
1 | إفادة سجني الرأي يونس الناصري حول اضطرابات سجن جو املركزي في البحرين في شهر ابريل 2021

يوليو - 2021



 

إفادة سجني الرأي يونس الناصري حول اضطرابات سجن جو املركزي في البحرين 
في شهر ابريل 2021

أنا املعتقل في سجن جو املركزي بالبحرين يونس الناصري، أدون شهادتي هذه من (مبنى 15)، 
وأقسم أن أقول الواقع والحق.

(منتدى البحرين لحقوق اإلنسان – منظمة سالم للديمقراطية وحقوق اإلنسان)
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مقدمة

ينشــر كــل مــن مــنتدى البحــريــن لــحقوق اإلنــسان ومــنظمة ســالم لــلديــمقراطــية وحــقوق اإلنــسان، هــذه 
اإلفـادة املـطوَّلـة لـسجني الـرأي البحـريـني يـونـس الـناصـري، املحتجـز تـعسفيا فـي مـبنى (15) بـسجن 
جــو مــركــزي، والــتي تســلط الــضوء عــلى طــبيعة تــردي أوضــاع الــسجون ومــاحــدث مــن انــتهاكــات أثــناء 
االضـطرابـات الـتي حـدثـت فـي سـجن جـو بـأبـريـل املـاضـي، وهـي تـشمل الـعناويـن الـتالـية: نـبذة عـن 
ســـجني الـــرأي يـــونـــس الـــناصـــري، وضـــع الـــسجناء الـــسياســـيني بـــسجن جـــو املـــركـــزي، 
حـقيقة األوضـاع الـصحية، احـتجاج 15 أبـريـل فـي مـبنى 13، يـوم 17 أبـريـل الـدامـي، 
آثــار الــدمــاء فــي الجــدران وكــل مــكان، 8 أيــام وآثــار الجــروح والــكدمــات والــدمــاء الزالــت، 

النيابة العامة تفبرك األحداث وتزور الحقيقة.

مالحظة: تم توثيق هذه اإلفادة في 17/05/2021.

نبذة عن سجين الرأي يونس الناصري 

هــو يــونــس عــبد الــعزيــز مــنصور حســني أحــمد الــناصــري، مــن مــوالــيد: 28/03/1997م، تــم اعــتقالــه 
تـــعسفيا فـــي ٣١/١٠/٢٠١٨، ثـــم تـــعرض لـــلضرب املـــبرح واملـــعامـــلة الـــحاطـــة بـــالـــكرامـــة اإلنـــسانـــية فـــي 
مــــوقــــع االعــــتقال، بــــعد ذلــــك تــــعرض لــــالخــــتفاء القســــري ملــــدة عشــــرة أيــــام مــــن تــــاريــــخ اعــــتقالــــه لــــغايــــة 
0٩/١٠/٢٠١٨ عــــند نــــقله لــــسجن جــــو املــــركــــزي؛ حــــيث أخــــبر عــــائــــلتة أنــــه كــــان فــــي مــــبنى الــــتحقيقات 
الـــــجنائـــــية، وتـــــعرض خـــــالل تـــــلك الـــــفترة لشـــــتى أنـــــواع الـــــتعذيـــــب الجســـــدي والـــــنفسي ومـــــنها الـــــصعق 

الكهربائي والضرب املستمر والحرمان من النوم واإلجبار على الوقوف لساعات طويلة وغيره. 

فـي سـجن جـو املـركـزي تـعرض للحـرمـان مـن اإلتـصال ثـالث مـرات بسـبب قـيامـه بنشـر الـحقائـق حـول 
مــا يجــري عــليهم داخــل الــسجن مــن مــعامــلة ســيئة، ثــم تــك الــحكم عــليه فــي ٧ قــضايــا ســياســية بــما 

مجموعه ٢٤ سنة، والزالت هناك قضايا لم يُحكم فيها بعد.

