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لقد فعلوها ،جعلوا احلكاية كلها هم
ال نعــرف حكايــة الســاعات األخــرة مــن حكايــة عبــاس الســميع
ورفيقيــه ســامي مشــيمع وعــي الســنكيس ،ف «املحكــوم باإلعــدام
ال حكايــة لــه» كــا خيربنــا األديــب الــرويس دوستويفســكي (- 1821
 )1881الــذي ُحكــم عليــه باإلعــدام بســبب أفــكاره السياســية ،لكــن يف
اللحظــات األخــرة مــن تنفيــذ احلكــم ،تــم حتويلهــا إىل عقوبــة أخــف،
فعــاد ليحكــي لنــا حكايــة املحكــوم باإلعــدام يف روايتــه (األبلــه) يقــول
«أمــا يف حالــة اإلعــدام فهــم حيرمونــك متامــا مــن تلــك البقيــة الباقيــة مــن
األمــل التــي ختفــف وقــع املــوت عــى نفســك عــرات املــرات فاليقــن
عــن أنــك لــن تفلــت مــن حكــم اإلعــدام هــو ذاتــه العــذاب الــذي ليــس
بعــده عــذاب».
مل يتوفــر امللــك الــذي صــادق عــى قــرار إعــدام عبــاس وســامي وعــي،
عــى مناقبيــة ،لتحيــي فيهــم شــيئا مــن أمــل العفــو أو التخفيــف أو
اإليقــاف ،كان أدنــى مــن ذلــك ،وكانــوا أعــى فصعــدوا بحكايتهــم.
(حكايــة اإلعــدام) تلــك هــي املهمــة التــي يريدنــا عبــاس ورفيقــاه أن
ننجزهــا ،أن نحكــي القصــة ،أن نــروي مــا كان يعتمــل يف أرواحهــم
وخميلتهــم ،أن نُنــزل إىل األرض القصــة التــي صعــدوا هبــا إىل الســاء ،أن
نتخيــل كيــف أخذوهــم؟ وكيــف أوقفوهــم؟ وكيــف وجهــوا أســلحة
املــوت إىل وجوههــم؟ ومــاذا أذاقوهــم مــن ذل االنتقــام؟ وكيــف تلقــت
قلوهبــم الرهيفــة رصاصــات احلقــد؟ كيــف نطقــوا آخــر كلامهتــم؟ كيــف
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وجهــوا نظرهــم إىل القــايض الــذي حــر قتلهــم؟ كيــف أدار رجــل
الديــن خجلــه وهــو يعظهــم؟ وكيــف حــرت صــور أمهاهتــم يف
خميلتهــم األخــرة؟ وهــل كانــوا مطمئنــن إىل أننــا مؤمتنــون عــى رســالة
دمهــم؟
لقــد تركــوا لنــا مــن ســرهم وقصصهــم ورســائلهم مــا يســاعدنا لبنــاء
احلكايــة التــي مل تصلنــا ،لنكمــل فراغــات حكايتهــم األســطورية ،هكــذا
ُيلهــم البطــل حكايــة إعدامــه ،وكأنــه ُينزهلــا مــن الســاء يف قلــوب مــن
يؤمنــون برســالته .وتلــك إحــدى مفارقــات الشــهيد ،هــو قــادر أن ُيوحــي
بحكايتــه حتــى لــو مل تُتــح لــه فرصــة الــرد ،ذلــك ألنــه ُيوهــب حيــاة وال
ُيعــدم حيــاة حتــى لــو قــى باإلعــدام.
لقــد منحتهــم هــذه الشــهادة حيــاة أخــرى وحكايــة اســتثنائية ،ولــكأن
(اإلعــدام) الســيايس يف ســياق احلــراك البحرينــي كرامــة تُدخــر حلظتهــا
ألصحــاب قادريــن عــى أن جيعلــوا منهــا تارخيــا وطنيــا ال ُينســى ،لقــد
تأخــرت هــذه اللحظــة عرشيــن عامــا ،وعــى الرغــم مــن قســوة األحداث
منــذ  14فربايــر ،2011فإهنــا مل تــأت ،وبقيــت مدخــرة ومظنونــ ًا هبــا،
حتــى نزلــت وكأهنــا هبــة ربانيــة عــى ثالثــة شــبان ،صنعــوا مــن خالهلــا
أســطورة ينقصهــا يشء مــن الواقــع ال يشء مــن اخليــال ،لكأهنــا طقــس
فــداء ،واملفــدى وطــن.
لســان حــال كل شــهيد للقنــاص الــذي كان يطلــق باســم امللك« :ســأصري
يومــا فكــرة ال ســيف حيملها»(حممــود درويــش) .لقــد صــاروا فكــرة
وحكايــة وأمثولــة ،بقــوة قضيتهــم وبخطابــات أمهاهتــم التــي أجــادت
متثيــل شــهادة األبنــاء والنطــق باســم هــذه الشــهادة بقــوة خارقــة.
تزورهــا،
لقــد غــدوا حكايــة ال يمكــن لــكل أجهــزة إعــام الســلطة أن ّ
بــكل هــذه احلشــود الشــعبية التــي اصطفــت يف طوابــر ال هنايــة هلــا وهــي
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تقــدم العــزاء ألهــايل الشــهداء ،لقــد فهمــوا الفكــرة ،وعرفــوا أهنــم يقفــون
ليث ّبتــوا احلكايــة يف التاريــخ ،إهنــم بوقوفهــم يثبتــون مــا تريــد الســلطة أن
تدمــره ،ويكــرون مــا تريــد الســلطة أن تفرضــه.
لقــد فعلوهــا ،جعلــوا احلكايــة كلهــا هــم ،أولئــك املحكومــون باحليــاة
األبديــة.
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تتقلـب يف جـوف الليـل ،مل تكـن تلك الليلـة األصعب فقـط ،لكنها كانت
األطـول ،األكثـر وجعـ ًا مـن كل ليـايل الفـراق ،إهنـا أم البنين بلا منـازع،
لكنهـا اليـوم أم الشـهيد ،هـذا مـا تريـد أن يتـم مناداهتـا بـه :أم الشـهيد
وإخوتـه األربعـة املعتقلين.
تقول«:عــدت مــن الزيــارة األخــرة ،تعمــدت تنظيــف املنــزل ّ
عــل
تفكــري يشــت عــن التفكــر يف عبــاس ،حاولــت النــوم ليــاً ،لكــن
النــوم كان آخــر مــا قــد يــزورين يف تلــك الليلــة ،بقيــت أتقلــب عــى الرسير
فيحــرين طيــف عبــاس ،أراه مك ّبــل اليديــن ،مصفـ ّـر الوجــه ،جزعـ ًا مــن
رهبــة املــوت ،فتتســاقط دمعتــي رغ ـ ًا عنــي ،حتــى إذا مــا أقبــل النهــار،
رحــل هــو ،رحــل عبــاس آخــذ ًا منــي اجلــزء الــذي كان فقــط لــه ،رحــل
خمضبـ ًا بدمــه ،رحــل بأربــع رصاصـ ٍ
ـات يف قلبــه ،لــو عرفــت الرصاصــات
ّ
قلبــه مــا خرقتــه ،كــا خرقــت روحــي»
عــاد قميــص عبــاس لكــن ليــس لبشــارة عودتــه ،بــل لبشــارة رحيلــه
األبــدي ،رحيلــه املهيــب ،الطويــل ،العظيــم ،رحيلــه الباقــي أبــد ًا.

العقاب ليس شخص ًيا
ورد االتصــال مــن ســجن جــو صبيحــة يــوم الســبت الســاعة الســابعة
والنصــف صباح ـ ًا ،أخــروا العائلــة باحلضــور لزيــارة خاصــة إىل عبــاس
يف الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــر ًا ،كذلــك تلقــت الدعــوة عائلتــي
ســامي مشــيمع وعــي الســنكيس بأوقــات متتابعــة ،الزيــارة كانــت ظهــرة
اليــوم نفســه ،مــع حتديــد مــن حيــق لــه احلضــور للزيــارة مكتفــن بــاألب،
واألم ،واإلخــوة واألخــوات ،وال يشــمل ذلــك األخــوال واألعــام كام يف
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الزيــارات االعتياديــة ،اعتقــدت والدتــه أهنــا الزيــارة التــي طلبهــا الشــهيد
للقــاء أصدقائــه ،لكنهــم أخربوهــا أهنــا لألهــل فقــط.
يف املوعــد املحــدد كانــت العائلــة تتجــه نحــو ســجن جــو ،بقلـ ٍ
ـوب راجفــة
غــر مطمئنــة ،التوقيــت غريــب ،واألجــواء غريبــة ،والطريــق بــدا طويـ ً
ا
مثــل حزهنــم الطويــل ،وصلــوا حتــى احلاجــز األمنــي األول وبــدت
مالمــح املــكان خمتلفــة عــن كل الزيــارات الســابقة ،عــدد مهــول مــن
ســيارات الرشطــة ومنتســبي وزارة الداخليــة ،وصلــوا ملواقف الســيارات
وهنــا بــدأ فصــل آخــر مــن حكايتهــم املريــرة ،حكايــة عائلــة عبــاس ،التــي
مل تشــملهم (املــادة  - 20ب) مــن دســتور مملكــة البحريــن التــي تفيــد
ـر مــن األمل،
بــأن العقوبــة شــخصية ،بــل كان هلــم جــزء مــن العقــاب وكثـ ٌ
والتشــفي واإلذالل.
تفاجــأت العائلــة بالعــدد املهــول مــن رجال األمــن ،واملخابــرات وآخرين
كانــوا بانتظــار وصوهلــم ،وغرفــة تفتيــش ُأعــدّ ت خصيصـ ًا هلــذه الزيــارة،
مل يكــن مثلهــا يف زيارهتــم األخــرة يــوم االثنــن الســابق لإلعــدام .بقــت
هــذه الغرفــة فيــا بعــد لــكل العائــات التــي تــزور أبنائهــا املعتقلــن يف
ســجن جــو كعقــاب مجاعــي.
ترجلــت العائلــة مــن الســيارة ،توجهــوا حيــث كان اجلميــع بانتظارهــم،
دخلــوا غرفــة التفتيــش املــزودة بجهــاز كشــف إلكــروين ،يتــم خلــع
األحذيــة واملقتنيــات الشــخصية لفحصهــا واملــرور باجلهــاز ،ثــم التوجــه
تلمــس األجســاد بطريقة
للغرفــة املجــاورة للتفتيــش اليــدوي ،مل خيــل مــن ّ
مذ ّلــة وغــر ســوية ،خرجــوا مــن الغرفــة ليجــدوا حافلــة بيضــاء صغــرة
بانتظارهــم ،ركبــوا برفقــة الرشطــة النســائية وعنــارص من الرشطــة املدنية،
توجهــت احلافلــة ملبنــى الزيــارات ،ليتفاجــأوا بأعــداد أكــر يف انتظارهــم،
كان املــكان يمتلــئ بالعســكر مــن النســاء والرجــال ،اصطفــوا يف خطــن
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متوازيــن ليمــر بينهــم أهــايل املحكومــن باإلعــدام ،وســط نظــرات حقــد
وكراهيــة واشــمئزاز ،تقــول والــدة الشــهيد»:كنت أتل ّفــت خائفــة ،تتنقــل
عينــاي بينهــم ،أشــكاهلم غريبــة ،نظراهتــم خميفــة ،وكأهنــم تعمــدوا إذاللنــا
ال لــيء ،ســوى العتقادهــم أن ابننــا قاتــل» ،تدخلــت أخــت الشــهيد
باحلديــث مضيفــة« :بعضهــم كانــت مالحمهــم خمتلفــة عــا اعتدنــا عليــه،
ليســوا بحرينيــن ،بــدوا يل إماراتيــن أكثــر ،فوجوههــم ومالحمهــم مميــزة،
كــا تواجــد بــن العســكريات مــن كانــت هيئــة أجســامهم صغــرة جــد ًا،
جعلنــي ذلــك أشــك يف أهنــم مــن عائلــة الضابــط اإلمــارايت القتيــل ،وربــا
كان هــذا االصطفــاف هبــذه الطريقــة وهــذا احلضــور للتشــفي وإشــباع
حقدهــم علينــا نحــن أهــل املتهمــن».

ليس ع ّباس الذي نعرف
أكملــوا طريقهــم وصــوالً إىل غرفــة الزيــارة اخلاصــة املوجــودة يف
آخــر قاعــة الزيــارة مــن اجلهــة اليمنــى مــن املبنــى ،كان عبــاس هنــاك
بانتظارهــم ،مك ّبــل األيــدي واألرجــل ،اعتــذر عــن عــدم حضــوره
بمظهــر يليــق ،وعــدم متكنــه مــن حلــق حليتــه ،قال»:ســاحموين مــا حلقــت،
ألن أخــذوا مكينــة احلالقــة قبــل الزيــارة» ،تقــول والدته»:حيــب عبــاس
أن هيتــم هبندامــه ،ال حيــر للزيــارة إال وقــد حلــق حليتــه ور ّتــب هندامــه،
هــذه املــرة كان يعتــذر عــن ذلــك ،لقــد هامجــوا زنزانتــه الفرديــة قبــل
الزيــارة ،وكـ ّـروا أرضيتهــا ،وكأهنــم يقولــون لــه هبــذا التــرف أنــه لــن
يعــود هلــا بعــد ذلــك .أخــذوا كل مقتنياتــه وشــفرات احلالقــة».
جلســـت العائلـــة يف الزيـــارة األخـــرةٍ ،
وكل منهـــم يعلـــم أهنـــا زيـــارة
وداعيـــة ،اســـتمر عبـــاس بتكـــرار أن هـــذه الزيـــارة يبـــدو أهنـــا ســـوداء
علين ــا ،ه ــذه الزي ــارة ال تب ــر بخ ــر ،ه ــذا أصع ــب ي ــوم ،كان مصف ـ ّـر
الوج ــه ،أكث ــر م ــن الوصاي ــا يف ه ــذه الزي ــارة ع ــى غ ــر عادت ــه ،تق ــول
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ش ــقيقته»:عباس حي ــب امل ــزاح ،يف كل م ــرة ن ــزوره يامزحن ــا ويضح ــك،
ه ــذه امل ــرة مل يك ــن عب ــاس ال ــذي أع ــرف ،كان فق ــط يكث ــر م ــن وصاي ــاه
واثـــق مـــن مدامهـــة الوقـــت لـــه» ،قاطعـــت والدتـــه وصايـــاه،
وكأنـــه
ُ
توصنـــي أنـــا ووالـــدك
ســـألت»:لقد ّ
محلتنـــا وصايـــا للشـــعب ،لكـــن مل ّ
ب ــيء ،ألي ــس لن ــا م ــن وصاي ــاك م ــن نصي ــب؟!» ،ر ّد« :وصيتك ــم ي ــا
أمـــي كبـــرة ،لـــو أقوهلـــا لكـــم متوتـــون ،لكـــن بـــس أبغـــي توصلـــون
البيـــت بخـــر ،وجت ّلـــدوا واصـــروا لـــكل الـــي يوصـــل عنـــا» ،ظـــل
يردد»:وصيتـــي للشـــعب انـــروا مظلوميتـــي ،وانـــروا رســـالتي».
مل يــو ّدع عبــاس ســوى والدتــه ،والــده ،أختــه وأخوتــه الصغــار مهــدي
وقاســم ،مل يتمكــن مــن وداع أخوتــه الثالثــة املحكومــن يف ســجن
جــو ،ومل يلتــق شــقيقه األصغــر يف ســجن احلــوض اجلــاف ،رحــل دون
وداع ،دون أن ُيســمح إلخوتــه بحضــور جنازتــه وتوديــع جثتــه ،رحــل
كــا يرحــل كل الشــهداء ،دون وداع ٍ
كاف ،فــا وداع يليــق هبــذا املــوت
املهيــب.

ليس من الرفاهية شيء
مل تكــن حيــاة عبــاس ســهلة يومــ ًا ،كانــت مليئــة بالتحديــات ،الشــاب
الــذي ُولــد يف عائلــة كبــرة نوعــ ًا مــا ،يشــاركه املنــزل الصغــر والــداه
وأختــه وســتة إخــوة .حيــاة ع ّبــاس املتواضعــة ،التشــبه احليــاة املر ّفهــة
التــي جــاء منهــا ذلــك الــذي قصــد أرض غــر بــاده ،ليقتــل شــعب ًا طالــب
بح ّقــه وكرامتــه .مل يمتلــك عبــاس يوم ـ ًا شــيئ ًا ،مل تكــن لديــه حتــى غرفــة
املخصصــة الســتقبال الضيــوف «املجلــس»،
خاصــة ،ينــام يف الغرفــة
ّ
كذلــك إخوتــه.
تس ــتذكر والدت ــه ،الت ــي ب ــدت صام ــدة ،راضي ــة باقتن ــاع ولي ــس رض ــا
العاج ــز ،تق ــول»:كان عب ــاس دائ ـ ًا نش ــيط ًا يف عمل ــه ،مبدع ـ ًا ومعط ــا ًء يف
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كل م ــا يق ــوم ب ــه ،كان متمي ــز ًا ،ح ــن ط ّب ــق تدريب ــه العم ــي يف مدرس ــة
النعي ــم الثانوي ــة ق ــال ل ــه املدي ــر أن ــه س ــيعمل جاه ــد ًا ع ــى نقل ــه عن ــده يف
ح ــال توظيف ــه يف ال ــوزارة ،تق ــول كان املدي ــر يتمن ــى ل ــو أن لدي ــه ع ــرة
معلم ــن مث ــل عب ــاس يف نش ــاطه وإخالص ــه ،تبتس ــم بص ــدق ،ب ـ ٍ
ـيء
ّ
مـــن الفخـــر أهنـــا أنجبـــت عبـــاس ،الـــذي مل يقبـــل بأنصـــاف األشـــياء
أب ــد ًا ،كان يذه ــب بعي ــد ًا يف كل م ــا يق ــوم ب ــه ،مؤمنــ ًا أن كل يشء ه ــو
رس ــالة ،وأمان ــة.
منــذ صغــر ع ّبــاس تعـ ّـود االعتقــال ،أكمــل دراســته اجلامعيــة يف ظــروف
صعبــة وخطــرة ،كان يواظــب عــى حمارضاتــه الســتكامل تعليمــه ،رغــم
صــدور حكــم بالســجن عليــه يف قضيــة االئتــاف .لسـ ٍ
ـبب مــا ُتــرك عباس
ـدرب فيهــا الحقـ ًا،
يمــي دون اعتقــال مــن اجلامعــة ،أو املدرســة التــي تـ ّ
أو املدرســة التــي عمــل هبــا قبــل اعتقالــه بســتة أشــهر ،رغــم حصولــه
عــى الدعــم مــن برنامــج التوظيــف بــوزارة العمــل والتنميــة االجتامعيــة،
وإضافتــه لقائمــة معلومــات التأمينــات االجتامعيــة للحصــول عــى
الضــان االجتامعــي الحق ـ ًا.

