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مقدمة  :1بالدم كتبوا شهادتهم للتاريخ
بقلم الدكتور سعيد الشهابي
السجني إنسان حر ال حتتو يه جدران زنزانته ،وال متنعه القيود من
ّ
هز يديه يف اهلواء هاتفا ضد الديكتاتور ية واالستبداد.
لقــد متــرد عــى قوانــن الســلطان منــذ أن آمــن بــاهلل ،وأيقــن أن
االستكانة للطغاة ال تستقمي مع اإلميان ،فكفر بآهلة البشر قاطبة ،و ّميم
وجهه حنو اهلل ،فأصبح حرا ال يضاهى.
انطلــق يف أجــواء احلر يــة مزغــردا كالبالبــل عــى االغصــان ،أو
كالر يــح الــي ال حيجزهــا يشء .يف صراعــه مــع الباطــل أدرك معــى
إنسانيته ،وأهنا ال تتحقق إال باحلر ية واالنعتاق من قيود الظاملني .فال
بيعة يف عنقه إال هلل ومن عرفه وعبده وأطاعه وسعى لتطبيق شرعته.
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زفرات
انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

ولقد خترج من ســجون البحر ين قادة كبار ،صقلهتم التجربة وعمقت
املعاناة يف نفوسهم حب التضحية والفداء ،فخرج الواحد مهنم أسدا
ال حتتو يــه األقفــاص وال تســجنه القيود .وما قصة اهلــروب املتكرر من
سجن جو إال مؤشر ملدى قدرة الضحايا عىل كسر قيود الطغاة بارادهتم
وامياهنم .وما استشــهاد الثلة املؤمنة يف التاســع من فبراير 2017م وهم
الشــاب البطــل ،رضــا الغســرة ورفيقا دربــه ،مصطىف يوســف وحممود
حيــي ،إال مصــداق لعظمــة ثورة البحر يــن وأبناهئا األشــاوس .كما أن
إعــدام االبطــال الثالثــة :ســامي مشــيمع وعــي الســنكيس وعبــاس
الســميع يف  15ينايــر ،الذيــن كســروا هامــة الطغيان ،شــاهد آخر عىل
اســتمكال الوحشــية اخلليفيــة اليت متــارس حبق الســجناء ،بإعدامهم
غيلة وعدوانا وظلما.
الســجني “الســيايس” البحــراين مل ُيعرف اخلنــوع يف تار خيه أبدا،
ومل يصافح املتأهلني الذين منحوا أنفســهم مقامات فوق ما يستحقونه
أو يســتطيعون العمــل مبقتضــاه .هلم بصائر ال حيجهبا عن احلق شــئ،
وقلــوب حتــررت مــن اخلوف منــذ أن آمنت بر هبــا واحتضنت اإلســام
عقيدة وشريعة وأخالقا وسياسة .مهنم من جاء إىل الدنيا ،فاستشهد
أو اعتقل أو نيف ،ومهنم من ال يزال يف أرحام األمهات .رضعوا مجيعا من
معني اإلسالم ،وشربوا من ماء أوال ،وتعلموا من تراث اآلباء واالجداد.
لقــد انطــوت نفوســهم عىل رفض الظلم واالســتبداد واالســتعباد
واالســتعمار .ورثــوا ذلــك أبا عن جد ،واســتحضروا يف نفوســهم كيف

عــاش أســافهم مهوم الديــن واحلر ية الــي غرفوها منه ،والشــجاعة
الــي دفعــت الواحــد مهنــم إلعــان موقفه بوجــه الطغــاة ،هاتفني يف
وجهــه بــدون خــوف أو وجل .أولئك هم األســاف الذيــن تعلم مهنا
سجناء البحر ين ثقافة تتعمق بالتجربة وتغذي الرضيع مبعاين الكرامة
والشهامة والعزة ،ورفض الضمي والثورة عىل الظلم.

أمســاء اولئــك اجلالدين تبعــث يف نفوس بعضهم التقــزز ملا فعله
أعــداء اإلنســانية ومهنــم املقبــور ايــان هندرســون ،وطالبــه الذيــن
تعلمــوا منه الوحشــية والقســوة وأصنــاف التعذيــب واملعاملة احلاطة
باإلنســانية .أمساء الوحوش البشــر ية تتردد عىل ألسنة كبار السجناء
الذين بدأت منحهنم وراء قضبان “جو” منذ قرابة األربعني عاما .وقد
تواصلت وحشــية الســجانني طوال تلــك الفتــرة ،وازدادت ضراوة يف
األعوام األخيرة خصوصا بعد انطالق ثورة الرابع عشر من فبراير .هذه
الوحشــية وفــرت الظروف لوالدة جيــل من الســجناء عجنته التجربة
وسوء املعاملة وصنعت منه رجاال أشداء كانوا نواة لـ “جيل الغضب”
الذي فجر انتفاضة هي األوسع يف تار يخ سجن “جو” البغيض.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

ثلــة مــن أولئــك وجدوا أنفســهم يف ســجن جو البغيــض ،أو كما
وصفــه أحــد نزالئــه “ألكاتراز البحر يــن” .مكث بعضهم فيه ســنوات
بلغت هذه املرة ســتة أعوام متواصلة ،وبعضهم كان نز يال به ماضيا،
ومــا تــزال ذاكرة الكثير ين مهنم ختتزن ما فعلــه اجلالدون بأهل الدين
واألخالق والضمائر الذين ما فتئوا يثورون عىل الظاملني.

19

زفرات

20

زفرات
انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

يف شــهر مــارس  2015كانت انتفاضــة ضحايا التعذيب تعبيرا عن
عقود من الشــعور بالظالمة واالســتضعاف .وكما يقال“ ،احذر غضب
احللــم” .هتــف املئــات من ســجناء الرأي ضــد العصابــة اخلليفية من
داخل الســجن ،وكسروا قيود الصمت وهتفوا بوجه اجلالدين ،وأعلنوا
عصيانا مدنيا متميزا فضح العصابة اخلليفية وجرامئها واظهرها أمام العامل
متعطشــة للدمــاء واالنتقام .كان للدرك األردين املجــرم دور يف العدوان
املتواصل عىل السجناء ،حيث جاء به اخلليفيون لقمع انتفاضة مارس
بسجن “جو” فعبروا عن حقدهم وساديهتم .بعضهم كشف السياسة
البريطانيــة اجلديــدة الــي مت تدر يــب اجلالديــن علهيــا :عذبــوا ولكن
دون القتــل ،ال تســمحوا النباء التعذيب باالنتشــار ،ال تتركــوا آثارا عىل
أجســاد الضحايــا تدينكم ،التزموا سياســة إنكار وجــود التعذيب دامئا،
امنعــوا ز يارات األهايل ما دامت آثــار التعذيب واضحة .قال األردنيون
للسجناء“ :لدينا أوامر بأن نفعل ما نشاء بكم ولكن ال نقتلكم” .هبذه
الوحشية مقعت انتفاضة سجناء الرأي ،بإصابة املئاتُ ،ونقل العشرات
إىل الزنزانات االنفرادية ،و إضافة سنوات سجن إضافية للبعض اآلخر.
يف هذه الصفحات تســجيل حلقائق ما جرى بســجن “جو” يف
شــهر مارس  .2015وهو توثيق لواحدة من أبشــع اجلرامئ اليت ارتكبت
حبق السجناء يف البحر ين وغيرها .لقد كانت معركة غير متكافئة .مفن
جهة وقف املعتقلون املظلومون هيتفون بألسنهتم و يلوحون يف اهلواء
بقبضــات أيدهيم ،و ميتنعون عن الطعــام ،بينما وقف اليز يديون عىل

اجلانــب اآلخــر ،مدججني بالســاح والعتاد ،وقد ز ّين هلم الشــيطان
أعماهلــم ّ
وصدهــم عــن الســبيل ،وراحــوا ميعنــون يف الضحايــا ضربــا
وتعذيبا وجتو يعا واهانة.

ّ
وتعبر عن معاناة جيل من الشــباب مل هينأ يوما يف ظل احلكم القبيل
املتخلــف ،وشــكوى صامتــة إىل اهلل املقتــدر اجلبــار الــذي ســينتقم
للمظلومــن يومــا“ :إنــا مــن املجرمني منتقمــون” .هذا التســجيل إمنا
قصد به أهله خدمة احلق واحلقيقة والتقرب إىل اهلل باالمتثال ألوامره
القرآنية“ :ال حيب اهلل اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم”.
ندعــو اهلل أن جيعلهــا ســببا لنــزول الرمحــة اإلهليــة عــى الشــعب
البحــراين املؤمن الصابر ،ومســامهة يف خدمة احلق واحلقيقة ،وتوثيقا
ألحد جوانب احلقبة السوداء اليت فرضها الطاغية اخللييف عىل البالد.
ندعــو اهلل أن حيمي ســجناء الــرأي هؤالء ،وأن يفتح هلــم فتحا قر يبا،
وأن ميحق الطغاة واالستبداد واالحتالل .،إنه محيد جميد.
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مزقــوا أجســاد البعــض ،ووضعوا عصابــات العيون عــى البعض
اآلخر ،ونقلوا قسم ثالث للسجن االنفرادي ،وحرموا أغلهبم من الز يارات
العائلية .هذا السجل الذي بني أيدينا حيتوي إفادات حية جلر مية هي
الكبرى يف تار يخ ســجون البحر ين ،قامت هبا العصابة اخلليفية بأوامر
أشرس ديكتاتور عرفته البالد .إهنا تعبير عن معاناة جيل كامل تعرض
للقمع عىل أيدي جالديه من املحتلني والغاصني واملرتزقة.
ّ
بالصــدق يف املوقف مــع اهلل والشــعب والتار يخ،
كلمــات تنطــق
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قيادي معارض من مواليد مايو  .١٩٥٧كان أمينا عاما جلمعية العمل الوطين الدميقراطي (وعد) حني اعتقاله يف
مارس ٢٠١١م ،بهتمة املشــاركة يف قيادة ثورة  ١٤فبرايرُ ،
وحكم عليه بالســجن  ٥ســنوات ضمن القضية املعروفة
بـ”ملــف الرمــوز” .بعــد انهتــاء حمكوميتــه؛ مت اعتقاله يف يوليــو ٢٠١٥م بعد كلمة ألقاها يف تأبني الشــهيد حســام
احلدادُ ،
وحكم عليه بالســجن ســنة واحدة .بعد اإلفراج عنه؛ ّ
تعرض أل كثر من اســتدعاء للتحقيق بهتم تتعلق
بالتصر يح للصحافة األجنبية والتغر يد عىل موقع “تو يتر”.

مقدمة ّ :2
أدبيات  10مارس لكي ال ننسى..
بقلم المعارض ّ
السياسي إبراهيم شريف
ً
ً
“املايض ال ميوت أبدا ..هو أصال ليس ماضيا”( .الروايئ األمريكي
ًّ
ً
ولمي فولكنر) .ولكن الذاكرة اليت ال ُت ّ
منسيا.
سجل؛ ُتصبح نسيا
ٌ
حمطة ّ
مهمة للحفاظ
أدبيــات “أحداث  10مارس بســجن جــو”؛
ّ
ٌ
نضــاالت ومعاناة .بطش يف
عىل ســجل الذاكرة الوطنية .عىل ســجل
ٍ
ٌ
ٌ
أمل المع .احنطاطا يف مواجهة ُر يق.
ِ
مواجهة شجاعة .سواد كالح مقابل ٍ
ّ
ّ
األدبيات ،حىت اللحظــة ،هو ما قاله
أفضــل مــا ُتوصف به هــذه
الشاعر:

ال حيمل َ
من تعلو به ّالر ُ
احلقد ْ
تب

ُ
وال ينال العال ْ
الغضب
من طبعه
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ّ
ّ
الــر ُ
واة كانــوا منصفــنّ ،
ّ
حت مع جالدهيــم الذين مارســوا حبقهم
ً
َ
ً
ّ
خمتلفة وخمتلفــة؛ كانت نتيجة
مجاعيا قاســيا،
بطشــا وعقابــا
ألســباب ِ
ٍ
حتمي ًــة لتراكم املظامل واملشــاكل واالزدحــام يف عنابر ّ
ّ
النوم ،مع ضعف
ّ
ّ
ّ
والنفســية
البدنيــة
الصحيــة ،و إمهــال اإلدارة ،واإلســاءات
الرعايــة
ّ
املتكررة للســجناء ،إىل جانب غياب املؤسســات ّالر ّ
ّ
قابية املســتقلة،
ّ
القضائية.
باإلضافة إىل الشعور بظلم األحكام
ً
مــن ســجننا يف مبــى رقــم ()7؛ ّكنا شــهودا عىل بعــض أحداث
ًّ
ً
ّ
عزلة شــبه
سياســيا
 ١٠مارس ٢٠١٥م .ثالثة عشــر ســجينا
وحقوقيا يف ٍ
ُ
ًّ
ّ
ســيايس ّمت عزل هــذه املجموعة اليت أطلق علهيا شــعبيا
بقــرار
تامــة.
ٍ
ّ
“جمموعــة ّالرمــوز” ،وهم مــن قادة احلراك الشــعيب لفبرايــر 2011م .مل
ً
مســموحا لنــا االختالط أو احلديث مع بقية ّ
الســجناءُ .س ّــدت
يكــن
ّ
املطلة عىل ّ
حــى نوافذنــا ُ
عزلــة تامة ،ال
الســاحات األخــرى لضمان ٍ
تســمح للتواصــل اإلنســاين البســيط .ز ياراتنا للعيــادة ّ
الطبية ّ
تمت بعد
إخالهئــا مــن بقيــة ّ
خطير
بــداء
الســجناءّ .كنا أشــبه مبــرىض مصابني ٍ
ٍ
ُيىش انتشار عدواهم بني ّ
السجناء.

قبل ُّ
تمرد مارس :إضراب تضامني

كانت لدينا معرفة بأوضاع بقية مباين ّ
السجن املزر ية من خالل
ّالز يارات واالتصاالت ،خاصة وأن أبناء وأقارب بعض زمالئنا سجناء
ّ
ّ
شــهر من
سياســيون ،موزعــون عــى مبــاين الســجن املختلفة .وقبل ٍ

يوم العاشر من مارس

ً
ظهر يوم الثالثاء ،العاشر من مارس ،مسعنا أصواتا تأيت من بعيد.
ّ
ٌ
باعتالء الشــباب سطح
صيحات من مبىن رقم ( ،)6مث تفاجأنا
تلهتا
ِ
ّ
املبىن املطل عىل مبنانا .سألناهم“ :ماذا حيدث؟” فقالواّ :
“السجناء
ً
ســيطروا عىل مبىن ( )3و( ،”)4ومها القر يبان نســبيا من مبناهم ،وأنه
ميكهنم التواصل معهم من النوافذ ّ
لضرب
والسطوح ،وأن السبب يعود
ِ
و إهانة عائلة أحد املساجني أثناء الز يارة.
ُ
ّ
بســرعة كبيرة ،إذ بدأت طائــرة هليكوبتر حتوم فوق
الوضع
تطــور
ٍ
ّ
مبــاين الســجن ،مث مسعنا ّ
صوتية ،ومشمنا راحئة
دوي طلقات وقنابــل
الغاز اخلانق املسيل ّ
للدموع.
ّ
ُ
ُّ
نســمع
“التمــرد” بســرعة ،ومــا أن حــل الليــل حىت بدأنا
ّمت مقــع
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ً
ُّ
ارتطاما ّ
بالســياج احلديدي املوضــوع فوق الباحة
متــرد مــارس؛ مسعنا
ّ
ُ
املالصق ملبنانا،
شــباب مبىن رقــم (- )6
اخلارجيــة ملبنانــا ،فقد رمى
ِ
ً
ً
ّ
واملخصــص لألحــداث دون الثامنــة عشــر  -حجــرا مربوطــا بعلبــة
َ
السيئةّ .
أوضاع السجن ّ
ّ
توصلنا
بالســتيكية فارغة فهيا رسالة تشــرح
للتواصــل معهم يف أوقات ّ
إىل طر يقــة ّ
حمــددةّ ،
وتعرفنا عىل مطالهبم،
ٍ
ٍ
ّ
ّ
تضامين عن الطعام
إضراب
واتفقنا باإلمجاع عىل نصرهتم من خالل
ٍ
ّ
ّ
وعود
اســتمر أ كثر من أســبوع ،وانهتى
مبفاوضات مع اإلدارة أدت إىل ٍ
ٍ
بااللتفات إىل مطالهبم.
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ً
ّ
ّ
كبير أو
أصواتا مل نتخيل أن نسمعها يف سجن .هتافات كأهنا من جتمع ٍ
تظاهرة حاشدة .بدأت اهلتافات بشعار “عاش عاش بوسلمان” ،مث
ّ
تسقيطية من قبيل “يسقط يسقط عيل
تلهتا يف األيام التالية هتافات
ّ
ســلمان” ،و”يســقط يسقط حسن مشــيمع” .ويف كل صباح ومساء
ُيضاف النشــيد “امللكي” .ومن فترة ألخرى ،كان صراخ سجني ّ
يتأوه
ٍ
ً
ّ
أملا يقطع سكون الليل.

مبنى ( :)10مركز التعذيب

ّ
ْ
أما مبىن ( )10فله حكاية .افتتح املبىن ر ّبا قبل أقل من شهر ين
الســجناء ُ
مــن أحــداث مــارس ،وكان فيه جمموعة صغيرة من ّ
اجلدد.
ولكــن املبــى ّ
ملجموعة مــن القادة
حتــول إىل مركــز احتجــاز وتعذيــب
ٍ
ُّ
“التمرد”ّ .كنا نسمع ضربات
والشباب املؤثر ين ،أغلهبم مل ُيشارك يف
خراطــم امليــاه عىل األجســاد ّ
وتأوهــات الســجناء و إهاناهتم وهم يف
ً
ســجينا ّ
ُ
طر يقهم للحمام .يف إحدى ّ
يردد“ :أنا كلب..
مسعت
املرات،
أنا محار ..أنا خنز ير”!
ّ
ْ
ّ
الكتابيــة ّممــا حيــدث يف الســجن ،ورفعهــا لــكل
رغــم شــكوانا
ً
ً
اجلهات ّ
املعنية ،إدارة ونيابة وجملسا أعىل للقضاء؛ ّ
فإن أحدا مل ُيعرنا
ّ
ّ
ّ
الوطنية
مفوضية حقوق الســجناء ،أو املؤسســة
أي اهتمام ،ومل تزرنا
حلقــوق اإلنســان .هذه املؤسســات أثبتت أهنا ّ
جمــرد ديكورات أخرى
ُ
أضيفت ملمارسة اخلداع.
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ُ
هــذا األثــر األديب ســيبىق ،حــى عندمــا تندمــل اجلــروح وختتــي
ً
بلد يتوق أهله ّالطيبون
الندوب ،ألن نســيان ما جرى ليس خيارا يف ٍ
ٌ
ملرحلــة فارقة يف تار يخ
توثيــق هام
أال يتكــرر املــايض .هــذه اإلفادات
ٍ
ّ
شــاب عاىن مرارة
البحر ين ،ومســامهة مهمة يف أدب الســجون .كل
ٍ
ً
ٌ
ّ
ُ
السجن مدرسة
لشاب واع مثقف مثلهم .فليكن
مشروع
الســجن هو
ٍ
َ
بدل أن يكون ً
مقبرة للمواهب.
لإلبداع

سجن جو المركزي
ســجن جو املركزي هو أحد الســجون الرئيسية يف البحر ين ،إىل
جانب ســجن القر ين العســكري ،ومركز التوقيف االحتياطي املعروف
باسم احلوض اجلاف ،ومركز مدينة عيىس اخلاص بتوقيف النساء.
ً
أيضــا الســجون الســر ية العديــدة يف مبــى القلعــة ّ -
مقــر
هنــاك
وزارة الداخليــة  -ويف مبــى التحقيقــات اجلنائيــة يف منطقة العدلية.
وعــدا ســجن القر ين الذي ُتديره ما ُتســمى قوة دفــاع البحر ين؛ فإن
الســجون يف البحر يــن ختضــع إلدارة وزارة الداخليــة بالتقاســم مــع ما
ّ
اخلليفيةُ .يشار إىل أن
ُيسمى جبهاز األمن الوطين ،أو جهاز املخابرات
ُ
اجلهاز األخير أعيدت إليه الصالحيات الواسعة يف القبض واالعتقال
يف ينايــر 2017م ،بعــد أن ُســحبت منــه حتــت زعــم تنفيــذ توصيــات
التقر يــر الشــهير املعــروف تقر يــر (بســيوين) ،الــذي أعلنتــه مــا ُتســمى

30

زفرات

“اللجنة البحر ينية املســتقلة لتقيص احلقائــق” يف نومفبر 2011م .وقد
ارتكب اجلهاز املذكور انهتاكات واســعة ّ
حبق معتقيل ما ُيعرف بشبكة
أغسطس 2010م ،اليت ضمت عددا من الرموز والناشطني.
ً
البحرانيــة املنامة ،و مبســافة ُت ّ
ّ
قــدر خبمس
بعيــدا عــن العاصمــة
ً
ّ
وعشر ين كيلو مترا ،تقع قر ية مطلة عىل الساحل ُتسمى «جو» .كوهنا

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

الس ّ
نائيــة عــن املناطق ّ
ــكنية املأهولة ،جعلها اخليار األفضل إلنشــاء
السجن املركزي فهيا يف العام 1979م .عبر السنوات التاليةّ ،اتضحت
ّ
احلقيقية هلذا ّ
ّ
اجلغرافية اليت حتيط
الســجن ،وخبالف اإلطاللة
املعامل
هبــا الــي جيعلهــا البحر وكأهنــا جز يرة مليئــة باحلياة .ســجن “جو” هو
ّ
ّ
املخصــص للذكــور الذيــن صــدرت حبقهم أحكام بالســجن،
املــكان
جنائية ،من املواطنني واألجانب عىل حدّ
ّ
ّ
سياســية أم
ســواء لقضايا
سواء .وهو يقتصر عىل الذين يبلغون سن الثامنة عشر مفا فوق.
عــى مــدى مراحــل ّ
زمنيــة ،ومنــذ التأســيس األول هنايــة عقــد
ُ
الثمانينــات القــرن العشــر ين؛ أضيــف إىل «ســجن جــو» العديــد
مــن املبــاين الــي أخــذت أرقامــا ،مثل مبــى  ،1مبــى  ..2ومبىن .10
ّ
ُ
لفئــات معينة ،حبســب ُ
العمر ،أو حبســب طبيعة
وخ ّصــص كل مبــى
ٍ
ً
األحــكام (مبــى العزل مثال ،أو مبىن املحكومــن باإلعدام) ،أو بالنظر
إدارة السجن .كانت اإلدارة تعاقب
إىل “خطورة” السجني من منظور ِ
الســجناء بالعــزل اإلنفــرادي يف أغلــب األحيان .ســوف نقــرأ توضيحا
حول ذلك يف هذا الكتاب ،وعىل لسان السجناء أنفسهم.

مل تكن السجون اخلليفية مكانا لإلصالح أو التأهيل ،كما تثبت
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«ســجن جــو» ينــدرج ضمــن إدارة اإلصالح والتأهيل ،حبســب
التســمية اجلديدة اليت حتملها إدارة السجن منذ العام 2004م .طبعا،
ّ
ليس يف الســجون ما يدل عىل هذا املســمى اجلديد ،كما ســنرى يف
هذا الكتاب .فالســجون يف البحر ين ال ختضع جلهاز إداري مســتقل
ّ
الداخلية،
بطبيعة احلال ،بل هي تنضوى مباشــرة حتت ســلطة وزارة
ّ
تكو ن اجلهــاز اإلداري للســجون؛ غير
وأغلــب الطواقــم اإلدار يــة اليت ِ
ّ ً
تعليميــا وتربو يــا ،وكثير مهنم له ســوابق غير نز هيــة ،و ينتمي
مؤهلــن
ّ
اخلليفية .وهناك ْ
من ُي َعرف مبيوله الطائفية ضد املســلمني
إىل العائلة
ّ
الشيعة ،وهو ما ّوسع من حدود االنتقام الطائيف داخل ّ
السجون ،كما
سنرى ذلك بوضوح يف هذا الكتاب.
مــا ُتســمى إدارة اإلصــاح والتأهيــل كانــت حتمــل اســم (قســم
ً
ّ
الســجون) ،وكان صغيــرا ،و يتبــع الضابــط اإلداري يف وزارة الداخلية
يف الثمانينــات .يف  11ديســمبر 1996م؛ صــدر مرســوم رقــم ()29
لســنة 1996مّ ،
وحتول اســم القســم إىل “إدارة املؤسسات العقابية”،
وأصبحــت تتبــع اإلدارة العامــة لشــؤون الشــرطة .ويف العــام 2004م
صدر املرسوم رقم ( )69بإعادة تنظمي وزارة الداخلية ،وجاءت تسمية
“إدارة اإلصــاح والتأهيــل” وتتبــع وكيــل وزارة الداخليــة .ويف العــام
2007م صدر القرار الوزاري رقم  49لسنة 2007م بإحلاق تبعية “إدارة
اإلصالح والتأهيل” باملفتش العام.
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ُ
إفادات الســجناء .تزعم الوزارة بأن “تنفيذ العقوبة” يف الســجون يمت
وفق “القانون واملعايير الدولية حلقوق اإلنســان” ،وااللتزام بـ”املعايير
الدوليــة حلقــوق اإلنســان” وبنــاءا عــى مــا ّ
تنــص عليــه االتفاقيــات
الدولية .خبالف ذلك ،تقول الوقائع والوثائق شيئا آخر ،وهو ما يتوىل
هذا الكتاب إظهاره ،وعىل لسان الضحايا أنفسهم.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

لماذا “زفرات”؟
أحداث ســجن جو املركــزي يف البحر ين ،إال
مــى عامــان عىل
ِ
ّأنا ال تزال ُتليق جبروحها الغائرة عىل جسد البالد وأرواح أهلها الذين
َ
ْ
القصــص املؤملة حول ما جرى  -و جيري حىت اليوم  -بأبناهئا
يــروون
ّ
اجلماعي ِة اليت مل تزل تفاصيلها حبيسة
واحدة من الفجائع
األحرار يف
ٍ
املظلمــة و إىل أن ينهتــي ُ
إفــات املجرمني من
زمن
اجلــدران واألقبيــة
ِ
ِ
ّ
ُ
العــامل عــن صمتــه املر يب و يبــدأ بتحر يك
العقــاب ..و إىل ْأن يكــف
ِ
ّ
عذابات السجناء
الشهادات املوثقة حول
اجلامدة وهو يتلق
مشاعره
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
بني يدي اجلالدين والقتلة املخفور ين خلف القضبان.
ٌ
“زفــرات” ..هــو رســالة مفتوحــة مــن ضحايــا مــارس إىل العامل.
ليس يف هذه الرســالة اســتعطاف ،ولكهنا حماولة لإلخبار ّ
عما حصل
بالفعــل ،مــن غيــر التبــاس باخليــال أو ُّ
تلبــس بالســرد اخلــاص .مــا
ٍ
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بنــات طباع النظام .ليــس يف هذه اجلر مية
حصــل كان جر ميــة ،ومن ِ
بالهتــور ،أو ُّ
ُّ
تتبع العثــرات اجلزئية ،وهو
مــا يدعــو للبحث عن مهتمني
ليــس الظــرف املناســب لتصنيــف الســجناء أو توز يعهــم عــى قوامئ،
ُّ
التوجه الســيايس أو املذهب أو املســتوى العمــري والفكري،
حبســب
ّ
طبيعي خيتارون فيه أوضاعهم ونظام الســلوك العام.
وكأهنم يف مكان
ً
ْ ً
كانــت جر ميــة مــارس طبعــا راســخا يف إدارة الســجن ،والقامئــن بأمر
الســجانيني ،و إفــادات الســجناء يف هــذا اإلصــدار ّ
ّ
وجهــت البوصلة
َ
إىل جههتا الصحيحةّ ،
ُ
اإلفادات الرواية الســلمية لوقائع
وقدمت هذه
اجلر ميــة ،كمــا أهنــا كشــفت ّ
الض َ
وء عــن التيجــان الناصعة للســجناء،
وطبعهم الصادق ،وعز ميهتم الثابتة ،ورؤ يهتم اجلرئية لألحداث.
كتب ّ
الضحايا شهاداهتم بأقىص ما ُتسعفهم عليه ُ
َ
ذاكرة املحنة،
َ
ً
ّ
ّ
وقدمــوا مشــاهد دقيقــة للحكايــة ،متوخــن التواضع واحلقيقــة يف آن

واحــد .بعض ّ
الســجناء املعروفــن ،مثل احلاج عبد عيل الســنكيس
والناشــط عــي صنقــور وغيرمهــا؛ مل يكتبــوا َ
إفــادات مقتضبــة،
غيــر
ٍ
ًّ
شخصيا ،وكيف واجهوا
واختاروا عدم احلديث عن تفاصيل ما عانوه
ّ
الوحــي .ولكن إفــادات إخواهنم وزمالهئم
بغــت املرتزقة وشــرورهم
ّ
اآلخر ين أفصحت عن ذلك ،ووثقوا ما حصل هلم ولغيرهم.
ّ
ً
ٌ ّ
ُ
كل
“زفــرات”؛ هو إشــعار بأن مثة بقعة ســوداء َ تتنامــى وتنخر يف ِ
ُّ
ليتجمع أســوأ ما فهيا داخل الســجون ّ
املكدسة
اجتاهات هذه األرض
ِ
ِ
ٌ
األمل والثــورة .هــي “صرخــة يف الظالم”،
ومبئــات
باألحــرار
ِ
ِ
حكايــات ِ
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ولكــن ليــس يف هذه ّ
نــادم أو خضوع يائس
الصرخة “زفــرات” ٍ
بكاء ٍ
للجالديــن احلاقديــن .يف ْأوج حمنــة ســجن جــو؛ مل يســتطع ّ
الضباط
ً
شــيئا إال باإل كراه وحتت ْ
ّ
ّ
فنون
ط
ضغ
واخلليفيون أن ينتزعوا
األردنيون
ِ
ِ
ُ
ُ
املصبوغة باآلهات َّ
ُ
امللونة .كانت
اجلدران
تشــهد علهيا
التعذيب اليت
ِ
ُ
ُ
ليــال طو يلة وهي تشــاهد ما جيري عىل الســجناء.
اخلــم تنتحــب يف ٍ
ُّ
ْ
الســاحة العار يــة من ّ
ّ
والتوجع.
فاضــت بالكدمــات
الســام واألمان؛
ُ
ً
َ
ُ ّ َ
األقــدام الــي أ ْجبرت عىل الوقوف أيامــا متتالية.
التــراب تنفــس آالم ٌ ِ
احليــاء أصابــه ّ
غــم طو يل حني شــوهد أســوأ اجلالدين وهــم هيينون
ّ
َ
خيــرة رجــال الوطــن وشــبابه .لكن ذلك كله مل ْيســلب من الســجناء
وبقلوب
باخلروج اآلمن من املحنة،
ثقهتــم
ٍ
باالنتصــار .كانوا عىل يقني ُ ِ
ً
ً
ً
أ كثــر اتســاعا باألمل الــذي كان ّ
الن ْيل منه هدفا إســتراتيجيا من وراء
ّ
كل ما جرى ..و جيري.

(زفرات)
سنة كاملة من اإلعداد والمتابعة
يف هــذا اإلصــدار اخلــاص (زفــزات)؛ يــروي ٌ
عــدد من الســجناء
مشاهداهتم لتلك التجربة القاسية ،و يروون ـ عبر إفادات ّمتت كتابهتا
يف ظروف خاصة وقاموا بهتر يهبا من داخل السجن ـ ما جرى علهيم
انهتــاكات مت
تعذيــب خــال أحداث مــارس ومــا شــاهدوه من
مــن
ٍ
ٍ
ارتكاهبا حبق السجناء اآلخر ين.
ً
إن قيمــة هــذه اإلفادات ال تقتصر فقط يف كوهنا متثل توثيقا “من
لواحــدة من أوســع عمليــات التعذيب اجلماعي يف ســجن
الداخــل”
ٍ
جــو؛ ولكهنــا أيضا ّ
تقدم “وقائع” ميكن االســتناد علهيا يف استكشــاف
مجلــة من القضايا واملوضوعات وامللفات ذات الصلة جبهاز التعذيب
اخلليــي ،واألمنــاط االنتقاميــة الــي يــم اعتمادهــا ،وهو يــة “العقــل”

38

زفرات
انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

اإلجرامــي الــذي حيكــم العالقــة بني الســجناء والشــرطة (مــن أصغر
األفــراد مــرورا بالضبــاط ،ولغايــة إدارة الســجن ورؤوس النظام األمين
يف البالد).
ً
اســتغرق إعــداد هذا اإلصدار ســنة كاملة .مل تكــن ظروف العمل
ً
طبيعية داخل الســجن وخارجه ،وهي كانت أشــبه بنوع خاص من
ُ
املعــارك واملغامــرات املجهولــة الــي ت ّركهــا الرغبة يف إخــراج احلقيقة
من ْقعر الظالم .جنود جمهولون أســهموا يف إمتام هذا اإلصدار ليســمع
ً
العامل صليل “الزفرات” اليت ُكتبت ّ
خبط اليد ،وبعضها ُس ّ
ــجل صوتيا
هليــب أو
بوســائل خمتلفــة أثبتــت أن صــوت الضحايــا أقــوى مــن أي ٍ
ً
شــديدا يف املحافظة عىل ّ
نص اإلفادات اليت مت
ســياط .كان احلرص
ّ
تســر يهبا خــارج الســجن أو تلك اليت وفرها الضحايــا بعد ّ
حتررهم من
ً
القيود .كان التحر ير حمدودا  -قدر اإلمكان  -عىل ما هو ضروري ،و مبا
واملشــاعر اليت ّ
َ
تتفجر من حــروف اإلفادات .ميزة
ال يطمــس احلقائــق
ُ
هــذه الوثيقــة هو أهنا كتبت من قبل الضحايا أنفســهم ،وبرغم ما فهيا
من وطأة احلقيقة ُ
امل َّرة؛ إال أن لغهتا الفائضة باملعاناة والزفرات ستظل
“شــهادة” عىل املفهــوم اخلاص لـ(الصمود) الذي َ
طبــع ثورة البحر ين
وقدرهتا غير املحدودة عىل ابتكار وســائلها يف االســتمرار ويف التحايل
عىل حصون القمع والتنكيل.
دراســات وأحباث مواز ية عىل هذه
وتبىق الدعوة مفتوحة إلجراء
ٍ
اإلفادات ،تســتخلص اخلطاب الوصيف للضحايا ،وتستكشف اهلو ية

مت نشــر اإلفادات حبسب التسلســل اهلجايئ ،مع استثناء بعض
اإلفادات اليت مت البدء هبا خالفا هلذا التسلســل وذلك خلصوصيهتا.
اإلفــادة األوىل هــي للشــهيد رضا الغســرة ،الذي بات امســه معروفا يف
ّ
كل منازل البحر ين بعد جناحه ،برفقة تسعة آخر ين ،يف تكسير القيود
هــروب مجاعي من ســجن جــو يف األول من يناير
وتنفيــذ أ كبــر عمليــة
ٍ
2017م ،إىل أن مت استشــهاده مــع اثنــن آخر يــن يف فبرايــر 2017م.
ويف احلقيقة فإن رواية الشــهيد الغســرة متيزت بروح اإلباء والشجاعة،
وبــاإلرادة الــي ال يدخــل يف قاموســها اليــأس ،أو الوهــن ،وال تعــرف
ُ
معىن املســتحيل .اإلفادة الثانية للشــهيد عباس السميع الذي أعدم
مــع اثنني آخر يــن يف ينايــر 2017م ،واعتبره الكتــاب الصوت احلقييق
للــروح الثائــرة الــي انفجــرت يف أحــداث  10مــارس .اإلفــادة الثانيــة
واإلفادة الثالثة هي ّ
النص الذي كتبه الشــهيد عيل الســنكيس ،أحد
شهداء اإلعدام الثالثة ،وروى فهيا شهادته حول األحداثّ .
والرابعة
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اجلماعية اليت ّ
تتكو ن داخل السجن يف حلظات شبهية بتفر يغ كميات
ّ
متدرجــة من املوت غير الرحــم .فضال عن ذلك ،فإن هذه اإلفادات
مــادة أولية ألية دعــاوى قانونية ضد
تتوفــر عىل بنية كاملة لتأســيس ٍ
ّ
النظام اخللييف وداعميه اإلقليميني والدوليني ،لكوهنا نصوصا توثيقية
حيــة ومباشــرة ومن ضحايــا التعذيب أنفســهم ،وبأمساهئــم وهو ما مت
احلــرص عليــه من خالل تثبيــت أمساء أصحاب اإلفــادات وصورهم
وبياناهتم الشخصية كلما ّ
تيسر ذلك.
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إفــادة كتهبــا الناشــط احلقويق إبراهمي الدمســتاين ،الذي كان شــاهدا
عىل أحداث سجن جو ،وشكلت إفادته إضافة يف استحضار مشهد
األحداث ،ووضعها يف سياقها العام.
ّ
كل مــن القيادي
كمــا ال يفوتنــا هنا تســجيل الشــكر اجلز يــل إىل ٍ
يف حركة أحرار البحر ين الدكتور ســعيد الشــهايب ملســامهته يف كتابة
مقدمــة هلــذا اإلصــدار ،و إىل املعارض البارز األســتاذ إبراهمي شــر يف،
الذي أثرى عىل اإلفادات بنقل مشــاهداته من مبىن ( 7مبىن ســجن
الرموز) ،إىل جانب مسامهته القيمة يف كتابة املقدمة.

السجون في البحرين
زفرة وثورة
خالل أ كثر من  5ســنوات من ثــورة  14فبراير؛ ارتكب اخلليفيون
ً
قامئــة طو يلــة مــن الفظاعــات ّالدمو يــة ،ومارســت األجهــزة األمنيــة
والعســكر ية شىت األســاليب يف التنكيل واالضطهاد والتعذيب داخل
ُ
ّ
ّ
والدوليــة اليت
احلقوقيــة
العديــد مــن البيانــات
الســجون ،وصــدرت
ً
دانــت هــذه االنهتــاكات واجلــرامئ .إال ّأن هذه البيانات مل تفعل شــيئا
حلماية السجناء و إجلام اجلالدين.
ِ
ُ
السياســيني يف ّ
أعداد املعتقلني ّ
الســجون اخلليفية عىل
تزايدت
ُ
الســنوات ّ
مــدى ّ
نســبة غيــر
األعــداد إىل
الســت املاضيــة ،ووصلــت
ٍ
ّ
ّ
ً
ظاهرة
مســبوقة ،وعــى مســتوى الشــرق األوســط ،فيما شــكل ذلــك
ّ
مركبة انعكســت ُ
آثارهــا عىل خمتلف النواحي ّ
السياســية واالجتماعية
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ُ
العوائــل البحرانية ّ
ترتــب عالقاهتا َ
ومنط
والثقافيــة يف البــاد ،وباتت
حياهتــا ْوفــق هذه الظاهــرة اليت دخلت عــى ّ
خط يومياهتــا املعتادة،
سواء من خالل مواعيد الز يارةّ ،
وتتبع أخبار األبناء والبنات واألزواج
والزوجات واألمهات واآلباء املعتقلني واملعتقالت ،أم مع عبور شبكة
العالقــات الداخلية يف الســجن إىل داخل منــازل األهايل ،والتفاعل
معها باعتبارها جزءا من التركيب األسري اخلاص ،وهو األمر الذي برز
باســتمرار مع تزايد املشــاكل واالنهتاكات داخل الســجون واليت بات
ً
مشــهدا تمكيليــا أو متصــا مبــا حيــدث يف خارجها من أحــداث أمنية
واحتجاجات شعبية غير منقطعة.
ُ
أعــداد املعتقلــن حدودهــا
مــع منتصــف العــام 2013م بلغــت
القصــوى ،ومبــا يفوق الطاقة االســتيعابية للســجون ومبانهيا يف ذلك
الوقت ،ووصل األمر مع بدايات العام 2014م إىل ّ
حد إجبار املعتقلني
عىل افتراش ممرات العنابر للنوم ،ويف بعض الفترات اضطر الســجناء
للنوم يف قاعات االستقبال واحلمامات ،وكان ذلك عىل وجه اخلصوص
يف ســجن جو املركزي ،الذي اكتظ بالســجناء عىل حنو هائل شاهده
ٌ
العــامل عبــر ّ
الصور ّ
منظمات
املهر بة من داخل الســجن .وقــد أحصت
حقوقية حملية األعداد إىل ما يز يد عىل  3000سجني ،علما أن مباين
السجن ال تستوعب يف وضعها الطبيعي أ كثر من  1400سجني ،وفق
تقر ير صادر عما ُيسمى بإدارة التظلمات (التابعة للحكومة اخلليفية)،
األمر الذي ّ
جدد االستياء الشعيب ،يف حني َ
بادر العديد من النشطاء

احلقوقيــن املحليــن إىل القيام ّ
بتحركات خمتلفة للكشــف عن معاناة
ْ
الســجناء ،و إعــداد التقار يــر اخلاصة ورفعهــا إىل املنظمات اليت ُتعىن
حبقوق اإلنسان.

ّ
ُ
الغضــب داخــل ســجن جــو يف العاشــر مــن شــهر مــارس
تفجــر
ّ
ٌ
أحــداث غاضبــة شــكلت مــا يشــبه االنتفاضــة
2015م ،واندلعــت
الواســعة ضد سياســة العقاب املتبعة ضد الســجناء ،وكان فتيل هذه
االنتفاضــة حادثــة اعتــداء الشــرطة عــى عائلــة أحد الســجناء ذلك
ّ
املخصصــة للز يارات العائليةّ .
وعبــرت هذه احلادثة
اليــوم يف الصالة
عــن طبيعة السياســة املتبعة من جانب شــرطة الســجن ،واليت تقوم
عىل املعاملة السيئة واإلهانات اللفظية والتعدي اجلسدي والتفتيش
ٌ
إجــراءات انتقامية تمت ممارســها مع الســجناء وعوائلهم
املهــن ،وهي
والسيما أثناء الز يارات.
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اعتراضات متكررة لالحتجاج
يف داخل السجن ،أبدى السجناء
ٍ
عىل هذه األوضاع الســيئة ،والســيما مع تفاقم اآلثار الصحية السلبية
حنو ممهنج ،والذي أخذ
نتيجة هذا اال كتظاظ وتكرار سوء املعاملة عىل ٍ
ًّ
ً
انتقاميا وبأوامر من كبار الضباط واملسؤولني يف السجن (أو ما
شكال
ُتســمى بــإدارة اإلصــاح والتأهيل) .وقد عمــدت اإلدارة املذكورة إىل
إبداء “الالمباالة” لشــكاوى الســجناء وأهالهيم و إمهاهلا أو تكذيهبا،
جديدة من سياســة العقاب
ومقابلهتــا يف أحيان كثيرة بتنفيذ سلســة
ٍ
ّ
اجلماعي واالنتقام املمهنج ضد السجناء وأهالهيم عىل حد سواء.
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األحــداث اليت وقعت يف ذلــك اليوم؛ فتحت َ
الباب عىل واحدة
مــن أ كبــر عمليــات التعذيــب املمهنــج يف ســجن جو ،وعــى حنو قال
شــهود عيان ـ وبيهنم ضحايا التعذيب الذين ّ
ســجلوا إفاداهتم يف هذا
الكتاب ـ بأهنا مل تكن مسبوقة و”خارج حدود الوصف”.
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بين يدي (زفرات)
بقلم الناشط الحقوقي المعتقل ناجي فتيل
ّ
ّإن ملــف حقــوق االنســان يف البحر يــن معقــد وشــائك ،وذلــك
بصورة ممهنجة عبر عقود
بســبب تزايد حجم االنهتاكات واســتمرارها
ٍ
ْ
ومســمع من املجتمع الــدويل الذي اكتىف بالبيانات
مــن الزمن ،مبرأى
واإلدانــات ،ولكن دون ّ
ّ
حقيقي ٍة إليقاف مسلســل اإلنهتاكات،
جدية
َ
ّ
َ
النظــام احلاكم عىل عــدم اإل كتــراث وجتاهل هــذه اإلدانات
ّممــا حفــز
ملنظمات املجتمع ومؤسساته املحلية والدولية.
وقــد اســتمر النظــام احلاكــم يف املالحقــات األمنيــة للنشــطاء
وأطلق َ
َ
يــد أجهزته األمنية اليت اســتخدمت
احلقوقيــن والسياســيني،
ّ
القو َة املفرطــة والتنكيل باملعارضني للنظام ،وقامت باقتحام ومدامهة
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منــازل املواطنــن اآلمنــن يف مجيــع األوقــات ،هنــارا وليــا ،مــن دون
ّ
(اخلليفية) ،وعمدت عىل ْنزع
تقدمي مذكرة اعتقال من النيابة العامة
االعترافات حتت وطأة التعذيب النفيس و اجلسدي الوحيش يف مراكز
اإلحتجاز والتوقيف ومبىن التحقيقات اجلنائية.
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أوقــات متأخــرة مــن الليــل يف النيابــة
كمــا أن التحقيــق يــم يف
ٍ
ّ
ُ
حمام مع املهتم .وقد وفرت سياســة اإلفالت من
العامة ،دون حضور ٍ
َ
التمادي واإلمعان
العقــاب ملنتســي األجهزة األمنية ووزارة الداخليــة؛
حسيب أو رقيب.
يف اإلنهتاكات دون
ٍ
ً
جهات ومؤسسات تابعة هلا وحمسوبة
ومع أن السلطات أنشأت
ٍ
علهيــا( ،مثــل املؤسســة الوطنية حلقوق االنســان ،أمانــة التظلمات،
مفوضيــة الســجناء ،ووحــدة التحقيــق اخلاصة) بزعم ضمــان ّ
صحة
اإلجــراءات القانونيــة و ّ
احلــد مــن اإلنهتــاكات الــي ّ
يتعــرض هلــا
ً
ّ
وشــكلية ،وليســت
املعتقلــون .إال أن هــذه اإلجراءات كانت صور ّية
هلــا أي صالحيــات حقيقيــة ،وهــي تبين ذلــك عندما جلــأ الكثير من
املتضرر يــن هلــذه اجلهــات التابعــة للســلطة آملــن إنصافهــم ،ولكــن
حاالت نادرة ّمت حتو يل
لألســف الشــديد ال نتائج إجيابية ُتذكر ،ويف
ٍ
ّ
ّ
بعض املعذبني واجلالدين إىل القضاء (اخللييف) ،حيث مت تبرئة 95٪
ّ
مهنــم ،فيمــا متت إدانة  5٪فقط بأحكام خمففــة جدا .و ميكن مراجعة
احلــاالت الــي حصلــت من خــال تقار ير الســلطة نفســها ،حيث برأ
ّ
ّ
بــكل وقاحةّ ،
ُ
ومت احلكــم عىل البعض
القضــاء اجلالديــن واملعذبــن ِ

ً
ّ
بأحــكام خمففــة جــدا .ومــع ذلــك ،مت اإلفراج عهنــم الحقــا ،وقد تكرر
مناسبات خمتلفة.
ذلك يف
ٍ

دقيقة
مراجعــة
ّإن ماحصــل يف ســجن جو املركــزي ماحيتاج إىل
ٍ
ٍ
ٍ ّ
حبكم عادل عىل ما حصل
عبــر جلنة
حمايدة لتقص احلقائق للخروج ٍ
ّ
املتضرر ين ،واإلستماع لإلفادات املرفقة (يف هذا الكتاب)،
و إنصاف
ّ
ُ
قــة ،حيــث ّإن ما حصــل يفوق الوصــف ،وال ميكن تبر يره
وقراءهتــا بد ٍ
ّ
حال من األحوال.
بأي ٍ
حفالت
بشــكل مهجي وبربري يف
لقد ّمت التعامل مع الســجناء
ِ
ٍ
اســتمرت أ كثر من ثالثة أشــهر ،وباســتعمال ّ
ّ
الضرب
تعذيــب مبرجمــة
ٍ
ّ
ّ
مبختلف األدوات ،وكذلك اإلهانات والشتامئ والتجاوز عىل املعتقدات
ِ
ْ
ّ
ّ
الدي ّنيــة ،والت ّ
حرش اجلنيس ،واملنع مــن النوم ،واإلجبار عىل الوقوف
ْ
إقامة الصــاة ،واحلرمان من
املتواصــل
لســاعات طو يلة ،واملنــع من ِ
ٍ
ًّ
ًّ
ً
قضاء احلاجة ،وأمور أخرى تركت أثرا نفسيا وجسديا عىل السجناء،
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ّإن املشــكلة تمكــن يف أن الســلطة القضائيــة يف البحر يــن ُ
غيــر
مســتقلة ،وهــي خاضعــة لـــ (امللــك) بشــكل مباشــر ،وأحكامهــا ّ
ضد
ً
َّ
ّ ٌ
مقدرة مســبقا عىل املهتمني،
مسيســة بامتياز ،واألحــكام
املعارضــن
ٌّ
ُ
جلســات املحاكم شــكلية فقــط .و ليس من بــاب املبالغة إذا
بينمــا
ُ
َ
القضاء  -بأحكامه القاســية  -هو أحد وســائل القهر والبطش
قلنا ّإن
باملعارضني ،عبر تغييهبم عن الساحةّ ،
وزجهم يف السجون من أجل
ْ
كسر إرادهتم و إخضاعهم.

خاصة يف مبىن رقم عشرة.
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“جتاوزات” مزعومــة حصلت من
“أخطــاء” أو
ومهمــا قيــل عن
ٍ
ٍ
بعــض الســجناء؛ إال ّأن ذلــك ليــس ّ
مبــررا ملــا حصــل مــن حفــات
َ
ّ
هوادة ورمحة ،وعىل حنو أذهل اجلميع ،مبا فهيم
مجاعية ،وبال
تعذيب
ٍ
ٍ
ّ
ّ
الداخلية لشــدة اســتعمال القــوة املفرطة من
بعــض املنتســبني لوزارة
قبل الشرطة وبأوامر من اإلدارة والوزارة.
ّإننــا نأمــل مــن ّكل اجلهــات ّ
املهتمــة حبقــوق اإلنســان أن ُتــويل
ِ
ّ َّ
ً
ّ
ّ
مــا جــاء يف هــذا الكتــاب عنايــة خاصة ،حيث إنــه يفنــد كل مزاعم
ّ
الســلطات احلاكمة يف البحر ين بشــأن احترام حقوق اإلنســان .فقد
ً
ُ
األحــداث الــي وقعــت يف ســجن جــو عمومــا ،ويف مبىن 10
كشــفت
عىل وجه اخلصوص؛ عن ّأن اإلنسان ليس له قيمة وال اعتبار (لدى
النظــام)ّ ،
دقيقة
مراجعة
حباجــة إىل
وأن الوضــع احلقــويق يف البحر ين
ٍ
ٍ
ٍ
حقيقية ومتابعة ّ
جديــة هلا .كما أن هذا الوضع ّ
حيت
إجــراءات
وتنفيــذ
ٍّ
ٍ
ّ
ّ
قــرارات نافــذة ُتعيد االعتبــار لكل
اتــاذ مواقــف حازمــة عبر إصــدار
ٍ
َّ
ّ
املضطهدين
واملتضرر ين املعذبني.

َّ
جهد من أجل احترام حقوق اإلنسان.
كل
شاكر ين لكم
ٍ
*مالحظــة :نــود أن نلفت عنايتكم إىل ّأن هذه اإلفادات هي
ّ
عينة بســيطة لبعض الســجناء يف مبىن رقم  10بسجن جو
ّ
َ
ّ
املتضرر ين ُت ّقدر باملئات ،حيث ّإن
املركزي ،و إال فإن أعداد
ِ
ّ
ّ
الضرر َ
حلق بكل السجناء ،دون استثناء.
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قبل هبوب االنتفاضة
ُ ّ
هدير الشهيد عباس السميع
ُ
يف تار يــخ  26فبرايــر 2015مّ ،
شــهيد اإلعــدام عباس مجيل
وجه
ّ
ً
رســالة َّ
مصو رة شــكلت
طاهــر حممــد الســميع ،ومــن داخل الســجن،
ً
املقاومة من داخل السجون .ما فعله الشهيد عباس
انتقالة نوعية يف
ِ
ً
خيي ًــا بكل املقاييس ،و ميكن أن ُي َ
عمــا تار ّ
ســياق عاملي
يف
ع
وض
كان
ِ
ً
ّ
َ
اكتســب أبعادا
جلهــة الطابــع االســتثنايئ ملا قام بــه الشــهيد ،والذي
أ كثــر بعــد انتفاضــة الســجن يف مــارس ،وبعــد تنفيذ جر ميــة اإلعدام
ٌ
اجلماعــي يف  15ينايــر 2017م .الشــاب الــذي ّأيدت حممكــة خليفية
َ
حكم إعدامه يف  31مايو 2016م ،أصدرت ما ُتســمى مبحمكة التمييز
حمكها الهنايئ ّ
َ
اســتبق الشهيد عباس
ضده يف يناير من العام نفســه.
ّ
َ
حال مــن االطمئنان
كل ذلــك بزمــن،
وظهــر يف شــر يط فيديــو وهو يف ٍ
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ْ ً
املوجهة ّ
الكاملّ ،
ضا كامال ّ
لالتامات ّ
قضية مقتل
ضده يف
وقدم دح
ِ
ّ
الضابط اإلمارايت املرتزق طارق الشحي يف حادث التفجير الذي َ
وقع
يف مــارس 2014م قــرب بلدة ّ
ّ
اخلليفية لتظاهرة
الديه أثناء مقع القوات
ختام فاحتة الشهيد جعفر الدرازي اليت انطلقت من البلدة.
ّ
إضافــة إىل ّ
الضــخ املعنــوي الــذي شــكله هــذا احلــدث عــى
ّ
الشعيب ويف أوساط ّ
الســجناء؛ ّ
مية
املســتوى
فإن اخلليفيني شعروا هبز ٍ
نكــراء حتيــط هبــم وهــم يــرون هــذا اللون مــن ّ
التحــدي املفتــوح وهو
ُ
القيود
فشــل
كيد عىل
ِ
يصــدر من داخــل القضبان .كان ذلك مبثابة تأ ٍ
ِ
ٌ
ّ
والتعذيب وعىل جناح السجناء يف تفر يغ مفعوهلا القمعي .وهي نتيجة
ُ ّ
بالنســبة
“خطيرة”
سياســة القتل والتعذيب املفتوح
عول عىل
ِ
ِ
لنظام ي ِ
ٍ
إمخاد
الثورة و إسكات أصواهتا و ِ
لتحقيق أهدافه ،وعىل رأسها إخراس ِ
ُ ّ
زنزانة
وقودها ،ليأيت
صوت الشهيد عباس السميع هادرا ،ومن داخل ِ
اإلعدام ،و ّ
حيطم “أسطورة” القمع اخللييف الذي ال ُيقهر.
ً
ّ
فتح اخلليفيون حتقيقا حول هذا الشريط ،وسارعوا إىل االنتقام من
ً
ً
عباس الســميعّ ،
مفتوحة عىل ّ
الســجناء ،إال ّأن النتائج مل
وشــنوا حربا
ُ
ُ
واستمر ْ
ّ
انفجار األوضاع
كس ُر القيود عىل التوايل ،وكان
رض آل خليفة،
ت ِ
احلدث النوعي الذي شــكله
يف  10مــارس 2015م جــزءا ال يتجــزأ من
ِ
خطاب ّ
ُ
اخلطاب الذي أضحى بعد استشــهاده
الســميع التار خيي .هذا
ً
قراءة تار يخ ّ
ولدراســة العبقر ّية البحرانية
الســجون
ِ
وثيقة جاهزة إلعادة ِ
كسر القضبان ،ومهما ّ
اشتدت الظلمة وطغى ّ
يف ْ
السجان.

كيف بدأت أحداث مارس 2015م في سجن جو؟
َ
ُ
أحداث سجن
إفادات السجناء املنشورة يف هذا اإلصدار
تروي
ّ
جو يف  10مارس 2015م ،وكيف تسلســلت حت اندلعت املواجهات
مــع القوات اخلليفية يف الســجنْ ،
وار ُتكبت بعدهــا العملية االنتقامية
الكبــرى ضــد الســجناء .و ميكن أن تكون هــذه الروايــات /اإلفادات
ً
مــادة مناســبة الســتخالص اخلطــوط األساســية الــي كانــت وراء
األحداث املأساو ية اليت عاىن مهنا السجناء.
ُ
تتفــق روايــة اإلفــادات عــى أن األحــداث وقعــت بعــد اعتــداء
الشــرطة عــى عائلة أحد الســجناء أثنــاء الز يارة .يف ذلــك اليوم ،قام
اعتصام عند مكتب االستقبال
بعض السجناء يف مبىن رقم  4بتنظمي
ٍ
وعبــر االعتصــام عــن االســتنكار ّ
باملبــىّ ،
ضــد تفاقــم الوضــع اليسء
داخل الســجن ،وخاصة جلهة ســوء املعاملة ،وتزايــد االنهتاكات من
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ُ
جانــب إدارة الســجن .يف الســياق ،جــاء شــيوع خبــر االعتــداء عىل
عائلة أحد الســجناء؛ ليرفع من وتيرة االســتياء و يفجر اإلحتقان .ابتدأ
ً
األمر باعتصام داخل املباين احتجاجا عىل حادثة االعتداء ،وسرعان
مــا تدحرجت األحــداث لتفجر غضبا عارما .إدارة الســجن وبأمر من
وز ير الداخلية اخللييف ،راشــد اخلليفةْ ،أس َ
مبواجهة
رع إىل إصدار أوامر
ِ
ّ
َ
بالقوة املفرطةْ ،
األحداث ّ
وأرخى للضباط احلبل الستعمال كل أشكال
انهتاكات واســعة
البطــش ووســائل العقــاب ،وهــو مــا أدى إىل إيقاع
ٍ
اســتمرت ّ
ّ
عدة أشــهر ،وبلغت التجاوزات حدودا أخفقت الســلطات
ّ
واضطــرت معهــا املؤسســات
اخلليفيــة يف تبر يرهــا والتغطيــة علهيــا،
التابعة للنظام لإلقرار هبا ،بشكل أو بآخر.
مفــن هــي هــذه العائلة الــي ّ
تعرضــت لالعتــداء أثنــاء الز يارة يف
سجن جو؟

شرارة االنتفاضة
أم جميل ..من زفرات الشهداء واألسرى
ليىل عبد النيب ،أو ّأم مجيل.
ّ ً
ً
حاضــرة يف أ كثــر أهــم منعطــف
مقــدرا هلــذه املــرأة أن تكــون
كان
ثورة خمتمرةّ .أم
األحداث .عىل سجن جو كان عبور ّأم مجيل أ كثر من ٍ
مجيل ،من بلدة شهركان ،هي شقيقة الشهيد أمحد عبدالنيب ( 31عاما)،
ّ
الذي التحق ّ
بربه يف  24مارس 2012م بعد أن ســلط عليه اخلليفيون
َ
نار حقدهم عبر الغازات اخلانقة اليت يطلقوهنا عىل وسط املنازل وبني
الطرقــات .وهــي ّأم الشــهيد عــي عبــد الغــي ( 18عامــا) الــذي قىض
ً
شــهيدا يف  31مــارس 2016م أثناء مالحقتــه من قبل القوات اخلليفية
ّ
السكنية يف شهركان ،حيث شوهدت يف أحناء خمتلفة
يف إحدى املباين
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ّ
من جســمه ُ
آثار التعذيب .وقد كان الشــهيد أحد الشــهود عىل حادثة
االعتداء اليت ّ
فجرت انتفاضة مارس يف سجن جو.
ُ
يف العاشــر مــن مارس 2015م؛ ّ
عدد من
توجهــت ّأم مجيل لز يارة ٍ
أفراد عائلهتا املعتقلني يف ســجن جو ،وكان بصحبهتا أبناؤها األربعة:
ّ
الشــهيد عيل ،حممد ،إشــراق وحســنّ .
تضم قامئة الز يــارة ذلك اليوم
ًّ
كال مــن ابهنــا البكــر مجيــل ( 19عاما) املحكوم بالســجن  3ســنوات،
وشــقيقها حســن عبد النيب ،املحكوم ّ
بالســجن ملدة  25ســنة ،وابنه
ّ
عيل الذي صدر حكم بســجنه  7ســنوات .كانت ّأم مجيل ذلك اليوم
بصحبة شقيقهتا زهراء ،وأخهيا حممود ،وولده حممد.
ِ

بفــارغ ّ
األحبــة ّ
ّ
املغيبني
الصبــر كانــت العائلــة تنتظــر موعد لقــاء
ً
ُ
حادثا َ
يف ّ
القوات
وقــع مل يكن يف احلســبان! منعت
الســجون ،ولكــن
ّ
اخلليفية شقيقة ّأم مجيل ،حممود ،وولده من دخول ّالز يارة ،وهامجت
ّ
ُ
القوات علهيما بعد أن ّ
أصرا عىل حقهما يف الز يارة .يف تلك اللحظة،
ُ
ّ
احلامــل وقهتــا يف شــهرها ّ
الســادس  -إال
مل تتذكــر ّأم مجيــل  -وهــي
ً
املرتزقة ،تدفع ظلمهم وتدافع عن مظلوميهتا.
أهنا تفجرت غضبا عىل
ِ
ْ
ولسان حاهلا ّ
صرخت بأعىل صوهتا يف وجوهم ّ
َ
يردد“ :و يكم!
امليتة،
طينة ُخلقتكم؟ ومن ّ
من ّ
مدرسة ّ
خترجمت ،إذ مل تتعلموا سوى
أي
ٍ
أي ٍ
القساوة وفقدان الضمير!”.
ِ
ّ
حبقهــا يف ز يارة أخهيــا وابهنــاْ ،
وأودعوها
اعتقلوهــا ألهنــا طالبــت
ّ
السجن مع شقيقهتا زهراء وأخهيا حممود .وتركوا أطفاهلا الصغار بال ّأم
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ً
ُ
أو أب! الوالــد كان مغتربــا بعــد أن ضاقت به ســبل العيش يف وطنه،
للتوجــه حنــو إحدى ّ
فاضطــر ّ
ّ
ّ
اخلليجية لكســب لقمة احلالل،
الــدول
ُ
أرضه واستأثروا هبا وأفسدوا.
بعد أن سلب
األغراب خيرات ِ
ٌ
شــقيقها حممــود  -الذي ُيعاين من مــرض الصرع  -أصابته نوبة
ُ
الســلطات ســراحه يف اليوم التايل مع شــقيقته
يف املعتقــل ،فأطلقــت
ُ
ّ
زهــراء .أمــا ّأم مجيــل فأبقوهــا يف املعتقــل ،ومددوا يــوم اخلميس19 ،
مارس 2015م احتجازهاّ ،
وملدة  10أيام أخرى.
َ
َ
شــرارة الغضــب ،وبدأت أحداث العاشــر
ق َدحــت هــذه الواقعــة
بوتيــرة متصاعــدة؛ انتفض الســجناء .كانوا أمام
مــن مــارس 2015م.
ٍ
اســتحقاق ّ
ملــح للتعبيــر عــن الكرامــة ،وهــم يــرون كيف بلــغ اإلجرام
ٍ
ّ
رادع أو حسيب من العامل.
الز ىب ،دون ٍ

مواليد يناير ١٩٨٨مُ .اعتقل عدة ّمرات قبل ثورة  ١٤فبراير وبعدها ،وصدرت ّ
ضده أحكام مبجموع ٢٤٠
حترر من سجون النظام أربع ّمرات بني األعوام ٢٠١٧- ٢٠١٢م ،وجنح يف ّ
سنةَّ .
النفاذ من سجن جو مع
ُ
 ٩آخر يــن يف ينايــر ٢٠١٧م .أعلــن عن استشــهاده يف  ٩فبراير ٢٠١٧م ْوســط البحر مع اثنني آخر ين ،بعد
ّ
َ
ومطارد.
مقاومهتم حىت ّالرمق األخير .لديه  ٤أشقاء بني معتقل

ً
الشهيد رضا الغسرة ..راويا للزفرات البطولية
َّ
واملطولــة الــي ّقدمها
حنتــي يف هــذا اإلصــدار باإلفــادة اخلاصــة
ّ
ألحداث ســجن جو ،وهي إفادة وفرها الشــهيد
الشــهيد رضا الغســرة
ِ
عبر تســجيل صويت خاص وطو يل معه قبل استشــهاده بأيام ،وبعد
جناحه اجلديد يف اهلروب من سجن جو يف األول من يناير 2017م.
يف هــذه اإلفــادة؛ ّ
معلومــات هامــة حــول أحداث
قــدم الشــهيد
ٍ
مــارس ،كمــا ّ
تطرق إىل تفاصيل ُتنشــر ألول مرة حول تلك األحداث،
وحول بعض أبطاهلا ،وبيهنم شــهداء اإلعدام ســامي مشيمع ،عباس
ً
الســميع ،وعــي الســنكيس .ومتثــل إفــادة الشــهيد الغســرة اختصــارا
ّ
َ
املعدن األصيل للسجناء
اخلليفية ،وتعكس
للبطولة داخل السجون
ِ
األحرار وهم يواجهون اجلالدين واملرتزقة.

بداية العاصفة
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أبدأ باسم اهلل وبالصالة عىل رسوله وأهل بيته الطيبني الطاهر ين
ُ
ُ
فترة وأخرى .كان املشهد
األحداث يف السجن
كانت
تنشب بني ٍ
ً
معهــودا ،وحــى قبــل أن تنفجــر األوضاع عىل املســتوى الــذي كانت
ُ
نسمع ونعاين
عليه يف  10مارس  .2015حني ّكنا يف مبىن العزلّ ،كنا
ّ
(املخصص للبالغني ســن 18
ونتابــع مــا جيري ،وخاصة املبىن رقم 6
ّ
ســنة إىل ّ
(املخصــص لألعمار
ســن العشــر ين) ،وكذلك مبــى رقم 3
 18ملا هو أدىن) .الســجناء من هذه األعمار إقدامهم أ كثر ،ومحاســهم
ً
ً
وعادة ما تكون ردات فعلهم ســر يعة .وقد أثبتوا شــجاعة الفتة.
أ كبر،
ونظــرا للظــروف القاهــرة ،فقد كانــوا معروفني بالتمــرد .كان مبىن رقم 3
معروفا بكثرة األحداث ،وغالبا ما ُيسمع ّدوي صفارات اإلنذار هناك.
باختصار ،فإن املشاكل يف هذا املبىن كانت شبه روتينية.
يف يــوم األحــداث 10 ،مــارس ،كنــا يف مبــى العــزل .انهتينــا من
تنــاول وجبة الغذاء ،حيث كانــت الزنازن حيهنا مفتوحة عىل بعضها
يف وقــت الوجبــة .عــدت إىل الزنزانــة ألخذ قســط من الراحــة والنوم
قليــا .وقبــل ذلــك أجر يــت حمادثة مــع أحــد األصدقــاء املتواجدين
خــارج البحر يــن .كانت املحادثة بواســطة هاتف حبــوزيت مت هتر يبه.
استلقيت عىل السر ير ،عىل أمل أن يأخذين اإلستلقاء إىل نوم سر يع.
ً
ُ
مسعت بعض أصوات الصراخ والتكســير .كان ضربا يتواىل
يف األثناء،
عــى األبــواب ،وكأن هتافات بدأت تطرق األمساع .يف الوهلة األوىل،

مل أعر األمر أي اهتمام بالغ .ال شك أهنا مشكلة عابرة معتادة يف مبىن
رقم .3

الهواتف َّ
المهربة واألخبار المسربة
كانــت اهلواتــف منتشــرة يف ذلك الوقــت حبوزة املعتقلــن .الكثير
مــن األخبــار املتداولــة مل تكــن دقيقــة .فهنــاك املئات مــن املعتقلني،
مــن خمتلــف الشــرائح واملســتو يات ،واهلواتــف ّ
املهر بــة متاحــة لــكل
هؤالء ،حىت أن بعضهم أنشــأ حسابات خاصة عىل وسائل التواصل
االجتماعــي .األخبــار بعضهــا مبالــغ فهيــا ،أو ناقصــة ،ويف بعــض
األحيان متضاربة .كان ذلك طبيعيا بسبب غياب اخلبرة لدى بعض
املدونني ،كما أن بعضهم ال ميلك رؤ ية واضحة لكيفية االســتفادة من
هذه األجهزة.
وألنــي كنت اســتعمل هاتيف يف التواصل مــع بعض املعتقلني يف
سجن جو ،ومهنم سجناء يف مبىن  .3وحيث أين مل أستلم ذلك اليوم
ّ ً
متحمسا ،يف باديء
رسالة مهنم بشأن ما جيري يف السجن ،فلم أ كن
األمر ،الستطالع ما جيري.
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حتس ُ
ّ
ســت مــكان نومــي عىل أمــل االستســام إىل النــوم .ولكن
فتحــت اهلاتــف ،وعرفت مــن األخبار أن قــوات املرتزقة هامجت مبىن
 .3كانت األخبار تتواىل بكثرة ،ولكن مل تكن الصورة واضحة ودقيقة
بالنسبة يل.

سيطرة السجناء على مبنى 3
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ّ
تغير اجتاه االهتمام فجأة .ارتفعت األصوات ،وبدأت املؤشــرات
ّ
توحــي بــأن األمر غير اعتيادي .كان ّ
عــي أن أحتقق بنفيس مما جيري.
حلســن املصادفة ،فقد كانــت القاعة اخلارجية ملبــى العزل مفتوحة،
وكذلك كانت أبواب الزنازن .مل تكن الصالة اخلارجية والزناز ين ُتفتح
عىل ّالدوام ،واألمر يف ذلك خيضع ملزاج قوات السجن.
كان مــن الواضح أن الفــوىض ّ
عمت األرجاء .اخلوف الذي ّ
ذب
يف نفوس املرتزقة مل يسنح هلم بإغالق باب الصالة أو أبواب الزنازن.
ً
كما أن بعضهم ّفر هاربا خارج املباين.
ّ
ألســترق النظــر من بعــض الفتحات الصغيــرة اليت كانت
ذهبــت

يف بــاب الصالــة ُ
املطــل عــى العنبــر الشــمايل (عنبر .)1لقــد غمرتين
ُ
الدهشــة وأنــا أرى َ
عنبــر آخر.
بعــض الشــباب يفتــرض أن يكونــوا يف
ٍ
ُ
ناديت علهيم وســألهتم ّ
عما جيري .أخبروين أن مبىن  3ومبىن  4متت

الســيطرة علهيمــا .أضاف أحدهــم“ :إن حالة الغضب ّ
تعــم املكان”.
ســألت عــن ســبب ذلــك ،فقيــل يل أن املرتزقة اعتدت عــى إحدى
النســاء أثنــاء الز يــارات العائلية ،وقــد غضب الســجناء ألجل ذلك،
و إىل أن تدحرجت األحداث مثل كرة النار.
املــرأة الــي ّمت االعتــداء علهيــا هــي شــقيقة حســن ،املعــروف
بـ”الضخم” .وهو شــقيق الشهيد أمحد عبد النيب ،وخال الشهيد عيل
عبد الغين ،وابن خالة الشهيد عيىس مقبر .وحسني هو أحد املعتقلني

ّ
خبفة ّ
دمه وصفاء ســر يرته ،كما أن قلبه عامر باإلميان،
القدماء ،و ميتاز
ّ
اخللييف املجرم.
وهو أحد ضحايا بطش النظام

خطة هروب جماعية في فورة األحداث

ُ
بســرعة الستكشــاف حميط الســجن.
فتح باب العزل ،وخرجت
ٍ
ُ
َ
البصر يف كل االجتاهات .اخلطة اآلن هي التفكير يف هروب
كنت أرمق
ُ
اســتعنت ببعض الشــباب ملعرفة حجم
عدد ممكن.
مجاعــي ،وبأ كبــر ٍ
اإلستنفار األمين .صعد بعضهم إىل سطح املبىن ليستكشف األحوال
عن كثب ،وأ كدوا يل بأن القوات قليلة جدا ،وهم حياولون الســيطرة
ً
عــى األوضــاع قبــل أن تكبــر ،وخوفــا من اإلجــراءات اليت قــد ُتتخذ
ّ
ضدهــم .حــى أن مدير الســجن مل ُيبلــغ وزارة الداخلية يف بداية األمر
خشية أن يلحقه إجراء عقايب من ِقبل الوز ير.

ُ
صعــدت إىل ســطح
لكــي أ كــون عــى ّبينــة أ كثــر مــن املشــهد؛
ّ
نت أن قوات املرتزقة ليست ّ
وتيق ُ
متأهبة للحدث .كان اإلرباك
املبىن،
ّ
حياصرها من كل الزوايا ،ومل تكن حتمل أسلحة .لقد جاءت انتفاضة
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يف فــورة األحــداث ،ســألين الشــباب املتجمهــر يف اخلــارج ّ
عمــا
إذا ّكنــا نر يــد أن ُيفتــح لنا باب العزل .مل ّ
أتــردد يف اإلجابة ،وقلت هلم
عــى الفور“ :نعم ..افتحوه!” .حســن البناء ّأيد فتح الباب ،وكذلك
فهد ،غير أن ماهر اخلباز مل يكن مطمئنا للعواقب نتيجة إىل التجارب
ّ
السابقة ،ولكنه مل يعترض عىل فتح الباب.

ً
السجناء مفاجئة للجميع.
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ُ
خاطبــت الشــباب وقلــت هلــم“ :اهلــدف جيــب أن يكــون حنــو
تكســير القيــود ،حنــو ّ
التحرر واحلر يــة .ال ينبغي أن نكتــي فقط بإظهار
اإلحتجاج”.
ً
بعــد حديث مل يطــل كثيرا بيننا؛ أعددنا خطة طارئة لإلســتفادة
مبباغتة هجومية عىل مــكان “الكونتر”،
مــن انفــات الوضع ،والقيــام
ٍ
عىل أن يكون طر يق اخلروج من مبىن ( 1األقرب إىل البوابة الرئيسية
ً
ُ
الطموح أن يكون اهلروب مجاعيا ،وملئات السجناء.
ملعسكر جو) .كان
ّ
أما وسيلة النقل إىل داخل املناطق يف البحر ين؛ فلها خيارات متعددة
جرى وضعها يف االعتبار.
ّكنــا جاديــن يف األمــر ،وعاقديــن العزم عــى تنفيــذ اخلطة .عىل

املســتوى الشــخيص؛ فقــد ُ
كنت ّ
أرجح أن ّ
أتعــرض للتعذيب يف حال
عــي أثناء حماولة اهلــروب ،بل ْ
ّمت القبــض ّ
وأن أستشــهد أثناهئا ،عىل
أن يــم تعذيــي بدون القيام هبذا األمــر .وقد كنا ندرك أن القوات بعد
أن تســيطر عىل األوضاع ســتقوم باإلنتقام من اجلميع .مل أ كن أمتىن أن
يــم تعذييب ملجرد إظهار اإلحتجاج ،وكيف والظرف كان مؤاتيا لتنفيذ
هروب آخر من ّ
السجن!
ٍ
يف كل األحــوال ،اتفقنــا ضمــن جمموعة من الشــباب عىل ّ
خطة
ٍ
ُ
مبباغتة هجومية فســوف
حنســب أنه ْفور قيامنا
اهلروب الطارئة ،وكنا
ٍ
يلتحق بنا الكثيرون.

جلأنــا بعدهــا إىل أحــد أبــواب الطــوارىء اخللفية ،عــى أمل أن
ً
ّ
نقوم بذات اخلطة ّ
املعدة سلفا ،وقد متكن الشباب من حتر يك الباب،
إال أن الوقــت مل يكــن يف صاحلنــا .حيــث إن تغييــر اخلطــة األوىل،
ّ
والتفكيــر يف البدائــل ،ومــي الوقت مــع حماوالت تكســير الباب؛ كل
ّ
ذلك ّمر يف ظل حماولة القوات اخلليفية تدارك الوضع ،والسيطرة عىل
مباين السجن .كما ّأن عيون املخابرات داخل املباين وخارجها كانت
ّ
ً
حاضــرة ،وقــد ّ
تنبــوا ألبواب الطــوارىء .وبالفعل ،بعــد أن متكنا من
ُ
ُ
ورأيت
ثقب صغيــر،
حتر يــك البــاب وكســره؛ راقبت خارج البــاب من ٍ
ُ
ّ
مصو با ســاح الشــوزن
أحــد املرتزقــة من أصول مينية يدعى (عبدو) ِ
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هبــدوء ناحيــة “الكونتــر” ،ولكنــه كان مقفــا ،وكانــت
انتقلنــا
ٍ
َ
حــدث جدل بني
املفاتيــح حبــوزة بعــض الســجناء .يف هــذه األثنــاء
األخوة ،فذهبت ر حيناُ ،
وصعبت علينا املهمة وفق اخلطة املرسومة.
ً
ناقشــنا خطة أخــرى ملحاولة اهلروب ،فاقتــرح أحدهم أن يكون
اهلجــوم مــن ســطح املبىن ،غير أن هذه اخلطة مل تكــن واقعية ،فليس
من املتاح تنفيذها عىل طر يقة املباغتة اجلماعية ،وســوف يكون من
الســهل عــى القــوات إلقــاء القبــض علينا ،حيــث أن القفــز من أعىل
ســطح املبىن لن يكون مثل اهلجوم اجلماعي ،كما أن بقية الســجناء
لن يلتحقوا بنا هبذه الطر يقة.
ً
ً
ّ
ُ
ْ
بــاب
كان عــزم الشــباب فوالذيــا وقو يــا ،وقــد متكنــوا مــن كســر ٍ
حديدي بواسطة ّالدفع املتكرر ّ
واهلزات القو ية.

ّ
وضعية اإلستعداد.
حنو الباب ،وكان يف
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ال جمال لفقدان األملُ .
قلت للشباب وقهتا“ :مبا أهنم ّ
تنبوا هلذا
الباب؛ َ
ُ
الشباب يف مكاهنم ،و يتظاهرون بأهنم ما زالوا حياولون
فليبق
تكسيره للتمو يه علهيم”ّ .
منفذ
عدد آخر حماولني فتح ٍ
وتوجهت مبعية ٍ
آخر عند البوابة اليت تقع عند مكان احلالقة.
ُ
أســرع منا .مفا ْإن
كانت القوات اخلاصة (قوات معكســر ســافرة)
َ
مضينــا حنــو الباب ،حىت عرفنا ّأن قوات خفر الســواحل ّ
طوقت منفذ
بأعــداد كبيــرة وقامــت بتطو يــق
البحــر ،وأن قــوات (ســافرة) وصلــت
ٍ
املبــاين .عدا ذلــك ،كانت املروحيــة أيضا حاضرة ،وقامــت بالتحليق
عــى ّ
علــو منخفض .ويف النتيجــة ،فاتنا ُ
األمر ،ومل ُيكتــب لنا النجاح
وقهتا لتنفيذ اهلروب.

سيطرة كاملة على المبنى ..بمقاومة باسلة

َ
مقاومــة قوات
فقدنــا األمــل يف اهلــروب .بــدأ احلديــث بيننا عن
ِ
ّ
املرتزقة الذين ّ
يشــك أهنم “لن يرمحوا أحدا إذا
طوقوا املباين .ال أحد
أصبح يف قبضهتم”.
ّ
ُ
اســتعنا
صعــدت أنــا وبعــض األخــوة إىل الســطح.
يف األثنــاء،
بصنــدوق خرطــوم إطفاء احلر يق يف الصعود .رأيــت األبطال يف مبىن
ببســالة القــوات املحيطة باملبــى .كانوا يرموهنم
رقــم  4وهــم يقاومون
ٍ
ّ
باملكيفــات وقنــاين امليــاه .كان الشــباب ملثمــن ،لكــي متك ُ
ّ
نــت من

ُّ
ُّ
ولفت انتباههــم إىل وجود كاميرا
التعــرف عــى اثنني مهنم .ناديهتــم،
مراقبــة مســتحدثة ،فقامــوا بتحطيمها لكي ال ترصــد حركة االحتجاج
واملقاومة.
عــي ُ
اقتــرح ّ
أحــد الشــباب حيهنــا أن نصعــد إىل ســطح املبىن.
ّ
صعد ُ
ُ
وحلقت هبم .متكن
بعض الشــباب ،وكانوا حوايل  4أشــخاص،

قبــل هــذا ،كان هنــاك شــرطي من أصول ســور ية ُيدعــى خالد،
و يلقــب بــأيب وليد (البعض يقول بأنه عــرايق ،ولكن يبدو بأنه ينحدر
مــن منطقــة دير الزور يف ســور يا) قام هــذا املرتزق برمــي قنابل صوتية
ومسيلة للدموع عىل املبىن.
بعد ّكر ّ
وفر؛ نزلنا إىل داخل املبىن ،وتعاهدنا أن نقاوم جبد وجهد
وبســالة ،ومبــا أوتينــا مــن قــوة .كان بــن صفوفنــا شــباب مهتمون يف
قضايــا جنائيــة ،ولكهنم كانوا من خيرة األشــخاص الذيــن ثبتوا عند
املواجهــة .وقــد ّ
تقدمــوا الصفوف ،وفــاق بعضهم يف شــجاعته بعض
ّ
وافتخار وشرف.
اعتزاز
حمل
السياسيني ،وهم يف نظري
ٍ

حاولــت ُ
قوات املرتزقة اســتعمال وســيلة املكر ،و إقناع الشــباب
بفتــح البــاب ،لكــن الشــباب كانوا واعني هلــذه املســألة .ومن خلف
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ُ
الشــباب مــن حتطــم أحــد األبــراج ،وقامــوا بإتــاف مواســير خزانات
امليــاه .بدأنــا نقاوم القوات اليت حتاصر املبىن مبا منلك من بعض قناين
ً
املشــروبات الغاز يــة أو املياه .اكتشــفنا أيضا كاميــرا منصوبة للمراقبة،
ومقنا بتحطيمها.
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جــدال حمتــدم بني الشــباب وقــوات املرتزقــة (قوات
األبــواب؛ جــرى
ٍ
ّ
ســافرة) َّ
جلهــا مــن شــرطة الــدرك األردين .كانــوا يرمــون
املكونــة يف ِ
ّ
وازدراء مبعتقد الشــيعة،
ســب وشــم
ٍ
الشــباب بأقــذع الكلمــات ،من ٍ
و ّ
هيددون باالعتداء عىل أعراضنا وأخواتنا ،وبعبارات ساقطة تعكس
“أخــاق” هــذه القــوات (ومــن هــذه العبــارات“ :يــا أبنــاء املتعــة”،
ّ
“سنتمتع باخواتكم”…).
ً
لقــد واجــه املرتزقــة صعوبــة بالغــة يف اقتحــام املبــى ،رغم أهنم
وبأعداد غفيرة ،وحنن ّ
َ
وحماصرون .حىت أن
عزل
مدججني بالســاح
ٍ
السلك الشائك الذي حييط بالساحة اخلارجية للمبىن مل يتمكنوا من
اجتيازه ،رغم أن الشباب أثناء سيطرهتم جنحوا يف اجتيازه ،ومل يكونوا
ميلكون العتاد والتجهيزات اليت متلكها ُ
قوات املرتزقة.
ُ
املرتزقة ســطح املبــى ،وحاولوا كذلك ْ
كســر البــاب ،وكان
صعــد
ّ
ٌ
ُ
إصابــات يف صفــوف
الشــباب يقاوموهنــم بــكل مــا ميلكــون .وقعــت
الشــباب ،بــن بليغة ومتوســطة ،وأذكر من بني املصابــن األخ البطل
بطلقــة غــاز مســيل للدمــوع يف صــدره،
عــي صنقــور الــذي أصيــب
ِ
وكذلك أحد شباب مدينة عيىس (م،س).
بطبيعة احلال ،مل تكن املواجهة متكافئة يف ّ
العدة والعدد ،فضال
عن ناحية املوقع ،حيث كانوا يرموننا بطلقات الغاز من األعىل ،وحنن
يف األسفل ،وال ُ
منلك ما ّ
نرد به علهيم.
تراجعنــا إىل داخــل املبــى ،وهم يف األعىل .واســتخدمت قوات

ّ ً
املرتزقــة حيهنــا ُســلما طو يــا لتجاوز الســلك الواقع بني جــدار املبىن
يف الســاحة اخلارجية ،وهم مســتمرون يف ّ
سبنا وشتمنا والهتجم عىل
عقائدنــا ،وحنــن ّ
نــرد علهيــم“ :حنــن أبناء عــي وشــيعته” .وكنــا نردد
“اهلوســات” احلماســية والدينيــة اليت تقوي عز ميتناُ ،وتبــدي اعتزازنا
بالدين وبالتشيع.

“حنن أنصار الزكيه
كيف ال هنوى املنيه
حنن أنصار احلسني
حنن أنصار الزكيه
يف طفوف الغاضر ية
حنن أنصار احلسني”
ُ
حبمــاس مع هذه “اهلوســات” وغيرها،
الشــباب يندفعــون
وكان
ٍ
و يــزداد ُ
إقدامهــم وشــجاعهتم .ومــا كان مــن املرتزقــة وهــم يســمعون
ّ
الهتديد
سيل من
ِ
“اهلوسات”؛ إال الرد بالكالم البذيء والساقط ،مع ٍ
والوعيد.
ّ
اســتمرت حماوالهتــم إىل وقــت صــاة املغرب يف اقتحــام املبىن،
ولكن دون جدوى.
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أذكــر من بني “اهلواســات” اليت ُ
كنت قــد رددهتا يف تلك األثناء،
وبشكل مجاعي:
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بعــد وقــت صالة املغرب؛ بعث لنا املرتزقة مــن وراء الباب َ
أحد
الشــباب الذيــن كانــوا متواجديــن عنــد “الكونتــر” ،وقــد أصبــح يف
قبضهتــم .وقــال لنــا بــأن ضابط قــوات “ســافرة” يقول لكــم“ :األمور
خرجــت عــن إدارة ســجن جو ،وأصبحــت يف يد القــوات اخلاصة”.
وأ كمــل“ :عليكــم أن خترجــوا طواعيــة ،ولــن ينالكــم ّ
أي أذى ،أو أن
تترقبوا شيئا مل تروه يف حياتكم”.
وقــع اختــاف بني الشــباب .هناك ْ
مــن كان يدفع باجتــاه حماولة
ّ
التفــاوض مع القــوات “عل وعىس ننجو من جحــم التعذيب املتوقع
ًّ
ّ
ْ
مصرا عىل
بعــد متكــن القــوات منا” ،كما قال هــؤالء ،وهناك مــن كان ِ
اســتمرار املواجهــة وعــدم االستســام .وحبســب هــذا الفر يــق فــإن
ّ
“التعذيب واقع ال حمالة عىل اجلميع يف كل األحوال ،واألفضل أن يقع
التعذيب وحنن قد فعلنا ما بوسعنا ،وقاومنا إىل آخر الوقت”.
مل جيتمــع الشــباب عــى رأي واحــد ،وقــد ال يكــون ذكــر األمســاء
مناسبا ،إال أن أصحاب رأي املفاوضة ارتأوا الذهاب إىل الزنازن ،يف
ّ
حني بيق الشباب الذين كانوا يرون بضرورة املقاومة.
ّ
ُ
القــوات مــن الدخــول إىل الســاحة
يف هــذه األثنــاء ،متكنــت
ُ ّ
السلم املتحرك ،وكانوا يرمون علينا القنابل الصوتية
اخلارجية بواسطة
والغــازات املســيلة للدمــوع إلجبارنــا عــى التراجع حنو اخللــف .وكان
اهلــدف هــو القيام من فتح البوابة اليت ّكنا خلفها .وهي تقع يف وســط

املبىن ،وفهيا ممر.
بقينــا يف منتصــف املــكان .عــى يســارنا ّ
املمــر الــذي يــؤدي إىل
ُ ّ
املطلــة عىل الســاحة الداخليــة ،والذي تقف خلفــه القوات.
البوابــة
ويف قباليت كان عنبر  ،2وحنن يف املبىن الشمايل.

اســتغرق املرتزقــة وقتــا طو يــا لقطــع البــاب .كانــوا يواجهــون
مناوشــات متقطعــة من الشــباب .مل يتمكنــوا من ْقطع البــاب وتنفيذ
اإلقتحــام الكامــل إال يف حــوايل الســاعة  11:30أو  12:00مــن يــوم
العاشر من مارس 2015م.

ما زالنا نعد خطة الهروب ..ولم نيأس

عــى ضفــاف ما كان جيري يف الســجنُ ،
كنت أنا وحســن البناء
ّ ً
جمددا من ســجن جو بعــد أن أليق القبض
نعمــل عــى خطة للهروب
ّ
علينــا يف العمليــة الســابقة .مل يكــن أحد يعلــم هبا غيرنــا ،وكنا نعمل
بصمــت ودون أن يشــعر بنــا أحد .إال أن ما حــدث يف يوم  10مارس
ٍ
ُ
جعلنــا نعمــل عىل ّ
هبروب مجاعي ،ومع اإلســتفادة من
خط ٍة طارئة ،و
ٍ
فرصــة انفــات الوضــع .بعد أن أصبــح موضوع اهلــرب يف ذلك اليوم
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مل َ
يبق يف هذه األثناء من الشباب إال النفر القليل ،وكانت قوات
املرتزقة قد اســتعانت مبنشــار حديد يعمل بالبانز ين لقطع البابّ .كنا
ً
نشــاهد َ
شــرار احلديد وهو يتطاير من الباب .كان نذيرا باجلحمي الذي
سيحرق السجن.
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“أمرا مستحيال” ،قال يل حسني“ :رضا ..ال أعتقد أن خطتنا السر ية
ستنجح بعدما حدث اليوم”.
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ُ
قلــت لــه“ :ال تيــأس ،و جيــب أن حنافظ عىل خطتنا الســر ية .ال
جيب أن نفقد األمل”.
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ُ
لست أنىس أن هروبنا األول من سجن جو جنح رغم التعقيدات
الكثيــرة .وكان ّ
ســر جنــاح عملية هروبنا هو توســلنا بأهــل البيت؟مهع؟.
ّكنا قد عملنا ّ
وخططنا واجهتدنا ،ولكن التوفيق كان بالتوكل عىل اهلل
ّ
ســبحانه وتعاىل ،والتوســل بأهل البيت؟مهع؟ الذيــن كان ظلهم معنا.
وحني ّمت إلقاء القبض علينا بعدهاُ ،
كنت أقول يف نفيس“ :لعل ذلك
خليــر ال نعلمــه” .وفعال ّ
تبينت يل احلمكة بعــد هروبنا األخير يف األول
من يناير 2017م.

العودة إلى مبنى العزل وبدء التعذيب

حــن ُ
كنت مع الشــباب خالل املواجهــات ،وأثناء الصعود فوق
ســطح املبــى ،ومــا رافق ذلك من أحــداث؛ ُ
كنت أحــاول التنكر لكي
ُ
ال تتعــرف ّ
ارتديــت لباس “بنجايب”
عيل القــوات اخلليفية فيما بعد.
وغطيــت وجهي باللثــامّ .
ّ
األمامية ،مبا
تعمدت أال أ كون يف الصفــوف
يف ذلــك حــن ذهابنــا إىل “الكونتــر” يف حماولــة لفتحــه وتنفيذ خطة
ّ
ّ
اهلجوم اجلماعي .كانت العيون الشــر يرة مســلطة علينا ،أنا وحســن
ُ
اخترت هذه الطر يقة
البناء ،بســبب هروبنا الســابق من السجن .كما

ُّ
ّ
احتــكاك بيين وبني أي من الشــباب .وكان
أي
أمنــع
لكــي
ــر
التنك
يف
ٍ
ّ
الش ُ
باب الذي يعرفوين مدركني لطبيعة هذا املوقف.

