FY

6. مقطع يوتيوب يظهر مجاميع من الشباب عند المرفأ المالي تفصل المحتجين عن قوات األمن لمنع التصادم قبل 
إطالق مسيالت الدموع    

http://www.youtube.com/watch?v=WV2NbQWScnA&feature=related%5C%22

7. يوتيوب يظهر مشاهد من قمع قوات األمن للمتجمهرين عند المرفأ ودوار اللؤلؤة 13مارس 2011 ويظهر 
الطاقم الطبي في موقع الخطر    

http://www.youtube.com/watch?v=vy15NaF6_wM

8. طلقات متتالية لمواطن من مسافة تقل عن متر واحد 
http://www.youtube.com/verify_controversy?next_url=/watch%3Fv%3DD9W_-

 0uGN1E

9. يوتيوب يظهر مواجهات الدوار والمصابين على األرض  
http://www.youtube.com/watch?v=-2-ENuHV4GY

10. مسيرة طالب الجامعة المنددة بضرب المعتصمين  
http://www.youtube.com/watch?v=AsIN7BewUmo

11. مسلحون يجتازون بوابة جامعة البحرين  تحت حماية أمنية    
http://www.youtube.com/watch?v=GMbjtl93P7w&feature=related%5C%22

12. المسلحون يسيرون داخل جامعة البحرين دون ردع أمني    
http://www.youtube.com/watch?v=dtmC-EL-phE&feature=related%5C%22
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13. المسلحون داخل جامعة البحرين يهددون الطلبة المحتمون داخل المباني    
http://www.youtube.com/watch?v=ndhsBkGVI5I&feature=related%5C%22

14. يوتيوب حول منع وضرب الطاقم الطبي والطالب في جامعة البحرين    
http://www.youtube.com/watch?v=TliKxdYhGps

15. مهاجمة الكادر الطبي في جامعة البحرين، المشهد تم تقديمه بأن المحتجين هاجموا الطاقم الطبي   
http://www.youtube.com/watch?v=Xfg4ev42KJg

16. الطبيبة آالء الصفار تروي ما تعرضت له من تهديد   
http://www.youtube.com/watch?v=ltgjTX9uIHg

17. مستشفى السلمانية يغص بالجرحى والمصابين من أحداث ١٣ مارس 
http://www.youtube.com/watch?v=ymSLRoLtuFw

18. حنين البوسطة الثالثة عالمياً بين علماء الشباب 
http://www.albiladpress.com/news_inner.php?nid=64477&cat=4

19. الطبيبة حنين تروي لـ »الوسط« بعض تفاصيل ما حدث في »سترة«: صفعوني على وجهي وزحفت على 
األرض

http://www.alwasatnews.com/3113/news/read/532537/1.html

20. مصاب بالشوزن 15 مارس 
http://www.youtube.com/watch?v=yRuvsoN8xPU

21. مدخل مركز سترة الصحي 15 مارس
http://www.youtube.com/verify_controversy?next_url=/watch%3Fv%3D5_

J0A2A2LB4

22. مصابين من أحداث سترة 15 مارس
http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3DQZ3n8Ibt69g

23. اطالق النار على أعزل في سترة بتاريخ 15 مارس 
http://www.youtube.com/watch?v=MLbw5fCXOrw

24. أمين األسود: المسعف الذي كسر درع الجزيرة رقبته 
http://www.bahrainmirror.com/article.php?id=1203&cid=105

25. مسعف يروي ما حدث لهم أثناء قيامهم بعملهم 
http://www.youtube.com/watch?v=Uui4rjvQy4E
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26. فيديو آخر ربع ساعة قبل هجوم قوات درع الجزيرة على الدوار في ١٦ مارس 2011
http://www.youtube.com/watch?v=a3ZTThYVItc&NR=1 

27. إطالق الرصاص الحي من طائرات األباتشي
http://www.youtube.com/watch?v=S7l0U7TlliA&feature=related 

28. أرتال الجيش في الشوارع لمواجهة المحتجين العزل
http://www.youtube.com/watch?v=VgtLJUw8Snc&feature=related 

29. قناصة الجيش ينتشرون في أعلى المباني
http://www.youtube.com/watch?v=PWEiJ2-QsJg&feature=related 

30. بأيد عزالء أمام الدبابات :  ال سالح لدينا، تهاجمونا بالدبابات؟
 http://www.youtube.com/watch?v=KzFtjnwJ24M&feature=related

31. المواجهات األخيرة بعد هجوم قوات درع الجزيرة على دوار اللولؤة ١٦ مارس 2011
 http://www.youtube.com/watch?v=dRjqbfhIfRA

32. مشاهد وإصابات قاسية من فض اعتصام المحتجين السلميين في الدوار ١٦ مارس 2011
http://www.youtube.com/watch?v=jFss1nX90r8&feature=related 

33. المصابون في المستشفى الدولي ١٦ مارس
http://www.youtube.com/watch?v=ac0Yv26NsQ  

34. مشرحة مستشفى الدولي :  شهداء ١٦ مارس
http://www.youtube.com/verify_controversy?next_url=/watch%3Fv%3DyF1nzi02Z1 

Y%26skipcontrinter%3D1

35. صحيفة الوسط ١٤ مارس/آذار 2011: فتح قسم الطوارئ بمستشفى الملك حمد الجامعي بالمحرق 
كمستشفى ميداني

http://www.alwasatnews.com/3111/news/read/532355/1.html





علي العكري
 في تجربة األصعب: غزة، 14 فبراير، السجن
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هذه احللقات مل ُيكتب لها اأن تكتمل. قرار القب�س كان اأ�سبق منا واأنفذ.. الأربعاء 3 اأكتوبر كان هو 
موعد جل�ستنا التالية مع الدكتور علي العكري. لكن نطق حمكمة التمييز بتاأييد حب�سه لـ5 �سنوات 

�سبقنا يف 1 اكتوبر، وتنفيذ قرار )القب�س( �سبقنا يف 2 اأكتوبر. 

�سنن�سر ما اأُجنز منها، مما خ�سنا به قبل اأن ي�سري يف قب�سة اجلالد مرة اأخرى، و�سنكمل معكم 
يومًا باقي تفا�سيل احلكاية، بل�سان العكري نف�سه.. 

نعدكم بذلك، ونعد التاريخ.. نعدكم اأن نبقى اأوفياء، نكتب تفا�سيل كل �سرية �سنعت هذه اللحظة 
الوطنية التي ما زلنا نعي�سها، فتاريخ 14 فرباير هو جمموع هذه ال�سري.

متهيد..
»قرار اأن تكون جزءًا من املعادلة هو الأ�سعب«. بهذا اأجاب العكري حني �ساألته عن اختياره الذي 

ذهب اإليه بعد 14 فرباير. 

يف معادلة املظلوم وامل�ستبد، يكون الختيار حتديًا حمفوفًا باملخاطرة. يختار البع�س اأ�سلم الطرق 
الأقل  واحلظوة.  احلماية  له  يوؤمن  الذي  الأقوى  مع  ال�سطفاف  البع�س  ويختار  ال�سلب.  واأ�سهلها: 
يختار النحياز للمظلوم مهما كانت تبعاته واأثمانه الباهظة. منذ 14 فرباير كان ل بد للبحرينيني 

اأن يختاروا. 

منذ 14 فرباير كان ل بد لكل البحرينيني اأن يختاروا، لي�س مهمًا ما اأنت وما مهنتك وما موقعك وما 
وظيفتك، مل يعد ممكنًا األ تختار. الكادر الطبي مل يكن ا�ستثناء، لقد اختار الن�سات لآلم ال�سعب، 

واختار اأن ينحاز لهذه الآلم، وقد دفع ثمن هذا النحياز وهذا الختيار.  

اأ�سعب ما واجهني يف كتابة هذه ال�سرية، هو ترتيب مواعيد اللقاءات مع العكري، وقته �سار مزدحمًا 
عيادته  يف  عمله  اإىل  بالإ�سافة  املختلفة،  واحلقوقية  ال�سيا�سية  والفعاليات  الأن�سطة  يف  بامل�ساركة 
طبيبًا  كان  املعتقل.  دخوله  قبل  لي�س  دقة،  اأكرث  ولنكن  فرباير،   14 قبل  كذلك  يكن  مل  اخلا�سة. 
ذائبًا يف عمله واأ�سرته فقط، الآن �سار نا�سطًا. ل يخلو برناجمه اليومي من دعوات هنا وهناك، 
النظام الأرعن.  اإنه  القدر؟  نا�سٍط بهذا  اإىل  الفعاليات وامل�سريات. من الذي حّوله  وم�ساركات يف 
راكم عليه خ�سومة اأكرث من ن�سف ال�سعب الذي ما عاد لديه ما يخ�سره اأكرث، وخلق جياًل جديدًا 

من النا�سطني ال�سيا�سيني واحلقوقيني، قوامه املهنيون الذين مل يكونوا يومًا اأكرث من مهنتهم.



ب
صع

األ
بة 

تجر
ي 

ف

57

ل�سرد جتربته احتجنا جلل�سات كثرية. اجلل�سة الواحدة ت�ستغرق قرابة 3 �ساعات. يتقن العكري �سرد 
اللحظة وكاأنك تراها  والتواريخ. لديه ذاكرة جتعلك ت�ستح�سر معه  بال�ساعات  الدقيقة  التفا�سيل 

بكل ما فيها من اأمل و�سراخ وعنفوان. 

ل�سُت دينياً وال �سيا�سياً..
ن�ساأ علي العكري يف عائلة يتجاذبها تياران: ليربايل متطرف، وديني متطرف. جده املال من�سور هو 
خمتار القرية، ولديه ح�سينية يف املنطقة با�سمه. عمه ال�سيخ حممد علي العكري، تعر�س لل�سجن: 
»كان عمي لديه م�سروع اإ�سالحي كبري، والدي الوحيد ذو اخلط الليربايل«. هل كان العكري ليرباليًا 
مثل والده؟ يقول: »اأنا اعترب �سد الت�سدد من اأي نوع كان. اأميل اإىل اجلانب الديني اأكرث من النفتاح 

املح�س. كنت يف حميط عمي ال�سيخ حممد العكري«.

در�س يف جامعة املو�سل يف بغداد خالل الأعوام 91-85. �سهد حرب اخلليج الأوىل والثانية: »كنت 
اأع�ساء الحتاد حينها مل يكن  النقابي. عدد  العمل  اأحب  البحرين يف املو�سل،  رئي�س احتاد طلبة 
غري  العلمية  اجلامعات  طلبة  كذلك.  اأكون  اأن  مني  يطلب  ومل  بعثيًا  اأكن  مل  �سخ�سا.   50 يتجاوز 

ملزمني اأن يكونوا بعثيني، فقط الكليات الأدبية عليهم اأن يكونوا كذلك وفق قوانني الدولة حينها«. 

هل كان ذلك يعرّب عن توجه �سيا�سي؟ ينفي: »مل يكن لالحتاد خطًا �سيا�سيًا، كانت لدي قناعة تامة 
اأن �سوؤون الطلبة يجب اأن ل ت�سي�س. بالن�سبة يل، الحتاد كانت له قوة وميثل حماية لنا كطلبة، ي�سهل 

اأمورنا يف حالت الغياب وال�سفر واحل�سور والإجازات«. 
اإىل احلياة  بالإ�سافة  املهنية  ال�سخ�سية  تكوين  الأول  العكري  �سار هم  انتهائه من اجلامعة،  بعد 
الأ�سرية. تعرف على الدكتورة فريدة الدلل يف �سنة المتياز وتزوجا يف 1994، ذهب ايرلندا عام 
1999 ليتخ�س�س يف جراحة عظام الأطفال والقدم والكاحل 2002. التحق بالعمل مرة اأخرى حتى 
�سار ا�ست�ساريًا   يف تخ�س�سه 2004. يف 2009 تت ترقيته ليكون ا�ست�ساري اأقدم )�سينيور( يف 

جمال تخ�س�سه. 

حتى ذلك الوقت، مل يكن العكري يخرج عن دائرته اخلا�سة جدًا يف البيت والعمل: »�سرت اأ�سعى 
ن نف�سي كجراح عظام وهذا تطلب امتحانات الزمالة العربية والزمالة اليرلندية. تعديتها  اأن اأكِوّ
حميطي.  بحكم  يدور  ما  اأتابع  لكني  �سيا�سية،  ممار�سات  اأية  لدي  تكن  مل  اإ�سايف.  علمي  كموؤهل 

اأقاربي يتعر�سون لالعتقالت.«
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اأ�سبوع يف غزة..
يف دي�سمرب 2008 ا�ستعلت احلرب على غزة. �سار الو�سع الإن�ساين هناك �سعبًا ومقلقًا. العكري 
اإدارة جمعية الأطباء:  ي�سعر بالأمل وامل�سوؤولية. يت�سل   ب�سديقه الدكتور نبيل تام ع�سو جمل�س 
يتوافق  الأطباء-  اإخوتنا يف غزة« -يق�سد من خالل جمعية  اأجل  �سيئا من  نعمل  اأن  »نبيل.. لبد 
الطرفان. يفتح نبيل املو�سوع يف اإدارة اجلمعية. يتم كل �سيء �سريعًا. ُيعقد اجتماع طارئ. ُت�سكل 
تا�سع  ليلة  التربعات  » كان حينها مو�سم عا�سوراء، عملنا حمطات جلمع  التربعات:  جلنة. جتمع 
وليلة عا�سر. كانت هتافاتنا: اأنقذوا اأطفال غزة بدينار. النا�س تفاعلوا معنا. عملنا حملة يف ال�سيف 

واأخرى يف جيان ويف العيادات، جمعنا مبالغ كبرية. ُفتح ح�ساب لغزة با�سم اجلمعية«. 

مع  غزة  اأهل  اإىل  لت�سليمها  احلدود  اإىل  وذهبنا  اإ�سعاف،  �سيارتي  بتجهيز  »قمنا  العكري:  يكمل 
الإ�سعاف وامل�ساعدات.  ت�سليم �سيارات  الدخول بل فقط  الأدوية. مل يكن يف تخطيطنا  م�ساعدات 
عند احلدود، �سمعنا اأن هناك حاجة اإىل جراحني واأطباء واأدوية يف الداخل. كان قرارًا �سعبًا. نحن 
اأمام مغامرة وخماطرة يف اآن واحد. اأنا ونبيل نظر كل منا اإىل الآخر. الزمالء اخلليجيون ان�سحبوا. 
مل يطل معنا الأمر، قررنا اأنا ونبيل البقاء والدخول اإىل غزة. كنا وحدنا من اخلليج بني حوايل 50 

طبيبا وجراحا متطوعا من العامل«.

عند املعرب، اأعطى احتاد الأطباء العرب لكل واحد �سنطة موؤونة: »ل ت�ستخدموا �سنطة الطعام اإل 
اإذا انقطعت بكم ال�سبل«. �سار كل طبيب يحمل معه �سنطتني، واحده لثيباه، واأخرى للموؤونة. ملدة 
خم�سة اأيام بقى الأطباء يذهبون للحدود كل يوم يحملون معهم حقائبهم، يعت�سمون عند احلدود 
طوال اليوم، قبل اأن يتم اإرجاعهم بها يف نهاية اليوم. تت�ساعد وترية ال�سغط الدويل   على النظام 

امل�سري، ُي�سمح لهم بالدخول يف اليوم اخلام�س.

يتذكر العكري: »وقعنا اأوراقا تفيد باأن ما �سيحدث لنا هو م�سوؤوليتنا ال�سخ�سية، بعدها �سمح لنا 
اأنف�سنا.  اأن ن�سري داخل غزة. مل ن�سّدق  اأمتار قليلة قبل  بالدخول. ركبنا با�سا �سغريا طاف بنا 
ا�ستقبلنا اأر�س غزة بال�سجود على الأر�س. �سلينا ركعتني من �سدة الفرح. وهناك، عاي�سنا جتربة 
موؤملة وخميفة مع الق�سف اليومي واللحظات القريبة من املوت. يف امل�ست�سفى ا�ستقبلنا حالت جثث 
متفحمة وعاجلنا اإ�سابات قاتلة وخطرية. بقينا هناك اأ�سبوعًا كاماًل قبل اأن تتوقف احلرب، وقبل 

اأن نعود لبحريننا ب�سالم«.
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يوم 14 فرباير
حتى هذا التاريخ، مل يكن العكري معنيًا باحلدث، لكنه اأي�سًا مل يكن غائبًا: »كوننا اأطباء ل يعني 
األ عالقة لنا مبا يحدث يف الربيع العربي. مع ثورات تون�س وم�سر، �سعرت اأن البحرين مهياأة لهذه 
الثورة قبل تون�س حتى، مل اأكن معنيًا حينها، فهمت اأن البحرين مقبلة على �سيء كبري، لكن رغم 

ذلك مل اأتوقع اأن تكون احلركة بهذا الزخم«.

يف امل�ساء خرجت امل�سريات يف عدد كبري من املناطق يف البحرين: »�سمعنا خرب ا�ست�سهاد امل�سيمع، 
هو ابن منطقتنا )الديه(، بيته   قريب من منزل والدي )جاره(. مل اأكن يف امل�ست�سفى حني �سمعت 
هناك  كان  امل�سرحة.  ودخلنا  امل�ست�سفى  اإىل  العكري  �سادق  الدكتور  عمي  ابن  مع  ذهبت  اخلرب. 
معه  وكان  ال�سهيد  والد  التقيت  امل�سرحة.  باب  عند  والغا�سبني  املتجمهرين  ال�سباب  من  الآلف 
املحامي حممد اجل�سي. دخلنا امل�سرحة وراأيت اجلثة مبا عليها من اآثار الإ�سابات: �سوزن يف منطقة 

ال�سدر حتديدًا يف اخللف اجلهة الي�سرى«. 

يكمل العكري: »طلب مني والده اأن اأتابع اإجراءات الطب ال�سرعي ومن باب املوؤازرة بقيت هناك. 
جاء الطبيب ال�سرعي وكان وا�سحًا عليه القلق والرتدد. هّم بكتابة التقرير. ا�ستوقفته وقلت: لي�س 

أحببت املكان والطقس والحلم بالتغيري، شعرنا أنه يجب أن نكون جزءًا من الحدث بوصفنا مواطنني،
 ال بوصفنا أطباء
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تخ�س�سي الطب اجلنائي، لكن اأعتقد اأن من اأبجديات الت�سخي�س معرفة �سبب الوفاة، ملاذا ل تطلب 
اأن هذا ال�سبي مقتول بطلق ناري، وهذا ما �ساأكتبه.  اأنا اأجزم  اأ�سعة للمتويف؟ قال الطبيب:  عمل 
اقرتحت عليه عمل اأ�سعة، قال: �سعبة. كان هناك الإداري املناوب حينها )اأحمد العم(، �ساألته: هل 
ممكن عمل اأ�سعة. كان متعاونًا معنا ووافق. مت اإح�سار الأ�سعة املتحركة ) PORTABLE(.اأُخذت 
الأ�سعة واأُح�سرت للطبيب. املرة الأوىل التي نرى فيها انت�سار ال�سوزن يف ج�سد م�ساب، كانت مبثابة 

جنوم يف ال�سماء، كلها جهة القلب«. 

يكمل العكري »حتى هذا الوقت مل يكن وجودي هناك اإل من باب الدعم الأخالقي. مّت اأخذ اأ�سعة من 
كل اجلهات، تبني �سبب الوفاة ب�سكل وا�سح، طلبُت ن�سخة مبدئية من التقرير، قال الطبيب: �سيجهز 
بعد اأ�سبوع و�سيعر�س على النيابة. كتب الطبيب ال�سرعي على �سهادة الوفاة باأنه ميكن ت�سليم اجلثة 

للدفن. عدت البيت«.

يوم 15 فرباير
كانت  ال�سهيد.  والد  مع  اجلثة  لت�سلم  ذهبت  موؤازرًة  التايل،  اليوم  �سباح  امل�ست�سفى  اإىل  »عدت 
بتاأثر  التجمهر  على  تطل  كلها  امل�ست�سفى  طوابق  امل�سرحة.  عند  كبرية  باأعداد  متجمهرة  احل�سود 
بالغ. كان املنظر رهيبًا وغري م�سبوق. عند امل�سرحة وقفت �سيارة جيب مغطاة باأعالم البحرين مت 

اإعدادها لت�سلم اجلثمان«. 

يكمل العكري »كانت ال�سعارات كثرية يف اخلارج، �سلوات واأدعية وهتافات �سد النظام و�سد القتلة 
ومايكرفون يتناوب بني النا�س. خرج اجلثمان مهيبًا مفجعًا. و�سع فوق ال�سيارة وانطلقت اجلنازة. 
اأم�س معها �سوى قليل، وعدت من جهة عيادة الفاحت. كان التجمهر يف اخلارج كبريًا ويحملون  مل 

يافطات. احل�سود ممتدة من امل�سرحة اإىل ال�سارع الرئي�سي. مرور ال�سيارات توقف«.

لكن يف اخلارج كان ثمة ما حدث. عند املبنى املقابل مل�ست�سفى ال�سلمانية )بناية �سناء( وقفت رافعة 
تابعة لوزارة الداخلية وعليها �سيارة اأمن عطبانة. يكمل العكري: »اجلماهري كانت غا�سبة ومنفعلة، 
توجه عدد من ال�سباب اإىل ال�سيارة وقاموا مبهاجمتها باأيد عزلء، كنت حينها اأقف على بعد اأكرث 
من 50 مرتا، فجاأة �سمعنا طلق نار، ات�سح فيما بعد اأنه �سوزن. �سعرت اأن طلقة اعرت�ستني. و�سعت 
5 طلقات �سوزن قد ا�ستقرت يف راأ�سي، لكنها اإ�سابة  يدي على رقبتي وجدت الدماء ت�سيل، كانت 
�سطحية، تراجعُت مع جمموعة كبرية داخل امل�ست�سفى. مل تكن �سيارة النع�س قد و�سلت للبوابة بعد. 
النا�س تراجعت و�سارت اختناقات. تفاجاأنا بال�سباب يحملون �سابًا اآخر يرك�سون به. مل اأت�سور اأنها 
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اإ�سابة قاتلة. كنت م�سغوًل بنف�سي واإ�سابتي. رجعت اجلناح وقمت بت�سميد جرحي ثم عدت. توجهت 
للطوارئ و�سمعت اأن هناك �سابا يحت�سر. كانت امل�ست�سفى فو�سى عارمة«.

اأتدخل،  مل  بعد(  فيما  �سدنا  �سهد  من  اأحد  )وهو  ديب  اأجمد  حينها  املبا�سر  الطبيب  »كان  يكمل 
ذهبت للطوارئ و�ساألت عنه، عملوا له اإنعا�س القلب اأكرث من مرة قبل اأن يعلن موته. كان جا�سم 
املهزع موجودًا واأنا جل�ست بجانبه. اأُعلنت وفاة فا�سل املرتوك. �ساألت اأجمد عن �سبب الوفاة، قال: 
اإ�سابة يف ال�سدر. قلت له: ملاذا ل تعمل اأ�سعة لتثبيت �سبب الوفاة. قال يل: �ساأ�ساأل م�سوؤويل املبا�سر. 

مل يوافق املهزع«.

ال�ساعة بالكاد جتاوزت الثامنة �سباحًا، جثمان اآخر يخرج من امل�سرحة نحو الت�سييع. م�سرية اأخرى 
حا�سدة تخرج من طوارئ ال�سلمانية اإىل امل�سرحة. اأجواء مفعمة بالفاجعة واحلزن وال�سدمة. يف 

الوقت نف�سه كان جثمان ال�سهيد الأول يوا�سل م�سريته. 

�ساأحتفظ بالقبعة
اأن  �سمعا  الثاين. من هناك،  ال�سهيد  للمقربة حيث يدفن  اأ�سدقائه  اأحد  العكري مع  يتجه  ظهرًا، 
�سديقي  مع  »ذهبت  وحا�سدة  راجلة  امل�سرية  كانت  بال�سيارة.  انطلقا  الدوار.  نحو  اجتهت  م�سرية 
لرنى، راأينا امل�سرية تتقدم نحو الدوار، اأوقفنا ال�سيارة عند )تقاطع القفول( واأخذنا ننتظر. تبني 
لنا بوادر و�سول امل�سرية اإىل الدوار، مل يعرت�سها اأحد من رجال الأمن، حتركنا نحن اأي�سًا، ذهبنا 

اإىل الدوار، كنا من بني اأول الوا�سلني«.

الدوار،  اإىل  ال�سابقون  جري،  اإىل  امل�سي  حتول  حتى  القفول(  )تقاطع  عند  اجلموع  و�سلت  اإن  ما 
الع�سرات التي توافدت مل تلبث اأن �سارت مئات، واملئات تكاثرت اإىل األوف. يف املكان ن�سوة الطق�س 
ونع�سة احلرية. �سورة ميدان التحرير يف القاهرة ل تزال حتر�س البحرينيني: هل �سي�سري دوار 

اللوؤلوؤة ميدان حترير البحرين؟ 

يتذكر العكري: »مل يلبث اأن ح�سر ابراهيم �سريف اأمني عام جمعية وعد، اأول امللتحقني بال�سباب 
فيهم  وقف  النافورة،  حميط  اإىل  اأو�سلوه  اأكتافهم،  على  ال�سباب  حمله  ال�سيا�سية.  اجلمعيات  من 
واألقى خطبة م�سمونها: يا �سباب اأنتم ت�سنعون التاريخ، هذا امليدان ميدانكم وهذه الثورة ثورتكم، 

ل ترتكوا اأحدًا يقوم باختطاف ثورتكم، ونحن كجمعيات �سيا�سية �سنقدم لكم الدعم وامل�ساندة«. 
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يكمل العكري »كانت ال�سم�س حامية والعرق بداأ يت�سبب من جبهة �سريف، اأخذت قبعتي وو�سعتها 
اإىل  الطائفية، يدعوهم  ال�سعارات  والبتعاد عن  بال�سلمية  ال�سباب  يو�سي  �سريف  راأ�سه. كان  على 
عدم الن�سياق ل�سعارات الت�سقيط وال�سب، يحثهم على الوجود امل�ستمر يف الدوار كي ل يرتكوا فر�سة 

لقتحامه وتفريق املعت�سمني من قبل الأمن. الأجواء كانت حما�سية جدًا وموؤثرة«.

بعد اأن اأنهى �سريف كالمه ونزل عن �سدر املكان التقى بالعكري. قال له الأخري: هذه القبعة عزيزة 
علي. كيف؟ �ساأل �سريف. اأجاب العكري: ذهبت معي غزة. �ساأحتفظ بها اإذًا: قال �سريف مبت�سمًا.

خيمتي بـ75 دينار
اأن بداأت ُتن�سب. بعفوية ذهب  بداأ العكري ي�سعر بنف�سه داخل هذا املكان، اأحّبه. مل تلبث اخليم 
اإىل بيته الواقع يف منطقة ال�سهلة القريبة ن�سبيًا من منطقة الدوار، اأخرج خيمة �سغرية هي دعاية 
اأبراج اللوؤلوؤة،  مل�سروب )�سفن اأب(، عاد الدوار يحمل خيمته، اختار �سديقه موقعًا باجتاه مباين 

ُن�سبت اخليمة. 

يقول العكري: »جل�سنا فيها جمموعة من الأ�سدقاء، اأحببت املكان والطق�س واحللم بالتغيري، �سعرنا 
اأنه يجب اأن نكون جزءًا من احلدث بو�سفنا مواطنني، ل بو�سفنا اأطباء، راودتنا فكرة املبيت يف 

الدوار، ت�سجعنا«.

اأخذت  اإىل بيته لأخذ جمموعة من الأحلفة للمبيت. عندما عاد، كانت احل�سود قد  العكري  غادر 
تتوافد بال توقف، وكانت ثمة من�سة قد �سيدت وميكرفونات عال �سوتها، واخليم انت�سرت يف كل 
مكان، والنا�س تهياأت للمبيت، وحمادثات عن احلاجة لتثبيت خيمة طبية للحالت الطارئة. كان هذا 
من اأهم الأمور التنظيمية التي ل بد من البدء بها. »دخلت اخليمة الطبية وكانت فارغة وقتها، بها 
من�سدة واحدة يف الو�سط، وهناك يقف كل من امل�سعف ح�سن واعظي والدكتورة ندى �سيف وعدد 
من ال�سباب املتعاونني«، يكمل: »عملت اجتماعًا م�سغرًا مع بع�س الأطباء حديثي التخرج. تكلمت 
معهم، قلت لهم ب�سرورة اأن ل يقوم العمل على الفزعة، واأنه ل بد من جدول مناوبات. اأخذنا قائمة 
باأ�سماء املتطوعني من الأطباء واملمر�سات وامل�ساعدين والدعم اللوج�ستي. عملنا قوائم وح�سرنا 

الحتياجات. ب�سكل غريب جهزت التاأثيثات كلها يف اليوم الثاين«. 

اإىل  الذهاب  يقرر  واملكان  باحلما�س  املاأخوذ  العكري  16 فرباير.  يوم  ودخل  اليوم،  ذلك  انق�سى 
الدوار بعد انتهائه من الدوام. »كانت لدي عيادتي اخلا�سة ع�سرًا، األغيتها، ذهبت مع �سديقي اإىل 
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جممع جيان القريب من الدوار، وا�سرتينا خيمة �سعرها 75 دينارًا، كانت القطعة الأخرية لديهم. 
ال�سباب  �سعيفة،  لأنها  اأوتادها  على  نعتمد  مل  دقائق،  خالل  �سيدت  ون�سبناها،  فورنا  من  ذهبنا 
اأح�سروا )اأ�سياخ حديدية( وثبتوا اخليمة ب�سكل قوي. هناك اأنت ل�ست وحدك يف اأي �سيء، الكل 
يريد اأن ي�ساعد وي�ساهم. كان الطق�س اجلوي رائعًا، وكذلك   الطق�س الجتماعي. اأقمنا اخليمة يف 

موقع مطل على املن�سة، موقع ا�سرتاتيجي بالفعل، كان من الذكاء اختيار هذا املكان«. 

اخليمة الطبية
بداأت ال�ستعدادات لتجهيز خيمة طبية وخيمة للمفقودين. و�سعت اخليمة الطبية يف اجلهة املقابلة 
اإعدادها حلالت  ال�سباب �سيارة )جيم�س( قريبًا من اخليمة، مت  اأوقف  ملحالت املنتزه التجارية. 
واحلالت  العادية  الإ�سابات  اأجل  من  بل  املواجهات،  طوارئ  اأجل  من  الفكرة  تكن  مل  الإ�سعاف. 

الطارئة.

اخليمة الطبية بداأت ت�سري خيمة مرتبة وكاأنها بالفعل م�ستو�سف �سغري. يف اليوم الثاين كان عدد 
كبري من الأطباء يتواجدون فيها. �سار ح�سور منقطع النظري من الأطباء املتطوعني. و�سار الوجود 
يف اخليمة ب�سكل منظم. الأطباء تربعوا باأجهزة من عياداتهم. اأتت التربعات من كل مكان. يقال 
9 اآلف دينار. ندى �سيف �ساألت ما الذي حتتاجونه من  اإن اخليمة كان بها اأجهزة واأدوية بقيمة 
اأدوات، وذهبت لبع�س ال�سيدليات وجمعت تربعات واأثثت. كان لدينا رف�س تام اأن يتم اإح�سار اأي 

�سيء من ال�سلمانية. لكي ل يح�سب علينا. عينات كثرية اأخذتها اإىل هناك من عيادتي.

يقول العكري »اأول اختبار لنا، كان �سقوط اأحد ال�سباب من قواعد اأعمدة اللوؤلوؤة، �سقط من ارتفاع 
قدرة طابق ون�سف من اجلهة املطلة على البحر. �سمعنا نداء يف املكرفون يطلب طبيبًا ب�سكل عاجل، 
ذهبت من فوري وراأيته ملقى على الأر�س، مل تكن اإ�سابته بليغة، لكن كان من املهم نقله ب�سكل اآمن، 
اأن لديه اإ�سابة يف العمود الفقري، خالل دقائق ح�سر  اأعتقد  لهذا طلبت له الإ�سعاف، قلت لهم: 

الإ�سعاف، حملوه ب�سكل مهني ودقيق، نقل اإىل امل�ست�سفى«.

يكمل العكري: »�سار ما ي�سبه امل�سادة بيني وبني م�سوؤول اخليمة الطبية، كان خائفًا اأن يعتقل، وكان 
كل تفكريي حينها يف اإنقاذه. مرت علينا حالت متعددة وب�سيطة طوال الليل. كانت ليلة جتريبية. 
يف نف�س الليلة مت و�سع بع�س الأ�سرة للمر�سى، وكرا�سي، ومت ق�سم اخليمة   للجن�سني، و�سار نظام 
�سرت  الليل.  اآخر  مناوبة  اأخذت  الليلة،  لهم  قلت  لتثبيتها،  مناوبتي  موعد  عن  �ساألوين  ت�سجيل. 

امل�سوؤول املناوب يف تلك الليلة ومعي �سادق العكري و4 ممر�سات«.
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17 فرباير/ الفجر االأ�سود
كان كل �سيء يعبق برائحة احلرية: احللم الذي �سار لوؤلوؤة بي�ساء تتوهج، امليدان التي �سار �سبحًا 
يتنف�س، الجتماع الب�سري الذي �سار كثافة من الوطن والإن�سان، والطق�س الذي كان يحّر�س على 

عدم ال�ست�سالم اإل للتغيري، كل ذلك يجعل احللم ياأتيك م�ستيقظًا، وتكف عن النوم. 

»ق�سيت معظم الوقت ليلتها يف خيمتي مع اأ�سدقائي، كنا نتفقد املحيط بني احلني واحلني، تتملكنا 
م�ساعر غامرة بالتنف�س واحلرية والرغبة يف معانقة احللم. كان الو�سع العام للح�سور هو عوائل 
مع اأطفال، عند الواحدة بعد منت�سف الليل بداأ الهدوء يخيم على الدوار. وبداأ الربد ي�سري اأكرث. 
الأ�سوات بداأت تخفت وتنام. عند ال�ساعة الثانية فجرًا، قلت للطبيب املناوب يف اخليمة الطبية: 

هذا رقم هاتفي،و�ساأذهب اإىل اخليمة اخلا�سة بي وهي قريبة يف حال حدث اأي طارئ«.

يكمل العكري: »جل�ست مع الأ�سدقاء نت�سامر وبداأ التعب يظهر علينا. �سادق العكري نام. عند قرابة 
الثالثة فجرًا �سمعت فو�سى: "اأكو طبوا..". كنت وحدي م�ستيقظًا مع اأحد الأ�سدقاء. �سمعت �سوت 
من املكرفون يقول: "يا �سباب هدوء ما يف اأي �سي، فقط رددوا �سلمية �سلمية". العدد يف الدوار كان 
قلياًل ن�سبيًا. حاولت اأن اأيقظ �سادق من النوم. قلت له: يبدو �سيهاجمون. خرجت من اخليمة اأنظر 
تنت�سر يف  القوات  كانت  الأمن، كذلك من جهة اجلنوب،  �سيارات  باأ�سواء  تفاجاأت  ال�سمال،  جهة 
كل مكان بهدوء.  جاءين ات�سال من الطبيب املناوب يقول: يبدو �سيهاجمون. خرجت اإىل اخليمة 
الطبية القريبة من خيمتي. مل تكن اأكرث من هذه امل�سافة، مل اأ�سمع اأي نداء اأو دعوة للتفرق، بداأت 

ت�سري بلبلة بني املعت�سمني، وبداأت �سعارات �سلمية �سلمية، وبداأ الطلق«. 

يف اخليمة الطبية، قامت املمر�سات مبا�سرة بلب�س املا�سك )duble mask(، واأعطني العكري كي 
اأي�سًا، »نظرت للخارج، كانت الفو�سى عارمة، الن�ساء ي�سرخن والأطفال، الطلق ياأتي من  يلب�سه 
3 جهات، تركت جهة واحدة فقط، اأغلقت الباب حلمايتنا من الطلقات التي تاأتي من جهة اأ�سواق 
املنتزه، كنت اأرى الأمهات والأطفال اأمامي ي�سرخن مرعوبات، وكان رجال الأمن يتقدمون بالقنابل 
ال�سوتية وم�سيالت الدموع واملطاط. بداأ النا�س يتوافدون اإىل اخليمة الطبية، امتالأت كلها، بداأنا 
نعالج حالت الختناق، تزايد العدد، مل نعد قادرين على ال�سيطرة على كل هذا العدد. كنا يف الأثناء 
اأنني عدت  ب�سكل مكثف ومتوا�سل وكاأننا يف حرب. �سعرت  النا�س  تلقى على  التي  الطلقات  ن�سمع 
اإىل غزة حيث كنا نعالج اجلرحى و�سط اأ�سوات الق�سف والقذائف املتتالية. كان اجلميع مرتعبًا 
يف داخل اخليمة الطبية ول نعلم ماذا ميكن اأن يحدث لنا. خيمتنا هي الأوىل بالن�سبة لقوات الأمن 
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املتجهني نحو الدوار اأي اأنهم من املمكن اأن يداهمونا يف اأية حلظة. هداأ الطلق قلياًل و�سمعنا �سوت 
القوات تتقدم ناحيتنا، خرجت لهم ورفعت يدي، قلت: اأنا طبيب وهذه خيمة طبية. �سوب اأحدهم 

البندقية جتاهي وقال: ادخل. عدت من فوري«. 

يكمل العكري: »كانت النا�س قد تفرقت، وكنا ن�سهد مالحقات ال�سباب يف حميط الدوار، فرق من 
رجال الأمن دخلت مرجتلة اإىل قلب الدوار. جزء منهم جتاوز اخليمة الطبية. اأغلقنا باب اخليمة 
الثاين. انطفاأ املولد. وب�سكل متعمد هناك من اأطلق قنبلة �سوتية داخل اخليمة. بداأنا ن�سعر باختناق. 
قلت ملن معي: �سنخرج على �سكل جمموعة جهزوا اأنف�سكم. فتحنا الباب املطل على اأ�سواق املنتزة. 
مهاجمتنا،  بع�سهم  حاول   ،10 حوايل  عددنا  كان  الأمن،  رجال  واخرتقنا  واحدة  ككتلة  خرجنا 
وبع�سهم الآخر اأ�سار علينا باملغادرة، ركبنا �سيارة اأحد املعت�سمني وخرجنا، كان ال�سباب يرك�سون 
اأمامنا يف ال�سارع العام. اأو�سلني البيت، كنت خمتنقًا، مل تكن معي مفاتيح البيت، زوجتي والأطفال 
ا�ستيقظت  اخلادمة،  غرفة  باجتاه  األقيتها  ع�سا،  اأخذت  للبيت،  اخللفية  اجلهة  من  ذهبت  نيام، 

مذعورة وفتحت يل، ذهبت من فوري لأغ�سل وجهي، حرقني وجهي«.

جثة مقيدة..
اخليمة الطبية امتالأت باملختنقني بالغاز، ويف اخلارج الفو�سى عارمة، واجلميع يلوذ بالفرار من 
املوت، حتى الآن ل يعلم العكري عن الإ�سابات اخلطرية التي وقعت والتي مل تتمكن من الو�سول اإىل 

اخليمة الطبية. 

عاد العكري اإىل البيت بعد اأن اأو�سله اأحدهم. كان ل يزال خمتنقًا وبالكاد يجمع اأنفا�سه حني جاءه 
ات�سال من �سديقه الذي كان معه يف اخليمة. مل يكن العكري حينها يعلم مبا جرى داخل اخليمة ول 
يدري ما حدث لأ�سدقائه، بينهم ابن عمه الدكتور �سادق العكري. كان �سوت �سديقه على الهاتف 
ي�ساأله: اأين �سادق العكري؟ ويخربه باأنه ات�سل بهاتف �سادق، فاأجابه اأحد رجال الأمن ورد عليه 

بكالم بذيء. يقول علي العكري »فهمت حينها اأن �سادق �سار يف قب�ستهم«. 

اأكن  مل   « ال�سلمانية،  م�ست�سفى  اإىل  متوجهني  فجرًا  الرابعة  ال�ساعة  عند  خرجا  و�سديقه  العكري 
م�ستوعبًا بعد ملا كان يحدث، كاأين يف كابو�س ل يريد اأن ينتهي، كنت )على الكول( ليلتها اأي يتم 
الت�سال بي وقت احلاجة، ات�سل الطبيب املناوب داخل امل�ست�سفى وقال يل تعال �سريعًا لدينا الكثري 
من اجلرحى. و�سلنا لتقاطع ال�سلمانية وكان الطريق مغلقًا، توجهنا اإىل البوابة اخللفية عند باحة 
حالة  يف  والنا�س  امل�سابني  من  والع�سرات  املكان  تالأ  احل�سود  عارمة،  الفو�سى  كانت  الطوارئ. 
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ه�ستريية، مل يكن �سباحًا ي�سبه اأي �سباح اآخر، كان املكان جلة حزن«. 

ال�سيارات  وعرب  الإ�سعافات  عرب  امل�ست�سفى  اإىل  حملهم  مت  الذين  امل�سابني  معاينة  العكري  با�سر 
ال�سوزن من م�سافة ق�سرية جدًا. مل  8 حالت ك�سور م�سابة بطلقات  اخلا�سة. »�سار حتت يدي 
يكن يعنيني بالدرجة الأوىل حالت الختناق حينها. كانت الفو�سى عارمة داخل الطوارئ، قررت 
اأن ُندخل املر�سى لكي يفرغ الطوارئ ل�ستقبال حالت جديدة، كان لبد من اتخاذ قرارات �سريعة«.

ال�سهيد حممود اأبوتاكي كان اأول الوا�سلني من ال�سحايا. يتعجب العكري: »الغريب اأنه بالرغم من 
اأنهم اأح�سروه اإىل امل�ست�سفى وهو   جثة ميتة، اإل اأن يده كانت مقيدة! �سادق العكري اأي�سًا اأتوا به 

امل�ست�سفى يف حالة مزرية. كان مقيدًا اأي�سًا«.

الراأ�ش املف�سوخ
كان �سادق العكري قد ا�ستيقظ على �سوت الق�سف فجرًا يف الدوار، خرج من اخليمة لي�ساهد امراأة 
الرداء  يرتدي  الأمن. كان  بقوات  نف�سه حما�سرًا  اأن يجد  تبحث عن طفلها، هّم مب�ساعدتها قبل 
الأبي�س، ورفع لهم يده: اأنا طبيب. لكن ذلك مل يكن يعنى �سيئًا بالن�سبة لهم. هجموا عليه بالركالت 
وال�سربات من كل �سوب باأعقاب البنادق حتى �سقط على الأر�س » اأح�سروه يف حالة مزرية، كانت 
فلم  معه  تكلمت  عيونه.  وحتت  اأنفه  من  ينزف  كان  الأمل.  �سدة  من  وي�سرخ  بالدم  ملطخة  ثيابه 
يعرفني، كان م�ستوى الوعي لديه �سيئًا جدًا ويداه مكبلتان. فككنا قيده وفح�سناه وو�سعنا له مغذي 
)�سيالن( واأخذناه لق�سم الأ�سعة املقطعية، قلقنا اأن يكون عنده نزيف داخلي، وجدنا عنده ك�سور 
11. ات�سلت بالدكتور اأحمد جمال رئي�س جمعية الأطباء، قلت له: عليك  كثرية، نقلناه اإىل جناح 
العكري كاد ميوت،  اليوم، �سادق  تاأخذ موقفًا مما حدث  اأن  للجمعية  بد  م�سوؤولية كبرية جدًا. ل 

ربت، ل بد من موقف يدين ما حدث«. الطواقم الطبية �سُ

ال�ستنفار والأمل، كان هذا هو ما �سعر به العكري و�سط ما عاي�سه و�ساهده حتى تلك اللحظة. لكن 
ال�ستنفار مل يلبث اأن حتول اإىل �سدمة �ساعقة: »كان امل�سهد ال�ساعق الذي �سدمني وجعلني اأرجت 
ال�سكل  بهذا  الراأ�س متفجرًا  اأرى  واأنا  اأ�سدق عيني  بكلي، هو م�سهد دخول جثة احلاج عي�سى، مل 
املريع. �سج املكان بال�سراخ والبكاء. بالكاد ا�ستطعت اأن اأم�سك نف�سي من النهيار. هي املرة الأوىل 
من  علينا.  التي مرت  اجلثث  كل  رغم  مثله  اأ�ساهد  كهذا، حتى يف غزة مل  منظرًا  فيها  اأرى  التي 
الوا�سح اأنها طلقة من م�سافة ق�سرية جدًا. من الوا�سح اأنها ا�ستهداف بق�سد القتل. كنت اأ�سرخ: 
نعي�س نحن؟ ملاذا يحدث كل  اأرى؟ مع من  القتل؟ هل نحن يف حرب؟ معقول ما  كيف حدث هذا 
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هذا؟«

اختفاء االإ�سعاف
ا�ستمرت الإ�سابات يف التوافد، والكادر الطبي بني م�سدوم ومنهار وغري م�سدق ملا مل يره قباًل اإل 
يف اأفالم احلرب، لكن اجلميع كان يعمل باأق�سى طاقته لإنقاذ ما ي�ستطيع، »بقت الإ�سابات تتوافد. 
اإ�سعافًا وراء الآخر. �سق�سق ال�سباح ول تزال الإ�سابات تاأتي. بعدها بداأت تاأتي الإ�سابات يف �سيارات 
خا�سة. كانت ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف حني توقفت خدمات الإ�سعاف ب�سكل مفاجئ. ا�ستغربنا. 
اأنها  ال�سلمانية الطبي. علمنا فيما بعد  الإ�سعاف من جممع  اأكرث حني اختفت �سيارات  وا�ستغربنا 
ربت من قبل  ُمنعت من الو�سول للدوار. �ساألنا: كيف؟. قالوا: تعليمات، لأن الطواقم التي ذهبت �سُ
الذي  ال�سحة  الداخلية ووزارة  تفا�سيل الت�سال بني وزارة  نعلم عن  الأمن. مل نكن حينها  قوات 
انك�سف فيما بعد، والذي ف�سح اأمر الداخلية مبنع �سيارات الإ�سعاف عن الذهاب لنقاذ امل�سابني«. 

اإليها،  مل ينته هذا ال�سباح املثقل بال�سدمات، اأخبار ت�سل عن اإ�سابات ل ي�ستطيع اأحد الو�سول 
اأخرى عن جثث ملقاة يف الطريق ل ي�ستطيع اأحد التقاطها، ل اأحد يعرف ما هو احلقيقي فيما يقال 
مما هي ت�سورات اأو اإ�ساعات اأو توقعات، ل اأحد يعلم لأنه ل اأحد ي�ستطيع الو�سول اإىل الدوار ول 
اإىل املنطقة املحيطة، تت حما�سرتها بالكامل. �سيارات الإ�سعاف اختفت ول اأحد يعلم عنها �سيئًا. 

ما العمل؟

»عرفنا فيما بعد اأن هناك جرحى كثريين من منطقة القفول ومني و�سناب�س والربهامة، اإ�ساباتهم: 
ك�سور وجروح واختناقات. اأ�سعفهم الأهايل، بينهم طبيبة كويتية اعتقد باأنها اآوت بع�س امل�سابني 
يف �سقتها التي تطل على الدوار. وهي �ساهد عيان على ما حدث يف 17 فرباير بكل تفا�سيله، كتبت 
ما �ساهدته بعد ذلك يف اإحدى و�سائل العالم العاملية. التقيت بها فيما بعد العودة للدورا يف اخليمة 

الطبية وقالت لنا مبا �سهدته«.

بيان االأطباء..
يكمل العكري: »يف هذه الأثناء التي منعت الإ�سعافات عن اخلروج، كانت هناك اإ�سابة علي املوؤمن، 
يف ت�سجيل الت�سال الذي مت بني وزارة الداخلية وم�سوؤول الإ�سعاف الذي ُف�سح فيما بعد، كان يقال اإن 
جثة ملقاة بني حمالت احلواج واإ�سارة القفول. رجال الأمن كانوا قد اأغلقوا ال�سوارع عند )حمالت 
احلواج(. بقينا ننتظر ل نعرف كيف نت�سرف. كل دقيقة تر قد تنقذ حياة اإن�سان من املوت، ونحن 
عاجزون عن فعل اأي �سيء. مل يعد ي�سلنا م�سابون. علمنا اأن الإ�سعافات قد مت حجزها يف مركز 
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ب�سكل عفوي يف م�سرية    انطلقنا  الإ�سعافات.  �سنحرك  البع�س �سرخ غا�سبًا: نحن  ال�سحي.  كانو 
احتجاجية عند ال�ساعة الثامنة �سباحًا تقريبًا. كان ال�سعار: ي�سقط ي�سقط الوزير. ت�سقط ت�سقط 
الإدارة. انطلقت امل�سرية مبحاذاة كلية الطب. حاولت اإيقاف امل�سرية. قلت لهم: من العبث التفكري 
امل�سرية  اإقناعهم. حرفت  من  نعود. تكنت  دعونا  عملنا،  لي�س  هذا  الإ�سعاف،  �سيارة  يف حتريك 

واأرجعتها باجتاه ق�سم الطوارئ«. 

الطوارئ،  اأمام مدخل  تتجمهر  الغا�سبة  الآلف من اجلماهري  التا�سعة �سباحًا.  ال�ساعة جتاوزت 
الطاقم الطبي وقف جانبًا عند زواية كلية الطب. » كان معنا عدد من الأطباء بالإ�سافة اىل رئي�س 
جمعية الأطباء اأحمد جمال وقا�سم عمران. بادر جمموعة من الأطباء )معظمهم من اجليل ال�سابق 
لنا( لعقد اجتماع يف امل�ست�سفى مع اأع�ساء من جمل�س اإدارة اجلمعية، حتديدًا يف غرفة الجتماعات 
يف الطابق الثالث. مل اأكن معهم، كنت حينها اأقف مت�سامنًا مع الكوادر الطبية التي �سربت و�سد 

توقف خدمات الإ�سعاف وتواطـوؤ وزارة ال�سحة. 

البيان.  علي  وعر�س  ناداين  بيان.  �سيغة  ومعه  الطوارئ  باب  عند  وقوفنا  مكان  جمال  اأحمد  اأتى 
كان ركيكًا جدًا ول ميثل موقفًا يتنا�سب مع فداحة احلدث. قلت له ذلك واأ�سفت: حتى ا�سم �سادق 
العكري مل ُيذكر. �ساركني الراأي عدد من الأطباء.   رف�سناه تامًا. الو�سع كان انفعاليًا وم�سحونًا 
بالغ�سب. البع�س �سّعد يف وتريته مع جمال. اعتربوه حمابيا ومتواطئًا، انفلتت بع�س الكلمات مثل 
خيانة. يف هذه اللحظة حاولت اأن اأتدارك املوقف، احت�سنت جمال، كان هديف حمايته. قلت لهم: يا 
جماعة هذا جمال وطني خمل�س وهو من جمعية وعد. احت�سنته. حاولت تهدئه النفعال الذي كان 
م�سيطرا على اجلميع. هتفت ب�سعار: اأحمد جمال وطني حتى النخاع. �سار اجلميع يرددها. اأخذوا 
ي�سفقون. اأخذته من يده، وم�سيت معه نحو الكادر الطبي الذي كان يقف جانبًا )كنا حري�سني اأن 
نقف جانبًا كي ل نعوق مدخل الطوارئ(. اأخذ جمال امليكرفون واألقى كلمة، اأدان فيها موقف وزارة 

ال�سحة، لكن مل يقل باإ�سقاط الوزير«.

ي�سقط الوزير..
 الغ�سب كان عارمًا داخل امل�ست�سفى والهتافات املطالبة باإ�سقاط الوزير تنطلق من كل مكان حتى 
يف املمرات. ال�ساعة جتاوزت العا�سرة �سباحًا ول تزال الإ�سعافات حمجوزة وال�ستغاثات ت�سل دون 
ويتهرب  منزعج  الكل  ال�ساعاتي،  اأمني  امل�ساعد  الوكيل  مكتب  اإىل  توجهنا   « اأحد.  اإليها  ي�سل  اأن 
من امل�سوؤولية. كان عددنا 20 ومكتبه �سغري واجلميع منفعل. حاولت التهدئة لنتمكن من الكالم. 
فلو  م�سوؤولنا  اأنت  تتحرك،  اأن  لالإ�سعافات  ا�سمحوا  ما يحدث هو خزي،  قلت:  تريدون؟  ماذا  قال 
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اأجل هذا املو�سوع. ال�ستغاثات ل تزال ت�سلنا حول جرحى وم�سابني. ات�سل  �سمحت حترك من 
ال�ساعاتي يف الوزير. اأجابه الوزير باأنه �سيتوا�سل مع الداخلية و�سريى الأمر. بعد وقت من النتظار 
جاءت املوافقة بخروج الإ�سعافات ملحيط الدوار مع �سمان توفري الأمن لها. قال لنا �سيح�سرون 7 
اإ�سعافات جمهزة من مركز كانو. طلبنا منه اأن ينزل اإىل اجلماهري الغا�سبة ويطمئنها اأن �سيارات 
الإ�سعاف قادمة. قلنا له اأنت م�سوؤول وكلمتك لها تاأثريها عند النا�س. اأتى معنا عند بوابة طوارئ 
الولدة. �ساألناه: متى ت�سل؟ قال: يف غ�سون 10 دقائق. وقفنا نعد الدقائق تنازليًا. نعد الدقيقة من 

الـ1 وحتى الـ60، ثم نعيد ح�ساب دقيقة اأخرى، بعد 4 دقائق و�سلت �سيارات الإ�سعاف«.

يتذكر العكري: »ات�سلت بوزير ال�سحة يف هذه الثناء. قلت له ب�سكل �سريح ومبا�سر: اأبو نواف. ما 
حدث اليوم يف جممع ال�سلمانية الطبي، وطريقة تعامل الوزارة مع الأزمة، هو خزي وعار على تاريخ 
الطب يف البحرين، وخزي وعار على وزارة ال�سحة، وكونك اأنت على قمة الهرم ال�سحي، اأن�سحك 
اأن تقدم ا�ستقالتك حفاظًا على تاريخك. قال يل: من اأنت لتطلب مني ال�ستقالة؟ اأجبت: موظف 
�سغري، حري�س على �سمعة الوزارة و�سمعة مهنة الطب. اأ�سفت: اأينك اأنت؟ البلد مقلوبة وامل�ست�سفى 

فو�سى عارمة، واأنت جتل�س يف مكتبك، كان يجب عليك اأن تكون هنا«.

االإ�سعاف خائباً..
تفقد املكان كان هو الهدف من الإ�سرار على خروج الإ�سعافات. رجال الأمن ورجال الدفاع ينت�سرون 
قوات  بعدها  اأوقفتنا  ثم  الأمن،  قوات  قبل  من  اإيقافنا  مت  القفول  اإ�سارة  »عند  الدوار.  حميط  يف 
ال�سيارة  اإ�سعافات و�سلوا بالفعل حميط الدوار. كانت   3 اجلي�س. بعد ات�سالت �ُسمح لنا باملرور. 
ت�سري فوق موج من الأحذية وعبوات املطاط. يف هذا الوقت اأزيل ما يقارب 80% من اخليم. كانت 
اجلرافات ترفع اخليام وامل�سائف. مل نر اأحدًا، �سعرنا باخليبة. خرجنا باجتاه مطعم الأبراج. كنا 
قد فتحنا �سوت الإ�سعاف لرمبا حالة طارئة ت�سمعنا فت�سلنا. ُفر�س علينا اأن نغلقه مع التهديد. اأمام 
مطعم الأبراج باجتاه جممع الدانة �ساهدت �سحافيني اأجنبيني، ركبا معنا يف الإ�سعاف وخرجنا. 
عند كل مفرتق طريق كانت هناك نقطة تفتي�س. عند تقاطع املوؤيد اأوقفونا وقالوا لنا: لديكم كامريا. 
�سريع  ب�سكل  كامريته  فكك  بالت�سوير  ويقوم  الكامريا  يحمل  كان  الذي  الأجنبي  ال�سحايف  نفينا. 
واألقاها حتت الكر�سي، واأظهر كامريا �سخ�سية �سغرية. �ساأل رجل الأمن: من اأنتم؟ قلت: اأنا طبيب 
عظام واأظهرت بطاقتي، وعرفت الباقني اأنهم طاقم طبي. مل ي�سدقوا يف البداية وراحوا يتجادلون 

قبل اأن ي�سمحوا لنا باإكمال الطريق«. 

عند الثانية ع�سرة عادت �سيارات الإ�سعاف، البع�س عرث على حالت ب�سيطة. كان جمهورًا حا�سدًا 
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ينتظر يف باحة الطوارئ »�سعرنا اأننا جنر اأذيال النك�سار اإن مل نتمكن من م�ساعدة اأحد يف الوقت 
املتاأخر. ا�ستقبلونا. كان البع�س يتحدث يف ميكرفون �سغري. تت جرجرتي للكالم عرب امليكرفون. 
املكان،  امللقاة يف  الأحذية  اآثار  كئيب جدًا،  املنظر  املكان جمّرف،  واأمل:  بانك�سار  قلت مالحظاتي 
اأ�سبه باأعقاب �ساحة حرب لي�س بها غري املخلفات. عربت عن  عبوات الطلقات التي تالأ املكان، 

م�ساعري باخليبة اأننا ذهبنا متاأخرين. بعدها تكلم كل من الطبيبني عبد اخلالق وغ�سان«. 

بعد نهار كئيب..
�سادق  حالة  اأتفقد  امل�ست�سفى  يف  اليوم  باقي  ق�سيت  وكئيبًا.  وع�سيبًا  ومنهكًا  طوياًل  اليوم  »كان 
و�سحته واأطمئن عليه. الألوف من املعت�سمني الذين كانو قبل ليلة يف الدوار، حتولوا جميعهم اإىل 
باحة الطوارئ. جموع من املحت�سدين و�سعوا طاولة، معظمهم مل يكونوا من منت�سبي وزارة ال�سحة. 
ال�سحافة العاملية كانت موجودة، �سارت يل لقاءات مع بع�سها قبل اأن اأعود البيت مثخنًا بالتعب 

والأمل. 

اأنت  »من  الوزير:  كلمة  اأُذين  يف  ترن  النوم.  ترف�سان  عيناي  اأنام.  كي  �سريري  يف  بنف�سي  األقيت 
اإن�سان م�سوؤول. اأحداث اليوم  لتطلب مني ال�ستقالة؟« كان ردًا ا�ستهتاريًا ول ميكن اأن ي�سدر عن 
ال�ساخبة تتقافز اأمامي بقلق و�سعور عميق بالواجب وبامل�سوؤولية، و�سوؤال ماذا يجب علي اأن اأعمل. 
الليل يو�سك اأن ينتهي واأنا حما�سر بالأفكار وال�سور وامل�ساهد. �سوت اأذان الفجر يتخلل �سرودي. 

ينادي حي على خري العمل. اأقوم لل�سالة، ول اأعود للنوم«.

االأمل يجمعنا..
تت  يومني  خالل  الأطباء.  جمعية  من  اإدانة  بيان  اإ�سدار  على  اتفاق  �سار  فرباير،   17 يوم  منذ 
بني  بيان م�سرتك  الأخرية يف  واعتمدت  ُرف�ست جميعها،  كم�سودات.  بيانات   4 يقارب  ما  �سياغة 
جمعيتي الأطباء والأ�سنان. األقي البيان بعد العودة اإىل الدوار يف 20 فرباير يف امل�سرية التي خرجت 
نحو الدوار بعد انتهاء الدوام الر�سمي. كان رئي�س جمعية الأطباء اأحمد جمال هو من األقى البيان، 

وت�سمن مطلب الكوادر الطبية يف ا�ستقالة وزير ال�سحة. 

ما  تدين  ت�سامنية  وقفة  الطبي عمل  الكادر  اأفراد  يقرر عدد من  18 فرباير.  يوم اجلمعة  �سباح 
حدث على املواطنني والكادر الطبي، بينهم علي العكري. يتم الت�سال بجمعية الأطباء. يتقرر عمل 
وقفة ت�سامنية خا�سة بالكادر الطبي عند ال�ساعة الثانية ظهرًا يف باحة الطوارئ. على اأن يرتدي 
املعت�سمون الزي الر�سمي. ي�ساغ بياٌن با�سم منت�سبي احلقل الطبي. و�سائل التوا�سل املجتمعي من 
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»تفاجاأنا  تتوقف.  ل  زر  الن�سر �سغطة  وي�سري  �سريعًا  تلتقط اخلرب  بوك  والفي�س  وتويرت  امل�سجات 
بالعالن عن الوقفة الت�سامنية يف بع�س امل�ساجد بعد �سالة اجلمعة، عند الثانية ظهرًا ذهبت ملكان 

العت�سام وتفاجاأت باحل�سور احلا�سد والكبري«، يقول العكري.

اليوم  منذ  معت�سمني  الباحة  داخل  يقفون  الطبي  الكادر  اإىل  ينت�سبون  ل  املتجمهرين  من  اأعداد 
ال�سابق. امل�سعف ابراهيم الدم�ستاين يعلن يف امليكرفون: املعذرة ولكن هذه الوقفة لها خ�سو�سيتها، 
هي وقفة خا�سة بالكادر الطبي فقط. اجلميع يتفهم. ُتخلى ال�ساحة للكادر الطبي. كل يرتدي زيه 
الأبي�س، والأزرق، و�سرتات امل�سعفني ال�سفراء. تختلط  الر�سمي. ت�سري باحة الطوارئ بحرًا من 
الألوان جميعها وتتمازج كما مل تكن من قبل. الكتف بالكتف والهتاف بالهتاف والهم بالهم. الأمل 

يجمع، تامًا كما يفعل الأمل. 

60% من منت�سبي ال�سحة كانوا هناك. لأول مرة يف تاريخ وزارة ال�سحة يجتمع  »ما ل يقل عن 
طبقية:  اأنها  الطبية  للكوادر  ينظر  دائمًا  واحد.  ج�سد  ومثل  واحد  قلب  على  ال�سحة  منت�سبو 
ال�ست�ساري ثم امل�ساعدين من الأطباء ثم املمر�سني واملمر�سات ثم الكتاب وهكذا. ثمة حاجز طبقي 
عيون  يف  راأيت  الطبقات.  هذه  اأذاب  بالأمل  امل�سحون  احلدث  مزعجة.  وظيفية  وتراتبيات  موجود 
عمال التنظيف الغبطة اأنهم يقفون �سفًا مع ال�ست�ساريني والطباء، اأ�سعدين اأن الهدف امل�سرتك قد 

اأزال احلواجز بني اجلميع واأذابهم معًا«. 

العدد واحلما�س  الطوارئ. �سخامة  باحة  الآن يف  يقفون  الطبي  الكادر  2000 من منت�سبي  قرابة 
الطب. مل  كلية  ال�سرقية اجلنوبية مدخل  الزاوية  اإىل  اإىل م�سرية. حتركت  الوقفة  الطاغي، حّول 

تتمكن من احلركة اأكرث من دورتني ب�سبب �سخامتها. ا�ستغرقت الأمر قرابة �ساعة.

ر�سا�ش اجلي�ش ونق�ش الدم 
بعيد.  من  قادمًا  �سوتًا  ي�سمع  اجلميع  بداأ  حني  اخلتامي  البيان  يلقي  واقف  الدم�ستاين  ابراهيم 
»�سمعنا �سوت طلقات نارية. ا�ستغربنا. مل يلبث اأن و�سل اإلينا اأن جمموعة من ال�سباب قد خرجوا 
من ختام جمل�س عزاء علي م�سيمع متجهني نحو الدوار، واأن اجلي�س قد �سربهم«، يكمل العكري 

»مبا�سرة قلت للجموع: لنف�س التجمهر، والأطباء اإىل العمل ». 

وحدة  يف  »كنت  ال�سلمانية:  يف  متواجد  الطبي  الكادر  اأن  احلظ  ح�سن  من  تاأتي،  احلالت  بداأت 
الطوارئ. و�سلت حالت الختناق، قبل اأن ت�سل حالت الر�سا�س احلي، وحالة عبد الر�سا بوحميد«.
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حتولت باحة الطوارئ اإىل ميدان اعت�سام من جديد، الفو�سى العارمة من جديد، الهياج الغا�سب 
من جديد. العكري ي�سعر بالنزعاج   واخلوف من عدم القدرة على العمل ب�سكل منا�سب: »م�سكلتنا 

هي الفو�سى العارمة التي حتدث و�سعوبة التوا�سل«. 

»ذهبت اإىل غرفة العمليات، وهناك اكت�سفت اأن لدينا �سحة يف اأكيا�س الدم. احتياج كبري للدم يف 
غرفة العمليات والطوارئ. توجهت اىل بنك الدم واعلنت احلاجة. على الفور خرج ال�سباب يحملون 
يافطات مكتوب عليها: نحتاج - O ». يكمل العكري: » كانت غرفة التربعات مغلقة. ات�سلت برئي�سة 
بالدارة  الدم  بنك  رئي�سة  ات�سلت  للدم.  ما�سة  وهناك حاجة  مقلوبة  الدنيا  لها:  قلت  الدم،  بنك 
و�سمحوا لها. جاءت مع عدد من املوظفني«. يكمل العكري: » كان اأف�سل ما قدمه املتجمهرون حينها، 
800 كي�س دم  الليلة ما يقارب  التربع. جمعنا يف تلك  اأجل  بالدم. ا�سطفوا من  اأن املئات تربعوا 
اأمام م�سوؤولية  العكري: »اجلميع و�سع  يثني  البحرين«.  اأكرب حملة �سهدتها  قيا�سي. وهي  يف وقت 
تاريخية وا�ستجاب لها بكل م�سوؤولية، اجلميع كان يعمل كخلية نحل، بنك الدم انتع�س، الثالجات 
امتالأت، ف�سائل الدم كلها �سارت متوافرة. مت اإرجاع مئات املتربعني، كان التربع مق�سورًا على 
نقبل  كي  )يهاو�سننا(  واأخذن  يقبلن  مل  الن�ساء  بع�س  الن�ساء،  و�سع  خ�سو�سية  ب�سبب  الرجال 

تربعهن بالدم«.
�ساألت:  واحدة.  مرة  العمليات  على  »مررت  احلد،  هذا  عند  للعكري  بالن�سبة  اليوم  ذلك  انتهى 
كانوا  ال�سحافيني  من  عدد  اأوقفنا  يعملون.  الأطباء  من  كاف  عدد  هناك  ل،  قالوا  حتتاجوين؟ 
يقومون بالت�سوير وعمل اللقاءات، علمنا اأنهم دخلو بت�سريح من اأمني ال�ساعاتي، كان كل من اأمني 
ال�ساعاتي ووليد املانع موجودين يف امل�ست�سفى ويقومان بتفقد املكان واحلالت. حدثت لقاءات يل مع 

بع�س ال�سحف، قدمت ت�سريح لقناة اجلزيرة«.

التاأهب لـ19 فرباير
»اأتقلب على �سريري بعني ل تتقن غري تقليب ال�سور التي عاي�ستها طوال اليوم. لليوم الثاين على 
التوايل عيناي جتافيان النوم. فجرًا ت�سلني ر�سالة هاتفية من تلك التي تنت�سر عرب و�سائل التوا�سل 
الجتماعي: العودة اإىل الدوار من ثالث جهات ب�سدور عارية من النعيم وال�سناب�س واملرفاأ املايل، 
ال�ساعة الثالثة ع�سرًا. القلق والـاأرق ياأخذان مني كل ماأخذ: يا اإلهي. ماذا ميكن اأن يحدث غدًا؟ 
اإذا كانت جمرد حماولة ب�سيطة للو�سول اإىل الدوار يوم اجلمعة نتجت عنها كل هذه ال�سابات، ماذا 

�سيحدث غدًا؟ اآه.. مالعمل؟«.
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�سق�سق �سباح يوم ال�سبت 19 فرباير 2011. العكري ل زال يتقلب يف �سريره بال نوم. »مل اأ�ستطع 
اأزعج زوجتي  الدرج كي ل  ال�ساد�سة �سباحًا غادرت �سريري وجل�ست على  ال�ساعة  اأكرث.  النتظار 
املحتجني  بقرار  اأعلمه  اأود  الطوارئ، كنت  رئي�س ق�سم  املهزع  ات�سلت بجا�سم  النائمني،  واأطفايل 
بالعودة اإىل الدوار، وذلك لأخذ الحتياطات يف امل�ست�سفى؟ مل يرد. تركت له م�سج«. يكمل العكري 
عن  اأخربته  ال�سبح؟  من  مقعدنا  علي  يا  عندك  وي�س  يل:  قال  ال�ساعاتي،  اأمني  يف  ات�سلت  »ثم 
الر�سالة املتناقلة، قراأتها له. قال: من اأين   امل�سج، قلت: من جماعة حق كما يبدو. اأكدت اأنه يجب 
اأن توؤخذ على حممل اجلد واأن نعد العدة لتنظيم اأمورنا واتخاذ ال�سربة ال�ستباقية كي ل نتفاجاأ 
بحالت نحن غري مهيئني ل�ستيعابها. قلت له: هذا لي�س حادثًا هذا حدث، احلادث نفاجاأ به بينما 
احلدث نعي�سه ونتعامل معه ون�ستعد له. هذه الأجواء تذكرين بغزة، واأ�سفت: يف غزة كنا كادرًا طبيًا 
متكاماًل من خمتلف الخت�سا�سات، مت تهيئة املكان والأ�سرة ليكونوا على اأهبة ال�ستعداد. قلت له 

هذا العمل �سيكون يف ر�سيدك، وحتت مظلتك وتو�سياتك«. 

يكمل العكري: »�ساألني ال�ساعاتي: ماذا تقرتح؟ قلت ال�ستفادة من جميع الكوادر التي لها خربة يف 
هذا املجال. ح�سن التوبالين مهياأ للتعامل مع الطوارئ خلربته يف الفورمول، كذلك با�سم مريزا، 
واأمل الديلمي. واأ�سفت: با�سم �سيف اأي�سًا اإداري ورئي�س ق�سم،   قال دعنا جنتمع ال�ساعة 8:30 يف 

امل�ست�سفى«.

»اجلميع اأبدى ا�ستعداده وتفانيه للعمل. �سار الجتماع مع ال�ساعاتي وحوايل 6 من الكوادر الطبية 
املهياأة. الفكرة اإننا وعلى �سوء ما يتداول نكون يف املحيط للم�ساعدة، ويكون هناك ا�ستعداد ملا يقارب 
10 عمليات يوميًا، بدًل من عمليتني يف العادة. اأمني ال�ساعاتي اأ�سدر بع�س القرارات اللفظية، اأن 
يكون هناك فريق للعمليات مبختلف التخ�س�سات. اأوكل مهمة رئا�سة العمليات اإىل با�سم �سيف، 
واأوكل اإىل كاظم زبر رئي�س جمل�س اإدارة العمليات، وطلب من هدى نائبة رئي�سة العمليات، وطلب 
من الأق�سام ذات ال�سلة مثل العظام واجلراحة التعاون مع با�سم يف جتهيز اأمورهم يف العمليات 

اإىل الأ�سواأ«. 

ال�ساعاتي.  تعليمات  بناء على  ات�سالت  واأجريا  »با�سم وهدى خرجا من الجتماع  العكري:  يكمل 
الطوارئ كان فو�سى عارمة. كان لبد من ت�سكيل فرق طوارئ لالنعا�س تتكون كل فرقة من ممر�سني 
وم�سعفني وجراح وطبيب انعا�س وطبيب تخدير. الهدف هو تنظيم العمل من اأجل اأن ل يتدخل اأحد 
يف عمل الآخ، بحيث كل مري�س ياأتي ي�ستلمه فريق متكامل. تقريبًا مت جتهيز 20 فريق. التوبالين 
اأي�سًا جتهيز فريق لت�سنيف ال�سابات، �سارت فاطمة حاجي م�سوؤولة عنه  �سار م�سوؤول عنه. مت 
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 200 اإىل غرفة الجتماعات، ح�سر  لفرتة. بعد تبلور الفكرة ُطلب من الأطباء املناوبني احل�سور 
طبيب. مت الت�سنيف. من التنظم اجلميل الذي حدث، اأن عادل بوجريي رئي�س ق�سم الأطفال عمل 

طوارئ لالأطفال، ونظموا فرق طوارئ اأي�سًا «. 

بداية النكو�ش..
هكذا �سار الأمر �سريعًا ومنظمًا، الكادر الطبي باأكمله تهافت لتاأدية دوره الإن�ساين، مل تكن لعبة 
الطائفة )التي لعبتها ال�سلطة فيما بعد( قد ابتداأت لتق�سم الأطباء اإىل فريقني، اجلميع اأخذ على 
عاتقه التعامل املهني والإن�ساين مع الو�سع، وتهياأ ليوؤدي دوره الطبيعي الذي ل دخل لل�سيا�سة به. 

لكن هل ت�سري الأمور بهذه املثالية؟ اأو لنقل هل ترتك على �سجيتها الإن�سانية؟ 

واأخربهم مبا  امل�ست�سفى  ادارة  اإىل  وذهب  الجتماع  من  ال�ساعاتي  اأمني  »خرج  العكري:  مع  نكمل 
مت اقراره يف الجتماع. يف هذه الفرتة بداأت عبارات الت�سقيط لعلي العكري من قبل بع�س اأع�ساء 
اأمني  لتعليمات  تنفيذًا  هو  حدث  ما  كل  اأن  لهم  قلت  بالتجاوز.  اتهامات  تت�سمن  الأطباء،  جمعية 

ال�ساعاتي، وقع خالف حاد ومناو�سات، ثم هداأت الأمور والنفو�س«.

مل يقف الأمر عند هذا احلد، تطور الأمر اأكرث: »عند ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحًا، تلقيت ات�ساًل 
رائحة  �سممت  لجتماع.  احل�سور  مني  تطلب  ال�ساعاتي،  اأمني  �سكرترية  من  حتديدًا  الدارة،  من 
اأن  منه  العريبي وطلبت  الدكتور عبد اخلالق  التقيت  اليهم  الغدر. يف طريقي  وا�ست�سعرت  نكو�س 
ياأتي معي. يف الجتماع كان هناك جمموعة من روؤ�ساء الأق�سام والداريني ورئي�س الأطباء وروؤ�ساء 
الدوائر ورئي�س جمعية الأطباء ونائب الرئي�س وجا�سم املهزع رئي�س ق�سم الطوارئ. قال ال�ساعاتي: 
ن�سكر الدكتور العكري على مبادرته، لكن تعرف علي، اأن امل�ست�سفى فيه دوائر تعمل. قلت: يعني؟ 
قال: �ستكون هناك ا�ستعدادات. قلت له: اأريد اأن اأعرف، اجتماعنا الأول هل ل تزال قراراته نافذة؟ 
قال: نعم اأكيد نافذة، لكن بالن�سبة للطوارئ جا�سم لديه حتفظات، ثم تكلم املهزع وقال باأنه �سيقوم 

بنف�سه بتنظيم عمل الطوارئ ول يريد تدخالت«.

لهم  قال  الأول.  الجتماع  يف  دار  عما  وتراجعًا  ت�سكيتًا  كونه  عن  يعدو  ل  الأمر  باأن  العكري  �سعر 
اأو  )الفورمول(  �سباق  يكون هناك  واأ�ساف، عندما  اآخر،  �سيء  ل  للحدث  ال�ستعداد  »الفكرة هي 
�سباق )الهجن(، فاأنتم حت�سرون ع�سرات الفرق من ال�سعافات، والآن يف و�سع مثل هذا ل يوجد 
اح�سا�س مبا ميكن اأن يحدث من تدافعات واإ�سابات، ل يوجد فريق ا�سعاف واحد. اأنتم م�سوؤولون 
اأخطاأ  من  كل  النا�س.  باأرواح  ا�ستهتار  هذا  �سغرية.  عيادة  ول  ا�سعافًا  توفروا  األ  التاريخ  اأمام 
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�سيحا�سب. اإدارة الأزمة �سيئة جدًا. واليوم اختبار كبري. فقط اعملوا املطلوب منكم ل اأكرث«. قال 
املهزع خماطبًا العكري: اأريد منك �سيئًا واحدًا، اأن تكون اأنت املن�سق العام. �سعر العكري مبحاولة 
التمل�س من امل�سوؤولية من اأجل القائها كاملة عليه، اأجاب: »ا�سمح يل، اأنا ل اأعدو اأن اأكون اأكرث من 
طبيب يف ق�سم جراحة العظام، اإذا طلب مني �ساأدخل العمليات، واإذا احتاجوا يل فاأنا م�ستعد اأن 

اأكون عامل نظافة يف الطوارئ، لكن لي�س م�سوؤوًل.

يكمل العكري: »قالوا يل: �سنجعل جمعية الأطباء ت�سجل اأ�سماء املتربعني. قلت لهم ما دخل اجلمعية 
يف هذا املو�سوع؟ كل ما يف الأمر هو اأننا اأمام اإدارة عليها اأن تنظم عملها فقط. خرجت«

ان�سحاب اجلي�ش..  
نزل العكري يف الطابق الأر�سي، كانت روىل ال�سفار جتمع ممر�ساتها وتنظم العمل معهن ح�سب 
املمر�سات  من  فرقًا  روىل  نظمت  التنظيم.  يف  كله  ال�سر  ال�سباح.  منذ  �سدرت  التي  التعليمات 
لي�سكلوا �سل�سلة ب�سرية ل�سد املتظاهرين ومنعهم من التدافع على مدخل الطوارئ، وذلك ل�سمان 
مرور احلالت دون عرقلة. كما طرحت فكرة اإبعاد املتظاهرين عن مدخل الطوارئ ما يقارب 20 
مرتا. كما مت تنظيم فريق متطوعني يقف م�سطفا عند بوابة الطوارئ، بحيث ما اإن ي�سل م�ساب 

اأو مري�س حتى يقوم اأحدهم بت�سلمه من عند املدخل وتوجيهه للمكان املنا�سب. 