التوظيف يف وزارة التربية
يف مايــو  2013أعلنــت وزارة الرتبيــة والتعليــم عــن وجــود شــواغر
للتوظيــف بالــوزارة ،أراد الشــهيد أن يتقــدم للوظيفــة ،أعــدّ أوراقــه مجيع ًا،
اكتشــف أن جــوازه منتهــي الصالحيــة ،تــر ّدد يف التوجــه ملبنــى اهلجــرة
واجلــوازات خوفـ ًا مــن اعتقالــه ،إذ كان اســمه قــد ُنــر ضمــن اخلمســن
معتقـ ً
ا يف قضيــة ائتــاف  14فربايــر وصــدر بحقــه حكـ ًا بالســجن مخــس
ســنوات ،ظـ ّـل الشــهيد متخفي ـ ًا ومتنق ـ ً
ا بحــذر منــذ أبريــل  2013اليــوم
الــذي نُــر فيــه اســمه كأحــد املطلوبــن يف قضيــة االئتــاف وحتــى
مــارس  2014حــن ُقبــض عليــه يف قضيــة تفجــر الديــه ،أرســل الشــهيد
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والديــه إلدارة اهلجــرة واجلــوازات لتجديــد اجلــواز ،رفضــوا جتديــده هلــم
وطلبــوه حضــوره شــخصي ًا ،خــاف األهــل أن يتــم اعتقالــه هنــاك ،اتصلوا
باملحامــي حممــد التاجــر الــذي طلــب منهــم االنتظــار ريثــا يقــوم بالتأكــد
مــن األمــر ،أخربهــم الحقـ ًا بـ ّ
ـأن ســجل الشــهيد نظيــف وليــس عليــه أمــر
قبــض ،وبإمكانــه الذهــاب لتجديــد اجلــواز ،وهــذا مــا حــدث ،ذهــب
هنــاك حيــث تــم إرســاله إىل غرفــة التحقيقــات يف اإلدارة ذاهتــا ،مل يتــم
التحقيــق معــه ،لكــن تــم االســتهزاء بــه مــن قبــل ثالثــة أشــخاص حــول
رغبتــه يف التوظيــف يف وزارة الرتبيــة ،ثــم أعطــوه موافقــة بالتجديــد ،مل
يتــم اعتقالــه حينهــا رغــم وجــوده عــى قائمــة املطلوبــن ،تقــدم للوظيفــة،
لكنــه عمــل الحقـ ًا يف مدرســة الــروايب اخلاصــة ريثــا يتــم توظيفــه بإحدى
املــدارس احلكوميــة وهــو األمــر الــذي مل حيــدث.
ظـ ّـل الشــهيد يــارس حياتــه بشــكل طبيعــي حتــى يــوم اعتقالــه بقضيــة
تفجــر الديــه التــي ُألصــق فيهــا بشـ ٍ
متعمــد لســبب ال أحــد يعلمــه،
ـكل ّ
ُألقــي القبــض عــى الشــهيد ومعــه تســعة آخــرون مــن عائلتــه ،إخــوة
وأبنــاء عمومــة ،وآخــرون ،مل تُقــدّ م احلكومــة أيــة تربيــرات لرتكــه دون
اعتقــال قبــل هــذا الوقــت ،ومل َ كان ســجله نظيفــ ًا عندمــا جــدد جــواز
ســفره ،هــل كان ُيدّ خــر ألمـ ٍـر أكــر ،ألمـ ٍـر ُينتقــم منــه بشــكل احــرايف،
وملِ َ عبــاس ،األســتاذ اخللــوق ،الباســم دائ ـ ًا حتــى يــوم خطــف النظــام
ابتســامته ،ال أحــد حقـ ًا يعلــم مل َ تــم اختيــار هــؤالء الثالثــة فقــط إللصــاق
هتمــة القتــل هبــم وإصــدار حكــم اإلعــدام بحقهــم.
ٌ
تاريخ من االعتقال

مل يكــن تفجــر الديــه قضيــة عبــاس األوىل ،مل يكــن االئتــاف كذلــك،
تارخيــه أبعــد مــن ذلــك بكثــر ،منــذ مراهقتــه وهــو يتظاهــر ضــد النظــام،
النظــام الــذي قتــل عمــه يف التســعينيات وألصــق بــه هتمــة تفجــر الرصاف
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اآليل لبنــك البحريــن الوطنــي بمدينــة عيســى ،عــاد النظــام بعــد أقــل مــن
عرشيــن عام ـ ًا ليلصــق بابــن أخيــه هتمــة تفجــر ويصفــي جســده بأربــع
رصاصــات كــا تــم تصفيــة عمــه بثــاث رصاصـ ٍ
ـات يف القلــب.
اعتقــل الشــهيد يف قضيــة احلجــرة يف العــام  ،2008بقــي يف مبنــى
التحقيقــات اجلنائيــة ألســبوع ،وتــروي والدتــه حادثــة غريبــة،
تقــول»:كان ابنــي عبــاس دائــ ًا حماطــ ًا بالرعايــة ،غــر ّ
أن الســاعة حــن
تــأيت ال يمنعهــا وال يدفعهــا يشء ،اعتُقــل عبــاس يف قضيــة مــا ُعــرف
باحلجــرة ألســبوع ،كاد يتعــرض للتعذيــب والصعــق الكهربائــي ،يف
غرفــة التعذيــب أدخلــوه وجــردوه مــن مالبســه ،وضعــوه عــى املــكان
املخصــص للتعذيــب بالصعــق ،لكـ ّن ظهــور رجــل بثـ ٍ
ـوب أبيــض وحليـ ٍـة
بيضــاء طويلــة فجــأة بالغرفــة أوقــف تعذيبــه ،انفتــح البــاب هبــدوء وظهــر
هــذا الرجــل الغريــب اهليئــة ،ســأل املعذبــن اللذيــن كانــا يســتعدان
لتعذيــب الشــهيد عــا يفعالنــه ،قــال هلــا« :شتســوون؟ هــذا ضعيــف
إن عذبتــوه مــات ،تركــوه» ،وأغلــق البــاب باهلــدوء ذاتــه ،مــا هــي إال
حلظــات حتــى طلبــوا مــن عبــاس أن يلبــس مالبســه وأعــادوه للزنزانــة،
ظـ ّـل هــذا الرجــل مرابض ـ ًا لزنزانــة الشــهيد طــوال فــرة اعتقالــه ،يرعــاه
ويأخــذه لقضــاء حاجتــه ،ويســامره طــوال الوقــت ،لكنــه اختفــى بعــد
صــاة الفجــر يــوم اإلفــراج عــن الشــهيد مــن التحقيقــات ،مل جيــده
أي يشء ليســأل عنــه ،أحــروا لــه مالبــس مــن
ليشــكره ،ومل يعــرف عنــه ّ
إخوتــه الذيــن كانــوا معتقلــن بنفــس املبنــى أيض ـ ًا وطلبــوا منــه أن خيتــار
أهيــا مناســب ليقــوم بارتدائــه.

من املعتقل حىت دوار اللؤلؤة
يف  2010تــم اعتقــال الشــهيد عبــاس الســميع يف أحــداث شــغب وقعــت
يف منطقــة إقامتــه ،وتــم اإلفــراج عنــه يف فربايــر  2011مــع مــن تــم اإلفــراج
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عنهــم والذيــن توجهــوا مبارشة لــدوار اللؤلؤة مــكان اعتصــام املتظاهرين
آنــذاك ،ظلــت الســلطة حتــاول القبــض عــى مــن أفــرج عنهــم بعــد فــرض
الســامة الوطنيــة ،لكــن الشــهيد بقــي متخفي ـ ًا ومل ُيقبــض عليــه آنــذاك،
حتــى ُقبــض عليــه يف كمــن ،حيــث كان خيتبــئ يف منــزل عمــه عنــد وقــوع
التفجري.
بعــد اعتقالــه دامهــت قــوات الشــغب املنــزل ،مــع فريــق مــن األدلــة
اجلنائيــة ،راحــوا يبحثــون يف املنــزل عــن األدلــة التــي يدّ عوهنــا ،قامــوا
بتمشــيط املنــزل ،كنســوا أرضيــة غرفــة الضيــوف وأخــذوا الــراب منهــا
وقالــوا إنــه غبــار متفجــرات ،ســألوا عــن الغرفــة التــي يف الطابــق العلــوي
والتــي كان الشــهيد يقــي هبــا الوقــت مــع إخوتــه ،ظــل الشــهيد مغ ّيب ـ ًا
لشـ ٍ
ـهر ونصــف ،يتنقــل بــن التحقيقــات والقلعــة ومركــز الرفــاع ،بعــد
أربعــة وعرشيــن يوم ـ ًا تلقــت العائلــة مكاملــة رسيعــة تطلــب حضورهــم
لزيــارة عبــاس يف التحقيقــات الســاعة الثانيــة عــرة ظهــر ًا ،تقــول
والدته»:كنــا قــد ســمعنا أن أحــد املعتقلــن مــن عائلــة الســميع قــد تــم
نقلــه إىل املستشــفى العســكري ،وأنــه يرقــد يف قســم العنايــة ،وكان ذلــك
هــو عبــاس»
بعــد اهتامــه بالقتــل وإصــدار حكــم اإلعــدام توجهــت العائلــة لألمانــة
العامــة للتظلــات ،حاملـ ًة شــهادة مــن مدرســة الــروايب التــي كان يعمــل
هبــا الشــهيد تفيــد بأنــه كان يف املدرســة يــوم وقــوع حــادث التفجــر ،لكــن
األمانــة رفضــوا اســتالم ذلــك وطلبــوا تســليمه للمحكمــة ،يف املحكمــة
أيضــ ًا مل يســمح هلــم احلاجــب بإدخــال اإلفــادة للقــايض كــا مل يتمكــن
املحامــي مــن ذلــك.

الليلة األخرية
نعــود مــر ًة أخــرى للزيــارة األخرية ،الــوداع الذي محــل احتضانـ ًا ال يكفي
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لفـ ٍ
ـراق طويــل ال ينتهــي ،تقــول والــدة الشــهيد»:حني وصلــت الســيارة
بكيــت ،كان األمــر خميفـ ًا ،إنــه الــوداع ال حمالــة ،هــو املــوت الــذي يــراود
ابنــي عــن نفســه فــا يــرده وال يرفضــه ،كانــت ليل ـ ًة طويلــة ال هنايــة هلــا،
الرعــب الــذي كنــت أعيشــه قبــل إعدامــه ال يمكــن تشــبيهه بــأي ٍ
يشء
ّ
آخــر ،هــو إحســاس العاجــز حــن يوجعــه أمــر وال يملــك أن يــر ّده ،أن
ٍ
ألمــر قــد
أرى ابنــي يمــوت دون أن أملــك أن أدفــع عنــه ذلــك ،ليــس
أراده اهلل ،بــل أراده مــن ال خيــاف اهلل»
مل يصلنــا مــن الشــهيد يشء منــذ حلظــة انتهــاء الزيــارة ،لكنهــا حتـ ًا كانــت
الليلــة األطــول عــى اإلطــاق عــى اجلميــع ،حتــى مــن مل يعرفهــم ،جمــرد
انتظــار أمــر هبــذا احلجــم يربــك أي خملــوق ،فكيــف بمــن ســينتهي
عنــد ذاك كل ٍ
يشء عرفــه ،ليبــدأ مشــوار مــا مل يعرفــه أبــدا ،كان الشــهيد
الســميع الوحيــد مــن بــن مــن نُفــذ فيهــم اإلعــدام مــن ُيســجل رســائل
مصــورة بالفيديــو وينرشهــا ع ّلــه يســتطيع إيصــال صوتــه وإيقــاف
احلكــم اجلائــر ضدهــم ،ظــل يكــرر« :أنــا بــريء بــراءة الذئــب مــن دم
يوســف» ،ربــا تذكــر قبــل الرحيــل كــم سيشــتاق للكثــر ،لرائحــة
والدتــه ،البتســامة والــده ،لضحــكات إخوتــه ،لشــقاوته مــع أختــه،
لطالبــه ،ملدرســته ،ألصدقائــه الذيــن أراد فقــط رؤيتهــم قبــل رحيلــه،
للمكاملــة األخــرة التــي مل جيرهــا ،الحتضــان أحبتــه مــن جديــد ،وربــا
ظـ ّـل الليــل وامج ـ ًا ،كســر القلــب ،يتذكــر أمــه فيوجعــه مــرارة بكائهــا
بعــده ،فــا يطيــق املــوت بعــد هــذا اخلاطــر ،املــوت وحــده ليــس
خميف ـ ًا ،غيــاب كل التفاصيــل بعــده هــي املخيفــة ،احليــاة كانــت هلــؤالء
الشــهداء خميفــة أكثــر مــن املــوت ذاتــه ،ربــا تذكــر كــم أراد حقـ ًَا احليــاة،
حتــى اعــراض النظــام كان مــن أجــل احليــاة ،مل يكــن املــوت ضمــن
املعادلــة ،لكنــه رفــض أن ُي ّ
ــذل أهلــه ولــو مــن أجــل متطيــط حياتــه،
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أرســل رســالة إليهــم ،طلــب منهــم أال يذلــوا أنفســهم ألحــد مــن أجــل
أي يشء ،كان مقتنعــ ًا أن احليــاة وقفــة عــز ،وهكــذا رحــل ،عزيــز ًا مل
يذلــه قتــل اجلبنــاء ،رحــل بعينــن مفتوحتــن ،كــا هــي عيــون الشــهداء،
رحــل وهــو يقول»:أنــا عليكــم شــهيد ،وبيننــا اهلل يقتــص مــن كل جبــار
أثيــم».
تركــت أم الشــهيد رسيرهــا مــع الفجــر مــع فشــل كل املحــاوالت يف أن
تغمــض عينيهــا ،صلــت الفجــر وركعتــن أخريــن ،بعــد الصــاة ســمعت
أصــوات التكبــر تتعــاىل ،أيقظــت ابنتهــا التــي قــررت املبيــت يف منــزل
والدهــا بســبب الظــرف الــذي يمــرون فيــه ،قالــت هلــا« :قومــي يــا زينــب
تكبــرات جــان مــا ســووها يف أخــوش».
الســاعة الثامنــة والنصــف صباحـ ًا كان ابــن عمــة والــدة الشــهيد يزورهم،
الزيــارة غريبــة وغــر متوقعــة ،ســأهلم عــن شــعورهم فيــا إذا تــم تنفيــذ
احلكــم ،قالــوا ليــس لنــا مــن األمــر مــن يشء ،وهــذا مــا كان.
خطــب البنهــا ،صغــر ًا أم كبــرا ،ال
يفــر كلــا وقــع
ٌ
قلــب األم ،الــذي ّ
يكــر األبنــاء عنــد أمهاهتــمّ ،
تظــل ترقبــه ،تتذكــره يف طعــا ٍم حيبــه ،أو
ٍ
يشء يســعده ،قلــب األم ذاتــه هــذا الــذي كان مقــدّ ر ًا عليــه أن يســتقبل
هــذا االبــن منــزوع الــروح ،جســد ًا مصفــر ًا ،قــد نــزف حتــى اختطــف
املــوت لــون احليــاة يف وجنتيــه ،تســتقبله األم ال بدموعهــا ،لكــن بكلــات
احلــرة ،والدعــاء .الدعــاء عــى مــن ألقمــه للمــوت وهــو يف عـ ّـز احليــاة،
ب ّثــت شــكواها كــا ب ّثهــا يعقــوب حــن قــال ألبنائــه« :إنــا أشــكو بثــي
وحــزين إىل اهلل وأعلــم مــن اهلل مــا ال تعلمــون» ،و ّدعتــه يف القــر ال
بالدمــوع بــل بالكلــات ،محلتــه أمانــة أن يشــكيهم إىل اهلل ،وأن يطلــب
ممــن ظلمــه القصــاص يف الدنيــا واآلخــرة ،و ّدعتــه لتصــر منــذ ذلــك
اليــوم أم الشــهيد.
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الرسالة اليت مل يكتبها الشهيد

يا شعبي

قل جلالدي

بأن القيد صىل يف يدي

وعيوين مل تزل تنتظر الشمس
ِ
موعد
الحىل
قل جلالدي

جرحي
بأن الد َم من
َ
ْ
نرصك
اليكتب
ِ
إنه حيفر َ
الصخر
فوق
ميالدي

وقربك!!

أراد اجلـــاد مويت ليشـــفي وجعه ،وأردته لـــه موت ًا طويـــاً ،موجع ًا،
ال ينتهـــي ،أراد اجلالد أن ينهـــي حيايت ،ومل يدرك أنـــه بفعله خلدين،
أي حياة.
أعطاين بقـــا ًء رسمديـــا ،ال ينهيه أي موت ،وال حتـــدّ ه ّ
ال يملــك جــادي أكثــر مــن أن يقتــل جســدي ،جســدي معفـ ٌـر بالدمــاء،
خمــروق الصــدر ،تنبــض عــزيت فيخفــق الــدم مــن جســدي نابضـ ًا ،فتغطــي
دمــاء كرامتــي املــكان ،لكننــي لســت جســدي ،كلــا زاد إيــاين صغــر هــذا
لــكل أحالمــي ومطالبــيّ ،
عــي ،مل يعــد يتســع يلّ ،
لــكل آمــايل،
اجلســد ّ
لـ ّ
ـكل مــا أردت ومــا أرادوا أن يكــون يل.
عــي رشار
كنــت يف زنزانــة ضيقــة ،مقيــد األيــدي واألرجــل ،يتنمــر ّ
القــوم ،ويــارس أشــباه الرجــال رجولتهــم املنقوصــة عــى رجــل أعــزل
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مقيــد ليــس لــه من أمــره يشء ،لكننــي اآلن حــر ،كنت يف مضائــق األرض
فأصبحــت يف كل مــكان ،وعــى مجيــع الصفحــات ،ويف كل الذاكــرات،
أصبحــت أكــر مــن أن أوضــع يف زنزانــة ضيقــة ،إن الســاء اليــوم حــدّ ي.
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اليوم األخري
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اليوم األخري
خت ّيــم أجــواء مــن الرعــب والغضــب عــى البحريــن وســط تر ّقــب بإعــدام
 3معارضــن شــ ّبان ّاتمــوا بقتــل ضابــط إمــارايت فيــا عــرف بـ«تفجــر
الديــه» الــذي وقــع يف  3مــارس/آذار .2014
وعاشــت قــرى البحريــن هــدوءا خميفــا ق ّلــت فيــه احلركــة يف الشــوراع إىل
أدنــى مســتوياهتا فيــا عــدا تظاهــرات غاضبــة انطلقــت يف الــدراز ،عــايل،
بــوري ،أبوصيبــع ،الســنابس وغريهــا ،ور ّدد فيهــا حمتجــون هتافــات
مناوئــة للنظــام ومطالبــات بمنعــه مــن تنفيــذ حكــم اإلعــدام الوشــيك.
وح ّلقــت املروحيــات األمنيــة عــى ارتفــاع منخفــض يف العديــد مــن
املناطــق ،يف حــن فرضــت الســلطات احــرازات أمنيــة مشــدّ دة يف أكثــر
مــن منطقــة.
وبشــكل مفاجــئ تل ّقــت عوائــل املعتقلــن السياســيني الثالثــة ،ع ّبــاس
الســميع ،ســامي مشــيمع ،وعــي الســنكيس ،اتّصــاالت صبــاح اليــوم
ّ
توضــح الســلطات
للحضــور إىل مبنــى ســجن جــو لزيــارة أبنائهــم ،ومل ّ
ســبب تنظيمهــا هــذه الزيــارة غــر املجدولــة ،يف يــوم عطلــة أســبوعي ال
يســمح فيهــا بالزيــارة يف العــادة.
حســابات مواليــة للنظــام نقلــت أن امللــك صــادق عــى حكــم اإلعــدام
وأنّــه قيــد التنفيــذ ،لكــن الســلطات امتنعــت عــن إصــدار أي ترصيــح
رســمي ،وال تــزال تتكتّــم عــى مصــر املعتقلــن الثالثــة بعــد إصــدار
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حمكمــة التمييــز أحكامــا باتــة بتأييــد إعدامهــم يف  9يناير/كانــون الثــاين
اجلــاري ،ممتنعــة عــن تفســر مــا جيــري.
وال يمكــن تنفيــذ أحــكام اإلعــدام إال بتصديــق مــن امللــك ،الــذي يــرأس
الســلطات الثــاث بحســب الدســتور ،وفيــا لــو تــم تنفيــذ احلكــم فإ ّنــه
األول مــن نوعــه منــذ انــدالع رشارة انتفاضــة  14فرباير/شــباط
ســيكون ّ
 2011ضــد النظــام احلاكــم.
والــدة املعتقــل املحكــوم باإلعــدام عبــاس الســميع ( 26عامــا) قالــت
إن الزيــارة بــدت «وداعيــة» و«صادمــة» وأن عبــاس مل يكــن عــى علــم
هبــا ،ونقلــت عنــه وصيــة طالــب فيهــا شــعب البحريــن ببــذل التضحيــة
والوقــوف يف وجــه الظــامل لنيــل حقوقــه وكرامتــه وحريتــه.
يف حــن روت عائلــة ســامي مشــيمع إنــه أخــرج حماطــا بالضبــاط ومقيــدا
بالسالســل وتــم تصويــره بالفيديــو بعــدة كامــرات وســط اســتنفار أمني،
ووصفــت األجــواء يف الســجن بالغريبــة.
الشــاب عــي الســنكيس ( 21عامــا) أوصــل مــن خــال عائلتــه كلمــة
للشــعب البحرينــي قــال فيهــا إننــا «ســائرون عــى هنــج احلســن ال
هنــاب ،بــل نكــر الظــامل بقــوة إيامننــا وصربنــا ...وصربنــا صــر احلســن
وزينــب».
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مع أم عباس السميع وأبيه يف «اليوم األخري»!
أبتاه ماذا قد ُّ
خيط بناين