قــبل اعــتقالــه تــعرض لــلمالحــقات األمــنية غــير الــقانــونــية ملــدة عــامــني، وتــم مــداهــمة مــنزل عــائــلته خــاللــها 
ألكــثر مــن ٢٠ مــرة بــشكل غــير قــانــونــي وعــنيف تــعامــلت الســلطات األمــنية خــاللــها بــقسوة مــع عــائــلته، 
كـــما تـــعرض اثـــنني مـــن إخـــوتـــه لـــالعـــتقال وهـــم مـــيرزا وعـــلي لـــلضغط عـــليه مـــن أجـــل تســـليم نـــفسه؛ ثـــم 

أفرجوا عنهم الحقا بعد ٤٠ يوما من االحتجاز التعسفي.
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وفيما يلي نص اإلفادة الكاملة لسجني الرأي يونس الناصري:

وضع السجناء السياسيين بسجن جو المركزي 

 يــتواجــد املــعتقلون الــسياســيون فــي ثــمانــية مــبانــي مــتفرقــة: املــبنى 7 مــخصص لــقيادات املــعارضــة، 
مـبنى 1 يـتواجـد فـيه الـسجناء املـحكومـون بـاإلعـدام، مـبنى 21 يـتواجـد فـيه أكـثر مـن 350 سـجني وهـو 
املــبنى الــذي فــيه اإلصــابــات بــفيروس كــورونــا املســتجد لــغايــة الــيوم، مــبنى 23 عــنبر 1 فــيه أكــثر مــن 
120 ســجني، ومــبانــي 12 و13 و14 هــي املــبانــي الــتي يــتواجــد فــيها أكــثر مــن 700 ســجني حــيث 
لـــهؤالء الـــنصيب األكـــبر مـــن الـــتضييق والتشـــديـــد األمـــني واالســـتهداف والحـــرمـــان مـــن الـــحقوق نـــظراً 
ألنـهم مـن أصـحاب األحـكام الـطويـلة، والـيوم أنـا وعـدد 70 سـجني مـن  الـسجناء الـسياسـيني نـتواجـد 
فـي مـبنى 15 (تـعارفـنا عـلى تـسميته نـحن الـسجناء بـوكـر الـتعذيـب)؛ حـيث تـم عـزلـنا عـن بـاقـي املـبانـي 
في السجن على خليفة األحداث األخيرة التي سببوها وتسببوا بها إدارة السجن ووزارة الداخلية.

هـناك مـبنى 22 الـذي يـتواجـد فـيها الـسجناء الـجنائـيون، وهـذا املـبنى هـو محـط (الـفبركـات اإلعـالمـية) 
إلدارة الـسجن؛ حـيث أن أبـواب الـزنـازيـن فـيه مـفتوحـة تـقريـبا طـوال الـيوم، ويـنعم سـجنائـه بـشيء مـن 
الـــكمالـــيات الـــتي ال تـــعطى ألحـــد فـــي بـــاقـــي مـــبانـــي الـــسجن إلـــى آخـــره، لـــذلـــك فـــي أي ظـــرف تـــمر بـــه 
اإلدارة تــقوم بــتصويــر ســجناء هــذا املــبنى لــحياكــة مســرحــياتــها اإلعــالمــية، وتــفتح لــهم أبــواب املــكان 
املــخصص لــلصالة والــصف املــخصص لــلدراســة لــترتــيب جــوالتــها اإلعــالمــية؛ وفــي حــال قــدوم أي وفــد 
ل فـي (مـبنى  ديـبلومـاسـي أو حـقوقـي أو مـا شـابـه فـإنَّ نـصيبه مـن الـزيـارة هـو الـواقـع الـحقوقـي املجـمَّ
22) ال املــبانــي األخــرى الــتي يــتواجــد فــيها ضــحايــا تــردي أوضــاع الــسجون والــتعذيــب مــن الــسجناء 

السياسيني.

حقيقة األوضاع الصحية 

فــيما يــخص الــوضــع الــصحي فــي الــسجن فــي الــسنوات األخــيرة لــن أتــطرق لــتفاصــيل وفــاة ضــحايــا 
الـتعذيـب وسـوء املـعامـلة أو الحـرمـان مـن الـعالج والـتي تـعرفـون تـفاصـيلها مـثل قـضايـا: محـمد مـشيمع، 
محـمد سـهوان، عـباس مـال اهلل، وغـيرهـم مـمن خـرج مـن سـجن محـمال بـاألمـراض الـكثير الـكثير وآخـر 

صور ضحايا الحرمان املتعمد من العالج ومضاعفاته وفاة الشاب سيد كاظم السهالوي.