ذلك  اأن  يعلم  اأحد  يكن  ومل  والدفاع.  اجلي�س  اآليات  بان�سحاب  حينها  اأمر  قد  العهد  ويل  يكن  مل 
البداية  »يف  الدوار.  اإىل  النزوح  وقت  �سار  الق�سوى.  ال�ستنفار  اأ�ساًل. اجلميع يف حالة  �سيحدث 
حدثت مواجهات، و�سلتنا قرابة 100 حالة من الختناقات وال�سوزن. بعد الواحدة والن�سف جاءنا 
خرب ان�سحاب اجلي�س. �سعرنا ب�سعادة غامرة بحقن الدماء واألقينا عن كاهلنا �سخرة ثقيلة من الهّم 
اأ�سدل ال�ستار على مو�سوع اللجنة وانتهى دورها. لكن بقت  والقلق والقلق املهلك. عند هذا احلد 
الفكرة موجودة واحلاجة لها مل تنته. بالفعل مت تنفيذ جزء كبري منها يف الأ�سابيع القادمة مع عودة 

ت�ساعد اأعمال املواجهات ودخول البلطجية على اخلط«.

عا�س البحرينيون اللحظة التاريخية التي لن ين�سوها، ان�سحاب اجلي�س والعودة اإىل الدوار بتاريخ 
ملطالب  ال�ستجابة  بداية  اأنها  اجلميع  ظن  احللم.  وكذلك  اجلميع  غمرت  الفرحة  فرباير،   19
ال�سعب، �سعروا اأنهم و�سيكون جدًا من حتقيق حلم ال�سعب باإ�سالح حقيقي. كان هذا فيما يخ�س 
اأحد الوجهاء  الدوار ن�سب  اإىل هنا؟ »يف  انتهى  الكادر الطبي، هل  ال�سعب. لكن فيما يخ�س دور 
خيمة طبية يف اليوم نف�سه. بداأ تاأثيث اخليمة ب�سكل �سريع، و�سلت تربعات. وزارة ال�سحة بدورها 
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اأبدت ا�ستعدادها لتاأثيث ما اأ�سمته )عياة دوار جمل�س التعاون(. الدكتور عبد اخلالق ب�سكل تطوعي 
با�سر العيادة. مت توفري اإ�سعافني على مدار ال�ساعة«.

يف باحة الطوارئ مل ينف�س التجمهر. حتى بعد اأن غادرت احل�سود اإىل الدوار بقت جمموعات غري 
مطمئنة تهج�س بتكرر الهجمة على الدوار مرة ثاينة.

اإقالة الوزير..
اإىل  و�سل  ما  كل  اأن  وادعائه  التلفزيون  يف  ظهوره  بعد  خ�سو�سًا  الوزير  اإ�سقاط  همنا  يزال  »ل 
امل�ست�سفى يف 17 فرباير هي 7 حالت ب�سيطة فقط. حاول الوزير احلمر اأن يهون املو�سوع ويب�سطه 
اأمام الراأي العام. مل يكن مقبول هذا الكذب ونكران الواقع. خرجنا يوم الأحد بعد الدوام الر�سمي 
الأمور  �سمن  هذا  وكان  املناوبة،  على  امل�ساركني  من  اأحد  اأي  يكن  مل  الر�سمي،  بالزي  م�سرية  يف 
التنظيمية   للم�سرية األ يرتك اأحد عمله. خرجت م�سرية �سخمة جدًا �سارت من بوابة امل�ست�سفى 
وحتى الدوار، رف�سنا م�ساركة اأي �سخ�س ل ينتمي للحقل الطبي، املطلب الوحيد هو اإ�سقاط وزير 
خرجت  اأخرى  �سغرية  م�سريات  هناك  باأ�سبوع.  بعدها  واأخرى  بيومني،  بعدها  تكررت  ال�سحة. 
لأق�سام خمتلفة من وزارة ال�سحة، خرجت م�سرية تثل ق�سم ال�سيانة يومًا، واأخرى تثل العالج 
الطبيعي يف يوم اآخر وهكذا يكمل العكري »يف نف�س الوقت اأطلقت حملة جلمع تواقيع تطالب وزير 
ال�سحة وجهازه التنفيذي بالتنحي. التفاعل مع العري�سة و�سل لأكرث من 5000 توقيع. وبالفعل تت 

اإقالة وزير ال�سحة واعترب وزير تاأزمي. وعني الوزير اجلديد«.

انقلبت املوازين ب�سرعة داخل وزارة ال�سحة، وانقلبت معها مواقف اأي�سًا. تفاجاأ العكري يف يوم اإقالة 
الوزير بات�سالني. »الأول من حممد اأمني العو�سي رئي�س الأطباء، قال يل اأريدك ب�سرعة. اأدخلني 
واأقفل الباب. �ساألني: تريقت؟ ثم قدم يل �ساي حليب وماي و�سندوي�سات من احلجم ال�سغري. كان 
يربر عدم وجوده. قلت له اأنا ل�ست يف موقع امل�ساءلة لتلقي علي التربير« ذهبت ملكتبي يكمل العكري: 
» زارين يف مكتبي علي ابراهيم نائب رئي�س الأطباء وقال يل: اأنا يوم اخلمي�س كنت اأول الوا�سلني 
لالإدارة، وات�سلت بوزير ال�سحة 7 مرات حتى رد علّي اأخريًا، واأخربته بالو�سع. قلت له: نعم لقد 
راأيتك. كنت متعجبًا من �سبب الهتمام املفاجئ باإبالغي بالتفا�سيل واأنا ل�ست يف موقع م�ساءلة ول 
م�سوؤولية لأحد. هل كان ذلك ب�سبب جملتي التي قلتها لهم يف ذلك الجتماع الذي �سجل نكو�سهم: 

»كل من اأخطاأ �سيحا�سب«؟ هل كانوا يخافون من �سيء؟ ل اأعرف«.
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كدت اأُ�سرب..
بعد ال�سماح بالعودة اإىل الدوار، �سار العكري يرى وجود املتجمهرين يف باحة الطوارئ بال داٍع. حاول 
اأن يو�سل ذلك اإىل املتجمهرين »لياًل ذهبنا للمتجمهرين يف باحة الطوارئ، اأنا ونبيل تام وروىل 
ال�سفار. قلنا لهم: يا جماعة، نحن ككوادر طبية �سننتقل اإىل اخليمة الطبية يف الدوار، اأنتم دوركم 
اإننا �سنم�سي؟ قلنا: كي ل ُيح�سب عليكم اأنكم حتتجزون  هنا قد انتهى. هاجمنا البع�س: من قال 
املكان. يف الوقت نف�سه اعتلى اأحمد جمال املن�سة، وتكلم اإىل املتجمهرين هو والدم�ستاين، قال اإنه 
اأن حتدث.  فو�سى  اأو�سكت  الكالم.  املتجمهرين  يعجب  الدوار. مل  اإىل  بالعودة  لكم  �سمح  قد  الآن 
اأخذُت جانبًا 5 من النا�سطني منهم، دخلت معهم اإىل غرفة انتظار الأهايل، هداأتهم، قلت لهم اإن 
ذلك ي�سر العمل، واأن املر�سى لن يتمكنوا من الدخول، البع�س ا�ستجاب والبع�س رف�س، اأحدهم 

ا�سمه عبا�س، كان يحمل حطبة )خ�سبة( واأو�سك اأن يهاجمني«.  

اأمني  الوكيل  ات�ساًل حل�سور اجتماع يف مكتب  العكري  تلقى  التايل  اليوم  الواحدة ظهرًا من  عند 
اإن  الوكيل  » قال  الباحة،  اأي�سًا. كان الجتماع بخ�سو�س املتجمهرين يف  ال�ساعاتي. غ�سان �سيف 
الوزير كّلمه عن املتجمهرين الذين ي�سعون خيام عند املدخل. قال اأنتم اأف�سل من ميكن اأن يكلم 
البارحة كلمتهم وكدت  اأ�سفت:  اأنت.  اأنا ل نفوذ يل عليهم كلمهم  له:  املتجمهرين لينف�سوا. قلت 

اأُ�سرب بحطبة«. 

كاد  الذي  عبا�س  بينهم  يكن  »مل  نف�سها،  املجموعة  مع  وحتدث  العكري  ذهب  نف�سه،  اليوم  م�ساء 
الت�سرف تامًا  العكري » كان �سد هذا  للوكيل واأخربته« يكمل  ي�سربني، لكنهم مل يقبلوا. عدت 
لهذا مل اأذهب للخيمة التي ن�سبت يف الباحة ومل اأ�سارك يف فعالياتها ومل األق اأية خطبة، عرفت 
فيما بعد اأن جمموعة من ال�سباب تداولوا عري�سة �سدي ملطالبتي باإخالء باحة الطوارئ، البع�س 

رف�س التوقيع«.
 

يف الدوار، بداأت الأمور تن�ساب بهدوء. مع الوقت �سار كل �سيء منظمًا وم�سرت�ساًل وحاملًا. اخليمة 
الطبية  العيادة  »فتحت  ال�سلمانية.  اإدارة  من  موقعة  بتجهيزات  املكان  من  جزءًا  �سارت  الطبية 
بالدوار و�سرت اأذهب لها ب�سكل طبيعي. اأذهب اخليمة ب�سكل يومي بعد انتهاء الدوام. عملنا جدول 

مناوبة ونظمنا العمل التطوعي فيما بيننا. ناوبت لياًل مرتني«.

مل ننته بعد.. 
�سارت الأمور هادئة بعد 19 فرباير وحتى الأ�سبوع الأول من �سهر مار�س. ارتفعت وترية الأحداث 
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طول  على  اجلزيرة  درع  قوات  وتنت�سر  الطوارئ،  قانون  يعلن  اأن  قبل  الأق�سى،  حدها  اإىل  بعدها 
القب�س  اإلقاء  يتم  اأن  وقبل  �سيء،  وي�ستباح كل  الدوار،  الثاين على  الهجوم  ويتم  البالد وعر�سها، 
ويحكم  بربري،  همجي  لتعذيب  ويتعر�س  العكري،  راأ�سهم  على  الطبي  الكادر  اأفراد  من   48 على 
5 اأعوام يف املحكمة العادية، وقبل  عليه بـ15 عامًا من ال�سجن يف املحاكم الع�سكرية، تخفف اإىل 
اأن يداهمنا اأمر القب�س عليه يف 2 اأكتوبر املا�سي، ليقطع علينا ت�سل�سل احلكاية الأ�سعب يف ق�سية 

الكادر الطبي: حكاية الطبيب الذي تقرر اأن يكون كب�س فداء الطاقم الطبي. 

تنتظر  �ستبقى  ال�سجن،  داخل  وف�سولها  اأحداثها  ت�سنع  زالت  ل  فهي  بعد،  تنته  مل  احلكاية  لكن 
العكري خارج ال�سجن لي�سع نقطتها الأخرية، لذلك انتظرونا يومًا، فنحن اأي�سًا مل ننته بعد..

العراق.  بجمهورية  املو�سل  بجامعة  الب�سري  الطب  در�س   .1966) )مواليد  العكري  علي  د. 
ان�سم للعمل مبجمع ال�سلمانية الطبي يف العام 1991م. اأكمل تخ�س�سه يف جراحة عظام الأطفال 
اإدخال  البحرين. �ساهم يف  اأول جراح عظام لالأطفال مبملكة  باإيرلندا- دبلن )1999-2000(. 
 .2004 �سنة  يف  اخلا�سة  عيادته  الأطفال.اأ�س�س  عظام  جمال  يف  اجلراحية  التقنيات  من  العديد 
اخلريية  املوؤ�س�سة  يف  فخري  )2007(.ع�سو  البحرينية  الدماغي  ال�سلل  اأ�سدقاء  جمعية  موؤ�س�س 
امللكية التي تقدم اخلدمات الطبية املجانية لالأيتام والأرامل. �سارك اأبان حرب غزة2008-2009 

يف القافلة املتوجهة لفل�سطني لتقدمي امل�ساعدات الطبية واجلراحية.







رولى الصّفار
كل شيء أبيض: قلبي، ثوبي، شعري
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»اأنا الآن ل�سُت روىل ال�سفار، اأنا �ُسهى ب�سارة، �ساأخرج من هنا ل حمالة كما خرجْت �ُسهى ب�سارة« 
بهذه الكلمات راحت روىل ُتهدِهد نف�سها، فيما هي تواجه م�سريها املجهول و�سط زنزانٍة ُمظلمة 
خُميفة، ويف توقيٍت هو الأ�سواأ يف تاريخ البحرين، ل اأحَد يعلم ما الذي ينتظره عند يد البط�س، ل 
مكان لغري النتقام الأ�سود. من جراأة الورد على الكالم، راحت روىل ُترّدد على نف�سها هذه الكلمات، 

َتنُح نف�سها )ب�سارة( تكفيها لل�سمود، وللخروج ُمنت�سرة.
 

من هي روىل ال�سفار؟ ق�سْت خم�سة اأ�سهر يف �سجون ال�سالمة الوطنية، ُي�سّنفها البع�س مب�ستوًى 
اأكادميي وِمَهني اأكرث من مُمّر�سة واأقل قلياًل من طبيبة، لكّن ال�سعب البحريني اأطلق عليها لقب 

"الدكتورة".

الطوارئ  يف  اآخر  ماج�ستري  العائلة،  تري�س  ماج�ستري  على  ل  حَت�سَ البحرين  يف  مُمر�سة  اأّول 
والعناية الق�سوى، وثالث يف تعليم التمري�س. تعمُل يف احلقل الطبي منذ 1988. بداأْت يف اأمريكا 
العلوم ال�سحّية، ورئي�سة املركز  ُكّلية  ُم�ساعد يف  لُتوا�سل عملها كاأ�ستاٍذ   ،1996 البحرين عام  ُثّم 

العاملي للتدريب يف نف�س الكلية، ورئي�سة برنامج تري�س الطوارئ. 
 

ُكلّية العلوم، وُتدّرب يف مركز ال�سلمانية الطّبي، وُتدّر�س الأطباء واملُمر�سني  اإًذا يف  ال�سّفار تعمل 
على الإ�سعافات الأولية، كذلك الإ�سعافات احليوية املُتقّدمة. ت�سعى جمعية التمري�س البحرينية التي 
تراأ�ُسها روىل اإىل تطبيق برنامٍج َيهدُف اإىل تدريب 2000 متطّوع، بحيُث يتوّفر ُم�سعف ُمتدّرب يف 

كلِّ قرية، وكلِّ بيت، وكلِّ حي، وكلِّ زقاق. 
 

اإليه  2011، اليوم �سهد العمل عليه تكثيًفا اأكرث، لأّن احلاجة  14 فرباير/�سباط  بداأ امل�سروع قبل 
ا ك�سِبها للق�سّية التي اأُثريت عام 2005 حول املُطالبة  باتت ما�ّسًة اأكرث. من اإجنازات اجلمعية اأي�سً
لت درجات جميع املُمر�سني من الدرجات العمومية  بتغيري الكادر التمري�سي، ففي العام 2008 ُعدِّ
�سية، مع رفع العالوات الأخرى كعالوة املالب�س اأو عالوة اخلطر. اليوم ت�سعى  اإىل الدرجات التخ�سّ

وزارة ال�سحة لإرجاع املُمر�سني اإىل الكادر القدمي.

ليلة 14 فرباير/ �سباط دخلت ف�ساء الإنرتنت اأتق�سى يف مواقع )في�سبوك( عن ثورة 14 فرباير/ 
�سباط املوعودة وامل�سماة »يوم الغ�سب«، حينها مل يكن تويرت منت�سرًا كما هو الآن. كنت اأتـ�ساءل : 
هل هي ثورة مثل تون�س وم�سر؟ كنت قلقة. حد�سي يقول اإن اأمرا كبريا موؤملا قادما يف البحرين ل 
حمالة. وحد�سي ي�سدقني يف الغالب: اأن يحت�سد النا�س وتباغتهم �سربة اأمنية موجعة من غري اأن 
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يحت�سبوا. كيف.. ل اأعلم؟

الدوار نب�ش البحرين
15 فرباير/ �سباط كان اأول اعت�سام يف الدوار. و�سلت ال�ساعة الثاثة ع�سرا، املتجمهرون ل يزالون 
قلة. اأوقفت �سيارتي مبحاذاة ر�سيف الدوار. حلظات وبداأت اأرى ح�سودا تتدفق من كل ناحية، كنت 
منده�سة وخائفة من �سربة اأمنية. اأبعدت �سيارتي اإىل حميط جممع الدانة، النا�س تتدفق من كل 
الأعمار، اأطفال، ون�ساء،و �سباب، وكهول، ون�ساء حوامل، ومعاقون، واآخرون على كرا�ٍس متحركة. 
كان عر�سا خياليا يتحول اإىل حقيقة مل اأ�ستوعبه بعد وخ�سو�سا اأنه يحدث يف البحرين. حتول ن�سب 
الدوار اإىل قطب مغناطي�س يجذب النا�س اإليه، حتول اإىل كعبة وال�سعب يف حج يتوافدون اإليه من 
كل القرى واملدن، من كل مكان. امتالأت اإطاللة الكوبري ب�سفحه الرحب الذي اكتظ بالنا�س، يغنون 
اأغايَن وطنية وي�سفقون باأيد تتمايل يف حركة واحدة وكاأنها موج البحر، وهتافات ا�ستعاروها من 
بلدان الثورة : ال�سعب يريد اإ�سقاط النظام، علقوا البرنات املنادية بنف�س ال�سعار. ما زلت مغتبطة 
ال�سعب ل يجمعه  اإىل ذلك احلد، هذا  متاأملون  البحرين  اأهل  اأن  اأتوقع  البحريني، مل  بهذا احللم 
الفرح الآن بقدر ما يجمعه الهم والأمل والذي حدا به لالعت�سام خ�سو�سا بعد �سقوط اأول �سهيد. 

قررت األ اأعود اإىل البيت للَغداء، ذهبت للعمل رحت اأتفقدغرف الإنعا�س .

�س يف كلية العلوم ال�سحية واأنتهي  منذ اليوم التايل تغري �سياق حياتي اإىل �سكل خمتلف، كنت اأدِرّ
ال�ساعة 7 اأو 8 م�ساء، بعدها اأبّدل لبا�سي اإىل بنطال جينز و)تي �سريت(، وحذاء ريا�سي، اأحمل 
يف  حياتي  توقفت  الدوار.  اإىل  مبا�سرة  واأطري  وهمومي  باأحالمي   )Lab Coat( الأبي�س  الروب 
فيه  واأمنياتي،  قلبي  مركز  حياتي،  مركز  هو  الدوار  �سار  الجتماعية،  حياتي  توقفت  كما  البيت، 
اأ�ستن�سق عبري احلرية. انطلقت فكرة ن�سب خيمة طبية هناك، دائما هّمنا الأول هو �سحة النا�س 
الكادر  اإدارة متطوعني من  زت باملعدات حتت  الدوار، ُجهِّ اأول خيمة تن�سب يف  و�سالمتهم. كانت 
تثبت ذلك(، عملنا فيها  الأدوية )وهناك م�ستندات  الطبي و�سمحت د. مرمي اجلالهمة ب�سرف 
اأكن  ال�سيارات. مل  ومن حوادث  وال�سكر،  ال�سغط  اأعرا�س  من  �سحيا،  تثقيفا  النا�س  تثقيف  على 
اأم�سي على قدمّي وكانت الن�سوة واحلما�سة حتمالنني، فال اأ�سعر بالتعب لأين اأجد نف�سي يف مهنتي 
احلقيقية، يف العمل التطوعي الذي اأع�سق، لذا كنت اأت�سل بالزمالء اأي�سا يف امل�ست�سفى اأ�ساألهم اإن 

اأردمت م�ساعدة فاأنا موجودة هنا وهناك، ِرجٌل هنا، وِرجٌل هناك . 

جرح اخلمي�ش 
�س فيها.  اأدِرّ التي  ال�سحية  العلوم  كلية  اإىل  6:30 �سباحا  ال�ساعة  17 فرباير/ �سباط ذهبت  يوم 
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مل اأ�سمع بعد ب�سربة الدوار. يف طريقي اإىل ال�سلمانية كانت ال�سوارع خالية وهادئة. و�سلت الكلية 
يح�سروا  مل  لكنهم  الطلبة،  اأتفقد  رحت  بعدها  قهوة.  يل  واأعددت  مكتبي  اإىل  مبا�سرة  ذهبت 
: »اتركي الكلية وتعايل..  وال�سفوف خالية، ا�ستلمت مكاملة من الكادر الطبي بالطوارئ يقول يل 
الروب  لب�ست  وفوقه  الدوار  لبا�س  اإىل  ثيابي  بدلت  مكتبي  اإىل  اأدراجي  عدت  الدوار«.  ان�سرب 
الأبي�س. و�سلت الطوارئ. راأيت اأن الكادر يكفي فذهبت مل�ساعدة امل�سعفني، ات�سلت باخليمة الطبية 
مع  الإ�سعاف  �سيارة  ركبت  اإ�سعافية«،  مواد  واح�سري معك  »تعايل  ردوا:  الو�سع؟«  »وي�س  بالدوار: 
اأ�سوات  اأهالني. زوبعة عارمة. غمامات غاز م�سيل الدموع،  املواد املطلوبة. و�سلت وراأيت م�سهدًا 
مفرقعات، �سراخ. نزلت من الإ�سعاف لأواجه اأعا�سري الزوبعة ومن عجلتي وقعت اأر�سا على ركبتّي 
بالأغرا�س، �ساعدين اأحدهم وم�سك يدي لياأخذين م�سرعا اإىل �سيارته ليحميني، اأدخلني ال�سيارة 

لكني �سرخت فيهم: »نزلوين طلعوين برة اأبغي اأ�ساعد النا�س «. 

عندما خرجت من ال�سيارة راأيت د. نبيل تام فوجهته لل�سيارة التي نزلت منها، �ساعده ال�سباب، 
خفت عليه خ�سو�سا واأنه مري�س �سرطان، رك�ست باأغرا�سي ف�سادفني �ساب تربع ب�سيارته البيك 
اآب حلمل اجلرحى قال يل : »اجتني ويايي؟« وافقت على الفور، وحتركنا باجتاه جممع الدانة راأيت 
اأمامي �سفا كثيفا من قوات ال�سغب، كان املتطوع ي�سوق و�ساب اآخر يجل�س بجانبه واأنا مع اآخرين 
ونوا�سل رفع اجلرحى.  باأقدامنا  نركلها  الدموع تالحقنا.  الأر�س، وم�سيالت  نلتقط اجلرحى من 
ال�سيارة امتالأت باجلرحى حتى اإيّن و�سعت اأحدهم على رجلّي، وباملنا�سبة البيك اآب مفيٌد للجرحى 
اأف�سل من �سيارة الإ�سعاف املغلقة يف هذه احلالة. بقينا نوا�سل  لأنه يوفر لهم هواًء متجددا وهو 
اأخذهم للم�ست�سفى ونعود ثانية ن�سارع لإنقاذ اأكرب عدد ممكن. )�ساألتها: كيف يت�سنى لكم الذهاب 
هذه  لأن  الطريق  يف�سحون  الأبي�س  الروب  النا�س  يرى  »حني  قالت:  مزدحمة(  والطرق  والعودة 

ال�سيارة اإ�سعاف«. 

ال�سهيد عبد الر�سا بو حميد
اغتيل الدوار. القلوب م�ستعلة بالغ�سب من جراء الفجيعة. ذهبت اإىل امل�ست�سفى بعد ظهر اجلمعة 
الإ�سارة  اإىل  و�سلت  ع�سرا،  خرجت  �سيء،  يحدث  مل  ما.  حدثا  اأتوقع  كنت  �سباط،  فرباير/   18
ال�سوئية يف ال�سلمانية متجهًة لل�سهلة حيث بيتي واإذا بي اأ�سمع اإطالق ر�سا�س متتابع حتى اهتزت 
ال�سيارة، وقعت يف رعب، لأول مرة اأ�سمع ر�سا�سا يف البحرين، �سمعته يف غزة، يف لبنان لكن هذه 
اأول مرة اأ�سمعه هنا. قررت الرجوع للم�ست�سفى، مل اأ�ستطع الدخول ب�سبب ح�سود النا�س الغا�سبة، 
غريت طريقي اإىل البيت، يف هذه الأثناء ات�سلت بطوارئ امل�ست�سفى، �ساألتهم: »هل حتتاجوين؟« .. 
اأجابوا: »لدينا طاقم يكفي«. دخلت البيت حزينة واأخذت اأبكي، واأتفقد الأخبار على نار لأعرف اأن 
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الر�سا�س الذي �سمعته اأطلق على تظاهرة ملنعها من التوجه لفتح الدوار بعد »ك�سار« فاحتة ال�سهيد 
م�سيمع، ويف حتدي التظاهرة للمدرعات كان لـ عبد الر�سا بوحميد ن�سيٌب من ذلك الر�سا�س .

الدوار ..عر�ش احلرية
19 فرباير/ �سباط اأمر ويل العهد ب�سحب جميع القوات الع�سكرية من �سوارع البحرين ب�سكل فوري، 
فعاد تدفق النا�س لالعت�سام يف الدوار. يف ذلك اليوم جاءت للكوادر الطبية دعوة من من�سة الدوار 
تدعوهم للح�سور لتكرميهم على دورهم املتفاين يف اليوم الدامي. اقرتحت اأن نخرج يف الليل بعد 
اأن تكت�سي ال�سماء ب�سوادها. لنخرج يف موكب �سموع، موكب �سموت ومهيب يليق بال�سهداء ومكانتهم 
م�ست�سارين،  اأطباء،  والتخ�س�سات،  امل�ستويات  جميع  من  موؤلفة  الكادر  م�سرية  كانت  قلوبنا.  يف 
جراحني، ممر�سني، �سيادلة، م�سعفني، فنيي اأ�سعة، كل واحد منا لب�س زّي العمل اخلا�س به وحمل 
�سمعة م�سيئة. خرجنا من م�ست�سفى ال�سلمانية الطبي اإىل الدوار ونحن يف مرورنا املهيب كنا ن�سمع 
النا�س حتيينا بفرحة : »�سرفتونا ورفعتوا را�سنا«، وال�سيارات تف�سح لنا الطريق، اأحدهم نزل من 
�سيارته وانحنى اأمامنا باحرتام باهر. وكلما مررنا على موقع �سقوط �سهيد، توقفنا، قراأنا الفاحتة 

وقبلنا الأر�س التي �سالت عليها دماوؤه ثم و�سعنا يف املكان �سموعا لت�سيء ذكراه . 

»أنا اآلن لستُ روىل الصفار، أنا سُهى بشارة، سأخرج من هنا ال محالة كما خرجتْ سُهى بشارة«



ض
 أبي

يء
ش

ل 
 ك

86

وامل�سائف  واأعيدت احلياة  اإن�ساء من�سة بديكور جديد  ال�سباب يف  الطبية، و�سرع  اأعيدت اخليمة 
املعلمني  جمعية  احلقوقني،  جمعية  وكذلك  اأمل،  الوفاق،  وعد،  مثل  ال�سيا�سية،  اجلمعيات  وخيام 
وغريهم. فكرت يف فكرة » 5 دقائق ل�سحتك« اأقنعنا اإدارة من�سة الدوار اأن توفر لنا هذا الوقت 
املهم. كنت كلما دخلت الدوار، اأول ما اأفعله هو اأن اأدور يف املكان واأتفقده، اأ�ساأل الزمالء يف اخليمة 
عن احلالت التي اأ�سعفت مثل حروق ان�سكاب �ساي اأو زيت حار، واأ�سجل الأخطاء واأكتب املالحظات 
اأن يبتعدوا عن الزحمة، واأن حتاذر الن�ساء  اأن�سح الن�ساء ومدخني ال�سي�سة  ثم اأطلع على املن�سة 
من جمرات ال�سي�سة على حرير عباءاتهن ال�سريع يف ال�ستعال وهكذا، كنت اأحب اأن اأمازح اجلمهور 
للخيمة  يلجاأون  النا�س  كان   .» برة  برة   «  : فريددون  �سنو؟«  ال�سي�سة  برة...  برة  »ال�سي�سة  فاأقول: 
اأذن، من نزلة انفلونزا،  اأو  الطبية ونعاجلهم من كل �سيء كالر�سح، وجع الظهر، التهاب حنجرة 
اإىل هناك، هنا كل �سيء  »وملاذا نذهب   : ال�سحية؟« يجيبون  للمراكز  »ملاذا ل تذهبون   : ن�ساألهم 

اأح�سن واأحلى«.

�سارت اخليمة الطبية هي عيادة الدوار، واإن �سئتم عيادة البحرين حتى خّف ال�سغط على املراكز 
ق�سباًنا حديدية،  فو�سعت  لت�سهيل احلركة.  عليهم عمل ممرات بني احل�سود  اقرتحت  ال�سحية. 
لكن طلبت تغيريها اإىل حبال ممدودة لأنها اأ�سلم. اأموٌر اأخرى طلبتها من ال�سباب وهي اأن يرقموا 
النخيل لال�ستدلل على الأطفال املفقودين، ثم حتددت خيمة خا�سة لالأ�سياء املفقودة، و�سيئا ف�سيئا 
انتظم الدوار بو�سع الكرا�سي للنا�س التي ل ت�سطيع اجللو�س اأر�سا. بعد انت�سار امل�سائف بكل اأنواع 
ال�سندوي�سات، غري الرز والهري�س والأكالت ال�سعبية، �سار حما�س البحرينيني يتوا�سل يف ذلك بعمل 
التنظيم والتنظيف. عملنا حمالت توعوية للنظافة، والنا�س ت�ستجيب هناك ب�سرعة لأنها تريد اأن 

تعمل اأي �سيء يف خدمة الثورة، يفعلونها بكل ممنونية »على حب الثورة «.

�سارت النا�س التي ترتاد الدوار ت�ستزيد من حلقات النقا�س ال�سيا�سية الليلية. اأو تر على اخليام 
التي اأ�سبحت مرجعا لهم عن اأي �سوؤال، طبي، حقوقي، تعليمي وغريه. راأيت اأجانب كرًثا يف الدوار 
فيما  لأنهم  بهم،  اهتمامهم  من  ي�ساعفون  ال�سباب  وكان  وفلبينيني،  وهنود  واإجنليز  اأمريكان  من 
بعد �سيكونون �سهود عيان على ح�سارية العت�سام و�سلميته. وفعال كانوا كذلك فلم ن�سهد هناك ل 
عراكا، ل �سرقات، ل �سلوكيات غري لئقة. واأخذ الدوار ينتظم اأكرث واخليام تتمدد يف حميطه اإىل 

اأبعد ما ميكن . 

هذه  حتى  قائمة  زالت  ما  والتي  بها  مررت  التي  املثخنة  اجلراحات  رغم  تن�سى  ل  اجلميلة  الأيام 
اإبداعات  الت�سور،  فاق  نوعًيا  ابتكاًرا  كانت  للفاحت  الدوار  الب�سرية من  ال�سل�سلة  ال�ساعة. ذكريات 
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البحرين،  �سوارع  جابت  التي  بالأعالم  املرفرفة  ال�سلمية  امل�سريات  للعامل.  مده�سة  البحرينيني 
بال�سعارات الداعمة ملطالب الإ�سالح وتغيري احلكومة وغريها.

يف ظروف النكبة االأمنية
رئي�سة  اأخرى، فكوين  اأماكن  الدوار فقط، تطوعت يف  يقت�سر على  الطبي مل  الكادر  دور  اأن  غري 
حواىل  من  املكونني  املتطوعني  واملمر�سات  املمر�سني  جميع  مع  كنت  البحرينية  التمري�س  جمعية 
ا. فكرت يومًا اأن نعمل �سل�سلة ب�سرية عند بوابة الطوارئ لتمنع النا�س وقت قدوم �سيارة  70 �سخ�سً
الإ�سعاف، لأن الإ�سعاف يثري ف�سولهم بالتدفق اإليه فيعوقون حركة امل�سعفني ونقل اجلرحى بحيث 
ل تفتح ال�سل�سلة اإل حني ُيقّدم الإ�سعاف. كانت م�سوؤوليتي اأي�سًا حتديد احلاجة ح�سب الخت�سا�س 

وحالة اجلريح. 

وقفت ذات مرة على من�سة الطوارئ اأعلنت يف امليكرفون: »جاءنا خرب اأن هناك بلطجية �سيهجمون 
على امل�ست�سفى. قد يكون اإ�ساعة لكن ل بّد من اأخذ احليطة واحلذر«. فنبهنا النا�س داخل امل�ست�سفى 
اأْن ا�ستعدوا قد يح�سل ذلك. وعليه اأعددنا خطة تقوم على عمل ترين جتريبي، وهي حني يهجم 
البلطجية تدخل جميع الن�ساء والأطفال ويتمركزون بهدوء يف املمرات، ل يدخلون الأجنحة كي ل 
يزعجوا املر�سى، فباإمكانكم التواجد يف ممرات الطابق الثاين، والطابق الثالث. مت التمرين بنجاح.

يف نف�س الليلة حواىل ال�ساعة العا�سرة م�ساًء، �سمعت �سراخا وراأيت باأم عينّي بلطجيا يرك�س قادما 
من جهة جامعة اخلليج العربي حامال لوحا خ�سبيا مغروًزا بامل�سامري. كنت اأقف قريبا من مدخل 
حمد«،  »ي�سقط   : ي�سرخون  وهم  بهم  حلقوا  اآخرون  ال�سباب،  من  جمموعة  له  ت�سدت  الطوارئ. 
لي�س وقتها، نريد  اللحاق بهم، ورجوتهم: »ل ترددوا �سعارات �سيا�سية مهيجة، هذا  منعناهم من 
الهدوء ملعاجلة النا�س.. رجاء �سلوا على النبي«.. فرددوا ورائي :« اللهم �سلي و�سلم على حممد واآل 

حممد«. هذه ال�سلوات تهدئ امل�ساعر اجليا�سة. 

ذات مرة قبل احلادثة اأعاله بفرتة، وقف اإبراهيم الدم�ستاين على املن�سة قائال: »رجاء ل تنادوا 
امليكرفون  اأعطيت  وملا  �سيا�سية«.  �سعارات  تطلقوا  ل  �سرفاء،  نا�س  بينهم  فمن  خليفة،  لآل  باملوت 
اأكدُت: »لقد �سمح لنا ويل العهد بالعت�سام يف الدوار ولي�س هنا«. مل اأكن اأ�سجع على الحتجاج يف 

�ساحة مواقف الطوارئ. اأنبههم من اأجل ف�سح املمرات والطرق للمر�سى. 
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خيمة الطوارئ
قبل �سربة الدوار الثانية بثالثة اأيام �سدر اأمر من اإدارة وزارة ال�سحة، اأن تن�سب خيمة طبية يف 
�ساعات.  اأربع  ا�ستغرقنا يف جتهيزها  �سريرا طبيا،   20 ت�سع حوايل  الطوارئ، خيمة كبرية  �ساحة 
تربعنا بوقتنا الكامل، براحتنا. ياأتي الليل في�سعب على الن�ساء من الكوادر الطبية اأن تغادرن اإىل 
بيوتهن، كنا نحن املتطوعني جنل�س خارج امل�ست�سفى من اأجل عدم اإرباك الكوادر الطبية يف الداخل، 
وكاأننا حرا�ٌس على اأعتاب اأبوابه، ونحن نرتعد من برد الليل، لكن حب الوطن والواجب ير�سح لنا 
الأمن  قوات  �سرور  من  واملالذ  املبيت  هو  امل�ست�سفى  اأ�سبح  ال�سعبة.  املهام  هذه  على  يعيننا  دفئا 
ت�ستطيعني دخول  »ل  ليوؤكد:  بي زوجي  يت�سل  اآمنة.  الطرق غري  ال�سارع،  بكل حركة يف  املرتب�سة 
ال�سهلة، ابقي هناك اأ�سلم لك«. ثم فيما بعد، تدخل قوات درع اجلزيرة ليتحول املكان الأ�سلم اإىل 

ثكنة ع�سكرية . 

وحتت ظروف النكبة الأمنية مل ن�ستطع ح�سور جنازة ال�سهيد علي الدم�ستاين يف 14 مار�س/اآذار 
الذي ده�سته �سيارة على كوبري الدوار، هذا بالإ�سافة اإىل �سبب اأهم وهو نداء الواجب الإن�ساين 
الأوامر  يلبون  ومتفانني  متعاونني  اجلميع  كان  الأ�سعب.  للحظات  وجهوزيتنا  وا�ستعدادنا  واملهني، 
فيما بينهم بدون اأية ح�سا�سيات. ننتبه لكل �سغرية وكبرية، ل يغيب عن بالنا امل�سعفون القادمون 
قليل  من  واملتي�سر  الطوارئ،  داخل  نف�سه  ال�سيء  ونفعل  كانوا جوعى،  اإذا  واملاء  بالأكل  واإ�سعافهم 
الطعام هو للمر�سى اأول، ونحن ناأكل ما ف�سل منه، هذا اإذا بقي �سيء. لقد اأعطيناهم عيوننا وكل 

طاقتنا التي منلك . 

جمزرة �سرتة 
 بداأ الإرهاق والتعب ياأخذ ماأخذه من طاقتنا واأج�سادنا، كنا ننام يف النهار قليال حني تهداأ الأمور. 
يف ال�سباح اأذهب اإىل البيت لال�ستحمام وتبديل مالب�سي واأعود �سريعا للم�ست�سفى. يف ليلة �سرتة 
اأربع  اإىل  تق�سم  ال�سندوي�سة  �سارت  حتى  ال�سعب  الأمني  للظرف  الغذائية  الإمدادات  ت�سّح  بداأت 
عليها  نح�سل  كنا  ملا  الطوارئ  �ساحة  ولول م�سيف  الرمق  ت�سد  لقمة  الربع،  له  �سخ�س  كل  قطع، 

باملرة . 

يف وقت الع�سر حدث القتل الع�سوائّي، ك�سرت ال�سلطة عن اأنيابها ونقمتها على النا�س، فتعر�ست 
طواقم الإ�سعاف لال�ستهداف ال�سافر حيث تعر�سوا لل�سرب والقمع دون وجه حق. ال�سيدلين اأحمد 
ال�سحي  �سرتة  مركز  لُيِمدَّ  اليوم  ذلك  يف  اخلا�سة  ب�سيارته  ذهب  الآن  ال�سجن  يف  القابع  امل�ستت 
بالحتياجات من الأدوية من مركز ال�سلمانية الطبي. اأما ال�سيد حممد عبد الرحيم رئي�س الإ�سعاف 
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�سابقا يف م�ست�سفى ال�سلمانية مع د. اأمني ال�ساعاتي منعا من دخول �سرتة و�سربا واأهينا. اأذكر اأّنا 
 )slipped disc( حملنا عبد الرحيم برفق خ�سية اأن تت�ساعف م�سكلته يف انزلق غ�سروف الظهر

، ولالأ�سف �سهد هذا الأخري �سد الكوادر الطبية فيما بعد .

و�سل اأحد الإ�سعافات ونزل منه د. اإبراهيم العرادي ود. حنني البو�سطة التي هرعت اإىل ح�سني 
تبكي، قالت : »واحد �سربني كف وذلني«. هذا يوم األيم ل ُين�سى. قال اأهايل �سرتة اأنهم راأوا �سيارة 
»فان « )Van( بي�ساء عليها ر�سم هالل اأحمر، و�سائقا يلب�س الروب الأبي�س، كانت تتخفى بهوية 
�سيارة الإ�سعاف لتطلق ال�سوزن على النا�س. فيما بعد اأطلقنا تعميما يف )في�سبوك(، و)وات�س اآب( 

اإىل النا�س األ يدخلوا اإ�سعافا اإل وهم متاأكدون اأنه اإ�سعاف امل�ست�سفى وعليه ا�سم وزارة ال�سحة . 

جاءتني فتاة عادية ل اأعرفها، بهرتني ب�سجاعتها و�سهامتها، لقد اأعطتني مفاتيح �سيارتها )الربانيو( 
اجلديدة وقالت يل: »هذه �سيارتي يف خدمتكم اعملوا بها ما ت�ساوؤون«، فاأزحنا من داخلها املقاعد 
كي ي�سهل تديد اجلرحى فيها وانطلقت اإىل �سرتة. اأي�سا هناك ن�ساء من الكادر الطبي، من �سكنة 
اإىل اجلرحى، قمن بعمل  �سرتة ومن يعرفن قراها واأزقتها، انطلقن ب�سياراتهن ير�سدن امل�سعفني 
بطويل. يف هذا اليوم توا�سل جلب اجلرحى حتى ال�ساعة 11 م�ساًء حتى بلغ عددهم 785 حالة، من 

حالت اختناق وجرحى وغريه . 

اإال ال�سهيد اأحمد فرحان 
تاأملت  اأحمد فرحان، راأيت راأ�سا ملفوفا مبالءة بي�ساء، نعم مل يكن �سا�سا.  حني قِدموا بال�سهيد 
وجهه املريح والو�سيم، تاأملت عينيه ن�سف املفتوحتني. كاأنه ينظر اإلينا، كاأنه يكلمنا، علينا النتباه 
ملا تقوله هاتان العينان ال�سهالوان، و�سعت يدَي على رقبته كي اأج�س النب�س واإذا باأحدهم مي�سك 
ويختنق  روىل  عيون  )تلمع  اأوقفتني  التي  اليد  م�سكة  اأن�سى  ما  �سهيد«.  »هذا  يو�سو�سني:  وهو  يدي 
�سوتها( كانت النا�س ت�سج بالبكاء والعويل والتكبري لأنهم راأوه قبلي، اآخرون �سقطوا مغمى عليهم، 
النا�س ت�ساألني يف املمر: »عاي�س لو ميت؟« اأرد :»اإن �ساء اهلل عاي�س«. ماذا يف و�سعي اأن اأقول واأنا 

اأتوخى منهم التهدئة.

انفعالتهم  على  ال�سيطرة  على  قادرين  غري  ونحن  متعبة  النا�س  باملئات.  يتدفقون  اجلرحى 
وهيجانهم، لأننا اأي�سا غري قادرين على حتمل هذه املناظر واملاآ�سي. فنحن الكادر الطبي كم راأينا 
يف عملنا جرحى، كم راأينا دماء تنزف من الإذن، الأنف، الراأ�س اأو من اأي مكان لكن اأن نرى راأ�سا 
مفتوحا خاليا تاما من اأح�سائه، من املخ، هذا مل نعلمهم اإياه لأنه مل يخطر يف البال ول يف اخليال. 
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اأُدخل فرحان غرفة الإنعا�س واأنا كنت خارجها، هنا اأتاين اأحدهم واأدار يل فيلم الفيديو لل�سهيد 
الريح. يف هذا  تتقاذفها  نافذة  كاأنها م�ساريع  وي�سرة  راأ�سه مينة  تتدىل قطع  مفتوحا  راأ�سا  لأرى 
فيه  رع  �سُ الذي  املكان  البرتول،  حمطة  من  املخ  جنيب  »لزم   : وقال  جاءين  من  اأذكر  ل  امل�سهد 
ال�سهيد«، فيما اأ�ستلم مكاملة هاتفية من �سرتة: »اجنان جتون تاخذون املخ ما نقدر نطر�س اأحد؟« 
األح  يكفي«.   .. �سهيدا جديدا  نريد  »ل   : ب�سدة  لكني رف�ست  اأ�ستاذة«  بروح  »اأنا   : اأحدهم تربع   ..
معينة  اأتبع طريقة  كنت   .. �سالمتك  بنف�سي من  لأتاكد  تعود  اأخربين حاملا  اإذن  له  قلت  بالذهاب 
فحني اأر�سل اأّي اأحد من امل�سعفني اأدّون ا�سمه، ورقم هاتفه، ومنطقة �سكنه، واأطلب منهم اأن ياأتوين 
املخ  لفائف  بجلب  املتربع  ال�سجاع  ال�ساب  هذا  و�سل  وفعال  ب�سالم.  و�سولهم  من  لأتاأكد  �سخ�سيا 

املهرتئة ليقول يل: »الأمانة و�سلت«. اآااه .. جلمت اأملي وفزعي وقلت له » خذه للم�سرحة «. 

الراأ�س  تذكرت  كلما  فرائ�سي  ترتعد  فرحان،  اأحمد  ال�سهيد  حالة  هي  علينا  مرت  حالة  اأ�سواأ  اإن 
املف�سوخ، وتلك النظرة املليئة بالأ�سف والع�سّية على الن�سيان، اأتاأملها يف خيايل حني التقت عيوين 
بنظرته احل�سرى، كاأنه يكلمنا ويقول: »انظروا ماذا فعل الظلم بي«. وتارة كاأنه يعتذر: »�ساحموين 

مل اأ�ستطع اأن اأفعل �سيئا لكم، لقد هزموين وقتلوين غدرا«. 

ب�س اأحمد فرحان غري، حني خرجت من ال�سجن كانت زيارة بيت ال�سهيد فرحان هي اإحدى اأولوياتي. 
ذهبت اإىل اأهله وحني عانقت والدته بكيت كثريا، وملا �سلمت على والده بكيت، وحني التقيت عبد 
املنعم من�سور البطل الذي حمل البطل اعت�سرين الأمل وعال نحيبي، يعّز علي األ اأعزيهم يف وقت 
العزاء لكنا كنا حتت وطاأة الوح�سية التي منعتنا من واجبات كثرية، واأحمد فرحان �سيبقى يف قلبي، 

مثل ولدي .

َرْت َملََكْت.. اإذا َح�سَ
ُتهادن، ل  اأّنها ذات �سخ�سيٍة قوية، ل  �سيعرف  14 فرباير/�سباط،  ال�سفار قبل  من يعرف روىل 
جُتامل، �سارمة، ل تخ�سى عواقب اأفعالها مهما بلغت خطورتها، ويف ذات الوقت فاإّن ِح�سنها حناٌن 
ُمتدّفق يحت�سن كلَّ دمعة. يقول عنها اأ�سدقاوؤها حني تكوُن يف حِمنة وتراها اأماّمك تلقائًيا تندفع 
اإىل ِح�سنها باكًيا، تتك�ّسُر الدموع على �سدِرها، وَي�سُكن َروُع القلب بَهْدَهَدِتهاª. ولأّنها رئي�سة جلنة 
دعم مر�سى ال�سرطان، فقد حر�سْت على دعم جميع الن�ساء الالتي تّكنْت من الو�سول اإليهن مّمن 

تعّر�سَن لالإ�سابة بال�سرطان، لهذا �ُسّميْت رفيدة البحرين، اأو تريزا البحرين.
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مُب�ساك�ساِتها،  �ساخبُة  بح�سورها،  ملكْتُه  املكان  ح�سرْت  »اإذا  اأّنها  روىل  عن  ُعرف  اجتماعًيا، 
ب�سحكاِتها املَُجلِجلة، )بقف�ساتها( مع ال�سغري والكبري، امراأٌة ممتلئٌة حيويًة ومرح، ما مل ت�ستدِعها 

ال�سدة والكرب«. 
 

مع اأحداث 14 فرباير، وبداية القمع الذي اأ�سفر عن �سقوط قتلى وجرحى وم�سابني، رك�ست روىل 
ببيا�س قلبها الذي اأدماه الأمل على اأبناء بلدها، وببيا�س ثوبها الذي انفتح كجناحي طري، راحت 
اإىل �سياراٍت خا�سة، كان  الثوار يحملونهم  والغارقني يف دمائهم.هرعت فزعًة مع  ت�سمُّ اجلرحى 

ذلك يف اخلمي�س الدامي 17 فرباير/ �سباط.
 

ويف 15 مار�س/ اآذار يوم مذبحة �سرتة، رابطت روىل يف املُ�ست�سفى ُتار�س واجبها املهني والإن�ساين. 
ولأّنها ذات مكانة ُمقّدرة بني طاّلبها وُزمالئها، فقد كانت كلمُتها م�سموعة، َطَلَبُتها ينتظرون منها 
الإ�سارة، تدفع �سيارات الإ�سعاف، تنع �سباًبا ُمندفًعا خ�سية �سالمته. ويف كلِّ الأحوال ياأتيها اجلواب 

: حا�سر اأ�ستاذة. 

مراآة البحرين التقْت روىل، اأخذْت منها تفا�سيل جتربتها داخل املعتقل، الذي دخلته َثَمن ُمعاجلتها 
للجرحى وامل�سابني من املحتجني. يف احللقة الأوىل حتدثنا عن رول يف دوار اللوؤلوؤة، وابتداء من 

هذه احللقة  �سرنوي على ل�سان روىل جتربنها يف ال�سجن.

ُهنا التحقيقات..
اجتمعُت مع عائلتي يوم اجلمعة، اآخر جمعة ت�سبق اعتقايل، هّياأت زوجي واأخي لذلك، اأو�سيت: ل 
تخ�سوا علّي. اأعطيتهم رقم هاتف حماميَّ اخلا�س، كذلك اأرقام زمالئي كي ي�ستطيعوا ُم�ساعدتي، 

وُهنا بكْت ابنة اأخي وهي تقول : »ل تقويل ذلك، قد ل ُتعتقلني!«.
 

ُتكمل روىل: كنُت جال�سًة على عتبة مدخل بيتي اأ�سرب ال�ساي، للتو غادرتني كلٌّ من الدكتورة نهاد 
ال�سرياوي والدكتورة جليلة العايل. ُكّنا متهيئاٍت للحظات ال�سعبة القادمة ل حمالة. بعثُت بر�سالة 
ية لل�سديق اإبراهيم الدم�ستاين اأ�ساأله : �سحوال اأولدك؟ جاءين الرد: احلمد هلل.  �سككُت يف  ن�سّ
رده الذي مل ياأِت بال�سكل الذي اأتوقع. ثم عاد ُمت�ساًل بي، اأجبْت: اأهاًل اإبراهيم. يباغتني ردٌّ �ساعق 

: »ُهنا التحقيقات .. نريد اأن ندرد�س معك«.  
 

واأّنهم كلموين من خالل هاتفه. كانت ال�سابعة والن�سف م�ساًء،  اأنَّ الدم�ستاين قد اعُتِقل،  عرفُت 
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اإليكم غًدا، ل تتوّفر لديَّ �سيارٌة الآن. رّدوا بلهجٍة اآمرة:  فاعتذرُت لهم عن احل�سور. ُقلت: �ساآتي 
 « تعّنتهم:  زاد  اأف�سل.  غًدا  نائم،  وزوجي  لياًل  الوقت  �سار  ثانيًة:  اعتذرُت  وتعايل.  تاك�سي  اركبي 

اجتني واإل جنرجرك من بيتك؟« 
 

اأنِت   : يل  قال  لبا�سي،  وعن  ات�سالهم  عن  اأُخربه  باملُحامي  وات�سلُت  اأنيقة  ر�سميًة  بدلًة  ارتديت 
اإىل لبا�ٍس ب�سيط وُمريح، ففعلت. ات�سلُت باأخي  مطلوبٌة لالعتقال ولي�س للدرد�سة، غرّيي لبا�سك 
واأعزِّ �سديقاتي لأخربهما بذلك. اأخذين زوجي اإىل ُهناك. يف الطريق بني الع�سر الدقائق والربع 

ال�ساعة كانوا يّت�سلون لي�ساألوا: اأين و�سلِت؟  
 

عندما و�سلت منعوا زوجي من الدخول وقالوا له: تعال بعد �ساعتني ون�سف لتاأخذها. خلعُت ال�ساعة 
بني  دخلُت  اإن  ما  لكن  اطماأنيت،  ُهنا  داعي«  يف  »ما   : ال�سرطية  قالت  زوجي.  واأعطيُتها  والدبلة 
خمالبهم حتى �سمدوا  عينّي، وكّبلوا يدّي خلف ظهري. و�سربني رجٌل هو ذات الرجل الذي فتح لنا 

البوابة، من حركٍة معّينة عرفُته. 

ل�سُت روىل ال�سفار
وقفُت مع�سوبة العينني، ُمقّيدة اليدين خلف ظهري، اأُجّرُب اأوىل وجباِت التعذيب، اعتربُت نف�سي يف 
ها جُمربًة اأو ُمكرهة، لكّني �ساأقهرها بالنت�سار. قطعُت على نف�سي هذا الرهان.  مغامرة وعلّي خو�سُ
اأنا الآن ل�سُت روىل ال�سفار، اأنا �سهى ب�سارة، �ساأخرُج من هنا ل حمالة كما خرجْت �سهى ب�سارة، 
بداأُت در�سي الأول مع نف�سي، اأتلو يف �سّري على نف�سي وهي ُت�سيخ ال�سمع وُتنّفذ الأمر، اأتلو عليها 
دعاء الفرج. اأُغالب الأمل برحمة الدعاء، اإّنه حمفوٌظ يف قلبي و�سريرتي، اأوّزع بركاته على جميع 
ج�سدي الرازح حتت �سياطهم، فاأَخرُج من اجل�سد واأتركه لهم يركلونه وي�سفعونه، لكنَّ روحي هي 
ُملٌك يل، تبقى حّرًة ُمتحّررة من دناءاتهم وبذاءاتهم التي مل اأعرفها قباًل، ولن اأ�سمح لها اأن تتمّكن 

مّني اأو تهزمني. 
 

قب�ساتهم  اأنياب  من  فاأَخرج  والتحدي،  التمّرد  باإ�سرار  التالوة  اأُعيد  الطريقة.  هذه  ابتكرُت 
وُق�سبانهم، بذلك اأُنع�س الأمل واأُحييه قبل اأن يتعرّث اأو يتقهقر، اأجعله �سعلًة ُتبّدد اخلوف والظالم. 
�سنوف  �سّتى  ُمقاومة  على  عظيمة  قدرٍة  من  تعاىل  اهلل  وهبني  مبا  نف�سي  اأكت�سف  املحنة  هذه  يف 
الإذلل واخلوف، فاحلمد هلل الذي �ساعدين على قدرة النف�سال عن اجل�سد، عن الأمل باأق�سى ما 

ا�ستطعُت يف وجه اأعتى اجلالدين حقًدا وق�سوة.  
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لن اأبكي
�سعري  �سّدوا  الثالث  اليوم  والن�سف فجًرا. يف  الثالثة  اإىل  الثالثة ع�سًرا  تبداأ من  التعذيب،  فرتة 
ال�سعر. ومن  املق�س خُل�سلة  ورائي �سوت ق�سمة  اأتذّكر من  اأكاد  وُمهينة،  وه بطريقة عنيفة  وق�سّ
ا اأتذّكر كيف عّلقوا على ظهري ورقًة مكتوًبا عليها ما معناه : ا�سربها، ا�سفعها، لك اأن  ورائي اأي�سً

تفعل بها ما يحلو لك.  
 

ُتكمل روىل: ُهناك يف ق�سم التحقيقات يطوُل العذاب كلَّما طال العناد، والعناُد من طبعي ول �سيما 
مع هوؤلء املُجرمني. امتّدت الأيام اأ�سبوًعا ُبغيَة ك�سري والتلّذِذ باإذليل، ولكن هيهات اأن ينالوا من 

روحي وكرامتي. احرتفُت ال�سرب مبعونة اهلل، وا�ستلهمُت من �سهى ب�سارة �سمودها. 
 

يف اأول ليلة وقفُت مع�سوبة العينني، واليدان ُمكّبلتان خلفي، وبرد املكّيف على اأخف�س درجاته ُيثلج 
اأطرايف، وي�ستبدُّ مبفا�سلي، كان ذلك يف يوٍم من اأّيام الربيع يف البحرين، حيُث الطق�س بارٌد ن�سبيًّا 
يف هذا الوقت، والتاريخ ُي�سّجل : الإثنني 4 اأبريل/ ني�سان 2011 اأوؤمر اأن اأقف دون حركة، �سامتًة 
دون تنهيدة حتى، مينعونني من ال�ستناد اإىل جدار ُيريحني، يوقفونني بعيدًة عنه، ي�سمون رجلّي 

ملزيٍد من التعب والإرهاق فاأ�سقط ُمغ�سًى علّي.
 

عيد على  اجل�سد لهم، يعيى، ي�سقط، لكن الروح الوّثابة ُتنه�سه ثانيًة، واقًفا، �ساخًما. ياأتي نهاٌر ثاٍن فاأُ
نف�سي در�س اجَلَلد، واأ�ستعني بالدعاء نف�سه. باملنا�سبة دعاء الفرج كّنا نتلوه يف جتّمعات الحتجاج 
ب�ساحة ق�سم الطوارئ بال�سلمانية، هذا الدعاء ُيالم�س �سغاف قلبي وينقلني اإىل مكاٍن رحيٍم واآمن، 
ا نتلوه يف ُغَرف الإنعا�س يف ذروة امِلحنة،  ويعني يل الكثري من فرط الرتياح الذي اأ�سعر به، كّنا اأي�سً

فبه ت�سكُن خواطر النا�س وجروحهم.

ملاذا ُيفتِّ�سون دمي؟  
خالل الأ�سبوع الأول واأنا ُمكّبلة باأ�سفاٍد موجعة، كانوا ياأخذون عّينًة من دمي ويتمُّ ذلك يف ُمنت�سف 
الليل، عادًة اأُفاجاأ بدون ا�ستئذان اأو تهيئة ب�سحب يدي فيغر�سون اإبرة م�سِّ الدم دون تعقيم، واإن 
الفح�ساء  ُمفردات  كلِّ  لإطالق  اللغوي جاهٌز  قامو�سهم  بذيئة،  ب�ستيمٍة  اأحلقوين  اآهه  �سدرت مني 
الفاقعة. يقب�س اأحدهم على فكي بهمجية، يفتح فمي وياأخذ عّينًة من  اللعاب، كان ذلك يتمُّ كلَّ 
يومني. ذاَت مّرة اأُخذُت للقلعة لأخذ هذه التحاليل، حتى دمي ُيخ�سعونه للتفتي�س، لكن ملاذا؟ هذا 
ا  الأمر ُيرعبني لأنني ل اأعرف ملاذا يفعلون ذلك؟ هل هو لفربكة م�سرحيات اأخرى تدينني، خ�سو�سً

ا من تكرار ذلك؟   واأّن مرفقي اأ�سبح ُمزرقًّ
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�سبعة اأيام بال نوم..
�سبعة اأيام من الال نوم والتعذيب املُ�ستمر ليل نهار، مع�سوبات العيون، جليلة العايل ونهاد ال�سرياوي 
اأّنهن �سياأخذننا لل�سعودية، قلُت يف  اأوهمننا  واأنا، �سارْت بنا ال�سيارة ما ُيقارب ال�ساعة والن�سف، 
�سري: اأكيد اإىل الدمام. ولكن بعد اأن نزلنا من ال�سيارة �سمعُت كالًما هام�ًسا يدور بني ال�سرطيات، 
اأ�ستاذة روىل ال�سفار، اآي  قالت اإحداهن وهي مُمّر�سة عرفتها من �سوتها لأّنني دّر�سُتها: »هذي 

عليها، ح�سافة عليها.« حّتى تلميذتي تتهمنني باجلرم. املهم عرفُت اأننا مل ُنغادر البحرين.
  

ق�سم  اأن  فاعتقدُت  خا�س«  بحمام  غرفة  لها  وحدة  وكل  �سكن،  �سقق  »بنوديج   : ال�سرطية  قالت 
التحقيقات هو �سكن بنات. واإذا بي اأتفاجاأ من الأعداد الهائلة من الن�ساء يف ذلك التوقيف، ن�ساء 
املخدرات والدعارة. �ساألت : كيف هي القوانني هنا؟ رّدت ال�سرطية: »بعدين بتعرفني« كنُت مبهورة 
وُمرهقة وُم�ستاءة وم�سدوهة من هذا الفوج الن�سائي الغريب عّني وعن عاملي، اأتلّفُت حويل واأت�ساءل 
اأين اأنا؟ فُيقاطعني �سوؤال ال�سرطية؟: من ال�سديقة الأكرث ُقرًبا منك؟ قلت : ل فرق كّلهن قريبات، 
كّلهن �سديقات. ففّرقونا كل واحدٍة يف زنزانة مع اإحدى تلك الن�سوة. بالزنزانة �سريٌر ذو طابقني 
الأعلى  الأعلى، ويف  اأنام يف  اأن  ُمدمنة خُمّدرات. طلبُت منها  املكان مع  اأتقا�سم  اأن  ن�سيبي  وكان 
�سريٌر خاٍل من الو�سادة واملالءات، اأو حتى حلاٍف يدفئني من برد املكيف القار�س الذي بات وكاأّنه 

يعاونهم يف البط�س بنا. 
 

اعتليُت ال�سرير بثيابي الو�سخة، ل اأملك اإل فوطتي، رغم ذلك �سعدُت اأنني �ساأُمّدد ج�سدي واأُريحه 
بعد اأ�سبوٍع كامل من الوقوف يف العذاب والآلم، اأخرًيا �ساأنام. التحفُت فوطتي لكّنها مل ُتعّني على 
الربد. ظّل ج�سدي يرجف ويرتعد فريتعد معه ال�سرير. ا�ستيقظْت �سريكتي يف الأ�سفل وترّبعْت يل 
بلحافها، ورغم اأّنني من النوع الذي يو�سو�س كثرًيا يف اأمور النظافة، واأتخّوف من ا�ستخدام اأغرا�س 
الآخرين، اإل اأّنني َقِبلُت عر�سها، غّطتني بحنان وحني �ساألُتها واأنِت؟ قالْت : �ساأت�سرف. هذه املراأة 

لن اأن�سى لها هذه الرحمة ما حييت.
 

اأّنه  ال�سوت  مّيزُت  ق�سرية  ده�سٍة  بعد  اأفزعني،  �سراخ  من  �سديدين  وانزعاٍج  برعب  ا�ستيقظُت 
الأذان، كان َي�سدر من ُمكرّبات ال�سوت على اأعلى درجة مُمِكنة. اإنه الفجر اإًذا، طلبُت اأن اأُ�سّلي، 
طلبُت احلّمام، رافَقتني اإحدى ال�سرطيات للحّمام كي ت�ستعِجلني باإزعاٍج ُمتوا�سل، ُهناك ل نذهب 
للحّمام على راحتنا، ولق�ساء احلاجة، اأّي حاجة، ُكّنا ُنعطى دقيقًة واحدة فقط، لال�ستحمام ثالث 
دقائق فقط. تقف ال�سرطية وراَء الباب ت�ستعجلنا بالطرق املُتوا�سل. بعَد اأداء ال�سالة ُتذاع اأغاٍن 
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وطنية بنف�س درجة ال�سوت العايل ب�سكٍل ُمتوا�سل وُمزِعج حّتى ال�سابعة �سباًحا. ا�ستمرَّ هذا الو�سع 
اإىل �سهر يونيو/ُحزيران حيث اأخذوا ب�سكوانا.

يف مكتب ال�سيخة نورة اخلليفة
اأمَرْت  اخلليفة  نورة  ال�سيخة  ظهري.  وراء  اليدين  ُمقّيدة  العينني،  مع�سوبة  واأنا  مكتبها  اأدخلوين 
اأحدهم: »�سيلوا الع�سابة؟«. ما زلُت واقفة، قالت ال�سيخة: اأعطوها ماء. �سربُت املاء، اعتدلْت يف 
جل�ستها، نظرْت اإيلَّ وقالْت: اأنت تكرهني النظام، قلِت »ي�سقط حمد«، وعندِك اأ�سلحة، واأنِت طبيبة. 
اإثارة مو�سوع  اأيام  2005 -تق�سد  ُمنذ عام  اأنت حتت املجهر  اأهاًل و�سهاًل بِك يف مكتبي. لعلمِك 
املُطاّلبة بتطوير هيكل الكادر التمري�سي- واأنا يف انتظار اأن تاأتي اإىل مكتبي ُمنُذ ذلك الوقت. ُهنا 
واأردُّ  اأنفيها  واأنا  املوّجهة يل،  التهامات  يكتب  ال�سرطي  اليوم. ظلَّ  يّدخرون يل هذا  اأنَّهم  اأدركُت 
بنربٍة راِف�سة: ل .. ل، قالْت: »ما يفيد وياها الكالم«. جاء اأمٌر تلقائي، اأتى يل ثالثة رجال، واحٌد 
منهم اأعرفه لو اأراه ثانية اأُمّيزه، انهالوا علّي بال�سفعات كيفما اتفق يف كلِّ مكان، ثم اأرجعوين اإىل 

الزنزانة، و�سعقوين بالكهرباء.

بع�سنا  ت�سرب  اأن  حُتاول  كما  جهة،  من  لت�سربنا  فجرا   3:30 ال�ساعة  تاأتينا  نورة  ال�سيخة  كانْت 
واأّنك فعاًل  َكذا  تقول: ُفالنة قالت عنِك  كاأْن  الأخريات،  النزيالت  اأنا مع  اأخرى،  ببع�س من جهٍة 
كذلك، وُتوا�سل: »ب�س اأنا ما يهمني اإذا هم قالوا اأنك كذا«، اأي اأنها تفتعل ُتهًما وتن�سبها لأخريات، 

وهي توا�سل ال�سرب.

امراأٌة مل تتكّلم
يف اإحدى الليايل جاءْت امراأٌة تتفّقد الن�ساء املُعتقالت، مل تنِب�س باأيِّ كلمة، مل نرها نحن الثالث 
حيُث ُكّنا مع�سوبات العيون، عرفُت اأنها امراأة ُمنُذ ُدخوِلها علينا، من خطوات كعبها، من حفيف 
مالب�سها، وَخ�ْسَخ�ْسة اأ�ساورها، ومن عطِرها الذي �سجَّ به املكان. كانْت تتكلَّم باحرتاٍم �سديد، وكلُّ 
ه لها ت�سِبقها كلمة »�سّيدي«. قالْت لها ال�سيخة نورة: �سّيدي، هذي روىل ال�سّفار، وهذي  كلمة توجَّ
تلك  وانتهْت اجلل�سة. خرجْت ب�سمِتها مثلما دخلْت. من هي  ال�سرياوي، وهذي ندى �سيف.  نهاد 

املراأة؟ ل اأعلم، لكّن اإح�سا�سي يقول اأّنها �سيخة لها منزلة كبرية بينهم. 

نورة اخلليفة مّرًة اأخرى
اأُغمي علي، وملّا  اأول كف »�سفعة« جاءين  اأّن  اأذكر  اأين �ستاأتينا ال�سربات وال�سفعات،  ل نعلم من 
اأفقت اأُطِبقْت على اأُُذينَّ بقّوة يدان يف باطنهما جهاَزي �سعٍق بالكهرباء. هذا ال�سعق الغادر ُيفاجئنا 
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راأ�سي  يف  وتدخل  الأُُذن،  يف  قويًة  رّنًة  فُيحدُث  اخللف،  من  تاأتي  الغدر  �ِسَيم  كلُّ  طبًعا  ورائنا،  من 
الكهرباء كاأزيز الطائرة، ب�سكٍل قا�ٍس وموؤمٍل حدَّ املوت، فاأ�سقط يف غيبوبٍة ق�سرية.  تّيار  ذبذبات 
حني اأُفيق اأ�سعر بالتيه، ل اأذكر اأين اأنا، ول ملاذا اأنا ُهنا، ول ماذا قلت، ل �سيء. هو نوٌع ُي�سّمى يف 
درا�سة علم الطوارئ )Concussion(، وبالعربية »ارجتاج«، ويف هذه احلالة يهتزُّ الراأ�س، وتليها 
هّزة عظمة اجُلْمُجَمة، ويتبع ذلك هزاٌت يف لفائف املخ، فتوؤّثر �سلًبا على وظيفة املخ بالن�سيان والتيه 
الذي ذكرْت. وبالكاد اأُفيق من ال�سعق الكهربائي ومما اأنا فيه، لأ�سمع ال�ستائم البذيئة. بعد هذا 
فني  احلال تاأخذين ال�سيخة نورة بنف�سها اإىل مكتٍب ُعلوي، كانت تدفعني دفًعا على الدرج وهي ُتعنِّ
اأ�سمع يف ح�سورها �سوت رجٍل قبيح الل�سان  اإن �سا اهلل مثل ما عليِت قلبي«، ثم  قائلة: »اهلل يعلج 
قذرٌة  وهي  معرفُتها  يل  اأين  ومن  �ُسوقّية،  ُمفرداٍت  مّرة  لأّول  اأ�سمع  بالغت�ساب،  دين  ُيهدِّ واخُلُلق 

ووقحٌة حد التقّزز؟

َي�سقط علّي ال�سرب بالأيدي، باأيٍد كبرية وثقيلة َتنِزل كاجُلّثة على ج�سدي. وملزيٍد من التحقري والأمل، 
ا، ل ُيفيد الب�سق، مل تنهزم  اأُ�سرب بالأحذية. كلُّ هذا لي�س كافًيا، هذا العناد ُيراد له ب�سٌق اأي�سً
اأو تتو�ّسل، ياأتي التحّر�س اجلن�سي، )ُعذًرا اأخجل اأْن اأ�سّور امل�سهد(، ومن ثمَّ التهديد بالغت�ساب، 
اأنه رجٌل �سخم الُبنية، خُميف، ت�سدر  يبدر من رجٍل تقول حوا�س ال�سمع وال�سم والإدراك عندي 
عنه روائح الكحول خُمتِلطة برائحة ال�سجائر. مفعول اخلمر ما زال يعتِمُل فيه، يتبنّي ذلك من ثقل 
ل�سانه الذي يتفّن يف قذف كالٍم �سافٍل، داعٍر، فاح�ٍس لأق�سى احلدود. ياأتون بهم واحًدا تلو الآخر 

يتناف�سون يف اأدوار قبيحة، مع ذلك �سعرُت اأّنه جُمّرد تهديد ومل ُيِخفني. 

يف مكتب ال�سابط بن حويل
يف اإحدى اجلل�سات التي كانت يف النيابة العامة، يف مكتب ال�سابط مبارك بن حويل، تفاجاأُت به 
ي�سربني. قلُت له: اأمل تِعدين باأّنك لن تفعل، لن ت�سربني، فردَّ غا�سًبا: »ب�سربج وبقتلج بعد اإذا ما 

تتعاونني معانا«

اأخرى �سمعُت و�سو�سًة بني رجلني دون علمهما مبدى �سمعي، فعادًة تقوى حا�سة ال�سمع  ويف جل�سٍة 
ل الب�سر بع�سابة العني، قال اأحدهما لالآخر: »عطني اإياها ب�س ليلة وحدة« ردَّ عليه: »ل  حني ُيعطَّ
هذي مـَرة عودة خلها .. جايني بنات �سغار« ُهنا عرفُت اأنهم �سياأتون بطالبات املدار�س واجلامعات. 

وللعلم، ال�سابط بن حويل عّذب وحّقق وكان �ساهًدا على كلِّ انتهاٍك جرى ُهناك. 
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هدية
ذات يوم غمرتني ِغبطٌة لذيذة، كان قلبي املُتعب يغ�ساُه بل�سم، رغم اأّنني يف غرفة التعذيب، حيُث 
قادوين اإىل غرفٍة كي ُي�سمعوين ا�ستجواًبا لطبيبني، كان هذان الطبيبان هما الدكتور حممود اأ�سغر 
القائدة  اأّنني  يقول  اعرتاف  لنتزاع  يهِدفون  اأنا.  هو  ال�ستجواب  مو�سوع  العكري.  علي  والدكتور 
»هي  يقول:  اأحدهما  �سمعُت  احتالله.  يف  واملُ�ساركة  املُ�ست�سفى،  يف  العارمة  الفو�سى  يف  املُت�سّببة 
ة بها،  قيادية بالدرجة الأوىل، هي تقول والنا�س ت�سمع، هي تاأمر والنا�س ُتنّفذ، لها كاريزما خا�سّ

حني حت�سر تلك املكان واملكانة«.

احت�سنتني ال�سعادة، لي�س ب�سبب الإطراء، لكن لأيّن علمُت يف تلك اللحظة اأّنهما على قيد احلياة، 
مل ميوتا، حيث اعُتقال قبلي يف 17 مار�س/اآذار، وُكّنا يف غياهب ال�سجن جنهل ما يحدث حولنا، 
ر يف ذلك الوكر الوح�سي. كنُت  وما مُيكن اأن يح�سل لزمالئنا، املوت هو احلا�سر الوحيد واملُحا�سِ
اإبراهيم  راخ  اأيّن �سمعت يف الأ�سبوع الأّول بق�سم التحقيقات اجلنائية �سُ ا  خائفًة عليهم، خ�سو�سً
الدم�ستاين، وعلي العكري، وعبد اخلالق العريبي، �سمعتهم يتعّفرون اأملًا حتت �سياطهم الهائجة بال 
ا. اأيُّ قلٍب يحتّمل ظلًما بهذه الق�ساوة بدًل  راخي اأي�سً هوادة. كما علمُت بعد ال�سجن اأّنهم �سمعوا �سُ
عن التكرمي؟ اآه، هل اأن�سى مرارة الدكتور العكري وهو ذاهٌب للو�سوء ُيردد: اأنت العامل يا اهلل، اأنت 

الأدرى. 

در�ش �سهى ب�سارة 
اعتدُت التعذيب رغم اأّنه �سّبب يل َعَرًجا يف قدمي الُيمنى وقتها، لكن �سارت يل طريقتي يف التعامل 
مع اأي و�سع وُي�سمى)copying mechanism( اأو اآلية التاأقلم اأو التكّيف لأتا�سى مع اأيِّ حالة، 
واعتربُت نف�سي يف مغامرٍة خطرية، وُم�سّطرًة اأن اأعي�س الدور مدفوعًة بالتحدي واخلال�س من هذا 
الهالك، تاًما كاملُغاَمرات التي ُن�ساهدها يف الأفالم، وكيف ينجح الأبطال يف النت�سار فيها. حني 
ن ذاكرتي َخ�سية الن�سيان. اأُرّدد على نف�سي: اأنا  ينتهي وقُت التعذيب، اأ�ستعيُد در�س �ُسهى ب�سارة. اأُمرِّ
ر  روىل ال�سفار، ُتهمتي َكَذا، قلُت يف التحقيق َكَذا وَكَذا، جئُت ُهنا ُمنُذ خم�سة اأيام. اأُرّكز، اأُعيُد تذكُّ
كلَّ ما جرى، وما قيل، وما ُقلْت، واأُرّدده كالدر�س املطلوب حفظه حتى اأتاأّكد اأّن عقلي �سليم، ووعيي 
حا�سر، اأُثابر على حمايتهما و�سالمتهما، ففي العقل حّريتي التي اأبيُت اأن يغتالوها، والتي اأحتاجها 

للدفاع عن نف�سي.

اإ�سارات العيون
الأُخريات، كنَّ حمبو�ساٍت  املُعتقالت  تعّرفُت على  التوقيف مبدينة عي�سى  اإىل ق�سم  اأخذوين   حني 
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يف ُغرٍف ذات نوافذ �سغرية، وحني ذهابي للحمام ومروري على الغرف بنوافذها ال�سغرية نظرُت 
عرَبها فالتقت عيوين بعيون جليلة ال�سلمان. طالعتني بتعاطٍف وود، �سّلمُت عليها باإمياءة وعيوننا 
وجدُتها  هكذا  جميلة،  �سبّيًة  راأيُت  الأخرى  النافذة  وعرب  عليك.  ل  �سمود،  تقول:  اإ�ساراٍت  ُتر�سل 
وعيوُنها تت�ساءل: من اأنِت؟ كانت تلك اآيات القرمزي. وحني حّيت عيوين ندى �سيف اأر�سلْت عيُنها 

�سوؤاًل ثاٍن: بعد انتني اهني؟ »اأنِت اأي�سا هنا؟«.

وُهنا متَّ نقلي، مع الدكتورة زهرة ال�سّماك، اإىل زنزانة ف�سيلة املبارك. يا لف�سيلة امل�سكينة، نائمٌة 
على الأر�س مع �سجينٍة اأخرى ُتدعى اأم علي. ُكّنا 25 امراأة من الطواقم الطّبية وبع�س املعلمات. 
متَّ ترحيل ثالث ن�ساء، موّظفات حلبة الفورميال. فُرَغت الزنزانات اإل من جليلة ال�سلمان، واآيات 
ال�سجن،  يف  فرتٍة  اأطول  معهن  ع�سُت  البقايل.  وفاطمة  كاظم،  ورجاء  احلداد،  وجناح  القرمزي، 
ة. كّلهن كوادر غري عادية، اأ�ستاذات، ُمثّقفات، ُمتعلِّمات، لكّنني تفاجاأت  ولُهن يف نف�سي معزٌة خا�سّ
اأّن كّلهن �سيعة، كلُّ من �سادفتهن �سيعة، كنُت ول زلُت اأرف�س الطائفية، واأذكر اأنه كان يرتّدد على 
اخليمة الطبية يف الدوار �سّنة و�سيعة، فتوّقعت اأن اأرى خليًطا من الثنني، اإل اأنني مل اأَر ُمعتقلًة �سّنية 

اإل نهاد ال�سرياوي. 

قلٌب واحد..
اإعدادي  مدار�س  طالبات  منهن  بحرينية،  معتقلة   250 اإىل   200 بــ  التقيُت  العتقال  فرتة  خالل 
وثانوي، ورّبات بيوت، وُمدّر�سات، وطبيبات. كاأن اهلل اأراد اأن ُيكرمني بالتعّرف اإىل بع�ٍس من خرية 
الن�ساء خالل حجزي هناك. ال�سجن لي�س كذلك اإذا كان مع هوؤلء. كّنا يف رحلة من العمر، نعي�س 
مًعا 24 �ساعة، ل اأذكر اأنه �سدر من اإحداهن ت�سّرٌف غري لئق اأو مزعج. �سرنا اأ�سرًة ُمتما�سكة، 
نتعامل بودٍّ واإخال�س، وقلٍب واحد. ل اأن�سى موقًفا �سهًما من اأم علي، تلك التي �سحبوها من ر�سيعها 
قبل اأن ُيكمل ر�ساعته. طلبُت منها اأن تت�سل بزوجي حيُث م�سى علّي اأكرث من ثالثة اأ�سابيع دون اأن 
 Lulu is( :يعرف عني �سيًئا، وذلك خالل مّدة ُمكاملتها، وهي ع�سر دقائق فقط. قُلت لها قويل له

fine( واأقفلي اخلط، وهو �سيعرف. وفعَلْتها من اأجلي.