القوات قد دخلت إىل املبىنُ .
ُ
راقبت ما جيري
يف هذه األثناء؛ كانت
من بعض الثقوب يف الباب ،وهي ذاهتا اليت ُ
رأيت مهنا بداية احلدث.
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وبسبب هذه الظروف اخلاصة يب ،وقبل دقائق من اقتحام املبىن
ُ
الشباب للعودة إىل مبىن العزل ،حىت
من قبل قوات املرتزقة؛ دفعين
ً
وأمنح ّ
ُ
الضبــاط واملرتزقة فرصة ســاحنة لإلنتقام
ال ّأتــم بالتحر يــض،
ضدي.
َ
يف الواقــع ،كان هــذا اخليــار صعبــا ومؤملا جدا .مل أ كــن ألقبل أن
ًّ
الشــباب وأفارقهــم يف هذه اللحظــة احلرجةُ ،
َ
مصــرا عىل
وكنت
أتــرك
ِ
أن أ كون معهم ،ولينالين ما يناهلم .غير أهنم أجبروين عىل العودة إىل
ً
“إن ما ُ
دفعا إىل هنــاك ،وقالواّ :
ســيصيبك ْإن
مبــى العــزل ،ودفعــوين
ً
َ
كنت معنا سيكون أ كثر ّمما سيجري علينا” .كان ذلك مفهوما ،خاصة
ٌ
ّ
فعل أقوم به يعين
و إين قادم من مبىن العزل ،وكانت اإلدارة تعتبر أي ٍ
أذكــر أنين ُ
حماولــة للهــربُ .
كنت أمجــع نــواة الز يتون لعمل املســابيح،
جديدة للهروب ،وظنوا أنين أر يد
فاهتموين أنين أمجعها لتنفيذ حماولة
ٍ
أن أســتخدمها ألرمهيــا عــى عيون الشــرطة .كانت هنــاك خزعبالت
ّ
حركة أقوم هبا .يف كل األحوال ،أدخلين
كثيرة خيترعها املرتزقة من كل ٍ
الشباب مبىن العزل ،وأحمكوا َ
ُ
غلق الباب علينا ،لكي يبدو األمر وكأن
ً
أحدا مل خيرج منا وقت األحداث.
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ً
كانت عقارب ّ
الســاعة تتجه حنو الســاعة احلادية عشــر والنصف ليال.
وكان ذلك آخر مبىن ّمت اقتحامه يف سجن جو ذلك اليوم.
ُ ّ
بكل فخر ّأن آخر شــخص وقف أمــام املرتزقة ّ
وتصدى هلم؛
أذكــر
ٍ
هــو األخ البطــل عبــد اهلل مــن بلدة كــرزكان ،حيث واجههم واشــتبك
معهــم باأليــدي ،وقد أحاطته املرتزقة واهنالــت عليه بالضرب .كذلك
احلــال كان مــع األخ عــي صنقور ،غيــر أين مل أره وقهتا ،ولكن ُنقل يل
فيما بعد عن صموده حىت الهناية.
ّ
حتركــت القــوات جهة اليمني (مبــى العزل) ،والحظــوا أن الباب
َ
عــدد من ّ
دخل علينا ٌ
الضبــاط ،ويف ظين أن
مغلــق ،فقامــوا بفتحــه.
بيهنــم ضابطــا إماراتيا ،واثنان من البحر يــن ،ومعهم أربعة عناصر من
أفــراد الدرك األردين .كانت زنزانيت هي األوىل ،ومعي الشــهيد ســامي
مشــيمع ،فبــادر ضابط بالســؤال“ :من أنــت ..من أنــت؟” .فأجاب
ٌ
عنصر مســلح من املخابرات يرتدي لباســا مدنيا ،وكان ملثما ،وقال:
ّ
“ما تعرف ذي من؟ هذا ْ
رض ُو وا إل هرب من الســجن ،وذي ســامي
ّ
إل قتل شرطي”.
ّ
ُ
وقلــت يف نفــي“ :اآلن ســتبدأ
أثــار األمــر اســتغرايب الشــديد،
ُ
حفالت التعذيب ،واهلل املستعان”.
ُ
مثل ذئب جائع َ
صرخ علينا الضابط ،وأمر بإخراجنا لكي ّ
يضمنا
مع السجناء اآلخر ين.

اختلــف ّ
الضبــاط فيمــا بيهنــم .مهنــم ْ
مــن يقــول إن النــزالء يف
مبــى العــزل جيب أن يمت خلطهم مع الســجناء اآلخر يــن ،وآخر يقول:
“خذوهــم ليناهلــم العقاب مع غيرهم” .يف األثنــاء ،قام أحد ّ
الضباط
بإجــراء اتصــال وهــو يبتعد قليال عنا ،مث ما لبــث أن عاد وقال“ :رضا
ٍ
الغســرة وحســن البنــاء واملحكومــون باإلعــدام لــن يــم إخراجهم”،
وأضاف“ :جيب أن يبقوا يف العزل و يمت إحكام األقفال”.
األبــواب ،والحظوا أن األقفال َ
َ
وقع علهيــا التخر يب ،وبدا
عاينــوا
ً
بعضها ملتو يا من ّ
شدة الضرب ،فسألوناْ :
“من فعل هذا؟” .قلنا هلم:
القاعة الداخلية يف
“شــباب ملثمون ال نعرفهم” .لكهنم أخرجونا إىل
ِ
مبــى العــزل ،وأجبرونا عىل الوقوف مقابل اجلــدار .أوقفونا يف صفني،
ّ
ّ
الصــف األول مقابل اجلدار ،والصف اآلخر خلف الصف األول مقابل
ّ
ّ
اجلــدار ،أي ّأن أمامــه الصــف األول .وكان نصيــي يف الصــف الثاين،
ً
وأمامي عيل الطو يل ،وكان مصابا يف ذلك الوقت يف النخاع الشوكي،
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ُ
القــوات قــد انقســمت إىل فرقتني يف ّ
ممر العنبــر اآلخر وهم
كانــت
ُّ
ُ
َ
الشــباب إىل الســاحة اخلارجية .كان ّمير علهيم كل سجني،
يرجون
ّ
ُ
وأعقاب البنادق.
باهلراوات
اجلهات،
كل
وتنــزل علهيم
ِ
الضربات من ِ
ّ
اجتمعــت علهيــم كل البشــاعة ،وكانــوا يبصقــون و يرمــون علهيــم
ّ
ُ
أصوات صراخ
الشــتامئ ،و يضربون بكل ما امتلكت أيدهيم النجسة.
ًّ
ُ
الشباب كانت ّ
اهلروات اليت كانت تنزل علهيم
هزا ،وصدى
هتز أبداننا
ِ
ِ
ٌ ّ
كأهنا صاعقة حلت عىل قلوبنا.

ّ
صحية.
و يشكو من آالم ومتاعب

سأدافع عن نفسي ..والشهادة أمنيتي
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الضب ُ
عــاد ّ
ــاط إىل املبــى اآلخــر ،وأبقوا عىل بعض قــوات الدرك
األردين حلراستناُ .
كنت ُ
أمسع أصوات الشباب وهم ّ
يتعرضون للضرب
ِ
ّ
الوحــي .كان مساع أصواهتم أقىس من التعذيب نفســه،
والتعذيــب
وكنــت أقــول يف نفــي“ :يا ليتــي أ كون معهــم لينالين مــا يصيهبم”.
ً
ّ
الشــبابُ .
ُ
كنت ســارحا ،ومل أشــعر باملرتزقة
خرجــت روحــي إىل عنــد
ُّ
ّ ً
ُ
تذكــرت
موجهــا حنــو الشــباب.
املجرمــن حــويل ،وكل شــعوري كان
َ
ّ
جمرم يقوم باإلعتداء
العهد الذي عاهدته نفيس“ :لن أسكت عن أي ٍ
وأثبت يف ّالدرب”ُ .
أصبــر َ
عــي ،وأن َ
ّ
َ
كنت
أطلب الشــهادة ،وأرجو أن
َ
الصبــر ،وأن هيبين منزلة الشــهداء.
أطلــب مــن اهلل تعــاىل أن ُيلهمــي
ً
ّ
ولكن إحساســا خيالطين يف تلك اللحظةُ ،يشــبه احلزن“ :ر مبا مل أ كن
ُّ
تردد خاجلين”ّ .
وقدر اهلل ،وما
لضعف اعتراين ،أو
مســتحقا للشــهادة
ٍ
شاء فعل.
ّ
حــرك إحســايس مبــا حويل ما قام بــه أحد املرتزقــة الذين يقفون
ّ
مقت له عىل الفــور ُ
بقوة عىل ظهريُ .
مهددا:
وقلت له ِ
خلــي .رفســي ٍ
قلت لــه بنبرة ّ
أشــدُ :
عــي“ :شــو؟!”ُ .
“ال تضــرب!”ّ .رد ّ
“قلت لك ال
ٍ
تضرب”.
ْ
ّ
ّ
كالمية بيين وبينه ،وقام برفع اهلراوة وكأهنا سيف
مشادة
وجرت

يقــول“ :مــن ..من ..مــن ذي؟” .رآين وأنا أغرق بالدمــاء وهو يقول:
ّ
“شــفيك ْ
ً
وعق ُ
مباشــرة:
بــت
رضــووا؟!” .فأجبتــه“ :ملــاذا يضربــي؟”
“الــذي ّ
ّ
ُ
ميــد يــده ّ
ولســت خائفــا من يشء،
ســأرد عليــه باملثل،
عــي
وأفعلوا ما بوســعكم ..أنا هنا ٌ
جالس ،ومل أرتكب ذنبا أو أعتدي عىل
عيل ٌ
أحد” .وأعدت الكالم ّ
جمددا“ :إذا اعتدى ّ
أحد من غير سبب،
ّ
فلن أقبل حىت لو كلفين ّمتردي حيايت”.
ّ
َ
اندهش ّ
الض ُ
ابط من جرأيت ،وأخاله مل يكن يتوقع أن أجيبه هبذا
ّ
ّ
فاضطر إىل أن ُيبعد املرتزق
بالتحدي.
األسلوب ،و هبذه النبرة اململوءة

ُ
فأشــرت له علهيا ،غير أنه
الذي ضربين ،وســألين عن مكان زنزانيت،
أخذين إىل غرفة األخ ماهر ّ
اخلباز .وقد طلب ّمن أن أغســل وجهي،
ُ
وأز يل َ
غسلت وجهي ،أعطاين املنشفة
بقع ّالدم الفائض منه .بعد أن
ّ
اخلاصــة مباهر ،وقال يل“ :نشــف و هيــك” .وبعدها أعطاين قنينة ماء
كانــت يف يــده ،وقــال يل“ :اشــرب” .مث قال يل“ :هل رأيــت يا رضا!
لو َ
كنت مكاين فلن تعاملين هبذه الطر يقة .انظر كيف عاملتك؟!”.
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ً
ً
شــديدة عــى رأيس كادت تغشــيين ،وانتفــخ
قاطــع ،وضربــي ضربــة
رأيس بشــكل ســر يع .وألهنــا مــن األمــام؛ فقد ُش ّ
ــجت جهبــي ،ونزف
ّ
الــدم عــى وجهي ،وكأين يف ســاحة حرب .مل ينــل ذلك من عز مييت،
ُ
أصــرخ يف وجهه وأحتداه ،كنت أر يــد أن أنقض عليه وأأخذ
وأخــذت
بثأر إخويت.
ً
يف األثناء ،مسع أحد ّ
الضباط صراخي العايل ،وجاء مســرعا وهو
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بعدهــا أبقوين يف مكاين ،وأمــر ّ
الضابط القوات بأال يقتربوا مين،
ّ
وحذرهم من ُّ
التعرض إلينا.
ً
ُ
أحسســت حــن ســألين أول ّ
لقــد كان ّ
مــر ٍة عن
تصرفــه غر يبــا.
ّ
زنزانيت أنه ينوي البحث عن اهلاتف النقال ،حيث كانوا يبحثون عن
اهلواتــف بعد انتشــار صــور كثيرة من داخل الســجن و إذاعة أنباء ما
جيري أوال بأول.
ُ
عيل أن أخبر ّ
َ
الض َ
وجد عيل الطو يل أهنا فرصة مناسبة وأشار ّ
ابط

ُ
عن حالته الصحية وأال ّ
وفعلت ذلك عىل الفور ،وأخبرته
يتعرضوا له.
أنه مر يض .سألين عن امسه ،فسمح له بالعودة إىل زنزانته.
وبينما ّكنا ّ
نعد أنفسنا للجلوس ،جاء الرائد حسن جاسم ،وكان
وقهتا رئيس مركز ،وقال للقوات“ :ســجناء العزل ال خيرجون ،وعليكم
أن ُتصلحوا أبواهبم هذه الليلة ،وأن ُتغلقوها بإحكام”.
وهذا ما حصل بالفعل ،وقاموا بإصالح األبواب ،وأغلقوها علينا
أحداث جديدة.
حىت الصباح ،حيث كان موعدنا مع
ٍ

تعذيب مفتوح ..بشرط أال يموت المعتقل

الواضــح مــن األوامــر اليت جــرى تعميمها؛ هو إعطــاء ّ
ُ
الضوء
كان
ّ
ّ
األخضر لكل عناصر القوات مبمارسة كل أشكال التعذيب ،إال القتل.
يأخــذون املعتقــل إىل العيــادة حني يشــعرون أن َ
مشــارف
روحه عىل
ِ
ُ
املــوت .كانــوا ّ
األمور بشــكل ســليب يف
يتحرزون من أن تنقلب علهيم

حملة على الهواتف ..وكشف ْ
من صعدوا سطح المبنى

ُ
القوات تقوم
يف صبــاح اليــوم التايل 11 ،مــارس 2015م ،كانــت
بفرز شرحيتني ،األوىل ّ
تضم الذين صعدوا سطح املبىن ،واألخرى من
ّ
الذين ميتلكون أجهزة هواتف نقالة.
ُ
آهــات التعذيــب تصلنــا بشــكل واضــحّ ،
ألن
ّكنــا نســمعهم.
التعذيــب كان جيــري يف “اللنغــر” .كانــت اإلدارة لدهيــا معلومات من
بعض الواشني عن بعض األشخاص الذين ميتلكون هواتف ،إضافة
إىل معلومات حصلوا علهيا سابقا بشكل أو آخر .ولكن اإلدارة كانت
ً
تواجه صعوبة شــديدة يف الســابق لتنفيذ هجوم عىل العنابر بســبب
اكتظــاظ أعــداد املعتقلــن ،وحالــة التوتر اليت كانت تســود الســجن،
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ّ
ّ
سترتد علهيم،
اإلجرامية
حال استشهد أحد املعتقلني .ولكن أفعاهلم
ُ
التضحيات لن تذهب سدى.
وهذه
ً
لقــد اعتــدوا عــى اجلميــع ،مل يراعوا كبيــرا يف ّ
الســن ،وال جر حيا.
أخــذوا بعــض املصابــن إىل مبىن العزل ،حيث ّكنــا ،مث أخذوهم إىل
الفنــاء اخلارجي .كان من بيهنم أبو حممد ،نادر العر يض ،من املنامة،
وعــي صبــاح ،وحســن أبو بــدر ،وهؤالء رجــال كبار يف الســن .كانوا
ُ
ومسعت
إذا رأوا رجــا كبيــرا وقواه تهنــار من التعذيب يأتون به عندنا.
الضابــط يقول هلم“ :أي شــخص ّ
إلصابــة بليغة مميتة خذوه
يتعرض
ٍ
ٍ
فورا عىل العيادة أو اإلسعاف”.

حيــث اندلعت مناوشــات واشــتباكات كثيرة ،لكهنا مل تكن مبســتوى
يوم  10مارس.
من بني الذين أخذوهم للتعذيبّ ،
وكنا نســمع آالمهم؛ كان األخ
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عيــى املشــعل من بلــدة كرانة .وقد ّ
لتعذيب شــديد النتزاع
تعــرض
ٍ
اعترافــه بشــأن اهلاتــف النقــال .بعدهــا أخــذوا أمحــد العــرب ،وكانــوا
ّ
يعذبونه و يســتميتون يف تعذيبهُ .
مساع صرخات آالمه ّقطعت قلوبنا
ُ
منشــار حــادّ .كنــا نتمــى أن ّ
نشــعر أن ذلك
نتعــرض للتعذيب،
مثــل
ٍ
يتعرض للتعذيب .كان عذابا نفسيا ّ
أهون من مساح صراخ أحد ّ
أشد
علينا من ّ
أي عذاب جسدي.
مل نكــن ُ
ّ
والتضرع هلل ســبحانه وتعــاىل .توجهنا
منلــك إال ّالدعــاء
إىل اهلل بــأن يربــط عىل القلــوب ،و ّ
هيو ن املصاب ،و يكشــف الكرب

والبالء .كنت أدعو إىل جانب قراءة ز يارة عاشوراء اليت كنت مواظبا
تهنمر بالدموع عىل حال الشــباب .احلزن َ
عىل قراءهتا ،وعيوين ُ
لبس
ّ
ّ
وكلما ُ
مررت عىل كلمة “الظلم” يف الدعاء ،أو “احلســن”
كل كياين،
أنفجر بالبكاءّ ،
ُ
وأجتر ُع
يف الز يارة ،وفقرة “الظاملني لكم وألشــياعكم”؛
ُ ّ
ّ
َ
َ
تتشــى
الشــباب من أيدي الوحوش اليت
متوســا بــأن يلــص
األملِّ ،
بتعذيهبم فقط ألن يف قلو هبم ّ
حب أهل البيت (ع) ،وبسبب انتماهئم
ملذهب التشيع.

ّ
ُ
ّ
تعذيب الشــباب بال هوادة .خيرة الشباب كانوا ُيساقون
اســتمر
إىل اجلحــم .ضيــاء املال ،ســيد مصطىف ،حممود من ســترة (مركوبان)

ّ
بهتمة الصعود عىل ســطح املبىن ،وآخرون
وغيرهــم .بعضهم ُيعذ ُبون
ِ
ّ
ّ
ات واســتغاثات
آهات وأن ٍ
بهتمــة حيــازة أجهزة هواتف نقالــة .مع كل ٍ
ً
ّ ً
ُ
يتفطر أملا ،وبكاءا.
تنخر أفئدتنا؛ كان داخلنا

زنزاناتنا خوفا من ســعينا أنا وحســن البناء لتكرار اهلروب ،وهو ما َ
منع
قــوات الــدرك األردين مــن أن تأخــذ ْ
حيفهــا فينا .مع هــذا مل هيدأ هلم
بــال ،فكانوا يأتــون و يضربوننا من بني القضبان ،و يبصقون علينا ،أو
ينــادي أحدهــم عــى أحد املعتقلــن وحني يقترب يرمونه مبا وســعهم
من الضرب ّ
والسباب.

الشهيد سامي مشيمع في مواجهة الضابط األردني

يف تلــك الفتــرة؛ كان ّ
الضباط ّ
والقوات يتناوبون لتفر يغ أحقادهم
علينا وعىل غيرنا لكوننا شــيعة ،أو ألننا مهتمون يف قضايا “خطيرة”.
ُ
وكانت ّ
القوات ت ّ ِرض عىل املعتقلني يف مبىن العزل ،و يبادرون إلخبار
ً
ُ
توجه ّ
الضباط بالهتم اليت ّ
ّ
ضدنا ،و يبروهنم بأمسائنا أيضا.
ٌ
ضابــط مــن الــدرك
يف إحــدى املــرات ،وكالعــادة ،دخــل علينــا
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ُ
قــوات الدرك
يف هــذا اليــوم 11 ،مــارس 2011م ،دخلــت علينــا
األردينّ ،
وتوجهــوا يف البدايــة إىل الزنزانــة الــي يتواجــد فهيــا حســن
البناء ،وحســن عيل موىس (املحكوم باإلعدام) ،وهم يســألون“ :شو
قضيتك؟”.
َّ
ُ
املشــددة كانــت تقيض بأال ُتفتح
األبواب مغلقة ،واألوامر
كانــت
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األردين .ســألين عن قضييت ،فأجبته .وســأل الشــهيد سامي مشيمع:
“شو قضيتك؟” .أجاب الشهيد“ :استدراج ..أدت إىل قتل” .فصرخ
قتلت الشرطي األردينَ ..
من َ ..
الضابط“ :قتلت ْ
قتلت زر يقات؟”.
ْ
أذن واحدة ،وذلك
كان مسع الشــهيد مشــيمع ثقيال ،و يســمع من ٍ
ْ
وأفقده السمع من أذنه ُ
بسبب التعذيب الذي ّ
اليسرى ،وقد
تعرض له
فهم الســؤال باخلطأ ،أو بشــكل غير واضح .فأجاب الشــهيد باخلطأ:
ً
ّ
أحــرك يدي يف خاصرتــه غامزا ،وأقول لــه“ :ال ال.”..
“نعــم!” ،وأنــا ِ
ّ
ْ
صــرخ الضابــط عىل الشــرطي وأمره بفتــح الزنزانة ،ليفــرغ كل ما ورثه
أحقاد وغلواء عىل الشــهيد .وكان يســأل الشــهيد يف األثناء“ :شو
من
ٍ
ّ
امســك؟” .أجاب“ :ســامي مشــيمع” ،فــرد الضبــاط األردين غاضبا:
“ال إنــت امســك (طز)”ّ .رد عليه الشــهيد وقال“ :ال امسي ســامي.”..
فاستشــاط الضابــط وقال“ :إمسك (طز) وعليــك أن تقول اآلن أمامي
هذه العبارة (امسي طز)” .ولكن الشهيد أىب وقال بشموخ“ :لن أقول
لك هذا ..لن أقول و ْإن قتلتين”.
فقد الضابط األردين أعصابه ،وكان يأمر الشــرطي املرتزق املدعو
(طالل) أن يفتح الباب ،غير أن الشــرطي كان خائفا ،ألن هناك أوامر
بعــدم فتــح األبــواب علينــا ،واضطــر املرتزق أن حيــاول هتدئــة األمور،
ّ
يكف ّ
الشــر
وطلب من الشــهيد أن يقول هذه اجلملة ليحمي نفســه و
عهنا ،وقال له “اهلل وحده األعلم مبا سيعمل لك ّ
الضابط”.
إال أن الشــهيد رفض التنازل للضابط .ووسط حماوالت الشرطي

املرتــزق ،قــال الشــهيد ســامي للضابط“ :أنــت ماذا تر يــد؟” فقال له:
“شــو إمسك؟” فأجابه الشــهيد“ :طز ..طز ..طز ،”..و يقصد أن ّ
يوجه
هــذه الكلمــة إىل ّ
الضابط نفســهّ .
وكنا بعد ذلــك نضحك كلما تذكرنا
هذه احلادثة.

يف هــذه الفترة ،جاءنا أحد الضباطّ ،
وأظن أنه هشــام احلمادي
ّ
الــذي اغتيــل يف مطلع فبراير 2017م ،لكين غيــر متأ ك ٍد من ذلك ،غير
أن املالمــح اليت يف ذاكريت تشــبه صورته الــي مت تداوهلا بعد قتله يف
إحدى مزارع بلدة البالد القدمي ،كما مت اإلعالن الرمسي عن ذلك.
ذهب ّ
َ
الضابط إىل الزنزانة األوىل ،ورمى مبا يف لسانه من سقوط:

“ها يا ولد الكلب”! كانوا ،فيما يبدوّ ،
يتعمدون ذلك ُليستدرج أحدنا
ّ
للرد عليه ،وليكون ذلك ذر يعة للتعذيب.

جاء لنا قال :وأعتذر عن ذكر العبارة وهي ثقيلة عىل قليب “ ..ها
ُ
بنظرة حادة من دون أن أنطق بيشء.
نظرت إليه
يا ابن القحبة”!
ٍ
ســأل“ :ملاذا تنظر ّ
إيل هكذا؟!” أجبته“ :ملاذا تذكر أمي بســوء..
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ُ
ّ
الوضــع عــى هــذه احلــال عىل مــدى أربعة أيــام .تدخل
اســتمر
ُ
قــوات الدرك األردين بشــكل مفاجــيء .ترمي بأحقادهــا عبر الضرب
ّ
والتعــدي عىل أعراضنــا .ويف اجلهة األخرى؛
واإلهانــة وشــم عقائدنا
يواصلون تعذيب الشــباب ،مع تشديد العذاب عىل املعتقلني الذين
كان لدهيم هواتف نقالة ،أو شاركوا يف صعود سطح املبىن.
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ّ
مــا ذنهبــا؟” فأعاد ّ
املســبة ،بلفظها القبيح الذي ُيشــبه ما
عــي ذات
اعتلت عليه من قذارة.
ّ
كنــت ْأمســك أعصــايب وأنظــر إليه ّ
الغضــب ّ
ُ
تلب َــس بكل
حبــدة.
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كيــاين ،وكانــت يــدي تتقاقــز لكي ّ
أرد عليــه ،ولكن مل يكــن يل حيلة،
ُ
َ
الثورة اليت تغيل بداخيل.
وكانت احلمكة أن أجلم
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ّ
توجه بعدها إىل الشــهيد سامي ،وسأل“ :أنت قضيتك الضابط
ّ
الشــحي؟” كان يبــدو أن الضابط يتول مهامه يف منطقة الســنابس،
حيث كان يعرف القضايا يف تلك املنطقة ،وأمساء الشــباب املطلوبني
مهنا.
وأضاف“ :و ين علووه السنكيس؟ بنراو يه ..بنصيده .والسفروت
بنصيده بعد (يقصد املعتقل حسني راشد)” .وأخذ يواصل يف إظهار
ما اعتاد عليه من كالم بذيء وألفاظ فاحشة.
ُ
تأملــت كثيــرا مــن الكالم القذر الــذي رماه علينا ،وعــى أعراضنا
ْ
خلق اهلل كانوا ينالون من أشرف ّ
الناس ،وأ كرمهم.
ومعتقدنا .أسوأ

التعذيب في الساحة الخارجية
مل أشــاهد التعذيــب الذي كان جيري عىل الشــباب يف الســاحة
ّ
اخلارجيــة ،ومل أعاينــه بنفــي .غيــر أين ،وبعــد فترة ،وكلما تســى يل
ُ
مسعت
احلديــث مــع األشــخاص الذيــن كانوا يف الســاحة اخلارجيــة؛
مهنم قصص العذابات ُ
امل ّرة اليت ّمروا هبا ،وما أ كثرها! وما أمضها عىل

درس في الشجاعة من سعيد اإلسكافي

ّ
بقينا عىل هذه احلالّ ،
ليلة للهجوم من قبل القوات.
نتعرض كل ٍ
ٌ ّ
لكننــا ّكنــا ّ
أمــر تعلمته منذ فتــرة الطــوارىء“ .الذي
نــرد علهيم ،وهــو
ّ
والذل ،لكن ْ
من ّ
يســتجيب هلم ّ
يتمرد
يتعرض ملز ٍيد من اإلســتضعاف
علهيــم يفــرض احترامه ،حىت ولو ّ
لتعذيب مضاعف يف بداية
تعــرض
ٍ
األمر”.
يف بدايــة العــام 2011م؛ شــاهدت بعيين ّ
تعرض املعتقل ســعيد
لتعذيب شديد من
اإلسكايف ،الذي ُحكم عليه يف قضية املرفأ املايل،
ٍ
قبل أحد عناصر املرتزقة الباكســتانيني ،والذي ُعرف بغلظته ،وطبعه
ّ
املتوحش ،وهو أحد القتلة الذين شــاركوا يف تعذيب الشــهيد حســن
ُُ
ّ َ
كثير من
مكي يف عام  .2011هذا املجرم كان يد ِخل الرعب يف قلوب ٍ
املعتقلني .ومن ّ
الغطرسة اليت تتطاير من جبينه األسود؛ فقد كان
غلو
ِ
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ّ
ّ ً
مرة ُيفتح هذا املوضوع ُ
قصة جديدة .ما جرى
كنت أمسع
كل ٍ
الفؤاد! يف ُِ
كتاب ال ُتطــوى صفحاته بســهولة .قصص تتداخل
يف مــارس مثــل ٍ
فيما بيهنا ،فهيا ما ُيضحك ،وفهيا الكثير من املواقف البطولية ،وما ال
ُ
يــى مــن األحداث املؤملة اليت تفيض بالغصص واآلالم .شــهاديت
أ كثرها هو من مشاهدايت ،ومن جتاريب يف تلك األيام ،ولكن مل أعاين
ّ
ما جرى أ َ
كثره ،ويف كل ّمر ٍة يسرد الشباب أمام القصص ،كانوا يروون
قصصا جديدة ،وال ّ
تتكرر ،لكثرهتا.
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ٌ
هدوء مشوب
البعض حني يسمع صوته ينتابه باخلوف ،و يعم املكان
ّ
بالترقب واحلذرّ ،
وكأن عىل األبواب جمهول مؤمل.
ً
ُ
كنت أنا واحدا من الذين خيشــون بطش هذا اجلالد ،و يصيبين
هتب ر حيه القذرة .لكن اإلسكايف ّ
ما يعتري غيري حني ّ
غير يف نفيس
ّ
َ
بصوت
وصــرخ عليه
الكثيــر .لقــد انبرى ســعيد عىل اجلالد الوحش،
ٍ
ُ
ملؤه اإلباءّ ،
حت ّ
الوحش إىل فأر مرعوبَ ،
وقلب لسانه امليلء
حتول
ٍ
ُّ
مدح إىل اإلسكايف ومتلق.
بالشتامئ إىل ٍ
ّ
هــذا املشــهد جعلــي أتأ كــد أ كثر مــن ذي قبل ّأن هــؤالء املرتزقة
ُ
مصبوبــون ُ
باجلــنْ ،
بســبب
اجلبــان هو اســتضعاف اآلخر ين،
وطب ُــع
ِ
ِ
ّ
الشجاع ّ
النبيل فال يعتدي
ُعقدة النقص اليت تسري يف عروقهم .أما
َ
عــى ّ
القيود
بســبب
القــدرة عىل املواجهــة
مقي ٍــد باألصفــاد ،ال ميلــك
ِ
ِ
ُّ
قــر ُ
ّ
رت أن ّ
والسالســل .منــذ ذلــك اليومّ ،
أتصرف
بأخالق الشــجعان
ِ
النبــاء ،وأن أتعامــل معهم كما كان يفعل املعتقل ســعيد اإلســكايف.
ً
هــذا األمــر ،ومع األيــامَ ،زرع يف داخيل مز يدا من الشــجاعة ،وجعلين
َ
بالتمردّ ،
ّ
والتحدي.
أواجه اخلوف
ّ
ُ
وجودنــا يف العــزل ،ويف ظل عددنا املحــدود؛ هو يف ترابطنا
ميــزة
ِ
وتالمحنــا .ورغــم مــا كان ُيصيبنا مــن تعذيب؛ فقد ّكنا ّ
نتمــرد وال نلوذ
ٍ
بالسكوتّ ،
أي أذى يلحق بنا .وقد َ
ونرد ّ
دفع ذلك املرتزقة ومسؤولهيم
ُّ
التــورع ّ
َ
جتــارب عايشــها وعاينهتــا ،وكنت
عنــا .أقــول ذلــك عن
إىل
ً
َ
تعــرض له ٌ
جــزءا مهنــا .لذلــك لفتــي أن بعض ما ّ
كثير من الشــباب،

التفتيش

بعــد  4أيــام من أحداث مارس؛ مل نكن نعرف عن الشــباب َّ
أي
ّ
ّ
ُ
األصــوات ،وتوقف تدفق األخبار مــع إيقاف الز يارات
خبــر .انقطعــت
واالتصاالتّ .كنا يف قلق شديد عىل مصيرهم .وجوم ال يقطعه غير ما
نسمعه من أصوات التفتيش ،وأعمال الصيانة اجلار ية.
خــال األحداث ،دخلت القــوات علينا ،وقاموا بتفتيش دقيق،
ّ
ومهــن .ركزوا يف تنفتيشــهم عىل الزنزانة اليت أنــزل فهيا ،وعىل الزنزانة
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رغــم عددهــم الكبيــر ،كان بســبب التخو يف والتجبني الــذي يتناقله
البعض ،و جيعل الشــجعان ينقادون و ينصاعــون للجبناء ،أو يقبلون
ُ ّ
بالصبر عىل األذى ،دون
يكتفون
و
جيري،
ملا
مون
سل
باألمر الواقع ،و ي ِ
ِ
حتر يك ّ
أي ساكن!
َّ
املوحد يف ُّ
التمرد مببىن العزل؛ كنا الوحيدين
يف املقابل ،ومبوقفنا
ّ
الذين مل نقطع ْرف َع األذان ،أو إحياء الشعائر الد ّ
خبالف ما جرى
ينية،
ِ
ُ
يف املبــاين األخــرى الــي ّ
تعرضــت للهجــوم ،وفرضت علهيــا القوانني
تعرضنا للتعذيبّ ،
اجلائرة .كنا قد ّ
ومت هتديدنا ،واالعتداء علينا ،لكننا
ّ
حبقنا يف ممارسة الشعائر .لقد كانت ُ
 مثل رجل واحد ّ -مثرة
متسكنا
ٍ
ُ
ّ
الصمود هو احلفاظ عىل حقنا ،وعدم التفر يط به .حىت عىل مستوى
التعذيــب؛ بفضــل اهلل وثبــات األقدام مل يــم ُّ
التعرض لنــا كما أصاب
ِ
بقية السجناء يف املباين األخرى.
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جبهاز
اليت يتواجد فهيا حســن البناء .وقد ظفروا يف تفتيشــهم لغرفيت
ٍ
ُ
كنت قد ّ
هر بته سابقا من نوع “بالك بيري” .كان االستيالء عىل هذه
الغنيمة خيرا يل مل أدركه يف وقته .لو مل يمت االستيالء عىل ذلك اجلهاز
ً
الحقــا يف التواصــل باخلــارجّ ،
ولــم اختراقه ،حيث
لكنــت اســتعملته
ّ
ُ
ترصدهــا .ويف كل األحوالُ ،
إن هــذه األجهــزة خمترقــة و ميكن ّ
كنت قد
ُ
ُ
وقت سابق.
وضعت احتمال اكتشافهم للجهاز،
وحاولت تفكيكه يف ٍ
أثنــاء التفتيش ّكنــا مقيدين من اخللف ،وكانــوا قد أخرجونا من
ُ
الزنازن ووضعونا يف قاعة العزلّ .كل إجراءات التفتيش كانت ّ
تمن عن
حقــد وظغينــة ،ليس إال .ظهــر الكثير مهنم عىل حقيقتــه ،وبرز الوجه
ٍ
الطائيف القبيح ألغلهبم.
أحــد اإلخــوان أخبــرين عــن مرتــزق ُيدعــى أمحد فر يح (ســوري
ّ
اجلنســية) ،وهــو أحد املرتزقة القذر ين واجلبنــاء .كان يضر هبم و يقول
ّ
هلــم بــكل دنــاءة“ :أنا ال أضربك بســبب أعمال شــغب أو خمالفة ،أنا
أضربك فقط ألنك شيعي”.
التفتيش الذي ّ
تعرضنا له كان عبارة عن تكســير وختر يب أشــبه
بالعبــث ،إىل درجــة أهنــم ّ
حطموا مروحة الهتو ية (كــزوز فان) بدل أن
يفتشوا يف جوانهبا .واألمر كذلك مع النافذة الصغيرة يف األعىل .كانت
ّ
والوحيش الذي ّ
ّ
تعرض
هستير يا ال حدود له .تذكرين باهلجوم العبيث
له ّدوار اللؤلوة .كان ّ
املهم بالنسبة هلم هو اإلنتقام ،وال أ كثر من ذلك.

البسكويت

ّ
بالســب والشــم وتكفيرنــا،
عبثــوا يف أغراضنــا اخلاصــة ،وبــدأوا
وقاموا بإتالف املواد التمو ينية واملأ كوالت ورموها عىل األرض.
كان أحــد ّ
ّ
األردنيــون يصرخ بصوت عــال“ :يا كالب..
الضبــاط

التربة الحسينية

ّ
ّ
احلســينية .ميكــن أن أقــول ّإنا
لــدي عالقــة خاصــة مــع التربة
عالقــة ّ
“حساســة” ،حيــث ال أحتمل حــى من الشــباب أن ُيداس
علهيــا باخلطــأ .ينتابين شــعور غاضــب ،وأفقد أعصــايب حني حيصل
ّ
ذلكّ ،
لشدة تعليق بتربة اإلمام احلسني؟ع؟.
ُ
حــن ّ
ذكــرت؛ فقد ّكنا
تعرضنــا للهجوم حبجــة “التفتيش” .كما
مقيديــن ،واألصفــاد ُجعلــت يف أيدينا مــن اخللف ،كما وضعــوا علينا
َّ
ّ
مشــددة إلجبارنا عىل الوقوف .االستفزاز املهني مل يتوقف من
حراســة
ّ ً
ّ
كبير جدا .طائفيهتم كانت
الــدرك األردين .لقد كانوا طائفــن إىل ٍ
حد ٍ
ً
انعكاسا لغلظهتم ّ
األشد من احلجارة.
بعــد انهتــاء املرتزقــة مــن التفتيــش ،وبعــد إرجاعــي إىل الزنزانة؛
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لديكــم بســكو يت! يــا كالب! أيضــا يوجــد عندكــم صابــون ومز يــل
ً
عرق؟!” .كان يســتكثر علينا باعتبارنا ســجناء نواجه أحكاما تتجاوز
املئة عام ْأن يكون لدينا بعض أدوات التنظيف ،أو بعض األ كل .هذا
ّ
الضابط ،وهذا هو املهم ،ال أنىس أنه كان خياطبنا“ :يا كفار”.
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احلســينية وهي ُم َّ
فوجئــت برؤ يــة املســابيح ّ
ُ
ّ
كســرة ،كما ّمزقوا
والترب
الكتــب ّالد ّ
ينيــة اخلاصــة الــي حتمل صــورا للعلمــاء .مل أحتمل َ
منظر
وفــار ّ
ُ
إهانــة املعتقــدَ ،
فصرخــت يف وجههــم“ :أنــم
الــد ُم يف عــرويق،

90

زفرات
انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

تســهدفوننا ألننا شــيعة ،وعملكم ليس له عالقة بالتفتيش ،وحنن ال
ُ
نسكت عىل هذه اإلهانة”.
ُ
ُ
أصــرخ يف وجههــم وأجادهلــم بســبب اعتداهئــم عــى
أخــذت
املعتقد ،وكان الشــهيد ســامي مشــيمع حياول هتدئيت حىت ال يقومون
رفضــت الســكوتُ ،
ُ
وقلت
ميــة أخــرى .ولكــى
باإلنتقــام مبمارســة جر ٍ
ّ
طائفيــون ،و جيب أن يقفوا عند
عال وهم يســمعون“ :هؤالء
ٍ
بصــوت ٍ
ّ
حدهم”.
ّ
مل أ كــن يف تلــك اللحظة مكترثا لعاقبــة صراخي علهيم ،ومل أضع
ّ
أي حســاب ملــا ســوف يصيبــي مــن اإلنتقــام والتعذيــب .كان جيــب
ُ
ّ
ّ
ّ
التصــدي هلــؤالء اجلالديــن الذيــن أ ْط ِلــق هلــم العنــان ليمارســوا كل
ّ
التشف واإلنتقام بنا و مبعتقداتنا.
أشكال
ً
ُ
ُ
الالفت أهنم  -ر ّبا لعدم توقعهم ّأن أحدا ســيقف هبذا الشــكل
داخل الزنزانة بالقــوة ،وأقفلوا باهبا ،وقالوا:
يف وجههــم  -دفعــوين إىل
ِ
اص ْ
“اآلن ْ
رخ كما تشاء”.
بعدها جاء ضابط ُيدعى أبو سلمان من أصول ّ
مينية ،وهومتقاعد،
وكان يعمل ســابقا يف ســجن جو مدة  40ســنة ،وكان وكيل قوة ،وهو
معروف بكذبه ،وحقده ،وتآمره عىل السجناءَ .
اقترب من زنزانيت بعد

أن ُ
كنت أصرخ يف وجوه املرتزقة ،وقال“ :شــفيك الغســرة؟” .فأجبته
يكسرون ّ
عىل الفور“ :ملاذا هذا اإلســهداف الطائيف؟ ملاذا ّ
الترب اليت
ّ
نصل علهيا؟ وملاذا يقطعون املســابيح؟ جايبني كالبكم يسهتدفوننا
ً
َ َ
“إذا ْ
من
الســبح” .فقلت لــه:
ألننــا شــيعة؟” ،فقال“ :ما حد ق ّصص ِّ
فعل هذا؟!”.

األخ السني

بعدهــا ّ
توجهــت قوات املرتزقة لتفتيش غرفــة رقم  ،5و يوجد هبا
أحــد األخــوة مــن أهل الســنة ،امسه فهد ،وشــخص آخر مــن اجلالية
البنغالية .ومها حمكومان باإلعدام.

ُ
واصلت يف اجلدال معهم بشأن ْ
كسرهم
وهم هيمون إىل غرفهتم،
ْ
احــذر أن هتجم
للتــرب ،ومتز يقهــم الكتــب ،وقلــت له“ :هؤالء ســنة،
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بعدهــا قــام أحد املرتزقــة ،و ُيدعى فضــل من أصول باكســتانية
(وحــاول أن يتحدث باللهجــة الدارجة للمواطنني يف البحر ين ،حىت
أن اليمنيــن كانــوا يقولــون لــه“ :أنــت لســت حبر ينيــا”ّ ،
فيــرد علهيم:
“ال آنــا حبر يين”) .قــال املرتزق فضل“ :لقد وجدنــا عندك ممنوعات،
واكتشــفنا ّأن لديــك هاتف خليــوي يف الزنزانــة و .”..فعاجلته ُ
وقلت
له“ :هذا ليس له عالقة بإهانة املعتقد ،ما دخل ذلك بالتعدي عىل
أي اهتمامّ ،
مقدســاتنا؟ ومتز يق كتبنا و .”..ولكنــه مل يعرين ّ
وتوجهت
غرفة أخرى.
ّقوات املرتزقة للقيام بتفتيش ٍ
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علهيــم مثــل ما هجمت علينا حنن الشــيعة” .بطبيعة احلــال مل ُيتخذ
ّ
ضدهم ّ
أي إجراء كما حدث لنا ،ومل يمت اإلعتداء علهيم .بل مل يقوموا
ً
أصال بتفتيش زنزانهتم.
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قلــت هلــم يف األثنــاء“ :حنن لســنا طائفيني مثلكــم ،وليس لدينا
مشكلة مع السنة ،واسأهلم ْإن ّكنا أسأنا هلم أو ّ
تعرض أحد هلم بأذى..
أنــم الذين تثيــرون هذه األحقاد هبذا اإلســهداف ،ولكن لن تبلغون
ٌ
منالكم” .وأضفت“ :حنن ٌ
وحرب ْ
سلم ْ
ملن حاربنا”.
ملن ساملنا،

مصحف فاطمة؟ع؟
وانتقلــوا بعدهــا لتفتيــش زنزانة ماهــر اخلباز ،وعبــد اهلل أبو روان.
تعرضنا له مــن ّ
تعــرض ملثــل ما ّ
وقــد ّ
الضرب واإلهانــة .رموا أغراضهم
ومالبســهم عىل األرض ،وســكبوا علهيا ّ
الصابــون ،وأتلفوا حمتو ياهتم
ّ
اخلاصــة .الش ُــر احلقــود فهيم مل هيدأ ،فاعتدوا عــى كتاب اهلل ،القرآن
الكرمي ،ورموا به عىل األرض.
ّ
ّ
الســواد الــذي أعمــى قلو َبم؛ ّ
جردهــم مــن كل يشء .مل يكونوا
ً
ّ
يفكــرون ،مل يكونــوا يضعــون عقــا يف رأســهم .كانــوا يســخرون“ :إن
هذا القرآن هو قرآن فاطمة” ،وهم يرمون به عىل األرض ،و يدوســون
ً
عليه .كان واضحا أن أيدهيم القذرة ،وعيوهنم الوقحة؛ مل تعرف القرآن
ً
يوما .مع أن نســخة القرآن كانت الطبعة الســعودية لكن احلقد أعمى
قلهبم قبل عيوهنم.

األمر ُ
نفسه ّ
تكرر يف الزنزانة اليت يتواجد فهيا عيل الطو يل ،حيث
كان يقيض وحده يف الزنزانة ،قبل أن جياوره الشــهيد عباس الســميع
بأيام.
مل يتوقف أســلوب التفتيش واإلهانــة عند هذا ّ
احلد ،حيث ّ
تكرر

اإلنتقام من الشهيد سامي مشيمع

ّ
الشهيد سامي مشيمع مع ّ
الضابط األردين اليت ذكرهتا
بعد حادثة
ً
ســابقا؛ َ
شــاع بني الدرك األردين بأن الشــهيد ســامي هو قاتل املرتزق
األردين زر يقــات .ومــن املعــروف ّأن هــذه القضيــة ليســت هلــا عالقة
بالهتمــة اليت يواجهها الشــهيد ،و إمنا هي حادثــة أخرى .ولكن خطأه
يف اإلجابــة ّكلفــه الكثيــر .فــي ّكل ّ
مــر ٍة يــأيت املرتزقــة األردنيــون كانوا
ٌّ
يتبادلــون احلديــث فيما بيهنم ،و ّ
حيرضون بعضهــم ،وكل يقول لآلخر
ّ َ
(بلهجهتــم)“ :تــي ال كتــل زر يقــات؟” .مث يســارعون إىل الشــهيد
فــإن ّ
ســاميْ ،
تســى هلــم إخراجــه لتعذيبه كمــا يشــاؤون ،أو يقومون
بضربه من وراء القضبان.
يف إحدى املرات ،أتوا لتكرار االنتقام من الشــهيد ،وكان أحدهم
يضــرب الشــهيد ،مث يقــوم بالبصــق عليــه ،وهكــذا وهو برفقــة البقية.
أثنــاء ذلــك ،كان مرتــزق أردين معجــون بالفظاعــة ّ
هيــم باخلــروج من
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بأشــكال خمتلفة .املجرمون هنا ال يشــبعون من
علينــا اهلجــوم بعدها
ٍ
ارتكاب اجلرامئ.
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العزل ،وقد التفت إىل الشــرطة األردنيني وهم يقومون بضرب ســامي
ً
ً
و يبصقــون عليــه ،وكان حلظهتا ُ
يضع ّكماما عىل مفه وأنفه .وقف قليال
ُ
وكأنه يســتجمع منســوب القذارة مــن جوفه ،وبدأ ي ّ ِــرك مفه من وراء
المكام ،مثل َ
ّ
اجلمل الذي يعلك من سنامه خمزون األ كل ،وبعد هنيئة
ْ
جاء مســرعا بعد ْأن َفرغ من مهمتهَ ،
وخلع ّ
المكام وأف َرغ ما مجعه من
بصاق عىل الشهيد سامي مشيمع.
ُ
كنــت أحــزن كثيــرا عــى مــا كان يالقيــه الشــهيد مشــيمع .هو مل
يســلم من اإلنتقامات اليت كان يواجهها من قبل اإلماراتيني أو الذين
جهة ثانية ّيتمه
يعذبونه ثأرا للمرتزق اإلمارايت طارق الشــحي ،ومن ٍ
ّ
األردنيون أنه متورط بقتل املرتزق زر يقات .لقد تعذب الشــهيد كثيرا
كثيرا .رمحة اهلل عليه.

إهانة القرآن
هذه املرة كان ضابطا أردنيا منفوش العضالت ،ومنتفخ األوداج،
ُ َّ
الش ُ
ــرر مــن عينيــه املغموســة باحلقــد .بــدأ ّ
بســبنا وشــتمنا،
و يتطايــر
واإلســهزاء بعقيدتنا .كنت حيهنا أمســك املصحف الشــر يف (نسخة
من طباعة الســعودية) ،فخاطبــي“ :هل أنت طاهر؟” .أجبته“ :نعم
أنــا طاهــر” .فبصق ّ
عيل وعىل القرآن الكرمي وقال“ :أنت لســت طاهرا
وكنا ّ
أنمت مشركون ..أنمت كفار” .كان يصرخ بصوت عال .واجهناهّ ،
نرد
ٍ
عليــه وهــو ال يتوقف عن تعذيبناّ .كنــا ّ
نصر عىل موقفنا والعذاب ينزل

علينا ،وهو ما دفعه لالستســام ،وتركنا بعد أن أوســعنا تعذيبا وحقدا
وتشــفيا .كانوا خيشــون أن ميوت أحدنا من التعذيب ،رغم أهنم كانوا
حيلمــون بتلــك الفرصة الــي ُينحون األمر بقتلنــا ،ولكن الصالحيات
املمنوحة هلم يف ذلك الوقت هو فعل كل يشء إال القتل.

عيل الطو يل ،املحكوم باإلعدام ،شــخص ّ
طيب ،وبسيط .وقد
ُ
ّ
تعــرض مثــل غيــره للتعذيب أثنــاء املدامهــات املتكررة ،واليت شــنت
ً
بناءا عىل الهتم والقضية اليت يواجهها السجني.
الحظ عيل أن الشرطة حني ّ
تتوهم أن القضية املهتم هبا املعتقل

بسيطة؛ فإنه ال يتعرض للتعذيب ،أو ال يلىق عذابا مثل بقية املعتقلني
الذين يواجهون قضايا “خطيرة”.
الحظ عيل أن حسني البناء خيدع الشرطة بعض األحيان ،وقد
مسعه ذات مرة حني ســألوه عن قضيته ،فأجاهبم“ :أعمال شــغب”،
ومل يقوموا بضربه.
ُ
يبــدو أن عيل أعجب هبذا التكتيك .وحني جاءته قوات الدرك
األردين سألته
“إيش حمكك”
أجاهبم عيل“ :إعدام”.
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َ
داوم الطو يل عىل اســتعمال عدة تكتيكات لرفع خطر التعذيب
عنــه طيلــة فتــرة املحنة وقــد نفعه األمر كثيــرا يف بعــض األحيان .فيف
إحدى املرات اليت َّ
تعرض فهيا لالستجواب قال إنه فاقد للذاكرة.

حالقة االنتقام ..على رأس حسين البناء

ّ ً
متعمــدا ،وكان ينوي
يف إحــدى املــرات ،قصــدين شــرطي أردين
اســهدايف عــى حنــو مســبق ،وقد وضعــي يف رأســهُ .
كنت وقهتــا أقرأ
ٍ
ّ
القرآن الكرمي ،فجاء قر يب وكلمين من وراء القضبان“ :شــو بتعمل؟”.
أجبته“ :و يش تشوف!”.
فقــال يل“ :شــعرك طو يــل  ..ييب ليه قص” .أجبته“ :لني شــاء
ّ
اهلل” .فقال“ :شو؟” أجبته“ :إل مسعته”.
فهددين وقال“ :الليل أجيك وأشوف نفختك”.
خــم الليــل ،وجاء املرتزق مــرة أخرى ،وقال“ :بتحلــق أقرع أو ال
قلت لهُ :
..؟”ُ .
“قلت لك جوايب يف العصر”.
تراجــع املرتــزق عــي ،مث ذهــب إىل حســن البناء ليشــي غليله
وانتقامه ،حيث قام حبالقته ،لكي ال يكسر كلمته.

هــذا املرتــزق حــن كان يقابلــي الحقــا كان يقــول يل“ :إنــت
ً
كو يــس ..إنــت حمتــرم” .طبعــا كان ذلــك نفاقا منه! ولكــي أعتقد أن
السبب الذي أجبره عىل ذلك هو ّمتردي ،وعدم تعاميل بلني أو إظهار
اخلوف من املرتزقة.
ّ
ّ
مرة ّ
ّ
نتعرض فهيا للتعذيب
كل ٍ
تكــرر اهلجوم والتعدي علينا .ويف ِ
التمرد ّ
والسب واإلهانات؛ نزداد يف ّ
والرد علهيم .مل نكن مننحهم فرصة
ْ
حال من عدم اإلســتقرار ،ال هننأ يف
كســر إرادتنا .بقينا يف العذاب ويف ٍ
نوم ،وال نعرف ما الذي ختبئه األقدار .كما ّكنا يف عزلة عن اخلارج ،وال
ّ
نعرف ما حل بالشباب بعد انقطاع أصواهتم.
بعــد حــوايل عشــرة أيام مــن األحداث؛ جــاؤوا بالشــهيد عباس
الســميع مــن مبــى رقم عشــرة .كان ذلك يف املســاء ،ر ّبــا بعد صالة
العشــائني أو أ كثــر بقليــل .أدخلــوا الشــهيد عبــاس إىل عنبرنــا .مل
ً
ُ
معرفــة شــخصيةُ ،
مسعت
وكنت قــد
أ كــن أعــرف الشــهيد قبــل ذلــك
امل َّ
َّ
عــن الفيديــو ُ
يتســن يل
صور الذي نشــره من داخل الســجن ،ومل
مشــاهدته .إلتفــت ســامي يف األثنــاء ،وقــال يل عبــاس  ..لقد جاؤوا
بعباس السميع.
كان الشــهيد عباس يعرج يف مشــيه ،وحني ّمر عىل زنزانتا قابلنا
وشــاهدت ّ
ُ
ســنه األمامي مكســورا .ونقلوه
بابتســامة مثخنة باجلراح،
ٍ
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بعــد يومني ،جاء ّ
ضبــاط إماراتيون برفقــة الضابط (مالزم أول)
ّ
عبد اهلل عيىس ،الذي ُر ق اآلن إىل رتبة نقيب ،وكذلك املالزم معاذ.
ّ
متورط بالتحر يض عىل
كان الضابط عبد اهلل عيىس يتظاهر بأنه غير ِ
ّ
السجناء وتعذيهبم ،لكن احلقيقة ّأن يده ّ
ملطخة يف كل ما حصل.
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كان أحــد ّ
الضبــاط اإلماراتيــن ابــن عــم طــارق الشــحي ،حني
دخلــوا علينــا خاطبنــا الضابــط عبد اهلل عيــى وقال“ :هــل تعرفون
مــن أىت؟!” ،أجاب عــى الفور“ :يوكم عيال زايد” .وأضاف“ :أحلني
بنراو يكم”ّ .
تقدموا إىل الشــهيد ســامي وســألوه“ :ما هي قضيتك؟”،
فأخبرهم ّ
بالتم اليت يواجهها .فقالوا له“ :أحلني بنراو يك” ،وأخذوه،
مث أخرجوا الشهيد عباس السميع معه ،وأخذومها بعيدا عنا.
ً
ّ
ابن عم الشحي ،وأنا ّ
أقدم شهاديت هلل ،أتذكر شكله جيدا ،وقد
قال “ :أنا ال أر يد مهنم شــيئا” ،وأضاف“ :خل القضاء ياخذ جمراه”.
الضباط عدم ُّ
كمــا طلــب من ّ
التعــرض هلم .لكن ضابطــا إماراتيا آخر
قصير القامة ،و يبدو عليه أنه من أصول مينية ،اعترض عىل كالم ابن
عم الشحي ،وقال“ :ال أنا أراو هيم هذلني”.
روى يل الشــهيد ســامي مــا حصــل بعــد أن عــاد وعليــه آثــار
التعذيــب قــال بأهنم أخذومها إىل صالــة التلفز يــون .يف البداية قالوا
هلما“ :تســوون روحكم ر ياييل ..احلشــد الشــعيب ..وهادي العامري
 ..من راح الشــهيد صدام ســو يتو روحكم ر ياييل يالشــيعة  ..و إحنا

بنراو يكــم مهنو أوالد الســنة” .وباشــروا تعذيهبمــا وضر هبما ،وكان من
ّ
املعذبني الضابط محد الذواذي ،الضابط خالد التميمي ،الضابط
بني ِ
عبد اهلل عيىس ،الضابط عيىس اجلودر ،والضابط معاذ.

مشاهدة التلفزيون خلسة

قبــل انفــات األوضــاع يف  10مــارس؛ ّكنا قد طالبنــا بأن نعامل
ّ
كبــايق املبــاين ،وأن ُيوفر لنا جهاز تلفاز مثل بقية املعتقلني .وبعد عدد
من اإلحتجاجات واإلضرابات استجابت اإلدارة هلذا الطلب.
بعد اندالع األحداث كان بعض املرتزقة ،أمثال الشــرطي ساجد
ً
باكســتاين الذي ذكرته ســابقا ،والذي كان يتظاهر أمامنا بأنه شخص
طيــب ،ولكنــه يذهــب للــدرك األردين و ّ
حيــرض علينــا ،و خيبرهم عن
الهتــم الــي نواجههــا ،و ّ
يفصل هلم عــن أمسائنا و يقول هلــم مثال “هذا
قاتل” و”هذا هرب من السجن مرتني” ..وكان ذلك كفيال بشحهنم،
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املــرة األوىل اليت يــأيت فهيا ّ
كانــت تلك ّ
الضبــاط اإلماراتيون إىل
ّ
السجن ،ولكن ّ
تكرر جميهئم بعدها .إال أهنا املرة األقىس يف مشاركهتم
مع الضباط اخلليفيني يف تعذيب الشهيدين سامي وعباس.
ً
ُ
كان الشــهيد عباس من شــدة التعذيب ينزف دما من أنفه ومفه.
ُ
وعاينت
وكذلك مل يرمحوا الشهيد سامي ،حيث كان معي يف الزنزانة،
جراحــه يف ّكل أحناء جســده ،وقد ّ
تــورم فخده من ْ
هول ما ّ
تعرض له
من التعذيب .ومل يراعوا فهيم إال وال ذمة.

حيــث هيجمــون علينــا مثــل الوحــوش ليفرغــوا أحقادهم ،و ميارســوا
ضدنا التعذيب.
ّ
ُ
واحلقد ســيطر عــى كل جوانبه،
هــذا الشــرطي مر يــض نفســيا،
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فهــو ّ
شــر ،ومــن ّ
يتمــى لنا ّ
اهلم ّ
أي مكان ،وتعتر يه نوبة مــن ّ
أي ّ
والغم
ً
مــن ّ
أي خيــر نناله .قبل أحداث مارس مثــا .حني يأيت أمر من ِقبل
َ
ُ
اإلنصياع
املرتزق
اإلدارة بــأن ُيســمح لنــا بيش ممنوعا علينا؛ يأىب هــذا
َ
ّ
الوجع اســتوىل عىل قلبه“ .إن
يســتقر وكأن
للتعليمات ،وال يعرف أن
متسســكم حســنة تســؤهم و إن تصبكم ســيئة يفرحوا هبا”.هذا ُ
النوع
ُ
من البشر ال تدي معه طر يقة للتعايش ،وال تتوقع منه إال ما يسوؤك.
َ
ُ
مشــاهدة
يــح مبنعنــا من
تصر
ألخــذ
احلقــود
املرتــزق
هــذا
ســارع
ِ
ٍ
التلفــاز .وقــام بفصــل الكهربــاء عن التلفــاز ،وحبث عــن “الر ميوت”،
ولكنه مل ينجح يف احلصول عليه.
فتــرة وجيــزة ،كنا أنا وحســن البناء آنذاك نســتخدم ِســلك
بعــد ٍ
يقة معينة الســتعماله يف ْ
احلمــامُ ،
(الســيفون) مــن ّ
ســحب
ونقوم بطر ٍ
َ
الطاولة اليت وضع علهيا التلفز يون ،وبطر يقة أخرى ّكنا ُنرجع الطاولة
النحــو ّ
إىل مكاهنــا .عــى هــذا ّ
تســى لنا معرفــة بعض األخبــار ،ومهنا
عرفنــا عــن موضــوع اعتقــال الشــهيد عــي الســنكيس .ومــن خالل
التلفز يون أيضا عرفنا موضوع احلرب عىل اليمن.
بعــد معرفتنــا بنبأ اعتقال الشــهيد عيل الســنكيس؛ شــعرنا بقلق
ّ
نترقب قدومه إلينا يف ّأية حلظة ،لكننا مل ّ
نتصو ر
بالغ عىل حياته ،وكنا

أننا سنلتيق به يف تلك احلال.

وصول الشهيد علي السنكيس ..شامليدر

حــن أدخلــوا الشــهيد عــي ورأيتــه عىل تلــك احلال؛ َ
كســر قليب
ً
منظره ،وآملين كثيراّ .
ُ
تعمدوا إهانته وأحضروه وهو يرتدي ثيابا أ كبر من
ُ
القميــص يصل إىل ركبتهُ ،
والســروال كبير
حجمــه ومبقــاس كبير .كان
ً
ّ ّ
وواسع ومل يثبت عليه .علما أن لباس ّ
السجن متوفر بكل املقاسات.
ّ
ولكنم أرادوا أن يأتوا به بأقىص ما ميكن من العذاب واملهانة.

يف بدايــة األمــر ،وضعــوا الشــهيد يف القاعــة اخلارجيــة ،ومل يكن
يوجد له مكان ،وجبنبه نزالء اثنان من اجلالية البنغالية.
قبل أن يأيت الشــرطي املدعو عبد القيوم ،كان الشــهيد يف وضع
ُ
وطلبــت منــه أن يقتــرب ّمنــا .لكنــه كان خيــى أن
االنتظــار .ناديتــه
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بعد فترة من الزمن جاؤوا بالشــهيد عيل السنكيس .وكان وجهه
مــن اجلانــب األيســر ّ
بــاد عىل حمياه يف
متغيرا من التعذيــب .اإلنتفاخ ٍ
ُّ
ُ
الضرب
األمام وخلف رأســه .حميط عينيه منتفخ ،وكل وجهه كذلك.
ّ
ّ
مــزر جــدا،
كان يتجمــد عــى جســده املثخــن باآلهــات .كان وضعــه ٍ
واستغرق قرابة الشهر إىل أن َ
عاد وجهه إىل سابق عهده.
ّ
َ
ّأمــا اجلــاد الــذي أىت به وأشــرف عىل تعذيبــه ُفيدعى علوي،
وهــو جمرم قذرّ ،
متوحش ،مات إحساســه اآلدميُ ،ونزعت الرمحة من
ً
قلب أصال.
قلبه .مل يكن ذا ٍ
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يالحظونــه و ُيعــاودوا تعذيبــه ،إال أنــي طمأنتــه ،وجاء قريب وســألته
ّ
عن حاله .املأســاة مل تكن خافية .كان كل يشء ظاهرا عىل جســده
ً
ووجهــه .إال أن الشــهيد كان صابرا ،حمتســبا ،ورابــط اجلأش .قال يل
ً
ممازحا وهو يف تلك احلالة العصيبة“ :أنا خبير” .مث أضاف وهو يبتسم:
“ضربوين ..ضربة شامليدر وباليز وجاؤوا يب .”..
ّ
أخفــف عليه وأنســيه جراحــهُ ،
ُ
وقلت لــه“ :ال تقلق
حاولــت أن
حنــن معك ،ســوف ّ
نــزودك ببعــض املالبس لكي تسســتحم ومتســح
بعض آثار العذاب”.

تقديم الجالية البنغالية على المواطنين

ً
ّ
اكتــظ مبــى العــزل ،ومل تعــد الزنــازن تســتوعب عــددا إضافيــا،
فكان ال بد من أن ينام البعض عىل األرض ،وأن حيظى آخرون بالنوم
ً
عىل الســر ير .يف العادة تكون األولو ية إىل النز يل األقدم زمنا .أو كبير
السن ،أو ْ
من له حاجة خاصة.

لكن القوانني اجلائرة إلدارة السجن ،واالنتقام الشر ير من املرتزقة
املعذبــن؛ كان يقــي بامهتــان املعتقلــن البحرانيــن أو الشــيعة عىل
وجــه اخلصوص .هذا هو القانون األســاس يف ســجن جــو .وقد أمروا
ْ
ســجني
الشــهيد ســامي مشــيمع بأن ُيف ِرغ ســر يره ليكون من نصيب
ٍ
بنغايل جديد!

شرطي با كستاني يبكي لحال الشهيد علي السنكيس

تعذيب الشهيد السنكيس في العيادة

ّ
ّ
هلفة االنتظار والترقب
غياب طو يل ،ويف الوقت الذي كنا يف ٍ
بعد ٍ
ّ
ملعرفة حاله؛ عاد الشــهيد ،وســألناه يف احلال عما جرى معه .أخبرنا
الشــهيد ّ
بأنــه ّ
تعــرض للتعذيــب كذلــك يف العيادة ،إال أنه كشــف أن
ً
َ
الشــرطي عبــد القيــوم وقف مدافعا عنه ،وهو ما ســاعده يف التخفيف
عىل وضعه ،مث أخذه إىل اإلدارة ليكتب إفادة عن ُّ
تعرضه للتعذيب.
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الشــهيد عــي الســنكيس هــو مــن األشــخاص الذيــن ّ
تعرضــوا
للتعذيب الوحيش يف الســجن .وحني جيء بالشهيد ،دخل مسؤول
ّ
النوبــة الشــرطي عبد القيوم ،وهو جالد معــروف ،ولكن اهلل ابتاله يف
ُ
ً
ّ
إبنــه ،حيث أصيب بالســرطان ،وقد أثر عليه هــذا البالء كثيرا ،فكان
يف آخر أيامه ُيبدي توبته وندمه عىل فعله ّ
حبق السجناء.
ّ
تفاجأ الشــرطي عبد القيوم مبنظر الشهيد عيل ،وما ظهر عليه من
ّ
بالسؤال ّ
وتأثر كثيرا ،فبادره ّ
عما يشكو،
تعذيب فظيع ،وقد بكى حلاله
ومن ماذا ُيعاين ،مث أخذه عىل الفور إىل عيادة السجن.
ّ
يف احلقيقة ّكنا قلقني جدا عىل وضع الشهيد عيل ،وقد تأخر يف
العيادة إىل وقت الفجرّ .كنا خنىش من أن يكون َّ
ّ
داخيل
يف
تعرض لنز ٍ
بسبب ّ
شدة اإلصابات يف رأسه.

الشرطي علوي
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ّ
معــذب ِّ
متوحــش -
بعــد الفجــر؛ جــاء الشــرطي علــوي  -وهــو ِ
إىل الشــهيد عــي الســنكيس ،وســأله“ :و يــش فيك؟”ّ .رد الشــهيد
ّ
مســتغربا“ :مــاذا؟!” الشــرطي علوي هــو الذي عذب الشــهيد عيل،
وكان جميئه وسؤاله ينيبء ّ
تعذيب أخرى “ستطالك يا ابن
بأن وجبة
ٍ
السنكيس” ،هكذا ُ
قلت يف قليب وقهتا.
قال الشــرطي للشــهيد عــي“ :تعال لتكتب إفــادة كما ييل :أنت
ســقطت عىل املغســلة ،وهذه اإلصابــات كانت هبذا الســبب” .وقام
الشــرطي علــوي بترتيــب إفــادة فحواهــا أن الشــهيد عيل الســنكيس
انزلق يف احلمام ،وسقط عىل وجهه وأصيبت عينهّ ،
وأن آثار اهلراوات
والتعذيب يف جسمه وظهره هو نتيجة انزالقه يف احلمام!
ّ
هــذه مــن األمــور املضحكة واملبكيــة ،خاصــة ّ
وأن علوي جالد
ِّميــت اإلحســاسُ ،نزعت من قلبه الرمحة ،وهو مــن اجلالدين الذين
جيــب أن تطاردهــم ُيد العدالة ،وأن يأخذوا حســاهبم ملا اقترفت يداه
من جرامئ وبشاعات.

الشهيد السنكيس :أخي الصغير الذي لم تلده أمي

ّ
ّ
ُ
تعل ُ
قت بالشــهيد عيل الســنكيس وتعلق يب كثيرا ،وكنت أخاف
عليــه ،وأحاول أن أســاعده وأســدي لــه النصيحة يف خمتلــف األمور.
ُ ّ
كنــت أوبه ْإن فعل
وبســبب العالقــة اخلاصــة اليت ربطتــي به؛ فقد

ّ
ّ
تعل ُ
مت منه وتعلم مين.
خطأ ما .لقد
َ
ً
ً
الشــهيد عيل ،ورغم صغر ّ
سنه ،دخل جتربة قاسية تفوق عمره.
ٌ
ً
ُ
ٌ
ملســت فيــه الذكاء .كان مثاال
وجدير بالنجاح.
ولكنــه أثبت أنه رجل
للصفات واخلصال احلميدة.

الحدث المحزن الذي ّ
هز قلبي

ّمرت األيام .كان هناك ضابط من قواب الشغب يأيت و ّ
يتحدث
ّ
عن الشهيد عيل السنكيس .كان هذا الضابط يعمل يف حميط منطقة
ّ
الســنابس ،و ّ
بشــكل دامئ بأنــه ســيتمكن مــن الشــهيد ،ومن
يتوعــد
ٍ
حسني راشد (السفروت).
وبعد اعتقال الشــهيدّ ،
تكرر اســتدعائه من قبل الضابط املذكور
للتحقيق.
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يف شــهر رجــب كان يصوم معنا ،رغــم معاناته من نقص فيتامني
ًّ
مغميا عليه
(د) ،لكنه كان يأىب إال أن يشــاركنا ،رغم أنه كان يســقط
َ
أ كثــر مــن مــرةّ .إن رحيله وأخويت ،الشــهيدين ســامي وعبــاس؛ َحف َر
ً
جرحا غائرا يف قليب ،لن يندمل حىت يرى املجرمون العقاب.
ً
سجن
الشهيد عيل ْاعتقل سابقا وهو يف عمر  15سنةُ ،ووضع يف
ٍ
ًّ
عليا
مع كبار يف السن ،وأتوا به لنا وعمره يبلغ  19سنة .لكن الشهيد
ً
ً
ً
ً ً
كان جبال أمشا صابرا وقو يا وشجاعا ،ومل يكن إال معنا يف التمرد ،رغم
ما القاه.
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أخبــرين الشــهيد عــي ّ
عمــا ّ
تعــرض لــه مــن تعذيب .وقــال بأن
ضابطــا كان مــوكال مبنطقة الســنابس؛ قــام بتعذيبه مع املــازم معاذ،
وقــد اهنالــوا عليــه ّ
بالضــرب يف قاعة التلفز يــون يف العنبــر الثاين (.)2
ّ
أفرغوا فيه غليلهم املسموم باألحقاد .وأ كد يل الشهيد عيل أيضا ّأنم
عرضوا عليه أن يعمل معهم خمبرا.
ً
ربطــا بالتعذيــب الــذي ّ
تعرض له الشــهيد ،أذكر قبــل أن ُيعيدوه
ّ
إلينــا؛ جــاءت نوبــة وكيــل امسه حممد عــي (وهو جالد معــروف لدى
َ
ّ
ّ
السجناء)َ .
طلب من الشهيد عيل أن خيلع نعله ،وأجبره عىل أن يقف
عىل رجله مدة ساعتني والنعال يف مفه.
ُ
تأ ّكدت مع مرور األيام ما ُ
كنت أشــعره من ّأن الشــهيد كان ييف
شــيئا عــيُ .
كنت أرى بأنــه يف غير وضعه الطبيعي ،ونفســيته يعتر هيا
ّ
ُ
وعرفت أن الوحوش اآلدمية
حزن عميق .بعد فترة حتققت من األمر،
ًّ
جنسيا.
اعتدت عليه
ً
وصعوبات كثيرة ،وكنا نقف
واجه الشــهيد عيل الســنكيس حمنا
ٍ
ً
ً
ّ
إىل جانبه ســندا وعضدا .كان الشــواذ من املرتزقة األردنيني يباغتوننا
ّ ُ
وكنا نقف مجيعا
ليحاولــوا اإلنقضاض عىل الشــهيد عيل الســنكيس،
ُّ
وقفة رجل واحد
لنصدهم ومننعهم من االقتراب إليه.

تمرد الشهيد علي السنكيس

ّ
ذات يــوم ،جــاء وكيــل قــوة أردين ُيدعــى إهيــاب ،و ُيلقــب

ذهــب املرتــزق إهيــاب ناحيــة الشــهيد عــي الســنكيس ،وقال:
“اهنــض حــى تذهب لتكون مع (راســل) يف الزنزانة” .و(راســل) من
اجلالية البنغالية ،حمكوم باإلعدام ،وتنتابه حاالت نفســية ،حبيث أنه
ّ
هدد (فهد) أ كثر من مرة بأنه سوف يقتله.
رفــض الشــهيد عــي ،وقــال لــه“ :لــن أذهــب” .فقال الشــرطي
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باملهنــدس .كان هــذا املرتــزق ير يد أن ينقل الشــهيد عيل الســنكيس
مــكان الســجني فهد ،وكانت قضيتــه قتل تايلنديــة والتمثيل هبا قبل
حرقهــا .لقــد ارتكــب جر ميــة فظيعــة .والده يعمــل فيما ُيســمى جهاز
احلرس الوطين ،و إذا ُعرف السبب بطل العجب! فقد ّمت تغيير حمكه
ُّ
يف حممكة اإلســتئناف إىل مؤبــد .ويف حممكة التمييز خفف احلكم إىل
 15سنة .وهو اآلن ينتظر مكرمة لإلفراج عنه.
بالعودة إىل املرتزق إهياب .كان ّ
متجب ًرا ،و ّ
يتصرف وكأنه ضابط،
حيــث كان ير يد أن ُيبر الســجناء للوقوف لــه إذا دخل علهيمُ .
كنت
دامئا أجتاهله ،وال أعيره أي اهتمام.
ً
ُ
حــن دخــل علينــا يف مبــى العزل؛ ُ
كنــت وقهتا مســتلقيا .نصف
جســمي عىل األرض والنصف اآلخر عىل ّ
الســر ير ،والســبب يف ذلك
أهنــم بعــد أن قالــوا للشــهيد ســامي مشــيمع أن ُيفــرغ ســر يره العلــوي
للبنغايل (النز يل اجلديد الذي جاؤوا به بصحبة الشــهيد السنكيس)
تنازلــت عــن ســر يري للشــهيد ســامي ،إال أن املــكان ّ
ضيــق ،فاضطر
أل كون هبذه الوضعية.

إهياب بنبرة عالية“ :قوم واجرك فوء رأبتك”.
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ُ
هنضــت وقهتــا مــن مــكاين ،وقلــت للشــرطي إهيــاب“ :مــو عىل
ّ
كيفــك” .فــرد ّ
عيل“ :شــو ..؟” قلــت له“ :ال مسعتــه ..وعيل ما بيغير
الزنزانة ..إال عىل قطع رقبيت عيل ما بيتحرك”.
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عيل ،وأنــا أرد عليه باملثــل .مث دخل ّ
بــدأ املرتــزق بالصــراخ ّ
عيل
إىل زنزانــي ،وأخرجــي مهنا ،مث أخذين بعيــدا عن الزنازن ،وحبيث ال
يســمعنا الشــباب ،وقــال يل“ :رضا ..انت كو يس وشــخص حمترم..
وطبعــا قرار نقل عيل مــو قراري ..هذا قرار اإلدارة ..لكين أعدك بأنين
سوف أحترك عىل املوضوع لكي ال يقومون بنقل عيل”.
منــذ تلــك احلادثةّ ،
تغيــرت معاملة هــذا املرتزق معنــا مجيعا .أما
الشــهيد عــي الســنكيس فــكان  -مــع هذه التجــارب  -يــزداد إصرار
ّ
ومتردا ،وكان يرفض كثيرا اإلنصياع ألوامر املرتزقة ،وأصبح معي عضيدا
ورفيقا يف ُّ
التمرد.

مواقف بطولية

حدثــت معنــا ٌ
أمــور كثيــرة يف الســجن ،وفظاعــات التعذيــب ٌ
أمر
َ
ليــس ّ
باهلــن أبدا ،لكــن جيب أن نؤكــد يف املقابل ّ
بأن هنــاك مواقف
ّ
بطولية للشــباب ،رغم تكالب األعداء ،وعدم وجود الناصر .كان اهلل
ً
معنا وكىف باهلل ُم ِعينا.
ْ
ّ
ّ
َ
األردنيون عىل
وراهن
وتعاونــا،
حتدينــا وواجهنــا ،وثبتنا ،ووقفنا،

يف قضايــا جنائيــة ،والذيــن يســتحقون ّمنــا كلمــات الشــكر والعرفان
َ
السجن ليس هناية ،إمنا هو امتحان ،مفهنم من
ملواقفهم البطوليةّ .إن
ّ
أخلص به جتربة ّ
ُثبت ومهنم ْ
السجن
من هوى .والدرس الكبير الذي
بصمود ،وثبات،
هو أن حقوقنا مل تكن عطية من أحد ،و إمنا انتزعناها
ٍ
ُّ
ّ
وحتمل وصبر ،ومقاومة.
وحتد،
ٍ
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ُ
كســرنا ،ولكهنــم خابــوا .قالوا بــأن األبواب لــن ُت َفتح ،ولكهنــا فتحت
رغمــا عــن أنوفهــم .راهنوا عىل منع العزاءّ ،
لكننا أبينــا إال أن َ
نرفع راية
ّ
ّ
األردنيون ملنع رفع األذان ونداء
احلق ،مهما كانت األخطار .واستمات
ِ
احلق كان ّ
“أشهد أن عليا ويل اهلل” ،لكن صوت ّ
يشق عنان السماء.
يف عنبرنا ( )1مل نقطع األذان ،وعايشنا أجواء العنبر املجاور ( )2حني
ّ
ّ
أذن الشــاب ســلمان مــن بلدة الدير ،فجــاءه أحد املرتزقــة ،وقال له:
“اسكت” ،لكن ّ
احلق يعلو وال ُيعىل عليه.
َ
ُ
َ
وصمد آخرون ،ومــن بيهنم ٌ
كثير من املحكومني
البعض،
خــاف

مواليــد ١٩٨٩م  .معلــم تربيــة ر ياضيــة وناشــطّ .
تعــرض لسلســلة مــن االعتقــاالت قبل الثــورة وبعدها.
االعتقال األخير كان يف مارس ٢٠١٤مُ .وجهت ّ
ضده هتمة تفجير “الديه” ومقتل الضابط اإلمارايت طارق
ً
ُّ
الشحيُ ،
وحكم عليه هنائيا باإلعدام مع اثنني آخر ين يف  ٩يناير ٢٠١٧م ،ونفذ احلكم يف  ١٥يناير ٢٠١٧م.
ّ
عمه الشهيد حسن طاهر السميع .أربعة من أخوته حمكومون بأحكام ّ
مطولة.

إفادة الشهيد عباس جميل طاهر السميع
نقاط مختصرة من رحلة عذاب طويلة
العمر 27 :عاما
احلكم :إعدام
املنطقة :السنابس
1 .1بداية ،مت اقتحام املبىن رقم  4من قبل القوات املرتزقة ،وقد
أطلقوا الغاز املســيل للدموع ورصاص الشوزن ،مع طلقات
مــن القنابــل الصوتيــة اليدو يــة .جلــأت إىل إحــدى الزنازن
ُ
وجلست فهيا لالحتماء هناك من الغازات والطلق العنيف.
بعد ذلك ،مت إخراجي بالقوة من الزنزانة مع بايق الزمالء ،إىل أن
تعر ُ
ُ
املمر الذي يؤدي إىل الفنس اخلارجي ،وقد ّ
وصلت إىل ّ
ضت إىل

يقة عشوائية ،مث أجلسوين يف براحة امللعب مع
الضرب باهلروات بطر ٍ
مجيع النزالء .هناك ّ
تعرضت للشتامئ مع سيل من الضرب.
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2 .2مت اقتيادي ،بعدها ،وبشكل فردي ،إىل جهة اإلدارة ّ
مكبال
بالقيد البالستيكي (سيركليب) ،حيث مت وضعي ملدة ثالث
ً
ساعات مرميا يف قاعة اإلدارة .عناصر الشرطة الذين ّميرون
حويل كانوا يتناولوين بالضرب واالسهتزاء ،إىل أن جاء أحد
الشرطة واقتادين إىل مبىن رقم .10
عنــاء طو يــل.
3 .3يف اليــوم الثــاين ،اســتيقطت مــن النــوم بعــد ٍ
كان يومــا مرهقــا ،وليلــة ســوداء .كان مبــى  10هــو املبــى
ً
واملتربص هبــم من ِقبل
الــذي حيتضن الســجناء املعينــن،
الوحــوشّ .
تعرضــت هناك ألبشــع أنــواع الضــرب واإلهانة.
مت ذلك عىل يد مرتزقة من شــرطة ســافرة ،حيث مت حالقة
شــعريُ ،
وص ّب ُ
املاء البارد عىل جســمي ،يف حني اســتقبل
ظهــري الضرب باهلروات .األ كثر إيالما يف ذلك؛ كان ارتطام
وجهي يف اجلدار بأرجلهم ،وحتطمي أســناين األمامية .اســتمر
تكــررت اإلهاناتُ ،وم ُ
هــذا احلال ملــدة  10أيام ،حيث ّ
نعت
من النوم وشرب املاء يف أول يوم من بدء األحداث.
4 .4بعــد هــذه األيــام ،مت اقتيادي مــن قبل ضبــاط “حبر ينيني”
إىل مبــى العــزل (الذي ينــزل فيه حمكومــون باإلعدام) .هنا
تكررت عملية إخراجي من الزنزانة ،ومقابليت ألفراد خمتلفني

ُ
كتبت اإلفادة يف تار يخ  21أ كتوبر 2016م
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مــن الشــرطة والضبــاط اإلماراتيني ،باالضافــة إىل الضباط
“البحر ينيــن” .تكــرر إخراجي من املحبــس االنفرادي عدة
ّ
مــرات ،وتعرضت يف كل مرة للضرب .ومن بني املتواجدين
مــن األمســاء املعروفة :الضابط “البحر يــي” معاذ ،والضابط
محد الذوادي ،والضابط عبداهلل عيىس .ويف إحدى املرات،
ّمت اصطحاب أفراد من الشرطة يزعمون بانتساهبم إىل دولة
اإلمــارات ،وأهنــم “من أبناء زايد” ،ومن بيهنم شــاب صغير
ُيدعى أمحد الشحي .استمرت سلسلة املضايقات يف املبىن
من ِقبل شــرطة أردنيني كثير ين ،حيث مت منعنا من أبســط
احلقوق ،ومهنا االتصال واالطمئنان عىل أهالينا.

مواليد الســنابس ١٩٩٥م .تعرض أل كثر من اعتقال ،وكان مطاردا خالل ســنوات الثورة .مت اختطافه وهو
يف ّ
سن صغير إلجباره عي التعاون مع أجهزة املخابراتْ .اعتقل يف أبر يل ٢٠١٥مّ .اتم مع الشهيد السميع
ُ
والشهيد سامي مشيمع يف قضية تفجير “الديه” رغم عدم التحقيق معه يف هذه القضية ،وحكم علهيم
ّ
باإلعدامُ ،ونفذ يف  ١٥يناير ٢٠١٧م.

ّ
إفادة الشهيد علي السنكيس
ً
ثالثون يوما من العذاب
العمر 21 :عاما
احلكم :إعدام
املنطقة :السنابس
أنــا النز يــل عــي عبدالشــهيد عــي الســنكيسّ ،مت القبض ّ
عيل
ّ
بتار يــخ  2أبر يــل 2015م بهتمــة القتــل العمــد ،وقضايا أخــرى ملفقة.
حينمــا ّمت أصطحــايب إىل جهــاز أمــن الدولــة؛ قامــوا بالتحقيــق معي
باســتعمال سياســة التعذيــب املمهنــج ،ومــا أدى إىل فقــداين الوعي
ونفــوذ طاقــي ،وهــذا ّ
حبــد ذاتــه أجبــرين عىل اإلعتــراف بعــدة قضايا
ملفقة ،ليس يل شأن هبا ،ألين معارض.
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يف ذلك الوقت الذي قبضوا ّ
عيل؛ كانت هناك أحداث بســجن
جــو نســمع هبــا ،وحينمــا أرســلوين إىل ســجن جــو بتار يــخ  12أبر يل
ً
ً
2015م ُ
كنت حمكوما غيابيا باإلعدام ،وبأحكام أخرى .حني دخويل
سجن جو؛ كان معي شخصان من املهتمني بذات القضية ،وهم عيل
حممد حسن حاجي ،وحمسن بداو.
ّ
اســتقبلونا بســخر ٍية تــدل احلقــد الدفــن .أ كملنــا إجــراءات
ّالدخــولّ ،
ومت نقلنا حبافلة خاصة تســتوعب (ســتة) أشــخاص .كان
ً
معنا يف احلافلة ثالثة أشخاص أيضا مهتمني بقضايا جنائية.
قاموا بتفر يقناّ ،
وصمدونا حنن السياسيني ،واهنالوا علينا بالضرب
املبرح ،مع ّ
التحرش اجلنيس من عدة أفراد من قوات املرتزقة .وبسبب
ً
ً
ّ
وجروحا غز يرةُ .
وكنت من
واحد ّمنا كســورا
شــدة التعذيب محل كل ٍ
بــن الشــباب املحكــوم باإلعــدام ،وكان املرتزقة ّ
يرددون ّ
عــي“ :أنت
ّ
ّ
الشــرطة ّ
الســنة” ،وهذا قليل حبقك وســوف تنال
شــيعي كافر وتقتل
ً
ّ
الكثيــر مــن الضرب” .وفعال ،نفذوا وعيدهــم ،وأهنالوا ّ
عيل بالتعذيب
النفيس واجلسدي طيلة األيام التالية.
يف اليوم نفســه لدخويل ســجن جو؛ ّمت ْ
ضر يب عىل رأيس وعيين
ّممــا أدى إىل ّ
تعســري يف الرؤ يــة .اصطحبــوين إىل العيــادة للعــاج،
لكين ُدهشت هناك من أن الطبيب الذي جاء ملعاجليت قام هو نفسه
بضريب مع املرتزقة ،وداخل عيادة السجن.
ً
ّ
اســتمر تعذيــي أل كثــر مــن  30يوما .اقتــادين املرتزقــة إىل خارج

ومــن مشــاهد التعذيــب األخرى الــي ّ
تعرضت هلــا أذكر يف أحد
ً
األيــام أنــي ُ
كنــت أقــرأ دعاءا بعــد صالة العصــر مع بقية الشــباب يف
مبىن العزل .يف األثناء؛ دخل ّ
عيل أحد املرتزقة برتبة (وكيل) ،وأخذين
إىل خــارج املبــى ،وكان يرافقــه ضابط أردين برتبة مــازم أول .اهنالوا
ّ
عيل بالضرب والصفعات ،وهم يقولون“ :دينكم غلط ..يا كافر ..إىل
جهمن يا شيعي”.
ً
ّ
العائلية ّملدة ال تقل عن  40يوما ،وذلك لكي
ُمنعت من الز يارة

ال يــرى أهــي آثار التعذيب والكدمات يف وجهــي وعيين اليت ُ
كنت ال
ً
أرى مهنا ملدة  20يوما منذ دخويل سجن جو.
ْ
ُ
منعــت مــع آخر يــن مــن النــزالء بالعــزل مــن رفــع األذان وقــراءة
األدعيــة و إحيــاء املناســبات الدينيــة .وكانــوا ّ
يبــررون ذلــك بقوهلــم:
“دينكم غلط”.
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مبىن العزل ،واهنالوا ّ
عيل بالضرب ،ودون ســبب ُيذكر .يف أحد األيام
ً
أخذين املرتزقة إىل خارج املبىن ،وحتديدا يف كبينة التفتيش .فوجئت
هنــاك بوجود ّ
ضبــاط إماراتيني ،أحدهم برتبة مــازم أول ،مع ضابط
خليــي برتبــة مــازم .حققوا معــي يف هتمة قتل أقار هبم من اجلنســية
ُ
أنكرت الهتمة املوجهة
اإلماراتية يف القضية املعروفة بـ”تفجير الديه”.
ّ
ضدي ،فاهنالوا ّ
عيل بالضرب مجيعهم ،ودون استثناء .وبعد انهتاهئم
ّ
مــن وجبة االنتقام؛ تول مرتزق بإكمال التعذيب ،حيث أجبرين عىل
ً
وضع ْ
ّ
بالتحرش يب جنسيا.
“نعيل” يف مفي ،وقام

ومن بني األمور األخرى اليت ُحرمنا مهنا أذكر:
• ُمنعنــا مــن مشــاهدة التلفــاز ،واإلتصــال ،اخلــروج للفنــس،
والشراء من (دكان) سجن جو .ودام ذلك أ كثر من  90يوما.
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•دخــول عــدة جمموعات مــن املرتزقــة للمبىن الــذي أنا فيه،
برفقــة مســؤول املبــى برتبة (وكيــل) ،والصــراخ اليومي عىل
مجيع النزالء ،ويف مجيع العنابر.
وقت
•اإلجبــار عــى الوقــوف اليومي يل وجلميــع النــزالء ويف ٍ
ّ
متأخــر مــن الليــل ،واالســهزاء هبم .و يكون ســبب دخوهلم
إحصاء عدد النزالء املوجودين .وهذا احلدث ّ
يتكرر صباحا
ّ
ومساء كل يوم.
ٌ
ّ
ّ
وأحــب أن أخــم وأقــول بــأن كل مــا ذكرتــه يف ورقــي هــو قليــل
باملقارنة مع ما ما حدث يف سجن جو من أحداث.

ّ
عالج جرحى الثورة،
ناشط نقايب ومدرب دويل يف جمال اإلسعاف ،من مواليد ١٩٧٠م .بسبب دوره يف ُ
مت اعتقالــه مــع الــكادر الطــي يف مــارس ٢٠١١مُ ،
وحكم عليه بالســجن  ٣ســنوات .أفرج عنــه يف أبر يل
٢٠١٥م ،وواصل نشــاطه احلقويق داخل البالد وخارجهاُ .
استشــهد ابنه عيل يف مارس ٢٠١١م وعمره ١٧
عاما بعد هجوم القوات آنذاك عىل معتصمني قرب املرفأ املايل.

مدخل اإلفادات
بقلم الناشط الحقوقي إبراهيم الدمستاني..
الســجن هــو أحــد املحطــات االســتثنائية الــي تعتــرض حيــاة
األحــرار .املطالبــون حبيــاة ّ
العزة والكرامــة ّميرون غالبا بالســجونْ .
من
ّ
واملضحــن؛ فــإن
خيتــار أن يســير عــى درب املجاهديــن والشــرفاء
الســجن ســيكون واحدة من ّ
ّ
الطبيعية يف حياته .هو ديدن
املحطات
ّ
الثائر ين األحرار ،ولكنه يف املقابل كان املجال الذي سخره اجلالدون
المهتــان التعذيب والقتل ،أمال يف ْ
النيل من عز مية األحرار وتثبيطهم.
حراك حاميل مشــاعل
كان ذلــك حماولــة مهنم لترهيب املجتمع ،وثين ِ
ّ
العــزة والكرامة .هذه ســيرة الطغاة ومهنجهــم عىل ّمر األزمان ،تناقلوها
جيال عن جيل ،وطاغية بعد آخر.
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ّ
يف اآلونــة األخيــرة ،وحني ّ
هبت ر ياح الثــورة يف البحر ين  -وقد
ّ
العربية  -وجــد البحرانيون يف  14فبراير
اجتاحــت عددا مــن البلدان
ّ
2011م بر َ
يــق أمــل يلــوح يف األفق .محلوا الورود عــى أ كف أحالمهم
ًّ
ً
ســلميا هلــم .احلر يــة واملطالبــة باإلصــاح
املــؤودة ،وجعلوهــا شــعارا
الســيايس املشــروع؛ كان أقىص حلمهم .ولكن ّ
والتغيير ّ
الرد عىل هذه
ًّ
ً
ّ
وحشيا مل يسلم منه كل أطياف املجتمع وكوادره:
املطالب كان انتقاما
ّ
السياســية ،الرمــوز العلمائيــة ،الكــودار الطبيــة والتربو يــة
القيــادات
ّ
والر ّ
والنقابيــة والعماليــة .طلبــة املدارس واجلامعات .النســاء
ياضيــة
ً
ّ
ّ
واألطفال وكبار ّ
الســن .كل هؤالء هدفا للغول الذي كشــر عن أنفاســه
َ
القاتلــةُ .ســحق االعتصام ّ
واقتلع املجرمون
الســلمي يف دوار اللؤلــؤة،
ّ
ونكلوا باملحتجني واملطالبني ،ومل يســلم ّكل ْ
من أبدى
ُنصب ّالدوار،
عبــارات التعاطــف أو كلمات التأييدُ .ز ّج هبم يف غياهب ســجون ما
ُيسمى جبهاز األمن الوطين ومعتقالت التحقيقات اجلنائيةّ .
تكدست
السجون وفاضت غرىق بالسجناء السياسيني.
ُأعطــي ّ
ّ
الض ُ
التشــي والثأر
وء األخضر للشــاذين واللقطاء الرتكاب
البغيض .أرادوا إمخاد َ
وهج انتفاضة  14فبراير ،اليت هي امتداد للحراك
ٌ
ونتــاج طبيعي لإلحباط واليأس
املطليب يف تســعينات القرن املايض،
ّ
الــذي تســلل إىل نفــوس البحرانيني بعد مــرور  10ســنوات عجاف ملا
ُ ّســي بـ”املشــروع اإلصالحــي” ،املشــروع الــذي ّ
كــرس املعــى احلقييق
ّ
للصالحيات املعتبرة.
للدكتاتور ية حتت غالف القانون والبرملان الفاقد

 10مارس  ..2015أ كبر انتفاضة في تاريخ السجون

بعد انهتاء حقبة “قانون” االستباحة الذي ُ ّسي “قانون السالمة
ٌ
ّ
األساسية
الوطنية”؛ اســتمرت االنهتاكاتُ ،وسلبت مجلة من احلقوق
داخــل الســجون ،واملنصوص علهيا يف أدبيــات وزارة الداخلية .كان
خيتمر باالنفجار الوشيكّ .
ُ
ُ
الوضع ُ
األعداد الغفيرة من السجناء
تكدست
االحتقان يف الزناز ين واملمرات .كما ّ
ُ
تدنت
داخل الســجون ،وانتشــر
ً
اخلدمــات ،وأحيانــا كانت معدومة متاما ،مثــل توفير اخلدمات الطبية
واملماطلة يف إصالح ّ
املكيفات يف فصل الصيف ،كما جرت املماطلة
يف احلصول عىل الز يارات العائلية واملنصوص علهيا حبســب القانون
املحــي (ز يــارة ّكل أســبوعني) .واألهــم مــن ذلــك؛ ُ
عدم ّ
الســماح يف
ّ
ّ
املتكرر عىل السجناء،
أحيان كثيرة بإقامة الشعائر ّالدينية ،واالعتداء
وعدم قيام بعض الضباط بواجباهتم اإلدار ية جتاه املباين والسجناء.
يف ذلــك اليــوم 10 ،مــارس 2015مّ ،كنــا يف مبــى رقــم واحــد،
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وكمــا حيصــل يف ّكل املــرات الــي ّ
يتــورط فهيــا املجرمــون يف
حر عىل ّ
اهلستير يا ،فقد انقلب ّ
الس ُ
ّ
الوحيش الذي كان
الساحر .القمع
ّ
ُ
ً ّ
ُيراد أن ي ِمد أنفاس حراك  14فبراير؛ ول َد روحا متوقدة باالستمرار يف
االحتجاج .مل يقتصر ذلك عىل املســتوى امليداين فحســب ،بل ّ
امتد
ً
إىل قعــر الســجون .هناك ارتفع أيضا االحتجــاج واندلعت املواجهات
ّ
يف وجه اجلالدين ومنهتكي حقوق اإلنسان.
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املعروف باســم (األمل) .الســاعة كانت عند حدود الواحدة والنصف
بعــد الظهــر .بلغنــا نبأ ّ
عائلة
جمموعة من الســجناء مــن
التعــدي عىل
ٍ
ٍ
واحــدةُّ ،
وتعــرض بعــض النســاء العائلــة نفســها لالعتــداء مــن قبل
بعض أفراد الشــرطة يف قســم الز يارات .وحبسب األخبار آنذاك ،فقد
ّأدت هــذه احلادثــة إىل نقل والد العائلة بســيارة اإلســعاف إىل قســم
ُ
الطوارئ ،وهو سجني يف ذات املبىن الذي أ ْسجن فيه.
أثار هذا ُ
اخلبر حفيظة السجناء يف العنبر ين (الشمايل واجلنويب)،
ً
وســرعان ما جتمهر الســجناء ،البالغ عددهم  200شــخصا ،احتجاجا
ُّ
التجمــع بالقــرب مــن البوابة املحاذيــة ملكتب
عــى مــا حصــل .كان
الشرطة املسؤولني عن املبىن .طالب السجناء بعودة زميلنا ُ
املعتدى
عليــه وعــى عائلتــه .مل ُتبــد الشــرطة املناوبــة أي اهتمــام ،وجتاهلت
ُ
وتيــرة االحتجاجات عند
مطالب الســجناء .ونتيجــة لذلك؛ ازدادت
َ
األبــوابَ ،
ورفض ُ
أغلب الســجناء الدخــول إىل زناز يهنم ،األمر الذي
دفعــي مــع بعــض اإلخوان مــن العنبر يــن ،مثل الشــيخ زهير عاشــور
واألخ عيل حممد حبيب واألســتاذ مهدي ابو ديب وآخر ينّ ،
للتشــاور
ّ
حــل لتخفيف االحتقــان والتوتر .كان
يف شــأن الوضــع ،وحماولــة إجياد ٍ
طلــب مقابلة ّ
الــرأي َ
بضــرورة إعادة األخ
الضابط املســؤول ،و إبالغه
ِ
ُ
املعتــدى عليــه ،إال أن الشــرطة مل يكــن لدهيم أدىن جتــاوب مع هذه
املحاولة.