سـأركـز سـريـًعا عـلى مـا نـحن فـيه الـيوم مـن وضـع صـحي كـارثـي أكـثر وأكـثر مـن ذي قـبل؛ حـيث ظـهور 
األورام فــي عــدد مــن الــسجناء وكــأنــها نــزالت بــرد عــاديــة؛ ال يــتم التحــرك إلنــقاذ فــعلي لــلمصابــني بــها، 
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ومــــثال عــــلى ذلــــك مــــعانــــاة األخ حســــني السهــــالوي الــــيوم وغــــيره الــــكثير. كــــما ال زالــــت حــــالــــة الــــتأخــــر 
ومـــمطالـــة الـــعالج ســـاريـــة عـــلى الجـــميع والـــتي نـــال نـــصيبها أخـــيرا انـــفجار لـــلدودة الـــزائـــدة فـــي مـــعدة 
الــسجني حســني الــبياع، ونــقل لــلعنايــة الــفائــقة الــسجني محــمد الــدعــسكي (صــدر قــرار بــاإلفــراج عــنه 
الحـقا) بـعد مـطالـبات حـثيثة لـزمـالئـه بـالـسجن دامـت ألكـثر مـن 9 أيـام لـنقله مـن دون اسـتجابـة؛ عـلما 
أن الــدعــسكي نــقل للمســتشفى بســبب مــماطــالت ســابــقة، إضــافــة ملــن ســاء وضــعهم الــصحي بســبب 

آالم القلب التي أصابتهم مثل: منصور خلف وحسني مهدي وجعفر الجمري. 

هـذا فـضال عـن األمـراض الجـلديـة والـباطـنية والـبصريـة الـتي يـكاد ال يخـلو مـن أحـدهـا سـجني واحـد، 
وصــوال إلــى تــفشي وبــاء كــورونــا األخــير فــي الــسجن، ومــن ثــم  وفــاة ضــحية اإلهــمال الــطبي املــتعمد 

عباس مال اهلل؛ نتيجة للمماطلة واالستهتار الواضح بأرواحنا ونحن مكبلني خلف أسوار املوت.

احتجاج 17 أبريل في مبنى 13 

كــــل هــــذه الــــتراكــــمات جــــعلت التحــــرك إليــــصال صــــوتــــنا إلــــى خــــارج هــــذه األســــوار أمــــرا حــــتميا، فــــبعد 
وصـــــول نـــــبأ وفـــــاة عـــــباس مـــــال اهلل كـــــنا نـــــحن فـــــي مـــــبنى 13 محـــــرومـــــني ملـــــدة أســـــبوع مـــــن الـــــتشمس 
واالتـصال لـتغييب صـوتـنا الـذي كـان ينشـر تـفاصـيل كـارثـة كـورنـا فـي الـسجن. فـي الـيوم الـتالـي لـوفـاة 
عـباس مـال اهلل خـرج الـسجناء فـي زنـزانـة 8 لـلممر وقـالـوا لـن نـقبل أن تـغلق عـلينا أبـواب الـزنـازيـن بـعد 
الـيوم حـيث املـوت الـحتمي ألي حـالـة طـارئـة أو املـرض املـرافـق لـه طـوال حـياتـه، وخـرجـت زنـزانـة 3 مـعهم 

بعد أسبوع تقريبا حيث سمحت لهم الفرصة، مطالبني بثالثة مطالب رئيسية:

أوال: محاسبة املتورطني واملتسببني في وفاة مال اهلل.•

ثانيا: اإلفراج الفوري عنا فنحن معتقلو رأي.•

ثــالــثا: لــحني الــرجــوع إلــى جــهة مــختصة فــي مــوضــوع اإلفــراج واقــرار اإلدارة بتحــمل مــسؤولــية مــا •
يجـري مـن أوضـاع صـحية كـارثـية فـي الـسجن لـنا، عـدم إغـالق أبـواب الـزنـازيـن فـي الـعنابـر كـما هـو 

الجاري في مبنى 22.	