قبل اأن اأجتمع مع جليلة ال�سلمان واآيات القرمزي، نزلْت معي وداد البناء ثالثة اأيام، وهي زميلة يف 
اأنام وحدي،  كّلية العلوم ال�سحية. هذه الوداد كاأنها مالك، لفرط طيبتها ورّقتها، جاءتني كي ل 
مّرت علّي كن�سمة ربيع. بعد ن�سمة وداد كافاأين اهلل مبالٍك اآخر، بعمتي، نعم عّمتي )ت�سحك(، ل 
يعلمون ومل يعلموا اأّنها عّمتي �سحر ال�سّفار، وهي ُمعّلمة يف مدر�سة طليطلة، كانت �سمن املُعلِّمات 
الالتي جرى عليهن الظلم، حّلت علّي كهديٍة من ربِّ العاملني لتوؤن�س وح�ستي وُتطمئن الأهل عني، 
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وبعد ثالثة اأيام غادرتني. 

ت�سوير االعرتافات
يف يوم 16 مايو/اأيار، راأيُت فريق الت�سوير كاماًل، كانوا يحاولون اأن يداروا وجوههم ببكوفّية، اأو 
قبعة، اأو لثام. هكذا راأيُتهم، اأّولهم خمرٌج بحريني م�سهور كان ُملّثًما لكن �سكله وقوامه وا�سحان 
بحريني  ممّثٌل  معه  عمله،  فريق  مع  جاء  بال�سم.  ينادونه  كانوا  بالأحرى  بل  البحرينية،  للعني 
والتحري�س،  للطائفية  يدعو  برنامٍج  م�سهور يف  ومذيع  و�سحفي،  �سابق،  تلفزيون  ومدير  معروف، 
اإمالءاتهم  اأرّدد  يل،  ُر�ِسم  ما  ح�سب  بعجالة  �سّوروين  حكومّية.  جهٍة  من  حقوقي  �سخ�ٌس  وكذلك 
املُقّررة يل �سلًفا، خمتومًة باعتذاري للملك. كلُّ فرٍد له اعرتاٌف خُمتَلق خُمتِلٌف قلياًل عن الآخر. 
كانوا  مهّمتهم على عجالة، حيث  اأجنزوا  املجموعة،  الأخرية يف  وكنُت  للت�سوير،  دوري  حني جاء 
الوهمية،  اأقنعتهم  اأنف�سهم، ف�سقطت  ُمباراٍة ما وقتها، لذا ن�سوا  لّلحاق مب�ساهدة  الوقت  ي�سابقون 
ليتك�ّسفوا يل فرًدا فرًدا، َبْيَد اأّنني اليوم اأحتّفظ عن ذكر اأ�سمائهم خ�سية اأن يوؤّثر ذلك �سلًبا على 

زمالئي العالقني يف حمكمة التمييز، ولكن �سياأتي يوٌم اأف�سحهم فيه.

عيادة ال�سجن
 كنُت طبيبة ال�سجن، مّرت علّي اأكرث من �سبع حالت اأ�سعفُت فيها نزيالت بالإ�سعافات الأولّية حتى 
ت�سل �سّيارة الإ�سعاف. وا�سلُت عملي يف ال�سجن، اأُقّدم امل�ساعدة الطبية لأيِّ اإن�ساٍن كان. ذات مّرة 
وا�ستهتار،  با�ستهانٍة  علي  رّدت  ال�سجن،  �سرطية  من  الإ�سعاف  فطلبُت  عليها  ُمغمًى  نزيلة  �سقطت 

�سرخت يف وجهها: اطلبي الإ�سعاف حاًل واإل اإذا ماتت »فموتها يف رقبتك« مل ت�ساأ ُمعاندتي. 

ع ولدوا يف ال�سجن، و�ساعدُت اأمهاتهن ملعرفة كيفية الر�ساعة الطبيعية، وغ�سل  عاينُت اأطفاًل ر�سّ
الوليد وتنظيفه. هوؤلء الأمهات موم�سات، لكن هذا ل يهّمني لأّن الواعز الإن�ساين والأخالقي هو 

�سيمتي، وامل�سوؤولية الطّبية هي واجبي قبل اأن يكون َق�َسمي الطّبي الذي اأق�سمُت عليه.

القلب.  يف  م�ساكل  من  ت�سكو  واأّنها  ال�سجن،  يف  ال�سلمان  جليلة  �سحة  تدهور  عن  �سمعنا  �ساألُتها: 
كيف ت�سّرفِت معها؟ رّدت: نعم، اأُغمي عليها مّرتني اأو ثالث هناك، وكنت اأ�سعفها بقيا�س �سغطها 
وغريه. ُهناك مُمّر�سة يف ال�سجن لكّنها لي�ست اأهاًل ملهنتها، فكنُت اأ�ستعني باأجهزتها فقط. كانت 
ا اإحدى �سجينات ال�سالمة الوطنية، امراأٌة حامل يف  جليلة حتت اإ�سرايف، وكانت حتت اإ�سرايف اأي�سً
ال�سهر ال�ساد�س، اأ�سفقُت عليها واعتربُتها كابنتي وتابعُت �سّحتها. خرجْت قبلنا واليوم اأودُّ لو اأراها، 

ُم�ستاقٌة لها. 
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ذاَت مّرة، ا�ست�سارتني �سرطّية �سّيئة الأخالق معي، ومعنا، حيُث كانْت خائفة وت�سكُّ باإ�سابٍة ما يف 
الثدي، ففح�سُتها، وطماأنُتها ب�سالمتها مما ُيخيفها، ون�سحُتها بزيارة طبيٍب ُمعنّي، لكنَّ ذلك مل 
ُيغريِّ من ُمعاملتها. كذلك �سرطياٌت اأخريات كّن ي�ست�سرنني يف م�ساكلهن ال�سحّية اأو حتى م�ساكل 
طاملا  النا�س،  بني  اأفّرق  ل  اأمانة،  بكلِّ  الن�سيحة  واأعطيهن  اأكتبه،  اأو  الدواء  لُهّن  اأ�سُف  اأهاليهن، 
ل من هكذا م�سئوليات اأينما كنت، ويف اأي ظرٍف حللت. عملُت  اأّنهم يحملون �سفة الب�سر، ل اأتن�سّ
اأن نك�سب احرتام  اأنا والكادر الطّبي كُم�ست�ساراٍت لكلِّ حالة مر�سية ُتعر�س علينا، حتى ا�ستطعنا 
بع�س ال�سرطيات. ُهناك عرفُت اأّن الأطباء واملُمّر�سات جن�سيتهم �سورية اأًبا عن جد، اأو جُمّن�سني 

باك�ستانيني وهنود ذوو م�ستوياٍت مهنّية ُمتدّنية، بل ُم�سحكة ل�سّدة �سحالتها. 

نافذة احلرية ُتعلن املطر 
اأرفع  اأم�سك ُق�سبانها بتالليب قلبي،  اأهرع للنافذة،  اأنزل من �سريري العلوي،  اأ�سمع الأذان،  حني 
رحابة  اإىل  خارًجا  يّت�سع  وقلبي  ال�سغرية،  النافذة  عرب  املُرّبعة  الزرقة  تاأ�سرين  لل�سماء،  عيوين 
ا للبحرين . ُهناك ل  ال�سماء. اأُناجي رّبي واأبتهُل بُحرقة، اأدعوُه بالفرج للزمالء والأطّباء، اأبكي ُحبًّ
ُت على نف�سي هذا الطق�س اأبًدا. اأّما ال�سالة فهي فر�ٌس ننتظر وقته  ميرُّ الأذان عابًرا اأبًدا، ل اأُفوِّ

ونوؤّديه مبلء جوارحنا. 

اأطلقنا على تلك النافذة: نافذة احلّرية. ذات نهار، تناهى اإىل �سمعنا مطٌر غزيٌر يت�ساقط، تلقائًيا 
رك�سنا جميًعا نحو نافذة احلّرية، مددنا اأيادينا للمطر، ت�ساركنا مع النا�س يف اأجمل ما مُيكن اأن 
يحدث خارج الق�سبان، يف البلل الذي رّوى اأرواحنا بالرحمة والأمل، الأمُل بلقاء اأهالينا واأحّبتنا. 
كان املطر يهطُل يف اخلارج، وعيوُننا تهطُل يف الداخل، بقينا ملتحماٍت مع بع�س، �سعيدات، ت�سّدنا 
اإىل بع�سنا البع�س املوؤازرة والتعا�سد والتالحم، واأيدينا ت�ستحمُّ مبرٍح يف ذلك الهطول اجلميل. هذا 

امل�سهد الأثري ل ُين�سى.

خلوة روح.. 
ينتابني �سعوٌر اأنني اأقبُع يف مكاٍن ما ولكن لي�س يف البحرين. ل مُيكن اأن يكون ما يح�سل يل ولغريي 
من ال�سديقات يحدُث فعاًل يف البحرين. هذا الوجه القبيح ل يتنا�سب مع طيبة البحرين واأهلها. 
دائًما اأقول للزميالت �سوف تخرجن جميًعا، و�سوف تبقى اثنتان فقط، اأنا واحدٌة منهما. كثرًيا ما 
اأُمازحهن باختيار ال�سريكة التي �ستبقى معي، واأنا اأ�سحُك معهن، اأُ�ساك�سهن فاأختار �سريكًة اأخرى، 
فلنعتربها  طويلة،  مّدًة  �سنبقى  لهن:  اأقول  الفعل،  رّدات  يف  معهن  واأت�ساحُك  باأخرى،  اأبدلها  ثم 
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ل، بعيًدا عن احلياة اليومية العتيادية، بعيًدا عن ثرثرة التلفون  فرتة ا�ستجمام، خلوًة روحية وتاأمُّ
وامل�سوؤوليات العائلية والواجبات الجتماعية، بعيًدا عن ف�ساء النت، ع�سَن يف ف�ساء الروح، اغتنمن 

هذا الوقت الكثري، واعتربن اأنف�سكن يف �سفٍر و�سوف ينتهي هذا ال�سفر ونعود جميًعا اإىل بيوتنا.
لقد �سدق حد�سي، اأُخلي �سبيُل اجلميع وبقينا وحدنا، اأنا وجليلة ال�سلمان، تفاجاأُت باأّن الأخرية كان 

حد�سها يّتفق معي، حّتى قبل اأن تاأتينا من زنزانٍة اأخرى وت�ساركنا املكان.

ابتكار اأ�سكال احلياة 
 يف �سهر رم�سان، ويف ال�ساعة 11 م�ساًء، اأ�ستنِه�ُس الزميالت، اأدعوهنَّ ملُمار�سة الريا�سة البدنية، 
وهنا يح�سر طيف �سهى ب�سارة )كانت ُتار�س ريا�سة الأيروبك يف زنزانٍة �سّيقة، فقد عزمت األ 
اأقول لهن مُبزاح: »يال قوموا يا  اأرادت(،  تخرج من ال�سجن �سعيفة البنية وال�سّحة، وكان لها ما 
اإل  اإلك  »ما  اللبنانية  القنوات  اإحدى  الريا�سي يف  الربنامج  اإل روىل« على غرار  اإلك  ما  اخليـّب، 
هيفا«. اأقودهن ملمار�سة التمارين وكنَّ يحرتمنني ويّتبعَن ن�سائحي اإىل حدٍّ كبري. ومبا اأن املعتقالت 
�سنا دور ُمفتي الزنزانة  من خرية املجتمع توّزعنا الأدوار، عملنا �سفوًفا لتعليم جتويد القراآن، خ�سّ
اأ�سنان(. ذات يوم  الأ�سنان من اخت�سا�س رجاء كاظم )طبيبة  لنجاح احلداد )طبيبة(، و�سّحة 
فتحنا عيادتها، اأح�سرنا كر�سي من املطبخ واأخذنا اأدورانا عليه وهي تفح�س اأ�سناننا. كّنا ُنحاول اأن 
نبتكر حياًة لئقًة بنا يف الداخل ما ا�ستطعنا اإىل ذلك �سبيال، تعوي�سا عن احلياة الناق�سة املُجربات 
عليها. دوري يتعلق بال�سّحة والريا�سة والرتفيه، واأحر�س األ ينام اأحد وهو مكدر اخلاطر، اأُم�ّسيهن 

بنكتة واأوقظهن ب�سحكة. 

اآيات القرمزي اأخذْت دور تالوة القراآن، وهي تتمّتع ب�سوٍت �ساٍف وعذب وجتويٍد ُمتقن، حّتى اأّن 
اإحدى ال�سرطيات طربت ل�سوتها حيث اختباأْت ذات يوم وراء النافذة ُت�سغي لها حتى نطقْت: »اإ�س 
ا لوٌن اآخر يف التالوة والتجويد. اأّيامنا  هال�سوت ذي من وين لكم؟«، ول�سوت د. رجاء كاظم اأي�سً
هناك تكرث فيها ال�سلوات والأدعية و�سرد ق�س�س الأنبياء. ت�سي الأيام رتيبًة مُمّلة، لكّننا ُنخّفف 
عن بع�سنا وطاأة املحنة بالدعم النف�سي وال�سمود. كلُّنا اأخواٌت مرتابطات، ُندافع عن بع�سنا البع�س 
يف اخلالفات التي حتدث مع ال�سرطيات ومعاملتهن ال�سّيئة، ُنناق�س م�ساكلنا الجتماعية، نت�ساحك 
الَوَجِل والرعب،  العالية دائًما يف ظلِّ  املعنويات  ن�ستنه�ُس  َي�سقط يف الكتئاب،  اأن  ول ن�سمح لأحٍد 
والتكهنات التي ل ُتف�سي اإل اإىل جمهوٍل قا�ٍس حدَّ املوت، فنم�سي على بع�سنا قبل النوم: ُت�سبحن 

على فرج. 
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ح�سن البيا�ش..
 اأحياًنا ل اأ�سعر بنف�سي وقد اأخذُت على عاتقي رعاية اجلميع. ذاَت مّرة �سعرُت اأن خلود ال�سياد 
)طبيبة( ُمتواريٌة عّنا، لي�س لها ح�س، ذهبُت لها فانفجرْت باكية، ح�سنتها وطماأنتها: »ل تخافني 
بتطلعني«. اأحياًنا اأ�سمع ُبكاء ندى �سيف )طبيبة اأ�سنان(، اأو زهرة ال�سّماك )ا�ست�سارية تخدير(، اأو 
نهاد ال�سرياوي )ا�ست�سارية العناية املُرّكزة( وغريهن، اأحتويهن، اأحت�سنهن. كنُت احل�سن الدافئ 
يف املُ�ست�سفى والزنزانة -تبت�سم روىل- تاًما كما قالت مراآة البحرين: ح�سن رول ال�سفار في�س 

بيا�س.

اأ�ستطيع. ذات يوم برقت عندي  اأ�سنع البهجة لنف�سي ولالآخرين باغتنام الفر�س واحليل قدر ما 
فكرة، عرفُت اأّن يف الطابق الأول توجد طالباُت التمري�س، ومل ُي�سمح وقتها بالختالط بالنزيالت 
اأّن يف مطبخهن تتوّفر الغ�ّسالة. تذّرعت لل�سرطية بطلب غ�سل مالب�سي ُهناك  يف الأعلى، وعرفُت 
مع اأنني اأغ�سلها بيدي عادًة. وافقْت ال�سرطية، �سعدُت ال�سّلم ودخلُت عليهن يف املطبخ، التفنت يل 
فلم اأ�سمع اإل �سرخة املفاجاأة : »روىل .. اأنت عاي�سة .. اأنت هنا ول نعلم«. ا�س�س�س .. ن�سحتهن : 
اأخف�سن اأ�سواتكن كي ل ت�سمع ال�سرطيات فرحنا. عانقتهن وقّبلتهن واحدًة واحدة، كنُت يف غاية 
ال�سعادة واأنا اأرى لهفة الفرح يف عيونهن، ثم وّدعتهن ب�سرعة، ا�سمحن يل : ل اأ�ستطيع اأن اأق�سي 

معكن وقًتا اأطول. 

تاأليف  ال�سعر ويف  ُمبدعة يف قر�س  وهي  دور يف ذلك،  ولآيات  ترفيهية،  اأجواء  بخلق  الأمل  ننف�س 
بابتكاراتها،  تخرج  ثم  احلّمام  يف  تختبئ  العراقي(.  ال�سعبي  الأدب  من  نوع  )والهو�سة  الهو�سات 
ُتن�سدها لنا ب�سكل �ساخٍر ومرح. واإذا غادرتنا اأي زميلة، ل نزعل ول نحزن، بل على العك�س نعمل لها 

حفلة وداع، ُن�سّفق وُنغّني جميًعا بفرح : » �سيلي ق�سك �سيلي ق�سك طلعي عن بيتنا«. 

كّنا م�سراٍت اأن نعمل من عنربنا جّنًة، كي ن�ستطيع ُموا�سلة احلياة القا�سية والبخيلة، يف كلِّ �سيء، 
يف نظافة مكاننا ومرافقه، ويف طقو�س الّذْكِر وتالوة القراآن، فيما الوفاء عنواننا جميًعا. 

العنرب والزنزانة..
ما الفرق بني الزنزانة والعنرب؟ هل هي زنزانٌة كبرية ُمق�ّسمة اإىل عنابر؟ اأم هو عنرٌب مق�سم اإىل 
زنزاناٍت �سغرية؟ اختلفنا يف الت�سميات اأنا، وجليلة ال�سلمان، واآيات القرمزي، ورجاء كاظم، وجناح 
احلّداد، وفاطمة البّقايل. انتهى الختالف اإىل التفاق على ت�سميتها عنابر. �ساء قدرنا البائ�س اأن 
بهٍو �سغري، على جهة  اإىل  ُيف�سي  الرئي�سي  للن�ساء، املدخل  ُنوَدع �سجيناٍت يف مركز مدينة عي�سى 
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اليمني كر�سيٌّ طويٌل ي�سغل ثالثة اأنفار، بعده �سلٌم يوؤّدي اإىل الطابق الأول، يف الطابق الأول مطبخ وبه 
الغ�سالة وعنابر اأخرى، وحتت ال�سّلم ب�ساٌط تنام عليه ال�سرطيات املُناوبات يف الليل.

اأمام ال�سّلم مب�سافٍة �سغرية يرتفع )كونرت( عليه جهاز كمبيوتر. على نف�س جدار املدخل الرئي�سي، 
ي�ساًرا، يرتفع عالًيا مكّيف هواء، ثّم تتو�ّسط اجلهة الُي�سرى من البهو البّوابة احلديدية ذات الق�سبان 
ا باب )جّرار( من البال�ستيك )املغب�س( يغّطيها بالكامل  التي توؤّدي اإىل العنابر، ولنف�س البّوابة اأي�سً
غريهن  عن  ومنّيزهن  الوطنية،  ال�سالمة  ُمعتقالت  ا  وخ�سو�سً ُمعتقالت،  اأو  زّوار،  دخول  حال  يف 

بع�سابة العني وقيود اليدين.

من البّوابة احلديدية ندخل اإىل العنابر، اأبوابها معنونة بالأرقام وتتوّزع على اجلانبني، جهة اليمني 
ة وحّمام، ويف الزاوية عنرب5، جهة  املطبخ، يليه عنرب 3، بعده مكتٌب لل�سرطيات به خزاناتهن اخلا�سّ
الي�سار ت�سطف العنابر 1، 2، و4، والعنابر مب�ساحات خُمتلفة، ويف الغالب تتكّد�س بالنزيالت باأكرث 
من طاقة ا�ستيعابها، وهذا اأمٌر ماألوف، كلُّ الأمور جتري غري ماألوفة، لكّنا من جنعلها ماألوفة كي 
نتعاي�س معها. يف نهاية املمر باٌب خ�سبي ُمغلٌق على الدوام ومنه نخرج اإىل ملعٍب �سغري نتم�سى فيه 
ا نذهب اإىل العيادة اجلديدة التي ُجهّزت، على ُعجالة، باأدواٍت جديدة  مّرًة يف ال�سهر، ومنه اأي�سً
قبل زيارة ب�سيوين، واإل قبل ذلك كانت العيادة يف الطابق الأعلى، وتفتقُد اإىل اأب�سط معايري النظافة 
توفريها  اإىل  ا�سطررن  لكنهن  اأ�ساًل  موجودة  تكن  مل  قدمنا  فحني  التجهيزية،  الطّبية  والأدوات 

بات القادمات من التحقيقات. ب�سبب احلاجة املا�ّسة لعالج املعذَّ

كانت اإقامتنا املوؤّقتة يف عنرب 2 م�ساحته 3X4 مرت، حني تدخله ُيقابلك يف الزاويتني �سريران ذوا 
طابقني بينهما نافذٌة �سغرية، ُتطل على جدار �سور املجمع، ومُيكننا روؤية ال�سماء ال�سا�سعة حني يرتفع 
النظر لالأعلى. على اليمني يقع احلمام، به حمام اإجنليزي، و)د�س(، ومغ�سلة، وبني تلك العنابر 
اخلم�سة ُيوجد ممر هو ُف�سحتنا ال�سغرية هناك. اأَعطينا تلك العنابر اأ�سماًء مثل عنرب ال�سمود، 
عنرب احلب، عنرب الأمل. كان عنرب 2 قريًبا من املطبخ وُيقابل مكتب ال�سرطيات، لذا فهو يك�سف 
لنا حركة دخولهن وخروجهن وكذلك حركة الزوار، كما اأّنه ي�سعنا حتت العني واملُراقبة ال�سديدة. 
وباملبنى اأجهزة املناداة )Intercom( وتتعّمد ال�سرطيات اإزعاجنا من خالله يف التخاطب فيما 

بينهن يف اأموٍر تافهة. 

العادة  جتري  حيث  ال�سرطيات  اأوامر  اإىل  ُمكرهات  ن�ستجيب  اأن  علينا  )التنغي�س(،  من  وملزيٍد 
اليومية هناك بـتفقد ال�سجينات ي�سمى Names Checking تاأتينا ال�سرطية يف ثالثة اأوقات من 
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اليوم، ال�ساعة ال�سابعة �سباًحا، والواحدة ظهًرا، واحلادية ع�سر م�ساًء، ُتنادي على اأ�سمائنا، فنخرج 
اأن  اأريد  ل  املتوا�سل علينا حيث ت�سرخ يف وجوهنا:  والتهديد  بالوعيد  واقفات يف طابور  املمر  يف 
اأ�سمع غري كعب حذائي. ترتكنا ُمرتّنحات ُنغالب النعا�س ول�سيما يف الليل وتذهب ملكتبها. وبعد اأن 

تكتفي من عذابنا تعود لت�سمح لنا بالعودة ملا كّنا فيه ونكون اأنا وجليلة اآخر نا�س.

قبل  غريه،  اأو  للمحكمة  كالذهاب  ال�سجن  خارج  م�سوار  كلِّ  يف  تفتي�سنا  هو  ذلك  من  الأدهى  لكن 
الركبتني  بثني  تاأمراننا  ثم  بالكامل،  بتعريتنا  تفت�ساننا  �سرطيتان  تاأخذنا  الرجوع.  وبعد  اخلروج 
كو�سعية اجللو�س، ملزيٍد من التاأّكد من خلّونا من حمل اأي �سيٍء عالق، بل ملزيٍد من الإهانات. ذات 

مّرة انتقدُت �سرطيًة �ساّبة على �ستيمتها: »عيب، ا�ستحي على وجهك، اأنا يف عمر اأّمك«. 

اأ�ْسَبُح يف َعَرِقي
ذاَت يوم من اأغ�سط�س/اآب انقطع التّيار الكهربائي يف الدور الأر�سي مدة 24 �ساعة، �ُسمح للجميع 
الأر�س  كانت  احلرارة  �سّدة  من  ال�سلمان.  وجليلة  اأنا  اإل  احلر،  من  للهروب  الأول  الدور  باعتالء 
اأُغمَي علّي  اأم  اأتعبني لفح احلر فنمت، هل منُت  كاأّنه �سادٌر عن حريق.  ُبخاًرا  َتْر�َسح  الإ�سمنتية 
ومل  عرقي  يف  اأ�سبُح  واأنا  توتني«  ل  قومي  »روىل  وتقول:  تهّزين  كانت  اإّنها  جليلة  تقوُل  اأتذّكر.  ل 

اأ�ستيقظ، هل كانت تلك نعمة كي اأغيب عن احلر؟

كّنا نعي�س ماأ�ساًة حقيقة لكّنا ُنحاول بتفاهمنا وان�سجامنا احلَدّ من بوؤ�سها. ع�سنا خم�سة �سهور يف 
هذا املكان ال�سغري نفتقد اخل�سو�سية. لي�س هناك مكاٌن نهرب اإليه بعيًدا عن الأعني، اإل احلّمام، 
وحتى احلّمام يجب اأن نخرج منه ب�سرعة، اأي اأّن ال�ستحمام له وقٌت، وكّمية املاء ُت�سرف بح�ساب 
واإل انقطع عّنا، فاملاء �سحيٌح بالن�سبة للعدد الكبري مل�ستخدميه، واإذا انقطع املاء ننتظر من �ست اإىل 

�سبع �ساعات حتى يعود. 

ال�سالة..
اإىل ب�ساٍط جميل من  الأر�سية  ُمقّد�س، ننتظره ب�سوق، تتحّول  اأعوُد لل�سالة، وقُت ال�سالة طق�ٌس 
ة. ن�سعُر بحقيقة امِلحَنة يف لقائنا برِبّ العاملني، وُيخِيُّم اخل�سوع وال�سمُت التام،  ال�سجادات امُلرتا�سّ
يف  تعتكف  مّنا  واحدٍة  كُلّ  ال�سجود.  اأو  القنوت  وقت  البكاء  ُي�سمع  وُهنا  ل�سمعُتها.  اإبرة  وقعت  ولو 
ا بها، هذا اّتفاٌق تلقائي جرى بيننا، ل نتدّخل فيه، لكٍلّ مّنا احلّرية يف مُمار�سة  حِمراِبها اخلا�س جًدّ
اأو توا�سي نف�سها بنف�سها، واهلل  اأو ت�سرتحمه،  اأو ت�ستعطف رَبّها،  اأو تتو�سل،  طق�سها، جُته�س بكاًء، 

يتوّلنا جميًعا، اإّنه نعم املوىل، ونعم املُعني.
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تائه  ع�سفور  ل  حويل  تلّفُت  هناك.  �سيء  ل  للنافذة  نظرُت  ع�سافري،  زقزقة  �سمعُت  �سالٍة  ذاَت 
بيننا، ثم تبنّي يل اأنها زقزقة ب�سمالت واأدعية. اإذن كانت تلك اأ�سوات املُ�سِلّيات ومناجاتهن، لكَنّ 
خُمّيلتي تقول اإنها ع�سافري اجلنة. اعتدُت على �سالة الليل التي تعّلمُتها من زهرة ال�سّماك، فُكّنا 
ْمُت هناك رجب و�سعبان ورم�سان، واأعدُت �سيام الثالثة  ا �سوّيًة، اأنا وال�سّماك و�سيف. �سِ نوؤّديها ليلًيّ

ا.  ال�سهور الثالثة هذا العام اأي�سً

يف ح�سار ال�سجن وال�سّجانني لي�س لنا مالٌذ اإل اهلل، فحني �سمحوا لنا بالُكُتب الدينية بعد انتهاء 
فرتة ال�سالمة الوطنية، �سرنا نعقد جل�سات ذكر، نختم القراآن ب�سكٍل �سبه يومي، نتقا�سم الأجزاء 
فيما بيننا، واأحياًنا نقراأ اأدعية، واأحيانا اأخرى نطلب الذهاب للطابق العلوي كي جنتمع مع الزميالت 
النزيالت هناك لقراءة اأدعيٍة ملُنا�سبٍة دينيٍة تر. تتُمّ املوافقة على الطلب �سرط اأن ُننهي قراءتنا 
يف �ساعٍة واحدة فقط. جنتمع يف عنرٍب م�ساحته تقريبا 4* 5 اأمتار، وعددنا ي�سل من 30 اإىل 40، 
ات، ُمتكّد�سات، ُمتدّليات من الأ�سّرة، ُهناك اأربعة اأ�سّرة من طابقني، ل ن�سعر بال�سيق  جنل�س ُمرتا�سّ
اأو احلر، ونكون �سعيداٍت فرحاٍت ببع�سنا. ي�سيع بع�س الوقت يف تبادل ال�سالم، لذا ونحن يف عِزّ 

القراءة، وقبل اأن ُنكملها تدخل علينا �سرطية جُمّن�سة بال�سراخ ب�سوٍت عاٍل : »يال خالاااااا�س«.

حديُث الك�ساء 
ئ لواعجنا، فنحاول اأن جنعل من ذلك  ُيهِدّ ُكّنا نع�سق قراءة حديث الك�ساء، ففيه من املوؤازرة ما 
الر�سول  ونتخّيل كيف جمع  املُبارك،  بالك�ساء  كّله مغطًى  العنرب  اأّن  نتخّيل  مُمّيًزا.  روحانًيا  طق�ًسا 
)�س( اأهل بيته حتت ذلك الك�ساء، فن�سعر اأن وجودنا حتته اآِمن، بل اأكرث اأماًنا من اخلارج، واأجمُل 
من يتلو هذا الدعاء هي رجاء كاظم، توؤّديه ب�سوٍت رخيم، وحلٍن مُمّيز ين�سر ال�سكينة يف قلوبنا، 

وُي�سعرنا طوال الأيام هناك اأّننا حتت حمايته. 

�ساألُتها: ما تاأثري حراك ال�سارع عليكَنّ ُهناك؟ ابت�سمْت وقالْت: ذاَت مرة �سمعُت ُهتافاٍت من بعيد، 
قلُت لهن : �سه، ا�سمعن، اإنها اأ�سوات ُهتافات وُمظاهرات، ولكن مل مُنّيز م�سدر املكان، اأو من اأي 
اأنا  توافقني، نعم  القرمزي  اآيات  لكّن  ت�سمعن؟ يجنب: ل،  اأ�ساألهن هل  الأ�سوات،  جهة قادمة تلك 

اأ�سمع.

اأننُتَّ  عادي.  غري  باحتفاٍء  الأكتاف  على  ُنحمل  و�سوف  ال�سجن،  من  لتحريرنا  �سياأتون   : لهن  قلُت 
بطالت ول تدرين باأنف�سكن. نعم �سنخرج من حتت الك�ساء اإىل ف�ساء ال�سماء، مزجُت خياًل بخيال 
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وانطلقُت بعفويٍة وحما�س اأرفع املعنويات واأدّججها بالأمل الأكيد كي ل نفقد الأمل باخلروج.

اللقاء االأول بالزمالء..
يف 6 يونيو/حزيران اأخذوين للمحكمة الع�سكرية، كنُت مبعّية �سرطية، وطوال الطريق يف ال�سيارة 
يف  يوؤّثر  مل  راخها  �سُ لكّن  راأ�سك.  اأنزيل  النافذة،  من  تنظري  ل  تتكلمي،  ل   : علّي  ت�سرخ  وهي 
ا�ستمتاعي بال�سم�س وال�سماء والهواء والطريق واخل�سرة يف ال�سارع، تكاد ال�سعادة تطفر من عيني 
وتف�سحني. يا اهلل كم هي جميلة حياة احلّرية، ُحرمُت منها اأ�سهًرا، مرحى باحَلر، )حلو وبارد( 

على قلبي كما نقول، ما األَذّ احلرارة، ما اأجمل ال�سم�س احلارقة. 

لي الأيدي، ينزلون من  حني و�سلنا ونزلُت من ال�سيارة، راأيُت جمموعة رجال مع�سوبي العيون، وُمكَبّ
�سّيارة، ي�سربون وُيهانون. اأت�ساءل َمن هوؤلء؟ تاأّملُتهم، �سرخ قلبي فِزًعا : يا اإلهي! اإنهم زمالئي، 
ا على جانب وهم م�سبوكون ببع�ٍس ب�سال�سل من اخل�سور،  لقد كانوا الكادر الطبي. اأوقفوهم �سًفّ
يتفّطر  وقلبي  بكاءهم  اأ�سمع  عليهم.  متوا�سٌل  وال�سرب  وال�ستائم  ُمفرت�سة،  �سم�ٍس  حتت  واقفني 
عليهم، مررُت على ذلك الطابور املُهان، وكان يف خاطري اأن اأقول لهم: »�سمود، ا�سربوا و�سابروا«، 
ا مل يجعلني اأ�ستطيع اأن اأنِب�س بكلمة. مل نكن نعلم ماآلنا اإىل اأين.  ولكّن التهديد الذي ينتابني اأي�سً
دخلُت مبنى، راأيُت جهة الي�سار نبيل تام )ا�ست�ساري الأنف والأذن واحلنجرة( جال�ًسا على كر�سي، 
ُتغرق  عاٍل، طفرت عرباته  ب�سوٍت  انتحب  راآين حتى  اأن  ما  �سنني،  ُمنذ  اأعرفه  زميٌل عزيز،  نبيل 
وجهه، �سّلمُت عليه بحرارة، �سافحُته بيدي، ت�سابكت اأيدينا بحرارة، ل ُتريد الفكاك، والدموع نهٌر 
يجري بيننا، ثم تركُته ودخلُت غرفًة �سغرية حيُث كانت هناك الن�ساء من الكادر الطبي )الالتي 
اأُفرج عنهن َقْباًل(، وهنا تفاجاأن ب�َسحنتي اجلديدة وُهزال عافيتي، حيث فقدُت من وزين 20 كجم، 

ُرمّبا النّظارة �ساهمت يف تغيري �سكلي. اآه، اأطبق احلزن علينا وتكالبت الهموم يف تالطم املحنة.

مل َيعِرفني اأحد..
جاء الأمر بالدخول اإىل املحكمة. الأطّباء اأوًل، اأدخلوهم من جهٍة ثانية. راأيُتهم ب�سيماء البوؤ�ساء، 
القوام.  ُمبعرثة، هزيلي  ب�سعوٍر حليقة، وحلًى  ُمّت�سخة بعرقهم،  نوٍم  رّثة، )ببجامات(  بيٍت  باأثواب 
على  ت�سيل  ودموعهم  الروؤو�س،  منك�سي  كانوا  مثيل.  لها  لي�س  �سنيعة  واإهانات  )ببهدلة(  اأدخلوهم 
وجناتهم. عندما راآهم القا�سي انزعج، وا�ستهجن اإح�سارهم بهذه احلالة املُ�سينة، وقال: هذه اآخر 
ل  لكّنهم  بهم  َفِرحًة  بجانبهم  فمررُت  الداخالت،  الن�ساء  اأول  كنُت  واأنا  ال�سكل.  بهذا  اأراهم  مّرة 
ينظرون اإيل، مل يتعّرفوا علّي. مررُت على اإبراهيم الدم�ستاين مل يعرفني، )بكت روىل وهي تقول 
مل يعرفوين(، الوحيد الذي تعّرف علّي هو نادر ديواين، دموعه ال�ساخنة اأعطتني الإ�سارة والت�ساوؤل 
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ال�سامت: عرفُتِك روىل، اأهذه اأنت؟ اأخذنا نبكي مًعا ب�سمت، وكل دمعٍة تنزل حتمل معها األف �سوؤاٍل 
و�سوؤال، ماذا �سيفعلون بنا بعد؟ اأّما الأطباء الآخرون فقد تعّرفوا علّي حني نادوا علّي بال�سم.

، فاأ�ستجيب لهما بعيوٍن �سخّيَة الدموع  راأيُت زوجي واأخي، اأرى عيونهم تفي�س دمًعا وهما ينظران اإيَلّ
ا، لكن هما يبكيان حايل، واأنا اأبكيهما فرًحا )ب�سوفتهم( لأين افتقدتهما كثرًيا. اأّما املحامي  اأي�سً
ا على م�ساعري، خ�سية  حافظ حافظ فقد تفاجاأ من �سكلي، واأخذ ُي�سيح نظره الدامع عّني حر�سً
�سعوري برثائه يل، َبيَد اأَنّ احلقوقي حممد ال�سميخ، ع�سو الأمانة العامة بجمعية البحرين حلقوق 

الإن�سان، مل ي�ستطع اأن ُيغالب دموعه. 

عر�سْت حمكمة ال�سالمة الوطنية التهامات اجلاهزة اجلائرة وهي: حيازة �سالح بغري ترخي�س، 
احتالل مركز ال�سلمانية الطبي، الرتويج لقلب وتغيري النظام وال�ستيالء على املعّدات الطّبية، ثم 
قّررت هيئة املحكمة تاأجيل الق�سية بناًء على طلب املحامني لاللتقاء مبوّكليهم واحل�سول على ن�سخ 

من اأوراق الدعوى. 

�ساع �سوتي
بعد املحكمة يلتقي ال�سجناء باأهاليهم مّدة ربع �ساعة. جل�سُت بني زوجي واأخي ملت�سقني، مت�سابكي 
اأكّلمهما عن التحقيق وما حدث يل، لكّنهما ل ي�سمعانني، انحب�س �سوتي فال ي�سعفني يف  الأيدي، 
ا ل ي�سمع. كنُت متلهّفة  البوح. زوجي ُيحاول اأن ي�سمعني: ارفعي �سوتك روىل، ل اأ�سمعك؟ اأخي اأي�سً
ملعرفة ما يجري يف اخلارج، ويف نف�س الوقت اأحاول اأن اأقول لهما باإيجاز ما حدث يل، لكَنّ ُمغالبة 
انتباه:  اأّنني بخري، فقلت بدون  ة وح�سرجة العربة تخنقان حنجرتي، فاأعجز عن طماأنتهما  الغ�سّ
ْيِق  عق اأخي: »وي�س؟« فاأرُدّ عليه ب�سرعة: »ب�س اأنا اأوكي اأوكي« ويف ح�سار �سِ �سعقوين بالكهرباء، ف�سُ
الوقت اأُجاهد يف الكالم بحيث اأكون )على راحتي(، لكن مع كِلّ تلك امل�ساعر املُختلطة املُ�سطربة 

�ساع �سوتي مّني. اآثرُت ال�سمت. لبثنا كّلنا �سامتني. 

يف املحكمة الثانية
يف اللقاء الثاين بالكادر الطّبي يف املحكمة مل اأحتمل ال�سكوت، يكفي اإهانة، م�سهدهم املُزري املُتكّرر 
اأغ�سبني، ف�سرخُت فيهم: »ارفعوا را�سكم. انتون ما �سويتون �سي، احنا لزم نكون �سايفني حالنا 

على الكل«. الكل رفع راأ�سه واعتدل يف وقفته، وقفة �سمود.

حني نادوا على علي العكري، ا�ست�ساري العظام، �سرخ فيهم: »اأم�سيُت بالإكراه«. كان القا�سي ل 
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ُيريد اأن ي�سمع �سيًئا عن التعذيب. ُيريُد �سماع قول غري ُمذنب فقط، لكن، وحني جاء دوري احتججُت 
ا: اأنا غري ُمذنبة، لقد عذبوين وانتزعوا مّني العرتافات حتَت التهديد والتعذيب، وباملثل فعلْت  اأي�سً

زهرة ال�سّماك فطردَتها املحكمة. 

تقوميي اخلا�ش.. 
كيف تعرفني التواريخ؟ �ساألُت روىل. اأجابت: حني توّفرت يل علبة حمارم ورقية، ب�سطُت الكرتونة 
ور�سمُت عليها تقوميي اخلا�س الذي بداأ من يوم الثنني 4 اأبريل/ني�سان 2012، ثم ر�سمُت املرّبعات 

ومالأُتها بالأّيام حتى و�سلُت لليوم الذي اأنا فيه واأخذُت اأ�سطُب اليوم الذي مي�سي وهكذا.

 قررنا اأنا وجليلة ال�سلمان الإ�سراب عن الطعام يف نهاية يوليو/توز، اأردنا اأن نو�سل للخارج والعامل 
جليلة  ف�سقطْت  فقط،  املاء  على  التغذية  يف  اعتمدنا  املعاملة.  و�سوء  ال�سجن  �سَدّ  احتجاٍج  اإعالن 
اأكرث من مّرة، وكانت ُتنقل اإىل امل�ست�سفى، وتعود موا�سلًة الإ�سراب و اأنا معها اأ�سّجعها، واأ�سُدّ على 
�سربها، واأُداريها، فاأقوم بتنظيف العنرب وهي نائمة، كي اأحَدّ من اإجهادها، ل �سيما وهي ت�سكو من 
م�ساكل يف القلب، ثم توقّفنا عن الإ�سراب بعد اليوم العا�سر، حني قّررت اإدارُة ال�سجن عمل زيارة 
لأهالينا، ومل�سنا حت�ّسًنا يف املُعاملة، كما اأثمر الإ�سراب نتيجًة اأخرى وهي اأَنّ الر�سالة و�سلت لفريق 

جلنة ب�سيوين الذي زارنا يف ال�سجن، وبعد اأ�سبوع زارنا ال�سيد ب�سيوين نف�سه. 

زيارة ب�سيوين
عرفنا اأن ال�سّيد ب�سيوين �سوف يزورنا حني مَتّ نزع الأعالم البحرينية وال�سعودية التي كانت تغزو 
حملة  وبا�سرن  ُي�سّمونه،  كما  متعب«  »بو  اأو  اهلل  عبد  امللك  ُمل�سقات  اجلدران  من  نزعن  املكان، 
تنظيٍف يف العنابر نقوم بها نحن ال�سجينات. وذات مرة قلن اإَنّ »بو متعب« �سيزور البحرين فوّزعَن 
علينا حلويات ُمغّلفة باللونني الأحمر والأخ�سر يرمزان يف ذلك للوين العلمني البحريني وال�سعودي، 

مل ناأكلها. 

كّل  �سّجلنا  وقلم،  ورقة  على  لنا  حت�سّ الليل  يف  ب�سيوين.  ال�سيد  لزيارة  ال�سلمان  وجليلة  تهّياأُت 
بعد  ا.  اأي�سً الرجال  الطّبي  والكادر  نحن  باخلروج  فوعدنا  التقيناه،  بها حني  اأخربناه  النتهاكات، 
بّطانيات  توفري  مثل  عندنا،  حت�سيناٌت  تطراأ  بداأت  يونيو/حزيران   26 يف  ب�سيوين  جلنة  ت�سكيل 
َعِفنة،  ُمّت�سخة،  بّطانيات  اأًعطينا  وبعدها  اخلا�سة،  فوطنا  نلتحف  ذلك  قبل  كّنا  حيث  جديدة، 

ُم�ستخدمة من ِقَبل نزيالت تركَن ال�سجن.
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روايات باولو كويلو
ا من النفراجات الأخرى حيث �ُسمح لنا بقراءة ال�سحف املحّلية  يف اأغ�سط�س/اآب بداأنا نتنف�س بع�سً
التي َتِرد ال�سجن مثل الوطن، والبالد، واأحياًنا اأخبار اخلليج، لكّن الوطن هي الرئي�سة. ذات مّرة 
اأح�سر زوجي �سحيفة الو�سط لكنهَنّ منعنها عّني، ي�ستحيل اأن تدخل الو�سط هناك. بينما �سمحن 
يل بقراءة روايات باولو كويلو، وبع�س روايات غابرييل ماركيز ال�سادرة بالإجنليزية، التي طلبُتها 
من زوجي، من مكتبتي اخلا�سة يف البيت. بداأُت بقراءة: )Witch of Portobello( )�ساحرة 
ا واأّن كويلو مولٌع بالأمل  بورتوبيللو( كنُت اأقراأ الرواية يف وقٍت ق�سري وبا�ستمتاٍع و�َسَغف كبري، خ�سو�سً
والتجارب الروحية. كنُت اأ�سع خطوًطا حتت اجُلمل التي ت�ستوقفني، واإذا ختمُت قراءة الكتاب اأكتب 
يف ال�سفحة الأوىل: التاريخ/ عنرب 2 / ال�سالمة الوطنية، قبل اأن اأرجعها لزوجي، لكن املُ�سلحة 
ا على ذكر ال�سالمة  اأي�سً اأّن تلك اخلطوط �سيفرات لر�سائل ُمعّينة، واحتّجْت  الجتماعية اعتربت 
الوطنية فاأغ�سبتني، قلُت لها: وماذا يف ذلك باهلل عليك، ال�سم متداول، �سار بديهي وطبيعي؟ مل 

اأحتمل انتزاع �سيٍء معنوي بالن�سبة يل، فمّزقُت ال�سفحة الأوىل يف وجهها ورميُت الكتاب. 

روىل  »وين  لت�ساأل:  العنرب  علينا  ودخلت  �سرطية  جاءت  الإ�سراب،  اأيام  يوليو/توز،  اأواخر  يف 
ال�سفار؟« اأجبُتها: »اأنا روىل، نعم؟«، �ساألْت: »اأنت زينة؟« رددُت: »نعم اأين زينة احلمد هلل«. عادْت 
ال�سرطية جديدة علينا  ثَمّ م�سْت. هذه  اأجبت: »احلمد هلل«.  ا  اأي�سً اأوكي؟«  اآخر: »�سحتك  ب�سوؤاٍل 

منقولة اإلينا من مركٍز ما.

قبل خروجي بثالثة اأيام جاءتني نف�س ال�سرطية، لتعرتف يل: يف مايو/اأّيار جاءين اأمٌر باعتقالك، 
فذهبُت اإليِك يف كّلية العلوم ال�سحية فقيل يل: اإّنك ُمعتقلة من زمان. كنُت وقتها اأريد اأن اآخذك اإىل 
مركز الرفاع بناًء على �سكوى �سدك من اأحٍد ما يف الرفاع ال�سرقي. حمدُت اهلل اأّنني مل اأمَرّ مبركز 
الرفاع، لأّنه ح�سب علمنا اأن التعذيب املُميت يقع هناك. هذا امل�سهد اأ�سعرين اأّنني يف مكاٍن اآمن، 

اأّنني فعاًل حتت حماية حديث الك�ساء واأمانه، واأُيّ اأمان!

حريتي .. اأخرًيا
 يف قانون ال�سجن عادًة الإفراج يكون يوم الأحد اأو الأربعاء. ويوم الأحد 21 اأغ�سط�س/اآب 2011 
جاءت يل �سرطية وقالت: �سوف ناأخذك للق�ساء الع�سكري. رف�ست: ما بطلع. تركتني ثم عادت: 
�سوف ناأخذِك للمحكمة الع�سكرية. اأ�سررُت على راأيي: لن اأخرج بدون حماٍم. قالت: ميكن اإفراج؟ 
اأحتّرك من هنا  لن  له  م�سوؤول قويل  لأكرب  اذهبي  ا،  اأي�سً اأخرج  لن  وبدون جليلة  �سرًطا:  واأ�سفُت 
بدونها. ذهبْت ال�سرطية ثم عادت: �ستخرجان مًعا. فرحنا لكّننا ا�سرتطنا توكيل حماٍم، لأّننا ل نعلم 
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ماذا قد يحدث لنا، خ�سينا اأن نعود اإىل نقطة ال�سفر. من يدري؟ ثم ات�سلنا باأهالينا واملحامني. 
والالءات،  النواهي،  من  طويلة  حما�سرًة  علينا  األقوا  وهناك  الع�سكرية  املحاكم  مبنى  اإىل  اأُخذنا 
بتلك  اأوراٍق  واأم�سينا على  ال�سحف وغريها.  حا يف  الف�سائيات ول ت�سِرّ تتكلما يف  والتّعهدات: ل 
ت�سّورنا  كامريا  عد�سة  اأمام  نقف  اأّننا  ُن�سّدق  تخرجان. مل  �سوف  ا�سحكا  لنا:  وقالوا  التّعهدات. 
يف ف�ساء احلّرية. )تلك ال�سورة التي ت�سّدرت خرب الإفراج يف اأون لين �سحيفة الو�سط(. بعدها 
ُنفاجاأ بح�سود النا�س يف ظهر رم�سان القائظ واحتفائهم بنا يف اخلارج، وما زلُت عند عتبة باب 
تهنئة  ثم  مو�سى،  يو�سف  د.  تهنئة من غزة من  اأّول  لأ�ستقبل  بهاتفه  اأحدهم  ياأتيني  ال�سجن حتى 

ا هّناأين ال�سيخ علي �سلمان.  اأخرى من م�سر، من العزيزة خولة مطر، ومن البحرين اأي�سً

�سعري االأبي�ش..
كنُت اأعلم اأنني فقدت كثرًيا من وزين، وانطلق بيا�س �سعري على �سجيته، ففي ذات مرة يف مركز 
ال�سرطة حانت فر�سة اأن اأرى نف�سي يف ملحة �سريعة يف مراآٍة هناك، ولكّنني حني قابلُت مراآتي يف 
اأهذه روىل؟ راأيُت نف�سي امراأًة كهلة  البيت تفاجاأُت من ج�سدي النحيل، من �سكلي اجلديد علّي. 
كرُبْت �سنيًنا يف ظالم ال�سجن، كنُت اأعلم اأن �سعري تخّلله البيا�س ولكن لي�س بتلك الكثافة، لكّني 
ا اأح�س�سُت اأن �سكلَي ال�سادم لكِلّ من راآين ما هو اإل انعكا�ٌس لقلبي ولالآلم التي جتّرعُتها. اأمل�ُس  اأي�سً
ج�سدي، اأتفّقد ع�سالته التي اعتقدُت اأّنني بنيُتها بالتمارين الريا�سية، هي موجودة ولكّنها �سحيحُة 
اللحم. اأّما الوجه فيقول: نف�س الوجه، احلمد هلل مل يتغرّي، وهج ال�سمود بارٌق على حمياي، وهذا 
ما جعلني فخورًة به، ميكن اأن العيننِي منطفئتاِن قلياًل ل باأ�س، كل ذلك يعود طاملا عادت احلياة. 
خفيه، هذا الوجه اجلديد الذي خرج لكل النا�س  مل اأخجل من �سكلي اأو �سيبي ومل اأجْد ذلك عاًرا اأُ
والتقطُته عد�سات الكامريات اأعتّز به كثرًيا، لأّنه بالن�سبة يل ترجمٌة لآلمي و�سمودي داخل ال�سجن. 

بح�سب  وذلك   ،2012 للعام  عربية  �سخ�سية   500 اأقوى  �سمن  كانوا  بحرينًيا   13 روىل  ت�سّدرت 
2012(. تقول عنها: مُبنا�سبة  اأم�س الأحد )10 يونيو/ حزيران  اأعلنته جملة »اأريبيان بزن�س«  ما 
احتفاء النا�س بي بهذه اجلائزة، اأحُبّ اأن اأهدي هذا الفوز للكادر الطبي الربيء، ولل�سعب البحريني، 
وللثكاىل اأّمهات ال�سهداء )تلمع عيونها، ويحمّر وجُهها، ويتهّدج �سوتها وهي توا�سل الإهداء بحرارٍة 
و�سدٍق كبري( لزمالئي املعتقلني، للرموز املغيبني، لالأرامل واأطفالهن اليتامى، اإىل الذين ُقتلوا ُعنوة 
بفعل التعذيب، فاأنا ُهم، وُهم اأنا. كما اأُهدي هذا الفوز للُمعتقالت حيُث تعّلق قلبي بِهَنّ جميًعا ول 

�سيما جليلة ال�سلمان واآيات القرمزي.

ة كفاحنا جميًعا  لقد قطعُت على نف�سي عهًدا واأنا يف ال�سجن اأّنني �سوف اأ�سرد لالأجيال القادمة ق�سّ
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وُمناه�ستنا للُظلم والال اإن�سانية، فمثلما قراأ النا�س �سرية �ُسهى ِب�سارة يف ُمقاومتها البا�سلة، �سوف 
ُن مراآة البحرين الآن ن�سال �سعٍب  ًنا بحروٍف ذهبية، مثلما ُتدِوّ ًيا، ُمدَوّ نقراأُ نحن اأي�سا ن�سًرا ُمدِوّ

حٍرّ يف �سرية ثورة 14 فرباير/�سباط 2011. 

ن�سيحة   
ُكّنا  �سيء،  كل  يف  والإيثار  ال�سرب  فَنّ  ال�ِسْجن  يف  تعّلمنا  جنيف  يف  ب�سارة  �سهى  مع  اللقاء  �سدفة 
ووظيفتهم  ال�سّجانني  لدى  الرئي�سة  الغاية  هذه  اإرادتنا،  َك�سُر  هو  �سجننا  من  الهدف  اأن  واعيات 
يف  الأقل  على  ذلك  راأيُت  الك�سر،  على  ِع�سياًنا  واأكرث  اأ�سلب  باإرداٍة  بل  كّنا،  مثلما  خرجنا  لكننا 
ال�سجينات القريبات مني، اأنا وجليلة ال�سلمان واآيات القرمزي وغريهن. اأق�سى ما يواجهك هناك 
اأّول �سفعة، حني تهوي على وجهك يٌد ثقيلة، �ساربة، حاقدة، م�سحونة بال�ستائم، ُهنا ي�سعب  هو 
عليك ا�ستيعابها وحتّمُلها، هذا ف�ساًل عن الإغماءة التي تليها، يتفّوق الأمل النف�سي على الع�سوي 
، من جمرٍم �سافٍل ودينء.  يف تلَك اللحظة، حني ُتهان الكرامة، بالعتداء عليك من �سافٍل وُمنحٍطّ
ونبداأ  النف�سية،  الإهانة  نتجاوز  كان،  اأينما  ال�سرب  على  نعتاد  بعدها  لكْن  ُموؤملة،  ا  حًقّ �سربة  اأّول 
الإن�سان الطبيعي،  للكاأ�س املمتلئ باحلّرية يف اخلارج، هذا مكان  باأنف�سنا، ننظر  اأنف�سنا  بانت�سال 
باأّن اهلَل حٌق ومطلَبنا حٌق، بال�سلوات، ول �سيما  اإيجابية، بالإميان القوي  نواجه التجربة بطريقٍة 
اأنف�سنا ولأنف�سنا، ورمّبا قد ل  اأجل  �سالة الليل، بتلك الطقو�س الروحانية التي ذكرُت، وذلك من 
نن�سى الأمل فقط لأنه قا�ٍس مبا يكفي حل�سوره اأحياًنا، لكننا ل جنرّته، كي ل نغرق يف رثاء اأنف�سنا 

وينت�سر علينا الظلم، ونخرج مك�سوري اجلناح، فنحّقق لل�سّجان، وللنظام مراَده. 

ر�سالة اإىل ال�سجينة �ُسهى ِب�سارة
اأوّجه اليوم حتيًة خال�سة �سادقة اإىل ال�سامدة احلّرة �ُسهى ِب�سارة. كم اأنا اليوم ُم�ستاقة للقائها، 
ِت الكلمات يف حنجرتها وملعت عيناها وهي تتكلم( اأريد اأن  كم اأتّنى اأن األتقيها كي اأ�سكرها )غ�سَّ
اإّنني  اأنقذِتِني من املوت، لأين َم�ِسيُت على هديك ونهجك يف �سجنك املرير،  اإنك  اأراها واأقول لها 
كان حا�سًرا يف  لذلك  فقط،  ب�سنتني  ال�سجن  اأدخل  اأن  قبل  كتابك  قراأُت  لأين  �سعيدة وحمظوظة 
ا ا�ستفادة .. فاإذا قراأِت هذه  ذاكرتي مبا يكفي ل�ستعادة امل�ساهد منه، وال�ستفادة من التجربة اأمَيّ

ُفني لقاوؤك.  ال�سطور من ف�سلِك ا�ساأيل مراآة البحرين عني، عن �ُسهى ِب�سارة البحرين .. كم ُي�سِرّ
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1962، بكالوريو�س يف التمري�س، جامعة تك�سا�س للن�ساء الأمريكية  روىل ال�صفار، مواليد يناير 
يف  املاج�ستري  �سهادة   .1989 اأمريكا(،  يف  تري�س  �سهادة  على  حا�سلة  بحرينية  ممر�سة  )اأول 
�سهادة   .2000 املتحدة،  الوليات  بن�سلفانيا،  ولية  وايدنر يف  الق�سوى، جامعة  والعناية  الطوارئ 
 ،2000 التمري�س العائلي املتقدم )اأول بحرينية حا�سلة على �سهادة التمري�س العائلي املتقدم(، 
جامعة وايدنر. حازت على املرتبة 11 �سمن اأقوى 500 �سخ�سية عربية للعام 2012، وذلك بح�سب 

ما اأعلنته جملة »اأريبيان بزن�س« .







 ابراهيم الدمستاني:
مكسور الظهر مرفوع الهامة
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 9 وتربئة  الطبي  الكادر  من   9 باتهام  ال�ستئناف  حكم  اإ�سدار  اأعقب  الذي  ال�سحفي  املوؤتر  يف 
اآخرين بتاريخ 24 يونيو 2012، قال ابراهيم الدم�ستاين �ساخرًا من احلكم، وممازحًا زميلته روىل 
املاأمور"،  اأنا  واأدان  باأمرها،  اأاأتر  التي  املبا�سرة  رئي�ستي  تربئة  يتم  اأن  امل�سحك  "من  ال�سفار: 
�سحك اجلميع  فيما ملعت دمعة يف عيني روىل ال�سفار، اأخفتها �سريعًا، فالدم�ستاين القريب جدًا 
منها، هو نائبها يف جميعة التمري�س اأي�سًا، وخا�س معها حروبًا طويلة يف دفاعهما امل�ستميت عن 
كادر التمري�س قبل اأعوام، وكان الدم�ستاين مبقولته تلك، ي�سخر من الأحكام التي كان وا�سحًا اأنها 

�سيغت على مقا�س ما تريده ال�سلطة، ل على مقا�س ما يقت�سيه الق�ساء النزيه.

املرح  �سخ�سيته:  يف  ملفتني  جانبني  �سريعًا  يلمح  ق�سري،  لوقت  ولو  الدم�ستاين  مع  يجل�س  من 
وامل�ساك�سة، �سيبدوان وا�سحني من خالل �سرده لتفا�سيل جتربته يف املعتقل، ومن خالل ما �سّرب 
اأثناء فرتة اعتقاله لـ)مراآة البحرين( من ر�سائل وبيانات عن الكادر الطبي، والتي مت ن�سرها حينها 
يف وقتها. ورغم الو�سف الذي خ�سته به مراآة البحرين: "مك�سور الظهر مرتني"، مرة عندما ُقتل 
ابنه علي، ومرة عندما ك�سر اجلالدون ظهره من التعذيب، اإل اأن هذين الك�سرين مل مي�سحا من 

روحه اأن حتتفظ ب�سمودها امل�ساك�س واملرح..

يف  1 اأكتوبر 2012، �سدر حكم حمكمة التمييز ب�سجن الدم�ستاين ملدة 3 �سنوات، هو الآن داخل 
ال�سجن مرة اأخرى، لكن حكايته التي رواها لنا حّرة طليقة، و�ستظل تروي لنا تفا�سيل جتربة املعتقل 

كما عاي�سها..

الدم�ستاين قبل 14 فرباير
م�ساب  عالج  الق�سية:  التحقيق.  ذمة  على  اأيام  الدم�ستاين7  ُحب�س   2010 مار�س/اآذار   18 يف 
بطلقات ال�سوزن يف بيته. املنطقة: كرزكان. التهمة: ا�ستغالل الوظيفة والت�سرت على م�ساب متهم 
بتجمهر غري مرخ�س. لكن منظمة الإ�سعافات الطبية يف اأمريكا، كرمت الدم�ستاين لإنقاذه حياة 

م�ساب كرزكان.

جمال  يف  الدولية  الرخ�سة  �سهاداته  اآخر  الطبي.  األبا  �سركة  مركز  يف  للتمري�س  م�سرفًا  يعمل 
 Medic First Aid( من  الأمريكية  الطبية  الإ�سعافات  منظمة  من  الأولية  الطبية  الإ�سعافات 

International(، وهو ثاين من يح�سل على هذه الرخ�سة من اخلليج، الأوىل روىل ال�سفار. 

�سغل من�سب رئي�س نقابة عمال األبا )2002 – 2005(. وهو مدرب مدربني دويل مرخ�س من قبل 
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 .2007 لعام  الثاين  نوفمرب/ت�سرين  منذ  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  الطبية  الإ�سعافات  منظمة 
اإىل ال�سجن، يوا�سل التدريب لتنفيذ  اأن يعاد  1991. ل يزال قبل  اآلف امل�سعفني منذ العام  درب 
"م�سعف لكل بيت" وهو اأحد م�ساريع جمعية التمري�س البحرينية وجمعية الهالل الأحمر  م�سروع 

البحريني الذي بداأ قبل 14 فرباير/�سباط 2011. 

مفجر الراأ�ش مقيد اليدين..
2011 نفذ الدم�ستاين مع علي العكري دورة تدريبية يف الإ�سعافات الأولية  11 فرباير/�سباط  يف 
يف قرية الديه، "ا�ست�سفينا من خالل حمالت الدعوة للثورة �سرورة التدريب على الإ�سعاف" يقول 
الدم�ستاين. ثم بعد ت�ساعد وترية الأحداث واعت�سام املحتجني يف دوار اللوؤلوؤة يف 1 فرباير/�سباط 
العكري. يف  و�سادق  العكري  علي  الأطباء  معي  وكان  الطبية  الطبيعي هو اخليمة  "ارتاأيت مكاين 

البدء مل تكن اخليمة مرتبة، ومل جتهز جتهيزا جيدا وكانت ت�سرف عليها ندى �سيف".

اأنا  باملبيت  الطبية، قمنا  لياًل كنت يف اخليمة  16 فرباير/�سباط  الأربعاء  الدم�ستاين:"يوم  يكمل 
مع اأولدي علي وجعفر، يف ال�ساعة 2.30 بداأ حترك �سيارات قوات الأمن حول الدوار، وتركزها 
3.15 فجرا بداأ الطلق  اأ�سواق املنتزه وكذلك على اإطاللة الكوبري. ال�ساعة  يف اأماكن معينة عند 
والق�سف فرتاك�ست النا�س اإىل داخل اخليمة الطبية معتقدين اأنها مكان اآمن. بداأنا نختنق ولي�س 
لدينا كمامات. خرج علي العكري بالروب الطبي الأبي�س مل يعتَد عليه، لكن داخل اخليمة اعتدت 

قوات الأمن على الطاقم الطبي منهم املمر�سة زينب، وحتر�سوا بالن�ساء، ثم انطفاأت الكهرباء"

ان�سغل بايل على ولدي )علي( و)جعفر(، حيث كانا يف خيمة قريبة من املنتزه، كنت خائفًا عليهما 
�سيما )علي( لأنه يتعذر اإيقاظه من النوم ب�سهولة. عرفت من جعفر اأنه هرب جهة الربهامة واختباأ 
يف اأحد املنازل، اأما علي فاجته �سوب املنامة ليختباأ يف منزل �سرطي باك�ستاين. يا حلظه العاثر، 
ال�سيخ حمد  العام الواقعة يف طرف �سارع  اأن يفلت من يده هاربا اإىل حمطة النقل  لكنه ا�ستطاع 

بالنعيم، جل�س مع الآ�سيويني املنتظرين النقل العام متظاهرا اأنه واحد منهم.

بعد عناء �سديد اأخذت �سيارتي متجها اإىل جممع ال�سلمانية الطبي ف�سادفني رجل م�سن عند اإ�سارة 
�سيارات  اإحدى  ركبنا  ال�سلمانية  اأخذته يف طريقي. يف  لل�سلمانية،  الذهاب  يريد  ال�سوئية  القفول 
كنا  ال�سابعة.  ال�ساعة حوايل  كانت  القرتاب.  الأمن من  قوات  منعتنا  ثانية.  الدوار  اإىل  الإ�سعاف 
اإنقاذ،  اأن يكون هناك خمتنقون يحتاجون اإىل  اأو  اأو  اأن تكون اخليم قد هوت على اأطفال  خائفني 

عدنا اإىل ال�سلمانية.
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راأيت باأم عيني ال�سهيد علي خ�سري يف الطوارىء كان مقيد اليدين وكانت قدمه بجورب وحذاء، 
والأخرى عارية، ويبدو اأنهم مل ميهلوه اأن يلب�س الفردة الثانية، كبلوه ثم اأطلقوا النار عليه، قيل اإه 

كان يحاول حماية عائلته. 
  

يوم قتل ابني )علي(..
اأخذته  )علي(  ابني  الدوار.  يف  ذلك  اأعلن  البحرين،  جامعة  البلطجية  اقتحم  مار�س/اآذار،   13
الكوادر  على  البلطجية  اعتدى  الإ�سعاف.  مع  بعدهم  ذهبُت  اجلامعة.  اإىل  ورفاقه  فذهب  احلمية 
كان  حمد،  مبدينة   17 دوار  اإىل  الذهاب  فا�سطررنا  اجلامعة  حا�سرت  الأمن  وقوات  الطبية، 

اجلرحى ممددين على الأر�س. 

عدنا اإىل البيت اأنا وعلي، تناولنا الغداء، بعدها ذهبُت ملركز ال�سلمانية الطبي وعلي ذهب ثانية اإىل 
الدوار. ال�ساعة 7 م�ساء و�سلني اخلرب باأن علي قد تعر�س حلادث �سيارة. كان ذلك اأثناء خروجه 
هو ورفاقه من الدوار متجهني لقرى البديع للت�سدي للبلطجية الذين راحوا يعتدون على قرى الدراز 

وبني جمرة. 

اأثناء خروجه بال�سيارة وبالقرب من جممع الدانة فاجاأتهم �سيارة قادمة اأمامهم، ف�سدمتهم وتركز 
�ساعتني.  متاأخرا  اخلرب  وبلغني  م�ساء  اخلام�سة  ال�ساعة  احلادث  وقع  علي.  جهة  على  ال�سطدام 
ذهبت اإىل م�ست�سفى البحرين الدويل، اأم�سكت عن نف�سي عواطف الأب واأطلقت وظيفتي. كان ي�سكو 
اإنعا�س  كان  ب�سكل جيد.  مثبت  الرئة )Tube( غري  اأنبوب  العالج،  واإهمال يف  داخلي  نزيف  من 
القلب الرئوي غري �سحيح ف�ساهمُت بعمل الإنعا�س رغم النزيف احلاد الذي اأ�سابه. مل يعَط قطرة 

دم. 

اأخذناه اإىل ال�سلمانية فا�ستقبلنا علي العكري واأ�سرف عليه، و�سعوا عليه الأجهزة لكن فر�سة النجاة 
اإعادتها للو�سع الطبيعي،  اأتلفها النزيف ول ميكن  قد �ساعت يف امل�ست�سفى الأول، فخاليا الدماغ 
ميكن اأن يتحرك القلب باملن�سطة لكن ذلك ل يكفي، لو اأخذ مبا�سرة اإىل م�ست�سفى ال�سلمانية لأنقذت 

حياته. 

الدكتور علي العكري خ�سى علي من النهيار. رغم اأين تعاملت مع حالة ابني وكاأنه حالة م�ساب 
يحتاج اإىل اإ�سعاف، تعطلت م�ساعر الأبوة اأو تاأجلت ل اأعرف كيف حدث يل ذلك. اأخذوا جثة علي 
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اإىل امل�سرحة واأنا تناولت جرعتني من م�سل )Haloperidol وValium( اأعطاين اإياهما العكري 
اأغرقاين يف نوم يحميني من النهيار. 

جتربة ال�سجن
يف  ظهرا،  لنوبتي  ذاهبا  كنت  اأعمل،  حيث  "األبا"  �سركة  مب�ست�سفى  الطبي  املركز  من  اعتقلت 
بوغت  ال�سيارة  اأركبت  اأن  منذ   .2011 اأبريل/ني�سان   4 الثنني  يوم  من  والن�سف  الثانية  ال�ساعة 
بهذا ال�سوؤال:" كم راتبك؟" اأجبت ب�سراحة: "يفوق الألف دينار". و�سلت التحقيقات واأعيد نف�س 
ال�سوؤال. هناك توافق عجيب بني ال�سباط وال�سرطة على اإلقاء هذا ال�سوؤال. وقد مت تكراره اأمامي 
طيلة اأ�سبوع، من ال�سجان اإىل ال�سرطي الباك�ستاين اإىل ال�سابط. هل هذا معقول؟ جميعهم متفقون 

على اإلقاء ال�سوؤال نف�سه.

منذ اأن اأركبوين ال�سيارة، وحتى قبل اأن نغادر �سركة األبا، جرى تع�سيب عيني، كما كبلت يدي خلف 
ظهري. لديهم اأ�سلوب حقري من اأجل الإمعان يف الإذلل، ت�سمع اأحدا يو�سي بالراأفة بك: "ل اأحد 
ي�سربه اأو ي�سفعه"؟ لكنني �سرعات ما تباغتني رف�سة من اأحدهم. �سعرت اأنني واقف يف ممر لغاية 
ال�ساعة الرابعة والربع. اأدخلت على ال�سابط مبارك بن حويل لأنه امل�سئول عن ملف الكادر الطبي 

بعد تصاعد وترية األحداث واعتصام املحتجني يف دوار اللؤلؤة 
ارتأيت مكاني الطبيعي هو الخيمة الطبية
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"يا الدم�ستاين خل�س نف�سك واعرتف اأح�سن لك، خل�س نف�سك مثل  فواجهني بالتهديد املبا�سر: 
عبد اخلالق العريبي". 

تاأتي دائما الأ�سماء عارية من لقب الدكتور! رمبا اأخ�سائي اأمرا�س الروماتيزم  الدكتور العريبي 
مل يعرتف ب�سيء اأ�سال لكنه يوهمني اأنه فعل كي ت�سيبني عدوى النهزام. قبل اأن اأرد وزنت كالمي 
اإ�سارات  الكالم  بني  مّررت  اأية حال،  يريدونها على  ل  التي  ال�سحة،  وزير  انتقاداتي على  وركزت 
اإدانة، قلت: "لدينا خالفات قدمية بني وزير ال�سحة وجمعية التمري�س البحرينية منذ اأيام مطلب 
اجلمعية بتطوير الكادر التمري�سي. و�سلت اخلالفات اإىل املحكمة". ثم عرجت على الق�سية الأم: 
�ساكنا ل يف  قرارا، ومل يحرك  ياأخذ  ال�سحة مل  ووزير  الطبية  الطواقم  اعتداءات على  " �سارت 
امل�سئولية القانونية ول حتى يف امل�سئولية الأدبية، كما اأن �سيارات الإ�سعاف مت منعها من قبل وزارة 

الداخلية".  

"خرجنا يف   : قلت  ثانية،  مرة  اإليه  اأرجعوين  "روح عدل كالمك". حني  و�سرخ:  بن حويل  انزعج 
م�سرية �سد وزير ال�سحة ب�سبب منع الإ�سعافات". قال: "ما زلت تكابر بعد ثالثة اأيام، غ�سبا عنك 

�ستعرتف".     

ذلك،  من  �سيء  اأو  اأخ�ساب  مبخزن  اأ�سبه  مكان  يف  اأقف  اأنني  �سعرت  التعذيب.  غرفة  اإىل  اأخذت 
فيما انهار ال�ُسباب والنعت التحقريي علي: "خونة، رواف�س، متاآمرون، اأذناب اإيران، جمو�س، اأولد 
املتعة". كان معي  ا�ست�ساري جراحة العظام الدكتور علي العكري الذي �سمعت �سراخه من الأمل، 
كذلك اأخ�سائي جراحة العظام الدكتور حممود اأ�سغر، وال�سهيد علي �سقر. هناك مل يفعلوا بي �سيئا 
لكنهم اأ�سَمعوين �سراخ املعَذبني. ثم جاءت نورة اآل خليفة اأي�سا وتلفظت علينا بكالم بذيء. ظللنا 
واقفني، جاءين �سرطي ميني زيدي طيب القلب، متفهم ملا يجري لنا �ساألني: "اأكنَت يف امل�ست�سفى؟ 

اهلل ي�سهل عليكم". اأتى بكر�سي واأجل�سني عليه".

هناك جميع اجلالدين بحرينيون، جاءهم بن حويل واأمرهم اأن يل�سقوا اأوراقا على ظهورنا مكتوبا 
عليها اإهانات وت�سبيهات باحليوانات، مثل : "الدكتور الفالين حمار وغريها".

هكذا انتزعت اعرتافاتنا 
كانت الغاية من التعذيب تركيعنا وجعلنا نعرتف اأن لدينا اأ�سلحة، اأو القول اإن الدكتور الفالين كرّب 
اجلرح، اأو اأن  اخت�سا�سي جراحة العيون وال�سبكية الدكتور �سعيد ال�سماهيجي قام بقلع عني جريح، 
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اأو اأننا اأخذنا م�سابني باك�ستانيني كرهائن، وما اإىل ذلك من ترهات وخزعبالت.

كان يتم اإبقاوؤنا يف حالة وقوف متوا�سل، فر�ستنا الوحيدة يف اجللو�س هي وقت الوجبة، حيث ترفع 
الع�سابة قليال لغاية ال�سحن الذي ناأكل منه، ولي�س م�سموحا لنا اأداء ال�سالة. كنا نحتاج احلمام 
ب�سدة ونح�سل عليه مبذلة. كنت يف مكان التعذيب مع اأربعة اأطباء، �سعرت اأن املكان اأ�سبه بغرفة 
�سغرية فيما كان التعذيب ينهال علينا بالدور، اأنا مع الدكتور حممود اأ�سغر، الدكتور علي العكري، 

وال�سهيد علي �سقر مع اآخرين �ساروا معنا لحقا يف �سجن احلو�س اجلاف. 

املعَذبني،  من  مهانًا  خليطا  كنا  بال�سالة،  اأ�سبه  اأكرب  مكان  اإىل  نقلنا  ثم  اأيام  ثالثة  حالنا  ا�ستمر 
معنا ا�ست�ساري اأطفال حديثي الولدة واخلدج الدكتور نادر ديواين، ورئي�س مكتب املراجعة الطبية 
للمراكز ال�سحية الدكتور اأحمد العمران و�سائق الإ�سعاف اأمري الهملي، اإ�سافة اإىل جماعة "العرين" 
الذين اتهموا بالذهاب اإىل جامعة البحرين يف 13 مار�س/اآذار، فاعتقلوا من حممية "العرين" مقر 

عملهم. 

يبداأ حني  التعذيب  اأق�سى  لكن  6 م�ساء،  ال�ساعة  اإىل  6 �سباحا  ال�ساعة  التنكيل من  يبداأ  ما  عادة 
يدخل منت�سف الليل، وتبداأ ال�سهرة علينا. كانت متعتهم تتوفز يف الليل، غايتهم اأن يخمدوا فينا 
نار ال�سمود الوقادة، ويرتكونا اأج�سادا منك�سرة خائرة ومفرغة من م�ساعر العزة والكرامة، هذا 
هدفهم. ميار�سون حقدا كان م�سمرا يف قمقم، ثم وجد الفر�سة ال�سانحة كي ينه�س يف وجوهنا 
وبينهم، بني  بينك  يقارنوا  راتبك؟" كي  "كم  ي�ساألونك:  وب�ساعته. حني  �سره  نا�سرا  كوح�س كا�سر 
من يدعون اأنهم حماة الوطن وامللك الذين يتقا�سون رواتب �سحيحة، وبني اأعداء النظام املرتفني 
برواتب ل ي�ستحقونها، لأنهم ينظرون اإليها كاأعطيات ومكرمات، ل جزاء عمل وخربه وعلم و�سهر 

مكلل ب�سهادات اأكادميية عليا. 

لقد اأراد النظام بذلك اأن يكر�س لديهم الفرق يف الرواتب ل املرتبات، ليتحول ذلك الفرق اإىل حقد 
يغلي يف �سدورهم ومن ثم يجرعونا اإياه، كي ل تاأخذهم بنا رحمة اأو طرفة ندم. 

يقول  كاأن  البيت.  اآل  من  الأئمة  حق  يف  مهينة  طائفية  باإهانات  ال�سخ�سية،  باإهاناتنا  يتلذذون 
بالكادر  ا�ستهزاء م�ستميت  اإىل غري ذلك من  اإىل ما  اأحلني".  املهدي يخل�سكم  "خل  اأحدهم  لك 
ومنزلته. كانوا يريدون �سحق مكانة الكادر الطبي وفق عقليتهم املري�سة، معتقدين اأنهم بالطريقة 
الأطباء  هوؤلء  رفعها  التي  الطب  و�سروح  العلم  منازل  واملنازل،  املنزلة  هدم  على  قادرون  املهينة 
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تاأدية  احليوانات،  اأ�سوات  بتقليد  خمجلة،  تهريجات  عمل  على  يكرهوننا  لذلك  الأكفاء.  الأذكياء 
رق�سات خليعة، اإجبارنا على �ستم ال�سيخ عي�سى قا�سم، الأ�ستاذ ح�سن م�سيمع، وال�سيخ علي �سلمان، 

اأو اأية �سخ�سية دينية اأو �سيا�سية حمل تقدي�س اأو توقري.

واأهون الإذلل هو طلب ترديد الن�سيد امللكي، لكن اأغلبنا ل يحفظه، ومن يحفظه وين�سده يح�سل 
على مكافاأة جلو�س 5 اأو 10 دقائق تنتهي بزجرة : "قوم".  تلك حمنة وقعنا فيها، كيف لنا النعتاق 

منها!

م�ست�سفى القلعة
باملحامي.  ات�سال  بدون  نوم،  بدون  ا�ستحمام،  بدون  وقوفا  زلنا  وما  ال�سابع  اليوم  �سم�س  اأ�سرقت 
طلبونا اإىل التحقيق مرة ثانية، من اأجل زيادة جرعات التعذيب والرتهيب. ياأتي ال�سرب بقب�سات 
بالكابالت،  والأرجل  الركب  �سرب  الأذنني،  على  الكهربائي  بال�سعق  ويتوا�سل  الظهر  على  اليد 
يختارون اأماكن ح�سا�سة وموجعة، حتى ي�سيل دمي على جلد مزرق ومنتفخ، فال اأ�ستطيع اأن اأطاأ على 
الأر�س لتاأثر الع�سب الذي يغذي الرجل. �سربت على عظمة العجز)coccyx bone(، فانك�سرت 
ويدّي  جدعي  اأجمع  الأمل  فعل  ردة  يف  كنت  عليها.  املركزة  والركالت  الرف�سات  لكرثة  وانف�سلت 

لالأمام فيربز ظهري فيمعنوا يف اإ�سابة املكان. 