السجناء يقاومون
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َ
ُ
السجناء احتجاجهم بعدم الدخول إىل الزناز ين ،واختذوا
واصل
َ
قــرار املواجهــة مــع القــوات يف حــال ّمت االعتــداء علهيــم .يف حــوايل
ً
قوات الشــغب التابعة إىل
الســاعة الثالثــة والربع عصرا؛ جاءت فرق ِ
(ســافرة) .كان اهلــدف اقتحام املبــىُ .ووجهت القــوات باملقاومة من
ِقبــل ّ
الســجناء .مل جتــد القــوات منفــذا إىل املبىن ،فذهبــت إىل أعىل
الســطح ،ومــن هناك ألقــت الغاز املســيل للدموع .كان ذلــك ّ
ّ
كارثيا!
املبــى الداخــي كان مغلقــا مــن الهتو ية ،وقــد أدى إطــاق الغاز إىل
اختناق مرىض َّ
(الر ْبو) وكبار ّ
الســن من الســجناء .بســبب ذلك ،قام
ُ
يق وســط الســاحة اخلارجية (الفنس)
بعض الســجناء بإشــعال حر ٍ
عىل أمل ختفيف نسبة تركيز الغاز و إبطال مفعوله (وهي خبرة اكتسهبا
ُ
ّ
اســتمرت املواجهات ما يقــارب  45دقيقة،
الســجناء مــن املياديــن).
القوات ّ
وتوجههم إىل مبىن رقم  4الذي يتواجد فيه
انهتت بانسحاب
ِ
ما يز يد عن  1000سجني.
ّ
السجناء َ
ُ
دعاء الثغور املأثور .بدأنا نترقب
بعد صالة املغرب؛ قرأ
ُ َ
ً
بقلق القادم .عند متام الســاعة الثامنة ّ
مســاء؛ بدأنا نســمع آلة
والر بع
ٍ
قطــع قطــع احلديــد .كانت القــوات تقطع أملنيــوم النوافــذ ،بالقرب من
قاعــة الطعــام .يف هــذه اللحظــة؛ دخلت ُ
قوات الشــغب مــن النافذة
وهي ّ
لتمت ّ
جمهزة بأسلحة املسيل للدموعّ ،
السيطرة عىل املبىن.
الســجناء داخــل الزنــازن حلظة اقتحــام املبىنّ .
كان ّ
امتــد طابور

َّ
مكــو ن مــن فرقة ّ
لقوات الشــغب ابتــداءا من الزنزانة رقــم  10وانهتاءا
ّ
اخلارجية.
ببوابة املخرج من العنبر املؤدي إىل الفناء والساحة
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ُ
االعتــداء الوحــي عىل الســجناء مــن قبل قوات الشــغب
بــدأ
وشــرطة ســجن جو .شــرطة الســجن حرصــت عىل حضــور حفالت
ّ
ّ
التشــي وهــم يشــاهدون العــذاب حيــل عــى
االعتــداء مــن أجــل
ِ
ً
الســجناء ،خصوصــا ْ
مــن حيملــون علهيم حقــدا قدميا .كانــت فرصة
ّ
اللحظات اليت ّمت
الوحشــية يف تلك
يزة
ســاحنة هلم
ِ
إلشــباع هذه الغر ِ
ِ
فهيا تفو يج ّ
ُ
الســجناء ّميرون
الســجناء إىل الســاحة اخلارجية .هنا بدأ
املحملني باهلراوات البالســتيكية ّ
ّ
الصلبة.
طابور قوات الشــغب
عىل
ِ
ّ
كانــوا يضربون هبا ّ
الس َ
بشــكل عشــوايئ .الضربــات كانت حتل
ــجناء
ٍ
الســجناء ،وصرخاهتم كانت َّ
جســد ّ
تصــم ثقوب
عــى خمتلــف أجزاء
ِ
ّ
ُ
الدماء
الســماء املظلمــة .تزايــدت اإلصابــات يف صفوفهــم ،وبــدأت
ُ
تسيل عىل أرضية ّ
ممر املبىن.
ًّ
ّ
شــخصيا؛ كانت للشــاب
أذكــر مــن بني احلــاالت اليت شــاهدهتا
أمحــد العــرب ،وعيــى املشــعل (امللقــب ّ
حبــروق) ،وكذلــك احلالــة
اخلطيــرة للســجني مصطىف القابنــدي ،وهو أحد املهتمــن من منطقة
بين مجرة .وقد ّ
لضربة قو ية مباشــرة باهلراوة عىل عينه اليمىن،
تعرض
ٍ
َ
ّأدت إىل ّ
إصابة بليغة أفقدته ّالرؤ ية
تورمها يف احلال ،وتسببت له يف
ٍ

ّ
“المحرضين” إلى مبنى 10
فرز

ُ
خرجنــا إىل ّ
ــاحة اخلارجيــة عنــد أذان املغــرب .أجبرنــا عىل
الس ِ
ً
الوقــوف مجيعــا (ســجناء العنبر يــن الشــمايل واجلنــويب) مســتقبلني
احلائطّ .مت ْفرز جمموعة ّ
تضم الشيخ زهير عاشور ،والشيخ املحفوظ،
وعــي صنقــور ،وســيد فيصــل  -أحــد املهتمــن العســكر يني بقضيــة
جيــش اإلمــام  -ونادر العر يض ،وســيد أمحد املاجد ،وعيل عاشــور،
ً
وســيد مهــدي املوســوي ،وآخر ين بلــغ عددهم  15ســجيناُ .وو ّجهت
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ّ
التشــوش يف الرؤ ية .وهــو ما زال
الصحيحــة .حيــث كان ُيعــاين مــن
ُيعاين مهنا دون عالج مناسب.
مــن ُحســن احلظ ّأن ُ
كنت مــع ّالزميل الدكتــور عيل العكري يف
صادفت َ
ُ
أحد الشرطة
الزنزانة رقم  ،2أي بالقرب من املخرج .إال ّأنين
بالسوء والبطش ،وقد سبق أن ّمت طرده من املبىن
اليمنيني املعروفني
ِ
ً
بعد احتجاجنا عىل وجوده يف املبىن ،حيث اقتحم سابقا قاعة صالة
مغادرة القاعة
اجلماعــة يف أول مجعة من شــهر رمضان ،وأجبرنا عــى
ِ
ّ
و إهنــاء الصالة اليت كانت بإمامة الشــيخ حممد عيل املحفوظ ،وأمرنا
ّ
بالعودة إىل الزناز ين ّ
حبجة تغيير وقت فتح الزناز ين يف الشهر الكرمي.
للت ّ
لقد كان ذلك اليوم فرصة هلذا املرتزق ّ
شــي مين ومن األخ الدكتور
َ
ُ
اســتجمع حقــده
خنــرج إىل الســاحة.
عــي العكــري ،وهــو يشــاهدنا
ّ ً
الدفني وضربين باهلراوة عىل ظهري تشفيا وانتقاما.
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إلهيــم هتمــة التحر يــضُ ،ونقلــوا إىل مبىن رقم  10الــذي ُخ ّصص ْ
ملن
ُ
ّ
االنتقام
واستمر بعدها
ُتلصق به هتمة التحر يض ،من خمتلف املباين.
الوحيش قرابة ساعة ونصف.
ُ
عنــد حــوايل ّ
حبشــد من
الســاعة الثامنــة تقر يبــا؛ ضابــط ماط
ٍ
ّ
مــي ّ
الضبــاط والشــرطة .عندمــا اقتــرب ّ
تبــن أنــه مدير أمــن املنطقة
َ
وشــاهد
اجلنوبية خليفة بن أمحد آل خليفةّ .مر عىل مجيع الســجناء،
َ
الوضع املزري واملهني الذي أنزلوه علينا.
بعد خروجه مباشرة؛ جاءت جمموعة من القوات ،وقال أحدهم
بلهجــة ّ
أردنيــة“ :أهــل الســنة واجلماعــة يأتــون إىل هــذه املنطقــة..
ٍ
ّ
ُ
والشيعة يذهبون إىل تلك املنطقة” .مل ّ
فاعترضت
أحتمل هذا الكالم
ُ
وقلــت“ :ليس بيننا حنن ّ
الســجناء هذه التفرقــة ،فكلنا إخوة”.
عليــه
ّرد بكل وقاحة“ :نعم ..هناك فرق بني الســنة والشــيعة ،أنمت تعبدون
ُ
احلجر ،ولديكم زواج املتعة”َّ .
َ
وحرك األسطوانة النتنة اليت غرست يف
رأسه الفارغ .بعدها تدخل أحدهم وأبعده عن منطقتنا.
ّ
الليل ،جاء ضابطان ّ
أردنيان وناداين بامسي ،وذلك
يف منتصــف
عىل إثر شكوى من أحد قوات الشغب الذي اهتمين بالتحر يض .مت
هتديدي بأنه يف حال تكرار مالسنة الشرطة أو التحر يض فسوف يمت
التصرف معي من قبلهم!
بتنا يف تلك الليلة الباردة دون وجبة عشــاء ،ودون الســماح لنا
بأخذ األدو ية ،وبيننا حاالت املصابني بأمراض مزمنةّ .
توسدنا أذرعنا

وســواعدنا عــى أرضيــة مــن األســفلت مــن غيــر فــراش أو بطانيات!
وكلما شــعر عناصر الشــرطة أننا خلدنا إىل النوم؛ يأتون بصورة ترهيبية
إليقاظنا و إجبارنا عىل الهنوض!

األربعاء  11مارس

أحد مســؤول نوبة قوة الشــغب ُليطمنئ اجلميع بعدم االعتداء علهيم
وحتســن الظروف! األمر الذي دفــع البعض اآلخر إىل إهناء اإلضراب،
ً
ُ
بقيــت متمســكا باإلضراب لعــدم ثقيت بوعودهــم .وعند انهتاء
لكــي
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َ
صبــاح هــذا اليوم تواصــل االعتــداء والتعذيب مــن خالل جلنة
مكونــة مــن ّ
ّ
الضبــاط األردنيــن و”البحر ينيــن” .مت ختصيــص قاعــة
ً
من ُيســتدعى إىل اللجنــة ّ
مقرا هلم .وكل ْ
يمت تعذيبه ،مث يعود
الطعــام
ً
إىل مكانه بالســاحة زحفا عىل البطن واليدين ،مع ْ
ســيل من الضرب
باهلراوات.
وعنــد ّالظهيــرة ،ومــع اقتــراب وقــت وجبــة الغــذاء؛ قررنــا ّ -
وكنا
ً
مــا يقــارب  120ســجينا  -اإلضــراب عــن الطعــام ،احتجاجــا عــى
ســوء املعاملــة واإلهانات واالعتــداءات عىل الشــباب ،خصوصا من
األعمــار الصغيــرة .وبعــد وصول خبــر اإلضراب إىل اإلدارة؛ ْاســتدعي
املضربــون ليقفــوا صفوفــا يف منتصــف الســاحة لتدو يــن أمساهئــم
وأرقامهــم الشــخصية ،وهو أثار اخلــوف يف نفوس البعض وتراجع عن
اإلضــرابُ .
كنــت ضمن املجموعة اليت ُثبــت عىل قرارها ،إىل أن جاء
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عادت إىل ُاسلوب التنكيل واإلهانات واالعتداءات ً
مرة أخرى.
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ّ
بينمــا ّكنا ّ
نتعرض ألســاليب اإلذالل والتنكيل واإلهانات؛ حلت
بالقرب منا يف تلك الليلة محامة مجيلة .اقتربت من أقدامنا ،وأخذت
تطــوف حولنا وكأهنا تر يد تســليتنا والتخفيف مــن آالمنا .كأهنا كانت
حتمل مظلوميتنا اليت حيفرها هؤالء األوباش عىل أجســادنا وأرواحنا.
ُ ّ
ذئاب بشــر ية
يدي
بــن
وحنن
واألمــان
بالنقــاء
رنــا
ذك
ســام ت
محامــة
ٍ
ٍ
ُ
ّ
تتقوى عىل سجناء ع ّزل ،ذنهبم أهنم رفضوا اإلذالل واملهانة.

الخميس  12مارس

ً
ٌ
ْ
اســتلمت فرقــة
يف حــدود الســاعة السادســة والنصــف صباحــا
جديدة من قوات الشــغب املناوبة الصباحية ،وكانت برئاســة شرطي
هلجة بدو ّية صرفة .استشــعرنا من خالل
أردين برتبــة رقيــب .كان ذا ٍ
ً
َ
النيــة للتنكيل .كان ّ
تصرفاتــه أنــه ّ
حميــاه نذيرا بيوم أســود عىل
يبيــت
األبواب .بدأ صراخه يتعاىل بألفاظ بذيئةَ .
أمعن يف أساليب اإلذالل،
َ
َ
اجلميع عــى تأدية حركات
أجبــر
يســتنث كبيــرا يف الســن أو صغيرا.
مل
ِ
ٌ
حاطــة بالكرامــة ،مثل تقليد ميش بعض احليوانات ،وتقليد أصواهتا.
ويف حــال االمتنــاع أو عــدم القــدرة عــى التقليــد؛ يكــون ّ
الضرب هو
ِ
اجلزاء الوفير!

ّ
توجهت بعدها إىل مسؤول النوبة ،وناشدته بعروبته “كيف يقبل
لنفسه االعتداء عىل أبنائنا الشباب ،و إهانة الكبار”ُ ،
وقلت بأن ذلك
ً
ّ
ليس من شــم العرب .فكان جوابه صر حيا ،ومفاده أنه عندما تســلم
فإن ّ
املناوبة ّ
الضابط املســؤول أعطاه أوامر مباشرة“ :أر يدك تضغطهم
ضغط”.
توجهت بعدها إىل ّ
ُ
الضابط األردين ّ
(بســام احلنيطي) ،وناشدته
إرســال الشــاب مصطــى القابنــدي إىل العالج ،حيث ســاءت حالة
عينــهّ ،
وتورمت بشــكل مقلق بســبب الضربة القو ية الــي ّ
تعرض هلا
ُ
باهلراوة .أعطى احلنيطي أوامره إىل الشــرطي املسؤول ،وأخذ مصطىف
للعالج البسيط ،ومل يمت حتو يله إىل طبيب خمتص.
ً
ّ
هــدأت األمــور قليــا ،وتنفســنا الصعــداء! ُســح لنــا بدخــول
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تعرضــوا للضــرب ّ
مــن بــن الذيــن ّ
املبــرح كان األخ عــي حممــد
حبيــب ،مــن منطقــة كــرزكان ،واالخ حســن العــايل ،مــن منطقــة
ّ
اســتمرت هذه
الســنابس ،وهو املهتم يف القضية املعروفة بـ” 5طن”.
ً
احلال حىت الســاعة احلادية عشــر صباحا ،حيــث جاء ضابط أردين
برتبة رائدُ ،يدعى ّ
(بسام احلنيطي) ،ومعه وكيل القوة من أصول مينية
ً
ُيدعــى (أبــو ســلمان) وآخرونّ .
توج ُ
هت هلم مســتنكرا األســاليب الىت
ميارســها مسؤول املناوبة ّ
ضدنا ،فأعطى أوامره بإيقاف هذه األساليب
ً
زاعمــا عــدم قبولــه هبــا ،وكأنه ال يعلــم مبا جيري يف املبــاين عىل أيدي
قوات الشغب سيئة الصيت!
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احلمامات والزنازنّ .
توج ُ
هت مباشرة ،أنا وبعض اإلخوان ،إىل داخل
العنبــر ،ودخلنا الزناز ين .كان املشــهد وكأهنا ســاحة حرب .التخر يب
ً
طال أدواتنا اخلاصة ،ومالبسنا ،وكتبنا اليت ّمت تكديسها مجيعا متهيدا
إلخراجها يف الساحة الكبير املقابلة ملبىن اإلدارة ،ومن مث إتالفها.
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مت اســتدعايئ مــع الدكتــور عــى العكــري ملعاينــة اإلصابــات
ّ
املرضية .طلبنا جميء الطبيب واملمرضني التابعني للســجن
واحلاالت
ملــداواة وعــاج احلــاالت ،وتوفيــر األدو يــة ،والعمــل عــى تصنيــف
احلاالت اليت تستدعي عالج متكامل.
ّ
حد مــاّ ،
عنــد املســاء؛ ّ
ومت الســماح لنا بأخذ
حتســن الوضع إىل ٍ
البطانيــات .بطانيــة واحــدة لــكل اثنني! كمــا ّمت فتح محامــات املبىن
الشــمايل بعــد أن كان الوضــع مقتصرا عىل محام واحــد ،لعدد يقارب
من  260سجينا ،كلهم كانوا يستعملونه لقضاء احلاجة! وللقاريء أن
يتخيل كيف كان الوضع ،والطابور الطو يل الذي ميتد انتظارا ّ
ّ
للد ْو ر.

الجمعة  15مارس

يف هــذا اليــومّ ،مت ّ
الســماح لألخــوة مــن الطائفة الســنية بإقامة
الصــاة ،وخطبــة اجلمعــة يف منتصــف الســاحة .كمــا ّمت الســماح
ُ
للســجناء الشــيعة بالصالة فرادى! اســلوب مبرمج يف التمييز الطائيف
ً
كان معهودا من قبل قوات الشغب املسؤولة عن إدارة السجن.
بعــد تنــاول وجبــة الغــذاء؛ مت إخبارنــا أنه ســيمت نقلنــا إىل اخلمي

ويف املساء امتنع القوات عن اإلتيان بأدو ية املرىض .استمر املنع
حىت وقت العشــاءّ ،
فقررنا  -أنا وجمموعة من املرىض الذين يتناولون
أدو يــة الســكر والضغــط وغيرهــا  -االمتنــاع عــن األ كلّ ،
ومت إخطــار
ّ
الضابط بذلك .تواصل الضابط مع اإلدارة من أجل إحضار األدو ية،
لكن مل تفلح حماوالته ،فواصلنا االمتناع عن األ كل.

ّ
المحرضين
إلى مبنى  :10مبنى
ِ

ً
يف متــام الواحــدة بعد منتصف الليل ،وبينما ُ
كنت مســتلقيا عىل
مسعــت امســي وهــو ُي َ
ُ
ُ
انتهبــت ،و إذا هو الشــرطي
نــادى بــه.
الفــراش؛
ّ
عيل .هو ُ
نفســه الــذي اعتدى ّ
اليمــي املدعــو (صديــق) ينادي ّ
عيل
يــوم األحــداث عنــد إخراجنــا من املبــى إىل الســاحة .أخبــرين بقرار
نقيل إىل مبىن رقم  .10قال بأن هناك أوامر إدار ّية هبذا الشــأنَ .
وضع
وقام ّ
َ
القيد البالستيكي عىل يدي من اخللفَ ،
الضغط علهيا .وعندما
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ً
املوجــودة خلــف مبــى ( 6مبــى الســجناء األقــل مــن  18عامــا) .مت
جتر يدنــا مــن مجيع املمتلــكات الشــخصية (بطاقات االتصــال اليت مل
ُتســترجعّ ،
والســجائر ،واملأ كــوالت الــي مت شــراؤها حديثــا مــن دكان
الســجناء .)..بعــد تفو جينــا إىل اخليمــة؛ فوجئنا بأهنا تســع يف أقىص
احلــاالت الســتيعاب  100شــخص فقــط ،يف حــن ّكنــا مــا ُيقــارب
 260شــخصا .إضافــة إىل ذلــك ،فقــد كانــت احلمامــات غيــر جاهزة
لالستعمال ،وأعمال الصيانة جار ية فهيا.

تعمد الضغط عليه ّ
شكوته من األمل؛ ّ
بشدة أ كثر.
ٌّ
ُن ُ
قلــت إىل مبــى  10يف زنزانــة رقم  .3وكان يتواجــد فهيا كل من
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ناجــي فتيــل ،عــي الغامنــي ،ســيد أمحــد محيــدان ،يوســف اهلنــدي،
ً
وعباس العكري .كان حاهلم ّ
أشد سوءا ّمن.
ً
َ
ُ
عرفــت الحقــا أن املبــى اســتضاف كال مــن الدكتــور ســعيد
الســماهيجي ،الشــيخ املحفــوظ ،الشــيخ زهيــر عاشــور ،ســيد أمحــد
املاجــد ،عبدعيل الســنكيس ،املحامي عيل الســماهيجي ،واألســتاذ
مهــدي أبو ديب ،واألســتاذ حممد حســن النو يدرايت ،نــادر العر يض،
أبــو جبرائيــل ،ســيد مهــدي املوســوي ،ســيد فيصــل العلوي ،وســيد
صادق الشاخوري .والحقا ّمت إحضار الشيخ جاسم الدمستاين .كما
ٌّ
كان يف املبــى كل من الشــباب حممد الشــمايل ،عــاء نصيف ،وائل
اجلمري ،عيل هارون ،جعفر عون ،حسن اجلز يري ،سليمان وصادق
النو يــدرايت ،أمحــد عبــاس وعبدالرضــا املهتمــن يف القضيــة املعروفة
باســم (رايــة العز) .كمــا كان هناك غير هؤالء من اإلخــوة الذين تطول
القامئة بذكرهم.
وكان جمموعنــا آنــذاك  75ســجينا ،مت إحضارنا من خمتلف مباين
ّ
السجن.
َّ
ّ
ّ
باألسرة،
وجمهز
متيز منىب  10عن بايق املباين بأنه حديث البناء،
ِ
ّ
ّ
ّ
كما أن االنتظار أقل يف حال احلاجة للذهاب إىل احلمام ،وذلك لقلة
العــدد يف املبــى .هــذا باإلضافــة إىل أنــه ّمت الســماح بشــراء مالبس

السجناء يف مبىن  4باسم “مجاعة اهلل يستر” .ما ْإن يرى ّ
بني ّ
السجناء
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داخلية ،وصابون االستحمام قبل جميء جلنة ّ
ّ
الصليب األمحر الدويل
بيــوم واحــد ،وذلــك خبــاف حــال ّ
الســجناء يف اخليــام الذيــن كانوا
يعانــون َّ
األمر يــن ،ســواء يف حال ّالرغبــة إىل احلمام أو واالســتحمام.
ً
وقــد كانــت أعدادهم كبيرة ،ما اســتدعى االنتظار كثيــرا أمام احلمام،
طابور طو يل.
ويف
ٍ
فــإن ّ
التعامل مع ّ
ولكــن ،ورغــم ذلكّ ،
الســجناء يف مبىن  10كان
ً
ً
ّ
ضــراوةُ ،
وص ّب علهيم حجم أوســع مــن االنتقام.
وأشــد
قســاوة،
أ كثر
ّ
بالوقــوف وراء ما حدث
فــكل الذيــن ُينقلــون إىل هذا املبىن ّمتمون
ِ
ّ
ومقاومة داخل مباين ّ
السجن .لقد ّمت جتميع كل أولئك الذين
ثورة
ٍ
من ٍ
ّ
يتصــدون و يقــودون ّ
الســجناء يف التحــركات املطلبيــة ،ومــن خمتلــف
املباين والعنابرُ ،
ّ
(املحرضني).
وح ُصروا يف هذا املبىن الذي ُ ّسي مببىن
ِ
كان اهلدف من ْ
حصرهم يف املبىن هو ّ
حتس ًبا من قيادهتم ّ
ألي حتركات
احتجاجيــة أخرى داخل اخلمي ،أو حتر يض الســجناء ودفعهم ّ
للت ُّ
مرد
ّ
عــى الوضــع املــزري ،يف ظل ما ميارســه الــدرك األردين يسء الصيت
ً
جنبا إىل جنب قوات الشغب.
ّ
ّ
بالرغــم مــن العقاب اجلماعي ،إال ّأن التوافق بني الشــباب كان
ً
السلوة يف النفس ،ومنحها الطاقة ّ
ســببا إلدخال ّ
والصمود يف مواجهة
املعاملة القاسية اليت ّ
تتقطر من أيدي األوباش.
من حماسن ّ
الصدف أن اهلل تعاىل مجعين باملجموعة اليت ُت َعرف

أفراد هذه املجموعة جمتمعني يف مكان واحد؛ فإهنم ّ
يتحسبون حدثا
ٍ
ً
عــى وشــك الوقوع ،أو احتجاجا يــم التخطيط له ،ما يعين أن قوات
ّ
الشغب ستبدأ يف التكشير عن األنياب.
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َّ
ّ ّ
الد ّ
اعشية
الدرك األردني والعقلية
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ً
الــد ُ
اســتخدم ّ
رك األردين  -يسء ّ
الصيــت  -أســلوبا ممهنجــا يف
ّ
التعذيــب واإلذالل والتعامــل الطائــيِ .مشــل ذلــك كل املبــاين واخلمي
ِ
ً
ً
ُ
املنصوبة .مل يســتنث أحدا ،وطالت اهلراوات اجلميع ،جنبا إىل جنب
ّ
ّ
احلــط بالكرامة واإليــذاء اللفظي واملعاملة املشــينة .كانوا يســتعملون
ً
ً
وترهيبا ّ
ضد السجناء.
دناءة
أ كثر األساليب

ّ
السبت  17مارس

ُ
استلم النوبة ُ
أحد أسوأ أفراد شرطة الدرك األردين ،وهو حيمل رتبة
رئيس عرفاء ،و ُيدعى خالد املســتر حيي .كان ضمن جمموعته املدعو
العبارات
بســيل مــن
مجعــة ،ســوري اجلنســية .بــدأ هؤالء هــذا اليوم
ِ
ٍ ً
ً
ّ
منحــط تربو يا وأخالقيا .كما أجبروا
القبيحة اليت تنيبء عن مســتوى
ٍ
مجيع الســجناء يف العنبر عىل الوقوف ،وتأدية التحية العســكر ية ألي
شــرطي يدخــل ،واســتمرار الوقوف حــى مغادرته من العنبــر! وكذلك
إجبار الســجناء عىل مناداة كل الشــرطة بلقب (ســيدي) .كان ذلك
الكارتونية ّ
ّ
املحطمة.
حماولة السترجاع اهليبة

إجراءات أشد من فترة الطواريء

بعــد تفعيــل قانون مــا ُ ّسي ب”الســامة الوطنيــة”؛ ُ
كنت وقهتا
ُ
يف ســجن احلوض اجلاف .وقد فرضت وقهتا سلســلة من اإلجراءات
داخل السجن ،ومهنا:

•منع تداول القرآن الكرمي.
•الســماح باالســتحمام مرتني يف األســبوع فقط .مع السماح
باستعمال “الشامبو” ّ
والصابون
•عدم السماح باخلروج إىل العيادة إال وقت احلاجة فقط.
•املنع من االتصال والز يارة العائلية.
التحية العسكر ية ّ
مل يمت إجبارنا يف تلك الفترة بتأدية ّ
للضباط أو
ّ
أفراد الشرطة.
يف أحــداث ســجن جــو ،وبعــد توصيــات مــا ُيســمى بتقر يــر
(بســيوين) ،و إنشــاء مــا ُتســمى املؤسســة الوطنية حلقوق اإلنســان،
ّ
ومفوضية الســجون..
ووحــدة التحقيق اخلاصــة ،وأمانة التظلمات،
ً
كان الوضــع أ كثــر ســوءا ،ومل تســتجب هــذه اجلهــات واملؤسســات
الســجناء لإلطالع عــى أوضاع ّ
لنــداءات أهــايل ّ
الســجناء ،ومتابعة
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•منع السجناء من اخلروج من الزناز ين ،باستثناء فترة أوقات
الوضــوء للصالة ،وبعد االنهتــاء من الوجبات الغذائية .أي
بواقع  6مرات يف اليوم
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ّ
اإلنســانية .يف أحداث
االنهتــاكات الــي خرجــت عن حــدود ّالدائرة
ّ
جو ّ
ّ
التصورات ،وفاقت ما كان
امتدت أساليب االستباحة لتفوق كل
ُيارس ّأبان قانون الطواريء.
ُ
ّ ّ
أي موظفُ ،رفعت الفتة كتب علهيا( :األمانة
كبينة خالية من
يف ٍ
ْ
العامــة للتظلمــات) .كانت خلوا من ّ
أي يشء ،غيــر اخلواء والكذب.
نصبــوا هــذه الكبينة قبل جمــيء جلنة الصليب األمحر ّ
الــدويل .ولكهنا
ً
إشــعارا بكومــة االنهتاكات الــي ّ
تعج يف أرجاء الســجن .وأذكر
كانــت
بشــكل عام يف مجيع
فيمــا يــي بعــض هذه االنهتاكات اليت مورســت
ٍ
املباين وداخل اخلمي:
•عدم ّ
الســماح للســجناء للخروج للوضوء إال مدة دقيقتني.
ّ
يتعرض الســجني ّ
التأخــر عن هــذه ّ
املدة ّ
للضرب
ويف حــال
ّ
البالستيكية عىل باطن القدم.
باألهواز
•عدم ّ
السماح للخروج إىل عيادة السجن.
ّ
•عــدم ّ
الســماح باســتعمال الشــامبو أثنــاء االســتحمام .ويف
فتــرة الحقــة ّمت ّ
الســماح باســتعمال صابونــة واحدة خاصة
ٍ
للسجن ،كان يستعملها مجيع نزالء الغرفة.
ّ
•عدم ّ
العائلية.
السماح باالتصال والز يارة
•اإلجبار عىل ّ
التحية العسكر ية والوقوف أثناء وجود الشرطي
أو ّ
الضابط داخل العنبر ،ولو كان من غير العاملني يف املبىن.

•بعد تناول الوجبات يمت غسل األيدي داخل الزنزانة اليت ال
يوجد هبا مغسلة أو محام.
•عــدم ّ
الســماح بدخول القرآن الكرمي داخــل الزنزانة .والحقا
مت ّ
السماح بإدخال نسختني فقط يتناوب علهيا اجلميع.

•اإلجبــار عــى اســتعمال كلمــة (ســيدي) يف حــال منــاداة
الشرطي .ويف حال تكرار الكلمة  3مرات؛ ّ
يتعرض السجني
للضرب واإلهانة.
•إهانــة العلمــاء والكــوادر ّالط ّبيــة مــن خــال إجبارهم عىل
ّ
تبليل مالبســهم حتت رشــاش املاء ،والوقــوف أمام احلائط
يف الفناء اخلارجي.
ّ
واحلاطة بالكرامة.
•توجيه األلفاظ البذيئة

األحد  18مارس

يمت ّ
بعد االنهتاء من وجبة الغذاء ،جرت العادة عىل أن ّ
السماح
ّ
لنا بالذهاب إىل احلمام ملدة دقيقتني لغســل األيديّ .كنا ننتظر قرابة
 45دقيقــة بعــد الغــذاء مث ُيســمح لنــا بالذهــاب إىل احلمــام .يف هذا
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•اإلجبــار عــى تأديــة النشــيد “الوطــي” بعــد أذان الصبــح،
ومــن ّ
وأثنــاء اجلــري يف الفنــاء اخلارجــيْ .
يردد النشــيد كان
جيلس وسط برميل القمامة ،و يرفع صوته عاليا.
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اليوم؛ طال وقت االنتظار ّ
حت ّ
الساعة الثالثة والثلث تقر يبا ،أي بعد
الثانية ومخس وأربعني دقيقة من بعد االنهتاء من الوجبة.
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نادى األخ حممد ميرزا ،أبو جبرائيل ،عىل الشرطة لفتح األبواب.
ّ
توقعنا أنه ســوف ّ
يتعرض
مل تمت االســتجابة له ،فأخذ يواصل املناداة.
َ
ُ
ســهدف وحده.
فقمــت وآخــرون باملنــاداة معــه حىت ال ُي
لالعتــداء،
ّ
استمر الوضع حىت الساعة الرابعة عصرا.
وبدون ســابق إنــذار ،تفاجأنا بدخــول فرقة الشــغب باهلراوات.
كانــوا قادمــن مــن الزنزانة رقــم  ،4املحاذيــة لنا ،واليت يوجــد فهيا أبو
جبرائيــل .لقــد شــكى ّ
ضــده مســؤول النوبــة التابــع للــدرك األردين.
الســجناء عــى ُّ
أبلغهــم أنــه ُيثيــر الفوىض يف املبــى ،و ُي ّرض ّ
التمرد.
ً
قامــوا بإخــراج أبــو جبرائيل من الزنزانة مســحوبا ،وهــم يهنالون عليه
ّ
بالضرب ،وصراخه ّ
هيز املبىن.
ً
ّ
توج ُ
هت إىل مسؤول النوبة الذي كان واقفا أمام زنزانتنا ،و يتابع
مشــهد االعتــداء عــى األخ أبــو جبرائيلُ .
قلت لــه“ :ليس األخ حممد
ً
من نادى لوحده لفتح األبواب ،بل ُ
أيضا من بني ْ
ْ
من نادى.
كنت أنا
هــل ُيرضيــك مــا حدث له بســبب عدم قيــام الشــرطة بواجهبم؟!”.
ُ
حتدث أيضا ُ
كمــا ّ
ُ
وطلبــت منه أن يرجين من الزنزانة،
بعض األخوة،
ألنــي ُ
كنــت ْ
مــن الذين نادوا مع أبــو جبرائيل .إال أنــه جتاهل كالمي.
ّ
وبعد فترة وجيزة؛ جاء شــخص يبدو أنه مســؤول يف قوات الشــغب،
واستفسر عن األشخاص الذين اهتمهم ّ
الضابط .جاء األمر بإخراجنا

ً
مجيعــا و إرســالنا إىل اإلدارة للتحقيق وتدو ين اإلفــاداتّ .كنا قرابة 12
ً
شخصا .أتذكر مهنم األستاذ حممد حسن سرحان.
ً
مت أخذنــا إىل اإلدارة مشــيا وحنن مكبلــو األيدي من اخللفّ .كنا

شــعرت واألســتاد حممــد باإلعياء وضيــق ّ
ُ
التنفس،
وتدو يــن اإلفادة.
حبال اجلميع ،إىل أن ســقط األســتاذ حممد
وكان الشــرطي األردين هيزأ ِ
عىل األرض ،ما اضطر الشرطة إلرسالنا إىل املركز الطيب .هناك ،وبينما
ّكنــا عىل ســر ير املرض ،جــاء ضابط أردين إىل العيــادة ،وأخذ ّ
يتصنع
ّ
اللطــف ،و ّ
يبــرر مــا حــدث زاعمــا أن إدارة األمور حتت ســيطرة قوات
الشــغب ،متناســيا أنــه الشــخص الــذي اســتدعاهم داخــل املبــى.
أخبرنا بأننا سنعود إىل مبىن  10بعد االنهتاء من العالج ،كما قال بأن
املوضــوع انهتــى دون حتقيق أو كتابة إفاداتّ ،
وأن اجلميع ســيعودون
إىل املبىن.

ّ
فحوصات طبية شاملة بعد انتهاء الدوام الرسمي

ّ
يف أحــد األيــامّ ،مت اســتدعايئ للذهــاب إىل العيــادة ّالط ّبيــة
ّ
بعــد انهتــاء ّ
ُ
طلبت الذهاب
الــدوام الرمسي يف الصبــاح .ال أتذكر أنــي
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حشــود من قوات الشــغب والدرك األردين ،إىل أن وصلنا إىل
ّمنر عىل
ٍ
كبينــة التفتيــش املحاذيــة ملبــى اإلدارة ،حيــث ّمت وضعنــا يف الكبينة
ّ
اخلشبية املحاذية هلا.
بقينــا عــى هــذه احلــال نصف ســاعة تقر يبــاّ .كنا ننتظــر املحقق
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للمستشــىُ .
كنــت كلمــا طلبــت ذلك يكــون ّ
الــرد من الــدرك األردين
هــو ّالرفــض .مت أخــذي إىل العيادة ،وكان يف انتظــاري هناك الطبيب
واملمرضون والشرطي املرافق للطبيب .زاد ذلك من ّ
تعجيب .ملاذا هذا
ّ
االهتمام املفاجيء؟ ويف هذا الظرف؟
الســكر يف ّ
ّمت فحــص ّ
الــدم ،وفحــص الضغط وختطيــط القلب.
ً
ُســئلت عــن األدو يــة اليت احتاجهــاّ ،
ومت صرفهــا يل يف احلال ،خالفا
للوضع املعتاد ،حيث يطول ذلك يوم أو يومان.
يــب ّ
مل ّ
أصــدق مــا أنا فيه من اهتمام .األمر غر ٌ
جدا! لكن ،ما ْأن
الصبــاح ،وعلمنا أن جلنــة ّ
أصبــح ّ
الصليب األمحر ّالدويل ســوف تأيت
للســجن؛ ّ
تبددت ُســحب االســتغراب الــي ّ
ّ
خيمت ّ
عيل .فــإذا ُعرف
ّ
السبب ُبطل العجب.

الدرك األردني وخلطة عالج الجرب

التعرض ّ
السجناء خيشون من ُّ
كان ّ
للضرب أثناء الوقت اخلاص
لقضــاء احلاجة واالســتحمامْ .
مــن يتجاوز الوقــت املخصوص لذلك
ّ
فإنــه ال ميكــن أن ْيســلم مــن اإلهانة والعــذاب .والوقــت ال يتجاوز 5
دقائق فقط.
هلذا ّ
السبب ،امتنع كثيرون عن االستحمام .ومع الوقت ،انتشرت
اجللديــة بــن الســجناءَ .
زاد من ذلك عدم ُّ
ّ
تعرض اجلســم
األمــراض
ألشعة الشمس.

دقيقتا الحمام و إصابة علي صنقور

كمــا ّمتــت اإلشــارةّ ،
فإن الوقــت املخصص للذهــاب إىل احلمام
ّ
ال يتجاوز دقيقتني .ويف حال التأخر ،فإن األهواز البالســتيكية تكون
هي ّ
الرد الذي ّ
يقرره الوحوش.
ً
بســبب ذلك ،كان ّ
وبسرعة إىل احلمام،
الســجناء يذهبون جر يا
ٍ
و خيرجون بســرعة .وبســبب ذلــكَّ ،
تعرض األخ عــي صنقور النزالق
وسقط عىل إحدى العتبات وأصيب يف منطقة احلوض .كانت إصابة
ّ
وتســببت بالكســر يف احلوض ،وقد اضطر الســتعمال العكاكيز
بليغة،
أ كثر من شهر ين.

الوقوف تحت أشعة الشمس مع تبليل المالبس
يف إحــدى املــرات ،كان ْدو ر زنزانتنا للذهاب إىل احلمام ْ
وغســل
ّ
أمتكــن مــن االنهتاء يف ّ
ّ
املخصصة وهــي  5دقائق.
املــدة
املالبــس .مل
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ّ
املسؤول األردين يسء الذكر ،خالد املسترحيي ،مل يترك ذلك دون
ً
مز ٍيد من االنتقام .بدال من نقل املصابني إىل العيادة الطبية؛ قام باختراع
خلطة لعالج املرض اجللدي الذي عاىن منه الكثيرون .اخللطة َّ
مكونة
مــن :صابون غســيل مالبس ،ماء ديتول ،صابــون لوكس املخصص
لغسيل األواين .وضع هذه اخللطة يف أنبوبة ّ
خمصصة لتنظيف ّالزجاج،
ّ
وأمــر ّ
الســجناء املصابــن بالوقوف يف طابــور ،وقام  -بكل اســتخفاف
ّ
وسخرية  -برش املناطق املتأثرة يف اجلسم هبا.
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ّ
العــودة إىل الزنزانــة .حاملــا انهتيت
وذلــك تأخــر الشــيخ املحفــوظ يف
ِ
من ّ
َ
ُ
نذهب
العقاب ينتظرين مع الشــيخ .والعقاب هو أن
احلمام ،كان
ّ
مبالبســنا حتت رشــاش املاء ،ومن مث العودة حتت الشــمس والوقوف
باجتــاه احلائط يف الفناء اخلارجــيّ .
لفترة طو يلة ،لكن
حتملنا الوقوف ٍ
 ومــن ُحســن احلــظ  -أن تلــك كانــت فرصــة ّجيــدة للبقــاء حتــت
السجناء ّ
الشمس .وقد غبطنا علهيا ّ
املغيبون يف ظلمة الزناز ين .وقد
َ
أنال هذه العقوبة ً
ُ
مرة أخرى ،لكن مل أفلح يف ذلك!
حاولت أن

المحطة األخيرة

ُ
ُ
ســقطت عــى األرض يف إحــدى ّ
املــرات اليت ّكنا نبــر فهيا عىل
الركض وترديد النشــيد “الوطين”ّ .
تعرضت جلروح سطحية يف منطقة
ّالركبــة .رغم المكية القليلة من ّالدم ،إال أن املســؤول األردين ،الوكيل
ّ
ُ
حممد ،مل ُي ِبد ّ
طلبت منه الذهاب إىل املستشىف.
جتاوب عندما
أي
ٍ
ْ
الهتبــت منطقــة اإلصابــة ّ
وتورمــت ،وبــدأ ســوائل
بعــد  4أيــام،
ّ
ُ
عــاودت طلب الذهاب إىل العيــادة ،وخرجت إىل الفناء
ختــرج مهنا.
ً
اخلارجــي ،وكان حيهنــا الشــيخ زهير عاشــور واقفا أمامــي .إال األردين
خالد املســترحيي ّ
تعمد ركيل يف املنطقة ّ
املتو رمة ،وحبذائه العســكري.
كان ذلك قبل يوم من انهتاء حمكومييت اليت قضيهتا ،وهي  3سنوات.
إال أن املســترحيي مل يعلــم مبوعــد خروجــي ،وطلــب مــي العــودة إىل
الزنزانة.

خرجت من السجنّ ،
توج ُ
ُ
هت يف اليوم
األمر الغر يب أنين عندما
التايل إىل قسم الطواريء للمعاينة ،مث ّقرروا إدخايل املستشىف إلجراء
علمية جراحية أشرف علهيا اجلراح االستشاري وليد املرزوق.
ُ
وفوجئت بز يارة
حيهنا ،نشــرت صحيفة (الوســط) خبرا بذلــك،
ّ
حمققــن تابعــن ألمانة التظلمات وحقوق اإلنســان ،وقالوا إهنم عرفوا
بأمــر العمليــة مــن الصحيفــة ،وأهنــم حضــروا لإلطــاع عــى حاليت.
ُ
أبديت هلم استغرايب كوهنم مل يبادروا لز يارتنا يف السجن عندما بدأت
أحــداث  10مــارس ،وملــدة شــهر ين ،رغم مناشــدة األهــايل .وكما هو
املعتــاد ،ســاقوا تبر يــرات ال تنطــي عىل ْ
من تعامل معهــم طيلة ثالث
سنوات قضاها يف ّ
السجن.
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عندمــا ّ
عــد ُت إىل الزنزانــة؛ ُ
بعالمــات ارتفاع درجة
بدأت أشــعر
ِ
احلــرارةُّ ،
وتكســر عام يف اجلســم ،األمر الذي دعا اإلخــوة ناجي فتيل
وعــي الغامنــي إلخبــار مســؤول النوبــة األردين حباليت الصحيــة .بعد
نصــف ســاعة مت نقــي إىل العيــادة ،واتضــح هنــاك أن درجة حراريت
ارتفعت إىل  39.5بسبب الهتاب اجلرح ،األمر الذي استدعى إعطايئ
ّ
إبرة حافظة للحرارة وخمففة لألمل ،وتطهير منطقة اجلرح.
ويف صبــاح اليــوم الثــاين املوافــق 31 ،مايــو 2015مّ ،مت اإلفــراج
ً
عــي .كان اخلبــر مفاجئــا ألســوأ مســؤويل املبــى :خالــد املســتر حيي،
والوكيــل حممد حســي .وقد ّ
تبدلت هلجهتــم وتصرفاهتم حينما علموا
مبوعد خروجي وانهتاء حمكومييت.

الخالصة

ً
لكثير من
ذكــري
عدم
رغم
لإلفادة،
اختصــارا
اكتــي هبــذا القدر
ٍ
ّ
املحطــات اال كتفــاء باألهــم ممــا حــدث يف تلــك الفترة املشــؤومة .مع
تعر ُ
ضت له هو ْنزر يســير مما ّ
التشــديد عىل أن ما ّ
تعرض له الشــباب،
من هم دون ّ
وخصوصا ْ
سن الثامنة عشر من العمر .كما أن حاليت هي
واحدة من آالف احلاالت اليت تؤكد استمرار االنهتاكات واالعتداءات
داخل الســجونّ ،
ّ
احلكومية.
حت بعد تشــكيل املؤسسات احلقوقية
هذه املؤسســات مل ُتســهم يف ختفيض نسبة هذه االنهتاكات ،بل إهنا
ّ
قانونية هلا.
عمدت إىل إجياد تبر يرات

إفادات

السجناءفيأحداث
سجنجو

أحمد العرب
ٌ
جراح غائرة
اإلسم :أمحد حممد صالح العرب
األحكام ٧٣ :مع سحب اجلنسية
أحد العشرة اهلاربني يف مطلع عام ٢٠١٧
أليق عليه القبض جمددا يف  ٩فبراير ٢٠١٧
املنطقة :بين مجرة
يف العاشــر مــن مــارس 2015م ،وبعــد صــاة الظهر ين مباشــرة،
اعتداء
وبينمــا كنا يف الســاحة اخلارجية للعنبر (مبــى  ،)4وصلنا خبر
ٍ
عىل امرأة من ذوي أحد املعتقلني يف مبنانا ،مبىن رقم واحد.
فجأةّ ،
عم النفير يف السجن .بدأ ذلك مع الشباب يف مبىن  4مث
انتقلــت العدوى إىل بقية املباين .خالل دقائق ،كانت أول اخلطوات
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يف تصاعــد األحــداث هــو ْ
طــرد الشــرطة مــن داخل املبــاينّ .مت ذلك
دون أدىن جهــد ،حيــث هــرب الشــرطة دون مقاومة ،وبعدها ســيطر
ُ
الغضــب عــى اجلميــع ،وبدأ الشــباب خبطوات الســيطرة عىل املباين
مــن خــال إحكام االبواب وتكســير مرافق العنابر و إشــعال حر يق يف
منتصف الساحة اخلارجية ،قبل أن ينتقلوا إىل أسطح املباين معلنني
السيطرة التامة.
ّ
ومتكــن شــباب مبــى  3و  - 6الصغــار يف الســن  -مــن نقــل
املواجهات إىل خارج مبانهيم ،ومن مث الرجوع اىل داخل املباين بعد
ّكر ّ
وفر مع الشرطة املذهولني ّمما حيصل.
ٍ
بعــد مرور ما يقارب النصف ســاعة؛ وصلت قوات ســافرة وقوات
الــدرك األردين إىل الســجن ،وحصــل اســتنفار كبيــر ،يف حــن واصــل
ّ
الشباب املقاومة من أسطح املباين ،مبا يف حوزهتم من أدوات للدفاع.
ّ
وقد تركزت مقاومة الشباب عىل قناين املاء.
ّ
يتأخــر الوقــتّ ،
حــى قامت قوات الشــرطة والشــغب باقتحام
مل
مبــى رقــم  4بعد أن فشــلوا يف ذلــك بعد حماولتــن القتحامه .خرجوا
ّ
ّ
وعلهيم الذلة ،وبيهنم إصابات بليغة .بعدها ،قاموا بتسلق أعىل مبىن
 4مــن اخلــارج بعد أن أطلقوا الغاز املســيل ّ
للدموع لتفر يق الشــباب.
ّ
الصوتية
كميات غز يرة .بعد أن دخلوا املبىن؛ بدأ رنني القنابل
أطلقوا
ٍ
ورصاص الشوزن يعم املبىن.
ّ
اخلارجية وهم ُيشــبعوهنم ضربا
أخرجــوا الســجناء إىل الســاحة

وينه أوالد المتعة!

مســبقة لطر يقــة
حلظــات فقــط واســتطاعوا ّالدخــول مــع خطــة
ٍ
ّ
اهلجــوم .قامــوا بتوز يع أنفســهم إىل صفني ،عىل طــول املمر الطو يل،
ّ
وأخرجــوا الشــباب واحدا تلو اآلخر ،مع إجبارهــم عىل الركض بيهنم،
لكي يقوم كل واحد من القوات بضربه باهلراوات .استمر ذلك إىل أن
اكتمل عددنا مجيعا يف الساحة اخلارجية.
ُ
كان ّأول صراخ مسعناه مهنم هو قوهلم“ :و ينه والد املتعة” .شتمنا
بأفظع األلفاظ ،ومت تفر يق الســجناء الســنة ّ
عنا .وأ كثرهم ( )99٪من
األجانب .هكذا كان معيار قوات السجن ،وهذا هو مقياسهم“ :شيعة
روافض جموسّ ،
وسنة أخوان مكرمون”.
وبينما حنن كذلك ،جاء شرطي من اإلدارة ومعه قامئة من األمساء.
كان ّأوهلا مساحة املجاهد العالمة الشيخ حممد عيل املحفوظ ،وكذلك
اسم مساحة السيد أمحد املاجد ،والشيخ زهير عاشور ،وآخر ين.
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باهلــراوات واإلهانــات والشــتامئ .تنقلــوا من مبىن إىل آخــر ،حىت كان
مبنانا آخر املباين اليت مت اقتحامها.
ً
ّ
الترقب ّ
سيد
منذ صالة الظهرين وحىت العاشرة والنصف ليال؛ كان
ّ
املوقــف ،وذلــك ْ
هلول مــا رأيناه ومسعناه مــن صراخ الشــباب يف املباين
ُ
األخرى .إىل أن آن األوان! واقتحموا املبىن الذي أحمكت أبوابه ّ
بشدة،
حيث اضطر القوات إىل استعمال منشار آيل لقطع الباب.

ّمت أخذهم إىل مبىن رقم  10املســتحدث ،وكان سبب نقلهم إىل
هناك هو اهتامهم بأهنم ّ
حمرضون .وجرت هذه العملية يف كل املباين.
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مــى الليل يف هذه األجواء الســوداء .بقينــا يف العراء حيث اجلو
البــارد .كنــا حفاة ،متكدســن عىل بعضنا البعض يف أطراف الســاحة،
دون حراك .ممنوعون حىت من دورة املياه .دون أ كل ،ودون ماء.
ّ
مــا أن حــل الصبــاح ،ومع بــزوغ الفجر ،بــدت نواياهــم احلاقدة.
قاموا بتفتيش العنابر وتكسيرها ،ومتز يق املصاحف وكتب األدعية ،مل
يكونوا ّ
يتورعون عن فعل أفظع اجلرامئ .وما أن انهتوا من ذلك ،حىت
بدأوا بسحب واحد تلو اآلخر ،بشكل ممهنج ،وأدخلوهم داخل العنبر
لتعذيهبم بأبشــع الوســائل .كانوا جيبروهم عىل إخراج اهلواتف النقالة
اليت كان ّ
هير هبا الشباب ،أو تلك اليت كانوا حيصلون علهيا عن طر يق
رشوة أحد الشرطة (املرتزقة).
كان اختيار األشــخاص يمت من قبــل اإلدارة اليت ّ
جندت العديد
مــن املخبر يــن داخــل العنابــر .كانــوا يدخلــون الســجناء إىل داخــل
العنبر ،و جيرون علهيم العذاب باستعمال اهلراوات واألسالك والضرب
العشوايئ .وصلت أساليهبم إىل ّ
حد تعر ية الشباب والتحرش هبم.
يف اليــوم التــايل؛ زادت أســاليهبم وحشــية ،وكانــوا خيتــارون
أشــخاص ّ
حتددهــم اإلدارة بنــاءا عــى “ســوابق” خمالفــات علهيــم.
مسلسل متواصل من ّ
التشيف واحلقد الدفني مل ينقطع طيلة اليوم.

حــن ّ
جــن الليل ،حســبنا أن األمور ســهدأ ،ولكن املسلســل مل
ٌ
ينتــه بعــد! أمروا حبالقة رؤوس مجيع املعتقلــن ،وحلق حلاهم .وو يل
ملــن حيــن دوره للحالقــة! مفــا إن ّ
ْ
يتوجــه إىل داخل املمــر املؤدي إىل
احلــاق حــى يــم ضربــه و إجبــاره عــى ّالزحــف ،إىل أن يصــل إىل
ً
ّ
ّ
استمر الوضع بعد االنهتاء من احلالقة أيضا.
احلالق .وهكذا

ال يعلم بيشء .ويف احلقيقة ،جاء لتبدأ املرحلة الثانية من العذاب.
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ويف اليوم الثالث؛ كانت املجزرة الكبرى يف ســاحة املبىن! حيث
ّ
تفننــوا  -منــذ ســاعة الفجــر األوىل حــى الظهــر -بتعذيــب الســجناء
الشــيعة مجيعــا ،دون ذنــب أو جــرم أو هتمــة .كانــت الهتمــة هــو أهنم
“شيعة رافضة جموس”.
ُ
كانــت أســاليب التعذيب ال تىص .جيبرون الشــباب عىل تقليد
ً
الــكالب ،حركــة وصوتــا .و إجبارهــم عــى الزحــف عــى بطوهنم ،مع
ضر هبــم أثناء الزحف .و إجبارهم عىل الدحرجة حىت يتوقفوا جمبر ين
ّ ّ
يمت بكل ما يف حــوزة القوات
بســبب الــدوار والغثيــان .كان التعذيــب
ّ
من أســاك وهــراوات وأهواز .وكانــوا ال يكفون عن الشــم واإلهانات
والشــماتة .مضت الســاعات عىل هذه احلال ،حىت تساقط الشباب
واحد تلو اآلخر مغىش علهيم.
انهتــت املجــزرة بقــدوم أحد املســؤولني الكبار الــذي ّادعى بأنه
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ّمت نقلنــا يف باصــات إىل الســاحة اخلارجيــة ملبــى رقــم  3حيث
ُنصبــت هنــاك خيمــة كبيــرةّ .مت إدخالنــا إىل داخــل اخليمــةّ ،
وكنا -
كمــا حنــن دامئا  -متفائلــن بأن تكون هذه حمطة الفــرج ،ولكن خاب
تفاؤلنا! فقد كانت أفجع وأطول مرحلة.
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مثان ومخســون يوما من العــذاب ،كانت بدايهتا يف هذه اخليمة.
خيمة ُنصبت يف ساحة
بقينا فهيا ملدة ثالثة أيام ،قبل أن يمت نقلنا إىل
ٍ
ً
مبــى رقم  .6كان الوضع مأســاو يا جدا .ال الليــل ليل ،وال الهنار هنار.
كان الشرطة واملرتزقة األردنيون يتعمدون إهانتنا و إذاللنا وتعذيبنا.
تعــددت األســبابّ ،
وتعــددت األســاليب .بعضهــم كان يــأيت يف
جمموعــة مــن املرتزقــة و يســأل عن أبنــاء منطقــة معينة ّ
ليــم إخراجهم
ٍ
وتعذيهبــم ملجــرد أهنــم من هذه املنطقــة .و آخرون يأتــون إلخراج أحد
السجناء الذي حصلت بيهنم و بينه مشادة يف فترات سابقة .آخرون
يأتون بناءا عىل القضايا املتعارف علهيا ،وخصوصا قضايا القتل ،حىت
و إن كانــت تعــود لزمــن طو يــل .وصل احلــال هبــم إىل أن أحدهم كان
جيــول رفقة املرتزقــة و يتأمل يف وجوه الســجناء ،و يتوقف عند أحدهم
و يقول له“ :شكلك مو عاجبين” ،ليبدأ يف تعذيبه بعد ذلك.

أساليب التعذيب :تقبيل أحذية المرتزقة

إجبــار عىل ّالزحف
كانــت أســاليهبم يف التعذيــب هي ذاهتا :من
ٍ

أطباء وممرضون في ّ
زي الجالدين
أمــا احلــاالت العامة من أنواع التعذيب واليت تطال اجلميع ،فهي
تشمل ما ييل:
طابور منتظم .كل شــخص حســب
إجبار اجلميع عىل اخلروج يف
ٍ
رمقــه و ترتيبــه .و إجبارنــا عــى الصــراخ برمقنــا مــع كلمة “ســيدي” ،وما
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عىل البطون ،والدحرجة ،وتقليد احليواناتّ ،
والســب والشــم .وزادوا
أســاليب أخــرى حيــث يمت تعليق الشــخص مبا يســمى (فيلقــة) ملدة
ســاعات ،وأخذ الشخص إىل مبىن اإلدارة وتصميده وتعليقه والتفنن
بتعذيبــه لســاعات ،أو إجبــار الشــخص عــى الوقــوف رافعــا إحدى
رجليــه و يديــه االثنتــن حــى يســقط مــن التعــب ،أو إجبارهــم عىل
االنبطاح عىل األرض أمام أرجل أحد املرتزقة.
ّ
األمــر إىل ّ
ُ
وقــد وصــل هبــم
حــد إجبــار الشــخص عــى تقبيــل
ّ ً
احذيهتم .وكان أ كثر الســجناء تعرضا للتعذيب هم أصحاب القضايا
يف فتــرة مــا ُيســمى “الســامة الوطنيــة” ،وباخلصــوص املهتمــون يف
قضيــة دهس املرتزق كاشــف ،حيــث كانوا ُيعذبون طــوال اليوم .كما
مت اســهداف صاحــب الثالثــة واخلمســن عامــا ،شــقيق املــرأة الــي
انتفــض بســبب االعتداء علهيا ســجن جو .ومن شــدة مــا َّ
تعرض له
مــن تعذيــب؛ أصيب بوضع نفيس عصيب ،و قاموا بإعاقته بعد كســر
حوضه .هذا خمتصر املختصر بالنسبة للحاالت اخلاصة.
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أن ننهتــي مــن ذلــك حىت يمت إجبارنــا عىل الركض حــول اخليمة حفاة
األقدام ،يف ظل البرد القارص .ومن مث يأيت اإلذالل املمهنج يف االنتظار
ً
الطو يل يف طابور احلمام .محامان فقط يستعمل  260شخصا!
َ
ّكنــا ُنبــر عــى الوقوف قبال احلائــط ،دون ّ
أي مهــس أو نفس،
ُ
إىل حــن الوصــول إىل احلمام .وهناك ننح فقط نصف دقيقة لقضاء
ّ
احلاجة ،مع ســيل من اإلهانات والشــتامئّ .كنا ّ
نتعرض لكل ذلك يف
كل وقت ،مبا يف ذلك حني نؤدي فرائض الصالة.
ُ
بعدهــا يــأيت دور طابــور اإلفطــار .القــوات كانــت تبرنــا عىل أن
نقــف يف الطابــور ،وأيدينــا عىل الــرؤوس ،مع إلزامنا بإهنــاء الوجبة يف
زمن قيايس ،ويف العراء ،قبل ّ
التوجه حنو داخل اخليمة .وبعد ساعة،
ٍ
يتواصــل مسلســل اإلجبــار عــى اخلــروج يف طابــور ،واجللــوس حتت
ّ
انتقامي من
أشعة الشمس والغبار لساعات ،دون حراك ،مع حرمان
دورة املياه.
ّ
يتجــدد طابور آخر يف
هــي طوابيــر ال تنهتــي من االنتظــار املهني.
املســاء .ســاعات أخرى مــن اإلهانات ،ومــن احلرمان مــن النوم .مع
اختيار عشوايئ لبعض السجناء لتعذيهبم و إمطارهم باإلهانة املعهودة
من أفواه الوحوش .وحني يضطرون لنقل أحدهم إىل العيادة اخلاصة
يف السجن؛ فإنه ينال نصيبا إضافيا من الضرب واإلهانة ،يتشارك يف
تنفيــذه املمرضون واألطبــاء ،الذين خيلعون الــرداء األبيض و يرتدون
ّ
زي اجلالدين.

شرور مسؤولي النوبات

املعتادة باجتاه املحاكم ،ونقل املرىض إىل مواعيدهم يف املستشفيات.
ولكــن ذلــك مل خيل مــن انتقام أيضا .كانت هنــاك  15قطعة فقط من
املالبــس املخصصــة للز يــارات واخلــروج للمواعيــد خــارج الســجن،
ُ
والــي ّكنــا نبــر عــى ارتداهئا .كنا نذهــب إىل الز يــارات أو املحاكم أو
املستشــفيات دون اســتحمام .كان االستحمام مجاعيا ،و يمت يف وقت
الظهيــرة ،وال ُيســمح إال باســتعمال املــاء فقــط .وكان يتوجــب علينــا
ارتــداء املالبس نفســها اليت كانت علينا ،حيــث مل نكن منلك غيرها.
كنا نضطر للذهاب إىل ّالز يارات واخلروج ملواعيد املستشــى واملحاكم
رغــم مــا نعانيــه من تعذيــبّ .كنا نر يــد أن نطمــن أهالينــا ،وأن ّ
نتزود
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ّ
ّ
كان كل مســؤويل النوبــات يأتــون وعــى أ كتافهم الشــرور .كانوا
خيتارون أشخاصا معينني حسب مزاجهم ،و ميضون السهرة معهم يف
وجبــات ال تنهتــي من التعذيب واإلهانات .يف نوبات أخرى يمت أخذ
أمساء أشــخاص من قوامئ املخبر ين ،ومهنــم الذين أحيلوا إىل النيابة
العامة للتحقيق حول أحداث السجن.
ُ
مع مرور الوقت ،أفتتحت كابينة اتصال ُيســمح فهيا للشــخص
ْ ُ
ملن ت ّنيه نفســه
باالتصال بأهله ملدة دقائق معدودات .ولكن الو يل
باالتصــال! كان الطر يــق إىل هــذه الكابينة ُيشــبه الذهاب ،مع ســبق
اإلصرار ،إىل وكر التعذيب.
يف فتــرة الحقــةُ ،سح للز يــارات العائليــة ،وبــدأت “التحركات”

بأخبــار أحبتنــا يف بقيــة املبــاين .كنــا نعتبــر ذلــك نوعــا مــن التضحية
املتبادلة.
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من بني املآيس اآلخر ين تلك اليت يعانهيا السجناء ُ
اجلدد الذين
يمت إحضارهم إىل السجن .فور استالمهم من اجلالوزة ،يهنال علهيم
أشــد العــذاب .كانــوا ّ
خيصصــون هــذا االســتقبال اخلــاص للســجناء
الشيعة الذين يعتبرهم املرتزقة “كفارا وجموسا”.

ّ
الشر ّ
يعم على الجميع
أحوال المباني األخرى:

يف اخليمــة املخصصــة لصغــار ّ
الســن ،من ســجناء مبــى  6و،3
مارس املرتزقة فنونا أخرى من اإلجرام والدناءة .كانوا ّ
يعرون السجناء
من مالبســهم ،و يتحرشــون هبم جنســيا .يف بعض احلاالت كان مثة
ّ
التحرش
اغتصاب أيضا .األشــد من ذلك ،كانوا جيبرون البعض عىل
بزمالهئم الســجناءْ .
من ميتنع عن ذلك يكون قد اختار الو يل والثبور
ّ
من أ كثر اخللق شرا و إجراما.
يف مبىن  10كان السجناء يقاسون أشد أنواع التعذيب واحلرمان.
هناك “توصية” عىل هؤالء من كبار املســؤولني .كان من بني السجناء
يف هذا املبىن علماء دين ،وعىل رأسهم العالمة الشيخ املحفوظ .كانوا
ُ
ُ
ي َبرون عىل نبر علهيم .تعرضوا لإلهانة حبلق الرأس واللحية بالكامل.
حوصروا باإلهانة من خالل إلزامهم بإنشــاد النشــيد “الوطين” بصوت
ً
لونا من البشاعة اليت تفوق َ
سواد الليل وقساوة احلجارة.
مرتفع .كان
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ً
مشــادة
ومــن احلــوادث االســتثنائية الــي وقعــت يف مبىن ّ ،4أن
وقعت بني عنصر من املرتزقة وأحد املعتقلني الذي قام بضرب املرتزق.
هــذا املرتــزق قام بإلقــاء قنبلة صوتية داخل اخليمــة ،ومت إخراج مجيع
الســجناء الشــيعة ،الكبيــر والصغيــر ،وبيهنم الشــيخ عيل املسترشــد،
وأجبــروا عىل نزع مالبســهم كلها ،عدا املالبــس الداخلية ،وأجبروهم
ً
عــى التدحرج والزحف أرضا .كانوا يســكبون علهيــم املاء البارد وهم
عىل هذه احلال ،مع وجبات ال تنقطع من الضرب باألســاك واألهواز
وسيل فاحش من السباب والشتامئ.
واهلراوات،
ٍ
ّ
كل ما ذكرته هو عبارة عن موجز املوجز ،وخمتصر املختصر لعنوان
عر يــض امســه :أحداث  10مارس ،واليت يعجز عــن تدو ين تفاصيلها
ً
ّ
أي شخص .ما جرى خالل  60يوما وأ كثر كان معاناة ومأساة وعذابا
َ
خرق أجسادنا وأرواحنا ،والزالت جراحها غائرة حىت اليوم

أيمن سلمان محمد
اعتداء حتى فقدان الوعي
العمر ٢٢ :سنة
األحكام ١٥ :عام
املنطقة :مساهيج
يف يوم الثالثاء ،املوافق  10مارس 2015م يف سجن جو املركزي؛
قامــت قــوات الشــرطة يف قســم الز يــارات باالعتــداء عــى إحــدى
العوائــل ،فقامــت عــى إثرهــا احتجاجات مــن قبل الســجناء ،واليت
قوبلت بتجاهل من إدارة السجن ،مما أدى إىل تأز مي املوقف.

اقتحام عنبر 3
ويف حوايل الساعة الرابعة والنصف من نفس التار يخ؛ قام وز ير
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الداخليــة راشــد بن عبداهلل عىل موقــع التواصــل االجتماعي (تو يتر)
بنشــر تغر يــده بــأن عــى قــوات مكافحة الشــغب الدخــول إىل مباين
السجن ،وأنه يتحمل املسؤولية الكاملة .وعىل إثره اقتحمت القوات
مبــى رقــم  3وهــو املبىن املخصص لألعمــار بني  17عامــا و 21عاما،
والذي ّ
تعرض الســتخدام الغازات املســيلة للدموع وســاح الشوزن
والقنابــل الصوتيــة .عــى إثرهــا التجأنــا إىل الغرفة هروبا مــن الغازات
اخلانقــة ،ومــا هي إال حلظات حىت متت مدامهة الغرفّ ،
ومهوا (قوات
الشغب) إىل إخراج السجناء من الغرف باستعمال اهلراوات واألنابيب
البالستيكية ،والبعض (كان) حيمل األسياخ احلديدية.

اعتدوا ّ
علي حتى فقدان الوعي

وخــال اإلخــاء؛ مت االعتــداء ّ
عــي بالضرب املبرح عــى الظهر
والوجه من (قبل) جمموعات عديدة من الشرطة ،إىل أن مت اقتيادي
إىل الباحة اخلارجية اليت كانت ّ
تغص بالســجناء ،فيما كانت أعداد
كبيــرة من قوات الشــرطة تعتــدي بالضرب علينا .وكان من املشــرفني
(عىل الضرب) املالزم أول عيىس اجلودر ،واملالزم عبداهلل عيىس.
ً
مساء ،حيث مت
بقينا عىل هذه احلال إىل حوايل الساعة الثامنة
ً
استدعايئ من قبل مسؤويل اإلدارة للجلوس جانبا ،فجاءت جمموعة
عيل بالضرب املبــرح حىت ُ
مــن مكافحة الشــغب واعتدوا ّ
كدت أفقد
وعيي.

يف يــوم األربعــاء املوافــق  11مــارس 2015م؛ كانــت جمموعــة
مــن قوات الشــرطة بــن ذهاب و إياب .كانــوا ّ
يوجهون إلينا الشــتامئ
ٍ
ّ
ّ
واإلهانات وكأهنم ينفســون عما يتغلغل يف داخلهم .قاربت الســاعة
الثانيــة ظهرا ،وجاءت جمموعة من قوات الشــغب مصحوبة بشــرطة
سجن جو ،وشرعوا يف إخراج ّ
السجناء واحدا تلو اآلخر باجتاه الساحة.
حــن جــاء دوري؛ أخرجــوين مصحوبــا ّ
بالضــرب إىل اخلــارج .ما أن
وصلــت إىل الســاحة ـ حيــث كان اجلــو خميفا ،وجمموعة من الشــرطة
كانت تعتدي عىل السجناء بالضرب ـ شرعوا حبلق شعري ،مع توجيه
ّ
ّ
اللمكات والصفعات عىل الوجه .واآلثار كانت تسرح يف كل مكان.

إهانات وفنون في التعذيب

حني انهتوا من ذلك؛ أمروين ّ
بالزحف عىل امتداد الســاحة اليت
ٌّ
صف من الشرطة يباشر ّ
الضرب باهلروات
تتراوح طوهلا  20مترا ،وكان
ً
ّ
ُ
عــى ظهورنــا وأرجلناُ .
كنت أحاول الوقوف هربا من الضرب ،ويف كل
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بعدهــا قامــت املجموعة باصطاحــي مع جمموعة من الســجناء
يقة مهينة،
إىل مبــى رقــم  .15مــا أن وصلنا حــى قاموا بتفتيــي بطر ٍ
عيل بالضرب ّ
ومــا إن انهتــوا حىت اهنالوا ّ
جمــددا حيث أدخلوين برفقة
جمموعــة مــن الســجناء إىل إحدى الزناز يــن ،وأجبرونا عــى النوم يف
ٍ
تلــك الليلــة عىل الســرائر احلديديــة ،دون فراش وغطاء للنــوم .وكان
أحد أفراد الشرطة ليلهتا يداوم عىل غرفتنا مانعا إيانا من النوم.

عيل ،حىت ُ
حماولــة للوقوف كانوا يز يدون الضــرب ّ
كدت أفقد الوعي.
ٍ
حيهنــا أمــروين أن أردد شــعار“ :أنا مش (ليس) زعمي أنــا أرنب” .إىل
أن ّمت ضمــي إىل جمموعــة مــن الســجناء الذيــن كانوا جيلســون قبالة
احلائــط ،وهــم يــرددون شــعارات مؤ يــدة للعائلــة احلاكمــة ،وكانــوا
ّ
يضربون السجناء باهلروات دون توقف.
ُ
انضممــت إلهيــم مت إيقــايف من قبــل أحد عناصر شــرطة
عندمــا
جــو ،وقــال يل“ :و ينك (أين أنت) من زمــان أدورك (أحبث عنك)”.
كان حياول االنتقام من الســجناء ،وقد وجد الفرصة املناســبة لذلك.
ّمت أخــذي إىل احلمامــات برفقــة جمموعــة من قوات الشــغب ،وقاموا
باالعتــداء ّ
عــي حــى ســقطت أرضا من شــدة الضــرب .مث أخذوين
ّ
بصب املاء البارد
جمددا إىل املجموعة اجلالســة من الســجناء ،وقاموا ِ
وكنا نرجتف من ّ
علينا .كان اجلو بارداّ ،
شدته ،إىل أن شارفت الساعة
ً
مساء ،حيث ْأدخلنا داخل الزناز ين جمددا .وكانت هذه
احلادية عشر
“األمسية اخلاصة” برعاية املالزم أول عيىس اجلودر ،وحممد الذوادي
والرائد بسام احلنيطي (أردين اجلنسية).

أيوب عادل أحمد
محاولة قتل في الباص
العمر ٢٥ :عام
األحكام٩٦ :
املنطقة :املحرق
بتار يــخ  27مايــو 2015م ،وعنــد الســاعة الثانيــة عشــر والنصف
ً
ُ
وصلــت إىل ســجن جــو .بعــد اإلنهتــاء مــن اإلجــراءات؛ ّمت
ظهــرا؛
ُ
وجدت نفيس حماطا باملالزم أول عيىس
اقتيادي إىل إدارة الســجن.
اجلــودر ،واملــازم أول عبــداهلل عيــى ،واملــازم أول معــاذ ،واملــازم
حممد النصاري .مت اإلسهتزاء يب وشتمي ،وبعدها قام الشرطي فارس
ُ
فوجئت
(ميــي اجلنســية) بأخــذي إىل العيــادة إلجــراء الفحوصــات.
بضربــه يل أمــام الطبيــب ،واالســهزاء يب .بعدهــا ،وعنــد اإلدارة مــن

ً
جديد ،أدخلوين عىل املالزم عيىس اليايس ،الذي قام أيضا بضريب،
وصفعين عىل وجهيّ ،
وهددين بأنه سيضربين يف ّ
أي وقت يشاء.
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ُ
وفوجئــت بالوكيــل األردين أبــو ســلمى مع
مت نقــي إىل مبــى 10
ّ
رئيس عرفاء ّرزاق ،وشرطي أول عناد ،وهم حيققون معي“ :هل أنت
شــيعي؟ وما هي قضيتك؟” .قاموا بضر يب عىل وجهي ،وعىل رأيس.
من “ســوء حظي”؛ كان ذلك أثناء وقت اســتبدال املناوبة ،حيث ّمت
تســليمي بعدها إىل الوكيل يســير وبالل احلمايده ،مع الشــرطي حممد
حمسن وحممد سليمان وفضل ،حيث قاموا بضر يب.
ُ
طلبت احلمام لالســتحمام ،فأذن يل خبمس دقائق فقط ،لكين
ُ
تفاجئت بعد دخويل ّ
للحمام بوجود (الشــرطة) حممد سليمان وحممد
والركل ّ
حمسن ،واهنالوا ّ
عيل بالضرب باألهواز ّ
والصفع باأليدي.

محاولة قتل متعمد في الباص
يف اليوم الثاين ،أخرجين وكيل املناوبة الثالث حممد حسين (أردين
اجلنســية) مع رئيس عرفاء ســامر اجلبوري ،حيث ّمت أخذي إىل قرب
الثالجــة ،حيــث ال ُتغطــي الكاميــرا األمنية تلك املنطقــة .وهناك قاموا
بضريب باألهواز مع ّالركل والصفعّ ،
وتعمدوا الضرب عىل الرجل املصابة.
حىت هذا اليوم أنا ٌ
ممنوع من مواصلة العالج خارج السجن.
جمموعة من
وقبل تار يخ  25يوليو  2015مت اقتيادنا إىل اإلدارة مع
ٍ
النزالءّ ،
وتعمد الشرطي سلمان (ميين اجلنسية) إغالق الباص والنوافذ

بقصــد القتل العمدّ ،مما أدى إىل ســقوط شــخصني ،أحدمها أصيب
حبالــة ّ
تشــنج واآلخــر ّ
تعــرض لإلغماء .وقام الشــرطي حممد ســليمان
ِ
بضريب يف اإلدارة أمام املالزم األول حممد عبد احلميد معروف.
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أحمد محمد حبيب العصفور
“حفلة األرنب” ..تعذيب ممنهج
العمر 26 :عاما
احلكم 50 :سنة وأ كثر
املنطقة :الدراز
بينمــا كنــت يف مبىن رقــم ( ،)2ويف عنبر العزل ،وحتديدا يف غرفة
رقــم ( ،)22وكان الوقــت بــن العصر واملغرب؛ دامهت ُ
قوات الشــغب
مصحوبة بالكومندوز املبىن الذي نتواجد فيه عىل أثر خبر وصل إىل
اعتداء يف مبىن الز يارات عىل عائلة أحد املعتقلني.
املبىن مفاده وقوع
ٍ
عند دخول قوات الشغب  -ومن معهم ـ ّمت اهلجوم عىل املعتقلني
ّ
ّ
بالضرب والتنكيل والتعذيب ،وبكل املمارســات الوحشــية .كأننا ّكنا
يف وكــر للتعذيــب وليس مركز اإلصالح والتأهيــل! طرحوا املعتقلني يف

170

زفرات
انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

الفنــس (الفنــاء) اخلارجــي عىل بطوهنــمّ ،
مكبيل األيــدي من اخللف
بقيد بالســتيكي .وعند املغرب ّمت اقتحام عنبر العزل ،حيث ّكنا فيه،
ٍ
وقــد أخرجونــا من الزناز ين .وعند خروجنا؛ افترشــت القوات مساطني
ّ
صفني) وحنن ُ
نسير يف وسطهم ،واهلراوات تهتاوى عىل األجساد
(أي
ّ
ّ
احلديديــة ،مــع ّ
الــركل
ــرب باألســاك
والــرؤوس ،باإلضافــة إىل الض ِ
باألرجل ،وغير ذلك من وسائل التعذيب ،إىل أن وصلنا إىل الفنس،
ليــم إكمال “الوجبــة الدمسة” من التعذيب املمهنجّ ،
ومت طرحنا أرضا
ِ
لساعات ر مبا تصل بني الثالث واألربع ساعات تقر يبا.
ٍ
وكان بني من الذين أشــرف عىل أســاليب التعذيب هذه كل من
الرائد حســن جاســم ،والعميد خليفــة بن أمحد الشــاعر مدير املنطقة
اجلنوبيــة ،والعقيــد ناصــر خبيــت ،واملــازم عبــداهلل عيــى ،واملالزم
عيىس اجلودر ،واملالزم حممد عبداحلميد واملالزم معاذ ،واملالزم أمحد
خليــل التابع ملركز الرفاع ،واملالزم عيىس اليايس ،باإلضافة إىل قوات
الكومندوز والشغب.
وبعــد ذلك جــاء أمحد الكاتب ،التابع لــإدارة ،بقامئة هبا أمساء،
وكان امسي يف أول القامئة .وكان معي :عيل أمحد هارون ،حسن جابر
القطــان ،حســن جعفر كاظــم اجلز يري ،عالء عارف ســلمان امللقب
بالنخوة ،ونوح إدر يس وسامي محد خليفة.
وبعدهــا؛ أخذونــا يف بــاص تابع لســجن جو إىل مبــى رقم ،10
وكان ذلــك يف يــوم الثالثــاء العاشــر مــن شــهر مــارس 2015م .وعنــد

بأســلوب مهني جدا .وأذكر من بني
دخولنا داخل املبىن؛ مت تفتيشــنا
ٍ
بشــكل
الشــرطة احلاضر يــن :الشــرطي األردين فارس ،حيث ضربين
ٍ
َ
أساليب عنيفة لتعذييب مع البقية.
قاس ،واستعمل

“حفلة األرنب” :تعذيب ممنهج
يف اليــوم التــايل ،وهــو يوم األربعاء  11من شــهر مــارس 2015م،
وحتديــدا بعــد الظهيرة ،ما بني الســاعة الثالثــة والرابعة عصرا؛ جاءت
ً
ٌ
جمموعــة من قوات الشــغب مدعومة بقوات من خمتلف اجلنســيات.
أخرجونــا مــن الزناز يــن إىل الفناء (الفنس) اخلارجي ،وبدأ مسلســل
احلفلة التعذيبية ،واليت ّمساها النزالء “حفلة األرنب”.
ابتدأت احلفلة بإجبارنا عىل احلالقة .أخذوين إىل جهة مكتب
بأســلوب
الشــرطة ،وقــام أحــد املعتقلني ،وامسه عبــد األمير ،حبالقيت
ٍ
مهــن جــدا .وبعــد الفــراغ مــن حالقــي؛ أخــذوين زحفــا عــى بطين
إىل احلمامــات ،واهلــراوات تتلــوى عىل مجيــع أجزاء بدين ،مــع َّالركل
ْ
باألرجــل والبصــق ّ
عــي ،وســكب املــاء البارد جــدا عىل مجيــع أجزاء
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ومــن مث مت توز يعنــا عــى الزناز يــن ،وكان نصيــي الدخــول إىل
زنزانــة رقــم  7يف العنبــر  ،1وعند دخولنا للزناز يــن تفاجأنا بعدم وجود
فراش للنوم ،وال غطاء أوسادة .مل يكن هناك سوى ّ
األسرة احلديدية،
ِ
ّ
ويف ظل البرودة الشــديدة ،هذا باإلضافة إىل بقائنا قرابة الثالثة أيام
دون طعام أو شراب ،حيث مورست أساليب العقاب اجلماعي.
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جديد إىل مــكان البدايــة ،وبنفس
اجلســم .بعدهــا ّمت إرجاعــي مــن
ٍ
الطر يقــة وبأســاليب التعذيب ذاهتا .هذا باإلضافــة إىل إهانة العقيدة
احليوانــات وحركاهتم،
واإلســهزاء هبــا ،واإلجبار عــى تقليد أصــوات
ِ
واإلجبار عىل الغناء ّ
والرقص والنشيد املهني ،وغير ذلك.
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ْ
رجــل واحدة مقابل اجلــدار ،وأنا ّ
مقيد
بعــد ذلــك ،أوقفوين عىل ٍ
اليديــن مــن اخللــفُ .ض ُ
ّ
واســتمر مسلســل هذه
بشــكل ممهنج،
ربت
ٍ
“احلفلــة” إىل مــا بعد منتصف الليــل .أجبرونا خالل ذلك عىل ترديد
شــعارات ســوقية جــدا ،مثــل “أنا مــش زعمي أنــا أرنب”“ ،أنــا خنز ير
ٍ
وكلــب”“ ،أنــا مــش رجل أنا حرمــة” ،وأنا ابــن املتعة ،وابــن الفاعلة
ُ
والتاركــة ،وغيرهــا .وكان ّكل ْ
مــن يرفــض (القيام بذلــك) حيصل عىل
وجبة من “الدسومة” :الكثير الكثير من أساليب التعذيب.
ٍ
وبعــد ذلــك؛ أدخلونــا إىل الزناز يــن ،حيــث مل أ كــن أقــوى عــى
ٌّ
التحرك من ّ
ُّ
شــدة التعذيب .وكان بقر يب يف “حفلة األرنب” هذه كل
من عيل ر ياض صنقور وكميل املنامي .وقد استمر مسلسل التعذيب
اللييل والهناري بعد هذه “احلفلة”.

مشاهد ّ
حية من مسلسل التعذيب

و يل ّ
مررت هبا أذكرها عىل ّ
عدة مواقف وحوادث ُ
النحو التايل:
 .أذات ّ
مــرة ،ويف مناوبــة الوكيــل حممــد حســي زكر يــا عبــاد،
ٌّ
ورئيس العرفاء سامر اجلبوري ،وكل من الشرطة حممد مجال

.بيف مناوبــة الوكيــل تيســير ،ورئيــس العرفاء بــال احلمايدة،
ّ
باكســتانيا
والشــرطة حممــد ســليمان وحممــد حمســن (ومهــا
اجلنســية) ،وكذلــك حممــد مجــال ونفيــس التابــع للعيــادة؛
أخرجــوين مــع بعــض املعتقلــن ّ
ومت تعذيبنــا بالقــرب مــن
ّ
احلمامــات وعنــد الثالجــة ،والــي ُيطلــق علهيــا املعتقلــون
“مكتــب  99للتحقيقــات”ّ .مت اســتعمال شــى الوســائل
التعذيبية اهلمجية ،مســتعينني بقوات من الشــغب والدرك
ليلة من الليايل
األردين .كما أن املدعو بالل احلمايدة قام يف ٍ
بعمل خلطة من القهوة والديتول والصابون وســائل خاص
بغســيل األواين و”الكلوركــس”؛ باإلضافــة إىل البصــاق،
وأجبرنــا عــى اإلســتحمام هبــا أل كثر مــن مرة ،حىت ّ
تســبب
ذلــك يف إصابتنــا حبساســية يف اجللد وأمــراض أخرى .هذا
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ٌّ
وصالح (وكل مهنما بلويش اجلنسية) ،و إحسان (باكستاين
اجلنســية) ،وحممــد ميرزا (هندي اجلنســية) ..جــرى إخراج
مجيــع ْ
من بالزنزانــة رقم  7إىل الفنس (الفنــاء) اخلارجيّ .مت
تعذيبنــا بــكل الطرق املعروفة ،مث أخذنا إىل جانب الثالجة
يف العنبر رقم  2بالقرب من احلمامات .هناك أخذوا ّ
يتفننون
َ
مــن يف املبــى َ
يف التعذيــب ،حــى ّأن ّكل ْ
مسع صــراخ اآل الم
ّ ُ
متعددة أخذنا إىل ّ
احلمامات
ليال
العالية الصادرة منا .ويف ٍ
ّ
ليمت إغراقنا باملاء البارد وتعذيبنا.

َ
غيــر إغراقنــا باملــاء البــارد ،و إجبارنا عىل الوقــوف عىل قدم
ولساعات طو يلة.
واحدة
ٍ
ٍ
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 .جويف مناوبة املدعو رئيس العرفاء خالد ،والشرطة مجعة (وهو
من أصل سوري) وكايد (من أصل ميين) وكذلك رضوان (من
أصــل ميــي) ،وكل من مروان (مــن أصول بلوشــية)؛ ُ
كنت أنا
ً
وعيل أمحد هارون يف الغرفة .حضروا مجيعا وأخرجونا مهنا مث
َ
نذهب إىل احلمامات ،حيث مت إغراقنا باملاء البارد.
أمرونا أن
بالوقوف أمام ّ
املكيف حتت درجة  .16وبعدها
وبعدها أمرونا
ِ
ّمت التفنن يف تعذيبنا بشكل مهجي ووحيش.
وذات مرة ،دخل املدعو خالد زنزانتنا ّ
حبجة أن مصباح اإلنارة به
ّ
ُّ
َ
ّ
كل من أمين وكميل املنامي
خلل ،واتمنا بتعمد إعطابه .أخرجين مع ٍ
وآخر يــن ،وأخذ الشــرطة ّ
يتفننــون يف تعذيبنا قــرب ّ
احلمامات .وكان
ٌّ
معهــم كل مــن عبد القوي اليمــي .وبعد الفراغ مــن وجبة التعذيب؛
قامــوا بإركابنــا يف البــاص ،وتعذيبنــا فيــه باهلــروات ّ
والــركل عىل مجيع
أجــزاء اجلســم ،وكذلك الضرب عىل العني والوجــه والرأس ،حىت أن
بكلمة صرحية“ :أر يد أن أرى دماء”.
املدعو رئيس العرفاء خالد قال
ٍ
وبالفعل ســالت ّالدماء من أبداننا .وبعدها أوصلونا إىل اإلدارة.
وكان ذلــك يف مناوبــة املالزم عيىس اليايس ،الذي قام بهتديدي ،مث
ّ
التفن يف تعذييب ،مبا يف ذلك إهانة املعتقد والشعائر ،وغير ذلك .وقد
أجبرونــا عىل كتابة اإلفــادةّ ،
ومت إرجاعنا إىل املبىن من جديد ،حيث

كانت بانتظاري “وجبة” أخرى دمسة من التعذيب.

أساليب وفنون التعذيب

 .د ّأما األساليب التعذيبية املمهنجة اليت مت استعماهلا يف مبىن
 10فكانت عىل النحو التايل:
▪احلرمان من الذهاب إىل احلمام.
لساعات طو يلة ور مبا تصل أليام.
▪الوقوف
ٍ
▪إهانــة املعتقــدات الدينيــة واإلنتمــاءات الفكر يــة
ّ
واملذهبية.
▪األجبار عىل تقليد أصوات احليوانات وحركاهتم.
بشعارات بذيئة جدا.
▪اإلجبار عىل التلفظ
ٍ
▪األجبــار عــى ممارســة التمار يــن العســكر ية (وهــو أمــر
خمالف للقوانني لكوننا مدنيني).
▪اإلجبــار عــى ترديــد النشــيد “امللكــي” ،وحنــن نســير
حبــركات احليوانات ،أو حنن جمبورون عىل اجللوس يف
ِ
إناء القمامة.
▪اإلقتصــار عــى الســماح باإلســتحمام وقضــاء احلاجة
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▪احلرمان من النوم.
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▪التعذيــب اجلســدي والنفــي عــن طر يــق اهلــراوات
واآل الت احلديديــة واألســاك الكهربائية ،مــع الهتديد
بإغراق كافة البدن باملاء البارد.
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▪اإلجبار عىل ضرب بعضنا البعض.
▪ ّ
التحرش اجلنيس.
▪وضع الرؤوس يف مكان القاذورات يف احلمامات .وكان
ّ
“خمصــص” للمعتقلــن من
هــذا اللــون مــن التعذيــب
صغار السن.
▪استعمال األساليب الوحشية والرخيصة أثناء االتصال،
ُّ
التنصت عــى املكاملات أو الضرب أثناء اإلتصال
مثــل
أو قطع اإلتصال بشكل قهري وقسري.

المشاركون في التعذيب

ٌّ
أما املشــاركون يف هذه احلملــة التعذيبية املمهنجة ،فهم كل من
الرائد حســن جاســم ،والعميد خليفة بن أمحد الشاعر ،والعقيد ناصر
خبيت ،واملالزم عبداهلل عيىس ،واملالزم عيىس اجلودر ،واملالزم حممد
عبداحلميــد ،واملــازم معــاذ ،واملــازم عيــى إليايس ،واملــازم أمحد
خليل.
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ومن الوكالء الذين شاركوا يف التعذيب :حممد حسين زكر يا عابد،
وتيسير وزهير ،ورؤساء العرفاء بالل احلمايدة وخالد املسترحيي وسامر
ٌّ
اجلبوري ،وكل من الشــرطة حممد ســليمان وحممد حمســن و إحســان
وحممــد مجــال وصالح وحممد ميرزا ومجة وقايد ومروان اليمين ورضوان
وفيصل وماجد وصالح اجلهمي مسؤول اإلتصال ،وكذلك حممد أمحد
القريش وســيف الدين وعبداهلل الدوســري ،مســؤول الصيانة ،وأمحد
أمــان التابع قســم اللز يارات ،وأمحد الكاتب وبســام التابعان لإلدارة،
وغيرهم.