ُ
واحلبل واجلال ُد ينتظراين
الكتاب َ
إليك ِم ْن َزنْزان ٍَة
هذا
ُ
م ْقرور ٍة ص ْخ ِري ِة اجلدْ ِ
ران
َ َ َ َّ ُ
أحيا ِبا
َل ْ َت ْب َق إالَّ ليل ٌة ْ
و ُأ ِح ُّس َّ
أن ظال َمها أكفاين
لست ُّ
أشك يف
َست َُم ُّر يا أبتا ُه ُ
هذا َ
وت ِم ُل بعدَ ها ُجثامين

من قصيدة للشاعر املرصي هاشم الرفاعي
صبــاح اليــوم بعــد االتصــال الــذي تلقتــه عائلتــه جلــس مجيــل الســميع
يتابــع مــع عائلتــه مــا يــرد عــر االتصــاالت اهلاتفيــة ،وعــر وســائل
التواصــل املختلفــة ،أمــا أم عبــاس الســميع فقــد كانــت فــوق ســجادة
الصــاة..
عنــد الســابعة والنصــف صباحــا ،تقــول أم عبــاس ،إن هاتفهــا كان يــرن.
كان املتحــدث مــن ســجن جــو خيربهــا أن هنــاك زيــارة «قلــت لــه مل يمــض
وقــت عــى زيارتنــا» ،فــرد مكــرر ًا بــرورة احلضــور لزيــارة عبــاس،
ـدي أربعــة أوالد يف الســجن وعــادة نراهــم جمتمعــن
قالــت لــه «لكــن لـ ّ
يف الزيــارة» فــرد أن الزيــارة فقــط لعبــاس.
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تصمــت قلي ـاً ،جالســة تلبــس عباءتــن ،عبــاءة الصــاة ،وفوقهــا عبــاءة
ســوداء .تف ّكــر باألمــر قبــل الزيــارة ،تقــول إن رجاءهــا كلــه تطلبــه عنــد
اهلل وعنــد النبــي وأهــل بيتــه.
كل مــن يعــرف أم عبــاس ،يعــرف أنــه عــى الرغــم مــن كوهنــا أم ـ ًا لعــدد
مــن األبنــاء والبنــات ،إال أن ابنهــا عبــاس ذا الســتة وعرشيــن عامـ ًا ،هــو
عيناهــا اللتــان تبــر هبــا ،وهــو ســمعها ،وهــو قلبهــا ،وعقلهــا ،هــي
تعــرف بذلــك وتقــول :إن كل أبنائهــا يعرفــون إن حــب عبــاس ختلــل
كل خاليــا قلبــي..
تدخــل ابنتهــا حتمــل اهلاتــف :أمــي هنــاك اتصــاالت تــأيت ،واحــد مــن
املحامــي ،وواحــد مــن قنــاة تلفزيونيــة .تنهــي أم عبــاس جلســتها ،وتأخــذ
اهلاتــف وتدخــل إىل الغرفــة.
متــر ســاعات ،تذهــب أم عبــاس للزيــارة ،تعــود يف هيئــة أخــرى! امــرأة
جمروحــة مهانــة هــي وعائلتهــا مــن تفتيــش حقــر مل يســتثن شــيئ ًا يف
أجســامهم تعرضــوا لــه مرتــن يف ســجن جــو .تعــود امــرأة و ّدعــت ابنهــا
وداع ـ ًا أخــر ًا ،عــادت وهــي تتوقــع أن أمجــل األبنــاء لدهيــا ،سيســاق إىل
املــوت غصبــ ًا ،وتزهــق روحــه ظلــ ًا بجــرم قــال هــو عــى املــأ ومــن
وســط الســجن ،إنــه مل يرتكبــه..
بكــت أم عبــاس بحرقــة عــى شاشــة قنــاة اللؤلــؤة ،بكــت عــر اهلاتــف إىل
درجــة أن املذيعــة «ريــان رشارة» ،هــي األخــرى مل تتحمــل كل هــذا احلال
الفجيــع .لكــن مــن بــن دموعهــا وصوهتــا املخنــوق ،أوصلــت أم عبــاس
الســميع بغريــزة األمهــات العظيــات رســالة ابنهــا الصابــر الــذي ودعتــه
قبــل ســاعات قليلــة «إن النظــام مقــدم عــى خطــوة تصعيديــة خميفــة جــدا،
فــإذا أراد شــعب البحريــن أن ينتــر وينــال الكرامــة وحقوقــه وحريتــه
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فعليــه أن يقــف يف وجــه الظــامل ،وأن يضحــي بــا يملــك مــن األوالد
واألمــوال وقــول كلمــة حــق يف وجــه النظــام اجلائــر».
عــى لســان ابنهــا الســميع نقلــت أيضــا «ال يمكــن أن يتحقــق كل هــذا
إال بالتضحيــات والتوقــف عــن مجيــع األعــال واملــدارس قبــل أن تزهــق
أرواح كثــرة» .آخــر وصيتــه كان قولــه «مــا خرجنــا إال للحــق».
تنهــي االتصــال ،تعــود للتامســك ،تدعــو بإيــان ال ّ
يــكل أن حيفــظ اهلل
ابنهــا .باتــت أم عبــاس يف عــامل خــاص ذي فكــرة واحــدة تســيطر عــى
كل يشء ،اســم واحــد شــغل كل يشء فيــه .حينهــا ستســمع أم عبــاس
مــن خــارج املنــزل أصــوات طلقــات قــوات األمــن فــوق أجســاد مئــات
املتظاهريــن الذيــن جيوبــون الشــوارع رفضــ ًا ألحــكام اإلعــدام.
يبــدو للحظــات أن كل هــذه املشــاهد ليســت إال حلـ ًا تــردد فيــه كلــات
«مكســيم غوركــي» يف روايتــه «األم» .تنظــر أم عبــاس لصــورة أبنائهــا
األربعــة الســجناء ،تتأمــل وكأهنــا ختاطبهــم «إن كل يشء فيكــم خيتلــف
عنــه يف اآلخريــن ،حتــى املــال يبــدو عديــم القيمــة بالنســبة إليكــم .بعــض
النــاس يبيعــون حتــى أرواحهــم كــي حيصلــوا عليــه ،أمــا أنتــم ،فكأنــه ال
يشء عندكــم ،ولكأنكــم ال حتتفظــون بــه إال ملســاعدة اآلخريــن فقــط».
أمــا مجيــل الســميع والــد عبــاس ،بــدا صامتــا ،يتأمــل لوحتــن يف زاويــة
الغرفــة ،األوىل صــورة حســن طاهــر الســميع ،شــقيقه الــذي استشــهد يف
التســعينات ،والصــورة الثانيــة ،صــورة ابنــه عبــاس وهــو يبتســم ،وفوقهــا
كتــب بخــط واضــح :كلنــا عبــاس.
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مقررة األمم املتحدة املعنية باإلعدام خارج نطاق القانون تطالب
البحرين بوقف إعدام  3معارضني
طالبــت مقــررة األمــم املتحــدة املعنيــة باإلعــدام خــارج نطــاق القانــون
أنجــوس كاالمــارد احلكومــة البحرينيــة بوقــف قــرار اإلعــدام املتخــذ
بحــق  3معارضــن فــورا.
وقالــت كاالمــارد عــر حســاهبا يف تويــر «أطالــب الســلطات البحرينيــة
بوقــف إعــدام عبــاس الســميع ،عــي الســنكيس وســامي مشــيمع فــورا».
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رويترز :احتجاجات يف البحرين بعد تقارير عن استعدادات
إلعدام ثالثة من الشيعة
خــرج املئــات إىل شــوارع العاصمــة البحرينيــة املنامــة يــوم الســبت
لالحتجــاج بعــد تقاريــر أوردهتــا مواقــع التواصــل االجتامعــي بــأن
الســلطات ربــا تســتعد إلعــدام ثالثــة مــن الشــيعة أدينــوا يف هجــوم مميــت
بقنبلــة عــام .2014
وتنفيـذ أحـكام اإلعـدام نـادر يف مملكـة البحريـن وكان آخـر حكـم إعدام
نفـذ هنـاك عـام  .2008وتشـن السـلطات محلـة على املعارضة التـي تتألف
يف معظمهـا مـن الشـيعة .ويمثـل الشـيعة غالبيـة السـكان ويشـكون مـن
التمييـز مـن جانـب األرسة احلاكمـة.
وظهــرت دعــوات االحتجــاج عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي بعدمــا
قالــت عائــات الشــبان الثالثــة عبــاس الســميع وســامي مشــيمع وعــي
الســنكيس إنــه تــم اســتدعاؤهم لزيــارة ذوهيــم يف ســجن جــو.
وأديــن الثالثــة يف عــام  2015يف هجــوم أســفر عــن مقتــل ثالثــة رجــال
رشطــة وهــم بحرينيــان وإمــارايت .وأرص املدانــون عــى براءهتــم وقالــت
مجاعــات حقوقيــة إن اعرتافاهتــم انتزعــت حتــت وطــأة تعذيــب .وتنكــر
البحريــن اللجــوء للتعذيــب.
وبحســب تقاريــر مواقــع التواصــل االجتامعــي مل توضــح ســلطات
الســجن ســبب اســتدعاء عائــات املدانــن لكنهــا وفــرت هلــم رقــا
هاتفيــا للتواصــل معــه الســتالم املتعلقــات الشــخصية لذوهيــم.
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وتنفيــذ أحــكام اإلعــدام الــذي حيتمــل أن يكــون وشــيكا كان ســببا
يف خــروج الدعــوات لالحتجــاج عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي.
وشــوهدت قــوات األمــن البحرينيــة تنتــر يف مناطــق التوتــر بــا يف ذلــك
قريــة الــدراز التــي يوجــد فيهــا الزعيــم الروحــي لشــيعة البحريــن منــذ
إســقاط جنســيته العــام املــايض.
وأظهــرت لقطــات عــى مواقــع التواصــل مئــات الرجــال والنســاء يف
مســرات حاملــن الفتــات تديــن أحــكام اإلعــدام التــي صــدرت ضــد
املدانــن الثالثــة.
وكتــب عــى الفتــة محلهــا متظاهــرون يف قريــة الــدراز «كال كال لإلعــدام»
فــوق صــور للمدانــن الثالثــة.
وبحســب مواقــع التواصــل مل تــرد تقاريــر عــن وقــوع اشــتباكات بــن
املتظاهريــن ورجــال األمــن الذيــن انتــروا يف عربــات مدرعــة خــارج
القريــة.
وأفــادت رســائل عــر مواقــع التواصــل بــأن احتجاجــات مماثلــة وقعــت
يف قــرى شــيعية أخــرى يف أنحــاء البحريــن.
وشــنت البحريــن محلــة عــى املعارضــن يف يونيــو حزيــران العــام املــايض
وحلــت مجعيــة الوفــاق وهــي مجاعــة املعارضــة الرئيســية يف البحريــن.
كــا ضاعفــت فــرة الســجن بحــق رئيــس اجلمعيــة الشــيخ عــي ســاملان
وســحبت جنســية الزعيــم الروحــي آيــة اهلل عيســى قاســم واعتقلــت
الناشــط البــارز نبيــل رجــب.
وتنكــر البحريــن أي متييــز ضــد الشــيعة وتتهــم إيــران بإثــارة اضطــراب
داخــل اململكــة وهــو مــا تنفيــه طهــران.
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ً
عاجال للتحرك الفوري لوقف
نداء
«العفو الدولية» تطلق ً
أحكام اإلعدام «غري العادلة» حبق ثالثة حبرينني
حتــرك فــوري وعاجــل
دعــت منظمــة العفــو الدوليــة «األمنســتي» إىل ّ
بعــد إصــدار حمكمــة بحرينيــة «بشــكل ظــامل» حك ـ ًا بإعــدام  3مواطنــن
بحرينيــن ،والســجن املؤبــد عــى  7آخريــن وســحب اجلنســية منهــم يف
قضيــة مقتــل ثالثــة رجــال رشطــة.
ٍ
بيــان هلــا أمــس اجلمعــة  27فرباير/شــباط  2015إن
وقالــت املنظمــة يف
املحكمــة اجلنائيــة الكــرى حكمــت يف  26فرباير/شــباط « 2015بشــكل
غــر عــادل عــى كل مــن عــي عبدالشــهيد الســنكيس ،ســامي مــرزا
املشــيمع وعبــاس مجيــل طاهــر الســميع باإلعــدام بعــد إدنتهــم يف تنظيــم
ومتويــل مجاعــة إرهابيــة (رسايــا األشــر) هبــدف تنفيــذ هجــات إرهابيــة،
وحيــازة وزرع متفجــرات بقصــد قتــل قــوات األمــن ،ممــا أســفر عــن
حلكــم أيضــ ًا
مقتــل ثالثــة مــن قــوات الرشطــة ،وإصابــة آخريــن» ،وا ُ
عــى «ســبعة متهمــن آخريــن بالســجن مــدى احليــاة مــع إســقاط اجلنســية
عنهــم مجيع ـ ًا».
وأوضحــت املنظمــة إن هــؤالء اعتقلــوا يف  3مــارس/آذار  ،2014إثــر
«مدامه ــة منازهل ــم م ــن قب ــل رج ــال أم ــن ُمل ّثم ــن ،حي ــث خضع ــوا
للتحقيـــق يف مبنـــى التحقيقـــات اجلنائيـــة ،ومل يتمكـــن حماموهـــم أو
عائالهت ــم م ــن التواص ــل معه ــم طيل ــة ثالث ــة أس ــابيع متواصل ــة ،وق ــد
أف ــادوا الحقــ ًا بتعرضه ــم لتعذي ــب ،حس ــب م ــا ق ــال س ــامي مش ــيمع
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وعبـــاس الســـميع الحقـــ ًا يف حديـــث مـــع عائالهتـــم ،إذ أخربوهـــم
أن التعذي ــب ش ــمل الصع ــق الكهربائ ــي ،ال ــرب وح ــرق أعق ــاب
الســـجائر عـــى مناطـــق يف اجلســـم ،احلرمـــان مـــن النـــوم واالعتـــداء
اجلن ــي».
وكان املتهمــون وفــق املنظمــة «متكنــوا مــن التواصــل مــع حماميهــم للمــرة
األوىل يف أول جلســة اســتامع بتاريــخ  30أبريل/نيســان  ،2014عىل الرغم
مــن الطلبــات املتكــررة واملتعــددة التــي تقــدم هبــا املحامــون للمحكمــة
لاللتقــاء بموكليهــم قبــل ذلــك ،وطلــب املحامــون خــال اجللســة األوىل
أن يتــم عــرض موكليهــم عــى الطبيــب الرشعــي إال أن املحكمــة رفضــت
ذلــك ،كــا مل تســمح املحكمــة للمحامــن باالطــاع عــى األدلــة الكاملــة
ضــد املتهمــن وال شــهود اإلثبــات ،ومنعــت املحكمــة املتهمــن مــن
التحــدث يف جلســات املحاكمــة ،مــا أدى إىل انســحاب املحامــن مــن
القضيــة احتجاجــ ًا ،إذ ع ّينــت املحكمــة الحقــ ًا حمامــن جــدد لتمثيــل
املتهمــن».
ودعــت منظمــة العفــو الدوليــة يف بياهنــا مجيــع املهتمــن واملدافعــن عــن
حقــوق اإلنســان بالكتابــة إىل الســلطات البحرينيــة حل ّثهــا عــى «عــدم
تنفيــذ أحــكام اإلعــدام بحــق عــي عبدالشــهيد الســنكيس ،ســامي مــرزا
مشــيمع وعبــاس مجيــل طاهــر الســميع ،ووقــف عقوبــة اإلعــدام بشــكل
رســمي ،وإعــادة حماكمــة مجيــع املتهمــن بضامنــات ومعايــر معتــرف
هبــا دوليــ ًا يف االمتثــال للمحاكــات العادلــة ،دون اللجــوء إىل عقوبــة
اإلعــدام».
وأكــدت املنظمــة إن مــن مســئولية حكومــة البحريــن ،تقديــم مرتكبــي
اجلرائــم إىل العدالــة ،مــع اإلرصار عــى أن يكــون ذلــك وفــق القانــون
الــدويل والتزامــات البحريــن الدوليــة اخلاصــة بحقــوق اإلنســان.
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احتجاجا على التنفيذ
أسوشيتد برس :البحرينيون يتظاهرون
ً
املرتقب ألحكام اإلعدام
كــرت وكالــة أسوشــيتد بــرس أن املتظاهريــن خرجــوا يف مســرات يف
احتجاجــا عــى التّنفيــذ ا ُملرتقــب ألحــكام اإلعــدام بحــق ثالثــة
البحريــن
ً
رجــال ُأدينــوا باهلجــوم عــى الرشطــة يف العــام .2014
وقــد نــر البحرينيــون صــور االحتجاجــات عــى وســائل التواصــل
االجتامعــي وتطبيقــات اهلواتــف اليــوم الســبت ،وتــرز الصــور بعــض
املتظاهريــن يف مســرات ســلمية وآخريــن يغلقــون الطرقــات ويشــتبكون
مــع الرشطــة.
الســجناء عبــاس الســميع
وقــد نــزل املحتجــون إىل الشــوارع تضامنًــا مــع ّ
وســامي مشــيمع وعــي الســنكيس ،الذيــن أدينــوا يف العــام  2015عــى
خلفيــة قتــل رجــي رشطــة بحرينيــن وآخــر إمــارايت يف هجــوم بقنبلــة يف
الصــادرة
العــام  .2014وقــد أيــدت حمكمــة بحرينيــة أحــكام اإلعــدام ّ
بحقهــم هــذا األســبوع.
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البحرين :أول إعدام ملعارضني سياسيني
منذ اندالع ثورة  14فرباير
ن ّفــذت الســلطات البحرينيــة حكــم اإلعــدام بحــق  3شــ ّبان بحرينيــن
أدينــوا بقتــل ضابــط إمــارايت ورشطيــن آخريــن يف حماكمــة سياســية
اســتندت إىل اعرتافاهتــم املنتزعــة حتــت التعذيــب.
ويف أول حالــة مــن نوعهــا منــذ انــدالع ثــورة  14فرباير/شــباط ،2011
أعدمــت الســلطات  3معارضــن سياســيني شــيعة اعتقلــوا العــام 2014
عــى خلفيــة مــا عرفــت بتفجــر «الديــه».
وأعلنـت النيابـة العامـة أهنـا أعدمـت صباح اليـوم رميا بالرصـاص كال من
عباس السـميع ( 27عاما) ،وسـامي مشـيمع ( 42عاما) ،وعيل السـنكيس
( 21عامـا) ،بعـد إقـرار احلكـم مـن حمكمـة التمييـز واعتبـاره باتـا واجـب
التنفيـذ ،إال ّأنـا مل تشر إىل مرسـوم مصادقته مـن قبل امللك ،وهـو اإلجراء