		
تـــم رفـــض املـــطالـــب بـــل والتهـــديـــد والـــوعـــيد فـــرفـــض الـــسجناء الـــدخـــول لـــلزنـــازيـــن مـــطالـــبني بـــمقابـــلة جـــهة 
مــــسؤولــــة غــــير اإلدارة املــــتورطــــة فــــي كــــل مــــا يجــــري لــــكنهم لــــم يــــتعاطــــوا مــــع األمــــر بجــــّديــــة، بــــل كــــانــــوا 

يتراودون طيلة 11 يوم مّدة االعتصام إما للتهديد أو للمماطلة أكثر.
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بـــقي الـــسجناء مـــحتجني بســـلمية حـــتى الـــرمـــق األخـــير أثـــناء فـــترة االعـــتصام، ثـــم تـــم تـــحويـــل حـــالـــتني 
للســلمانــية مــن عــنبرنــا كــانــوا يــعانــون مــن آالم فــي الــقلب مــنذ فــترة ولــوال ضــغط الشــباب ملــا تــم نــقلهم، 
ضـــغطت اإلدارة بـــطرق مـــختلفة مـــن الحـــرمـــان مـــن األدويـــة حـــيث تـــعّمدت عـــدم إدخـــال االدويـــة لـــلعنبر 
ألســـبوعـــني مـــما تســـبب فـــي حـــاالت ارهـــاق شـــديـــدة لـــدى بـــعض مـــرضـــى الـــسكلر والـــسكري والـــضغط 

والقلب متجاهلة بذلك أدنى قواعد اإلنسانية. 

يوم 17 أبريل الدامي 

ظهـــر الســـبت 17 أبـــريـــل أثـــناء إنـــهاء صـــالة الظهـــريـــن تـــم إغـــالق املـــمر؛ لـــنفاجئ بـــرؤيـــة قـــوات أمـــنية 
بــأعــداد كــبيرة مــما يــسمى ب "قــوات ســافــرة الــشغب" يــرافــقهم عــدد مــن الــضباط بــالــرتــب الــعسكريــة 
املــختلفة مــن إدراة الــسجن ويــبدو حــتى مــن وزارة الــداخــلية، تــواجــد فــي مــبنانــا وأشــرف عــلى عــملية 
الـقمع والـتنكيل كـل مـن: عـبدالسـالم الـعريـفي مـديـر الـسجون، وهـشام الـزيـانـي مـديـر الـسجن، والـرائـد 
ســعود فــالح والــنقيب أحــمد الــعمادي وآخــرون. بــدأت عــملية الــقمع والــضرب للشــباب املــعتصمني فــي 
املـــمر فـــقرعـــنا أبـــواب الـــزنـــازيـــن وهـــتفنا بـــالـــتكبيرات رفـــضاً ملـــا يجـــري عـــلى إخـــوتـــنا مـــن تـــنكيل وضـــرب 
فـكانـوا يـأتـون لـنا الـضباط وقـوات سـافـرة ويهـددونـنا مـن نـوافـذ األبـواب "سـنكمل ونـدخـل لـكم الـزنـازيـن" 

وكانوا يشتموننا ويقومون بحركات وضيعة بأديهم ويهددوننا "بنقتلكم".