السيد صادق علي السيد سلمان
أنين يقطع القلوب
العمر ٤٦ :سنة
احلكم :مؤبد
املنطقة :الشاخورة
عامل دين
ّ
يف تار يخ  10مارس 2015م ،وعند الظهيرةّ ،كنا يف مبىن رقم ()1
من سجن جو .يف ذلك الوقت ،وصل خبر إىل املبىن مفاده بأن قوات
الشرطة قامت باالعتداء عىل النساء يف قسم الز يارات .ثارت حفيظة
الذين كانوا يف املبىن ،ســواء يف العنبر اجلنويب أو العنبر الشــمايلّ ،مما
ُّ
احتــكاك بــن النزالء والشــرطة ،األمر الــذي أدى إىل تدخل
أدى إىل
ٍ
قوات مكافحة الشغب .وكان ذلك قرابة الساعة الرابعة مساء أو أ كثر

بقليل ،حيث أطلق غاز املسيل ّ
للدموع ّ
والرصاص املطاطي والقنابل
ِ
الصوتية ،هذا باإلضافة إىل األلفاظ النابية من قبل هذه القوات.
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ّ
واســتمر احلــال عــى ما هــو عليه حىت مــا قبــل أذان املغرب من
هــذا اليــوم ،أي يــوم الثالثاء .مع العلــم بأن َ
بعض ّ
النــزالء قد أصيب
بإصابــات متفرقــة ،مثــل احلــروق يف األقــدام ،نتيجة إطــاق القنبلة
ٍ
الصوتية.
حني هدأ الوضع نسبيا يف وقت أذان املغرب ،أمقنا الصالة .وبعد
الفراغ مهنا ،وحتديدا ما بني الســابعة والثامنة مســاء؛ قام قائد قوات
بإحكام
هتديد أخير ،حيث كان الباب الرئييس مغلقا
الشغب بإعطاء
ٍ
ٍ
من قبل النزالء .كان املظهر االحتجاجي جليا .وهلذا قال قائد القوات
ســاعة ســتمت مدامهة
إنه يف حال مل يمت فتح الباب فإنه خالل نصف
ٍ
املبىن .وبالفعل متت مدامهة املبىن عبر دخول قوات مكافحة الشغب
من أعىل الســطح؛ مســتخدمني الغازات املســيلة للدموع ّ
والرصاص
املطاطي والقنابل الصوتية .وقد ّمت البدء بالدخول إىل الفنس (الفناء
اخلارجي) الذي ّ
يتوسط العنبر ين الشمايل واجلنويب ،ومن مث مت قطع
الباب الذي ّ
الباب احلديدي عن طر يق آلة القطع احلديدي ،وهو ُ
يمت
الدخول من خالله إىل الفنس من جهة مكتب الشرطة (الكونتر).

أنين يقطع القلوب

ُ
عىل هذا النحو بدأ املسلســل اإلجرامي .يف هذه األثناء كنت يف

جالســن يف الغرفــة ،وبعد رجوعي من احلمام ،و إذا بقوات الشــغب
ً
قنبلة صوتية عىل الغرفة اليت ُ
كنت فهيا.
تدخل إىل داخل العنبر .رموا
ُ
تطاير رذاذها عىل السر ير الذي فويق حتديدا .ودخلوا مباشرة!
كان مــن بــن احلاضر يــن يف الغرفــة أحــد نــزالء العنبــر اجلنويب،
حيث استطاع الفرار من وجبات التعذيب ،وهو وائل .و مبجرد دخول
ً
القــوات قــال لنا أحدهم“ :كلكم اخرجوا إال هذا” (مشــيرا إىل وائل).
وبالفعل ،خرجنا ،واهنالوا عليه ّ
بالضرب باستعمال اهلراوات.
عنــد خروجنــا إىل املمــر؛ رأينــا قــوات الشــغب وقــد ّ
توزعــوا إىل
ّ
صفــنّ .كنا ُّمنر من بيهنم واهلراوات ُ
تلعب عىل ظهورنا ورؤوســنا .كان
بالقرب مين ٌّكل من السيد فيصل العلوي ،ونادر العر يض ،وقد ُ
لقيت
ضربتني عىل الرأس باهلراوات ،وكذلك ضربة عىل أعىل الصدر مما ييل
القلــب .كذلــك قام أحدهم بركيل عىل أســفل ظهري وركبيت اليســرى
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ٌّ
غرفة رقم  6من العنبرالشمايل .كان معي كل من نادر العر يض ،السيد
فيصل العلوي ،هاين منصور ،الســيد عيل الســيد عباس ،وغيرهم يف
ّ
غرفة من
كل ٍ
نفس الغرفة .وقد طلبنا الدخول للحمام ،حيث كان يف ِ
غرف العنبر (فنس) داخيل ،وبه محام .وبينما ُ
كنت ذاهبا إىل احلمام
ً
ً
آت من نزالء
إذ يب أمســع صراخــا عاليــا جــدا .كان أنينا يقطع القلــوب ٍ
َ
العنبر اجلنويبُ .
كنت ُ
صوت اهلراوات اليت كانت يف أيدي قوات
أمسع
أجساد النزالء.
مكافحة الشغب وهي تلعب عىل
ِ
وبعــد أن ّمت الفــراغ مــن هــذا العنبــر (أي اجلنــويب) ،وبينمــا ّكنــا
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ٌ
ازدحام
حتديــدا .وعنــد وصولنــا قر يبــا من بــاب مبــى العزل؛ حصــل
شــديد ،ما أدى إىل اختنايق .نتيجة ذلك ،قام أحد قوات الشــغب -
ُ
شاهدت
وهو ملمث  -بإدخايل مع نادر العر يض والسيد فيصل ،حيث
َ
هناك ّكل ْ
بإصابات بليغة جدا ،أمثال
من كان بالفنس وهم مصابون
ٍ
الدماء ّ
ُ
تغطي وجهه ،وحســن البناء ،وعيل
رضا الغســرة الذي كانت
الطو يل ،وماهر عباس ،والبقية املوجودون معهم.
بقيــت ً
ُ
فتــرة مــن الوقــت إىل حــن إخــراج النــزالء إىل خــارج

(الفنــس) ،وأنــا ُ
أمسع صراخهم وبكاءهم .بعد ذلــك ،أمر أحد القوات
َ
الشــرطة املوجودين يف العزل بإخراجنا إىل الكونتر (مكتب الشرطة).
عنــد خروجنــا ووصولنــا إىل بدايــة بــاب مكتــب الشــرطة؛ طلب مين
الرائد حســن جاســم  -ومعي نادر العر يض  -بالدخولّ ،
ومت إدخال
السيد فيصل مجيل العلوي إىل “الفنس” .وبقينا فترة من الزمن وحنن
َ
ُ
َ
والصراخ والتنكيل ،إىل أن ّمت إرجاعنا إىل الفنس.
الضرب
نسمع

أحمد الكاتب :حامل قوائم التعذيب
بقينــا هناك قرابة النصف ســاعة ،حىت جــاء الكاتب أمحد التابع
ً
لإلدارة وهو حيمل قامئة من األمساء ،وتضم :السيد أمحد جميد املاجد،
الســيد فيصــل مجيــل العلوي ،حســن عبدعــي إبراهمي ،الشــيخ زهير
جاســم عاشــور ،عيل أمحد حبيب عاشــور ،عيل أمحد كاظم ،الشــيخ
حممــد عــي املحفــوظ ،نادرعبدالنــي العر يــض ،جميــد حبيــب أمحد،

وبينمــا ُ
كنــت ملــى بالفنــس كان جبانــي النز يــل عماد ياســن،
الــذي كان يرجــف من ّ
شــدة األمل ،وهو فاقد اإلحســاس متاما .وبينما

كان الوضــع هبذه الصورة؛ ّمتت مناداتنــا بأمسائنا ،وخرجنا إىل مكتب
الشــرطة .حــن ســألنا إىل أن يــم أخذنا ،قيــل لنا“ :ســتعرفون” .ومل
يســمحوا لنــا حبمــل ّ
أي يشء ســوى املالبس الــي ّكنــا نرتدهيا .وقد
ُ
طالبت بنظاريت الطبية وبعض أدو ييت ،إال أهنم رفضوا.
البــاص ّ
َ
ومت حتو يلنــا إىل مبــى رقــم  10وعنــد دخولنــا ّمت
ركبنــا

تفتيشــنا و إدخالنا إىل الزناز ين ،ومل يكن هناك ّبطانيات أو وســادات
ّ
األس ّــرة احلديديــة ،وكان
أو مفــارش للنــوم علهيــا .كانــت هنــاك فقط ِ
َ
شــديد البرودة .وبتنا ليلتنــا دون طعام أو ماء ،علما أنين ُ
ُ
كنت
املــكان
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الســيد صادق عيل ســلمان ،هشــام الصباغ ،عبداجلبــار أمحد ،مازن
الونه ،عيل ر ياض صنقور ،عيل السماهيجي ووائل القابندي.
ّ ّ
بأن كل النزالء املوجودين غالبيهتم كانوا يفترشون األرض
مع العلم
بدماهئــم ،ومت اســتدعاء اإلســعاف ألحــد النزالء بســبب شــدة حالته،
(وامسه عقيل) ،حيث ّمت ْ
كسر أنفه .وهناك آخر أغمي عليه وامسه جعفر
من دمستان .أما مصطىف القابندي فقد نال من التعذيب ما نال! وقد
بضربة باهلراوة عىل إحدى عينيه مما ّ
نزيف
أصيب
تســبب يف حدوث ٍ
ٍ
تعرض ّ
فهيا ،وكذلك ّ
للضرب بالقرب من أذنه اليســرى وقدمه اليمىن،
حيث مل يكن يستطيع ُّ
التحرك .هذا باإلضافة إىل أسامة السواد الذي
مت جلبه ملكتب الشرطة ورأسه مغطى ّ
بالدماء عىل حنو كامل.

صامئــا ذلك اليوم .واســتمرت هذه احلال بنــا إىل اليوم التايل ،أي يوم
األربعاء  11مارس 2015م.
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يف يــوم األربعــاء ،وحتديدا بعد ّ
الســاعة الثالثــة والنصف؛ قامت
ٌ
جمموعة من قوات الشغب بإخراج النزالء من الزناز ين إىل فناء املبىن
قدم واحــدة ،وكانوا يقابلون اجلدار.
(الفنــس) ،ومــن مث توقيفهم عىل ٍ
ّ
يقة مهينة جدا ،وبدأت أضخم “حفلة تعذيب”،
ومتت حالقهتم بطر ٍ
وكأنــه وكر إســرائييل للتعذيب .ومسيت هذه احلفلــة بـ”حفلة األرنب”،
حيــث يــم إجبــار النزالء عىل ترديــد عبارة “أنا مش زعــم أنا أرنب”،
ّ
و”أنا خنز ير” و”أنا كلب” ،وغير ذلك من الشــعارات اهلابطة والبذيئة
جــدا ،باإلضافة إىل الطلب مــن النزالء ّ
حف ـ بعد احلالقة ـ باجتاه
بالز ِ
ِ
ّ
الكونتر (مكتب الشــرطة) ،إىل احلمامات ،والضرب علهيم باهلراوات
والــركل باألحذية ،وهم يزحفــون ،وعند وصول ّ
النز يل إىل ّ
ّ
احلمامات
يمت إغراقه باملاء ،وســكب املاء البارد جدا عليه ،و إرجاعه إىل حيث
بداية الفنس ،وبنفس الطر يقة.
ّ
َ
أشرف عىل عملية ّ
التعذيب هذه كل من الرائد حسن
وكان ّممن
جاســم ،العقيــد ناصر خبيــت ،املالزم عبد اهلل عيــى ،املالزم عيىس
اجلــودر ،املــازم حممد عبد احلميد ،املالزم أمحــد خليل وهو يعمل يف
مركز الرفاع ،إضافة إىل املالزم املدعو معاذ.

السيد عدنان كاظم علي إسماعيل
“اخرجوه ال يفضحنا”
العمر 26 :سنة
احلكم 7 :سنوات و  3شهور
املنطقة :املنامة
يف تار يــخ  10مــارس 2015م ،وعنــد قرابة الســاعة الثانية ظهرا،
ُ ّ
ُ
ــغب
كنــت يف غرفــي يف مبــى رقم  4عنبر  6غرفة  .5قامت قوات الش ِ
بإخراجنا من الغرف ،مث ّمت اقتيادنا إىل الفنس اخلارجي.
عنــد اقتيادنــا ّمت ضــريب أنا مع بقيــة النزالء الذيــن مت إخراجهم.
وبعد جلوسنا يف الفنس اخلارجي ملدة ال تز يد عن  4ساعات؛ أبلغت
مبجموعة من أفراد
أفــراد الشــغب عن حاجيت إىل دورة امليــاه .جاءوا
ٍ
ّ
الشــغب ،وأخــذوين إىل أحد زوايا الفنس ،واهنالــوا ّ
عيل بالضرب يف

أحناء متفرقة من جســميّ ،
ومت إرجاعي إىل مكاين يف الفنس ،وقاموا
ٍ
ّ
عيل وعىل ّ
بــرش املــاء البــارد ّ
بقية النــزالء .وبعدها ّمت نقيل من مكان
إىل مكان يف الفنس اخلارجي إلتعايب نفسيا.
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يف متــام الســاعة الثالثــة والنصــف عصــرا مــن تار يــخ  11مــارس
2015م ،مت إدخــايل املكتبــة الواقعة يف مبىن رقم  4ومت اإلعتداء ّ
عيل
بالضــرب
باســتعمال اهلراوات ،وكانــوا يقومون بتعذيــي بالكهرباء يف
ِ
رجيل ،ومت إرجاعي إىل الفنس.
وبعــد مــي  15دقيقة قاموا بســحيب مرة أخــرى إىل املكتبة ومت
ضريب بالكهرباء ،وســألوين عن اهلواتفُ ،
فقلت هلم“ :ال يوجد ّ
لدي
هواتف” .وبعد خروجي من املكتبة؛ جاء أحد أفراد الشــرطةُ ،يدعى
خليف ،وقال“ :سوف أقوم بنقلك إىل مكان ال يوجد به مشاكل”.
ويف تار يــخ  11مــارس 2015م ،يف الســاعة السادســة مســاء،
ّمت نقــي إىل مبــى  ،10وعنــد دخويل املبىن اســتقبلين حممد ســليمان
ّ
ّ
رب
وحممد حمســن والشــرطي فضل ،التابع للعيادة ،واهنالوا عيل بالض ِ
أحنــاء متفرقــة من جســمي ،وجاء معهم الشــرطي صالــح التابع
عــى
ٍ
ً
لقســم اإلتصــاالت ،وأحد أفراد الشــغب ،وكان حاضــرا حيهنا املالزم
أول عبــد اهلل عيــى ،واملالزم أول عيىس اجلــودر ،واملالزم أول خالد
التقــي ووكيــل القوة حممد حمســن ،وكانــوا يشــاهدون التعذيب الواقع
عىل النزالء .كانوا ّ
يصو رون ذلك أيضا هبواتفهم.

“اخرجوه ال يفضحنا”

ويف تار يــخ  12مــارس 2015م ،يف الســاعة الثالثــة عصــرا ،مت
خلفيــة أحداث الســجن،
اقتيــادي إىل اإلدارة والتحقيــق معــي عــى
ِ
ّ
ومت ضــريب من قبل الشــرطي أمحد الكاتــب .وكان يوجد حيهنا الرائد
ٌ
وعدد من أفــراد قوات
حســن جاســم ،واملــازم أول خالد التميمــي،
بألفاظ نابيــة .وهذه
الشــغب .قامــوا بضريب وشــم أســريت وعقيــديت
ٍ
احلــال ّ
تكــررت أ كثر مــن  5أيام ،وعند رجوعي مبــى  10اقتادوين إىل
ّ
عنبر  2وقاموا بضريب ورش باملاء البارد ،وقام بضر يب بـ”اهلوز” ،وذلك
ّ
كل من رئيس عرفاء بالل (أردين اجلنسية) ووكيل أردين
عن طر يق ٍ

يدعــى تيســير ،وشــرطي حممد حمســن ،وشــرطي أول حممد ســليمان،
واستمر ذلك حىت استبدال مناوبة الشرطة.

ويف تار يــخ  14مــارس 2015م ،يف حــوايل الســاعة السادســة
مساء ،قام الوكيل حممد حسني زكر يا والعر يف سامر (أردين اجلنسية)
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املبــرح ،جــاء ّ
ويف التار يــخ نفســه ،وبعــد الضــرب ّ
إيل شــرطي
وأخبرين بأنه ميكن أن َ
أذهب إىل احلمام ألغتسل .اقتادوين إىل العنبر
 2وقالــوا يل بــأن لديــك حالة وفــاة .أدخلوين احلمــام ،وعند دخويل
احلمــام جــاء يل  4مــن أفراد الشــغب ،واهنالوا ّ
عيل بالضــرب .حاولوا
ْنزع ّ
الســروال اخلاص يب ،والرائد حســن جاسم يقول هلم انزعوا مجيع
مالبســه حىت أقوم باغتصابهُ .
ومقت بالصراخ ،مث قال هلم“ :اخرجوه
ال يفضحنا”ّ ،
ومت إرجاعي إىل الغرفة وأنا مهنك.
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بإخراجي من الغرفة ،وسحبين إىل العنبر الثاين وراء الثالجة ،والذي
يطلــق عليه من قبل الشــرطة “غرفــة  ،”99وقاموا بضريب عىل رجيل
أحناء متفرقة من جسمي ،وقام رئيس عرفاء بضريب عىل رجيل
وعىل ٍ
مسببا آالما شديدة بضريب عىل رجيل وعىل جسمي.
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يف بعــض األحيــان ،قام العر يف ســامر جدوع (أردين اجلنســية)
َ
وجلب أعدادا من الشــرطة للمشــاركة يف
مبان أخرى،
بالذهــاب إىل ٍ
ضــريب و إهانــي .ومن بني الشــرطة :الشــرطي رضوان ،عبــد القوي،
ورئيس عرفاء شاكر (أردين اجلنسية).
ويف األيــام املتواصلــة مــن التعذيــب؛ ّمت اقتيــادي إىل اإلدارة،
وضريب من الشرطي أمحد الكاتب وشرطة آخر ين ،وقاموا جبلب نزالء
من ُ
ليعترفــوا بأنــي ْ
مقت بضرب النز يــل كاظم عبد النيب و إجباره عىل
إبراز قضية ضدي.
يف بعــض األيــام ،قام الشــرطة يف مجيع املناوبــات بإجبارنا عىل
الوقــوف أ كثر من  12ســاعة متتالية .وعندمــا ُ
مقت باجللوس أخرجين
ّ
الوكيل حممد حسني زكر يا ،وقام برش باملاء وضريب بـ”اهلوز” و إجباري
عىل نطق شــعارات من قبيل“ :يعيش بو ســلمان” ،و”يعيش خليفه
بن سلمان” ،وقاموا بشمت عقيديت و إيقايف يف الفنس ،وريش بالقهوة،
والبصق عيل.

السيد فيصل جميل محمد العلوي
“يا ليتني لم أدخل السجن”
العمر 38 :سنة
احلكم :مؤبد ،باإلضافة إىل أحكام أخرى
املنطقة :عذاري
بينما ُ
كنت جالســا يف الغرفة اليت أنا هبا ،وهي غرفة رقم  6مببىن
ٌّ
 1يف العنبــر؛ وكان يوجــد معــي كل مــن الســيد صــادق الســيد عــي
الشــاخوري ،نادرعبدالنيب العر يض ،وهــاين منصور حبيب وغيرهم،
حيث كان الوقت تقر يبا بني الســاعة الســابعة والثامنة مســاء؛ حيث
َ
ُ
خبر وصل للمبىن
كان
الوضــع يف املبــى يف ِ
غاية التوتر ،وذلك بســبب ٍ
ظهــرا مفــاده بأنه يف قســم الز يــارات ّمت االعتداء عىل بعض النســاء؛
ُّ
فثارت حفيظة كل النزالء.

ويف متام الســاعة الرابعة عصرا؛ دامهت ُ
قوات الشغب املبىن ،ومت
إطالق الغازات املسيلة ّ
للدموع والرصاص املطاطي والقنابل الصوتية،
ُ
ُ
القوات عن الطلق.
وكنت جالسا يف غرفيت ،ومل أخرج مهنا ،مث توقفت
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وبني الساعة السابعة والثامنة مساء بدأت ُ
قوات الشغب مبدامهة
مهلة للنزالء و إنذارهم بأنه يف حال مل يمت ْفتح الباب
املبىن بعد إعطاء ٍ
الرئيــي فســوف تــم مدامهــة املبــى ،إال أنــه بعــد ســاعة تقريبــا متت
مدامهت املبىن عن طر يق الســطح ،و إلقاء القنابل الصوتية واملســيل
ّ
للدمــوع والرصــاص املطاطــي ّممــا أدى إىل إصابــة الكثيــر مــن النــزالء
بإصابــات عديــدة .وبعد ذلك مت قطع الباب الرئييس بآلة قطع احلديد
ٍ
(كرانيــدر) ومت الدخــول أوال للعنبــر اجلنويب ،وبينما كنــا حنن يف غرفة 6
و إذا بنــا نســمع أصوات الضــرب عىل النزالء الذيــن يف العنبر اجلنويب،
حيث أدخلوهم مجيعا يف الفنس وضربوهم باهلراوات واآلالت احلديدية
ُ
القوات باهلجوم عىل عنبرنا ،حيث
وغير ذلك ،وبعد الفراغ مهنم بدأت
ً
ٌ
أعداد غفيرة من قوات الشغب وأطلقوا قنبلة صوتية يف غرفتنا،
دخلت
أحناء الغرفة.
حيث تطاير رذاذها يف كافة ِ
وكان ضمــن األفــراد املوجوديــن يف الغرفــة وائــل القابنــدي ،من
ســكنة قر يــة بــي مجــرة ،حيــث كان هاربا مــن العنبر اجلنويب بســبب
ّ
الضــرب والتعذيــب ،إال أن أحــد أفــراد قــوات الشــغب قــال“ :كلكم
ّ
اخرجــوا إال هذا” ،وأشــار إىل وائل .وبالفعل خرجنــا ،وعذبوه تعذيبا
ُ
يزحف من ّ
شدة التعذيب .وبينما كنا منيش يف
قاسيا ،حىت أنه خرج

ُ
تنقسم اىل جهتني ممتدتني إىل اجلانبني عىل طول
املمر ،و إذا بالقوات
ُ
العنبر ،مرورا إىل النفس ،واهلراوات تنزل عىل ظهور النزالء ورؤوســهم،
الــركل باألحذية ّ
مــع ّ
والضرب بــاآل الت احلديدية ،وقــد حصلت عىل
ِ
وجبــة مــن هــذا التعذيــب ،إىل أن وصلنــا إىل مدخــل العــزل الــذي
ٍ
يتواجد به املحكومون باإلعدام.

وكان جبانيب ٌ
عدد من كبار السن ،ومهنم السيد صادق الشاخوري
ونادر عبدالنيب العر يض ،وقد سقط علينا السيد صادق الشاخوري،
حيث يعاين من آالم يف القلب ،بسبب ّ
الضرب باهلراوات اليت ّ
تعرض
هلــا .ويف هــذه األثنــاء ،طلــب منا ُ
أحــد قــوات الشــغب ،وكان ملثما،
ّ
بالدخول إىل العزل ،وما إن دخلنا حىت شــاهدنا ما يشــبه “املجزرة”،
حيــث رأينــا رضا الغســرة وحســن البناء وعيل الطو يــل وماهر عباس
ُ
أجسادهم بالدماء.
وغيرهم؛ وقد امتألت
وقــد بقينــا فتــرة زمنيــة إىل أن طلبوا ـ بعــد فراغ املمر ـ مــن النزالء
مكتب الشــرطة ،حبســب أمر
باخلــروج ،ومــا إن خرجنــا يف طر يقنا إىل
ِ
أمــر الرائــدُ
أحــد قــوات الشــغب .ومــع وصولنــا إىل مدخــل املكتــب؛ َ
ِ
حسن جاسم السيد صادق الشاخوري ونادر العر يض بالدخول إىل
املكتب ،لكنه أشار ّ
عيل بالدخول إىل الفنسَ ،
وأمر بضريب وتعذييب،
وبالفعل مت ذلك.
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يا ليتني لم أدخل الفنس
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ُ
شــاهدت كافــة النــزالء
يــا ليتــي مل أدخــل إىل الفنــس! ألنــي
التابعني للعنبر الشمايل واجلنويب ّ
ُ
والدماء تسيل
ممددين عىل األرض
مهنم والصراخ يعلو ،حىت ّأن بعضهم َ
فقد الوعي ،مما استلزم استدعاء
ّ
مــن ّمت ْ
لــكل اجلرحــى ،هــذا عدا عن ْ
كســر أنفه،
ســيارات اإلســعاف ِ
ومهنم شخص امسه عقيل ،وهو من العنبر اجلنويب.
ً
حــرب حقيقيــة ،حيث
حبالــة
وكيــف يب أن أصــف حالــة أشــبة
ِ
ٍ
ّ
ُ
بكل أنــواع اإلصابات! وبعــد ْإن مكثنا قليال؛ جاء
شــاهدت جرحــى ِ
بقامئــة هبــا أمساء نــادى علهيــا ،وهي
أمحــد الكاتــب ،التابــع لــإدارة،
ٍ
كالتــايل :الســيد أمحــد جميــد املاجــد ،ونــادى بامسي ،ومن مث حســن
عبدعــي خزاز وجميــد حبيب أمحد ونــادر عبدالنيب العر يض والســيد
صادق الشــاخوري والشــيخ املحفوظ وهشــام الصباغ والشــيخ زهير
جاســم عاشور ومازن الونه ووائل القابندي وعيل السماهيجي وعيل
ر ياض صنقور ،وغيرهم.
ّمت أخذنا إىل مكتب الشرطة ،حيث قيل لنا بأنه سيمت نقلنا إىل
ً
مــكان آخــر ،ور مبا قالوا بأنه مبىن  ،10وحني طلبنا منه أن نأخذ جزءا
ٍ
مــن أغراضنــا ،قال إنه عنده أوامر بأن خنــرج دون ّ
أي يشء .وبالفعل
تفتيــش مهــن ،وصلنــا إىل مبــى  10ودخلنا ،مث
ركبنــا البــاص ،بعــد
ٍ
ّفتشــونا ّ
ووزعونا عىل ّالزناز ين ،وكان نصيبنا الزنزانه رقم  1وبتنا ليلتنا
فهيــا دون فــراش أو غطــاء أو وســادة ،فقــط عــى احلديــد واألرض،
مــع البرودة الشــديدة والقاســية جدا ،وبتنــا هذه الليلــة إىل ظهر اليوم

الثــاين ،أي يــوم األربعاء  11مارس  2015مع اســتمرار معاناة الذهاب
إىل احلمام.

ووصلــت املناوبــة علينــا ،حيث مت إخراجي مع حســن عبدعيل
خــزاز وعبداجلبارامحــد وبقيــة مــن يف الغرفة ،وكل من الســيد صادق
الشــاخوري والســيد أمحد املاجد ،ومها كبيران يف الســن ،باإلضافة
إىل أهنما يعانيان من أمراض صحية.
أخذونا إىل الفنس ،حيث طلبوا مين الوقوف عىل رجل واحده،
ومتــت حالقــة رأيس ،وأجبــروين عىل أن أزحــف إىل احلمامات ،وكان
الزحــف عىل بطين ،واهلراوات تلعب عىل ظهري ،باإلضافة إىل الركل
باألرجــل ،ومــا أن وصلت إىل احلمام ،واســتحممت ،حىت طلبوا مين
أن أرجع مرة أخرى ،وسكبوا عيل املاء البارد ،والذي كان يسكب املاء
هو صالح (من أصل ميين) وهو مســؤول االتصال ،واســتمرت “حفلة
األرنب” هذه إىل الساعة الثانية عشرة تقر يبا ،أي إىل منتصف الليل.
وكان الشــاهد عــى هذه احلفلــة التعذيبية كل من الرائد حســن
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وبعد ظهيرة يوم األربعاء ،وحتديدا بعد الساعة الثالثة والنصف،
جــاءت القــوات وبــدأت بإخراج النــزالء ووضعهــم يف الفنس ،حيث
أمروهم بالوقوف عىل رجل واحده ،وهم مقابلون للجدار ،ومت تعذيهبم
باهلراوات وحنن نسمع صراخهم ،و إجبارهم عىل ترديد شعارات“ :أنا
مش زعمي أنا أرنب” ،و”أنا خنز ير” ،و”أنا كلب” ،وغير ذلك من هذه
الشعارات.
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جاســم ،والعقيــد ناصــر ،واملــازم عيــى اجلــودر ،واملــازم حممــد
عبداحلميــد ،واملــازم معــاذ ،واملالزم عبــداهلل عيىس ،واملــازم أمحد
خليــل ،وهــو يعمل لدى مركز الرفاع ،هــذا باإلضافة إىل مدنيني قاموا
بتصو ير حفلة التعذيب بالتلفونات ،هذا كله دون طعام أو شراب.
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وحني أرجعونا إىل الزناز ين ،بتنا ليلتنا هذه دون فراش أو غطاء
أو وســادة ،رغم أن أجســادنا كانت تعاين من شــدة التعذيب ،ومل يمت
جلــب الطعــام لنــا إال ليلــة اخلميس ،فيما اســتمرت حفلــة اإلهانات
واحلرمــان مــن النوم بشــكل يومــي ،باإلضافة إىل حفــات التعذيب
املمهنجــة ،إىل أن جــاء اليوم الثالــث أو الرابع ،حيث أخرجونا عصرا،
وقامــوا بتفتيشــنا بأســلوب مهني جدا ،حيث ملســوا أماكــن “العفة”.
وكل ذلك كان باشراف أحد الضباط “البحر ينيني” مع قوات الشغب
الكثيرة.

أحداث مهمة
•يف يــوم مــن األيــام ،بينمــا كنت ذاهبــا لالتصال ،ومســؤول
االتصــال هو شــرطي ميــي و يدعــى صالح ،وكنــت هناك يف
مبىن رقم  ،6أرغمين أن أجلس عىل هيئة الكلب ،وأن أنبح
مثــل الــكالب ،وأخذ يضربــي مرة عــى رأيس وأخرى عىل
ظهري وثالثة عىل وجهي ،وأجبرين عىل أن أمســح حذاءه.
وكان يتنصــت عــى مكاملــايت ،مع الصــراخ يف وجهــي أثناء

املكاملة ،ناهيك عن األلفاظ البذيئة اليت كان يســتخدمها،
مع العلم أنه ال يوجد بيين وبينه أية عداوة أو موقف ســليب
سابق.

•يف ليلــة مــن الليــايل ،وبينما كنت ذاهبــا اىل احلمام ،حيث
أعاين من آالم يف املعده نتيجة عمليتني جراحيتني إحداها
يف القولــون واألخــرى اســتئصال املرارة ،وحينمــا فرغت من
قضاء حاجيت من احلمام ،و إذا مبجموعة من قوات الشغب
يف احلمــام برفقة الوكيل حممد ،حيث قال هلم إنه يوجد هنا
عســكري .قــال يل أحدهــم“ :ما هي قضيتــك؟” ،قلت له:
“جتمهــر” .قال“ :ال تكذب! قضيتك هي االنضمام خللية”.
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•يف ليلة من الليايل ،وبينما كنا أنا مع الســيد صادق الســيد
عــي الشــاخوري والســيد أمحــد املاجــد وعبد اجلبــار أمحد
وحســن عبد عــي وعيل ابراهــم وحممد ســرحان يف الزنزانة
رقم  1جاء الرائد حسن جاسم وسألنا عن الشخص الذي
كان مســتلق عىل الســر ير ،فقلت له“ :عيل ابراهمي” .سألين
مــا الــذي حدث لــه ،فقلــت“ :لقد ضربــه الشــغب” .أعاد
الســؤال مرة أخرى فأجبته بأن الشــرطة وقوات الشغب هم
مــن ضربــوه ،فطلــب مــن املرافقني معــه من الشــرطة بتغيير
أفــراد الغرفــة ،وبالفعــل يف اليوم التــايل مت تفر يق بعض من
أفراد الغرفة حيث مت البدء مبحمد سرحان.
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وقامــوا بتعذييب وضر يب باهلــراوات ،مما أدى ذلك إىل أضرار
يف جسمي دامت آثارها لفترة طو يلة.
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•يف يوم من األيام ،بينما كنا يف الغرفة مع األمساء اليت ذكرهتا
ســابقا ،دخــل علينا الوكيل حممــد ورأى قطعة من الكارتون
حيث نســجد علهيا ،ف”أقام الدنيا بكاملها” ،مما استدعى
إىل تدخــل قــوات مكافحــة الشــغب برئاســة وكيــل القــوة
أبــو راشــد ،حيــث قلت له بــكالم صر يح بأن هــذه عقيدتنا
وال ميكــن التدخــل يف العقائــد .وقــد حفــظ يل هــذا الكالم
و”ادخره” لالنتقام ،إىل أن جاءت فرصة يف يوم من األيام،
حيــث كنت طالبا الذهاب للحمــام ،فناديت بصوت عال،
بعدهــا مت إخراجــي ،ومت أخــذي إىل عنبــر آخــر (عنبــر ،)2
وحتديــدا عنــد احلمام بالقــرب من الثالجــة ،حيث طرحين
أرضــا وداس حبذائــه عىل جهبــي وأخذ يتلفــظ بألفاظ غير
نظيفــة ،وقام بهتديدي وضر يب .ويف مرة أخرى ،بينما كنت
أطلــب احلمــام أيضــا؛ أخرجــي عنــد نفــس املــكان ،وقــام
بضريب عىل قدمي بالعىص البالستيكية (اهلوز).
•يف ليلــة مــن الليــايل ،طلبــت الذهــاب للعيــادة باعتبــار أن
وضعــي الصحــي كان متدهــورا ،خصوصــا مع وضــع احلمام
غير املســتقر ،فذهبنا للعيادة ،وكان يف ذلك الوقت املسؤول
عــى التنســيق مــع العيــادة الوكيل زهيــر (أردين اجلنســية)،

•يف كل ليلة من تلك الليايل؛ كنت مضطرا ألن أستخدم علب
العصيــر الفارغــة ،وأضعهــا بالقــرب من ســر يري لكي أقيض
حاجيت الليلية ،أي كي أتبول فهيا ،حيث كانوا مينعوننا من
الذهاب للحمام ،وهو ما تسبب ازدياد سوء حاليت املرضية.
•عندمــا مت نقــي إىل غرفــة رقــم  6بعــد أن أمــر الرائد حســن
جاســم بتفر يــق من بالغرفة ،وبينمــا كنت يف غرفة  6طلبت
احلمــام ،وكان هنــاك جمموعــة مــن الشــرطة ،وكان أحدهــم
ميــي اجلنســية وكان ذلــك يف مناوبــة الوكيل حممــد ،وقد مت
إخراجــي حبجــة الذهاب للحمــام ،ومت ضر يب .ومن ضربين
هــو الوكيل حممد نفســه ،وعندما قلــت له بأن يل حقوق يف
الذهاب إىل احلمام ،وأن ذلك من أبســط احلقوق؛ قال يل
وبكلمة واضحة بأنه ليس يل حقوق.
ختامــا ،لقــد عانينا الكثير الكثير مــن احلرمان من النوم ،واإلجبار
عىل الوقوف لســاعات طو يلة ،إىل احلرمان من الذهاب إىل احلمام،
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ومبجــرد أن دخلــت عىل الطبيب ،حيــث دخل معي الوكيل
زهير ،صرخ يف وجهي قائال“ :اخرج علبة الســجائر ،واخرج
التلفــون” ،قلــت لــه“ :ال يوجد لدي يشء أبــدا” .مع العلم
بأنين كنت مقيدا باهلفكري ،إال أنه أصر ،وقام بإنزال سروايل
وجتر يــدي مــن مالبيس بشــكل كيل ،حيث مل أ كــن أرتدي
مالبس داخلية ،وقام بالتلفظ عيل بالفاظ بذيئة جدا.

وعــدم وجود أدوات النظافــة ،إىل االعتداء عىل العقائد ،إىل الضرب
أثناء االتصال ،إىل وضع اهلفكري يف اليدين من اخللف بشدة حبيث
يكون مؤثرا تاركا أثرا بالغا ،وغير ذلك من التعذيب.
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السيد مهدي هادي رضا الموسوي
الحرمان من شرب الماء
العمر 27 :عاما
احلكم 5 :سنوات
املنطقة :بين مجرة
عامل دين
بتار يــخ  10مــارس 2015م دخلت جمموعة مــن القوات اخلاصة
مبىن رقم  4وكانوا حيملون ســاح الشــوزن ومسيالت الدموع ،وعند
دخوهلــم زنزانــي أمرنــا أحدهــم ـ وبلهجــة عربيــة مكســرة ـ باخلــروج
مــن غرفنــا حنــو الفنس (ســاحة املبىن) ،وبــدأوا بضربنا عــى األماكن
احلساســة ،والــرأس والصــدر والبطــن ،وذلــك باهلــراوات واألســلحة
والــركل باألحذيــة ،وبعد ذلك وضعوا رأيس كله يف قناة هبا الفضالت

200

زفرات

واألوســاخ والفئران مع أعقاب الســجائر ،وأمروين ببلع ماهئا ،فرفضت
ذلــك ،لكهنــم أرغمــوين ،وقــام أحدهــم بفــرك يــدي اليمــى ،وفركهــا
بــاألرض ،وبعــد ذلــك أخــذوين إىل ضابط القــوات اخلاصة وضربين
عىل رأيس وعىل أنيف ،فسقطت عىل األرض.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

و إىل جانــب الضرب؛ كانوا يشــتموين و هيينوين و يســبون مراجع
الديــن واملقدســات واملذهب (الشــيعي) .وعند دخــويل الفنس أمرونا
باالســتلقاء عىل بطوننا وأيدينا فوق رؤوســنا وهــم يضربوننا باهلراوات،
وكنــت أرى حــوايل  50إىل  70ســجينا حالهتم الصحيــة حرجة ،و هبم
إصابات خطيرة مل أميزهم ،كما شاهدت بعض األشخاص يرتدون زي
اجليش البحريين مع قوات أردنية ،ومت تقسيمنا إىل جمموعتني بالفنس،
مشاال وجنوبا ،وحنن نسمع أصوات الطلقات من جهة مبىن رقم .3

الحرمان من شرب الماء

وقد ُحرمنا من شرب املاء ،ومل يسمح لنا بالذهاب لدورات املياه
وقضــاء احلاجــة ،عدا عــن زاو ية مــن الفنس تبول فهيــا جمموعة من
السجناء يف ثياهبم ،مل حيضروا لنا عشاء وال شرابا ،ومل يمت تقدمي العالج
للمرىض ،ومل يســمح لنا بغســل وجوهنا من الدماء ،وكان من يطلب
أي حاجــة يتعــرض للضــرب ،وال يعطــى إياها ،ومل يســمح لنا بتغطية
أجســادنا حيث برودة اجلو ليال ،ومل يســمحوا لنا بأداء الفرائض ،من
صالة املغرب والعشاء والصبح ،وقاموا بضربنا باهلراوات عىل الرأس،

وأجبرونا عىل ترديد شعارات متجيد وتعظمي للنظام من منتصف الليل
حــى الفجــر ،وهــم جيبرونا عــى التصفيــق .وعندما رفضــت ذلك؛ مت
ضريب عىل يدي املكسورة عبر الدوس علهيا.

بقينــا  3أيــام عىل هذه احلال ،وحــى  13مارس ،ويف وقت نومنا
كنا ال ننام عىل أســرة ،ومل يكن لدينا حلاف أو وســادة ،ومل يسمحوا لنا
السباحة ،أو استخدام أدوات النظافة.

 13مارس
ويف  13مــارس أمقــوا لنــا خيمــة غيــر مكيفــة ،وليــس فهيــا نظــام
هتو يــة .وعندمــا أدخلونــا اخليمــة؛ اســتمرت املضايقــات والضــرب
واحللــق اإلجبــاري مع التحقيق الوحــي ،وزادوا عىل ذلــك بإجبارنا
عــى الســباحة يف بقعة األبــوال والفضالت ،وكان ذلك بأمر الشــرطة
واألردنيني ،وكانوا يفتشونا و يلمسون أعضاءنا التناسلية وعوراتنا،وهم
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ويف صبــاح  11مــارس 2015م؛ أعــادوا عد الســجناء من جديد
بطر يقة مهينة ،وذلك من قبل املناوبة اليت تتألف من شرطة أردنيني،
وبعــد ذلك قاموا بالتحقيق معنا جمــددا حول قضيتنا ،وعند التحقيق
معــي تعرضــت للضــرب الرفــس يف وجهي .وعنــد ارتفاع الهنــار؛ فقد
الكثيــر وعهيم بســبب عــدم تناول الطعام والشــراب ،ومل يســمحوا لنا
بالذهــاب إىل دورات امليــاه ،وال النــوم ،وكنا نتبــول يف الزاو ية بأمر من
الشرطة األردنيني ،وعادوا إجبارنا عىل ترديد الشعارات.
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يتفوهــون بكلمــات نابيــة ،وحنــن جنبر عــى تر يــد شــعارات التمجيد
والتعظمي لنظام احلكم.
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ومن شــدة التعذيب؛ ســقط بعض النزالء مرهقــن ،وحني طلبنا
إسعافهم؛ ضربنا الشرطة كما ضربوا من ساعدهم ليلىق مصيرهم ،ومت
نقل املصابني إىل جهة جمهولة.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

 14مارس
وبتار يــخ  14مــارس دخلنا يف إضراب كــردة فعل عىل ما حصل
ولوقــف هــذه االنهتاكات ،ولكــن القوات اخلاصة والشــرطة األردنيني
حاولوا جرنا إىل افتعال الفوىض ،لكن جهودهم باءت بالفشل ،ومقنا
بإرجاع الوجبات الثالث يف ذلك اليوم.

 15مارس
وبتار يخ  15مارس استمر االضراب ،وجاء مدير السجن  3مرات
دون أن يكلم أحدا أو يوقف االنهتاكات .وعند وقت السحر؛ مت نقل
 5أو  6من السجناء إىل جهة جمهولة ،وتعرضوا للتعذيب ليعترفوا عيل
وعــى طــال عبداحلميد اجلمري ،زمييل يف القضية ،ونقلنا عىل اثرها
إىل مبــى إدارة الســجن .أوقفونا خارج اإلدارة قرابة الســاعتني ،دون
أن يسمحوا لنا باجللوس.
وبعد دخولنا لإلدارة؛ شاهدت ضباطا أردنيني ال أعرفهم ،وآخر ين

وعند طليب احلمام؛ قام حممد سليمان (شرطي باكستاين) وبالل
(شــرطي أردين) بهتديــدي وحتذيــري بعــدم طلــب احلمام و إال ســيمت
ضــريب ضربا مبرحــا ودون رمحة .وأدخلنا العنابــر وأنا ما زلت مواصال
إضــرايب ،ودون تلــي رعايــة طبيــة .ويف الليلــة الثانية؛ ســقطت مغما
عيل ،وفاقدا للوعي ،حيث مل أشرب حىت املاء ،ومت نقيل إىل العيادة.
وعرفــت ذلــك بعــد أن أفقت ،حيث شــاهدت نفيس هنــاك .وعندما
رفضت العالج (لفك اإلضراب عنوة) أجبروين بالقوة القســر ية ،وقام
بذلك ضابطان أردنيان ،حيث أجبروين عيل تناول اجللكوز.

مبنى  ..10أربعة أشهر ونصف
يف مبــى  10تعرضــت ألنــواع كثيــرة مــن اإلنهتــاكات ،وملــدة 4
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حبرينيني أعرفهم ،مع عناصر من القوات اخلاضة ،ومن ضمهنم عبداهلل
عيــى وعيــى اجلــودر وحممــد عبداحلميــد .فقــام عبــداهلل عيــى
باالســهزاء يب والصراخ عيل وحقق معي ،وهددين يف عريض يف حال
مل أعتــرف عــى مــن قام بتخر يب مبىن  4عىل ـ حســب زعمــه ـ بتار يخ
 10مــارس ،فأجبهتــم بعدم معرفيت ،فقام عيــى اجلودر بالصراخ عيل
وأمر بنقيل إىل مبىن  .10وقبل ذلك ،متت كتابة إفادة ضدي يف اإلدارة.
وعنــد وصــويل إىل مبــى  10يف الســاعة اخلامســة عصــرا ،قــام تيســير
(شرطي أردين) بالصراخ عيل وضربنا وهددنا بالعذاب النفيس يف حال
خمالفتنا للقوانني ،وفتشنا تفتيشا مهينا ،حيث تعمد ملس عورتنا.

أشهرونصف ،وهي كالتايل:
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1 .1احلرمــان مــن الذهــاب إىل احلمــام بشــكل طبيعــي ،فكانوا
يســمحون لنــا بالذهاب مرتني فقــط أو  3مرات يف كل يوم،
حــى أهنم منعونا من قضاء احلاجة بقناين العصير الفارغة،
ممــا ســبب يل أمراضــا يف اجلهــاز اهلضمي واملســالك البولية
والقولــون ،ولدي فحوصات طبية تثبت ذلك ،ومل أتلق أي
عالج بعد فحيص حول ذلك.
2 .2مل يوفروا لنا أي من أدوات النظافة ،حيث كنا نستحم باملاء
فقــط ،ومــره واحــدة أســبوعيا ،وهــو مــا ســبب يل باإلصابة
باحلساسية.
3 .3قــام شــرطة املبــى ـ بأمر من الضباط ـ حبلقنا مره كل أســبوع،
ومل يكن هناك إال ماكينة حالقة واحدة ،وهبا صدأ ،علما أن
بعض النزالء هبم الهتاب الكبد “يس” ،وكانوا حيلقون معنا.
4 .4إجبــاري عــى الرقص والغناء من قبل خالد (شــرطي أردين
اجلنســية) ،كما مت إجباري عــى ضرب األطفال ما دون 18
عامــا ،ويف حــال رفيض عمــل ذلك؛ كنت أتعــرض للضرب
املبرح.
5 .5مت منعي من االتصال باألهل ملدة شهر ين.
6 .6احلرمان من الز يارة ملدة  3أشهر.

7 .7حىت كتابة هذه اإلفادة؛ مل يسمحوا لنا بشرب املياه الصاحلة
للشرب ،وال يوجد ماء مصىف صالح للشرب.
8 .8عدم السماح لنا مبمارسة الشعائر الدينية.

1010مت منعنــا مــن رفــع األذان مــن قبــل خالــد (شــرطي أردين
اجلنسية) و يرغمنا عىل رفع األذان السين و يعاقب من يؤذن
أذانا شيعيا.
1111اإلجبــار عــى الوقــوف  50مــرة وتأدية التحية العســكر ية يف
حال دخول أي شرطي ،ويف حال خمالفة أي أمر يمت إجبارنا
عىل الوقوف.
1212الوقــوف ملــده طو يلــة أل كثر مــن  10ســاعات متواصلة دون
أ كل ومع منع من الصالة.
1313تعرضت لتحرش جنيس من قبل خالد (شرطي أردين).
1414االقتصــار عــى النــوم  3ســاعات فقــط كل  24ســاعة ،ويف
حــال ضــرب البــاب علينا الهنــوض يف حال النــوم ،ومن ال
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9 .9مل يســمحوا لنــا حبمــل كتــب األدعيــة وال القــرآن أو التــرب
للصالة ،حيث كان حممد حســي (شرطي أردين) مينعنا من
الصــاه واألذان عــى الطر يقة الشــيعية ،وعنــد رؤ يته ألحد
يقــوم بأداء الصالة يضربه ضربــا مبرحا ،وكان يرغمين أيضا
عىل ترك مذهيب واعتناق مذهبه.
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يهنــض يعاقــب بالضــرب قــرب الثالجه ،حيــث حصل يل
ذلك.
1515الركض ذهابا و إيابا عند الذهاب إىل احلمام ،والســماح لنا
بقضاء احلاجة ملدة دقيقتني فقط .ويف إحدى املرات؛ كسر
الشرطي األردين حممد حسين الباب عيل.
1616عدم السماح لنا باستخدام البطانيات وقت النوم.
1717إيقاف املكيفات و إبقاؤنا يف احلر إىل حد التعرق.
1818اإلجبــار عــى تبليــل املالبــس الــي نرتدهيــا ،والدخــول يف
الغرفة مع درجة التكييف عىل  16درجة.
1919اإلجبار عىل التذلل وتقبيل أحذية الشرطة والضباط ،وكان
الشــرطي األردين خالــد جيبرنــا عــى رفــع القمامــة مــن عىل
طاولة املكتب.
2020املنــع مــن نشــر املالبــس يف حــال غســلها ،و إجبارنــا عــى
وضعها داخل اخلزانة حىت تتعفن.
2121عدم السماح لنا بشراء املالبس من الكانتني.
2222اإلجبــار عــى ترديد الســام امللكــي ،ورفع شــعارات مؤ يدة
للنظام من قبل شرطة املبىن ،وهذا ما حدث يل بالضبط .

برير عيسى حبيب
ال صالة ..ال استحمام
العمر 24 :عاما
احلكم 5 :سنوات
املنطقة :مساهيج
بتار يخ  10مارس 2015م مت نقيل إىل املبىن رقم  10مع “وجبات”
من الضرب واإلهانات والشتامئ.
وبتار يــخ  11مــارس قاموا حبالقيت قســرا ،وتعرضــت للضرب مع
جمموعة من النزالء ،وأجبرنا عىل الزحف عىل البطن ملســافة  10أمتار
تقر يبــا ،وكمــا أجبرنا عىل االســتحمام باملالبس وباملــاء البارد يف ظل
اجلو البارد ،وأرغمونا عىل ترديد شعارات متجيد وتعظمي لنظام الدولة،
مــع ترديد شــعار باللهجــة األردنية“ :أنا مش زعمي ســيدي أنا أرنب”،
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بإشــراف ضباط “حبر ينيــن” وأردنيني ،ومهنم( :ناصر خبيت ،حســن
جاســم ،عيــى اجلــودر ،عبداهلل عيــى ،حممــد عبداحلميد ،عيىس
اليــايس ،باســم احلنطــي ،ثامــر العجرمــي ،حممد حســي عابــد ،بالل
محايده ،خالد املسترحيي ،وتيسير).

ال صالة ..ال استحمام

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
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وكنــا موجوديــن يف غرفــة ال توجــد فهيــا أدىن مقومــات العيش،
حيث منعونا من الصالة بالوضوء ،ومن االستحمام بأدوات النظافة.
وذات يــوم مــن شــهر مــارس؛ كنت مر يضــا ،وقد أومهــوين بنقيل
للعيادة ،ومت إخراجي من الغرفة إىل الســاحة ،فتفاجأت بأن الشرطة
تأمرين بأن أقابل اجلدار .وبعد  10دقائق من الوقوف حتت الشمس؛
أمــروين بــأن أمــأ بقعة مــاء بالتراب ،و إال ســأ كون “عبــرة لغيري من
النــزالء” ،ومت شــتمي بـ”اخلــرة” وغيرها مــن الكلمــات النابية ،إىل أن
ســقطت مــن اإلعيــاء ،ومل أنقل إىل العيادة بــل مت إرجاعي إىل الغرفة
مع “كوكتيل” من الضرب واإلهانات.
ويف كل ليلــة يــأيت الوكيــل حممــد حســي ،ورئيــس عرفــاء ســامر
اجلبوري ،مع جمموعة من القوات اخلاصة؛ و يقومون بضربنا أثناء ذهابنا
وعودتنــا مــن و إىل احلمــام ويف أقــل من دقيقــة ،مع احلرمــان من النوم
لفترات طو يلة ،والوقوف املستمر .ومل تكن توجد لدينا أدوات صحية،
حيث أصبنا بأمراض جلدية ومت إجبارنا عىل التمار ين العسكر ية وقت
الصالة ،وترديد األغاين اجلنسية ،والرقص املهني للكرامة.

توفيق يوسف عبدالوهاب الطويل
الصعق بالكهرباء
العمر 26 :عاما
احلكم 7 :سنوات
املنطقة :سترة
يف تار يــخ  10مــارس 2015م ،ومــع اقتحــام (قــوات) مكافحــة
الشــغب مبــى رقم  ،4مهــوا بالدخول للعنابر غرفة تلــو األخرى ،حىت
وصلوا إىل غرفتنا ،وباشــروا باالعتداء علينا بالضرب املبرح باستعمال
اهلــراوات والعــي ،وقامــوا بإخراجنــا عبر الضرب من عنبــر رقم  1إىل
باحة اإلستقبال ،ومجعونا فوق بعض وحنن أ كثر من  95نز يال.
وبعــد فترة ،أمرونا بالذهاب ناحيــة امللعب اخلارجي ،وكان مليئا
بعناصــر وزارة الداخليــة الذيــن كانــوا يقفــون يف صفــن ،وكنــا منر من
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خالهلم والضرب عىل أشــده عىل رؤوســنا وظهورنا ،إىل أن وصلنا إىل
امللعــب اخلارجــي ،حيــث كان عــدد كبير مــن الســجناء ملقيني عىل
األرض وقــوات الشــغب تعتدي علهيم بالضرب .حيهنــا أوثقوا أيدينا
بقيد بالستيكي (سير كليب) من اخللف ،وتركونا إىل اليوم الثاين عىل
هذه احلال ،مقيدين ونفترش األرض ،ومن غير الســماح لنا بالنوم أو
الذهاب إىل احلمام.

الصعق بالكهرباء
ويف تار يــخ  11مــارس 2015م مت أخــذي عند الســاعة اخلامســة
مساء مع اثنني من النزالء إىل مكتب املبىن ،حيث اعتدوا علينا بالضرب
املبىن وملدة ساعة تقر يبا ،مستخدمني مجيع أنواع التعذيب وفنونه .فقد
قاموا خالل ذلك بصعقنا بالكهرباء عدة مرات ،ومازال آثر ذلك باق إىل
يومنا هذا .بعدها ،وعىل أثر الضرب والشمت واإلهانات؛ مت إخراجنا من
املنىب ،وأجبرونا عىل الركض باجتاه مبىن رقم  10ورجال وزارة الداخلية
ّ
يوجهــون إلينــا الضربات عىل طول الطر يــق ،وما أن وصلنا املبىن حىت
صدمنا حال النزالء هناك ،حيث التعذيب عىل أشــده يف باحة املبىن.
أخــذوين للحالقــة ،وما أن حلقوا رأيس بطريقة مهينة حىت اهنالوا عيل
بالضرب ،وضموين مع جمموعة السجناء املعذبني ،وقاموا بإجبارنا عىل
ترديد عبارات خملة باآلداب ،وشــم أنفســنا ،وكانوا خالل ذلك يغرقونا
باملاء البارد و يسهتزؤون بنا حىت مت إدخالنا عند الساعة  11مساء إىل
غرف املبىن ،اليت كانت حيهنا غير مفروشة وال تصلح لإلقامة.

أربعون يوما ..في مبنى 10

يف تار يــخ  20أبر يــل 2015م ،مت نقــي إىل مبــى رقــم ( 2عنبــر
العــزل) ،ومــا أن وصلنــا املبــى اجلديد حىت هجم علينا شــرطة الدرك
األردين ،وقامــوا باإلعتــداء علينــا وملــدة تز يــد عــى النصــف ســاعة،
وخــال التعذيــب أجبروا أحد نزالء مبىن  2ـ والذي يزن أ كثر من 150
كيلــو ـ بالوقــوف عيل وأنــا ملىق عىل األرض ،والــدوس عىل بطين ،مما
سبب يل التقيؤ عدة مرات.
وقد كنت قبل تار يخ  10مارس 2015م؛ أتعالج يف املستشىف مع
استشاري الباطنية عن مشاكل يف معديت ،ولكن بعد نقيل إىل املبىن
مت إلغاء كل مواعيدي (الطبية) .وجراء التعذيب ،وعدم الســماح يل
بالذهــاب للحمام لقضاء حاجيت بشــكل طبيعي ومنتظم؛ تضاعفت
عيل مشاكيل يف املعدة اليت كنت أشكو مهنا بشدة.
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يف فتــرة األربعــن يومــا األوىل ،ومنــذ أن وضعــوين يف مبــى رقم
 ،10كنــا نعــاين من الوقــوف طو يال كل يوم ،مع احلرمــان من النوم إال
ســاعتني أو ســاعة فقط يوميا ،وبدون فراش أو أغطية نوم ،مع عدم
السماح بالذهاب إىل احلمام لقضاء احلاجة والوضوء للصالة ،وعدم
الســماح لنــا بالتكلــم مع بعضنا البعــض ،كما كانوا يغير منتســبو وزارة
الداخلية علينا ليليا و يعذبونا طيلة الليل.

جعفر عبداهلل جعفر محمد
 7ساعات متواصلة من التعذيب
العمر 28 :عاما
احلكم 15 :سنة
املنطقة :عايل
بعد وصويل ســجن جو اســتلمين الشرطي مروان (ميين اجلنسية)
وأرسلين إىل كبينة التفتيش قرب اإلدارة ألحلق شعري بالكامل ،وقام
حبلــق “حاجــي” ،ومت ضريب ضربا مبرحا من قبــل القوات اخلاصة،
وذلك عىل خلفية الهتمة امللفقة ضدي (قضية تفجير).
بعد ذلك مت نقيل إىل مبىن رقم  ،3حيث قامت الشرطة بضريب
يف غرف صغيرة مبشاركة وحدة من القوات اخلاصة .وكان معي صادق
حسني ،وحسني أمحد (وهم معي يف ذات القضية).

وبعــد ذلــك ،تكرر األمر ذاته عند نقيل إىل مبىن رقم  ،6حيث مت
أخذي إىل خيمة النزالء ،وتعرضت لوجبة من الضرب ،امتدت أل كثر
من  7ساعات من التعذيب (من الساعة  8مساء إىل  2فجرا).
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ويف الصبــاح ،مت اســتدعايئ مــن قبــل ضابــط أردين وأفــراد من
القوات اخلاصة ،ألتعرض للضرب املبرح ،وتكرر ذلك أسبوعيا.
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وبعــد هــدا األســبوع ،وبتار يــخ  30مــارس 2015م؛ مت نقــي مــع
صادق وحســن إىل مبىن رقم  10بأمر من اإلدارة ،واســتقلبنا الشرطي
حممد سليمان وحممد حمسن (من اجلنسية الباكستانية) ،ومجعة (من
اجلنســية الســور ية) ،وبالل وخالد وسامر وحممود وحممد حسين (من
اجلنسية األردنية) .وكانوا يضربوين يوميا وبشكل مستمر.
و هبــذا التار يــخ أيضــا ( 30مــارس 2015م) ،أفقــت منــذ الصباح
وحــى املســاء ،ومت إجبــاري عىل ضرب صــادق (زميــي يف القضية)
ووائــل القابنــدي ،حيــث كنا نصفــع بعضنا البعــض بطر يقــة دائر ية.
واســتمر ضــريب بداخل احلامامات أليام طو يلــة ،وأجبرت عىل تبليل
نفيس باملاء والوقف بالفنس (الساحة اخلارجية).
ويف تار يخ  1مايو 2015م (حيث يوم عيد العمال) ،جاء شرطي
مــن ســجن احلــوض اجلــاف ،ومت أخــذي إىل احلمامــات ،وحيث ال
تصورنــا الكاميــرا ،وقــام بضــريب ،وكان معــه مــن الشــرطة أيضا مجعة
(ســوري اجلنســية) وخالــد (أردين اجلنســية) ،وقامــوا بســي وســب
أهيل والتعرض للعقيدة ،وكان معهم أيضا الشــرطي الباكســتاين حممد

ســليمان ،الــذي قام بشــتمي بألفــاظ نابيــة بلغــة األردو ،وكنت أفهم
معناها ،إضافة إىل شــتمي بلغة عربية مكسرة .وكان الضرب جنونيا،
ومبختلــف أدوات التعذيــب ،حيــث ال تــزال آثــار الضــرب واضحــة
مبختلف أحناء جسمي وظهري.
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جعفر علي عون
اعتداءُّ ..
وتحرش
العمر 29 :عاما
احلكم 18 :سنة
املنطقة :مساهيج
يف تار يــخ  10مــارس 2015م؛ وعندمــا اقتحمــت قــوات النظــام
مبــى رقــم  4جبميــع أســلحهتا القمعيــة؛ قامــت باالعتــداء عــى مجيع
املعتقلــن بالضــرب املبرح بأســلحهتا واهلراوات واألعمــدة احلديدية،
خملفة إصابات بالغة يف صفوف املعتقلني ،وكنت أنا أحدهم.
وبعدها قاموا باقتيادنا إىل الفنس اخلارجي وتقييدنا من اخللف
وضربنا و إهانتنا ّ
وسب مذهبنا ،وكانت هناك جمموعة من الشخصيات
الكبيرة يف الدولة تشــرف عىل هذه االعتداءات البشــعة ،وهم الشيخ
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خليفهــة بــن أمحد آل خليفة مدير شــرطة املحافظة اجلنوبية ،والعقيد
ناصر خبيت ،والرائد حســن جاســم ،واملالزم عيــى اجلودر ،واملالزم
خالــد التميمــي ،واملــازم حممد عبــد احلميد ،وجمموعة مــن الضباط
األردنيني التابعني إىل الدرك األردين.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

وبعــد ذلــك ،قــدم أحــد شــرطة اإلدارة وبيده ورقــة مطبوعة من
اإلدارة ،وفهيا أمساء بعض املعتقلني وكان امسي من ضمن املجموعة.
فمت أخذي مع جمموعة من النزالء إىل مبىن  10والذي ّ
خصص للتعذيب
ونــزع اإلعترافات عن طر يق اإل كــراه البدين والتحرش اجلنيس .وعند
دخولنــا إىل املبــى ،قامــوا بتفتيشــنا بطر يقة مهينــة ،وضربنا ،وحالقة
شعرنا بطر يقة غر يبة ومهينة ،وأدخلنا إىل الغرف ،وأخرجنا مرة أخرى
للفنس واإلعتداء علينا بالضرب باهلراوات واألعمدة احلديدية .حيث
كانوا يضربوننا بني حني وآخر ،و إجبارنا عىل إنشــاد القصائد املؤ يدة
للنظام ،كما أهنم كانوا جيبروننا عىل ضرب بعضنا البعض ،ووضعنا يف
حاو يــات القمامــة ،وتقليد أصوات احليوانات ،كمــا أنه مت منع األ كل
والشرب علينا ملدة يومني ،مع منعنا من إقامة الصالة ودخول احلمام
وعدم معاجلة إصاباتنا اليت حلقت بنا.
وبعــد مــي عــدة أيــام ،مت اســتدعايئ يف منتصــف الليــل إىل
مبــى رقــم  4ومت إدخايل بإحدى الغــرف ،ومت اإلعتداء عيل بالضرب
مــن قبل الشــرطي فايد والشــرطي عبــد القوي وجمموعة مــن القوات
اخلاصة .وبعدها مت إرجاعي إىل مبىن  10مرة أخرى.

وبعــد مــي  40يومــا ن العــذاب يف مبــى رقــم  ،10مت أخــذي
إىل مبــى العــزل مع جمموعة مــن املعتقلني .وعند دخولنــا مبىن العزل
ّ
والتحرش
قامــت الشــرطة األردنية باالعتداء عــي بالضرب وتعر يــي
يب ،وبعدها مت إدخايل إىل غرف العزل.

وكانــوا طيلــة مــدة التحقيــق يعتدون عــي بالضــرب .وبعدها مت
إرجاعــي إىل مبــى العزل من دون عالج ،حيث كنت أنزف من أذين
وبعض أعضاء جسمي.
يف اليــوم التــايل ،كانت يل ز يارة حيث شــاهد أهــي آثار الضرب
والتعذيــب عــى جســمي ،وقاموا بتقدمي شــكوى يف وحــدة التحقيق
اخلاصة.
وبدورهــا ،اســتدعتين الوحــدة للتحقيــق ،وعىل إثرهــا مت حتو ييل
إىل الطبيب الشــرعي الذي أ كد وجود ثقوب يف طبلة األذن وجراح يف
وجهي وظهري بسبب التعذيب .قال حيهنا مسؤول الوحدة إنه بصدد
إرسال خطاب إىل إدراة السجن ملنعهم من اإلعتداء عيل مرة أخرى.
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بعــد مــي أســبوع تقر يبــا مت اســتدعايئ يف منتصــف الليل إىل
مبــى اإلدارة بأمــر مــن املــازم حممــد عبــد احلميــد ،وقــام بضــريب مع
جمموعة من الشرطة ،وهم العر يف حممد رضوان ،والشرطي صالح و3
وكالء مــن الشــرطة األردنية ،حيث قاموا بالتحقيــق معي يف أحداث
ّ
وتضمن التحقيق حول خروج املســيرات
ال ختص أحداث الســجن،
والتحر يض عىل كراهية النظام.
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ويف اليــوم التايل مت اســتدعايئ إىل مبــى اإلدارة من قبل املالزم
حممــد عبــد احلميــد ،وقــام باالعتــداء عــي مــع جمموعة من الشــرطة
بســبب تقدمي شــكوى للوحدة اخلاصة ،وبعد ميض عدة ساعات مت
إرجاعي مرة أخرى إىل مبىن العزل .وبني فترة وأخرى يمت اســتدعايئ
إىل اإلدارة للضرب والتحقيق.
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وبعــد ميض شــهر ين مت إرجاعي إىل مبــى  10الذي يطلق عليه
السجناء مببىن التعذيب ،ليستمر فيه التعذيب جمددا.

جالل عباس حسن العصفور
مباغتة القوات المتوحشة
العمر 22 :عاما
احلكم 38 :سنة
املنطقة :الدراز
يف يوم الثالثاء املوافق لتار يخ  10مارس 2015م ،وبينما كنت يف
مبىن رقم  ،4غرفة رقم  ،9مسعت بنبأ دخول قوات الشغب إىل املبىن،
فســألت عمــا جيري ،وما كــدت أمسع اجلــواب حىت باغتتنــا القوات،
وأخرجونــا مــن العنبــر ،وأقامــت القــوات صفــن ،وأخــذوا يضربوننــا
باهلــراوات واألســاك الكهربائية واآل الت احلديدية والــركل باألرجل،
حــى وصلنــا إىل الفنــس الواقــع عند عنبــر رقم ( )5مــن نفس املبىن،
ووضعونا يف الفنس ،وكان صراخ النزالء يعلو ،والتعذيب املمهنج ينال

من كل أجسادهم.
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لقــد شــاهدت العديد مــن اإلصابات ،بــن اخلطيرة واملتوســطة،
وال مــن راحــم علهيم! واســتمر احلال بنــا قرابة ثالثة أيــام وحنن يف هذا
“الفنــس” ،حيــث ال غطــاء يقينــا مــن حــرارة الشــمس ،أو مــن شــدة
البرودة .ومت منعنا من الذهاب إىل احلمام لإلستحام أو لقضاء احلاجة،
وكان كل من حيتاج إىل احلمام يضطر ألن يتغوط أو يتبول عىل نفسه،
أو يف نفس الفنس ،مما تسبب يف انتقال أمراض وبائية.
وذات يــوم ،وقــد يكون اليوم الثالث أو الرابع (من أحداث ســجن
جــو)؛ طلبــت من الشــرطة الذهــاب إىل احلمام ،وقد أخذين الشــغب
وضربوين وعذبوين وأهانوين بكل الوسائل التعذيبية فقط ألنين طلبت
الذهــاب للحمــام ،فــدارت بيــي وبيهنــم مناقشــة عــى ذلــك ،فقاموا
بأخذي مع حممد ســرحان وعبداهلل مكي عيىس وســيد حســن ســيد
أمني ،حيث ضربونا وعذبونا ملدة ساعة أو أ كثر تقريبا ،وحلقوا رؤوسنا
بشــكل مهني جدا ،وجعلونا نقف عىل رجل واحدة طيلة هذه املدة،
وكان الضرب يتركز عىل الرؤوس واألرجل والظهر ،ومل يتوقف الضرب إال
وبشكل غز ير من رأس عبد اهلل مكي.
عندما خرج ّالدم
ٍ
والــذي كان يشــرف عــى هذا التعذيــب هم ثالثة مــن الضباط
األردنيــن ،باإلضافــة إىل ضابط حبر يين ،ومســؤول املخازن عبد اهلل
الدوسري.

أحداث مختلفة في مبنى 10
وبعــد ذلــك ،أىت أمحــد الكاتب ومــن معه ،ومت أخذنــا إىل مبىن
 ،10وعند وصولنا املبىن وقعت لنا أحداث خمتلفة ،وهي كالتايل:

2 .2يف ليلة من الليايل ،ويف مناوبة الوكيل حممد ورئيس العرفاء
ســامر ،وكل من الشــرطة حممد ميرزا ،حممد مجال و إحسان؛
أخــذوين عند الثالجة واليت تقــع يف العنبر رقم ( )2وحتديدا
بالقــرب مــن الثالجة ،واليت مساها املعتقلــون مبكتب (،)99
حيــث عذبونــا أقــى أنــواع التعذيــب ،هــذا باســتثناء لغة
الهتديد والوعيد.
3 .3ويف يــوم مــن األيــام ،دخلت علينا قوات الشــغب وحنن نيام
يف الغرفــة ( )7مــن العنبــر رقم ()1؛ حيــث كان أحد مصابيح
الغرفة ال يعمل ،وأخذونا بالكامل إىل خارج الزنزانة ،واهتمونا
بتعطيلها ،وكان هذا يف مناوبة رئيس العرفاء خالد ،والشرطة:
مجعة وقايد والشرطي اليمين رضوان ،حيث عذبونا وأغرقونا
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1 .1عنــد وصولنــا كان هناك ضبــاط مدنيون حبر ينيــون ،حيث
ســألونا عــن قضايانــا ،ومــن أيــن حنــن ،وكــم عدد ســنوات
أحكامنــا ،وبــدأ مسلســل التعذيــب الــذي تضمــن الضرب
والركل والوقوف عىل األرجل وسكب املاء البارد علينا ،هذا
عدا عن اإلهانات ،ســواء تلك اليت تطال املعتقد أو غيرها،
واستمر مسلسل التعذيب أ كثر من ثالثة أشهر.
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باملياه الباردة ،وأوقفونا أل كثر من ثالث ساعات ،مع احلرمان
من احلمام ،وغيرها من أساليب التعذيب.
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باإلضافة إىل ذلك ،تعرضنا للضرب من قبل قوات الشغب ،ويف
مــرة مــن املــرات؛ جاء الوكيل حممــد زكر يا مع الوكيل األردين املســؤول
عىل العيادة ،والذي يسمى زهير ،حيث دخال علينا الزنزانة ،وعذبونا
بالضــرب والــدوس عــى األجســاد والتعذيــب باألســاك الكهربائيــة
حبجــة أنــه يوجــد عــى اجلــدران بعــض الكتابات ،مــع العلــم بأنه ال
يوجــد أي نــوع من أنواع الكتابة عىل اجلدران ،خصوصا وأن األقالم
ممنوعة ،وكذلك الدفاتر (الكراسات).
4 .4لقــد نلنــا الكثيــر الكثيــر مــن أســاليب التعذيــب! واليت مهنا
احلرمــان مــن النــوم أليــام ،واحلرمان مــن الذهــاب للحمام.
وعــى فرض الســماح للذهــاب إىل احلمام؛ فإنــه تكون لنا
دقيقــة فقــط لقضــاء احلاجة ال غير ،أو مخــس دقائق فقط،
تشمل قضاء احلاجة واإلستحمام وغسل الثياب أو الوقوف
عــى األرجــل لســاعات طو يلــة ،وتصل يف بعــض األحيان
لثالثــة أيام متواصلة ،وكذلك إغراق األجســاد باملاء البارد،
وســرقة طعامنا حىت نبىق دون طعام أو شــراب ،وغيرها من
مسلسالت التعذيب.

حسن عبدالغني علي فرحان
شتائم ..وسباب
العمر 22 :عاما
احلكم 15 :سنة
املنطقة :سترة
اقتحمت قوات كبيرة من شــرطة ســافرة مبىن رقم  4حيث كنت
معتقال فيه ،وبدأو باستخدام القنابل الغاز ية املسيلة للدموع والقنابل
الصوتية واهلجوم باهلراوات علينا.
أخرجونــا مــن الغرفــة بالضــرب ،وأمرونــا بالركض باجتــاه امللعب
اخلارجــي ،وعــى طــول الطر يــق كنا نتلــى الشــتامئ والضربات ،حىت
أصبــت بضربة عــى رأيس أفقدتين الوعي وأصابتين بدوار يف الرأس،
حيــث نقلــوين إىل امللعــب اخلارجــي .وأمرونا باجللــوس عىل األرض

ورؤوسنا عىل األرض .وبقينا لساعات عىل وقع الشتامئ والضربات.
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بعدهــا اضطــررت إىل طلب احلمام الذي قوبــل بالرفض ،وبعد
إحلاحي مت سحيب و إجباري عىل التبول وأمام اجلميع .ومع اضطراري
بــادرت إىل التبــول ،حىت ســحبين أحــد العناصر األمنيــة من اخللف،
وقبل أن انهتي ،مما تسبب يف التبول عىل نفيس .أرجعوين إىل مكاين
بعد وجبة من اللمكات والصفعات ،وأبقوين يف مكاين حىت الســاعة
الثامنة مساء ،حيث أىت أحد أفراد اإلدارة مناديا عىل امسي ،فهنضت
ومت اقتيادي مع جمموعة من السجناء إىل مبىن رقم .10
وعنــد الظهــر بتار يــخ  11مــارس 2015م ،وعــى وقــع الصــراخ
والضجيــج إثــر التعذيب ،أىت دور غرفتنا ،حيــث جاءت جمموعة من
قــوات الشــغب وأخرجونا بالضــرب والشــتامئ إىل الباحــة اخلارجية،
وكان التعذيــب عــى أشــده عــى بعــض الســجناء ،ومت أخــذي إىل
دورة امليــاه ،حيــث أجبروين عىل اإلســتحمام مبالبيسّ ،
ومهوا بتوجيه
ّ
اللمكــات والشــتامئ وأنــا حتــت املــاء ،ومــا أن أخرجــوين حــى أخذوا
حبالقة شــعري ّ
مســببني يل إصابات يف رأيس .وبعد احلالقة ،بدأت
جولــة أخــرى طو يلة من الضــرب باهلراوات والــركل ،وبعدها أدخلونا
الغرفة جمددا.
وقــد أجبرونــا عــى الوقــوف قبالــة املكيــف وحنن مبللــون ملدة 7
ساعات وحنن نردد الشعارات املؤ يدة للنظام احلاكم ،حىت بح صوتنا
وخــارت قوانــا .وكان ذلك يف ظل الصراخ واآلهــات القادمة من فناء

الباحة اخلارجية والذي أدخلنا يف حالة نفسية من ترقب املجهول.

شتائم وسباب
يف تار يخ  18مارس 2015م وعند الســاعة الواحدة مســاء ،طلب
زميل يل يف الغرفة الذهاب إىل دورة املياه وذلك لغسل يديه ،حيث كنا
للتو انهتينا من وجبة الطعام ،فجاء الرد بأن احلمام ممنوع .بقينا مصر ين
عــى الذهــاب إىل احلمام ،وما هي إال حلظــات حىت دخلت علينا قوة
مكافحة الشغب وشرطة اإلدارة ،واهنالوا علينا بالضرب ومهوا بإخراجنا
إىل الباحــة اخلارجيــة للمبــى ،وكنا حــوايل  17ســجينا ،وقاموا بتوجيه
كافة أنواع الشتامئ والسباب ،فيما كانت عصهيم ال تتوقف عن ضربنا،
وعمدوا إىل ضرب رؤوسنا باحلائط ،وتفننوا بتعذيبنا.
أمــا زميــي حممــد ميــرزا ،فقد نــال احلصــة األ كبر لكونه ســبقنا يف
طلــب احلمــام .فقــد مت إخــراج حممــد وهو مقيــد اليدين مــن اخللف،
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بعدها ،اقتحمت ّقوة من الشغب غرفتنا ،واهنالوا علينا بالضرب،
وكانــوا يســهدفون األعضــاء التناســلية ومنطقــة الوجــه بالضربــات،
وقاموا باقتيادنا إىل الباحة اليت كانت تعج بالصراخ واهلتافات؛ حيث
أمرونا باجللوس عىل األرض قبال احلائط ،وأمرونا باإلنظمام للسجناء
الذيــن كانوا خيضعون لوجبــة التعذيب ،حيث كانوا يلطمون وجوهنا
باحلائط بني الوهلة واألخرى ،حىت قاربت الساعة  11مساء ،حيث
مت إدخالنا بالضرب إىل غرفتنا.
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وأربعة عناصر من قوات الشغب تزحف به عىل بطنه ،ومت اقتيادنا إىل
مبىن اإلدارة ،وطيلة املســافة كانت األمطار تتســاقط علينا ،والضرب
ال يتوقــف ،إىل أن وصلنــا اإلدارة ،حيــث وضعونــا يف كابينــة جمــاورة
ملبــى اإلدارة وحتت املراقبة املشــددة ،واإلهانات متواصلة .بقينا ملدة
 4ســاعات ،وشهدت ســقوط اثنني من السجناء إثر نوبات صدر ية،
حيث كانوا يعانون ما بني الربو والديسك .وعىل إثر السقوط ،أرجعونا
إىل مبىن رقم  ،10وكأن شيئا مل حيصل!
يف تار يــخ  25يوليــو 2015م ،وعند الســاعة الثانية مســاء ،طلبنا
الذهــاب إىل دورة امليــاه ،فــكان الــرد عبــارة عــن صــراخ من شــرطي
باكســتاين يدعى ســليمان .وحــن أصر بعض الســجناء املرىض عىل
الذهاب إىل احلمام؛ حضر مجع من شرطة اإلدارة ،ومت إخراج السجناء
الذيــن طلبــوا الذهاب إىل احلمام ،وكنت أنا أحدهم ،ومت اقتيادنا إىل
الباحة اخلارجية ،وكنا قرابة  16ســجينا ،ومت نقلنا إىل مبىن اإلدارة يف
بــاص ( 16راكــب) باجتاه مبــى اإلدارة ،وما أن وصلنــا حىت مت إطفاء
مكيف الباص علينا ،وقام الشــرطي ســلمان (ميين اجلنســية) بإغالق
النوافذ كلها يف الباص الذي كان يغص بالسجناء.

ساعة في الباص ..إخماد األنفاس
بقينا يف الباص قرابة الســاعة ،وهي كانت كافية إلمخاد أنفاســنا
بســبب تناقــص األوكســجني .ومع صعوبــة التنفس؛ أصبت بتشــنج

•خالل الثالثة شهور األوىل اليت بقينا فهيا يف مبىن  10تفننوا
يف اساليب تعذيبنا واليت من ضمهنا:
•بقينــا أليــام عديــدة ننــام عــى األرضيــة واحلديــد يف غــرف
التوجد فهيا فرش وأغطية للنوم.
•منعنا أليام من تناول الطعام واملاء.
•اليســمح لنــا بالذهــاب للحمــام إىل مرتــن يف اليــوم وملــدة
التتجاوز الدقيقة.
•منعنا من الصالة والصوم لعدة أيام.
•اجبرنا عىل الوقوف لساعات طو يلة وبعض األحيان أليام.
•اجبرنــا عــى عدم النــوم واإلقتصار عىل النوم ملدة ســاعتني
يف اليوم.

229

زفرات
انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

وفقــدان التركيــز ،وســقطت مغشــيا عــي .قــام زمــايئ باإلســتنجاد
بالشــرطة اليت حضرت بدورها ،وقامــوا بالضحك علينا ،وأنزلوين من
البــاص ،وقامــوا بالتمثيــل يب وأنــا ملىق عــى األرض .بعدهــا مت نقيل
إىل عيــادة املركــز ،حيث قاموا باالعتــداء عيل بالضرب هناك من قبل
بعض الشرطة واملسعفني ،وما أن انهتى جر يان املغذي واألوكسجني
حــى مت نقــي إىل مبــى اإلدارة ،وبقيــت حيهنا ملــدة  15دقيقة كانت
مليئــة بالهتديد مــن قبل املالزم األول حممد محيد معروف .مث مت نقيل
للمبىن بعد رحلة تقارب  7ساعات.

•منعنــا مــن اإلتصــال خالل  15يــوم األوىل وبعدهــا مسح لنا
باإلتصال ملدة دقيقة يف األسبوع.
•منعنا من ز يارات األهل وملدة شهر كامل.
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•الغية كل مواعيدنا يف املستشىف ومنعنا من تليق العالج.
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•منعنــا مــن الســباحة ملدة شــهر ممــا أدى إىل تفــي امراض
جلدية يف املنىب من ضمهنا “اجلرب”.
•منعنا من إســتخدام املواد الصحية األساســية ملدة تز يد عن
شهر.
•اجبرنــا عــى عمــل بعــض احلــركات العســكر ية والتمار يــن
الر ياضية الشاقة.
•اجبرنا عىل تقليد حركات واصوات احليوانات.

ً
•اجبرنــا عــى ترديد الشــعارات املؤ يدة للنظــام يوميا وملدة 3
شهور.
•اجبرنا عىل الغناء والرقص وتقدمي بعض العروض الهبلوانية
للشرطة.
•اجبرنــا عــى األنبطــاح عــى بطوننــا يف الباحــة اخلارجيــة
ساعات الظهيرة.
•اجبرنــا عــى الســباحة باملالبــس والوقــوف طيلــة الليل يف

البرد.
•بقينــا طيلــة  3شــهور تفتش غرفنا كل يوم مــن أجل اإلهانة
والعقاب.

•منعنــا مــن الصــاة عــى الطر يقــة اجلعفر يــة و إجبارنــا عىل
الصالة بالطر يقة السنية.
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•منعنــا من رفع األذان بالطر يقــة اجلعفر ية واجبارنا عىل رفعه
بالطر يقة السنية
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حسن عبدعلي إبراهيم الخزاز
زحف على البطن 20 ..مترا
العمر 47 :عاما
احلكم 20 :سنة
املنطقة :سترة
يف تار يخ العاشر من مارس 2015م دخلت علينا القوات اخلاصة
مببىن رقم  1وذلك عند قرابة الساعة التاسعة ،ومت إخراجنا من الغرف،
واهنالوا علينا بالضرب باســتخدام اهلروات ،وجروين من الغرفة باجتاه
الســاحة ،وقامــوا بضريب عىل الرأس والرجــل واليدين والظهر ،من ممر
العنبر إىل الســاحة ،باســتخدام اهلراوات .وحني وصلت إىل الساحة؛
انزلــوين منبطحــا عىل األرض ،واهنالوا عيل بالضرب أيضا ،مما ســبب
يل نز يــف يف يدي اليســرى ،وانتفاخ وكدمات يف اخلنصر والوســطى،

وأدى ذلك إىل أن يسبب يل تشوه ال يزال أثرمها ،كما تسبب الضرب
يف االنتفــاخ أعــى العني اليســرى والرأس ،وبعد ذلــك مت اقتيادي مع
 20شخصا حفاة األقدام إىل مبىن رقم .10
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زحف على البطن 20 ..مترا
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يف اليوم التايل ،مت إخراجي من الزنزانة ،ومت حلق رأيس وحلييت،
وأجبروين عىل الزحف عىل بطين ملسافة  15-20مترا ترافقها ضربات
باهلــروات والــركل ،ومت إجبــاري عــى تبليــل مالبــي باملــاء البــارد،
وبعدها جعلونا جالســن مقابل اجلدار ملا يقارب األربع ســاعات ،مع
االستمرار يف الضرب باهلراوات وتعمد سكب املاء البارد.
وكانــوا جيبروننــا عــى ترديــد شــعارات متجيــد وتعظــم لـ”امللــك”
وحاشيته.
ومن الشرطة الذين تعرفت علهيم أثناء الضرب :حممد سليمان،
والشــرطي صالــح اجلهين ،وبعض أفــراد اخلاصة كانــوا أردنيني ،ومن
الشــرطة األردنيني :بالل وتيســير وبســام وفارس ،ومن الضباط الرائد
حسن جاسم.
اســتمر هذا املهنج من التعذيب ملا يقارب  3شــهور ،وخالل هذه
املــده كان الوكيــل حممد حســي عابــد يفرض علينا اســتعمال احلمام
فقــط مرتني كل  6ســاعات ،ومــرت علينا بعض الفترات مت الســماح
باستعمال احلمام مرة واحدة كل  12ساعة ،وكان الوكيل حممد حسين

يضربين عىل الظهر عند خروجي ودخويل احلمام ،ويف حال التأخر يف
احلمام كان يأخذنا إىل الثالجة ،حيث يمت ضربنا ب”اهلوز”.

وكان الوكيــل حممــد حســي عابد جيبرنــا عىل الوقوف لســاعات
طو يلة ،وعدم الســماح لنا بالنــوم أيضا ،وكان هذا التعذيب متواصال
مع مناوبة عمل كل من :تيسير وبالل وحممد سليمان.
كل ذلــك بــدأ حلظــة وصولنــا مبــى رقــم  .10مل منتلــك بطانيات
وال فــراش للنــوم وال وســادة ،وأجبرونا عــى النوم فوق أســرة حديدية
ملــدة  3أيــام ،وكذلــك منعونا من األ كل والشــرب ،وكانــوا جيبرونا عىل
االنبطاح عىل البطن واليد فوق الرأس ملدة زمنية طو يلة ،و يمت ضربنا
ب”األهــواز” والتلفــظ علينا بألفاظ مهينة .ومن قــام بذلك هي ذاهتا
املجموعة املذكورة أعاله.
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ويف إحدى املرات ،وأثناء أخذنا لالتصال باألهايل ،ضربين عىل
وجهــي كل مــن الشــرطي فارس والشــرطي زهير .وكانــوا جيبروين عىل
أداء التحية العســكر ية للعر يف شــاكر (أردين اجلنســية) ،و يرغمونين
عىل خماطبته بعبارة“ :سالم سيدي الزعمي”.

حسن نادر علي أ كبر
ساعات من القيد
العمر 24 :عاما
احلكم 31 :سنة
املنطقة:
يف تار يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م ،اقتحمــت قــوة كبيــرة من
قوات الشغب مبىن رقم  2باستعمال القوة املفرطة.
كانــت ســحب الدخــان املســيل للدمــوع ختنقنــا ،ومــع شــعوري
باالختناق هامجتين جمموعة من الشــرطة بالضرب املبرح ،مستخدمة
اهلــراوات .ومت إخراجنــا مــن املبــى إىل امللعــب اخلارجــي .مل يتوقــف
الضــرب هنــاك ،بــل مت إجبارنــا عــى اجللــوس عــى ركبنا ،فيمــا كان
الضــرب يهنــال علينــا من كل جانب ،وبعدها مت اســتدعايئ من قبل

شــرطي اإلدارة ،إىل غرفــة التلفــاز ،حيــث كان املــازم عيــى اجلودر
بانتظــاري ،ومــا أن دخلــت حــى هــم بالتحقيــق معــي ،وباغتــي
بالصفعات عىل الوجه مع سيل من الشتامئ.
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 5ساعات مقيدون في الملعب
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يف التار يــخ نفســه ،وبعــد أن أمضينــا قرابــة اخلمــس ســاعات،
مقيديــن يف امللعــب اخلارجــي؛ طلبــت الذهــاب إىل دورة امليــاه مــع
جمموعــة من النــزالء ،ولكهنم رفضوا طليب ،وبعــد إصراري مت إدخالنا
املبىن ،ومن مث قاموا بإيداعنا يف غرفة صغيرة ،عرضها متران وطوهلا 5
أمتار ،واهنالوا علينا بالضرب املبرح ،كما مت رش الفلفل يف وجوهنا.
يف اليوم نفســه ،وعند الســاعة  11مساءّ ،مت إدخالنا إىل العنابر،

وما أن دخلنا حىت أصبنا ّ
بالصدمة من حال العنبر ،حيث مت تكسيره
مــن قبــل قــوات مكافحــة الشــغب ،ومت إتــاف مالبســنا وأغراضنــا
الشــخصية ،وطال التخر يب الترب احلســينية اليت تعرضت للتكسير،
كما مت متز يق املصاحف ورمهيا عىل األرض.
يف تار يخ  11مارس 2015م ،حضر شــرطي اإلدارة ونادى بأمساء
جمموعــة مــن النــزالء ،وكان امســي بيهنــم ،ومت نقلنــا إىل مبــى رقم 10
حماطني باالعتداء والضرب من قبل قوات الشغب ،وبإشراف املالزم
أمحد خليل.
وصلنــا املبــى ومت إدخالنــا عــى وقع الصــراخ والتعذيــب ،حيث

شــاهدت جمموعــة مــن الســجناء وهــي تتعــرض للتعذيــب .حيهنــا،
أخذين أحد أفراد الشرطة ،وبدأ حبالقة شعري بطر يقة ساخرة بقصد
االســهزاء يب ،وبعدهــا أخــذوين إىل احلمــام ،وكان يف انتظــاري 3
ضبــاط وجمموعة من قوات الشــغب ،الذين أغرقــوين باملياه ،واهنالوا
عيل بعدها بالضرب ملدة  20دقيقة ،وبعدها مت إدخايل إىل الغرفة.