امل�ست�سفى  اإىل  الذهاب  اأر�سا. طلبت  ف�سقطت  اأن حتمالين  تقَو رجالي  الأمل، مل  �سدة  اأحتمل  مل 
فلم يكرتثوا، لأن ذلك يعتربونه تظاهرا بالأمل وهروبا من التعذيب، فتظاهرت ب�سيء اآخر، ب�سيق 
التنف�س، افتعلت حركات اختناق فاأخذت مل�ست�سفى القلعة. يف الطريق �سافح ج�سدي �سطوع ال�سم�س 

وحرير دفئها اللذيذ، اأتزود منها واأ�ستنجدها اأن تاأخذين حتت كنف �سوئها على الدوام.

اإنه يلقب بــ  اأقل ما ميكن و�سفه به، هو اللوؤم، حتى  يف عيادة القلعة، كان هناك �سخ�س بحريني 
"�سارون" لب�ساعة ُخُلقه. رافقني من التحقيقات اإىل م�ست�سفى القلعة، مل ي�سمح يل بال�ستلقاء على 
ظهري، يتدخل حتى يف مهام الأطباء، اأخذوا يل اأ�سعة لكن مل ي�سخ�س الطبيب حالتي ومل يعطني اأدوية 
 )Voltaren(اأو اأي �سيء. لكن اأ�سفق علي �سخ�س "�سلفي" كان مرافقا ل�سارون، اأتاين باأقرا�س

امل�سكنة من بيته. 

�سيد االإرهاب
كنا مع�سوبي الأعني، يقودونا كالعميان باإر�سادات معنفة: "ام�س .. اأمامك عتبة". اأو يجروننا جرًا 
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ال�سابط  ملكتب  اأخذت  الرك�س.   على  اأقوى  فال  تخونني  اجل�سدية  لياقتي  "ارك�س" ولكن  قائلني 
الذي ل يو�سف، من طغيانه الطافح، وتعرفت على  والتوقري  التبجيل  بن حويل. عرفته من خالل 
�سكله لحقا يف حمكمة ال�سالمة الوطنية عندما جاء ب�سفة �ساهد اإثبات علينا.  اإنه �سيد الإرهاب 
والقاب�س على كل الفظاعات والنتهاكات، �ساحب اليد الطوىل يف الإجرام، يد من حديد يطلقها على 
رقاب العباد. ونحن حتت عتمة الع�سابة حيث الب�سر معطل، والب�سرية تائهة، واحلوا�س مرتبك، 
والإح�سا�س مهان فما الذي بقي من الكرامة حتت اأيدي ب�سر منزوعي الإن�سانية وال�سمري؟ كاأنهم 
جبلوا على هذه الأخالق، كاأن هذا النوع من اخللق اأقنعة يلب�سونها لهذه املهام الآنية؟ ميرروننا على 

طابور من اجلالدين لناأخذ ن�سيبنا، بني �سارب و�سافع و�سامت.

كنا نحرك اأ�سابع اليدين لأن الر�سغني يئنان حتت رزح القيد، فكلما حركنا الأ�سابع بطريقة قب�سها 
وفتحها فذلك يزيد من حركة الدورة الدموية ويخف الأمل قليال. كما كنا ن�ستعني بالأدعية. الدعاء 

ي�سعرنا بقوة اهلل وبعدالته. ت�سعر كاأن اأحدا مي�سح على قلبك املوجوع فيمنحك ذلك ال�سرب.

بعد هذا الإرهاق املتوا�سل ت�سطر اإىل اأن ت�ست�سلم فكاكا من هذا الهالك، فتقول الذي يجربونك 
عليه. ح�سبُت الأمر يف الأخري "اأنا لي�س اأعور را�سي" فلي�سمعوا ما يريدونه، يف النهاية لن ي�ستفيدوا 
منه قانونيا ب�سبب غياب املحامي، فهناك حمكمة وكل ما قلته قابل لالإنكار طاملا خرج حتت لهيب 

�سياطهم.

بني �سراخ املعذَّ
بعد جولة التعذيب ب�سحبة بن حويل مت اأخذنا اإىل حمقق اآخر مل ن�ستطع التعرف على ا�سمه. مهمته 
الطواريء  تري�س  برنامج  رئي�سة  �سراخ  اأ�سمع  التعذيب.  حتت  الطبي  الكادر  �سراخ  عنا  ي�سِمّ اأن 
رول ال�سفار ال�سامدة. اأقاطعه: "كيف يكون �سمودها يف هذه احلال؟"، فيقول: "كانت تتلوى من 
ال�سرب لكنها ل تعطي اإجابات،  تنكرها بالقول: ل اأدري .. مل اأ�سمع بذلك .. اإلخ".  بعد كل جرعة 

تعذيب تتم اإعادتنا اإىل بن حويل لختبار مدى �سربنا و�سمودنا.  

جل�ست معه ثالث اأو اأربع مرات، وكان يقف على راأ�سي �سخ�س من اأ�سد املعذبني، جالفة،  مهمته 
اأن يباغتني ب�سربة ثقيلة على الرقبة عقابا على اإجابة مل تعجبه، ثم مي�سي مهددًا :"بجيك �سربة 
ينتظرون.  التي  الإجابات غري  كلما جاءت  ال�سرب  يتوا�سل  ثانية".  مرة  الكذب  اإذا حاولت  ثانية 
وتلفزيون  البحرين،  تلفزيون  عر�سها  الإ�سعاف  �سيارات  يف  اأ�سلحة  القول:"راأيت  اإىل  فا�سطررت 
بال�سفارة  مو�سل  ل�سلكي  جهاز  و�سع  "مت  قلت  الطواريء،  ق�سم  يف  واأي�سا  يكذب!".  ل  البحرين 
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الإيرانية، وراأيت روىل ال�سفار ت�سكب اأكيا�س الدم على اجلرحى، كل ذلك بق�سد اإثارة الراأي العام 
من اأجل اإ�سقاط النظام".  

هذه العرتافات الباطلة وغريها ال�سابقة اأثناء التعذيب التي اأرغمت عليها جاءت يف 40 ورقة طلبوا 
مني توقيعها.

يف اليوم الثامن من العتقال و�سعوا حتت يدي العرتافات والإفادات ورفعوا الع�سابة قليال بحيث 
ت�سمح يل بروؤية مكان التوقيع فقط من اأجل اإر�سالها اإىل النيابة الع�سكرية. وباملنا�سبة اإن مكاتب 
يف  ا�ستقرينا  اأن  بعد  لحقا  البع�س.  بع�سها  من  قريبة  اجلنائية  والتحقيقات  الع�سكرية  النيابة 
ال�سجن اأي�سا اأخذونا للتحقيقات اأربع مرات للتوقيع على اعرتافاتنا املعدلة، يف كل مرة يعدلونها 
بحيث تتطابق فيما بيننا، وكيفما ُر�سمت لنا، فال نرتدد يف التوقيع طاملا التحقيق يف الأ�سا�س باطل.

والدكتور  اأ�سغر  والدكتور حممود  ال�سفار  روىل  الدكتورة  �سراخ  اأ�سمع  كنت  الع�سكرية  النيابة  يف 
الذي  اأعرف هل �سراخهم  ل  مثلهم؟".  تبي  "�سامعهم؟  يقولون يل  املحققون  وكان  العكري.  علي 
يفطر القلب يعزي نف�سي املبتالة مثلهم، اأم اأنه يزيد من لوعتي علّي وعليهم! يف هذا الوقت وبعد 
اأن اأم�سني الإرهاق والإنهاك لي�س ثمة جمال للتفكري ال�سحيح اأو تدارك الأمر كاأن تغري اإفادتك. 
تاأتيك فر�سة �سغرية للتقاط الأنفا�س حني يتم ال�سماح لك باجللو�س. �ساألني اأحدهم: "هل تريد 
ماًء اأو �سيجارة؟"، وفعال يتم اإح�سار املاء لك، وحتى ال�سيجارة يف حال كنت مدخنا من اأجل اأن تعيد 
العرتاف نف�سه. ولي�س ذلك اإل خدعة توحي بنهاية العذاب. ذلك اأن اجلالدين مازالوا ينتظروننا 

يف قاعة التعذيب.

التقربوا القفل.. اإنه كامريا
حني دخلت زنزانة »7« راأيت ال�سباب لكني مل اأميزهم جيدا، حيث للتو رفعت عنا ع�سابات الأعني 
با�سم �سيف  الدكتور  العظام  ا�ست�ساري جراحة  اإىل  ب�سرعة  اأتعرف  �سلبا. مل  بذلك  النظر   فتاأثر 
لذلك ال�سبب، وب�سبب اآخر اأي�سا اأنه كان اأ�سلع الراأ�س. كان م�ستلقيا منهكًا من التعذيب واجلميع 
كذلك، املمر�س اإبراهيم الدم�ستاين الـ )Duplicate(، واأي�سًا حممود القطري وعماد الع�سفور، 
الإليكرتونية. كانوا كلهم من �سدة الإنهاك والأوجاع والقيح غري قادرين  وهما من ن�سطاء املواقع 

حتى على الوقوف لل�سالم وامل�سافحة، لذا راحوا ي�ستعي�سون عن ذلك بالإ�سارة. 

يحذر  فكان  الطبية،  النظارات  لب�سي  واأنه من  منا، خ�سو�سا  اأكرث  نظره  تاأثر  الكتور �سيف  لكن 
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�سركاءه يف الزنزانة من جتاوزات احلديث خ�سية ت�سويرهم من خالل كامريا مثبته يف الباب. كان 
يقول لهم:«ل تكلموين، ل جتون �سوبي فيه كامريات مراقبة«، كان يهياأ له اأن قفل الباب هو كامريا. 

هكذا كان احلال.

نظرا لإ�سابتي، فقد اأخذت اإىل عيادة �سجن احلو�س اجلاف، وكنت م�سمد العني، ف�سال عن تكبيل 
يدّي. كان يفرت�س واأنا مع الطبيب اأن تهطل علي الرحمة، األ�ست يف ح�سرة مالئكة الرحمة! لكن 
رجال املخابرات الذين عادة ما يرافقوننا يف هذا النوع من امل�ساوير مينعون الأطباء من ذلك، بل 
يتم تكرمينا بالإهانات وال�سرب.  يف اليوم الثاين من ذهابي اإىل �سجن احلو�س اجلاف جاء �سابط 
اأو  الع�سكري  امل�ست�سفى  اإىل  الذهاب  يف  اخليار  يل  وترك  للم�ست�سفى،  باأخذي  واأمر  مدين  بلبا�س 

م�ست�سفى القلعة، لكنني ف�سلت الأخري لأنني عرفت املكان وفيه الدواء متوفر.    
   

جغرافية ال�سجن
يقع �سجن احلو�س اجلاف يف ف�ساء مفتوح، وهو ذو مرافق متعددة. بعد البوابة الرئي�سة، ت�سري بك 
ال�سيارة يف �سارع داخلي م�سافة ن�سف كيلومرت تقريبا، فرتى على ي�سارك كبائن متفرقة خم�س�سة 
للزيارات، تليها عنابر جديدة مرتكزة يف الزاوية. يليها على جهة اليمني تقع �ستة عنابر مملوءة 
بالنزلء. عنرب 1 ل�سجناء ق�سايا الهجرة واجلوازات. عنرب 2 ل�سجناء املخدرات.  عنرب 3 ل�سجناء 
4 ينزل فيه �سجناء املراكز غري  املراكز من ال�سيا�سيني، اأي القادمني من مراكز ال�سرطة.  عنرب 
ال�سيا�سيني واملحولني اأي�سا من مراكز ال�سرطة.  العنرب 5 الذي جرى اإنزالنا فيه اأول. ثم العنرب 
رقم 6 الذي ق�سينا فيه بقية املدة. وهذان العنربان الأخريان خ�س�سا لنزلء التحقيقات اجلنائية. 

على اجلهة الي�سرى من ال�سارع يف قبال العنابر ال�ستة تقع عيادة ال�سجن. والعيادة هي الأقرب لواجهة 
العنرب 5  فيما تتد مظالت من طرف �سقفي عنرب 5 و6 اإىل طرف �سقف العيادة.  اأمام واجهة 
العيادة من جهة اأخرى يقع امللعب، حيث ي�سمح ل�سجناء العنابر بالتجول فيه، يف اأثناء ا�سرتاحات 
النزلء مبدد متفاوتة. واإذا جتولت يف امللعب بحيث يكون خلفك العنابر ال�ستة ترى اأمامك خم�سة 
العمل  اأمني عام جمعية  اإنزال  الدولة كالذي جرى فيه  اأمن  اأخرى ينزل يف بع�سها �سجناء  عنابر 
اأن يحاكموا ويتم  الإ�سالمي »اأمل« ال�سيخ حممد علي املحفوظ وبقية ن�سطاء اجلمعية، وذلك قبل 

نقلهم اإىل �سجن جو. ثم هناك عنرب اآخر ل�سجناء ال�سرطة الع�سكرية.

عنرب رقم 5 ولياليه
ما اإن تدخل اإىل العنرب 5 حتى ت�ستقبلك بوابة بها فتحة �سغرية لال�ستئذان كفتحة حمالت ال�سيدلة 
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عادة ما ت�ستخدم للكالم وتوجيه الأوامر. حني تدخل البهو ترى على جهة اليمني غرفة ت�سمى غرفة 
احلالقة، ،يف الزاوية اليمنى من الغرفة طاولة واأمامها مراآة وكر�سي للنزيل املراد حلق �سعره، ويتم 
حلق ال�سعر مرة واحدة اأ�سبوعيا. ويحاذي الطاولة من جهة اجلدار كر�سي طويل ي�سع 3 اأ�سخا�س 
متعدد  عاٍل  فرن  يقُف  تقريبا  الباب  مقابل  الكرمي.  القراآن  بن�سخ من  رفوف ممتلئة  فوقه  وترتفع 

الطوابق للت�سخني واخَلبز، ويف الزاوية الي�سرى تقع الثالجة. 

على جهة الي�سار من البهو يقع مكتب ال�سرطة، تدخله فرتى اأمامك ال�سرطي املناوب جال�سا اأمام 
طاولته. على ي�ساره ترتفع رفوف عادة ما ت�ستخدم لو�سع عليها الهواتف النقالة )املغلقة( خ�سية 
ت�سوير �سيء ما هناك. يف الزاوية الي�سرى من جهة الباب تقع الثالجة ويف الزاوية الأخرى التي 
تقابلها يقع باب احلمام. ثم تاأتي البوابة الرئي�سة ذات الق�سبان احلديدية التي تف�سي اإىل داخل 

العنرب. ياأخذك منظر الق�سبان احلديدية اإىل ممر �سيق عر�سه 5X6  قدم تقريبا. 

توجد يف العنرب �سبع زنازن تبداأ اأرقامها من الي�سار اإىل اليمني ب�سكل متعرج ) Zigzag(، فجاءت 
الأرقام الفردية ي�سارا، والأرقام الزوجية ميينا. 

اأبواب الزنزانات موؤلفة من ق�سبان حديدية كاأقفا�س احليوانات، لكنها رحبة قليال. ورغم اأن تلك 
الأبواب غري متقابلة تاما اإل اأنها ت�سمح بروؤية بع�سنا البع�س من خاللها كما تك�سف حركة املمر. 
ا�ستثناء الزنزانتني 6 و 7 حيث لبابيهما نافذتان �سغريتان ب�سبب الت�ساقهما بدورات املياه. هاتان 
الزنزانتان تقعان يف نهاية العنرب، تليهما من جهة اليمني حمامات ال�ستحمام، ومن جهة الي�سار 
حمامات املراحي�س. وكلها مراحي�س عربية ماعدا حمامًا واحدًا اجنليزيًا خم�س�س ملر�سى الظهر.   

اإىل  يف�سي  اأخري  باب  الأحوا�س  يقطع  املغا�سل.  اأحوا�س  تتد  الزاويتني  يف  اأي  احلمامات،  بعد 
اخلارج حيث �ساحة مظللة تتد بها الظالل اإىل خلف العنرب 6 اأي�سا. يف هذه امل�ساحة املظللة خلف 

العنربين �ُسدت حبال لن�سر الثياب، كما خ�س�ست للتدخني.

يف هذا العنرب حتديدًا توزعنا نحن الأطباء يف زنزاناته ال�سبع، كل ع�سرة اأ�سخا�س يف زنزانة واحدة. 
ميكن تقدير م�ساحة الزنزانة بحوايل 3x4 مرت مربع. حني تدخل الزنزانة من الباب الذي عادة ما 
يكون يف الو�سط، ينت�سب على اليمني �سريران، وعلى اجلهة الي�سرى ثالثة اأ�سّرة. وجميع الأ�سّرة من 
فئة الطابقني بحيث ي�سع املكان ع�سرة نزلء. كنا ننام على فر�س تب�سط على الأر�س، لكن الفر�س 

تغريت بحيث مت جعلها ترتفع عن الأر�س بعد التح�سينات التي اأجريت عقب تقرير ب�سيوين.
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اأعلى اجلدار يوجد مكيف هواء، ويف اأق�سى الي�سار نافذة �سغرية ذات ق�سبان ير�سح منها ال�سوء 
اأو الهواء املحّمل اأحيانا باأ�سوات الطيور، وكذلك �سوت الأذان. ال�سيء الغريب اأن �سوت الأذان مل 
يكن يريحني، كان املوؤذن ي�سعرين اأنه ل يختلف عن ال�سّجان. فكل �سيء �سادر عن اإدارة ال�سجن ل 

ترحب به نف�سي ول ت�ست�سيغه، وذلك من جهتي على الأقل.

نزلنا يف تلك الزنازين ال�سبعة ح�سب التوزيع التايل: 
زنزانة 1: الدكتور علي العكري، جمموعة من ن�سطاء الـ)IT( وعدد من جمموعة العرين، اإ�سافة 

اإىل اآخرين من ق�سايا اأخرى. 
زنزانة  2: ا�ست�ساري جراحة التجميل الدكتور عبد ال�سهيد ف�سل والطبيب املقيم الدكتورعبداهلل 
الدرازي وم�سئول الإ�سعافات �سيد مرهون الوداعي و�سائق الإ�سعاف عبد احل�سني الغنـــّامي، اإ�سافة 

اإىل عدد من جمموعة العرين اأي�سًا واآخرين.
زنزانة  3: ا�ست�ساريا جراحة الفك والفم الدكتور عارف رجب والدكتور غ�سان �سيف والدكتور عبد 

اخلالق العريبي وطبيب العائلة الدكتور اأحمد عمران ومعهم بع�س �سواق الإ�سعاف.
زنزانة 4: الدكتور �سعيد ال�سماهيجي ومدير م�ست�سفى املحرق للولدة يون�س عا�سوري، مع بع�س من 

جمموعة العرين.
زنزانة 5: الدكتور نادر ديواين وال�سيدلين علي جعفر مع بع�س من جمموعة العرين. اإ�سافة اإىل 
هاين اأبو عبا�س وهو م�سمم موقع اإليكرتوين با�سم املنار اخت�س باأخبار حزب اهلل وال�سيد ح�سن 

ن�سر اهلل مما اأوحى للنيابة اأنه مرتبط بحزب اهلل. 
زنزانة 6: الدكتور با�سم �سيف والدكتور حممود اأ�سغر وا�ست�ساري جراحة املخ والأع�ساب الدكتور 
الإلكرتونية،  املنتديات  ن�سطاء  وجمموعة  الإ�سعاف،  �سواق  من  جمموعة  اإىل  اإ�سافة  حميد،  نبيل 

واآخرين بق�سايا اأخرى.
با�سم  والدكتور   ) Duplicate(الـ الدم�ستاين  اإبراهيم  7: و�سعت فيها �سخ�سيًا مع  زنزانة رقم 
اأي�سًا �سائقا الإ�سعاف اأمري الهملي وح�سني  6. وكان معنا  �سيف الذي نقل فيما بعد اإىل الزنزانة 
ال�سايف وم�ساعد ممر�س حمزة اجلمري. ثم التحق معنا فيما بعد الدكتور �سادق عبداهلل والدكتور 
�سادق جعفر، وال�ست�ساري رئي�س ق�سم العناية املركزة الدكتور ح�سن التوبالين، اإ�سافة اإىل عماد 
الع�سفور رئي�س �سركة لت�سميم موقع بوابة البحرين الإلكرتونية، وحممود القطري وهو �ساب يف 

الثانوية له اهتمامات بتنظيم وبيع م�ساحات ملواقع الكرتونية ب�سكل غري ر�سمي.   
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اإفراجات واإعادة توزيع 
بعد انتهاء ال�سالمة الوطنية، والإفراج عن متهمي اجلنح من الكادر الطبي يف 28 يونيو/حزيران 
وكذلك الإفراج عن �سجناء اآخرين مت نقلنا اإىل العنرب 6.  نق�س عدد الكادر الطبي من 28 تقريبا 
اإىل 11 �سخ�سًا فقط. و�سعونا يف زنزانتني. هند�سة هذا العنرب تختلف قليال عن الآخر الذي اأقمنا 
فيه بادىء ذي بدء، فهناك كانت الأبواب عبارة عن ق�سبان حديدية، لكن هنا الأبواب عادية وبها 
التح�سينات  اإليه يف  واأ�سيف  بها،  لكل زنزانة حمام خا�س  بو�سة.   6x10 نافذة �سغرية م�ساحتها 

»الب�سيونية« �سنبور ماء بارد لل�سرب. 

اإىل  وال�سيدلين علي جعفر  ديواين  نادر  والدكتور  العكري  والدكتور علي  اأنا  اأخذت  بعد ذلك  ثم 
زوج  املتهم مب�ساعدة  النّكال  العرين، وجعفر  كان م�سطفى من جمموعة  ومعنا   .1 رقم  الزنزانة 
اأخته يف طلب رافعة ل�سيارته يف يوم الهجوم على �سرتة، ولحقا ان�سم اإلينا يون�س عا�سوري )قبل اأن 
يحاكم وينقل اإىل �سجن جو(. وكان هذا الأخري يف زنزانة 3 لكنه اختنق من املكتئبني فيها فهرب 

عنهم من اأجل معنويات اأف�سل، كما قال لنا.

2، فقد �سمت كال من : الدكتور ح�سن التوبالين والدكتور با�سم �سيف والدكتور  اأما زنزانة رقم 
غ�سان �سيف والدكتور حممود اأ�سغر والدكتور عبد اخلالق العريبي والدكتور اأحمد عمران وورئي�س 

الإ�سعاف �سيد مرهون و�سيد هادي املتهم با�ستخدام �سيارته اخلا�سة يف نقل امل�سابني. 

ونزل الدكتور �سعيد ال�سماهيجي يف الزنزانة رقم 3 مع �سجناء اآخرين، ثم فرغت يف الأيام الأخرية 
من �سهر رم�سان وخ�س�ست للتلفزيون. وفيها تت لقاءات ال�سيد ب�سيوين. فيما وتوزع بقية ال�سجناء 
يف الزنازن ال�سبعة. وقد اكت�سفنا، لكن متاأخرًا نوعًا ما، اأن هذا العنرب كان خم�س�سًا لل�سجينات 

املحكومات. عرفنا ذلك من خالل بع�س املتعلقات الن�سائية التي تركنها هناك.

مركز االإعالم يف الزنزانة 7
كنت مع د. �سادق عبداهلل واآخرين يف الزنزانة 7 منثل   م�سدًرا للخرب يف العنرب. كنا نلتقط الأخبار 
من هنا وهناك، ت�سريبات من العنابر الثانية، ومن تردداتي الكثرية على امل�ست�سفى للعالج، جنمعها 
ثم ن�سوغها ب�سكل اإيجابي لرفع املعنويات املتهالكة عند عموم ال�سجناء. �سمعنا عن وفاة ال�سيخة 
موزة، والدة رئي�س الوزراء وجدة امللك، نقل لنا هذا اخلرب اأحد املرتددين على العيادة من معتقلي 
املراكز، اأ�سعت اخلرب من خالل نافذة الزنزانة ال�سغرية: "ا�سمعوا يا �سباب.. يف عزاء جدة امللك، 

ا�ستقبل امللك ال�سيخ علي �سلمان بالأح�سان، هناك ب�سي�س اأمل اإًذا". 
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من  خارج  واأنا  اأ�سرخ  اأحياًنا  ال�سدور.  على  اجلاثم  الهم  يخفف  املرح  من  جو  خلق  نحاول  كنا 
"دم�ستاين   : ال�سرطة  الزجرات من  فاأ�سمع  ال�سرور"،  ال�سجون  اأهل  على  اأدخل  " اللهم  زنزانتي: 
ل تتكلم"، فاأجيبه بدعابة: " هذا الدعاء اأو�ستني اأمي بقراءته كي اأخرج من ال�سجن". ن�سحك. 
ذات مرة جتراأت يف ممر العنرب قائاًل: "من�سورين والنا�سر اهلل". كان الكالم ممنوًعا نعاقب عليه 

بتنظيف مكان اأو عمل �سيء اآخر. 

املحكمة الع�سكرية
اأخربونا م�ساء الأحد ليلة الإثنني، املوافق 5 يونيو/ حزيران، اأن ا�ستعدوا غًدا بعد �سالة ال�سبح. 
ن�ستعد ملاذا؟ اإىل اأين؟ ل نعلم. اخلرب الناق�س الغام�س جعلنا اأ�سرى يف مهب الأفكار املت�ساربة بني 
ا د.  الإيجابية وال�سلبية. هذا الغمو�س مل ُيرحني لكن البع�س و�سع له ت�سورات اإيجابية، خ�سو�سً
اأن )يا جماعة( تفاءلوا بالفرج، غًدا الإفراج  ال�سماهيجي وغ�سان �سيف و�سادق عبداهلل،  �سعيد 

واخلال�س.  

تلك الليلة مل ينم ال�سجناء، الفرحون منهم والقلقون. بداأ ا�ستعدادنا، بع�سنا بال�ستحمام، بع�سنا 
يتاأكدوا من  العنرب كي  زنازيننا. جاءونا يف  ال�سبح خرجنا من  بعد �سالة  لبا�سه وغريه.  باإعداد 
بداأوا  حني  حد�سي  �سدق  اأت�ساءم،  بداأت  هنا  جمموعتني،  اإىل  ف�سلونا  بعدها  الأ�سماء،  قوائم 
ي�سربوننا، وازداد �سيقي عندما �سمعت �سوت الأ�سفاد وهي تطوق اأيدينا. دفعونا بقوة ف�سدم د. 

عبداهلل الدرازي بباب البا�س فجرح اأنفه ونزف. 

وزعونا يف با�سني اأو ثالثة اإىل مركز اإيواء امل�ساجني باأ�سري لتناول الفطور. هناك و�سعونا جميًعا، 
اأ�سحاب اجلنح واجلنايات، يف غرفة �سغرية، وما زال كل واحد منا يتخيل م�سريه الذي ميليه عليه 
اإح�سا�سه. لكن د. �سادق عبداهلل ما فتئ يقاوم الياأ�س ويطمئن الآخرين كي يرفع املعنويات. اأ�سماه 
اإيجابية ويجعلهم ي�سدقونه. رمبا لأن  "الأب الروحي" لأنه دائًما ير�سم �سيناريوهات  بــ  ال�سجناء 
مظلوميتنا ال�ستثنائية جعلته يفكر كذلك فال يكف عن التخمينات املبهجة. لكن هل �سي�سدقونه 

بعد اأن �سمدوا اأعيننا قبل اأن نركب حافلتني كو�سرت؟ 

يف الطريق بداأنا نفكر ونخمن اإىل اأين امل�سري؟ هل وجهتنا اإىل �سجن القرين اأم اإىل ال�سعودية؟ اأم 
اإىل اأين؟ الدرب كان طوياًل والهم اأطول، والع�سكريون يغرقوننا يف الغمو�س.  و�سلنا.. عرفُت اأننا 

يف املحكمة الع�سكرية لأين راأيت من خالل الع�سابة اأحذية قوة الدفاع. 
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"وين  �ساألوا:  الأ�سماء  انتهوا من  اأجاب. عندما  ا�سم: علي عي�سى من�سور..  بداأوا مبناداتنا. جاء 
العكري؟" فاأعاد الإجابة : نعم، مل مييزوا ال�سم بدون اللقب. جمرد اأن عرفوه اأمطروه بالإهانات: 

البحرين". جو  عّكرت  العكري  "يا 

اأتخيل منظرنا وهم يقودوننا مع �سوت  ال�سم�س خارج قاعة املحكمة. كنت  اأوقفونا ملدة طويلة يف 
الع�سابات  املحكمة، وعندما رفعوا عنا  قاعة  اأدخلونا  فيلم هوليوودي.  كاأننا مقطع من  ال�سال�سل 
ال�سيد  موجوًدا  كان  القاعة  يف  واجلنايات.  اجلنح  بق�سايا  املحاكمات  الطبي  الكادر  ن�ساء  راأينا 
باديان  والإرهاق  والتعب  فراآنا  الإن�سان،  حقوق  ل�سئون  الأمريكي  اخلارجية  وزير  م�ساعد  بو�سرن، 
علينا من جراء الوقوف يف ال�سم�س خارج قاعة املحكمة، وراأى هندامنا املزري، اأثار ا�ستياءه وا�ستياء 

ا، الذي اأمر باأل يرانا على هذه احلال يف املحاكمات القادمة.  القا�سي اأي�سً

تلى القا�سي جملة التهامات. كاأنها تتلى �سد ع�سابة م�سلحة: احتالل امل�ست�سفى، الرتويج لقلب 
طلبا  املحامون  قدم  ثم  الطبية.  املعدات  على  ال�ستيالء  ترخي�س،  بدون  اأ�سلحة  حيازة  النظام، 
املحامني  لقاء  لأ�سبوع، حتى  تاأجيل اجلل�سة  املحكمة  وقررت هيئة  القا�سي،  فوافق  بلقاء موكليهم 
ا حلني ا�ستكمال اإجراءات تعترب َبَدِهَية ومن �سميم اأدبيات املحاكمات واملرافعات.  مبوكليهم، واأي�سً

كي  م�ستب�سًرا  با�سًما  بالأهل  التقيت  الأهايل.  بلقاءات  ومهينة ختمت  رهيبة  املحكمة  اأجواء  كانت 
اأطمئنهم.  وهنا مّيزت روىل ال�سفار التي هالني �سيبها ونحولها، �سعرت باأ�سى جتاهها، لقد كربت 

�سنينا دفعة واحدة. 

بعد عودتنا من املحكمة �سقط الغالبية يف وجوم واإحباط �سديدين. حممود اأ�سغر واأحمد عمران وقعا 
يف �سدمة نف�سية. غ�سان �سيف اأ�سيب   بتذمر نف�سي. ح�سن التوبالين �سقط يف اكتئاب ملحوظ، 
كان ي�سمت كثرًيا، وياأكل قلياًل. مل تكن للتوبالين ت�سريحات اأو م�ساركات يف امل�سريات والدوار، 
كان يرى دوره يف رعاية اجلرحى بق�سمه يف العناية املركزة، حاول اإنقاذ حياة ال�سهيد علي املوؤمن. 
فكان جزاوؤه اجلناية.  بادرُت مع د. �سادق عبداهلل مل�ساعدته، خاطبنا امل�سوؤول، نا�سدناه، ف�سمح له، 

كحالة ا�ستثنائية، بالت�سم�س مدة �ساعة واحدة يومًيا. 

العبادة وال�سفاء الروحي..
ويداوم  الليل  �سالة  يوؤدي  �سار  ال�سجناء  غالبية  والعبادة.  والتاأمل  الختالء  فر�سة  ال�سجن  مينح 
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عليها.. توزعت الأدوار بني رفقاء الزنزانة الواحدة. اهتم الدكتور �سادق جعفر بتدري�سنا جتويد 
القراآن. ا�ستثمرنا الوقت يف ختم القراآن كل ثالثة اأيام مب�ساركة ع�سرة اأ�سخا�س، بحيث كل �سخ�س 
ديواين  نادر  الدكتور  �سّنها  ال�سهداء،  جميع  اإىل  اخلتمة  ثواب  وُنهدي  اليوم  يف  واحًدا  جزًءا  يقراأ 

واأ�سرف عليها. 

ا من  �سار لدينا در�س ديني يف �سرح امل�سائل الفقهية يخت�س به ال�سيدلين علي جعفر، وهو اأي�سً
يوؤم بنا �سالة اجلماعة، وبعد الإفراج عنه ناب عنه ديواين. اأما علي العكري فتخ�س�س يف �سرح 

ق�س�س الأنبياء.

من  وهي  الطيار،  جعفر  �سالة  جماعة  بنا  ي�سلي  اأن  �سيف  با�سم  الدكتور  من  طلبنا  جمعة  ذات 
ال�سلوات الطويلة املعروفة، جل�سنا نوؤديها باإمامة با�سم الذي كان يحفظها كاملة.  كنا 8 اأ�سخا�س 
يف الأثناء دخل �سرطي باك�ستاين �سيء املعاملة وهو اأحد م�سوؤويل العنابر، راآنا ن�سلي فم�سى، ثم 
عاد ثانيًة وما زلنا يف ال�سالة فانزعج، لأن ال�سالة اجلماعية يف ال�سجن تعترب نوًعا من التجمهر 

غري امل�سموح، اأمر بنقل �سيف اإىل زنزانة اأخرى واأتوا ب�سادق عبداهلل مكانه.

13 يونيو/حزيران، قبل موعد املحاكمة الثانية، وقبل امل�سوار، جاءنا ال�سرطي ال�سيء املعاملة  يف 
علي زيد، ليتفقد لبا�سنا ويتاأكد اأنه لئق ولن يثري ا�ستياء القا�سي مرة اأخرى. يف هذه اجلل�سة ح�سر 
ال�سابط �سيء ال�سيت مبارك بن حويل �سمن �سهود الإثبات. وكانت اأطرف كذباته التي تورط فيها 
عندما اتهم العكري بحيازة الأ�سلحة، مدعًيا اأن املتهم الأول علي ال�سددي هو من اعرتف عليه، يف 

حني اأن ال�سددي مل يقب�س عليه حتى الآن ومل يحقق معه.

بداية التح�سينات.. 
باأدوات احلمام اجلديدة مثل توفري نوعية جيدة من  الثانية حت�سنت ظروف ال�سجن  بعد اجلل�سة 
اأكواب �ساي)Mugs(.  �سمحوا لنا بقراءة القراآن الكرمي من  �سابون ال�ستحمام، كما وفروا لنا 
خالل ن�سخ القراآن املركونة يف غرفة احلالقة، ثم �سيًئا ف�سيًئا �ُسمح لنا بالكتب الدينية وكتب الأدعية. 

و�سمحت لنا تلك النفراجات فيما بعد بالتحادث مع ال�سرطة واحلرا�س. 

يف اأواخر يوليو/توز �سمحت لنا اإدارة ال�سجن بالتجول يف امللعب يف ا�سرتاحة ن�سف �ساعة بواقع 
مرة يف الأ�سبوع، كما �سمح بالتدخني يف �ساحة من�سرة الثياب، بحيث ي�سمح لنزلء الزنزانة الواحدة 

بارتيادها مدة ربع �ساعة، اأي كل جمموعة على انفراد، وذلك بواقع يوم ويوم.
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ا، �سار ال�سجن يوفر لنا وجبات مميزة، ففي يوم الأحد �سالونة دجاج، ويف يوم الثالثاء برياين  اأي�سً
دجاج، وفطور الأربعاء بالليط )�سعريية( بالبي�س املقلي.

 
ا بعد انتهاء فرتة )ال�سالمة الوطنية(، البع�س  ال�سجناء تفننوا يف ابتكار املتعة لأنف�سهم، خ�سو�سً
�سنع اأحراًزا فنية جميلة و�سي�س التدخني، م�ستخدمني املتوفر من بني اأدوات مهملة، مثل قناين املياه 

الفارغة وعلب بال�ستك اللنب الرائب وغريها.

كما حر�سنا على مزاولة الريا�سة البدنية مدة ن�سف �ساعة يومًيا، كنت اأتوىل قيادتهم يف الزنزانة 
باألعاب  نت�سلى  الثياب، كما  بينما يقوم رئي�س الإ�سعاف �سيد مرهون بقيادتهم يف �ساحة من�سرات 

. )Charades( ترفيهية مثل لعبة "بدون كالم" املعروفة بــ

مر�ش ال�سماهيجي..
دخل الدكتور ال�سماهيجي يف حالة ع�سبية مع اأحد ال�سباط الذي تعّمد ال�ستفزاز. قبلها كان ي�سعر 
بزغللة يف العني، واآلم يف الراأ�س مع ا�ستفراغ. مل يتمكن اأطباء العيادة الطبية من ت�سخي�س مر�سه 
ق�سم  )ورئي�س  )حينها،  الزنزانة  )رفيق  التوبالين،  الدكتور  والأجهزة!  املعدات  امتالكهم  رغم 
ا اإكلينيكًيا يف العني لل�سماهيجي. تبني اأن بوؤبوؤ العني مت�سيق  العناية الق�سوى )قبلها، عمل فح�سً
وثابت يف ت�سيقه، يف حني اأن بوؤبوؤ العني الطبيعية ي�سيق يف حال ال�سوء ويتو�سع يف العتمة.  ا�ستنتج 
من ذلك اأن هناك نزيفًا يف املخ، لأن خاليا الدماغ ل تعمل بالكفاءة الطبيعية.  نقل ال�سماهيجي 
ا دقيًقا من طبيب ل ميتلك الأجهزة، لكنه ميتلك  اإىل امل�ست�سفى يف 9 اأغ�سط�س/اآب، وكان ت�سخي�سً

املهارة والكفاءة امل�سجونتني واملوقوفتني عن ال�ستخدام حتى الآن.

هو طبيبي  كان  �سيف.  با�سم  الدكتور  اإ�سراف  القلعة حتت  م�ست�سفى  اأتعالج يف  كنت  فقد  اأنا  اأما 
اعرتاٌف،  وذلك  فقط،  الأمر  ينفذ  الذي  كاملمر�س  القلعة  م�ست�سفى  طبيب  بينما  احلقيقي، 
اأقرا�س  بعد  فيما  وتبعها  معاجلة،  م�سكنة  اأم�ساًل  اأخذت  املظلوم.  الكادر  بكفاءة  متواٍر،  ولو 
)Prednisolone(، اأخذتها على جرعات مدة ثالثة اأ�سابيع، تخففت اجلرعات من اأ�سبوع لآخر 
 Neurbion B1، B6، (وح�سلت على فائدة كبرية يف البداية، ثم وا�سل   �سيف بو�سف فيتامينات

B12(  للتو�سيالت الع�سبية.

بقيت على و�سفة با�سم �سيف يف الأدوية، لكن بعد اأربعة اأ�سهر مل اأحتمل و�سعي ال�سحي، فاأ�سربت 
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يل  فا�ستجابوا  بالك�سور.  املخت�س  الطبيب  اإىل  الذهاب  من  حرماين  ب�سبب  الأدوية،  تناول  عن 
خ�سية من انتكا�سة �سحية تدينهم اأكرث. اأخذت اإىل م�ست�سفى القلعة لأخذ اأ�سعة فقط، وحني زارتنا 
جلنة ب�سيوين، اأو�سلت �سكواي، فتوا�سل عالجي الطبيعي مرتني يف الأ�سبوع. يف هذه الفرتة رفعت 
الع�سابة عن عيني اأثناء ذهابي للم�ست�سفى، وكان ذلك من ح�سنات وجود ب�سيوين وجلنته حينها، 
.X حتى و�سعت اإر�سادات تنبيهية عند مداخل امل�ست�سفيات تبني ر�سم وجه بالع�سابة يقطعه عالمة

االإ�سراب يف�سل..
يف  ال�سجناء  باقي  اإىل  بن�سرها  الفكرة  نعمم  واأن  الإ�سراب،  قررنا  الوطنية  ال�سالمة  انتهاء  بعد 
الزنازين والعنابر الأخرى. لكن بع�س اأفراد الكادر الطبي مل يكونوا متفاعلني، يخ�سون اأن ينقلب 

الأمر اإىل ت�سديد جديد، وعذاب جديد.    

يف ال�سجن ت�سكل فريقان. فريق لديه حتفظات من اتخاذ خطوات اإجرائية، وغالبيتهم من الكادر 
الطبي.  وفريق مع املبادرة باتخاذ خطوات اإجرائية، وغالبيتهم من ال�سجناء الآخرين. 

جتاوبت اأنا وعلي العكري مع الإ�سراب، وكان معظم رفقاء زنزانتنا متحفظني. غ�سان �سيف، الذي 
اأتانا  يونيو/ حزيران   28 البقاء يف احلب�س بعد خروج معظم رفقاء زنزانته، يف  اأحبط كثرًيا من 
قائاًل: الليلة نبداأ الإ�سراب! لكنه عاد بعد يوم واحد وقال لنا: يف�سل عدم الإ�سراب لأن الإفراج 
قريب. وذلك بعد اأن التقاه اأحد املوفدين من الداخلية ووعده بذلك. اأُجه�ست الفكرة منًعا للخالف.

لكن اإعالن الإ�سراب و�سل لل�سجناء الع�سكريني، فتجاوبوا وبداأوا يف تنفيذه، ومل يكن �سهاًل الو�سول 
اإليهم لفك اإ�سرابهم وقد �سقط بع�سهم متاأثًرا، وكان ذلك مزعًجا لنا جًدا.

عري�سة �سد التمييز.. 
اإدارة ال�سجن قرارات بعمل زيارات لفريق الكادر الطبي فقط دون غريهم، فذلك  عندما ت�سدر 
اأهلي تعاطًفا  اإحدى زيارات  اإجحاف يف حق الآخرين، لذا رف�سُت �سخ�سيا هذا التمييز ورف�سُت 

معهم. 

ال�سجناء،  بني  وح�سا�سيات  م�سكلة  خلق  الذي  التمييز،  اإلغاء  اأجل  من  العري�سة  على  العمل  بداأ 
م�ستندة اإىل م�سروعيتها يف خمالفة لوائح ال�سجن، كان ذلك يف بداية �سهر رم�سان، �سادف بداية 
اأغ�سط�س/اآب، ا�ستطعنا اأن جنمع 80 توقيًعا. انزعج بع�س الأطباء و�سعروا اأن العري�سة �سدهم، 
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يف حني هي لي�ست ملنع المتيازات عن اأحد، بل ليتمتع اجلميع بنف�س المتيازات، وهي موجهة اإىل 
اإدارة ال�سجن.

العري�سة ت�سمنت املطالبة بالتقاء ال�سجناء بلجنة ب�سيوين، وفتح اأبواب العنرب 6 يف �سهر رم�سان، 
والزيارة  الزيارات،  وكذلك  الطبي،  الكادر  مع  حدث  كما  بالأهايل  الت�سال  مرات  عدد  وزيادة 
ا يف �سهر  امل�سائية يف رم�سان، واحلق يف ممار�سة ال�سعائر وممار�سة العبادات اجلماعية، خ�سو�سً

رم�سان، وهي من الأمور التي �ُسمح للكادر الطبي بها. 

اأر�سلنا العري�سة معززة بالتواقيع اإىل ال�سابط املالزم حممد الأن�ساري ون�سخة منها اإىل كل من : 
م�سوؤول العنرب، وق�سم التحقيقات اجلنائية، ووكيل وزارة الداخلية، ومكتب وزير الداخلية.  

نتائج العري�سة
ما اإن و�سلت العري�سة حتى جاء الأن�ساري متهجًما ومهتاًجا: و�سلني اأنك اأنت من كتب العري�سة.. 
كنت حينها اأ�سلي فتعمدت اإطالة ال�سالة. بعد اأن طويت ال�سجادة قلت له : نعم يف ال�سجن تييز 
ظامل، هل من املعقول اأن تكرث من زيارات الكادر الطبي والباقي ل �سيء، هل هذا عدل؟   قال بحدة 
اأقل: " اإحنا مقررين من بكرة نعطيكم  5 دقائق للمكاملات وب�سكل يومي وللجميع، واأي �سيء يف اإيدنا 

راح ن�سويه لكم ب�س خلكم من هاحلركات والعراي�س". 

امل�سابني  اأي  ال�ستثناءات،  عدا  ما  للجميع،  واحدة  ومدتها  الزيارات  ف�سارت  التح�سينات  توالت 
الزنازين  زيارة  ي�ستطيع  واحد  وكل  �ساعة  بن�سف  املغرب  اأذان  قبل  الأبواب  فتحوا  بالكتئاب.  
الأخرى. �سارت بعد ذلك الزيارات تتم بعد الفطور فيما قبل تتم يف �سباح رم�سان القائظ. كما 
�سمح باإدخال املاأكولت، فغمروهم الأهل من اأكيا�س رقائق البطاط�س، اإىل اأنواع متعددة من الكاكاو 

اإىل معلبات الفا�سوليا والتونة وغريها. و�سمح فيما بعد باإدخال املاأكولت املطبوخة من البيوت.  

من الإجنازات الرائعة ال�سماح لالأهايل باإح�سار �سحيفة الو�سط. ما قبلها كانت �سحف ال�سلطة 
هي امل�سموحة فقط: الأيام، اأخبار اخلليج، الوطن. ن�سخة واحدة من كل عدد جلميع نزلء العنرب.  

كنا نتحا�سى قراءة �سحيفة الوطن لأنها جتلب الغم ب�سبب خطاب الفتنة والتحري�س. 

5 دقائق مع ال�سماح باإطالة بع�س الوقت، توا�سلنا مع بع�س  اأن تقرر لنا الت�سال يومًيا مدة  بعد 
اأو�سلني بع�سهم اإىل �سحفية تعمل مع موقع )مراآة البحرين(،  الزمالء الذين �سبقونا باخلروج، 
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ا ر�سالة خطية عن طريق زيارة الأهل، فن�سرت  نقلُت اإليها عن اإ�سابة ظهري، كما �سربت اإليها اأي�سً
ا حتت عنوان: "اإبراهيم الدم�ستاين مك�سور الظهر مرتني". فكانت )مراآة البحرين(  تقريًرا خا�سً
حا�سرة معنا يف ال�سجن، وتنقل ت�سريباتنا التي نحتاج ن�سرها اإىل العامل اخلارجي، وقد حدث ذلك 

غري ذات مرة.

املغيبون عن ال�سوء..
واحلقوقي  الدويل  التعاطف  تركز  ال�سوء.  عن  مغيبون  �سجناء  هناك  اجلاف  احلو�س  �سجن  يف 
الوا�سع مع الكادر الطبي واأهمل اآخرين. هذه حقيقة. املتهمون بقطع ل�سان املوؤذن ل اأحد تكلم عنهم، 
كذلك معتقلو املنامة مل يلتفت اإليهم اأحد حتى فريق جلنة ب�سيوين  جاء خ�سي�سا فقط مل�ساعدة 
الكادر الطبي. بينما هوؤلء مل يروا اأهاليهم لأكرث من �سهرين اأو ثالثة حتى بعد قدوم ب�سيوين. �سعر 

هوؤلء بالإحباط والتذمر. ا�ستكوا.

انتقل ذلك التذمر بني النزلء وبعد لقائهم بال�سابط حممد الأن�ساري طلبوا انتدابي كممثل عنهم 
اأغ�سط�س/اآب.   24 التي �ستزورهم يف   اإىل جلنة ب�سيوين  يف كتابة ق�ساياهم و�سكواهم وتقدميها 
الطبي.  بالكادر  اأ�سوة  باإن�سافهم  يطالب  اأ�سخا�س  ع�سرة  من  مكون  فريق  ت�سكل  ال�سابط.  وافق 
انتدب �سخ�سان من كل واحدة من الزنزانات الت�سع لاللتقاء بب�سيوين. اأبو غايب مثــــّل زنزانته مع 
جمموعات معينة. هم�سُت يف اأذن ال�سيد ب�سيوين اأن ادعم هوؤلء  باأوامرك كي يح�سلوا على فر�سة 
من التح�سينات، فما ي�سدر عنك ينفذ.وافق ب�سيوين على البقاء فرتة اأطول لال�ستماع اإليهم. طلب 
اأبو غايب من ال�سيد ب�سيوين اإبعاد ال�سرطي كي ياأمنوا من تل�س�سه عليهم. زجره ب�سيوين: “اطلع” 
موافقة  من  انزعج  التحقيق  فريق  رئي�س  اجلن�سية،  امل�سري  القا�سي  لكن  مرغما.  لالأمر  فامتثل 
الباك�ستاين  باختطاف  “اأنا متهم  قائال:  ي�سرح ق�سيته  �سانحة كي  اأبو غايب فر�سة  نال  ب�سيوين. 
ر�سالة  تو�سيل  غايب  اأبو  القتل” ا�ستطاع  من  حلمايته  عنه  الأيدي  ف�س  اأحاول  كنت  بينما  وقتله 

�ساعدته فيما بعد بالرباءة والإفراج. 

مالطفة  اإىل  توجيههم  مت  ال�سرطة،  اأفراد  بع�س  معاملة  من  ب�سيوين  لل�سيد  ال�سجناء  �سكوى  بعد 
ال�سجناء. وهذه التح�سينات ا�ستفاد منها جميع ال�سجناء، لذلك كنا جنتمع يف ليايل �سهر رم�سان 

حول �سحور جماعي من اأطباق )املجبو�س( التي يح�سرها لنا الأهايل بعد الإفطار. 
 

ابني )علي( ..
التي  ال�سجناء بعد احلواجز  اإعادة اللحمة بني  اإقامة تعزية وفاة الإمام علي، هو  كان الهدف من 
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والأ�ستاذ  البداية،  يف  الق�سيد  اأنا  اأقراأ  الأول  اليوم  العزاء:  برنامج  اأعددنا  التمييز.  بفعل  ن�ساأت 
حممد من ال�سناب�س يقراأ املو�سوع،  والعكري يقراأ الأبيات القريبة من امل�سرع. يف اليوم الثاين يقراأ 
الثياب مكانًا  اللطمية، متخذين �ساحة من�سرة  الزيارة ثم  اأبو غايب  التوبالين املو�سوع، والرادود 
حلقلة العزاء. يف اليوم الثالث �ساركنا اأحد �سجناء ق�سية املنامة يف القراءة، وا�ستعنا يف ذلك ببع�س 

الكتب الدينية امل�سموحة مثل كتاب “اجلمرات الودية ملال عطية”.  

اأثناء اللطم على ال�سدر تذكرت ابني ال�سهيد “علي”، �سعرت بحزن فادح جتاهه، ا�ستقت له حد 
البكاء، مل اأ�ستوعب غيابه وخاطري مل ي�سكن بعد من فرط البالء الذي حل بالوطن وبنا، حل علّي 
طيفه و�سج ح�سوره يف وجداين حني جاءت هذه ال�سعرية لتوؤجج حزين عليه، ذكرتني مب�ساركاته 
يف العزاء يف ماأمت الدراز وماآمت املنامة، تذكرت طلباته باإ�سرار مل�ساوير املنامة وكان وقتها ل ميلك 

موا�سالت. رحمة اهلل عليك يا بني، يا علي.  

قرار االإ�سراب 
جمعية  يف  برئي�ستي  كيف  ال�سفار.  روىل  اإ�سراب  �سمعنا  اإىل  تناهى  اأغ�سط�س/اآب  منت�سف  يف 
التمري�س البحرينية تاأخذ قرارا اأ�سجع من الرجال، تعلن الإ�سراب ونحن نرتاجع فيه؟ هذه املرة 
قررنا اإ�سرابًا مدعوما ببيان. قررنا اأنا والعكري وديواين اإ�سدار بيان اإ�سراب يف خطوة ت�سعيدية 
قررنا  كان هناك حتفظ.  الأطباء.  باقي  �ساألنا  والنا�س يف اخلارج.  لالأهايل  �سوتنا  نو�سل  بحيث 

اأ�سدار البيان باأ�سمائنا فقط. بعدها قرر اجلميع امل�ساركة.

وامل�ساعي  املحاولت اجلادة  “بعد  ون�سرته حينها:  البحرين  مراآة  اإىل  �سّرب  الذي  البيان  ملخ�س 
احلثيثة التي بذلها املوقعون على هذا البيان مع اإدارة ال�سجن وامل�سئولني بوزارة الداخلية لإيجاد حل 
لق�سية الكادر الطبي، ونظرا لعدم ا�ستجابة النيابة الع�سكرية للمطالب العادلة يف الإفراج مع �سمان 
فاإننا  التهم  التحقيق لهذه  واإعادة  التعذيب،  انتزعت منا حتت  التي  التهم  واإ�سقاط  الإقامة،  حمل 
نعلن الإ�سراب عن الطعام ابتداًء من اأول اأيام عيد الفطر املبارك احتجاجا على كافة الإجراءات 

التع�سفية التي تار�سها النيابة الع�سكرية واإدارة التحقيقات اجلنائية”)2(.

 بداأ الإ�سراب يف31 اأغ�سط�س/اآب. الكتفاء بال�سوائل واملاء. ت�سجع اآخرون. بداأ امل�سربون يت�ساقطون 
ويوؤخذون اإىل عيادة ال�سجن. التقى مفت�س ال�سجون اللواء اإبراهيم حبيب الغيث مبجموعة منا: اأنا 
وال�سيفني وعمران واأ�سغر والعريبي وديواين. انفعل ديواين وواجهه بالنتهاكات وباأكاذيب بن حويل 

يف املحكمة.  
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يف هذا الوقت حتديدًا، كان اأحد امل�سربني قد رف�س اأخذ امل�سل املغذي، فاأغلقت ال�سرطة اأبواب 
الزنازين على ال�سجناء ودخل ال�سغب العنرب هذا ونحن بعيدون عنهم ل ندري ماذا يجري عندهم. 
ثم مل ن�سمع اإل ترا�سق ال�سحون على اجلدران وال�سراخ على ال�سغب لأنه اعتدى بال�سرب على اأحد 
ال�سجناء يف املمر، طارت ال�سحون ترتا�سق على ال�سرطة حني راأوا زميلهم ال�سجني يندا�س حتت 
اأرجلهم. خرجنا وخرج معنا اللواء الغيث مذعورا ولذ بالفرار من العنرب. تدخل فريق ب�سيوين يف 

الق�سية، فعادت الأو�ساع اإىل �سابق عهدها، فتحت الأبواب ثانية وتوا�سل الإ�سراب.

اإفـــــراج وحفل زواج
اأخذنا اإىل املحكمة يف 7 �سبتمرب/اأيلول. كنا ما زلنا م�سربني عن الطعام. يف هذه اجلل�سة مل يكن 
النائب العام مت�سلبًا على عادته. امتدت اجلل�سة حتى امل�ساء. دعينا يف ال�سرتاحة اإىل مكتب النائب 
العام الع�سكري لتناول حلويات. كان التعامل معنا على غري العادة، لكني مل اأ�سعر ب�سيء. قبل اأن 
ترفع اجلل�سة تكرر الطلب املتعلق باإ�سابة ظهري وعر�سي على الطبيب ال�سرعي. مل نكن متفائلني 
وغري �ساغني لتالوة قرارات املحكمة، من تلك القرارات فقد تقرر عر�سي على الطبيب ال�سرعي ثم 

تال الفقرة الأخرية : “تقرر الإفراج عن جميع املتهمني ب�سمان حمل الإقامة”.

اأنا على الأقل. �سخبت القاعة بفرحة عارمة. اأخذنا  كانت املفاجاأة التي مل نتوقعها اأو مل اأتوقعها 
ثانية اإىل �سجن احلو�س اجلاف لفح�سنا فح�سا طبيا، ولأخذ اأغرا�سنا، يف هذه الأثناء اأن�سد اأبو 
غايب ق�سيدة من تاأليفه يف زفة جميلة داخل العنرب. والأجمل من ذلك بالن�سبة يل اأن يف تلك الليلة 
اإقامته  ا�ستاأذنتني يف  الذي  اأختي  زواج  ينتظرين حفل  وكان  امل�ساء  حيث خرجنا يف مغربية ذلك 

�سابقا، فجاءت ال�سدفة الرائعة ليكون م�ساء جميال ل�ستقبال املهنئني بي وبزواج اأختي.        

مع ال�سجانني..
ال�سورة احلقيقية للكادر الطبي لي�ست تلك التي تفربكها ال�سلطة، بل ما يراها ال�سجانون ويتعاملون 
ال�ست�ساريني  كبار  بل  املخدرات،  ومدمني  وال�سراق  املجرمني  مع  يتعاملون  ل  الآن  هم  معها، 
واجلراحني ونخبة من الكادر الطبي. يقول الدم�ستاين: زار زنزانتنا رقم 7 املالزم حممد ال�سعيدي، 
وهو اأول م�سئول يزورنا ويتحدث معنا. قال: »اأنا ب�سوي ليكم غ�سيل مخ«. كان ي�سرب �سايا ويدخن 
�سيجارة، يرافقه �سرطي يلبي اأوامره. كانت خيوط الدخان تر على اأنوفنا نحن املدخنني، تدوخنا. 

طلبنا ال�سماح لنا بر�سفة �سيجار. قال رافعا اأنفه: ان�َس. 
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الوحدة  جتمع  ملو�سوع  انتقل  ثم  احلوار.  فر�سة  لت�سييعها  املعار�سة  انتقد  املجريات.  عن  حتدث 
الوطنية وكان له راأي نقدي حوله. رد عليه الدكتور �سادق عبداهلل : »هذا �ساأن �سيا�سي ل يخ�س 
فربكات  فحدثت  فقط،  اجلرحى  جتاه  واملهنية  الإن�سانية  امل�سئولية  نتحمل  نحن  الطبي،  الكادر 

وتلفقيات �سارخة جتاه عملنا وذلك غري �سحيح«. 

كلما حاول ال�سعيدي جرنا معه يف ال�ساأن ال�سيا�سي، اأعاده )عبداهلل( بلطف اإىل الزاوية التي تخ�سنا. 
ا�ستمر النقا�س ملدة �ساعة ون�سف. فّند )عبداهلل( الكثري من الإدعاءات �سد الكادر الطبي. اإىل 
اأن عرج ال�سعيدي على جماعة خلية احلجرية وانتقد احلكومة التي اأفرجت عنهم اأيام الدوار. فرد 
عليه: »هذي غلطة احلكومة، لي�س �سمحت لهم يذهبون للدوار وبعدين تعاقبهم وت�سجنهم؟ اإذا كان 
يف نيتها القب�س عليهم ملاذا تفرج عنهم يف الأ�سا�س؟« هنا ا�ستغرب ال�سعيدي وكاأنه اأ�سيب ب�سفعة 

وعي. 
 

الذي  ال�ساي  د. �سادق عبداهلل كوب  فاأخذ  ال�ساي  اآخر من  كوبا  ال�سعيدي  اأثناء اجلل�سة طلب  يف 
اأفرغه ال�سعيدي ورفعه لل�سرطي قائال: »هاك خذ هذا وياك؟« فلم ي�ساأ ال�سرطي ال�سارم بوجهه 
املتجهم األ يفعل يف ح�سور املالزم الذي مل يعرت�س. هذه احلركة ك�سرت احلاجز بيننا وبينه. خلقت 
فيما بعد عالقة جيدة معه حتى كرثت زياراته لنا يف الزنزانة 7، و�سار احلديث يطول معه حتى اإن 

الآخرين كانوا يت�ساءلون عما يدور بيننا.

ميني  �سرطي  ياأخذين  كان  الطبيعي،  العالج  لأخذ  القلعة  م�ست�سفى  اإىل  زيارتي  تكرار  خالل  من 
اجلن�سية، طيب اخللق وكان ُيده�س حني األتقي الطبيب واألقنه و�سفة العالج )التي اآخذها عن با�سم 
�سيف( وباأ�سماء الأدوية التي اأحتاج وهو ي�ستجيب يل بدون ا�ستهجان اأو �سوؤال خ�سو�سا واأن هذا 
اليمني يحب تعلم اللغة الجنليزية وي�سعد حني اأكلمه بها. هنا يت�ساءل هذا ال�سرطي :«اأمعقول هذا 
امل�ساب املتعلم والطلق يف الجنليزية والذي ميلي على طبيب الوزارة الو�سفة يكون جمرما حقا؟«.

ال�سماهيجي وحواريوه
يف ذهابنا للمحكمة الع�سكرية وبالذات يف املرة الثالثة، لحظنا اأن هناك ودا لطيفا يف العالقة بني 
ال�سماهيجي وبني احلرا�س، رغم اأنهم اأق�سى يف التعامل من حرا�س ال�سجن.  يف ا�سرتاحة املحكمة 
كان احلرا�س الآ�سيويون يلتفون حول ال�سماهيجي �ساغني م�ستمتعني. خّيل اإيل اأنه ب�سيبته الوقورة 

ولبا�سه الب�سيط وكاأنه النبي عي�سى مع حوارييه.
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التحادث معهم �سيئا ف�سيئا  �ساألته فيما بعد: »ما �سر اجنذاب احلرا�س لك؟« رد مبت�سما: »تدرج 
جلبهة  والتابعني   1987 لعام  ال�سوفيتي  الحتاد  طلبة  خريجي  �سمن  من  كنت  اأنني  لهم  لأحكي 
ب�سبب  العام  القطاع  يف  توظيفنا  فتعرث  ال�سيا�سية  مواقفنا  ب�سبب  وقتها  منبوذين  وكنا  التحرير. 
�سركات  مع  العمل  رب  ويتعامل  اأخ�سابا،  يبيع  بحريني  مقاول  مع  فعملت  الداخلية  وزارة  ممانعة 
اأخ�ساب يف لهور بباك�ستان، وكان يتكرر �سفري اإىل لهور كمنتدب من قبل ال�سركة وت�سادف اأن 
هوؤلء احلرا�س الباك�ستانيني قادمون من نف�س املنطقة التي اأتردد عليها هناك، لذا اأخذنا نتحدث 

عن الأمكنة التي نعرفها يف لهور.

وبعد اأن �ساألوين ملاذا اأنت هنا؟ ا�ستغربوا اأ�سد ال�ستغراب حني علموا اأنني جراح عيون، واأن هوؤلء 
اأي�سا راحوا  اأننا عاجلنا جرحى م�سابني«. هم من جانبهم  الوحيدة  واأن تهمتنا  اأطباء،  جميعهم 
التعامل  وماأمورون يف  يوميا  �ساعة   12 مقابل  �سهريا  دينارا   160 نتقا�سى  »نحن  حالهم:  ي�سكون 
معكم بغلظة، وهذا اإجحاف يف حقنا فا�ستكينا اإىل قيادة ال�سجن يف باك�ستان عن قلة الراتب دون 

جدوى« كما اعرتفوا: »اإننا مل ناأت هنا لإهانة النا�س«. لذا تعاطفوا معي بال�سكل الذي راأيت.  

عبد ال�سهيد ف�سل كان يناق�س اأحد ال�سجانني الب�سطاء، وهم يف الغالب كذلك، فيبهره من تقدم 
العلم القادر على زرع �سعر الراأ�س وتعديل الأنف وغريه، ويقول له: »اأنا باإمكاين اأن اأجري لك عملية 

جتميلية مبا تريد«، ولأنها اأمور جديدة عليه فينجذب اإليه بالإ�سغاء ثم بالحرتام.

النقيب حمد اخلياط، م�سئول اخلدمات يف ال�سجن، عرفني بنف�سه وعن والده حممد اخلياط الذي 
كان يعمل يف جمعية الهالل الأحمر البحريني ب�سفة الأمني العام امل�ساعد لل�سئون اخلارجية كما 
ي�سغل من�سب رئي�سي يف الطب ال�سرعي بوزارة الداخلية. هذا النقيب دربته على الإ�سعافات الأولية 
اإبان رئا�ستي للجنة الإ�سعافات الأولية للهالل الأحمر، كان حينها �سغريا يف الثانوية، اأتاين ملثمًا 
اأول اأيام التحقيقات، حينها مل اأميزه لكنه عرفني بنف�سه فيما بعد. مل تنفعني هذه املعرفة لكن على 

الأقل مل يكن فظا يف معاملته معي كالآخرين. 

وفاًء للطبيب 
با�سم �سيف كان يعالج الريا�سيني، وم�سابي املالعب، له مر�ساه من الع�سكريني اأي�سًا، فكان هوؤلء 
اأنه يتعفف، فقط ي�سكرهم ويقول: »�ساأطلب  اأو غريه، بيد  يعر�سون عليه خدماتهم من توفري ماء 

منكم اإن احتجت �سيئا«
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اإىل م�ست�سفى  ال�سابق  ال�سجناء يف  يرافقون  كانوا  بع�س هوؤلء احلرا�س،  اأن  املفارقات،  اأ�سد  ومن 
ال�سلمانية، وقد �ساهدوا الأطباء يف كامل �سرف مهنتهم، وهم الآن يرونهم يف كامل ذل وطنهم. 

فماذا ي�سدقون؟

التمري�س  )تخ�س�س  ال�سحية  العلوم  يف  عام  م�سارك   ،1968 مواليد  الدم�صتايّن،  اإبراهيم 
األبا الطبي، مدرب مدربني دويل مرخ�س من قبل منظمة  العام(، م�سرف تري�س مبركز �سركة 
الإ�سعافات الطبية بالوليات املتحدة الأمريكية منذ نوفمرب/ ت�سرين الثاين2007. ر�سحه النادي 
اخلليجي للتمري�س بدول جمل�س التعاون اخلليجي نائب رئي�س جمعية التمري�س مبملكة البحرين 

عام 2005.
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هوام�س:
)1( ر�سالة الكادر الطبي لب�سيوين.

http://bahrainmirror.com/article.php?id=1667&cid=73

)2( الكادر الطبي بعد خطاب امللك: �سن�سرب عن الطعام
http://bhmirror.no-ip.org/article.php?id=1748&cid=73





غسان ضيف، زهرة السماك:
من القفص الذهبي إلى قفص الجالد 
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ومف�سولن  معتقالن  واأمي  اأبي  احلقيقة:  تلك  من  للهروب  خيار  لدي  يعد  الأمر، مل  اأدركت  "هنا 
التي  املحنه  هذه  ب�سبب  قوية  نف�سية  �سدمة  يف  كنت  والدين،  بال  الآن  واإخوتي  اأنا  العمل،  عن 
واجهتني، ل زلت اأعاين من اأحالم مزعجة واأجد �سعوبة يف الرتكيز على درا�ستي. رغم ذلك، مل 
يفتني يوم درا�سي واحد، ومل اأتغيب قط، فوالدي دائما يوؤكد على اأهمية التعليم، واأنه �سالحنا الذي 

ل ميكن لأي اأحد اأن ي�سلبه منا. 

كفتاة يف ال�سابعة ع�سرة من عمرها، كان غريبًا اأن ت�سري لدي كل تلك امل�سوؤوليات فجاأة، كان علي 
اأن اأدير منزًل باأكمله، واأعتني بجدتي املنك�سرة، واأخوّي ال�سغريين الفاقدين، واأقنعهم باأن كل �سيء 
�سيكون على ما يرام يف نهاية املطاف، واأن اأدفع الفواتري، واأواظب على الذهاب اإىل املدر�سة، واأن 
اأجتهد لأحافظ على ن�سبة تفوق تخولني لدرا�سة الطب الذي هو رغبتي وطموحي، وكان علي اأن اأ�سرح 
لأخوتي اأن والدي اأعتقال دون اأن يرتكبا اأي جرم، واأننا ل ن�ستطيع فعل الكثري مل�ساعدتهما"فاطمة 

غ�سان �سيف.

نف�سها: غ�سان، وزوجته زهرة  العائلة  اأطباء من   3 اعتقال  لها و�سعها اخلا�س،  عائلة �سيف كان 
ال�سّماك، واأخيه الأكرب با�سم. اجلميع حوكموا ع�سكريًا. اأطفال غ�سان وزهرة املدللون واملرفهون، 
وقعوا يف جتربة اأكرب من اأن يتخيلوها ف�ساًل عن اأن يعي�سوها: اأكرث من 3 اأ�سابيع بال اأم ول اأب، واأكرث 
من خم�سة اأ�سهر بال اأب، وجتربة مرعبة لهم يف مبنى التحقيقات، وترقب جمهول مل يكونوا يعرفون 
معه اأي م�سري ينتظر والديهم، لقد كربوا فجاأة، وانك�سر يف داخلهم الكثري الكثري، عدا �سعورهم 

بالفخر ملا قام به والداهما، ل زال هذا ال�سعور يكرب كل يوم.

من اأين بداأت احلكاية؟ وكيف عاي�س غ�سان وزهرة اأحداث 14 فرباير؟ وكيف كان اعتقالهما؟ وما 
الذي تعر�سا له داخل ال�سجن؟ وكيف �سارت ف�سول حماكمتهما؟ هذا ما حتاول هذه احللقات اأن 

ت�سعه اأمامكم.

ذهبنا لرنى..
مل يكن غ�سان وزهرة ا�ستثناًء، مثل غريهما �سمعا عن 14 فرباير دون اأن يتوقعا الكثري. لكن التوقعات 
اأو حتتويها، ما  بها  تكرب  التي  الأفعال  وردود  الأفعال  بل  الكربى،  الأحداث  التي ت�سنع  لي�ست هي 

حدث يف البحرين منذ 14 فرباير هو هذا حتديدًا.

ابني حممد ليخربين  اأطفالنا، جاءين  14 فرباير عن طريق  ثورة  اأو  الغ�سب  ثورة  عن  "�سمعنا 
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اأن هنالك دعوة على الفي�س بوك للتظاهر احلا�سد يف يوم 14 فرباير على غرار ما حدث يف تون�س 
وم�سر، اأخربته اأن ين�سى املو�سوع لأنها جمرد دعوات لن تتحقق" تقول زهرة، وت�سيف: "كان غ�سان 
يف العيادة واأنا يف املنزل حني �سمعت مبقتل ال�سهيد الأول علي م�سيمع، اأخربته ب�سقوط �سهيد ثم 

بداأنا متابعة الأخبار ب�سكل فعلي عرب الوات�س اآب والفي�س بوك".

 15 م�ساء  فكان  والأ�سرية،  املهنية  حياته  يف  واملغمور  ال�سيا�سي،  ال�ساأن  عن  املن�سرف  غ�سان  اأما 
فرباير هو اأول ف�سوله: "زارين يف العيادة بع�س املر�سى ممن كانوا يف دوار اللوؤلوؤة، اأخربوين اأن 
ي�ستطيع  اأن يكون حرًا  املرء معنى  ي�ستن�سق فيه  والأمان، مكان  الرقعة �سارت تزهو باحلرية  هذه 
التعبري عن راأيه بكل جراأة من غري اأن مي�س الآخرين بال�سوء، مل يرتفع بها اإل علم البحرين مرفرفًا، 

�سادحا باملحبة، ملونًا باحلرية" يكمل "لقد �ساقني و�سفهم لروؤية املكان".

نف�سه،  املكان  اإىل  للذهاب  فاطمة،  البكر  ابنتها  من  اإحلاحًا  تواجه  زهرة  كانت  نف�سه  الوقت  يف 
�سمعت اأنه يعبق بالندى ورائحة الع�سب واأوك�سجني احلرية، فت�سوقت. توافقت العائلة على الذهاب 
الأوىل،  للمرة  معها  تت�سالح  وكاأنها  احلرية  تتن�سم  النا�س  "كانت  عيادته،  من  غ�سان  انتهاء  بعد 
العفوية التي عرف بها الإن�سان البحريني، وال�سالم الروحي الذي يلف املكان، مل يكن هنالك ما 

يثري الرتياب اأو القلق" تقول زهرة. 

اخليمة الطبية ن�سبت يف اليوم التايل، احتاجت لأطباء متربعني، تردد غ�سان قبل اأن يوافق، فقد 
كان يرى اأنه ل حاجة ملثل هذه اخليمة ما دامت م�ست�سفى ال�سلمانية قريبة، لكنه �سجل ا�سمه، فكر 

يف املناوبة ليلة 17 فرباير، مل حتبذ زهرة الفكرة، غادر عند ال�ساعة 11:30لياًل.

وحتول الع�سب دماً..
يف تلك الليلة ا�ستيقظ كاملعتاد لأداء �سالة الليل قبل �سالة الفجر، لكنها مل تكن ليلة كاملعتاد، اأربك 
غ�سان  ات�سال من الطبيبة املناوبة يف امل�ست�سفى، طلبته على وجه ال�سرعة، مل يكن يعلم اأنه على 

موعد مع اأحداث �ستغري م�سرية حياته، وفهمه ملا يجري، واهتمامه ال�سيا�سي.

يقول غ�سان: "�ساألت الطبيبة عن �سبب ال�ستدعاء الطارئ، ومل اأفكر اأبدًا اأن ال�سبب يتعلق بالدوار، 
اأجابتني اأنها ل تعرف ما يجري خارج امل�ست�سفى، لكن ق�سم الطوارئ ي�سج باجلرحى وامل�سابني!" 
ب�سيارتها  وحلقته  ب�سيارته  �سبقها  لها،  حاجة  هناك  لو  فيما  مرافقته  قررت  زهرة.  غ�سان  اأخرب 
"طوال امل�سافة التي قطعتها من البيت للم�ست�سفى كنت اأهيئ نف�سي ملا �ساأراه، لكن مل اأت�سور اأن ما 
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�ساأراه �سيكون بهذه الب�ساعة. اأخريًا و�سلت املبنى اخلارجي للم�ست�سفى، حاولت اإيقاف �سيارتي يف 
مواقف الطوارئ مل اأ�ستطع، توجهت ملواقف الفاحت، مل اأجد موقفا خاليا، اأوقفت �سيارتي يف مكان ما 

مل اأدر ما هو، توجهت م�سرعا اإىل ق�سم الطوارئ".

ما  ا�ستوعب  "مل  ال�سدمة:  على  عينيه  يفتح  وهو  غ�سان  !" يقول  املفاجاأة  كانت  دخلت  "عندما 
الأهايل  منفعاًل،  كان  اجلميع  جدا،  كثرية  امل�سابني  اأعداد  باجلرحى،  مكتظ  امل�ست�سفى  راأيت، 
اأمام  واأنت كطبيب تقف  الواقفون على اجلوانب ي�سربلهم احلزن،  يبكون، املمر�سات منده�سات، 
هذا املنظر الذي مل تعتد روؤيته ومل تظن اأنك �سرتاه يومًا، هل تتجه اإىل ق�سم الطوارئ؟ هل تذهب 
اإىل العيادات؟ هل تزور الأجنحة؟ هل تقف لت�ساند اأهايل املر�سى؟ هل توا�سي اجلرحى؟ هل تهدئ 
اأماله علي �سمريي  ما  فعلت  لكنني  ثقياًل جدًا،  اليوم  كان حمل ذلك  املنفعلني؟  روع وغ�سب  من 

وواجبي املهني والإن�ساين". 

زميلي م�ساب..
يتنهد غ�سان ويكمل "مل اأ�ستفق من ال�سدمة حتى باغتني �سوت اأحدهم: "الدكتور �سادق العكري 
ِرَبت  م�ساٌب هنا"، مل يُدْر بخلدي حلظة اأنني قد اأ�سادف اأحد اأفراد الطاقم الطبي م�سابًا، هل �سُ

اخليمة الطبية و�سط هذا الدمار؟ ل يعقل اأن يحدث هذا بالطبع".

�ساأل غ�سان عن مكان تواجد زميله �سادق، اجته اإىل جناح 11، كان الأمر كابو�سًا مزعجًا، عليه اأن 
يت�سرف بحكمة الرجل و�سرعة بديهة الطبيب واإن�سانية الب�سرّي، عاين زميله، اكت�سفت اأن به ك�سورًا 
يف الوجه ولديه اإ�سابة بليغة يف العني واإ�سابة يف البطن واأخرى يف ال�سدر. طلب ا�ستدعاء طبيب 
العيون املناوب يف احلال، فات�سل زمالوؤه يف اجلناح با�ست�سارية طب العيون املناوبة لكنها رف�ست 

املجيء وطلبت منهم ا�ستدعاء غريها!!

ده�سة اأخرى ل ي�ستوعبها: زميل م�ساب ويف حالة حرجة وزميلة ترف�س اأداء مهنتها وتتمل�س من 
فرتة  )بطل(  وي�سري  �سيكرب  اخلذلن  اأن  حينها،  غ�سان  يدِر  مل  م�ساعدته!  وترف�س  اأخالقياتها 
ال�سالمة الوطنية وما بعدها!  يكمل: "يف ذلك ال�سباح و�سلتنا اأوامر �سفوية عرب �سوتيات امل�ست�سفى 
ب�سرورة اإغالق كافة العيادات والتوجه لق�سم الطوارئ. التعميم غري مكتوب باعتبار احلادثة وقعت 
فجرًا ول وقت لإ�سدار �سيء مكتوب، اكتفت الإدارة بالإبالغ ال�سفوي. توجه اجلميع اإىل الطوارئ، 
وهي النقطة ال�سلبية التي اقرتفتها اإدارة امل�ست�سفى التي مل تعتد اإدارة الأزمات، ت�سببت يف اإرباك 

الق�سم".
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ي�سرت�سل: " كان �سباحًا ع�سيبًا جدًا وطوياًل، حتى التا�سعة كنا ن�ستقبل اجلرحى واحلالت ترتواح 
بني اخلطري جدا والب�سيط، ن�ساهد كل اأنواع الإ�سابات يف كل اأنحاء اجل�سد، بع�سهم بحاجة لعملية 
اإن املكان مل يت�سع، البع�س تلقى عالجه بطريقة  عاجلة وبع�سهم بحاجة لعالج يف الطوارئ حتى 

ب�سيطة يف ممرات الق�سم". 

التا�سعة اإال اإ�سعافاً!
ُمِنَع الإ�سعاف، وبداأ توافد اجلرحى من  اإل ربعًا، كان موعدَا جديدَا مع �سدمة جديدة.   التا�سعة 

الطاقم الطبي من امل�سعفني واملمر�سني و�سائقي ال�سيارات اإىل امل�ست�سفى! 

جرميتهم؟!" ي�ستنكر  كانت  مهما  وم�سابني  جرحى  عن  َنع  مُيْ قد  اإ�سعافًا  اأن  عاقٌل  يت�سور  "هل 
التي  احلقيقة  واأمل  يرى،  ما  اأمل  بني  املرء  يقف  اللحظة!  تلك  يف  للتفكري  وقت  "ل  غ�سان، 
يخفيها املوقف، لكنه الواقع! ُمِنَع الإ�سعاف من الذهاب اإىل اجلرحى، فيما اعتدت قوات الأمن على 

امل�سعفني واملمر�سني املتجهني اإليهم!"