الواجـب ّاتـاذه دسـتوريا قبـل تنفيـذ أحـكام اإلعـدام ،لكنّهـا ذكـرت أهنـا
«اختـذت اإلجـراءات املقـررة قانونـ ًا يف هذا الشـأن».
ويف أول رد فعــل دويل اعتــرت املقــررة األمميــة املعنيــة باإلعــدام إعــدام
الســميع والســنكيس ومشــيمع قتــا خــارج إطــار القانــون.
وأظهــرت صــورة التقطهــا ناشــطون موكبــا أمنيا تتوســطه ســيارة إســعاف
عســكرية قيــل إنــه متجــه ملقــرة املاحــوز لدفــن جثامــن الشــبان الثالثــة،
وتلقــي عوائــل الشــبان الذيــن أعدمتهــم الســلطات اتصــاال هاتفيــا لدفــن
جثامينهــم يف مقــرة املاحــوز.
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ـجل مقطــع فيديــو لقطــات لتواجــد أمنــي كثيــف يف مقــرة املاحــوز،
وسـ ّ
وامتنعــت الســلطات عــن تســليم جثامــن الشــبان إىل عوائلهــم لدفنهــم
يف بلدهتــم الســنابس ،كــا ّأنــا منعــت تشــييعهم.
النيابـــة العامـــة وعـــى حســـاهبا يف موقـــع التواصـــل االجتامعـــي
«انســـتجرام» ،قالـــت إن حكـــم اإلعـــدام بحـــق الشـــ ّبان الثالثـــة ن ّفـــذ
الي ــوم بحض ــور ق ــايض تنفي ــذ العق ــاب وممث ــي النياب ــة العام ــة ومأم ــور
الســـجن وطبيـــب وواعـــظ حســـبام يقـــي القانـــون.
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حممد بن راشد آل مكتوم رفض وساطة عراقية
لوقف تنفيذ إعدام  3حبرينيني
ذكــرت معلومــات أن اتصــاالت جــرت بــن شــخصيات عراقية سياســية
ورئيــس الــوزراء حاكــم ديب حممــد بــن راشــد آل مكتــوم أمــس (الســبت
 14ينايــر /كانــون الثــاين  )2017لدفــع البحريــن لوقــف تنفيــذ حكــم
اإلعــدام بـــ  3معارضــن إال أن األخــر رفــض.
وأكــدت معلومــات أن رئيــس املجلــس األعــى اإلســامي يف العــراق
الســيد عــار احلكيــم أجــرى اتصــاال ملحمــد بــن راشــد طلــب فيــه
التدخــل ،إال أن تلــك الوســاطة مل تفلــح يف وقــف اإلجــراءات البحرينيــة
التــي أدت إىل تفاقــم األوضــاع يف البــاد.
وقــال اإلعالمــي حممــد الســواد عــر حســابه يف تويــر إن اتصــاالت
أجريــت مســاء أمــس بــن الســيايس العراقــي البــارز إيــاد عــاوي ورئيس
الــوزراء حاكــم ديب حممــد بــن راشــد آل كتــوم لوقــف تنفيــذ حكــم
اإلعــدام يف البحريــن لكــن األخــر رفــض.
وأعدمــت البحريــن اليــوم  3معارضــن اهتمتهــم بمقتــل ضابــط إمــارايت
ورشطيــن (باكســتاين ويمنــي) يف اشــتباكات مــع حمتجــن غــرب
العاصمــة املنامــة مــارس /آذار .2014
وكان ويل العهــد اإلمــارايت حممــد بــن زايــد آل هنيــان قــد قــال خــال
مشــاركته يف عــزاء الضابــط اإلمــارايت طــارق الشــحي إنــه ســيأخذ بالثــأر.
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سيناريو املوت الطويل
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سيناريو املوت الطويل
ســيناريو طويــل مــن الســادية والتعذيــب النفــي ،واإلهانــة ،وإيصــال
اإلثــارة والتوتــر النفــي نحــو الــذروة ،ثــم القتــل البــارد ،واإلشــاعات،
ثــم االســتعراض بموكــب أمنــي ضخــم حيمــل ثــاث جثــث ،ثــم فــرض
مــكان الدفــن عــى األهــايل ،فيلــم كئيــب متــت كتابتــه لــريض أكثــر مــن
ديكتاتــور.
باألمــس األحــد وقبلــه الســبت ،رأينــا فيلــ ًا ســودواي ًا تــم تدمــر
الســيناريو اخلــاص بــه عــى يــد أهــايل الشــهداء ،واملتظاهريــن الذيــن
خرجــوا للــراخ يف الشــوارع ،ليتأكــدوا مــن أن العــامل ليســت لــه آذان،
األصدقــاء قليلــون قليلــون ،واألعــداء كثــر ،واألنــذال أكثــر.
لقــد قتــل النظــام أشــياء كثــرة منــذ ليــل يــوم اجلمعــة مســاء ،قبل ســاعات
قليلــة مــن دخــول يــوم الســبت ،انطلقــت املعلومــات عــر جمموعــات
الواتســاب ،عــن خطــر حيــدق بالســجناء الثالثــة املتهمــن بقتــل ضابــط
إمــارايت ورشطيــن ،أحدمهــا من باكســتان ،تتــاىل املعلومــات والتحليالت
واإلشــاعاتُ ،يصــدم أهــايل الســجناء ،تنخلــع قلوهبــم رع ًبــا ،متــر
الســاعات بطيئــة ،ال يشء مؤكــد ،تكــرار ممــل ،ومــن لديــه معلومــات
فضــل عــدم التــرع ربــا.
ّ
الســاعة الســابعة والنصــف ،تــدق هواتــف ثــاث أرس بحرينيــة ،عائلــة
مشــيمع يقــال هلــم إن ثمــة زيــارة غــر جمدولــة البنهــم الســاعة الواحــدة
ظهــر ًا ،وعائلــة الســميع يقــال هلــم هنــاك زيــارة لعبــاس وحــده فقــط دون
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بقيــة أشــقائه الســجناء عنــد الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر ،وعائلــة عــي
الســنكيس يقــال هلــم الزيــارة عنــد الثالثــة.
يبــدأ الرعــب والقلــق يــأكل يف القلــوب اخلائفــة عــى األبنــاء املعتقلــن
الثالثــة ،اخلــوف وحــش ســادي ال يرحــم جيلــب معــه شــياطني األرق،
والســوداوية ،والتوتــر العــايل ،ومــع الدقائــق البطيئــة ،بــات الظهــر بعيــد ًا،
ذهــب األهــايل وعــادوا ،عائلــة تلــو األخــرى ،الصدمــة أن املعتقلــن
الثالثــة كانــوا متفاجئــن مــن هــذه الزيــارة أيض ـ ًا.
أم عبــاس الســميع عــرت عــا حصــل للعوائــل خــر تعبــر ،ذهبــت
العوائــل ببعــض األمــل ،وببعــض التامســك ،عــادت العائــات مهانــة
مــن تفتيــش حقــر مل يســتثن شــيئ ًا يف أجســام النســاء والرجــال ،تعرضــوا
لــه مرتــن يف ســجن جــو .واألكثــر أمل ـ ًا أن العوائــل عرفــت أهنــا و ّدعــت
أبناءهــا وداعـ ًا أخــر ًا ،عــادت العوائــل وســيناريوهات الرعــب الســوداء
تتقافــز يف خميالهتــم ،سيســاق األبنــاء إىل املــوت غصبـ ًا ،وتزهــق أرواحهــم
زهق ـ ًا.
ســاعات الليــل مــرت ببــطء ،كســائل جليــدي تقبــض برودتــه عــى
األطــراف ،مل ينــم اآلالف وليــس فقــط عوائــل الســميع ،ومشــيمع،
والســنكيس ،عنــد العــارشة خيــرج النائــب الربملــاين الســلفي خالــد املالــود
الــذي فــاز يف االنتخابــات التكميليــة يف  ،2011ليعلــن أنــه «قــي األمــر»،
وخيــرج بعدهــا املســؤول يف مكتــب رئيــس الــوزراء إبراهيــم الــدورسي،
ليعلــن هــو اآلخــر بأســلوب أقــرب للصبيانيــة أن اإلعــدام قــد تــم تنفيذه،
وتتــاىل شــلة املغرديــن املؤجريــن مثــل عبــر اجلــال وغريهــا بأســلوب
شــامت ودينء.
يعلــن بعدهــا أنــه متــت حمــارصة مقــرة احلــورة ،وأنــه تــم اســتدعاء ق ّيــم
املقــرة ،وبــن التأكيــد والنفــي ،تطــل ســاعات الصبــاح بقناعــة لــدى
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اجلميــع أن املســألة باتــت مســألة وقــت ،ليعلــن النظــام أن اإلعــدام قــد
ـم تنفيــذه باملعتقلــن الثالثــة األبريــاء.
تـ ّ
كل ســاعة متــر كان يمــوت معهــا يشء فينــا ،يشء مــن األمــل ،يشء مــن
الصــر ،يشء مــن اهلــدوء ،يشء مــن االســتقرار النفــي ،مــات النــوم.
بقيــة الســاعات كانــت انتظــار ًا ،ودعــا ًء ،وطلبــات ،وأمنيــات.
يف الســاعة التاســعة ومخســن دقيقــة مــن صبــاح  15يناير/كانــون
الثــاين  ،2017يعلــن رئيــس نيابــة اجلرائــم اإلرهابيــة أمحــد احلــادي ،أن
اإلعــدام قــد نفــذ بعــد أن أصبــح «واجبــ ًا وباتــ ًا» ،لكنــه مل يــر ضمــن
مــا عــدد مــن إجــراءات أن امللــك محــد بــن عيســى آل خليفــة قــد وقــع
عــى مرســوم اإلعــدام .قــام النظــام بجريمتــه فجــر ًا ،األكيــد أن وفــد ًا مــن
عائلــة الضابــط اإلمــارايت طــارق الشــحي حــر البــاد ،ولكــن مــن غــر
املعــروف إن كانــوا حــروا ســاعة تنفيــذ اإلعــدام أم ال ،الســؤال املنطقــي
هــو :ملــاذا تــم إحضارهــم للبحريــن أصـاً؟ ال يشء غــر التشــفي واألخذ
بالثــأر وإشــباع غرائــز االنتقــام ،وربــا يشء مــن املشــاركة يف التنفيــذ،
حتقــق هــذا اإلشــباع البدائــي ،لقــد تعهــد رأس العائلــة احلاكمــة لعائلــة
الشــحي يف  16مــارس/آذار  2014خــال لقائــه معهــم ،بــأن املتهمــن يف
القضيــة ســينالون جزاءهــم.
بعــد قليــل فقــط مــن إعــان أمحــد احلــادي اخلــر ،تنتــر صــور ملوكــب
أمنــي ضخــم يســر ببــطء بطريقــة شــبه اســتعراضية مــن جنــوب البــاد
مصفــر
رمــادى
حتــى العاصمــة ،تتوســطه ســيارة إســعاف ذات لــون
ّ
ّ
(بيــج) يبــدو أهنــا تابعــة للجيــش ،حتــط الســيارات عنــد مقــرة املاحــوز،
يتلقــى األهــايل اتصــاالت مفادهــا :احــروا إىل مقــرة املاحــوز ،يرفــض
أهــايل املعتقلــن الثالثــة الــذي صــار اســمهم شــهداء منــذ الفجــر.
انفجــرت املشــاعر ،رصخــت األمهــات املفجوعــات ،والعــات،
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واخلــاالت ،اآلبــاء ،واخليــان ،واألعــام ،واألصادقــاء ،واجلــران،
وعــرات اآلالف.
ذهبــت العوائــل للمقــرة ،أبــدوا شــجاعة اســتثنائية وســط أفــواج املرتزقة
وأفــراد املخابــرات الذيــن يقفــون بقرهبــم ،تــم تســليم الشــهداء جثــة تلــو
جثة .
األول كان الشــهيد ســامي مشــميع ،انتــرت صــوره برسعــة ،فلقــد جهــز
األهــايل كامرياهتــم ،لــروا العــامل مــا جــرى عــى جثــث الشــهداء ،أربــع
رصاصــات يف القلــب ،فتحــات صغــرة مــن األمــام ،تبــدو كأهنــا ثقــوب
ـم قلــب الشــهيد ،لتغســيله بــدا املشــهد ًا أكثر قســوة
بســيطة ،لكــن عندمــا تـ ّ
وإيالمـ ًا ،فتحــات كبــرة يف الظهــر توضــح أن الرصاصــات تفجــرت عنــد
خروجهــا مــن جســده حمدثــة فتحــات كبــرة.
بــدت كلــات والــدة الشــهيد مشــميع كالرصــاص ،حــن تــم ســؤاهلا
إن كانــت لدهيــا كلمــة ،قالــت :كلمتــي كزينــب ،مــا رأيــت إال مجيــا،
وســأطالب محــد بــدم ابنــي.
التــايل كان جســد الشــهيد الشــاب الغــض ذي الواحــد وعرشيــن عام ـ ًا
عــي الســنكيس ،بــدا الوضــع أكثــر حزن ـ ًا ،أربــع رصاصــات أخــرى يف
قلــب الشــاب الصغــر ،مــن الظهــر فتحــات جيــري الــدم منهــا كامليــزاب،
يســيل غليظــ ًا ،أمحــر ،باتــت بركــة صغــرة حتتــه ،تعــب املغســل وهــو
حيــاول أن يوقــف النزيــف ،وكأنــه ينــزف عــى وقــع رصخــات األب:
مل هينــأ يف حياتــه أبــد ًا .مل يفــوت والــد الشــهيد عــي الســنكيس الفرصــة
ليوجــه رســالته ،أمــام الكامــرا حتامــل عــى نفســه ،وقــال البنــه الصغــر
وهــو يشــر بيــده لقلــب ولــده الشــهيد :انظــر ألخيــك صــار شــهيد ًا ،انظــر
آلثــار الرصــاص الــذي أطلقــوه عــى قلبــه ،انظــر يــا ولــدي.
اجلســد التــايل ،كان عبــاس الســميع ،أربــع رصاصــات كالبقيــة ،فتحــات
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أكــر مــن اخللــف ،هتـ ّـرأ ظهــره متام ـ ًا ،كأنــه شــق بســكني ال برصــاص،
كانــت األنفــة والعــزة يف حميــاه ،عينــاه مفتوحتــان ،كأنــه أبــى أن يغلقهــا
ســاعة إطــاق النــار ،ســاعة لقــاء املــوت ،انطفــأ النــور ،لكنهــا ظلتــا
مفتوحتــن حتدقــان يف وجــه القاتــل.
والــدة الشــهيد عبــاس الســميع ،قالــت جلحافــل اجلنــود واملخابــرات،
أربعــة مــن أوالدي يف الســجن وأحدهــم صــار شــهيد ًا ،اســمعوين أنــا
مســتعدة لتقديــم املزيــد.
ٍ
ذابــات ،بيــاض وجفــاف
األكثــر أ ًملــا شــفاه الشــهداء الثالثــة ،كانــت
ـم
خفيــف ،هــي حلظــة املــوت ،ربــا مل ُيعــرض عليهــم مــا ًء للــرب ،وتـ ّ
ترويعهــم وإذالهلــم ،للتشــفي الغرائــزي ،لكــي يموتــوا خائفــن يف ظــام
مــا قبــل الفجــر ،كانــت الشــفاه ذابلــة مبيضــة ،بيــد أن مالحمهــم ظلــت
هادئــة ،ربــا هــي طمأنينتهــم الصــادرة عــن إيامهنــم أن رســالة دمهــم لــن
تســقط.
تــم اعتقــال منــر مشــميع شــقيق الشــهيد ســامي مشــيمع ،وذلــك عنــد
خروجــه مــن املقــرة ،هتمتــه أنــه ظهــر يف تصويــر مرئــي حلظــة تلقيــه اخلــر
الفاجــع وهــو يبكــي ،ويلطــم صــدره ورأســه وداعي ـ ًا عــى امللــك الــذي
قتــل أخيــه.
انتهــت عمليــة الدفــن عنــد أول املســاء ،عــادت العوائــل إىل بلــدة
الســنابس حيــث ظــل أهلهــا جيــددون العهــد بشــعاراهتم وأجســادهم
التــي طافــت الشــوارع ،هتتــف بســقوط امللــك الــذي وقــع عــى حكــم
اإلعــدام فأصبــح قاتــاً.
القمــع كان الــرد الوحيــد مــن قبــل قــوات النظــام يف املناطــق كلهــا،
جرحــى كثــر ،رصاخ ال يتوقــف ،أنفــاس الهثــة ،صمــت رســمي،
توجيهــات مبــارشة وغــر مبــارشة للصحــف بنــر اخلــر الرســمي
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والصمــت دون تعليــق .ســيناريو ثقيــل ســوداوي ،أعــده النظــام بحرفيــة
نفــي ســيكوباثي حاقــد.
جــزار ،أو مريــض
ّ
املواقــف حــول البحريــن كانــت صمتـ ًا عامليـ ًا ،امتــد مــن البيــت األبيــض
يف واشــنطن ،ونيويــورك حيــث األمــن العــام اجلديــد لألمــم املتحــدة
الــذي مل حيفــظ أحــد شــكله وال اســمه ،وصــوالً للموقــف الربيطــاين
الــذي ال يقــول شــيئ ًا وال يديــن النظــام ،أوروبــا تكلــم احتادهــا دون إدانــة
أيضــ ًا رغــم انســحاب بريطانيــا منــه ،ال موقــف رســمي عــريب مــن أي
أحــد ،أغلبهــم كان مؤيــد ًا لكنــه صامــت ،إيــران أدانــت ،العــراق أدان،
حــزب اهلل ،نائــب رئيــس املجلــس الشــيعي األعــى يف لبنــان ،رئيــس
تكتــل ائتــاف دولــة القانــون يف الربملــان العراقــي نــوري املالكــي أدان
جريمــة اإلعــدام هــو أيضـ ًا ،املجلــس الســيايس ألنصــار اهلل يف اليمــن ،يف
داخــل البحريــن مل جيــرؤ أي جتمــع رســمي عــى اإلدانــة.
انتهــى يــوم األحــد  15ينايــر  ،2017بدايــة دمويــة ،وحــزن عميــق يلــف
البــاد ،تــم إنــزال الســتار ،مل يصفــق أحــد ،ربــا ارتــاح اآلن ذلــك القاتــل
املريــض مــن بعــض ســوداويته ،وربــا كان عــى البحرينيــن القلــق بصورة
أشــد عــى بقيــة املحكومــن باإلعــدام.
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الشهيد علي السنكيس يف اللقاء األخري :أبكي خوفا عليكم...
وسأقضي الليلة يف الصالة
وأعشق عمري ألين إذا مت
أخجل من دمع أمي