وبعــد تغطية وجهي ،أجلســوين عىل كريس عــى ركبيت ،ووضعوا
رأيس بني فخدي أحد عناصر الشرطة ،وشرعوا جبلدي بـ “كيبل” سلك
حنــايس عىل رجيل ،وملدة نصف ســاعة ،كانت كافية إلســالة الدم من
رجــي ،ونزع اعترافات مين باإل كراه ،حيث أجبروين عىل وضع بصميت
عــى أوراق ال أدري مــا حمتواهــا .بعدها نقلوين إىل اإلدارة ،وحيهنا قال
يل الضابط عيىس اجلودر“ :ملاذا يعين مل تعترف منذ البداية؟ جيب أن
نعاملك مثل احليوانات .يا محار!” وبصق يف وجهي ،بعدها نقلوين إىل
املبــى مــرة أخرى ،وما أن دخلنا حىت قام شــرطي اإلدارة بالتحدث مع
وكيل املناوبة يف املبىن ،الذي بدوره اســتدعى يل قوات الشــغب اليت
كانت متمركزة قبالة مبىن  10واعتدوا عيل بالضرب.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

بعــد حوايل  20يوما ،ويف ســاعة متأخرة مــن الليل ،مت نقيل إىل
اإلدارة ،حيــث حقــق معــي عدد مــن الضباط ،وهم :عيــى اجلودر،
خالــد التميمــي ،وحممــد عبداحلميد .ســألوين عن مفتــاح عنبر العزل
فأجبــت بــأين ال أعلــم ،فأخرجــوين بعــد الشــم إىل كبينــة التفتيــش
املجاورة لإلدارة.
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وبعــد حادثة اإلدارة ،وملدة ثالثة أيام ،كانت املناوبات “تتفنن”
يف تعذيــي ،حيث كانــوا يف كل صباح خيرجوين من الغرفة و جيبروين
عىل الســباحة مبالبيس ،ومن مث يأمرونين بالوقوف عىل رجل واحدة
مع رفع اليدين لألعىل ووجهي مقابل اجلدار ،وذلك إىل مدة تصل 4
ساعات يوميا.
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داخل حاوية القمامة
ويف إحــدى الليــايل ،متــت مدامهة غرفتنا من قبــل الوكيل حممد
حســي زكر يا (أردين اجلنســية) وطلب منا اإلنبطاح عىل بطننا ووضع
أيدينــا عــى رؤوســنا ،وبعــد مرور عشــر دقائــق أىت بصحبة الشــرطي
إحســان (باكســتاين اجلنســية) والذي يزن ما يقارب  170كيلو جرام،
وأمره بالسير علينا ،وبعدها هم الوكيل جبلدنا ب”اهلوز” عىل ظهورنا.
وقــد أجبــروين عدة مرات عــى الدخول يف حاو يــة القمامة ،مع
ترديد شعارات موالية ل”امللك” والنظام.
ويف  25يوليو 2015م ،أيقظين الشــرطي حممد سليمان من النوم،
ومت أخذي إىل اإلدارة مع جمموعة من السجناء ،وعددهم يقارب 16
شخصا .وأجلسونا يف باص صغير حيث كان يقف السجناء يف قبال
اإلدارة.
يف داخــل الباص ،قام الشــرطة بإغــاق املكيف وأغلقوا النوافذ
علينا وملدة ســاعة ،وخالل هذه الســاعة كانت كافية خلمد أنفاســنا

يف حماولة لقتلنا ،وبعد ســقوط اثنني من الســجناء مغيش علهيم ،مت
نقلنــا إىل بــاص أ كبــر ومهــوا بإنزالنا واحدا تلــو اآلخر إىل مبــى اإلدارة
ألخــذ “وجبــة” جديــدة من التعذيب بســبب طلب بعض الســجناء
الذهــاب إىل احلمــام .وكانت هذه احلادثة بإشــراف املالزم أول حممد
عبداحلميد (حبر يين اجلنسية).
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حسن يوسف حسن ابورويس
العمر 24 :عاما
احلكم 18 :سنة
املنطقة :شهركان
بتار يخ  10مارس 2015م ،دخلت قوات الشغب الغرفة اليت كنا
فهيا يف مبىن  ،4وقاموا باإلعتداء علينا بالضرب باهلراوات و”األهواز”،
ومت تقييدنــا مــن اخللــف بشــر يط بالســتيكي ،ومت رمينــا بعضنــا عىل
البعض يف صالة .مث مت اقتيادنا إىل “الفنس” اخلارجي مع سيل من
اللمكــات والــركالت والضرب باألخشــاب واهلــراوات ،خصوصا عىل
منطقة الرأس واملفاصل.
بقينــا يف “الفنــس” اخلارجي ملدة  4أيام جالســن عىل األرض،
ومت ضربنــا وشــتمنا ،مع احلرمان من قضــاء احلاجة ،ومل يمت تقدمي أي

وجبه لنا عىل مدى يومني.
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يف فجر يوم اخلامس عشر من مارس 2015م ،مت اقتيادي من قبل
الشرطي حممد عبد القوي (ميين اجلنسية) ،وجمموعة من قوات الشغب
من “الفنس” اخلارجي ،وأدخلوين “اللنكر” ومت االعتداء عيل بالضرب
املبرح ،وحبضور الرائد بسام احلنيطي (أردين اجلنسية) .وقد مت ضريب
باهلــراوات مــع التركيــز عىل منطقــة الرجــل والظهر ،ومــن مث مت نقيل إىل
اإلدارة ،ومت ضريب هناك ،وبقيت طوال  12ســاعة وأنا حتت التعذيب.
بعدها مت نقيل إىل مبىن السجن اإلنفرادي يف سجن رقم .2
ويف صبــاح اليــوم الثــاين ،وعنــد الســاعة  8صباحــا مت نقيل إىل
اإلدارة حيــث اعتــدى عــي ضبــاط اإلدارة بالضــرب وملــدة تتجــاوز
الســاعة ،وكان من بني املعتدين العقيد ناصر خبيت ،مدير الســجن،
والرائــد حســن جاســم ،وكل مــن املالزمــن عبــداهلل عيــى ،عيىس
اجلــودر ،حممد عبداحلميد ،وأمحد فردان (حبر ينيو اجلنســية) ،وبعدها
مت نقيل إىل مبىن .10
يف يــوم األحــد  15مارس 2015م ،وبعــد أن مت نقيل إىل مبىن رقم
10؛ اســتقبلين شــرطة املبىن وقامــوا باالعتداء عيل وتقــدمي “وجبات”
تعذيب يومية ،خصوصا يف مناوبة الوكيل تيسير ،والشرطة بالل و خالد
(أردنيا اجلنسية) وحممد سليمان وحممد حمسن (باكستانيا اجلنسية).

المنع من الحمام 3 ..أيام

بشكل يومي ،عىل مدى  3أشهر ،كانوا مينعوين من الذهاب إىل
احلمام ،ما عدا مرتني يوميا ،و مبدة ال تتعدى الدقيقة الواحدة ،وكانوا
يعتدون عيل بالضرب يف الذهاب واإلياب.

مت اقتيــادي إىل اإلدارة  8مــرات خــال  3أشــهر ،ويف كل مــرة
يــم اإلعتــداء عيل بالضــرب واإلهانات من الضباط والشــرطة ،وعىل
رأسهم مدير السجن ناصر خبيت ،والرائد حسن جاسم.
يف يــوم الســبت ،بتار يــخ  25يوليــو 2015م ،مت اقتيــادي مــع
جمموعــة مــن النــزالء مــن مبــى  10إىل اإلدارة ،وبدون ســبب ،وذلك
بإشــراف املــازم حممــد عبداحلميد ،وشــرطة املناوبة بــال (أردين) و
حممــد ســليمان (باكســتاين) .مت اقتيادنــا إىل اإلدارة يف بــاص صغير،
وكنا حوايل  16ســجينا ،ومت حبســنا يف الباص حوايل الســاعة ،دون
مكيف ومع إغالق مجيع النوافذ ،ما ســبب لنا حاالت إغماء بســبب
نقص األوكســجني ،وبعدها قاموا باالعتداء علينا بالضرب واحدا تلو
اآلخر يف مبىن اإلدارة ،وقد تسبب يل هذا االعتداء بتلف طبلة األذن
اليت فقدت قدرة السمع هبا.
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وبشــكل يومــي كان يــم إيقايف ملــدة طو يلة داخــل الزنزانة ،ويف
اخلــارج يــم تبليلنا باملــاء البارد ،وضربنــا ،و إجبارنا عــى الزحف ،مع
توجيه الشتامئ والركل واللطم باجلدار ،وحرماننا من النوم ملدة طو يلة
متتد أليام أحيانا ،وقد كانت الشرطة تتناوب عىل ذلك.
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حسين جابر عبداهلل القطان (الملقب بالجزيري)
حفلة األرنب
العمر 27 :عاما
احلكم 10 :سنوات
املنطقة :النبيه صالح
يف يــوم الثالثــاء ،املوافق للعاشــر من شــهر مارس لعــام 2015م،
وبينمــا كنــت يف العــزل ،وحتديــدا يف غرفــة رقــم 23؛ دامهتنــا قــوات
الشــغب مصحوبــة بقــوات من الكومنــدوز .وكان هذا اليــوم يصادف
وصــول خبــر االعتداء “الغاشــم” عــى عائلة أحــد املعتقلني يف مبىن
الز يارات ،مما أثار حفيظة كافة النزالء يف مجيع مباين ســجن جو ،وهو
ما دعاهم إىل معرفة مصير هذه العائلة ،وخصوصا النساء ،باإلضافة
إىل املعتقل حسني مع ابنه عيل.
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دامهــت القــوات كل املباين ،وكنا من بيهنم .وعند دخول القوات
أخــذوين مــع كل من عيل عادل وحســن نادر عــي أ كبر ،حيث قيدونا
بواســطة قيد بالستيكي من اخللف ،وألقوا بنا عىل األرض يف املكتبة،
وبعــد ذلــك أرجعونــا إىل “الفنس” اخلارجي ،حيــث تعرضنا لوجبات
التعذيب املمهنجة وبشــى آالت التعذيب ،من اهلراوات إىل األســاك
الكهربائية واآلالت احلديدية ،هذا عدا املنع من الذهاب إىل احلمام.
واســتمرت هــذه احلــال بــن الســاعة الرابعــة تقريبــا إىل الســاعة
التاسعة مساء من اليوم نفسه ،حىت وصل املدعو أمحد الكاتب وبيده
قامئــة أمســاء الــي نــادى هبــا ،وتضــم( :عــي أمحد هــارون أمحــد حممد
حبيب ،عيل عادل سلطان ،حسني جعفر كاظم اجلزيري ،عالء عارف
سلمان ،نوح أدر يس مبارك ،سامي محد خليفة) ،وكنت أنا من بيهنم،
ومت أخذنا يف الباص إىل مبىن رقم .10
وكان املشــرف عــى محلــة التعذيــب يف العــزل ومبــى رقــم  2كل
من الرائد حســن جاســم والعقيد ناصر فحيت مدير السجن ،والعميد
خليفة بن أمحد الشاعر مدير املنطقة اجلنوبية ،واملالزم عيىس اجلودر
واملــازم عبــداهلل عيــى واملــازم معــاذ واملــازم حممــد عبــد احلميد
واملالزم أمحد خليل التابع ملركز الرفاع.

في مبنى 10
وعند وصولنا إىل مبىن  10مت إدخال من كانوا معي من املعتقلني

بعد ضر هبم و إهانهتم ،وبقيت أنا مع عيل عادل ،حيث القينا تعذيبا
ممهنجــا ،وكان مــن بــن املوجودين الشــرطي ثابــت التابــع ل”دكان”
النزالء (الكانتني) ،وكذلك الشــرطي محيد التابع للتحركات ،والشرطي
البنغــايل مــوىس ،والشــرطي اليمــي حممد ناصر ،وجمموعــة أخرى من
الشرطة.

وبقينا بعد ذلك يف الزناز ين ،واحلال هذه ،إىل أن جاء الشرطي،
وأخرجــي مــن الزنزانة ،وقــام بتعذييب ،ومل يتوقف عــن التعذيب ،بل
وصــل األمــر إىل أن أدخلــي إىل الزنزانــة ،وقــام بتعذيــي مــرة أخرى،
وتعذيــب كل مــن بالغرفــة ،حيــث جعلهــم يســتلقون يف األرض عىل
بطوهنــم ،وقــام بتعذيهبم والــدوس عىل أجســادهم ،مث انصرف عنا،
وبقينــا بآالمنــا إىل اليــوم الثــاين ،أي يــوم اإلربعاء املوافــق لتار يخ 11
مــارس 2015م ،وحتديــدا بعــد الظهيــرة ،أي مــا بــن الســاعة الثالثــة
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وبعــد تعذيبنــا بشــدة؛ أدخلونــا إىل غرفة رقــم  6يف املبىن رقم 1
من نفس املبىن  10وكان هذا بني الساعة التاسعة والنصف والعاشرة
مساء ،وعند دخولنا للزنزانة تفاجأنا بأنه ال يوجد طعام وال ماء ،هذا
باإلضافــة إىل عــدم وجود فــراش للنوم عليه وال غطاء أو وســادة ،وال
يوجــد ســوى ســر ير حديدي يف ظل بــرودة املكان القاســية ،هذا غير
التفتيــش املهــن الذي ازداد ســوءا عندما مت فيه ملــس أماكن العفة،
وكان هذا ذلك وســط اســهزاء وســخر ية من الشــرطة ،باإلضافة إىل
التعدي عىل املذهب والعقيدة.
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والرابعــة عصرا؛ حيث جاءت قوات الشــغب وأخرجت كل املعتقلني
من زناز يهنم إىل “الفنس” اخلارجي ،حيث بدأت “حفلة” التعذيب
املمهنجة ،واليت مساها النزالء “حفلة األرنب”.
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وبعــد خروجــي مــن الزنزانة ،طلبــوا مــي أن أحلق النــزالء كافة،
فرفضت لكوين لســت مسؤوال عن حالقة النزالء ،فضال عن أسلوب
تعذيــب النــزالء باحلالقة ،فقامــت جمموعة من الشــغب بضريب عىل
مجيــع أجــزاء جســمي ،وباألخص عىل الرأس وأســفل الظهــر ،مما ييل
الكليتني ،حىت أن أحدهم طلب مين أن أمجع من األرض شعر النزالء
بعد حالقة شــعر رؤوســهم أثنــاء احلالقة (الذي مت بأســلوب مهني)،
وقــد أمــروين بأن أرفع خصلة خصلــة حىت يمت تعذييب ،وكان ذلك يمت
وهم يســكبون املاء عىل مجيع أجزاء بدين واهلراوات تلعب عىل مجيع
أجــزاء بــدين ،باإلضافــة إىل مــا شــاهدته مــن تعذيب النــزالء ،ومساع
صراخهم وعذاباهتم.

الزحف على البطن
مث بعد ذلك طلب أحد الشرطة مين أن أزحف عىل بطين مسافة
تقدر باألمتار ،أي من مدخل مبىن رقم  10و إىل غاية احلمامات ،وهو
يعذبــي من بالضــرب باهلراوات عىل الرأس والظهر والقدم ،حىت أنين
صرت ال أقوى عىل احلركة.
وعند وصويل للحمام ســكبوا عيل املاء البارد ،وارجعوين بنفس

الطر يقة ،هذا باإلضافة إىل البصق عيل.

مسلسل التعذيب
وبعــد ذلــك ،يل يف هــذا املسلســل مــن التعذيــب عــدة مواقف
وأحداث ،أذكرها فيما ييل:
•يف يــوم مــن األيــام ،طلبــت الذهــاب إىل احلمــام ،وعنــد
خروجــي مــن الزنزانــة ـ وكان ذلــك يف مناوبة املدعــو الوكيل
تيســير ،ورئيــس العرفــاء بــال ـ قــام الشــرطي الباكســتاين
حممــد ســليمان أوال بإجبــاري عــى أن أمــي حبركــة تشــبه
وكأين أزحــف إىل احلمامــات ،ذهابــا و إيابــا ،وعند وصويل
إىل القرب من مدخل احلمامات؛ قام املدعو حممد سليمان
واآلخــر حممــد حمســن وفضيــل التابــع للعيــادة؛ بضــريب،
وباخلصــوص عــى الكليتــن ،واســتمر الضــرب والتعذيــب
مــدة زمنيــة طو يلــة .املجرم حممد ســليمان قــام بالركل عىل
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وكان من بني من قام بتعذييب املدعو حممد سليمان ،وهو شرطي
باكستاين ،وكذلك الشرطي الباكستاين حممد حمسن ،واملدعو فضيل
التابع للعيادة ،باإلضافة إىل الشرطي األردين فارس ،واستمرت احلال
هــذه إىل منتصــف الليــل حيث صــرت ال أقوى عىل احلركــة أو النوم،
حــى أدخلونــا إىل الزناز يــن .مث تواصل مسلســل التعذيب هذا دون
انقطاع ،سواء بشكل لييل أو هناري.
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الكليتني إىل درجة شــديدة ،حىت أنين تقيأت دما ،و مبجرد
أن رآين هبذه احلال تركين ،واســتمرت حاليت هذه ـ أي بعد
هــذا النــوع مــن التعذيب ـ إىل أن تســبب ذلــك يف حصول
فشــل يف كليتــي بنســبة  90%تقر يبــا ،وال يعمــل مهنا أو من
إحداها ســوى  10%فقط ،ولذلك فإنين أقوم بعمل غســيل
للكىل أربعة أيام يف األســبوع ،أي ان حاليت الصحية ســيئة
جدا نتيجة هذا التعذيب.
•ذات مــرة ،بينمــا كنــت أيضــا أطلــب الذهــاب إىل احلمــام؛
حىت دخل علينا الوكيل حممد حســي زكر يا ورئيس العرفاء
ســامر ،وقــام بتعذيــي مــع من بالغرفــة .كان ذلك بشــكل ال
ميكن وصف أسلوب التعذيب الذي جرى علينا ،وكل ذلك
ألنــي كــررت الطلب مــرة أخــرى للذهاب إىل احلمــام ،نظرا
لكــوين حباجــة ماســة لذلــك نتيجة فســاد كليتــي .وحيهنا
قام باســتدعاء قوات الشــغب ،وأخذوين عند الثالجة من
العنبــر اآلخــر رقــم  ،2وحتديــدا عند احلمامــات ،حيث قاموا
أوال بتعلييق من رجيل فيما تســمى ب”الفيلقة” ،ومن مث مت
تعذيــي بشــكل عنيف جدا ،حىت اهنارت قــواي بالكامل.
هذا فقط ألنين طلبت الذهاب للحمام.
•يف كل ليلة ،وبشكل مستمر ،يأيت الشرطي مروان (وهو ميين
اجلنســية) و يقوم بإخراجي مــن الزنزانة ،و يمت تعذييب ،ومن

مث إرجاعي إىل الزنزانة ،حىت أنه يف يوم من األيام أخذوين
عنــد مكان املــاء البارد ،وحتديدا جهــه اليمني وقبل مدخل
احلمامــات؛ ومت ســكب املــاء البــارد عىل جســمي ،وبعدها
مت أخــذي إىل احلمامــات ،ويف املنطقة اليت ال تتواجد فهيا
كاميرا للمراقبة ،ومت التفنيني بتعذييب.

•أمــا مــن شــاركوا يف تعذييب والتفــن والتلذذ بذلــك فهم كل
من الوكالء األردنيني حممد حسين زكر يا وتيسير وزهير التابع
لقســم العيــادة ،ورئســاء العرفــاء بــال وخالــد املســتر حيي
وســامر اجلبــوري ،وكل مــن الشــرطة حممــد ســليمان وحممد
حمســن وحممد ميرزا وصالح و إحســان ومجعــة وقايد وحممد
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•كل هــذا باإلضافــة إىل أســاليب التعذيــب املمهنجة اليت مت
إتباعهــا ،والــي متثلــت بالوقوف لســاعات طو يلة جدا عىل
القدمني والذي يستمر يف بعض احليان أليام ،واحلرمان من
النــوم ،واحلرمــان من الذهــاب إىل احلمــام ،وتقليد أصوات
احليوانــات وحركاهتــم ،والســب والشــم ،و إهانــة املذهــب
والعقيــدة ،وســكب املــاء البــارد عــى مجيــع أجــزاء البــدن،
وتقييــد األيدي من اخللــف ،والوقوف عىل قدم واحدة .كل
هذا غير التعذيب بالضرب والركل بكل الوسائل ،واستمرت
هذه احلال حىت مت نقيل إىل املستشــى ،ألن وضعي أصبح
يف يشبه “األموات”.
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مجــال وفضيــل التابع للعيــادة ،وحممد فضــل وكذلك الوكيل
األردين زهيــر التابــع للعيــادة حيــث يف كل مره يــم إخراجي
ويف كل مناوبة من النوبات يمت التفنن بتعذييب وبأســاليب
متعددة ،وكأنين بالفعل ـ كما أمسع ـ يف سجن (غوانتنامو) أو
وكر التعذيب اإلسرائييل ،ولكن ما كنت أمسع عنه وما عشته
يف واقــع األمــر أســوأ بكثيــر مــن ســجون العامل .ومن أشــرف
عىل “حفلة األرنب” هم من أشــرفوا عىل اهلجوم عىل مبىن
 2وحتديــدا العــزل عندمــا كنا فيــه ،والذين ذكــرت أمساءهم
يف بدايــة اإلفــادة ،ابتــداء من الرائد حســن جاســم وانهتاء
باملــازم أمحد خليل .فأين من يدعون أن هذا مركز إصالح
وتأهيل؟! واقعا ..هو مركز إجرام وتعذيب.

حسين جعفر كاظم
هكذا ّ
جسدت الجرائم
العمر 38 :عاما
احلكم  10سنوات
املنطقة:
هــذه بعــض اإلنهتــاكات اليت حصلــت خالل الثالثة أشــهر اليت
أمضيهتا يف مبىن رقم :10
•بتار يخ العاشــر من مارس 2015م مت إخراجي من غرفيت مع
زمــايئ بالضــرب بعد أن اقتحمت فرقة من قوات الشــغب
مبــى رقــم  ،2ومت اقتيادنا إىل امللعب اخلارجي حيث كانت
روائح غاز مسيل الدموع تقتلنا .وحيهنا يهنا مت تقييدنا من
اخللف ،واالعتداء علينا بالضرب جمددا .وليلهتا مت نقلنا إىل

مبــى رقــم  10حيث أودعونا يف الغــرف ،وما أن دخلنا حىت
دامهتنا وحدة مكافحة الشغب ،ومت ضربنا ضربا مبرحا إىل
حد اإلدماء.
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•يف تار يــخ احلادي عشــر مــن مــارس 2015؛ مت إخراجنا من
الغرف إىل الباحة اخلارجية ،ومت حلق شعرنا وحلانا بطر يقة
ســاخرة ،وبعدهــا مت إجبارنــا عــى الزحــف مســافة  15متــرا
باجتــاه احلمامــات ،وكانت الضربــات تهنال علينــا ،وأجبرنا
عىل ترديد شعار “أنا مش زعمي سيدي ..أنا أرنب” .وبقينا
عىل هذه احلال مدة ساعتني ،كانت كفيلة بشج رأيس.
•مت منعنا من األ كل والشرب لعدة أيام.
•مت منعنــا مــن طلب احلمام ،واقتصــر ذهابنا إىل احلمام عىل
مرتــن يف اليــوم ،وملــدة دقيقة واحدة .وســقطت جراء ذلك
بسبب اإلجبار عىل الركض ،وقد أصيبت قدمي بالشج ،مما
استدعى نقيل إىل العيادة لعمل جراحة ،وما أن عدت حىت
كانت وجبة تعذيب أخرى يف انتظاري.
•مت منعنا من احلصول عىل العالج ،مما سبب يل مضاعفات
و إلهتاب يف إصابة قدمي.
•مت منعنــا مــن الســباحة ملدة شــهر تقر ييا .وبعد الســماح لنا
بالســباحة ملــدة  5دقائق؛ كانوا يتفننــون يف إهانتنا بإجبارنا

عــى الســباحة خبليــط مــن :العصيــر ،القهــوة ،الشــامبو،
الديتول ،املبيض ،وفالش املراحيض.
•أرغمونا عىل الســباحة باملالبس ،والوقــوف لفترات طو يلة
تصل إىل  12ساعة أمام املكيف.
•مت منعنا من اإلتصال باألهايل خالل العشر ين يوما األوىل،
وبعدهــا مت الســماح لنا باإلتصال ملــدة دقيقة أو دقيقتني يف
األســبوع ،وكانــوا يعتــدون علينا بالضرب بعــد اإلتصال ،مع
الشمت والبصق.
•كانوا يعذبوننا نفسيا عبر ضرب األطفال أمامنا بشكل يومي.
•كانــوا يتعمــدون فتح أبــواب احلمامــات والنــزالء بالداخل،
بغرض إهانهتم ،مع ضر هبم.
•كانــوا يرغمونــا عــى اإلنبطاح عىل األرض ،والــدوس علينا،
واإلمعان يف إهانتنا.
•مت هتديدي عدة مرات بشرب ماء املراحيض.
•مت حرماين من الز يارة ملدة  3أشهر.
•مت تأييد حمكي يف املحمكة االســتئناف وذلك بســبب عدم
نقيل للمحمكة يف فترة الثالث شهور.
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•أرغمونا عىل تقليد أصوات احليوانات وحركاهتا.
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حسين علي حسن السهالوي
ال شيء ..غير العذاب
العمر 32:عاما
احلكم 7 :سنوات
املنطقة :كرزكان
يف تار يخ  10مارس 2015م نقلوين من مبىن رقم  4بعد اضطرابات
ووجبات من الضرب والتعذيب إىل مبىن رقم  ،10ووضعوين يف غرفة
من دون فراش وغطاء ،وبال ماء وطعام ملدة  3أيام.
ويف اليــوم التايل ،أخرجتنا القوات اخلاصة مع عدد من الضباط
وهــم :عبــداهلل عيىس ،عيىس اجلودر ،والرائد حســن جاســم ،وقاموا
ّ
كل أجزاء
حبلق شــعري ،ومن مث إجباري عىل االنبطاح وضريب عىل ِ
جسمي ،واستمر ذلك حوايل  8ساعات متواصلة.
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وبتار يــخ  18مــارس؛ حــاول الوكيــل تيســير ،والشــرطي حممــد
سليمان منعنا من الذهاب إىل احلمام ،فكررت عليه أنين حباجة إىل
ّ
احلمام ،فرفض وجلب يل شرطة القوات اخلاصة (سافرة)؛ فأخرجونا
وضربونا واقتادونا إىل مبىن اإلدارة.
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ويف يــوم األحــد  12أبر يــل 2015م؛ مت االعتــداء عــي يف كبينــة
االتصــاالت مــن قبل الشــرطي صالح ،فضل ،حممد ســليمان ،وحممد
حمسن .واستمر التعذيب النفيس واجلسدي ملدة  4أشهر وأ كثر ،حيث
أجبــروين عىل الوقوف لســاعات طو يلــة ،كما مت حرماين من النوم مع
الضــرب املتواصــل وقت اخلروج اىل احلمــام ،والذي اقصر عىل مرة أو
مرتــن ،وكان مــن بــن املعذبني الذين ترددوا علينا باســتمرار يف مبىن
( 10يسء الصيت) :خالد املســتر حيي ،بالل ،تيســير ،حممد ســليمان
حممد حمسن ،وفضل.

حسين محمد علي جناحي
ّ
رش الفلفل
العمر 30 :عاما
احلكم  10سنوات
املنطقة :الدير
يف تار يــخ  10مــارس 2015م ،تفاجــأت بدخول قوات الشــغب
إىل زنزانيت ،حيث مت ضريب و إخراجي مرغما إىل الســاحة اخلارجية
عبــر الضــرب ،ورش الفلفــل عىل وجهي ،ونقلــوين يف اليوم التايل إىل
مبــى رقــم  ،10واســتقبلين الشــرطي فــارس (أردين اجلنســية) ،وأخذ
بضــريب وحلق رأيس قســرا ،كمــا أجبروين عىل الزحــف عىل بطين يف
الفناء اخلارجي للمبىن.
وكانــت قــوات الشــغب تتبــادل الضــرب عــى ظهــري وأجــزاء

جســمي ،وكان ذلك من الســاعة الثالثة عصرا وحىت منتصف الليل.
وبعدها ،أدخلوين إىل زنزانة بال فراش وال غطاء ،فقط سر ير حديدي.
وبعــد مخســة أيــام ،أخــذين الشــرطي أمحــد إىل اإلدارة ،وقــام
الشــرطي رضــوان (ميــي اجلنســية) بضــر يب بـ”هــوز” أســود عىل مجيع
أجزاء جسمي ،وأجبرين عىل توقيع أوراق بيضاء رغما عين.
وبعد رجوعي ،اســتمرت املأســاة إىل ثالثة أشهر ،حيث كان يمت
ضربنــا بشــكل يومي ،مع إجبارنا عىل الوقوف ،مــع احلرمان من النوم
لســاعات طو يلة ،وعدم الســماح لنا بالســباحة أو دخول احلمام إال
لنصف دقيقة يف اليوم .وأيضا حرموين من أبسط حقويق فيما يتعلق
بأدوات النظافة الشخصية ،واملالبس ،واالتصال والز يارة العائلية.
وبعد  4أشهر حصلت عىل ز يارة مع األهل ،وقبل الز يارة هددين
الوكيــل تيســير (أردين اجلنســية) بعــدم إخبــار أهــي بــأي يشء كان
حيصل من تعذيب وغيره.

رضا عبد علي عبد الوهاب
طلقة شوزن ..في الفخذ من بعد متر ونصف
العمر 31 :عاما
احلكم 5 :سنوات
املنطقة :النو يدرات
عندمــا هامجــت ُ
قوات الشــغب عىل مبىن رقم  4مع شــرطة إدارة
(ســجن جــو) ـ بإشــراف ومباشــرة مــن ضبــاط اإلدارة ـ كنــت متواجدا
حيهنا يف عنبر رقم  3مع أصدقايئ يف غرفة رقم  4ومل خنرج مهنا هنائيا،
وال نعلم ما يدور باخلارج.

طلقة شوزن ..في الفخذ
تفاجأنا بدخول قوات الشــغب علينا داخل الغرفة ،وكنت حيهنا

264

زفرات
انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

جالســا عىل أحد األســرة ،ودخل عنصر من قوات الشــغب وهو حيمل
يف يــده ســاح الشــوزن ،وصوبه حنونــا ،فلما وقفت أل كلمــه وهو عىل
مسافة ال تتعدى متر ونصف؛ أطلق عيل طلقة شوزن اخترقت فخدي
اليســرى ،وغادر مباشــرة الغرفة ،وســقطت والدماء تســيل بغزارة مين،
وكان اجلرح غائرا ،وحاول الشباب (السجناء) الذين معي لف فخذي
بالقماش ،وبقيت عىل هذه احلال حىت محلين الشباب الحقا.
وبعــد أ كثر من ســاعة ،مهت الشــرطة باالعتــداء عيل بالضرب،
وملــا الحظوا وضعــي أخرجوين خارج املبىن ،ومت وضــع ضمادة مؤقتة
عــى اجلــرح يف العيــادة ،مث بعدهــا مت نقــي إىل الفنــس اخلارجي مع
اآلخر يــن ملــدة أربعــة أيام عــى اإلســفلت دون عــاج أو رعاية ،ومع
شدة األمل الناتج عن اجلرح الغائر املفتوح ،فضال عن تعريض للضرب
واإلهانة طوال الوقت.
وبعد األيام األوىل ،ونقلنا إىل اخليام ،مت إرسايل إىل العيادة لتبديل
الضمــادة ،وقد كشــفوا عن اجلرح ،فتبــن يل طوله الذي يز يد عىل 15
ســم ،وبعمق  4ســم ،وقد جاءين عدد من املحققني من اإلدارة وسألوا
عن سبب اجلرح ،فكنت أجيهبم بأنه بسبب طلقة شوزن.
الحقــا ،مت نقــي فجــأة إىل مبــى رقــم  ،10والحظــت أهنــم كانوا
ير يــدون تلفيــق هتمة يل للتغطية عىل ظروف إصابيت ،يف حماولة لكي
يزعموا بأن إطالق الشــوزن كان دفاعا عن النفس قبال فعل جرمي
مقــت بــه ،حبســب ادعاهئــم .وعندمــا بــدأت التحقيقات عــن قضايا

املبىن؛ كانوا يصرون عيل عىل أين أنا الذي مقت باالعتداء عىل رجال
الشــرطة ،إال أنــه رغــم كل الضــرب الشــديد والشــتامئ اليوميــة؛ مل أقر
بذلك ،ألين فعال بريء من ذلك.

أعاين بشــكل شــديد من مســألة احلاجة إىل احلمام ،خصوصا
وأنا مصاب ،وأحتاج إىل الذهاب للحمام (الكريس) ،كما إنين أعاين
مــن آالم القولــون واملعــدة ..ورغــم احلاجــة املســتمرة إىل احلمام ،إال
أهنــم كانــوا يرفضــون إخراجنــا إىل احلمــام ســوى مرتني وملــدة دقيقة
واحــدة فقــط ،وحني أطيل أ كثر مــن دقيقة فإهنم كانــوا يهنالون عيل
بالضــرب واإلهانــات ،مــع العلم بأنــي ذهبت إىل الســجن اإلنفرادي
بسبب طليب احلمام ذات مرة.
عــى الرغــم مــن أنــي أتكــيء عىل العــكاز بســبب اإلصابــة ،إال
أهنــم يعذبوننــا يوميــا ،وطــوال األشــهر األوىل مــن شــهر مــارس وحىت
شــهر يونيــو (2015م) ،حيث كانوا جيبروننا عــى الوقوف لفترة طو يلة،
والــذي قد يصــل لعدة أيام أحيانا ،وال تقطعها ســوى وجبات الطعام
وفتــرة الصــاة ،ومن غير الســماح بالنوم ،ما أدى مضاعفات نفســية
وجسدية عيل.
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ونتيجــة اإلمهال ،ازداد جرحي ســوءا ،والهتــب ،وظهرت الروائح
منــه ،وزادت اآلالم ،وصــرت عاجــزا عــن احلــراك .وبعدهــا ،اضطــروا
إلرســايل يوميــا إىل العــاج وتضميد اجلرح يف العيــادة ،خصوصا بعد
جميء الصليب األمحر.
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الشيخ زهير عاشور
ظهر الحادي عشر من مارس
العمر 35 :عاما
احلكم 50 :سنة
املنطقة :كرزكان
عامل دين
منذ تار يخ  11مارس 2015م بدأ التعذيب يف مبىن  10منذ الظهر
إىل الليــل ،وذلــك عبر اإلجبــار عىل الوقوف اإلجبــاري ،حىت تورمت
قدمــاي ،كمــا مت إجبــاري عــى ترديــد الشــعارات املمجــدة للنظــام،
وأخرجونــا مــن الزنــازن إىل الســاحة اخلارجيــة ،وحلقــوا شــعري ،مع
الضرب باهلراوات.
كانــت املشــاهد مؤملــة .تعذيــب اســتمر ملــدة  3أشــهر ،وكان يــم

السماح باحلمام فقط مرتني ،واملدة نصف دقيقة فقط ،يف حني ينال
الضرب الشديد من يتجاوز الدقيقة.
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وكانــوا جيبروننــا عــى الوقــوف لســاعات طو يلة من غير ســبب،
كما أن النوم واإلســتيقاظ منه يمت باألوامر .وكان مينع الكالم منعا باتا،
و يتعمدون تبليل املالبس.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

وقــد عذبــي الوكيل خالد يف مكتب اإلدارة وأنا مقيد من اخللف
ومصمد العينني ،وضربين عناصر من الشــرطة حوايل نصف ســاعة،
وكان أشــد العذاب الذي اســتمر ملدة  3أشهر هو مساع تعذيب وصراخ
الشباب (السجناء) وهم يعذبون بشكل يومي ،ويف كل ساعة .وكان
الوكيل خالد يليق الشــتامئ والعبارات اجلنســية القذرة علينا ،و يطلب
منا ترديدها قسرا.

زهير عبدالعزيز أحمد
سقوط من شدة اإلعياء
العمر 26:عاما
احلكم 50:سنة
املنطقة :البالد القدمي
يف تار يخ العاشر من مارس 2015م ،وبعد هجوم القوات اخلاصة،
ومعها شرطة اإلدارة عىل مبىن رقم  ،4اقتحموا غرفيت رقم  11يف عنبر
رقم واحد .وقهتا ،كنت حتت تأثير عالج األعصاب (وهو أمر مســجل
لدى إدارة الســجن) .بالقنابل املســيلة للدمــوع ،وحتت وابل القنابل
الصوتيــة؛ مت إخراجــي بالضــرب ،وألقــوا يب يف صالة االســتقبال فوق
بعــض النزالء ،واهنالــوا عيل ضربا ب”األهواز” البالســتيكية والعيص
والقطع املعدنية ،وأنا مقيد بشر يط بالستيكي.
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بعدها ،اقتادوين إىل الفنس اخلارجي ،وهم يضربوننا عىل النحو
الســابق ،مع الركل والصفع باأليدي ،وأجلســوين مع اآلخر ين هناك،
دون طعــام أو شــراب ،ومت منعنا من الذهــاب لقضاء احلاجة ،ولليوم
الثاين عىل التوايل.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

وبتار يخ  11مارس 2015م ،مت نقيل من مبىن رقم  4إىل مبىن رقم
 ،10وفــور إدخايل مت حليق قســرا بشــكل مهني ،مث طلبــوا مين الزحف
ملســافة  15متــرا ،وأنــا أتعــرض للضرب بشــكل مبرح ،وذلك بإشــراف
القوات اخلاصة وشرطة املبىن ،والذين كانوا يتلفظون بألفاظ مهينة.
وكان الشرطي حممد سليمان (باكستاين اجلنسية) حيرضهم عىل
ضريب .وبعدها جاء الشرطي فارس (أردين اجلنسية) ،وبللين باملاء،
وضربين عىل الرأس ،واستمر الضرب من صالة الظهر وحىت منتصف
الليل ،باســتعمال اهلراوات والركل ،مع اإلجبار عىل الوقوف الطو يل،
وقــد أصبنــا باإلغمــاء واإلرهــاق ،وبعدهــا مت إدخالنا إىل زنــازن دون
فراش أو وسادة أو حلاف.

ّ
سقوط من شدة اإلعياء
ويف مناوبــة خالد (أردين اجلنســية) ،كان يــم يمت إخراجي بداية
املناوبة ـ وبشــكل دوري ـ ليمت تبلييل باملاء ،وتعر ييض للضرب طوال
الوقت ،مع ســيل من اإلهانات ،حىت أنين ســقطت يف إحدى املرات
من شدة اإلعياء ،وتكرر ذلك كثيرا دون سبب.

ويف بدايــة شــهر أبر يــل ،مت التحقيــق معــي مــن جانــب ضبــاط
اإلدارة ،وهــم :عبــد اهلل عيىس ،عيىس اجلودر ،خالد التميمي ،وأمحد
خليــل ،بصحبــة أفراد شــرطة اإلدارة ،وأذكر مهنم عبــد القوي (ميين).
وتعرضت للضرب من قبلهم.

عــدا ذلــك ،فإهنــم كانــوا حيرموننا مــن الذهــاب إىل احلمام ملدة
 3أشــهر ،باســتثناء الذهــاب مرتني ،وكنا نتعرض للضــرب واإلهانة يف
طر يــق الذهــاب واإليــاب إىل احلمــام ،مــع إجبارنا عــى الزحف عىل
األرض ،وأداء متار ين ر ياضية (قياما وقعودا) حىت تأثرت مفاصلنا.
كذلك كانوا يتعمدون تبليننا باملاء البارد ،و إيقافنا ملدة طو يلة.
وقــد ســبب احلرمــان الطو يل من احلمــام ،وعدم قضــاء احلاجة
بشــكل منتظــم ،يف اإلصابــة بأمــراض يف املســالك البوليــة والقولــون
واحلساسية يف اجللد (اجلرب).
وكان يــم حرماننــا مــن النوم بشــكل متعمــد ،وأحيانــا ميتد ذلك
أليــام ويف مجيــع املناوبات ،كما حدث بتار يخ األول من مايو 2015م،
األمر الذي ســبب يل إهناكا جســديا ونفســيا .ومل يكتفــوا حبرماننا من
النوم ،بل كانوا جيبروننا عىل الوقوف لســاعات ،دون ســبب .وال زلنا

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

نقلــوين إىل مبــى رقــم  ،4وقــد تعرضــت هنــاك للضرب بشــكل
مبــرح ومهني .وحــن أخبرت الضباط الحقا بأنــي تعرضت للضرب،
رد باسهتزاء ،وقال إهنا “متار ين ر ياضية”.
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نعاين من آالم املفاصل والظهر إىل يومنا هذا.
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انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

ويف  21مايو ،قام حممد ســليمان (باكســتاين) ،مع حممد حمســن
(باكستاين) ،وأفضل (باكستاين) وبالل (أردين)؛ بضريب بسبب طليب
للحمــام .كما تعرضت للضرب يف مكان إجراء االتصاالت ،وذلك من
جانب الشــرطي أفضل ٫مســؤول االتصاالت ،وصالح اجلهين (ميين)،
مصحوبا ذلك باإلهانات ،وكان ذلك دون سبب يذكر.
ويف شــهر أبر يــل (2015م) ،وعنــد ذهــايب إىل املحمكة ،تعرضت
للضرب من جانب الشرطي فارس (ميين) ،مع وابل من اإلهانات.

سلمان إسماعيل سلمان
اذهب إلى الحمام وبلل نفسك
العمر:
احلكم 3 :سنوات
املنطقة :املالكية
بتار يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م ،كنت موجــودا يف مبىن رقم
 ،2وقــد تعرضــت للضــرب املبرح باهلــراوات من قبل القــوات اخلاصة
وشــرطة املبــى ،ومهنــم :محيد (ميــي اجلنســية) ،حيث قاموا بتكســير
الترب احلسينية ومتز يق كتب األدعية والقرآن.
ويف التار يــخ نفســه مت نقــي إىل مبــى رقــم  10حيــث اســتلمين
فارس (أردين) بأمر من أمحد خليل الذي حيمل رتبة مالزم أول.
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وبتار يــخ  11مــارس 2015م مت إخراجــي للحالقــة اإلجبار يــة،
وتعرضــت للضــرب أيضــا باهلــراوات .وبعدهــا ،مت نقــي إىل احلمــام
لتبليــي عنــوة وضــر يب ضربا مبرحا ،وشــتمي و إهانــة املذهب .وحىت
اآلن ال تزال آثار الضرب جبسمي.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

ويف شــهر مارس؛ قام حممد حســي (أردين اجلنســية) باالعتداء
عــي بالضــرب بقــرب الثالجــة ،حيــث ال تصــل الكاميــرات األمنيــة
إىل هنــاك ،وأمــرين بعدها بالركــض حنو احلمام ،لتــأيت بعدها القوات
اخلاصة وتقوم بضر يب دون رمحة.
ويف شهر أبر يل ،قام حممد سليمان (باكستاين اجلنسية) ،وبالل
(أردين اجلنســية) بتعذيــي بســبب عــدم القيــام بالتحيــة العســكر ية
وترديــد عبــارة “يعيــش ملــك البــاد” ،حيــث أمــروين بتبليــل حــايل
والركض حول املبىن ،وقد مت ضر يب ب”األهواز” واأللواح اخلشبية يف
مجيع أحناء جسمي ،مما سبب يل كدمات.
ويف هناية شهر أبر يل ،قام بالل وتيسير (أردنيا اجلنسية) بضر يب
لعــدم تنفيــذي ألوامرهم باإلنبطــاح عىل بطين أرضــا ،وبعدها ركلوين
عىل أجزاء متفرقة من جسمي ،وأمروين بتبليل نفيس.

اذهب إلى الحمام وبلل نفسك
ويف شهر مايو قام الشرطي مجعة (سوري اجلنسية) ،ومروان (ميين
اجلنســية) بضريب ب”األهواز” بســبب منعي هلم من ضرب األطفال

دون سن الثامنة عشر عاما مما كانوا معنا ،وقاموا بركيل ببطين وظهري.
ويف الشهر نفسه قال الشرطي خالد (أردين اجلنسية) بأنين ال أعجبه!
وســكب القهــوة عــي ،وقــال يل “اذهــب إىل احلمام وبلل نفســك”،
وقبل ذلك قام بالبصق يف وجهي ،وجاء بعدها الشــرطي قايد (ميين)
ومجعة (سوري) وضربوين يف احلمام بعيدا عن الكاميرات.

وقام بالل (أردين) وحممد ســليمان (باكســتاين) بتفتيش غرفيت
حينمــا كنــت نامئــا ،حيــث أيقظــي حممــد ســليمان بطر يقــة مفاجئــة
بقصــد إفزاعي ،وحينما ســألته عما إذا كان هنــاك أمر بالتفتيش؛ بادر
إىل صفعــي و إخراجــي إىل “الفنس” ،وجاء الشــرطي بــال (أردين)
وهــددين ،ليــم نقــي إىل اإلدارة وأتعــرض هنــاك للضرب مــن جانب
الشــرطي ســلمان (ميــي) ،وكان ضربا مبرحا ،وبعدهــا مت اقتيادي إىل
العــزل اإلنفــرادي ،حيــث مت االعتــداء عــي هنــاك أيضــا مــن جانب
الوكيــل ز يــد (أردين) الذي ضربين دون رمحة ويف األماكن احلساســة
من اجلسم.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

ويف شهر يونيو ،قام الشرطة سامر ،حممد حسين ،زهير ،والعر يف
فــارس (وهــم أردنيــون) بإجبــاري علــر رفع شــعارات مؤ يــدة للنظام،
وقامــوا بضــريب كلهــم بالتنــاوب يف أســفل القدم بغرض عــدم ترك أثر
للتعذيب.
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سلمان المتروك
إجبار على الوقوف لساعات
العمر 30 :عاما
احلكم 15 :سنة
املنطقة :بين مجرة
يف تار يــخ  11مــارس 2015م ،وعند الســاعة الرابعة ،نقلوين من
مبــى رقــم  2إىل مبــى رقــم  ،10حيــث أجبرونــا عىل خلــع املالبس،
وبقيــت باملالبــس الداخليــة ،ومت ضربنــا باهلــراوات مــن قبــل قوات
الشــغب ،ورش الفلفل عىل وجوهنا ،وبعدها بدأت “حفلة” تعذيب
تســمى ب”حلفة األرنب” ،حيث اإلجبار عىل الزحف والضرب عىل
الظهر واألرجل ،مع إهانة رموز املعارضة.
وأدخلونــا يف غــرف ال يوجد فهيا فراشــات للنــوم ،وكنا ننام عىل
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أســرة حديدية لثالثة أيام ،ودون طعام أو ماء ،واســتمر التعذيب مدة
 3أشــهر ،وكانــت “وجبــات” التعذيــب يوميــة ،مــع احلرمان مــن النوم
واإلجبار عىل الوقوف لساعات طو يلة ،مع منعنا من الز يارة واالتصال
العائيل.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

وكانــوا جيبروننا كل ليلة عــى الغناء والرقص .وبقينا دون أدوات
النظافة الشــخصية ملدة  3أشهر ،وأجبرونا عىل االستحمام خبليط من
القهوة وصابون املالبس وغير ذلك.

سيد أحمد رضا حميدان
اإلجبار على ّ
سب الرموز
العمر 28 :عاما
احلكم 10 :سنوات
املنطقة :سترة
يف تار يــخ العاشــر من مــارس 2015م ،تدخلت القــوات اخلاصة
لفض احتجاجات مبىن رقم  ،4وألقوا غاز مسيل للدموع ،مما أدى إىل
حــاالت اختنــاق كثيرة ،وكنت بيهنم ،حيث كنــت بالغرفة ،وتعرضت
لالختناق ،وبعدها مت اقتحام الغرفة علينا ،وباشروا بضربنا باهلراوات،
واقتادونا إىل الساحة اخلارجية ،حيث املسافة الفاصلة تبلغ  40مترا،
وكان الضــرب عــى امتــداد هــذه املســافة ،حيث كان رجال الشــرطة
يقفون يف صفني عىل طول املســافة ،و يمت إجبار الســجني عىل املرور

بيهنم باجتاه الساحة اخلارجية ،حيث يتخلل ذلك الضرب املبرح.
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مث أمرونــا باإلنبطــاح عىل األرض مع اســتمرار الضرب باهلراوات،
وقيدونا من اخللف ،وبقينا عىل تلك احلال قرابة ساعتني مما أدى إىل
إصابتنا بالتبول الال إرادي.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

وبعــد ذلــك ،أخرجــوين ونقلــوين إىل مبــى رقــم  10حيــث كان
الســجن حديثــا ،ومل يكــن فيه يشء ســوى األســره احلديديــة .وعىل
مدى  3أيام كنا ننام عىل احلديد دون طعام أو ماء ،ومل يكن يســمح
لنا بالذهاب إىل احلمام.

اإلجبار على ّ
سب الرموز
وبعدهــا ،وبتار يــخ احلــادي عشــر مارس ،بــدأ مشــوار التعذيب
حيــث دخلــت فرقة مــن قوات الشــغب املبىن ،وأخرجتنــا من الغرف
وكان عددنــا بــن  9إىل  11شــخصا ،مث أمرونــا بالوقــوف عــى شــكل
طابــور يف الفنــاء اخلارجي للعنبر ،حيث امتأل بالنــزالء ،وقاموا بعدها
حبلــق شــعرنا بطر يقــة اســهزائية ،حيــث حلقــوا جانبا وتركــوا اجلانب
اآلخر ،مث أجبرونا عىل الزحف عىل البطن مسافة  15مترا ،بني صفني
من رجال الشرطة ،مع تعر يضنا للضرب باهلروات عىل الظهر واألرجل،
ويف حال الوقوف عن الزحف يمت تكثيف الضرب عىل من يقف عن
الزحف ،وبعدها مت إجباري عىل اجللوس عىل ركبيت مقابل احلائط،
كما مت إجباري عىل ترديد هتافات متجد العائلة احلاكمة ،وسب رموز

املعارضــة ،وختلــل ذلــك الضرب باهلراوات ،وســكب املــاء البارد عىل
اجلســم ،وكان ذلك منذ حوايل الســاعة الثانية ظهرا إىل احلادية عشر
مساء.

كل ذلــك قــام بــه الوكيل تيســير ،وحممد حســي عابــد ،ورئيس
العرفاء بالل احلمايدة ،وخالد املســترحيي وسامر اجلبوري ،والشرطي
حممد سليمان ،ومجعة ،وقايد ،وفضل ،وحممد حمسن ،وصالح اجلهين
وأفضل وغيرهم.
ويف تار يــخ األول مــا مايــو 2015م ،وعنــد املســاء؛ اقتــادوين
إىل غرفــة الشــرطة ،وأجلســوين عــى ركبــي ،وكان املســؤول خالــد
املســترحيي ،ووضع رجليه فوق كتيف وهو جالس ،ووضع سلســة من

زفرات
انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

بعدهــا ،وعــى طــول فتــرة  3أشــهر؛ مورســت ضــدي أنــواع مــن
التعذيب اجلســدي والنفيس بشــكل حد اإلدماء ،وكان أوهلا احلرمان
مــن النوم لســاعات طو يلة ،وعدم الســماح بالذهــاب إىل احلمام ما
عــدا مرتــن يف اليــوم ،وكان دخــول احلمــام مصحوبــا بالضــرب أثناء
الذهــاب واإلياب ،وكانت مدة اســتعمال احلمام نصــف دقيقة فقط.
وكنــا ممنوعــن مــن الصالة والصوم ،و يــم إجبارنا عــى أداء التمار ين
العســكر ية وقــت الصــاة ،كمــا قامــوا بإجبارنــا عــى البقاء مبالبســنا
املبللة لســاعات طو يلة .وقد أجبرونا أيضا عىل الســباحة خبليط من
القهوة وصابون الثياب ،وأمرونا بأداء التحية العسكر ية للشرطة وحنن
وقوف.
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احلديــد عــى رقبــي ،وكان يشــهين بالــكالب ،وقــام بالتحقيق معي
حــول مواضيــع السياســة ،وســألين“ :هل أنا ابن حــرام أم ال؟” فقلت
له “ :ال” ،فضربين وقيدين تقييدا مزدوجا يف الرجل واليد.
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السيد أحمد مجيد الماجد
اإلجبار على “النشيد الخليفي”
العمر 49 :عاما
احلكم 15 :سنة
املنطقة :باربار
عامل دين
يف تار يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م نقلوين إىل مبــى رقم ،10
وقــام الشــرطي عبد احلميد بتفتييش بشــكل خمل باحليــاء ،ويف اليوم
التــايل أوقفــوين يف الزنزانــة وقت صــاة الظهر حىت الليــل ،علما أنين
مر يض ب”الدســك” ،وال أســتطيع املــي ،وأعتمد عــى العكازات،
إضافة إىل كوين مر يضا بالقلب والضغط.
ويف أواخر شهر مارس صار جدل بيين وبني الوكيل حممد حسين
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ووكيل القوة ابوراشــد ،حيث منعنا من الصالة ،إال أنين أمقت الصالة
رغمــا عــن ذلك ،وتعرضت بســبب ذلــك لإليذاء الشــديد منه مبا يف
ذلك السباب والشتامئ ،وتعرضت كذلك للهتديد من الشرطي بالل،
ومت توقييف لســاعات ،و إجباري عىل تبليل مالبيس يف حال تأخرت
أ كثــر مــن دقيقــة داخــل احلمــام ،كمــا مت حرمــاين مــن النــوم لفترات
طو يلة ،و إجباري عىل أداء التمار ين العســكر ية رغم مريض ،وترديد
الشــعارات متجيــدا للنظــام و إنشــاد “الســام الوطــي” وأداء التحية
العســكر ية جلميــع الشــرطة ،كمــا حلقــوا حليــي ،وحرمت مــن الز يارة
واإلتصال مع العائلة.
ويف إحــدى الليايل؛ أخرجوين للغناء اإلجباري ،فامتنعت ،رغم
معرفهتم بأين رجل دين ،وقال يل الشرطي“ :سأنهتك عرضك”.
بســبب التعذيب طوال شــهر؛ اشتد عيل مريض بالدسك ،حيث
تفاقم مريض ،وصرت عىل وشك الشلل التام.

سيد حسين سيد أمين التوبالني
إهانات ّ
تحط بالكرامة
العمر 23 :عاما
احلكم 22 :سنة
املنطقة :توبيل
يف تار يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م؛ فوجئت بدخــول القوات
اخلاصــة إىل مبــى رقــم  ،4مــع اســتعمال القنابــل الصوتيــة واملســيل
للدمــوع ،ومت إخراجنــا مــن الغــرف إىل الســاحة الداخليــة للمبــى،
مــع اســتعمال اهلــراوات بالضرب املبــرح عىل مجيع أجزاء اجلســم ،مع
إجبارنا عىل اإلنبطاح ،والضرب عىل الظهر.
وكان هــذا التعذيــب بإشــراف الضبــاط ناصــر حنيــت ،وحســن
جاسم ،وعبداهلل عيىس ،وعيىس اجلودر وغيرهم ،وبقيت يف الساحة

اخلاصة باملبىن رقم  4لعدة أيام حتت حرارة الشمس ،وعىل األسفلت،
بال ماء وال طعام ،مع إجباري عىل التبول يف ثيايب.
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ويف اليوم اخلامس نصبوا لنا خيمة يف الســاحة ،وحلقوا شــعرنا،
مث أجبرونا عىل الزحف عىل البطن مع الضرب املبرح باهلراوات ،والركل
عــى البطــن والوجه .وقبل دخويل إىل اخليمة أوقفين الشــرطي حممد
عبدالقــوي (ميــي اجلنســية) ،وأجبرين عــى تقبيل حذائــه ،فرفضت
ذلك ،فاهتمين بالتحر يض.
مث نقلــوين إىل مبــى رقــم  ،10وبعدهــا بــدأت معانــايت اليومية،
وذلــك بالوقــوف اإلجباري لســاعات طو يلة ،ومت حرمــاين من النوم،
وتبليــل ثيــايب باملــاء البارد ،و إجبــاري عىل الوقوف لســاعات يف جو
بارد بالليل وأنا مبلل ،وأيضا مت إجباري بشــكل متكرر عىل الســجود
للشرطة ،مع تعمد اإلهانة احلاطه بالكرامة.

صادق حسن كاظم العاقل
سقوط الشباب مغشيا عليهم
العمر 25 :عاما
احلكم 15 :سنة
املنطقة :عايل
يف تار يخ الثاين والعشر ين من مارس 2015م ،وصلنا إىل سجن
جــو ،ومت إرســالنا إىل كبينــة التفتيــش قرب إدارة الســجن ،وهناك مت
ضربنــا بواســطة أســاك معدنيــة ،و إهانتنــا مــن قبــل الشــرطة وأفراد
القــوات اخلاصــة ،وعرفت من بيهنم الشــرطي مــروان (ميين) ،وهو من
أقلنــا إىل الكبينــة وبعدهــا إىل مبىن رقم  ،3وبــه قوات خاصة ،حيث
تعرضنــا مرة أخرى للضرب باهلراوات واألســاك واألهــواز ،وبعدها مت
أخذنا إىل اخليمة املخصصة للطواريء ،واليت تفتقر إىل كل احلاجات

الضرور ية ،ابتداءا من التكييف وانهتاءا باحلمامات ،ومكثنا فهيا مدة
أســبوعّ ،
وتعرضنا خالله لإلهانــات والضرب والوقوف اإلجباري ملدة
طو يلة ،مع حرماننا من االستحمام والنوم.
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ويف تار يــخ الثالثــن مــن مــارس 2015م ،مت نقــي وزمييل جعفر
إىل مبىن رقم  10عند الســاعة العاشــرة صباحا ،حيث كان باستقبالنا
من الشــرطة بالل وتيســير (أردنيا اجلنســية) ،وحممد ســليمان وحممد
حمســن (باكســتانيا اجلنســية) ،وهم من أخذونا بعيدا عن الكاميرات
األمنيــة باجتــاه دورة امليــاه لضربنــا و إهانتنــا و إهانة معتقدنــا ،وتبليلنا
باملــاء البــارد ،مث إعادتنــا إىل “الفنــس” وتكبيلنــا بالقيــد من اخللف،
وأمرونــا بالزحــف ذهابــا و إيابا من و إىل “الفنــس” ،ويف كل عودة كنا
نتعرض للصفع عىل الوجه.
ويف مناوبــة آخــر الليــل أخرجنــا الوكيــل حممــد حســي وســامر
اجلبــوري مــن غرفتنــا ،واســتدعوا القــوات اخلاصــة وأعطوهــم األوامر
لضربنا وهم يقولون أن لدهيم “حفلة” علينا الليلة.
اســتمرت احلــال الســيئة هذه عىل مدى  3أشــهر ،وكانــت مليئة
بالضــرب واملنــع من الصالة واإلجبار عىل الوقوف ملدة طو يلة ،وعدم
الســماح بالنــوم الــكايف ،وعــدم االســتحمام ،علما بأنه ال يســمح لنا
بالذهاب إىل احلمام إال كل  6ساعات ،ويف بعض األيام يمت السماح

لنــا ملــرة واحــدة وملــدة دقيقة واحــدة ،ويف حال التأخــر داخل احلمام
كانوا يفتحون علينا احلمام ،ويف بعض األيام كانوا جيبروننا عىل تقليد
احليوانــات ،مثل الدجاج والكالب بناءا عىل أوامر الضباط ،ووضعنا
يف براميل القمامة والبصق علينا.

ويف تار يــخ  25يوليــو ويف مناوبــة بالل (أردين) ،وحممد ســليمان
(باكســتاين) مت وضعنــا بأمــر مــن املــازم أول حممــد عبــد احلميــد يف
باص  16راكبا ،ومت إغالق النوافذ علينا ،وكان اجلو حارا ،ومت إغالق
املكيــف ،وكنــا مكبلــن بالقيد مــن اخللف .ويف ظل حرارة الشــمس،
ومع نقص األ كســجني ..ســقط اثنان من الشباب (السجناء) مغشيا
علهيم ملدة ساعة ونصف.
وقد تعمدوا تعريضنا للموت حيث حركوا الباص مقابال للشمس،
وكان الشــرطي ســلمان (ميين اجلنســية) يضحك علينا ،وقال لصاحبه
الذي أبدى القلق علينا“ :أنت لست برجل ،ألنك ختاف علهيم”.
وبعدهــا مت أخذنــا إىل التحقيــق داخــل اإلدارة مــن قبــل حممــد
ســليمان (باكســتاين) ،وبوجود الضابط حممد عبداحلميد .وتعرضت
للضرب واإلهانة من قبلهم بدون أي ذنب ،وقد أجبروين عىل التوقيع
عىل إفادة دون أي جرم صدر مين.
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ويف تار يخ األول من مايو 2015م ،أمرين الشرطي خالد (أردين)
بتدليكــه ،وبعدهــا ضربــي ومعــه أفــراد املناوبة ،وهم :عــي (أردين)،
قايد (ميين) ،مجعة (سوري) ،وعبد القوي (ميين).
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صادق عبداهلل حسين
الشرطة يسرقون السجناء
العمر 35 :عاما
احلكم 5 :سنوات
املنطقة :النو يدرات
يف تار يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م ،املصــادف يــوم الثلثــاء،
وحتديــدا مــا بــن الســاعة الرابعــة واخلامســة مســاء ،مسعــت صــوت
طلقات من املســيل للدمــوع والقنابل الصوتيــة والرصاص املطاطي،
ّ
وكانــت طائــرة اهليلوكبتر حتلق يف مساء الســجن بالكامل ،حيث كنت
أتواجــد يف غرفــة رقــم  13من مبــى رقم  4يف عنبر رقــم  ،2حيث كان
معــي :عبــد الرؤوف حممد جعفــر (أبو أمحد) ،قاســم حممد عيل ،وعيل
حممد ناصر  -حممد مهدي ،وغيرهم ،وبينما كنا متواجدين يف الغرفة
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ـ حيث وصلت للغرفة وكانت راحئة املســيل مع مساع طلقات الشوزن
ـ خرجــت مــن الزنزانة الستكشــاف الوضــع مع كثافة روائــح الغازات،
وبينمــا كنــت كذلــك و إذا يب أرى جمموعــة من قوات الشــغب تهنال
بالضــرب عــى اثنــن من النزالء عند عنبر رقــم  3وكان الضرب بآالت
حديدية ،مث رجعت إىل الغرفة مرة ثانية ألخبرهم مبا جيري ،مث أغلقنا
الغرفة ،ويف هذه األثناء وبعد قرابة الربع ساعة؛ مسعنا أصوات اهلجوم
عىل العنبر نفسه (أي عنبر .)2
وكان أحــد النــزالء ،و يدعــى صــادق مــن ســكنة ســترة ،أصيــب
ّ
بالتشنج بسبب الغاز املسيل للدموع.
وبعــد أن مسعنا صوت اهلجوم عىل العنبر ،وخالل فترة بســيطة،
مسعنا أصوات النزالء تعلو وبكاؤهم يتصاعد ،ومسعنا أصوات اهلراوات
وهــي “تلعــب” عــى أجســادهم ،إىل أن أخرجــوا كل مــن يف العنبــر،
وبقينا حنن املتواجدين يف غرفة  13يف الهناية ،إىل أن مت فتح الغرفة،
حيث قال أحد قوات الشغب لقائدهم أن هؤالء من املنسيني ،فقال
لــه“ :دعوهــم لتكون آخر احلفلة” أي حفلة التعذيب ،وهذا كان قبل
أذان املغرب من ذلك اليوم ،مع العلم أنين كنت صامئا.
ويف هــذه األثنــاء؛ دخلــت علينــا يف الغرفــة جمموعــة مــن قوات
الشــغب ،حيــث كان من بــن املتواجدين معنا أحــد النزالء ،و يدعى
حممد تيق من سكنة نو يدرات ،حيث تعرض للشتامئ من أحد عناصر
القــوات األردنية ووجهــت له ألفاظا بذيئة جدا ،أمثال (القحبة) وابن

وعنــد وصولنا إىل “الفنس”؛ توقــف الضرب ،وكان الفنس يعج
باملئات ،وكانوا حماطني بالقوات اليت كانت مدججة بأنواع خمتلفة من
األســلحة أمثال الشــوزن والذخيرة احلية والرصاص املطاطي وغيرها،
ومت تقييدنــا من اخللف بالقيد البالســتيكي ،ومــن بني النزالء أجانب
وكبــار ســن حيث عــا صوهتم طلبا لتخفيف حــدة القيد ،ومن بيهنم
أنــا ،حيــث كان القيــد مضغوطــا عىل زنــدي ملدة تقارب  4ســاعات،
مــا أدى إىل انتفــاخ يدي ،علمــا أنين مصاب ســابقا وأجر يت عملية
جراحية لكل من يدي ورجيل وكتيف.
واســتمر ذلــك إىل أن جــاء الرائد بســام احلنطي مــع جمموعة من
الضباط األردنيني ،حيث قاموا بتعداد النزالء مع تعذيهبم ،حيث كان
يمت ضرب كل نز يل عىل رأسه إىل أن انهتوا من تعدادهم.
بعد ذلك ،أىت كل من الشرطي خالد بدر وحممد عبد القوي ونادا
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الفاعلــة والتاركــة ،وقام بضربه حبذائه ورجله عدة ضربات قو ية عىل
الصدر ،ما أدى إىل إغمائه ،وأمرنا هذا الشرطي األردين أن حنمله إىل
خــارج العنبــر ،وبالفعل محلناه ،وما إن وصلنا به إىل خارج العنبر أمرنا
بالعــودة إىل العنبــر نفســه ،وكانت املســافة بيهنما تقــدر بني  100إىل
 150متــرا ،حيث انقســمت قوات الشــغب إىل صفني وحنن منيش يف
الوســط مع بقيــة النزالء ،وقامت كل القوات بضــرب النزالء باهلراوات
واآلالت احلديديــة ،فضــا عــن الســب والقــذف واأللفــاظ البذيئــة،
وكانت الدماء تتساقط عىل األرض من أجساد النزالء.
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عىل عىل السجني عباس السميع املحكوم باإلعدام ،وسحبوه وأخذوه
إىل جهــة غيــر معلومة ،وكان يف مقدمة “الفنــس” عدد كبير من النزالء
اجلرحــى ،وبعضهــم كانــت الدماء تســيل عــى أجســادهم ،واآلخرون
معصبــو الــرؤوس .ويف هــذه األثناء أىت إىل املبىن كل من الرائد حســن
جاســم ،العقيــد ناصر خبيت ،املالزم عيىس اجلــودر ،املالزم حممد عبد
احلميد واملالزم معاذ ،وكان يرأسهم خليفه بن أمحد الشاعر رئيس مركز
املنطقة اجلنوبية ،وبادر بعض النزالء باحلديث معه ،حيث قالوا له أن
وضعنــا مــؤمل ،ومت منعنــا من احلمام وال نســتطيع أن نبــى مقيدين لفترة
طو يلة ،ورد علهيم بقوله“ :هذا جزاؤكم” ،مث ذهب.

قوائم أحمد الكاتب
وبعــد عشــر دقائق جاء أمحد الكاتب ومعــه قامئة باألمساء التالية:
(الدكتــور ســعيد الســماهيجي ،أمحــد عبــاس ،عــي عبــد احلســن
احلاجــي ،الســيد أمحــد رضا محيدان ،عبــاس العكري - ،حممــد ميرزا،
حســن الســهالوي ،ناصر سعيد ،أمين عباس  -السيد صالح ،حسن
عبــد الغــي ،ناجي فتيل ،عــي الغامني ،حممد املحاســنة ،جعفر عون،
حامــد جعفــر ،عــي عبــد الزهــراء ،و يوســف عبــد الكــرمي) وأنــا معهم،
حيــث مت إخراجنــا مقيديــن إىل بــاص ،وقــد شــاهدنا عــددا كبيرا من
قوات الشــغب ،ومن مث مت نقلنا إىل مبىن رقم  ،10وكل ذلك مع الشــم
والسب واإلهانات .وبعد وصولنا املبىن مت قطع القيد البالستيكي (سير
كليــب) ،وبعدهــا مت توز يعنا عــى الزنازن ،مع العلــم بأهنا كانت خالية

من الفراشات والبطانيات والوسادات ،وكانت فقط حتتوي عىل األسرة
احلديدية ،وكان ذلك قرابة الساعة العاشرة واحلادية عشر مساء ،وكنت
يف ذلــك الوقــت صامئا ،ومل يكن هناك أي طعام أو شــراب ،واســتمرت
هذه احلال حىت اليوم الثاين ،أي  11مارس 2015م.

المنع من الطعام
اســتمر منعنا من الطعام إىل فترة الظهر ،وكلما ســألناهم عن ذلك
قالــوا بأننــا ال نســتحق الطعام ،وبعد الظهيرة جــاء ضابط ومت توقيف
النــزالء يف الزنــازن إىل حــدود الســاعة الثالثــة والنصــف ،مصحوبــا
ذلــك بــكل أنــواع الهتديد ،إىل أن مت إخراجنا مــن الزنازن ،حيث بدأ
مسلسل “حفلة األرنب” ،وكان ذلك يوم األربعاء  11مارس 2015م،
حيث مت إخراجنا من الزنازن إىل “الفنس” جمموعة تلو األخرى ،ومت
التفنن يف تعذيبنا ،سواء من حيث نوعية الضرب أو األلفاظ النابية.
وقــد مت إرجــاع جمموعــة مــن النــزالء إىل الزنــازن وأبقــوا البعض
اآلخر ،إىل أن جاء دوري ،حيث مت إخراجي وأمروين بأن أقابل اجلدار
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يف صباح ذلك اليوم ،جاء أحد الشرطة ،و يدعى مهند (سوري
اجلنســية) ،وكان يشــم و يقــذف ،وبعــده جاء الشــرطي مــروان (ميين
اجلنســية) ،وكان حيمل عصا بالســتيكية (هوز) ،وأخذ يدخل الغرف
و يضرب النزالء ،وأنا بيهنم ،وكذلك ناجي فتيل ،وقد حصلت مشادة
بينه وبني الشرطي مروان.
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وأجبروين عىل الوقوف عىل قدم واحدة ،مث قام املدعو فارس (أردين
اجلنســية) بقــص شــعري ،وبعدهــا مت إجاليس عىل كــريس احلالقة،
وكان احلــاق أحــد النــزالء وامسه عبــد األمير ،وكان حيلقــي و يتعرض
معي يف الوقت نفسه للضرب.
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ومن املواقف املؤملة أهنم أمروا النز يل حسن اجلز يري جبمع بقايا
الشعر ،خصلة خصلة ،فيما كانت اهلراوات “تلعب” عىل بدنه .وبعد
الفــراغ مــن حالقيت؛ أمروين أن أزحف عىل بطــي إىل دورة املياه ،مع
العلــم أن األرضية من اإلمسنت ،واضطررت للقيام بذلك ،مع اســتمرار
تعر يــي للضــرب باهلراوات والركل مع ســيل من الســباب واإلهانات
الــي طالــت عقيــديت ،إىل أن وصلت إىل احلمامات ،حيث غســلت
جســمي ،مــع اســتمرار الضــرب عــى بدين ،مث أمــروين بــأن أعود إىل
مــكاين زاحفــا وبالطر يقــة نفســها .وكانوا جيبــروين أن أردد عبــارة “أنا
مش زعمي أنا أرنب” مع ترديد شعارات أخرى.
وكان كل مــن يطلــب الذهــاب إىل احلمام أو طلــب الطعام أو غير
ذلــك؛ يلــى “وجبــة دمسة” مــن التعذيــب ،وبيهنــم حســن اجلزيري،
الــذي تعــرض ألشــد أنواع العــذاب ،وكنت ال أســتطيع معرفة الشــرطة
الذين يقومون بالتعذيب ،حيث كان بعضهم ملثما والبعض اآلخر كان
يضــرب مــن اخللف .وقد تعرضت لضربة شــديدة جــدا عىل خاصريت
وظهــري مــن اخللف ،و إىل غاية كتابة هذه اإلفــادة الزال أثرها موجود،
وقد عرفت أحد الذين كانوا يعتدون علينا ،وهو الشرطي املسؤول عن

االتصاالت ،املدعو صالح (ميين اجلنسية) ،حيث كان يقوم بصب املاء
البارد جدا عيل وعىل النزالء ،و ميارس خمتلف أنواع التعذيب.

وقــد رأيــت مــن بــن مــن مت ضر هبم كل مــن حممد الســنكيس،
واملحكــوم باإلعــدام عباس الســميع ،حيث كانت الدماء تســيل من
وجهــه ،ومــن كان واقفــا جبانيب وهم عالء عارف ســلمان ،وزهير عبد
العز يــز ،وأميــن ابليس ،ووائل القابندي ،وحســن عبــد الغين فرحان،
وكلهم كانوا يأمروهم بترديد عبارة “أنا مش زعمي أنا أرنب”.

تعذيب كميل المنامي
وحصلــت حادثــة أخرى وهــي إدخال النز يل كميــل املنامي إىل
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يف هــذه األثنــاء ،حضــر عــدد مــن الضبــاط ،وشــاهدوا كل هــذا
التعذيــب ،وكانــوا شــركاء يف هذه اجلر مية ،وهم :الرائد حســن جاســم،
العقيد ناصر خبيت ،املالزم معاذ ،املالزم عبد اهلل عيىس ،املالزم عيىس
اجلــودر ،واملــازم أمحد خليل (يعمل يف مركز الرفاع) ،املالزم حممد عبد
احلميــد .هذا باإلضافة إىل وجود مدنيني ،حيث قاموا بتصو ير اجلر مية
(حفلة األرنب) جبهاز التلفون الذي كان معهم ،وكان من بيهنم الشرطة
الذيــن كانــوا ميارســون التعذيــب ،وهــم :حممــد ســليمان ،صالح (ميين
اجلنســية) مســؤول اإلتصاالت ،حممد حمســن (باكســتاين اجلنســية)،
فارس (أردين) ،بالل (أردين) ،عثمان باكســتاين ،فضل (باكســتاين)،
مروان (ميين اجلنسية) ،عبد القوي (ميين) ،ومهنل (ميين) ،وغيرهم.
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احلمامــات ،حيــث مت إجبــاره عــى ترديد عبــارة “أنا خنز يــر” ،وأخذ
يصــرخ بقــوة ،ويف هذه األثناء مسع مــن كان يف مبىن رقم ( 7وهو مبىن
الرمــوز) هــذه الصرخــات ،فأخذوا يرفعــون أصواهتــم بالتكبير ،إىل أن
توقــف الضــرب ،وخــرج من املبىن عدد من قوات الشــغب الشــرطة،
فيما حنن كنا ال نزال موجودين يف “الفنس” ،و يمت سكب املاء البارد
جدا علينا ،واستمر ذلك قرابة الساعة الكاملة ،وبعدها مت إدخالنا إىل
الزنــازن ،حيــث نــام البعض عىل احلديد ،البعــض اآلخر عىل األرض
رغم البرودة الشديدة ،ومل يكن هناك غطاء.
وهنــاك مســألة أخــرى هامــة جــدا وتتعلــق باحلالقــة ،حيث مت
حلــق كل النــزالء مباكينة واحــدة ،مع العلم أن بعــض النزالء مصابني
مبرض الـ (.)C
اســتمرت هــذه احلال إىل يوم اخلميــس ،ومل يمت جلب الطعام إال
ليلــة اجلمعة ،ويف ليلة الســبت حتديدا جاء الشــرطي األردين فراس،
وبأســاليب وقحــة بــدأ بالضــرب عــى أبــواب الزنــازن بقصــد إزعــاج
النزالء ،مع استمرار ذلك بشكل لييل.
ويف يوم اجلمعة ،مت جلب املفارش للنوم علهيا ،ويف اليوم الرابع
مــن وصولنــا هلــذا املبىن ،طلبــت الذهــاب إىل احلمام ،وقــد أخرجين
أحد أفراد الشــرطة ،وكان باكستاين اجلنسية ،وبعد الفراغ من احلمام
وعند عوديت كان يف “الفنس” شــرطي ميين اجلنســية مع آخر ين من
الشــرطة األردنيني ،وقد اهنالوا عيل ضربا باهلراوات واأليدي وغيرها،

ويف نفــس الوقــت كنــت أمســع صــراخ أحــد النــزالء يف العنبــر رقــم ،2
وبعدهــا مت أخد أميــن عباس إمساعيل إىل مبىن رقم  4للتحقيق معه،
وقد استمر هذا النوع من مسلسل التعذيب يوميا ،يف الليل والهنار.

يف اليــوم العاشــر ،أمــرين الوكيــل تيســير (وهــو مــن أصــل أردين)
اخلروج لتنظيف املبىن ،حيث أرسل الشرطي املدعو مجال (من أصل
بلويش) وقال بأسلوب وقح“ :ستعمل غصبا عنك” .وبالفعل ،علمنا
جمبر ين أنا وبعض النزالء .وقد تعرضنا للتعذيب خبشب آالت النظافة
وحنن نوزع األطعمة عىل النزالء.
وكان يتواجــد مســؤول الصيانــة ،عبــد اهلل الدوســري ،مع بعض
الشرطة اآلخر ين الذين يأمرون مسؤويل املناوبات بتعذيبنا وتعذيب
بعــض النــزالء ،وكان الدوســري يــأيت كل يــوم إىل املبــى يف حــدود
ساعتني أو أ كثر و يشرف عىل التعذيب مبعية شرطة جدد.
ومــن الشــرطة الذيــن كانــوا يتفننــون يف تعذيبنــا :ســيف الدمي،
صالح و إبراهمي (مسؤولو االتصال) ،مروان وعبد القوي وضوان.
ويف يــوم مــن األيــام ،جــاءت جمموعــة مــن قــوات الشــغب إىل
محامات العنبر اآلخر ،وحتديدا بالقرب من الثالجة ،وقام اثنان من هذه
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وأذكر حادثة أخرى ،حيث قام الوكيل سليمان (أردين اجلنسية)
بضريب يف احلمامات يف أول يومني من وصولنا إىل املبىن ،بني يومي
اخلميس واجلمعة ،وكان يشتمين و يشمت عقيديت.

299

املجموعة بضربنا وتكسير آالت النظافة عىل ظهورنا ،مع الركل والضرب
يف األماكن احلساسة ،وخاصة أسفل الظهر وبالقرب من الكليتني.
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ومــن املواقــف اجلديرة بالذكر ،أن الوكيل تيســير والشــرطي حممد
ســليمان كانا يســرقان طعام النزالء وبشكل مستمر ،وكان من الالفت
أن الســرقة هــذه تكــون مكشــوفة ،حيــث يظهــر جليــا تناقــص عــدد
الوجبات بالنســبة لبعض النزالء ،مما يضطرهم ألن يباتوا دون طعام،
وخصوصا الغرفة اليت أنام فهيا.
يف أبر يــل 2015م وقعــت حادثــة غر يبــة من نوعهــا ،فألول مرة
يمت جلب فاكهة املوز للنزالء ،ولكن متت سرقة كل املوز املخصص ملا
يقارب من  104سجناء ،ومسيت احلادثة ب”سرقة املوز”.
ومنــذ وصولنــا إىل املبــى ،ولغايــة تار يــخ الســادس مــن مايــو
2015م؛ كنا ممنوعني
مــن احلالقــة ومــن أدوات النظافــة الشــخصية ومــن النــوم وغير
ذلــك ،علمــا بأنــه مل تكن لدينا غير طقــم واحد من الثيــاب واليت كنا
نرتدهيا ،حيث نقوم بغســلها مث نرتدهيا من جديد ،وكنا نغســلها دون
أدوات للغسل أو النظافة.
ويف الســياق ،ويف مناوبة الوكيل تيســير ،ومبعية رؤوســاء العرفاء
بــال وخالــد ،قامــوا بإعــداد خلطة مكونة مــن :القهــوة“ ،الديتول”،

ويف يــوم من األيام ،وبينما كان نــادر عبد النيب العر يض خارجا
مــن زنزانتــه ذاهبــا إىل احلمــام ،ويف أثنــاء مــروره بزنزانــة عبــد عــي
الســنكيس؛ ســلم عليــه ،وبســبب ذلــك أخرجــوا الشــيخ حممد عيل
املحفوظ ،والســنكيس ،والشــيخ زهير ونادر العر يض إىل “الفنس”،
وأغرقوهــم بامليــاه ،ووضعوهــم يف الشــمس لســاعات طو يلة يف ظل
شدة البرد.
وكانت هناك “حفلة” مشهورة باسم “بلل حالك” ،حيث قاموا
بإغــراق كل مــن يف املبــى باملياه البــاردة ،وتوقيفهم لســاعات طو يلة
يف البــرد ،وبيهنــم الشــيخ املحفــوظ ونــادر العر يــض والســيد صادق
الشاخوري وعيل هارون وحسني السهالوي ،وغيرهم الكثير.
وهنــاك أيضــا أســلوب التفتيش اليومــي ،والذي يــم من خالله
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الصابــون ،و”اللوكــس” ،وكانــوا يســهزؤون بالنــزالء و يقولــون بأهنــا
“خلطــة للنظافــة” ،وقــد أجبــروا بعــض النزالء عــى اســتخدامها ،مما
أصاهبم باحلساســية ،وبعضهم أصابه “اجلرب” ،ومهنم :حسن جابر
القطان ،حسن نادر ،أمحد عباس هالل ،عيل عادل حممد ،والدكتور
ســعيد الســماهيجي .ويف يوم من األيام ،طلب الوكيل تيسير من أحد
النــزالء ،وهــو حممد أو نصيب ،والــذي كان يعمل عامــا للنظافة ،أن
يقوم بتسجيل النزالء للعيادة ،وقام بتسجيل ما يقارب من  15نز يال.
وعنــد خروجهــم ،قــال هلــم رئيس العرفــاء خالد “أنا والطبيب ســوف
نعاجلكم” ،وأجبرهم عىل استعمال اخللطة املذكورة.
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الدخــول بعنف وشــدة داخل الغرف ،و إخــراج كل الطعام الذي فهيا
حبجة أنه زائد عن احلاجة ،علما أن كثيرا من النزالء يصومون شهري
رجــب وشــعبان ،إال أن الشــرطة كانــوا يقولون إن هــذا الصوم بدعة،
وليس من الدين! كما أهنم كانوا يسرقون عصائر النزالء و يضعوهنا يف
ثالجة الشرطة.
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وكان يــم الســماح لــكل غرفــة مــدة  10دقائــق فقــط للســباحة
وقضــاء احلاجة وغســل املالبس وغيــر ذلك ،مع العلــم بأنه ال توجد
أدوات للنظافة ،إال أننا كنا نضطر إىل االســتحمام بغســيل الصحون،
مما تسبب باألمراض اجللدية لكثير من النزالء.
كمــا أن هنــاك اختراعا امسه “ثابت” ،حيث أمرونا أن نقول كلمة
“ثابــت” ليقف اجلميع عــى قدميه ،واخترعوا  3ضربات عىل الباب،
وعنــد مساعهــا يــم الوقــوف ،وأن لــكل عنبــر بابــن رئيســيني ،حيــث
يدخــل أحدهــم مــن البــاب األول ،و يقــول “ثابــت” ،وعنــد االنهتاء
عنــد البــاب الثاين يقول “جلوس” ،مث بعــد دقيقتني يأيت آخر بنفس
الطر يقــة ،وهكــذا ..وهــذا األســلوب يف التعذيــب تســبب للكثير يــن
حباالت مرضية ونفســية ،حىت أهنم كانوا جيبروننا حنن عمال النظافة
عــى العمــل من أذان الفجر ولغاية منتصف الليل ،و مبجرد دخولنا تمت
عملية “ثابت” ،فنضطر عىل املواصلة عىل هذا النحو ،وهو ما تسبب
يل بالكثير من اآلالم ،إضافة إىل اآل الم األخرى الناجتة عن التعذيب
يف الظهر وأسفل الظهر وأسفل الرقبة والرجلني.

ويف هذه األثناء ،عال التكبير من مبىن رقم  ،7وجاء وكيل املناوبة
أبو راشد مع ضباط اثنني أردنيني ،حىت توقف الضرب.
وكانــوا جيبروننــا عىل الغناء يف كل مناوبة ،ومن يرفض إما أن يمت
توقيفه أو يمت إغراقه باملاء أو بأي أسلوب من أساليب التعذيب.
ومن احلوادث أيضا اليت وقعت يف يوم من األيام يف السجن ،أن
الوكيل حممد طلب من الشرطي ميرزا (باكستاين اجلنسية) أن يضربنا
يف مكتــب الشــرطة (الكونتــر) ،وكان معــي كل مــن عــى أمحد هارون
وأمحــد حبيــب الدرازي ،وقد ضربين الشــرطي ميرزا بشــدة وخصوصا
عىل الرقبة ومما ييل الظهر ،وهو املكان الذي أعاين منه أصال.
ويف هنايــة شــهر مــارس 2015م وقبــل وقت العشــاء ،جــاء أمحد
الكاتب ـ التابع لإلدارة ـ وكان يسأل عن شخص امسه صادق وعيىس
املنيس وأمين عباس ،وكان ال يعرفين ،وحني كرر الســؤال خرجت له،
فقام بتقييدنا من اخللف ،وأخذنا إىل اإلدارة ،وعند وصولنا هناك أمرنا

303

زفرات
انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

وذات مرة ،ويف مناوبة الوكيل حممد ورئيس العرفاء سامر ،وبينما
كنــت خارجــا لتوز يــع وجبــة العشــاء ،إذ مت إخــراج عدد مــن النزالء،
وهم :عيىس املنيس ،حسام وعيل السماك وحسني ،ومت أخذهم إىل
مكتــب ( ،)99أي بالقــرب مــن الثالجة ،حيــث مت ضر هبم وتعذيهبم
بقســوة شــديدة عىل يد الوكيل حممد ،ورئيس العرفاء ســامر ،مما أدى
إىل إسالة الدماء من أجسادهم ،وجعلوهم يزحفون عىل بطوهنم إىل
غرفهم ،والصراخ يعلو مهنم ،الدموع تسيل عىل خدودهم.
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بالوقوف مقابل اجلدار عىل قدم واحدة .وكان املسؤول علينا كل من
الشــرطي مهدي (ميين اجلنســية) والشــرطي مبني (هندي اجلنسية)،
وقامــا بهتديدنــا بعــدم إنزال قدمنــا .دخل عيىس املنــي أوال ،وبعده
أميــن عبــاس ،وبعــد قرابة الســاعة جاء الشــرطي مبــن وأدخلين إىل
املكتــب مــع الهتديد بعــدم رفع رأيس .وعند دخــويل مكتب التحقيق
أمروين واآلخر ين بالركوع جهة اجلدار ،مث قابلهتم وأنا منكس الرأس،
وكان الظالم دامســا ،واإلنارة ضعيفة ،وكان هناك ضوء أزرق ضعيف
جــدا ،وقــال يل أحدهم“ :مباذا يذكرك هذا؟” ،فقلت ال أدري ،وكررها
عيل مرارا ،إىل أن قال يل“ :أال يذكرك ذلك بالتحقيقات؟!” ،وسألين
عــن مــكاين وقــت وقوع احلادثــة (حادثة مارس يف ســجن جو) ،كما
سألين عن األمساء اليت أعرفها ممن شاركوا يف احلادثة ،وغير ذلك من
األسئلة.
وأثناء التحقيق قام أحدهم بتحر يك آلة حديدية (مطاوعة للحركة
“زنبــرك”) عىل مجيع أجزاء جســمي ،وأخــذ يضربين ،إىل أن وصل إىل
مواضــع العفة ،وســألين“ :هل لديك أوالد؟” وأضــاف“ :إذا كان لديك
أوالد فلن تنجب غيرهم ،و إذا مل يكن لديك فلن تنجب أبدا” ،وبعدها
ضربين يف اجلهاز التناســي بتلك اآللة احلديدية ،مث أمرين بأن أســتدير
جبســمي ،ومــا أن قابلهتــم بوجهــي و إذا يب أرى جمموعــة من الضباط
وبيهنــم املــازم عيىس اجلــودر ،واملــازم خالد التميمــي وأمحد خليل،
وكانــوا برفقــة ضبــاط اثنني بلباس مــدين ،وبعدها أرســلوين إىل مكان

اإلفــادة ،وكان هنــاك قرابة أربعة من الشــرطة ،وبيهنــم أردنيون ،حيث
جعلــوين أشــاهد بعض الصور ،ولكنين أجبهتــم“ :إذا كنمت تريدون أي
يشء فاكتبــوا إفــادة وســأوقع علهيا” ،وقلــت هلم بأنين رو يــت احلادثة
ســابقا ،فكتبوا إفادة وجعلوين أوقع علهيا قســرا ،رغم أنين كنت مقيدا
من اخللف ،وبعدها أرسلوين إىل املبىن.

وبعد أيام ،تعرض القطان لنكســة صحية ،حيث كان يتقيأ بعد
األ كل مباشرة ،حيث ال تتحمل معدته أي طعام.
أمــا احلادثة األخــرى ،فهي لرئيس العرفاء حممود ،مســؤول مبىن
رقم  ،6حيث قام بضريب و إهانيت عند الثالجة من العنبر رقم  ،2أي
عند مقر مكتب ( )99املخصص للتعذيب ،حبسب تسمية النزالء له.
وقال بأنه ينوي أن “ميســح يب األرض بالصرماية واحلفاية” (احلذاء)
حبسب لغة أهل األردن.
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أما احلادثة األبرز فكانت حادثة اجلز يري وحســن جابر القطان،
وكانــت يف هنايــة شــهر مــارس 2015م ،حيــث طلــب مــن الشــرطة
الذهــاب إىل احلمــام ،وعندما فتحوا له الباب ومع وصوله إىل مقدمة
بــاب احلمامــات؛ قام حممد ســليمان وفضل ـ الذي يعمل يف العيادة ـ
وكالمها من اجلنسية الباكستانية ـ وفضيل (هندي اجلنسية)؛ بضرب
القطان عىل ظهره ،وحتديدا عند الكليتني ،وكان حممد سليمان األشد
يف عمليــة الضــرب ،حيــث اهنــال عليه بشــدة ،إىل أن تقيــأ القطان،
وأمروه بالقيام واجللوس ،وقد أصيب باإلعياء الشديد.

305

زفرات

306

زفرات
انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

أمــا رئيــس العرفــاء شــاكر ،الــذي كان ينــاوب يف مبــى رقــم ،4
فقــام بضــرب كل النــزالء يف مبــى رقــم  .10وعندمــا جــاء إىل غرفتنا
قــام بضــريب عىل أذين بيديه ،وضرب كل من كان يف الغرفة ،كما قام
بضــرب النزالء عند احلمامات ،وأخد يف التفنن يف ضرب حممد جعفر
الشــمايل ،وكذلك أخذ بضرب كل من حســن عبد عيل اخلراز وعبد
اجلبــار أمحــد وغيرهم عىل وجوههم .وكان يقــول أن “يده تأ كله” وأنه
ير يد أن يرو هيا من وجوه النزالء وأجسادهم.
ويف األول من مايو 2015م ،وبعد اإلفراج عن إبراهمي الدمستاين،
وحتديدا يف مناوبة رئيس العرفاء خالد ،والشــرطة فايد ومجعة ووكيل
مبــى رقــم  ،7حيــث أخرجــوا بعض النــزالء ،وكان بيهنم الســيد أمحد
الســيد رضــا محيــدان ،واحلقــويق ناجي فتيل ،و يوســف عبــد الكرمي،
وذهبــوا هبــم إىل “الفنــس” ،ونالــوا “وجبة” مــن وجبــات التعذيب،
أمــا أنــا فقــد حصلت عــى “وجبيت الدمســة” من الضــرب واإلهانات
والتنكيل من وكيل مبىن  ،7وكان ذلك يف الفترة الصباحية.
ويف اليــوم الثــاين ،وحتديدا عند الليــل ،ويف مناوبة رئيس العرفاء
األردين خالد ،مع الشــرطة مجعة وفايد ،باإلضافة إىل الشــرطي اليمين
يدعى رضوان (يداوم يف منىب رقم  ،)1قاموا بإخراج كل النزالء يف غرفة
 ،7وبيهنــم كميــل املنامــي ،وعذبوهــم بشــكل قاس جــدا ،حبيث كان
صراخهم يسمع يف أرجاء املبىن كافة ،وبعدها أمروا كل النزالء بالوقوف
حــى منتصــف الليل ،انتقاما مبا قام به نزالء غرفة رقم  ،7مع العلم بأنه

مل يكــن هنــاك أي ســبب لضرب نــزالء الغرفة ،ســوى التشــي و إكمال
مسلســل التعذيــب املمهنــج اللييل واليومــي ،وبعدها أمرونــا باجللوس
والنوم ،وبعد ساعة كرروا األمر بإيقافنا من جديد حىت أذان الفجر.

وبعد أســبوع من هــذه احلادثة ،أجبرين الشــرطي املدعو خالد،
أنــا مــع ثالثــة مــن النــزالء وهــم حممد أبــو نصيب وســليمان وحســن
الســتراوي؛ عــى الغنــاء ،وكذلك قاموا بإخراج جمموعــة من املعتقلني
ـ ومهنــم مــن ذكرهتــم تــوا ،إضافــة إىل الســيد مهــدي الســيد هــادي،
وأمرهم الشرطي خالد بأن يضرب كل واحد مهنم اآلخر ،ويف منتصف
الليل أخرجوا كال من حممد أبو نصيب وســليمان وحســن الســتراوي
وعذبوهم بشكل جنوين جدا.
ويف شهر مايو 2015م وقعت حادثة أخرى ،حيث وقعت مشادة
بــن الســنكيس ورئيــس العرفاء خالــد عىل خلفية حتــركات خارجية
لدى السنكيس ،وقال األخير خلالد“ :اعتبر نفسك رافضا للتحركات”،
وأصــر عــى الذهاب للخارج ،فأجبره الشــرطي عــى التوقيع عىل إقرار
بالرفض عن طر يق الضرب وتعذيبه تعذيبا شــديدا .فقد ضربه بقوة
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أمــا أنــا فقــد حصلــت عىل “وجبــي” مــن التعذيب مــن جانب
الشــرطي املدعــو رضــوان ،الــذي قــام بضــر يب وســحيب من شــعري،
وضــرب رأيس بباب الزنزانة احلديــدي ،عدا عن اإلهانات ،كما قاموا
بإجبارنــا أ كثــر مــن مرة عىل االســتلقاء عــى بطوننا بــاألرض ،وضربنا
باهلراوات ،والدوس عىل أجسادنا.
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عــى وجهه ،واصطحبه إىل قــرب الثالجة (مكتب  ،)99ووضع القيد
عىل يديه من اخللف ،وطرحه أرضا وعذبه ،وجعله يوقع اإلقرار جمبرا.
وعند مكتب الشــرطة ،قام الشــرطي خالد بهتديدي يف حال تفوهت
بأي كلمة حول ما حصل ،حيث كنت شاهدا عىل احلدث بالكامل.
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ويف السادس أو السابع من مايو 2015م ،ويف طر يق عودتنا من
(الكانتني) لشــراء احلاجات الضرور ية من املالبس وأدوات النظافة،
أخذ الشــرطة يف تفتيش املشــتر يات ،وســرقوا منا جزءا من الصابون
واملالبس حبجة أهنا زائدة عن احلاجة.
وذات مــرة ،ويف مناوبــة الشــرطي املدعــو خالــد ،وحتديــدا عنــد
(الكونتــر) ،أجبــرين عــى تقليــد أصــوات احليوانــات وحركاهتــم أمــام
عناصر الشرطة الذين يعملون يف املباين رقم 4و5و6و ،7حيث جتمعوا
يف مكتــب الشــرطة التابــع للمبىن الــذي أتواجد فيه (مبــى رقم ،)10
وأخذوا يف االســهزاء واإلهانة والتجر يح ،وكأنه مسلســل من الهتر يج
املستمر ،ويف حال رفض تنفيذ أوامرهم يبدأ مسلسل التعذيب الذي
ال يتوقــف ،و يشــمل احلرمــان مــن النــوم أو احلرمــان مــن احلمــام ،أو
اإلجبار عىل الوقوف لساعات طو يلة ،وغير ذلك.
ومــن حــوادث التعذيــب اليت وقعت يل أيضا ،أذكــر احلادثة اليت
وقعــت يف مناوبــة الوكيــل حممــد زكر يا مع شــرطة مينيــن ،بالقرب من
الثالجة يف عنبر رقم  ،2حيث قاموا بطرحي أرضا عىل بطين ،وضر يب
بعصا بالســتيكية (هــوز) عىل ظهري وقدمي ،ودون ســبب .وتكررت

هذه احلادثة مع مسؤول العيادة املدعو زهير يف نفس املكان أيضا.