مــما زاد فــي غــضبنا ولــم يــرهــب أحــد ولشــدة مــا رأى الشــباب فــي الــزنــازيــن مــن تــنكيل حــاقــد يجــري 
عــلى إخــوتــنا فــي املــمر قــمنا بــرمــي عــلب مــزيــل الــعرق والــشامــبو وســكب املــياه فــقط لــتخفيف الــضغط 
عـــلى الـــسجناء الـــذيـــن يـــضربـــون فـــي املـــمر، دقـــائـــق وتـــم أخـــذ جـــميع املـــعتصمني مـــن داخـــل زنـــزانـــة 8 
بـــالـــضرب والـــركـــل والـــتنكيل. امتلئ الـــعنبر بـــدمـــاء الـــسجناء ورأيـــناهـــم يخـــرجـــونـــهم مـــن الـــعنبر بـــال أي 
رحـــمة، األبـــواب ال زالـــت تـــطرق بـــقوة احـــتجاجـــا عـــلى مـــا يجـــري، بـــعد ثـــوانـــي مـــعدودة تجـــمعت قـــوات 
الـــشغب والـــنقيب الـــعمادي وعـــدد مـــن الـــضباط عـــند بـــاب زنـــزانـــة 11 فـــتحوا نـــافـــذة الـــباب ورمـــوا قـــنبلة 
صــوتــية ثــم فــتحوا الــباب وحــاولــوا الــدخــول ولــكن املــعتقلني بــالــزنــزانــة قــاومــوهــم بــما يســتطيعون حــتى 
مـــنعوهـــم مـــن الـــدخـــول؛ فـــرمـــوا 5 قـــنابـــل صـــوتـــية داخـــل الـــزنـــزانـــة الـــواحـــدة تـــلو األخـــرى وبـــعدمـــا مـــلئت 
الـزنـازنـة بـدخـال الـقنابـل الـصوتـية وزذاذ الـفلفل الـذي كـانـوا يـطلقونـه اضـطروا لـلتراجـع فـتقدم الـضابـط 
املـسؤول وأقـسم بـأن ال يـلمس أحـد بـأذى طـالـبا خـروج الشـباب مـن الـزنـزانـة واحـدا واحـد، فخـرج أحـد 
الشـباب ورأيـنا نـحن مـن نـوافـذ أبـواب الـزنـازيـن كـيف تـالقـفوه الـقوات املـهاجـمة حـيث لـم تـلمس قـدمـاه 
األرض والـكل فـيهم يـنهال عـليه بـالـضرب والـركـل. رفـض الـسجناء بـعد ذلـك الخـروج مـن الـزنـزانـة بـدايـة، 
وقـــالـــوا لـــلضابـــط "نـــحن فـــي زنـــزانـــتنا: مـــاذا تـــريـــد مـــنا؟، أنـــتم أخـــرجـــوا وأغـــلقوا الـــباب، لـــن نخـــرج مـــن 
زنـــزانـــتنا وقـــد رأيـــنا مـــا فـــعلتومـــه تـــواً بـــأخـــوتـــنا". ولـــكن بـــعد قـــسمه وحـــلفه، اســـتجابـــوا لـــطلب دخـــولـــهم، 
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فــــدخــــلت الــــقوات بحــــركــــة مــــباغــــتة ســــريــــعة وواصــــلوا ضــــرب الــــسجناء حــــتى أصــــيب ســــعيد عــــبداإلمــــام 
بـإصـابـات كـثيرة وإحـداهـم فـي عـينه وأغـمي عـليه وأصـيب صـادق الـعلوانـي وسـيدعـلوي الـوداعـي فـي 

جميع أنحاء جسدهم بإصابات متفرقة. 

أخـــذوهـــم خـــارج الـــزنـــزانـــة ورأى جـــميع مـــن فـــي الـــزنـــازيـــن ورأيـــت بـــأّم عـــيني ســـيد عـــلوي وهـــو يـــضرب 
بـــوحـــشية والـــدمـــاء تـــغطيه وهـــو جـــالـــس يـــغطي رأســـه بـــيديـــه، أخـــذونـــا جـــميعاً الـــى مـــكتب املـــراجـــعة فـــي 
الــسجن حــيث وجــبات الــضرب تــزداد هــناك والشــتم ال يــتوقــف ثــم أركــبونــا بــباصــات لــنقلهم ملــبنى 15. 
وفـي الـباصـات تـعرضـنا لـجولـة أخـرى مـن الـتعامـل الـوحـشي والـقاسـي، وكـان احـد رجـال األمـن واسـمه 
أحـمد فـريـح يـغني بـالـقول "بـندعـس عـلى الـشيعة"، وطـالـبًا مـن الـسجني عـلي مهـدي وضـع حـذائـه فـي 
فـمه؛ فـرفـض وهـو مـكبل ومـرمـي عـلى صـدره؛ فـانـهال عـليه بـالـضرب فـيما الـنصيب األكـبر مـن وجـبات 
الـــتنكيل والـــضرب وجهـــت لـــلسيد عـــلوي الـــوداعـــي حـــيث كســـرت نـــظارتـــه وال زال إلـــى الـــيوم بـــال نـــظارة؛ 
حـيث أصـيبت إحـدى عـينيه ورأسـه وجـميع أنـحاء جسـده بـضربـات خـطيرة وبـقي بـدائـه حـتى الـتئمت 

الجروح بنفسها وبقيت آالماها. 