لم أتوقع أبدًا أن يتم اعتقال زهرة. بقيت قلقًا عليها جداً، 
لم أعرف كيف يمكن أن تحتمل مثل هذا الوضع



الد 
لج

ص ا
قف

ى 
ي إل

هب
الذ

ص 
قف

ن ال
م

148

الأطباء  اأنا وجمموعة من  ا�ستطعنا  التي عرب عنها الطاقم الطبي والأهايل،  الغ�سب  نوبات  "بعد 
ال�ساعاتي  اأمني  الدكتور  امل�ست�سفيات  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  يف  املتمثلة  ال�سلمانية  اإدارة  اإقناع 
الدوار  منطقة  اإىل  بالذهاب  لنا  لي�سمحوا  الأمنية  اجلهات  مع  للتن�سيق  ال�سحة  بوزير  بالت�سال 
لإنقاذ من ميكن اإنقاذهم، وبالفعل ا�ستطعنا الذهاب عند ال�ساعة احلادية ع�سرة واأربعني دقيقة" 
يكمل:"كنت يف اإحدى ال�سيارات املتهجة هناك ومررنا بنقاط تفتي�س كثرية تعر�سنا خاللها لإهانات 
امللك في�سل  ل�سارع  ا�ستجوبونا، وعند و�سولنا  الأ�سلحة يف وجوهنا،  الأمن فيها  ب�سعة، رفع رجال 
بجانب الدوار راأينا املكان اأ�سبه ب�ساحة حرب: الطوب واحل�سى ملقى على الأر�س، اخليم حمطمة، 
كل املحتويات جرى حتطيمها، املاأكولت منثورة على الأر�س، والع�سب، حتى الع�سب الأخ�سر ان�سبغ 

بالدم!"

ي�سرح بذاكرته وكاأنه يعي�س اللحظة املرعبة، املقلقة، املوؤملة، ويزفر: " كان منظرًا رهيبًا جدًا جدًا 
جدا"، ويكمل "وا�سلت �سيارات الإ�سعاف جولتها يف الدوار مرورًا مبجمع الدانة وقرية ال�سناب�س، 

وعادت اإىل امل�ست�سفى حاملة معها جراح ما راأى طاقمها!"

يعود غ�سان اإىل امل�ست�سفى: "و�سط كل الأحداث التي جرت اأمام ق�سم الطوارئ، بداأ الأهايل يتجمعون 
يف ال�ساحة اخلارجية للم�ست�سفى ب�سكل عفوي وغري خمطٍط له".

طري علي املوؤمن..
مل تكن �سدمة زهرة اأقل وهي ترى اجلرحى وامل�سابني يوؤتى بهم اإىل امل�ست�سفى، "كنت يف غرفة 
حمل  واملمر�سون  امل�سعفون  ي�ستطع  مل  الذبيحة،  كالطيور  الغرف  يردون  اجلرحى  وكان  العمليات 
ب�سيارت  بل  الإ�سعاف  طريق  عن  امل�ست�سفى  اإىل  ُيْنَقلوا  مل  لأنهم  "ترويل" الإ�سعاف  على  بع�سهم 
خا�سة بعد اأن ُمِنع عنهم الإ�سعاف. ما ل ميكنني ن�سيانه هو منظر ال�سهيد علي املوؤمن حني اأدخلوه 
غرفة العمليات، كان حمموًل على الأيدي فان�سبغ املمر بالدم. ولهول املنظر الذي راأيته اأمامي مل 
اأ�ستطع الدخول معه اإىل غرفة العمليات وانهارت قواي وانهار َجَلدي، ات�سلت حينها باأمي لأعرف 
مالذي يحدث خارج اأ�سوار امل�ست�سفى، فقد غادرنا البيت بهاتف مقت�سب وفجاأة اأ�سبحنا يف قلب 

احلدث دون اأن نعرف ما يدور يف اخلارج".

طري عبد الر�سا..
يوم اجلمعة 18 فرباير، اأكرث من 5000 من الكادر الطبي يعت�سمون يف باحة الطوارئ "ل هتافات 
الكوادر  التنديد مبنع خروج الإ�سعاف والتعدي على  باإ�سقاط النظام، فقط  �سيا�سية ول مطالبات 
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الطبية. من ح�سن احلظ اأّنا كنا متواجدين هناك. مت �سرب املحتجني الذين نزحوا اإىل الدوار بعد 
النتهاء من فاحتة ال�سهيد علي م�سيمع" يوؤكد غ�سان "لول وجود هذا العدد من الكادر الطبي ل�سار 
عدد القتلى بالع�سرات. عدد كبري من امل�سابني اأُخذوا لق�سم العمليات مبا�سرة. ال�سهيد عبد الر�سا 
اأفراد  ال�سدمة، جميع  و�سل غارقًا يف دمه ويف حالة مريعة، اجلميع يف حالة ه�ستريية من هول 
الكادر الطبي بذلوا حماولت حثيثة من اأجل اإنقاذ حياته، املمر�سون وال�ست�ساريون والأخ�سائيون 
وفنيي الأ�سعة، كلهم بذلوا جهدًا كبريًا. كنت مع ال�سهيد عبدالر�سا منذ البداية حتى النهاية، اأدفع 
العربة لنقله من مكان اإىل مكان، اأرك�س يف )الكوريدور( لأح�سر اأكيا�س دم من املخترب، حاولنا 
ب�ستى الطرق اإنقاذ حياته وحياة البقية، مل نفلح، كانت جتربة قا�سية ل ن�ستطيع ن�سيانها بكل اأملها"

يوم املرفاأ واجلامعة..
هداأت الأمور منذ ان�سحاب اجلي�س وقوات الأمن من �ساحة الدوار يف 19 فرباير باأمر من ويل العهد 
تهيدًا للحوار الذي مل يتم. عادت لال�ستعال مع حادثة املرفاأ واجلامعة يف 13 مار�س، ومن يومها مل 
تهداأ "كنا منار�س عملنا ب�سورة طبيعية جدا داخل امل�ست�سفى، نقوم بدورنا املهني بكل اأريحية حتى 
يوم الأحد 13 مار�س، كان يومًا ع�سيبًا اأعادنا اإىل 17 فرباير من جديد. منعت �سيارات الإ�سعاف 
اإ�سعاف ومت منعنا،  ال�سيارات املدنية. خرجنا يف �سيارة  اإح�سارهم عرب  من جديد، اجلرحى يتم 
راأينا بع�س النا�س يرك�سون من جهة مركز الرازي الطبي، حملنا بع�س اجلرحى اإىل امل�ست�سفى، 

كانت ال�سلمانية مكتظة باجلرحى واأهاليهم واملتجمهرين، حالة يرثى لها" يقول غ�سان.

الدكتور  واأنا مع  للكتف،  با�سم �سيف يجري عملية  العمليات حينها،  "كنت يف غرفة  تكمل زهرة: 
مت  ال�سوارع  اأن  �سمعنا  التايل  املري�س  انتظار  يف  نحن  بينما  ركبة،  تبديل  عملية  يف  عقيل  حممد 
يتمكنون من  ل  املر�سى  واإن  به  املحيطة  وال�سوارع  املايل  املرفاأ  اأغلقت  الأمن  قوات  واأن  اإغالقها، 
الو�سول للم�ست�سفى، مل نكن ندري ما الذي يحدث يف اخلارج. نزلنا بعدها للطوارئ، وبداأت نداءات 

ال�ستغاثة ت�سلنا من املرفاأ املايل ثم من اجلامعة". 

م�سروباً بال�سيف..
" اأثناء نقلنا للم�سابني من املرفاأ املايل، تلقينا خربًا اأن هناك اإ�سابات كثرية يف  ي�سيف غ�سان: 
والهجوم  اإلينا  التعر�س  التي و�سلت. مت  الإ�سعاف  اأول فرق  كنا من  اإىل هناك،  توجهنا  اجلامعة، 
علينا و�سربنا عند مدخل اجلامعة ويف عدة نقاط. و�سلنا اإىل مكان راأينا فيه اأحد ال�سباب ي�سبح 
ال�سيوف والهراوات والع�سي والأدوات  يف بحرية دم. كان م�سروبًا ب�سيف وحوله ملثمون يحملون 
احلادة. حاولوا الهجوم علينا لكننا ا�ستطعنا رفع امل�ساب. نقلناه مع م�سابني اآخرين اإىل ال�سلمانية 
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قبل اأن نعود مرة اأخرى لإ�سعاف جمموعة جديدة. ب�سعوبة �سديدة وبعد تدخل بع�س رجال الأمن 
اأي�سًا تعر�سنا لهجوم من قبل البلطجية الذين يحملون الأدوات  �سمحوا لنا بالدخول. مرة اأخرى 
احلادة. تكنا من نقل عدد اآخر من امل�سابني. اأنا بنف�سي قمت بنقل 3 م�سابني لالإ�سعاف. اأثناء 
و�سربه  الإ�سعاف  من  امل�سابني  اأحد  باإنزال  امل�سلحون  البلطجية  قام  اجلامعة  بوابة  نحو  توجهنا 
اأمامنا. كنا مرعوبني ول نعرف ماذا ميكن اأن يفعل هوؤلء امل�سلحون. توجهنا بعدها اإىل ال�سلمانية 

ونقلنا الدفعة الأخرية".

يكمل غ�سان: "يف هذه الأثناء جاءين ات�سال اأن بع�س الكوادر الطبية حما�سرة يف اجلامعة واأنه مت 
العتداء عليها. توجهت من فوري اإىل اأمني ال�ساعاتي الوكيل امل�ساعد ل�سئون امل�ست�سفيات واأخربته 
باملو�سوع. يف البداية مل يبد اأي ردة فعل. لكن بعد اإحلاحي وجمموعة من الأطباء توجه ال�ساعاتي 
اإىل اجلامعة وتكن من تخلي�س الكادر الطبي والعودة معه. كانوا م�سابني، �سمنهم جميد خلف 

وفاطمة حاجي وجمموعة من املمر�سني واملمر�سات".

غزو البلطجية..
مل ينته هذا اليوم الطويل بعد، اليوم الذي اأغرقت فيه البحرين بالبلطجية امل�سلحني، انت�سروا يف 
جميع املناطق البحرين بغية حتويل البلد اإىل فو�سى عارمة "و�سلنا خرب هجوم البلطجية امل�سلحني 
اأن  اإىل هناك واأ�سعفنا عددًا من امل�سابني، ثم مل يلبث  على قرية دار كليب، ذهبت مع الإ�سعاف 
جاءنا خرب هجوم البلطجية على املنامة يف امل�ساء، اأي�سًا ذهبنا هناك، كانت املواجهات قد ا�ستعلت 
بالدفاع عن مناطقهم، �سارت مواجهات عنيفة مع امل�سلحني  ال�سباب غ�سبًا وهّبوا  عندما انفجر 
مدخل  عند  اإ�سعاف،  �سيارات  يف  الطرفني  كال  من  امل�سابني  حملنا  الآ�سيويني،  من  كانوا  الذين 
الطوارئ كانت احل�سود تهم بالهجوم على الآ�سيويني غ�سبًا من انت�سارهم يف املناطق واعتدائهم 

على الأهايل، ب�سعوبة �سديدة تكنا من ال�سيطرة على الو�سع واإدخالهم للطوارئ لتلقي العالج".

"يف هذه الليلة قمت بنف�سي بنقل كثري من الآ�سيويني وكذلك البحرينيني من مركز  يكمل غ�سان: 
اإىل  النعيم  منطقة  ومن  ال�سلمانية،  اإىل  املخارقة  فريق  ومن  ال�سلمانية،  م�ست�سفى  اإىل  النعيم 
ال�سلمانية، كنا نحاول اإنقاذ النا�س ب�ستى الطرق، �سواء من الآ�سيويني اأو رجال الأمن اأو املواطنني 

واملتظاهرين". 

انت�سار  اأن و�سلنا خرب  يلبث  "مل  له،  بتوزيع مدرو�س وخمطط  املناطق  البلطجية ل يزالون يغزون 
البلطجية يف منطقة توبلي ثم منطقة عايل ثم العديد من املناطق التي يقطنها غالبية معار�سة. 
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هكذا بقينا طوال هذه الليلة جنوب املناطق ونح�سر اجلرحى وامل�سابني. مل اأمن هذه الليلة رغم تعب 
اليوم الطويل. قريبًا من الفجر انهار ج�سدي بالكامل، مل اأتكن من املوا�سلة، غادرت".

�سالح م�سعان..
حكاية  ما  واحتجازه.  باختطافه  واآخرين  غ�سان  اتهم  الذي  الآ�سيوي  ال�سرطي  هو  م�سعان  �سالح 

م�سعان؟

كان ذلك ليل الإثنني 14 مار�س. املكان يف منطقة �سرايا. م�سعان يهاجم اأهايل املنطقة بال�سوزن مع 
عدد اآخر من البلطجية امللثمني بلبا�س مدين. طلقة �سوزن ت�ستقر خرطو�ساتها يف راأ�س ال�سهيد جميد 
30يونيو. ال�سباب الغا�سبون يعرت�سون  عبد العال الذي بقي ميتًا �سريريًا حتى اإعالن �سهادته يف 
طريق م�سعان وينهالون عليه بال�سرب ال�سديد قبل اأن ت�سيل دماوؤه ثم ينقل اإىل امل�ست�سفى ويلقون 
به هناك. كل من غ�سان �سيف ونبيل عبد احلميد يعاينان حالته فورًا وياأمران باإدخاله امل�ست�سفى 
لأنه تعر�س ل�سربة بالراأ�س ت�ستوجب املتابعة " غادرت امل�ست�سفى بعد اأن اأو�سيت مبتابعة م�سعان، 
توىل عالجه يف اليوم الثاين عارف رجب الذي بعثه للم�ست�سفى الع�سكري ح�سب طلبه وبرتتيب مع 
اأنا واآخرون باختطافه واحتجازه" ي�سحك غ�سان باأمل.  الإدارة. وكان جزاء عالجنا له اأن اتهمت 

كان حينها برنامج الرا�سد قد بداأ با�ستهداف الأطباء خ�سو�سًا علي العكري وغ�سان �سيف. 

الق�سم  رئي�س  باعتباره  بالدكتور عارف رجب  ات�سلت  مار�س،   15 الثالثاء  " �سباح  غ�سان:  يكمل 
واأخربته اأين اأحتاج اإجازة ملدة ثالثة اأيام، كنت منهكًا جدًا. بالفعل مل اأداوم طيلة الأيام الثالثة مبا 
تخللها من و�سع ماأ�ساوي يف غاية اخلطورة" يكمل: "وهذا يظهر �سخافة تهمة الحتجاز التي ن�سبت 

يل، اإذ كيف اأحتجز اأحدا يف امل�ست�سفى واأنا خارج امل�ست�سفى؟"

وكذلك  مكان  كل  يف  ينت�سر  بداأ  اجلي�س  الطوارئ.  حالة  اإعالن  مت  اليوم  هذا  "يف  زهرة:  ت�سيف 
املدرعات. كنت قد انتهيت من دوامي وعدت املنزل عندما و�سلت اأخبار هجوم اجلي�س على �سرتة. 
بقينا نتابع الأخبار عرب و�سائل التوا�سل املجتمعي والقنوات الف�سائية التي تبث اأخبار البحرين. مل 
اأتالك نف�سي واأ�سبت بحالة ه�ستريية من البكاء. قلت لغ�سان اأريد العودة اإىل امل�ست�سفى وقمت من 

مكاين فاأم�سك بيدي ومنعني وقال يل: �سيقتلونك!!".

يوم التطهري..
الثالثاء 16 مار�س. اإنه يوم التطهري، هذا هو ما اأطلقه البيان 3 لوزارة الدفاع: "قوات من الأمن 
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العام واحلر�س الوطني ومب�ساندة من قوة دفاع البحرين بداأت �سباح هذا اليوم الأربعاء املوافق 16 
مار�س 2011م بعملية تطهري دوار جمل�س التعاون واملرفاأ املايل وم�ست�سفى ال�سلمانية وما حولهم" 
التطهري ل يذهب ملعنى اأبلغ من الإبادة. بهذا الأفق مت ا�ستقدام جيو�س درع اجلزيرة، وبهذا الأفق 
الدولية  املعاهدات احلقوقية  التي ن�ست عليها  القوانني  الذي تطّهر من كل  الطوارئ  اأُعلن قانون 

والعاملية التي وقعت عليها البحرين، واأبقى قانوين ال�ستباحة والغاب فقط. 

"يف  البيت  وبقى غ�سان يف  ال�سلمانية،  اإىل م�ست�سفى  ال�ساد�سة �سباحًا، ذهبت زهرة  ال�ساعة  قبل 
حميط امل�ست�سفى مل يكن هناك اأحد، عندما دخلت موقف ال�سيارات كانت طائرات الأبات�سي حتلق 
لي�س  اللحظة  تلك  اأراه  كنت  ما  حتما  لكن  قبل  من  حربًا  اأع�س  مل  منخف�س.  علو  من  راأ�سي  فوق 
�سيئًا اآخر غري احلرب. كان داخلي منقب�سا وثقيال. دخلت م�سرعة اإىل ق�سم العمليات، املمر�سات 
هناك اأخربنني اأن الدوار قد مت الهجوم عليه منذ �ساعات ال�سباح الأوىل. بداأن يعملن على جتهيز 
غرفة العمليات لتلقي الإ�سابات، وذهبت اأنا للطوارئ ا�ستعدادًا ل�ستقبال احلالت. كان الأطباء يف 
الطوارئ يف حالة يرثى لها من التعب، اأخربوين عن احلالت التي عاي�سوها يف اليوم ال�سابق جراء 
الهجوم على �سرتة. قال يل بع�سهم: لو مل نكن موجودين لكان القتلى بالع�سرات. مل يتمكن الأطباء 
من العودة اإىل البيت لذلك بقوا يف امل�ست�سفى حتى اليوم التايل، ومنها بقوا حمجوزين هناك ملدة 

3 اأيام من املوت".

تطهري ال�سلمانية..
توا�سل زهرة: "بقينا ننتظر اأن ت�سلنا اإ�سابات، مل ي�سل �سيء. �ساألنا عن �سيارات الإ�سعاف، قالوا لنا 
اإن يف �سرتة 4 �سيارات اإ�سعاف مت ا�ستهداف عجالتها بالر�سا�س، واأن باقي الإ�سعافات التي توجهت 
للدوار ُمنعت. مل نلبث اأن بداأنا ن�ساهد قوات اجلي�س حتيط بامل�ست�سفى تدريجيًا. ثم اقتحمت باحة 
الطوارئ وهاجمت  اأهايل امل�سابني املتجمهرين يف الباحة منذ الليلة املا�سية، دخلت اإلينا حالت 
الختناق مب�سيالت الدموع. اأخليت الباحة وبداأ تك�سري كل �سيء ت�سل اإليه اأيديهم. اأغلقوا البوابات 
الطبية بكل حمتوياتها  الداخل واخلارج. مت حتطيم اخليمة  بامل�ست�سفى ملنع احلركة من  املحيطة 
ذت  ُنِفّ ثم  امل�ست�سفى وخارجها،  ال�سيارات يف مواقف  تك�سري  ثم  يومني،  قبل  بها  التي مت جتهيزها 
املنت�سرة على  الزجاجية  الواجهات  ن�ساهد كل �سيء من  كنا  الأ�سلحة وت�سويرها،  م�سرحية و�سع 
اأن  ومذعورًا، ل ميكن  م�سدوهًا  الواجهات  يقف خلف  كان  ال�سلمانية، اجلميع  مبنى  جميع طوابق 

يكون ما نراه غري حرب تطهري فعاًل، تطهري من كل ملمح قد يكون اإن�سانيًا".
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حما�سرون حد ال�سرب..
اخلروج،  اأو  الدخول  ي�ستطيع  اأحد  ل  اجلي�س،  بقوات  املداخل  جميع  من  حما�سرًا  امل�ست�سفى  بقي 
ونداءات  تتنف�س،  هواء  حركة  لأي  ومنعًا  �سيء،  لكل  حتطيمًا  الطوارئ  باحة  يف  تعيث  والقوات 
ال�ستغاثة ت�سل من خمتلف مراكز البحرين ال�سحية، وامل�ست�سفيات اخلا�سة، ول اإ�سعاف ي�ستطيع 
قد  البحارنة  نزار  حينها  ال�سحة  وزير  اأن  "�سمعنا  امل�سابني.  لإح�سار  ال�سلمانية  بوابة  يغادر  اأن 
اجتمع برئي�س الأمن من اأجل ال�سماح لالإ�سعاف بالذهاب لإح�سار احلالت اخلطرة من امل�سابني. 
ت�سلنا مكاملات من املراكز ال�سحية عن حالت ل ي�ستطيعون التعامل معها. هناك اإ�سابات نزيف 
وبحاجة للدم واملراكز غري متوفرة على بنك دم. هناك جثث. الدكتورة خلود الدرازي كانت تت�سل 
لنا من مركز البديع وتقول اإن لديها حالة ولدة، وهي بحاجة ملعدات لتتمكن من توليدها هناك. مل 

ي�سمح لنا". 

تكمل زهرة "عند ال�ساعة 12 ظهرًا، وبعد حماولت منهكة من وزير ال�سحة، �سمح بخروج عدد من 
الأطباء لإح�سار احلالت، لكن ب�سرط: اخلروج يف �سيارات الإ�سعاف اخلا�سة بامل�ست�سفى الع�سكري 
فقط. كان لدينا خوف �سديد اأن يكون يف الأمر خدعة، الكادر الطبي من الرجال قالوا لنا ل تخرجوا 
اأنتم الن�ساء، �سنخرج  نحن الرجال فقط. وبالفعل مت �سربهم عند بوابة امل�ست�سفى وتوجيه الإهانات 
لهم. اأحد الأطباء ك�سرت اإ�سبع يده. ثم �سمح لهم باملرور بعد اأن اأتى اأحد اأفراد اجلي�س وقال لهم 

اتركوهم، لديهم اإذن باخلروج. اأول �سيارة اإ�سعاف نقلت 5 م�سابني من مركز البديع".

دعنا نغادر..
تكمل زهرة: "اأول حالة ا�ستلمتها و�سلتني من م�ست�سفى ابن النفي�س، كانت �سيئة جدًا، نزيف �سديد، 
نزل م�ستوى دمه اإىل 3، اأخذناه اإىل العمليات لننقذ حياته وكان لديه �سربة يف ال�سريان. احلالة 
التي حتتاج  احلالت احلرجة  بداأنا مبتابعة  اأي�سًا،  النفي�س  ابن  م�ست�سفى  من  و�سلت  الثانية جثة 
لعمليات، اإحدى احلالت التي و�سلتنا ر�سا�سة يف البطن يف منطقة الأمعاء. كنا نعالج الإ�سابات 
يف  بقيت  وموح�سًا،  خانقًا  �سبحًا  كان  روؤو�سنا،  فوق  الطيارات  واأ�سوات  بالرعب،  حماطون  ونحن 

العمليات وكان معي اأطباء وممر�سون وطاقم التخدير، معظم طاقم التخدير اأجانب".

"حاولنا ظهرًا اخلروج للذهاب اإىل بيوتنا، اأهلي وعائلتي يف قلق �سديد علي، لكن الأخبار ت�سلنا 
باأن كل من يحاول اخلروج يتم �سربه. اأعلنوا يف اأجهزة املناداة األ اأحد يغادر امل�ست�سفى واأن اإدارة 
امل�ست�سفى غري م�سوؤولة عن �سالمة من يحاول اخلروج. ا�سطررت للمبيت يف ال�سلمانية تلك الليلة. 
�سباح الأربعاء قررت اخلروج عند ال�ساعة الثامنة اأيًا كانت النتيجة. كنت اأرى اجلي�س يقوم بتفتي�س 
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كل من يريد اخلروج ويطلبون بطاقتهم ال�سكانية وي�ساألونهم عن عملهم وي�سجلون اأ�سماءهم قبل اأن 
ي�سمحوا لهم باخلروج. كانت بوابة واحدة فقط هي التي ي�سمح لنا باخلروج منها وباقي البوابات 

مغلقة، هكذا غادرت"

تكمل زهرة: "كانت اأول جملة قلتها لغ�سان بعد عودتي للبيت: ما راأيته يف امل�ست�سفى اليوم ل ميكن 
احتماله، ل ميكن البقاء يف هذا الو�سع، دعنا نغادر البلد حتى تهداأ الأمور. كنت خائفة على غ�سان 
خ�سو�سًا بعد اأن علمت باإلقاء القب�س على الدكتور علي العكري من غرفة العمليات، وبعد ا�ستهدافه 

من قبل تلفزيون البحرين"
 

اأنا التايل..
"كنت قلقًا جدًا على زوجتي وزمالئي يف  كيف عاي�س غ�سان تلك اللحظات بعيدًا عن امل�ست�سفى؟ 
العمل، واأموت يف اليوم مائة مرة اأين ل اأ�ستطيع م�ساعدة امل�سابني ول الو�سول اإليهم، يف الوقت ذاته 
اأعلم اأن اعتقايل على م�سافة خطوات قليلة. �سورتي ن�سرت يف التلفزيون مع الدكتور علي العكري 
من  علمت  لكنه حدث.  مهني،  اأو  يعتقل طبيب  اأن  يومًا  نتوقع  التايل. مل  �ساأكون  اأين  موؤكدًا  وكان 
البع�س اأن الع�سكر كانوا يبحثون عني يف غرفة العمليات ويف ال�سيدلية واملخازن، اأحدهم اأخربين 
اأن ع�سرة من اجلنود مع الكالب باأحذيتهم وباأ�سلحتهم كانوا يك�سرون الأبواب يبحثون عن غ�سان 

�سيف "

ت�سيف زهرة: اعتقل علي العكري يوم اخلمي�س وندى �سيف فجر اجلمعة، ول اأحد يعرف اإىل اأين 
ت�سري الأمور، اجلميع يف رعب املجهول الذي ينتظرنا و�سط حرب التطهري املعلنة وحرب الإبادة التي 
بانت معاملها. �سريعًا جدًا قررنا ال�سفر يوم ال�سبت 19 مار�س، مل نخرب اأحدًا، حتى عوائلنا، ما عدا 
با�سم اأخ غ�سان الذي ي�سكن ل�سيقًا من بيتنا، اأخربناه ليتوىل اأمر اخلدم. ودع با�سم اأخاه غ�سان 
وبكى كثريًا، كان لديه اإح�سا�س باأن �سيئًا ينتظر اأخاه". تكمل زهرة: "و�سلنا املطار واأدخلنا حقائبنا، 
عند اجلوازات �ساأل: اأنت غ�سان �سيف؟ اأجاب: نعم، اأخذوا جوازه اإىل الداخل. حاول غ�سان تهدئتنا 
باأنها اإجراءات روتينية، لكني كنت اأعلم اأن الأمر انتهى. ا�ستدعوه اإىل الداخل و�سممت اأبنائي اإىل 
ح�سني. بعد قليل جاوؤونا واخذوا هواتفنا وحوا�سيبنا املحمولة. ثم بعد ن�سف �ساعة جاءين اأحدهم 
وقال: ميكنك ال�سفر مع الأولد، لكن غ�سان �سيبقى معنا. قلت له: لن اأ�سافر بدون زوجي، و�ساألته: 
ماذا حدث؟ �سرخ يف وجهي: ان�سي غ�سان ان�سيه. �سرخت: ل اأريد ال�سفر اأريد العودة اإىل البيت. 
بالأعداد  وتفاجاأت  للمطار  باب خلفي  واأخرجونا من  اأدواتنا  لنا  اأعادوا  نحن.  �سرنجعك  قال يل: 
ومعنا  مدنية  �سيارة  اأركبونا  الأ�سلحة،  وحاملي  املقنعني  من  الكبري  والعدد  ال�سيارات  من  الكبرية 
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مقنعون م�سلحون.

عندكم هالق�سر وتعار�سون؟
تكمل زهرة: "ابنتي ملحت والدها عندما كانت تركب ال�سيارة، كان وجهه مغطى، اأُركب يف �سيارة 
خلفنا، مل تخربين اإل فيما بعد لأننا مل ن�ستطع الكالم حينها. كان اأبنائي فاطمة )17 �سنة( وحممد 
)13 �سنة( ويو�سف )9 �سنوات( يرجتفون من �سدة اخلوف والهلع. �سعرت اأنه �سيغمى عليهم من 

رعب املوقف الذي مل يتخيلوا اأن يعي�سوه يومًا.

مل نوؤخذ اإىل البيت كما وعدونا، بل اإىل مكتب التحقيقات اجلنائية ناحية ال�سرطة الن�سائية، عندما 
واأدخلونا، احلجرة مظلمة، يف طرف  الباب  دخلنا كانت هناك غرفة مقفولة من اخلارج، فتحوا 
الغرفة �سيدة اأو فتاة �سغرية احلجم مع�سوبة العينني م�ستلقية على كر�سي خ�سبي طويل. مل اأعرفها. 
حوايل 5 دقائق واأخرجونا من الغرفة: "هذي الغرفة ظالم تعالوا قعدوا بره". ثم اأتوا لأخذي وحدي 
كي اأدلهم على بيتنا من اأجل التفتي�س، قلت لهم ل اأ�ستطيع ترك اأبنائي وحدهم وهم مرعوبون، قالوا 

يل ل تخايف هم مع ال�سرطة الن�سائية يف اأمان"

اأخذوين اأوًل اإىل مركز مدينة عي�سى للتزود بدوريات اإ�سافية. و�سلنا البيت ومل يكن معي مفتاح، كنا 
تركناه يف بيت با�سم. قالوا يل �سنك�سر الباب اإن مل تفتحي، قلت لهم املفتاح عند اأخيه وهو جارنا، 

طرقوا الباب وعندما راآهم با�سم من النافذة خاف اأن يكونوا قد اأتو للقب�س عليه فلم يفتح".

تردف زهرة "ك�سروا باب بيتنا ودخلوا. كانوا قرابة 20 ملثمًا، و�سيارات ال�سرطة حميطة باملكان، 
توجهوا مبا�سرة لغرف النوم نب�سوها بالكامل، اأمروين بفتح اخلزنة وا�ستولوا على كل ما بداخلها 
من مبالغ نقدية ووثائق اأرا�سي، كما ا�ستولوا على جميع اأجهزة احلا�سوب والهواتف والكامريات، 
ثم نزلوا اإىل الطابق الأر�سي فكانوا ياأخذون التحف املو�سوعة فوق الطاولت ويقومون بتك�سريها، 
اإنتو  اأخذين اثنان منهم اإىل غرفة املكتب، واأخذا يف �ستمي واإهانتي وفتحا حتقيقًا معي: لي�س  ثم 
اأنا  قلت  وين در�ست وعلى ح�ساب من؟  وتعار�سون احلكومة؟  الق�سر  معار�سني؟ عندكم هالبيت 
متفوقة ومن الطبيعي اأن اأح�سل على بعثة واأدر�س على ح�ساب الوزارة. وزوجك؟ قلت: زوجي اأي�سًا، 

قالوا: كل هذا وتعار�سون احلكومة؟ وتطلعون مظاهرات �سد احلكومة؟

ثم �ساألني عن با�سم وكاأنه التفت للتو: اأخو زوجك �سنهو ي�ستغل؟ قلت: طبيب. كاأن هذه الكلمة كانت 
القا�سية. عمل مكاملة: "ميكن يكون هذا بعد من املطلوبني وناخذه مرة وحدة"، وكان هذا ما حدث.
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توا�سل زهرة: "ثم ا�ستولوا على جميع �سياراتنا )5 �سيارات(، وكذلك فعلوا مع �سيارات بيت با�سم، 
و�سعوين يف اإحدى �سياراتهم، مل اأكن اأعرف حينها ماذا حدث لبا�سم، فقط راأيتهم ذاهبني نحو 
بيت با�سم، وراأيتهم ياأخذون �سياراتهم بالكامل. يف ال�سيارة قلت لهم اأنا خائفة على اأبنائي ل اأعرف 
ماذا حدث لهم، ف�سرخ علي اأحدهم: �سكتي ل اأحلني اأطفي اجلكارة يف عينك!!. عدنا اإىل مبنى 
التحقيقات �ساألت عن اأبنائي بقلق �سديد، اأخربوين اأنهم اأخذوهم للبيت، �سرخت: لكن ل اأحد يف 

البيت، قالوا: بنتك كبرية وراح تت�سرف!!. 

هل انتهت زهرة هنا؟ "اأخذوين للتحقيق مرة ثانية وكنت اأجيب بكل ما اأعرفه، فيما املحققة تهددين 
اأن  م�ستوعبة  اأكن  بل مل  ا�ست�سارية!  واأنا طبيبة  اأُ�سرب  اأن  يعني  ماذا  اأ�ستوعب  اأكن  بال�سرب. مل 

اأُعتقل اأو يعتقل طبيب فكيف بال�سرب وال�ستم والإهانة!! 

"دخل رجالن وبدءا التحقيق معي: زوجك اعرتف عليك، ل داعي لأن تخفي �سيئًا! قال هذا قبل 
اأن ينهال علي بالأ�سئلة الوقحة: رحتي الدوار؟ تتعت يف الدوار؟ زوجك تتع يف الدوار؟ كم مرة 

رحتوا اإيران؟ اأخذين ال�سمئزاز من م�ستوى هذا الوعي الذي يوجه اأ�سئلة بهذه الو�ساعة"

اأركب  لن  اأنا  لهم:  للبيت، قلت  �سياأخذوين  اأنهم  اأخربوين  النهاك كل طاقتي،  اأخذ مني  اأن  "بعد 
وم�سرعًا،  مك�سرًا  الباب  كان  البيت  و�سلت  �سرطيتني،  مع  اأركبوين  �سرطيات.  اأريد  رجال،  مع 
دخلت مبا�سرة اإىل بيت با�سم، كانت العائلة قد اجتمعت هناك واجلميع يف حالة ه�ستريية، والدا 

غ�سان واأخوته وزوجة با�سم، اأخريًا احت�سنت اأطفايل". 

فاطمة..
"كان اجلميع يف حالة مزرية، واأنا اأحاول اأن اأقوي نف�سي من اأجل الأطفال، مل يكن �سهاًل اعتقال 
ابنتي فاطمة تخربين عما  با�سم وغ�سان منهارين. جاءتني  والدا  كان  نف�سها،  العائلة  اأخوين من 
حدث لهم يف غيابي: هل تذكرين الفتاة التي �ساهدناها م�ستلقية يف الغرفة املظلمة؟ لقد اأخرجوها 
يا  كان من �سربها)رجال(  ال�سرب!!  �سدة  عليها من  اأغمي  و�سربوها �سربًا مربحًا حتى  اأمامنا 

ماما!! اإذا كانت فتاة وح�سلت على كل هذا ال�سرب اأمامنا، ماذا �سيحدث يف البابا؟!!"

كيف عاي�ست فاطمة حلظاتها هناك مع اأخوتها ال�سغار؟ تقول:"بداأت ال�سدمة تتزايد تدريجيا مع 
مرور ال�ساعات، مل اأ�ستطع ت�سديق ما يحدث، اأم�سكت بيد اأخي ال�سغري الذي كان يرجتف عندما 
دخلنا مبنى التحقيقات اجلنائية يف العدلية، اأربكني الدخول اإىل ذلك املكان، نحن ل�سنا جمرمني!! 
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اأخذوا اأمي بعيدًا بينما جل�ست مع اأخوي ملدة تقارب ال�ساعتني. راأيت التعابري على وجوه اأخوي تتحول 
من القلق اىل اخلوف والرعب، كان علي اأن اأتا�سك لأجلهما"

تكمل فاطمة: "مل اأمن تلك الليلة، كنت واثقًة باأن اأبي وعمي �سيعودان تامًا كما عادت اأمي، بقينا 
جميعنا ننتظر على وجل لعدة اأيام بعد ذلك، نقفز كلما �سمعنا �سوت جر�س الباب"

نحن بخري..
لأكرث من اأ�سبوع مل تعلم العائلة عن با�سم وغ�سان �سيئًا، ات�سال يف ال�سبوع الثاين كل منهما بزوجته 
يف مكاملة مقت�سبة: نحن بخري. انتهت املكاملة. كانت هذه املكاملة �سرورية فقط ليتاأكد اجلميع اأنهم 

ل يزالون اأحياء، لكن ل �سيء اآخر.

الق�ساء  يف  ال�سباط  اأحد  ملقابلة  با�سم  زوجة  ومها  با�سم(  )اأبو  عمي  مع  "ذهبت  زهرة:  تكمل 
اأخذ  ناأخذ لهم ثيابا، قال لنا: ل داعي كل �سيء متوفر عندهم، ثم  اأن  الع�سكري، كنا نريد فقط 
يطمئن عمي الذي كان منهارًا: "ل تخاف عليهم كل �سي موجود عندهم وتعذيب ما فيه". مل نكن 
نت�سور اأن يتم تعذيب �سخ�سيات مهنية مثل الأطباء، لكن كم كنا واهمني، مل يبق �سيء فوق الت�سور 

اإل وحدث يف البحرين. ق�س�س التعذيب بداأت تت�سرب لنا فيما بعد"

 19 منذ  الثالث  ال�سبوع  يف  اأي�سًا  اأنا  اعتقايل  يتم  اأن  قبل  احلال  هذه  يف  علينا  مرا  "ا�سبوعان 
 3 اأتوقع اعتقايل على الإطالق. هكذا بقى اأطفالنا بال اأم ول اأب ملدة  11 اإبريل. مل  مار�س وحتى 

اأ�سابيع كاملة هي مدة اعتقايل.

اعتقال زهرة.. 
"توقعت  الأطباء" تقول زهرة  رئي�س  ات�سال: مطلوبة يف مكتب  العمليات عندما جاءين  "كنت يف 
الدكتور  راأيت  هناك  اإىل  طريقي  يف  بداأت.  قد  كانت  التحقيق  جلان  لأن  حتقيقًا  معي  يجرى  اأن 
حتولت  التي  ال�سلمانية  م�ست�سفى  يف  الإدارة  مبنى  دخلنا  اأي�سًا.  مطلوبًا  كان  ف�سل.  ال�سهيد  عبد 
و4 زمالء  اأنا  باأ�سمائنا  ونادوا  ملثمني   3 اأتى  وكل ممر.  باب  كل  ع�ساكر عند  ثكنة ع�سكرية،  اإىل 
اآخرين منهم عبد ال�سهيد ف�سل ونبيل تام. اأخذوا هواتفنا وقالوا �سناأخذكم للتحقيق ن�سف �ساعة 
و�سرتجعون. �ساألنا كيف �سنذهب؟ قالوا: ب�سياراتكم. مل تكن لدي �سيارة، ف�سياراتنا مت ال�ستيالء 
عليها بالكامل. ركبت مع نبيل تام يف �سيارته ومررنا بنقاط تفتي�س ثالث. اأحد الع�ساكر عند الباب 

ب�سق علينا وقال: لعنة اهلل عليكم وعلى وجوهكم".



الد 
لج

ص ا
قف

ى 
ي إل

هب
الذ

ص 
قف

ن ال
م

158

ال�سرطية  قامت  فورها  من  الأمر،  و�سلنا  يقول:  اأحدهم  �سمعت  ونادوين،  التحقيقات  "دخلنا 
اأن  بت�سميد عيني و�سحبتني واأركبتني �سيارة، يف الطريق كانت تنزل راأ�سي لالأ�سفل كي ل يظهر 
هناك �سيدة م�سمدة عينها، �سمعتهم يقولون اأننا ذاهبون اإىل عيادة القلعة. مل اأفهم ملاذا العيادة. 
هناك جاءت املمر�سة وقا�ست �سغطي وقالت حرارتها مرتفعة وحتتاج �سيالن واأدوية وعالج ملدة 
ثالث �ساعات. يف احلقيقة مل يكن بي �سيء. هل كانت تريد اإبقائي يف العيادة رحمة بي كي ل اأُعذب؟ 

ل اأعرف.

ال�سيخة نورة..
اإنتو  اإنتو ما ت�ستاهلون تكونون دكاترة.  اإهانتي و�ستمي بكل الطرق:  "يف العيادة تت  تكمل زهرة: 
لي�س هذا  اإحداهما كانت ت�ستهزئ:  يا �سفويني يا جمو�س.  ت�ستاهلونها  خونة و�سهاداتكم هذي ما 
ال�سيالن  حاطينه يف الوريد، خله نبطله ونحطه يف بوزها ونخنقها اأ�سرع لنا. هذي ما �سوينا فيها 

�سي ومر�ست اهلل يعني".
ف�ساروا  التعذيب،  حتت  ق�سوا  الذين  ال�سهداء  ب�سبب  رمبا  الفحو�سات،  هذه  ملاذا  اأعرف  "مل 
يد  على  لل�سرب  تعر�ست  التحقيق  يف  بهم.  اجل�سدي  التعذيب  اإنزال  قبل  املعتقلني  يفح�سون 
ال�سيخة نورة اخلليفة. ت�سرب مبجرد اأن تدخل. �ساألتني عن عدد اجلرحى الذين عاجلتهم وكنت 
اأجيب بعفوية. كنت اأ�سرح لها احلالت التي مرت علينا، ومنها اإ�سابات الر�سا�س، فكانت ت�ستنكر 
علينا اإدخالهم العمليات، وتقول باأننا نتعمد فعل ذلك لكي نقول اإن هناك اإ�سابات خطرية، ولكي 
تو�سيع  مت  قد  اإنه  وقالت  الر�سا  عبد  ال�سهيد  ذكرت  ثم  و�سربت،  قتلت  احلكومة  اإن  للعامل  نقول 
جرحه واأنه مل يكن بحاجة لعملية. كنت منده�سة: هل من املعقول اأن يكون هناك اأنا�س يفكرون بهذه 
العقلية؟ اأن يفعل طبيب مثل هذا؟ كانت ت�ستمر يف �سربي وتقول: �سكلك ما بتتعاونني ويانا، بوديك 

حق نا�س يعلمونك �سلون تعرتفني"

هراء ُجّهال..
فجاأة  بع�سهم،  مع  وي�سحكون  يتكلمون  رجال  اأ�سوات  اأ�سمع  كنت  الأعلى.  يف  لغرفة  "اأخذوين 
قذرًا  كالمًا  وقال  غ�سان  يف  ي�سب  فاأخذ  نعم،  قلت  غ�سان؟  زوجة  زهرة  اإنت  اأحدعم:  علي  �سرخ 
ل اأ�ستطيع قوله. ثم قال يل: نحن هنا 24 �ساعة ولي�ست لدينا م�سكلة، وتعرفني جيدًا ماذا ميكن 
اأن يحدث لك اإذا مل تعرتيف. اأنت متهمة ب�سرقة اأدوية من العمليات واأخذها اإىل الدوار. قلت له: ل 
ميكن، لأن الأدوية املوجودة يف العمليات هي اأدوية تخدير فقط، ول ميكن ا�ستخدامها خارج غرفة 
العمليات لأنها تت�سبب يف موت املري�س، خ�سو�سًا اإذا مل تكن هناك اأجهزة تنف�س. �سعر اأن ما يقوله 

هراء ينم عن اجلهل، فقال لل�سرطية: ب�س خذيها"
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تكمل زهرة: " اأوقفتني يف الكوريدور لفرتة طويلة قبل اأن تدخلني مكتب ما، �سمعت �سوت �سخ�سني 
بالدوار.  اأ�سعر  لأين  اجللو�س  ميكنني  كان  اإن  �ساألتهم  التعب.  �سدة  من  بالدوار  �سعرت  يتكلمان. 
اأجل�سني اأحدهما ف�سرخت عليه ال�سرطية: لي�س تقعدها هذه ما ت�ستاهل تقعد. اأوقفوين مرة اأخرى. 
اإل  اأر منها  اأوراق مل  ثم اأخذوين ملكتب ال�سرطيات ومت اإعادة التحقيق من جديد. مت توقيعي على 

مكان التوقيع. ترفع الع�سابة من عيني وت�سع اإ�سبعها على مكان معني، واأنا اأوقع".

 5-2 ي�ستغرق  التحقيق  اأخربوين،  هكذا  الع�سكرية،  النيابة  حتقيق  اإىل  اأخذوين  الثاين  اليوم  "يف 
�ساعات اأق�سي معظمها واقفة. كانوا يريدونني اأن اأثبت تهمًا على غ�سان، وكانوا يكتبون يف املح�سر 
عك�س الكالم الذي اأقوله، كنت اأ�سمع اأحدهم وهو ميلي على الكاتب ما يريدون، اأ�سمعه وهو ميلي 
له يكتب عن اعرتايف باأن غ�سان م�سوؤول عن الإعالم يف امل�ست�سفى، واأننا نعالج املتظاهرين الذين 
التحقيق  نهاية  يف  �سيء.  فعل  اأ�ستطيع  اأكن  مل  العكري.  علي  من  باأوامر  النظام  باإ�سقاط  ينادون 
اأولدي. قال: طيب.  اأريد الإطمئنان على  اآخر تريدين قوله؟ قلت : فقط  �ساألني: هل هناك �سيء 

عندما اأعادتني ال�سرطية وقلت لها هذا، قالت: ما عندنا اأمر".

عفو ملكي!!
زهرة،  تقول  واأغرا�سك".  �سنطتك  �سيلي  ياهلل  ال�سرطية:  يل  قالت  عندما  اأ�ساريري  "انفرجت 
هواتف  هنا،  كثرية  اأغرا�س  لدي  لل�سرطية:  قلت  واأولدي،  لبيتي  واأعود  �ساأخرج  اأين  "ظننت 
وكومبيوترات و�سيارات. �سحكت وقالت: ما عليه ما عليه. كانت معي املمر�سة �سياء جعفر. اأخذونا 

اإىل مركز مدينة عي�سى. كم كنت متفائلة!".

زيارة  انت�سر خرب عن  كان ذلك عندما  اأيام،  قبل ع�سرة  باأولدي  الت�سال  اأتكن من  "مل  تكمل: 
"اأ�ستون" للبحرين ف�سار ال�سباط يزورونا يف الزنازين ويتكلمون معنا. ومنها �ُسمح لنا بالت�سال. 

مل اأ�ستطع معرفة اأي �سيء عن غ�سان. كنت قلقة عليه جدًا. بقيت 25 يومًا قبل اأن يخلى �سبيلي".

 "يف يوم الإخالء مت التحقيق معي مرة اأخرى مع مبارك بن حويل. قال يل: هذا عفو ملكي جاينكم 
ولو اأنا ما اأطلعكم على هذي ال�سوايا اللي �سويتونها لزم تن�سجنون. خرجنا على هذا الأ�سا�س، وظننا 
اأن الأمر انتهى عند هذا احلد. مل تلبث اأن و�سلتنا اإح�سارية يف 5 يونيو حل�سور املحكمة الع�سكرية".
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ك�سر االأبناء..
غ�سان  وعائلة  حولهم  عمهم  بيت  اأي�سًا  اأبنائي،  مع  للعي�س  والدتي  انتقلت  �سجني  فرتة  "خالل 
وقراءتها.  فتحها  بعد  ت�سلني  ر�سائل  يل  يكتبون  كانوا  الوقت.  معظم  معهم  كانوا  ووالداه 
ونعرف  بكم  فخورون  نحن  يقولون  ولوالدهم.  يل  ال�سديد  افتقادهم  رغم  اأقوياء  اأنهم  يطمئنوين 
اأنكم مل تفعلوا اأكرث مما ميليه عليكم واجبكم املهني. كانت العائلة حتيطهم بكل الرعاية واحلنان 
لكن غياب الوالدين انك�سار كبري. اأذكر اأول مكاملة يل كان حممد يبكي بحرقة: ماما وين انتني وي�س 
�سار لي�س؟ كنت اأنهار بعد كل مكاملة مع اأبنائي واأعود للزنزانة يف حالة يرثى لها. كنت مطمئنة اأنه 

لن ينق�سهم �سيء، لكن ما حال نفو�سهم وهم يفكرون فيما قد يحدث لنا ول يعرفون م�سرينا". 

وجرب فاطمة..
فاطمة البنة البكر، تروي كيف كربت �سريعًا بغري اختيارها، "بعد ثالثة اأ�سابيع من اعتقال والدي، 
عدت من املدر�سة لأجد جدتي يف املنزل، مل تكن اأمي قد عادت من العمل بعد، رف�ست ان اأ�سدق 
اأنها اعتقلت اأي�سا، كان هذا فوق طاقة احتمايل وا�ستيعابي، األ يكفي اأبي وعمي؟ اأقنعت نف�سي اأنها 
تعمل على حالة طارئة اأو اأنها تاأخرت يف امل�ست�سفى. كان هاتفها مغلقًا. بعد الت�سال ببع�س الزمالء 
اأخربنا مركز  اأحد راآها بعد ذلك، ومع ذلك فقد  اأخذت للتحقيق ول  اأنها  من امل�ست�سفى اكت�سفنا 

ال�سرطة حني ات�سلنا ن�ساألهم عنها اأنهم ل يعرفون �سيئًا". 
 

ومف�سولن  معتقالن  واأمي  اأبي  احلقيقة:  تلك  من  للهروب  خيار  لدي  يعد  الأمر، مل  اأدركت  "هنا 
التي  املحنه  هذه  ب�سبب  قوية  نف�سية  �سدمة  يف  كنت  والدين،  بال  الآن  واإخوتي  اأنا  العمل،  عن 
واجهتني، ل زلت اأعاين من اأحالم مزعجة واأجد �سعوبة يف الرتكيز على درا�ستي. رغم ذلك، مل 
يفتني يوم درا�سي واحد، ومل اأتغيب قط، فوالدي دائما يوؤكد على اأهمية التعليم، واأنه �سالحنا الذي 

ل ميكن لأي اأحد اأن ي�سلبه منا. 

كفتاة يف ال�سابعة ع�سر من عمرها، كان غريبًا اأن ت�سري لدي كل تلك امل�سوؤوليات فجاأة، كان علي اأن 
اأدير منزًل باأكمله، واأعتني بجدتي املنك�سرة، واأخويي ال�سغريين الفاقدين، واأقنعهم باأن كل �سيء 
�سيكون على ما يرام يف نهاية املطاف، واأن اأدفع الفواتري، واأواظب على الذهاب اإىل املدر�سة، واأن 
اأجتهد لأحافظ على ن�سبة تفوق تخولني لدرا�سة الطب الذي هو رغبتي وطموحي، وكان علي اأن اأ�سرح 
لأخوتي اأن والدي اأعتقال دون اأن يرتكبا اأي جرم، واأننا ل ن�ستطيع فعل الكثري مل�ساعدتهما"فاطمة 

غ�سان �سيف.
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برنامج الرا�سد
�سرب  لتربير  وخطري  كبري  اإعالمي  خمطط  تنفيذ  مت  الطوارئ،  قانون  اإعالن  من  اأيام  " قبل 
مت  البحرين،  بتلفزيون  الرا�سد  برنامج  يف  له.  خمططًا  بات  اأنه  الوا�سح  من  الذي  ال�سلمانية 
اتهامي والدكتور العكري وعدد من الأطباء باأننا خمربون واإرهابيون، واأننا قمنا باحتالل م�ست�سفى 
واأن  ال�سنية يف خطر،  الطائفة  واأن  )ال�سّنة(  الأخوة  من  الأطباء  من  رهائن  واحتجزنا  ال�سلمانية 
بكل  لهذا  الإعالمي  الرتويج  وبداأ  الأكاذيب،  من  وغريها  الأق�سام،  على  و�سيطرة  اأ�سلحة  هناك 

الطرق. تاأكدت عندها اأن هناك ما يتم تدبريه لنا لالنتقام منا على معاجلة اجلرحى".

يكمل غ�سان: "قمت بالت�سال بالوكيل امل�ساعد ل�سوؤون امل�ست�سفيات الدكتور اأمني ال�ساعاتي يف نف�س 
بعلمه  امل�ست�سفى  داخل  به  قمنا  ما  كل  واأن  املبا�سر،  م�سوؤويل  باعتباره  التدخل  منه  طلبت  الليلة، 
وموافقته. مل يكرتث، وتكلم معي بلهجة باردة: "ما عليك منهم، هذلني ما ب�سوون �سي ول عندهم 
�سالفة". ثم اأعطى الهاتف للدكتور عادل بوجريي رئي�س ق�سم الأطفال يف ال�سلمانية، الذي حاول 
تطميني هو الآخر باأنه �سيت�سل بالتلفزيون و�سيخربهم اأن امل�ست�سفى اآمن، واأن ما يطرح عن هوؤلء 
الأطباء غري �سحيح. ل اأعرف ماذا حدث بال�سبط، لكني �سمعت اأن الدكتور عادل حاول الت�سال 

فعاًل".

لهذا كله، طلب غ�سان اإجازة 3 اأيام ابتداء من يوم الثالثاء 16 اإىل اخلمي�س 19 مار�س، وبعد اعتقال 
العكري تيقن اأنه هو التايل "عرفت اأي�سًا اأن الدكتور حممود اأ�سغر مت اعتقاله من جممع ال�سلمانية 
الطبي، اأثناء تواجدي يف املعتقل كان املخربون واملعذبون، يقولون يل اإنهم اأرادوا اعتقايل متلب�سًا 

داخل امل�ست�سفى، لتثبيت تهمة الحتالل علي كما فعلوا مع العكري، لكن عدم وجودي اأربكهم"

اأنهم هجموا على ق�سم العمليات. الدكتور عارف رجب يقوم باجراء عملية،  "يوم اجلمعة، بلغني 
وهددوهم  عني  معلومات  معرفة  وحاولوا  بال�سالح،  وهددوه  عليه  فدخلوا  اأنا،  اأنه  يظنون  وكانوا 
ليدّلوهم اأين اأختبئ يف ال�سلمانية، ذهبوا اإىل ال�سيدلية، مت تك�سري جمموعة من الأبواب ظنًا منهم 

اأين خمتبئ هناك".

يف املطار..
"هكذا قررنا ال�سفر"، يكمل غ�سان، "يف تلك الليلة ودعت اأخي با�سم، وحده من اأعلمته بقراري، 
بعدد  مررنا  البيت،  من  خرجت  بالفقد.  ال�سعور  من  الكثري  وحتمل  موؤملة  الوداع  حلظة  كانت 
من نقاط التفتي�س، مل يتم توقيفنا، جمرد اأ�سئلة عادية. الأ�سعب كان الدخول اإىل املطار، تفتي�س 



الد 
لج

ص ا
قف

ى 
ي إل

هب
الذ

ص 
قف

ن ال
م

162

واطالع على اجلوازات والأوراق. لكننا عربنا. انتهينا من الـ)check in(، اأدخلنا ال�سنط، اأخذنا 
بطاقات �سعود الطائرة. عند اجلوازات قدمت جواز ابني حممد: وين بت�سافرون؟ لندن عن طريق 
اأنت غ�سان؟  �ساألني:  فيه،  الكومبيوتر، طالع  التايل. عر�سه على  اأبوظبي. مت اخلتم. جوازي كان 
قلت: نعم. قال يل: تف�سل على جنب لو �سمحت. مل اأكن خائفًا، كنت اأحاول اأن اأكون قويًا فعاًل، واأن 

ل اأبدو متوترًا اأو مرتبكًا". 

مكتب  بجانب  غرفة  اإىل  اقتادوين  مدين،  بلبا�س  الأ�سخا�س  من  جمموعة  "جاء  غ�سان  يكمل 
اجلوازات، وهناك مت و�سع كي�س اأ�سود على وجهي مبا�سرة، و)هفكري( من اخللف، وبداأ ال�سرب".

والراأ�س  الوجه  اجل�سم:  اأنحاء  كل  يف  ال�سرب  غري  اآخر  �سيئًا  يكن  مل  كاملة،  �ساعة  "حوايل 
والرجل والبطن وكل مكان. ال�سرب كل �سيء: بالأخ�ساب وبالهوز وبالأيدي، كانت جمموعة تدخل 

واأخرى تخرج، والكل ي�سرب". 

الكي�ش االأ�سود..
الأماكن املغلقة، وكان  فاأنا لدي خوف من  الأ�سود،  الكي�س  اأثر يّف وقتها هو  الوحيد الذي  "ال�سيء 
اأحدهم:  اأجاب  راأ�سي،  عن  الكي�س  هذا  ارفعوا  لهم:  قلت  يرعبني.  اخلانق  الأ�سود  الكي�س  هذا 
�سنقتلك قبل اأن نرفعه، �ستموت واأنت داخل هذا الكي�س الأ�سود. قلت لهم: ملاذا تفعلون بي هذا؟ اأنا 

طبيب ول�ست جمرما هاربا، لقد خرجت من بيتي ومل اأفعل �سيئًا. كانوا يزيدون يف ال�سرب"

يكمل غ�سان: "مت اقتيادي اإىل خارج املطار، والكي�س الأ�سود مازال يخنق راأ�سي ورقبتي، �سعرت اأين 
�سرت م�سافة لي�ست ق�سرية قبل اأن يرّكبوين �سيارة، مت اإنزال راأ�سي لالأ�سفل. قطعنا م�سافة طويلة 
وال�سفع من كل  والركل  بال�سرب  الهجوم علي  ال�سيارة يف مكان ما، ومبجرد نزويل مت  ثم وقفت 

مكان ويف كل مكان، خالل دقائق فقدت وعيي و�سقطت مغ�سيًا علّي". 

اأتوقع اأنهم خافوا اأن اأكون قد مت، ا�ستعدت وعيي وهم  "ل اأعرف ماذا حدث بعدها، لكن  يتابع: 
اأنها ال�سيخة نورة  ير�سون املاء على وجهي. من بني الأ�سوات ميزت �سوت امراأة عرفت فيما بعد 
بال�سرب  وانهالت علي  كفو،  �سلمان؟  بن  تطّيح خليفة  تقدر  اإنت  تقول يل: غ�سانو  كانت  اخلليفة، 

واللكمات".

"اأخذوين بعدها اإىل مكتب مبارك بن حويل، وبداأ حفل الزار من الكالم ال�سوقي وال�ستم وال�سب 



الد 
لج

ص ا
قف

ى 
ي إل

هب
الذ

ص 
قف

ن ال
م

163

بيت  اأهل  وحتى  الدين  ورجال  ومذهبي  اأهلي  عائلتي  �سيء:  وكل  وال�سخرية  وال�ستهزاء  واللعن 
الر�سول. كانت الأ�سئلة جميعها تدور حول علي العكري، واأنه املخطط لكل �سيء، واأنني ظهرت على 
قناة اجلزيرة باأمر منه وقلت ما قلت بتوجيهه. واأننا نحن من اأدخل الإعالم اإىل ال�سلمانية، واأن عبد 
الر�سا بوحميد نحن من و�ّسع جرحه وك�سر جمجمته وقتله" ي�سيف غ�سان "التحقيق الأول مل يتجاوز 
ال�ساعة. اأخرجوين من غرفة مبارك بن حويل، ويف الطريق كنت اأ�سمع �سراخ با�سم اأخي وهو يعذب: 
ومتى؟!" اأخي  اعتقلوا  كيف  ال�ساعقة!!  مثل  علي  �سوته  وقع  تعذبوين.." كان  ل  ت�سربوين..  "ل 

زيدوين �سرباً..
مل يتعر�س غ�سان لتجربة اعتقال من قبل، لهذا مل تكن له خربة يف الآليات التي ي�ستخدمها املعذبون 
يف اللعب على نف�سيات املعتقلني وم�ساعرهم واأع�سابهم، ومل تكن لديه خربة فيما يقوله وما ل يقوله 
يف التحقيقات.  "كانت جتربة العتقال بكرا بالن�سبة يل، لهذا كانوا ي�ساألوين، وكنت اأجيب باحلقيقة 
فيزيدوين �سربًا، يف حني هم يكتبون ما يريدون. كذلك كان اإ�سماعي ل�سوت اأخي  متعمدًا، لكنه 
هزين بعمق وك�سرين". يكمل غ�سان: " املهم اأين جمرب، كنت اأوقع على حزمة اعرتافات ل اأدري 
عنها �سيئًا، طلبت حماميا، قالو يل: "ملا نوديك القرب بيجيك املحامي هناك". تلك الليلة ق�سيناها 
واقفني بالكامل. ل اأعرف اأين كنت، لكن كان معي جمموعة من الأ�سخا�س. لأنه كلما دخل واحد 
�سرب اجلميع، وكنت اأ�سمع اأ�سوات املعذبني معي. عرفت اأن با�سمًا معي يف نف�س املكان. بقينا على 

هذا احلال يوما كامال بال اأكل ول حمام ول �سماح لنا بالنوم.

غرفة  يف  با�سم  ون�سف.  مرت  يف  مرت  حوايل  جدًا  �سغري  مكان  انفرادي.  �سجن  اإىل  نقلت  بعدها 
ل�سيقة يل. كنت اأ�سمع �سوته. ق�سينا فيها قرابة اأ�سبوعني من ال�سرب والتعذيب القا�سي القا�سي 
اأ�سولهم غري  اأن  تبينت  املعذبني،  علي عدد من  متاأخر جدًا، دخل  وقت  الليلة ويف  نف�س  جدا. يف 
والإهانة.  وال�ستم  ال�سب  ويبداأ  وراتبي  عملي  عن  وي�ساألونني  علي  يدخلون  لهجاتهم.  من  بحرينية 
اأخذين �سرطي اأردين اإىل اخلارج وهو ي�سربني. كنت اأقع على الأر�س من �سدة �سرباته. اأخذين 
ملكان ما، ونزع الهفكري. عرفت اأنه �سياأخد ب�سمات. كل مرة ياأخذ الب�سمات باخلطاأ وي�سربني: 
"اإنت ما تبي تاخذ الب�سمات �سح". اأنا ل اأعرف كيف يتم اأخذ الب�سمات اأ�ساًل، كان هو من يتحكم 
يف يدي. بعدها مت ت�سويري واأخذين للحمام لأغ�سل يدي عن احلرب. مل يكن هناك �سابون، وثمة 
زجاجة مك�سورة. نزع عني الع�سابة لأغ�سل يدي. راأيت �سكلي يف الزجاجة. راعني �سكلي من النفخ 

الذي �سار فيه. هل هذا اأنا حقًا؟!"

كان ممنوعا عني ق�ساء احلاجة. فقط غ�سل �سريع لليد. بعدها اأعادين اإىل نف�س الزنزانة. ق�سيت 
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الليايل ال�سبع  م�سمد الأعني ممنوعًا من اجللو�س، والكل يدخل ي�سرب ويخرج. ممنوع اأن جتل�س اأو 
ت�ستند على جدار. ولو دخل عليك واأنت م�ستند اإىل جدار �سيكون الثمن غاليا جدًا. اأحيانًا كنت اأنهار 
واأقع. واأ�سعر بدخوله فاأحاول النهو�س، فتزداد وجبة ال�سرب. مل نكن ننام ومل ندخل احلمام. كنا 
نق�سي حاجتنا يف مالب�سنا، كان من اجليد اأننا ل ناأكل طعامًا واإل ل�سار الو�سع اأ�سواأ مع حاجاتنا. 

االآ�سيوي الرحيم..
يف اليوم الرابع دخل �سرطي اأكرث رحمة ولباقة، تكلم بلهجة اآ�سيوية، قال يل: اأنا اأ�سعر بك، اأنا اإن�سان 
احلمام؟  �ساأدخل  كيف  اأكلت  اإذا  اأفكر:  كنت  بالطعام.  لك  و�ساآتي  الآن  اأجل�س  اإن�سان،  اأنت  مثلما 
الع�سابة  اأ�سيل  باب،  اأبند  اآين  دقيقتني  اآ�سيوية:  بلكنة  يل  قال  احلمام.  تدخل  �ساأتركك  يل:  قال 

والهافكري، انت تاكل، دقيقتني واآين يدخل عليك"

يكمل غ�سان: " مل اآكل �سيئًا، فقط �سربت بع�س املاء، دخل علي بعد دقيقتني، و�ساألني: ملاذا ل تاأكل؟ 
قلت له: اأنا اأريد زوجتي واأولدي، اأنا مل اأفعل �سيئا. قال يل: "ما يخاف اإنت، اأنت ب�س كم يوم ويروح 
البيت"، مبجرد اأن قال يل ذلك انفعلت وبكيت. اأخذين اإىل احلمام وقال يل اغ�سل وجهك. اأتى يل 

ب�سابون. �سمح يل بالتبول. اأعادين اإىل الزنزانة وقال يل: كل �سوية. اأكلت قلياًل". 

االت�سال االأول..
بعد اأ�سبوع اأخرجونا من احلب�س النفرادي،اأخذونا اإىل �سالة، كنت اأ�سعر اأن اأخي با�سمًا معي. قالوا 
لنا: "بنخليكم تت�سلون لأهاليكم، فقط ن�سف دقيقة ل غري، اأخربوهم اأنكم بخري فقط، ل تتكلم 

عن �سرب ول عن �سيء واإل �سرتون الأ�سواأ".
اأخذونا لغرفة مظلمة، يقف معنا �سرطي، اأخذ مني اأرقام الهواتف. جميعها ل ميكن الت�سال بها 
لأنهم ا�ستولوا عليها، اأخريًا رن هاتف رفعته زهرة. طماأنتهم و�سمعت �سوت من كان موجودًا منهم 

وارحتت قلياًل.
 

التحقيقات. كان الطق�س  21 يوما ق�سيناها يف مبنى  اأخرى طوال  لنا بالت�سال مرة  مل ي�سمحوا 
باردًا ومع هذا ي�سغلون املكيفات ويوجهونها علينا بطريقة مهلكة. بعد اأ�سبوع �سمحوا لنا باجللو�س 
اأثناء الوجبات الثالث و�سرب املاء والذهاب اإىل احلمام. كان احلمام قمة يف القذارة ويف الطريق 
حتت  �سيء  اأي  اأو  حذائه  اأو  هراوته  اأو  بيده  لديه:  مبا  وي�سربك  اإل  منهم  اأحد  ي�سادفك  ل  اإليه 

متناوله. لهذا كان الذهاب اإىل احلمام انتحارًا بالن�سبة لنا. 
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مليئًا  واخلروج  البول عندي  �سار  والظهر،  البطن  على  بال�سرب  تلقيته  الذي  التعذيب  �سدة  "من 
اإىل  اأخذوين  ال�سديدة يف بطني وظهري  الليايل ب�سبب الآلم  "اإحدى  بالدم" يقول غ�سان، ويكمل 
عيادة القلعة. وهناك ذقت تعذيبًا اآخر من املمر�سني والأطباء قبل اأن يعيدوين، كان الذهاب اإىل 

عيادة القلعة جحيما اآخر". 

3-4 �ساعات نق�سيها وقوفًا، اللغة الوحيدة امل�ستخدمة هي ال�سرب  "يف التحقيق الذي ميتد لقرابة 
وال�سعق  والأحذية  والأهواز  بالأخ�ساب  ال�سرب  من  وجبات  �ستاأكل  تقله.  مل  مبا  عنك  والإمالء 
كانوا  ال�سمت.  تلتزم  اأن  وعليك  الخ  اأمي..  ابنتي،  اأختي،  باغت�ساب زوجتي،  والتهديد  بالكهرباء 
يعرفون كل �سيء عن ح�ساباتي البنكية ويخربونني بها، عرفت فيما بعد من زهرة اأنهم �سرقوا كل 
وثائقي واأوراقي من اخلزنة اخلا�سة بي يف البيت" يكمل غ�سان: "الفكرة الوحيدة املراد تثبيتها من 

التحقيقات هي العرتاف بالحتالل والأ�سلحة والحتجاز والتمييز و�سرقة اأكيا�س الدم".

يردف: "اأكرث التهامات �سخافة من تلك التي وجهت يل: الكلية اللي �سلتها من بطن املري�سة ال�سنية 
وين وديتها؟؟ كنت اأجيبه: اأنا طبيب اأ�سنان ول�ست جراحًا. يقول: بلى، لقد اعرتفوا عليك، وزوجتك 

اعرتفت، اأنت فتحت بطن ال�سنية واأخذت كليتها، اأين اأخذتها؟!!! اعرتف فورًا.

اأخي با�سم..
اأخي با�سم وهو يتعذب" يقول غ�سان بتنهد منك�سر.  اأكرث ما يهزين ويك�سرين �سوت �سراخ  "كان 
الأر�س.  تبلعني  لو  واأتنى  الداخل  من  اأنهار  كنت  يتعذب.  وهو  �سوته  اإ�سماعي  "يتعمدون  يكمل 
كانوا يركزون ال�سرب على رجله وركبته حتديدًا. هل لأنه جراح ركب؟ تورمت رجله وت�سخمت. مل 
اأكن اأرى لكني كنت اأ�سمعه وهو يقول لهم: "اإذا ما اأخذتوين للم�ست�سفى رجويل هذي راح تنق�س". 
ومن  يقول،  ماذا  ويعرف  الركب  فهو متخ�س�س يف  اإىل درجة خطرية معه  و�سل  الأمر  اأن  فهمت 
املوؤكد اأنه يعنيها حني يقول )راح تنق�س(. كان ي�سعر بها �ستنفجر من �سدة الت�سخم الذي و�سلت 

اإليه. كان عجزي عن م�ساعدته اأو الو�سول اإليه يقتلني.. يقتلني..

التحقيق االأخري..
"التحقيق النهائي معي ا�ستغرق قرابة 7 �ساعات". يكمل غ�سان: " اأخذوين اإىل مكان ل اأعرفه، كان 
املحقق هادئًا ولأول مرة ي�ساألني اأحد عما حدث وي�سمع مني. �ساألني عما حدث يف ال�سلمانية، فبداأت 
منذ اأول ات�سال تلقيته من الطبيبة املناوبة وا�سرت�سلت يف الكالم. بقيت اأتكلم باأريحية لدقائق قبل 
وهو  الأر�س  على  وقعت  باليد،  و�سفعات  باحلذاء  �سربًا  وي�سبعني  اأحدهم  ويدخل  الباب  يفتح  اأن 
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اأنا من  وابتعد،  اتركه  له املحقق:  الـ)....(. قال  يا بن  الـ)....(  يابن  يّف: تكذب غ�سانو..  ي�سرخ 
اأحقق معه هنا. ا�ستمر التحقيق وكان مطلوبًا تاأكيد نف�س التهم حول علي العكري باأنه �سد احلكومة 
وطالب باإ�سقاط النظام واأنه كان يريد اأن ي�سري وزيرًا... الخ. يف نهاية التحقيقات، اأح�سروا يل 

حوايل 40-50 �سفحة اأُمرت اأن اأوقع عليها كاملة دون اأن اأقراأها. فعلت"

يتزايد،  املعتقلني  بداأ عدد  الوقت  5. مع  الأطباء يف عنرب رقم  يف �سجن احلو�س اجلاف، و�سعنا 
و�سلنا 14 �سخ�سًا يف الزنزانة الواحدة. كانت الزنزانة ت�سيق بنا وكذلك املعاملة. لكم اأن تتخيلوا 
احلالة التي �سرنا فيها، كل هذا العدد الكبري يف زنزانة واحدة، مالب�سنا مل تتبدل منذ 3 اأ�سابيع 
جلبونا بها من التحقيقات، تفوح من اأج�سادنا وثيابنا رائحة النتانة والنجا�سة )مل يكن م�سموحًا لنا 

دخول احلمام يف الأ�سبوع الول(، بالإ�سافة اإىل عدم ال�سماح لنا بال�ستحمام". 

بثيابه  وبقي  اإليه  لكنها مل تعط  التحقيقات،  لغ�سان عندما كان يف  اأخذت مالب�س  كانت زهرة قد 
يكن هناك  اأ�سبوعني مل  وملدة  �سجن احلو�س اجلاف،  "يف  يكمل:  ون�سف.  �سهر  لأكرث من  نف�سها 
�سابون. كنا نق�سي حاجتنا واأبواب احلمام مفتوحة، تعطى لكل زنزانة 3 دقائق ل�ستخدام احلمام، 

14 �سجينا عليهم اأن يوزعوا اأنف�سهم ل�ستخدام احلمام خالل 3 دقائق"

يا قلبي يا زهرة.. 
يف  معهم  وو�سع  رجب،  عارف  الدكتور  اعتقل  حتى  زهرة  زوجته  اعتقال  عن  يعلم  غ�سان  يكن  مل 
الزنزانة ذاتها، وجاءه باخلرب املوؤمل "هذا اخلرب جعلني اأنهار واأبكي كثريًا. مل اأتوقع اأبدًا اأن يتم 
اعتقال زهرة. بقيت قلقًا عليها جدًا، مل اأعرف كيف ميكن اأن حتتمل مثل هذا الو�سع الذي نعي�سه. 
اأنها تقدر على هذا الو�سع، وكلما �سمعت املعتقلني  اأتخيل  اأعرف تامًا طبيعة زهرة وعاداتها ول 
يتحدثون عن تعذيب الن�ساء والتعامل معهم ازددت قلقًا وخوفًا عليها. بقي ذهني م�سغول بها وعليها 

طوال الوقت. يا قلبي يا زهرة"..

مبنى التعذيب ال التحقيق
وفرادته،  التعذيب  براعة  له  مكان  ثمة  املعتقلني،  تعذيب  يتم  يكن  مل  اجلاف  احلو�س  �سجن  يف 
اأجل وجبات ال�سرب  "من  العدلية. يقول غ�سان:  التحقيقات يف  امل�سّمى مببنى  التعذيب  اإنه مبنى 
4-5 من الكادر الطبي ياأخذوننا معًا  والتعذيب كانوا ياأخذوننا اإىل مبنى التحقيقات يف العدلية. 
اإىل هناك بهدف التعذيب طبعًا ل التحقيق. يتم �سربنا واإهانتنا وت�سغيل املكيفات وتوجيهها علينا، 

نق�سي ليلة اأو ليلتني بهذا الو�سع دون نوم ودون حلاف.



الد 
لج

ص ا
قف

ى 
ي إل

هب
الذ

ص 
قف

ن ال
م

167

يكمل غ�سان: "يف اإحدى املرات اأخذونا اأنا واأخي با�سم واإبراهيم الدم�ستاين بالإ�سافة اإىل 2 من 
امل�سعفني اإىل التحقيقات. ظننا اأنها الوجبة املعتادة من التعذيب. مت تع�سيب اأعيننا كاملعتاد وتوثيق 
اأيدينا للخلف. اأركبونا يف م�سعد واأُدخلنا اإىل غرفة. قال يل اأحدهم: غ�سان اإذا اأفرجنا عنك �سلون 
باإيحاء  اأحملها  كلمة  وكل  ق�سة،  بكل  فيه  اأتعلق  حال  يف  كنت  لكني  بي،  ي�ستهزئ  كان  بك؟  نت�سل 
دون  عليها  بالتوقيع  واأمرونا  الأوراق  رزمة جديدة من  لنا  اأح�سروا  هاتفي.  رقم  اأعطيته  اإيجابي. 

قراءتها، ثم اأعادونا اإىل �سجن احلو�س اجلاف"

االت�سال الثاين..
املرة الأخرية كان اأخذنا اإىل التحقيقات خمتلفًا. كيف؟ يقول غ�سان: " اأخذونا اأنا مع با�سم  وعلي 
العكري ونادر الديواين وحممود اأ�سغر و�سيد مرهون وابراهيم الدم�ستاين وعبد اخلالق العريبي. 
مت نقلنا اإىل ق�سم التحقيقات. كان ع�سر اجلمعة. الع�سابة على اأعيننا والأفكري يوثق اأيدينا اإىل 
اأربعة  اأو  ثالث  لكل  واحدة  بطانية  اأعطونا  جدا.  خمتلفة  معاملة  عاملونا  اليوم  ذلك  يف  اخللف. 
ا�سخا�س. اأتذكر اأنا وبا�سم ونادر الديواين يف بطانية واحدة، كما اأعطونا وجبة، و�سمح لنا بال�سالة 

والنوم. كنا متعجبني من هذه املعاملة غري امل�سبوقة". 

لنا بالت�سال بعوائلنا ملدة دقيقتني لكل واحد منا. كنت قلقًا جدًا على  "اأي�سًا �سمح  يكمل غ�سان 
من  �سهرين  بعد  يل  الثاين  الت�سال  كان  معتقلة.  تزال  ل  اأم  عنها  اأفرج  اإذا  ما  اأعرف  ول  زهرة 
والدينا يف مرة  لنحادث  الوقت  نف�س  مكاملة يف  با�سم جنري  واأخي  اأنا  دعونا  لهم  قلت  العتقال، 
اأدخلونا مكتب املعذب �سالح املقهوي. مل يكن مكرتثًا اأن نعرفه فقال لهم: �سيلوا  واحدة. وافقوا. 

الع�سابة عنهم". 

وتكلمت  ابنتي فاطمة  بهاتف  ات�سلت  بهاتف زهرة، جاءين اجلواب: ل ميكن الت�سال.  "ات�سلت 
ال�سوت،  مكرب  على  الهاتف  و�سعوا  وقد  معهم  والدتي  وكانت  اإخوتها  ويو�سف  حممد  ومع  معها 
معتقلة  تزال  ل  زهرة  اأن  فهمت  للمنزل.  ل�سراء حاجيات  زهرة خرجت  اأن  والدتي  قالت  مبا�سرة 
واأن والدتي ل تريد اإخباري كي ل اأنهار من القلق واخلوف عليها. كان الأطفال يظهرون قوة عالية 
�سيء"،  ناق�سنا  ومو  املدر�سة  ونروح  ون�سرب  ناكل  زينني  اإحنا  "بابا  يطمئنوين:  كانوا  و�سمودًا. 

�سوتهم و�سمودهم هداأين وطماأنني اإيل حد ما".



الد 
لج

ص ا
قف

ى 
ي إل

هب
الذ

ص 
قف

ن ال
م

168

�سابون و�سامبو و�سم�ش؟!!
اأعطونا وجبة  "�سباح اليوم الثاين،  مل يقف الأمر عند هذا احلد من الكرم املفاجئ يف التعامل، 
اإفطار، كنت منفعاًل واأبكي. اأخذوين اإىل احلمام واأعطوين �سامبو و�سابون و�سمحوا يل بال�ستحمام.. 
واملاء  باردا  اجلو  كان  و�سامبو؟!!  �سابون  اأخريًا  �سهرين  من  اأكرث  بعد  اأرى؟!  ما  معقول  اإلهي!!  يا 
كذلك ول توجد فوطة وارتدينا مالب�سنا القذرة ذاتها، لكن ثمة �سعور اأن هذا اجل�سد لإن�سان، واأين 
عدت اإن�سانًا من جديد. الأكرث غرابة اأنهم اأعطونا كاأ�س حليب، وتركونا يف ال�سم�س قلياًل لنتدفاأ.. 
ياااااااه.. �سم�س؟.. �سم�س؟.. هل ل تزال هناك �سم�س ت�سطع يف البحرين؟!! مل نكن م�سدقني ما 

نحن فيه. كاأننا خارجون من عفن كهف ق�سينا فيه مائة عام". 