نقاط إضافية في نهاية اإلفادة
ويف ختــام هــذه الشــهادة ،أورد بعــض النقــاط اهلامــة اإلضافية
خــال األشــهر الثالثــة اليت عشــناها ،ابتداءا من  10مــارس 2015م،
وحىت هناية شهر مايو من العام نفسه:
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ومــن احلــوادث الغر يبــة الــي وقعــت يف يــوم من األيــام ،هي أن
رئيــس العرفــاء املدعــو خالــد؛ حــاول إجبــاري عــى تغييــر املذهب،
وأبــدى االســتحقار ملذهــي وعقيديت ،وقــام بعدة حمــاوالت ،وأغراين
بأنــه يف حــال فعلــت ذلك فإنه ســيعطيين كل ما أر يــد .علما بأنه هو
ذاته من كان يستعمل أساليب التعذيب اليت متس العقيدة ،وهو قام
بتحطــم التــرب احلســينية أمامي .وهو أيضــا كان جيبرنــا عىل الرقص
ومــا شــابه مــن األســاليب الرخيصة جدا .ويف هــذا اإلطــار ،أذكر أهنم
عندمــا اســتدعوين للتحقيــق يف حادثــة مبىن رقــم  ،4وعندمــا انهتوا
مــن التحقيق ،وقبل كتابة إفــاديت ،قال يل أحد املدنيني املتواجدين
يف غرفــة التحقيــق بأهنــم يعلمون علم اليقني بأنين لســت من الذين
يقومــون بأعمــال “الشــغب” ،ولكهنــم هــددوين بأنه يف حــال كانت
اإلفادة غير ما ير يدون فسوف يمت استدعايئ من جديد وأهنم يغيرون
مــا ير يــدون ،ويف حــال رفــي فهددين بأنه ســيكون هلــم تصرفا آخر
معي ،ملوحا مبمارسة الرذيلة وتعر ييض لإلغتصاب.
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1 .1لقد عشــنا وضعا مأســاو يا من الناحية الصحية والنفســية،
وبشــكل ال يطاق ،وذلك يف ظل التعذيب الشــديد وبشىت
الوسائل ،وهو ما جلعنا غير قادر ين حىت عىل النوم ،بسبب
حال اهللع اليت كنا نعيشها وكأننا نتوقع هجوم القوات علينا
يف أية حلظة من اللحظات .وبشــكل شــخيص ،أستطيع أن
أقــول بــأن وضعي النفيس بــات متدهورا ،فضــا عن كوين
أعــاين من أمــراض يف املســالك البولية نتيجــة احلرمان من
الذهــاب إىل احلمــام ،أو قضــاء احلاجــة يف احلمام بســرعة
وخــال دقيقــة واحدة فقط ،ما ســبب يل آالمــا يف القولون
واضطرابــات معو يــة مســتمرة ،هــذا غيــر اآلالم الــي تعتبــر
متواصلة يف مجيع أجزاء بدين جراء التعذيب وخاصة الرقبة
والظهــر والقدمني ،مع احلرمان من العالج ورفضهم الذهاب
يب إىل العيــادة ،علمــا أهنــم ألغــوا مجيــع مواعيدي الســابقة
التابعة ملستشىف السلمانية ملتابعة عالجي.
2 .2لقــد أجبــروين مع جمموعة مــن النزالء ،ليال وهنــارا ،عىل رفع
شعارات خاصة ،ولكن بأسلوب مهني يل ،وللدولة نفسها،
حيــث وضعوين قســرا يف صندوق القمامــة ،وأجبروين عىل
قــول“ :اهلل ،الوطــن ،امللــك” و”عــاش عــاش بوســلمان”،
و إنشــاد “النشــيد الوطــي” .ويف احلمامــات ،أجبرونــا عىل
ترديد هذه الشــعارات أيضا ،وكانــوا يضربوننا وحنن نكررها،

واألدهــى أن مــن يأمرنــا بذلــك هــم مــن جنســيات خمتلفــة
(أردنية ،ســور ية ،مينية ،باكســتانية ،بلوشية وغيرها) ،وكان
أســلو هبم يكشــف عــن اســهانهتم بالبلــد وبالنظــام الــذي
جلهبم.
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عباس أحمد عبدالحسين العكري
ممنوع التصريح للصحافة
العمر 37 :عاما
احلكم  5 :سنوات
املنطقة :الدية
يف تار يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م ،اقتحمت قوات الشــغب
غرفتنــا ،ومــا أن دخلــت حــى شــرعت بضربنــا باهلــراوات ،وقامــت
بإخراجنا إىل خارج مبىن  ،4وحيهنا مت تقييدي من اخللف ب”السير
كليب” .وبقينا عىل هذه احلال قرابة الســاعتني ،وبعدها مت نقلنا إىل
“الفنــس” اخلارجــي ملبــى  4مصحوبا بالضرب باهلراوات واألســاك
الكهربائية ،وبقينا عىل األرض حىت الساعة الثامنة والنصف مساء.
ومت أخذي مع جمموعة من السجناء السجناء إىل مبىن رقم ،10
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مــع اســتمرار تقييدي من اخللــف ،وكنت أتأمل كثيرا من شــدة الضغط
إىل حد أن الدم ال يصل إىل كيف .بعدها مت إدخالنا إىل الغرف ،وبتنا
تلك الليلة بدون وجبة عشــاء ،ودون فراش أو أغطية ،وكانت الغرفة
مهيأة لستة أشخاص ،وكنا مثانية ،ومل نتمكن من النوم ليلهتا ،وكانت
ليلة خميفة ومليئة بالرعب بسبب صوات الصراخ والضرب.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

المرتزق بسام الحنيطي
يف اليــوم التــايل 11 ،مــارس ،مت منعنا من الذهــاب إىل احلمام،
كمــا منعونــا من أداء الصالة ،وحرمنا من الطعام حىت الســاعة الثانية
ظهــرا .ودخلــت علينــا جمموعــة مــن منتســي وزارة الداخليــة وبرتب
خمتلفــة ،مهنــم الرائــد بســام احلنيطــي (أردين اجلنســية) ،وعبــد اهلل
عيــى ،عيــى اجلودر ،محــد الــذوادي (حبر ينيو اجلنســية) ،بصحبة
قوات مكافحة الشغب ،وقاموا بإخراج غرفة تلو األخرى إىل الساحة
اخلارجية ،إىل أن وصل دور غرفتنا ،فقاموا بإخراجنا ،وحلق رؤوســنا
بشــكل ســاخر ،مــع القذف والضــرب املبــرح ،و مبجرد إكمــال احلالقة
اهنالــوا عــي جمموعــة تتراوح بــن  46من قــوات الشــغب ،وضربوين
باهلراوات واألسالك الكهربائية ،وأجبروين عىل الزحف طيلة الساحة
ذهابا و إيابا ،وكانت هناك جمموعة أخرى تتوىل الضرب أثناء إجبارنا
عىل الزحف عىل األرض.
بعدهــا أجلســوين عــى األرض قبالــة احلائــط مــع جمموعــة من

الســجناء الذيــن أجبروهــم عىل ترديد شــعارات مؤ يدة للنظــام ،فيما
كانت اهلراوات تنال من ظهورهم .بقيت معهم عىل هذه احلال ،وقام
بعدها أفراد من الشــرطة بتبليننا باملاء البارد حىت املســاء ،وبعدها مت
إدخالنا الغرفة ،وبقينا حتت مســؤولية قوات ســافرة ملدة شــهر تقر يبا،
تعرضنا خالهلا لوجبات من الضرب والشمت والتمثيل بنا.

ممنوع التصريح للصحافة
يف األول من مايو 2015م ،مت إخراج غرفتنا للتحقيق عىل خلفية
قيــام أحــد األخــوة املفــرج عهنــم بالتصر يــح للصحافة بالوضــع الذي
كان قامئــا يف مبــى رقــم  .10وقد أثار هذا اخلبــر نوبة من الغضب بني

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

يف تار يخ  18مارس 2015م طلب أحد النزالء الذهاب إىل احلمام
للضرورة ،وقوبل طلبه بالرفض من الشرطي حممد سليمان ،وحصلت
مشادة كالمية بيهنما ،فاستدعاء الشرطي قوات الشغب الذين قاموا
بإخراجنا من الغرفة باســتعمال الضرب املهني ،ومت تقييدنا ،و إجبارنا
عــى االســتلقاء عــى األرض يف باحــة املبىن ،واهنالــوا علينا بالضرب
بــكل الوســائل املتوفرة ،مــن “أهواز” وهــراوات ،وبعدهــا اقتادونا إىل
مبــى اإلدارة ،ومت إدخالنــا يف كابينــة التفتيش ،وأجبرونا عىل الوقوف
ملدة  3ساعات ،سقط خالهلا اثنان من األخوة مغشيا علهيما ،مث مت
إرجاعنا عبر الضرب ،بعد أن أخذوا تعهدات علينا بأال نطلب احلمام
جمددا مهما كانت الضرورة!
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الشــرطة ،فقامــوا بإخراجنا من الغرفــة واهنالوا علينــا بالضرب املبرح،
وملدة نصف ساعة ،وذلك بسبب ظهور أمساهئم يف اإلعالم.
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ويف تار يــخ  25يوليــو 2015م ،تكررت حــوادث التعذيب بعد أن
رفــض الشــرطة طلب أحد النــزالء الذهاب إىل احلمــام ،حيث اضطر
للتبول عىل نفسه .وقد وقعت مشادة كالمية مع الشرطي حممد سلمي،
والــذي قــام عىل إثــر ذلك باالتصــال بــاإلدارة ،فجــاءت جمموعة من
القوات عىل رأسها املالزم حممد عبد احلميد ،ومت اختيار جمموعة من
النــزالء ،وبيهنــم أنا ،إىل مبــى اإلدارة ،ومت إركابنا يف باص (حجم 16
راكبــا) .وعنــد وصولنا اإلدارة ،أجبرونا عىل البقــاء داخل الباص ملدة
تفــوق الســاعة ،بعد أن أغلقوا املكيــف والنوافذ ،األمر الذي أدى إىل
حاالت إغماء بســبب نقص األوكســجني .وبعدها مت إنزالنا إىل مبىن
اإلدارة ،واعتــدوا علينــا هنــاك بالضــرب ،دون حتقيق أو ســؤال .وكان
ذلك بإشراف املالزم حممد عبد احلميد (حبر يين اجلنسية).
يف فترة الشهور الثالثة األوىل ،كنا نعاين من أساليب عديدة من
التعذيب ،ومهنا:
1 .1عدم السماح لنا بالصالة و إقامة الشعائر اإلسالمية.
2 .2عدم السماح لنا باألذان.
3 .3عــدم الســماح لنا بالذهــاب إىل احلمام ،عــدا مرتني يوميا،
وملدة ال تز يد عىل دقيقة فقط.

4 .4عــدم الســماح لنــا باالســتحمام يف الشــهر األول ،اال كتفــاء
باملالبس اليت كنا نرتدهيا وقت قدومنا.
5 .5إجبارنــا عىل الوقوف لســاعات طو يلــة ،تصل إىل عدد من
األيام.
7 .7عــدم توفيــر املــواد الصحيــة (األمــر الــذي أدى إىل تفــي
األمراض اجللدية ،ومهنا “اجلرب”)
8 .8التفتيش اليومي املهني للغرفة.
9 .9إجبارنا عىل غسل املبىن يوميا.
1010إجبارنــا عــى إنشــاد الشــعارات املؤ يــدة للنظــام احلاكــم،
والشعارات املهينة لرموز املعارضة.
1111الضرب اليومي واإلهانات.
1212إجبارنا عىل تقليد أصوات احليوانات وحركاهتا.
1313إجبــار علمــاء الديــن واملنشــدين (الرواديــد) عــى الغنــاء
والرقص.
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6 .6إجبارنا عىل عدم النوم لعدة أيام.
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عبداهلل مكي مهدي
تعذيب نفسي
العمر 28 :عاما
احلكم 5 :سنوات
املنطقة :ابوقوة
بتار يخ العاشر من مارس 2015م ،اقتحمت قوات الشغب مبىن
رقــم  4يف ســجن جــو لفــض االحتجاجــات .حيهنــا كنت جالســا يف
عنبــر رقــم واحد ،وفوجئت بأحد أفراد القوات اخلاصة موجها ســاح
الشــوزن وهو يطلق النار وقد أصيب أحد األشــخاص إصابة مباشرة،
وهو املعتقل رضا عبدعيل.
بعــد ذلــك ،دخلت جمموعة من القــوات اخلاصة ،وقاموا بضربنا
باهلــراوات وهــم خيرجوننــا إىل خــارج العنبــر ،وأجبرونا بعــد ذلك عىل

اإلنبطــاح عــى األرض ،مث أجبــروا جمموعــة من املعتقلــن عىل امليش
عىل أجسادنا ،والشرطة تضر هبم باهلراوات والركل.
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ومنذ هذا التار يخ ،وحىت  13مارس بقيت يف الساحة اخلارجية
واضعا يدي عىل رأيس جمبرا ،وكنت ممنوعا من احلركة أو طلب احلمام
أو طلــب املاء والطعام .وقــد أصبت جبرح يف رأيس منذ البداية ،وكان
الدم يغطي وجهي وكل مالبيس.

تعرية السجناء
ويف املساء ،مت نقيل إىل مبىن رقم  10بعد أن قام الوكيل األردين
حممــد (أبو معاو ية) بتعر يتنا عن مالبســنا ،وأمــام اجلميع ،وألنين مقت
باالحتجاج عىل هذا التصرف؛ فقد أمر بنقيل.
واســتقبلين بعدهــا رئيــس العرفــاء بــال يف مبىن رقــم  ،10وكان
معه من الشــرطة حممد ســليمان وحممد حمســن ،وقاموا حبالقة رأيس،
وبشــكل
وبعدهــا ضربــوين ب”األهــواز” البالســتيكية ضربــا مبرحا،
ٍ
قــاس جدا ،مث أدخلوين إىل الســجن ليبدأ فصــل آخر من التعذيب،
ً
حيث كنت ممنوعا من النوم لساعات طو يلة ،وأجبروين عىل الوقوف
لســاعات طو يلــة ،كما مت منعــي من االتصال والز يــارة العائلية ملدة 3
أشــهر ،وكنــت أتعرض للضرب كلما حاولــت الذهاب إىل احلمام ،كما
كنت ممنوعا من أدوات النظافة .و إضافة إىل ذلك ،فقد كنت أتعرض
ألشكال خمتلفة من التعذيب النفيس.

عالء عارف سلمان (النخوة)
حوادث التعذيب في مبنى 10
العمر 32 :عاما
احلكم 6 :سنوات
املنطقة:
يف العاشــر مــن مــارس 2015م ،كنــت يف مبــى رقــم ( 2وحتديــدا
يف التحفــظ) وكانــت الســاعة بــن الثالثــة والنصــف والرابعــة أو أ كثــر
بقليل ،حيث هجمت قوات الشغب عىل املبىن ،وذلك بعد أن ثارت
كل املبــاين عــى خلفيــة اعتداء قســم الز يارات عىل نســاء من أهايل
املعتقلــن ،وحتديــدا عــى عائلــة حســن عــي املوجود يف مبــى رقم
واحد (العنبر اجلنويب).
وعنــد هجــوم قــوات الشــغب علينــا؛ أخــذوا بضــرب املعتقلــن

باهلــراوات دون جــرم يذكــر ،كمــا مت تقييدهم من اخللف بواســطة قيد
بالســتيكي ،ونال املعتقلون من التنكيل والشتامئ واالسهتزاء بالعقائد
ما نالوا حبيث يعجز اللسان عن وصف ما جرى.
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وكان ذلــك يف “الفنــس” الكائــن بــن عنبــر رقــم  2وعنبــر رقم 3
وبعد ذلك جاء املدعو أمحد الكاتب ـ وهو شرطي تابع لإلدارة ـ بقامئة
من األمساء واليت كانت حتتوي عىل مل من :عيل أمحد هارون ،أمحد
حبيــب ،حســن جعفر اجلز يــري ،عيل عادل ،حســن جابــر القطان،
سامي محد خليفة- ،ونوح إدر يس) ،وأنا كنت معهم.
وكان كل هذا التعذيب يمت بإشراف جمموعة من الدرك األردنيني
واملالزم عيىس اجلودر والرائد حسن جاسم واملالزم حممد عبداحلميد
وغيرهم ،باإلضافة إىل قوات من الكومندوز والشغب.
وبعــد ذلــك أركبونا يف الباص ،وأخذونا إىل مبىن رقم  ،10حيث
وزعونا عىل الزناز ين .وبعد وصولنا وتوز يعنا يف املبىن ،جاءت جمموعة
مــن قوات الشــغب ،ودخلوا علينا الزنزانة وكانــت رقم  8من عنبر رقم
 1وعذبونــا باهلــراوات لفتــرة زمنيــة طو يلة جدا ،كما أمرونا باالســتلقاء
عىل بطوننا والدوس علينا بأحذيهتم ،مث رحلوا بعد ذلك ،وبتنا دون
طعام أو ماء أو فراش أو غطاء أو وســادة ،فقط ســر ير حديدي ،وكان
الطقس باردا جدا.
ويف اليوم التايل ،األربعاء  11مارس 2015م ،وحتديدا بعد الظهيرة؛
جــاءت القوات مرة أخــرى ،وأخرجونا مع كل املعتقلني املتواجدين يف

مبىن رقم  10إىل “الفنس” اخلارجي ،حيث حلقونا وأمرونا بأن نزحف
عــى بطوننــا ،وهــم يضربوننــا عــى الظهــر واألرجــل ،مث أوقفونــا مقابل
اجلدار ،وكان جبانيب كل من صادق عبد اهلل حســن ،توفيق الطو يل،
عيل عادل ،وائل القابندي ،أمين آل ابليس ،وحممد أبو نصيب.

واستمر مسلسل التعذيب إىل بني الساعة الثانية عشرة والواحدة
بعــد منتصــف الليــل ،كمــا أهنــم كانــوا يطلبــون منــا أن نقلــد أصوات
احليوانات مع حركاهتم ،هذا غير صب املاء البارد عىل أجسامنا.
وبعد ســاعة من دخولنــا الزناز ين ،دخلوا الغرفــة علينا ،وأ كملوا
مسلســل الضــرب والتنكيــل داخــل الغرفة بشــى أســاليب التعذيب
واإلهانات.
مث بعــد دقائــق معدودة؛ طلبت الذهاب للحمــام ،وألنين طلبت
هــذا فقــد حصلــت عىل تعذيــب آخر قبــل الذهاب للحمــام ،وكذلك
أثناء دخويل وخروجي من احلمام .وكان الشرطي فضيل يشرف عىل
ذلك ،كما أنه كان يباشر تعذييب.

حوادث التعذيب في مبنى 10

وقد حصلت يل عدة حوادث تعذيب يف هذا املبىن ( ،)10ومهنا:
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وكان من بني الشرطة الذين شاركوا يف الضرب هم شرطة ودرك
أردنيون ،باإلضافة إىل شــرطي العيادة وفضيل ،باإلضافة إىل شــرطة
من جنسيات خمتلفة.
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•يف ليلــة مــن الليايل ،مت إخراج كل املوقوفني املتواجدين يف
الغرف ( )7و( )8و( )6إىل “الفنس” ،ومت تقييدنا من اخللف
وســبنا وشــتمنا و إهانتنا من جانب قوات الشــغب وشــرطي
باكســتاين الذي أجبرنا عىل أن نســتليق عىل بطوننا ،وأخذ
يضــرب بقســوة ،وكلما ســألين عن امسي أجبتــه بأنين عالء
عــارف؛ كان يــزداد يف تعذيــي ،و يقــول “البــد مــن احتــرام
الشــرطة” ،وهكــذا اســتمر هــذا املسلســل مع كافــة معتقيل
الغرف الثالث ،وتواصل حىت منتصف الليل.
•يف ليلــة مــن الليايل أخرجتين قوات الشــغب ،وكان بعضهم
أردنيــن ،حيــث قالــوا يل“ :أنت مــن أصــول أردنية وحتمل
جــواز وجنســية حبر ينيــة؛ فلمــاذا تقف مع الشــيعة ،وملاذا ال
تكون ضدهم؟” .فقلت له بأن أصل وجودي هنا .وهددين
شــرطي العيــادة فضيل بالضــرب مع الشــرطي أمحد الكاتب
وقــوات الشــغب .وكان هــذا حتديدا بني احلمامــات ،ألنه ال
توجد كاميرا يف هذا املكان.
•يف مناوبــات الوكيــل حممــد زكر يا ،كان يمت إرســالنا دامئا عند
الثالجــة مــن العنبر رقــم  ،2و يمت تعذيبنا عــن طر يق تعليق
اجلســم بطر يقــة “الفيلقــة” عىل الكرايس ،و يــم ضربنا عىل
األرجل ،عدا عن الضرب عىل كل أحناء اجلسد .وبعد الفراغ
كان يعطيين ســيجارة ،مع العلم بأن التدخني ممنوع ،و يقول

يل “اشــر هبا وال تشــتكي عــي” .وغير هذا ،فقــد كان هيجم
علينــا يف الزنزانــة بشــكل ليــي ،و يطرحنا أرضا عــى بطوننا
و يعذبنا ،و يأمر قوات الشــغب الدوس عىل أجســادنا .هذا
كله مع االســتعانة بالشــغب وشــرطي العيادة فضيل ،حيث
كان يتفنن يف تعذييب.

•يف يــوم مــن األيــام ،مت إخــراج كل مــن ســلمان حممــد عيل
املتروك ،حممد جعفر الشــمايل ،عيىس املنيس ،حســن جابر
القطــان ،وعــي عقيل (الشمشــوم) ،ومت أخذهم إىل القرب
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•يــم إجبارنــا عىل ترديد “النشــيد الوطــي” يف كل وقت ،مع
العلم بأهنم كانوا يضعونا قسرا صندوق القمامة ،وكذلك يف
احلمامــات ،أو إجبارنــا عىل الزحف وحنن نردد الشــعارات،
مع العلم بأنين عسكري وأعلم بأن هذا خمالف للقانون ،كما
أهنم كانوا جيبروننا عىل تقليد أصوات احليوانات وحركاهتم،
وبالذات الدجاجة ،حيث كانوا جيبروننا عىل إصدار صوهتا
وكأننــا نبيــض أو صــوت احلمــار والقــط والكلــب وغيرها مع
حركاهتم .وكان هناك شــرطي أردين يســمى فارس كان يأيت
يف منتصف الليل و يضرب عىل أبواب الزنازن مبا حيمله من
آالت ،ســواء اهلــراوة أو غيرها ،مما يســبب اإلزعاج املتعمد،
و ينادينــا بالكالب ،كما كان يســمينا بأمســاء الكالب ،مثل
“ماكس” وغير ذلك.
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مــن دورة امليــاه ،ومت تعذيهبــم بقســوة جدا ،وبكل وســائل
التعذيــب ،حىت أن صراخهم مأل املبىن بالكامل ،وامتد إىل
املباين األخرى ،هذا غير بكاهئم .ونال املعتقل حســن جابر
القطان حصة األسد ،حيث كان يزحف من شدة التعذيب،
باإلضافــة إىل إجبــاره عيل قول “أنــا خنز ير” .وهناك حادثة
أخرى وقعت يف مناوبة رئيس العرفاء رزق حميد ،حيث قام
الوكيــل حممد املــكاوي (أردين اجلنســية) بنقيل مــن زنزانيت
إىل زنزانــة أخــرى ،والــي كان فهيا حممد املحاســنة والســيد
صادق الشــاخوري (وهو رجل دين) ،وقال يل هذا الوكيل:
“يف كل ســاعة ســوف أنقلــك مــن زنزانــة إىل أخــرى كــي
تتعذب ،وال تســتطيع النوم” ،مبعىن احلرمان من النوم .وقام
الســيد الشاخوري بإعطايئ ســر يره ،رغم أن العدد املوجود
يف الزنزانة قرابة التســعة ،وهي ال تســع إال لســتة أشــخاص
فقط .كما هددين الوكيل أ كثر من مرة.
وختاما ،فإن ما عانيناه طيلة األشهر الثالثة تعد من أسوأ األشهر،
حيث تعرضنا للتعذيب النفيس واجلسدي من حيث احلرمان من النوم
واحلمــام ،والضــرب والركل باألرجــل واإلهانات العقائديــة واملذهبية،
ممــا تســبب يف الكثير من األمراض ،حيــث الزلنا نعاين من أمراض يف
املســالك البولية ،كما خلف هذا احلدث إصابات كثيرة ،بني اخلطيرة
واملتوســطة ،وكان ذلك بإشراف كل من الرائد حسن جاسم ،والعقيد

ناصــر خبيــت ،والضباط حممــد عبداحلميــد وعيىس اجلــودر وعبداهلل
عيــى وأمحــد خليل الذي يعمل مبركز الرفاع ،كما كان ذلك بإشــراف
مباشر من وز ير الداخلية حيث صرح يف اجلرائد الرمسية بأنه املسؤول
عن كل ما جيري يف مركز اإلصالح والتأهيل (سجن جو).
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علي أحمد حبيب عاشور
حفالت التعذيب
العمر 24 :عاما
احلكم 15 :سنة
املنطقة :كرزكان
يف صبــاح العاشــر مــن مــارس  ،2015كنــت يف العيــادة مع نز يل
مغمــى عليــه ،وعدت مــن العيــادة وذهبــت إىل اإلدارة لنقل املر يض
هناك حبسب طلب اإلدارة ،ألنه ال يستطيع امليش.
وبعــد ذلــك ،رجعنــا إىل “الكونتــر” يف حــدود الســاعة الثانيــة
عشــر ظهرا ،وبعدها حدثت ضجة بعد حادثة االعتداء عيل حســن
عبدالنــي ،وطلــب املبىن مقابلة الضابط ،وجاء الوكيل حممد اخلاليف
(أبو سلمان).

وقــد طلبنا من الشــرطي فتح األبــواب و إدخالنا إىل املبىن ،لكنه
رفــض ،فبقينا يف “الكونتر” حىت املســاء ،وجــاء ضابط أ كثر من مرة،
وطلبنا منه الدخول ،إال أنه رفضوا.
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يف املساء ،وعند الساعة السابعة مساء ،جاءت قوات الشغب
وأطلقــت مســيل الدمــوع والقنابــل الصوتيــة ،واقتحموا املبــى وغرفة
“الكونتر” ،ومت ضربنا وشتمنا أمام الكاميرات ،والتسجيل موجود عىل
ذلــك .وبعدها جاء الشــرطي حممــد عيل ولديه قامئة من  19شــخصا
من مبىن رقم واحد ،لنقلهم إىل مبىن رقم .10
عنــد الســاعة التاســعة مســاء مت نقلنــا إىل مبــى رقــم  ،10ويف
االستقبال مت نزع مالبسنا بنية التفتيش ،لكهنم ضربونا ضربا مبرحا،
وتعرضنا لإلهانة عبر البصق علينا وشتمنا ،مث وزعونا عىل الغرف.
قضينا  3ليال بدون مراتب للنوم علهيا ،أو حلاف ،ومل يسمح لنا
بالصالة واالستحمام ،كما منعوا عنا األ كل والنوم.

حفلة تعذيب
يف تار يــخ  11مــارس 2015م؛ بــدأت “حفلــة” التعذيــب جلميع
نــزالء مبــى رقــم  ،10حيــث تعمــدوا حالقهتــم عنــد درجــة “صفر”،
ونزعوا مالبســهم ،وأجبروا عىل الوقوف عىل قدم واحدة ملدة طو يلة،
كمــا تعرضوا للضرب يف أســفل اجلســم ،مع اإلجبــار عىل الزحف عىل
األرض ،والزحــف حنــو احلمــام وبعــد اخلــروج منه ،مــع أجبــروا النزالء

عــى الوقــوف جلهــة اجلــدار ملدة طو يلة ،ويف ظل ســيل مــن الصراخ
والضرب باهلراوات ،وتعمدوا ســكب املاء عىل اجلســم .واســتمر ذلك
حىت الساعة  11مساء.

وحني مسحوا لنا باالستحمام ،تعمدوا إعطاءنا صابون مالبس،
وبودرة خملوطة بالقهوة والعصير وصابون “لوكس” أو مبيض مالبس.
واستمر ذلك ملدة شهر ين.
خالل  3أشهر؛ مورست علينا خمتلف وسائل التعذيب اجلسدي
والنفــي ،وعــى ســبيل املثال؛ مت إيقافنا ملدة  10ســاعات متواصلة،
ومنعونا من النوم عبر إحداث اإلزعاج املتعمد طيلة أسبوع أو  4أيام.
وكذلك التعذيب بالشمت والتلفظ عىل النز يل أو أهله ومذهبه ،إضافة
إىل التعذيــب اجلســدي بالضرب باهلــراوات و”املكانــس” ،وبالركل،
وكذلــك باســتعمال “اهلــوز” واألســاك الكهربائيــة .كمــا أجبرونا عىل
القيــام حبــركات ر ياضيــة أو بلهوانيــة بقصد االســهزاء والســخر ية من
النزالء ،وأجبرونا أيضا عىل تقليد صوت احليوانات وحركهتم ،وفرضوا
سكب النفايات عىل النزالء أو اإلنبطاح يف احلمام.

زفرات
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أمــا املنع من الطعام واالســتحمام والنوم فاســتمر ملــدة  3أيام ،مث
اســتمر منــع االســتحمام بعدهــا ملدة  11يومــا ،ولكن مل نكن نســتطيع
الصالة لكون مالبســنا علهيا جناســة الدماء اليت ســالت منا بســبب
الزحف حنو احلمام.
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التالية:
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•املنــع مــن االتصــال باألهل ملــدة  15يوما ،واملنع مــن الز يارة
ملدة شهر ين.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
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•اإلجبــار عــى اخلــروج يف منتصــف الليــل للجــري والقيــام
بتمار ين ر ياضية ،وذلك عىل سبيل التعذيب بعدم السماح
بالنوم.
•اإلهيــام بنقــي إىل العيــادة ،ولكهنــم كانــوا يأخــذوين ناحية
الثالجة وتعر ييض للضرب والتعذيب.
•عــدم توز يــع الوجبــات أو رمهيــا يف القمامــة ،عــى ســبيل
التعذيب بالتجو يع.
•سرقة ومصادرة املالبس واألغراض بعد شراهئا من الكانتني.
•احلرمــان من معجون األســنان والفرشــاة و”الشــامبو” ،وكل
أنواع النظافة الشخصية ،وملدة شهر ين.

علي أحمد هارون
 3أشهر وأ كثر من التعذيب
العمر 21 :عاما
احلكم :مؤبد ( 25سنة)
املنطقة:بين مجرة
يف تار يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م ،وعند الســاعة اخلامســة
مســاء؛ دخلــت القــوات اخلاصــة (ســافرة) مبــى رقــم  2مــع ضبــاط
“حبر ينيــن” ،ومهنــم العقيد خليفــة بن أمحد ،وناصر خبيت ،وحســن
جاســم ،وعيــى اجلــودر ،وعبد اهلل عيــى وآخر ين .وقامــوا بضريب
وأخرجــوين إىل الســاحة اخلارجيــة ،وبعــد  3ســاعات مــن الضــرب
نقلوين مع آخر ين إىل مبىن رقم  10وذلك يف غرفة بال فراش أو غطاء
ووسادة.

وكنــت حمرومــا من الذهــاب إىل احلمام ،ومن املــاء والطعام ملدة
 3أيام.
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ويف تار يــخ  11مــارس 2015م ،أخرجــوين عنــد الســاعة الثانية
ظهــرا ،وحلقوا شــعري ،وأجبروين عىل الزحف عــى طول  15مترا ،مع
الضرب باهلراوات ،مع تعمد تبلييل باملاء.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
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واســتمر التعذيــب القــايس ملدة  8ســاعات وأ كثر ،حيث ســالت
الدماء من قدمي وظهري ،وأصيب رأيس خبدوش كثيرة.
واســتمر التعذيــب املمهنج عىل مدى  3أشــهر وأ كثر ،حيث كانوا
خيرجــوين مــن الزنزانــة بشــكل ليــي ،و يبرحــوين ضربــا ،وأ كثــر ما يمت
ذلــك وأنــا نــامئ ،و جيبروين عىل القيــام بالتنظيف مع الضرب والســب
والشــم واإلجبار عىل خلــع مالبيس (والبقاء عار يــا) ،وكذلك اإلجبار
عــى الغناء والرقص والســخر ية مين ،مع حرمــاين من أدوات النظافة
الشــخصية ،واحلرمــان من أبســط احلقوق املتعلقــة باالتصال باألهل
والز يارة العائلية.
وبعــد  4أشــهر ،ذهبــت إىل مبــى رقــم  6املجــاور ،وقام الشــرطي
صالح اجلهين بضريب ،وقدم ضدي شكوى.
وقد أجبروين عىل أداء التحية العسكر ية جلميع الشرطة ،والقيام
بالتمار ين العسكر ية ،مصحوبا ذلك باإلهانات والضرب.

علي إبراهيم علي إبراهيم
االستحمام بسوائل مخلوطة
العمر 27 :عاما
احلكم :سنتان
املنطقة :سند
يف تار يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م ،دخلت القــوات اخلاصة
علينا واعتدوا علينا بالضرب باهلراوات ،ونالين قسم كبير من الضرب
املبرح.
وقام أحد الزمالء ـ دون علمي ـ بنشــر ما جرى عيل من تعذيب؛
يف وســائل التواصــل االجتماعــي ،وعــى أثــر ذلك مت اســتدعايئ إىل
إدارة الســجن بتار يخ  11مارس 2015م ،ونزعوا مالبيس ،وكان ذلك
حبضور املالزم عيىس اجلودر وعبد اهلل عيىس والرائد حســن جاسم،
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وقامــوا بتعذيــي بالضرب باهلراوات ،مع ســيل من الشــتامئ ،ونقلوين
بعدها إىل مبىن رقم  10ليال ،ومهنا بدأت معانايت مع التعذيب اليومي
ملــدة  3أشــهر ،حيث الضرب اليومي ،و إجبــاري عىل الوقوف ،ومنعي
مــن النــوم لســاعات طو يلــة ،وقامــوا بتبليــل مالبــي باملــاء يف ظل
الطقس البارد .ومع حلول اجلو احلار ،تعمدوا إغالق املكيفات.
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وخالل الشــهور الثالثة األوىل؛ أجبرونا عىل االستحمام بسوائل
خملوطــة بالقهــوة وغيرها ،ومل نكن منلك إال طقما واحدا من املالبس،
وهــو مــا أدى إىل تعرضنــا ألمــراض جلديــة (اجلــرب) ،وكانــت مــدة
الســماح باســتعمال احلمام ال تتجــاوز دقيقة واحدة ،مع االســتحمام
وقضاء احلاجة معا .ومل يكن خيتلف وضع التعذيب عن بايق النزالء.

علي جاسم علي الغانمي
هراوة على رأسي
العمر 30 :عاما
احلكم 13 :سنة
املنطقة :بين مجرة
يف تار يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م ،اقتحمــت قــوة كبيــرة من
الشــرطة مبــى رقــم  4الــذي كنت أنزل فيــه ،حيث قامت باســتعمال
القوة املفرطة ضد النزالء ،حيث أصبت حيهنا بضربة باهلراوة يف رأيس
إثر اقتحام القوة غرفتنا.
وبعد نقيل إىل امللعب اخلارجي عبر الضرب؛ مت فصيل عن النزالء
وضمي مع جمموعة النزالء املصابني ،وبعدها مت نقيل إىل العيادة ،حيث
مت اإلعتداء عيل بالضرب من قبل املمرضني والطبيب يف العيادة.
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يف تار يخ احلادي عشــر من مارس 2015م ،وبعد نقيل إىل مبىن
رقم  ،10اقتحمت علينا قوة من الضباط بقيادة الرائد حســن جاســم
والعقيــد ناصــر خبيت ،وقامــوا بإخراجنا من الغرف غرفــة تلو األخرى.
ومبجــرد خروجنــا ،هجمــوا باالعتــداء علينــا ،وأجبرونــا عــى احلالقــة
بطر يقــة مهينــة ،وبعدهــا أمرونا بالضــرب مع الزحــف يف األرض طيلة
الســاحة اخلارجيــة ،والــي يقــدر طوهلــا  15متــرا ،ذهابا و إيابــا .وكان
االعتداء بالضرب عىل أشده.
وبعد ذلك ،أمرونا باجللوس ومقابلة احلائط ،مع إجبارنا عىل رفع
أصواتنــا بالشــعارات املوالية للنظــام والعائلة احلاكمــة .وكانوا خالهلا
يغرقوننا باملاء البارد ،وكنا نرتعش من شدة البرودة.

 27مارس 2015م
ويف يف إحــدى الليــايل من تار يخ  27مــارس 2015م ،مت أخذي
إىل مبــى اإلدارة مــن أجــل التحقيــق ،ومبجــرد دخــويل حــى هجموا
عــي بالضرب باألســاك الكهربائيــة يف منطقة الظهــر والكتف ،حىت
أجبــروين عــى التوقيع عىل بعــض األوراق باإل كراه ،ومت االعتداء عيل
من قبل الشرطي فضل (باكستاين) ،وراجا وشاهد (هنديا اجلنسية).
ويف تار يــخ األول مــن مايــو 2015م ،وعنــد الســاعة الســابعة
صباحــا ،مت إخراجنــا مــن غرفتنا واحــدا تلو اآلخر من أجــل التحقيق
يف مكتــب الشــرطة باملبــى ،وكان ذلــك يف فترة رئيــس املناوبة خالد

(أردين اجلنســية) .وجــاء التحقيــق عــى خلفية مؤمتر صحــايف عقده
أحــد املفــرج عهنم ،وشــرح فيه بعــض معاناتنــا يف الســجن .وانتقاما
لذلــك ،مت إخراجنــا إىل املكتــب ،وقامــوا باالعتــداء علينــا بالضــرب
والشمت والبصق عىل وجوهنا.

مروحة من التعذيب

ومن أمثلة التعذيب أيضا:
•مت منعنــا مــن الصالة ،ومــن رفع األذان يف عــدة مرات ،ومت
منعنا أيضا من الصوم.
•مت إجبارنا عىل الوقوف لساعات طو يلة ،متتد لعدة أيام.
•منعنــا مــن االســتحمام ومــن اســتعمال أدوات النظافــة
الصحية ،وملدة تز يد عىل الشهر.
•منعنــا مــن الذهاب إىل احلمــام ،االقتصار عىل الســماح لنا
مبرتــن يف اليــوم لدخــول احلمــام ،وملدة ال تز يد عــى دقيقة

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
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ومــن حــوادث التعذيــب ،أن مســؤول املناوبــة تيســير (أردين
اجلنســية) أجبرين عىل الصراخ بكلمة “ثابت” يف حال قدوم شــرطي
إىل العنبــر ،ويف حال عدم االســتجابة لذلــك ،فإنين أعاقب بالضرب
وبالوقوف يف الشــمس لســاعات طو يلة .هذا األمر جعلين ال أستطيع
النوم طيلة اليوم ،لترقيب قدوم أي شرطي.
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واحدة للغرفة اليت حتتوي عىل  8نزالء.
•إجبارنا عىل عمل متار ين قاسية ،مع تلبية بعض الشعارات
العسكر ية ،باإلضافة إىل أداء التحية.
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•مت تعذيبنــا نفســيا مــن خــال إمساعنــا أحــداث التعذيــب
واملشــاهدة املباشــرة ،حيث إن غرفتنا كانت يف مقابل باب
العنبر ،واملقابل لساحة املبىن.

علي حسين أحمد حاجي
وقائع  10مارس
العمر 33 :عاما
احلكم :مؤبد
املنطقة :املنامة
أذكــر يف هذه الشــهادة ما ّ
تعرضت له يف مركــز اإلصالح والتأهيل
نتيجة التعذيب واإلنهتاك املمهنج ،حيث أذكره بالتفصيل التايل:

◌الواقعــة األو ىل :دامهت الســجن القوات التابعة ل”ســافرة”
بقيــادة النقيب ســلطان واملــازم عيل البنعــي وجمموعة من
قوات الشــغب والكومندوز والشــرطة التابعــة ملركز اإلصالح
والتأهيــل بقيــادة العقيد ناصر خبيت والرائد حســن جاســم
والعميــد خليفــة بن أمحد الشــاعر وعدد من ضباط ســجن
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جــو ،وهــم كل مــن عبد اهلل عيــى وعيىس اجلــودر وحممد
عبد احلميد والنقيب بســام احلنيطي واملالزم عيىس إلياس
واملــازم معــاذ واملــازم أمحــد خليــل التابــع ملركــز الرفــاع مع
جمموعة من الضباط من أصول أردنية ،وقد حدث التايل-:

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
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عنــد دخوهلــم أخرجوا كافــة املعتقلني من زناز يهنــم عبر املمرات
التابعــة للعنابــر ،وقــد افترشــت القــوات طابور يــن حيــث اهنالوا عىل
املعتقلــن بالضــرب باهلروات وبكل الوســائل املتاحة ،مثل األســاك
الكهربائيــة واآلالت احلديديــة والركل باألرجــل ،وكنت من بني هؤالء
املعتقلــن الذيــن نالوا “وجبــات” التعذيب األ كثر “دســومة” ،حيث
أصابتــي عــدة إصابــات فوق الــرأس واألرجل والظهــر ،باإلضافة إىل
قيــام أحد الضباط األردنيني بصفعي عىل وجهي أثناء قيامهم بعملية
العــد .وكان هــذا كلــه يف اليوم العاشــر من شــهر مارس العــام 2015م،
وكان ذلك يف مبىن رقم  4حتديدا.
◌الواقعــة الثانية :يف اليوم احلادي عشــر مــن مارس 2015م،
وحتديــدا يف مبــى رقــم  ،10كانــت هنــاك حفلــة تعذيبيــة
ممهنجــة مسيــت “ حبفلــة األرنــب” ،وبــدأت عنــد الســاعة
الثالثــة والنصــف ولغايــة منتصف الليل ،وهي بإشــراف كل
من :الرائد حسن جاسم ،العقيد ناصر خبيت ،النقيب بسام
احلنطي ،النقيب سلطان التابع لقوات سافرة ،املالزم عيىس
اجلــودر ،املــازم عبد اهلل عيىس ،املالزم حممد عبد احلميد،

ويف هذه احلفلة ،مت إخراجي من الزنزانة حيث أمروا حبليق ،لكن
أحــد أفــراد القــوات قام بأخذي وأجبرين عــى الزحف عىل بطين من
بدايــة مدخــل مبــى  10ولغايــة احلمامات ،مــع اإلعتداء عــى كامل
جســمي بالضرب باهلراوات والركل ،وعند الوصول إىل هناية املســافة
أمــروين مبقابلــة اجلــدار ،حيــث قام بضر يب أحــد أفراد قوات الشــغب
امللثمني.
◌الواقعــة الثالثة :قام أحد عناصــر القوات املدنيني بإخراجي
من بني صف املعتقلني بينما كنت واقفا ،حيث استأذن من
النقيب سلطان ألخذي ،حيث مت أخذي مع العر يف فارس
حنــو مبــى  .4وحــن دخويل املبــى؛ حيث فوجئــت بأربعة
مــن قوات األمن باإلنتظار؛ حيث اهنالوا عيل بالضرب ومن
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املالزم عيىس إليايس ،املالزم أمحد خليل التابع ملركز الرفاع.
إضافــة إىل وكالء مــن أصــول أردنيــة وهــم :الوكيــل ســلمي،
الوكيــل حممــد حســي زكر يــا عابــد ،الوكيــل تيســير ،الوكيل
زهيــر ،الوكيل أبو راشــد .وكذلك رؤســاء العرفاء ،وهم :بالل
احلمايدة ،ســامر اجلبوري ،خالد املســتر حيي ،شاكر .إضافة
إىل شــرطة آخر يــن ،ومهنــم :حممد ســليمان ،حممد حمســن،
صــاح ،حممــد مجــال عبد الكــرمي ،إحســان ،فضيــل التابع
للعيــادة ،رضــوان ،ســلمان ،حممد خاليف ،حســن الديري،
أمحد الكاتب ،مهنل ،فارس ،مروان ..وغيرهم.

344

زفرات
انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

مث مت أخــذي إىل عنبــر  4بنفس املبىن ،وبعدها مت اإلعتداء
عــي مــن جديــد بأســاليب تعذيــب وحشــية حبجــة وجود
كاميــرا يدعــون أنــي أصــور هبــا ،إال أنــي مل أقــم بإخراجها،
وبعــد “وجبــة” التعذيــب قامــوا بإرجاعــي إىل مبىن  10من
جديد حيث اســتلمتين جمموعة من الــدرك األردنيني ،وهم
كل مــن رئيس العرفاء بالل احلمايدة والوكيل ســلمي ،حيث
قــال هلــم العر يــف فــارس أن هــذا هــو مــن يقــوم بالتصو ير،
ويف األثنــاء قــام رئيس العرفاء بــال بإحرايق يف معصم اليد
اليمــي ،وبعدها قاموا حبالقيت بأســلوب مهني جدا ،حيث
كانــوا يقولــون إنــي “هتلــر” ألهنم حلقــوين عىل هيئتــه ،كما
أهنــم قامــوا حبالقــة ما يقارب من  104نــزالء مباكينة حالقة
واحــدة ،مــع العلــم بأن بعضهــم مصاب مبــرض اليس (،)C
مث بعــد ذلــك أدخلوين للحمــام وأجبروين عىل إغــراق املاء
عىل جسمي بالكامل ،ومن مث أدخلوا عيل اثنني من قوات
الشــغب وعذبوين باهلــراوات عىل رأيس وظهــري واألرجل،
ومن مث أدخلوين إىل الزنزانة من جديد.

◌الواقعــة الرابعــة :احلرمان من النوم ،هي وســيلة من وســائل
التعذيــب اجلســدي والنفــي الــي اســتخدموها ضــدي،
وكذلــك احلرمــان مــن الذهــاب إىل احلمــام والوقــوف عــى
األرجل لساعات طو يلة قد تصل أليام ،باإلضافة إىل عدم

◌الواقعــة اخلامســة :بقينــا فتــرة طو يلــة دون الســماح لنــا
باإلتصــال بأهالينــا ،ويف تار يــخ  12أبر يــل 2015م ،وبعــد
السماح لنا باإلتصال ،ذهبت لكي أجري مكاملة لإلطمئنان
عىل أهيل ،وكان يف مناوبة الشــرطي املســؤول عن االتصال
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توفير أدوات النظافة ،واإلجبار عىل استعمال خلطة خاصة
مكونــة مــن (القهــوة “ +الديتول” “ +كلوركــس”  +صابون
غسيل األواين  +البصاق) و إجباري عىل االستحمام هبا ،مما
تسبب يل حبساسية يف اجللد لفترة زمنية طو يلة ،باإلضافة
إىل إغــرايق باملــاء البارد واإلجبار عــى اإلنبطاح عىل البطن
أرضــا ،والــدوس عيل ،والضرب باهلــراوات .ويف حال اإلذن
بالنــوم؛ ال يمت الســماح لنــا إال بنصف ســاعة فقط ،وبعدها
يصــدر أمــر بإجبارنــا عىل الوقــوف ،مما تســبب يل باإلرهاق
النفيس احلاد .وكان املشرفون عىل هذه الوسائل التعذيبية:
العقيد ناصر خبيت مدير سجن جو ،والوكالء األردنيون حممد
حســي ،زكر يا عابد ،والوكيل تيســير ،ورؤســاء العرفاء بالل
احلمايــدة ،ســامر اجلبــوري ،وخالد املســتر حيي ،والشــرطة:
حممــد ســليمان ،حممد حمســن ،صــاح ،حممد ميــرزا ،حممد
مجــال عبــد الكرمي ،إحســان ،فضيل التابع للعيــادة ،مجعة،
عايــد ،رضوان ،عبد القوي ،مــروان ،حممد فضل ،وغيرهم.
واستمر هذا الوضع أل كثر من  3أشهر.
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صالــح اجلهمــي وســيف الديــن ،وبعــد الفراغ مــن املكاملة،
ومدهتــا دقيقتــان فقــط ،قامــا بضر يب يف مبىن  6باالســتعانة
بالشرطة ،وهم كل من رضوان وحممد حمسن وفضيل .وكان
ذلك بإشراف رئيس العرفاء بالل احلمايدة.
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◌الواقعة السادســة :يف هناية شــهر أبر يل2015م مت استدعايئ
إىل مكتب أمانة التظلمات ،وبعد الفراغ من تقدمي شكواي
لــدى التظلمــات طلبــت من العضــو التابع هلــم بالقدوم إىل
مبىن  10للتأ كد من صحة كالمي عن طر يق فحص سجل
الكاميرا اليت تراقب املبىن عن طر يق مكتب الشــرطة التابع
لنفــس املبــى ،وأن هنــاك بعــض األماكــن الــي ختلــو مــن
الكاميــرات حــى يــم الضــرب والتعذيب يف هــذه األماكن،
وبعد هذه الشكوى قام الوكيل تيسير بإجباري عىل تنظيف
احلمامات وملدة ثالث ســاعات باســتعمال أدوات النظافة
اخلطــرة مثــل الفــاش و”الكلوركــس” ،مما ســبب يل ضيق
يف التنفــس .وهــذا كان كلــه كان لوحدي فقــط .أما الوكيل
حممد زكر يا حسين عابد فقد قام بصفعي عىل وجهي ورأيس
وضريب عىل كل بدين أمام الكاميرات ،حيث قال يل “إنين
أعذبك أمام الكاميرات ومن خلفها”.
◌الواقعــة الســابعة :بينما كنت مببىن رقــم  10وحتديدا بتار يخ
 13مارس 2015م أىت الشــرطي عبد اهلل الدوسري املسؤول

◌الواقعــة الثامنة :يف تار يخ األول من مايو 2015م قام املدعو
رئيــس العرفــاء خالــد املســتر حيي بالدخــول املفاجيء عىل
الزنزانــة الــي أتواجــد فهيــا ،وحتديــدا الزنزانة رقــم  5يف عنبر
رقــم واحــد من املبىن رقــم  ،10حيث قام بضريب بأســلوب
الــركل باألرجل ،ومت إخراجي باالســتعانة بالشــرطيني مجعة
وقايــد إىل دورة امليــاه ،وحتديــدا يف املكان الذي ال تكشــفه
الكاميــرات ،حيــث قامــا بتعذيــي وضــر يب عــى األذنيــن
والوجــه والــرأس ،و إجبــاري عــى اجللــوس وتعذيــي عىل
الــرأس والظهــر والفخذ ،والزلت لغايــة اآلن أتأمل من أذين وال
أمسع مهنا بوضوح.
◌الواقعــة التاســعة :مت إجبــاري وبشــكل مســتمر عــى األمور
التالية:
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عــن الصيانــة ،ومت أخذي عــن طر يقه إىل مبــى رقم  4من
جديد ،وكان بانتظاري هناك املالزم عبد اهلل عيىس واملالزم
عيىس اجلودر وعدد من الشرطة التابعني لسجن جو ،وكان
أحدهم يدعــى صالح حيث قام املالزمان بتعذييب وضريب
بأنفســهما ،وذلك بســبب طليب بإخراج الكاميرا حيث قال
املــازم عبد اهلل عيــى باللهجة العاميــة“ :وال ختليين أطلع
فيــك ز يران العبيــد” ،وقاما بضر يب بعىص بالســتيكية عىل
الرقبة والرأس ،وأمرا املدعو صالح بتعذييب.

1 .1أداء التحية العسكر ية لكل الشرطة.
2 .2أداء التمار ين العسكر ية.
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3 .3إجبــاري عــى متثيــل تصو يــر كل احلــوادث اليت تمت يف
مبىن رقم  ،10باعتباري مهتما بالتصو ير.
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وقد مورست أساليب تعذيب متعددة ،مثل املنع من أداء الصالة،
و إهانــة املعتقــدات والشــعائر الدينيــة ،وعــدم رفع صــوت األذان ،مع
الســب والشمت ،واســتعمال أســاليب قذرة للحط من الكرامة ،وترديد
عبارة“ :إن كل معتقل يف ســجن جو هو عبارة عن حثالة املجتمع”،
وقــد أجبرونــا عــى تقليــد أصــوات احليوانــات وحركاهتم ،كمــا أنين ال
أســتطيع أن أحــي األســاليب التعذيبيــة املتنوعة ،وهذا كله تســبب
بإصابيت حبالة نفسية غير مستقرة حيث أثرت يف حيايت اليومية.

علي رياض حميد صنقور
قنابل الغاز ..وسالح الشوزن
العمر 36 :عاما
احلكم 33 :سنة
املنطقة :البرهامة
بتار يــخ العاشــر من مــارس 2015م ،ويف مبىن رقــم واحد ،الذي
يســمى مببــى األمــل ،ويف العنبر اجلنويب ،اعتصم عــدد من املوقوفني
أمام البوابة الرئيسية للعنبر ،وبعد سؤال الشرطة املسؤولني عن املبىن
عــن ســبب االعتصام ،كان اجلــواب هو االعتداء عــى إحدى عوائل
املعتقلــن املوجوديــن معنــا يف مبــى الز يارات ،وبســبب تكــرار حالة
االعتداء بني فترة وأخرى.
وطالب املعتصمون الشــرطة بإخبار اإلدارة املســؤولة يف السجن

باحلضور ،لشرح أسباب االعتصام.
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يف تلــك األثنــاء ،قامــت الشــرطة بهتديــد النزالء بإدخــال قوات
الشــغب لتفر يــق االعتصــام ،علما بــأن االعتصام كان ســلميا ،ومل يمت
التعــرض فيه ألي شــخص ،إال أن لغــة اإلدارة يف التعامل مع احلدث
زاد الوضع ســوءا ،مما تســبب يف دخول قوات الشــغب و إلقاء غازات
املســيل للدموع والقنابل الصوتية ،وكذلك اســتعمال ســاح الشوزن
املحرم دوليا.
وســبب ذلــك إصابــات كثيــرة لــدى املعتقلــن يف املبــى .وبعد
ســاعات طو يلــة ،دخلــت جمموعــة من القــوات اخلاصــة إىل املبىن،
وقامــت بإخــراج النــزالء مجيعــا ،وكانــوا مــن جنســيات خمتلفــة ،ومن
خمتلــف القضايــا .وكان ذلــك بشــكل مهجــي ومصحوبــا باهلــراوات،
ومشــل الضرب مجيع أجزاء اجلســم ،حيث أخرجوين من غرفيت ضربا
حنــو اخلــارج ،وكذلــك عند وصويل إىل الســاحة اخلارجيــة؛ مل يكتف
الشــرطة بذلــك ،وقامــوا بتعذييب مع آخر يــن ،وكان الضرب باهلراوات
عىل رأيس وظهري.
وبعد ســاعة من هذه احلال ،نادى مســؤول املناوبة عىل امسي،
ويف احلال نقلوين إىل مبىن رقم .10
ويف اليــوم التــايل ،وعند حوايل الســاعة الثانيــة ظهرا؛ أخرجوين
مــن الزنزانــة إىل الفناء اخلارجي للمبىن ،وحلقوا رأيس بشــكل مهني.
وكان النــزالء موجودين يف اخلــارج ،وبعدها بدأت جمموعة من قوات

الشــغب بضــرب النــزالء مجيعــا ،وكنــت أول النــزالء ،وكان الضرب يف
الذهــاب واإليــاب باهلــراوات و”األهــواز” واألخشــاب ،وطــال الظهــر
والرأس ،حيث استمر ذلك قرابة الثماين ساعات.
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علي عادل سلطان محمد سلطان
وجبات االستقبال
العمر 29 :عاما
احلكم 12 :سنة
املنطقة:
بتار يــخ العاشــر من مارس 2015م ،كنــت نامئا يف غرفيت يف مبىن
رقــم  2يف ســجن جــو .أيقظــي أحــد الشــباب وأخبــرين بــأن القوات
اخلاصــة عــى بــاب العنبــر ،ومــا هــي إال حلظــات مــن جلــويس حىت
دخلــت القــوات اخلاصــة وقامــوا بضــر يب مــع آخر ين ،وأخــذوين إىل
ســاحة املبىن وأجبروين عىل اإلنبطاح ،وقاموا بضر يب باهلراوات ضربا
مبرحا ،وبعدها أخذوين مع آخر ين ونقلوين إىل مبىن رقم  ،10و مبجرد
وصولنــا مت اســتقبالنا ب”وجبة” قاســية من التعذيــب والضرب عىل

كل أجزاء اجلسم ،مما أدى إىل إصابة يف رجيل ،وخدش عند عيين،
وكان الضرب باألحذية واهلراوات.
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وكان من بني الشــرطة الذين شاركوا يف التعذيب :حممد سليمان
(الباكســتاين) ،وموىس وحممد حســن (من باكســتان) ،والوكيل حممد
(األردين) وتيسير (أردين) .وقد استمر التعذيب إىل اليوم التايل ،حيث
أخرجوين للحالقة ،وبعدها أخذوين إىل احلمام ،وهناك تعرضت يل
قوة من الشغب بالضرب عىل ظهري وكتيف ورأيس.
واســتمرت هــذه احلال مــن الســاعة الثانية ظهرا وحىت الســاعة
 11مســاء ،واســتمر هذا املسلســل طيلة  3أشــهر وأ كثر .وخالل ذلك،
مت حرمــاين مــن النــوم واالتصــال والز يــارة العائلية ،ومنعــوا عين املواد
الصحية واألدو ية ،كما مت إجباري عىل الوقوف ليوم كامل دون نوم.

علي عبد الحسين الوزير
التهديد االغتصاب
العمر  27 :عاما
احلكم:
املنطقة:
يف تار يــخ الرابع عشــر من مــارس 2015م ،مت اقتيــادي إىل إدارة
سجن جو ،وقام بالتحقيق معي الشرطي أمحد (ميين) والشرطي اآلخر
املدعــو أمحــد أمــان ،وقامــا بضر يب ضربــا مبرحــا باســتعمال اهلراوات
و”كيبل” خاص بالكهرباء ،كما قاموا بتعر ييت من ثيايب كامال ،وحترش
يب الشــرطي أمحد أمان جنســيا طوال فترة التحقيق ،حيث قام بوضع
اهلراوة عىل أردايف وعضوي التناســي ،وهددين باالغتصاب ،وبعدها
سكبوا عيل املاء البارد ،وأوقفوين أمام املكيف و يدي مقيدة باخللف.
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بعــد ذلــك ،أىت املالزم أمحد خليل وضربــي عىل وجهي ورجيل
ب”هــوز” ،مث نقلــوين إىل مبىن رقم  .10وبعــد وصويل إىل املبىن قام
الوكيــل حممــد عابــد بإجبــاري عــى الوقــوف يف الفنــاء اخلارجي ،مث
أدخلين يف غرفة بال فراش أو وسادة أو غطاء.
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يف اليــوم التــايل ،أخذين الشــرطي حممد ســليمان (الباكســتاين)
ومعــه الشــرطي حممــد حمســن (الباكســتاين) ،ورئيــس العرفــاء بــال
احلمايدة ،إىل دورة املياه ،وضربوين وأمروين بتبليل مالبيس.
وقــد اســتمر التعذيــب اجلســدي والنفــي طيلــة  3أشــهر وأ كثر،
وكنــا خالهلــا حمرومني من النــوم ،و يمت إجبارنا عىل الوقوف لســاعات
طوال ،مع الضرب اللييل وحنن نامئون .إضافة إىل احلرمان من أبسط
احلقوق ،مثل اقتناء مواد النظافة واملنع من االتصال والز يارة العائلية.

علي عبدالزهراء القفاص
الزحف  15مترا
العمر 21 :سنة
احلكم 5 :سنوات
املنطقة :السنابس
نفذت القوات اخلاصة وبقيادة ضباط أردنيني وحبر ينيني هجوما
وحشــيا عىل مبىن رقم  4واســتعملت القوات سالح الشوزن والقنابل
املســيلة للدموع والقنابل الصوتية ،ومت نقيل بعدها إىل مبىن رقم .10
وبعد تفتيش شخيص مهني ،مت وضعي يف غرفة غير مؤهلة وال تصلح
للنوم ،مث أخذوين إىل العيادة لكوين مصابا بالسكري احلاد ألخد إبرة
األنسولني .ومل يمت جلب وجبات الغداء والعشاء والفطور ملدة  3أيام.
ومت توجيه اإلهانات والشــتامئ خالل هذه األيام من قبل القوات

اخلاصة والشرطة األردنيني (ومهنم :فارس ،بالل سامر ،حممد وآخرون).
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ويف تاريــخ  11مــارس 2015م أخرجونــا إىل “الفنــس” اخلارجــي،
وأجلســونا عــى األرض ،وذلــك بتنفيــذ من الشــرطي فــارس (األردين)،
وحلقوا رأيس وحلييت بشــكل مهني بواســطة املاكينة واملقص ،مصحوبا
ذلك بالضرب الوحيش ،ابتداءا من صالة الظهر وحىت الساعة  11مساء.
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اعتــدت علينــا القــوات اخلاصــة وشــرطة املبىن بشــكل وحيش
باهلــروات واألســياخ احلديديــة وبأنابيــب بالســتيكية ،وكان أ كثــر
االســهداف يف الــرأس ،وذلــك حبضورعدد من الضباط مثل حســن
جاســم وآخر ين .ويف ظل برودة اجلو؛ كانوا يســكبون علينا ماءا باردا
فــوق الرأس ،مما ســبب يل احلمــى والزكام مع رضــوض بأحناء خمتلفة
من جسمي.
وقــد أمــروين بــأن أزحــف  15متــرا ،وبعدهــا وضعــوا رأيس يف
املرحاض ،مث أجبروين عىل تنظيف احلمام بظهري.
ولغايــة  3أشــهر مت منعــي من الذهاب إىل احلمــام ،ما عدا مرتني
فقــط لقضــاء احلاجــة وملدة دقيقتــن أو دقيقــة فقط ،و يــم االعتداء
علينــا بالضرب باهلــراوات و”األهواز” يف الذهــاب واإلياب ،ويف حال
التأخــر أ كثــر من دقيقة يف احلمام يمت ضربنا من قبل الشــرطة اخلاصة
والشرطة املسؤولني ،ونتيجة لذلك فقد كنت أتبول يف علب العصير،
ويف بعض األحيان ال أخرج إىل احلمام خشية االعتداء عيل بالضرب.
وعندمــا الحــظ املســؤول عدم خروجــي إىل احلمام قــام بضريب عىل

فخذي ،حىت تورم بعد ضريب ب”سيخ” حديد.
وملدة أسبوع ،كنا نفترش األسرة احلديدية بدون وسادة أو فراش
أو حلــاف يف ظــل البرودة ،حيث كان املكيف يعمل يف أقل من درجة
مئو ية.

يف تار يــخ  11مــارس 2015م ،أجبرونــا عىل رفع شــعارات مؤ يدة
للنظــام ،ورفــع شــعار باللهجــة األردنيــة“ :أنــا مــش زعــم ســيدي أنا
أرنــب” .وبعــد العنــاء الطو يــل ،مت نقــي إىل العيــادة لتلــي عــاج
السكري “األنسولني” ،وخالل ذهابنا و إيابنا إىل العيادة كنا نتعرض
للضــرب واإلهانــات ،كمــا كنا جنبر خــال اإلياب عــى أداء التمار ين
الر ياضيــة .وكان النصيــب األ كبــر يف تنفيــذ هــذه املعاملــة من جانب
الشــرطي األردين املدعو زهير .إضافة إىل تعر يضنا للضرب كلما طلبنا
الذهاب إىل العيادة ،وذلك من جانب الشرطة زهير ،وسامر (أردين)،
وحممد سليمان (باكستاين) ،وأفضل (باكستاين) ،مع عدم مراعاة أين
مر يض بالسكري .واستمر ذلك طيلة  3أشهر ،حىت شهر يونيو.
يف بعــض األحيــان كانــوا جيبروننا عىل الوقوف ملدة ســاعة وقت
الظهيرة ،يف ظل الشــمس احلارقة ،وقد أصابين انزالق غضرويف جراء
إجباري عىل متار ين ر ياضية قياما وقعودا أل كثر من  158مرة .وبأمر من
شرطة املبىن (تيسير األردين ،بالل األردين ،ومجعة السوري)؛ كان يمت
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رحلة العذاب إلى العيادة
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إجبارنا عىل الوقوف وفق نظام عسكري .وقد أجبرين الشرطي خالد
(أردين) عىل الوقوف من الســاعة السادســة صباحا وحىت السادســة
ً
مســاء ،دون الســماح يل باجللوس حىت وقت الصالة والطعام .وبعد
وصول وكيل املناوبة الثانية ،حممد حسين زكر يا (أردين) ،قام بإكمال
التعذيب و إجباري عىل الوقوف مع استراحة للصالة وساعتني للنوم،
واستمر ذلك ملدة  5أيام ،حىت سقط عدد من النزالء من شدة اإلرهاق
والتعب.
وكان يــم إيقاظنــا مــن النــوم و إيقــاف عمــل املكيفــات بأمــر من
الوكيــل تيســير (األردين) ،و يقومــون بتفتيــش الغرف حبثــا عن الطعام
اخلاص املتبيق من الوجبات الثالث.
يف تار يخ  20أبر يل 2015م ،ويف مناوبة حممد حسين (األردين)؛
أمــرين بعــد عــوديت مــن احلمــام أن أقف مقابــا احلائط ،ليــم بعدها
ضريب فوق رأيس دون رمحة .وكان ذلك قرب الثالجة (املكان الذي
ال تصله الكاميرات األمنية) ،وبعدها مت إجباري عىل االســتلقاء عىل
ظهــري ،ورفعــوا قدمــي ألضرب يف باطن القدم ،ومن شــدة األمل كنت
أصرخ صراخا شديدا ،ليمكل بعد ذلك الوكيل راشد (األردين) مهمته
يف ضربنا مع حممد حسين ،وحىت الصباح الباكر .وخالل ذلك ،كنت
أستنجد بأهل البيت ،وأصرخ بعبارة “يا عيل”.
طيلــة  3أشــهر ،مل يســمحوا لنــا باســتعمال أدوات النظافــة،
وأجبرونــا عىل اســتعمال خلطة من القهــوة وصابون املالبس واألواين

و”الديتول” ،اسهتزاءا بنا.
ويف شــهر  4وحــى شــهر  ،6كانــوا خيرجونــا إىل طابــور صباحــي،
و إجبارنــا عــى إنشــاد “الســام امللكي” ،بإشــراف مــن الوكيل حممد
حســي ،ومعه الشرطي األردين سامر وزهير وحممد فرحان (أبو غنام)،
والشرطي السوري حممد سامل.

وبســبب إجباري عىل الوقوف املتواصل حتت أشــعة الشــمس،
مت نقــي إىل العيــادة مغشــيا عــي ،وتعرضــت هناك للضــرب من قبل
الشرطي الباكستاين سليمان ،والباكستاين حممد حمسن ،ودون رمحة.
ويف مناوبــة األردين تيســير ومعــه الشــرطي األردين بــال ،مت
إجبــاري عــى أن أقلــد صــوت البــط وحركاهتم ،وذلــك ذهابــا و إيابا
ولعشر ين مرة ومبسافة  15مترا.
ويف وقت النوم ،كانوا جيبروننا عىل تغطية رؤوسنا ،وأال نتحرك أو
نتنفس وملدة  7ساعات.
وقــد مت حرمــاين مــن االتصال باألهل قرابة شــهر .وكل ذلك عدا
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وعند عدم رفعك لصوتك تتعرض للضرب ب”اهلوز” دون رمحة
وحىت درجة اإليالم الشــديدة .ويف مناوبة الشــرطي األردين خالد أمر
كال من مروان وعميد(-الباكســتانيني) بتفتيشــنا ،وضرب اخلصيتني،
حيث كان يمت تفتيش األماكن احلساسة .ويف هذه املناوبة أيضا كان
يمت إجبارنا عىل رفع أصواتنا بالغناء ،والتلفظ بالكلمات البذيئة.
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احلالــة النفســية اليت تعرضت هلــا العائلة عند أول ز يارة بعد شــهر ين
من املنع ،حيث شــاهدوا احلالقة املهينــة ،والكدمات يف الوجه .وقد
تعرضت للضرب من جانب الشرطي اليمين صالح اجلهين خالل أول
اتصــال يل ،واعتــدى عــى بالضرب عىل رأيس ووجهــي واخلصيتني،
كما ضغط عىل عيين بسبب اسم والدي (عبد الزهراء).
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علي يوسف السماهيجي
ممنوع النظافة
العمر 30 :عاما
احلكم 25 :سنة (مؤبد)
املنطقة :مساهيج
بعد أسبوع من وصويل إىل مبىن رقم  ،10أخذين أحد أفراد القوة
اخلاصة ،مع شــرطي ميين امسه مروان ،إىل ســجن رقم  .1وكان الوقت
ليال ويف حدود الســاعة الثانية بعــد منتصف الليل ،وقاموا بالتحقيق
معي حبضور عدد من رجال الشرطة ،وعددهم يقارب .10
وقــد حققــوا معــي حــول القضيــة الــي مت ســجين واحلكــم عيل
بســبهبا ،وقالــوا يل بــأن لدهيــم أوامــر مــن وز يــر الداخليــة بتصفيــي،
وبعدهــا قامــوا بضــريب ضربا مبرحا باســتعمال اهلــراوات ،ما أدى إىل

إصابيت يف الرأس ،وخدش يف ظهري ورقبيت ورجيل.
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وبعدهــا أرجعــوين إىل املبىن ،حيث اســتمر التعذيب عىل مدى
 3أشــهر ،ومت حرمــاين مــن النــوم ،و إجبــاري عىل الوقوف لســاعات،
مع تعر ييض للضرب وأنا نامئ .ناهيك عن تعر ييض للســب والشتامئ،
وحرماين من االتصال والز يارة العائلية ،ومنعوا عين اســتعمال أدوات
النظافة ومن أبسط حقويق.
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العمر:
احلكم:
املنطقة:
بعــد إن احتدمــت املواجهــات والصدامــات مــع مرتزقــة الكيــان
اخلليــي لعــدة ســاعات متواصله يف ســجن جــو املركــزي ،ويف غالبية
املبــاين ،مهنــا مبــى 1و 2العــزل ،و3و 4و 6عىل خلفية اعتداء شــرطة
الز يارات عىل إحدى قر يبات أحد النزالء؛ وصل كم هائل من مركبات
املرتزقــه املختلفــة ،مــن ضمهنا (قــوات الكامنــدوز  -قــوات مكافحة
الشــغب  -قوات الدرك االردين)ّ ،
مبعيــة التحليق املروحي املنخفض
حىت أصبح ســجن جو مكتظا عن بكرة أبيه ،وكان أشــبه بالقاعدة أو
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عماد آل ياسين
الهجوم على المبنى 4
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الثكنة العسكر ية حىت أخذت األزقة واملمرات بني املباين.
ّ
أصبحــت كل بقعــة مــن حــرم الســجن ال ختلــو مــن تواجدهــم
املكثــف الذي كان يزداد بــن الفينة واألخرى ّكلما ّ
تقدم الوقت ،وكنا
ننظر هلم من نافذة االستقبال يف مقدمة املبىن.
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بعــد هــذا التواجــد املكثــف ملرتزقة الكيــان اخلليــي؛ أخذت كل
فرقــه بالزحــف حنو مبــى يف حماولة إلحكام والســيطرة يف أســرع وقت
ممكن .ومبا أن مبىن ( )4هو املبىن األ كبر يف السجن من حيث الطاقة
االســتيعابية للنــزالء ،و حيــوي مــا ال يقــل عن  470نز يــا .إال أن ذلك
الوقت ،ويف آخر إحصاء ،كان يضم ( )1023نز يال ،وكانت هذه الفتره
تســمى بفترة اال كتظاظ ،نظرا لكثرة االعتقاالت واالحكام وقلة املباين
والســجون ،مما دعىا لنوم النزالء يف شــرفة االســتقبال (الكونتر) ،ويف
املمرات بني العنابر ،وممرات داخل العنابر ،وحىت يف املصىل.
ّ
املدججهــة بالســاح والعتــاد
شــرعت مرتزقــة الكيــان اخلليــي
واألســلحة ذات الذخيــرة احليــة واألســلحة املحرمــة دوليــا ،كســاح
الشــوزن االنشــطاري ،مبحاصــرة املبىن من كل حــدب وصوب ،ومن
كافة الزوايا واجلهات ،حىت متركزوا عىل أبواب خمارج الطوارئ للمبىن،
حتســبا ألي حماولــة للخــروج .وكانت هنالك فرقه راجلــة متمركزة أيضا
بالقرب من سور امللعب املحاذي لـ(استراحة الطعام).
شاهدنا من بيهنم أفرادا لقوات الكامندوز يرتدون ّ
البزة السوداء.
وبعد كل هذا احلصار املدعوم باملروحية اليت حتلق عىل علو منخفض؛

بدأ القمع من خارج أســوار املبىن مستخدمني سالح الغازات السامة
واملســيلة للدمــوع الــذي صنــع لالســتخدام يف املســاحات الواســعة
والشاسعة ،وليس يف سجن جل تفصيله ممرات وأزقة.

ّ
وانشطارية
قنابل صوتية

حاول النزالء الذود والدفاع عن أنفسهم ،إال أن القمع كان مفرطا،
ال يتوقــف .وماهي اال دقائــق إال ومرتزقة الكيان اخللييف تقتحم املبىن
( )4مــن أعــى الســطح .وكانــوا يرمــون القنابــل الصوتية االنشــطار ية
يف املمــر املــؤدي إىل امللعــب ،حيث يكتظ بالعديد مــن النزالء الذين
أخــذت تتدافع حنــو العنابر والزناز يــن هربا من القمع املباشــر بالقنابل
اليدو يــة الــي تبعــث غــازا ودخانا كثيفت فــور رمهيا .ومبــا أن املرتزقه
معتليــة املبىن ،فقــد كانت ترصد النزالء هدفا مباشــرا للتصو يب .كان
يف هذه األثناء كم كبير من النزالء ّ
العزل ّ
هيمون مسرعني ناحية أقرب
عنبــر اللتقــاط األنفــاس .كان هنالــك عدد ليس بالقليــل من حاالت
اإلعياء واالختناق.
كنــت أنــا من بني هــذا الكم اهلــارب من فرط القمــع يف امللعب،
ّ
ومــن فوق ســطح املبــى إىل أحد العنابــر ،إىل أن متكنــت بالفعل من
دخول زنزانة ملئت بالشباب .وكان كل فتره وجيزة يدخل شاب آخر

زفرات
انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

كان القمع مفرطا للغاية ،حىت انتشرت أدخنة الغازات السامة إىل
الداخل ،حيث العنابر املتالصقة واملمرات املحمكة ،واملغلقة الضيقة.
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هاربا حىت امتألت بالكامل وكانت الغازات السامة ّ
تتسرب من محام
الزنزانــة ،ومــن بــن باهبــا ،وكان القمع حمتدما حىت يف ممــر العنبر الذي
ال يتجاوز طوله  20مترا وعرضه متران ونصف املتر ،حىت راودنا وحنن
ً
ٌ
شعور بأننا سنموت خنقا.
نكاد نتنفس يف الزنزانة اململؤة
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كان أحــد الشــباب معنــا يــروي و يقول :بـــ”أن املرتزقة اقتحمت
املبــى مــن كل جانــب لدرجــة أن اهلاربني مــن ناحية امللعــب باجتاه
العنابــر  1-2-3التقوا مع املرتزقة املقتحمة للمبىن من الباب الرئييس.
وكان هنــاك تشــابك والتحــام وتصو يــب مباشــر يف ممــرات ضيقــة،
و يتحدث قائال :بأن “املرتزقة من ْفرط خوفها ،ومن شــدة عنجهيهتا
استخدمت سالح الشوزن االنشطاري املحرم دوليا ،وبالفعل “رأيت
االصابات بأم عيين بعد إخالء املبىن ُ
وحصرنا مجيعا يف امللعب”.
ُ
ّكنــا جنهــل مصيرنا حقيقة ،وكنا نســمع مساعــات املصىل تصدح
حبدث
بإعــاء كلمــة احلــق “اهلل أ كبر” .كانــت األجواء رهيبــة ،وتنذر
ٍ
ّ
وانتقــام مــن ْ
هــول القمــع الــذي يــدل عــى حالــه هيســتير ية أصابت
املرتزقــة خاصــة ،وأن القمــع يف مبــى مغلق وحمكم وليــس يف بلده أو
ســاحة ليتســى لك اهلروب فهيا أو اإلفالت من ذلك .هنالك ْ
من يمت
إلقاء القبض علهيم يف املمرات بني العنابر لك أن تتصور  1023نز يال
ألي عــدد مــن املرتزقــة حتتاج للســيطرة علهيــم .كان عددهــم هائال،
واملصابني حتتار يف أمرهم ،حيث يفتقر املبىن ألي أدوات االســعافات
األوليــة ،وال تــكاد تلتقــط أنفاســك حــى تستنشــق الغــازات الســامة

املســيلة للدموع .وكانت أعمارنا متفاوتة ،ومن بيننا الشيوخ والكهول
واملرىض ،والذي تنعكس هذه األجواء سلبا عىل صحهتم وسالمهتم.

اقتحام

ومجيع ْ
من معه ينتمون لقوات مكافحة الشغب التابعني ملعسكر
ّ
ســافرة .هــذا الضابط كان عــى ميينه رف توجد بــه بعض األغراض،
من بيهنم ماكينة حالقة ،مسكها بيمينه وأمر أحد الشباب بالوقوف،
وأخــذ حيلقه بطر يقــة مهينة ،أي حيلق جانبا و يترك جانبا آخر .بعدها
أمــره باخلروج خارج الزنزانة ،وأمر شــخصا آخــر بالوقوف .وما إن وقف
حىت صفعه مباكينة احلالقة عىل رأســه بقــوة ،وارتدت املاكينة ناحية
الســقف ،عندهــا اندفــع اجلميــع ناحيــة بــاب الزنزانة بشــكل مجاعي
تفاديا ألساليب هذا الضابط املهينة.

الطريق من الزنزانة إلى الملعب

مــا ْإن ُّ
هتــم باخلــروج مــن الزنزانــة حــى تكــون مرمــى للهــروات
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ّ
متراص جبســد اآلخر ،لضيق
بينمــا كنــا جالســن ،كل واحد منا
ُ
الزنزانــة ،حىت فتــح الباب بقوة .وكان يف مقدمهتم ضابط برتبة مالزم
أول ،وهو مقنع بقناع أســود ،و يلبس فوق رأسه خوذة بيضاء ،و يضع
كاميرا تصو ير فيديو عىل صدره .فور دخوله أخذ يضحك و يقول“ :ما
شاء اهلل  ..هال هال صوروين معاهم”.
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واللمكــات والــركالت .كانــوا يقفون بشــكل طابور متقابلــن حبيث ّمير
النز يــل وســط هــذا الطابــور .وكلما َب ُعــد العنبر عن امللعــب ازداد طول
هذا الطابور من العنبر الذي كنا فيه حىت امللعب ،مبســافه تفوق 50
متراُ .
كنت أركض وســط طابور املرتزقة ،واهلروات تهنال عىل جسدي
ً
ّ
حدب وصوب ،وبعضهم حيمل يف يده أسالكا يضرب
ورفايق من كل
ٍ
هبا ،واآلخر يضرب بالدرع ،وثالث حيمل خوذته الصلبة و يضرب هبا،
يف مشهد ميلء بالتشيف واالنتقام.
كنــت ُ
ُ
ُ
ســقطت
أركــض مســرعا للنجــاة مــن هــذا الطابــور ،حــى
بالقرب من عنبره .وكان هنالك آخرون ساقطني بسبب الصابون عىل
األرض ،وما إن تســقط يتضاعف الضرب حىت تقوم وتواصل املســير
يف هــذا الــدرب .دمــاء متناثرة ،وأشــخاص مطروحــون أرضا ال تقوى
عىل احلراك من شــدة ما القوه من ضرب مبرح .ومل أشــاهد أي تفر يق
بني شاب ُومسن وبني جنايئ أو سيايس.

“نام على بطنك”

كانوا يضربون مجيع من ّمير يف هذا الطابور بعد أن ّ
تلوت اهلروات
عــى جســدي أنا ومن معــي وصلنا إىل امللعب .تلقتنــا جمموعة كبيرة
ً
جدا من املرتزقة ،وكانوا يصرخون“ :نام عىل بطنك” .وكانوا يكرروهنا.
ُ
جتاوزســنه
امتثلنا إىل أوامرهم ،وفعلنا ما ير يدون .وكان جبانيب شــيخ
ّ
يدل عىل كبر ّ
سنه .ولكن
الـ 50عاما ،وكان شعره أبيض بالكامل ،مما

ال استثناءات .هنالك الكثيرون ينزفون الدماء من رؤوسهم ،وهنالك
من ّ
كسرت أيدهيم.

استمرت عملية إخالء العنابر إىل امللعب حىت اجتمع يف امللعب
مجيــع النــزالء ،وكان آخــر العنابر الــي مت إخالؤها ،وهي عنبــر  2و 3أما
عنبــر  2قيــل إهنم اعتدوا بالضرب عىل ضابط برتبة مالزم ،فكانوا هم
ً
أ كثر إصابات وأ كثر إدماءا حيهنا.
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يف هذه األثناء؛ شاهدنا ْ
من هم مصابون بسالح الشوزن املحرم
دوليا ،ومل تكن هناك أية رعاية طبية ،سوى تواجد ألفراد يرتدون ّ
زي
ّ
اجليش اخللييف ،قيل أهنم تابعون للمستشىف العسكري ،و يشخصون
احلاالت ،وال يعاجلوهنا ،ومل تنقل أي حالة للمستشىف رغم اإلصابات
اخلطيرة آنذاك.

عيسى منسي يوسف شبيب
العمر 21 :عاما
احلكم 44 :سنة
املنطقة :شهركان
يف تار يــخ العاشــر من مارس 2015م ،اقتحمــت القوات اخلاصة
(وهــم ملثمــون) مبــى رقــم  ،4باســتعمال الغــازات املســيلة للدمــوع
وســاح الشــوزن ،حيــث أوقعــوا إصابــات عديــدة ،كمــا اســتعملوا
األســياخ احلديدية واأللواح اخلشــبية و”األهواز” البالســتيكية .وكان
ذلك بقيادة املالزم أمحد خليل ،ووكيل القوة خالد البدر.
وأخرجــوين من غرفيت بالضرب مع أصــوات الطلقات والصراخ،
وعىل مدى مسافة  100متر مت نلقنا إىل “الفنس” (الساحة اخلارجية)
وحنــن نتعــرض للضــرب باهلــراوات و”األهــواز” من قبل أفــراد القوات

اخلاصة ،وهو ما تسبب يف تورم جسمي بالكامل.
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وعندمــا وصلنــا إىل “الفنــس”؛ كانــت هنــاك عناصــر القــوات
اخلاصــة بأســلحهتا وعتادهــا ،وأمرونــا برفــع أيدينا إىل أعىل رؤوســنا،
وأخــذوا بضربنــا حىت ما بعد صالة الصبــح دون احترام وقت الصالة
أو السماح لنا بالصالة.
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كما كنا نتعرض للضرب عند حســاب أعدادنا ،وقد اســتمر هذا
الوضــع ملــدة  3أيام ،حيث كنا ننام عىل األرض املتســخة ببقايا البول
والقاذورات يف “الفنس”.
ومــع الليــل البارد ،بدأت أتأمل من جروحــي البليغة ،ويف الصباح
كانت حترقنا الشمس.

اليوم الرابع ..نصب الخيم
يف اليــوم الرابــع مت نصــب خيمتــن ،وقســمونا علهيــا ،وبســبب
عددنا الكبير فقد تكدســنا فوق بعضنا البعض .وقد كنا نتناوب عىل
النوم بسبب ذلك.
ويف اليــوم اخلامــس ،جــاء الوكيــل علــوي ،مــع الرائــد بســام،
والوكيــل فارس ،أخــذين إىل اإلدارة بتار يخ  15مارس 2015م ،حيث
مت تعذيــي مــن قبل املالزم عبــداهلل عيىس ،وخالــد التميمي ،وأمحد
خليل ،والشــرطي فادي والكاتــب أمحد ،وذلك إلحباري عىل التوقيع
عــى إفــادة ال أعرف حمتواها ،وبعد التوقيع نقلوين مبىن رقم  10حيث

اســتقبلين الشــرطة حممــد ســليمان وحممــد حمســن ،والشــرطي فادي
وافتاب وبالب ،وتيسير.

عنــد دخــويل لقضــاء احلاجة؛ كنــت أطلب من النــزالء اآلخر ين
أن جيلبــوا يل املــاء للطهارة ،وهم نــزالء للتحفظ .ويف اليوم الثالث من
احلجــز اإلنفــرادي جاء الشــرطي ســيف الدين (ميين) ،ومعه الشــرطي
حممــد ســليمان وســاعده عــى اإلعتداء عــي ،وبعد الضــرب مت نقيل
إىل اإلدارة ،وحبضور املالزم التميمي والكاتب أمحد (ميين) ،وأجبروين
عــى التوقيع عــى إفادة أخرى وهــددوين ،مث أرجعوين إىل اإلنفرادي
ألتعرض جمددا للضرب هناك.
بعــد إكمــايل  10أيــام أعــادوين إىل مبــى  10جمــددا ،حيث كان
يف استقبايل حممد سليمان (الباكستاين) ،وحممد حمسن (باكستاين)،
وكل مــن بــال ،خالــد ،وفــارس ،وهــم أردنيــون ،حيــث اهنالــوا عيل
بالضــرب ،دون رمحــة ،وبــكل أحنــاء جســمي ،حــى ســقطت أرضا،
ممــا شــجع الشــرطي فارس عــى أن يقفز فوق ظهري بعــد أن تعرضت
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وبعدهــا مت أخذنا إىل املســابح بعيدا عــن الكاميرات ،وضربوين
ضربا مبرحا ،وبعدها أوقفوين يف الشمس ملدة ساعة ونصف ،ونقلوين
بعدها إىل اإلنفرادي يف ســجن رقم  2حيث كان باســتقبايل الشــرطي
صالح اجلهين والشرطي الباكستاين غالم .ويف داخل الزنزانة الضيقة
الــي حتتــاج إىل صيانــة؛ تعرضت للضــرب يف الوجه وبقية جســمي.
وكنت بال ماء أو كهرباء ،وكانت الزنزانة مليئة باحلشرات.

لإلغمــاء ،وقــد أيقظــوين بتعر يــي حلــرارة الشــمس .وبعــد ذلــك،
أدخلوين إىل الزنزانة مع نزالء مبىن  6الصغار.
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تعرضت للضرب من جديد ومن الشــرطة أنفسهم بعد أن عادت
عافييت قليال ،حيث أوقفوين لساعات طو يلة بالغرفة ،وكان اجلالدون
يتقامســون األدوار فيمــا بيهنــم ،ومهنم حممد حمســن ،وحممد ســليمان،
أفتاب ،بالل ،تيسير ،وهم من األردن وباكستان.

أساليب التعذيب
كانت من أساليب التعذيب اليت تعرضنا هلا؛ هو إجبارنا عىل ترديد
شــعارات مؤ يــدة للنظــام ،والنباح مثــل الكالب ،والوقوف لســاعات
طو يلة وسط الشمس ،واالستحمام بال مالبس لنقف بعد ذلك قسرا
قــرب املكيــف .ومل يمت الســماح لنــا باســتعمال أدوات النظافة ،وكانوا
جيبروننــا عــى اســتعمال أدوات نظافــة خاصــة باحلمامــات واألواين
واملالبس و”الديتول” ،كما كانوا جيبروننا عىل غســل مالبس النزالء،
مــع تعر يضنــا للســباب والشــتامئ و إهانــة العقيــدة واألهــل ،والضرب
باخلرطوم واألحذية واللمكات.
كانــوا جيبروننــا عــى ضــرب بعضنا البعــض ،وبعد حلــول الليل؛
يبدأ مسلسل الرعب بالصراخ علينا والضرب ،بإشراف اإلدارة وتنفيذ
الشرطة ،فكنت ال أنام منتظرا دوري يف التعذيب قرب الثالجة ،حيث
ال تصور الكاميرا ما جيري .وكل ذلك باستعمال “اهلوز” البالستيكي،

وبإشــراف حممد حســي زكر يا ،ســامر اجلبوري ،مهنل ،ماجد ،جميب
الرمحــن ،مــروان ،رضــوان ،عبــد القــوي ،حممــد ســامل ،فــارس وزكر يا،
ومبساندة شرطة آخر ين.

كانت أطول مدة تعرضت فهيا للتعذيب تراوحت بني الساعة 11
ونصف مســاء وحــى الرابعة والربع فجرا ،بإشــراف حممد عبد احلميد
وشــرطة املبىن مع شــرطة سافرة (مروان ،ووســام) باهلراوات واألسالك
الكهربائيــة ،مــا تســبب يل يف جــرح يف الــرأس ،وكســر يف األنــف،
ورضوض باأل كتاف جراء وضع القيد من اخللف والتشــديد يف غلقه،
وال زالت يدي متورمة ،وعىل الرغم من اإلصابات فقد مت أخذى إىل
املبىن دون إرسايل إىل العيادة.
كان يشــركون أي شــرطي زائــر يف تعذيبنــا ،ومهنم ســيف الدين،
فادي ،صالح ،أمحد اجلهين ،مجال ،خالد ،شاكر ،وفارس.