خذيني إذا عدت يوما وشاحا هلدبك

وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك
وشدي وثاقي بخصلة شعر
يلوح يف ذيل ثوبك..
بخيط ّ

حممود درويش

قــد كان صبــاح الســبت  14يناير/كانــون الثــاين حــن ها َتــف عبد الشــهيد
الســنكيس زوجتــه ،خيربهــا عــن تلقيــه اتصــال ،يفيــد بزيــارة غــر جمدولــة
البنهــا عــي عنــد الســاعة الرابعــة عــر ًا ،كان اخلــوف قــد حــارصه منــذ
حلظتها .
شــعرت األم بــا ينتظرهــم ،أرادت التأكــد ،اتصلــت هاتفيــ ًا بوالــدة
عبــاس الســميع تســأهلا عــا إذا كان خــر ًا مشــاهب ًا قــد وصلهــم بشــأن
زيــارة ابنهــم ،كان اجلــواب نعــم .صــار اليقــن أقــرب مــن دقــات القلــب.
اتصلــت بوالــدة ســامي مشــيع تســأهلا أيضـ ًا ،فــكان جــواب األخــرة :ال،
مل يردنــا اتصــال .قالــت هلــا والــدة الســنكيس :ترقبــوه.
جــاء االتصــال الحقـ ًا ،واملفارقــة أن مشــيمع كان أول مــن دخلــت عليــه
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عائلتــه عنــد الســاعة الواحــدة .قبلهــا مل يكــن أي مــن الثالثــة (عبــاس
وســامي وعــي) يعلمــون عــن أمــر الزيــارة ،مل يعرفــوا إال عنــد الســاعة
الثانيــة عــر والنصــف؛ قبيــل زيــارة ســامي .كان كل واحــد منهــم قــد
ُوضــع يف زنزانــة انفراديــة ،لكنهــم متكنــوا مــن التواصــل بالقــدر الــذي
يتيــح هلــم معرفــة قدرهــم اآليت بعــد ســاعات.
كان موعــد زيــارة الســنكيس الســاعة الرابعــة ،خرجــت العائلــة عنــد
الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــر ًا ،القلــب كتلــة مــن الــدم املضطــرب
والقلــق ،الد ّقــات تنبــض بــكل دقيقــة تر ّقــب .وصلــت العائلــة عنــد
الثالثــة ،بقيــت ســاعة عــى املوعــدُ ،أخــذت منهــم هوياهتــم ،ثــم ُأمــروا
بمغــادرة املبنــى والوقــوف بعيــد ًا حتــى حيــن موعــد الزيــارة .مل يســمح
هلــم بالوقــوف حتــى يف مواقــف الســيارات :اخرجــوا مــن كامــل املبنــى
وعــودوا بعــد ســاعة.
احتــارت العائلــة ،أيــن تذهــب يف هــذه املنطقــة التــي ال مــكان فيهــا غــر
امتــداد الرمــل .أيــن تقــف يف هــذا املــكان الــذي ال يشــبه غــر صحــراء،
هتتز مثــل طبــل .الذت العائلــة بمح ّطة
كيــف متـ ّـر الـــ 60دقيقــة عــى قلــوب ّ
بنزيــن هــي املــكان الوحيــد الــذي رأوه قريبـ ًا ،وبعــد انتظــار طــال وكأنــه
عــام ،انقضــت الســاعة .انطلقــوا جمــدد ًا إىل ســجن «جــو».
«التفتيــش الــذي تعرضنــا لنــا مل نتعــرض لــه طيلــة الســنوات الســابقة،
خاصــة
أعطونــا شــعورا بأننــا قتلــة جمرمــون .ألول مــرة أرى كابينــة ّ
للتفتيــش ،طلبــوا منــا خلــع أحذيتنــا ،وضعوهــا يف جهــاز تفتيــش ،بعدهــا
قامــوا بتفتيشــنا بدقــة ،ثــم أركبونــا ســيارة هبــا  4مــن الرشطــة النســائية
ورشطيــن ،وصلنــا إىل مــكان التفتيــش الثــاين ،كان دقيقــ ًا جــد ًا وأكثــر
تشــديد ًا ،املــكان ممتلــئ بالرشطــة ،مشــينا بينهــم ،كانــت رأيس مرفوعــة،
مجيعنــا مرفوعــو الــرأس» .تقــول والــدة الســنكيس.
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دخلــت العائلــة عــى عــي .مق ّيــد اليديــن والرجلــن ،وعيــون رجــال
األمــن ترقــب مــن النافــذة ،ال تغــادر عيوهنــا صغــرة وال كبــرة وال حتــى
بمقــدار اختالســة .جلســت أخــت عــي عــن يمينــه ،ووالــده عــن يســاره،
واختــارت األم أن جتلــس أمامــه .دمعــت عينــا عــي ،أخــذ مــن والدتــه
ورقــة حمــارم ورقيــة ليجفــف دمعــه .ســألته والدتــه ورأســها ال يطــرف:
ملــاذا تبكــي يــا عــي؟ أجــاب :خوفـ ًا عليكــم .قالــت :وملــاذا ختــاف علينــا.
الشــهادة يــا ولــدي ال يناهلــا أي أحــد .وأنــت قــد ُاخــرت هلــا وهــذا رشف
طهــرك ،والشــهادة ســرفعك إىل أعــى مقــام.
عظيــم .هــا هــو الســجن قــد ّ
ثــم ســألته والدتــه :أومل تكثــر مــن الصيــام ،أمل حتافــظ عــى صالتــك،
أجــاب عــي :بــى ،وســأقيض الليلــة يف الصــاة أيضــا ،قالــت األم :حبيبــي
طهــر قلبــك ،انقطــع إىل اهلل .طلــب مــن والدتــه
فرصتــك األخــرة اليــومّ ،
أن تســأل أهــل منطقتــه الســنابس أن يســاحموه ويــرؤوا ذمتــه .مــررت
األم يدهــا عــى رأســه وصــدره وظهــره وكل جــزء مــن جســده ،وراحــت
حتيطــه باألحــراز واألدعيــة« ،كنــت أشــعر براحــة واطمئنــان» تقــول األم،
أمــا والــده فقــد مجــد ســاكن ًا غــر قــادر عــى الــكالم.
حــاول اجلميــع بعدهــا اخلــروج مــن قالــب املأتــم احلزيــن ،والدخــول يف
جــو أكثــر مرحـ ًا ،إنــه اللقــاء األخــر فليكــن الفخــر عنوانــه« ،كنــت أريــد
أن أقــول هلــؤالء املحدّ قــن عيوهنــم علينــا مــن خلــف النافــذة ،أننــا لســنا
منكرسيــن وال نادمــن ،بقينــا رافعــن رؤوســنا حتــى آخــر اللقــاء» .وقبــل
أن تغــادر العائلــة ،انتظــرت األم توديــع زوجهــا البنهــا وتوديــع ابنتهــا
ألخيهــا ،ثــم عانقــت عــي ومهســت يف أذنــه« :هــذه آخــر زيــارة يــا حبيبــي
يــا عــي» ،ثــم غــادرت املــكان.
بعــد انتهــاء الزيــارة ،دخــل عــدد كبــر مــن رجــال األمــن ألخــذ عــي،
وكأهنــم قــد دخلــوا عــى عصابــة كبــرة ال عــى فتــى ســجني مق ّيــد اليديــن
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والرجلــن ،وحمكــوم باملــوت .وهــم هيمــون باخلــروج قامــوا بتفتيشــهم
بتشــديد أكثــر مــن الدخــول .شــعرت العائلــة بــاإلذالل واإلهانــة والقهر،
لكنهــا بقيــت رافعــة رأســها ،وعــادت البيــت وهــي رافعــة رأســها ،كان
ّ
كل يشء يف تر ّقــب خــر الفاجعــة.

بعــد مغادرهتــا ظلــت أم عــي تنتظــر اتّصــاال آخــر .صبــاح األحــد 15
ينايــر اتصــل هبــا زوجهــا ،كانــت متلؤهــا أحاســيس خمتلطــة بــن التســليم
والوجــل ،جاءهــا صوتــه :أيــن فضيلــة؟ أجابــت :أنــا فضيلــة أمــا
تــم التنفيــذ يــا فضيلــة».
عرفتنــي؟ قــال هلــا« :لقــد ّ
حتى وإن تنكّس قلب أم عيل ،فإن رأسها ظل مرفوعا!
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«الواعظ املعمم» يروي آخر ساعة عاشها الشهداء قبل اإلعدام:
سخروا من املوت ورحلوا..
وعند الفجرَ ،أيقظني

اللييل
نداء احلارس
ِّ
من ُح ْلمي ومن لغتي:
ستحيا ِم ْي َت ًة أخرى،
ِ
األخرية
َف َعدِّ ْل يف وصيت َِّك

حممود درويش

مــاذا عــن املشــهد األخــر أو قبــل األخــر للشــهداء ،عــى عتبــة األبديــة
البيضــاء ،قبــل أن خيطــوا خطوهتــم األخــرة نحــو ذلــك العــامل« ،األســتاذ»
عبــاس الســميع ،ســامي مشــيمع ،عــي الســنكيس.
كيــف تشـكّلت تلــك األنفــس التــي تعــرف أهنــا ســتزهق قهــر ًا لتمــوت،
وتنتهــي مــن هــذا العــامل ،وتــوارى يف الــراب جثامينهــا ،وتفــارق أحباهبا،
هــي حلظــة هنايــة أي حلــم دنيــوي ،ال زواج ســيكون هلــم يومـ ًا ،ال أوالد
ســيحملوهنم عــى األكتــاف ،ال وظائــف الئقــة ،ال حســاب بنكــي يبعــث
عــى التباهــي أو اإلحبــاط ،ال ســيارات رياضيــة فارهــة ،ال ســفرات
ســياحية ،ال صــور حلويــات عــى «االنســتغرام» ،ال يشء مــن هــذا كلــه
ســيكون ،املــوت فقــط وال غــره ،مــا أصعــب أن يعــرف اإلنســان موعــد
موتــه ،هــل كان هــذا صعــب فع ـاً؟
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معلومــات هــذا التقريــر ،تــرد نقــ ً
ا عــن لســان الرجــل الــذي أعطــاه
النظــام دور الواعــظ بموجــب إجــراءات أحــكام اإلعــدام «الشــيخ
أمحــد املخــورض» .يف الســطور التاليــة ســنعرف مــاذا قــال هلــم الواعــظ،
وكيــف هــي ردة فعلهــم حــن عرفــوا أهنــم ســيعدمون بعــد قليــل ،مــاذا
قالــوا وهــم يف حــرة املــوت ،هــل كتبــوا وصاياهــم أم ال؟ ،كيــف هــي
كلامهتــم األخــرة؟
يقــول ذلــك الواعــظ ألحــد أقربــاء الشــهيد عبــاس الســميع ،بعــد أن
تعــرف عليــه ،وتأكــد أنــه مــن أقربــاء الشــهيد «لقد كنــت معهــم البارحة»،
رد عليــه مســتغرب ًا «مــع مــن؟» ،أجــاب املخــورض «مــع املعتقلــن الثالثــة
الذيــن تــم إعدامهــم» .كيــف؟ ،وملــاذا؟ ،مــا الــذي رأيــت وســمعت؟،
مــاذا قالــوا؟ ،كيــف تلقــوا نبــأ إعدامهــم ،وكيــف كان ذلــك اإلعــدام؟
يـروي املخـورض :تلقيـت اتصـاال مـن وزارة الداخليـة ،كانـت السـاعة
الثانيـة عشرة مـن أول سـاعات األحـد ،أخـذوين للقـاء املعتقلين الثالثـة
جـو املركـزي ،وصلـت هنـاك عنـد الثالثـة فجـر ًا ،أدخلـوين
يف سـجن ّ
غرفـة مجعتنـي مـع املعتقلين سـامي مشـيمع ،وعبـاس السـميع ،وعلي
السـنكيس،كان املطلـوب منـي ،أن أبلغهـم بنبـأ إعدامهـم ،وأن أطلـب
منهـم كتابـة وصاياهـم ،وأيـة أمور قـد يريدوهنـا قبل إعدامهـم .مل حيرض
الشـيخ الواعـظ حلظـة اإلعـدام ،يقـول :حضر أنـاس آخـرون غيري.
ســأل قريــب الشــهيد :مــاذا كانــت ردة فعلهــم بعــد تلقيهــم خــر
اإلعــدام الوشــيك منــك؟ رد (املخــورض) وعينــاه تتســعان ورأســه هيتــز
باســتغراب :لقــد ضحكــوا .ســكت قليـ ً
ا وواصــل :هــل تصــدق ذلــك؟
لقــد ضحكــوا ،كلهــم كانــوا مســتبرشين .الشــاب الصغــر (عــي) كان
مســتبرش ًا أيضــ ًا.
مــاذا أيضــا؟ ،قلــت هلــم :ملــاذا تضحكــون؟ ســألت عبــاس ملــاذا تضحك،
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ـي :هــذا رشف لنــا وهــذه ســعادتنا ،نضحــك ،ألن هــذا هــو مــا
فــرد عـ ّ
نريــده.
ســألت ســامي مشــيمع :هــل أنــت متــزوج فــرد :ال .ســألت عبــاس
ـي :ال ،لســت متزوج ـ ًا ،لكــن يــوم
الســميع ،هــل أنــت متــزوج ،فــرد عـ ّ
غــد ســأتزوج ،وســيزفني شــعب البحريــن .مل يقــل الشــيخ أنــه ســأل عــي
الســنكيس ،إن كان متزوجــ ًا أم ال .ال بــدّ أنــه الحــظ صغــر ســنه.
يقــول الشــيخ :طلبــت منهــم كتابــة وصاياهــم ،كتــب عبــاس الســميع
وصيتــه ،وكذلــك عــي الســنكيس ،مل يتمكــن ســامي مشــميع مــن كتابــة
وصيتــه ،ســألته إن كان يريــد أن يــرك وصيــة شــفاهية ،فقــال يل :وصيتــي
هــذه الكلــات :حســبي اهلل ونعــم الوكيــل .مل يتســلم األهــايل وصايــا
شــهدائهم حتــى اآلن ،مــا زالــت يف حــوزة وزارة الداخليــة.
أســندت وزارة الداخليــة ،إىل الشــيخ املخــورض مهمــة احلضــور إىل مقــرة
املاحــوز بعــد أن حارصهتــا وأحــرت جثامــن الشــهداء ،لكــي يصــي
عليهــم ،لكــن ذلــك مل حيصــل ،فقــد رفــض والــد الشــهيد عــي الســنكيس
أن يصــي الشــيخ املخــورض عــى الشــهداء.
هكــذا شــدّ الشــهداء حيازيمهــم للمــوت ،وهــم عــى عتبــة الرحيــل ،مل
يبعثــوا بتوســل واحــد إىل ملــك اإلعــدام الــذي مل جيــرؤ حتــى اآلن عــى
نــر مرســوم اإلعــدام الــذي وقعــه ،مل يبحثــوا عــن اتصــال أو واســطة
لشــخصية هنــا أو هنــاك ،مل يعــد يملكهــم أي يشء ،رغبــوا يف احلريــة
وحصلــوا عليهــا عــى طريقتهــم ،خطــوا خطــوة واســعة ،وغابــوا يف
البيــاض.
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كيف استلم أهايل الشهداء ثياب اإلعدام
وكأن صدمــة اإلعــدام وحدهــا ليســت كافيــة ،وكأن تســليم األهايل جثث
خمرقــة بالرصــاص ليــس كافيـ ًا ،وكأن دفنهــم يف مقــرة بعيــدة عــن
أبنائهــم ّ
قريتهــم وأهلهــم وأحبتهــم مل يشــف قلــب الســلطة .لقــد جــاؤوا األهــايل
بالثيــاب التــي تــم إعــدام أبنائهــم فيهــا ،وليســت أي ثيــاب ،علقــت
هبــا قطــع اللحــم التــي تناثــرت مــن أجســاد الشــهداء بعــد أن طرشهــا
الرصــاص ،وفــارت بالــدم.
غارقــة يف الــدم جــاءت ،مل خيــف ســوادها لــون الــدم املتيبــس فوقهــا ،وال
اللحــم امللتصــق هبــا .مــاذا كان يريــد هــؤالء مــن تســليم هــذه الثيــاب إىل
األهــايل؟ هــل متكــن آبــاء الشــهداء وأمهاهتــم أن يــروا تلــك املالبــس التــي
كانــت حتتضــن حلظــات أبنائهــم األخــرة ،ذلــك الكيــس األســود الــذي
غ ّطــى عيوهنــم عــن رؤيــة وجــه قنّاصهــم األســود ،وحجبهــم عــن رؤيــة
ابتســامة املتش ـ ّفي األخــرة ،وتلــك املالبــس التــي عايشــت أحاسيســهم
املفجــرة؟
األخــرة ،واهتــزت مــع خفقــات قلوهبــم وهــي تنتظــر الطلقــة ّ
عمــه
عندمــا اعتقــل عبــاس الســميع ،جــاؤوا إليــه بــكل مــا خيــص ّ
الشــهيد حســن طاهــر السـ ّـميع ،حتــى وصيتــه األخــرة قامــوا بعرضهــا
عمــه هــو مــن قــام
لعمــه حســن ،وإن ّ
عليــه ،قالــوا لع ّبــاس إنــه امتــداد ّ
عمــه يف التحريــض
بتحريضــه عــى كراهيــة النظــام ،لقــد اعتــروه تلميــذ ّ
عــى النظــام واحلكــم ،كان عبــاس يســتغرب ذلــك ،فقــد كان يبلــغ مــن
العمــر  5ســنوات فقــط عندمــا استشــهد عمــه.
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بعــد اســتالم مالبــس اإلعــدام ،طلــب والــد الســميع مــن ابنتــه أن ال ختــر
والدهتــا .يعلــم أهنــا ال تقــوى عــى ذلــك .هــو نفســه مل يتم ّكــن مــن رؤيــة
هــذه املالبــس فكيــف بــاألم الثــكىل ،لكــن أخــت عبــاس مل تســتطع كتــان
اخلــر عــن والدهتــا .يف جملــس العــزاء ،ترددنــا كثــرا بالتوجــه إليهــا،
كانــت حماطــة بالكثــر مــن املعزيــات الــايت كــن حيلقــن حوهلــا ،بخجــل
تقدمنــا ،ســألناها عــن حاهلــا ،كانــت قويــة ،رابطــة اجلــأش .تشــجعنا :أم
عبــاس ..هــل جلبــوا لــك مالبــس اإلعــدام ،هــل شــاهدهتا؟ وضعــت
يديــك عليهــا؟
بالقــوة ذاهتــا ردت أم عبــاس وبصــوت بــح مــن كثــرة البــكاء :ال ..مل
أشــاهدها وال أريــد .ثــم أردفــت بحنــق :تســليم ثيــاب اإلعــدام إىل أهــايل
الشــهداء نــوع مــن التعذيــب النفــي لألهــايل .أي رشيعــة تفعــل ذلــك؟
عمــة عبــاس الســميع عــن كيفيــة وصــول الثيــاب هلــم ،أهنــا يف أول
ُتربنــا ّ
أيــام الفاحتــة (اإلثنــن  17ينايــر) خرجــت مــن التعزيــة عــرا متوجهــة
إىل بيتهــا للصــاة ،ويف الطريــق أوقفهــا شــخص مــن أقربــاء أحــد العوائل
الثــاث كانــت قــد رأتــه يف املقــرة ،أخربهــا أن لديــه أمانــة هلــم .تقــول:
أخــذين إىل ســيارة ،وفتــح يل الصنــدوق وقــال :هــذه ثيــاب اإلعــدام.
شــهقت متســاءلة :كيــف حصلــت عــى أغراضهــم؟ كيــف اســتلمتهم؟!
عمــة عبــاس :مــا زلنــا ال نعــرف كيــف وصلــت مالبــس اإلعــدام
تقــول ّ
إىل هــذا الشــخص .الغريــب أن كيــس (عــي الســنكيس) هــو فقــط الــذي
كتــب عليــه اســمه ،أمــا الكيســان اآلخــران فلــم يكــن عليهــا أســاء ،لقــد
مت ّكــن أهــل مشــيمع مــن متييــز حــذاء ابنهــم ،وبقــي الكيــس الثالــث الــذي
حيــوي رسواال عرفنــا أنــه يعــود البــن أخــي عبــاس.
ـرت مــاذا ســنفعل باملالبــس فــا طاقــة لنــا عــى
عمــة عبــاس :حتـ ُ
تكمــل ّ
فتحهــا وال مشــاهدهتا ،لكــن ربــا هنــاك بقايــا مــن حلمهــم املتناثــر بقــوة
55