ت�سوير االعرتافات..
انتو  "�سوفوا..  لنا:  وقال  اأحدهم،  "جاءنا  غ�سان  يكمل  وراءه؟  ماذا  املفاجئ،  التعامل  هذا  ملاذا 
�سم�سوين؟ اإنتو اأطباء وما �سويتو �سي اأ�ساًل.. ب�س قولو غلطنا وجاللة امللك بيعفي عنكم، اأكو اأهل 
�سرتة اللي حرقوا وقتلوا الباك�ستانية عفى عنهم جاللة امللك.. انتو اأوىل بالعفو.. لني دخلتوا ب�س 

قولوا نف�س العرتافات اللي قلتوها يف التحقيق، اإذا قلتوا غري ما راح يعفو عنكم"..

يقول غ�سان: "كدنا نطري من الفرح. اعتربناها بداية انفراجة. مل نكن نعرف ما احلكاية حتى مت 
اإدخالنا اإىل قاعة كبرية. لأول مرة ن�سمع اأ�سماء زميالتنا: جليلة العايل، ندى �سيف، رول ال�سفار.. 
هل كن معتقالت اأي�سًا؟!! كان من الوا�سح اأنهن معنا يف نف�س القاعة. �سمعنا للمرة الأوىل باأ�سماء 
زمالئنا اأحمد عمران و�سادق عبداهلل. مل نكن نعرف عن اعتقالهم قبل هذا.. اأخذونا واحدًا وراء 
اأمامنا.  يجل�سون  مقنعًا  �سخ�سًا   12 من  اأكرث  التلفزيون.  كامريا  اأمام  اعرتافاتنا  لت�سجيل  الآخر 
لكننا ا�ستطعنا تييز بع�سهم جيدًا. من كان ي�سورين حفظت مالحمه جيدًا واأ�ستطيع تييزه جيدًا 
رغم اأنه كان مقنعًا لكني لن اأن�سى كل تف�سيلة من تفا�سيل وجهه. لقد بقيت ملدة 45 دقيقة مقاباًل 
الت�سوير  لنا ويحاول تهداأتنا كي ل نظهر مرتبكني يف  ياأتي  بنف�سه كان  اأن�ساه. املخرج  وجهه ولن 

فنف�سحهم".

يردف: "اأي�سًا املعذب مبارك بن حويل كان يروح ويجيء ويهددنا األ نقول كالمًا غري املطلوب منا. 
طبعًا علي العكري كان له ن�سيب الأ�سد من العرتافات".

ا�ستغرق الت�سوير اأكرث من 12 �ساعة ح�سب غ�سان، "بقينا تقريبًا منذ احلادية ع�سرة �سباحًا حتى 
احلادية ع�سرة لياًل، بعد النتهاء من الت�سوير ظننا اأنهم �سيرتكوننا يف التحقيقات لرنتاح اأو نتناول 
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وجبة بعد هذا اليوم املتعب الطويل، لكنهم اأخذونا مبا�سرة اإىل ال�سيارة ومنها اإىل �سجن احلو�س 
الدور  انتهى  �سمعنا.  الإفراج  عن  �سيء  ول  و�سلنا،  امللكي  العفو  عن  خرب  ول  اأخرى،  مرة  اجلاف 

املطلوب تثيله وانتهت م�سرحية العفو امللكي".

كان حافظ كوي�ش..
يف احللقة ال�سابقة عاي�سنا جزءًا من جتربة غ�سان داخل املعتقل. توقفنا عند ت�سوير )اعرتافات( 
الكادر الطبي امللفقة التي بثت على �سا�سات تلفزيون البحرين. الثمن: �سدور عفو ملكي يخلى بعده 

�سبيلهم. لكن ل عفو جاء ول اإفراج نزل.
 حتى ذلك اليوم مل تكن زهرة املعتقلة هي الأخرى، تعلم عن زوجها �سيئًا، ولي�س لأحدهما �سبيل اإىل 
الآخر، لكن  لياًل، وبعد النتهاء من ت�سوير )العرتافات(، عادت كل من جليلة العايل وندى �سيف 

ورول ال�سفار يحملن لها الأخبار..

" كانت املرة الأوىل التي اأ�سمع فيها خربًا عن غ�سان" تقول زهرة، "كن يعلمن مقدار قلقلي على 
واأنه  جيدة  ب�سحة  اأنه  وا�سحًا  وكان  غ�سان  �سوت  �سمعنا  اطمئني  يل:  قلن  عليه،  وخويف  غ�سان 
قوي جدًا، ثم قلن يل ممازحات: "كان حافظ كوي�س"، �سحكنا، قلت لهن: من املوؤكد اأنهم وعدوه 

بالإفراج"

كانت جليلة العايل اآخر من مت ت�سوير )اعرتافاتها(. طلبت منهم اأن ينزعوا عنها الع�سابة لأنها 
متعبة وهي الأخرية. قالوا لها: يف�سل اأن ل تنزعيها رمبا ترين م�سهدًا ل يعجبك. قالت: اأنا متعبة 
دمت. راأت اأمامها الأطباء يجل�سون يف  اإن اأمكن اأن تنزعوها مني. رفعوا الع�سابة عن عينها ف�سُ
قاعة واحدة حليقي الراأ�س وقد فقدوا الكثري من الوزن وكانوا مع�سوبي الأعني وموثقي الأيدي ويف 
حال مزرية. مل ت�سدق عينيها وبع�سهم مل تتعرف اإليه، تنت لو مل تر امل�سهد فعاًل. تقول زهرة: 
" اأخربتنا جليلة مبا �ساهدته وكانت متاأثرة جدًا مبا راأت. بالن�سبة يل، كان الأهم حينها اأن غ�سان 

كان ل يزال حيًا وب�سحة جيدة". 

االأيام االأخرية لل�سالمة الوطنية..
لنا  اأح�سرها  التي  الثياب  بت�سلم  لنا  �سمح  )العرتافات(  لعبة  "بعد  �سجنه،  غ�سان حكاية  يكمل   
اأهالينا، بالأحرى هي تبديلة واحدة فقط، اأي بعد اأكرث من �سهر، كما �سمح لنا بال�ستحمام يومًا 
واحدَا يف الأ�سبوع. كل يوم جمعة ي�سكبون يف اأيدينا كمية �سغرية من ال�سامبو لغ�سل �سعرك وج�سمك 

وكل �سيء. ثم نرتدي الثياب ذاتها.
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ثم  جميعنا،  يجل�سوننا  كاملة،  حالقة  اأيام،  ع�سرة  كل  روؤو�سنا  بحالقة  يقومون  كانوا  "اأي�سًا 
مباكينة واحدة يتم حلق روؤو�سنا واحدًا وراء الآخر، ابتداء من الراأ�س ثم ال�سارب واللحية يف فّرة 

واحدة. املاكينة نف�سها للجميع بال  توقف ول تنظيف. كنا ن�سعر باإذلل بالغ لن نن�ساه اأبدًا"

31 مايو" يكمل غ�سان "من خالل املعتقلني اجلدد الذين يفدون علينا  حتى  املعتقل  هذا  يف  "بقينا 
اإلينا  امل�سربة  الأخبار  كل  كانت  تقلي�سها.  قد جرى  الوطنية  ال�سالمة  اأن فرتة  علمنا  الزنزانة  يف 
الأطباء  نحن  بنا  البدء  و�سيتم  اإفراجات  هناك  �ستكون  ال�سالمة،  فرتة  انتهاء  بعد  اأنه  اإىل  ت�سري 
ب�سبب ال�سغوط الدولية على احلكومة يف ق�سيتنا بالذات. حتى الع�ساكر كانوا يقولون لنا اأن هناك 
اإفراجات �ستاأتي واأنتم اأول املفرج عنكم. كنا متفائلني وننتظر هذا اليوم القريب. يف ذلك اليوم مت 

نقلنا اإىل عنرب جديد. كان يومًا ماأ�ساويًا بالن�سبة لنا، فالنقل يعني اأنه ل نية موجودة بالإفراج". 

"يف ذلك اليوم جاءنا اأحدهم بعد وجبة الغذاء: "يال قوم قوم قوم كل واحد ي�سيل اأغرا�سه"، كل 
واحد فينا حمل كاأ�سه يف يده وفرا�س نومه وحلافه وخمدته، خرجنا، كانت املرة الأوىل التي نرى 
فيها �سكل ال�سجن الذي نعي�س فيه، يف العادة نخرج مع�سوبي الأعني، ولأول مرة نرى ال�سم�س. كنا 
نرك�س ونحن نحمل اأغرا�سنا، و�سلنا اإىل عنرب حمكم، زنازينه ل منفذ لل�سوء فيها، كان مكتومًا 
وموح�سًا، امليزة الوحيدة التي تتوفر عليها هذه الزنازين هي اأن بداخلها حمامًا خا�سًا لكل زنزانة. 

كانت �سغرية جدًا. مت تقلي�س عددنا من 14 اإىل 10 ب�سبب �سيقها"

بعد �سالة فجر 6 يونيو
5 يونيو" يقول غ�سان، ويكمل "دخل علينا �سرطيًا م�ساء وقال لنا  "بقينا على هذه احلال حتى تاريخ 
جتهزوا غدًا، �سياأخذونكم بعد �سالة الفجر. �ساألنا: اإىل اأين؟ اأجاب: "ما عليكم اإنتو ب�س كل واحد 

ي�سبح ويلب�س ثيابه" يف هذه الفرتة كان لدينا غياران للتبديل".

اعتقد الأطباء اأن اللحظة اقرتبت، واأنهم �سيعانقون احلرية بعد �ساعات قليلة، طارت قلوبهم من 
الفرح، وبداأ كل منهم يب�ّسر الآخر، اأنهم قريبون من روؤية ال�سم�س "اأنا و�سادق جعفر كنا قد اتفقنا 
اأن الليلة التي �سيفرج فيها عنا �سنق�سيها يف العبادة والدعاء، وفعاًل بقينا كذلك حتى �سالة ال�سبح. 

كان �سهر رجب وكنت �سائمًا حينها كعادتي كل عام. اأي�سًا كان الدكتور نادر الديواين �سائمًا". 

�سار �سباح 6 يونيو "اأوقفونا يف مقابل اجلدار، ربطوا اأعيننا، ووثقوا اأيدينا. اأخرجونا من العنرب 
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اإىل ال�سيارة، وكانت املفاجاأة الأوىل، يف امل�سافة بينهما انهالوا علينا بال�سرب املذل واملهني، بالأرجل 
والأيدي والهراوات يف كل مكان من اأج�سادنا، حتى اإن الدكتور عبد اهلل الدرازي انك�سر اأنفه و�سال 

دمه".

لي�س هذا فقط"اأركبونا بعدها ميني با�س �سغري ل ي�سع لأكرث من 7 ركاب، كنا 15 �سخ�سًا مقيدين، 
مت ح�سرنا داخل البا�س ب�سكل مهني، وكان القيد يحز يف اأيدينا، وكلما ارتفعت ال�سيارة على مطب 

اأو ما �سابه كان الأفكري ي�سغط على اأيدينا اأكرث، كان �سعيد ال�سماهيجي ي�سرخ من �سدة الأمل".
 

يكمل غ�سان: "مل نكن مدركني ملا يحدث، وملاذا ي�سربوننا بهذا ال�سكل ويهينوننا قبل الإفراج عنا؟ 
اأن  اأهالينا؟ كنا ن�سمع  اأنهم يقومون بنقلنا اإىل اأحد مراكز ال�سرطة لت�سليمنا اإىل  هل من املعقول 

املفرج عنهم يوؤخذون اإىل مراكز ال�سرطة ومن هناك ي�سلمون اإىل اأهاليهم". 

�سدمة املحاكمة االأوىل..
احلرية:  نحو  ذاهبون  اأنهم  غري  اآخر  �سيء  ت�سديق  يريدون  اللحظة  هذه  حتى  الأطباء  يكن  مل 
البا�سات،  اأنزلونا من  "و�سلنا للمكان املحدد،  الإفراااج. لكن ماذا كان ينتظرهم؟ يكمل غ�سان: 
وانهالوا علينا بال�سرب جمددًا، كنا جمموعة من البا�سات ح�سب ما عرفنا بعد ذلك، 40 �سخ�سًا 

جميعنا من الكادر الطبي، مل نعرف اأين نحن وماذا يحدث؟".

كنا  كاملتني.  �ساعتني  ملدة  ال�سم�س  واقفني يف  اأبقونا  معنا،  كان  من  عرفنا  وهنا  اأ�سماءنا،  "نادوا 
ي�سيف  جدًا"  حارًا  الطق�س  كان  فقط،  بنارها  اكتوينا  نرها،  مل  لكننا  ال�سم�س،  لروؤية  م�ستاقني 

غ�سان.

جمموعتني.  اإىل  تق�سيمهم  مت  الع�سكرية.  املحكمة  اأمام  اأنهم  الطبي  الكادر  يعرف  مل  الآن،  حتى 
تبداأ  والثانية  ال�سماهيجي.  ب�سعيد  وتنتهي  العكري  علي  بالدكتور  تبداأ  الأوىل  جمموعة.  بكل   20
بالدكتور �سادق جعفر ومعهم �سادق عبداهلل وعارف رجب و�سهيد ف�سل بالإ�سافة اإىل امل�سعفني. 
اأننا يف املحكمة.  "�ساألناهم: ملاذا تق�سموننا جمموعتني؟! مل يجيبونا، عرفنا بعدها  يقول غ�سان: 
نادوا املجموعة الأوىل، دخلنا، للمرة الأوىل اأرى زوجتي، كانت تقف اأمامي مع عدد من الزميالت 
الق�سية  نف�س  يف  معي  �ستحاكم  اأنها  اأكت�سف  اأن  قبل  عنها  اأفرج  قد  زهرة  اأن  عرفت  املحاكمات. 
القا�سي  كان  البكاء.  نف�سي من  اأم�سك  اأن  اأ�ستطع  بالن�سبة يل. مل  كبرية  كانت �سدمة  اجلنائية. 
ينادي ا�سمي ومل اأكن قادرًا على قول نعم من �سدة البكاء. بقيت طوال الوقت اأنظر لعائلتي واأبكي. 
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راأيت اأبي هناك واأخواتي. مل اأتوقع طوال عمري اأن اأقف يف حمكمة ويف قف�س اتهام وبهذه الطريقة. 
كان الأمر �سعبًا جدًا جدًا".

جنايتان؟!!
كانت زهرة قد اأفرج عنها منذ 4 مايو، معها ندى �سيف وجليلة العايل وفاطمة حاجي واأخريات. كن 
يعتقدن اأن امل�ساألة انتهت بالن�سبة لهن عند هذا احلد فقط. لكن لي�س هذا ما حدث. تقول زهرة: 
3 يونيو ات�سلوا   بنا من التحقيقات وقالوا: تعالوا يوم الأحد لديكم حمكمة ع�سكرية.  "يوم اجلمعة 
كان الأمر مفاجئًا لنا. يا اهلل.. اأمل ننته بعد؟". تكمل: " ذهبنا يوم الأحد، فقالوا لنا ل توجد حمكمة 
اليوم، تعالوا غدًا مع باقي املجموعة. كان معنا زوج ندى �سيف، ذهب يكلم ال�سابط واألقى نظرة 
على الأ�سماء، فعاد لنا واأخربنا اأن الكادر الطبي من الن�ساء مت و�سعهن يف ق�سية اجلنح، والرجال 

يف ق�سية اجلنايات، هذا ح�سب توزيع الأ�سماء التي �ساهده يف اأيديهم".

اآخر من التحقيقات: غدًا حماكمة ع�سكرية لغ�سان  اأن جاءين ات�سال  "عدت اإىل البيت، مل يلبث 
اإذا اأردمت اإح�سار حمامي له. قلت لهم: من اأين اآتي مبحامي الآن. قالوا: ت�سرفوا". 

الأثنني 6 يونيو، ذهبت زهرة عند ال�سابعة �سباحًا كما اأخربوها. "اأجل�سونا يف غرفة �سغرية، ول 
نعرف ماذا يحدث. بقينا جال�سات هناك حتى ال�ساعة العا�سرة. خاللها كان بع�س ال�سرطة يدخلون 
علينا يف الغرفة، رجوتهم اأن األتقي زوجي ولو لـ5 دقائق فقط. قالوا يل: ان �ساء اهلل بنحاول بنحاول. 
كنت قد �سمعت اأن من يطلب اللقاء يف املحكمة ُي�سمح له، الرموز �سمحوا لهم وبع�س ال�سباب. بقيت 

األح عليهم، وقالوا يل �سن�ساأل القا�سي اإذا �سمح". 

تكمل زهرة: "ثم اأتى اأحدهم بقائمة اأ�سماء ونادوا بع�سنا، كان ا�سمي من بينهم وندى ورول وجناح 
خليل و�سياء وفاطمة حاجي. دخلنا القاعة اأوقفونا على جانب القاعة من الأمام. ثم اأدخلوا الرجال 
و�ساروا وراءنا، مل نكن ن�ستطع فر روؤو�سنا اأو اللتفات للوراء. القا�سي تال الأ�سماء، ثم تال التهم 
يا  اجلنايات..  جمموعة  �سمن  اأدرج  قد  ا�سمي  اأن  حينها  ا�ستوعبت  الأوىل،  للمرة  �سمعناها  التي 

اإلهي.. جنايات اأي�سًا؟!! اأنا وغ�سان جنايات؟!! من لأطفالنا اإذا؟!! اأ�سابني انهيار.."

كانت اجلل�سة ق�سرية و�سريعة. القا�سي تال التهم، و�ساأل املتهمني اإذا كان لديهم حمامون اأم ل. 
اأكرث من الن�سف مل يكونوا قد اأوكلوا حمامني لأنهم ل يعرفون باملحاكمة اأ�ساًل. مت تاأجيل املحاكمة 
"جمرد اأن اأعادوين الغرفة مع الكادر الطبي املحاكم من الن�ساء انهرت وجل�ست اأبكي ب�سدة" تقول 
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زهرة "اجلميع التففن حويل وحاولن تهدئتي، كنت اأقول لهم: على الأقل اأحدنا يكون مع الأطفال، 
لكْن كالنا جنايات هذه م�سيبة كبرية"  

اللقاء االأول: النحيب..
مت  املحاكمة،  فيها  تت  التي  نف�سها  القاعة  يف  بذويه.  باللتقاء  الطبي  للكادر  �سمح  اجلل�سة  بعد 
اإفراغها من اجلميع، ثم اإدخال العوائل واإجال�سهم على كرا�سي القاعة، ثم اإدخال الكادر الطبي 
ليذهب كل واحد منهم اإىل مكان جلو�س عائلته " كان معي والد غ�سان واأخته ب�سمة واأخته رمي ومها 
زوجة با�سم. ما اإن راآين غ�سان حتى احت�سنني بقوة. كان كالنا يف حالة �سيئة جدًا لكنه كان منهارًا 
اأكرث. كل هّمه اأن يعرف ما اأ�سابني خالل العتقال وما تعر�ست له: ماذا عملوا فيك؟ هل تعر�ست 

لتعذيب؟ حاولت تهدئته وقلت له مل ي�سبني �سيء اأنا بخري". 

امل�سهد الأكرث اأملًا كان عندما �ساهد غ�سان والده للمرة الأوىل، انهار عند قدميه واأخذ يقبلها، وهو 
ينتحب مثل طفل �سغري فاقد لأبيه منذ زمن، رفعه والده بني يديه: "يا ولدي اأنا فخور بكما، لقد 
رفعتما راأ�سي وراأ�س البلد". مل توقف هذه الكلمات نحيب غ�سان الذي راح ي�سكو لوالده: "اأنا �سفت 
اأ�سوي  واأنا مو قادر  اأخوي كانوا ي�سربونة قدامي  اأخوي كان ي�سيح قدامي،  اأخوي عذبوه قدامي، 
�سي"، كان يبكي بحرقة ويف�ّس ما بداخله وكاأنه للتو قد وجد ال�سدر الذي ي�ستطيع اأن يلقي عنده 
اأنه  كثريًا  اهلل  يحمدون  باأنهم   غ�سان  تهدئة  حتاول  العائلة  بقيت  كلها.  واأوجاعه  كلها  انك�ساراته 

وبا�سمًا ل يزالن ب�سحة جيدة، واأنهما بخري الآن.

زيارة احلاجز الزجاجي..
بعد يومني من املحكمة ات�سل كل من غ�سان وبا�سم بعوائلهم، اأخرباهم اأن زيارة قريبة قد ي�سمح بها 
خالل اأيام. تقول زهرة: " بالفعل تلقينا ات�ساًل من التحقيقات لزيارة، واأن العدد امل�سموح به هو 3 
اأ�سخا�س فقط. قلت لهم: هو لديه 3 اأبناء واأنا الرابعة ووالداه يريدان روؤيته؟ قالوا: غري م�سموح 

اأكرث من 3". 

تكمل زهرة: "قررنا اأن نذهب ونحاول الدخول رمبا ي�سمحون لنا. وهناك كان الت�سديد كبريًا جدًا 
على العدد وال�سلة. مل ُي�سمح لأحد قبلي. كنت يائ�سة لكنني بقيت اأرجوهم عند الباب واأقول لهم 
اأرجوكم هوؤلء اأطفال �سغار مل يروا والدهم منذ اأ�سهر. بعد مفاو�سات كبرية �سمحوا يل بالدخول 

مع اأبنائي فقط. كانوا ي�سوروننا ونحن ندخل لكي يوثقوا اأنهم �سمحوا لالأهايل بزيارة اأبنائهم".
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كبريًا  زجاجيًا  حاجزًا  كان  ال�سدمة.  وكانت  دخلنا،  نزلنا،  )كابينات(.  اإىل  با�س  يف  "اأخذونا 
كاأننا  فقط.  ال�سوت  مبرور  ت�سمح  جدًا  �سغرية  )خروم(  فتحات  به  احلاجز  وبينه.  بيننا  يف�سل 
اأمام جمرم من اأولئك الذين نراهم يف الأفالم والذين يتم عزلهم ب�سبب خطورتهم على الآخرين. 
كانت �سدمتنا كبرية اأن يكون لقاوؤنا الأول بهذه الطريقة القا�سية واملهينة. راأيت وجوه اأطفايل كيف 
بهتت حني �ساهدوا هذا احلاجز اأمامهم. كم كانوا مت�سوقني لروؤية والدهم ومل�سه واحت�سانه. طوال 
وقت اللقاء كانوا يبكون بح�سرة واأمل. لي�س اأ�سعب من اأن تعي�س العزل واأنت يف كل هذه امل�سافة من 

القرب. مل يكف اجلميع عن البكاء طوال اللقاء. �سعرنا اأن هذا اللقاء ك�سرنا اأكرث".

يوم طردوين من املحكمة..
توا�سلت جل�سات املحكمة الع�سكرية. يف اجلل�سة الثانية اتفق الكادر الطبي املحاكم مع حماميهم 
القا�سي  "اأمرنا  زهرة:  تقول  التعذيب.  حتت  انتزعت  اعرتافاتهم  اأن  القا�سي  اأمام  يذكروا  اأن 
منذ البداية اأن نقول فقط كلمة: مذنب اأو غري مذنب. بداأ علي العكري وقال اأنا غري مذنب وذكر 
التعذيب. �سرخ القا�سي به: قلت لكم ل اأريد اأكرث من كلمة مذنب اأو غري مذنب. تكرر الأمر واآخرون 
خافوا و�سكتوا. جاء دور روىل وتكلمت فنهرها وهدد باأنه �سيبداأ باأخذ اإجراء مع من ل يلتزم. جاء 
دوري، كان رقمي 20 فقلت غري مذنبة وتكلمت عن تعذيبي، مبا�سرة قال لهم: خذوها. اأخرجوين. 
ال�سفري  باأعمال  القائمة  كانت  يحدث.  مل  لكن  �ساعة.   24 ملدة  توقيفي  يتم  اأن  خائفون  املحامون 

الأمريكي موجودة يف املحكمة" 

االكتئاب الذي ال م�ساد له..
�سادق  جعفر،  �سادق  الدكتور  الزنزانة:  رفقاء  من  عدد  �سراح  اإطالق  بداأ  يوليو،  �سهر  نهاية  يف 
فالعالقات يف  كثريًا.  لهم  بافتقاده  تاأثر  لكنه  فرح غ�سان خلروجهم  الدرازي.  اهلل  عبداهلل، عبد 
ال�سجن ت�سري حميمية اأكرث واحلاجة النف�سية لها تكون اأقوى. الأ�سعب  اأن غ�سان وجد نف�سه وحيدًا: 
"ملاذا مل يطلق �سراحي مع املجموعة؟" كان هذا الرتاكم كافيًا ليقع غ�سان يف انهيار ع�سبي ويوؤخذ 
اإىل العيادة. "و�سعوا يل م�سل )�سيالن( واأعطوين اأدوية، حالتي النف�سية تدهورت كثريًا، اأتى اأحد 
اأخي  الأقل �سعوين مع  لهم: على  تريد؟ قلت  ن�ستطيع م�ساعدتك؟ ماذا  وقال يل: كيف  امل�سوؤولني 
با�سم يف زنزانة واحدة. قال: هذا ممنوع. لكن بعدها بيومني نقلوين مع با�سم. هذا خفف علّي اإىل 

حد ما".

اأيام، ويتم اإطالق  6 من الكادر الطبي املوجود معهم يف الزنزانة نف�سها. تقل�س العدد من 10 اإىل 
الياأ�س  بداأ  اأكرث.  الإحباط عندي  "ارتفع  اأ�سغر  التوبالين وحممود  وبا�سم وح�سن  4. بقى: غ�سان 
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ي�سيطر علّي. مل اأتكن من ال�سيطرة على نف�سي. كان انهياري النف�سي يزداد كل يوم. يف هذه الفرتة 
بداأت  اأخذوين.  تفاقم حالتي  مع  لكن  البداية،  ي�سمح يل يف  نف�سي، مل  طلبت حتويلي على طبيب 

اأتعاطى م�سادات الكتئاب. تدهور حالتي اأو�سلني اإىل تعاطي 3 اأنواع من م�سادات الكتئاب".

بعد زيارة ب�سيوين..
يقول  كبرية.  بدرجة  الأمور  حت�سنت  واملعتقلني،  باملحاكمني  والتقائه  لل�سجون  ب�سيوين  زيارة  بعد 
غ�سان "بعدها �سمحوا لنا بالت�سال ب�سورة يومية، كل يوم م�سموح لنا بدقيقتني. اإ�سافة اإىل ذلك 
مت ت�سهيل الزيارات، �سار لدينا 1-2 زيارة يف ال�سبوع. يف رم�سان �سمح لنا بزيارات م�سائية بحيث 

ت�ستطيع العائلة اأن حت�سر لنا ونفطر معها. �سمح باإدخال طعام الفطور".

ت�سيف زهرة: "�سارت لنا عالقة مع العميل ومدراء ال�سجن، فكنت اأت�سل بهم واأرجوهم اأن ي�سمحوا 
فكانوا  زيارة؟  تعطونا  ممكن  حممد  ميالد  عيد  اليوم  اأت�سل:  �سرت  الطعام.  بع�س  باإدخال  لنا 

يتعاونون معنا. ولأن الو�سع النف�سي لغ�سان معروف فقد �ساروا يحاولون ت�سهيل كل ما يتعلق به".

كان  واإفراجات.  ما  انفراجة  �سيحمل  باأنه  تلميحات  الأواخر  الع�سر  مبنا�سبة  امللك  خطاب  �سبق 
الطاقم الطبي املتبقى ينتظر اأن ي�سمع �سيئًا مثل هذا. لكن اخلطاب كالعادة جاء �سادمًا وخميبًا 
ومن�سرفًا عن الواقع. الكادر الطبي املحبط قرر اأن يقوم باإ�سراب عن الطعام. وجده خياره الأخري 
بعد حالة الإحباط والياأ�س التي و�سل لها. مت البدء يف الإ�سراب عن الطعام يف نهاية �سهر رم�سان.

يومي  ب�سكل  علي  يغمى  كان  نفقدها.  التي  الأمالح  لنعو�س  واللنب  الع�سائر  على  نعتمد  كنا   "
معنا،  وجل�س  ب�سيوين  جلنة  اأع�ساء  اأحد  زارنا  )ال�سيالن(.  املغذي  وي�سعون  للعيادة  وياأخذونني 
كان متعاطفًا معنا وقال لنا اإننا قلنا للحكومة باأن هوؤلء لي�سوا جمرمني واأنهم كادر طبي لي�س مكانه 

املحكمة اأ�ساًل، لكن ل اأحد ي�ستجيب حتى الآن".

االإفراااااج..
ا�ستمر الإ�سراب عن الطعام 12 يوما، حتى جل�سة املحاكمة التالية: جل�سة �سهود النفي "لأول مرة 
اأذهب واأ�سعر باأين متفائلة" تقول زهرة. تكمل " غ�سان اأي�سًا كان لديه �سعور قوي بالإفراج، كان 
ال�ساعة  على غري عادته، مل تفارق البت�سامة وجهه طوال فرتة املحاكمة" ا�ستمرت اجلل�سة حتى 

ال�ساد�سة م�ساء. كان القا�سي ياأخذ ا�سرتاحة ويعود. 
انتهت اجلل�سة، و�سار احلكم قيد التداول. حتى ال�ساعة ال�ساد�سة ل �سيء. املحامون يئ�سوا. قالوا: 
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من الوا�سح اأنه ل توجد نية بالإفراج اليوم. غادروا. بقي الأهايل مع معتقليهم. "�سمحوا لنا بالزيارة 
فجل�سنا معًا. بقينا مدة قبل اأن يدخل اأمني ال�سر ويعلن: الإفرااااااج عن جميع املتهمني!!

مل يكن اأحد منتبهًا يف البداية. اجلميع من�سغل يف الكالم. فجاأة �سكت اجلميع مرة واحدة. وكاأن 
اجلميع اأرادوا ا�سرتجاع ما �سمعوه للتو. الده�سة علت الوجوه قبل اأن تتحول التعابري اإىل �سهقات ثم 
ابت�سامات ثم �سراخ ثم �سياح ثم �سلوات ثم فو�سى جميلة ترّج املكان "�سجدنا هلل �سكراآً والدموع 
تخالط �سحكنا و�سراخنا و�سلواتنا و�سياحنا. �سرنا يف حالة ه�ستريية من الفرح. مل اأ�سعر بنف�سي 
بابت�سامة  ُتن�سى" تتذكر زهرة  اأن  اإل وغ�سان يحملني غري م�سدق ملا �سمع، كانت حلظة ل ميكن 

تختلط بالدموع.

اللحظة التي ال تو�سف..
يكمل غ�سان: " اأخذونا بعدها يف البا�س، كنا نغني فرحًا ونكاد نطري، �سيد مرهون يغني لنا: اإفراج 
الليلة اإفراج، برنكب البا�س بن�سرب الكويف اإفراج.. وكنا نغني معه ون�سفق. �ساألنا ال�سرطي الذي 

كان معنا: متى �سيخلى �سبيلنا؟ قال: الآن ..الآن.. بعد ن�سف �ساعة فقط".

يال  مبتهجًا:  لنا  قال  الباب،  عند  انتظارنا  يف  علي  اأبو  العميد  كان  اجلاف  احلو�س  "و�سلنا 
ب�سرعة..  كلكم روحوا العيادة.. ب�س يفح�سون عليكم وانتو ماخذين اأغرا�سكم وطالعني. رك�سنا 
�سريعًا.  فح�سونا  الأول.  هو  منهم  كل  ليكون  يت�سابقون  ال�سغارالذين  الأطفال  مثل  العيادة  اإىل 

اأعطانا العميد اأبو علي هاتفه وقال: ات�سلوا مبن تريدون اإخبارهم. كان اجلميع لديه اخلرب"

زهرة والأطفال وجميع عوائل الكادر الطبي توافدوا اإىل خارج مركز احلو�س اجلاف. العديد من 
واملت�سامنني  والأ�سدقاء  ال�سجن  اإىل خارج  الذين �سبقوهم  الزنزانة  الطبي ورفقاء  الكادر  زمالء 
توافدوا �سريعًا اأي�سًا اإىل هناك. فتح باب املركز و�سمح للجميع بالدخول اإىل الباحة. مل يطل الوقت 
و�سار  والأحبة  والأ�سدقاء  الأهل  اأيدي  تلقفتهم  الآخر.  وراء  واحدًا  الطبي  الكادر  بداأ خروج  حتى 

اجلميع يف عناق احلرية. 

كان هذا عند �سجن احلو�س اجلاف، لكن عند بيت غ�سان وبا�سم كانت تنتظرهم زّفة خا�سة اأخرى: 
"منذ و�سلنا بال�سيارة اإىل مركز مدينة عي�سى الذي يبعد اأكرث من كيلومرت من بيتي تفاجاأت باأعداد 
النا�س. بعد ن�سف امل�سافة  وقفت ال�سيارة وجاءين اأحدهم وفتح الباب وحملني. �سرت ل اأرى نف�سي 
اإل فوق اأكتاف النا�س يرمونني واأطري يف الهواء ويتلقفونني. وجدت نف�سي غارقًا يف موج فرح النا�س، 
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واأنا كمن ل ي�ستوعب ما يدور حوله. كانت دموعي تختلط بال�سحك والنا�س يهتفون ب�سعارات الن�سر 
والفرح واأ�سعار العزة والكرامة ويهتفون با�سمي وبا�سم با�سم. كان موقفًا كبريًا جدًا جدًا لن اأن�ساه. 

كان م�سهدًا ل ميكن اأن يو�سف، لكنه يعا�س فقط"

د.غ�صان �صيف، طبيب متخ�س�س يف جراحة الفم والوجه والفكني تخرج من جامعة امللك �سعود 
عام 1990 بدرجة امتياز. تلقى تدريبه با�سكتلندا واأيرلندا لدى الكلية امللكية للجراحني يف اأيرلندا، 
وح�سل على الزمالة يف جراحة الفم عام 1994. يف العام 2005 تت ترقيته اإىل درجة ا�ست�ساري 
مبجمع ال�سلمانية الطبي)SMC(، و�سغل رئا�سة الق�سم بني عامي 2006 و 2010. عمل  حما�سرا 
يف كلية العلوم ال�سحية ورئي�سا للجنة تراخي�س طب الفم والأ�سنان يف البحرين بني عامي 1996 
و2006. منذ العام 2006 اإىل العام 2008 �سغل من�سب الأمني العام جلمعية اأطباء الفم والأ�سنان 
البحرينية. ع�سو يف كل من اجلمعية الربيطانية جلراحي الفم والوجه والفكني، الرابطة الدولية 
الفم والوجه والفكني. موؤ�س�س جلمعية  العربية جلراحة  الفم والوجه والفكني، والرابطة  جلراحي 
الكوثر لالأيتام، ونائب رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق مدينة عي�سى اخلريي. متزوج من الدكتورة زهرة 
اأي�سا. لديه ثالثة اأطفال،  ال�سماك، ا�ست�سارية تخدير مبجمع ال�سلمانية الطبي والتي اعتقلت هي 

اأعمارهم18، 14 و10 �سنوات.

اخلليج  الطب،جامعة  كلية  يف  م�ساعدة  واأ�ستاذة  تخدير  ا�ست�سارية  ال�صماك:  زهراء  د. 
العربي،اأكملت تدريبها يف دبلن باأيرلندا، وقد عملت ملدة ع�سرين �سنة يف جممع ال�سلمانية الطبي. 
كانت ت�سغل من�سب رئي�س ق�سم التخدير من �سنة 2006 حتى فرباير 2011، وهي اأول ا�ست�سارية 
بحرينية تتخ�س�س كامراأة يف هذا املجال. ع�سوة يف اجلمعية الأمريكية والأوربية لأطباء التخدير 
وكذلك هي ع�سوة يف رابطة اأطباء التخدير العرب كما ت�سغل من�سب رئي�س ومقرر للجنة امتحانات 

التخدير التابعة للمجل�س العربي للتخ�س�سات ال�سحية.





باسم ضيف: 
داخل القسم الطبي حتى آخر قطرة سجن
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والأحوال،  اأدوارها  جميع  يف  الإن�سان  حياة  اأ�سون  واأن  مهنتي،  اأراقب  اأن  العظيم،  باهلل  "اأق�سم 
للنا�س كرامتهم  اأحفظ  واأن  والقلق،  والأمل  والهالك  املر�س  ا�ستنقاذها من  و�سعي يف  باذًل ما يف 
رعايتي  باذًل  اهلل،  رحمة  و�سائل  من  الدوام  على  اأكون  واأن  اأ�سرارهم  اأكتم  واأن  عوراتهم،  واأ�سرت 
الطبية للقريب والبعيد، لل�سالح واخلاطئ، وال�سديق والعدو، واأثابر على طلب العلم اأ�سّخره لنفع 
الإن�سان ل لأذاه، واأن اأوّقر من عّلمني، واأُعّلم من ي�سغرين، واأكون اأخًا لكل زميٍل يف املهنة الطبية، 
ومتعاونني على الرب والتقوى، واأن تكون حياتي م�سداق اإمياين يف �سري وعالنيتي، نقية مما ي�سينها 

جتاه اهلل ور�سوله واملوؤمنني، واهلل على ما اأقول �سهيد".

اأبقراط، يدخل الطبيب املهنة، بدونه ي�سبح خارجها. يحا�سب الطبيب بقدر ما يفّرغ هذا  بَق�َسم 
الَق�َسم من حمتواه، ويكافاأ بقدر ما يجعله حّيًا ناب�سًا فيه. الطبيب وظيفته منح النا�س احلياة والأمل 
وجتنيبهم، قدر الطاقة، املوت والأمل. "كان هذا الَق�َسم هو اختيارنا، حني قرر اآخرون اختيار �سيء 

اآخر" با�سم �سيف  )1(.

�ساعات  لثالث  تطول  اللقاءات  كانت  الطويل،  احلكي  من  اأ�سابيع  �سيف  با�سم  مع  الأمر  ا�ستغرق 
اأحيانًا، ا�ستح�سار التجربة املع�سورة بحكايا الأمل لي�س اأمرًا �سهاًل، لهذا لن نعيد ترتيب الأحداث، 
�سنرتكها كما هي يف ذاكرته، مبعرثة، م�سو�سة، قلقة، واأحيانًا قاتلة، لكنها مل تخرج يومًا من دائرة 

الَق�َسم، ومل تدخل يومًا يف �سيء غريها.
  

بكيت لالإن�سان..
ع�سر 18 فرباير "كنا يف العت�سام الذي دعت اإليه جميعة الأطباء احتجاجًا على منع الإ�سعاف 
الطبي  بالكادر  املكان ممتلئ  اللوؤلوؤة.  الطبية يف دوار  الطواقم  اإنقاذ اجلرحى والعتداء على  من 
والإداريني، مل نعتقد اأن القدر اأوجدنا يف ذلك املكان ل�سبب اأكرب، مل ينفك العت�سام حتى توالت 
الأخبار عن اإ�سابات بالر�سا�س، تلك املرة الأوىل التي ي�ستخدم فيها ر�سا�س حي، �سرحت بذلك 
لقناة البي بي �سي التي تواجدت يف امل�ست�سفى، �ساعد تواجدنا كا�ست�ساريني من جميع التخ�س�سات 
ت�سل  اأخذت  التي  مع احلالت  ب�سرعة  امل�سابون، جتاوبنا  لها  تعر�س  التي  الأ�سرار  يف احلد من 
تباعًا، مل نكن معتادين على نوعية الإ�سابات التي وقعت ل من حيث الكم ول الكيف، عن نف�سي قمت 
ان�سطاري،  ر�سا�س  ورابعة  ر�سا�س حي،  اإطالق  ناجتة عن  اإ�سابات  ثالث  اأربع حالت،  مببا�سرة 
انهمرت  اليوم،  ذاك  قبل  كهذا  مبوقف  مررت  اأن  يحدث  مل  العمليات،  غرفة  يف  اأبكي  مرة  ولأول 
دموعي  واأوجعني القتل بدم بارد، مل اأكن اأعرف اأ�سماءهم ول طوائفهم، لكن ما حدث اأمر مل اأتوقع 

اأن يحدث هنا يومًا.
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�سباح 19 فرباير بداأ باجتماع مع وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون امل�ست�سفيات الدكتور امني ال�ساعاتي، 
ال�ست�ساريني  بع�س  اإىل  اأدوار  توزيع  مت  بامل�ست�سفى.  وال�ست�ساريني  الأق�سام  روؤ�ساء  جميع  بح�سور 
لالإ�سراف على الأعمال التطوعية يف حالت املواجهة، مت التن�سيق فيما بني املتواجدين حول ذلك، 
�سرط األ تتعار�س تلك مع الأعمال العتيادية. م�ساء توجهت لأول مرة اإىل دوار اللوؤلوؤة مع جموع 

الأطباء واملمر�سني الذين توجهوا هناك، كررتها مرة اأخرى يف وقٍت لحق.

عاجلتهم و�سهدوا �سدي..
منذ ذلك اليوم حتى �سباح 13 مار�س كان الو�سع هادئًا، و�سري العمل طبيعي، كنا نتواجد بالعيادات، 
الطب،  طلبة  ندر�س  اخلا�سة،  وامل�ست�سفيات  ال�سلمانية  م�ست�سفى  يف  العتيادية  العمليات  جنري 
التي قمت  الفرتة  اإ�سبوعني من مار�س، هي  واأول  اإ�سبوعني من �سهر فرباير  اآخر  بالن�سبة يل كان 
فيها مبعاينة اأكرب عدد من املر�سى. كان الو�سع هادئًا جدًا، ومل اأتوقع اأن تتعقد الأمور اإىل الدرجة 
التي و�سلت اإليها.  اأما يوم 13 مار�س فقد كان �ساخبًا منذ مطلعه، بداأ بحادثة املرفاأ املايل وجامعة 
البحرين، اإ�سابات كثرية ومتنوعة، بدا الو�سع للحظة جنونيًا اأكرث من املحتمل. كنت حينها اأجري 
ال�ساعة  العمليات، ولدي ح�سب جدويل خم�س عمليات، بداأت الأوىل  عملياتي العتيادية يف غرفة 

7:15 �سباحًا. 

عند ال�ساعة الثامنة، تفاجاأنا بدخول رئي�سة غرفة العمليات لتخربنا باأمر رئي�س الأطباء الدكتور 
حممد اأمني العو�سي، باإيقاف جميع العمليات العتيادية، وذلك �سبب حدوث مواجهات يف منطقة 
املرفاأ املايل. مع الإ�سابات الوافدة، با�سرت احلالت املتعلقة بتخ�س�سي، بينها حالة مواطن من 
اأ�سول عربية جاء �سمن م�سابي جامعة البحرين، لديه اإ�سابة باليد ومعه فتاة م�سابة اأي�سًا، قررت 
اإجراء عملية له لكن مت تاأجيلها تبعًا للربوتوكول املعمول به حيث لبد اأن ي�سوم املري�س 6 �ساعات 
قبل اإجراء العملية، وبناًء على ذلك كانت العملية �ستتم م�ساًء، لكن تفاجاأت اأن عائلته اأخذوه �سد 
وابنها  اأن والدته ات�سلت بي على هاتفي اخلا�س وطماأنتها، ثم �سارت هي  امل�سورة الطبية، رغم 

�سهود اإثبات �سدي يف املحكمة.

مننا يف غرفة واحدة..
مل ينتِه اليوم بعد، بدا طوياًل اأكرث من الالزم. اليوم الذي بداأ مبواجهاٍت حامية، انتهى اأي�سًا على 
9 م�ساًء، تلقيت ات�ساًل من رئي�سة ق�سم العظام الدكتورة بدرية توراين - وهي  غري خري. حوايل 
بليغتني  اإ�سابتني  بوجود  اأخربتني   - املحكمة  يف  ل�ساحلي  ال�سهادة  لحقًا  �سرتف�س  التي  الطبيبة 
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مبنطقة ال�سيف، توجهت مبا�سرة للم�ست�سفى، دخلت غرفة العمليات، كان الأطباء امل�ساعدون بدوؤوا 
التجهيز، دخلت للعمليات دون اأن اأعرف جن�سيات املر�سى، مل يكن ذلك مهمًا اأ�ساًل، علمت لحقًا 
هناك  اأن  علمت  للمنزل،  متوجهًا  العمليات  من  نزويل  عند  بحريني.  والآخر  اآ�سيوي  اأحدهما  اأن 

جمموعة من الآ�سيويني يتم عالجهم، كانت اإ�ساباتهم خارج نطاق تخ�س�سي، غادرت.

يوم الإثنني 14 مار�س مر هادئًا، يف�سل بني 13  ال�ساخب، و15 الدموي. ذهبت امل�ست�سفى وعاينت 
مر�ساي، غري اأن الليل حمل �سوت الر�سا�س ملنازلنا. بدا ال�سوت خميفًا وقريبًا، مننا جميعًا يف 
غرفة واحدة، اأولدي كانوا خائفني جدًا، وزوجتي مل تتمكن من العودة من مركز النعيم ال�سحي 
فنامت هناك. ا�ست�سعرت اأن الأمور ت�سي نحو الأ�سواأ، قادين حد�سي اإىل حماولة البتعاد عن كل 
ذلك، بكل الأحوال اأنا ل اأنتمي لل�سيا�سة ول اأريد التورط بها. ات�سلت برئي�سة الق�سم وطلبت اإجازة 

لأ�سبوعني. �سدق حد�سي منذ اليوم التايل.

املجتمعي وعرب  التوا�سل  و�سائل  الأمور عرب  نتابع جمريات  ينهار.  �سيء  راأينا كل  تلت  التي  الأيام 
تلفزيون البحرين كذلك. منه علمنا بدخول اجلي�س اإىل ال�سلمانية وحما�سرة الكوادر الطبية، وكنا 
رهائن،  واحتجاز  امل�ست�سفى،  احتالل  منها  البحرين  تلفزيون  ببثها  ي�ستفرد  التي  الأكاذيب  نتابع 
وقتل املر�سى، كنا نبكي لتدهور الأو�ساع لهذا احلد، ومل ندرك حينها اأننا نبكي اأنف�سنا �سلفًا، كنت 

منك�سرًا من اأجل هذا ال�سعب، لكن مل تتطور م�ساعري يف ذلك الوقت اإىل مرحلة اخلوف.
م�ساعدي يبكي من اأجلي..

17 مار�س، تلقيت ات�ساًل من الطبيب امل�ساعد يل، وهو من جن�سية عربية، طلب مني عدم احل�سور، 
كان يبكي اأثناء املحادثة، طماأنته اأين يف اإجازة، واأعطيته التعليمات اخلا�سة مبر�ساي. يف هذا اليوم 
بالذات، بداأ القلق ي�ساورين على اأخي، بالتحديد بعد عر�س الربنامج الذي تناول مو�سوع الدكتور 
غ�سان �سيف والدكتور علي العكري وعدد من اأطباء م�ست�سفى ال�سلمانية ب�سكٍل عام، اأخذت املخاوف 

تراودين عن اأخي فقط، مل اأدرك اين �ساأكون جزءًا من كل ذلك.

�سباح 19 مار�س، قرر غ�سان ال�سفر مع عائلته اإىل لندن ع�سرًا، ق�سدت منزله عند الثانية ظهرًا، 
عّمه،  اعتقال  خرب  يحمل  اأحمد  ابني  جاء  اخلام�سة  عند  بخري،  هناك  يكون  اأن  تنيت  ودعته، 
انزعجنا من اخلرب خا�سة بوجود اأمي وت�ساعد قلقها عليه، اأخذنا ننكر الأمر ب�سدة، ونوؤكد اأنها 

جمرد اإ�ساعات، حاولت الت�سال به دون جدوى، كتبت له عرب الوات�س اب لكنه ل يرد.
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ال تقتلوا اأبي اأرجوكم..
يكمل �سيف ذكريات املرحلة الأ�سعب "قرابة ال�سابعة م�ساًء، وقفنا ن�سلي املغرب، دخل ابني حممود 
�سارخًا "احلقوا، هجموا علينا البلطجية!!"، كنا جميعًا باملنزل، اأنا واأ�سرتي والدتي واأختي وزوجها، 
وال�سغب،  ال�سرطة  من  غفري  عدد  راأيت،  ما  اأمام  واهنًا  ابني  حتذير  كان  النافذة،  نحو  اندفعت 
مدنيني وع�سكريني، جميعهم ملثمون ومدججون بال�سالح، طلبنا من اخلدم عدم فتح الباب، لكن 

من الوا�سح اأنهم لي�سوا بحاجة ليفتح لهم اأحد، حلظات واإذا هم و�سط املنزل ويف غرفنا.

يبقوا  مل  اأمامهم  �سربوين  ال�سلم،  عتبات  على  كالذبيح  اأجرجر  واأنا  تت�ساقط،  ابنتي  دموع  كانت 
كرامًة ل�سيء، اأهانوين و�ستموين وطلبوا فتح اخلزينة. �سرقوا اأكرث من 5000 دينار بحريني،4000  
اجلنيهات  من  وعددًا  احل�سينية،  املاآمت  لأحد  خم�س�سة  دينار   800 يورو،   3700 امريكي،  دولر 
ال�سرتلينية ل اأعرف عددها. طلبوا اإخراج كل وثائق امللكيات التي تخ�سني، ا�ستولوا عليها، فت�سوا 
غرف اأبنائي، قيدوا يدّي، وجروين عرب ال�سلم الطويل نزوًل، حني نزلت وجدت بع�س مقتنيات املنزل 
اأ�سبه مبعركة للتو انتهت، غري اأنهم وحدهم، ل �سريك لهم يف هذا الدمار،  حمطمة، كان الو�سع 
طلبت تبديل مالب�سي، مل يقبلوا، لن اأن�سى ليلتها ابني حممود وهو يجثو على ركبتيه اأمامهم، ي�سع 
اأوجعني  اأبي"،  اأرجوكم ل تقتلوا  اأبي،  "ل تقتلوا  بينه وبينهم، ويق�سم عليهم و�سط دموعه  القراآن 

كان الَقسَم  الطبي هو اختيارنا، حني قرر آخرون اختيار شيء آخر
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عجزي عن جتنيب ابني هذا الأمل.   
بعد اأيام، اأثناء التحقيق، واأنا مع�سوب العينني، �ساألني احدهم: "�سخبارك اليوم؟ �سخبار حممود؟" 

�ساألته:"هل تعرف حممود؟"، قال:"ل اأن�ساه ابدًا"!!

اأقوى ثالث جهاز ا�ستخبارات..
الأخوين  والع�سكرية، حتا�سر منازل  املدنية  ال�سيارات  للمنزل، وقفت ع�سرات  املقابلة  ال�ساحة  يف 
�سيف، توحي باأن املطلوبني جمرمون عتاة "من اأمام منزل اأخي غ�سان، مت اإدخايل �سيارة مدنية، 

راأيتهم حينها يجرون �سيارات اأخي، عرفت يقينًا اأنه اعتقل". 

ُزججت يف ال�سيارة بقوة، مت �سربي و�ستمي، اأجربت على اإنزال راأ�سي، كان الطريق طوياًل، وال�سيارة 
م�سرعة، الو�سع مرعب والأ�سئلة مت�سارعة. توقفت ال�سيارة. اأدخلت مكانا ل اأعرفه، ع�سبوا عيني، 
بقيت الع�سابة على عيني 12-10 يومًا، كانت من اجللد، وكنت اأ�سعر باأمل �سديد ب�سببها. مل اأكن 
�سمعت وقتها عن التحقيقات اجلنائية، عرفت ا�سمها لحقًا. �سمعت اأحدهم يقول لآخر "ها، جبتوه، 
هذا خذه و�سووا له كهربا وفيلقه"، مل اأعرف بع�س امل�سطلحات حينها، �سعرت اأن اأحدهم بقي معي 
يف الغرفة، انهالت علي ال�سربات، اأخذ يركلني بقوة وب�سكٍل متوا�سل، طلب مني اأن اأغني، مل اأعرف 
اأخذت  امل�سحة"،  ودوه  يالثور  م�سيمع  "قول  طلبه  اأعاد  الغناء؟  مني  يريد  حقًا  كان  هل  اأفعل،  ما 
دقائق  ع�سر  حوايل  بعد  املزيد،  طالبًا  غنيت  كلما  ي�سربني  وكان  اأحلنها،  اأن  طلب  لكنه  اأرددها، 

متوا�سلة من الغناء هذه اجلملة اجلوفاء بداأ التعب ي�سيطر علي، فتوقف.

ال�سخ�س  يحتاج  كم  قال:  عظام،  طبيب  قلت:  تخ�س�سك؟  ما  اأحدهم:  �ساألني  اأقف.  اأن  اأمروين 
للوقوف كي تنك�سر رجله؟ فقلت: ل اأعرف، فرد: الآن �ستعرف، بعد تلك املحادثة ق�سيت 7-10 اأيام 
واقفًا على رجلي، وكانت الفرتة الوحيدة التي اأجل�س فيها هي الدقائق املعدودة املخ�س�سة لالأكل. 

ال�سخ�س نف�سه رفع ع�سابتي، طلب اأن اأراه جيدًا، �ساألني: هل اأنا بحريني؟ قلت: نعم، قال: متاأكد؟ 
ل�ست جمن�سًا؟ قلت: ل، رد: كيف عرفت؟ اأخربته اأن لهجته تدل على ذلك، فقال: نحن ثالث اأقوى 
جهاز ا�ستخبارات يف العامل، تذكر هذا جيدًا، احلقيقة اأين ما زلت اأتذكر ذلك، لكن اأي�سًا ما زلت 

اأت�ساءل ما عالقة اأ�سئلته ال�سابقة باملعلومة التي اأهداين اإياها تطوعًا!

حني فقد طبيب العظام االإح�سا�ش برجله..
الليل  فيها  اختلط  التي  الأوىل  الأيام  الأمل. خ�سو�سًا يف  يختلط مبقدار  املعتقل  الزمن يف جتربة 
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بالنهار بالع�سابة التي ل تفارق عني يومه. لهذا فالتواريخ التي يقدمها �سيف تقريبية وافرتا�سية 
6-7 اأيام يف ال�سجن الإنفرادي، كنت مع�سوب العينني، و�سعت يداي مقيدتني خلف  "بقيت حوايل 
ظهري، اأجل�س دقائق فقط اأثناء تناول الوجبات، وكان �سوت اأخي ي�سل ايّل عرب اجلدران، متاأملًا 
باكيًا، كنت اأ�سمع �سوته وهو ي�سرب ويعذب ويبكي، وعرفت فيما بعد اأنه كان ي�سمعني اأي�سًا، من 

الوا�سح اأننا كنا قريبني من بع�س جدًا، واأنهم تعمدوا ذلك، لزيادة اأملنا النف�سي.

ل ُي�سمح لنا بالنوم، ويف اأوقات خمتلفة من اليوم، تفتح الأبواب ويدخل عدد من ال�سخا�س، يبداأون 
ال�سرب والركل، خالل هذه الفرتة اأ�سبت بتورم �سديد يف القدمني وال�ساقني، خا�سة اليمنى، ومن 
اأخذ �سعر  اأ�سهر وب�سكل كامل، ثم  �سدة التورم فقدت الإح�سا�س برجلي، ا�ستمر هذا الأمر لأربعة 
رجلي يت�ساقط، ب�سبب ال�سغط على ال�سرايني والأوردة، رف�س احلرا�س اأخذي لطبيب، وعو�سًا عن 
ذلك �سمحوا يل باجللو�س ورفعها على اجلدار، كنت ل اأقوى على رفعها من �سدة الأمل، اأح�سروا يل 

كر�سيًا اأتعكز عليه عو�سًا عن العكازات"

هددت بال�سعق الكهربائي، والتحر�س اجلن�سي، والقتل، والعتداء على عائلتي، كما هددوين باأخذي 
لل�سعودية، عدا ال�ستائم والتهام باأننا جمرمون وقتلة. بقيت يف التحقيقات اجلنائية 21 يومًا، كانوا 
اأج�سادنا �سبه العارية  يدخلون علينا يف فرتات خمتلفة، ي�سربوننا ب�سكٍل ع�سوائي، وي�سكبون على 
املاء البارد، وكان الطق�س �ستاًء، بقيت مبالب�سي 12 يوما، مل يكن ال�ستحمام م�سموحًا، ودون نعل 

اأتوجه م�سطرًا لق�ساء حاجتي، واأعود دون غ�سل يدي.

بعد �سبعة اأيام عرب الهاتف، ملدة دقيقة واحدة فقط، ت�سلل �سوته اخلافت، مل يكن ميلك القدرة على 
الكالم، طلبوا اأن يخرب اأهله اأنه بخري، هكذا �سغط اأزرار هاتف املنزل، رد ابنه حممود، ونادى اأمه 
بلهفة امل�ستاق، يقول:" كانت تلك من اللحظات املوؤثرة جدًا، وكانت تلك املرة الأوىل التي عرف اأهلي 

فيها اأين ل اأزال على قيد احلياة".

ع�سرون �سالحاً..
اأخذوين اإىل مبارك بن حويل، عرفت ا�سمه فيما بعد، قال لأحد احلرا�س وهو  الليايل  اإحدى   يف 
عقت، مل اأقو على الرد، اأنا طبيب عظام، كيف  ي�سري اإيّل: هذا قام بفتح بطن مري�س و�سرق كليته، �سُ

اأفتح بطن اأحد؟!! 

حققوا معي مرتني، يف املرة الأوىل مل يتجاوز الأمر ن�سف �ساعة، لكن التحقيق الثاين ا�ستمر 9-8 
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على  اأجربوين  مبنزيل!!  وجدوها  اأ�سلحة  على  كانت  ب�سماتي  اأن  قالوا  مفاجاآت،  وحمل  �ساعات، 
العكري يخبىء عددا من الأ�سلحة يف امل�ست�سفى، �ساألوين عن عددها،  اأن الدكتور علي  العرتاف 
قلت:  خم�سة؟!!،  �سنو  جمددًا:  ف�سرخ  قطع،  خم�س  قلت:  قول،  يالثور  بي:  �سرخ  اأعرف،  ل  قلت: 
الدوار  اإىل  الأ�سلحة  يهرب  كان  العكري  اإن  اأقول  اأن  اأُجربت  زين.  اإي  اإي،  قال:  زين؟!!  ع�سرين 
مب�ساعدة �سيد مرهون رئي�س امل�سعفني، كان الأخري يتواجد يف الغرفة املجاورة، واأنا اأردد كل ذلك، 

قا�سدين اأن ي�سمع اعرتايف عليه، لأنه كما يبدو رف�س العرتاف �سد اأحد".

احلو�س  "خذوه  يقولون:  �سمعتهم  وبعدها  غ�سان،  اأخي  اأخذوا  معي،  التحقيق  �سبقت  التي  الليلة 
اجلاف". مل اأكن اأعرف ما يعني ذلك، �ساألت فقالوا اإنه ال�سجن، نقلت ليلتها ب�سيارة مدنية، ولأول 
تت�سلل لروحي  الهواء  اأن ن�سمات  باردًا، و�سعرت  اأتنف�س هواًء نظيفًا، كان اجلو  21 يومًا  مرة منذ 

املعتمة فت�سيئها، مل يطل هذا ال�سوء.

يف املكان الذي ُوعدت فيه ب�سرير مريح، وطعام جيد كما اأوهمني مبارك بن حويل كي اأعرتف مبا مل 
يحدث،  لوهلٍة �سدقته، اعتقدت اأين �ساأكون حقًا مبكاٍن اأف�سل، رمبا الياأ�س قادين لت�سديق �سخ�س 
والتعذيب  فيه،  �سرير  ل  مبكاٍن  و�سعنا  لكننا  �ستقل.  التعذيب  وجبات  اأن  حينها  اأظن  كنت  مثله. 
وجبات مثل الطعام. لن اأن�سى اأحد الع�ساكر الآ�سيويني الذي ركلني بحذائه الع�سكري يف �سدري، 
طوال فرتة التعذيب، مل اأخترب اأملًا م�سابهًا. بقينا نردد �سباح  كل يوم  ال�سالم امللكي: عا�س عا�س بو 

�سلمان، وال�سعب يريد خليفة بن �سلمان.

القيد البال�ستيكي حول مع�سمي كان م�سدودًا، كنت اأتاأمل منه كثريًا، لكن ل�سبٍب اأجهله بداأ ينفك 
رويدًا رويدا، كان احلرا�س يراقبون، لحظ اأحدهم اأن وثاقي قد انفك، جاء م�سرعًا، وقام باإغالقه 
وانفك  معجزاتك"،  اأرين  رب  "يا  نف�سي  يف  اأقول  كنت  م�ساعف،  باأمل  ذلك  يل  ت�سبب  باإحكام، 
جمددًا، فلم اأحرك يدي، اأبقيتها مرتاحة دون اأن اأظهر ذلك اأمامهم، لكن يبدو اأين غفوت فجاأة 
ها بق�سوة، كنت اأرجوه بكل اللغات  فانزلقت يدي، وجاء احلار�س جمددًا، �سربني هذه املرة، ور�سّ

التي اأعرفها اأن يتوقف.

كان مري�سي..
جاء اأحد الع�ساكر لياًل، طلب اأن اأرافقه، م�سيت يف ممر �سيق، مل يطل م�سينا حتى فاجاأنا �سوت 
جهور، �ساألني: انته با�سم؟ قلت: نعم، قال: يالثور ا�س�سويت يف روحك، لي�س جذي؟! مل اأتعرف عليه، 
ليبدو يل اأين اأعرفه، قال: تعرف اإين كنت اأحد مر�ساك، واأنك اأجريت يل عملية يف الركبة!! مل تكن 
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تلك احلادثة الأوىل التي اكت�سف فيها اأن بع�س هوؤلء اجلالدين كانوا ذات يوم مر�ساي، خففت يومًا 
جراحهم، وحفروا اليوم جراحي، �ساألني: ماذا تريد الآن؟ قلت: اأريد اأن اأنام، نادى ال�سرطي، طلب 
منه اأن يوفر يل فرا�سا، واأخربته عن اأمل القيد، فنقله لالأمام، �سكوت له �سربي وتعذيبي، فقال: يه 

هني بعد يطقون؟! 

اأخريًا جاوؤوا بالفرا�س، ذهبت يف نوم عميق، مرت بع�س ال�ساعات قبل اأن اأ�سحو على �سوت اآ�سيوي: 
التعذيب  نوعًا من  واأنزل، كان  اأقف  اأخذت  بتمارين،  اأقوم  اأن  اأمرين  وا�سطة!!،  هفكري قدام ها، 

الناعم، وتغري الطاقم، فقال: خال�س، ما يف مرقد، خلي هفكري ورا..

يوم �سمت �سوت �سقر..
الزنارين كلها اأ�سوات ت�سج بالعذابات "كان ي�سلني �سوت رجل، ما اأفزعني لي�س تعذيبه، بل كلمة 
وكان  الع�سريي،  زكريا  ال�سهيد  اأنه  لحقًا  عرفت  ج�سده،  يجلد  �سياط  كل  مع  يرددها  هلل  احلمد 
ي�سلني �سوت اأخي غ�سان ودكتور عبداخلالق العريبي وهما يرددان ال�سعب يريد خليفة بن �سلمان، 
لكن اأ�سواأ ما حدث، كان تعذيب رجل بيننا، يف ذات الزنزانة، كان مربوط الرجلني، مغطى الراأ�س، 
مقيد اليدين، وكان يف فمه جلام، عرفت ذلك من معتقل جنائي اآ�سيوي يح�سر لنا الإفطار �سباحًا. 
كان املقيد امللجوم هو ال�سهيد علي �سقر، مل اأعرف ا�سمه اإل بعد ا�ست�سهاده باأ�سبوعني اأو رمبا ع�سرة 

اأيام، كان رفيق زنزانتي يف �سجن احلو�س اجلاف، هما يومان فقط قبل اأن يختفي �سوته لالأبد. 

برباط  مربوطتان  رجاله  له،  ي�سمح  فال  حاجته  لق�ساء  احلمام  اإىل  الذهاب  يطلب  �سقر  كان 
بال�ستيكي، وبيديه القيود، وكلما اأعادوه بعد وجبة التعذيب ارتى فوقي، مل اأكن اأراه، لكني ا�ست�سعر 
قوة ج�سده، كان يرتي يف حجري، ويطلب اأن اأفك قيوده، كم كنت عاجزًا عن م�ساعدته والتخفيف 
عنه. يف ذلك اليوم توقف �سوت �سقر. و�ساد ال�سمت يف تلك الزنزانة الباردة. جاوؤوين. اقتادوين 
ملكان اأجهله، �سربوين، و�ساألوين ماذا راأيت؟ قلت مل اأر �سيئًا، ومل اأكن اأكذب، فقد كنت مع�سوب 
العينني، لكنهم ا�ستمروا بال�سوؤال، ثم اأعطوين ورقة طلبوا مني اأن اأوقع واأب�سم اأي�سًا، دون اأن اأرى 

ما كان بتلك الورقة!

يكمل �سيف: ق�سيت يف التحقيقات اجلنائية ثالثة وع�سرين يومًا، لكن ما لقيته يف �سجن احلو�س 
اأن اثنني توفيا  اجلاف كان موتًا ل يطاق، وكان لل�سهيد ن�سيب الأ�سد مما لقينا، علمت بعد مدة 
بال�سجن، �سقر والع�سريي الذي كان يحمد اهلل على عذابه بامتنان نادر، مل اأكن حينها اأعرفهما، 
توقف  توفيا  يوم  علينا جميعًا،  كان رحمًة  موتهما  اأن  وقتها،  واحدًا  �سيئًا  بال�سم، عرفت  ول حتى 
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اأعيننا،  عن  الع�سابات  رفعوا  قيودنا،  فكوا  ا�ست�سهادهما  بعد  اجلاف،  احلو�س  ب�سجن  التعذيب 
واأح�سروا لنا فرا�سًا للنوم و�سمحوا لنا باجللو�س لفرتة ممتدة لأول مرة منذ 26 يومًا.

با�سم خّرب ركبتك..
كنا ثالثة اأ�سخا�س اأو اأربعة يف الزنزانة، ل حقًا اأح�سروا اثنني اآخرين اأحدهما املمر�س اإبراهيم 
الدم�ستاين، وكان مري�سي اأي�سًا، اأجريُت له عملية الرباط ال�سليبي، وكانوا يف التحقيقات اجلنائية 
يح�سرونه، ي�سربونه على الركبة التي اأجريت فيها العملية، ويقولون له: "قول دكتور با�سم �سيف 
اأخذ بيزاتك و�سوالك عملية وخرب ركبتك!!" وكان دون اختيار يكرر ما يطلبون، رغم اين اأجريت له 
العملية يف م�ست�سفى ال�سلمانية، وباملجان، حني التقينا لحقًا، كان يبكي، جاء اإيّل معتذرًا، اأخربته 
علي  الدكتور  ان  اإقول  اأن  ما  ا�سطررت يف مرحلٍة  اأي�سًا  فاأنا  قتلته،  اإين  قال  واإن  اأتفهم حتى  اأين 

العكري لديه اأ�سلحة!

اأنا اأحد تالمذتك..
بعد يومني من التوقف عن تقييدنا، اأخذوين اإىل العيادة الطبية، ع�سبوا اأعيننا، وقيدونا اإىل اخللف، 
نعم حتى  وقلت  ا�سمي  نادى  اإن  ما  بال�سرب.  ويعاجله  فينا  واحد  ا�سم كل  ي�ساأل عن  جاء �سخ�س 

جاءتني لكمة مل اأجرب مثلها يف حياتي. قال يل: اإن ما خليتك ت�ستغل حمايل يف ال�سوق املركزي!!
اأرادوا اأخذي للعيادة فرف�ست ب�سبب ما اأ�سمعه عن تعذيب من يذهبون اإىل هناك، قال يل احلار�س: 
اأنا �ساآخذك ولن اأ�سمح لأحد ب�سربك. مل ي�سربني اأحد، لكن اأحدًا هناك ما انفك يلكزين بالقلم 
يف بطني ورقبتي. يف املقابل كان طبيبًا بحرينيًا اعتاد اأن يعاملني بلطف، كان يناديني دكتور، وكان 
يردد دائمًا: ما تاآمر على اأي �سي، اأو حتتاج اأدوية. فكنت اأخربه مبا اأحتاج من اأدوية وي�سرفها يل. 
حني رفعوا الع�سابة عنا التقيت به، ابت�سم و�سّلم، �ساأل عن اأخباري، قلت له: كاأين اأعرفك؟! قال: 
اأنا اأحد تالمذتك يف كلية الطب، ل اأن�سى ف�سلك علي اأبدًا. هنا مل اأتالك نف�سي، بكيت، �سعرت اأنه 

ل يزال هناك من يحكم  علينا وفق معرفته بنا، اأن هناك من ي�سّدقنا.

بقيدي وع�سابتي اأفح�ش ُوا�ست�سار..
يف اأحدى املرات التي اأخذنا فيها ملبنى التحقيقات اجلنائية، جاء اأحدهم و�ساأل عني، اأخربين اأين 
اأجريت له عملية يف كتفه، واأنه يعاين الآن من �سوت واأمل يف موقع العملية، طلبت اأن اأفح�س كتفه، 

فرفع ع�سابتي، وفح�سته.

ذات مرة اأدخلوين واأنا يف العيادة غرفة، فكوا قيدي واأبقوا الع�سابة، دخل بعدها اأ�سخا�س بينهم 
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امراأة. قالت: نعرف اأنك من الأطباء املتميزين وامل�سهورين، ولدينا ا�ست�سارة طبية: لدينا م�ساب 
وو�سف  يدي،  اأم�سك  املتواجدين،  الرجال  اأحد  تدخل  الإ�سابة،  ت�سف  واأخذت  اأ�سابعه،  ُقطعت 
الإ�سابة من خاللها، اأخربتهم بجميع الحتمالت، واأكدت اأن لكل حالة خ�سو�سيتها. قالوا: هل ميكن 
اأن جترى له زراعة؟ فقلت: اإذا مرت ثمان �ساعات على القطع، وبدون حفظ الأ�سابع بطريقة معينة 
ل ميكن، طلبوا اأن اأزودهم برقم جراح عاملي للمعاجلة، اأخربتهم اأين ل اأحفظ الأرقام، ووجهتهم 
بالنتظار، ويف  كانت  التي  للحافلة  بعدها  اقتادوين  بامل�ست�سفى.  العايل  يو�سف  بالدكتور  لالت�سال 

الأثناء جاء �سخ�س و�سكرين وقال اإنهم ح�سلوا على رقم جراح عاملي من الدكتور يو�سف.

طوال اأ�سهر اعتقايل، مر علي اأ�سخا�س ل اأعرفهم، يعرفونني باأنف�سهم ويذّكرونني اأين عاجلتهم 
ذات يوم، كان ذلك وحده يخفف عني جرح التهمة الأكرث وجعًا: التمييز يف العالج. حتى بعد انق�ساء 
كل ذلك، حني فتحت عيادتي، وكان ياأتيني مري�س من الطائفة ال�سريكة يف الوطن، كانت تتملكني 
املخاوف من اأن تكون فكرة ا�سراري به را�سخة بداخله كما اأراد النظام، لكن مع الوقت تخطيت 

الأمر.

لن اأن�ش هّزاع..
هّزاع. اأو هكذا اأرادين اأن اأناديه، كان اأكرث ال�سّجانني رحمة، اأقربهم اإيّل، وكان يعتني بي، مل يعتد 
بقية  عك�س  البارد  املاء  يل  يح�سر  كان  عني،  في�ساأل  يعود  ثم  لأيام  يختفي  يوؤذيني.  اأو  يومًا  علّي 
احلرا�س. ويف يوم الإفراج اأخذونا لعيادة احلو�س اجلاف، واأثناء الفح�س جاء هزاع، عرفته من 
احت�سنني  هزاع،  نعم،  فقلت:  عرفتني؟  �ساألني:  فيها.  اأراه  التي  الأوىل  املرة  تلك  وكانت  �سوته، 
وقبلني، واأنا فعلت ال�سيء نف�سه. �سكرته يومها بعمق وامتنان، ملعاملته الإن�سانية طيلة فرتة اعتقايل، 

وعدته اأن اأذكر ف�سله علّي ابدًا.

BTV ي�سور اعرتافاتنا..
يف اأحد من اأيام اإبريل، رمبا الإ�سبوع الثالث منه، وقت الع�سر، اأخذونا من احلو�س اجلاف ملبنى 
التحقيقات اجلنائية، ككل املرات ال�سابقة، ل اأحد يعرف ال�سبب، تركونا هناك، مننا على الأر�س، 
كان املكيف باردا جدًا، كنت اأنا واأخي غ�سان والدكتور نادر ديواين نرجتف من �سدة الربد، اأ�سفق 
علينا اأحد احلر�س، اأح�سر لنا حلافًا، كنا ثالثة، وكان غطاًء ل يتجاوز عر�سه مرتًا ون�سفًا اأو اأقل.

يف ال�سباح اختلفت معاملة احلر�س، فكوا القيود، قرابة ال�ساعة العا�سرة �سمحوا لنا بال�ستحمام، 
ثم تركونا نت�سم�س، اأح�سروا لنا ال�ساي، وح�سر �سخ�س له �سوٌت مميز، قال: اأكو ان�سااهلل اموركم 
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تخل�س، وتفتكون. ثم اأ�ساف:ربعكم الثانيني هدوهم بكفالة وانتو اأموركم بتم�سي بعد. �ساألته: كم 
مدة التوقيف؟ قال: املفرو�س �سهر، �سهرين بالكثري وبخل�سون اأموركم.

عرفنا بعدها اأنهم يريدون ت�سجيل اعرتافاتنا، لبثها على تلفزيون البحرين، جميع الأطباء تواجدوا 
ياأتي  الذي يدير كل ذلك هو مبارك بن حويل، كل من  ال�سخ�س  يومها، اجلنح واجلنايات. وكان 
الوجوه  كل  مع  ال�سوداء،  املعدات  تلك  وكل  والإ�ساءة،  للكامريا  املقابل  الكر�سي  على  يجل�س  دوره، 
املحدقة اإليك بحزم وق�سوة واتهاٍم فا�سح، بعد العتدال يف اجلل�سة، ترفع الع�سابة، املكان يبدو مثل 
ا�ستوديو جمهز، بجميع املعدات اخلا�سة بالت�سوير، الأثاث فاخر جدًا، املكان كبري، وعرفنا فيما 

بعد اأن تلفزيون البحرين يحظى مبكاٍن خا�س مببنى التحقيقات اجلنائية ملثل هذه ال�ستخدامات.

 يف املكان انت�سرت املعدات واملكريوفونات التي حتمل �سعار Btv، طاقم الت�سوير جميعهم ملثمون، 
بع�سهم كان يرتدي الثوب ويلتثم بالغرتة، بعد اإعداد كل �سيء اأخذونا لكر�سي العرتاف. البداية 
كانت من ن�سيب الدكتور عبداخلالق العريبي، ثم اأخي غ�سان، بعدها جاء دوري، تابعت اعرتافاتهما 
جيدًا، اتبعت الطريقة بحذٍر بالغ، قلت ا�سمي، وظيفتي، تخ�س�سي، قلت اأي�سًا اأين در�ست على نفقة 
التعذيب م�سبقًا،  بها حتت وطاأة  اأجربت على العرتاف  التي  ب�سرد العرتافات  بداأت  ثم  الدولة، 
وجوه الن�ساء مل تكن مك�سوفًة لنا، لكني تعرفت على الدكتورة جليلة العايل من كحتها الباهتة، بدت 

جمهدة جدًا.

اإ�ساباتهما  وكانت  بال�سلمانية،  للعالج  ح�سرا  م�سابني  اأن  واخلوف،  قهرالتعذيب  حتت  اعرتفت 
اإ�سابات  واختالق  جروحهما،  تو�سعة  بتعمد  قمت  واأين  اجلراحي،  التدخل  ت�ستدعي  ل  ب�سيطة، 
وهمية، ليتم نقلها عرب القنوات الإعالمية العاملية. اعرتفت حتت قهر التعذيب واخلوف اأي�سًا اأن 
الدكتور علي العكري اأخربين اأنه ميلك اأ�سلحة نارية خمباأة يف احلمامات واأ�سقف اأجنحة م�ست�سفى 
ال�سلمانية، واأنه كان يهرب الأ�سلحة اإىل دوار اللوؤلوؤة يف �سيارات الإ�سعاف. قال يل مبارك بن حويل: 

ممتاز با�سم، ممتاز، هل تريد اأن ت�سيف �سيئًا؟ قلت: اإين اأجرمت، واعتذر لل�سعب. 

الهزل غري امل�سبوق..
وهمية.  عمليات  اإجراء  نارية.  اأ�سلحة  امتالك  م�سبوق:  غري  هزيل  بفيلم  اأ�سبه  كانت  العرتافات 
الإيراين  الأ�سطول  و�سول  بقرب  �سماعهم  عند  اهلل  والنا�سر  من�سورين  لن�سيد  الأطباء  ترديد 
بتاأجيج  التعليمات  تلقي  �سلمان.  ال�سيخ علي  للتعليمات من  الأطباء  تلقي  العربي.  ل�سواحل اخلليج 
الو�سع يف م�ست�سفى ال�سلمانية من النائب الوفاقي ال�سابق خليل املرزوق ب�سفته عديل الدكتور علي 
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العكري. كما طلبوا منا العرتاف اأن اأع�ساء جمعية الوفاق كانوا يح�سرون اإىل طواريء ال�سلمانية 
لتحري�س الأطباء على اختالق الأكاذيب والفرتاءات وبثها عرب القنوات العاملية خا�سة فيما يتعلق 

بكمية ونوعية الإ�سابات التي ترد امل�ست�سفى واملتعلقة بالو�سع الأمني.