 20يوما من االتصال والزيارة
هــذا وقــد منعنا من االتصال والز يــارة العائلية أل كثر من  20يوما،
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ومبــا يقــارب مــن  5مــرات؛ مت نقــي إىل اإلدارة يف الليــل ألتعرض
هنــاك للتعذيــب خالل التحقيق معــي حول أمور عقائدية وسياســية،
مع إجباري عىل رفع شــعارات ختالف املعتقد ،عدا عن شــتمي بأســوأ
األلفــاظ .وكل هــذه االنهتــاكات كانــت من قبــل حممود عبــد احلميد،
عييس اليايس ،أمحد خليل ،وآخرين مدنيني مل أرهم يف السجن سابقا.
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وبعدهــا مسحــوا لنــا باالتصــال ،إال أهنم كانــوا يتعرضون لنــا بالضرب
والهتديد لكي ال خنبر أهالينا مبا حيصل ،وكان ذلك بواســطة الشــرطي
صالح اجلهين ،الذي كان يعتدي عيل بالضرب أثناء اتصايل بأهيل،
والذيــن كانــوا يســمعون صوت تأملي مــن الضرب ،وقــد كانوا يبكون
خوفا عيل .وبعد شهر ونصف؛ خرجت يف ز يارة لألهل.
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بعد فترة وجيزة؛ تبدل نظام املناوبات نظرا لوصول دفعة جديدة
من الشرطة (اهلنود ،الباكستانيون ،اليمنيون ،األردنيون) ،فكانت كل
مناوبــة تــويص األخرى بالتفــن يف تعذيبنا مبنعنا مــن النوم والضرب.
وكان من الذين شاركوا يف ذلك :حممد حمسن ،حممد سليمان ،تيسير،
بــال فضل ،أفتاب ،خالد ،عيل مجعة ،قايد ،مروان ..وآخرون .وهم
خليط من اجلنســيات املذكورة وغيرها ،وكانوا يدربون الشرطة اجلدد
عىل التفنن يف تعذيبنا بأساليب معسكر الشرطة.
ومن املعذبني الذين زدوا عىل الدفعة القدمية :عبد العز يز حمسن
(ميين) ،خليف (سوري) ،حممد سامل (سوري) ،أمحد مطلق (سوري)،
حسني (سوري) ،رضوان (سوري).
استمر هذا الوضع مدة  3أشهر ،ختللهتا انهتاكات طالت العقيدة،
واإلجبــار عــى الرقص ،و إهانة علماء الدين وحلق حلاهم و إجبارهم
عىل االستحمام مبالبسهم.
كانت الشــرطة يأتون وهم ســكارى ،وبعضهــم يتعاطون حبوب
هلوســة ،ومهنــم خالــد (األردين) ،مجعة (الســوري) ،قايــد (اليمين)،

وعناد (السوري).
كانت الشــرطة من املباين األخرى تتجمع يوم اإلجازة من أجل
املشاركة يف تعذيبنا ،وبعد وصول املناوبة اجلديدة ،أجبرونا عىل أداء
التمار ين الر ياضية القاسية منذ الصباح الباكر ،مبا يف ذلك كبار السن
وعلماء الدين.
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ويف شــهر رمضان ،نقلوا األخوة إىل الســجن اإلنفرادي بدون أي
سبب ،وبعد عيد الفطر عادت مناوبة اجلالدين بالل وحممد سليمان
ملمارســة الضرب جمددا ،مع التفتيش املهني ،وســرقة بعض املالبس
واألدوات الصحية ،وقد مت نقل اثنني من النزالء يومها إىل اإلنفرادي،
ودخلنــا بعدهــا إضرابــا عن الطعام ألجــل تغيير الوضع ،واســتمر أل كثر
مــن  10أيــام ،وتبدلت خالهلــا املناوبــات ،إال أن االســتفزازات ظلت
مستمرة.
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كميل حسين المنامي
سيل من اإلهانات على العقيدة
العمر 32 :عاما
احلكم :مؤبد
املنطقة :املعامير
يف تار يخ العاشــر من مارس 2015م ،كنت وقت وقوع األحداث
يف ســجن جــو؛ عنــد “كونتر” الشــرطة مببــى رقم  ،1بصفيت مســؤول
العنبــر ،ومل يكــن امسي موجودا يف قامئة األمساء الذين ســيمت نقلهم من
املبىن ،كما أنين مل أشــارك يف أي عمل ميكن وصفه باملخالف ،وكنت
عند الشرطة يف املبىن حني دخول قوات الشغب ،وبقيت هناك بعد
اقتحــام املبــى وتقييد الســجناء ،وكنت عىل وضعيــي يف “الكونتر”،
ً
مســاء إىل مبىن 10
ألتفاجــأ بعدهــا بضم امسي إىل القامئة ،واقتادوين

بدون أي سبب ،وذلك بعد تقييدي من اخللف.
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منــذ وصــويل إىل مبــى  10وعىل مــدى يومني؛ مل يــم تقدمي أية
وجبــات لنــا ،وكنــا نفترش األرض بــدون فرش أو مالبــس بديلة ،مع
منعنا من النوم ،وتعر يضنا لإلهانات.
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يف تار يــخ  11مــارس 2015م ،أخرجونــا مــن غرفنــا بعــد الظهــر
يف “الفنــس” اخلارجــي ،ومت االعتــداء علينا من قبل قوات الشــغب
وشــرطة املبــى ،وحبضور ضبــاط اإلدارة ،وعىل رأســهم الرائد حســن
جاســم ،واملــازم أول عبد اهلل عيىس .وكان التعــدي علينا أوال حبلق
رؤوســنا وحلانــا باإلجبــار ،و إرغامنــا عــى ّالزحــف وتبليننــا باملــاء ،مع
تعر يضنــا للضــرب بـ”األهواز” واهلراوات ،وضربنــا عبر ّالركل ّ
والرطم يف
اجلــدار ،إضافــة إىل اإلهانــات اللفظية ،وتشــبهينا باحليوانات .وبقينا
ً
مساء.
عىل هذه احلال إىل الساعة 11
خــال الفتــرة بــن مــارس و يونيــو؛ مت حرماننا مــن الذهاب إىل
احلمــام ،مــا عــدا مرتني وملــدة ال تتجــاوز الدقيقــة الواحــدة فقط ،ما
تســبب لنــا مبشــاكل يف املســالك البوليــة ،وآالم يف الــكىل والقولــون،
وكنا نعاقب إذا زادت مدة مكوثنا داخل احلمام بتبليننا باملاء وضربنا
بـ”اهلوز” ،وأحيانا بإجبارنا عىل الزحف.
يف الفترة نفســها ،كنا نعاقب يوميــا بالوقوف الطو يل وملدة تصل
أحيانا إىل أيام ،مع حرماننا من النوم .وتتبادل املناوبات هذا اإلجراء
بشــكل مســتمر والــذي ســبب لنــا آالما نفســية وتشــنجات وآالما يف

الظهر واملفاصل.

وقــد منعونــا مــن االتصــال بأهالينا ،وكذلك مــن الز يــارة العائلية
خــال العشــر ين يوما األوىل .وحىت بعد فتــح االتصال؛ مل أمتكن من
الذهاب إلجراء االتصال ،وذلك بســبب مســؤول االتصال الذي كان
هيددين بالضرب يف حال جمييئ لالتصال ،وكذلك احلال مع الشرطي
صالح اجلهرمي (ميين اجلنسية).
وكانت قوات الشــغب تأيت يوميا خالل شهر مارس ،ويف مناوبة
الوكيــل حممــد زكر يــا (أردين اجلنســية) كانــوا يعتــدون علينــا بالضرب
باهلــراوات ،واإلجبــار عــى الزحف ،مع ســيل من اإلهانــات والتعدي
عىل العقيدة.
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يف الثــاين من مايو 2015م ،املصادف ليوم الســبت ،مت إخراجي
مــن غرفــي يف مناوبة رئيــس العرفاء خالد (أردين اجلنســية) أنا ومن
معــي يف الغرفــة ،ومت توقيفنــا يف “الفنس” اخلارجي ،وضربنا بشــكل
مبــرح ،مث أدخلــوا زماليئ ،وبقيت أنــا طيلة الليل واقفا بدون نوم ،مع
الضرب بني وقت وآخر ،والسبب اهتامي بإتالف أدوات يف الغرفة! إىل
أن أصبت بتشــنج يف األطراف ،ومل أســتطع يف اليوم التايل الوقوف أو
حتر يك أصابعي ،ومل تمت العناية يب ،بل جاءت املناوبة الصباحية يف
الثاث من مايو 2015م ،وقام الوكيل تيسير (أردين اجلنسية) باالعتداء
عيل بالضرب املبرح ،وملدة تز يد عىل الساعة ،حىت سقطت أرضا من
شدة الضرب ،ومل يقدم يل العالج حىت اليوم التايل.
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مازن منصور أحمد الونه
غطاء الثالجة
العمر 39 :عاما
احلكم :املؤبد
املنطقة :سترة
بعدأن علمت الشــرطة بأنين منشــد إســامي؛ مت إخراجي عدة
مــرات يف أوقــات متأخرة يف الليل ،أجبرين رئيس عرفاء املدعو خالد
عــى الغناء بناءا عىل طلهبــم ،وبالطر يقة اليت تروق هلم ،ولكي أ كون
فرجة أمام السجناء واآلخر ين ،وتعذييب نفسيا.
طلــب مــي رئيــس العرفاء خالد (أردين اجلنســية) أن أختىل عن
األذان اجلعفــري ،وأن أقــوم بــاألذان فق املذهب الســي ،رغما عين،
و إال تعرضــت للتعذيــب ،وكان يســعى إلجبــاري عــى التحــول إىل

املذهــب الســي .بعد عدة أيام ،مت أخــذي إىل اإلدارة ،وكان ذلك يف
مناوبة الشــرطي رزق (أردين اجلنســية) ،ومت توقيعي عىل تعهد بأن ال
أرفع األذان مرة أخرى ،ومت هتديدي وأخذوين إىل اإلنفرادي.
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ومت أخذي عدة مرات ناحية الثالجة ،وهي الزاو ية اليت ال يوجد
فهيا كاميرات ،ومت االعتداء علينا هناك بالضرب باســتعمال األنابيب
البالســتيكية (اهلــوز) من قبل وكيــل املناوبة حممد زكر يا ،وســامر (من
اجلنســية األردنيــة) ،وذلك لزعمهم أين تأخرت يف اســتعمال احلمام،
علما بأنه ال يمت السماح لنا باستعمال احلمام أ كثر من  3دقائق.
يف إحــدى الليــايل ،وعنــد قرابة الســاعة الثانية عشــر إال مخس
دقائــق ،مت أخــذي وملــدة  4ســاعات إىل مبــى رقــم  ،1ومت تعذيــي
طيلــة هــذا الوقــت ،وقــد اهنالــوا عــي بالضــرب باســتعمال اهلــراوات
وحزام جلدي وبعض األخشاب ،كما حاولوا خلع كتيف ،حيث كنت
مقيدا من اخللف ،وكانوا يســحبون يدي إىل األعىل وبكل قوة ،وكان
ذلك من قبل وكيل القوة رضوان والشــرطي حســي (ميين اجلنســية)،
وكان وكيــل القــوة املدعــو عبد احلكــم حيقق معــي يف حماولة إللصاق
هتمــة ضدي تتعلــق بإدخال متفجــرات إىل الســجن ،وحماولة تفجير
السجن! وكان يف التحقيق أيضا وكيل القوة األردين املدعو أبو راشد،
وكان يركــز يف ضــريب عــى منطقــة األعضاء التناســلية ،ما تســبب يف
تعريض للنز يف الحقا.
ويف أحــد األيــام قــام الشــرطي أول حممــد ســليمان (باكســتاين

اجلنسية) بإلقاء مالبيس يف القمامة ،حيث كنت قد نشرهتا يف اخلارج
لكي جتف ،علما أنه ال يوجد مكان خمصص لذلك يف املبىن.
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مجيد أحمد حبيب أحمد موسى
خارطة العذاب في الجو
العمر 34 :عاما
احلكم 15 :سنة
املنطقة :البالد القدمي
يف يوم الثالثاء املصادف لتار يخ العاشر من شهر مارس 2015م،
وبعــد الظهيرة ،هامجت قوات الشــغب معــززة بقوات كبيرة جدا املبىن
الذي كنت أتواجد فيه ،وهو مبىن رقم  1وذلك بعد وصول خبر مفاده
اعتــداء قوات الشــرطة املتواجــدة يف مبىن الز يارات عــى عائلة أحد
املعتقلــن ،وهو حســن عــي وابنه عيل ،وهو من بــن املحكومني يف
العنبر اجلنويب يف نفس املبىن (رقم .)1
اســتعملت القــوات يف اهلجــوم القنابــل الصوتيــة والرصــاص

املطاطــي ورصاص الشــوزن املحــرم دوليا ،ما تســبب بإصابة العديد
من املعتقلني بإصابات متفرقة.
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توقف الطلق عند أذان املغرب ،وبعد صالة العشاءين ،مت هتديد
املبىن هبجوم آخر ،وبالفعل مت اهلجوم من خالل تســلل قوات الشــغب
مدعومة بالكومندوز عبر سطح املبىن ،ومن مث الوصول إىل الفناء اخلارجي
(الفنــس) ،حــى مت الدخــول للعنبر اجلنويب أوال عــن طريق قطع الباب
املؤدي إىل “الفنس” من جهة مكتب الشرطة بآلة القطع احلديدية ،ومت
إخراج كافة املعتقلني يف العنبر اجلنويب وتعذيهبم تعذيبا ممهنجا ،هذا كله
وأنا يف غرفيت اليت هي يف العنبر الشمايل من نفس املبىن ،ولكنين أمسع
صرخات وآهات املعتقلني يف “الفنس” ،هذا غير مساع السب والشتامئ
واإلهانات اليت متس املذهب والعقيدة ،مث بعد ذلك متت مدامهة عنبرنا
(العنبر الشمايل) ،ومت إخراج املعتقلني كافة ،وكانت قوات الشغب ممتدة
عــى طــول املمر عــى اجلانبني ،وكل مــن مير علهيم فإنه يلــى التعذيب
باهلراوات والركل والضرب باآلالت احلديدية واألسالك الكهربائية ،وكل
آلة تكون بيد أحد أفراد القوات ،وقد نالين من الضرب الكثير ،حىت أنين
كنت ال أشعر بأطراف اصبعي واليدين والقدمني.
وقــد كان مهــوال عندمــا وصلــت إىل “الفنــس” ،حيــث كان
املعتقلون يفترشــون األرض وقوات الشغب تضر هبم باهلراوات وبكل
بقــوة .إضافــة إىل وجــود قــوات بأعــى ســطح املبــى وهــي تصــوب
األسلحة عىل املعتقلني.

وقد تعرض العديد من املعتقلني إلصابات بليغة ،ومهنم مصطىف
القابنــدي ،وهو من ســكنة بين مجــرة ،حيث أصيب يف العني ،وضياء
وجعفر وعقيل وغيرهم.

ومتــت هــذه “املجــزرة” يف املبــى بإشــراف الرائد جاســم والعقيد
ناصر خبيت ،وكل من املالزم حممد عبد احلميد واملالزم عيىس اجلودر
واملالزم عبد اهلل عيىس.
بعــد ذلــك ،مت أخدنا ـ دون أي أغــراض -ـ إىل الباص ،حىت مت
نقلنا إىل مبىن رقم .10

خارطة العذاب في جو

وهنا أقف عند النقاط التالية يف هذا املبىن:
1 .1عنــد وصولنــا مت توز يعنــا عــى الغــرف ،حيــث حيتــوي هــذا
املبــى عــى  13غرفــة ،حيــث وضعــوين يف زنزانــة يف العنبــر
رقــم  ،2وبقينــا دون طعــام أو شــراب أو فــراش أو غطــاء أو
وســادة ،ســوى الســر ير احلديــدي ،والبــرودة القاســية ،هــذا
باإلضافــة إىل احلرمــان من النوم ،ومن الذهــاب إىل احلمام.
واســتمر هــذا الوضــع إىل اليوم التــايل ،وحتديدا بعــد الظهيرة،
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وبعــد ذلــك ،جاء أمحــد الكاتــب ومعه علــوي التابعــان لإلدارة
ومعهمــا قامئــة باألمســاء ،وكان امســي بيهنــم ،إضافة إىل الشــيخ حممد
عيل املحفوظ ،والسيد صادق الشاخوري ونادر العر يض وغيرهم.
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حيــث أخرجــوا كل املعتقلني ،وبدأت حفلــة التعذيب ،وأي
حفلــة! حيث كنــت أقرأ عن الســجون اإلســرائيلية ،ومل أ كن
أتوقع أنين أتواجد يف مكان أســوأ مهنا .وكنت أقرأ عن ســجن
“غوانتينامو” ،ولكن ما عشته كان أ كبر بكثير! وبدأت “حفلة
األرنــب” كمــا مساها كل من يف مبىن  .10بدأت بعد الســاعة
والنصــف من يــوم األربعاء  11مــارس 2015م ،حيث وضعوا
املعتقلني قبالة اجلدار وقوفا وعىل قدم واحدة ،والبعض اآلخر
مت إجبــاره عــى اإلنبطاح عىل بطنه أرضــا ،فيما كانت قوات
الشغب تدوس عىل أجسادهم واهلراوات تنال مهنم ،وصبوا
علهيــم املاء البارد ،البعــض اآلخر كان يبصق علهيم ،إضافة
إىل اإلهانــات املذهبيــة ،والــي تنال من الكرامــة وغيرها من
العذابــات ،ومن ذلــك اإلجبار عىل تقليد أصوات احليوانات
وحركاهتــم ،و إجبارهم عىل التلفظ بشــعارات من قبيل“ :أنا
مش زعمي أنا أرنب ..أنا خنزير ..أنا محار وكلب” وغيرها ،هذا
كله حبضور الرائد حســن جاســم وغيرهم ممن ذكرهتم أعاله،
باإلضافــة إىل ضباط مدنيني يصورون من كاميرات التلفون
“احلفلة” بكاملها .وقد استمر التعذيب حىت منتصف الليل،
وأدخلونا بعدها إىل الغرف.
2 .2توجد يف العنبر غرفتان وضعوا فهيا صغار السن من املعتقلني
مــن مبــى رقــم  3ومبــى رقــم  ،6وهــم كل مــن :حممــد جعفر
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الشــمايل ،ســيد حسني ســيد هاشم فردان ،ســيد أمحد سيد
عــي محيــدان ،تيق حممــد التيق ،حســن عــي إبراهمي ،حممد
جعفر أبو نصيب ،حســام ســرور ،حســن حممد عيل الغسرة،
حسن حممد احلداد ،ياسر مخدن ،صالح شويق احلداد ،عيل
بــركات عــي خليل ،صقرمحود ،عــاء منصور نصيف ،حممد
عبداألمير مشــيمع ،ســليمان حبيب ،عبداهلل الســاري ،عيل
عقيــل ،عــي أمحــد الســماك ،نضــال آل عبود ،حســن عز يز
فيصــل ..وغيرهــم ،حيــث نالــوا مــن التعذيب مــا ال يتصوره
العقل و يعجز اللسان عن وصفه .وقد مت التحرش هبم جنسيا
من قبل الشــرطي حممد مجال (بلويش اجلنســية) ،وكذلك مت
التفــن بتعذيهبــم ،ســواء يف الليــل أو الهنــار ،وخصوصــا يف
مناوبــات كل مــن الوكيل حممد زكريا ،ورئيس العرفاء ســامر،
وكذلك رؤساء العرفاء بالل وخالد ،حيث يف ليلة من الليايل
أخرجوهم بالكامل ،وهم كانوا يف الزنزانتني رقم  4و 5من عنبر
 ،2وأخذوهــم إىل جانــب الثالجــة (مكتــب  ،)99وعذبوهم
بقســوة جــدا ،حىت أرجعوهــم يزحفــون عىل ركهبــم والدماء
تغطــي كامــل أبداهنم والصراخ يعلو مهنم .ونفذ كل ذلك كل
مــن قــوات الشــغب والشــرطة :حممد ســليمان ،حممــد ميرزا،
حممد حسن ،إحسان ،ورؤوساء العرفاء خالد وسامر وبالل،
وقد وصل التعذيب إىل حد إطفاء السجائر يف أبداهنم.
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3 .3احلرمان من النوم ،وكذلك احلرمان من الذهاب إىل احلمام،
واإلجبــار عــى الوقــوف لســاعات طو يلــة ،مع تعمــد إهانة
الكرامة والعقيدة .وكلها أســاليب مت اســتعماهلا يف كل الفترة
اليت عشــناها ،والزلنا نعيشــها .ومن األســاليب أيضا؛ إجبار
بعــض املعتقلني عىل ضــرب املعتقلني اآلخر ين ،و إجبارهم
عىل الغناء ،وتقليد أصوات احليوانات وحركاهتم ،ويف حال
الرفض فإن مصير جســدك إىل التعذيب واإلدماء! هذا غير
اإلجبــار عــى الطابور الصباحي العســكري اليومــي ،و إلقاء
“النشــيد الوطــي” ،وكذلــك اإلســتمرار يف إغــراق املعتقلني
باملــاء البــارد من الــرأس إىل أقىص القدمني ،هــذا غير أخذ
بعض املعتقلني الصغار إىل جهة احلمامات ووضع رؤوسهم
يف املرحــاض إلجبارهــم عــى أفعال خملة بــاآلداب ،وغيرها
من األساليب اليت مارسها هذا النظام الفاسد.
ويف أول أيام الســماح لنا باإلتصال؛ قام كل من الشــرطي املدعو
صالــح اجلهمــي ،وكذلــك ســيف الدين حممــد أمحد القــريش بالوقوف
خلفنا بقصد التنصت عىل مكاملاتنا ألهالينا وهتديدنا بشىت األساليب
يف حال تفوهنا بأية كلمة لألهايل.
لقــد اســتعملوا كل األســاليب لترهيبنــا ،وال أســتطيع حصر أو عد
أســاليب النظــام الــي نفذهــا والــي تســببت يف الكثيــر مــن األمراض
اجلسدية والنفسية.

محسن أحمد محسن ابو عبود
حفلة “أنا أرنب”
العمر 22 :عاما
احلكم 3 :سنوات
املنطقة :سلماباد
مت نقــي يف الســاعة الســابعة مســاء مــن مبــى رقــم  3إىل مبىن
رقم  10مشــيا عىل األقدام مع الضرب املبرح .وكانت القوات اخلاصة
دخلــت مبــى  3وكان النــزالء يف الغــرف ويف املمــرات ،وألقت القوات
القنابــل الصوتيــة والغاز يــة املســيلة للدمــوع من أجل خنقنــا ،وبدأوا
بإخراجنا إىل الساحة من الغرفة مع الضرب باهلراوات ،و إجبارنا عىل
اإلنبطاح أرضا ،والتكدس عىل بعضنا البعض.
يف مبــى رقــم  10مت تفتيــي يف حلفــة “أنــا أرنــب” ،اليت ختللها

الضــرب املبــرح ،واحلالقــة املهينــة ،والســير عــى البطــن عــى مــدى
مسافة  10أمتار ،مع السب والشتيمة وتبليل املالبس باملاء البارد يف
ظل اجلو البارد.
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كل ذلــك مت بإشــراف ضبــاط “حبر ينيــن” وأردنيــن مــن إدارة
ســجن جو .ومل يكن يســمح لنا باأل كل والشــرب ملدة  3أيام ،ومنعونا
من الوضوء وأداء الصالة.
واســتمرت هذه املعاملة ملدة  3أشــهر مع احلرمان من االستحمام
بــاألدوات الصحيــة والنظافــة ،ومنعونا مــن االتصال باألهــل ملدة 20
يوما ،وكذلك من الز يارة العائلية ملدة شهر ين.
كانوا جيبروننا عىل الوقوف ملدة طو يلة ،وجبرنا عىل أداء التحية
العسكر ية واالنبطاح عىل البطن وترديد شعارات مؤ يدة لنظام احلكم.
ومنعونا من رفع األذان و إقامة الشعائر.
وقــد مت إجبــاري عــى الرقــص والغنــاء واالســهزاء بالعقيــده
اإلســامية ،وكل ذلــك بإشــراف الوكيــل تيســير ورئيــس عرفــاء بــال
محايــدة ورئيــس عرفــاء خالــد املســترحيي والشــرطي حممــد ســليمان
وحممد حمسن ومجعة والشرطي قايد وعناد وآخر ين ال أعرف أمساءهم.
وجرى التعذيب حتت الكاميرا األمنية ،ويف أماكن ال تبلغها.

محمد أحمد سرحان
اإلهانة في الحالقة
العمر 41 :عاما
احلكم 8 :سنوات
املنطقة :النو يدرات
يف تار يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م ،وحىت الثالث عشــر منه؛
تعرضت لبعض اإلهانات اللفظية والبقاء ملدة  4أيام دون نوم ،جالسا
يف “الفنس” اخلارجي مببىن رقم  ،4وعىل األسفلت.
يف يــوم الثالــث  10مارس 2015م ،وعىل مدى  30ســاعة؛ مل يمت
توفيــر أي وجبــة طعــام أو مــاء .ويف تار يخ  13مــارس مت اقتيادي إىل
“فنس” مبىن رقم  4و إىل داخل املبىن ،حيث تعرضت للضرب املبرح
باهلــراوات واأليــدي ،مع حلق الرأس واللحية بشــكل مهني ،واإلجبار

عىل الوقوف ،وصبوا عىل أجسامنا املاء البارد.
وكان ذلك مبباشــرة من الشــرطي حممد صديق (ميين اجلنســية)،
عبد القوي عبد الغفور ،ومروان (ميين).
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ويف اليوم نفســه ،وعند الساعة احلادية عشر مساء؛ مت اقتيادي
إىل مبىن رقم  ،10حيث مت منعي من االتصال باألهل ،وأل كثر من 20
يوما .ومند  14مارس ،وحىت ما بعد شهر رمضان؛ كنت أتعرض لكافة
أشــكال العقــاب اجلماعي مــع بقية النــزالء ،ومهنا الوقــوف اإلجباري
الطو يــل ،واملنع من اليوم ،والتقييد مــن اخللف ،واحلرمان من احلمام
ملدة طو يلة.
وبســبب ذلك ،عانيت من مشــاكل صحية يف املسالك البولية،
فضال عن آالم الدسك (يف الظهر).
ومــن التعذيب أيضــا؛ تعريض لإلهانات اللفظيــة ،واإلجبار عىل
الزحــف عــى األرض ،والضــرب ب”اهلــروز” ،بإشــراف الوكيــل حممد
حســي عابد ،والوكيل حممد حمســن ،وحبضور بالل محايدة ،ورئيس
عرفاء خالد املستر حيي.
يف تار يــخ  5أبر يــل 2015م ،وعنــد الســاعة اخلامســة مســاء؛ مت
تقيــدي مــن اخللــف مــن قبــل حممــد حمســن وحبضــور بــال محايدة
والوكيل تيســير ،وكان حممد حمســن يدخن السيجارة فطلب مين فتح
مفــي لرمي الســيجارة ،فرفضت ذلك ،فعمــد إىل توجيه إهانات لفظية

يل أمام مرأى الوكيل ومساعده ،ومنعوين من االتصال باألهل.
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بتار يخ  30أبر يل ،وعند منتصف الليل؛ مت إرســايل للتحقيق مع
النيابة العامة بإدارة الســجن ،وبعد خروجي من التحقيق خرج معي
اثنــان مــن مبــى رقــم  4ومها يونــس من مساهيــج ،والســيد جميد من
كرزكان ،فبادرا إللقاء الســام عيل ،وعندها قام الشــرطي مروان وعبد
القوي عبدالغفور بضر هبم ضربا مبرحا باللمكات واإلهانات اللفظية.
ومتت هذه احلادثة عند إدارة السجن.

محمد عبداهلل السنكيس
المنع من الصالة
العمر 50 :عاما
احلكم 15 :سنة
املنطقة :السنابس
منــذ تار يــخ العاشــر من مــارس 2015م ،تعرضــت ملختلف أنواع
االنهتــاكات احلقوقيــة واإلنســانية .وقــد نقلــوين من إدارة ســجن جو
إىل مبــى رقــم  10بصحبة مخســة من أفراد القــوة اخلاصة ،وأنا مكبل
اليدين من اخللف .وعىل امتداد املسافة كانوا يضربوين باهلراوات.
يف اليــوم التــايل ،أوقفوين مقيد اليدين أمام اجلدار ،وحلقوا شــعر
رأيس عنوة ،وجعلوين أزحف عىل األرض يف الســاحة اخلارجية وهم
يضربوين باهلراوات ذهابا و إيابا .واســتمر الضرب من الســاعة الثانية

ظهرا وحىت الســاعة احلادية عشــر مساء ،علما أن الشمت والبصق كانا
باســتمرار ،وبعدهــا أدخلوين يف غرفة بال فــراش وال غطاء ،حيث مننا
عىل السر ير احلديدي ملدة  3أيام ،وبال ماء أو طعام.
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بعــد ذلــك ،أخذين الشــرطي مروان (ميين اجلنســية) ويف ســاعة
متأخرة من الليل؛ إىل غرفة التفتيش اخلاصة بإدارة السجن ،وصمدوا
عيــي ،وكنــت مقيدا من اخللــف ،وقاموا بضر يب باهلراوات واألســاك
الكهربائية ،وأرغموين عىل البصم عىل ورقة بيضاء.
وبعد  3أشــهر أخرجين الوكيل خالد املستر حيي (أردين اجلنسية)
وأجبــرين عــى التوقيــع عــى ورقــة ،مســتعمال الضــرب واإلهانات يف
إجبــاري عــى ذلــك .وكانت الورقــة عبارة عــن إقرار بعــدم رغبيت يف
الذهاب إىل املستشــى .وكذلك أعطاين الوكيل نفســه ورقة وقال يل:
“عليك ترديد ما فهيا” .كانت عبارة سيئة للغاية.
كانــوا حياولون دامئا منعــي من الصالة .كما حرموين من االتصال
باألهــل والز يارة العائليــة ،وأجبروين عىل الوقوف ليوم كامل .ويف كل
يــوم ميــر؛ كنت أتعــرض للضرب واإلهانــة ،هذا مع حرماين من أبســط
احلقوق ،مثل أدوات النظافة وغيرها.

محمد ميرزا علي موسى
اإلجبار على ّ
التبول في المالبس
العمر 42 :عاما
احلكم 10 :سنوات
املنطقة :املصىل
يف تار يخ العاشر من مارس 2015م ،يف مبىن رقم  4من سجن جو؛
دخلت قوات الشغب إىل املبىن ،وكنت أعاين من إصابة يف ظهري .وقد
أغلقت باب الزنزانة لتجنب دخول غاز املسيل للدموع .وبعدها دخلت
قوات الشغب إىل الغرفة ،وطالبونا باخلروج إىل الساحة اخلارجية .وعند
خروجنا؛ أخذت القوات باهلجوم علينا ضربا باهلراوات والركل باألحذية،
ويف تلك األثناء تلقيت ضربة عىل رأيس أفقدتين الوعي.
بعدها بســاعات .أفقت مــن الضربة ،ووجدت نفيس ملىق عىل
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املمر املؤدي إىل الساحة اخلارجية ،فتفاجأت بأحد أفراد الشرطة وهو
يركلــي عــى أردايف .بعدها جاء املالزم محد الــذوادي ،وأخرجين إىل
الســاحة اخلارجيــة ،علمــا أنين كنت أتــأمل ،وال أســتطيع التبول .وبعد
ذلك نقلوين إىل مبىن  ،10دون أن أعرف السبب.
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ويف تار يــخ  11مــارس 2015م ،ويف مبــى رقــم  ،10عنــد حــوايل
الساعة الثالثة عصرا؛ أخرجتين جمموعة من قوات الشغب ،وكان ذلك
بتوجيه من الشــرطي املســؤول عن العيادة راجا (باكستاين اجلنسية)،
وقاموا بضريب باهلراوات عىل كل أجزاء جسمي .وكان ذلك يف املمر.
وبســبب وجــود إصابــة يف ظهري ،ومع شــدة صراخــي من األمل؛
أخذين أحد أفراد الشــرطة وأدخلين إىل الزنزانة .علما أن الزنازن كان
يوجد فهيا أسرة حديدية ،بدون فراش وال وسادة أو غطاء.
واســتمر ضــرب املعتقلــن يف الســتحة اخلارجيــة للمبــى حــى
ساعات متأخرة من الليل.
ويف تار يخ  18مارس 2015م ،وبعد تناويل وجبة الغذاء؛ طلبت
من الشــرطي الذهاب إىل احلمام ،ولكنه كان يرفض ذلك ،وبســبب
إصــراري وحاجيت املاســة؛ أخذ الشــرطي حممد ســليمان (باكســتاين
اجلنســية) يصــرخ عــي ،و هيــددين بأنــه سيوســعين ضربــا .وبعدهــا
أخبر املالزم ،وأمر قوة الشــغب (شــرطة ســافرة) بإخراجي من الزنزانة،
ووضعــوين يف الســاحة اخلارجيــة ،وقاموا بضــر يب باهلــراوات والركل،
وكنت أتأمل من شدة الضرب.

وكان من الشرطة الذين شاركوا يف الضرب :الوكيل تيسير ،حممد
ســليمان ،حممد حســن ،والشــرطي فضل املســؤول عن التحو يالت
اخلاصة بالعيادة.

يف  23مــارس ،وبعــد أذان الفجر ،ذهبــت ألتوضأ للصالة ،وعند
رجوعــي طلب مين الشــرطي فضل أن أبلل ثيــايب ،فرفضت ،وبعدها
أخــذين إىل محام االســتحمام ،وضربين ،وأجبرين عــى تبليل نفيس.
وكان اجلو باردا جدا .وكل ذلك مع حرماين من النوم ،و إجباري عىل
الوقوف لساعات طو يلة ،وحرماين من أبسط احلقوق ،مثل االتصال
والز يارة العائلية ،ومنعي من استعمال األدوات الصحية وغيرها.
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بعــد ذلك ،أخــذوين إىل خارج مبــى اإلدارة ،وتركوين ملىق عىل
الشــارع ،وأنــا أصرخ من أمل الظهر ،فجاء الشــرطي حممــد عبد احلميد
(ســوري اجلنســية) وركلــي ،وقال للشــرطة“ :خذوه للعيــادة” .وبعد
نقــي إىل العيــادة ،حيــث أدخلــوين حممــوال ،وضعــوين يف املدخــل،
وأخذ عدد من الشــرطة بضر يب داخل العيادة .وكان الشــرطي فضل
ـ املســؤول عــن حتــركات العيــادة ـ يضــع قدمــه عىل رأيس ،والشــرطي
اآلخر (و يدعى سامو يل ،وهو هندي اجلنسية) ،وشرطي اإلدارة حممد
عبــد احلميــد؛ يضربــوين مجيعهــم ،وأنــا أصــرخ .وكان الطبيــب نعمام
(باكســتاين) يشرف عىل ضريب .وبعدها أخذ الشرطي سامو يل إبرة،
ووضعهــا يف الــورك ،وأخذ حيركها وأنا أصــرخ من األمل .وبعدها نقلوين
إىل مبىن رقم .10
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محمد يوسف المحاسنية
العمر 34 :عاما
احلكم 15 :سنة
املنطقة :الصاحلية
بتار يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م ،اقتحمــت القــوات اخلاصة
مبــى رقــم  ،4ومت ضــرب النــزالء ،حيــث مت إطــاق الغــاز املســيل
للدمــوع ،وأصيــب آخرون بســاح الشــوزن ،وبعد ذلــك مت إخراجي
مــن غرفــي بالضرب عىل الظهر والســاقني واأليــدي ،ومت اقتيادنا إىل
الساحة اخلارجية ،وبقينا هناك وأيدينا فوق رؤوسنا ملدة طو يلة ،كما
مت تقييد يدي من اخللف بقيد بالســتيكي (ســير كليب) .ومت إحصاء
أعدادنــا بطر يقــة مهينة ،ناهيك عن الضرب والشــم من قبل أردنيني
وأفراد من القوات اخلاصة.
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خبيــت ،الرائد حســن جاســم ،مــازم أول عيىس اجلودر ،مــازم أول
عبــد اهلل عيــى ،مــازم أول حممد عبد احلميد ،مديــر أمن املحافظة
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ونــم نقلنــا إىل مبىن رقم  10بإشــراف شــرطة اإلدارة ،ومت وضعي
يف زنزانة ال يوجد فهيا أي من مقومات العيش والسكن ،مبا يف ذلك
احلمام ،وكنت يف حال يرىث هلا بسبب تعريض لعدة إصابات.
ويف تار يخ  11مارس 2015م؛ قدمت جمموعة من القوات اخلاصة
امللثمــن وغيرهم ،وأخرجوا مجيع النزالء إىل ســاحة مبــى  .10وكان يف
استقبايل شرطي أردين ،فقام بإمساكي من حلييت وقص شعري وحلييت،
وبعدها تعرضت للضرب من القوات اخلاصة باهلراوات يف خمتلف أحناء
جســمي ،ومت إجبــاري عــى الزحــف عىل بطين ملســافة تز يــد عىل 10
أمتار ،وقاموا بســي أيضا بكلمات نابية ،و إجباري عىل رفع شــعارات
التمجيد والتعظمي ل”امللك” محد ،وتسقيط بعض رموز املعارضة.
كمــا مت إجبــاري عىل رفع شــعارات باللهجة األردنيــة ،مثل“ :أنا
مش زعمي سيدي أنا أرنب” ،ويف الوقت نفسه كنت أتعرض للضرب
باهلراوات ،وسكبوا عيل املاء البارد فوق الرأس.
وبعد  5ساعات ،مت إدخايل إىل الزنزانة والدماء تسيل من رأيس
وأذين ومفي .وقد استمرت اإلهانات والشتامئ والضرب هبذه الطر يقة،
ومل حنصل عىل وجبة طعام إال بعد  3أيام.

من أساليب التعذيب

وكنــا نتعــرض للضرب قــرب الثالجة واملســابح ،حيث ال تغطي
الكاميرا األمنية هناك ،وتعرضنا للسب بالكلمات النابية والشتيمة.
وقــد مت وضعي حباو ية النفايات و إجباري عىل تر يد الشــعارات
املؤ يدة للنظام مبســاعدة الوكيل حممد حسين ،النقيب ثامر العجرمي،
رئيــس عرفــاء ســامر اجلبــوري ،الوكيل زهير أبو راشــد ،الوكيل تيســير،
رئيــس عرفــاء بــال ،والشــرطة اليمنيــن :قايــدي ،عدنــان ،صالــح
اجلهــي ،مروان ،ســيف الدين ،عبدالعز يز حمســن ورضوان (ســوري)
وغيــره مــن نفــس اجلنســية مثل :مجعة ،عمــار ،حممد ســامل ،وآخر ين
أيضا من الشــرطة الباكســتانيني مثل :عثمان ،جميب الرمحن ،فضل،
إحسان ،مجال ،حممد سليمان ،افتاب ،حممد منيراز ،حممد حمسن.
ويف تار يــخ  18مارس؛ تعرضــت للضرب ،ومت أخذي إىل اإلدارة
مــع جمموعة مــن النزالء ،حيث مت ضربنا بقــرب “الكبينة” باهلراوات،
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ومن أساليب التعذيب اليت نفذهتا القوات بشكل يومي :الضرب
ب”اهلوز” عند الذهاب والعودة من احلمام ،علما أن الوقت املسموح
لدخــول احلمــام هو دقيقة واحدة فقط .ومن شــهر مارس وحىت شــهر
مايــو؛ كان جيبــرين رئيس عرفاء خالد املســتر حيي عىل أن أبلل نفيس
باملــاء وقت طليب دخــول دورة املياه ،مصحوبا ذلك بالضرب املبرح،
واإلنبطاح عىل البطن والوقوف املســتمر ملدة تز يد عىل  10ســاعات،
مع احلرمان من النوم.

ومعــي إبراهــم الدمســتاين ،شــيخ زهير ،الســنكيس ،حممد ســرحان،
حســن الســهالوي ،عيل عادل ســلطان ،نوح إدر يس ،وحممد ميرزا
وعيل الغامني.
وبتار يــخ  17يوليــو 2015م ويف عيد الفطــر؛ مت أخذي إىل اإلدارة
بأمــر مالزم أول حممــد عبداحلميد ،حيث قام حممد ســليمان وصالح
(من باكستان) بضر يب عىل الوجه والركل عىل البطن ألسباب أجهلها.

محمود حسين علي محمد (الملقب بالديواني)
العمر 25 :عاما
احلكم 7 :سنوات
املنطقة :املعامير
يف يوم الثالثاء املوافق العاشر من شهر مارس لعام 2015م ،وبينما
كنــت يف مبــى رقم  4وحتديدا يف عنبر رقم  ،6غرفة  ،14جتمع عدد كبير
من قوات الشــغب والكومندوز عند مداخــل املبىن الذي أتواجد فيه،
وكان هذا يف يوم قد وصل إىل مسامع اجلميع خبر مفاده تعرض عائلة
أحد املحكومني إىل االعتداء من جهة مبىن الزيارات ،وهناك تدخلت
قوات الشــغب إلحداث فوىض ومقع وانهتاك جبميع من كان يف املبىن،
حىت أهنم عند دخوهلم للمبىن أخذوا بضرب اجلميع وتعذيهبم والتنكيل
هبــم بــكل أنــواع اآلالت اليت كانت بأيدهيم ،حىت أن كال من الشــرطة
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مسؤويل االتصال صالح اجلهمي وحممد القريش ،باإلضافة إىل الشرطي
ماجد ـ وكلهم من أصول مينية ـ وكذلك الشرطي منتصر؛ قاموا بإخراجي
أنــا وطاهــر جاســم حممد مــن قر ية كــرزكان ،وهو معتقل بنفــس مبىن 4
ووضعونــا خــارج املبىن ،وحتديــدا مقابل مبىن ،1وبعد فتــرة مت إدخالنا
إىل املبــى مــن جديد ،حيث قام كل من الشــرطة الباكســتانيني حممد
سليمان وحممد حمسن ،وكذلك فضل وماجد (اليمنيان) باإلضافة إىل
قــوات الشــغب ،بتعذيبنا تعذيبا قاســية أنا واحلقــويق ناجي فتيل وكل
من املعتقلني عيل مبارك وعيل الوز ير ،حيث بقينا بالقرب من املسجد
الشــمايل ،إىل أن مت مت حتو يلنــا إىل “الفنــس” اخلارجــي ،وبقينــا عىل
حالنا والتعذيب مســتمر دون توقف لغاية الســاعة اخلامسة عصرا ،مث
أمروا بتحو يلنا إىل اجلهة الثانية من “الفنس”.
يف بدايــة األمــر ،أمر الضابط املســؤول للشــغب بتقســم املعتقلني
إىل قســمني ،القســم الذي عىل اليمني هم من يســتحقون التعذيب،
و ينالــوا أقىس درجاته ،والقســم اآلخر يمت التخفيــف علهيم ،إال أنه من
ســوء حظنــا حصلنا عىل القســم األول ،وتعرضنا ل”وجبــة دمسة” ،مع
العلم بأن التعذيب مل يمت فيه استثناء املرىض أو اجلانب اآلخر ،وتعرض
اجلميــع للتعذيــب .وحني مت حتو يلنا إىل اجلهة األخــرى من “الفنس”
عــن طريق حممد عبدالقوي (الشــرطي اليمين)؛ جاء كل من مســؤول
االتصــال حممــد احلرويب وأمحــد الكاتب التابــع لإلدارة بقامئــة هبا أمساء
وكنت من ضمن القامئة ،حيث مت إخراجي مع كل من حممد ميرزا موىس

األربعاء  11مارس
يف اليوم التايل ،أي يوم األربعاء املوافق  11مارس 2015م وقبل
أذان الظهــر؛ كان مــن بــن املعتقلــن عــي عبدالزهــراء ،وهــو مصــاب
بداء الســكري ،و يأخذ يف اليوم الواحد أربع حقنات من األنســولني،
وباعتباره مل يتناول أي طعام فقد أغمي عليه ،ومت أخذه إىل العيادة.
أمــا أنــا ومــن معــي فقــد جــاءت قــوات الشــغب ،باإلضافة إىل
الشــرطة فارس وحممد ســليمان ،وحتدثوا معنا بأســلوب اسهتزايئ قذر
جــدا ،حبيث كل من يرانا من الشــرطة كان يســخر منــا .وبعد الظهيرة
مــن هــذا اليــوم بدأت احلفلــة التعذيبيــة “الراقية” والــي أطلق علهيا
النــزالء مببــى ( 10حفلــة األرنــب) حيــث مت إخــراج املعتقلــن ما بعد
الســاعة الثالثة والنصف ظهرا ،وقام كل من حممد ســليمان (الشرطي
الباكســتاين) وحممد حمســن ودرك أردنيني بإخراجي من هذه احلفلة،
ومت التفــن بتعذيب املعتقلني بأســاليب وحشــية مهجيــة ،مثل إجبار
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وحسني عيل حسن السهالوي والسيد أمحد السيد ريض محيدان ،ومت
أخذنا عن طريق الباص إىل مبىن رقم  10وذلك بني الساعة التاسعة
والعاشــرة مساء ،وعند وصولنا أدخلونا إىل الغرف بعد التفتيش املهني
الــذي حيــط من كرامة اإلنســان ،وبتنا هذه الليلة دون طعام أو شــراب
وال حىت فراش ننام عليه ودون غطاء ووسادة ،وكان هناك فقط السر ير
احلديدي الذي أ كل من أجسادنا ويف ظل البرودة الشديدة.
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املعتقلني عىل الوقوف عىل قدم واحدة لســاعات طو يلة ،و إجبارهم
عــى الغنــاء وتقليــد اصــوات احليوانــات وحركاهتــم ،وســكب املــاء
البارد جدا ،والبصق عىل أجســادهم ووجوههم ،وتعذيهبم بوحشــية
باهلروات واألسالك الكهربائية واألخشاب والركل باألرجل وحالقهتم
حالقــة مهينــة ،وحرماهنم من احلمــام والطعام والشــراب ،و إجبارهم
عىل افتراش األرض عىل بطوهنم والدوس علهيم.
اســتمرت هذه اجلر مية لســاعات طو يلة وحىت الســاعة الواحدة
صباحــا ،أي بعــد منتصــف الليــل ،وكان هذا باشــراف كل مــن الرائد
حســن جاســم والعقيــد ناصر خبيــت وضباط حبر ينيــن آخر ين أمثال
املالزم عبداهلل عيىس واملالزم عيىس اجلودر واملالزم حممد عبداحلميد
واملــازم أمحــد خليــل الــذي يعمــل لــدى مركــز الرفــاع ،باإلضافة إىل
ضباط مدنيني قاموا بتصو ير هذه احلفلة عن طر يق كاميرات التلفون،
وكذلك كانت هناك جمموعة كبيرة جدا من القوات األردنية والشغب،
وقــد حصلت عىل حصص عديدة من التعذيب اليت ال زال جســمي
يعاين من آثارها ،وكذلك املعتقل حممد ميرزا موىس (ابو جبرائيل).
كان الشــرطي حممد ســليمان وشــرطي العيادة فضيل يتفننان يف
تعذييب.

حفلة األرنب

بعد “حفلة األرنب” ،يل يف هذا املبىن عدة أحداث ،أذكر مهنا:
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1 .1بني يومي اجلمعة والســبت ،وهذا كان بعد “حفلة األرنب”
مباشــرة ،وحتديــدا يف يــوم األربعــاء  11مــارس  ،2015قــام
الشــرطي التابــع لــإدارة شــاهد ،وهــو باكســتاين اجلنســية،
بتعذيــي أنــا واملعتقل حممد عبداألمير ،واســتعان بالشــرطي
اليمــي املشــهور بالتعذيــب الليــي مــروان ،وحصلنــا عــى
“وجبــة دمسة” قاســية من التعذيــب .ويف تار يخ  18مارس
2015م وقعــت حادثــة أخــرى ،حيــث طلــب املعتقل حممد
ميــرزا مــوىس (ابــو جبرائيــل) مــن الشــرطة الذهــاب إىل
احلمــام ،وكانــت النتيجة إرســالنا إىل اإلدارة مقيدي اليدين
مــن اخللــف ،ومت تعذيبنــا ،وما أن رجعنا حىت اســتقبلنا كل
من رئيس العرفاء بالل والشــرطي حممد ســليمان وجمموعة
مــن الشــغب عند احلمامــات يف العنبر الثــاين من مبىن 10
وحتديــدا عنــد الثالجة ،وهذا املكان أطلــق عليه املعتقلون
(مكتــب  99للتحقيقــات) ،حيــث مت تعذيــي باهلــراوات
وتعليــي تعليقــة “الفيلقــة” بضــرب أســفل القدمــن ،مــع
إهانــة مذهــي وعقيديت .ويف تار يــخ  21مارس 2015م ويف
الصبــاح الباكــر؛ كنــت ذاهبــا إىل احلمــام يف مناوبــة كل من
الوكيل تيســير ورؤســاء العرفاء خالد وبالل والشــرطة حممد
سليمان وحممد حمسن وفضيل التابع للعياده ،حيث عذبين
بالل بقسوة جدا ،وقام بإغرايق باملياه الباردة ،وأجبرين عىل
الوقــوف عــى قدم واحــدة ،مع الضرب عــى ظهري ،وذلك

ذلك من أجل أن أقول عبارة“ :أنا مش رجال أنا حرمه”.
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2 .2أمــا مسلســل الطابــور الصباحي و”النشــيد الوطين”؛ فكان
سخر ية القدر! حيث مت إجبارنا عىل ذلك وحنن نزحف عىل
بطوننــا ،أو يــم وضعنــا يف إنــاء القمامة ،ومــن يرفض تكون
عقوبته قاســية أو ما يســمى بالتمار ين العسكر ية اليت كانوا
جيبروننا علهيا ،أو حفلة (بل حالنا) ،أي أن عليك الذهاب
إىل احلمــام وســكب املــاء عليك وعىل ثيابــك ،والوقوف يف
اجلــو البارد ،ويف حــال مل يكن اجلو باردا فإن عليك الوقوف
أمــام املكيف ودرجة البرودة عند  .16وهذه احلفالت يتفنن
يف تنفيذهــا كل مــن بــال وخالــد وحممــد ســليمان وحممــد
حمســن والبلــويش حممد مجال .أمــا مسلســل التعذيب عند
الثالجــة (مكتــب  )99فقــد وقعــت عــى مدى مخســة أيام
متواصلــة ،وبدأت بتار يخ  11مارس 2015م ،حيث قام هبا
الوكيل حممد زكر يا ورئيس العرفاء ســامر والشــرطة إحســان
وحممــد مجــال وحممد ميرز ،ومل يكتف بذلــك حىت قام بنقيل
مــن غرفــة إىل أخــرى ،حــى أوصلــي إىل غرفة هبــا مرىض
اليس (.)2
3 .3قــام رئيــس العرفــاء خالد ومن معــه ،وبيهنم بــال والوكيل
تيســير والشــرطة حممد ســليمان وحممد مجال وحممد حمســن
باالســهزاء يب ،فــي يــوم من األيام وبينمــا كنت خارجا من

4 .4أمــا مســألة التحقيــق يف اإلدارة ،فعندمــا جــاءت القــوات
ألخــذي إىل اإلدارة؛ مت أخــذي عن طر يق الشــرطي اليمين
مــروان ،وعنــد وصــويل كان هنــاك ضبــاط مدنيــون ،ومهنم
خالــد التميمــي وعيــى اجلــودر وحممد عبــد احلميد وأمحد
خليل ،باإلضافة إىل ضباط مدنيني اثنني ،وكذلك الشرطي
السوري املدعو غنام .ويف أثناء التحقيق ،قام األخير وبسام
الكاتب ،وأمحد الكاتب (وكالمها مينيان) بتعذييب باهلراوات
واألســاك الكهربائيــة وغيرهــا ،وبعــد الفــراغ مــن التحقيق
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دورة املياه أجبرين املدعو خالد أن أميش وكأين راكبا سيارة
“تاكــي” ،وهــددين يف حال بتعذييب لــو امتنعت ،وعندما
دخلــت الزنزانــة بعدهــا بنصف ســاعة أو أ كثــر أخرجين مره
ثانيــة واســهزأ يب ،حيــث عذبــي وقــال يل“ :كيــف تركــب
التاكــي ومل تدفــع األجره” .وأيضا ذات مرة وكان يوم أحد،
وبينمــا كنت ذاهبــا لالتصال ـ وهي املــرة األوىل اليت أذهب
فهيا لالتصال بعد حادثة العاشــر من مارس ـ إذ وجدت يف
مكان االتصال وحتديدا مببىن ( 6حيث إن مبىن  10ليس به
كابينات اتصال) كان هناك الشــرطي السوري حممد عوض
وبسام اليمين الكاتب باإلدارة ،حيث قال يل بلغة الهتديد:
“أنــت هنا؟” .وحصلت عىل هتديد ميســي و ميس عائليت،
هذا غير الشمت والقذف وانهتاك املذهب.
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مت إرجاعــي إىل مبــى  10واســتلمين الوكيــل حممــد زكر يا مع
رئيس العرفاء ســامر وعذبوين بقوة ،حىت قال الوكيل حممد:
“ســوف أعذبك أمام الكاميرا” ،وكأنه يقول ال من حماســب
وعندنا مطلق األوامر للتعذيب ،هذا غير وكيل القوه أبو راشد
وجاســم مســؤول االتصــال والوكيل تيســير ،حيــث أجبراين
عىل تقليد أصوات احليوانات وحركاهتم.
وختاما؛ لقد عشنا طيلة ما يقارب اخلمسة شهور عذابا جسديا
ونفســيا قاســيا جدا ،وطــال احلرمان من النوم ومن احلمــام واالقتصار
عــى دقيقــة واحــدة فقــط لقضــاء احلاجــة ،أو مخــس دقائــق لقضاء
احلاجــة واإلســتحمام وغســل املالبــس ،ويف حــال التأخــر أ كثــر مــن
ذلــك حتصــل عىل وجبــات التعذيب ،هذا غير اقتحــام احلمام عليك
بقوة .باإلضافة إىل اإلجبار عىل الوقوف لساعات طو يلة حىت تصل
يف بعــض األحيــان لثالثة أيــام أو أ كثــر متواصلة ،و إهانــة املعتقدات
الدينية ،و إغراق اجلســم باملاء البارد ،والوقوف أمام املكيف ،وكذلك
اإلســتحمام بســائل غســيل األواين (لوكس) أو االســتحمام خبلطة مت
عملهــا مــن قبــل الــدرك األردنيــن بالقهــوة والديتــول وال”كلوركس”
و”اللوكس” ،مما تسبب حبساسية يف اجللد .وال زلنا نعاين من أمراض
يف املسالك البولية وغيرها جراء التعذيب من هذا النظام.

مصطفى علي أحمد بحر
العمر 27 :عاما
احلكم 3 :سنوات
املنطقة :النو يدرات
بتار يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م ،كنــت منــذ الصبــاح يف
املستشــى ،وبعد عوديت مهنا يف حوايل الســاعة  11صباحا؛ فوجئت
بأعــداد كبيــرة مــن القــوات اخلاصــة خــارج الســجن وداخلــه ،وبعد
دخــويل يف الباص باجتاه الســجن؛ مل يمت الســماح لنــا مبغادرة الباص
إىل مبىن  4الذي كنت فيه.
وكانــت قوات الشــغب تتوافد بكثرة ،وبعد ســاعات وحني حل
الليــل ،ويف حوايل الســاعة الثامنة مســاء؛ أخــذوين إىل املبىن ،وكان
عــدد القــوات اخلاصــة كبيــرا ،فقيدوين مــن اخللف ،وأخــذوا بضريب
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ونقلــوين إىل الســاحة اخلارجيــة للمبــى ،وألقــوا يب عــى األرض مــع
اســتمرار الضرب باهلــراوات .وكان النزالء كلهم مقيدين وحاهلم ســيئة
جــدا ،حيــث منعوا عهنــم الطعام والشــراب ،واســتعمال احلمام ،وكنا
يف الشــمس ننــام بــا غطاء وعىل األســفلت ،فيما كانــت “وجبات”
التعذيب تهنال علينا يف كل وقت.
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وقــد أضربت عــن الطعام أنا وآخر ين ،واســتمر اإلضراب  7أيام،
احتجاجــا عــى املعاملــة الســيئة ،وحــن حضــر عــدد مــن الضبــاط
ووعدونــا بتحســن الوضع و إيقــاف الضرب؛ أوقفنا اإلضــراب ،ولكن
بعدهــا مباشــرة حضــر عــدد كبيــر مــن قــوات الشــغب وهجمــوا علينا
بالقنابــل الصوتيــة واهلــراوات وبشــكل مهجــي ،وذلــك عقابــا عــى
اإلضــراب واالحتجــاج ،مث اقتــادوين إىل خــارج الســاحة زحفــا مــع
الضرب يف كل جانب.
وكان الضابــط حممــد عبد احلميد والشــرطي أمحــد أمان من بني
الذيــن شــاركوا يف ضــر يب ،وقــد وضع الشــرطي أمحد أمــان قدمه عىل
رأيس لفتــرة طو يلــة ،واهتمــوين بالتحر يض ،مث أخــذوين إىل مبىن 10
وكان ذلــك حــوايل الســاعة الواحدة بعــد منتصف الليــل ،وقد حضر
الشــرطي أمحد من اإلدارة وضربين بشــكل قاس هو والشــرطي حممد
سليمان ،إىل أن أدميت يداي من العيص الكهربائية.
استمر هذا الوضع اليسء ملدة  3أشهر وأ كثر ،وكنت خالهلا حمروما
مــن النــوم ،وأجبــروين عىل الوقــوف لســاعات حىت منتصــف الليل،

كمــا حرمــوين مــن االتصال والز يــارة العائليــة ،فيما كانــت “وجبات”
التعذيــب والضرب يومية ،وبشــكل مفاجــيء ،علما أهنم منعوين من
اســتعمال أدوات النظافة ،وكانت ثيايب حمدودة بالطقم الذي ألبسه،
وختلل ذلك سيل من السب والشمت والقذف يف األعراض.
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مقداد سعيد أحمد
تمزيق المصاحف وتكسير الترب الحسينية
العمر 21 :عاما
احلكم 10 :سنوات
املنطقة :الدية
كنــت مــن املعتقلــن يف مبــى رقــم  2وحتديــدا يف مــكان يســمى
العزل ،حيث كان عددنا قرابة  75معتقال.
عنــد الظهيــرة وصــل خبــر اعتــداء الشــرطة عــى أهــايل أحــد
املعتقلــن ،وكان للنــزالء دور يف تناقــل اخلبــر ،حيــث طلبــوا الشــرطة
املتواجدين يف “الكونتر” (مكتب الشــرطة) لتســجيل االستنكار عىل
ذلــك ،وطلبوا حضور أحد الضباط ملعرفة مالبســات احلادثة ،إال أن
اإلدارة قامــت باســتدعاء قــوات الشــغب اليت دامهت املبــى بأعداد
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كبيــرة مهنــم ،وقامــوا باهلجوم عىل املعتقلــن وضر هبــم والتنكيل هبم،
وكأننــا يف ســاحة حــرب ،حيــث مت اســتعمال كل وســائل التعذيــب،
مــن اهلــراوات واآل الت احلديديــة والركل بــاألرض واإلهانــات واحلط
مــن الكرامــة و إهانــة املعتقدات وغيــر ذلك ،حىت أهنم قامــوا بتمز يق
املصاحــف والتــرب احلســينية ،كمــا أهنــم قامــوا بعــزل جمموعــة مــن
املعتقلــن بــن (مكتب الشــرطة) و (اللنكر) وهو املــكان الذي يتجمع
فيه املعتقلون ملشاهدة التلفز يون.
كنت جالسا يف زنزانيت وبالقرب مين حسني حممد عيل جناحي
وهو يؤدي الصالة ،حيث سحبوه من ثيابه وهو يصيل ،وأخدوا معهم
املعتقل سلمان امساعيل سلمان ألنه اعترض عىل أساليهبم اهلمجية،
ومن بني من مت عزله ،إضافة إىل حســن جناحي وعبد اهلل الســاري
وغيرهم.
كان كل من يطلب احلمام يمت أخذه منفردا لتليق مسلسل الضرب
والتعذيــب اهلمجــي .وكان هــذا يف يــوم الثالثــاء املوافــق  10مــارس
2015م ،حيــث كان يومــا للتعذيــب بــكل ما للكلمة مــن معىن .ونال
عــدد مــن املعتقلني “وجبات دمســة” من التعذيــب ،وبيهنم جناحي
وســلمان ،وحســن نــادر عــي أ كبر ،وعــي إبراهمي وأنــا وآخر ين .وكان
ذلــك بإشــراف كل من الرائد بســام احلنيطي وجمموعــة من الضابط،
مثل املالزم معاذ وعبد اهلل عيىس وعيىس اجلودر وحممد عبد احلميد
وأمحــد خليل الذي يعمل يف مركــز الرفاع .باإلضافة إىل أمحد الكاتب

الذي يعمل لدى اإلدارة وجمموعة من قوات الشغب والمكندوز.

خارطة التعذيب

وهنا سأروي بعض النقاط التالية:

1 .1وصلنا مبىن رقم  10عند الساعة الثانية ظهرا ،وأوقفونا أمام
اجلــدار ،وبعــد ذلــك أدخلــوا أوال ســلمان امساعيــل ســلمان
وحســن نادر إىل احلمامات يف العنبر رقم (،)2ومت تعذيهبم
وهــم باحلمــام باهلــراوات والــركل باألرجل واأليدي والســب
والشــم و إهانــة املعتقــدات وغيــر ذلــك ،حــى كنــا نســمع
صراخهــم وبشــكل قــوي .مث جــاء دوري مع حســن حممد
عيل جناحي وأ كلنا من نفس وجبة التعذيب املمهنجة ،مث
أخرجوا حسن جابر القطان وأدخلوه وعذبوه بشكل جنوين
جــدا ،حىت صار ينزف دما من مجيع أجزاء جســمه .والذي
أشــرف عــى هذا النــوع مــن التعذيب كل من املــازم أمحد
خليــل التابــع ملركز الرفــاع ،وكذلك خالد من أصل ســوري،
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يف اليــوم الثــاين ،أي يوم األربعاء  11مــارس 2015م ،جاء أمحد
الكاتــب بقامئــة أمســاء وكانــت كالتــايل :حســن حممــد عــي جناحي،
حســن نــادر ،ســلمان عيل حممــد املتروك ،ســلمان امساعيل ســلمان،
عبــداهلل الســاري ،حســن احلــداد ،وعبداألميــر .وامســي ضمهنم ،ومت
إدخالنا يف باص ومت نقلنا إىل مبىن .10

وهو تابع ملبىن الز يارات ،باإلضافة إىل الشرطي أمحد أمان.
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ويف يــوم مــن األيــام أمرين الشــرطي املدعــو أمحد أمــان ،وكذلك
الشرطي الباكستاين حممد سليمان ،الذهاب بالذهاب إىل احلمامات،
وكلمــا ذهبــت عذبــوين ،ويف طر يــق عــوديت عذبوين أيضــا .ويف يوم
احلفلة التعذيبية واليت تسمى ب”حفلة األرنب” ،مت إخراج املعتقلني
إىل خــارج الزناز يــن ،وحتديــدا يف “الفنس” اخلارجــي الذي يقع بني
العنبر ين ،حيث متت احلفلة بني الساعة الثالثة والنصف ظهرا ولغاية
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ،وحبيث ال ميكن لعاقل أن يصف
مــا جرى مــن تعذيب ،حيث طرحــوا املعتقلني أرضــا ،وأوقفوهم عىل
قدم واحدة ،ومت ضر هبم باهلراوات ،و إغراقهم باملاء البارد ،وحالقهتم
بطر يقة مهينة ،و إجبارهم عىل الزحف باجتاه احلمامات عىل بطوهنم،
مع استمرار الضرب عىل أجسادهم .كما أجبروهم عىل تقليد أصوات
احليوانــات وحركاهتــم ،والنيل من كرامهتــم ،و إجبارهم عىل قول “أنا
محــار”“ ،أنــا خنز ير وكلــب”“ ،أنا مش زعمي أنا أرنــب” إىل غير ذلك.
كما بصقوا يف وجوههم.
ويف هــذه احلفلــة أجبــروين عــى الوقــوف مقابــا اجلــدار ،وكان
بالقــرب مــي املعتقــل توفيق عبد الوهــاب الطو يل ،حيــث كان أحد
أفراد الشغب يضربه باهلراوة ،فارتدت اهلراوة عىل أسناين ،مما تسبب
يف تعرضها للكسور ،ونزفت حىت سالت الدماء عىل جسمي.
2 .2ذات يــوم ،ويف مناوبــة الوكيــل حممد زكر يــا ،ورئيس العرفاء

3 .3يف يوم من األيام ،وصل إىل مبىن رقم ( )10كل من صادق
حســن كاظــم وجعفــر الشــغل قادمــن من ســجن احلوض
اجلــاف ،ومهــا حديثــا الوصــول لســجن جــو ،حيــث مت
اإلنهتــاء مــن احلكم علهيم .وعند وصوهلــم أخرجوين معهم
مــع املعتقلني حســن يوســف أبورو يــس ،وأجبرونــا عىل أن
يضــرب كل واحد اآلخر ،وعندمــا رفضت قام كل من حممد
سليمان (باكســتاين اجلنسية) والشرطي اآلخر حممد حمسن
بأخــذي إىل احلمامــات وتعذيــي .وكنت كلمــا رفضت أمرا
عذبــوين أ كثــر ،حىت اســتمرت هذه احلــال أل كثر من مخس
مــرات ،و إىل أن أصبــت باإلهناك من شــدة التعذيب .وكان
هــذا بطلــب و إشــراف كل مــن رؤســاء العرفاء بــال وخالد
والشــرطي فضيــل التابع للعيــادة ،وكذلك مســؤول الصيانة
عبداهلل الدوسري.
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ســامر ،قــام الوكيل باســتدعاء قوات الشــغب وأخذونا عند
احلمامــات ،أي بعيــدا عــن الكاميرا ،حيث أخــذوين أنا مع
كل مــن :عــي الوز يــر ،حســن يوســف أبورو يــس ،وحممــد
جعفــر الشــمايل .وأخــذوا يعذوبننــا و يغرقونا يف املــاء البارد
لســاعات ،و هيينون معتقداتنا ،حىت أنه من شدة التعذيب
سالت دماؤنا كلنا عىل أجسادنا .وكان ذلك بإشراف املالزم
عبد اهلل عيىس.
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4 .4ذات يــوم ،جــاء أحــد أفــراد قوات الشــغب مع شــرطي من
اإلدارة ،حيــث نقلــوين إىل اإلدارة .وعنــد وصويل أدخلوين
يف “كابينــة” التفتيــش ،وهي بالقرب مــن اإلدارة ،وعذبوين
باهلــراوات واألســاك الكهربائيــة وغيــر ذلــك .وكانوا شــرطة
أردنيــن وســور يني و مينيني ملثمــن .وكان من بيهنم اليمين
مــروان ،حيــث مل يكــن ملثمــا .ويف يــوم آخــر ،أخــذوين إىل
اإلدارة لكتابــة اإلفادة ،وعند وصويل ويف حلظة دخويل إىل
مكتــب التحقيــق ،تكالبوا عــي بالضرب والــركل عىل الظهر
واخلاصرة والعينني ،وعذبوين تعذيبا ممهنجا .والذي أشرف
عــى هــذه العملية شــرطي ميين والكاتــب بســام ،باإلضافة
إىل الشرطي اليمين رضوان ،الذي كان يف مناوبة مبىن رقم
( .)1وحصل كل ذلك بعد الساعة الرابعة عصرا.
5 .5وأذكر أيضا أنه يف يوم من األيام ،وبينما كنت ذاهبا إىل مبىن
رقم ( )6مع صالح شويق ،وهو من سكنة منطقة سترة ،بغرض
االتصــال ،حيــث إن مبــى رقم ( )10ال توجــد فيه “كابينة”
اتصال؛ قام الشرطي املدعو صالح اجلهمي بضرب وتعذيب
املعتقل صالح شــويق ،بينما قام الشــرطي مسؤول اإلتصال
حممد أمحد القريش والشرطي حممد حمسن بتعذييب وضر يب.
أمــا يف مناوبــات الوكيــل حممــد زكر يا ورؤســاء العرفــاء بالل
وخالد والوكيل تيسير؛ فحدث وال حرج من حيث التعذيب

6 .6وختاما ،لقد نال صغار السن من املعتقلني أشد أنواع التعذيب
واإلجــرام املمهنج ،حيــث كان معظمهم يف الزنزانتني رقم ()4
و( )5من مبىن ( ،)10أي بالقرب من زنزانيت حتديدا .فيف كل
األوقــات مــن الليل والهنار؛ كان يــم إخراجهم إىل احلمامات
(وهــي بقــرب الثالجــة ،أو مــا يوصــف مبكتــب  99اخلــاص
بالتعذيــب) ،يــم النيــل مهنــم بالتعذيب والتحــرش اجلنيس
والــركل ،واإلغــراق باملــاء البــارد ،والــدوس عىل أجســادهم،
و إجبارهم عىل الزحف عىل ركهبم بدماهئم فيما كان صراخهم
وبكاؤهم يعلو .هذا باإلضافة إىل متز يق أجســادهم وثياهبم.
ونالــوا أ كبر احلصــص من الوكيل األردين حممد زكريا ورؤســاء
العرفــاء بــال وخالد والشــرطة حممد ســليمان ومجعــة وقايد
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واإلجبار عىل تقليد أصوات احليوانات ،واإلهانات والشمت،
واحلرمــان مــن النــوم ،واحلرمان مــن احلمام ،وســرقة الطعام
الــذي يــم جلبه عــن طر يق اإلدارة .كمــا أن املالزم عبداهلل
عيــى واملــازم عيىس اليــايس قاما بتعذيــي ورش الفلفل
عــي .ومــن الشــرطة الذيــن شــاركوا يف عمليــات تعذيــي
تعذيبا ممهنجا :حممد سليمان ،حممد حمسن ،راشد ،فضيل،
وأفتــاب .وتســبب التعذيــب يف تعــريض إلصابــات خمتلفــة
يف مجيــع أجــزاء جســمي ،هــذا باإلضافــة إىل اإلضطرابــات
النفسية اليت الزلت أعاين مهنا.

وفضيل وراشد وصالح و إحسان وغيرهم.
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وقــد تســبب التعذيــب الــذي تعــرض لــه حســن جابــر القطان
(املســمى باجلز يــري) لإلصابــة بالفشــل الكلــوي ،هو يرقــد حاليا يف
مستشــى الســلمانية بني احلياة واملوت ،وكل ذلك نتيجة إجرام هذا
النظام الفاسد.
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الضحايا الصغار في جو
أمــا أمســاء مــن مت تعذيهبــم من صغار الســن ،فهــم( :حممد جعفر
امللقب بالشــمايل ،ســيد حســن سيدهاشــم فردان ،ســيد أمحد ســيد
عــي محيــدان ،تيق حممــد التيق ،نضال آل عبود ،حســن عــي إبراهمي
مخيــس ،حممــد جعفر أبو نصيب ،حســام ســرور- ،حســن حممد عيل
الغسرة ،حسن احلداد ،عيل بركات ،عيل خليل- ،صقر محو ،حسني
عيل مهدي ،عالء منصور نصيف ،يوســف مجال ضيف ،أمين عباس
سلمان إمساعيل ،حممد عبداألمير مشيمع ،يوسف أمحد يوسف ،حسن
عزيــز فيصل ،ســليمان حبيــب ،عيل عقيل مجعة امللقب بالشمشــوم،
عبداهلل الساري ،عيل أمحد السماك ،أمحد خليل حممد.
وكان الشــرطي اليمــي املدعــو مــروان يــأيت يف بعــض األحيــان
و يأخــذ بعضــا من هــؤالء و يقوم بتعذيهبــم حبجــة أن اإلدارة تطلهبم،
ولذلك فإن وز ير الداخلية هو املسؤول املباشر عىل هذا اإلجرام وذلك
بسبب تصرحية بأنه مسؤول عن سجن جو.

األستاذ مهدي أبوديب
“هل أنت شيعي أم سني؟”
رئيس مجعية املعلمني
العمر:
احلكم 5 :سنوات
املنطقة :املنامة
يف يــوم العاشــر مــن مــارس 2015م ،حــدث يف املبــى لغط بني
الشــرطة واملســاجني أثنــاء وقــت الغــداء ،وذلــك كمــا علمــت الحقا
بســبب حادثة وقعت يف مبىن الز يارات ،حيث اعتدى الشــرطة فهيا
بالضرب عىل ســجني قدمي يف قضية هتر يب خمدرات ،وامسه حســن
عبدالنــي ،هــو وولــده املســجون عــى ذمــة قضيــة سياســية وزوجــة
حسني اليت جاءت لز يارة زوجها وولدها ،وأيضا مت ضرب قر يب هلم

مسجون عىل ذمة قضية سياسية.

432

زفرات

أثناء حدوث اللغط ،كنت أتغدى ،ومل أعر املوضوع أي اهتمام،
لكــون هــذا النوع من اللغط حيدث بشــكل متكرر وألســباب خمتلفة،
فأهنيت غدايئ وذهبت لزنزانيت ألنام قليال ،كاملعتاد.
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تصاعدت األحداث ،وال أعلم كيف حدث ذلك ،ولكين فوجئت
براحئــة قو يــة وخانقــة عرفــت مــن أثرها عيل أهنــا غاز خانق ومســيل
للدموع ،ومل أمتكن من التنفس ،فذهبت إىل املســجد الداخيل الذي
كان انىق مكان يف العنبر اجلنويب.
كنــت أتنقــل بــن املســجد والغرفة حبســب الوضع ،وقــد علمت
بــورود قامئة يف الســاعة الثانية ظهرا تضــم  19امسا ،بيهنم امسي ،لكي
ننقــل إىل مبــى رقــم ( ،)10وكنت ســعيدا هبذا اخلبر ألنــي علمت يف
وقت سابق أنه مبىن جديد ،وقد استحدث لنقل عدد من املساجني
إليــه ،وقــد أتت قامئــة قبل حوايل أســبوعني بأمساء من ســيمت نقلهم،
وكان امسي يف تلك القامئة أيضا ،كما قيل يل.
بعــد صــاة املغــرب؛ كنت يف زنزانــي ،ألقيت قنبلــة صوتية عند
بــاب الزنزانــة تضررت مهنا أذين اليمىن ،مث جاء أحد شــرطة مكافحة
الشغب وهو يرفع هراوة طو يلة ،وأمرنا باخلروج من الزنزانة ،وكان معي
حوايل  9-10أشخاص يف الزنزانة .خرجنا لكي جند صفا متالصقا من
شــرطة مكافحة الشــغب عىل طول املمر املؤدي إىل الباحة الداخلية
(الفنــس) ،وقاموا بضرب كل من مير أمامهــم باهلراوات ،وكان تركيزهم

عــى الــرؤوس واجلــزء األعىل من اجلســم .وكانــت الدمــاء تتطايير يف
كل مــكان ،إىل أن دخلنــا الباحــة ،وكان الضرب مســتمرا ،فهتشــمت
أنــوف ورؤوس الكثير يــن ،وأصيبت األعني ،إضافة لأليدي واألرجل
والظهور والبطون.

االستقبال في مبنى 10
فجــأة ،وبعــد مــدة طو يلة ،توقــف كل يشء ،ونــودي عىل امسي
وأمســاء بقيــة األشــخاص املوجوديــن يف القامئــة ،حيــث أدخلونا إىل
مكتب الشرطة (الكونتر) وأرغمونا عىل التوجه إىل باص ينتظرنا لكي
يــم نقلنــا إىل مبــى  .10وأنا شــخصيا مل يكن لدي مانــع ،وهكذا كان
حال معظمنا إن مل يكن كلنا؛ ولكننا طلبنا مهنم منحنا الفرصة إلحضار
أغراضنــا مــن مالبس وكتب وأدو ية ومأ كــوالت ،فرفضوا .رجوهتم أن
أحضر نظاريت الطبية؛ فلم يســمحوا يل ،وقالوا إهنم ســيحضرون كل
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كان عــدد شــرطة مكافحــة الشــغب يف الباحــة أ كثــر مــن عــدد
املســجونني ،وكانــوا طوال الوقت يســبون الشــيعة و يصفوننا بالفرس
واملشــركني والكفــرة ،و يواصلــون ضربنــا دون هوادة ،وكانوا يســألون:
“هــل أنــت شــيعي أم ســي؟” ،و يقومــون بعــزل الســنة واألجانــب
و يضربــون البقية ،واســتمر هذا الوضع مدة طو يلــة دون توقف .وكان
املصابــون يف كل مــكان ،والدمــاء تنــزف مهنــم ،وأصــوات الصــراخ
واإلهانات واألنني ال يتوقف ،والرعب مرسوم عىل كل الوجوه.
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لوازمــي وأغــرايض الحقــا ،وكذلــك وعــدوا اآلخر يــن .أركبونــا البــاص
وتوجهوا بنا حنو مبىن .10
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يف مبــى  10مت اســتقبالنا بشــكل يسء وفــج ،حيــث اســتقبلنا
بالشــم والضــرب .ومت ضــر يب مــن قبل أحد الشــرطة الــذي صفعين
عىل قفا رأيس ،وعىل وجهي ،وتسبب يف تورم شفيت العليا لعدة أيام.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

أدخلين إىل عدة زنزانات ومت إدخال  9منا إىل زنزانة واحدة ،مث
أضيف لنا شــخص آخر يف اليوم الثالث ،ليصبح عددنا  10يف زنزانة
تتسع لستة أشخاص.
بقينــا يف تلــك الزنزانة أل كثر من يومــن دون أي فرش أو أغطية،
ودون أي طعام أو شراب ،سوى ماء ننت يف قناين بالستيكية وسخة
نتناوب عىل اســتخدام الواحدة مهنا مجيعا .ومل نتلق أي رعاية كبقية
املصابني.
يف اليــوم الثالث ،وعنــد الصباح ،حصلنا عىل يشء من الطعام،
مث كذلك يف وجبة العشاء .كما مت تسليمنا فرش ووسائد وأغطية .وكنا
مرغمني عىل مناداة أي شرطي بكلمة (سيدي ،ونعاقب بالضرب إن
مل نفعل ذلك.
منعنــا مــن االتصــال بأهالينــا ملــدة أســبوعني تقر يبــا ،دون أن
يعلموا عنا أو نعلم عهنم شــيئا ،وكذلك منعونا من الز يارات ملدة شــهر
(والبعض اآلخر أ كثر من ذلك بكثير).

زنازن بال حمامات
وكنــا يف زنزانــات بال محامات ،ومنعونــا من الذهاب إىل احلمام،
حــى أن البعــض كان يتبــول يف مالبســه أو يف قنــاين بالســتيكية أو
علب العصير الورقية .وكان يسمح لنا بالذهاب للحمام بني مرتني إىل
أربع مرات يف اليوم ،يف أفضل األحوال.
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يف اليــوم التــايل؛ تدفقــت أعــداد كبيــرة مــن الشــرطة ،الســيما
األردنيــن وشــرطة مكافحــة الشــغب ،إىل املبــى ،وقامــوا بشــتمنا،
وطلبــوا منــا الوقوف وترديد “النشــيد الوطين” بأعــى أصواتنا ،وترديد
بعض الشــعارات و(التعييش) أي ترديد شــعارات مثل (عاش عاش
بوسلمان) وغير ذلك .مث اقتادونا إىل الساحة الداخلية ،وقاموا بضربنا
باهلــراوات وخراطــم امليــاه الســوداء (األهــواز) والركل والصفــع واللكم
واســتخدام عــي أدوات التنظيــف واألســاك .وكان الوضــع أســوأ
مــن الليلــة األوىل ،وقامــوا حبالقة كامل شــعر رؤوســنا ووجوهنا ،عدا
احلواجب ضد إرادتنا ،وســكبوا املياه الباردة عىل رؤوســنا وأجســامنا
وكرروا ذات الشتامئ الطائفية اليت سبق هلم ترديدها .وقد بدأت هذه
احلفلة يف الثانية ظهرا تقر يبا ،ومل تنته ســوى حوايل الســاعة احلادية
عشــر ليــا .وبعــد نقــل العديديــن إىل العيــادة ،وحبضــور عــدد مــن
الضبــاط البحر ينيــن الذين أشــرفوا عىل عمليات الضــرب والتعذيب
وأسهموا فهيا.
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وقد انتشرت بيننا األمراض املعدية ،وكانوا يتعمدون نقل املرىض
مــن زنزانــة ألخرى ،بقصد نقل العدوى .ومل نكن خنرج من الزنزانة إال
إىل احلمــام ،ومل يكــن يمت الســماح لنا بالتشــمس أبدا .كانــوا جيبروننا
عىل الوقوف عند مرور أي شرطي ،وال جنلس إال بعد انصرافه.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

وقــد صــودرت كل مالبســنا ،ومسحوا لنا فقــط باالحتفاظ بطقم
واحــد .ومل تكــن لدينــا أي مــواد نظافــة (صابــون جســم ،شــامبو،
معجبــون وفرشــاة أســنان) طــوال أ كثــر من شــهر ين .وعندمــا أخذونا
إىل دكان النزالء ألول مرة واشــتر ينا احتياجاتنا؛ قاموا مبصادرة أ كثر ما
مقنا بشــرائه .وقد تكررت عمليــات املصادرة أ كثر من مرة الحقا ،علما
بأنه متت مصادرة كل ما منلكه يف السجن من مالبس وأجهزة وكتب
ومشــتر يات ودفاتــر وغيرهــا عند نقلنــا من مبنانا األصــي (رقم  )1إىل
املبىن احلايل.
هــذا وقــد منعونــا من النــوم ،وكانــوا يوقضوننــا من النوم بشــكل
متكرر ،حىت أننا مل نكن ننام ما جمموعه ســاعتني إىل ثالث ســاعات
يف بعض األيام ،هذا مع إيقافنا كل يوم لســاعات متتد بعضها لســت
ســاعات متواصلــة ،وقــد يصــل جمموعهــا إىل أ كثــر من  12ســاعة يف
اليــوم ،ومنعونــا مــن اســتخدام األغطيــة ،وتشــغيل التبر يــد بقوتــه
القصــوى ،وأجبرونــا عــى ترديــد الشــعارات دون توقــف واســتخدام
الضرب والعقوبات اجلسدية.
كذلــك مت منعنا من األذان وقراءة الدعاء ،وصودر كتاب الدعاء

الوحيــد املوجود لدينا ،وصودرت الترب والســجادات ،ووصفونا بأننا
مشــركون وكفرة وفرس وجموس وأبناء متعة وأبناء زنا ومت ســب أمهاتنا
ونسائنا بأقذع األلفاظ.
زفرات
انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

وعالوة عىل ذلك ،مل نكن نتلىق عالجا حقيقيا أو رعاية صحية.
فأنــا مثــا؛ عاودتــي اإلصابات القدميــة وحلقهتا إصابــات جديدة يف
الظهــر واحلــوض مــن اجلهتــن والركبتــن ،وال اســتطيع املــي دون
االعتمــاد عــى اآلخر ين ،ومل أتلق العالج الــازم ،كما أنين ال أحصل
عــى أدو يــي وال يســمح ألهــي بإدخاهلــا( .هنــاك الكثير مما ال يتســع
املجال لذكره).
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نادر عبدالنبي سالم العريض
أحداث هامة في مارس
العمر 51 :عاما
احلكم 15 :سنة
املنطقة :املنامة
بتار يخ العاشــر من مارس 2015م ،والذي يصادف يوم الثالثاء،
وحتديدا بني الســاعة الواحدة والثانية ظهرا ،وصل خبر إىل مبىن رقم
واحــد ،مفــاده أن عائلــة من عوائل املحكومــن تعرضت للضرب من
قبل الشــرطة يف مبىن الز يارات ،ما أثار مشــاعر كل املحكومني ،سواء
يف مبــى واحــد أم املبــاين األخــرى ،وهــو مــا أدى إىل تدخــل قــوات
الشغب واهلجوم عىل املباين.
وكان املبــى الــذي أتواجــد فيــه قد نــال ما نالته املبــاين األخرى
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مــن اهلجــوم ،فبــن الســاعة الرابعــة واخلامســة مســاء؛ مت إطــاق
الرصــاص املطاطــي والغــازات املســيلة للدمــوع والقنابــل الصوتيــة
عــى كل املعتقلــن .وبيهنــا الغرفــة الــي أنــام فهيا ،وهي غرفــة رقم 6
يف العنبر الشــمايل ،حيث مل نســتطع التنفس من شــدة راحئة الغازات
السامة اليت وصلت إىل غرفتنا ،مع العلم بأنين كبير السن ،أعاين من
حساسية جتاه بعض األمراض.
واســتمرت هذه احلــال إىل ما بعد أذان املغــرب ،ووقعت العديد
مــن اإلصابــات املتفرقــة يف صفــوف النــزالء .وقــد توقــف الطلــق بعد
ذلــك ،وبعد الفراغ من صالة العشــاءين؛ جــاءت القوات مرة أخرى
وبأعداد هائلة ،وأمهلت من باملبىن مدة بني النصف ساعة والساعة
ملدامهتــه ،حيــث كان الباب الرئييس مغلقا من قبل النزالء حتصنا من
األخطار املحتملة وراء هذه املدامهات الغامشة العدوانية.
وبالفعل ،متت املدامهة ،ولكن من خالل ســطح املبىن وبأعداد
كبيرة من قوات الكومندوز وقوات الشغب ،باإلضافة إىل حتليق طائرة
اهللوكوبتر بارتفاع منخفض عىل املبىن.
وحصل كل ذلك وأنا بغرفيت ،حيث كنت صامئا ،وكان معي كل
من الســيد صادق الشاخوري ،وهو رجل دين ،والسيد فيصل مجيل
العلوي ،وهاين منصور حبيب ،وســيد حممود وســيد عيل أبناء الســيد
عباس من ســكنة قر ية الســهلة .وبينما كنا كذلك ،نزلت القوات يف
الفنــاء اخلارجي املســمى ب”الفنس” ،مســتخدمة الغازات املســيلة

للدمــوع والرصــاص املطاطــي والقنابــل الصوتيــة ،هــذا باإلضافة إىل
محل بعضهم لسالح الشوزن املحرم دوليا.

وبعــد ذلك ،جاء الدور عىل عنبرنــا ،حيث دامهوه بأعداد كبيرة
جــدا ،حيــث امتــدوا عىل طــول العنبر مــن اجلهتني واجلانبــن ،وألقوا
قنبلــة صوتية يف غرفتنا ،حىت تطايرت علينا ،ودخلوا علينا وأخروجنا
مجيعا ،واحدا تلو اآلخر.
وكان معنــا نز يــل امسه وائل القابندي مــن العنبر اجلنويب ،حيث
كان هاربا من اهلجوم ،إال أنه حصل عىل “وجبة التعذيب” وأخرجوه
من الغرفة وهو يزحف من شدة التعذيب.
وبينمــا كنــا يف املمر ،و إذا باهلراوات عــى ظهورنا ،والركل باألرجل
مــن كل جهــة ،مــع الســب والشــم والقــذف .وكان جبانــي الســيد
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بعــد ذلــك ،وباســتعمال آلــة القطــع احلديديــة؛ قطعــت القوات
البــاب اخلارجــي الــذي يطــل عــى “الفنــس” مــن طر يــق مكتــب
الشــرطة (الكونتــر) ،حيــث دخلــت القــوات أوال عىل العنبــر اجلنويب.
وبينمــا كنا يف غرفتنــا ،مسعنا صراخ النزالء يف “الفنس” ،لكن مل يكن
صراخــا عاديا ،حيــث كان ممزوجا بالبكاء العايل ،إضافة إىل أصوات
اهلــراوات واآلالت الــي تســتعملها القــوات ،والــي كانــت تهنال عىل
أجســاد النزالء ،فضال عن مساع األلفــاظ البذيئة اليت كانت تأيت من
“الفنــس” ،من أمثال أبناء املتعة ،الــكالب ،اخلناز ير ،وأبناء الفاعلة
والتاركة وغير ذلك.
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الشاخوري والسيد فيصل ،وعند املنعطف املقابل للعزل الذي يتواجد
فيه املحكومون باإلعدام؛ تزاحم النزالء ،مما تســبب يف اختناق الســيد
الشــاخوري ،فأمرنــا أحــد عناصر القــوات الذي كان موجــودا يف العزل
بالدخــول حنــن الثالثــة ،وبالفعــل دخلنــا ،و يــا ليتنا مل ندخــل! حيث
شــاهدنا “جمــزرة كبــرى”! حيث رأينــا الدماء الغزيرة تســيل عىل وجوه
املحكومــن باإلعــدام ،وبيهنــم حســن البنــاي ورضــا الغســرة وعــي
الطو يل وماهر عباس وغيرهم ،مث مكثنا فترة يســيرة حىت أخرجونا إىل
مكتب الشرطة.
دخلنا أنا والســيد الشــاخوري إىل مكتب الشرطة ،إال أن السيد
فيصل العلوي أمره الرائد حسن جاسم بالدخول إىل “الفنس” لينال
“وجبــة” مــن التعذيــب .وكل ذلــك يف الوقــت الذي كان فيه الســيد
الشــاخوري مصابــا ،حيــث ال يقوى عــى احلركة أو التنفــس .وبينما
كنــا كذلــك؛ حىت دخــل علينا نز يلني ،ومهــا مصطــى القابندي ،وهو
مصاب بالعني ،والدماء تنزف مهنا ،إضافة إىل جرح كبير خلف األذن
اليســري ،ومــا بــدا وكأنه كســر أو رضوض كبيرة يف الرجــل اليمىن .أما
اآلخر فهو أسامة السواد ،وكانت الدماء تسيل من رأسه ،هذا غير من
مت نقلهم باإلسعاف أو حمموال باأل كتاف.
وأمرونا بعد ذلك بالدخول إىل “الفنس” .وعند دخولنا شاهدنا
“العجيب الغر يب”! حيث النزالء ممدون عىل األرض ،والصراخ يعلو،
والدماء علهيم ،وكأننا يف ساحة حرب وليس سجنا.

مــع العلم أنين طلبــت مهنم محل األغراض الضروريــة ،إال أن أمحد
الكاتــب قــال إن عنــده أوامر بنقلنــا دون أي يشء .وبالفعــل ،حتركنا ومت
إيصالنا إىل مبىن رقم  ،10حيث أدخلونا بعد التفتيش ،ومت توزيعنا عىل
الغــرف ،وبتنــا ليلتنــا دون طعــام أو شــراب ،ومل تكــن يف الغــرف فرش أو
بطانيات أو وسادات ،وكان الطقس باردا جدا ،مع العلم أنين كنت صامئا،
ومل أفطر عىل يشء .واستمرت هذه احلال إىل ظهر يوم األربعاء ،وحتديدا
بعد الساعة الثالثة والنصف ،حيث كنا يف العنبر  2من نفس املبىن.

أحداث هامة في أحداث جو

وبعدها بدأت أحداث هامة جدا ،أذكرها كالتايل:

1 .1بدأت حفلة التعذيب ،واليت تسمى “حفلة األرنب” بتار يخ
 11مــارس 2015م ،حيــث أخرجوا النزالء بشــكل تدر جيي،
وأوقفوهم يف “الفنس” اخلارجي مقابلني اجلدار ،وأجبروهم
عــى الوقــوف عــى قــدم واحــدة .وقــد شــاهدت القــوات
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بعــد ذلك ،جاء أمحد الكاتب التابــع لإلدارة بقامئة أمساء ،حيث
نــادى بأمســاء من بيهنــا :جميد حبيب أمحد ،مازن الونه ،الســيد أمحد
املاجــد ،الســيد فيصل العلوي ،الســيد صادق الشــاخوري ،الشــيخ
املحفوظ ،حســن خزاز ،وهشــام الصباغ ..وغيرهم .حيث فتشونا يف
مكتب الشــرطة ،وأركبونا الباص ،وكنا ما بني  19إىل  20نز يال .وهذا
كله مع التفتيش املهني.
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وهــي تعتــدي عىل ظهــور النزالء بالضــرب والركل ،وســكبوا
علهيــم املــاء البارد ،وقامــوا حبالقهتم و إهانهتــم ،و إجبارهم
عــى الزحف عــى بطوهنم بعد حالقهتم بشــكل مهني ،مع
الــدوس علهيم ،هــذا عدا عن اإلهانات الــي متس العقائد
واالنتماءات العرقية واملذهبية.
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وقــد شــاهدت املحكــوم باإلعــدام عبــاس الســميع وهــو يتعرض
للضرب بشدة ،وسحبوا جسمه ووجهه حنو اجلدار بعنف ،حىت سالت
الدماء عىل كامل جسده ،ما أدى إىل تكسر أسنانه .وكذلك احلال مع
حممد السنكيس ،حيث رأيته ال يستطيع احلركة ،فكان مييش و يسقط.
ورأيت أيضا األستاذ مهدي أبو ديب ،حيث أجلسوه عنوة وسكبوا عليه
املاء البارد.
واســتمرت هــذه احلفلــة إىل منتصــف الليــل ،أي حــى قرابــة
الساعة الثانية عشرة .وكان الالفت أن أحد املعتقلني عندما مسع من
أحــد اجلــاوزة وهو يســأل“ :من ير يد عشــاء”  ،فأجاب هذا املعتقل
باإلجيــاب ،إال أنــه أخــذ “وجبــة دمســة” مــن التعذيب ،حــى خارت
قواه .وكان ذلك حبضور و إشراف كل من الرائد حسن جاسم والعقيد
ناصر خبيت ،واملالزم عيىس اجلودر ،واملالزم عبد اهلل عيىس ،واملالزم
معاذ ،واملالزم حممد عبد احلميد ،واملالزم أمحد خليل.
2 .2يف ذات “حفلــة األرنــب” ،ويف اليوم ذاتــه بتار يخ  11مارس
2015م ،أمروا حسن جابر القطان ،امللقب باجلز يري ،أن جيمع

خصالت الشعر املتساقط من حالقة النزالء ،خصلة خصلة،
ويف الوقت نفسه كان يتلىق وجبات التعذيب واإلهانة ،حىت
تورم جسمه ،خاصة وجهه.