دفـعت زنـزانـة 11 ضـريـبة عـدم الـدخـول لـباقـي الـزنـازيـن والـتنكيل بـنا؛ حـيث غـيرت رأي الـقائـمني عـلى 
الــعملية األمــنية املــشؤومــة وتحــملت الــتعبعات لــتكفي الجــميع مــن حــلقة اإلجــرام املخــطط لــها فــي ذلــك 

اليوم. 

آثار الدماء في الجدران وكل مكان 

انـــقضى ظهـــر ذلـــك الـــيوم، وبـــقيت آثـــار الجـــريـــمة فـــي كـــل مـــكان؛ فـــالـــدمـــاء مـــوزعـــة عـــلى الجـــدران وفـــي 
املـــــمر وفـــــي كـــــل مـــــكان. نـــــقل الـــــسجناء إلـــــى مـــــبنى 15 (الـــــوكـــــر) والقـــــوا مـــــا القـــــوا هـــــناك مـــــن نـــــتكيل؛ 
وســـأتـــطرق إلـــى مـــا جـــرى فـــي هـــذا املـــبنى الحـــقا. مـــنعنا مـــن الـــفطور واملـــاء فـــي الـــيوم األول، ودخـــلت 
"قـــوات ســـافـــرة الـــشغب" مـــعها جـــمع مـــن أفـــراد األدلـــة الـــجنائـــية وعـــدد مـــن الـــضباط لـــيواصـــلوا حـــياكـــة 
مســــرحــــيتهم؛ فــــقام الــــسجناء بــــطرق األبــــواب والــــتكبير اســــتنكارا لــــكل مــــا جــــرى ويجــــري حــــتى وقــــت 
انـسحابـهم. مـنعنا أيـضا مـن وجـبة الـسحور واملـاء فـي الـيوم األول ولـم يـدخـل أي أحـد إلـى عـنبرنـا ملـدة 
يــومــني؛ فحــرمــنا مــن املــاء والــطعام طــوال هــذيــن الــيومــني وكــنا حــينها نــقتصر فــي اإلفــطار عــلى قــطعة 
واحــدة مــن الــبسكويــت لــكل مــنا وفــي الــسحور كــذلــك لــشح طــعام بــرادة الــسجن حــينها فــي الــزنــازيــن، 
ونشــــرب املــــاء مــــن صــــنبور الحــــمام وقــــد تــــعمدوا إغــــالقــــه وإغــــالق الــــتكييف فــــترات طــــويــــلة، وفــــي الــــيوم 
الــثالــث ســمح لــنا بــاملــاء ولــكن تــعمدت اإلدارة اســتجالب احــد املــعذبــني (بــيسية) مــن الــجالــية األســيويــة 
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لـتوزيـع الـطعام فـرفـضنا اسـتالم الـفطور دخـلنا فـي إضـراب عـن الـطعام مـطالـبني بـإرجـاع أخـوتـنا مـن 
مبننى  15(الوكر) مصيرهم. ولكن اإلدارة واصلت تعنتها بل وكانت ترسل التهديدات تواليا لنا.

8 أيام وآثار الجروح والكدمات والدماء الزالت 

بـــعد 5 أيـــام مـــن الـــواقـــعة واإلضـــراب ســـقط الـــسجني املـــصاب بـــالـــقلب جـــعفر الجـــمري فـــتم نـــقله إلـــى 
السـلمانـية بـعد أن تـأكـدوا مـن حـالـته الحـرجـة وفـي ذات الـوقـت سـقط محـمد هـادي لـكنه رفـض الـعالج 

فتم نقله فورا إلى مبنى 15 مع زمالئه.