الرصــاص ،هــذا حيتــم علينــا دفنــه ،حتــى لــو كان بحجــم اإلبــرة .لقــد
اســتلم األهــايل املالبــس وقامــوا بدفــن قطــع اللحــم ،واآلن مالبــس
عبــاس لــدى أنــاس مــن الثقــاة ســيقومون بحفظهــا شــاهدة للزمــن.
عمــة عبــاس القــدرة عــى مشــاهدة الثيــاب :كان وصــول
مل تكــن لــدى ّ
املالبــس صدمــة كبــرة عــى اجلميــع ،مل يتوقــع أي منــا أن نشــاهد مالبــس
اإلعــدام أمــام أعيننــا ،مــا عرفتــه أن كيــس ســامي كان مليئــا بالــدم يبــدو
أنــه نــزف كثــرا .أنــا مل تكــن عنــدي املقــدرة عــى رؤيــة مالبــس إعــدام
عبــاس ،لكــن أهــي وأقــاريب شــاهدوها ،مل نضــع يف احلســبان أننا سنســتلم
مالبــس اإلعــدام ،يف ذلــك شــاتة كبــرة وقســوة قلــب ،ولــكأن الرمحــة
انتزعــت كاملــة مــن قلــوب هــؤالء ،مل تبــق فيهــم إنســانية وال إحســاس.
مــا زلــت أتذكــر كيــف كانــت بعــض الرشطــة النســائية تلــوك العلكــة
أثنــاء مراســم الدفــن وكأهنــا حتــر حفــل عــرس ،مل أســتطع متالــك
نفــي ،خاطبتهــا :هــل أنــت يف عــرس؟ هنــا جنــازة! جنــازة شــباب.
أخــت الشــهيد ســامي مشــيمع تقــول :جــاؤوا لوالــديت بأكيــاس فيهــا
مالبــس إعــدام أخــي ســامي ،أوصلهــا شــخص ال أعرفــه ،ال أعــرف
كيــف وصلــت املالبــس ومــن الشــخص الــذي قــام بجلبهــم .رفضــت
أمــي تســلم الثيــاب وقالــت :هــل آخــذ مالبــس ابنــي ألحــرق قلبــي؟ لــن
أســتلمهم.
شــاهدنا مجيعــ ًا الفيديــو املنتــر لوالــدة الشــهيد عــي الســنكيس وهــي
تعــرض ثيــاب ابنهــا الشــهيد أمــام الكامــرات يف الشــارع ،كانــت هتــرب
مــن رؤيــة ثيــاب إعــدام ابنهــا بحـ ّ
ـث النســوة عــى مشــاهدهتا ،وهتــرب مــن
التمـ ّـرغ يف ثيــاب ابنهــا بحــث النســوة عــى البــكاء .رفعــت رأســها وهــي
ختطــب يف حشــود النســاء الــايت غلبهــن الــراخ والبــكاء :انظــروا ملــا
فعلــه املجرمــون؟ أنتــم مل حتتملــوا أن تشــاهدوا هــذا املنظــر فكيــف بمــن
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فعــل ذلــك ،كيــف متكــن مــن فعــل ذلــك ثــاث مــرات ،أنــا لــن أبكــي،
وال أريــد أن أبكــي ،هــذا فخــر يل ،لقــد أعطــاين اهلل مــا أردت .ثم أشــارت
بيدهــا نحــو الثيــاب« :اللهــم تقبــل منــي هــذا القربــان».
تقــول أخــت الســنكيس« :يف وقــت متأخــر مــن مســاء األحــد ،وبعــد أن
تــم االنتهــاء مــن الدفــن ،تلقينــا اتصــاال مــن أحــد األقربــاء ،أخــر والــديت
أن هنــاك أغــراض ألخــي عــي بحوزتــه ،مــا فهمتــه أن هنــاك قطــع حلــم
ألخــي كانــت عالقــة يف الثيــاب ،توقعــت حتــى الرصاصــات ســتكون
موجــودة ،طلبــت والــديت أن حيرضهــا إلينــا يف احلــال ،كنــت أريــد كل
يشء خيــص أخــي عــي ،أحــروا لنــا املالبــس ،مــن جــاء هبــم كان يريــد
اســرجاعهم ،لذلــك جترأنــا أنــا ووالــديت وفتحنــا كيــس املالبــس» .وكان
ذلــك مــا شــهده اجلميــع يف الفيديــو املتــداول .إنــه القتــل مرتــن.
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رسائل إىل عباس
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إىل عباس…
نحــن اآلن عشــية يــوم شــهادتك ،ابتســامتك هــي املتبقــي فينــا منــك ،كلــا
فتحنــا صورتــك انفتــح علينــا طيــف مــن نــور حضــورك فينــا .مل نســمح
لصورتــك األخــرة وأنــت عــى دكــة املغتســل ،أن تغســل عــن أذهاننــا
ابتســامتك التــي ال نعــرف وجهــك بدوهنــا .ورغــم وحشــية الرصاصــات
األربــع الــايت اخرتقــن قلبــك ،إال أن وجهــك الســمح بقــي كــا هــو ،مل
تغــادره وداعتــه بمقــدار شــعرة ،وإن غادرتــه ابتســامتك ،وك ّفــت عيونــك
عــن اإلشــعاع.

نفتــح روايــة «جــو» عــى صفحــة ابتســامتك .خيربنــا املعتقــل (جهــاد) عــن
تلــك االبتســامة التــي مل يتم ّكــن جحيــم عــذاب ســجن جــو مــن إســكاهتا،
كــا مل يتمكّــن مــن إمخــاد صمــودك وصالبتــك .اجلــادون كانــوا يؤكــدون
هزيمتهــم أمــام ابتســامتك حــن مل جيــدوا حــ ً
ا إلعدامهــا ســوى تكســر
أســنانك .هكــذا ظنّــوا أهنــم قــد هيزموهنــا لكنهــم مل يســتطيعوا.

لينفســوا فيــك انتقامهــم،
لقــد أدخلــوا عليــك أفــراد عائلــة الشــحي يف املعتقــل ّ
مهــك حينهــا وأنــت تتلقــى عذاباهتــم ورضهبــم املــرح أن تؤكــد
وكان أكــر ّ
هلــم براءتــك .مل يكــن هيـ ّـزك املــوت الــذي تنتظــره .تــر ّدد لرفاقــك يف الســجن:
عــي أو وقعــت عليــه»،
«مــا دمــت عــى احلــق فــا ّ
هيمنــي إن وقــع املــوت ّ
لكــن كان يوجعــك كثــر ًا أن يظ ـ ّن شــعب اإلمــارات وعائلــة الشــحي أنــك
هيمــك أن ُتربهــم أنــك بــريء مــن اجلريمــة
أنــت مــن قتــل ابنهــم .وهلــذا كان ّ
التــي لفقــت لــك بســبب نشــاطك الســيايس املعــارض ،وهلــذا عرضت نفســك
للمخاطــر أكثــر مــن مـ ّـرة وأنــت تقــوم بتصويــر رســائلك مــن داخــل الســجن،
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ـحي
وتوجههــا لشــعب اإلمــارات :أنــا وإخــويت بريئــون مــن دم الضابــط الشـ ّ
بــراءة الذئــب مــن دم يوســف .لقــد أقســمت ويــدك عــى القــرآن مــرار ًا ،ويف
كل مـ ّـرة كنــت ترجــو أن تصدّ قــك عائلــة الشــحي ،حتــى لــو أعدمــك النظــام
البحرينــي.

ال أحــد يعــرف كيــف كانــت حلظــة إعدامــك .عــى األغلــب أنــك شــاهدت
ســاعتها وجــوه مــن عائلــة الضابــط اإلمــارايت مــرة أخــرى ،وربــا تكــون قــد
قــرأت يف أعينهــم ثــأر الغضــب القبــي ،وربــا تكــون الرصاصــات األربــع
التــي اخرتقــت جســدك النحيــل ،بيــد أحــد أفرادهــم .إذا كانــوا هم قــد أطلقوا
عليــك الرصــاص الــذي يميــت يف حلظــة ،فقــد أطلقــت أنــت الرســائل التــي
سـ ّ
ـتعذب ضامئــر أحفادهــم ،ســيعرفون حــن ينجــي عــاء احلقــد واالنتقــام،
وهتــدأ غرائــز القتــل ،أن قميصــك هــو قميــص يوســف .ســيدرك مــن ســيأيت
منهــم أهنــم قتلــوا ابنهــم مرتــن ،مــرة حــن أرســلوه لقتــل شــعب يوســف
الــريء ،وليخــوض معركــة هــي ليســت معركتــه ،معركــة بــن شــعب
مضطهــد ونظــام ظــامل مســتبد ،ومـ ّـرة حــن يعرفــون صــدق براءتــك وصــدق
صوتــك .ســيدركون أن ابنهــم راح ضحيــة قضيــة غــر عادلــة يف الدفــاع عــن
طاغيــة يريــد أن يــأكل شــعبه.

لقــد حــرت أمــك يــا عبــاس بقــوة يف مشــهد هــذا الصبــاح ،قالــت كالمـ ًا ال
رس بطولتــك
نعــرف إن كنــت أنــت مــن أودعتــه فيهــا ،أم هــي مــن أودعتــه يف ّ
االســتثنائية؟ أ ّبنتــك بــا يليــق بشــهادتك .لقــد منحتنــا قـ ّـوة أخــرى كان يظـ ّن
حتمــل
الطاغيــة أننــا ســنفقدها يف حلظــة إعدامــك .لقــد أتقنــت اللحظــة وهــي ّ
كل جمــرم مســؤوليته أمــام قتلــك ،خاطبتهــم :أنــت الــذي و ّقعــت ،وأنــت
ـمت عــى قتــل ولــدي األســتاذ
الــذي أعدمــت ،وأنــت الــذي ســاندت ،وشـ َّ
عبــاس ،ســأتقابل معكــم يف يــوم القيامــة عنــد اهلل ،هــو مــن يأخــذ احلــق،
وحســبنا اهلل ونعــم الوكيــل..

62

إيــه يــا عبــاس ..نحــن يف اليــوم الثــاين لشــهادتك  16ينايــر  ،2017نحــاول
أن نصــل إىل قــرك ،هنــاك حيــث املاحــوز مهــد أجــدادك مــن علــاء هــذه
األرض ،ومقربهتــا عابقــة بروائــح علمهــم ورشف أجســادهم ،ال تســتوحش
املــكان وأنــت بعيــد عــن قريتــك ،فهنــا قطعــة أصيلــة مــن وطنــك وســتصري
بــك وبرفيقيــك عــي وســامي روضــة أخــرى.
حاولنــا الوصــول إىل روضتــك ،لكــن أولئــك الذيــن أعدمــوك حييطــون
بقــرك ،ومــا بعــد حميــط املقــرة ،كل الطــرق إىل قــرك مقفلــة .إنــه القــر الــذي
ُفــرض عليــك وعــى أهلــك وحمبيــك ،قــرك الــذي ُأجــر أهلــك عــى إِنزالــك
فيــه مرغمــن ،قــرك البعيــد عــن بيتــك وقريتــك وأهلــك و ُأناســك.

يعــرف هــؤالء أن قــرك أينــا كان هــو لعنــة عليهــم ،أنــه حتــى لــو أبعــد عــن
ِ
ـر إىل قــرك أينــا كان.
سك يف تــراب قريتــك ،فإنــك قــادر أن حتــر هــذا الـ ّ
ّ
كــم أهنــم بؤســاء .قــل هلــم يــا عبــاس أن يبتعــدوا قلي ـاً ،نحــن ال نريــد أكثــر
مــن فرجــة ضــوء تصلنــا بــك.

حاولنــا اليــوم الوصــول إىل قــرك هنــاك حيــث دفنــوك بعيــد ًا عــن النــاس،
وســط عــزل قــري وحراســة مشــدّ دة ،كنــا نريــد أن نأخــذ الصــورة األوىل،
أو الثانيــة ،أو الثالثــة ،نريــد أن نــرى ابتســامتك اجلميلــة وهــي مرســومة عــى
قــرك .لكننــا مل نســتطع حتــى االقــراب مــن ســور املقــرة املدججــة .أي
رعــب أنزلــت يف قلوهبــم يــا عبــاس؟
قــل هلــم يــا عبــاس أنــك ال متلــك متفجــرات ،وال متلــك إرهاهبــم ،وال متلــك
أســلحتهم وال رصاصتهــم ،قــل هلــم إن الســام الــذي كان يف داخلــك وأنــت
حــي ،هــو ذاتــه الســام الــذي يف قــرك اآلن .طمئنهــم أن ال يشء يف قــرك غري
الكلــات ،غــر الرســائل ،غــر صوتــك وابتســامتك .قــل هلــم يــا عبــاس شــيئ ًا
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ليفتحــوا الطريــق للمشــتاقني لــراب قــرك ،نحــن املشــتاقون حلفنــة مــن هــذا
الــراب ،لــذرة مــن تــراب هــذه الكرامــة نمســح هبــا عــى قلوبنــا املنكــرة،
عــى وجوهنــا املتعبــة ،عــى جبيننــا املســتنزف ،عــى رؤوســنا املرفوعــة بــك.
امنحنــا شــيئ ًا مــن ترابــك يــا عبــاس ،قــل هلــم إننــا ال نريــد شــيئ ًا أكثــر مــن
هــذا.

مســجى يف قــرك ،تالحقهــم كلامتــك املوجعــة
إهنــم خيافونــك وأنــت
ّ
لطغياهنــم ،يالحقهــم الــدم الــذي كان باألمــس ينــزف فــوق د ّكــة املغتســل،
حــرة شــفافة نقيــةّ .إنــا
وتالحقهــم روحــك التــي حت ّلــق اآلن حــول قــرك ّ
احلريــة التــي مل جتدهــا عــى هــذه األرض وهــا أنــت تعانقهــا يف الســاء ،هــؤالء
احلمقــى يريــدون أيضـ ًا حمارصهتــا .أرادوا أن يقطعــوك عــن العــامل يف حياتــك،
ويريــدون أن يقطعــوا العــامل عنــك اآلن.
ســام عــى روحــك يــا عبــاس ،ســام عــى جســدك ،ســام عــى تربتــك،
وســام عــى رفيقيــك ..ســا ٌم عــى (ســامي) وســام ٌعــى (عــي).
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هــا نحــن ياع ّبــاس يف اليــوم األخــر مــن جملــس العــزاء (األربعــاء  18ينايــر)
يف طقــس (كســار الفاحتــة) كــا يســميه شــعبك البحــراين .املعـ ّـزون يف حضــور
مهيــب يليــق بمكانتــك ورفيقيــك ،طوابــر عــى مــدّ البــر إىل خــارج املأتــم،
ـج
إىل األحيــاء التــي كنــت تلعــب فيهــا صغــر ًا ،إىل الســاحات التــي كنــت حتتـ ّ
فيهــا كبــر ًا واملتشــحة اآلن بالشــموع والســواد ،إىل قريتــك الســنابس التــي
ـدوي
مل هتــدأ منــذ مخســينيات القــرن املــايض ،ورش ـ ًة تطالــب باإلصــاح ،وتـ ّ
دوم ـ ًا باالحتجــاج ،وتقــدّ م قرابــن الشــهداء .عــى هــذه البقعــة مــن الوطــن
املعزيــة ،مل ُيرضهــا دمــك ودم رفيقيــك
مــا يسـ ّ
ـتحق االحتفــاء .هــذه احلشــود ّ
عــي وســامي فقــط ،لقــد أحرضهتــا احلكايــة التــي صنعتموهــا معــ ًا .لــكأن
تتوجكــم عــى رأس كل الشــهداء الذيــن مضيتــم عــى درهبــم.
هــذه احلشــود ّ

نحــن يــا عبــاس بــن مأتــم الســنابس وحســينية احلــاج أمحــد بــن مخيــس،
ّ
شــك أنــك حــن كنــت طفــ ً
ا درســت يف أحدهــا وحــرت جمالِســها،
ال
وترشبــت قصــة كربــاء ،لقــد رصت يــا ع ّبــاس أنــت ورفاقــك فص ـ ً
ا مــن
ّ
فصــول كربــاء .كان جملــس العــزاء يضــج ضجيجــ ًا ك ّلــا أيقــظ (املــا)
مشــهد ًا مــن مشــاهدها ورآكــم فيــه.
تليــق بكــم ذاكــرة هــذه احلســينية الوطنيــة ،فمــن هنــا كان أول جتمــع وطنــي
عابــر للطوائــف تأســس حتــت عنــوان هيئــة االحتــاد الوطنــي .متاهيـ ًا مــع هــذه
الذاكــرة وضعــت صوركــم يف صــدر احلســينية ،وشــعار فقدكــم صــار (إعــدام
وطــن).

اطمئــن يــا ع ّبــاس كان وراء هــذه احلشــود أيضـ ًا قلــوب ،مل تســتطع الوصــول
تضــج بالبــكاء عليكــم وعــى الوطــن ،إهنــا قلــوب أبنــاء
إىل مقــر العــزاء،
ّ
أولئــك الوطنيــن الذيــن اجتمعــوا معـ ًا يف هــذه احلســينية مــن خمتلــف تالويــن
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الوطــن .بعضهــم مل يتمكــن مــن حضــور العــزاء لكنــه حيملكــم ورود ًا يف قلبــه.
لــن نكــون مبالغــن حــن نخــرك أن فاجعــة شــهادتكم مجعــت قلــوب أبنــاء
هــذا الوطــن ســنّة وشــيعة ،ال أحدثــك عــن أولئــك املشــحونني بالكراهيــة
والغطرســة واحلقــد ،بــل أحدثــك عــن الذيــن جبلــوا عــى فطــرة هــذه األرض
النقيــة احلانيــة .لقــد ألغــى كثــر منهــم فعاليــات خاصــة هبــم كان خمططـ ًا هلــا أن
تقــام يف هــذه األيــام ،احرتام ـ ًا لفاجعــة دمكــم املظلــوم وحزن ـ ًا.

يــا ع ّبــاس ،كانــت فخــورة أ ّمــك بــك ،ال تلفــظ اســمك إال مســبوق ًا باألســتاذ،
رصت أســتاذها الــذي يمنحهــا الفخــر واالطمئنــان .أمــا أ ّمــك يــا عــي ،فقــد
كانــت مزهـ ّـوة باســمك تتلــو عــى احلارضيــن قصتــك مــذ كنــت صــورة يف
قرآهنــا حتــى رصت شــهيد ًا يف ســرهتا ،ح ّققــت هلــا حل ـ ًا كانــت قــد رأتــه،
طهــرت بشــهادتك أملهــا ،وقلقهــا وخوفهــا عليــك .أ ّمــا أ ّمــك يــا ســامي،
لقــد ّ
فقــد صــارت املقولــة اخلالــدة (مــا رأيــت إال مجيــا) مقالتهــا ،رأت بشــهادتك
اجلميــل الــذي انتظرتــه.