ويف ليلــة أخــرى ،مت أخد وائل القابندي وزهير عبد العز يز وأمحد
الصفــار إىل اإلدارة للتحقيــق ،وعنــد إرجاعهــم كانــت آثــار التعذيــب
واضجة جدا عىل أجسادهم.
4 .4يف يــوم مــن األيام ،بينما كنت خارجــا من زنزانيت ذاهبا إىل
احلمــام ،مررت بزنزانة الشــيخ املحفوظ وحممد الســنكيس،
وعندمــا ســلمت علهيم ،قام الوكيل تيســير ورؤســاء العرفاء
بــال وخالــد بإخراجــي مــع الشــيخ املحفوظ والســنكيس
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3 .3يف ليلة من الليايل ،ويف شهر مارس حتديدا ،جاءت القوات
الغامشــة طالبــة الســجني مــازن الونــة ،والــذي أىت ألخــده
الشــرطي اليمين مروان ،حيث أخذه مع عىل ر ياض صنقور
وعبــد اجلبــار أمحــد واملحامــي عــي الســماهيجي .وعندمــا
أرجعوهم بعد ســاعات؛ شــاهدت آثار اجلر مية عىل جســده
مــن الضــرب ،وقد تورم وجــه مازن وعىل مجيــع أجزاء بدنه
آثــار اهلراوات والــركل باألحذية وغيرها .وعندما ســألته عما
حدث ،قال ساخرا“ :تصور ،أهنم حيققون حول وجود مادة
 TNTو يهتموننــا مبحاولــة تفجير مبــى ( )1الذي حنن فيه..
فيا للسخر ية” .مبعىن أن النظام ير يد تغطية جرامئه.
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والشــيخ زهيــر عاشــور؛ وأغرقونــا باملــاء البــارد ،وأوقفونــا يف
“الفنس” اخلارجي ملدة طو يلة ،رغم كبر سين وسن الشيخ
املحفوظ .هذه كانت عقوبة إلقاء التحية والســام! ناهيك
عــن اإلهانــات! إضافــة إىل اإلجبار عىل الوقوف لســاعات
طو يلــة ،واحلرمــان من النــوم ومن احلمــام يف كل املناوبات
اليت تكون يف املبىن.
5 .5يف ليلــة مــن الليــايل؛ جــاءت القــوات الغامشة برفقــة الوكيل
حممد زكريا ورئيس العرفاء سامر؛ وأخرجوا النزالء الذين كانوا
بالغرفتني رقم  3و 5يف العنبر الذي كنت أتواجد فيه وهو عنبر
رقــم  .2وكان النزالء كلهم صغار الســن ،الذين مت جلهبم من
مبــى  3ومبــى  .6وكان عددهــم يتــراوح بــن  16و 20نزيــا.
وأخذوهم عند الثالجة (مكتب  ،)99وعذبوهم شر تعذيب،
وأرجعوهم إىل زناز يهنم وهم يزحفون عىل األرض من شــدة
التعذيب ،وبكاؤهم يعلو ،وأجسادهم تعلوها الدماء.
6 .6بعد اإلفراج عن املمرض إبراهمي الدمســتاين بيوم أو يومني؛
أىت رئيس العرفاء خالد وكان برفقته الشــرطة املجرمني قايد
ومجعــة؛ حيــث أخرجوا احلقــويق ناجي فتيــل وعيل حاجي
والســيد أمحد رضــا محيدان وقيدوهم مــن اخللف وعذبوهم
وأغرقوهــم بامليــاه البــاردة ،وهددوهــم واهتموهــم بإيصــال
معلومات إىل إبراهمي الدمستاين.

ناصر سعيد السباع
مبنى  ..10وكر التعذيب
العمر 23 :عاما
احلكم 15 :سنة
املنطقة :مدينة الزهراء
بتار يخ العاشــر من مارس 2015م؛ اعتدت علينا قوات الشــغب
بالضــرب ،وكنــت متواجــدا يف عنبــري ،ومت تقييــدي مــن اخللــف،
و إخراجنا من داخل مبىن رقم  4إىل “الفنس” اخلارجي للمبىن .وتبعا
لقامئة أمساء موجودة مسبقا ،مت استدعايئ مع جمموعة من األشخاص
و إخراجنــا مــن املبــى مقيدين من اخللف بشــر يط بالســتيكي (ســير
كليب) .وبعد ضربنا بشكل عشوايئ وبقسوة شديدة ومن غير معرفة
باألســباب؛ مت اقتيادنا يف املســاء إىل مبىن آخر ،عرفنا الحقا أنه مبىن

 ،10وهو معروف مببىن التعذيب.
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منــذ التار يــخ املذكــور ،وأل كثــر من يومــن ،مل يمت توفيــر أي وجبة
طعــام لنــا ،ومت إدخالنــا يف غرف ال توجد فهيا مراقــد أو فرش ،وليس
لدينا غير املالبس اليت كنا نرتدهيا ،كما مل يمت السماح لنا بالنوم.
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بتار يــخ  11مــارس 2015م ،مت إخراجنــا مــن الغرفة من الســاعة
 2ظهــرا وحىت الســاعة  11مســاء ،ومت االعتداء علينــا من قبل قوات
الشــغب ،وشــرطة املناوبــة ،وحبضــور ضبــاط اإلدارة ،وعــى رأســهم
الرائــد حســن جاســم ،وقامــوا بتعر يضنــا لوجبــات تعذيــب متنوعة،
بــن الضــرب باهلراوات واألنابيب البالســتيكية والــركل باألرجل عىل
كل أجــزاء اجلســم ،مع التركيز عــى الرأس واملفاصــل والظهر واألماكن
احلساسة ،مع سكب املاء البارد عىل مالبسنا ،والزحف عىل األرض،
وتوجيــه اإلهانــات اللفظية البذيئــة .وكانوا يأمرونا بأن ننادي أنفســنا
باألرانب .واســتمرت هذه احلال حىت الســاعة  11مساء ،حىت سقط
الكثيــرون مــن شــدة األمل واإلعياء ،وكنت بيهنــم .وكان صراخنا يصل
إىل املباين املجاورة.
هــذا ،ومت منعنــا من االتصال باألهل خالل األســابيع األوىل من
تواجدنــا مببىن  ،10مما ســبب قلقا شــديدا لدينا ولــدى أهالينا .ومل يمت
الســماح لنــا إال بعد جمــيء الصليب األمحر .وكانوا يســمحون باتصال
واحد يف األسبوع الحقا ،وملدة دقيقة أو دقيقتني ،وكنا نتعرض يف كل
مرة ،وبعد االتصال ،للضرب واإلهانات من قبل مسؤويل املناوبات،

ومســؤويل االتصال ،وباخلصوص الشــرطة حممد سليمان (باكستاين
اجلنســية) ،خالــد (أردين) ،بــال (أردين) ،الوكيــل تيســير (أردين)،
حممد حمسن (باكستاين) ،وصالح اجلهين (ميين).

ال حمام ..وال نوم

وطيلــة األشــهر الثالثــة األوىل؛ كان يــم إيقافنــا ملــدة طو يلة متتد
أليــام أحيانــا .و يمت منعنا من النوم ،كما تــم معاقبة املخالف بالضرب
املبــرح ،والتبليــل باملاء البــارد .وقد أدى ذلك إىل تأثيــر عىل مفاصلنا
والظهر ،اضطرابات نفسية.
يف الفتــرة نفســها ،كانــت تــم مدامهــة زناز يننا ليليــا ،حيث تأيت
جمموعــة مــن الشــرطة وتقــوم بانتقــاء جمموعــة مــن النــزالء القتيادهم
إىل مــكان جمهــول واالعتداء علهيم بالضرب املبرح ،ومن غير ســبب.
وأغلب من يأتون هم من أصول مينية ،املعروف من بيهنم هم :مروان،
رضوان ،عبد القوي ،حممد صديق ،سيف الدين.
وعىل خلفية األحداث اليت حصلت يف املبىن بتار يخ  10مارس
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وقــد مت منعنــا مــن الذهــاب إىل احلمــام ،واالقتصار عــى مرتني
يف اليــوم ،وعــى أال تتعــدى مدة احلمام الدقيقــة الواحدة فقط .و يمت
ضربنــا يف حــال تأخرنــا أل كثر من ذلك ،ما ســبب لنا مشــاكل صحية
يف املســالك البوليــة ،وما زلنا نعاين مهنــا .وكان ذلك جيري خاصة يف
مناوبة الوكيل حممد زكر يا.
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2015م ،طلبــوين للتحقيــق يف هنايــة شــهر مــارس يف اإلدارة ،وكان
مــن بني املحققــن معي املالزم عيىس اليايس ،واملــازم أمحد فردان،
والكاتب اإلدارة أمحد .وقاموا باإلعتداء عيل بالضرب عىل اخلصيتني
واللمكات عىل الوجه والضرب بالقيد عىل املفاصل ،وذلك إلجباري
عىل االعتراف بفعل أمور مل أقم هبا.

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

نوح إدريس اسنان مبارك
أنا سني ..مع أخي الشيعي
العمر 36 :عاما
احلكم 15 :سنة
املنطقة :املحرق
يف تار يخ العاشــر من مارس 2015م ،ويف الســاعة التاسعة مساء،
مت استدعايئ من قبل الشرطة ،ومت تقييدي من اخللف بقيد بالستيكي
(سيركليب) من مبىن رقم  2إىل مبىن رقم  .10وقد مت إدخايل يف غرفة
ال توجد فهيا أدىن مقومات العيش ،من فراش ووســادة أو بطانية ،وال
محام لقضاء احلاجة .وقام الشــرطي حممد ســليمان (باكستاين) بزيادة
درجة احلرارة عىل مكيف الغرفة.
ومت إخراجي بتار يخ  11مارس ،مع جمموعة من النزالء للحالقة،
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مع الضرب باهلروات ،و إجبارنا عىل الزحف عىل البطن ملســافة تز يد
عــى  10أمتار باجتــاه احلمام لتبليل املالبس باملاء البارد يف ظل اجلو
البــارد أيضــا .كما مت إجبارنا عىل ترديد شــعارات متجيد وتعظمي لنظام
الدولــة و”امللك” ،وترديد شــعارات باللهجــة األردنية تقول“ :أنا مش
زعمي ســيدي أنا أرنب” ،علما بأنين من الطائفة الســنية ،وليس لدي
أي مشكلة مع النظام السيايس ،وهو ما زاد من استغرايب مما جيري.
واســتمر هــذا الوضــع الــيء ملــدة  3أشــهر ،حيــث مت منعنــا مــن
الذهــاب إىل احلمــام ،واإلجبــار عــى تبليل نفيس عند طلــب احلمام،
وهو ما اضطرين ألن أقلل من شرب املاء ،مع العلم بأنين مصاب مبرض
الهتاب الكبد الوبايئ (يس).
ّ
تعمد معظم الوكالء الذين قاموا مبناوبات احلراسة علينا بإيقافنا
ملــدة طو يلة ،وعدم الســماح لنا بالنوم ،و إجبارنــا عىل اإلنبطاح عىل
البطن ،وضربنا باألهواز ،وجعلونا نقوم بترديد شعارات سياسية مؤ يدة
للنظام ،ناهيك عن التلفظ بالشتامئ والكلمات النابية ،واجباري عىل
الرقص والغناء ،وعدم السماح لنا بالوضوء للصالة.
ومــن هؤالء الشــرطة :الوكيل حممد حســي ،الوكيل تيســير ،رئيس
عرفاء بالل محايدة ،خالد املسترحيي ،شرطي أول حممد سليمان ،رئيس
عرفاء سامر اجلبوري ،الشرطي حممد حمسن ،الشرطي حممد فضل.
هذا ،وكانوا يتلذذون يف تعذيبنا واالسهتزاء بنا ،ومن ذلك أجبرونا
عــى االســتحمام مبــادة خملوطــة مــن القهــوة وصابــون غســل األواين
واملالبس و”الديتول” .وهذا كله كان أمام الكاميرات األمنية باملبىن.

هاني منصور حبيب العصفور
وسائل التعذيب
العمر 38 :عاما
احلكم 27 :سنة
املنطقة :الدراز
سأوجز إفاديت هذه وستحتوي عىل كل التجاوزات واالنهتاكات
الــي قــام هبا هذا النظام عبر جالوزته ،و مبســؤولية من وز ير الداخلية
بشــكل مباشر حبسب التصرحيات اليت أدىل هبا يف الصحف الرمسية،
وخاصــة بعــد انتشــار مقطعــن مــن الفيديــو مــن داخل ســجن جو،
األول كان يشــرح حالة تكدس املعتقلني يف املمرات ،حيث بلغ عدد
املعتقلني يف ســجن جو  3000معتقل ،يف الوقت الذي تتســع طاقته
االســتيعابية  1400معتقــل فقــط .أمــا املقطع اآلخــر فيخص اخلطاب

الذي ألقاه املحكوم باإلعدام عدوانا عباس السميع.
وفيما ييل أهم ما أود تسجيله يف هذه اإلفادة:
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يف تار يخ العاشر من مارس 2015م ،وحتديدا يوم الثالثاء ،وصل
إىل املبــى رقــم  1نبــأ االعتداء عىل النســاء يف مبــى الز يارات ،حيث
مت التعــرض لعائلــة املعتقل حســن عيل وولــده املعتقل أثنــاء الز يارة
العائلية ،وقد مت أخذ حسني إىل مكان جمهول .وقد احتج نزالء املبىن
رقــم  1عــى ذلــك ،وطالبــوا مبعرفة مصيــره ،حيث كان لغاية الســاعة
الثانية ظهرا غير معلوم املصير.
ُ
ذهبت إىل مكتب الشرطة؛ فوجئت بأن هناك طلبا بنقيل
عندما
إىل مــكان آخــر ،كمــا أخبــرين كل من كميــل املنامي ومــازن الونه .إال
أنــه مل يكــن هنــاك أي أثر للشــرطة ،حيث قاال يل بــأن جتهز أغراضك
للنقــل .مث رجعــت إىل الغرفــة ،وكان ذلــك فيمــا بــن الســاعة الرابعة
واخلامسة ،حيث دامهت القوات املبىن ،ومت إطالق الغازات املسيلة
للدمــوع والرصاص املطاطي والقنابل الصوتية عىل املعتقلني باملبىن،
إىل أن توقف الطلق قبل أذان املغرب .وقد تعرض عدد من املعتقلني
إلصابــات متفرقة .وبعد أذان العشــاء ،متت مدامهة املبىن من جديد
عــن طر يــق قــوات الشــغب ،وبأعــداد هائلــة جــدا ،ومت اســهداف
العنبر ين بعد قطع “الفنس” بآلة قطع حديدية ،وأخرجوا اجلميع إىل
“الفنــس” .وعنــد وصولنــا إىل هنــاك ،كان الوضــع أشــبه حبالة حرب
حقيقيــة ،حيــث كانــت الدماء تســيل عىل أجســادهم ،وهــم ممدون

عىل األرض ،واهلراوات تلعب عىل أجســادهم ،والصراخ يعلو ،ولكن
دون رمحة .وكان اجلميع مقيدين من اخللف بسير بالستيكي ،إىل أن
جاءت ســيارة اإلســعاف لنقل املصابني ،حيث كانت إصابة البعض
خطيرة وتعرضوا لإلغماء.

وبعــد ذلك ،جــاء أمحد الكاتب التابع لإلدارة بقامئة من األمساء،
وكان من بيهنا :الســيد أمحد املاجد ،والســيد فيصل العلوي ،والسيد
صــادق الشــاخوري ،والشــيخ حممــد عــي املحفــوظ ،ومــازن الونــة،
وهشــام الصبــاغ ..وآخر يــن وكنــت أنــا معهــم ،حيــث كنــا قرابــة 20
معتقال .ومت نقلنا بعد تفتيش مهني إىل مبىن رقم  ،10ومل يسمحوا لنا
حبمل أي يشء من أغراضنا الضرور ية ،ومبجرد دخولنا املبىن استقبلنا
شرطي سوري برتبة عر يف ،وقام بضربنا و إهانتنا ،وركلنا باألرجل.

وسائل التعذيب

وكان من أبرز وسائل التعذيب اليت تعرضنا هلا يف هذا املبىن ،هي:
•بقينا مدة يومني دون طعام أو شراب ،مع احلرمان من النوم

انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

وكان كل ذلك بإشــراف من الرائد حســن جاســم ،والعقيد ناصر
خبيــت وعــدد آخر مــن الضباط ،مثل عبد اهلل عيــى وعيىس اجلودر
وحممــد عبــد احلميد ومعاذ وأمحد خليــل ،باإلضافة إىل عدد كبير من
الشــرطة مــن خمتلــف اجلنســيات ،الســور ية واألردنيــة والباكســتانية
والبلوشية واليمنية وغيرها.
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والذهــاب إىل احلمــام ،وبصحبــة ســيل مــن اإلهانات اليت
متــس املذهــب والعقيــدة واالنتمــاء .وقد أبقونــا بدون فرش
أو غطــاء أو وســادة ،يف ظــل البــرودة الشــديدة .ويف اليــوم
التايل ،وبني الســاعة الثالثــة والرابعة عصرا؛ حدثت حادثة
ما تســمى ب”حلفة األرنب” ،حيث مت إخراج املعتقلني يف
“الفنــس” ،وتلقــوا التعذيب املمهنج بشــى األســاليب ،من
الضــرب اهلــراوات وبــاآل الت احلديدية ،والوقــوف عىل قدم
واحــدة ،والزحــف ملســافة طو يلة عــى األرض مــع الضرب
عــى الظهــر والســاقني وســكب املــاء البــارد عــى اجلســم،
واحلالقة بأسلوب مهني ،و إجبارنا عىل أن نقول“ :أنا مش
زعــم أنا أرنب” ،و”أنا كلب وخنز ير” ،و”أنا ابن املتعة” وأنا
ابــن الفاعلــة والتاركة وغير ذلك .واســتمرت هذه احلال إىل
الساعة الثانية عشرة تقر يبا.
•يف الليلة الثانية من هذه احلفلة ،مت إخراج حممد السنكيس
مــن الزنزانــة وتعذيبــه تعذيبــا ممهنجــا ،حــى مسعــت صوته
بوضوح قائال“ :إين أر يد أن أموت” .كان صراخه يصل إىل
القلب ،واستمر تعذيبه ملا يقارب الساعتني أو أ كثر.
•يف ليلــة مــن الليــايل ،مت إخــراج كل املعتقلــن الذيــن كانوا
يف الزنزانتــن رقــم  4و 5مــن نفس العنبر الــذي أتواجد فيه،
وهــو عنبــر رقــم  .2وكان ذلك يف مناوبة الوكيــل حممد زكر يا،

•ذات مرة ،قام الوكيل تيسير ورؤساء العرفاء خالد وبالل ،مع
الشــرطة حممد سليمان وحممد حسن وغيرهم؛ بعمل خلطة
ســائلة مــن القهــوة“ ،الديتــول” ،صابون غســل الصحون،
و”لوكــس” ،وغيرهــا مــن املــواد ،وأجبرونــا عىل االســتحمام
هبــا ،ممــا تســبب لنــا حباســية مفرطــة يف أجســادنا ،والزلنــا
نعــاين مهنــا .وكان ذلــك مــن أجل الســخر ية منا ألننــا بقينا
قرابة الشــهر ين دون اســتحمام بــأدوات النظافــة .وقد كان
مســموحا لنــا الذهاب لالســتحمام وقضــاء احلاجة يف مدة
ال تز يــد عــى الدقيقة الواحدة .والزلت أعاين من املســالك
البولية بسبب احلرمان من الذهاب إىل احلمام.
وخــال  3أشــهر ،عانينــا مــن أنواع خمتلفــة من التعذيــب ،ومهنا
الوقوف لســاعات طو يلة تصل أحيانا إىل عشــر ين ســاعة أو يومني
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ورئيس العرفاء سامر .وأخذوا املعتقلني إىل جانب الثالجة،
وعذبوهــم بشــدة ،مــع العلم بأهنم صغــار الســن .وأتوا هبم
مــن مبــى رقم  3ومبىن  ،6وهم دون ســن العشــر ين .وبعد
تعذيهبــم؛ أجبروهم عىل الزحــف إىل زناز يهنم وهم يقلدون
أصــوات احليوانــات ،برفقــة الضــرب والــركل ،وكان الصراخ
يعلــو مهنــم ،وكذلــك البكاء .كما قام الشــرطة بــرش الفلفل
احلــار علهيم ،وقالوا هلم بأنه ســتكون هلــم “حفلة” تعذيب
من هذا النوع كل ليلة.

كاملني ،كما حرمنا من النوم والطعام والشراب خالل اليومني األولني،
هــذا عدا اإلهانــات واإلجبار عىل تقليد أصــوات احليوانات ،وأغراقنا
باملاء البارد وغير ذلك.
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هشام عبدالجليل الصباغ
من أوكار التعذيب
العمر 38 :عاما
احلكم 15 :سنة
املنطقة:
يف تار يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م ،أمر حممد اخلــايق (ميين)
بنقيل من مبىن رقم  1إىل مبىن  10وذلك بعد اقتحام القوات اخلاصة
لغرفــي وضــريب ضربــا مبرحــا باهلــراوات واألخشــاب وخراطــم املياه
واألســياخ احلديدية ،وســببت انهتاكات انهتاكات شــنيعة و إصابات
فظيعة بني النزالء.
وقد تفنن األردنيون والقوات اخلاصة وشرطة سجن جو يف الضرب
وأمام الضباط .وبعد نقلنا إىل مبىن  10تعرضنا للضرب والشمت ،واهنالوا
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علينا ضربا وبصقا و إهانات مشلت معتقداتنا .وحنن ال نعلم األسباب.
ومت إدخلنا الغرفة بقوة ،وكانت بال أسرة وال مفرش ،كما كانت متسخة
جدا ،فأجبرنا عىل الوقوف وعدم اجللوس حىت اليوم الثاين ،مع ترديد
أهاز يج “وطنية” وحتية عسكر ية ،مصحوبة بإهانات للدين والطائفة.
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ويف تار يــخ  11مــارس ،مت إخراجنــا إىل “الفنــس” مــع بقيــة
النزالء ،حيث تناوب  15إىل  20شرطيا عىل ضربنا باألهواز واهلراوات
واألخشــاب ،والبصــق علينا يف الوجه ،وســبب ذلــك نز يفا يف الرأس
واألنف والفم ،وكسرا بالعظام وسقوط األسنان يل ولآلخر ين.
ويف اليــوم الثالــث لنا يف املبــى ،أخرجتين القــوات اخلاصة برفقة
شــرطي املناوبــة مع  4نزالء ،مع تعر يضنا للضــرب والتنكيل ،وذلك بعد
منتصــف الليل .وقــد أجبرونا عىل عدم النوم ،ومنعونا من الذهاب إىل
احلمام.
ويف صبــاح اليــوم التــايل؛ مت ضــريب يف احلمام بعــد أن مسحوا يل
بالذهــاب إليــه ،وبعــد منه اســتمر  3أيــام ،فيما منعونا من االســتحمام
والنوم مدة  10أيام ،ومنعونا من اســتعمال معجون األســنان والصابون
ملدة  40يوما.
وألن مبىن  10هو مبىن التعذيب ،فإنه كان يسقط كل يوم نز يل
ضحية للتعذيب ،و يمت نقله بدمائه إىل العيادة ،وهناك يتعرض أيضا
للضرب من قبل املمرضيني .إنه مبىن التعذيب واإلرهاب املمهنج.

وائل محمد حسين محمد
الدخول علينا في الحمامات
العمر 23 :عاما
احلكم 43 :سنة
املنطقة :بين مجرة
بتار يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م ،نقلــوين إىل مبــى رقم ،10
وضربــوين عــى الوجــه .بقيــت  3أيــام بــا أ كل أو شــراب ،ومــن غير
وسادة أو فرش أو غطاء.
يف اليوم التايل ،أخرجوين إىل الســاحة اخلارجية ،وحلقوا حلييت
وشعري قسرا ،وأجبروين عىل اجللوس راكعا مقابل احلائط ،وضربوين
كما اآلخر ين وملدة  8ســاعات مع الزحف عىل البطن واإلهانة والشــم
وخلع مالبيس ،و إجباري عىل الوقوف لساعات طو يلة ،مع احلرمان

من النوم واإلجبار عىل الغناء والرقص ،وأيضا إجباري عىل الســجود
للشرطة ،وتعمد إذاليل وبشكل مهني وحمط للكرامة.
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يف تار يــخ  30مــارس ،أوقفــوين بعد رجوعي مــن املحمكة ،وكان
معــي النز يــان جعفــر الشــغل وصادق العاقــل ،وأجبرونــا عىل ضرب
بعضنا البعض عىل الوجه.
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ويف احلمــام ،كانــوا يفتحــون األبــواب علينــا ،دون أي اكتــراث
لكشف عوراتنا ،وكانوا يتباهون بذلك.

يوسف عبدالكريم الهندي
اإلجبار على تمثيل الفاحشة
العمر 28 :عاما
احلكم 46 :سنة
املنطقة :العكر
منذ تار يخ  10مارس 2015م ،وخالل ثالثة أيام ،كنت أنام عىل
احلديد بال فرش وال غطاء وال وسادة ،وبدون طعام وال ماء.
يف اليوم التايل؛ أخرجتنا الشــرطة وضربونا باهلراوات منذ حوايل
الســاعة  2ظهــرا إىل  11ليــا ،وحلقــوا رؤوســنا وأجبرونا عــى الزحف
عــى األرض  15متــرا ،مــع الضرب واإلهانات والشــم والســب .وكان
مــع الشــرطة مــع عدد من الضباط وهم الرائد حســن جاســم وبســام
احلنيطي وعيىس اجلودر وعبداهلل عيىس وخالد التميمي وغيرهم.

كنــا خــال  3أشــهر دون مالبــس نظيفــة ،ومنعونا من الســباحة
والوضــوء قبــل الصــاة ،مــع الضــرب املبــرح عند طلــب الســماح لنا
بالصالة.

464

زفرات
انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

وكان خالد املستر حيي أراد إجباري عىل متثيل عمل جنيس ،وهو
أن أنكح اجلدار وهو يضحك .وأيضا مت حرماين من النوم ،و إجباري
عىل الوقوف املستمر لساعات ،مع فرض أداء التحية للشرطة.

(ع-م)
دكان النزالء
نظــرا لألحــداث األخيــرة الــي يشــهدها مركز اإلصــاح والتأهيل
(ســجن جــو) ،واســتمرار االنهتــاكات؛ فإننا نــود أن نقــف عند بعض
النقاط التالية:
◌أوال :عمــدت إدارة مركــز اإلصــاح والتأهيل بســجن جو إىل
ابتزاز النزالء بشــى الوســائل ،والتضيق علهيم بكل السبل،
وكان مــن بيهنــا (دكان النــزالء) املســمى بالكانتــن ،حيــث
تصــدر اإلدارة كل يــوم قرارا جديدا تتعمــد من خالله تأز مي
الوضــع والتضييق عىل النزالء داخل الســجن .وقد عمدت
إىل توفيــر بعــض األطعمــة اليت تبــن أن صالحيهتــا منهتية
أو قر يبــة االنهتــاء ،كمــا قامــت بتوفيــر أردأ أنــواع األطعمــة،
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باإلضافــة إىل ارتفــاع أســعار املــواد بشــكل كبيــر جــدا ،كما
أهنا ال تســمح للنزالء إال بشــراء قطعة واحدة من كل يشء،
مــع العلــم بأنه مت الســماح لكل مبىن بالشــراء-وملرة واحدة
شــهر يا فقط ،وبالتايل فإن املشــروبات مل تكن تكيف ألسبوع
واحد ،فكيف الشــهر بأ كمله! كما قامت (اإلدارة) بالتضييق
عــى النزالء املدخنــن ،حيث أجبرهتم عىل شــراء صندوق
واحد (كروز) فقط للشــهر بأ كمله ،وهذا كله من أجل إذالل
املعتقلــن ،باإلضافــة إىل عــدم توفيــر ماء الصحــة املعدين،
وباخلصوص ملن يعانون من أمراض الكىل وغيرها.

◌ثانيا :وفيما يتعلق بســوء املعاملة؛ فحدث وال حرج! حيث
االنهتــاكات واإلهانــات مســتمرة ليــا وهنارا ،مــن أعىل هرم
يف ادارة الســجن و إىل أصغــر عســكري فهيــا .وليس ضرب
املعتقلــن ،و إهانهتم ،وعدم توفيــر كتب العبادات وغيرها..
إال دليل مســتمر وواضح عىل هذه االنهتاكات .وعىل مدى
الليل والهنار؛ يمت هتديد النزالء بالسجن اإلنفرادي ،واحلرمان
مــن النوم ،والتعذيــب ،واحلرمان من الكانتني للنزالء ،أمثال
الشــرطي صالح ،وهو بلويش اجلنســية ،وكذلك حممد ميرزا
وهــو هندي اجلنســية ،حيث يمت إرســاهلم بقصد اســتفزازي
للنيل من كرامة املعتقلني.
◌ثالثا :لوحظ يف اآلونة األخيرة أن بعض املعتقلني ممن لدهيم

◌رابعــا :حادثــة عيل أمحد مرهون :فيف تار يخ  3يونيو 2015م؛
ذهب النز يل عيل أمحد مرهون إىل املحمكة الصغرى ،وذلك
مــا بــن الســاعة الثانية والنصــف والثالثة بعــد الظهر ،وبعد
الرجوع من املحمكة وكان ذلك عند قرابة الســاعة الســابعة
والنصف مساء؛ استقبله مسؤول التحركات املسائية ،املدعو
حممد عيل ،وهو سوري اجلنسية ،حيث قام بضربه مع اثنني
مــن الشــرطة التابعني لإلدارة .وكان ذلــك يف مناوبة املالزم
حممــد عبداحلميــد ،وقــد كان أمــر الضــرب والتعذيب صادر
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أطفــال بالروضــة أو الصفــوف االبتدائية؛ فوجئــوا بإعطاهئم
ز يــارات اســتثنائية ،وبعــد الفحــص واإلســتعالم تبــن أن
اجلــاد ناصــر بن محــد (جنل احلاكــم اخللييف محــد اخلليفة)
هــو مــن قام هبذه اخلطــوة بقصد تلميــع صورته قبــل انعقاد
جلســات جنيــف (جملــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم
املتحــدة يف جنيــف) ،مــع العلــم بــأن هذه الز يــارات هي يف
واقــع األمر من حقــوق النزالء وليس ألحد التفضل أو التكرم
هباو وال يستطيع هذا اجلالد أن يظهر صورته باملظهر احلسن،
حيــث هــو من قــام بتعذيب الرموز وكثير مــن املعتقلني أثناء
فترة ما تســمى بالســامة الوطنية ،فال يظــن أنه من خالل
حق من حقوق النزالء بإمكانه تلميع تلك الصورة اإلجرامية
القبيحة .كال وألف كال!
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عنه .وقد قام املدعو حممد عيل بعد الفراغ من تعذيب عيل
هــارون بإجباره عىل الســير حايف القدمني مــن مبىن اإلدارة
وحــى غايــة مبىن رقم  10الذي ينزل فيــه .وكان الوكر الذي
شــهد عمليــة التعذيب هو يف الكابينــة الواقعه قرب اإلدارة،
ومل يكن هناك سبب يذكر لتعذيبه سوى احلقد والكراهية.
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أساليب التعذيب في أحداث سجن جو
لقد مارســت قوات وزارة الداخلية اخلليفية شــى أنواع التعذيب
حبق كافة النزالء يف مجيع مباين سجن جو ،ومل تستنث بعض املنتمني
للجنسيات األجنبية ،ومن السجناء السياسيني واجلنائيني.
وفقا لإلفادات املنشورة يف هذا اإلصدار ،فقد بدأ سير األحداث
مــع مدامهة املباين بأعداد كبيرة من قوات “مكافحة” الشــغب ،اليت
انتشــرت يف العنابــر كافــة عــى شــكل صفــن ،وأخرجــوا النــزالء مــن
الغرف باجتاه الســاحة اخلارجية ،وخالل هذه املسافة اليت تبلغ قرابة
املائة متر؛ باشــرت القوات بضرب النزالء باستعمال اهلراوات واآل الت
احلديديــة ،مــع الــركل باألحذيــة ،ما تســبب يف إيقاع إصابــات بليغة
ويف مواقــع متفرقــة مــن اجلســم ،وتراوحت بــن اخلطيرة واملتوســطة،
وبيهنا كسور يف الرأس واألنف واأليدي واألرجل والعني ويف األعضاء

التناسلية ،وتعرض عدد مهنم لإلغماء.
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واســتعملت القــوات خــال ذلك الرصــاص اإلنشــطاري املحرم
دوليا (الشوزن) وكذلك الرصاص املطاطي والقنابل املسيلة للدموع،
إضافــة إىل القنابــل الصوتيــة ،علمــا بأن كافــة املباين كانــت عنابرها
مغلقة ،ما أدى إىل اختناقات عديدة يف صفوف النزالء.
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يف الساحة اخلارجية امتأل املكان بالسجناء الذين قيدت أيدهيم
مــن اخللف بقيد بالســتيكي ضاغط عىل املعصمني ،وكان الســجناء
عىل األسفلت ،واستمر هذا الوضع ملدة  4أيام يف ظل حرارة الشمس،
ودون طعــام أو مــاء ،وكانــوا ممنوعني مــن النوم .وتوكــد اإلفادات بأن
القــوات أجبــرت النــزالء عىل التبول عىل أنفســهم ،حيث مت حرماهنم
من الذهاب إىل احلمام.
تفيــد اإلفادات والتقار ير احلقوقية بأن ما يقارب  2000معتقل مت
وضعهــم يف خيام ملدة  3أشــهر ،وهم يتعرضون ألقىس أنواع التعذيب
املمهنج .وأفاد الســجناء بأن أمراضا جلدية بدأت تنتشــر بيهنم جراء
الظروف غير الصحية اليت فرضت علهيم.
حتــول ســجن جو إىل معكســر “نــازي” بامتياز .يف املــدة الزمنية
الــي كان الســجناء حمتجز يــن يف اخليــام ،إضافــة إىل أولئــك الذيــن
حوصــروا داخــل املبــاين؛ مت تطبيــق نظــام عقايب شــامل ،ومت حرمان
السجناء من أبسط احلقوق “اآلدمية” ،مثل النوم واستعمال احلمام،
كما مت منع االتصال باألهايل والز يارة العائلية.

ووفقــا لإلفــادات املنشــورة يف هذا اإلصــدار ،ميكن اســتخالص أبرز
وسائل وأساليب التعذيب يف القامئة التالية:
•حرمان املعتقلني من النوم.
•حرمان املعتقلني من الذهاب إىل احلمام والسباحة.
•حرمان املعتقلني من الصالة.
•توقيف املعتقلني لساعات طو يلة ور مبا تصل أليام.
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اإلفــادات تكشــف أن نظــام العقــاب املتبــع كان املراد منــه إنزال
أقــى درجــات اإلذالل والبطــش وكســر املعنو يات ،كما يــي برغبة
عارمة يف “االنتقام” من الســجناء أنفســهم الذين أبدوا -ـ من داخل
القضبان -ـ عز مية الفتة وتصميما عىل موقفهم املؤ يد لقضايا الشعب،
وبرز يف هذا الســياق ســجناء حمكومون أعطوا دروســا مؤثرة يف اإلرادة
والبصيــرة وقــوة التحــدي ،ومن بني هــؤالء املحكوم باإلعــدام عباس
الســميع الــذي ظهر يف شــر يط فيديــو من داخل الزنزانــة وهو يرد عىل
االهتام املوجه ضده و يقدم رسالة صوتية مفتوحة إىل شعب البحر ين
والشــعب اإلمــارايت ،وهــي الرســالة اليت أحدثــت تفاعال كبيــرا خارج
السجن ،كما أهنا شكلت حتديا للسلطة الفعلية املتمثلة يف “مؤسسة
الســجان” ،وهــو ما نقــف عنده يف حمطة خاصة من هــذا اإلصدار ملا
لذلــك مــن صلة وثيقة باالنتفاضة اليت اندلعت داخل ســجن جو يف
مارس 2015م.

•إهانة املعتقدات الدينية وسب علماء الدين واملراج والرموز.
•إجبار املعتقلني عىل تقليد أصوات احليوانات وحركاهتم.
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•إجبار املعتقلني عىل التلفظ بشعارات بذيئة.
•إجبار املعتقلني عىل الرقص والغناء.
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•إجبار املعتقلني عىل ممارسة التمار ين العسكر ية.
•وضع املعتقلني يف حاو يات القمامة.
•التعذيــب اجلســدي (الضرب باهلــروات ،اآل الت احلديدية،
األسالك الكهربائية وغيرها من أساليب التعذيب).
•إغراق املعتقلني باملاء البارد.
•التحرش اجلنيس.
•وضع وجوه املعتقلني يف (املراحيض)
•حرمان املعتقلني من اإلتصال بأهالهيم.
•احلرمان من الز يارة ملدة  3أشهر.
•عدم السماح للمعتقلني مبمارسة الشعائر الدينية.
•إجبار املعتقلني عىل الركض.
•إجبــار املعتقلــن عــى التذلــل وتقبيــل احذيــة الشــرطة
والضباط.

•مقع املعتقلني بالغازات املســيلة للدموع ،رصاص الشــوزن،
القنابل الصوتية وغيرها.
•إجبار املعتقلني عىل ضرب بعضهم.
•حرمان املعتقلني من األ كل و الشرب باأليام.
•الصعق الكهربايئ.
•الزحف عىل البطون.
•جتر يد املعتقلني من مالبسهم.
•إطفاء السجائر يف جسم املعتقلني.
•حرمان املعتقلني من العالج.
•سرقة أغراض املعتقلني من مالبس وأغراض خاصة.
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•حالقة املعتقلني بطر يقة مهينة.
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أسماء الجالدين المشاركين في أحداث سجن جو
أبطلت أحداث سجن جو ،وحبسب رواية السجناء يف إفاداهتم؛
الزعــم اخللييف املتكرر من أن االنهتاكات اليت تقوم هبا العناصر األمنية
هي “تصرفات شــخصية” ،واإلدعاء بأهنا ال تأيت يف ســياق ممهنج أو
عىل خلفية االنتقام “السيايس” والعقاب اجلماعي.
تتحــدث اإلفــادات عــن عمليــة منتظمة وخمطط هلــا من جانب
إدارة الســجن ،وتســرد اإلفــادات أمســاء كبــار الضبــاط املشــاركني يف
هــذه العمليــة ،إضافة إىل العناصر “املرتزقة” اليت باشــرت تنفيذ أوامر
التعذيب والز يادة علهيا.
و ميكن سرد األمساء التالية حبسب ما جاءت متفرقة يف اإلفادات:

1 .1الرائد حسن جاسم

2 .2الرائد بسام احلنيطي
3 .3العميد خليفة بن أمحد الشاعر
4 .4العقيد ناصر خبيت
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5 .5املالزم خالد التقيي
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6 .6املالزم حممد الذوادي
7 .7املالزم حممد األنصاري
8 .8املالزم عبداهلل عيىس
9 .9املالزم عيىس اجلودر
1010املالزم حممد عبداحلميد
1111املالزم معاذ
1212املالزم عيىس إليايس
1313املالزم أمحد خليل (يعمل يف مركز الرفاع)
1414العر يف سامر جدوع (أردين)
1515الوكيل حممد حسين
1616الوكيل زكر يا عابد
1717الوكيل تيسير (أردين)
1818الوكيل زهير (أردين)
1919رئيس العرفاء بالل احلمايدة (أردين)

2020رئيس العرفاء شاكر
2121رئيس العرفاء خالد املستر حيي
2222رئيس العرفاء سامر اجلبوري (أردين)
2323رئيس العرفاء رزاق
2525شرطي اول عناد
2626الشرطي حممد سليمان (باكستاين)
2727الشرطي حممد حمسن (باكستاين)
2828الشرطي إحسان
2929الشرطي حممد مجال
3030الشرطي صالح (بلويش)
3131الشرطي حممد ميرزا (هندي)
3232الشرطي مجعة (سوري)
3333الشرطي قايد
3434الشرطي مروان (ميين)
3535الشرطي مذهل
3636الشرطي رضوان
3737الشرطي فيصل

زفرات
انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

2424النقيب ثامر العجرمي
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3838الشرطي عدنان (مسؤول االتصال) (ميين)
3939الشرطي ماجد
4040الشرطي صالح اجلهين (مسؤول اإلتصال))ميين)
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4141الشرطي خليف
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4242الشرطي فضل (تابع للعيادة)
4343الشرطي نعمان
4444الشرطي طارق
4545الشرطي فارس (ميين)
4646الشرطي سيف الدين (ميين)
4747الشرطي سلمان (ميين)
4848الشرطي حممد أمحد القريش (مسؤول اإلتصال) (ميين)
4949الشرطي موىس (بنغايل)
5050الشرطي إهياب امللقب ب (املهندس)
5151الشرطي ساجد (اكستاين)
5252سيف الدين
5353عبداهلل الدوسري (مسؤول الصيانة)
5454أمحد أمان (تابع للز يارات)
5555أمحد الكاتب

5656بسام
5757فادي
5858حممد سامل
5959فضيل (تابع للعياده)
6161عبدالعز يز حمسن
6262افتاب
6363حممد منيراز
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6060راجا (تابع للعياده)
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التعذيب إرث المستعمر البريطاني
بقلم اإلعالمي ساهر عريبي
ال ميكن احلديث عن ممارســات التعذيب الشائعة يف معتقالت
البحر ين ،مبعزل عن إرث األمبراطور ية البر يطانية اليت تركت بصماهتا
عىل البحر ين ،بعد أ كثر من قرنني من اإلستعمار.
تعود جذور تلك املمارسات إىل أوائل القرن املايض ،ومنذ والدة
قوات الشــرطة يف العشــر ينات من ذلك القرن .حيث تشــير مذكرات
املستشــار البر يطاين تشــارلز بلغر يف إىل شيوع تلك املمارسات طيلة
السنوات املمتدة من عام  1926حىت عام  1957واليت كان يعتبر فهيا
احلاكم الفعيل للبحر ين.
ّ
تضمنــت مذكرات بلغر يف العديد من القصص حول ممارســات
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التعذيــب أثنــاء التحقيــق مــع مهتمــن جبــرامئ اعتبرت حيهنا تشــكل
هتديدا لإلستعمار البر يطاين ،أو لعائلة آل خليفة .أحد تلك القصص
هــي تلك املتعلقة مبحاولة اغتيال عيىس محد اخلليفة حاكم البحر ين
يف العام 1926م.
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يروي بلغر يف يف مذكراته أن قائد الشرطة حيهنا ،الكابنت بارك،
اعتقــل عددا من املشــتبه هبم يف ضلوعهم يف عمليــة اإلغتيال ،وجلأ
إىل اســتخدام أســاليب وصفهــا بـ”الشــرقية” إلنتــزاع اعترافات مهنم.
بلغر يــف وصــف إحــدى تلــك املمارســات وهــي عبــارة عــن تعليــق
املهتمني ،ووضع أوراق مشتعلة بني أصابع أقدامهم.
لليال
بلغريف أشار كذلك يف يومياته إىل حرمان املعتقلني من النوم ٍ
عديدة ،كأحد أساليب التعذيب املستخدمة حينذاك إلنتزاع اعترافات.
فيما وصف بعض األساليب األخرى بـ”اهلمجية وغير القانونية” ،لكنه
مل يذكر تفاصيل عهنا ،كتلك اليت استخدمت ضد املهتمني يف ما ُعرف
بثورة اللؤلؤة يف البحر ين ،واليت اندلعت يف العام .1932
تلــك املمارســات أصبحــت منتظمــة وروتينيــة يف املعتقالت بعد
قدوم البريطاين إيان هندرسون إىل البحر ين أواخر الستينات من القرن
املايض ،والذي أ كمل درب املستشــار بلغراف الذي أجبر عىل مغادرة
البحرين حيهنا.

إيان هندرسون مهندس التعذيب

ارتبط هندرســون بعالقة وثيقة مع خليفة ســلمان اخلليفة ،رئيس
الــوزراء احلــايل الذي ّ
عينه مشــرفا عــى جهار املخابرات بعد اســتقالل
البالد يف العام  1971وبيق يف منصبه وحىت إحالته عىل التقاعد يف العام
 ،1998غير أنه احتفظ مبنصب مستشار لدى وز ير الداخلية اخللييف.
أرىس هندرســون دعــامئ مدرســة أمنيــة قامئــة عــى التخو يــف
والتعذيــب هبــدف اإلنتقــام مــن مجيع معــاريض نظام حكــم عائلة آل
ً
وفيا له وحىت وفاته يف العام ّ .2013
متتع هندرسون
خليفة ،الذي كان
بســلطات مطلقة ،واعتمد وبشــكل أســاس عىل املرتزقة املستوردين
لبنــاء جهــاز األمــن يف البحر يــن ،الــذي هييمــن عليــه الباكســتانيني
والســودانيني واليمنيــن ،والحقــا الســور يني والعراقيــن مــن فدائــي
املقبور صدام حسني.
كانــت ممارســات التعذيــب شــائعة يف عهــده ،وخاصــة عند مقع
السلطات ملا ُعرف بانتفاضة التسعينات املطالبة بالتغيير ،إذ استشهد
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إيــان هندرســون أو كمــا حيلــو للبحرانيــن أن يطلقــوا عليــه لقب
“مهنــدس التعذيــب” أو كما أضفت عليه الصحافــة البر يطانية لقب
“اجلــزار” .كان ً
ّ
ضابطــا معروفــا بوحشــيته يف كينيــا يف مقــع حركة “املاو
مــاو” املعارضــة لإلســتعمار البر يطــاين .وبعــد نيــل كينيــا اســتقالهلا
ً
انتدبتــه بر يطانيــا للعمــل يف البحر ين مشــرفا عىل جهــاز األمن الذي
يتوىل احلفاظ عىل حكم عائلة آل خليفة.
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العديد من املعارضني جراء التعذيب داخل السجون ،ومهنم الشيخ
عيل النجاس يف العام  .1994كان هندرســون أداة اخلليفيني إلرعاب
املعارضني وترهيهبم ،بل وحىت األ كفاء الذين يرفضون اإلنغماس يف
الفساد الذي يطبع حكم عائلة آل خليفة.
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أحد هؤالء الضحايا كان اإلقتصادي البحراين حســن النجادي،
الذي روى قصة استدعائه من قبل هندرسون يف كتابه املوسوم (البحر
والتالل) ،والذي ســرد فيه قصة تقدمي هندرســون عرضا بتعيينه وز يرا
للماليــة .لكن رفض النجادي التســتر عىل فســاد عائلــة آل خليفة أثار
غضب هندرســون ،ودفع النجادي مثنا باهظا لرفضه ،إذ مت ســجنه يف
العام  1985ملدة ســبع سنوات ،ومصادرة أمواله قبل أن يغادر البحر ين
ُ
سرا و ّ
ّ
يتوجه حنو ماليزيا اليت ق ِتل فهيا الحقا يف العام 2013م.
شــهد الربــع األخيــر مــن القــرن املــايض ســقوط العديــد مــن
البحرانيــن شــهداء يف معتقــات آل خليفة ّ
جــراء التعذيب ،فخالل
انتفاضة الســبعينات استشهد ســعيد العو ينايت وهاشم العلوي ،وأما
الثمانينات فشهدت استشهاد مجيل العيل.
وتصاعــدت وتيــرة التعذيــب يف التســعينات ،وأســفرت عــن
ّ
كل من الشاب سعيد اإلسكايف ذو السابعة عشر عاما بعد
استشــهاد ٍ
أقــل من  48ســاعة من تســلمي نفســه ليعــود جثة هامــدة ألهله ،تبعه
الشــهيد الســيد عيل أمني من كرباباد ُوســلمت جثه خالل  48ساعة
كذلك ،والشهيد نوح من النعمي.

ّ
ختــرج عىل يدي هندرســون عــدد من اجلالديــن ،ويف طليعهتم
العقيد السابق عادل فليفل الذي ُعرف بوحشيته ،وكان وفيا ألستاذه
هندرسون الذي نعاه عند وفاته.

البريطاني جون ييتس :مهندس قمع اإلحتجاجات
اندلعــت ثــورة الرابــع عشــر من فبرايــر يف العام  2011مفــا كان من
ّ
وبــكل قســوة ،وباســتخدام خمتلــف
النظــام إال أن ُيســارع لقمعهــا،
ِ
الوســائل ،ومهنــا وســائل التعذيــب الــي ورهثــا مــن البر يطــاين إيــان
هندرســون ومــن ســبقوه .وكانت النتيجــة يف األيــام األوىل للثورة هي
ســقوط عــدد من الشــهداء داخل املعتقــات جراء القمــع الوحيش،
ومهنم الشهيد عبدالكرمي فخراوي وعيل صقر وآخر ين.
أوشــك النظــام اخلليــي عــى الســقوط يف فبراير من ذلــك العام
لوال اإلحتالل العســكري الســعودي للبالد يف مارس من ذلك العام،
والــذي أدى إىل مقــع الثــورة مبباركــة بر يطانية ،لكنه فشــل يف القضاء
علهيــا ،إذ اســتمرت اإلحتجاجــات اجلماهير يــة يف خمتلــف القــرى
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وبعــد إحالتــه عــى التقاعــد عمــل مستشــارا لوز يــر الداخليــة
اخلليفية ،وعند اندالع ثورة الرابع عشر من فبراير عام 2011م استعان
اخلليفيون ّمرة أخرى بضابط بر يطاين ليمكل مســيرة إيان هندرســون
ُ
أال وهو مساعد املفوض العام لشرطة لندن ،جون ييتس ،الذي أجبر
عىل اإلستقالة من منصبه عام  2011إثر ما ُعرف بفضيحة التنصت.

485

486

زفرات
انتفاضة مارس ٢٠١٥م في سجن
«جو» كما رواها السجناء

والبلدات البحرانية ،وال زالت مستمرة ،بالرغم من استقدام اخلليفيني
لضابط بر يطاين آخر هو جون ييتس.
ّ
الســلطات اخلليفيــة وقعــت عــى عقــد مــع ييتــس يســمح لــه
باإلشــراف عىل قوات الشــرطة يف البحر ين ،وادعى ييتس أن اهلدف
مــن عمله هو إجــراء إصالحات يف أجهزة األمن ،لكنه ومل يكد مييض
عــى عمله ســوى بضع شــهور ،حىت َ
بــان اهلدف احلقيــي من قدومه
إىل البحر ين ،أال وهو هندســة مقــع اإلحتجاجات ،وتلميع صورة نظام
عائلة آل خليفة احلاكمة.
ظهــر ذلــك عبــر الرســالة اىل بعهثــا يف العــام  2012اىل جــان تود
رئيــس اإلحتاد الدويل للســيارات بعد ُّ
ضغوط ملنع
تعــرض اإلحتاد إىل
ٍ
إقامــة ســباقات الفورمــوال يف البحر يــن بعــد القمــع ّالدمــوي للحــراك
املطالــب بالتغييــر يف البحر يــن .ييتس أوضح يف رســالته إنه ال يعتذر
عن القمع ّالدموي الذي حدث بعد انتفاضة العام املايض ،وال يسعه
سوى نيف وجود أي مشاكل يف اململكة.

الدور البريطاني في تبييض صفحة النظام الخليفي
الــدور البر يطــاين يف تبييــض ممارســات التعذيــب يف البحر يــن
كشــفت عنه مؤخرا منظمة “ر يبر يف” املدافعة عن حقوق اإلنســان،
ّ
الــي اوضحــت أن الشــرطة البر يطانيــة ّقدمــت نصائــح إىل نظيرهتــا
البحر ين بشأن كيفية “تبييض” ّ
الوفيات أثناء االعتقال.

كشــفت “ر يبر يــف” عــن رســالة إلكترونيــة تظهــر أن مســؤولني
ّ
رفيعــن يف شــرطة آل خليفــة طلبــوا من أمــن “تظلمات الشــرطة يف
ّ
ّ
إيرلندا الشــمالية” املشــورة بشــأن إبــراز كيفية تعاملهم مع الشــكاوى
ّ
املقدمة ضد الشرطة.
وتركز الطلب عىل ّ
التحقيقات فيما يتعلق بالوفيات أو اإلصابات
ّ
التواصل مع أسر ّ
الشرطة ،وكيفية ّ
البالغة اليت ّ
الضحايا يف
تسببت هبا
هــذه احلــاالت ،وهو األمــر الذي اعتبرتــه مديرة “ر يبر يــف” ،مايا فوا،
ّ
إنــه “ألمــر مــروع أن تدفع بر يطانيا الشــرطة يف البحر يــن لتتعلم كيفية
تبييض حاالت الوفاة أثناء االعتقال”.
ومــع تصاعــد حدة اإلنهتــاكات يف البحر يــن؛ كان وز ير اخلارجية
البر يطانية الســابق فيليب هاموندّ ،يدعي بان البحر ين بلد يســير يف
ُّ ً
ّ
اإلجتاه الصحيح ،وأنه حيقق
تقدما عىل صعيد اإلصالح!
وزارة اخلارجيــة البر يطانيــة كشــفت هــذا العــام عــن منحهــا
ملساعدات بقيمة  2.1مليون جنيه إسترليين لتدر يب حراس السجون
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وكشــفت املنظمــة أن تلك االستشــارات كانت ً
جــزءا من صفقة
تدر يب تبلغ قيمهتا ماليني اجلنهيات االسترلينية ،مع نظام آل خليفة،
حيث متارس قوات األمن بشــكل روتيين ّ
التعذيب وأحكام اإلعدام،
ً
وفقا ّ
للتشر يعات ّالدولية.
وكالمها حمظور
ّ
زادت هــذه االدعاءات من املخاوف بشــأن اســتخدام الشــرطة
وقوات األمن البر يطانية كـ “قتلة مأجور ين” من قبل نظام البحر ين.
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يف البحر يــن .وقالــت صحيفــة “ديــي ميــل” البر يطانيــة يف عددهــا
الصادر يوم اإلثنني ( 23مايو  )2016تعليقا عىل ذلك “نظام التعذيب
اســتلم  2.1مليون جنيه كمســاعدات لتدر يب ّ
حراس السجون اليت
تكثر فهيا ممارسات التعذيب” .فيما ادعت وزارة اخلارجية أهنا عملت
مــع البحر ين لتقدمي مســاعدة إصالح واســعة تركز عــى تعز يز حقوق
اإلنســان وســيادة القانــون” .تفاصيــل تلــك املســاعدات البر يطانيــة
كشف عهنا معهد البحر ين للحقوق والدميقراطية ( )BIRDالذي نشر
تقر يرا مفضال عن ذلك.

سياسة الترقيع البريطانية في البحرين
أصــدر معهــد البحر ين للحقوق والدميقراطيــة ( )BIRDتقر يرا يف
ّ
شهر يونيو 2016م بعنوان “ترقيع حول احلافات” وتطرق فيه بالتفضيل
إىل العالقــة بــن اململكة املتحدة والبحر ين .املعهد وصف السياســة
ّ
البر يطانيــة يف البــاد بأهنــا ذات “نتائج عكســية”“ ،مضللة” و “غير
قابلة لإلستمرار”.
ٌ
املعهــد حقق يف اخليوط الثالثة الرئيســية يف تلك السياســة ،أال
وهي حقوق اإلنسان واإلقتصاد واألمن .وخلص التقر ير إىل أنه مل يمت
تقو يض حقوق اإلنســان فحســب ،ولكن سياسات اململكة املتحدة
تقوم عىل إعطاء الزخم حلكومة البحر ين بالرغم من استمرار اإلحندار
يف مسيرة حقوق اإلنسان.

شهدت املســاعدة البر يطانية إنشاء وتدر يب أمني املظامل ،جلنة
الســجناء وحقوق املعتقلني ،وحدة التحقيق اخلاصة واملعهد الوطين
حلقوق اإلنسان؛ وتدر يب الشرطة والقضاء.
املعهد أوضح بأن ّ
حدة انهتاكات حقوق اإلنســان؛ تزايدت منذ
أن وافقــت البحر ين عــى إقامة قاعدة عســكر ية بر يطانية يف البالد.
إذ ارتفــع عــدد أحــكام اإلعدام ،كما وازدادت وتيرة ســحب اجلنســية
لتصل اىل  260حالة ،ومنذ ذلك احلني .ورغم ذلك واصلت بر يطانيا
الثناء عىل ما تســميه مبســيرة اإلصالحات يف البحر ين ،وهو ما اعتبره
ّ
املعهد بأنه يبعث “رســائل مضللة” حول اوضاع حقوق اإلنســان يف
البحر ين.
وأشار املعهد إىل الز يارة اليت قام هبا وفد البر يطاين إىل مقر األمم
املتحدة يف جنيف يف األسبوع السابق لدورة سبتمبر 2015م ملجلس
حقــوق اإلنســان ،وضــم الوفــد أعضــاء مــن الســفارة البر يطانيــة يف
البحر ين ،وممثيل املنظمات البر يطانية املشــاركة يف برنامج املساعدة،
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و خيلص التقر ير إىل أن برنامج املساعدة التقنية يف جمال حقوق
ّ
اإلنسان ،والذي بدأته اململكة املتحدة يف عام 2012م ،وكلف دافعي
الضرائب البر يطانيني حوايل  3.7مليون جنيه اســترليين ،مل يؤد إىل
خفــض اإلنهتــاكات الــي ّ
يتعرض هلــا املواطنون البحرانيــون يف جمال
حقوق اإلنسان ،يف حني أن خطاب يف اململكة املتحدة اإلجيايب عن
البحر ين كان له تأثير عكيس.

والتىق الوفد مع الدول واملنظمات غير احلكومية الطالعهم عىل التقدم
يف مسيرة احلقوق يف البحر ين.
واعتبــر املعهــد تلك الز يارة مبثابة تبييــض لصفحة النظامّ ،
وأدت
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إىل متييــع لغــة بيان صدر فيما بعد حــول التدهور احلاصل يف أوضاع
حقوق اإلنسان يف البالد.
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هــذا الدعــم األمــي البر يطاين ينــدرج يف إطار سياســة متكاملة
لتقــدمي كافة أشــكال الدعــم للنظام احلاكــم يف البحر ين ،وخاصة يف
املحافل الدولية ،ومهنا جملس حقوق اإلنســان ،وقد قبضت بر يطانيا
الثمن عبر صفقات التســلح ،وعبر إنشــاء أول قاعدة عســكر ية هلا يف
املنطقة ،وبتمو يل من نظام عائلة آل خليفة.
كانــت أهم نتائج السياســة البر يطانيــة يف البحر ين ،هي إطالق
يد النظام احلاكم يف البالد وحبماية بر يطانية ،يف جتاوز كافة اخلطوط
احلمراء ،ومهنا القمع الوحيش للمعتقلني يف ســجن جو يف مارس من
العــام2015م حيــث ّ
تعــرض الســجناء إىل تعذيب شــديد أســفر عن
إحلاق أضرار جسدية ونفسية بالغة هبم.
أمثــرت السياســة البر يطانية عن إنشــاء مكتــب التظلمات الذي
يفتــرض بــه أن حيقــق يف اإلنهتاكات اليت ّ
يتعرض هلا الســجناء .لكن
ذلــك املكتــب أثبــت فشــله بعــد وقــوع انتفاضة ســجن جــو ،إذ كان
منحــازا للحكومــة ألنه غير مســتقل بل تابــع له .فيما أعطــت املباركة
البر يطانيــة لقمــع ســلطات البحر يــن إلنتفاضــة ســجن جــو؛ زمخــا

للخليفيني لإلستمرار يف إمعاهنم بانهتاك حقوق املعتقلني وتعذيهبم.

قوات الدرك األردني في خدمة عائلة آل خليفة
يعود تار يخ التواجد األردين يف مؤسسات القمع يف البحر ين اىل
التسعينات من القرن املايض ،واليت شهدت فهيا البالد انتفاضة مقعهتا
ســلطات آل خليفة بكل شــدةُ .
وعرف حيهنا ضباط أردنيون اشهتروا
يف جمــال القمــع يف البحر يــن ،ومهنم ضباط ُيدعى حممــود العكوري،
ّ
ظلت ّ
ســرا مل تكشف عهنا ســلطات البحر ين بالرغم
لكن مشــاركهتم
من يقني البحرانيني التام بوجود مثل تلك القوات.
ّ
غير أن الشــكوك ظلت حتوم حول تواجد قوات عســكر ية أردنية
يف البحر يــن ،وليــس حاالت فردية ،تعمل جنبــا إىل جنب مع قوات
الداخليــةّ ،
ووجــه حبرانيــون أصابــع اإلهتام هلــا بالضلــوع يف عمليات
تعذيــب ناشــطني معــاريض داخــل الســجون .ويف املشــاركة بقمــع
اإلحتجاجات الشعبية اليت اندلعت يف البالد عام 2011م.
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ولعبــت مفوضيــة الســجون البر يطانيــة بعــد اإلنتفاضــة دورا يف
كيفيــة الســيطرة عــى الســجناء ،ومنعهم مــن اإلعتراض عــى ظروف
ســجهنم الســيئةّ .زودت املقوضيــة البحر يــن بــاألدوات واإلجهــزة
واخلبــرات الالزمــة إلحــكام القبضــة عــى الســجون ،ومهنــا كاميرات
املراقبــة وطر يقة تركيهبا ،وكذلك تدر يب حراس الســجون عىل كيفية
التعامل مع اإلحتجاجات.
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ّ
بقيــت القضيــة حمل شــك ،وحــى قطعت وثائق جرى تســر يهبا
ّ
من (البنك العريب) يف البحر ين؛ قطعت الشــك باليقني لتثبت وجود
ّ
قــوات مــن الــدرك األردين يف البحر يــن تعمــل وفقا إلتفاقــات موقعة
مــع الســلطات األردنيــة .فــي أبر يل من العــام 2014م كشــفت وثائق
َّ
مســر بة من املصرف وجود حنو  499عنصرا من الدرك األردين ،بلغت
ختصيصاهتم املالية مقدار  700ألف دينار يف الشهر.
وأظهــرت الوثائــق بأهنــم ّمت دجمهــم ضمــن كار وزارة الداخليــة،
إذ مت وصفهــم يف إحــدى املراســات بـ”مســتخقات منســويب وزارة
الداخليــة” .وكان الالفــت يف هــذه الفضيحــة هــو أهنــا كشــفت عــن
القــوات املســتقدمة حديثا ،فيما ظلــت أعداد األردنيــن العاملني يف
الداخلية قبل ذلك طي الكتمان.
لكــن شــبكة  CNNاإلخبار يــة نقلــت عــن النائــب يف البرملــان
األردين ،واملحاضــر الســابق يف إحــدى جامعــات البحر يــن الدكتــور
حممــد القطاطشــة ،قوله إن هنــاك حنو  2500أردين يعملــون باألجهزة
األمنية البحر ينية من املتقاعدين.
هــذا وأمجعــت كافة إفادات املعتقلني يف ســجن جو أثناء ّ
تعرضهم
للتعذيب بأن الذين أشرفوا عىل تعذيهبم كانوا من األردنيني ،وقد أوردنا
يف الفصــل األول مــن هذا الكتــاب أمساء جمموعة من هــؤالء اجلالدين
ورتهبم.

الخلفية الطائفية والقبلية للدرك األردني
لعــل القاســم املشــترك بــن قــوات املرتزقــة العاملــة يف البحر ين
هو الشــحن الطائيف الذي خضع له هؤالء قبل وبعد اســتقدامهم إىل
البحر يــن .و ميكن مالحظــة نتيجة ذلك عبر التعامــل الوحيش هلؤالء
املرتزقة مع أبناء الشعب البحراين املطالبني حبقوقهم.

ّ
وجــي عىل ســلوك
انعكــس الشــحن الطائــي وبشــكل واضــح
هؤالء املرتزقة يف البحر ين ،فالشتامئ الطائفية واإلسهتانة مبذهب أهل
البيــت وبرموز البحرانيني الدينية والسياســية ،واإلعتداء عىل مواكب
عزاء عاشوراء هي خير دليل عىل ذلك.
وسقط عدد من البحرانيني شهداء حتت مباضع جالدين أردنيني
عنــد انــدالع ثــورة الرابــع عشــر من فبرايــر ،ومهنــم الشــهيد عبدالكرمي
فخــراوي ،وعــي صقر واملــدون العشــيري وآخرون ،إذ أشــارت تقار ير
صــدرت حيهنــا اىل تــورط ضابــط أردين ُيدعــى عيــى املجــايل يف
ممارسات التعذيب يف املعتقالت.
وممــا يبــدو أن هــذا ّ
التــورط األردين يف مقــع احلــراك مت حتــت نظــر
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املرتزقة العاملون يف البحر ين يأيت معظمهم من بلدان يسود فهيا
الشحن الطائيف الذي تغذيه املاكينة اإلعالمية السعودية واجلماعات
اإلرهابيــة ّ
املمولــة من قبلها ،ومهنا باكســتان وســور يا والعراق واألردن
اليت تنشط فهيا اجلماعات ّ
السلفية التكفير ّية.
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ّ
أعىل السلطات يف األردن اليت حذر ملكها من ظهور هالل شيعي يف
املنطقة ،إثر سقوط نظام صدام حسني يف العام .2003
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وســاهم رجــال دين داخــل البالد وخارجهــا يف تأجيج النزعات
الطائفيــة يف البحر يــن عبــر إهتــام الشــيعة بالكفــر وباخلــروج عىل والة
األمر ،وهي الهتم اليت ّ
تعبد الطر يق امام املرتزقة لقمع البحرانيني بكل
قسوة بعد توفير غطاء شرعي إلجرامهم.
ومــن ناحيــة أخرى؛ فــإن اخللفية القبليــة هلــؤالء املرتزقة جتعلهم
ّ
أشد بطشا ضد البحرانيني ،فاألردن بالد عرفت بالنزاعات العشائر ية
والتعصب القبيل الذي ينخر مؤسساهتا ،و إىل احلد الذي ّ
هيمش فيه
دور مؤسســات الدولة ،ولكن ليس إىل احلد الذي ّ
ميس فيه النظام
امللكــي القــامئ يف البالد .ولذا فقد اســتخدمهم النظــام األردين يف مقع
أي حــراك معــارض يف البــاد اليت حتكــم املخابرات األردنيــة التابعة
للقصر امللكي من قبضهتا علهيا ،وتســتخدم أدواهتا من شــرطة ودرك
للسيطرة عىل الدولة.
هــذه اخللفيــة الطائفيــة والقبليــة والقمعيــة جعلــت مــن الــدرك
األردين مؤسســة مثالية بالنسبة لسلطات آل خليفة ملواجهة الشعب
البحــراين ،وهــو مــا ُيفســر اســتقدام اآلالف مهنــم للعمــل يف صفــوف
مؤسساهتا القمعية.

قوات للتدريب أم للقمع؟

هذه الفضيحة كشــفت خيوط املشــاركة األردنية يف مقع ثورة الرابع
عشــر مــن فبرايــر وفقا ملصــادر إخبار ية أردنيــة ،ومهنا موقــع “خبرين”،
الذي أوضح بأن “أفواج الدرك اليت ذهبت عىل مدار األعوام املاضية
إىل البحر ين مل تكن عبارة عن وفود صغيرة احلجم ،وكان بني أعضاهئا
ّ
يتســن احلصول عىل رقم
نســبة كبيرة من األفراد من خمتلف الرتب .ومل
دقيق بشأن أعداد قوات الدرك األردنية املوجودة يف البحر ين”.
وزارة الداخلية اليت نفت مرارا وتكرارا وجود مثل هذه القوات يف
ُ
البــاد؛ أجبرت عىل إصدار بيــان اعترفت فيه بوجودها ،لكهنا ّبررت
ذلــك بـــ” اتفاقية التعاون األمين وبرامــج التدر يب اليت يمت تنفيذها يف
هذا الشأن واليت مشلت االلتحاق لغايات التدر يب”.
لكــن رئيــس املنتدى اخلليجي ملؤسســات املجتمــع املدين ،أنور
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ُ
هــذا الكشــف أوقــع حكومــي األردن والبحر يــن يف حــرج ،ومها
اللتــان أجبرتــا عــى اإلعتراف وألول مرة بتواجد مثــل هذه القوات ،إذ
ّ
أقرت وز يرة شــؤون اإلعالم اخلليفية حيهنــا ،مسيرة رجب ،بوجودها،
لكهنــا ّ
بــررت ذلــك باإلدعــاء أن “االتفاقــات األمنيــة بــن األردن
والبحر ين تســمح بذلك”ّ ،
وادعــت أن تواجدهم ال عالقة له باألزمة
البحرانيــة .وأمــا الناطق الرمسي حيهنا باســم احلكومــة األردنية ،فقال
إن “وجــود قــوات درك أردنيــة يف البحر يــن لغايــات تدر يــب وتأهيل
الشرطة البحر ينية”.

الرشــيد ،كان له رأي آخر إذ ّادعى وجود معلومات مؤكدة بأن القوات
األردنيــة كانــت حتاول إجهاض انتفاضة الشــعب البحراين ،وليســت
للتدر يب.
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وممــا يؤكد ذلك هو واقع احلال عىل األرض ،فالبحرانيون يوقفهم
كل يوم املرتزقة األجانب عند نقاط التفتيش ،وفهيم مرتزقة من اهلنود
والباكســتانيني واألردنيــن واليمنيني والســور يني والعراقيــن البعثيني
والســودانيني ،الــذي ال ترى بينه ســوى ضابط مــن البحر ين مكلف
بإمرهتم.
وهــؤالء يرتكبــون مــن اإلنهتاكات حبــق البحرانيني ،ممــا ال ميكن
وصفــه مــن إهانــات وحترشــات وضــرب وتعذيــب و إطــاق للغازات
اخلانقــة ،داخــل املنــازل واقتحــام للمنــازل باإلضافــة إىل ممارســات
التعذيب داخل املعتقالت.
ّ
وأ كــدت ذلــك معلومــات مؤكــدة وردت مــن ســجن “احلــوض
اجلــاف” يف أبر يــل من العــام 2014م ،وأفادت ُّ
بتعــرض املعتقل أمحد
ّ
عيل الشيخ لتعذيب شديد من قبل قوات الدرك األردنية اليت كلفت
حديثا بإدارة السجن .وذكرت تلك املعلومات أن مالزما أردنيا ُيدعى
ثائــر اعتــدى بالضــرب عــى الشــيخ الذي تدهــورت صحته بشــكل
شديد ،نتيجة للتعذيب واحلرمان من الكثير من احلاجات األساسية.
ورشــحت كذلك حيهنا معلومات من ســجن احلوض ،وأفادت
مبهامجــة قــوات من الدرك األردين بعنبر رقم  10يف الســجن ،وأقدمت

عىل إهانة املقدســات اإلسالمية كالقرآن والترب احلسينية ،واعتدت
بالضرب عىل رجل الدين الشــيعي الشــيخ ر ياض احلين ،وذلك بعد
أن استبدلت إدارة السجن احلراس بفرقة من الدرك األردين.

المصادر:
	-كتاب (البحر والتالل) لالقتصادي البحراين حسني النجادي
	-تقر ير بيرد Tinkering around the edges :
	h t t p : / / b i r d b h . o r g / 2 0 1 6 / 0 6 / t i n k e r - -
ing-around-the-edges-new-report-finds-british-policies-in-bahrain-counter-productive-and-unsustain/able
	-يوميات تشارلز بلغر يف
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وهكذا تنضم هذه القوات إىل سلسلة من القوات األجنبية اليت
اســتقدمها آل خليفــة للحفــاظ عــى عرشــهم املهتــاوي ،ويف طليعهتا
القــوات الســعودية واإلماراتيــة الــي احتلــت البــاد عــام 2011م،
وقــوات األســطول اخلامــس األمر يكي ،الــي تتخذ مــن البحر ين مقرا
هلــا ،والقــوات البحر يــة البر يطانيــة ،وقوة (أمواج اخلليج) اليت كشــف
مقتــل الضابــط اإلمــارايت طــارق الشــحي عــن وجودهــا ،فضــا عن
قوات من املرتزقة من العديد من البلدان ،مثل سور يا والعراق واليمن
والباكستان وغيرها من الدول.
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الخاتمة
ما بعد أحداث سجن جو
ُ
أحداث ســجن جو اليت اندلعــت يف  10مارس 2015م
شــكلت
ُ
نقطة ّ
األصداء احلقوقية
حتول يف مشــهد حقوق اإلنســان بالبحر ين.
واإلعالميــة كانــت ً
مؤثرة ،وتابعــت التقار ُير الدولية وتغطيات وســائل
ُّ
َ
تأزم
مســار هــذه األحــداث يف ســياق التأ كيد عــى
اإلعــام العامليــة
الوضــع احلقــويق يف البــاد ،وعىل النحــو الذي جعل ســجون النظام
اخلليــي “منوذجــا” عــى املســتوى اإلقليمــي جلهــة أعــداد الســجناء
ُ
السجون اخلليفية
السياســيني ،ووسائل التعذيب املمهنج .لقد باتت
حمال للمقارنة مع املعســكرات الناز ية ،والســجون الوحشــية املعروفة،
ّ
املذهبية أخذت
مثل ســجن أبو غر يب ومعتقل غوانتينامو .الشــتامئ
حضورهــا الطاغــي يف أحــداث ســجن جــو ،وأشــعل الــدرك األردين

عقيــدة “الدواعــش” داخــل الســجن ،يف حــن كان ابتــكار وســائل
ً
التعذيب املهني يف تلك األحداث تكثيفا لكل الفظائع اليت وقعت يف
أسوأ سجون التار يخ.
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عــى الرغــم مــن ذلــك ،مل ّ
يغيــر اخلليفيــون مــن سياســهم ضــد
ً
املعتقلــن ،ومتــادوا يف االنتقام والعقــاب اجلماعي .وقــد أنزلوا أحكاما
إضافية قاســية ّ
ضد ّ
الســجناء املهتمني بالوقوف وراء هذه األحداث،
وبيهنم سجناء ّقدموا هنا شهاداهتم حول األحداث.
يف شــهر يونيو من العام  ،2015أحال القضاء اخللييف  57ســجينا
صــدر ّ
َ
ضدهم يف 25
إىل املحاكمــة عــى خلفية هــذه األحداث .وقد
ُ
احلكم بالسجن  15سنة ،إضافة إىل أحكامهم
يناير من العام 2016م
فــرض عــى الســجناء َ
الســابقة .مل يكتــف النظــام بذلــك ،بــل َ
مبالغ
ِ
ِ
ً
ماليــة مرتفــة جدا ،وألزمهم بدفع أ كثر من نصــف مليون دينار (مليون
وثالمثائــة دوالر أمر يكــي) ،وذلــك بعــد أن ّ
وجهــت هلم النيابــة العامة
ً
ُّ
اخلليفيــة هتمــا بـ”افتعــال أعمــال الفــوىض والشــغب
والتمــرد داخــل
ّ
جمموعة أخرى من
املخصصــة إلقامــة النزالء” ،باإلضافــة إىل
املبــاين
ٍ
الهتم ،مهنا“ :إتالف ممتلكات عامة ،واالعتداء عىل الشرطة ،احلرق،
ومقاومة ّ
السلطات”.
ٌّ
يف تقر ير أصدرته يف مايو 2015م كل من منظمة “أمر يكيون من
أجــل الدميقراطية وحقوق اإلنســان يف البحر يــن” ،و”معهد البحر ين
للحقــوق والدميقراطيــة” ،و”مركــز البحر يــن حلقــوق اإلنســان” ،حتت

املفوض ّ
األمــم املتحــدة ،ومن خالل ّ
الســامي حلقوق اإلنســان،
ً
أبدت “القلق إزاء املعاملة القاســية للمعتقلني يف ســجن جو” ،داعيا
حتقيقات نز هية وســر يعة ّ
وفعالة ،لضمــان وصول ضحايا
إىل “إجــراء
ٍ
التعذيــب وســوء املعاملــة إىل احللــول املناســبة” ،ودعــت لتحقيــق”
نز يــه” يف تلــك األحــداث ،وحماكمــة املتورطني فهيــا .إال أن النظام مل
ً
يفعل شيئا من ذلك ،ومتادى يف االنهتاكات داخل السجون ،وأعلن
مــع الوقــت ّ
ّ
حتديــه للمفوضية ّ
والتحيز،
الســامية ،واهتمها بالتســييس
وانهتــى األمــر ،يف فبرايــر 2017م إىل إعــان املفوضيــة الســامية وقف
تعاوهنا مع حكومة آل خليفة يف جمال برنامج املساعدة التقنية.
عىل املدى القر يب؛ شــكلت أحداث ســجن جو يف العاشــر من
املقاومة من داخل الســجون ،مبا
مــارس 2015م؛ حافــزا إضافيــا عىل
ِ
يف ذلك االعتصام واإلضراب عن الطعام ،و إعالن االعتراض اجلدي
سوء املعاملة والتعذيب املمهنج ،وصوال إىل التخطيط لعمليات
عىل ِ
مستمرة من أجل “كسر قيود” السجن ،كما حصل يف يونيو من العام
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عنوان “من داخل جو :وحشية احلكومة يف سجن البحر ين املركزي”؛
أ كد أن “التعذيب اجلسدي ،ومنع ّالرعاية الطبية ،واال كتظاظ اهلائل؛
ً
الزال ســببا للفشــل املهنجــي لنظــام الســجون يف البحر يــن” .إال أن
بسالة السجناء كانت الوجه اآلخر يف هذا الفشل اخللييف ،وهو الوجه
الذي تؤكد عليه إفادات الســجناء يف هذا اإلصدار ،والســيما السلوك
املقاوم للسجناء الذين أضحوا شهداء الحقا.
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ً
ّ
التحرر الكبيرة
2016م يف ســجن احلوض اجلاف ،ووصوال إىل عملية
الــي ّ
تقدمهــا الشــهيد رضا الغســرة يف األول مــن ينايــر 2017م ،واليت
شــكلت منعطفا كبيرا يف تسلســل أحداث ســجن جو ،حيث أ كدت
ً
ً
ُ
زفرات الســجناء هنا أهنا مل تكن هواء ســاخنا يف املجهول ،بل شــعلة
من ّالرفض والتحدي الذي ال يعرف احلدود.
ُ
ســيكون ملــف الســجناء ،إذن ،حاضــرا عــى ّالدوام يف الشــعار
ّ
السيايس والوجدان الشعيب لثورة البحر ين ،وسيظل كذلك مؤشرا ثابتا
عىل املأزق اخللييف العميق ،واملتراكم .هؤالء الذين يصفهم املواطنون
َ
الثــورة تكثيفــا لعاملهــا املوضوعــي غيــر
بـ”تيجــان الوطــن”؛ مينحــون
القابل للنفاذ ،وهو ما يعين أن مضاعفة أعداد السجناء ،واإلمعان يف
َ
اإلشعار الثابت عىل حيو ِية الثورة
االنتقام مهنم؛ ســيكون عىل الدوام
ُ
والشــاهد
جانب آخر.
مــن جانب ،والضــرورة احلتميــة النتصارها من
ٍ
احلاســم عــى ذلــك هو ّالزخــم اهلائــل الذي ّ
تشــر بته ثــورة البحر ين،
ُّ
شــهداء اإلعدام :ســامي مشــيمع،
تفجر دماء
يف ذكرها السادســة؛ مع
ِ
وشــهداء احلر ية واملقاومة :رضا
عباس الســميع ،وعيل الســنكيس)،
ِ
الغسرة ،حممود حيىي ،ومصطىف عبد عيل.

ملحق
ّ
ّ
الشهيد ّ
السميع قبل أحداث مارس
نص خطاب
يف سياق توثيق األحداث املأساو ّية لسجن جو ،ومن أجل ْربط
األحــداث ببعضها البعض؛ من املهم تســجيل ّ
الن ّص الكامل للكلمة
ُّ
ّ
ّ
والتأمل يف
املصورة اليت ألقاها الشهيد السميع ،إلعادة اإلطالع علهيا
ُ َ ُ
تب وأليق من داخل فم التنني.
حمتواها الذي ك
وهي كالتايل:

“رب اشــرح يل صــدري ،و ّيســر يل أمــريْ ،
ّ
واحلــل عقــدة مــن
ِ
لساين يفقه قويل.
معكــم عبــاس مجيــل طاهــر الســميع ،عمــري  25ســنة ،أســكن

يف منطقــة الســنابس ،حاصــل عــى شــهادة البكالر يــوس يف التربية
الر ياضية .أعمل مدرس تربية بدنية يف إحدى املدارس اخلاصة.
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ال خيــى عليكــم أنين أحد املســهدفني يف قضية تفجير الديه ،أو
مبا ُيسمى بتفجير الشحي ،وتزامنا مع إصدار احلكم الظامل من املحمكة
ً
غير الشرعيةّ ،
أوجه خطابا أخو يا ،أمانة للقضية والتار يخ ولكم.
أرد ُت أن ّ
فقــد ّ
أوضــح بعض النقاط بشــكل موجــز ،قبل أن أبدأ

اخلطاب ،ألنين ّ
فصلهتا ســابقا ،و ميكنكم الرجــوع للمواقع اإللكترونية
لإلطالع علهيا:
◌النقطــة األو ىل :إننــا كعائلــة يف هذا الشــعب ،ترفض الظلم؛
ْ
مســهدفون منذ عشــرات الســنني ،وعالمة ذلك سفك دم
عمي الشهيد حسن طاهر السميع.
◌النقطة الثانية :إنين عىل الصعيد الشــخيص مسهتدف منذ
عــام 2008م ،فقــد ْاعتقلــت مع إخواين يف قضية ما ُتســمى
باحلجيــرة ،والهتمــة ّ
املوجهــة لنا يف مبــاين التعذيب هي إننا
نر يد أن نثأر لدم ّ
عمنا الشهيد.
◌النقطــة الثالثة :إنين مطارد منــذ بدء الثورة ،وكانت القضايا
ُتلفــق ّ
إيل ألهنــا (وقعــت) يف منطقــة ســكين ،وجــاء تلفيــق
قضيــة تفجيــر الديــه كســابقها مــن القضايــا امللفقــة من غير
دليل واحد.
ٍ

◌النقطــة السادســة :التعذيــب الوحــي والنفــي كان ال
يطاق ،وقد مت هتديد عائليت ،بل وتعدى األمر بهتديد حىت
املحامــن بفصلهــم و إيقاف عضو يهتم يف حال إنســحاهبم
من جلسات املحمكة.
بعد هذه النقاط؛ ّ
أوجه لكم هذا اخلطاب راجيا من اهلل سبحانه
وتعاىل الرضا والقبولّ ،
وتقبل اهلل أعمالنا بقبول حسن:
بسم اهلل الرمحن الرحمي:
“أحسب الناس أن ُيتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال ُيفتنون”.
ِ
آمنا باهلل صدق اهلل العيل العظمي.
إميــاين بــأن اهلل ســبحانه وتعــاىل اختــار ين يف هــذه القضيــة ْ
ألن
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◌النقطــة الرابعــة :بعد تفجير الديه كان البــد من احلكومة أن
ُتــريض أتباعهــا وأن ُتــريض دولــة اإلمــارات ملقتل الشــحي،
فكان البد من كبش فداءُ ،
وكنت أنا وأخويت وأبناء قر ييت،
وهذا بالفعل ما ّمت إخبارنا إياه يف غرف التعذيب.
ّ
◌النقطة اخلامسة :أخبروين يف غرف التعذيب أهنم سيلفقون
هتمــة تنفيــذ التفجيــر يل ألنــي كان مــن املفــروض  -يف
حساباهتم  -إنين قد ُص ّفيت ،ومبا أنه قد ُكتب يل عمر ّ
حلد
اآلن؛ فال بد من إلصاق هتمة القتل يل.
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ّ
راض
أ كــون حمــل اختبار ّوابتالء ،وأنا أمحد اهلل ســبحانه وتعاىل إنين ٍ
ّ
وثقــة عىل درب الشــهداء واملناضلني
عمــا اختــاره يل بــكل اطمئنان ٍ
الذيــن ّ
ضحــوا مــن أجل شــعو هبم وأوطاهنم وعــى درب النيب األ كرم
وآلــه الطيبــن ،وعىل هنج أيب عبداهلل احلســن وموقفه اخلالد يف يوم
عاشــوراء ،و إنــي ّ
أعولعىل اهلل ســبحانه وتعــاىل يف خاليص من هذه
ٌ
مكرمة ّ
ملكية وال ما شــابه،
املحنــة مبــا خيتــاره هو يل ،ال رأي دويل وال
مث بعزمكــم و إصراركــم واســتمراركم عــى هنــج احلــق ومقارعــة الظلــم
الذي البد من الشــعب ّكل الشــعب أن حيصد َ
مثار هذه التضحيات،
ُ
لســت خائفا بل مطمئنــا ّكل االطمئنان ّ
بــأن الدرب
و يعلــم اهلل أنــي
ُ
ّ
ّ
ســرت عليه هــو درب النضال ّ
األبدية واحلياة
لميوالســعادة
الس
الذي
ّ
السرمدية املتمثلة يف رىض اهلل واألخذ بأوامره واإلنهتاء عن نواهيه.
الشعب ّ
ُ
األيب؛ حتية لكم من أعماق قليب ،فلقد برهنمت للعامل
أهيا
ّ
شــعب ّ
ُ
ووفاء
حق
أنكم
امليادين
مجيع
يف
وثباتكم
بصمودكم
ه
كل
ٍ
ٍ
ال ُيــزم رغــم آلة القمع ورغــم التنكيل ،إال أنكم ثابتــون .حقا إنكم ال
ْتع َجزون َ
وسيعجزون ولن تعجزوا ،اهلل ناصركم.
مبواصلة النضال ،وجماهبة الظلم ،والثبات
أوصيكم يا أبناء شعيب
ِ
ّ
عــى ّ
الثورة ومســاندة
احلــق ،ووحــدة الصــف واإللتفاف حــول رمــوز
ِ
ّ
اجلمعيــات واحلــركات والتيــارات الــي تعمــل لصالح الشــعب ،ومن
ّ
دم ســقطت عىل تراب
قطرة
كل
أهداف الثورة وأهداف
أجــل حتقيــق
ِ
ِ
ٍ
هذه األرض.

ٌ
شهداء ثورتنا.
تشجيع لشبابنا ،هتافاتكم الثور ية البارزة صدى
ِ
ُ
شــرف الثــورة ،صرخاتكن ُّ
احلرائــر الثائــرة؛ ّ
ُ
هتــز الظامل،
أننت
أيهتــا
ٌ
ٌ
مشوخ و إباء.
تسديد وتوفيق ،وصمودكن
ودعائكن به
ّأيا الشباب؛ أنمت ُ
درع الثورة ،ضرباتكم ٌ
سهام لألعداء ،وبوعيكم

وبفكركــم وحراككــم وعز ميتكم وبكم تنتصر الثــورة ..فأوصيكم أحبيت
بتقــوى اهلل تعــاىل والورع عــن حمارمهّ ،
والر بط ما بــن العلم والعمل،
واجلهاد يف سبيل اهلل ،والوعي واإلستمرار ية يف تطو ير احلراك امليداين.
ّأيا اجلالدون؛ ما أنمت إال ضعفاء يف نظري .إصراركم يف التعذيب
ُ
ُ
دليل هو نتيجة إفالســكم ،رغم
دليــل هز ميتكــم .تلفيق الهتم من دون ٍ
حيرة من أمركــم ،وأنا ُ
أمارس حيايت
مطــارديت لثالث ســنوات وأنمت يف ٍ
الطبيعية رغم الظروف الصعبة املتشردة ،إال أنين أ ُ
كملت مشوار الدراسة
والعمل بتوفيق من اهلل تعاىل ،و إصرار ّ
وحتد ،حذرا بال خوف.
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عائلــي الكر ميــة؛ أعلم مــدى صبركم وصمودكــم و إطمئنانكم مبا
كتــب اهلل يل ولكــم ،وأن إمياين بقضييت هو ُ
نتــاج تربيتكم وتغذيتكم.
ُ
أرفع رأيس فخرا إنين أنتمي إليكم.
ُ
العمامئ الثائرة ،أنــم ُ
مواكب العزة
ركائز الثورة .حضوركم يف
أيهتــا
ِ
ٌ
ٌ
شــعار حلراك ثورتنا ،عباراتكم الثور ية ٌ
وســهام
وعي لشــبابنا
والكرامــة
ألعدائنا.
ُّ
وأمهــات الشــهداء؛ أنمت ُ
ُ
ُ
تقدمكــم يف امليادين
بــؤرة الثــورة،
آبــاء
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وهذا ما أويص به أبناء شعيب.
ً
ممــر ،واآلخــرة ُ
وأخيــرا ،اعلمــوا ّأيــا األعــزة ّأن ّالدنيــا ُ
دار ّ
دار مقر،
وعلينا ّ
التزود من الدنيا للحصد يف اآلخرة.
ً
وأخــم قــويل تذكيــرا لنفــي أوال ولكــم ّأيــا األحبــة هبــذه اآليــة
الكر مية:
بسم اهلل الرمحن الرحمي

ّ
“وقل اعملوا فسيرى ُ
وستردون إىل
اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون
عامل الغيب والشهادة ،فينبئكم مبا كنمت تعملون”ّ .
آمنا باهلل صدق
اهلل العيل العظمي.
وآخــر دعوانــا ان احلمدهلل رب العاملني وصل اهلل عىل حممد وآله
الطاهر ين”.

ملحق
كلمة الشهيد األستاذ (عباس السميع)
بسمه تعاىل
ّ
أوجه خطايب الثاين للشعب اإلمارايت الشقيق:
مل أشأ أن أوجه خطايب األول إىل أحد غير شعيب املظلوم بسنته
ّ
وشــيعته؛ فهــو أولو يــة لدي وهذا ال يعــي بأنين أقلل من شــأن أحد،
كما مل أرغب باســتعطاف أحد ألنين صاحب حق .لقد كان الشــعب
حاضــرا ّ
لدي وأنــا أ ّ
ً
كن لــه كل االحتــرام والتقدير،
اإلمــارايت الشــقيق
فقد كنت أر يد قياس ردود األفعال عىل خطايب األول ومث أبين علهيا
أخصصــه ّ
خطــايب هــذا الثــاين الــذي ّ
وأوجهــه إىل الشــعب اإلمارايت
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الشــقيق ،وذلــك قبــل ذهــايب إىل الزنزانــة االنفراديــة يف انتظــار تنفيذ
ُ
ّ
واملســيس الــذي ظ ِلمــت بــه ،ولبــراءة الذمة،
حكــم اإلعــدام اجلائــر
أرجــو منكــم كل الرجــاء أن تفهمــوا وتتيقنــوا بأنــي مناضــل من أجل
نيــل كافــة احلقوق لشــعيب املظلوم ،كمــا أنين أؤمن باحلراك الســلمي
البحت الذي تكفله كل األعراف والقوانني اإلهلية والدولية يف ســبيل
نيــل احلر يــة والعدالة واملســاواة .إن حراكي وحراك كافة أبناء شــعيب
ً
ً
ســلميا منذ بداية املطالبة باحلقوق املشــروعة و إىل
كان وال زال حراكا
اآلن ،فكنا نرمي الورود عىل عسكر السلطة يف الوقت الذي كانوا هم
يقابلوننا بآالت القمع اليت ال ترحم ،حيث استخدمت الرصاص احلي
والرصاص االنشطاري املحرم ً
دوليا والغازات السامة اخلانقة ،وغيرها
مــن أدوات القمع واإلرهاب اليت ســقط عــى إثرها عدد كبير من أبناء
شعيب بني قتيل وجر يح رغم هذه احلمالت القمعية اإلرهابية من قبل
متسك بسلميته اليت يؤمن هبا ً
الســلطة وعساكرها ،إال أن شعيب ّ
إميانا
ً
راســخا حالــه حال كل الشــعوب املناضلة من أجل احلر يــة والعدالة
والكرامــة للوصــول للدميقراطيــة احلقيقية لقد اهتمنــا باإلرهاب ،وعدم
والئنــا للوطن وأننا أصحاب أجنــدات خارجية وغيرها من األ كاذيب
واألالعيــب القذرة اليت ســلكهتا ومارســها الســلطة ،وذلــك من أجل
استعطاف أخواننا السنة الكرام ودغدغة مشاعرهم يف الوطن العر يب
احل َيل القذرة عىل بعض
واإلســامي ،ولألسف الشــديد انطلت هذه ِ
الذين ال يعرفون واقع البحر ين ،كما واســتفاد مهنا وعاظ الســاطني
وأصحــاب النفــوس الضعيفــة مــن املتمصلحني والطائفيــن لتحقيق

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،،
وصىل اهلل عىل حممد وآل بيته الطيبني الطاهر ين.
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مآر هبم الشــيطانية ،كما واســتفادت مهنا الســلطة احلاكمة ّ
جبر بعض
احلكومات اخلليجية والعربية للحصول عىل دعمها لألسف الشديد،
ً
حيث ّقدمت هذه احلكومات الدعم اللوجسيت والسيايس فضل عن
تكتف هذه األنظمة بذلك؛ بل قامت بإرســال
املادي واإلعالمي ،ومل
ِ
بعض مواطنهيا العسكر يني من أجل مقع أبناء شعيب املسامل املطالب
حبقوقــه املشــروعة حتت عنــوان “تطهيــر البلد” من اخلونــة والعمالء،
و هبــذا أؤكــد وأ كــرر بأنــي بــريء أنــا ومــن معــي بــراءة الذئــب من دم
يوســف ،واهلل عىل ما أقول شــهيد وهذا كتاب اهلل بني يدي واهلل خير
احلاكمني.

صور متنوعة
لداخل سجن “جو”
إلى جانب مشاهد
من إنتفاضة
مارس

ملحق
عينة من اإلفادات
بخط اليد

رسمات
تشبيهية لبعض
طرق التعذيب