 كما ُاجربنا على ذكر اأ�سماء وفاقيني اأنهم يح�سرون ال�سلمانية للتحري�س، بينهم النائب الوفاقي 
قام  اأنه  العرتاف  على  حميد  نبيل  الدكتور  اأُجرب  كما  كاظم.  جميل  وال�سيد  الأ�سود  علي  ال�سابق 
باإجراء عملية غري �سرورية اإىل ال�سهيد عبدالر�سا بو حميد وتو�سعة اجلروح يف راأ�سه، باإيعاز من 
الأمن  زعزعة  رغبًة يف  وذلك  العاملية،  للقنوات  العملية  �سور  لبث  �سيف  وغ�سان  العكري  الدكتور 
�سادق  الدكتور  ان  اأي�سًا  العرتافات  �سمن  من  مقتله.  اإىل  اأدى  مما  النظام،  اإ�سقاط  وحماولة 
يف  مبا�سر  ب�سكل  ذلك  ت�سبب  وقد  ر�سا�سة  لإزالة  مل�ساب  �سدر  فتح  عملية  باإجراء  قام  عبداهلل 
موته، واأن الدكتور نادر ديواين كان على ات�سال دائم بال�سفري الإيراين بالبحرين واأنه كان يتلقى 
التعليمات منه مبا�سرة خا�سة تلك املتعلقة بتحري�س الكادر الطبي على ال�ستمرار يف احتجاجاته 

واعت�ساماته.

وانتهت املعاملة اللطيفة..
بداأ  وبينما  م�ساًء،  العا�سرة  حتى  ظهرًا  والن�سف  ع�سرة  احلادية  من  العرتافات  ت�سوير  ا�ستمر 
النهار مبعاملة جيدة من ال�سجانني انتهى ككل الأيام التي ميار�س بها الع�ساكر �سطوتهم وي�سبعون 
�سهوة الوجع. يف اأثناء الت�سوير اأعطونا ا�سرتاحة، �سمحوا بالتدخني ملن يريد، ما اإن انتهى الت�سوير 
قال يل:  راأ�سي،  على  اأحد احلرا�س �سربني  املعاملة تامًا،  تغريت  لل�سيارة،  حتى تت جرجرتنا 

يالثور �سلون يق�س عليكم علي العكري.

عند عودتي لل�سجن، تلقاين رفقاء الزنزانة بالأح�سان والبكاء، كانوا خائفني علي جدًا، لختفائي 
نبيل  الدكتور  بالزنزانة  لنا  ان�سم  بعد عودتنا  بالن�سبة يل.  موؤثرًا  كله  الأمر  اأنا فكان  اأما  ليومني، 

حميد والدكتور حممود اأ�سغر.

عقاب ال�سالة..
يف الزنزانات ي�سبح الطريق اىل اهلل اأق�سر. تعالوا ن�سلي �سالة جعفر الطيار: هكذا ك�سر �سيف 
ال�سمت املطبق، "اإنه يوم اجلمعة، وهي من امل�ستحبات"، مل يكن الكثريون يعرفون كيف يوؤدونها، 
طلبوا منه اأن ي�سليها ب�سوٍت م�سموع، واأن يقوموا باملتابعة من بعده. بداأ، �سحب اخليط النوراين، 
احتد مع اهلل يف اأمٍل م�سع، وراح ي�سلي، مل يكد ينتهي، حتى ُفتح الباب بقوة، دخل اأحد الع�ساكر، 
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�سحبه دون رفٍق، اأخرجه من الزنزانة، ورماه باأخرى، كان ي�سرخ، يرجوه األ يفعل، تو�سل اأن يعيده 
اإىل زنزانته، لكن ال�سرطي كان غا�سبًا من �سالته، يف وقٍت لحق، ُفتحت الزنزانة، اأخذوا جميعًا 
ونقله،  الع�سكري ذاته، عاد جمددًا،  لكن  الأوىل،  لزنزانته  اأعادوه  العودة،  التحقيقات، عند  ملبنى 

ليبقى هناك ثالثة اأ�سهر، ثمن �سالته!

اأمني  وامل�سعف  حميد  نبيل  والدكتور  اأ�سغر  حممود  الدكتور  رفقاوؤه  اأ�سبح  اجلديدة،  الزنزانة  يف 
ال�سود واملدون اأحمد الديري، واآخران يعمالن يف حممية العرين هما غالب وخليل، وفا�سل واأحمد 
اأن  اإل  واملعريف  الثقايف  اخلليط  هذا  رغم  الذهنية(.  الإعاقة  من  جزء  ولديه  بال�سرع  )م�ساب 
برناجمًا يوميًا كان يجمع بينهم "بعد ا�ستقراري يف هذه الزنزانة، اتفقنا اأن نقوم بربنامج روحاين 
كانت  داخلنا،  يف  الروحاين  اجلانب  لإ�ساءة  بحاجة  كنا  والزيارات،  والأدعية  ال�سلوات  من  ليلي 
تلك الطريقة الوحيدة لدعم نف�سياتنا ورفع معنوياتنا، بع�س الأ�سخا�س مل يكونوا على علم بكيفية 
اأداء �سالة الليل فتطوعت لتعليمهم، كنا نعتمد على ذاكرتنا يف ا�ستح�سار الأدعية والزيارات لعدم 

توافر الكتب املخت�سة بذلك.

�سري  نحيي  كنا  وال�سلوات،  الأدعية  على  الأمر  يقت�سر  مل  الربنامج،  يبداأ  مبا�سرة  الع�ساء  بعد 
الأنبياء واآل بيت النبي. اأما اأحمد الديري فكان له ن�سيب الأ�سد من املعلومات. يتميز بغزارة حفظه 

ومعلوماته التاريخية، وهو من اأكرث الأ�سخا�س الذين ي�سفون جوًا روحانيًا لهذه اجلل�سات. 

لكل منا خربته وجتربته..
مل يكن الدين وحده حا�سرًا، كان الإن�سان اأي�سًا، بذكرياته، خرباته، معرفته، وعجزه اأي�سًا، يقول 
الدكتور �سيف:"كنا يف بع�س الليايل ن�ستمع خلربات بع�س املعتقلني، خليل كان بحارًا ماهرًا، وخبري 
ويتميز  اخليول،  فيع�سق  غالب  اأما  تواجدها.  واأماكن  �سيدها  وطرق  واأ�سكالها  الأ�سماك  اأنواع  يف 
مبعرفة اأنواعها وطرق التعامل معها وحتى التحدث اإليها، وقد كان يروي لنا ق�س�سًا كثرية مع اأفراد 
من العائلة احلاكمة. لحقًا اأ�سيف لنا معتقل اآخر ا�سمه جا�سم ال�سباغ، وهو ممن اأكن لهم معزة 
خا�سة حتى اليوم، فقد قام بتعليمنا علم جتويد القران الكرمي، ولكن مل نلتق به اإل بعد نقلنا لعنرب 

رقم6  بعد انتهاء حالة ال�سالمة الوطنية".

اأما اأحمد املري�س بال�سرع، فقد كان مقدرًا له اأن يت�سارك الزنزانة مع اأطباء، فذلك يعني الكثري 
كان طوياًل  نوبة �سرع،  بفعل  ي�سقط  اأن  قبل  الليل،  الليايل، وقف ي�سلي �سالة  اإحدى  حلياته. يف 
و�سخم اجلثة، ومل يكن اأحد يعرف عنه الكثري لكونه قليل الكالم، كانوا على علم بتناوله الأدوية، 
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يقول با�سم:"قمنا باإ�سعافه اأنا ونبيل حميد، ا�ستدعينا ال�سرطة، ومت مبا�سرة اإخراجه من الزنزانة"، 
منذ تلك الليلة مل يعد اأحمد، اأخربهم اأحد احلرا�س اأنه نقل اإىل امل�ست�سفى الع�سكري، واأطلق �سراحه 

بعدها، لكن ل ميكن اجلزم بذلك اأبدًا.

خ�سو�سية عنرب رقم 5
اجلنح  من  الطبي  الكادر  متهمي  جميع  ال�ست�ساريني،  ملتقى  الأطباء،  عنرب  هو   ،5 رقم  العنرب 
اأو  ا�ست�ساريني  على  حتتوي  الت�سع  زنزاناته  من  زنزانة  كل  وكانت  واحد،  �سقٍف  حتت  واجلنايات 
ثالثة، لقد كاد العنرب اأن يتحول لأكرب جتمع طبي قد ي�سهده مكان مماثل، حيث يختلط تخ�س�س 
العظام بالتجميل والأ�سنان باملخ والأع�ساب والأطفال بزراعة الكلى والعيون، بالإ�سافة اإىل عدد من 
امل�سعفني واملمر�سني مبا فيهم رئي�س الإ�سعاف.لكن مل يكن هذا الجتماع لأمر له عالقة له بتطور 

مهنة الطب، بل ا�سمحاللها.

يف ال�سجن ميكنك توقع اأي �سيء، وتقبل كل �سيء، وفيما يبدو العذاب والق�سوة هي كل ما هنالك، 
تظهر الرحمة لدى البع�س اأي�سًا، هذا ما حدث تامًا، يف �سجن احلو�س اجلاف، مع اأحد احلرا�س، 
اليمنية،  اأ�سوله  على  لهجته  وتدل  يعرفوه،  اأن  للمعتقلني  اأراد  هكذا  عبداهلل" اأو  "اأبو  ا�سمه  وكان 

بعطفه". ن�سعر  "كنا  �سيف،  با�سم  يقول  ممتازة" كما  معاملته  "كانت 

�سغرية،  مربى  وعلبة  واحدة،  جنب  قطعة  �ساي،  خبز،  بي�ستني،  عن  عبارة  كانت  الإفطار  "وجبة 
اأبو عبداهلل فكان  اأما  اإ�سافية فريف�سون،  اأن يعطونا قطعة جنب  كنا نتو�سل احلر�س الباك�ستانيني 
يعطينا، ويف بع�س الأحيان كنا نتفاجاأ بعلبة اجلنب كاملة  تعرب ق�سبان زنزانتنا، وكان اأحيانًا ينقل 
لنا اأخبار ما يدور يف اخلارج، منه عرفنا عن موت ال�سيد علوي الغريفي، واأن ابن امللك نا�سر قام 
بزيارتهم لتقدمي العزاء. من بني الأ�سياء التي نقلها لنا اأي�سًا اأنهم وجدوا اأ�سلحة واأجهزة تن�ست 
يف م�ست�سفى ال�سلمانية، وتلك كانت تهمًا مل نعرف اأنها ُوجهت لنا، من �سمن ما قاله لنا اإنه �سيتم 
به  وكانت عالقتنا  وطبيبة،  42 طبيبا  الإفراج عن  ن�سر خرب  البحرين  تلفزيون  واأن  عنا،  الإفراج 

طيبة، وننتظر قدومه ب�سرب، عله ينقل لنا خربًا يفرح قلوبنا"

عنرب جديد مفتوح على العتمة..
يف يوم 30 مايو، نقلنا اإىل عنرب اآخر هو عنرب 6، يف الزنزانة اجلديدة، بداأت مرحلة عذاٍب اآخر، كل 
�سيء هناك مهياأ لإرعابك، الإ�ساءة اخلافتة، الألوان الباهتة، الأبواب احلديدية بالكامل. الزنزانة 
�سيقة جدًا، يف وقٍت متاخٍر من الليل جاء �سرطي، وطلب اأن يقرروا اأ�سماء 4 ليغادروا الزنزانة التي 
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ل ت�ستوعب هذا العدد. رف�س اجلميع املغادرة، طلبوا من ال�سرطي اأن ي�سمح لهم بالبقاء جميعًا رغم 
ال�سيق، فقد اعتاد كل منهم على الآخر وتوثقت العالقة. م�سى عنهم، قبيل ال�سبح عاد، هذه املرة 
اختار بنف�سه اأربعًة نقلهم اإىل زنزانٍة اأخرى. يف تلك الليلة هبط احلزن، خيم على اجلميع هٌم ثقيل، 
كان  اأي�سًا  ال�سرطي  بالبكاء،  واأجه�سنا  التنف�س،  القدرة على  وعدم  بال�سيق،  يقول �سيف:"�سعرنا 
متاثرًا، بعد تلك احلادثة اأ�سبحت عالقته بنا وثيقة، كان ياأتي من حنٍي لآخر لل�سوؤال عنا، بداأ منذ 

تلك الليلة باإخراج اجلانب الإن�ساين املختزل يف داخله"

يف اخلام�س من يونيو، تفاجاأنا بزيارة اثنني من كبار ال�سباط، اأحدهما كان ملثمًا، اأخربنا اأن نكون 
على ا�ستعداد بعد �سالة الفجر، قال: �سلوا والب�سوا وكونوا م�ستعدين. جزء كبري منا توقع الإفراج، 
مع ذلك مل نكن فرحني، بل م�سطربني. ق�سينا ليلتنا يف الدعاء. عند الفجر، اأطلقوا نداء للكادر 
الطبي كي ي�ستعد، اأوقفونا مقابل اجلدار، ع�سبوا اأعيننا، كبلوا اأيدينا ونقلونا يف با�سات �سغرية، 
ح�سرنا فيها معًا، الغريب اأنهم انهالوا علينا �سربًا وركاًل اثناء �سعودنا، كنا يف حرية مما يحدث، 

فقد ظننا اأننا ودعنا مرحلة ال�سرب.

رافق ذلك  نعرفه،  ملكاٍن ل  اأنزلونا  توقفت،  �سبع دقائق حتى  اأكرث من  ال�سيارة، مل ت�س  انطلقت 
املكان  راأ�سي،  موؤخرة  على  و�سربات  والوجه،  البطن  يف  لكمات  تلقيت  اأين  اأذكر  عنيف،  �سرٌب 
مييزها  لكن  �سغرية،  كانت  الزنزانة  اأ�سري،  �سجن  ذاك  كان  اآخر،  �سجن  �سوى  يكن  مل  اجلديد 

الرتفاع ال�ساهق لل�سقف.
فكوا القيود، واأبقوا الع�سابات، وبداأ كل واحٍد منا يحدث الآخر، بالقرب مني كان الدكتور عبداهلل 
الدرازي، اأحد طلبتي يف كلية الطب �سابقًا، و�سع راأ�سه على كتفي، هم�س ب�سوٍت متح�سرج "ماذا 
�سيفعلون بنا دكتور؟! لقد ك�سروا اأنفي"، عرفت فيما بعد اأنه تلقى �سربة على اأنفه اأثناء نقلنا ت�سببت 

يف ك�سره، اأخذت اأهدئه، واأقول له ا�ستب�سر خريًا اإن اهلل معنا، واأن الفرج قريب".

حتى تلك اللحظة، يف تلك الزنزانة ال�ساهقة، كان الإفراج هو كل ما يتوقعه �سيف ورفاق املعتقل، 
يقول:"نظرت اإىل اجلدران ال�ساهقة، يف الأعلى نافذة �سغرية، ومل تكن ال�سم�س قد اأ�سرقت بعد، 

وما اإن بداأ النهار، حتى �سمعت زقزقة الع�سافري، وبداأت اأ�ست�سعر طعم احلرية".

ياأكلوا ب�سمت  اأن  املعتقلني  كانوا ملثمني، طلبوا من  الع�ساكر  بالإفطار، جميع  ال�سباح، جاوؤوا  يف 
قبالة اجلدار. مل ياأكل معظمنا، كان التوتر �سيد تلك اللحظة املجهولة.
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يرافقنا،  البذيئة  الكلمات  من  وابٌل  ال�سيارات،  اإىل  بجرنا  قاموا  الآخر.  بعد  واحدًا  علينا،  نادوا 
روؤو�سنا  باإنزال  اأمرونا  اإذللنا،  يتعمدون  كانوا  الآخر،  فوق  اأحدنا  ح�سروا  ن�سعد،  ونحن  �سربونا 
لالأ�سفل، هددوا ب�سربنا بال�سوزن يف روؤو�سنا اإن مل ننزلها. توقفت ال�سيارة، املكان �سديد احلرارة. 
الوهج الذي ميالأ املكان، ي�سعرهم اأنهم يف ال�سحراء، عند البوابة ا�ستلمهم بحرينيون، كان ذلك 
وا�سحًا من لهجتهم، اأدخلوهم غرفة �سيقة، اأخربوهم اأنهم بعد قليل �سيدخلون على القا�سي: ل 

نريد نف�سًا ول ابت�سامة ول �سوت. اأدركوا انهم يف املحكمة الع�سكرية.

العامل كّله معكم..
بداأوا ينادون باأ�سمائنا، اكت�سفنا لحقًا اأن ذلك من اأجل تق�سيمنا اإىل جمموعتني، اجلنح واجلنايات، 
نادوا على جمموعتنا، فتح الباب، واأمام قاعٍة �سخمة، وقفنا م�سدوهني، م�سينا على امتدادها، كان 
احل�سور خليطًا من الرجال والن�ساء، القا�سي، وال�سرطة الع�سكرية، وكانت هناك الوجوه الذاهلة، 
اأنا  ها  نعم،  الوجوه،  اأتفح�س  اأخذت  جدًا،  مرتفعة  مرتفعة،  اأنفا�سهم  بدت  القاعة  �سمت  و�سط 
اأكت�سف اأحدها، ابنتي زينب، اأول الوجوه احلبيبة التي التقتها عيناي، ابت�سمت بحذر، هززت راأ�سي، 

اأردت اأن اأقول لها اإين والدك ذاته مل يتغري، واإنني بخري، بخري فقط.

د القا�سي الأ�سماء، كانت العيون ما تزال تبحث بني الوجوه احلا�سرة عن الأحبة. اأنهى القا�سي  عدَّ
اجلل�سة، مل يعرف املتهمون اأ�سباب وجودهم، كما مل يطلع عليها حماموهم، اأخرجوهم بعد اجلل�سة 
من جديد، حتت اأ�سعة ال�سم�س احلارقة تركوا، كان الوقت يقرتب من الظهرية، جاء اأحد الع�ساكر، 

اأخربهم اأن لديهم زيارة، كانت تلك املرة الأوىل التي يلتقون فيها باأ�سرهم بعد انقطاع اأ�سهر.

اجلميع غرق يف حرارة دموع اللقاء، حتى اإين راأيت بع�س املحامني يبكون. كنت اأجل�س على الكرا�سي 
يف ال�سف الأول، راأيت اأبي يدخل القاعة مهروًل، ذهبت اإليه، ارتيت عند قدميه، بكيت كما مل اأبك 
يف حياتي اأبدًا. اأردت اأن اأقبل يد زوجتي وجبينها، لكنها منعتني، قالت اأريدك اأن تكون قويًا، اأنتم 
اأبرياء، ارفعوا روؤو�سكم. من بعيد جاءت حماميتي جليلة ال�سيد، كانت تبكي، ومن خلفها املحامية 
وزير  ونائب  الأمريكية  ال�سفارة  اأي�سًا ممثلون عن  باملحكمة  كان  ا�سمها لحقًا،  رمي خلف، عرفت 

اخلارجية المريكية ل�سوؤون ال�سرق الو�سط مايكل بوزنر وممثلون ملا ي�سمى بجمعية الطباء.

حني هممت باخلروج اأ�سرت بقب�ستي، وقلت ب�سوت م�سموع للجميع: لقد خدمت وطني 25 عامًا، 
 7 تتجاوز  املقابلة مل  والع�سكر.  ال�سباط  تبقى من عمري. كان ذلك و�سط ذهول  فيما  و�ساأخدمه 
العامل كله  اأبي بقت ترن يّف:  دقائق، لكنها تركت يف داخلي قوة لتحمل ما كان وما �سيكون. كلمة 
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معكم يا ولدي فال تبتئ�سوا.

رحمة القراآن..
يف �سبيحة اأحد الأيام، مت ا�ستدعاوؤنا لعنرب اآخر، اأنا واأخي غ�سان فقط. دخلنا على م�سئول عرفنا 
لحقًا اأنه ابراهيم الغيث املفت�س العام لل�سجون، �ساأل عن تخ�س�ساتنا ومكان عملنا وكانت معاملته 
باأخذي  اأمره  ال�سباط،  اأحد  ا�ستدعى  اآلم،  اأي  ن�سكو من  اإذا كنا  اأي�سًا عما  ا�ستف�سر  جيدة معنا، 
للعيادة، واأن يقوموا بعمل الفحو�سات الالزمة، والعالج الطبيعي )حلني الإفراج عنا مل يتم عمل 
الفحو�سات املذكورة(، اأما العالج الطبيعي، فقد ح�سلت عليه بعد �سهر ون�سف، حني اأعدت طلبي 

جمددًا.

)الغيث( زارنا لحقًا، بالتحديد بعد الإفراج عن متهمي اجلنح، �ساألنا اإن كنا نريد اأي �سيء، فطلبنا 
اإدخال كتب واأ�سياء اأخرى، قال اإن ذلك غري م�سموح، لكن لحقًا �سمح لنا بادخال كتابني طبيني، 

فرف�سنا، كنا نريد �سيئًا نختاره برغبتنا، وبعيدًا عن العمل.

يف يونيو ُوزعت امل�ساحف، بعد م�سي اأكرث من ثالثة اأ�سهر على اعتقالنا، كانت تلك من اللحظات 
املوؤثرة، اأم�سكت اأحد امل�ساحف، قبلته واأخذت اأبكي، كان يف توزيعه اآنذاك رحمًة لنا وعلينا، غرّي 
من نف�سياتنا كثريًا، �سعرت حينها اأن بني يدي جوهرة، كانت الفر�سة منا�سبة للبدء يف ختم القراآن، 
بالنظر اىل م�ساحة الفراغ املمتد، كان الوقت يت�سع لأكرث من ذلك، لهذا تطوع اأحد رفقاء الزنزانة 
اأ�سغر  حممود  الدكتور  الربنامج  هذا  اإىل  ان�سم  التجويد،  يف  درو�سًا  باإعطائنا  جا�سم  ال�ستاذ 

وامل�سعف اأمني الأ�سود واأنا، وكان الآخرون ي�ساركون ولكن ب�سكل غري منتظم. 

مل اأعتقد اأبدًا اأن اأتكن من جتويد القراآن، وخا�سة يف ال�سجن، لقد اختلف الأمر مذ كنا يف عنرب 
رقم 5، حني كان ال�ستاذ جا�سم يقوم بتعليم بع�س املعتقلني اأحكام التجويد، كنت اأ�سرخ فيهم، اأردد 
بياأ�س اإنكم فارغون، نحن نقبع يف هذا ال�سجن اللعني، ونف�سياتنا متعبة، والتجويد اأمٌر �سعب جدًا، 
لكن تغري كل ذلك، كنا نتعلم التجويد، ل�ساعتني على مدى �ستة اأيام يف الإ�سبوع عدا اجلمعة، نق�سيه 

يف العبادة وال�سالة وقراءة القراآن.

المتحان  ميتحنا.  اأن  جا�سم  الأ�ستاذ  قرر  التجويد،  لعلم  الأ�سا�سية  املباديء  من  تكنا  اأن  بعد 
جزئني: نظري وعملي، الدكتور حممود اأ�سغر الذي تيز ب�سوته ال�سجي وقراءته الرائعة ا�ستحق 
املركز الأول، فيما ح�سلت اأنا والأ�سود على املركز الثاين مكرر. المتحان النظري اأجري على ورق 
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علبة ال�سابون، وا�ستطعنا من خالل معتقل جنائي اآ�سيوي تهريب قلم ر�سا�س �سغري، واأ�سدر لنا 
الأ�ستاذ �سهادات اتقان التجويد التي كتبها على ورق علب ال�سابون اأي�سًا.

التحايل على الفراغ..
قدر  ي�سبهك  جلعله  عليه  الحتيال  اأو  التاأقلم،  خيارك  �سار  ي�سبهك،  ل  فيما  اإقامتك  طالت  كلما 
الإمكان، و�سيكون كل �سيء حمّر�سًا لك على فعل �سيء اآخر منه "كانت وجبات الع�ساء توزع يف علب 
فيلني بي�ساء اللون. نبيل حميد واأمني الأ�سود قررا اأن يحتفظا بالعلب، لحقًا قرر حميد اأن ي�ستغلها 
يوم  ذات  جتولنا  اأثناء  الفكرة ممكنة.  يجعل  عما  للبحث  دافعًا  ذلك  بدا  الدومنة،  لعبة  ل�سناعة 
امل�سمار  الفلني، وبذات  لتقطيع علب  ا�ستخدموه  به،  ح�سلوا على م�سمار �سدفة، قرروا الحتفاظ 
نق�سوا نقاط قطع الدومنة عن طريق ال�سغط، تلك احلفر ملئت فيما بعد مبعجون الأ�سنان امللون، 
وحني ح�سلنا يف عنرب 6 على قلم ملون، ا�ستخدمه الدكتور نبيل لتثبيت العالمات. �سنعوا اأي�سًا لعبة 
ال�سطرجن من الأدوات ذاتها، وكنا نحتفظ بكل ما جنده علنا ن�ستفيد منه لحقًا، ذات يوم وجدنا 

خيط، فا�ستغله اأحد املعتقلني لتنظيف ال�سعر الزائد من وجوه الزمالء.

مع الوقت بداأت عالقتنا ت�سبح جيدة مع احلرا�س، ورغم اأننا كنا جنهل اأ�سماءهم، اإل اأن ابتكار 
اأ�سماء منيزهم بها بدت فكرًة طريفة، كنا نطلق على اأحدهم ا�سم الديك، لن �سعره طويل كعرعر 
الديك، واآخر �سنان لأن اأ�سنانه الأمامية طويلة كال�سخ�سية الكارتونية ال�سهرية �سنان، واخر ا�سمه 

للحمام". ذهبنا  كلما  �سورعة  �سورعة  كلمة  علينا  يكرر  كان  "�سرعة" لنه 

مل اأفقد ثقة مر�ساي..
ا�سواأ تناق�سات تلك املرحلة اأن يلجاأ �سجان اإىل طبيب خلف الق�سبان، فيما هو يتهمه يف اخلارج 
اأفح�سه،  اأن  طلب  بكتفه،  م�سكلة  لديه  اإن  قال  يومًا  جاءين  ال�سباط  "اأحد  مهنته  �سرف  بخيانة 
اأخربته اأنه لي�س بحاجة لتدخل جراحي. يف يوٍم اآخر ا�ستدعاين اأحد ال�سرطة، قال اإنه يريدين لأمر 
�سروري يف فرتة ال�سرتاحة، راأيته حينها يعرج، اأخذين لغرفة جماورة، قال اإنه �سقط باملنزل، وان 
ركبته متورمة، �ساألني اإن كان لدي مانع بفح�سها، فقلت قطعًا ل، وخلعت حذاءه، وفح�ست رجله، 
وو�سفت له العالج املنا�سب، جاء بعد ثالثة اأيام، �سكرين ب�سدة، واأخربين اأن الدواء الذي و�سفته 

كان له مفعول ال�سحر.

ال�سرطي امل�سئول عن الهاتف اأي�سًا و�سف يل حالة زوجته، وو�سفت له عالج، لقد كنت اأ�سعر وهم 
يطلبون مني فح�سهم، اأين مل اأفقد يومًا ثقة مر�ساي، رغم كل ال�سائعات والتهامات الباطلة.
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االنهيار..
تاأزميًا   6 رقم  عنرب  يف  الأو�ساع  ازدادت  اجلنح،  لق�سايا  الطبي  الكادر  معتقلي  عن  الإفراج  مع 
ال�سود  اأمني  حميد،  نبيل  نادى:  ال�سباط،  اأحد  دخل  الأيام،  اأحد  ظهر  الزنزانة  فتحت  وتعقيدًا. 
ة علينا. يف الليل  واآخرين. طلب اأن ياأخذوا جميع حاجياتهم: اإفراج. �سعرنا بالغبطة لهم، لكن الغ�سّ
وقف الباقون مت�سرعني بالدعاء. بيننا �سخ�س ا�سمه زهري، �سكرتري اجلمعية الطبية، كان لبكائه 
وجٌع خا�س بيننا، وحلرقته اأن ي�ستجاب لها، فجاأة انفتح الباب، دخل اأحد الع�ساكر، نادى ا�سمه، 

وطلب اأن يحمل اأ�سياءه معه، كان موقفًا موؤثرًا للجميع.

يقول الدكتور �سيف:"كانت تلك الليلة والليلة التي تلتها، من اأ�سعب ما واجهنا، انهار اخي غ�سان، 
عرفت ذلك من خالل فتحة الباب، راأيتهم يخرجون اأخي فاقدًا للوعي، اأخذت اأ�سرب الباب بقوة، 
اأ�سرخ طالبًا اأن يفتحوه، من النافذة ال�سغرية �ساألوين: ماذا تريد؟ قلت: اأخي متعب، اأريد اأن اأذهب 
اأن اطمئن عليه، مل ي�سمحوا يل بذلك، لكنهم �سمحوا يل اأن اأحدثه عرب النافذة ال�سغرية،  معه، 
�ساألته ال�سرب واأن الفرج قريب، وكان الإفراج عن عدد من الكادر الذين كانوا معتقلني معه بذات 
الزنزانة �سببًا رئي�سيًا لذاك النهيار. بعد يوم اأو يومني، حني ح�سر املفت�س العام لزيارتنا، طلبنا 
منه اأن نعرف ق�سايانا، والتفت لأخي غ�سان وقال له: �سكلك مو عاجبني، مري�س؟ تعبان؟ ا�سفيك، 
بعد اأن حتدث غ�سان، تدخلت اأنا وقلت اإن اأخي متعب نف�سيًا، واأننا منف�سالن يف زنزانتني خمتلفتني، 

اأريده اأن ياأتي معي، اأو اأذهب اإليه، فقال: هذا ما تريدان؟ فقلت: نعم. قال: �سرنى.

بنجيب لك اأخوك..
اأ�سوات �سجيج، فنظرت عرب النافذة، راأيتهم يفتحون باب  يف ذات اليوم، جاء ال�سابط، �سمعت 
"ياهلل خذ  اأن يحمل حاجياته، ثم فتحوا باب زنزانتي، قال يل ال�سابط:  زنزانة اأخي، طلبوا منه 
اأغرا�سك، برتوح قرين"، مل اأكن اأعرف ما هو قرين، فقال: "�سجن ع�سكري"، كاد قلبي اأن يقع قبل 

اأن ي�سحك وهو يقول: ل ب�س خال�س، ياهلل بنجيب لك اأخوك.

مع دخول غ�سان �سيف، عادت الذكريات ُت�سخ يف روح با�سم. القدر الذي جمعهما دائمًا: الغرفة 
نف�سه  العمل  مكان  بالريا�س(،  �سعود  امللك  )جامعة  نف�سها  اجلامعة  ذاتها،  املدر�سة  نف�سها، 
نف�سها،  ال�سقة  �سكنا  ذاتها )دبلن(،  باملدينة  وتدريبهما  درا�ستهما  اأكمال  ال�سلمانية(،  )م�ست�سفى 
وقت  يف  ا�ست�ساريني  واأ�سبحا  ذاته،  املبنى  يف  وبقيا  ال�سكن  يف  انف�سال  زوجتاهما  ح�سرت  وحني 
�سكنية  اأرا�سي  ابتاعا  نف�سه،  والوقت  نف�سه،  الطبي  باملجمع  اخلا�سة  عيادتيهما  افتتحا  متقارب، 
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ال�سنون،  تدور  هكذا  اهلل،  "�سبحان  جدار،  منزليهما  بني  يجمع  جارين  اأ�سبحا  املنطقة،  بذات 
ونعتقل بذات اليوم، نعذب بنف�س الطريقة، وي�ساء لنا ج�سديًا ونف�سيًا بالأ�سلوب ذاته. عدت ب�سريط 
بعد كل ذاك  املقد�سة، كان ف�سلنا  الأماكن  وبع�س  للحج معًا،  الروح  اإىل رحلة  الذكريات عميقًا، 

اللت�ساق موجعًا".

التعب  ي�ساطره  �سقيقه  اأن  الزنزانة  رفاق  لحظ  وج�سديًا،  نف�سيًا  �سيف،  غ�سان  �سحة  تدهور  مع 
اأخيه، يظهر له قوًة م�سطنعة،  اأي�سًا، لكن با�سم كان يحتال على الأمر، يكتم تعبه وتوجعه حلال 

وحني يختلي بنف�سه، يف دورة املياه حتديدًا، ينهار، يبكي، يقول:"كان الأمر موجعًا، موجعًا فقط".

لقاء الثقوب ال�سيقة..
يف الأ�سبوع الثاين من �سهر يونيو، كان موعد الزيارة الأوىل "نقلنا اإىل ق�سم التحقيقات اجلنائية، مت 
اإدخالنا ل"�سنادق"، على الكر�سي الوحيد هناك جل�ست، اأمامي واجهة بال�ستيكية، ثقبت ب�ست اأو 
�سبع ثقوب يف منت�سفها، ل يتجاوز قطر الواحد منها �سنتيمرتًا واحدًا، وغّلفت ب�سباك حديدي من 
اخلارج، جل�ست برتقب، مل اأكن قابلت اأبنائي قبلها عدا زينب التي راأيتها يف املحكمة الع�سكرية. فتح 
الباب فجاأة، كانت ابنتي اإ�سراء، �سرخت: باااااباااااا واندفعت نحوي، ثم توقفت فجاأة مت�سمرة يف 
مكانها. انتبهت لوجود احلاجز. حلقها ابني الأ�سغر حممود، ال�سدمة نف�سها. اأوجعنا جميعًا هذا 
اللقاء.مل اأ�ستطع مل�سهم عو�سًا عن �سمهم اأو احت�سانهم، بالكاد ا�ستطعت مالم�سة اأطراف اأ�سابعهم 
اأمي. خالل  العدد لدخول  العائلة، مل يكف  اأفراد من  الزيارة تقت�سر على ثالثة  ال�سغرية، كانت 
تلك الزيارة التي مل تتجاوز ربع �ساعة، بقي ابني حممود يحدثني بكل براءة عن لعبة التن�س التي 
يع�سقها. وعدته اأن اآخذه لبطولة التن�س بالوليات املتحدة الأمريكية ما اإن اأخرج وي�سمح يل بال�سفر. 
لهذا �سن�سافر قريبًا لنفذ وعدي )خالل كتابة هذه ال�سطور كان با�سم �سيف يحلق مع ولديه اأحمد 
وحممود للوليات املتحدة، تنفيذًا لوعده(. اأما اإ�سراء فقد بقيت متما�سكة اأمام والدها عماًل بكالم 
والدتها، لكنها ما اإن خرجت حتى اأجه�ست بالبكاء املر: مل احت�سن بابا ومل اأمل�سه. اأحمد ذو الـ17 
عامًا رف�س الذهاب لزيارة والده: اأحتفظ لبي ب�سورة رائعة، قويًا، مهيبًا، ول اأريد اأن اأراه يف موقف 

�سعف. كان يقول لوالدته.

جلنة تق�سي احلقائق
هو  جدل،  من  الزنازين  خارج  يدور  كان  وما  احلقائق،  لتق�سي  جلنة  و�سول  خرب  الأنباء  تناقلت 
ذاته ما كان يدور داخلها، البع�س قال اإنها جلنة لتغطية اجلرائم، واآخرون كانوا متفائلني جتاهها، 
التحية،  األقى  الأوىل،  زنزانتنا هي  كانت  الدين.  القا�سي خالد حميي  اللجنة  زارنا من  "اأول من 
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وا�ستدعاين واأخي غ�سان، جل�سنا معه، طلب اأن نحدثه عن كل �سيء، فتحدثنا عن اأموٍر عدة، عن 
العتقال والتعذيب، عن الإ�ساءات اللفظية واجل�سدية، ومل نتطرق حينها لتهمنا وق�سايانا، تكررت 
اأننا  ويوؤكدون  الأمل،  يبثون فينا  بيننا، كانوا دائمًا  العالقة جيدة  واأ�سبحت  اللجنة،  الزيارات من 

�سنخرج، اأحد اع�ساء اللجنة اأعطاين ذات يوم هاتفه، قال ات�سل لأهلك وحدثهم".

مع تكرار زيارات اللجنة، كانت الظروف يف ال�سجن تتح�سن، اأ�سبحت عالقة ال�سجانني باملعتقلني 
جيدة، وتغريت بع�س الأمور الأخرى اأي�سًا، اأ�سبحت الت�سالت يومية، وملدة 7-5 دقائق، لحقًا مت 
تديد فرتة الزيارة من ع�سرين دقيقة اإىل ن�سف �ساعة، ثم اإىل �ساعة اأو اأكرث يف الأ�سابيع الخرية، 

كما مت زيادة عدد الزيارات من واحدة اىل اثنتني بالأ�سبوع.

ب�سيوين: اأنت حمظوظ بجلو�سك معنا..
الأمر. با�سم  وجد  هكذا  ب�سيوين"،  ال�سيد  زارنا  اأن  يوم  ال�سجن،  يف  املميزة  الأيام  من  "كان 
وتلفزيون،  كرا�سي  بها  لزنزانة  اأخذونا  الذين  ال�سباط،  من  كبري  جمع  و�سط  علينا  يقول:"دخل 
جل�س معنا ال�سيد ب�سيوين، ل اأ�ستطيع القول عنه �سوى اأنه م�ستمع جيد، يجربك باهتمام اأن تنطلق 
بالكالم، ولعلمنا امل�سبق بزيارته، قمت �سخ�سيًا بكتابة ر�سالة له، اأخربته اأثناء اللقاء اأنه حمظوظ، 
رمقني بده�سة، فاأعدتها، قلت له اأنت حمظوظ لأنك تقابلنا، ول�سنا وحدنا املحظوظني بلقائك. رمبا 
قمت قبل الآن برئا�سة عدة جلان وق�سايا معقدة، يف ليبيا ويوغ�سالفيا وغريهما، ونعرف اأنك تعمل 
بروفي�سورًا يف اأحدث املراكز يف �سيكاغو، لكنك ما زلت حمظوظًا اأنك جتل�س اليوم اأمامنا، اإذ مل 
يحدث يف تاريخ الب�سرية قط اأن قام رئي�س دولة اأو حاكم اأو وايل باعتقال اأطباء وا�ست�ساريني لهم 
ثقلهم لأنهم عاجلوا م�سابني اأثناء الأحداث، كما مل يحدث يف تاريخ الب�سرية اأن تعر�س هذا الكم 
من ال�ست�ساريني واجلراحني اإىل اأ�سواأ اأنواع التعذيب والإ�ساءة اللفظية واجل�سدية وتلفيق كل هذه 

الأكاذيب والفربكات، وكان ينظر وي�ستمع يل باهتمام. 

قلت لب�سيوين اإنه الآن يحمل م�سئولية تاريخية، فرد علّي: يا بني اأنت حملتني دلوقت م�سئولية كبرية 
علي. قلت له اأمامك الآن طريقان ل ثالث لهما: اإما اأن تقف مع احلق فتدخل التاريخ، واإما اأن تقف 
املكان  اأنك وقفت يف  التاريخ حينها،  و�سيذكر  اآخر،  باب  لكن من  اأي�سًا  التاريخ  وتدخل  الظلم  مع 

املظلم منه، واخليار لك.

وطرق  واجهوها،  التي  اجل�سدية  النتهاكات  ب�ساعة  و�سفوا  حتدث،  اأي�سًا  الطبي  الكادر  من  عدد 
اأنه  اأحد الأطباء كيف  اأخربه  اأثارته جدًا، من بينها حني  اأمور  التي تعر�سوا لها، وهناك  التعذيب 
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اأُجرب على اأكل برازه، كان تاأثره لهذه احلادثة جليًا، وقال: مهما و�سلنا من اإ�ساءة، ل ميكن اأن ت�سل 
اإىل هذه املرحلة من النحطاط يف الإن�سانية. وطلب يومها اأن نتحدث بتف�سيل تام عن اأي اإ�ساءة 
اأنتم  ال�سيعة جن�سني،  اأنتم  املتعة،  اأولد  يا  املتعلقة باملعتقد، مثل:  لفظية تعر�سنا لها، خا�سة تلك 
�سفويون، التعدي على الأئمة، ومل يكن اأحدنا بحاجة للبحث يف الذاكرة ليتاأكد، فقد كان كرمهم 

بتلك ال�ستائم مبالغًا.

ب�سيوين يعانق االأطباء..
يبكي وهو  نادر ديواين  الدكتور  بدا ذلك موؤثرًا جدًا، وكان  الأطباء.  ب�سيوين، عانق  يغادر  اأن  قبل 
ال�سيد  زيارة  انتهاء  مع  مقابالته.  اإحدى  يف  ذلك  ذكر  وقد  واأثاره،  جدًا  الأمر  فيه  اأثر  يحت�سنه، 
التي  الغرفة  للمعتقلني باجللو�س يف ذات  الأف�سل، �سمحوا  الأمور نحو  الكثري من  ب�سيوين، تغريت 
على  الزنازين  فتحت  لحقًا  وم�سائية،  �سباحية  فرتتني  على  التلفاز  ي�ساهدون  كانوا  فيها،  قابلوه 
بع�سها، ويف بداية �سهر رم�سان مت فتح الزنازين ب�سكل متوا�سل من ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحًا 
احلر�س  بع�س  دقائق،   5-7 ملدة  يوميًا  بالت�سال  لهم  ال�سماح  ا�ستمرار  مع  فجرًا،  الثالثة  وحتى 
كانوا يتعاونون معهم ب�سكل �سخ�سي، في�سمحون لهم بالت�سال لأكرث من مرة، وا�ستخدام الهاتف 

العمومي اأي�سًا، اأحيانًا مل يكن لديهم ما يقولونه لفرط ما حتدثوا مع ذويهم.

حني فتحت الزنازين على بع�سها، عاد ذلك باأثر اإيجابي على نف�سيات املعتقلني، يقول �سيف:"كنا 
نت�ساور، ون�ستمع لظالماتهم، طرق اعتقالهم، تعذيبهم، وكان  اإليهم،  نلتقي مع الآخرين، نتحدث 
العري�س، احلمد،  اأبناء بن رجب، املخرق،  العريقة،  اأبناء عائالت املنامة  من ح�سن احلظ وجود 
ال�سفار، العلوي، الق�ساب، واآخرين ل ي�سعني ذكرهم جميعا. ولكوين تربيت يف املنامة، وعا�سرت 
العديد من الأ�سدقاء الذين ينتمون لذات العوائل، فكان لذلك القدرة على اإعادتي ملدينة طفولتي. 
اأبو غايب، الذي كان دائمًا يبهرنا بق�سائده  اأي�سًا بني املعتقلني الأعزاء املتواجدين، ال�سيد علوي 
العزائية امللحنة، واإلقائه املميز، وتعلمت منه الكثري عن تاريخ عوائل املنامة العريقة، كما تعلمت منه 
عن اأطوار الإلقاء احل�سيني، كان ياأتي باأبيات لق�سائد ح�سينية معينة ويقوم باإلقائها بعدة اأطوار، 

ولذا كان اأول كتاب طلبت من زوجتي اإدخاله بعد ال�سماح لنا هو كتاب مال عطية اجلمري. 

رم�سان يجمعنا..
مع اقرتاب رم�سان، تاأمل املغيبون خلف الق�سبان اأن يطلق �سراحهم، بدت الأيام الأوىل من ال�سهر 
الف�سيل ثقيلة، وموجعة، "كانت زوجتي م�سرة على اإح�سار الإفطار كل يوم، وكانت الإدارة ت�سر 
على عدم ال�سماح بذلك، لكنهم كانوا يعو�سوين عن ذلك باإح�سار الأكل اأثناء الزيارة، كان ذلك 
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واأخوتي  اأي�سًا  والداّي  للمقابلة  يح�سر  كان  واأفتقده.   ا�ستاقه،  كنت  الذي  العائلي  للجو  ياأخذين 
واأعمامي واأخوايل واأبنائهم، احتفلنا ذات يوم بعيد ميالد ابني حممود، الذي �سادف يومًا من اأيام 
ابني فرحًا  ال�سموع، وكان  واأطفاأنا  الكعك، واحتفلنا معًا، غنينا،  اأح�سروا  الليلة  تلك  رم�سان، يف 

جدًا، اأخذين ذلك لجواء العائلة.

كلمة حق للعميد االإن�سان..
لن اأن�سى كلمة حق للعميد يو�سف بوعالي. كان متعاونًا جدًا معنًا، ومل ياأل جهدًا لتوفري اأمور عديدة، 
مبا فيها الزيارات واأوقاتها ومدتها، وال�سماح لنا بالت�سال يف اأوقات غري املخ�س�سة لنا اأي�سًا، كان 
يقوم بزيارتنا لل�سوؤال والطمئنان، بل قام ذات مرة بزيارتنا يف وقت الزيارة، وجل�س مع اأهلنا، وقام 
اإن كنا بحاجة  اأو �ساعتني و�ساأل  والدي بتقدمي ال�سيافة له، و�ساركنا يف طعامنا، وعاد بعد �ساعة 
لوقت اإ�سايف. ذات مرة طلب مني مرافقته للعنرب، فكنا من�سي معًا دون اأن اأ�سعر اأنه العميد واأنني 
ال�سجني، وعند و�سولنا للعنرب �ساألني اإن كان ما اأحمله طعام، فقلت نعم، فقال للحرا�س: الدكتور 
لديه طعام ل داعي لتفتي�سه واأدخلوه، و�ساألني اإن كنت اأريد الت�سال باأهلي فقلت ياليت، و�سمح يل 
بالت�سال لربع �ساعة. بعد الإفراج عنا، قمت اأنا واأخي غ�سان وزوجتينا بزيارته يف مكتبه يف مبنى 

وزارة الداخلية و�سكره لكل ما قام به.

الطب ال�سرعي الأول مرة..
كثرية هي املواقف التي مررنا بها يف ال�سجن، لكن اأكرثها رعبًا كان �سوقنا اإىل حيث ل نعلم، فاإدارة 
اأن تهزم  اأفكارنا  ي�ساء، وكان لرعب  بنا كيف  للمجهول يتخبط  ال�سجن كانت حري�سة على تركنا 
اأج�سادنا ال�سعيفة �سلفًا، مل نكن منلك غري الإذعان ملا يريدون، لنكت�سف بعدها اأننا يف املحكمة اأو 
اأو القلعة، ومل تكن هذه املرة خمتلفة عن �سابقاتها، كان يومًا من اأيام �سهر رم�سان،  التحقيقات 
قاموا باإيقاظنا �سباحا ب�سكل مفاجئ، كعادتهم دائمًا، مل نكن نعلم �سبب ذلك، لكننا تعودنا على 
طريقتهم عندما يريدون اأن ياأخذونا ملكان ما، فقط ياأمرونا بالنهو�س دون اأن يخربونا عن وجهتنا، 
اأو ي�سمحوا لنا بال�سوؤال. ولأننا يف �سهر رم�سان، فقد كنا قد اعتدنا النوم بعد �سالة الفجر، فكان 

اإيقاظنا يف هذا الوقت مزعجًا، اإ�سافة اإىل جهلنا وقلقنا مما ينتظرنا.

اإدارة ال�سجن قامت با�ستدعائنا، جميع معتقلي الكادر الطبي، ركبنا البا�س. مل ندرك اأننا يف القلعة 
اإل بعد و�سولنا، اأجل�سونا يف قاعة النتظار، ل�ساعتني رمبا، وبداأت الأ�سئلة والأفكار يف التدفق، اأهو 
حتقيق جديد اأم ف�سل من ف�سول التعذيب اأم ماذا؟ بعد �ساعتني من النتظار والرتقب اكت�سفنا اأننا 

هناك ملقابلة الأطباء ال�سرعيني بلجنة ب�سيوين.
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وللمرة الأوىل منذ دخولنا املعتقل ن�سعر باأننا حمرتمون وباأن اإن�ساننا ذا قيمة، مل يدم الأمر اأكرث من 
الفرتة الزمنية التي اجتمعنا فيها مع اللجنة الطبية بلجنة ب�سيوين.

يف غرفة ت�سبه غرف الجتماعات، كان بانتظارنا �سخ�سان، قاموا بالتعريف عن نف�سيهما: براديل 
وبطلب منهما قمنا  للجنة ذاتها،  تابعني  ال�سرعي  بالطب  ا�ست�ساريني  وكان معهما  نايجل،  وال�سري 
بالتعريف عن اأنف�سنا، بعدها قاموا بتوزيع جمموعة من الأوراق املطبوعة وطلبوا منا الطالع عليها 
للتعرف على الغر�س من مهمتهم،.اأتذكر بالتحديد اأنني وبعد اأن قمت بقراءة الدور املنوط بهم يف 
الأوراق التي وزعت علينا وجهت �سوؤال مبا�سرا لل�سيد نايجل: هل باإمكاننا ا�ستخدام نتائج الك�سف 
الطبي اخلا�س بلجنة ب�سيوين يف املحكمة لإثبات التعذيب والإ�ساءات التي وقعت علينا؟ بدا وا�سحا 
اأن ال�سيد نايجل كان مرتددًا يف بداية الأمر، وا�ستمر يف ذلك، لكن يف نهاية الأمر اأقر باأن ا�ستخدام 

تلك الأدلة يعتمد على قرار من ال�سيد ب�سيوين �سخ�سيا.

بعد النتهاء من الجتماع وتعريفنا باأهداف اللجنة مت توزيعنا على الأطباء املتواجدين، لكل طبيب 
منا طبيب معني من قبل اللجنة، ل نعرف حقيقة هل هناك هدف من تخ�سي�س طبيب حمدد لكل 

طبيب اأم اأنه من اأجل التن�سيق ل اأكرث. 

اها..  احلقيقة ال حتتاج جلنة تتق�سّ
الذي قام بفح�سي وال�ستماع  الطبيب  ل�سنواٍت طويلة قادمة،  اإلني كيلر، هذا ال�سم �سريتبط بي 
ال�سيد  بدخول  تفاجاأت  فح�سي  يبداأ  اأن  وقبل  بدقائق  معه  جلو�سي  بعد  يل،  حدث  وما  لق�ستي 
الده�سة  غاية  يف  كانا  واإهانتي،  وتعذيبي  اعتقايل  ق�سة  ب�سرد  بداأت  اللقاء،  ح�سور  طالبا  نايجل 
وال�ستغراب، مل ي�ستطيعا اأن يخفيا ذلك فبدت على وجهيهما عالمات التعجب واحلرية ملا تعر�ست 
له من تعذيب وتنكيل، وزاد تعاطفهما حد البكاء اأحيانًا. الطبيب ال�سرعي اأبدى ا�ستغرابه ال�سديد 
وكيف  الب�سعة،  الطرق  بتلك  وم�سهور  كبري  ا�ست�ساري  بتعذيب  الأ�سخا�س  من  جمموعة  اإقدام  من 

ميكن اأن يحدث هذا يف دولة تدعي التح�سر والدميوقراطية وحمافظتها على حقوق الإن�سان.

الأمين  بالكتف  واإعاقة  متفرقة،  اإ�سابات  وجود  اليوم  ذلك  يف  اأثبت  ال�سرعي  الطبيب  فح�س 
وال�ساقني، وقد اأثبت ذلك يف تقريره املر�سل اإىل حمكمة ال�ستئناف، كما طلب اإجراء فح�س باأ�سعة 

الرنني املغناطي�سي للكتف امل�ساب واأ�سعة الأوردة لل�ساقني .
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من  النتهاء  وبعد   !! اللجنة  بتو�سيات هذه  بالأخذ  اأو خمت�سة  ر�سمية  اأية جهة  تقم  اليوم مل  اإىل 
اأو ت�ساقطت  اأ�سماء معتقلني كانوا قد تعر�سوا للتعذيب وتك�سرت اأ�سنانهم  فح�سي طلب مني ذكر 
ق�سية  املتهم يف  ال�سفار  وا�سمه ح�سني  املعتقلني  اأحد  اأعرف  باأين  احلال  فاأجبته يف  ذلك،  جراء 
باآلة  ال�سرب  اإىل عالمات  اإ�سافة  بعيني،  راأيته  الأمامية وكنت قد  اأ�سنانه  املنامة، قد فقد  �سباب 
حادة خلف ظهره، مما ترك عالمات وجروح عميقة مع ندبات وا�سحة، واثٌق باأنها ما تزال موجودة 

اإىل هذا اليوم نظرا ل�سدتها وا�ستحالة اختفائها، لكن كما توقعت مل يتم ا�ستدعاوؤه للفح�س ابدا.

بنهاية لقائي مع الدكتور األني اأخربين �سخ�سيا اأنه واإىل اليوم الذي قابلني فيه مل ي�ستوعب هدف 
للتعذيب ومت انتزاع اعرتافاتهم حتت  اأن جميع املعتقلني قد تعر�سوا  ت�سكيل جلنة ب�سيوين خا�سة 

وطاأة التعذيب، اأي اأن احلقيقة وا�سحة كو�سوح ال�سم�س ل حتتاج جلنة لتق�سيها !!

بعدها تبادلنا التحايا وال�سكر واأعطاين بطاقة التوا�سل معه لكنه قال يل لن اأعدك بالرد على اأية 
ر�سائل منك ومن اأقاربك، فقلت له اأتفهم ذلك، لكنني وعدته باأننا �سوف نلتقي معًا مرة اأخرى يف 

امل�ستقبل لكن لي�س يف البحرين، بل يف نيويورك.

حني ُفتح كل �سيء اإال بوابة املعتقل..
لنا  �سمحوا  تقريبًا،  مباحة  الأمور  كل  اأ�سبحت  رم�سان حتديدًا،  �سهر  الإفراج عنا، يف  "مع قرب 
باإدخال الكثري من املالب�س، ودهن العود، نتعطر ونرتدي مالب�سنا التي كنا نرتديها قبل ان ُنعتقل، 

�سعرنا اأنه مل يعد لدينا ما ينق�سنا يف هذا املكان، �سوى زوجاتنا والآيفون".
 

�سهر العبادة، مت اإحياوؤه بالعبادة التي فرغ كل �سيء اإليها. مل ين�س املعتقلون يومًا عاداتهم الأ�سيلة، 
فكانوا قبل �ساعٍة من الإفطار، يقدمون ل�سجانيهم طبقًا من التمر واملاأكولت، وكانوا حني خروجهم 
يطلبون  ال�سرطة  بع�س  وكان  ال�سجانني،  على  واملاأكولت  والكاكاو  احللويات  يوزعون  الزنزانة  من 
تلم�س  اأن  اأجمل من  "لي�س  اأحجام �سغرية منها  باإدخال  املعتقلني  اأحد  قام  وقد  الورد،  قناين ماء 

الإن�سان الذي يف داخل ال�سجان" يقول با�سم. 

عزاء اأخذين اإىل املنامة..
اأن تر هذه الذكرى دون ما اعتادوا  اأن حتل ذكرى وفاة الإمام علي )ع(، مل يقبل املعتقلون  قبل 
لطريقة  مبحاكاة  الليايل  هذه  نحيي  اأن  الظروف  تلك  و�سط  نتوقع  "مل  اأحيائها  مرا�سم  من  عليه 
اأبو غايب باملالزم وطلب منه ال�سماح لنا باإحياء هذه  اإحيائها خارج ال�سجن، ات�سل ال�سيد علوي 
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الليايل واإقامة مرا�سيم العزاء يف ال�ساحة اخلارجية للعنرب، رف�س املالزم يف البداية، لكن اأبو غايب 
بطريقته املميزة اأقنعه اأن اإحياء هذه ال�سعائر من �سلب عقيدتنا، ووعده اأن يلتزم اجلميع بقوانني 
ال�سجن، وعدم اإرباك �سري العمل يف العنرب، وكان ما اأراد. �ُسمح لنا باإقامة ال�سعائر وحلقات العزاء 
يف الباحة وكذلك عنرب رقم 5، فاأ�سبح الأمر وكاأننا يف حلقات ملاآمت خمتلفة. اأخذين ذلك امل�سهد 
ملواكب عزاء املنامة. وكان الدكتور ح�سن التوبالين ب�سوته املميز ال�سجي يقراأ املقتل واأبيات النعي 
والتعزية، ويف الزنزانة املجاورة كان اإبراهيم الدم�ستاين يوؤدي القراءة احل�سينية، و�سيد علوي اأبو 
وحزين،  �سجي  �سوٍت  ذو  ابدًا،  اأن�ساه  لن  الدير  قرية  من  معتقل  معنا  وكان  الزيارة،  يوؤدي  غايب 
�ساركنا مبرا�سم العزاء واللطم يف تلك الليلة، ا�سمه مو�سى مدن، فرحت خلرب تربئته حني و�سلني، 
خا�سة بعدما عرفت منه عن اعتقاله وتعذيبه، ورغم اأنه مازال يق�سي حتى الآن عقوبة يف ق�سية 

احتالل املرفاأ املايل، اإل اأن تربئته من تهمة ال�سروع يف القتل كان اأمرًا مفرحًا".

"كانت ليايل القدر مميزة، اأحيينا معظمها. وكانت ليلة الثالث والع�سرين األقًا خا�سًا. الكثري من 
ياأتون للم�ساركة يف الحياء من بينهم لعب عراقي ا�سمه ذو الفقار". هكذا مرت  املعتقلني كانوا 

تلك الليايل بامتالئها اخلا�س و�سحنها الروحي.

بعد 24 �ساعة مل تاأِت..
مفاتيح  تقيدها  ل  هواء  لن�سمة  امل�ستاقة  الأرواح  احلزينة،  الأرواح  ذابت  الأجواء،  قد�سية  و�سط 
ال�سجان، ولأن الأمر كان م�سو�سًا جدًا، بدت كل الأ�سياء الأخرى اأي�سًا م�سو�سة، بني كل ذلك، عاد 
اأحد ال�سقيقني املعتقلني لزنزانته واجمًا، بعد ا�ستدعائه لأمٍر كان يجهله رفاق الزنزانة مبن فيهم 
�سقيقه با�سم، كان حزينًا متعبًا اأكرث من عادته، وبداأت الأ�سئلة تنهال عليه، الكل يف حريٍة من هذا 
احلزن، بعد اإ�سرار طويل، قال:"اأخذوين للنيابة الع�سكرية، قابلت النائب الع�سكري، اأخربين اأنهم 
�سيفرجون عني خالل 24 �ساعة " اأم�سك به �سقيقه، قال له: ل تبك، هذا خرٌب جيد. لحقًا اأخربهم 
اأنهم وقعوه على اأوراق يجهلها وتعّهد، واأخربوه اأنهم �سيطلقون �سراحه خالل 24 �ساعة، وبعد اأيام 

�سيفرجون عن اأخيه.

�ساءت  نف�سي.  على  حزين  اأم  له،  فرحي  الآخر،  غلب  اأيهما  اأعرف  مل  خمتلطة،  امل�ساعر  "كانت 
الأقدار اأن تكون لنا زيارة يف تلك الليلة، بدت عالمات ال�سطراب جليًة على وجهي، كانت ابنتي 
زينب تبكي، �سعرت اأنها رمبا كانت تت�ساءل كيف �ساأبقى واأخي يذهب، وجاء اليوم التايل، ومل يحدث 
�سيء، وانق�ست ال�ساعات الأربع والع�سرون دون اأن ياأتيه خرب، عند الع�سر طلب اأخي املالزم، اأخربه 

اأنهم وعدوه باإطالق �سراحه، اأجاب املالزم: مل ياأتنا اأمٌر كهذا". 
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لكن رغم ذلك،  اإ�ساعات،  واأغلبها  بع�سها حقيقي،  ت�سل متقطعة،  الأخبار  كانت  لآخر،  وقٍت  من 
اإطالق �سراح روىل، عاد الأمل ينتع�س من  الأمل هو كل ما يتبقى حني تكون �سجني الزنازين، مع 
جديد يف الأرواح املتعبة، وكانت جل�سة قبل العيد، حملت القلوب الآمال بالإفراج، لكن �سيئًا من ذلك 

مل يحدث". 

 كان العيد الأول الذي ميّر علينا دون اأهلنا، دون جمعة الأهل والأحبة، ودون غداء العيد، و�سحكات 
الأطفال، وقبالت املقربني. "تبادلنا تهاين العيد رغم عدم اإح�سا�سنا به، ذهبنا نتابع الربامج عرب 
التلفاز، هكذا ق�سينا يوم العيد، ورغم اأنه مل يكن �سيئًا جدًا، اإل اأنه كان موح�سًا، �سعرت باحل�سرة، 
فالعدل اأن اأكون هناك مع اأهلي واأحبتي، يف منزيل، ارتاح على )ال�سوفا( املحببة يل، واأتابع التلفاز، 

واأمامي الثالجة، اآكل واأ�سرب منها كيفما اأحببت".

اخليط االأخري: االإ�سراب 
مع انتهاء �سهر رم�سان، ا�ستنزف اآخر خيط يف �سرب الكادر الطبي. قرروا الإ�سراب عن الطعام. 
بهذا بداأت مرحلة اأخرى �ستلقي بظاللها بال �سك على الأيام التي �ستعقبها. مع ا�ستمرار الإ�سراب 
كان البع�س يفقد طاقته، فينقل للعيادة، يعطى املحلول املغذي، ويعود ل�ستكمال الإ�سراب، واأمام 
اأُغلقت  باملثل:  الأمر  ت�سعيد  من  بدًا  ال�سجن  اإدارة  جتد  مل  الطعام،  عن  امل�سرب  الكادر  اإ�سرار 

الزنازين، ُمنعت الت�سالت، يف حماولة منهم لإجبارهم على فك الإ�سراب.

العتداء  هذا  ننهي  اأن  اأردنا  اإ�سرابنا،  يف  جادين  كنا  ب�سيوين.  جلنة  اأفراد  اأحد  مقابلة  "طلبنا 
اللجنة ح�سب طلبنا، جل�س معنا،  اأع�ساء  اأحد  التايل جاء  اليوم  القانون. يف  با�سم  ال�سافر �سدنا 
اأن  ال�سلطات  على  واأنه  �سراحنا،  اإطالق  حلني  اإ�سرابنا  يف  م�ستمرون  اأننا  اأخربناه  طلباتنا،  اأخذ 

تكننا من مقابلة حمامينا، وفتح الزنازين لكون ذلك حق مكت�سب".

واأخذونا  للزنزانات،  املعتقلني  جميع  اأدخلوا  ح�سر،  حني  العام،  املفت�س  مقابلة  اأي�سًا  "طلبنا 
واأننا  من�سف،  غري  احلب�س  يف  وا�ستمرارنا  قانوين،  غري  و�سعنا  اأن  اأخربناه  التلفزيون،  لغرفة 
تك�سري  اأ�سوات  �سمعنا  اإىل  تناهى  الأثناء  هذه  يف  فليفل،  الدكتور  الع�سكري  النائب  بلقاء  نطالب 
و�سراخ، وبدا على وجه املفت�س العام الرتباك، جاء عدد كبري من ال�سباط واأحاطوا باللواء الغيث 
واأخرجوه �سريعًا. عرفنا لحقًا اأن اأحد ال�سجناء امل�سربني عن الطعام �سقط، فذهب اأحد احلرا�س 
الأبواب  ب�سرب  فقاموا  املعتقلني  بقية  ذلك  فاأثار  ب�سربه،  احلرا�س  فقام  رف�س،  لكنه  مل�ساعدته، 
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اأو ق�سايا مماثلة، يف تلك  ال�سروع فيه  اأو  بالقتل  الكوؤو�س، معظم املعتقلني كانوا متهمني  وحتطيم 
الليلة مل يتجراأ اأحد من احلرا�س على القرتاب، كان الو�سع خميفًا، فقمنا نحن مبهمة تهداأتهم، 

واإعادة الو�سع حلالة الهدوء".
 

مفاجاآت باجلملة..
اإنه يوم ال�سابع من �سبتمرب. اأخذنا للمحكمة الع�سكرية. الأغلبية منا لديهم اعتقاد اأن جل�سة اليوم 
�ستكون ل�سماع �سهود النفي ومن بعدها املرافعات و�سول اإىل النطق باحلكم كما هو املتعارف عليه 

قانونًا يف �سري املحاكمات.

نعرف  يوما طوياًل  كان  م�ساء،  اخلام�سة  اجلل�سات حتى  امتدت  اإلينا،  بالن�سبة  الأطول  اليوم  كان 
اإذ  النفي،  ل�سهود  يومًا هامًا، هو يوم ال�ستماع  الأحوال كان  لكنه بكل  نهايته،  لكننا جنهل  بدايته 
ا�ستطعنا قبل جل�سة اليوم تن�سيق وتنظيم �سهود النفي من خالل توا�سلنا مع املحامني والأهل، فتم 

توزيعهم بح�سب التهم املوجهة اإلينا.

ذوي  ال�ست�ساريني  من  كبري  عدد  ح�سور  هي  الأوىل  معها،  املفاجاآت  بداأت  اجلل�سة  بداأت  عندما 
والإدلء  احل�سور  عناء  هوؤلء  حتمل  كثريا.  معنوياتنا  من  رفع  وهذا  نفي  ك�سهود  الطويلة  اخلربة 
ب�سهادتهم دون خوف. وهم يعلمون اأن �سهادتهم تلك قد توؤثر على م�ستقبلهم املهني. وفيما رف�ست 
الدكتورة بدرية توراين رئي�سة ق�سم العظام اأن ت�سهد ل�ساحلي تفاجاأت بالدكتور عبدالعزيز حمزة 
من بني �سهود النفي، وبهذا �سقط ال�سطفاف الطائفي الذي يدعون، فالدكتورة بدرية )�سيعية( 

خذلتني، والدكتور عبدالعزيز )�سني( اأن�سفني. 

توالت املفاجاآت علينا ومل تتوقف يف هذا اليوم املميز والغريب، ففي وقت ال�سرتاحة بني اجلل�سات 
وعند انتظارنا خارج قاعة املحكمة جاء عدد من ال�سرطة الع�سكرية وقاموا بتقدمي ال�سكولته لنا 
يف حادثة غريبة جدًا مل ن�ستوعبها ومل ندرك �سببها فتقدمي احللوى يعني الفرح والب�سمة لكننا يف 

املحكمة لنحاكم، فكيف لنا اأن نفرح اأو نبت�سم!!

ويف موقف اآخر كان مفاجئًا يل اأنا �سخ�سيا هو تقدم ال�سابط مازن بوحمود يل �سائال: هل تعرفني 
يا دكتور؟ فقلت: مالمح وجهك لي�ست بالغريبة عني، فرد: اأنا مازن بوحمود، مري�سك ول اأتعالج اإل 

لديك!! بعدها قام بتقبيلي، وعرفت لحقا باأنه عقيد ي�سغل من�سب رئي�س النيابة الع�سكرية.
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ومما اأثار ا�ستغرابي يف ذلك اليوم تخ�سي�س وقت اأكرث من املعتاد للجلو�س مع الأهل )ما يقارب 20 
دقيقة وهو وقت طويل جدا قيا�سا باللقاءات ال�سابقة التي ل تتعدى 10 دقائق(. حتدثت خالل اللقاء 
3-1 �سنوات ولبع�سنا  ال�سيد التي توقعت الأحكام �ستكون للبع�س من  مع زوجتي واملحامية جليلة 
الآخر من 5-3 �سنوات وهناك جمموعة منا �ستكون اأحكامهم من 10-7 �سنوات، وقالت: من املمكن 

اأي�سًا اأن تكون هناك اأحكام بالرباءة اأي�سا فال �سيء م�ستبعد اأبدا.

املفاجاأة التي مل نتوقعها..
بعد انتهائي من احلديث مع املحامية ت�ساءلت مرة اأخرى ملاذا مل يتم اأخذنا اإىل القاعة ب�سرعة كما 
هي العادة!! يف الواقع كنت قلقا جدا فالأمور يف ذلك اليوم بدت غريبة، لكن املحامية اأجابتني اأننا 

ننتظر قراءة قرارات املحكمة !! فاآثرت ال�سمت احرتامًا للمفاجاآت التي كانت �سمة اليوم.

فجاأة خرج علينا املقرر ليقراأ بع�س القرارات ذكر اأمورًا عدة، منها اإجراء الفح�س الطبي واأ�سياء 
بخ�سو�س طلب  اأما  قال:  ثم  �سيان،  الأمر  كان  بالن�سبة يل  اأ�ستوعبها،  مل  اأو  لها  التفت  اأخرى مل 

الإفراج، �سيتم الإفراج عن جميع املعتقلني!!

والبكاء  بال�سراخ  ت�سج  القاعة  فجاأة وجدت  لكني  للمقرر،  الأخرية  اأ�سمع اجلملة  يف احلقيقة مل 
فاأ�سابني الذهول. مل اأ�ستوعب ما قاله املقرر ومل اأكن متاأكدًا مما �سمعت، ف�سرت اأ�سرخ بال �سعور: 
اأحد ي�سمعني فال�سراخ والبكاء هما �سيدا املوقف،  اأ�سمع، ماذا قال؟ ماذا قال؟ مل يكن  اأن  اأريد 

فهمت اأنه الإفراج.

بالأح�سان،  زينب  وابنتي  زوجتي  تالقفتني  بعدما  خا�سة   خيال،  ل  حقيقة  يحدث  ما  باأن  اأيقنت 
كان بكاوؤهما ودموعهما ترجمة وا�سحة باأنه الإفراج ل �سواه، وبالرغم من اأنني يف البداية مل اأكن 
اأعي ما تعني كلمة الإفراج، وما يرتتب عليها، لكن الفرحة التي �ساهدتها على الوجوه ترجمت يل: 
اإفراج تعني احلرية ول �سيء غريها. اأظنني ا�ستوعبت اأخريًا، خررت �ساجدًا هلل. رّددت احلمد هلل 
وال�سكر هلل، رفعت راأ�سي، ووقفت يف املحكمة، جلت بناظري يف القاعة، تفح�ست الوجوه، اأب�سرت 
الدموع تن�ساب بغزارة، كانت دموع الفرح بال �سك، �سعرت حينها بفرحة غامرة تلفني من راأ�سي اإىل 
اأخم�س قدمي، ويف اأثناء ذلك جاءين اأخي غ�سان مهرول، قبلني، قال: قلت لك، قلت لك، قلت لك 
باأنهم �سيفرجون عنا، تابعت عيني جولتها بالقاعة، على البعد كانت حماميتي جليلة ال�سيد تبكي مع 
زمالئها، كانت دمعاتهم ترجمًة حية ملعنى النتظار، و�سبه النت�سار، للفرح والقدرة، ول�ستح�سار 
الفرح  امتدت عدوى  بل  واملحامني  الأهايل  الفرح على  يقت�سر  ياأتي. مل  اأن  دون  اأ�سهر  �سيء منذ 
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للحرا�س وال�سرطة املتواجدين معنا بالقاعة.

الفرح يبقى ناق�ساً..
اأخريا، ها اأنا من جديد طري حر، اأحمل الإن�سان الذي حافظت عليه رغم وعورة رحلة الأ�سهر ال�ستة 
ورغم وجعها، كان كل �سيء يف قاعة املحكمة قد توقف حينها، اختفت الأ�سوات، وبقي قلبي وحده 

يخفق بقوة.

عند خروجي من القاعة ح�سر احلزن، تذكرت رفاق �سجني، من تقا�سمت معهم مر احلياة الذي 
مل اأختربه يومًا، اأحزنني رحيلي وبقاوؤهم، فجميعهم مظلومون مثلي، قلت لنف�سي: ماذا ع�ساي اأن 
اأقول؟ كيف �ساأتركهم؟ هم من تقا�سموا معي مرارة ال�سجن والعذاب كيف اأفارقهم واأتركهم !! �سعور 

�سعب لزمني ول زال، لأنهم ل زالوا معتقلني.

يف الرحلة الأخرية بالبا�س، ويف طريق العودة اإىل �سجن احلو�س اجلاف، كان ال�سيد مرهون ين�سد 
ن�سيدًا خا�سًا بالإفراج، كان قد األفه مع زمالئه بالعنرب منذ اأ�سهر، لقد كان اليقني ي�سكنه، اأنهم من 
املفرجني، ويف الطريق الأخري، وقف الدكتور با�سم �سيف، معتذرًا لزمالئه، طالبًا مغفرتهم، عن 
كل الزلت التي حدثت، عن اللم التي رمبا ت�سبب بها دون اأن يق�سد، عن كل اأخطاء واأهواء نف�سه 

الب�سرية، طالبًا منهم املغفرة، واحلب.

ملاذا تركت اأخاك وحيداً؟!
امل�سري  الأوىل ل يجمعهما  للمرة  ال�سقيقان.  املحاكمات، يفرتق  وا�ستمرار  الإفراج  اأ�سهر من  بعد 
ذاته، يحكم على با�سم بال�سجن �ستة اأ�سهر كان قد ق�ساها كاملة، ويزج �سقيقه غ�سان يف ال�سجن 
لعام كامل. يف اإنك�سار حزين يتذكر با�سم حلم اأخيه غ�سان " الآن �سرت كلما اأتذكر هذه الليلة، يهتز 
يّف كل �سيء، كان ذلك بعد اأن مت نقلنا من التحقيقات اإىل احلو�س اجلاف، وبعد ما عاي�سناه من 
اأق�سى درجات الرعب وبعد قتل ال�سهيدين �سقر والع�سريي. كانت للتو قد فكت عن اأيدينا الأ�سفاد 
وعن اأعيننا الع�سابات، كنت عائدًا من العيادة الطبية، اأثناء مروري بزنزانة اأخي غ�سان، �سمح يل 
اأحد ال�سرطة الآ�سيويني اأن األقي التحية على اأخي غ�سان. ل اأعرف ملاذا مع اأين منعت من احلديث اأو 
التوا�سل مع اأخي طوال فرتة العتقال يف التحقيقات وكذلك الأ�سهر الأربعة فرتة احلو�س اجلاف. 
�سلمت على غ�سان وكان يبكي كثريًا. اأخذ يدي وقّبلها فقمت مبا�سرة بتقبيل يديه اأي�سًا. واأثناء بكائه 
قال يل: حلمت البارحة بابنتك اإ�سراء، كانت تبكي وتقول يل: ملاذا خرجت وتركت اأبي يف ال�سجن 

وحيدًا؟ 
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اأنا من  الأيام تخربين مبعناه، لقد كان  اأ�ستوعب ذلك احللم حينها، لكن ها هي  با�سم: مل  يكمل 
خرج، واأنا الذي تركت اأخي يف ال�سجن وحيدًا، هل اأكرث وجعًا من هذا؟!!

هام�ش:
العربية  باململكة  �سعود  املللك  بجامعة  الب�سري  الطب  در�س   )1964 )مواليد  �صيف  د.با�صم 
1987م. حاز على زمالة الكلية امللكية  ال�سلمانية الطبي يف العام  ال�سعودية. ان�سم للعمل مبجمع 
للجراحني يف جراحة العظام عام1996م. اأول ا�ست�ساري متخ�س�س يف جراحة الكتف واليد مبملكة 
البحرين. ن�سر العديد من البحوث الطبية يف الدوريات واملوؤترات العاملية. اأ�ستاذ م�ساعد يف كلية 
جراحة  وجمعية  العظام  لق�سم  �سابق   رئي�س   .)2011  1998-( العربي  اخلليج  بجامعة  الطب 
اإ�سابات  العظام البحرينية والحتاد البحريني للطب الريا�سي.ا�ستهر مبهارته يف جراحة وعالج 

املالعب بدول جمل�س التعاون اخلليجي.







 نبيل تمام والخروج على تجربة العتمة:
 أيها الصندوق.. لسَت آخر معاركي
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املر�س،  ب�سبب  بعدها  �سراحي  اأطلق  التعذيب،  زنازين  داخل  عاي�ستها  التي  فقط  اأيام  ثالثة  »هي 
لكنها كانت كافية لتفعل بي ما مل تفعله الغدد اللمفاوية اخلبيثة، هزمت الأوىل، والثانية ل تزال 

ترتّب�س بي، لكني �ساأهزمها يومًا حتمًا« نبيل ّتام

ال�سندوق ..
املّرة،  واإحباطاته وجتاربه  اآلمه  اأحدنا  يخبئ  ال�سندوق  منا �سندوقه اخلا�س، يف هذا  كل  داخل 
نف�سه  يجد  يدري،  اأن  دون  رمبا  لكنه  اإليها،  ت�سحبه  ل  كي  تفكريه  منطقة  عن  يعزلها  اأن  يحاول 
اأ�سريها. اإبقاء ال�سندوق مغلقًا لي�س حاًل، احلل هو فتحه على م�ساحة الكالم واملواجهة، لن نتجاوز 

ال�سندوق ما مل نتحّرر من قب�سته املحكمة يف داخلنا. 

لقائي  يطلب  اأن  قبل  �سامتًا  يبقى  اأن  اآثر   ،2011 ابريل   13 املعتقل يف  من  تام  نبيل  بعد خروج 
بعد قرابة ال�سهر، ظننت اأنه قرر فتح جتربة �سجنه على الكالم بعد الإحلاح املتكرر مني، لكنه مل 

يطلبني لذلك، »ما زال الوقت مبكرًا على الكالم عن جتربتي الق�سرية داخل ال�سجن« قال. 

كان املو�سوع الذي طلبني له خمتلف: » التعذيب النف�سي واجل�سدي الذي يتعّر�س له املعتقلون يرتك 
الإن�سانية  التعذيب املفرط واملذل واملهني واحلاط من الكرامة  اأثرًا �سلبيًا خطريًا داخل نفو�سهم، 
ل ميكن اأن مُيحى من الداخل ب�سهولة، هذا الأثر اإذا بقي دون عالج �سيتمكن من هزمية �ساحبه 
من الداخل، ورمبا �سيجعله ينهار اأو يتعر�س لرد فعل �سيء، لي�س اجلميع قادرًا على جتاوز جتربته 
بنف�سه، هناك من يحتاج اإىل اإعادة تاأهيل ملعاجلة الأثر ال�سيء يف داخله، لهذا اأريد اأن اأُ�س�س جمعية 
لإعادة تاأهيل �سحايا التعذيب، اأريد اأن اأ�س�س لها الآن مع جمموعة من الأطباء واملخت�سني النف�سيني 
والزميالت  الزمالء  من  عدد  اإىل  حتدثت  لقد  املتطوعني،  والنا�سطني  والإعالميني  واحلقوقيني 

وحتم�سوا للفكرة، �سنوؤ�س�س لها الآن و�سنعلن عنها يف الوقت املنا�سب، لهذا طلبتك«.