اطمئنــوا مجيعكــم ،لقــد كرسنــا اليــوم فاحتــة البــكاء ،وفتحنــا ســجل اخللــود،
ليصوتــوا لكــم «تيجــان
موقعــ ًا بختــم كل أولئــك النــاس الذيــن حــروا
ّ
وطــن» .لقــد كرسنــا اليــوم إعــام الطاغيــة الــذي أرادكــم يف ســجل إرهابــه،
وأردناكــم يف ســجل رحابنــا الوطنــي املفتــوح عــى الشــهادة والنضــال
واحللــم ،يف وطــن للجميــع.
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ليس آخرها انفجار الديه ،باب عائلة «السميع» منذ  6أعوام
مفتوح على اهتامات ال تنتهي
قبــل  18عامــ ًا ،وحتديــد ًا يــوم  6مــارس  1996تلقــت عائلــة الســميع
اتصــاالً مــن الســلطات األمنيــة يف البحريــن خيربهــم أن ابنهــم حســن
استشــهد يف انفجــار قنبلــة موضوعــة يف رصاف آيل.
ويف  6مــارس اجلــاري  2014تلقــت عائلــة الســميع خــر ًا عــر بيــان
لــوزارة الداخليــة أن ثالثــة مــن أبنائهــا :عبــاس ،وعــي ،وابــن عمتهــم
طاهــر ،متهمــون بتفجــر وقــع يف اليــوم األخــر مــن عــزاء الشــهيد جعفــر
الــدرازي ،يف املنطقــة الواقعــة بــن جدحفــص والســنابس ،وأودى بحيــاة
ثالثــة مــن منتســبي وزارة الداخليــة كلهــم غــر بحرينيــن :امــارايت،
وباكســتاين ،ويمنــي .الشــهيد حســن طاهــر الســميع هــو عــم الثنــن مــن
املتهمــن ،وخــال للثالــث.
تدخــل «مــرآة البحريــن» منــزل عائلــة الســميع ،فيالمســها مبــارشة
الشــعور بالــروع الــذي يســيطر عــى أهــل املنــزل ،ال ملجــأ آمــن يركنــون
إليــه ســوى آيــات القــرآن ،يطلبــون هبــا أن تكــون ســدّ ًا حصين ـ ًا وحامي ـ ًا
ألبنائهــم ،اســتحضار اآليــات القرانيــة عنــد كل زوايــة مــن زوايــا البيــت،
وعنــد كل ركــن .عنــد البــاب تطالعــك ورقــة بيضــاء كتــب فوقهــا آيــة
ِ
ِ
قرآنيــة مــن ســورة يــس «وجع ْلنَــا ِم ـن بـ ِ ِ
ـم
َ َ َ
ـم َســدًّ ا َوم ـ ْن َخ ْلف ِهـ ْ
ـن َأ ْيدهيِـ ْ
ْ َ ْ
ِ
ـر َ
ون﴿ .«﴾9تدخــل إىل غرفــة هادئــة ،يلفتــك
َســدًّ ا َف َأ ْغ َشـ ْين ُ
َاه ْم َف ُهـ ْ
ـم َل ُي ْبـ ُ
عنــد املــرآة قرآن ـ ًا مفتوح ـ ًا عــى ســورة احلديــد ،وبقــرب القــرآن الــذي
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وضعــت فوقــه تُربــة حســينية ،صــورة صغــرة ملتصقــة باملــرآة ،إهنــا
صــورة الشــهيد حســن طاهــر الســميع.
مخســة إخــوة يف هــذا املنــزل ،يعيشــون العــذاب والتــرد واالســتهداف
منــذ  ،2008والــدة املعتقلــن الثالثــة يف قضيــة (تفجــر الديــه) تقــول:
«منــذ ســت ســنوات وهــذا املنــزل ُيبــدّ ل أبوابــه التــي يكرسهــا منتســبو
وزارة الداخليــة ،مخــس ســنني وأكثــر وأبنائــي يعتقلــون باملفــرد واجلمــع
ويتلقــون العــذاب تلــو العــذاب» .يربــت الــزوج املكســور الظهــر عــى
روع زوجتــه ،حيــاول هتدئتهــا ،قبــل أن يــرد لنــا معانــاة عائلــة الســميع
طــوال  6ســنوات وحتــى اآلن.
األخــوان عــي مجيــل الســميع (مواليــد  ،)1990وعبــاس مجيــل الســميع
(مواليــد  ،)1989والثالــث هــو ابــن عمتهــم طاهــر (مواليــد .)1992
يف العــام  ،2009ضاقــت الســلطة بحــراك حركــة حــق يف الشــارع
البحرينــي ،فأعلنــت عــن قضيــة احلجــرة ،وهــي القضيــة التــي اهتــم فيهــا
عــدد مــن النشــطاء بالســفر لســوريا وتلقــي التدريــب العســكري هنــاك.
يف هــذه القضيــة تــم اعتقــال ثالثــة مــن أبنــاء مجيــل الســميع ،وهــم عــي
(كان عمــره حينهــا  18عام ـ ًا) ،وعبــاس (كان عمــره  19عام ـ ًا) ،كــا تــم
اعتقــال شــقيق ثالــث هلــا.
يف قضيــة احلجــرة ،تعــرض املتهمــون لتعذيــب شــديد وقــاس جــد ًا،
جعــل منظمــة دوليــة مثــل منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش تصــدر يف
فربايــر  2010تقريرهــا الشــهري «التعذيــب ُيبعــث مــن جديــد ...إحيــاء
سياســة اإلكــراه اجلســاين أثنــاء االســتجواب يف البحريــن».
بعــد التعذيــب واالعــراف ،تــم اإلفــراج عــن عبــاس مــع اســتمرار
حماكمتــه ،وظــل عــي يف ســجن انفــرادي ملــدة  6أشــهر ونصــف ،أخــر
األبنــاء عائلتهــم عــن التعذيــب الــذي تعرضــوا لــه :تعذيــب بالصعــق
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بالكهربــاء يف األماكــن احلساســة ،مــع التعريــة بالكامــل وصــب
املــاء البــارد ،والتوقيــف عــراة يف غرفــة بــاردة ،مــع اجللــد باألنابيــب
البالســتيكية (اهلــوز) بشــكل عشــوائي .أجســاد األخــوة محلــت آثــار
التعذيــب ملــدة طويلــة.
املفارقــة أن اإلخــوة الثالثــة مل يســافروا لســوريا التــي تــم اهتامهــم بتلقــي
التدريــب العســكري فيهــا ،ظــل اثنــان منهــم يف الســجن ،وكان عبــاس
حيــر للمحاكمــة مــن اخلــارج ،حتــى اعرتفــت املحكمــة بتقريــر طبــي
مســتقل أثبــت تعــرض املتهمــن للتعذيــب ،تــم اإلفــراج عــن اجلميــع
الحقـ ًا يف إطــار وســاطة وحتــركات سياســية .حــاول األخــوة بعــد اإلفراج
عنهــم البحــث عــن عمــل ،مل تقبــل أيــة وزارة حكوميــة توظيــف أي أحــد
منهــم ،حتــى بعضهــم كان يعمــل يف رشكات خاصــة فتــأيت التدخــات
ليجــد نفســه عاط ـ ً
ا مــرة أخــرى.
مل تطــل أنفــاس احلريــة التــي متتــع هبــا أبنــاء مجيــل الســميع ،ففي أغســطس
مــن العــام  2010هجمــت قــوات املرتزقــة بقيــادة جهــاز األمــن الوطنــي
عــى املنــزل ،وتــم اعتقــال أربعــة مــن أبنائــه ،واهتامهــم بالتنظيــم االنقاليب
الــذي اهتــم بــه رؤوس حركــة حــق ونحــو  200مواطــن ،وهــي التهمــة
التــي ســأم املواطنــون ســاعها .اعتقــل عبــاس وعــي وأخــوان آخــران
هلــا ،وتعرضــوا لتعذيــب قــاس ورشس جــد ًا ،وظلــوا يف الســجن ومل
يفــرج عنهــم إال يف يــوم األربعــاء  23فربايــر /شــباط  2011بعــد انــدالع
ثــورة  14فربايــر.
خــرج عبــاس وأخوتــه الثالثــة من الســجن ،لريوا الشــعب يف أكــر ثوراته
عــى اإلطــاق ،مل يلبثــوا ســوى  22يومـ ًا مــن احلريــة ،قبــل أن تعلــن حالــة
الطــوارئ وتبــدأ املرحلــة املكارثيــة األســوأ يف تاريــخ البحريــن ،شــنت