فـي الـيوم الـتالـي املـوافـق يـوم الخـميس 22 أبـريـل بـعد صـالة الظهـر سـاءت حـالـتي وبـعد قـرابـة الـساعـة 
تـــم نـــقلي إلـــى الـــعيادة وتـــم فـــحصي حـــيث لـــم يـــكن نـــبضي والـــسكر طـــبيعيا وكـــان ضـــغطي وحـــرارتـــي 
مــرتــفعان فــتم أخــذ مــسحة فــحص كــورونــا مــني وبــعدهــا رفــضت الــعالج مــطالــبا بــالــكشف عــن مــصير 
أخـوتـي، تـم عـزلـي فـي مـبنى 6 مـع سـجناء آسـيويـن ملـدة يـومـني عـلى الـرغـم مـن ظـهور نـتيجتي بـأنـي 
غــير مــصاب، خــالل هــذيــن الــيومــني قــابــلني أكــثر مــن مــالزم الــبعض يــرُغّـِـب والــبعض اآلخــر يهــدد ألفــك 
إضــرابــي وآخــرهــم جــاء لــي بــتعنت قــائــال لــن تــعود لــلمبنى حــتى تــفك اإلضــراب فــقتل لــه "لــو أمــوت". 
وعــلمت حــينها أن عــزلــي اآلن مــحاولــة لــتليني مــوقــفي وعــقوبــة لــثنيي عــن اإلضــراب. األهــم، تــم وعــدي 
فجـر الـيوم الـتالـي بـأخـذي فـورا لـإلطـمئنان عـلى إخـوانـي فـي مـبنى 15 مـقابـل فـكي لـإلضـراب وبـعد 
عـّدة أمـور تـم نـقلي وعـزلـي مـع اإلخـوة فـي املـبنى فجـر ذلـك الـيوم. الـتقيت بـالـسجناء وهـم فـي حـال ال 
تـــتمنى أن تـــرى بـــها حـــتى الـــعدو عـــلى رغـــم مـــرور 8 أيـــام عـــلى تـــواجـــدهـــم فـــي مـــبنى 15 إال أن آثـــار 
الجـــروح والـــكدمـــات والـــدمـــاء ال زالـــت واضـــحة فـــي أجـــسادهـــم مـــن أثـــر الـــدمـــاء. حـــني وصـــولـــي لـــوكـــر 
الــتعذيــب كــانــوا لــلتو قــد أحــضروا لــلبعض مــالبــس، أي بــعد 8 أيــام ظــلوا فــيها بــمالبــس املــليئة بــالــدمــاء 

وبال استحمام، قال لي اإلخوة كل ما جرى عليهم. 

مـنذ وقـت الـحادثـة إلـى وصـولـهم لـوكـر الـتعذيـب بـمبنى 15 نـام الـسجناء بـالـقيود واألفـاكـر طـوال يـومـني 
وبـــال أغـــطية أو فـــراش، بـــعد يـــومـــني تـــم جـــلب األغـــطية والـــفراش ولـــكن ظـــل الشـــباب إلـــى بـــعد 6 أيـــام 
بــالــقيود واألفــاكــر وإلــى 8 أيــام بــمالبــسهم دائــهم. بــعد حــوالــي 10 أيــام أو أكــثر مــن الــواقــعة حــضرت 
الـنيابـة الـعامـة لـعرض الشـباب عـليها فـي مـبنى الـزيـارات فـرفـض الشـباب، حـيث ال أمـان مـن تـعرض 
أي أحــد يخــرج مــن الــوكــر لــلتعذيــب والــتنكيل ثــانــية وحــيث ال مــصداقــية وأمــانــة أصــال لــلنيابــة الــعامــة 
الـتي تـجاهـلت الـرسـائـل واالتـصاالت املـوجـهة لـها مـنذ أول يـوم العـتصام الـسجناء وإلـى يـوم الـحادثـة 