راأيتها فكرة رائعة ومهمة جدًا، لكني مل اأعلم حينها اأن نبياًل كان يتحدث عن نف�سه اأي�سًا، بل اإنه كان 
يرى اإىل الآخرين من خالل اأثر جتربته نف�سه، كان ي�سعر اأنه اأحد هوؤلء الذين هم بحاجة لإعادة 
التاأهيل، اأنه اأحد املت�سررين نف�سيًا بعد هذه التجربة املذلة واملهينة واحلاّطة بالكرامة، لهذا اأراد 

اأن يوؤ�س�س م�سروعًا ي�سم جميع هوؤلء ويعاجلهم، مبا فيهم نف�سه. 

التاأهيل النف�سي..
مل تكن تلك هي املرة الأوىل التي يطرح فيها نبيل فكرة احلاجة اإىل »اإعادة تاأهيل«، ففي عام 2008 
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ان�سم اإىل الأمانة العامة للجمعية البحرينية حلقوق الإن�سان وتراأ�س جلنة مركز )الكرامة( لتاأهيل 
�سحايا العنف والتعذيب، وكان هدف عملها هو هذا تامًا.

يف 2011، بداأ نبيل العمل على تنفيذ فكرته مع جمموعة الطبيبات الالآتي مت الإفراج عنهن، جل�سات 
اأ�سبوعية ا�ستمرت على مدى 10 اأ�سابيع، »كنت الرجل الوحيد بينهن، املفرج عنه الوحيد من الكادر 
اأجل  ومن  اأوًل،  اأنف�سكن  اأجل  من  اجلل�سات  هذه  اإىل  بحاجة  اأننت  لهن:  قلت  الرجال،  من  الطبي 
اأزواجكن الذين يق�سون خلف الق�سبان و�سيخرجون وهم يف اأم�س احلاجة اإىل قوتكن«. يعتقد نبيل 
اأن اجلل�سات مل تنجح كثريًا، مل تلَق جتاوبًا كافيًا من الطبيبات، ل تزال ثقافة املجموعات جديدة 
على جمتمعنا، بقيت الفكرة قيد التطوير. بع�سهم اأخذ الفكرة واأن�ساأ موؤ�س�سة حتمل الخت�سا�س 

نف�سه، مل يعباأ نبيل، كان الهدف بالن�سبة اإليه هو الأهم. 

حلقوق  البحرينية  اجلمعية  جلان  �سمن  النف�سي  للدعم  )رحاب(  جلنة  نبيل  يوؤ�س�س   2012 يف 
الإن�سان. مل يطلقها كموؤ�س�سة م�ستقلة بل اأبقاها حتت مظلة جمعية حقوق الإن�سان. تقّدم للعمل معه 
12 من ال�سباب املتطوعني املتخ�س�سني والعاملني يف حقل اخلدمة الجتماعية وعلم النف�س. هذه 
اللجنة توا�سل عملها حتى الآن بهدوء �سديد وبعيدًا عن الأ�سواء وال�سو�ساء، تنظم برامج زيارات 
املناطق  املعتقلني يف  تزور عوائل  الثانية ع�سرة �سباحًا،  العا�سرة وحتى  ال�ساعة  يوم �سبت من  كل 
والقرى املختلفة، جتل�س مع املت�سررين نف�سيًا ب�سكل فردي، وتعالج احلالت التي يت�سح اأنها بحاجة 

لإعادة التاأهيل النف�سي.

خلخلة ال�سندوق..
جتربة نبيل اخلا�سة بقيت حم�سورة داخل �سندوقه اخلا�س، رمبا لأنها تزامنت مع جتارب مرهقة 
اأخرى، تراكم التجارب املوؤملة يف وقت واحد يجعل الأمر اأكرث تعقيدًا. قلت له ذات مرة »اكتبها لكي 
تتحرر من عنف بقاياها فيك، فالكتابة فتح الداخل، وفتح الداخل حتريره«. وعدين، لكن العنف 

كان اأقوى، بقيت الكتابة موؤجلة.

تفا�سيل  يف  الدخول  ي�ستطع  مل  لكنه  وفعل،  جتربته،  كتابة  نبيل  قرر  املا�سي،  دي�سمرب  �سهر  يف 
جتربته، بقي واقفًا عند اأطرافها فقط، كان الت�سوي�س كبريًا، وال�سندوق ع�سي على الفتح، لهذا 
عندما انتهى من كتابة التجربة مل ي�سعر باإجناز الفتح، بل عا�س رد فعل ال�سندوق اأكرث، ولهذا كان 

ل بد من اجللو�س مع نبيل، وخلخلة اإحكام ال�سندوق بالقدر الذي اأمكن. 
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ميكننا اأن نقول اأنه منذ 2009 حتى الآن، ونبيل تام يف رحلة دوؤوبة لتتويج النت�سارات على كل ما 
هو �سرطاين، فـ«كل ما يباغتك اأو يقتحمك اأو ينت�سر فيك، لين�سئ كيانه على ح�ساب كيانك اخلا�س، 
هو �سرطان يجب ا�ستئ�ساله بال �سعف وبال خوف وبال تردد«. �ستتنوع اأ�سكال ال�سرطانات يف حياة 
نبيل، لكن تبقى كياناتها واحدة، وقب�ستها واحدة، وانت�سارها واحدًا، و�سيبقى حتدي ا�ستئ�سالها 

واحدًا. 

يف 2009 كان نبيل تام يف غزة يواجه غزو ال�سرطان ال�سهيوين، وعاد بعد اأن انت�سرت غزة، ويف 
2010 كان يف مواجهة جديدة مع �سرطان الغدد الليمفاوية، وعاد بعد اأن هزمها معنويًا، ويف 2011 
دخل جتربة غزو �سرطاين اآخر ل يزال يعاي�سها، ول يزال م�سرًا اأن ينت�سر عليها مهما كّلفه الأمر 

من معاناة وتعب، لكن لي�س ا�ست�سالمًا. 

قبل االعتقال..
يتذكر نبيل: »قبل ال�سربة الأوىل للدوار يف 17 فرباير، كنت مواظبًا على احل�سور يف اخليمة الطبية 
خ�سرتها  اخلا�سة،  عيادتي  من  والأدوية  واملعدات  الأجهزة  من  عددًا  لها  نقلت  وقد  يومي،  ب�سكل 
جميعها يف ذلك اليوم. بعد العودة الثانية للدوار مل اأواظب على احل�سور ب�سكل يومي، وذلك ب�سبب 

موعد جرعتي الكيماوية الرابعة يف �سهر مار�س، ولهذا ا�سطررت اإىل مالزمة البيت لأيام«.

»يف يوم 16 مار�س كنت داخل امل�ست�سفى، وعاي�ست حما�سرة ال�سلمانية بالدبابات والأ�سلحة وبقيت 
حمجوزًا مع الآخرين ملدة 4 اأيام، كنت حينها رئي�س ق�سم الأذن والأنف واحلنجرة، اأنام يف غرفة 
رئي�س الدائرة يف جناح 66 واأ�ستحم يف حمام املر�سى يف جناح 65، ومل يت�سَن يل اخلروج اإل يف 
�سهدت  عنه.  م�سوؤول  كنت  الذي  الطبي  الطاقم  جميع  خروج  من  تاأكدت  اأن  وبعد  اخلام�س  اليوم 
اعتقال الدكتور علي العكري ب�سكل وح�سي وفج من غرفة العمليات. و�سلت البيت وبادرت بالت�سال 
ب�سحيفة الو�سط البحرينية حيث اأبديت احتجاجي على الهجوم الع�سكري على امل�ست�سفى وقدمت 
ا�ستقالتي كرئي�س ق�سم يف وزارة ال�سحة احتجاجًا، وخاطبت هاتفيا الإذاعة الأ�سرتالية و�سرحت 

لهم ما حدث خالل احتجازنا يف امل�ست�سفى، وتهياأت لالعتقال«.

ثم اُختطفت..  
نظريًا  در�سًا  اأُعطي  العربي  اخلليج  جامعة  يف  كنت   2011 ابريل   11 الثنني  »�سباح  نبيل:  يكمل 
لطلبة ال�سنة ال�ساد�سة يف كلية الطب، اأعمل هناك يف من�سب اأ�ستاذ م�ساعد بدوام جزئي. وردين 
ات�سال هاتفي من مكتب الرئي�س التنفيذي ملجمع ال�سلمانية الطبي حل�سور اجتماع اإداري ال�ساعة 
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12 ظهرا. تواجدت على الوقت وكان حا�سرا معي 4 من ال�ست�ساريني وهم د.عارف رجب ود.�سهيد 
التنفيذي ونفى دعوته لالجتماع، توج�سنا  الرئي�س  ال�سماك. ح�سر  ف�سل ود.نبيل حميد ود.زهرة 
12-10 رجال م�سلحًا بلبا�س مدين )فعرفنا  العتقال، مل ميهلنا الوقت طوياًل، دخل علينا قرابة 
اأنهم من ق�سم املخابرات( اأخذوا هواتفنا وا�سطحبونا ملبنى التحقيقات العامة وبدون اأي اإخطار اأو 
اإبراز اإفادة بالقب�س علينا، لهذا اعتربته اختطافا يف و�سح النهار ومن مبنى عام و�سرح طبي عام 

واأمام ب�سر املدير التنفيذي للم�ست�سفى واآخرين من الإدارة واملوظفني«.

فائزون يف جائزة التعذيب..
»يف مبنى التحقيقات بالعدلية، التعذيب وجبات م�ستمرة طوال اليوم، التخمة فيها هي الأ�سل، كنت 
اأ�سعر بجمجمتي ترجت بني اأيديهم وخمي يتبعرث، تباغتني �سربة موجعة على كليتي اليمنى، اأتلوى اأملًا 
فيزيدونني �سربًا، كان مطلوبًا مني العرتاف باأن الطواقم الطبية هم من اأدخلوا الأ�سلحة النارية 
اإىل غرف العمليات بامل�ست�سفى واأننا نحن من و�ّسع جرح ال�سهيد عبد الر�سا بوحميد وقتله، وكان 
جوابي: اأنتم من فعل هذا، ودفعت ثمن جوابي غاليا من التعذيب وال�سرب وال�ستم والركل يف كل 

اأنحاء ج�سدي«.

بعد خروجي من املعتقل، لم أكن أستطع حتى املرور قرب مبنى التحقيقات سيىء الصيت.
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»ل ميكنك اأن تدرك معنى التلّذذ مبمار�سة التعذيب ما مل تر ذلك بنف�سك يف معتقالت التعذيب. 
لقد كانوا يتلذذون باإهانتنا وتعذيبنا، وكان كل واحٍد منهم يحاول اأن ُيري الآخرين اأنه الأكرث مهارة 
يف الإذلل، كان التناف�س قويًا، واجلميع متفوقون يف مهّمة الذلل، اجلميع فائٌز يف جائزة التعذيب 
تقل  الذي  معذبك  �سيقف  اأكرث،  كرامتنا  من  احلط  يف  المعان  كان  اأطباء  ولأننا  وح�سية.  الأكرث 
�سهادته عن الثانوية العامة، و�سي�سّفهك بعبارات مل ت�سمعها اأو تتلفظ بها يف حياتك لفرط �سوقيتها، 
امللكي، و�سيمعن يف �سربك  ال�سالم  تن�سد  واأن  اأو م�سيتهم،  اأ�سوات احليوانات  تقلد  اأن  و�سياأمرك 
واأنت تقوم بكل هذا، واأنت ل ت�سّدق اأن هذا يحدث لك اأنت، اأنت الذي ق�سيت عمرك حمل فخر 
وطنك واأهلك ونا�سك ونف�سك! اأنت الذي مل تعرف يومًا �سوى منح النا�س اأن يعي�سوا حياتهم ب�سحة 

اأف�سل، وباأمان نف�سي اأكرث! اأنت اليوم ل�ست نف�سك!«.

قتلناه ورمينا جثته..
كان نبيل ينتظر جرعته الكيماوية يف �سهر مايو، اأي بعد قرابة اأ�سبوعني من تاريخ اعتقاله. يقول 
اأي   ،2 درجة  اإىل  لدي  املناعة منخف�سة  البي�ساء،  الدم  كرات  »لدي هبوط حاد يف عدد  ملعذبيه: 
التهاب اأتعر�س له قد اأموت ب�سببه، واإذا مت �ستتحملون اأنتم امل�سوؤولية«. ياأتي اجلواب: »ي�سيبك 

التهاب؟! هذا هو املطلوب، اإن�ساهلل توت يا خاين يا �سفوي يا بن املتعة يا......«. 

لأخذ  الأورام  مركز  اإىل  ياأخذوين  اأن  ال�سروري  »من  نبيل:  فيخربه  حويل،  بن  مبارك  معه  يحّقق 
جرعتي الكيماوية«، فريد عليه الأخري: »ما يف جرعة، اإحنا بنخليك توت هني«. 

عينه امل�سّمدة ل تكنه من روؤية وجه معذبه وهو يعرتف ب�سيغة تهديد: »�سفت اجلثة املرمية يف 
الزبالة اللي يف �سار؟ هذا اإحنا اللي قتلناه ورميناه هناك، وبن�سوي فيكم نف�س ال�سيء«. كان املعّذب 
ي�سري اإىل جثة ال�سهيد �سيد حميد حمفوظ الذي افتقده اأهله ليومني قبل اأن ُيعرث عليه ملقى عند 
�سيارته قريبًا من حمطة �سار، وذلك يف 6 اأبريل، اأي قبل اعتقال نبيل باأيام، �سبقها اأي�سًا العثور على 
جثة ال�سهيد هاين عبد العزيز، ملقاة حتت اإحدى البنايات يف منطقة البالد القدمي يف 24 مار�س، 
ترك ينزف حد املوت متاأثرًا بطلقات الر�سا�س الن�سطاري. يف ذلك الوقت، كانت �سهوة القتل عند 

النظام، اأو�سكت اأن ت�سري ُعرفًا، لو ل اأن اأوقفها ال�ستنكار العاملي وال�سغط الدويل.

�سورة طفلي اإرم..
ي�ساب نبيل بالإرهاق ال�سديد وينقل اإىل عيادة القلعة، توؤخذ عينات من الدم، تخطيط القلب يظهر 
3 �ساعات تقريبا،  اأوردتي وجل�ست ملدة  اأن �سغط الدم لي�س منتظمًا »مت و�سع �سائل اجللوكوز يف 
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املياه.  لدورة  والذهاب  اجللو�س  من  فيها  تكنت  التوقيف،  يف  ق�سيتها  �ساعات  اأف�سل  تلك  كانت 
اأعادوين بعدها للتوقيف، حيث اجلميع ل يزال واقفًا م�سّمد العينني، وعدت للوقوف يف ذلك املكان 

الذي تفوح منه رائحة الكافور املزعج، ول ي�سمح لنا بالكالم اإل وتنهال علينا اللكمات«.

يف عتمة املعتقل، وج�سده املنهك من �سّدة التعذيب، يرفع نبيل راأ�سه اإىل الأعلى وعيناه م�سّمدتان، 
ل �سيء يلوح يف الأفق غري �سواد اأرعن وانتقام اأهوج، كل �سيء ي�سري نحو جمهول موح�س وكئيب، هل 
�ستكون النهاية هنا؟ تكاد قوى نبيل تن�سحب نحو النهيار، لكنه يتدارك نف�سه ب�سرعة، ينف�س راأ�سه 
ليخرج الأفكار ال�سوداء، يوغل يف النظر داخل ع�سابته احلالكة، ها هو يرى وجهًا �سغريًا يبت�سم له، 
يتاأمل جيدًا، اإنه وجه ابنه الأ�سغر اإرم )9�سنوات(. يتذكر نبيل كم كّلف قدوم ابنه اإرم اإىل احلياة، 
مل يكن ذلك �سهاًل اأبدًا »كان كان لدينا ه�سام فقط، مررنا بعدة جتارب حمل مل ي�ساأ لها اأن تكتمل، 
10 �سنوات هو  10000 دولر.  اإرم  4 بنات. كلفنا قدوم  الأولد يجه�سون والبنات ميوتون، دفنُت 
فارق العمر بني ه�سام واإرم. عملنا تلقيحَا �سناعيَا وكان نتيجة احلمل تواأم بنت وولد. لكن بعد 26 
اأ�سبوعًا من احلمل اأخربنا الطبيب اأن البنت ماتت. الطبيبة فريال الدعي�سي )هاجرت اإىل بريطانيا 
ب�سبب الو�سع الأمني( اأنقذت اإرم بعملية جراحية من املوت. مدين اأنا لها بذلك، اأطلقنا عليه ا�سم 
)اإرم( رغم اأنه ا�سم لفتاة. كان �سغريًا جدًا وو�سع يف احلا�سنة   ملدة �سهر ون�سف. كنت اأجل�س 
معه يوميًا ل�ساعات قبل فرتة دوامي وبعدها. يف تلك الليلة داخل املعتقل �سورة اإرم وابت�سمت، قلت 
لنف�سي: لقد وقفت مع اإرم يف حمنته، و�سيقف هو معي يف حمنتي و�سيقويني، مل يخذلني اإرم، كان 

ل�سورته دور كبري يف �سمودي ومنعي من النهيار«

هكذا خرجت من املعتقل..
التعذيب  ق�ستا حتت  العامل، �سحيتان  اأمام  حُمِرجًا  ي�سري  بداأ  النظام  و�سع  كان  الوقت  ذلك  يف 
داخل املعتقالت هما زكريا الع�سريي )9 ابريل(، وعبد الكرمي فخراوي )11 ابريل(. مل يعد الأمر 
يحتمل ف�سيحة ثالثة اأمام العامل. ولأن نبياًل يف حالة من �سعف املناعة قد توؤدي به اإىل املوت يف اأية 
حلظة، كان ل بد من الإفراج عنه جتنبًا لف�سيحة حمتملة. هكذا اأفرج عن نبيل تام يف 13 اإبريل 
بكفالة مادية قدرها 3000 دينار. »لأول مرة اكت�سف اأن البتالء مبر�س خطري كال�سرطان، قد يكون 

�سببًا للنجاة من بالء اأ�سّد خطورة و�سراوة هو املوت حتت التعذيب«.

مل يبق نبيل طوياًل يف املعتقل اإذًا »هي ثالثة اأيام فقط التي عاي�ستها داخل زنازين التعذيب، لكنها 
كانت كافية لتفعل بي ما مل تفعله الغدد اللمفاوية اخلبيثة، هزمت الأوىل، والثانية ل زالت ترتّب�س 
والتفكري«  الذهن  »م�سو�س  يخرج  التعّمق،  الكثرية  واملتزنة  الهادئة  ب�سخ�سيته  املعروف  نبيل  بي«. 
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هكذا يروي عن نف�سه، ي�سيف »ال�سرب املربح واملتوا�سل على راأ�سي اأثر على ذاكرتي، كما اأثر على 
و�سوح الروؤية عندي يف الن�سج يف التفكري، ودون اأن اأعي �سرت عدوانيًا و�سر�سًا يف الأيام الأوىل، 
يكفي اأن تعرفوا اأنني وزوجتي تطلقنا بعد اأ�سبوع من خروجي من املعتقل، نعم كانت هناك مقدمات 

�سابقة، لكن مل ت�سل اإىل هذا احلد، حالتي بعد ال�سجن كانت هي الق�ّسة«. 
ملاذا خرجت؟

»بعد خروجي مبا�سرة بداأت اأعي�س حالت من النهيار النف�سي، لكني يف كل مرة اأعيد تفكريي كي 
اأخرج منها اإىل منطقة اإيجابية، كانت واحدة من حالت انهياري هي �سعوري باخليانة، كنت الرجل 
يقتلني،  بالذنب  �سعورًا  الن�ساء. كان  الباقي كلهن من  الطبي،  الكادر  اأفرج عنه من  الذي  الوحيد 
بقيت ليلة كاملة اأ�سارع نف�سي لأخرج من هذا التفكري ال�سلبي واملحبط، وعند الفجر ملحت يل بارقة 
املعتقل  اأخرج من  اهلل  وجعلني  املعتقل،  اأخرج من  لكي  لقد جعلني اهلل مري�سًا  �سوء: هي هكذا، 
لأعمل من اأجل زمالئي يف الداخل، ل بد من اأحد يف اخلارج ليعمل من اأجل الباقني، هذه هي مهّمتي 
التي اأخرجني القدر من اأجلها، اخليانة هي اأن اأن�سغل عن هذا الدور، واأل اأبذل كل ما اأ�ستطيع يف 
هذا الجتاه. كانت هذه البارقة كافية لتخرجني من حالة انهياري حلالة خمتلفة تامًا، لقد عرفت 

ما يجب علي فعله، ومنذ ذلك اليوم مل اأبارح مهمتي قيد �سعرة«. 

لأطباء  زوجات  منهن  )عدد  عنهن  املفرج  الطبيبات  مع  نبيل  بداأها  التي  التاأهيل  اإعادة  جل�سات 
معتقلني(، كانت جزءًا من هذه امل�سوؤولية التي و�سعها على عاتقه، وقد اأثارت هذه ال�سرارة اإحدى 
الطبيبات )زوجة طبيب معتقل(، عندما زارته يف عيادته اخلا�سة التي اأعاد فتحها يف �سيف 2011، 

وقالت له بقلق كبري وانهيار: نبيل، ماذا نفعل لأزواجنا عندما يخرجون؟ �سعر باأنه م�سوؤول اأكرث.

االأثر الرجعي..
يحرره  ذلك مل  اأن  اإل  الطبي،  الكادر  اأجل  من  للعمل  فيه  نف�سه  نبيل  اأغرق  الذي  الن�سغال  ورغم 
يهزه  والذكريات  بال�سور  املثقل  ال�سريط  يزال  ل  للتجربة،  الرجعي  والأثر  ال�سندوق  قب�سة  من 
الفجر  عند  �سحوت  باأيام،  اعتقايل  قبل   « ب�سهولة،  على جتاوزه  قادر  يزال غري  ول  الداخل،  من 
بيتًا  اأجياب �سرطة تهاجم   5 النافذة، �ساهدت  اإىل  على �سوت حركة يف اخلارج، ذهبت مبا�سرة 
اأحلظ  الذي مل نكن معتادين عليه حينها، مل  امل�سهد  قريبًا منا، بقيت مت�سمرًا يف رعب من هول 
اأن 5 م�سلحني اآخرين كانوا يقفون حتت نافذتي مبا�سرة. هذا امل�سهد ل يذهب عن ذاكرتي. ورغم 
الليايل يف  اأ�ستيقظ معظم  اأزال  اأين ل  اإل  �سار،  الآن يف �سقة يف منطقة  واأ�سكن  البيت  اأين تركت 
الوقت نف�سه، اأطل من النافذة اإىل اخلارج، وجتتاحني نوبات بكاء« نعم ل تتعجبوا، هكذا يفعل الأثر 
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الرجعي للتجربة ال�سيئة داخل النف�س الب�سرية. 

فتح ال�سندوق..
مل يكن �سهاًل على نبيل البوح بهذا، رغم اأنه يعلم تامًا اأن فتح الكالم هو جزء من اإعادة تاأهيل 
الذات، لكن املعرفة ت�سطدم بال�سندوق الذي يظل يقاوم املواجهة. يف حواري الأخري معه قبل كتابة 
واأرى الكالم يف عينيه وهما  الأ�سئلة مفتوحة، كان يع�سر نف�سه ليجيب  التجربة بقيت بع�س  هذه 
حتتقنان بالدموع لكنه لي�ستطيع اإخراجه، فاأغري ال�سوؤال. لكن كما هي عادته، يقّرر نبيل اأن يواجه 
لينت�سر، هكذا تعّلم، وهكذا عّود نف�سه: »من هزم ال�سرطان �سوف لن يهزمه هذا ال�سندوق اللعني، 
اإنها م�ساألة وقت فقط وقد جنحت بالفعل يف اإحداث بع�س الفتحات يف �سندوقي، ولن اأتوقف حتى 

اأه�سمه بالكامل يف داخلي«. 
 

ي�سيف نبيل: »بعد خروجي من املعتقل، مل اأكن اأ�ستطيع حتى املرور قرب مبنى التحقيقات �سيىء 
ال�سيت، كان جمرد املرور يجعلني اأ�ستح�سر كل ال�سور املوؤملة واأعي�س و�سعًا نف�سيًا �سيئًا جدًا، بقيت 
�سهورًا قبل اأن اأتكن من املواجهة. بداأت اأقود �سيارتي اإىل هذا املبنى، اأوقفها يف مكان قريب مواجه 
له تامًا، واأبقى مركزًا ب�سري عليه ملدة طويلة، مل يكن الأمر �سهاًل، كنت اأعاين كثريًا كي اأ�سمد، 
اأجتاوز عقدة هذا  6 �سهور كي  ا�ستغرق الأمر مني قرابة  اأخريًا تكنت من النت�سار عليه،  لكني 

املكان فقط« 

النف�سي، ميار�س  الداخلي وهدوءه  توازنه  ي�ستعيد  اأن  اأجل  التاأمل من  دورات يف  الآن  نبيل  يح�سر 
التاأمل، يقراأ الكثري من الكتب ذات العالقة بالتفكري الإيجابي، يوؤمن اأنه �سيهزم ما تبقى من اأثر 
املعتقل يف داخله، واأن تطلب الأمر بع�س الوقت، يعمل بال هوادة مع فريق املتطوعني يف م�سروعه 
يف جلنة )رحاب( لإعادة تاأهيل �سحايا العنف والتعذيب، ويعمل بال هوادة اأي�سًا للدفاع عن حرية 
بقيت  واإن  اأجلهم  من  »�ساأعمل  املعتقل  داخل  اجلائرة  العقوبات  يق�سون  يزالون  ل  الذين  زمالئه 
ر يف حق زمالء املهنة، و�ساأبقى اأعمل من اأجل الق�سية  وحدي يف النهاية، لن اأعتب على اأحد اإن ق�سّ

التي اأوؤمن بها، وهذا يكفيني«. 
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م�سر  بجمهورية  �سم�س  عني  بجامعة  الطب  كلية  خريج    ،1961 مواليد  متام،  ح�صن  د.نبيل 
العربية 1984، طبيب يف وزارة ال�سحة من 1986، زميل كلية اجلراحني امللكية يف اإدنربة 1995، 
جممع  يف   2000 من  ال�سوتيات  عيادة  تاأ�سي�س   ،1999 من  واحلنجرة  والأذن  الأنف  ا�ست�ساري 
ال�سلمانية الطبي، حا�سل على دبلوما اإدارة الرعاية ال�سحية من دبلن 2002، ع�سو جمعية الأطباء 
الإن�سان،  حلقوق  البحرينية  واجلمعية  الدميوقراطي،  الوطني  العمل  جمعية  ع�سو  البحرينية، 
واملر�سد البحريني حلقوق الإن�سان، واجلمعية البحرينية ملقاومة التطبيع �سد الكيان ال�سهيوين، 
واجلمعية اخلليجية لالأنف والأذن واحلنجرة، امل�ست�سار الإقليمي لالأوملبياد اخلا�س الدويل لل�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.







مالحق
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ملحق )1( 
جدول باأهم الأحداث املتعلقة بق�صية الكادر الطبي

14 فبراير 2011
اإح�سار ال�سهيد علي م�سيمع اإىل م�ست�سفى ال�سلمانية مقتوًل بر�سا�س ال�سوزن على يد 

قوات الأمن.
1

15 فبراير 2011
اإح�سار ال�سهيد فا�سل املرتوك اإىل م�ست�سفى ال�سلمانية مقتوًل بر�سا�س ال�سوزن علي 

يد قوات الأمن.
2

17 فبراير 2011
بعد  ال�سلمانية  م�ست�سفى  اإىل  �سهداء   4 بينهم  وامل�سابني،  من اجلرحى  املئات  و�سول 

هجوم قوات الأمن على الدوار فجرًا.
3

17 فبراير 2011
الأمن  قوات  قبل  من  �سربه  جراء  خطرية  لإ�سابات  العكري  �سادق  الدكتور  تعر�س 

عندما كان مناوبًا يف اخليمة الطبية يف الدوار.
4

17 فبراير 2011
اعتداء قوات الأمن على عدد من ال�سعافات التي كانت ذاهبة لح�سار امل�سابني من 

الدوار.
5

17 فبراير 2011
خروج  ومنع  الطبية  الطواقم  على  بالعتداء  منددة  م�سرية  يف  يخرج  الطبي  الكادر 

ال�سعاف لح�سار امل�سابني.
6

18 فبراير 2011
الكادر الطبي ينظم اعت�سامًا يف باحة الطوارئ لالأ�سباب ال�سابقة ومطالبًا با�ستقالة 

وزير ال�سحة.
7

18 فبراير 2011
بينهم  البحريني،  يد اجلي�س  علي  �سقطوا  واجلرحى،  امل�سابني  كبري من  و�سول عدد 

اإ�سابات قاتلة بالر�سا�س احلي.
8

تعديل وزاري يخرج وزير ال�سحة في�سل احلمر من الت�سكيلة الوزارية 25 فبراير2011  9

13 مارس 2011
و�سول عدد كبري من الإ�سابات جراء الهجوم على املعت�سمني يف املرفاأ املايل واجلامعة 

وانت�سار البلطجية يف خمتلف اأنحاء البحرين.
10

15 مارس 2011
و�سول اأعداد كبرية من الإ�سابات اخلطرية بعد الهجوم على قرية �سرتة، وتفجري راأ�س 

ال�سهيد فرحان والإعتداء على الطواقم الطبية التي حاولت اإ�سعاف امل�سابني.
11

16 مارس 2011
والعتداء  قبل اجلي�س  ال�سلمانية من  الدوار وحما�سرة م�ست�سفى  الثاين على  الهجوم 
من  النا�س  ومنع  ال�سحية،  املراكز  ويف  امل�ست�سفى  بوابات  اأمام  الطبية  الطواقم  على 

الدخول اأو اخلروج من امل�ست�سفى. 
12
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16 مارس 2011

ا�ستقالة وزير ال�سحة نزار البحارنة من من�سبه بعد عجزه عن القيام مبهامه، وقال 
البحارنة يف ت�سريح جلريدة الو�سط اإنه ي�ستقيل من من�سبه كوزير لل�سحة، وذلك بعد 
ا�ستغاثات متكررة ملجمع ال�سلمانية الطبي، وعلى رغم وجود الوزير مل ي�ستطع املجمع 

تقدمي خدماته. 

13

17 مارس 2011 اعتقال د. علي العكري ود. حممود اأ�سغر من م�ست�سفى ال�سلمانية الطبي 14

19 مارس 2011 اعتقال كل من د. ندى �سيف ود.غ�سان �سيف ود. با�سم �سيف. 15

24 مارس 2011 تعيني فاطمة البلو�سي وزيرة التنمية الجتماعية، قائم باأعمال وزير ال�سحة 16

26 مارس 2011 اإيقاف رواتب جمموعة من الأطباء ال�ست�ساريني 17

1 ابريل 2011 اعتقال كل من د. عبد اخلالق العريبي و د. نادر ديواين  18

5 ابريل 2011 اعتقال كل من د. جليلة العايل ورول ال�سفار  19

6 ابريل 2011
وتعيني  املنتخب.  ال�سرعي  البحرينية  الأطباء  جمعية  اإدارة  ملجل�س  التنمية  وزارة  حل 
الأ�سنان هالة �سليبيخ  الأن�ساري وع�سوية طبيبات  نبيل  برئا�سة  اإدارة موؤقت  جمل�س 

ورمي الفايز.
20

7 ابريل 2011 بدء التحقيقات وتوقيف كثري من الأطباء واملمر�سني عن العمل 21

11 ابريل 2011
اعتقال د. زهرة ال�سماك، د. عبد ال�سهيد ف�سل، د. نبيل تام، د.نبيل حميد، د.عارف 

رجب.
22

17 ابريل 2011 اعتقال د. فاطمة حاجي 23

29 ابريل 2011 اعتقال الدكتور ح�سن التوبالين 24

26 ابريل 2011

على  ترد  ال�سحة  وزير  باأعمال  القائم  الجتماعية  التنمية  وزيرة  البلو�سي  فاطمة 
تقرير العفو الدولية حول حالت توقيف الأطباء واملمر�سات واملحا�سرين: التحقيقات 
القانونية اأظهرت وجود اأدلة على تورطهم يف اأن�سطة اإجرامية من قبيل التحري�س على 
العنف اأو الكراهية، ورف�س تقدمي اخلدمة الطبية لأ�سباب �سيا�سية وطائفية، التزييف 

العمدي للمر�سى واجلرحى دون الأخذ يف العتبار اأو�ساعهم ال�سحية.

25

30 ابريل 2011 اإطالق �سراح د.جليلة العايل 26
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3 مايو 2011

وزيرة ال�سحة ووزير العدل يعقدان موؤترًا �سحافيًا يوؤكدان فيها امتالك الأدلة الكافية 
جروح  وتو�سيع  ال�سلمانية  م�ست�سفى  باحتالل  الطبي  الكادر  من  املعتقلني  احتالل  على 
الكادر  حماكمة  بدء  )قبل  الآ�سيويني  واختطاف  الأ�سلحة  وحيازة  وقتلهم  املا�سبني 

الطبي(.

27

4 مايو 2011
نرية  ال�سرياوي،  نهاد  ال�سماك،د.  زهرة  د.  املعتقالت:  الطبيبات  �سراح  اإطالق 

�سرحان،خلود الدرازي، خلود ال�سياد، د. ندى �سيف. 
28

8 مايو 2011 اإطالق �سراح د.فاطمة حاجي، واعتقال د. جناح خليل 29

6 يونيو 2011
مت  ل�سنة2011،  رقم191  الق�سية  الطبي،  للكادر  الع�سكرية  املحكمة  جل�سات  اأوىل 

تق�سيم الكادر اإىل جمموعتني ق�سية جنح وق�سية جنايات.
30

14يوليو2011

هاجمت جمموعة من اأطباء جمعية الأطباء بقيادة نبيل الأن�ساري، املوؤتر ال�سحفي 
الذي عقده الوفد الإيرلندي يف قاعة فندق راماد يوم 14 يوليو/ توز.

وي�سم الوفد الإيرلندي اأع�ساء بارزين، منهم ع�سو الربملان الأوروبي ماريان هاركني، 
فيل،  فيانا  ال�سيوخ  جمل�س  وع�سو  اندروز،  ديفيد  اخلارجية  لل�سئون  ال�سابقه  والوزير 
وجراح العظام الربوفي�سور ماكورماك داميان، ونائب مدير منظمة فرونت لين حلقوق 

الإن�سان يف دبلن اأندرو اأندر�سون.

31

21 يوليو2011

اأر�سل الوفد اليرلندي الطبي ر�سالة خطية �سديدة اللهجة اإىل ملك البحرين، ووزير 
الخارجية واجلهات املعنية، وو�سف الوفد  يف الر�سالة رئي�س جمعية الأطباء املعني نبيل 
الأن�ساري باأنه عار على البحرين تعينيه رئي�سا جلمعية الأطباء التي حتمل �سمعة طيبة 

منذ اإن�سائها قبل اأكرث من ربع قرن.

32

20 أغسطس 2011 التقاء ال�سيد حممود ب�سيوين بروىل ال�سفار ووعدها بالإفراج 33

21 أغسطس 2011 الإفراج عن رول ال�سفار 34

23 أغسطس 2011 التقاء ال�سيد حممود ب�سيوين بالكادر الطبي املتبقي يف ال�سجن  35

7 سبتمبر 2011 اخالء �سبيل عدد من معتقلي الكادر الطبي من الرجال  36

29 سبتمبر 2011
بعقوبات  عليهم  بال�سجن  الطبي وحتكم  الكادر  تدين جميع  الوطنية  ال�سالمة  حمكمة 

ترتاوح بني 5-15 �سنة �سجن. 
37
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16إبريل2012

حماكمة  اإلغاء  اإىل  �سولوم،  ريت�سارد  الإن�سان  حقوق  لأجل  اأطباء  منظمة  مدير  دعاء 
الكادر الطبي وعرب عن ا�ستغرابه من اأن هناك 4 اأ�سخا�س من الكادر الطبي (الإداري 
ح�سن  والطبيب  امل�ستت،  اأحمد  وال�سيدلين  عا�سوري،  يون�س  املحرق  م�ست�سفى  يف 
48 من اأفراد الكادر الطبي  العرادي، واملمر�س ح�سن معتوق)، ممن لي�سوا �سمن الـ 

املتهمني بق�سايا جنائية وجنح، على رغم اأنهم تت حماكمتهم، بتهم �سبيهة.

38

24إبريل2012

عقد حمامو الكادر الطبي موؤترا �سحافيا  يف مقر اجلمعية البحرينية حلقوق الإن�سان 
لت�سريع  العدلية، قالوا فيه: هناك �سغوطًا وتدخالت من بع�س اجلهات احلكومية  يف 
وترية حماكمة الكادر الطبي بهدف التاأثري على العدالة والنتهاء من هذا امللف. وقال  
الق�سية  تعقيدات  من  اأ�سعب  الق�سية  هذه  عن  احلديث  اأن  اإىل  ر�سي  ح�سن  املحامي 
ذاتها، رغم انه لي�ست هناك ق�سية اأ�ساًل باملعنى القانوين... هناك اتهام واإدانة باأ�سياء 
مل حتدث وّجهتها النيابة الع�سكرية لالأطباء ثم ت�سكت بها النيابة العامة وهي متعلقة 

باحتالل مبنى عمومي.

39

14 يونيو 2012 حمكمة ال�ستئناف تدين 9 اأطباء وتربئ 9 وتوؤيد احلكم على 2 من الكادر الطبي 40

1 أكتوبر 2012 حمكمة التمييز توؤيد حكم حمكمة ال�ستئناف يف ق�سية الأطباء 41

2 أكتوبر 2012 القب�س على الأطباء املحكومني.  42

2 أكتوبر 2012 جمل�س اإدارة جمعية الأطباء غري ال�سرعي ي�سحب ع�سوية عدد من الأطباء املدانني. 43

5 أكتوبر 2012 عدد من الأطباء يعلنون ا�ستقالتهم اجلماعية من جمعية الأطباء غري ال�سرعية. 44

21 نوفمبر 2012 احلكم على جمموعة اجلنح من الكادر الطبي بال�سجن 3 �سهور 45

29 نوفمبر 2012 اخلدمة املدنية حتقق مع 4 اأطباء مت تربئتهم من الكادر الطبي. 46
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ملحق )2(

الأحكام ال�صادرة �صّد الكادر الطبي من املحكمة الع�صكرية ومن حمكمة ال�صتئناف 

الدكتور علي عي�صى من�صور العكري ا�صت�صاري جراحة عظام الأطفال 
حكمت عليه املحكمة الع�سكرية 15 �سنة

حكمت عليه حمكمة ال�ستئناف 5 �سنوات 
التهم التي وجهت اإليه: 

حاز بغري ترخي�س من اجلهة املخت�سة واأخفى �سالحني ناريني )بندقيتني اآليتني كال�سنكوف( . 1
وكان ذلك تنفيذا لغر�س اإرهابي.

حاز بغري ترخي�س واأخفى ذخائر مما ت�ستعمل يف ال�سالحني املبينني بالو�سف ال�سابق بغري اأن . 2
يكون مرخ�سا لهما يف حيازتهما وكان ذلك لغر�س اإرهابي.

حاز واأخفى اأ�سلحة بي�ساء دون اأن يكون هناك م�سوغ حلملها من �سرورة �سخ�سية اأو حرفية . 3
وكان ذلك تنفيذا لغر�س اإرهابي.

التابع . 4 الطبي  ال�سلمانية  جممع  على  هيمنوا  بان  عام  مبنى  احتالل  بالقوة  اآخرين  مع  حاول 
املهمة  واإدارته  اأق�سامه  جميع  على  و�سيطروا  وخمارجه  مداخله  يف  وحتكموا  ال�سحة  لوزارة 
وفر�سوا �سيطرتهم على العاملني به واأجربوهم على الن�سياع لأوامرهم وكان ذلك حتت وطاأة 
القوة والتهديد متاآزرين يف ذلك باأعداد غفرية من املتجمهرين امل�سلحني فيما حاز بع�سهم 

اأ�سلحة نارية وبي�ساء لإحكام هيمنتهم على املبنى على النحو املبني تف�سيال بالتحقيقات.
قول . 5 وكان ذلك  م�سروعة  وبو�سائل غري  بالقوة  الدولة  ال�سيا�سي يف  النظام  وتغيري  لقلب  ج  روَّ

وكتابة باإلقاء اخلطب يف جتمعات وم�سريات ون�سر بيانات على النحو املبني بالأوراق.
ب�سفتهم موظفني عموميني )اأطباء و ممر�سني و اإداريني بوزارة ال�سحة( ا�ستوىل بغري حق . 6

على الأدوية واملعدات الطبية املبينة و�سفا  وقيمة بالأوراق و اململوكة لوزارة ال�سحة وكان ذلك 
تنفيذا لغر�س اإرهابي ق�سدا منه ترويع الآمنني على النحو املبني بالأوراق.

اأذاع مع اآخرين عمدا اأخبارا وبيانات كاذبة ومغر�سة ب�ساأن عدد امل�سابني ونوعية اإ�ساباتهم . 7
مع علمهم بكذبها وكان من �ساأن ذلك ا�سطراب الأمن العام واإلقاء الرعب بني النا�س واإحلاق 

ال�سرر بامل�سلحة العامة على النحو املبني بالأوراق.
حّر�س مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء . 8

اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.
حّر�س مع اآخرين بطرق العالنية ويف مكان عام على بغ�س طائفة من النا�س وعلى الزدراء بها . 9
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على النحو املبني تف�سيال بالتحقيقات.
تعطيل . 10 �سلطة وظيفته يف  اآخرين  مع  ا�ستغل  الطبي  ال�سلمانية  ب�سفته موظفا عموميا مبجمع 

بالأوراق. املبني  النحو  على  الأوامر احلكومية  و  القرارات  و  اللوائح  و  القوانني  اأحكام   تنفيذ 

ارتكاب . 11 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتك   -
العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 

-  دعا ونّظم و�سارك يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك.
  ب�سفته من العاملني مبجال الطب والإ�سعاف امتنع مع اآخرين بدون عذر عن اإغاثة املر�سى . 12

وامل�سابني الذين ا�ستنجدوا بهم لعالجهم على النحو املبني بالأوراق.
  علم مع اآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذا لغر�س اإرهابي ومل يبلغوا ال�سلطة العامة . 13

فور علمهم بها على النحو املبني بالأوراق.

اإبراهيم الدم�صتاين - ممر�ض
حكمت عليه املحكمة الع�سكرية 15 �سنة

حكمت عليه حمكمة ال�ستئناف 3 �سنوات
التهم التي وجهت اإليه:

التابع . 1 الطبي  ال�سلمانية  جممع  على  هيمنوا  باأن  عام  مبنى  احتالل  بالقوة  اآخرين  مع  حاول 
املهمة  واإدارته  اأق�سامه  جميع  على  و�سيطروا  وخمارجه  مداخله  يف  وحتكموا  ال�سحة  لوزارة 
وفر�سوا �سيطرتهم على العاملني به واجربوهم على الن�سياع لأوامرهم وكان ذلك حتت وطاأة 
القوة والتهديد متاآزرين يف ذلك باأعداد غفرية من املتجمهرين امل�سلحني فيما حاز بع�سهم 

اأ�سلحة نارية وبي�ساء لإحكام هيمنتهم على املبنى على النحو املبني تف�سيال بالتحقيقات.
قول . 2 وكان ذلك  م�سروعة  وبو�سائل غري  بالقوة  الدولة  ال�سيا�سي يف  النظام  وتغيري  لقلب  ج  روَّ

وكتابة باإلقاء اخلطب يف جتمعات وم�سريات ون�سر بيانات على النحو املبني بالأوراق.
حّر�س مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء . 3

اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.
ارتكاب . 4 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتك   -

العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 
-  دعا ونّظم و�سارك يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك.

علم مع اآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذا لغر�س اإرهابي ومل يبلغوا ال�سلطة العامة . 5
فور علمهم بها على النحو املبني بالأوراق.
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الدكتور غ�صان اأحمد �صيف ا�صت�صاري جراحة الفم والوجه والفكني
حكمت عليه املحكمة الع�سكرية 15 �سنة

حكمت عليه حمكمة ال�ستئناف �سنة واحدة
التهم التي وجهت اإليه: 

التابع . 1 الطبي  ال�سلمانية  جممع  على  هيمنوا  بان  عام  مبنى  احتالل  بالقوة  اآخرين  مع  حاول 
املهمة  واإدارته  اأق�سامه  جميع  على  و�سيطروا  وخمارجه  مداخله  يف  وحتكموا  ال�سحة  لوزارة 
وفر�سوا �سيطرتهم على العاملني به واجربوهم على الن�سياع لأوامرهم وكان ذلك حتت وطاأة 
القوة والتهديد متاآزرين يف ذلك باأعداد غفرية من املتجمهرين امل�سلحني فيما حاز بع�سهم 

اأ�سلحة نارية وبي�ساء لإحكام هيمنتهم على املبنى على النحو املبني تف�سيال بالتحقيقات.
قول . 2 وكان ذلك  م�سروعة  وبو�سائل غري  بالقوة  الدولة  ال�سيا�سي يف  النظام  وتغيري  لقلب  ج  روَّ

وكتابة باإلقاء اخلطب يف جتمعات وم�سريات ون�سر بيانات على النحو املبني بالأوراق.
حجز بغري وجه حق قانوين وبالقوة والتهديد املجني عليهم املبينة اأ�سماوؤهم بالتحقيقات حال . 3

ارتكبت تلك اجلرمية  ال�سرطة وب�سبب وظيفتهم وقد  اأفراد  كون بع�سهم موظفا عموميا من 
تنفيذا لغر�س اإرهابي ق�سدا منه ترويع الآمنني.

ب�سفته من املوظفني العموميني )اأطباء و ممر�سني و اإداريني بوزارة ال�سحة( ا�ستوىل بغري . 4
حق على الأدوية واملعدات الطبية املبينة و�سفا  وقيمة بالأوراق و اململوكة لوزارة ال�سحة وكان 

ذلك تنفيذا لغر�س اإرهابي ق�سدا منه ترويع الآمنني على النحو املبني بالأوراق.
اأذاع مع اآخرين عمدا اأخبارا وبيانات كاذبة ومغر�سة ب�ساأن عدد امل�سابني ونوعية اإ�ساباتهم . 5

مع علمهم بكذبها وكان من �ساأن ذلك ا�سطراب الأمن العام واإلقاء الرعب بني النا�س واإحلاق 
ال�سرر بامل�سلحة العامة على النحو املبني بالأوراق.

حّر�س مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء . 6
اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.

حّر�س مع اآخرين بطرق العالنية ويف مكان عام على بغ�س طائفة من النا�س وعلى الزدراء بها . 7
على النحو املبني تف�سيال بالتحقيقات.

ارتكاب . 8 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتك   -
العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 

-  دعا ونّظم و�سارك يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك. 
ب�سفته من العاملني مبجال الطب والإ�سعاف امتنع مع اآخرين بدون عذر عن اإغاثة املر�سى . 9

وامل�سابني الذين ا�ستنجدوا بهم لعالجهم على النحو املبني بالأوراق.
علم مع اآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذا لغر�س اإرهابي ومل يبلغوا ال�سلطة العامة . 10
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فور علمهم بها على النحو املبني بالأوراق.

الدكتور �صعيد ال�صماهيجي اأخ�صائي طب وجراحة العيون
حكمت عليه املحكمة الع�سكرية 10 �سنة

حكمت عليه حمكمة ال�ستئناف �سنة واحدة
التهم التي وجهت اإليه: 

قول . 1 وكان ذلك  م�سروعة  وبو�سائل غري  بالقوة  الدولة  ال�سيا�سي يف  النظام  وتغيري  لقلب  ج  روَّ
وكتابة باإلقاء اخلطب يف جتمعات وم�سريات ون�سر بيانات على النحو املبني بالأوراق.

حجز بغري وجه حق قانوين وبالقوة والتهديد املجني عليهم املبينة اأ�سماوؤهم بالتحقيقات حال . 2
ارتكبت تلك اجلرمية  ال�سرطة وب�سبب وظيفتهم وقد  اأفراد  كون بع�سهم موظفا عموميا من 

تنفيذا لغر�س اإرهابي ق�سدا منه ترويع الآمنني.
اأذاع مع اآخرين عمدا اأخبارا وبيانات كاذبة ومغر�سة ب�ساأن عدد امل�سابني ونوعية اإ�ساباتهم . 3

مع علمهم بكذبها وكان من �ساأن ذلك ا�سطراب الأمن العام واإلقاء الرعب بني النا�س واإحلاق 
ال�سرر بامل�سلحة العامة على النحو املبني بالأوراق.

حّر�س مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء . 4
اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.

حّر�س مع اآخرين بطرق العالنية ويف مكان عام على بغ�س طائفة من النا�س وعلى الزدراء بها . 5
على النحو املبني تف�سيال بالتحقيقات.

ارتكاب . 6 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتك   -
العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 

-  دعا ونّظم و�سارك يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك. 
 ب�سفته من العاملني مبجال الطب والإ�سعاف امتنع مع اآخرين بدون عذر عن اإغاثة املر�سى . 7

وامل�سابني الذين ا�ستنجدوا بهم لعالجهم.
علم مع اآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذا لغر�س اإرهابي ومل يبلغوا ال�سلطة العامة . 8

فور علمهم بها على النحو املبني بالأوراق.
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الدكتور حممود اأ�صغر ا�صت�صاري جراحة الأطفال
حكمت عليه املحكمة الع�سكرية 10 �سنة
حكمت عليه حمكمة ال�ستئناف 6 اأ�سهر

التهم التي وجهت اإليه:
التابع . 1 الطبي  ال�سلمانية  جممع  على  هيمنوا  بان  عام  مبنى  احتالل  بالقوة  اآخرين  مع  حاول 

لوزارة ال�سحة وحتكموا يف مداخله وخمارجه و�سيطروا على جميع اأق�سامه واإدارته.
اأذاع مع اآخرين عمدا اأخبارا وبيانات كاذبة ومغر�سة ب�ساأن عدد امل�سابني ونوعية اإ�ساباتهم . 2

مع علمهم بكذبها وكان من �ساأن ذلك ا�سطراب الأمن العام واإلقاء الرعب بني النا�س واإحلاق 
ال�سرر بامل�سلحة العامة على النحو املبني بالأوراق.

حّر�س مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء . 3
اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.

ارتكاب . 4 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتك   -
العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 

- دعا ونّظم و�سارك يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك. 
علم مع اآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذا لغر�س اإرهابي ومل يبلغوا ال�سلطة العامة . 5

فور علمهم بها على النحو املبني بالأوراق.

�صياء ابراهيم جعفر ممر�صة عناية مركزة
حكمت عليها املحكمة الع�سكرية 5 �سنوات

حكمت عليها حمكمة ال�ستئناف �سهرين
التهم التي وجهت اإليها:

ب�سفتها من املوظفني العموميني )اأطباء و ممر�سني و اإداريني بوزارة ال�سحة( ا�ستولت بغري . 1
حق على الأدوية واملعدات الطبية املبينة و�سفا  وقيمة بالأوراق و اململوكة لوزارة ال�سحة وكان 

ذلك تنفيذا لغر�س اإرهابي ق�سدا منه ترويع الآمنني على النحو املبني بالأوراق.
حّر�ست مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء . 2

اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.
ارتكاب . 3 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتك   -

العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 
- دعت ونّظمت و�ساركت يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك

اأتلفت عمدا املنقولت اململوكة ملجمع ال�سلمانية الطبي التابع لوزارة ال�سحة وقد ارتكبت تلك . 4
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اجلرمية تنفيذا لغر�س اإرهابي ق�سدا منه ترويع الآمنني. 

الدكتور با�صم اأحمد �صيف ا�صت�صاري جراحة عظام
حكمت عليه املحكمة الع�سكرية 15 �سنة

حكمت عليه حمكمة ال�ستئناف �سهرًا واحدًا
التهم التي وجهت اإليه: 

التابع . 1 الطبي  ال�سلمانية  جممع  على  هيمنوا  بان  عام  مبنى  احتالل  بالقوة  اآخرين  مع  حاول 
املهمة  واإدارته  اأق�سامه  جميع  على  و�سيطروا  وخمارجه  مداخله  يف  وحتكموا  ال�سحة  لوزارة 
وفر�سوا �سيطرتهم على العاملني به واجربوهم على الن�سياع لأوامرهم وكان ذلك حتت وطاأة 
القوة والتهديد متاآزرين يف ذلك باأعداد غفرية من املتجمهرين امل�سلحني فيما حاز بع�سهم 

اأ�سلحة نارية وبي�ساء لإحكام هيمنتهم على املبنى على النحو املبني تف�سيال بالتحقيقات.
قول . 2 وكان ذلك  م�سروعة  وبو�سائل غري  بالقوة  الدولة  ال�سيا�سي يف  النظام  وتغيري  لقلب  ج  روَّ

وكتابة باإلقاء اخلطب يف جتمعات وم�سريات ون�سر بيانات على النحو املبني بالأوراق.
اأذاع مع اآخرين عمدا اأخبارا وبيانات كاذبة ومغر�سة ب�ساأن عدد امل�سابني ونوعية اإ�ساباتهم . 3

مع علمهم بكذبها وكان من �ساأن ذلك ا�سطراب الأمن العام واإلقاء الرعب بني النا�س واإحلاق 
ال�سرر بامل�سلحة العامة على النحو املبني بالأوراق.

حّر�س مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء . 4
اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.

ارتكاب . 5 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتك   -
العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 

- دعا ونّظم و�سارك يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك. 
علم مع اآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذا لغر�س اإرهابي ومل يبلغوا ال�سلطة العامة . 6

فور علمهم بها على النحو املبني بالأوراق.

الدكتور عبد اخلالق العريبي اأخ�صائي اأمرا�ض الروماتيزم
حكمت عليه املحكمة الع�سكرية 15 �سنة

حكمت عليه حمكمة ال�ستئناف �سهًرا واحًدا
التهم التي وجهت اإليه: 

التابع . 1 الطبي  ال�سلمانية  جممع  على  هيمنوا  بان  عام  مبنى  احتالل  بالقوة  اآخرين  مع  حاول 
املهمة  واإدارته  اأق�سامه  جميع  على  و�سيطروا  وخمارجه  مداخله  يف  وحتكموا  ال�سحة  لوزارة 
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وفر�سوا �سيطرتهم على العاملني به واجربوهم على الن�سياع لأوامرهم وكان ذلك حتت وطاأة 
القوة والتهديد متاآزرين يف ذلك باأعداد غفرية من املتجمهرين امل�سلحني فيما حاز بع�سهم 

اأ�سلحة نارية وبي�ساء لإحكام هيمنتهم على املبنى على النحو املبني تف�سيال بالتحقيقات.
قول . 2 وكان ذلك  م�سروعة  وبو�سائل غري  بالقوة  الدولة  ال�سيا�سي يف  النظام  وتغيري  لقلب  ج  روَّ

وكتابة باإلقاء اخلطب يف جتمعات وم�سريات ون�سر بيانات على النحو املبني بالأوراق.
اأذاع مع اآخرين عمدا اأخبارا وبيانات كاذبة ومغر�سة ب�ساأن عدد امل�سابني ونوعية اإ�ساباتهم . 3

مع علمهم بكذبها وكان من �ساأن ذلك ا�سطراب الأمن العام واإلقاء الرعب بني النا�س واإحلاق 
ال�سرر بامل�سلحة العامة على النحو املبني بالأوراق.

حّر�س مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء . 4
اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.

ارتكاب . 5 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتك   -
العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 

- دعا ونّظم و�سارك يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك. 
علم مع اآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذا لغر�س اإرهابي ومل يبلغوا ال�سلطة العامة . 6

فور علمهم بها على النحو املبني بالأوراق.
ب�سفته من املوظفني العموميني )اأطباء و ممر�سني و اإداريني بوزارة ال�سحة( ا�ستوىل بغري . 7

حق على الأدوية واملعدات الطبية املبينة و�سفا  وقيمة بالأوراق و اململوكة لوزارة ال�سحة وكان 
ذلك تنفيذا لغر�س اإرهابي ق�سدا منه ترويع الآمنني على النحو املبني بالأوراق.

ب�سفته من العاملني مبجال الطب والإ�سعاف امتنع مع اآخرين بدون عذر عن اإغاثة املر�سى . 8
وامل�سابني الذين ا�ستنجدوا بهم لعالجهم.

الدكتور نادر ديواين ا�صت�صاري اأطفال خدج
حكمت عليه املحكمة الع�سكرية 15 �سنة

حكمت عليه حمكمة ال�ستئناف �سهًرا واحًدا
التهم التي وجهت اإليه: 

التابع . 1 الطبي  ال�سلمانية  جممع  على  هيمنوا  بان  عام  مبنى  احتالل  بالقوة  اآخرين  مع  حاول 
املهمة  واإدارته  اأق�سامه  جميع  على  و�سيطروا  وخمارجه  مداخله  يف  وحتكموا  ال�سحة  لوزارة 
وفر�سوا �سيطرتهم على العاملني به واجربوهم على الن�سياع لأوامرهم وكان ذلك حتت وطاأة 
القوة والتهديد متاآزرين يف ذلك باأعداد غفرية من املتجمهرين امل�سلحني فيما حاز بع�سهم 

اأ�سلحة نارية وبي�ساء لإحكام هيمنتهم على املبنى على النحو املبني تف�سيال بالتحقيقات.
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قول . 2 وكان ذلك  م�سروعة  وبو�سائل غري  بالقوة  الدولة  ال�سيا�سي يف  النظام  وتغيري  لقلب  ج  روَّ
وكتابة باإلقاء اخلطب يف جتمعات وم�سريات ون�سر بيانات على النحو املبني بالأوراق.

اأذاع مع اآخرين عمدا اأخبارا وبيانات كاذبة ومغر�سة ب�ساأن عدد امل�سابني ونوعية اإ�ساباتهم . 3
مع علمهم بكذبها وكان من �ساأن ذلك ا�سطراب الأمن العام واإلقاء الرعب بني النا�س واإحلاق 

ال�سرر بامل�سلحة العامة على النحو املبني بالأوراق.
حّر�س مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء . 4

اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.
ارتكاب . 5 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتك   -

العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 
- دعا ونّظم و�سارك يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك.

حّر�س مع اآخرين عالنية العاملني مبجمع ال�سلمانية الطبي على عدم النقياد للقوانني وح�سنوا . 6
اإليهم جرمية المتناع عن العمل على خالف مقت�سى القانون مع علمه بذلك.

حّر�س مع اآخرين بطرق العالنية ويف مكان عام على بغ�س طائفة من النا�س وعلى الزدراء بها . 7
على النحو املبني تف�سيال بالتحقيقات.

علم مع اآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذا لغر�س اإرهابي ومل يبلغوا ال�سلطة العامة . 8
فور علمهم بها.

الدكتور اأحمد عبد العزيز عمران ا�صت�صاري طب عائلة
حكمت عليه املحكمة الع�سكرية 15 �سنة

حكمت عليه حمكمة ال�ستئناف براءة
التهم التي وجهت اإليه: 

التابع . 1 الطبي  ال�سلمانية  جممع  على  هيمنوا  بان  عام  مبنى  احتالل  بالقوة  اآخرين  مع  حاول 
املهمة  واإدارته  اأق�سامه  جميع  على  و�سيطروا  وخمارجه  مداخله  يف  وحتكموا  ال�سحة  لوزارة 
وفر�سوا �سيطرتهم على العاملني به واجربوهم على الن�سياع لأوامرهم وكان ذلك حتت وطاأة 
القوة والتهديد متاآزرين يف ذلك باأعداد غفرية من املتجمهرين امل�سلحني فيما حاز بع�سهم 

اأ�سلحة نارية وبي�ساء لإحكام هيمنتهم على املبنى على النحو املبني تف�سيال بالتحقيقات.
قول . 2 وكان ذلك  م�سروعة  وبو�سائل غري  بالقوة  الدولة  ال�سيا�سي يف  النظام  وتغيري  لقلب  ج  روَّ

وكتابة باإلقاء اخلطب يف جتمعات وم�سريات ون�سر بيانات على النحو املبني بالأوراق.
اأذاع مع اآخرين عمدا اأخبارا وبيانات كاذبة ومغر�سة ب�ساأن عدد امل�سابني ونوعية اإ�ساباتهم . 3

مع علمهم بكذبها وكان من �ساأن ذلك ا�سطراب الأمن العام واإلقاء الرعب بني النا�س واإحلاق 
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ال�سرر بامل�سلحة العامة على النحو املبني بالأوراق.
ذلك . 4 وكان  به  والزدراء  احلكم  نظام  كراهية  على  عالنية  اآخرين  مع  حّر�س 

الإلكرتونية. املواقع  عرب  والن�سر  الالفتات  ورفع  اخلطب  باإلقاء  وكتابة   قول 

ارتكاب . 5 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتك   -
العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 

- دعا ونّظم و�سارك يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك.
علم مع اآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذا لغر�س اإرهابي ومل يبلغوا ال�سلطة العامة . 6

فور علمهم بها.

ال�صيد مرهون ماجد الوداعي م�صوؤول الإ�صعاف وم�صعف
حكمت عليه املحكمة الع�سكرية 15 �سنة

حكمت عليه حمكمة ال�ستئناف براءة
التهم التي وجهت اإليه: 

التابع . 1 الطبي  ال�سلمانية  جممع  على  هيمنوا  بان  عام  مبنى  احتالل  بالقوة  اآخرين  مع  حاول 
املهمة  واإدارته  اأق�سامه  جميع  على  و�سيطروا  وخمارجه  مداخله  يف  وحتكموا  ال�سحة  لوزارة 
وفر�سوا �سيطرتهم على العاملني به واجربوهم على الن�سياع لأوامرهم وكان ذلك حتت وطاأة 
القوة والتهديد متاآزرين يف ذلك باأعداد غفرية من املتجمهرين امل�سلحني فيما حاز بع�سهم 

اأ�سلحة نارية وبي�ساء لإحكام هيمنتهم على املبنى على النحو املبني تف�سيال بالتحقيقات.
قول . 2 وكان ذلك  م�سروعة  وبو�سائل غري  بالقوة  الدولة  ال�سيا�سي يف  النظام  وتغيري  لقلب  ج  روَّ

وكتابة باإلقاء اخلطب يف جتمعات وم�سريات ون�سر بيانات على النحو املبني بالأوراق.
اأذاع مع اآخرين عمدا اأخبارا وبيانات كاذبة ومغر�سة ب�ساأن عدد امل�سابني ونوعية اإ�ساباتهم . 3

مع علمهم بكذبها وكان من �ساأن ذلك ا�سطراب الأمن العام واإلقاء الرعب بني النا�س واإحلاق 
ال�سرر بامل�سلحة العامة على النحو املبني بالأوراق.

حّر�س مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء . 4
اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.

ارتكاب . 5 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتك   -
العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 

- دعا ونّظم و�سارك يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك.
 علم مع اآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذا لغر�س اإرهابي ومل يبلغوا ال�سلطة العامة . 6
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فور علمهم بها.

الدكتور ح�صن حممد �صعيد  ا�صت�صاري عناية مركزة
حكمت عليه املحكمة الع�سكرية 10 �سنوات

حكمت عليه حمكمة ال�ستئناف براءة
التهم التي وجهت اإليه: 

قول . 1 وكان ذلك  م�سروعة  وبو�سائل غري  بالقوة  الدولة  ال�سيا�سي يف  النظام  وتغيري  لقلب  ج  روَّ
وكتابة باإلقاء اخلطب يف جتمعات وم�سريات ون�سر بيانات على النحو املبني بالأوراق.

حّر�س مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء . 2
اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.

ارتكاب . 3 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتك   -
العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 

- دعا ونّظم و�سارك يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك
علم مع اآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذا لغر�س اإرهابي ومل يبلغوا ال�سلطة العامة . 4

فور علمهم بها.

حممد فائق علي اآل �صهاب رئي�ض بنك الدم
حكمت عليه املحكمة الع�سكرية 5 �سنوات

حكمت عليه حمكمة ال�ستئناف براءة
التهم التي وجهت اإليه: 

ا�ستويل . 1 ال�سحة(  بوزارة  اإداريني  و  ممر�سني  و  )اأطباء  العموميني   املوظفون  من  ب�سفته 
بغري حق على الأدوية واملعدات الطبية املبينة و�سفا وقيمة بالأوراق و اململوكة لوزارة ال�سحة 
بالأوراق. املبني  النحو  على  الآمنني  ترويع  منه  ق�سدا  اإرهابي  لغر�س  تنفيذا  ذلك   وكان 
حّر�س مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء 

اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.
ارتكاب . 2 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتك   -

العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 
بذلك املخت�سة  اجلهة  اإخطار  دون  م�سريات  يف  و�سارك  ونّظم  دعا   - 
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الدكتورة زهرة مهدي ال�صماك ا�صت�صارية تخدير وعناية مركزة
حكمت عليها املحكمة الع�سكرية 5 �سنوات

حكمت عليها حمكمة ال�ستئناف براءة
التهم التي وجهت اإليها:

1- ب�سفتها من املوظفني العموميني  )اأطباء و ممر�سني و اإداريني بوزارة ال�سحة( ا�ستولت . 1
بغري حق على الأدوية واملعدات الطبية املبينة و�سفا  وقيمة بالأوراق و اململوكة لوزارة ال�سحة 
بالأوراق. املبني  النحو  على  الآمنني  ترويع  منه  ق�سدا  اإرهابي  لغر�س  تنفيذا  ذلك   وكان 
حّر�ست مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء 

اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.
ارتكاب . 2 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتكت   -

العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 
- دعت ونّظمت و�ساركت يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك

للقوانني . 3 النقياد  عدم  على  الطبي  ال�سلمانية  مبجمع  العاملني  عالنية  اآخرين  مع  حّر�ست 
وح�سنوا اإليهم جرمية المتناع عن العمل على خالف مقت�سى القانون مع علمها بذلك.

روىل جا�صم ال�صفار اأ�صتاذة م�صاعدة كلية العلوم ال�صحية
حكمت عليها املحكمة الع�سكرية 15 �سنة

حكمت عليها حمكمة ال�ستئناف براءة
التهم التي وجهت اإليها: 

التابع . 1 الطبي  ال�سلمانية  بان هيمنوا على جممع  بالقوة احتالل مبنى عام  اآخرين  حاولت مع 
املهمة  واإدارته  اأق�سامه  جميع  على  و�سيطروا  وخمارجه  مداخله  يف  وحتكموا  ال�سحة  لوزارة 
وفر�سوا �سيطرتهم على العاملني به واجربوهم على الن�سياع لأوامرهم وكان ذلك حتت وطاأة 
القوة والتهديد متاآزرين يف ذلك باأعداد غفرية من املتجمهرين امل�سلحني فيما حاز بع�سهم 

اأ�سلحة نارية وبي�ساء لإحكام هيمنتهم على املبنى على النحو املبني تف�سيال بالتحقيقات.
روَّجت لقلب وتغيري النظام ال�سيا�سي يف الدولة بالقوة وبو�سائل غري م�سروعة وكان ذلك قول . 2

وكتابة باإلقاء اخلطب يف جتمعات وم�سريات ون�سر بيانات على النحو املبني بالأوراق.
اأذاعت مع اآخرين عمدا اأخبارا وبيانات كاذبة ومغر�سة ب�ساأن عدد امل�سابني ونوعية اإ�ساباتهم . 3

مع علمهم بكذبها وكان من �ساأن ذلك ا�سطراب الأمن العام واإلقاء الرعب بني النا�س واإحلاق 
ال�سرر بامل�سلحة العامة على النحو املبني بالأوراق.

حّر�ست مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء . 4
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اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.
ارتكاب . 5 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتكت   -

العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 
- دعت ونّظمت و�ساركت يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك.

للقوانني . 6 النقياد  عدم  على  الطبي  ال�سلمانية  مبجمع  العاملني  عالنية  اآخرين  مع  حّر�ست 
وح�سنوا اإليهم جرمية المتناع عن العمل على خالف مقت�سى القانون مع علمه بذلك

ب�سفتها من املوظفن العمومني مبجمع ال�سلمانية الطبي ا�ستغلت مع اآخرين �سلطة وظيفتهم . 7
املبني  النحو  على  احلكومية  الأوامر  و  والقرارات  اللوائح  و  القوانني  اأحكام  تنفيذ  تعطيل  يف 

بالأوراق.
ب�سفتها من املوظفني العموميني  )اأطباء و ممر�سني و اإداريني بوزارة ال�سحة( ا�ستولت بغري . 8

حق على الأدوية واملعدات الطبية املبينة و�سفا  وقيمة بالأوراق و اململوكة لوزارة ال�سحة وكان 
ذلك تنفيذا لغر�س اإرهابي ق�سدا منه ترويع الآمنني على النحو 

علم مع اآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذا لغر�س اإرهابي ومل يبلغوا ال�سلطة العامة . 9
فور علمهم بها.املبني بالأوراق

الدكتورة ندى �صعيد �صيف طبيبة اأ�صنان
حكمت عليها املحكمة الع�سكرية 15 �سنة

حكمت عليها حمكمة ال�ستئناف براءة
التهم التي وجهت اإليها: 

التابع . 1 الطبي  ال�سلمانية  بان هيمنوا على جممع  بالقوة احتالل مبنى عام  اآخرين  حاولت مع 
املهمة  واإدارته  اأق�سامه  جميع  على  و�سيطروا  وخمارجه  مداخله  يف  وحتكموا  ال�سحة  لوزارة 
وفر�سوا �سيطرتهم على العاملني به واجربوهم على الن�سياع لأوامرهم وكان ذلك حتت وطاأة 
القوة والتهديد متاآزرين يف ذلك باأعداد غفرية من املتجمهرين امل�سلحني فيما حاز بع�سهم 

اأ�سلحة نارية وبي�ساء لإحكام هيمنتهم على املبنى على النحو املبني تف�سيال بالتحقيقات.
روَّجت لقلب وتغيري النظام ال�سيا�سي يف الدولة بالقوة وبو�سائل غري م�سروعة وكان ذلك قول . 2

وكتابة باإلقاء اخلطب يف جتمعات وم�سريات ون�سر بيانات على النحو املبني بالأوراق.
اأذاعت مع اآخرين عمدا اأخبارا وبيانات كاذبة ومغر�سة ب�ساأن عدد امل�سابني ونوعية اإ�ساباتهم . 3

مع علمهم بكذبها وكان من �ساأن ذلك ا�سطراب الأمن العام واإلقاء الرعب بني النا�س واإحلاق 
ال�سرر بامل�سلحة العامة على النحو املبني بالأوراق.

حّر�ست مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء . 4
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اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.
جرائم . 5 ارتكاب  منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتكت 

العتداء على الأ�سخا�س واملمتلكات العامة واخلا�سة والإخالل بالأمن العام.
دعت ونّظمت و�ساركت يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك. . 6
علمت مع اآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذا لغر�س اإرهابي ومل يبلغوا ال�سلطة العامة . 7

فور علمهم بها.املبني بالأوراق.

الدكتورة فاطمة �صلمان ح�صن حاجي اأخ�صائية روماتيزم
حكمت عليها املحكمة الع�سكرية 15 �سنة

حكمت عليها حمكمة ال�ستئناف براءة
التهم التي وجهت اإليها: 

اأذاعت مع اآخرين عمدا اأخبارا وبيانات كاذبة ومغر�سة ب�ساأن عدد امل�سابني ونوعية اإ�ساباتهم . 1
مع علمهم بكذبها وكان من �ساأن ذلك ا�سطراب الأمن العام واإلقاء الرعب بني النا�س واإحلاق 

ال�سرر بامل�سلحة العامة على النحو - حّر�سواملبني بالأوراق.
حّر�ست مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء . 2

اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.
ارتكاب . 3 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتكت   -

العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 
- دعت ونّظمت و�ساركت يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك.

ب�سفتها من املوظفني العموميني  )اأطباء و ممر�سني و اإداريني بوزارة ال�سحة( ا�ستولت بغري . 4
حق على الأدوية واملعدات الطبية املبينة و�سفا  وقيمة بالأوراق و اململوكة لوزارة ال�سحة وكان 

ذلك تنفيذا لغر�س اإرهابي ق�سدا منه ترويع الآمنني على النحو

الدكتورة جناح خليل ابراهيم ا�صت�صارية طب عائلة
حكمت عليها املحكمة الع�سكرية 5 �سنوات

حكمت عليها حمكمة ال�ستئناف براءة
التهم التي وجهت اإليها: 

حّر�ست مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء . 1
اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.

ارتكاب . 2 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتكت   -
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العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 
- دعت ونّظمت و�ساركت يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك.

 ب�سفتها من املوظفني العموميني  )اأطباء و ممر�سني و اإداريني بوزارة ال�سحة( ا�ستولت بغري . 3
حق على الأدوية واملعدات الطبية املبينة و�سفا  وقيمة بالأوراق و اململوكة لوزارة ال�سحة وكان 

ذلك تنفيذا لغر�س اإرهابي ق�سدا منه ترويع الآمنني على النحو

الدكتور قا�صم حممد عمران ا�صت�صاري عناية مركزة
حكمت عليه املحكمة الع�سكرية 15 �سنة

مل تقبل حمكمة ال�ستئناف الطعن يف حكم 
التهم التي وجهت اإليه:

التابع . 1 الطبي  ال�سلمانية  جممع  على  هيمنوا  بان  عام  مبنى  احتالل  بالقوة  اآخرين  مع  حاول 
املهمة  واإدارته  اأق�سامه  جميع  على  و�سيطروا  وخمارجه  مداخله  يف  وحتكموا  ال�سحة  لوزارة 
وفر�سوا �سيطرتهم على العاملني به واجربوهم على الن�سياع لأوامرهم وكان ذلك حتت وطاأة 
القوة والتهديد متاآزرين يف ذلك باأعداد غفرية من املتجمهرين امل�سلحني فيما حاز بع�سهم 

اأ�سلحة نارية وبي�ساء لإحكام هيمنتهم على املبنى على النحو املبني تف�سيال بالتحقيقات.
قول . 2 وكان ذلك  م�سروعة  وبو�سائل غري  بالقوة  الدولة  ال�سيا�سي يف  النظام  وتغيري  لقلب  ج  روَّ

وكتابة باإلقاء اخلطب يف جتمعات وم�سريات ون�سر بيانات على النحو املبني بالأوراق.
اأذاع مع اآخرين عمدا اأخبارا وبيانات كاذبة ومغر�سة ب�ساأن عدد امل�سابني ونوعية اإ�ساباتهم . 3

مع علمهم بكذبها وكان من �ساأن ذلك ا�سطراب الأمن العام واإلقاء الرعب بني النا�س واإحلاق 
ال�سرر بامل�سلحة العامة على النحو املبني بالأوراق.

حّر�س مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء . 4
اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.

ارتكاب . 5 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتك   -
العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 

- دعا ونّظم و�سارك يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك.
علم مع اآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذا لغر�س اإرهابي ومل يبلغوا ال�سلطة العامة . 6

فور علمهم بها.املبني بالأوراق
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علي ح�صن ال�صددي عامل يف مطبخ م�صت�صفى ال�صلمانية
حكمت عليه املحكمة الع�سكرية 15 �سنة  غيابيًا

مل تقبل حمكمة ال�ستئناف الطعن يف حكم 
التهم التي وجهت اإليه:

حاز بغري ترخي�س من اجلهة املخت�سة واأخفى �سالحني ناريني )بندقيتني اآليتني كال�سنكوف( . 1
وكان ذلك تنفيذا لغر�س اإرهابي.

حاز بغري ترخي�س واأخفى ذخائر مما ت�ستعمل يف ال�سالحني املبينني بالو�سف ال�سابق بغري اأن . 2
يكون مرخ�سا لهما يف حيازتهما وكان ذلك لغر�س اإرهابي.

حاز واأخفى اأ�سلحة بي�ساء دون اأن يكون هناك م�سوغا حلملها من �سرورة �سخ�سية اأو حرفية . 3
وكان ذلك تنفيذا لغر�س اإرهابي.

التابع . 4 الطبي  ال�سلمانية  جممع  على  هيمنوا  بان  عام  مبنى  احتالل  بالقوة  اآخرين  مع  حاول 
املهمة  واإدارته  اأق�سامه  جميع  على  و�سيطروا  وخمارجه  مداخله  يف  وحتكموا  ال�سحة  لوزارة 
وفر�سوا �سيطرتهم على العاملني به واجربوهم على الن�سياع لأوامرهم وكان ذلك حتت وطاأة 
القوة والتهديد متاآزرين يف ذلك باأعداد غفرية من املتجمهرين امل�سلحني فيما حاز بع�سهم 

اأ�سلحة نارية وبي�ساء لإحكام هيمنتهم على املبنى على النحو املبني تف�سيال بالتحقيقات.
قول . 5 وكان ذلك  م�سروعة  وبو�سائل غري  بالقوة  الدولة  ال�سيا�سي يف  النظام  وتغيري  لقلب  ج  روَّ

وكتابة باإلقاء اخلطب يف جتمعات وم�سريات ون�سر بيانات على النحو املبني ب
اأذاع مع اآخرين عمدا اأخبارا وبيانات كاذبة ومغر�سة ب�ساأن عدد امل�سابني ونوعية اإ�ساباتهم . 6

مع علمهم بكذبها وكان من �ساأن ذلك ا�سطراب الأمن العام واإلقاء الرعب بني النا�س واإحلاق 
ال�سرر بامل�سلحة العامة على النحو املبني بالأوراق.

حّر�س مع اآخرين عالنية على كراهية نظام احلكم والزدراء به وكان ذلك قول وكتابة باإلقاء . 7
اخلطب ورفع الالفتات والن�سر عرب املواقع الإلكرتونية.

ارتكاب . 8 منها  الغر�س  اأ�سخا�س  خم�سة  من  اأكرث  من  موؤلفة  جتمهرات  يف  ا�سرتك   -
العام. بالأمن  والإخالل  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الأ�سخا�س  على  العتداء   جرائم 

- دعا ونّظم و�سارك يف م�سريات دون اإخطار اجلهة املخت�سة بذلك.
علم مع اآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذاالأوراق. 9
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