وأتت اآلن فقط إلدانة السجناء املحتجني. 
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تـفاجـئت أيـضا أنـهم أتـوا لـي كـباقـي الشـباب أكـثر مـن 3 مـرات لـعرضـي عـلى وكـيل الـنيابـة فـرفـضت 
طـالـبا حـضور املـحامـي وفـي املـرة األخـيرة أتـى وكـيل الـنيابـة إلـى املـبنى فـي مـكتب الـضابـط وسـألـني 
املــالزم أمــامــه عــن ســبب رفــضي فــأجــبته أريــد مــقابــلة املــحامــي أوال وقــد قــلت لــكم ذلــك أكــثر مــن مــرة 
ولـكن إذا كـانـت اإلدارة تـمانـع ذلـك لـيس عـندي مـانـع مـن مـقابـلة الـنيابـة، كـنت أريـد اتـمام الـحجة عـليهم 
فـقط وال أعـلم هـل سيقحـمونـي فـي الـقضية أيـضا مـع الـسجناء أمـا مـاذا فـفصول مسـرحـيتهم مـلخبطة 

جدا. 

النيابة العامة تفبرك األحداث وتزور الحقيقة 

بــــعد وعــــود حــــثيثة مــــن وكــــالء الــــنيابــــة واإلدارة بــــعدم الــــتعرض ألحــــد ضــــمان ســــالمــــة الشــــباب ذهــــبت 
مجــموعــة مــن الشــباب وقــابــلت الــنيابــة، وكــان الــتركــيز فــي تــحقيق وكــالء الــنيابــة عــلى تجــميع اعــترافــات 
عـلى بـعض الشـباب عـبر الـتعرف عـليهم مـن مـقاطـع فـيديـو مـقتعطة عـلى ثـوانـي قـصيرة جـدا وإدانـتهم 
بـها، طـالـب الجـميع الـنيابـة بـعرض جـميع الـفيديـوات والـتصويـر الـكامـل وعـدم اقـتطاع الـحقيقة الـكارثـية 

التي تعرضوا لها مقاطع دافعوا بها عن أنفسهم ويتم استعمالها إلدانتهم أسفا.

الـــنيابـــة واصـــلت صـــياغـــة مســـرحـــيتها وقـــالـــت الـــصالحـــية ألخـــذ الـــفيديـــوات كـــامـــلة لـــدى وحـــدة الـــتحقيق 
الـخاصـة، األخـرى الـتي قـدمـت لـتواصـل فـصول املسـرحـية وتـحقق بـذات الـنفس الـذي تـحقق بـه الـنيابـة 
وأخـــيرا عـــرض بـــعض الشـــباب بـــعد أســـبوعـــني تـــقريـــبا مـــن الـــحادثـــة عـــلى الـــطبيب الشـــرعـــي الـــذي لـــم 
يـضف شـيئًا جـديـد ولـم يـطالـب حـتى بـنقلهم ألخـذ الـعالج املـناسـب. وآخـرًا قـدوم عـدد مـن األشـخاص 
عـرفـوا نـفسهم أنـهم تـابـعني لـلتظلمات لـيكملوا فـصول املسـرحـية الـتي بـدأوهـا جـميعا، وفـقوا عـن زنـزانـة 
أو زنـزانـتني وفـي سـاحـة الـسجن، وقـفوا كـذلـك عـلى عـجالـة مـن أمـرهـم ولـكي يـحصلوا عـلى الـتصويـر 

الذي نشروه كما سمعنا مؤخرًا. 

ال زلـت وال زال أخـوتـي مـعزلـون فـي وكـر الـتعذيـب مـبنى 15 لـسنا فـي مـأمـن مـن أي انـتقام فـي األيـام 
الــقادمــة وقــد ملــسنا شــيئا مــنهم فــي األيــام الــفائــتة عــبر نــقل الــبعض لــإلنــفرادي وتــقييد شــباب إحــدى 

الزنزانات ورشهم بالفلفل مرة أخرى وتركهم بالقيود لثالثة أيام وغيرها من االنتهاكات االنتقامية. 

نـــحن مـــؤمـــنون كـــل اإليـــمان بـــأن اســـتمرار الحـــراك املـــطلبي وتســـليط الـــضوء عـــلى واقـــع املـــعتقلني هـــو 
الضمانة لسالمتنا وعدم االنتقام منا.

"انتهى"
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