71

قــوات األمــن هجوم ـ ًا عــى منــزل عائلــة الســميع ،وصــار عبــاس وعــي
وأخ ثالــث هلــا مطارديــن منــذ ذلــك احلــن.
جــاء مــا عــرف بقضيــة ائتــاف شــباب ثــورة  14فربايــر ،واحلكــم غيابيـ ًا
عــى عبــاس وأخيــه عــي بالســجن ملــدة مخــس ســنني لــكل منهــا ،وصــار
منزهلــا مــزار ًا لــزوار الفجــر ،اقتحامــات ال تنتهــي ،وتكســر للمنــزل يف
«و َج َع ْلنَــا ِمـ ْن
كل مــرة ،وترويــع العائلــة وأطفاهلــا .وتبقــى اآليــة القرآنيــة َ
ِ
ِ
ِ
بـ ِ ِ
ـر َ
ون ﴿«﴾9
ـم َســدًّ ا َف َأ ْغ َشـ ْين ُ
َاه ْم َف ُهـ ْ
ـم َســدًّ ا َومـ ْن َخ ْلف ِهـ ْ
ـن َأ ْيدهيِـ ْ
َ ْ
ـم َل ُي ْبـ ُ
مالذهــم ورجاهــم.
تتحــدث والــدة عبــاس وعــي بحرقــة األم ،تقــول « أوالدي مســتهدفون
منــذ ســنني ،أريــد أن أعــرف مــا الــذي يريدونــه مــن أوالدي ،نحــن
ربيناهــم أحســن تربيــة ،أخالقهــم عاليــة والــكل يشــهد هلــم مــن أهــايل
الســنابس ،هــم صغــار والقضايــا التــي يتهموهنــم هبــا كبــرة ،أنــا أم أريــد
وأمتنــى هلــم الســعادة».
وتضيــف «أوالدي درســوا بشــكل جيــد ومل حيصلــوا عــى فرصــة ليبــدأوا
حياهتــم ،أبنائــي يعيشــون اخلــوف منــذ ســنني ،عــي ولــدي مل يتــزوج وكل
مــن يف مثــل عمــره تزوجــوا».
لكنهــا حــن تتحــدث عــن ابنهــا عبــاس ،فــإن أملهــا يشــتد «أمــا ابنــي
فــإن أعجــز عــن وصفــه ،أخــاق ،وأدب ،وذوق ،وإنجــازات
عبــاس ّ
يف املنطقــةُ ،يــدرس الصــاة يف املأتــم ،ولــه مشــاركات يف مجعيــة الذكــر
احلكيــم ،عبــاس جوهــرة إنســانية وبــاؤه عظيــم»
وتــردف «عبــاس ال خيــر أحــدً ا أيــن يعمــل لكــي ال تتــم مالحقتــه ،كان
يعمــل دون أن يتــم تســجيله رســميا لكــي يعيــش وحيصــل عــى رزقــه،
لــه صلــة رحــم بأهلــه ،وهــو ذو أخــاق وتواصــل ،فكيــف يتــم اهتامــه
بالتفجــر؟»
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تســكت األم كأهنــا تبتلــع ريقهــا ،لتعــود جمــدد ًا «هــذا اســتهداف و ُبغــض
ألوالدي ،أناشــد وزارة الداخليــة وأســأهلا :ملــاذا تضــع العــدواة مــع
أوالدي ،أنــا ال أمتنــى ســجن أحــد حتــى عــدوي ،هــم مل يرتكــوا أوالدي،
ومل يكــن ألوالدي أمــان يف حياهتــم منــذ العــام .»2008
تتذكــر مــا جــرى « يف كل مــرة يســتهدفوننا ويكــرون بــاب منزلنــا،
حتــى متــى وأنــا ال أمــن يل يف منــزيل ،كل دول اخلليــج ال تقبــل أوالدي
ويوقفوهنــم عــى احلــدود وحيققــون معهــم ،حياهتــم مأســاة ،عبــاس
أصيــب بتوتــر دائــم لدرجــة أنــه مــرض بشــدة وكاد أن يمــوت ،وضعــه
اإلنســاين غــر طبيعــي وكذلــك وضعنــا ،دائــا يذكروهنــم يف التحقيقــات
بعمهــم الشــهيد حســن طاهــر».
تكــرر «أوالدي مل يعيشــوا أصــا حيــاة طبيعيــة ،كل مــن يف سـنّهم تزوجوا
سا بينــا هــم يف دائرة االســتهداف».
وكونــوا ُأ َ ً
تتحــدث األم عــن صــورة ابنهــا عبــاس التــي نرشهتــا لــه وزارة الداخليــة
بعــد اعتقالــه ،فتقــول «عبــاس وجهــه منتفــخ مــن التعذيــب ،وبه شــحوب
وعينــه هبــا رضبــة ،كلهــم اآلن انتهــوا مــن التعذيــب ،وتــم إرســاهلم
لســجن احلــوض اجلــاف ،عــدا ابنــي عبــاس وســامي مشــميع ،مــا زاال
يف التحقيقــات ،اتصــل عبــاس بنــا اليــوم وقــال :أنــا زيــن وأنــا أحاتيكــم
ولكــن ال حتاتــوين ،وصمــت حــن ســألناه أيــن أنــت ،وقــال لنــا قبــل أن
يغلــق الســاعة :انــا معتمــد عــى اهلل وعليكــم».
تتغــر نــرة صوهتــا «برصاحــة عبــاس مل أعرفــه حــن نــروا صورتــه
لقــد تغــر وجهــه متا ًمــا ،لقــد أرضوا بــه ،حــن رأيــت صورتــه رصخــت:
هتفــت ليــت أمــي مل تنجبنــي ومل أنجــب أبنائــي الذيــن يتعذبــون وهــم
أبريــاء .إن التعذيــب ظاهــر بشــكل واضــح عــى وجــه عبــاس ،كيــف
أســتطيع النــوم وأبنائــي يف هــذا احلــال».
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تقــول األم «بعــد ســاعات فقــط مــن التفجــر ،تــم اعتقــال أوالدنــا يف
منــزل عمهــم الســاعة ً 11
ليــا وفــورا ســألوا عــن عبــاس».
أحــد أقربــاء العائلــة ،واســمه عــي حســن الرمــل ،كان عائــدا مــن
الســعودية يف عــر ذلــك اليــوم ،زار جدتــه املريضــة التــي تســكن منــزل
عــم عــي وعبــاس ،وجــد أوالد خالــه هنــاك يــزورون جدهتــم أيضـ ًا ،بعــد
جلوســهم هجمــت قــوات املرتزقــة وتــم اعتقالــه مــع عــي وعبــاس ،وتــم
اهتامــه يف قضيــة حــرق إطــارات دون ذنــب .لقــد كانــت زيــارة عائليــة
جلدهتــم فهــي مريضــة جــدً ا ،هلــذا الســبب كان اعتقــال تســعة أفــراد
مــن العائلــة ألهنــم تواجــدوا يف منــزل عمهــم الــذي طلــب منهــم عــدم
اخلــروج ليلتهــا ألن األوضــاع مرتبكــة يف البلــد.
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َمكلومة َمضروبة ُمهانة وأبناؤها السبعة معتقلون ..أم سامي
مشميع هتنئكم بعيد األم!
بعــد عائلــة الســميع ،جــاء دور عائلــة املعتقــل ســامي مشــيمع ،فبعــد 16
يوم ـ ًا مــن اعتقالــه مــع أخيــه رضــا ،هــا هــو النظــام يعتقــل فجــر اليــوم
بقيــة أخوتــه :منــر ،وجاســم ،وعبدالزهــراء ،وحســن ،وعبــاس وإهانــة
والدهتــم وإطــاق مســيل الدمــوع عليهــا ،وتركهــا وحيــدة مرميــة يف
الشــارع تبكــي ،هكــذا يكــرم النظــام هــذه األم التــي أصبــح قلبهــا ومنزهلــا
فارغ ـ ًا قبــل ســاعات قليلــة مــن حلــول عيــد األم.
ســبعة مــن األبنــاء معتقلــون لــدى النظــام ،صــار كل يشء فارغ ـ ًا لدهيــا،
فارغـ ًا مــن احلضــور وفارغـ ًا مــن املعنــى ،بعــد أن جعلوهــا مكلومــة ،هــي
ومنــزل جرياهنــا عائلــة الســميع التــي تفتقــد ثلــة مــن أبنائهــا .ال أحــد هنــا
ســيقول هلــا غــد ًا يف عيــد األم :كل عــام وأنــت بخــر يــا أمــي .لــن ُيق ّبــل
أحــد منهــم رأســها ،لــن ترفــع أصيــص الــورد يف زوايــا بيتهــا ،ســرفع
بــدالً منهــا صــور ســبعة مــن األبنــاء ورود ًا ،يف ســجون نظــام صــار ينتقــم
مــن العوائــل بشــكل مجاعــي وســط صمــت حمــي وأقليمــي ودويل.
فجــر اليــوم اخلميــس  20مــارس  ،2011أتــت قــوات األمــن مــن املرتزقــة
أخــذوا بقيــة بنيهــا ،رفعــت صوهتــا حمتجــة ضدهــم ،ركبــت قــوات
املرتزقــة فــوق أســطح املنــازل املتالصقــة ،ارتفعــت أصــوات النســاء مــن
عائلــة املرحــوم احلــاج مهــدي مشــيمع ،أطلقــت عليهــم القــوات غــازات
مســيل الدمــوع ،وقامــت برضهبــن كــا روى شــهود مــن اجلــران.
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ـم تكســر حمتوياتــه ،ذهــب املرتقــة إىل منــزل
تــم اقتحــام منــزل آخــر وتـ ّ
عائلــة الــرأس رمــاين اعتقلــوا عدد ًا مــن أبنائهــم ،خرجت النســاء يتحدثن
وحيتججــن عــى اعتقــال أبنائهــن مــرة أخــرى ،أخــذوا باالســتهزاء هبــن
وشــتمهن ،والضابــط الــذي يرأســهم أخــذ يتوعــد بتصفيــة مــا أســاهم
«باملخربــن يف الســنابس» ذهبــوا إىل منــازل قــرب (مأتــم عبداحلــي)
وأخــذوا بــركل أبواهبــا ،ليبثــوا الرعــب يف قلــوب األهــايل ،ودامهــوا منــزل
لعائلــة (آل ربيــع) واعتقلــوا شــقيقني مهــا حممــد وعــي .غــادر املرتزقــة
الســنابس وخلفــوا وراءهــم أمهــات مكلومــات ُمهانــات تــم رضهبــن
واســتباحة بيوهت ـ ّن.
(مــرآة البحريــن) كانــت قــد زارت مــن قبــل (أم ســامي) مشــيمع
وإخوتــه ،هــذه األم املكلومــة قبــل أيــام مــن اعتقــال بقيــة أبنائهــا ،حتدثــت
عــن ابنهــا ســامي وعــن حياتــه التــي أصبحــت مهــددة بعــد اهتامــه بتنفيــذ
تفجــر الديــه مــع آخريــن ،وعــن رحلــة االســتهداف والعــذاب التــي
عاشــها ويعيشــها ســامي مــع إخوتــه.
(أم منــر) وهــذه هــي كنيتهــا ،امــرأة نحيلــة اجلســم ،تتحــدث وخينقهــا
احلــزن والدمــع ،نــرة صوهتــا حتكــي العــذاب التــي تعيشــه كأم ،وبرشهتــا
الســمراء حفرهتــا أخاديــد قســوة احليــاة التــي يعرفهــا كل مــن ذاق ظلــم
القبيلــة احلاكمة.ترفــع صوهتــا املنهــك «بعــد أســبوعني فقــط مــن رضب
املعتصمــن يف الــدوار ( 16مــارس  )2011صــار ســامي مطلو ًبــا».
سامي مشيمع
تتحــدث عــن ســامي «ســامي مــن مواليــد  ،1974يف انتفاضــة التســعينيات
تــم اعتقالــه ملــدة شــهر و 5أيــام ثــم أفرجــوا عنــه .يف العــام  ،2009تــم
اهتمــه يف القضيــة املعروفــة بقضيــة احلجــرة وصــار مطلوبــا فيهــا .يف العام
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 2010اعتقلــوه يف قضيــة التنظيــم اإلرهــايب ملــدة  7أشــهر ،بتهمــة حماولــة
تفجــر ســيارة ،ومل يفــرج عنــه إال بعــد انطــاق الثــورة يف  14فربايــر».
توصــل رسد قصتــه «فقــط بعــد أســبوعني مــن اإلفراج عنــه صــار مطلوب ًا،
مل يطــل األمــر كثــر ًا حتــى وصلــوا لــه ،اعتقلــوه وتــم تعذيبــه بشــدة وتــم
اهتامــه بشــتى التهــم وحكمــوا عليــه بالســجن عــام ونصــف العــام ،انتهــى
حكمــه يف شــهر أكتوبــر  2012وخــرج مــن الســجن».
تلملــم عباءهتــا ،وتشــكو «الصــورة التــي نرشوهــا منــذ أيــام لســامي ،كان
معذب ـ ًا قبلهــا ،لقــد عرفــت ذلــك ،إن ابنــي كان مســتهدف ًا ،تصــوروا إن
ضاحــي خلفــان قــال بعــد قليــل مــن حــدوث تفجــر الديــه ،إن املتهــم
تــم جعــل ســامي املتهــم
عمــره أربعــون عامــ ًا وأنــه أعــزب ،وبالفعــل ّ
األول يف القضيــة ،واعتقلــوا معــه عــدد ًا مــن إخوانــه».
تتســاءل أم منــر «ســامي كيــف يكــون متهــم بصناعــة متفجــرات ذات
تقنيــة ،بينــا هــو غــر متعلــم وال يعــرف القــراءة والكتابــة ،صدقــوين
حتــى إذا جاءتــه رســالة نصيــة عــر اهلاتــف يطلــب مــن احــد قراءهتــا لــه».
ـم احلكــم
تواصــل «ابنــي كــا قلــت لكــم مســتهدف ،قلــت لكــم إنــه تـ ّ
عليــه بالســجن ملــدة عــام ونصــف العــام ،تصــوروا أثنــاء قضائــه هــذه
املحكوميــة ووجــوده يف الســجن تــم نــر اســمه عــى أنــه قــام بتفجــر
وحــرق يف مدينــة محــد ،فكيــف يقــوم بذلــك وهــو يف الســجن ،مــن هنــا
يتأكــد االســتهداف».
ختــرج األم جــواز ابنهــا «لقــد أشــاعوا إن ســامي ســافر ليتــدرب عــى
صناعــة املتفجــرات ،بينــا جــواز ســفره غــر جمــدد ومنتهــي الصالحيــة
منــذ بضــع ســنني وحتديــد ًا منــذ شــهر مايــو العــام  2010وهــو مل يســافر
مــن البحريــن ،بــل منــذ  2009أبــد ًا ،إذن كيــف يشــيعون أن ســامي تــردد
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عــى لبنــان كــا قالــوا ،وهــو ال يســافر منــذ عــام  ،2009قبلهــا ســافر إىل
تايلنــد لبضعــة أيــام فقــط».
تؤكــد األم «ســامي تعــرض يف االعتقــاالت للتعذيــب ،فبعــد اعتقالــه يف
 2010تــم تعذيبــه بصعقــات الكهربــاء يف اأماكــن حساســة يف جســده،
وبصــب املــاء البــارد عليــه ووضعــه يف أماكــن بــاردة جــدا ،وقــد ذكــر
ذلــك يف صحيفــة الوســط ،لقــد متــت تعريتــه وإدخالــه يف خــزان مــاء مــيء
بالثلــج ورضبــه باألنابيــب البالســتيكية ،كــا تــم رضب رأســه باجلــدار»
تقــول أم منــر «اعتقلــوه هــذه املــرة يف يــوم 5مــارس أي ثــاين يــوم بعــد
تفجــر الديــه ،وبعــد ســاعات فقــط مــن اعتقالــه ،أعلنــوه كمتهــم أول،
وهــو بالتأكيــد مل ينتــه حينهــا مــن التحقيــق ومل يتــم أخــذه للنيابــة».
تؤكــد املعلومــات إن ســامي وبقيــة املتهمــن خصوصــ ًا املتهــم الثــاين
عبــاس الســميع ،تــم أخــذه لزنازيــن القلعــة ،حيــث حقــق معهــم جهــاز
األمــن الوطنــي ،ظلــوا هنــاك ملــدة ثالثــة أيــام يف وســط تعذيــب رشس
ومتواصــل ،وبعدهــا تــم نقلهــم ملبنــى التحقيقــات اجلنائيــة ،وبعدهــا ظــل
ســامي وعبــاس يف التحقيقــات اجلنائيــة كل منهــا يف ســجن انفــرادي،
وتــم نقــل بقيــة املتهمــن يف القضيــة إىل ســجن احلــوض اجلــاف .هــو
شــخص أمــي ،فكيــف يعتــد باعرتافاتــه ،وكيــف يوقــع عــى أوراق
اعــراف.
حتــول أم منــر حديثهــا عــن ابــن آخــر «عبــد الزهــرة ابنــي اعتقــل أول
مــرة  7أشــهر فيــا عــرف باســم قضيــة التنظيــم اإلرهــايب  ،2010واعتقلــوه
للمــرة الثانيــة ثالثــة أيــام بعــد اختطــاف قــري مــع أخيــه هــاين ،وبعدهــا
اتصلــوا لنــا لتســلمهم ،ذهبنــا وتســلمناهم وكانــا معذبــن بشــكل بشــع
جــد ًا ،مل يكونــا يســتطيعان الوقــوف وال اجللــوس بمفردهــم».
وعــن ابنهــا اآلخــر رضــا ،تقــول «رضــا اعتقــل ملــدة  45يوم ـ ًا أول مــرة،
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كــا تــم اعتقالــه بعــد فــرة وظــل ســتة أشــهر أخــرى يف الســجن ،ومــا
زالــت عليــه حمكمــة شــهر أبريــل يف قضيــة جتمهــر وأعــال شــغب ،أيضــا
أخــوا ســامي ،جاســم ألول مــرة يتــم اعتقالــه ،وحســن اعتقــل مــرة
واحــدة حــن ذهــب لــدوار اللؤلــوة املحــارص فيــا عــرف بفعاليــة العــودة
للــدوار»
هــذه املــرة بعــد تفجــر الديــه ،تــرح األم مــا جــرى «تــم اقتحــام
املنــزل ،كــروا املنــزل ،وتــم مالحقــة ســامي مــن بيــت لبيــت مــن فــوق
األســطح ،تــم اقتحــام املنــزل ثــاث مــرات يف يــوم واحــد ،مل يبــق لنــا
ســر ،انتهكونــا».
تــردف « حــروا لي ـ ً
ا قطعــوا حفــرة يف خشــب (الواتــر بــروف) أعــى
املنــزل ،وأدخلــوا مــواد فــوق الســطح جلبهــا رجــال األمــن وصوروهــا
فــوق املنــزل ،قامــوا بعمــل مرسحيتهــم ثــم ذهبــوا بعــد أن مكثــوا أكثــر
مــن ســاعة يف املنــزل ،جلبــوا معهــم شــنط وعلــب مثــل علــب البيبــي ال
نعلــم مــاذا هبــا».
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نعم ..أنت لست شابًا عاديًا يا ع ّباس السميع
«الــيء الــذي مل أتوقعــه فع ـ ً
ا هــو أن تلصــق بــه هــذه التهمــة؛ فهــي ال
تناســبه .ابنــي جامعــي متع ّلــم يعمــل مدرسـ ًا ،ليــس قاتـاً ،وال هــو جمــرم
أو إرهــايب .عبــاس ليــس شــاب ًا عاديــ ًا ،عبــاس يشء كبــر علــم وثقافــة
وأخــاق متميــز ومعــروف عنــد اجلميــع داخــل الديــرة وخارجهــا،
بعبــاس أرفــع رأيس وأفتخــر ،وعندمــا أنطــق اســمه أرشق».
هكــذا قالــت والــدة عبــاس مجيــل الســميع لـ«مــرآة البحريــن» عــن
فلــذة فخرهــا مع ّلقــة عــى حكــم اإلعــدام الصــادر يف ح ّقــه يــوم أمــس
اخلميــس  26فربايــر  ،2015مل تكــن تتاملــك عباراهتــا التــي راحــت تتقاطــع
وتتداخــل وهــي تشــهق« :أحــب كل أبنائــي لكــن عبــاس غــر» .تســتنكر
مــا ألصــق بــه مــن هتمــة ال تناســبه ،وال تناســب شــخصيته ،وال تناســب
خطــه املعــارض ،وال هنجــه الســلمي ،وال ســلوكه املجتمعــي العــام.
صدقــت أم عبــاس حــن قالــت «عبــاس ليــس شــاب ًا عاديــ ًا» ،يكفــي
ليكــون غــر عــادي أنــه مت ّكــن مــن إكــال دراســته اجلامعيــة يف الوقــت
الــذي كان فيــه مطــارد ًا ومهــدد ًا ويف أســوأ وضــع غــر عــادي ،العلــم
عنــده هــدف مقــدّ س وحتصيــل الشــهادة ســاحه األمــى ،ختــرج مــن
اجلامعــة العــام  2013يف ختصــص بكالوريــوس الرتبيــة الرياضيــة ،وقبــل
خترجــه وأثنــاء دراســته وبعدهــا ،شــارك يف العديــد مــن الــدورات
التدريبيــة يف جمالــه التخصــي ،فقــد حصــل عــى شــهادة يف االســعافات
األوليــة يف  ،2012وشــارك يف دورة مــدريب املبتدئــن والفئــات الســنية
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لكــرة الســلة يف ينايــر  ،2013ويف دورة احلــكام املســتجدين لكــرة
الطاولــة يف ديســمرب  ،2013وكان آخرهــا قبــل اعتقالــه مشــارك ًا يف دورة
التحكيــم املحليــة لكــرة الطائــرة يف ينايــر  ،2014ويف أثنــاء ذلــك ك ّلــه
كان يعمــل مدرســ ًآ للرتبيــة الرياضيــة يف إحــدى املــدارس اخلاصــة.
عمــه شــهيد ًا وعائلته
«عبــاس ليــس شــاب ًا عاديـ ًا» ،فقــد وعــى احليــاة ليجد ّ
مســتهدفة بشــكل غــر عــادي ،كان يبلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات عندمــا
قتــل النظــام البحرينــي عمــه الشــهيد حســن طاهــر ،ومنــذ ذلــك اليــوم
لعمكــم» .مل
صــارت هتمتــه وإخوتــه جاهــزة« :أنتــم تريــدون االنتقــام ّ
عمه،
يكــن عبــاس يعــي أكثــر مــن خطواتــه األوىل حــن قتلــت الســلطات ّ
لكــن االســتهداف احلاقــد واملتكــرر لعائلتــه جعلتــه يعــي األمــور جيــد ًا،
يعــي قبــح هــذا النظــام وديكتاتوريتــه وعنجهيتــه املريضــة ،لقــد شــكلت
الســلطة وعيــه الســيايس أكثــر ممــا فعلــت عائلتــه وحميطــه املعــارض ،فــا
أحــد حيــرض عــى كراهيــة النظــام مثلــا يفعــل النظــام البحرينــي .لقــد
صــار عبــاس معارض ـ ًا سياســي ًا لكنــه مل يمــل يوم ـ ًا إىل املواجهــة العنيفــة
فهــي ال تناســب شــخصيته وال ســلوكه.
«عبــاس ليــش شــاب ًا عاديــ ًا» ،فقــد تــم اعتقالــه واخوتــه يف  2008يف
القضيــة املعروفــة بـ»خليــة احلجــرة» ،وكل مــا يف أمــر اإلدانــة؛ احلكايــة
لعمكــم» .كان حينهــا يف الثامنــة عــر
غــر العاديــة ذاهتــا« :تريــدون الثــأر ّ
مــن عمــره ويف عامــه املــدريس األخــر ضمــن املســار «العلمــي» ،ومــع
هــذا فقــد متكــن مــن اجتيــاز العــام الــدرايس بنجــاح ،بــل بتفــوق ملفــت
وحصــل عــى تقديــر جيــد جــد ًا وبنســبة 85.2٪
«عبــاس ليــس شــاب ًا عاديـ ًا» ،فبينــا هــو حتــت يــد جــاد غــر عــادي وحتت
رسب رســالة مــن داخــل
هتديــد حكمــه الــذي ســيصدر بعــد  3أيــامّ ،
ُــدرس
ســجن جــو املركــزي يف  23فربايــر  ،2015رســالة تســتحق أن ت ّ
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ضمــن مناهــج الصمــود ال أن تُقــرأ فقــط ،رســالة تع ّلــم الشــموخ والقـ ّـوة
والعشــق للوطــن ،قــال فيهــا خماطبـ ًا البحرينيــن« :رســالتي لكم يا شــعبي
عهــدا عهــدا أننــي ســوف أبقــى صامــدا شــاخما فــا مشــكلة عنــدي بــأن
أمــي بقيــة حيــايت يف الســجني ويف الطوامــر حــر ًا رافض ـ ًا للظلــم .بــل
املشــكلة عنــدي بــأن أقــي بقيــة عمــري حــرا طليقــا متخــاذال عــن نــرة
احلــق واملظلومــن» .وختــم كــا خيتــم بطــل اســتثنائي« :إذا كان تطبيــق
حكــم اإلعــدام ســيحرر هــذا الشــعب األيب مــن حقبــة طويلــة عاشــها
مــع نظــام فاســد انتــزع حريتــه ،فليكــن هــذا التطبيــق حــارضا وال املذلــة،
ليكــن قمــر ًا ثاني ـ ًا يــروي عطــش هــذه األرض ،فإننــي ال أرى الشــهادة
إال ســعادة».
«عبــاس ليــس شــاب ًا عادي ـ ًا» ،فبعــد ســاعات قليلــة مــن صــدور احلكــم
عليــه باالعــدام ،وبينــا النــاس يف أوج صخبهــا ويف أســوأ حــاالت
هضيمتهــا املشــحونة قهــر ًا ضــد النظــام اجلائــرّ ،
طــل علينــا عبــاس يف
فيديــو مصــور مــن داخــل الســجن ،متألقــا بشــموخ وأنفــة غــر عاديــن،
بحــة وال انكســارة،
وبطمأنينــة ال يرمــش هلــا طــرف ،وبصــوت ال ختنقــه ّ
وبــرأس مرفــوع كــا هــو رأس أمــه بــه ،خياطــب جالديــه الذيــن هــو يف
قبضتهــم وحتــت ســلطة بطشــهم« :أهيــا اجلــادون :مــا أنتــم إال ضعفــاء
يف نظــري» .وخياطــب ملــك اجلالديــن« :ال انتظــر لتخليــي مكرمــة
ملكيــة» ،وخياطــب قلوبنــا املنكــرة عليــه :أنــا كبــش فــداء ،لكننــي
«لســت خائفــا بــل مطمئنــا كل االطمئنــان».
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بال أسنان أمامية وأنف مكسور وأذن تزنف..
عباس السميع :أنا ُأعدم كل يوم
دموعهــا مل تفــارق عينيهــا وهــي تــروي« :مل أعرفــه حــن رأيتــه ،رحــت
أتأمــل يف هــذا الوجــه الشــاحب الواقــف أمامــي خلــف عــازل زجاجــي
يصــل إىل الســقف ،هــل حقــ ًا هــذا هــو عبــاس؟ أنفــه مكســور عنــد
املنتصــف ،أســنانه األماميــة مكســورة ك ّلهــا ولثتــه منتفخــة ملتهبــة مــن
شــدّ ة الــرب ،أذنــه يضــع يف داخلهــا كلينكــس (حمــارم ورقيــة) ،لونــه
صــار أقــرب إىل لــون عبايتــي الســوداء ،جســده هزيــل كورقــة يف مهــب
الريــح ،هــل هــذا هــو ابنــي عبــاس فع ـاً؟»
عــى قــدر وجــع الشــخص يــأيت االنتقــام منــه .عبــاس الســميع (25
ســنة) املحكــوم باإلعــدام بتهمــة قتــل الضابــط اإلمــارايت الشــحي واثنــن
آخريــن ،شــخص موجــع للنظــام البحرينــي ،ألنــه متكــن وهــو يف قبضــة
اإلعــدام ،أن يرســل إىل خــارج الســجن ،تســجيالت مصــورة ّتؤثــق
براءتــه وشــموخه وكربيائــه وأنفتــه ،وتكشــف مــن جهــة أخــرى جــروت
النظــام وظلمــه ومهزلــة قضائــه .لقــد حتــدى عبــاس جــدران الســجن
وغالظــة احلكــم اجلائــر الصــادر بحقــه وأرســل رســائله إىل الشــعب
البحرينــي والشــعب اإلمــارايت خيربهــم برباءتــه وتعويلــه يف خالصــه عــى
اهلل وحــده .منــذ ذلــك اليــوم وعبــاس مســتهدف بالقتــل ح ّي ـ ًا.
األحــد  12ابريــل ،كان موعــد العائلــة يف زيارهتــا لعبــاس .فرحــة العائلــة
ال توصــف بخــر الســاح هلــم بزيارتــه بعــد كل هــذا االنقطــاع الــذي دام
83

تفجــر األوضــاع األخــرة يف  10مــارس  2015داخــل
قرابــة شــهر منــذ ّ
(غوانتنامــو البحريــن) ســجن جــو املركــزي.
عنــد الســاعة احلاديــة عــرة صباحــ ًا ،وقفــت العائلــة تنتظــر بلهفــة
بتعمــد
موعدهــا املرتقــب .ســاعتان ونصــف مــن االنتظــار املــذل واملهــن ّ
بــدا واضحـ ًا .الحظــت العائلــة تغيــر معظــم كادر الرشطــة الذيــن كانــوا
يتعاملــون معهــم يف املــرات الســابقة .يف الوقــت نفســه ،توافــد األهــايل
للقــاء أبنائهــم الذيــن للتــو ســمح هلــم بزيارهتــم .يتــم التعامــل معهــم
بغالظــة شــديدة واســتهتار حقــر.
خــال ســاعتني مــن االنتظــار كان يتــم الــردد عــى عائلــة الســميع بــا
مبــاالة :شــنو قلتــو اســم ولدكــم؟ جتيــب والدتــه« :عبــاس مجيــل» ،ختفــي
اســم الســميع ،ألهنــا تعــرف أهنــا مــا أن ســتنطق لقبــه حتــى تنهال الشــتائم
يتعمــدن ترديــد الســؤال هلــا مــرة
واإلهانــات كــا يف كل مـ ّـرة .الرشطيــات ّ
بعــد مــرة ،لعــل األم تســهى وتقــول« :عبــاس الســميع» .لكنهــا مل تفعــل.
شــعرت العائلــة أن إبقاءهــا متنتظــرة كل هــذا الوقــت جــزء مــن االنتقــام.
يف هــذه األثنــاء ،بــدأ املعتقلــون يتوافــدون لرؤيــة عوائلهــم ،وعائلــة
الســميع ال تــزال تنتظــر .املعتقلــون يدخلــون واحــد ًا وراء اآلخــر ،وك ّلــا
دخــل واحــد تعالــت صيحــات النســوة مســتنكرات منظــر ابنهــن« :كنــا
نســمع رصاخ النســوة وصياحهــن وهــن غــر مصدّ قــات حــال أبنائهــم
مــن شــدّ ة التعذيــب الــذي تعرضــوا لــه».
تضيــف والــدة عبــاس« :رأيــت أمامــي إخــوة ثالثــة معتقلــن يدخلــون
عــى عائلتهــم ،كان األخــوان جيــران أخاهــم الثالــث الــذي مل يكــن قــادر ًا
عــى املــي» ،تضيــف «ثــم رأيــت الشــاب عــي هــارون الــذي تــم اعتقالــه
مــن تايالنــد وهــو يمــي َّ
مهشـ ًا ،كان غــر قــادر عــى املــي وال احلركــة،
بكيــت ممــا رأيتــه مــن حــال املعتقلــن واألهــايل املصدومــن».

تكمــل« :كل هــذا ونحــن يف انتظــار عبــاس ،وبعــد ســاعتني ونصــف
مــن االنتظــار أخذونــا إىل «كبينــة  ،»8عرفــت فيــا بعــد أهنــا اخلاصــة
بســجناء العــزل .ختتلــف عــن الكبينــات األخــرى إن املعتقــل يكــون
معــزوالً بالكامــل عــن عائلتــه ،يفصــل بيننــا وبينــه جــدار زجاجــي يصــل
إىل الســقف ،واحلديــث يكــون عــن طريــق اهلاتــف .انتظرنــا حتــى دخــل
عبــاس فكانــت املفاجــأة»..
«دخــل علينــا شــاب نحيــل هزيــل ال يــكاد يبــن ،عليــه ثيــاب ر ّثــه متســخة
هــي ذاهتــا التــي رأيناهــا عليــه يف الزيــارة األخــرة ،كأنــه مل يغــر ثيابــه
منــذ يومهــا .اعتــر قلبــي وأنــا أراه مقيــد ًا جيــر السالســل التــي تصــل
رجليــه بيديــه ،مل أعــرف هــذا الشــخص الــذي ضاعــت مالحمــه عنــي،
كنــت أســأل نفــي هــل هــو ابنــي عبــاس فع ـاً؟ صدمتــي أكــر مــن أن
توصــف ،شــعرت باهنيــار كامــل»..
«عرفنــا فيــا بعــد أن جــزءا مــن ســبب تأخــر عبــاس هــو إرصاره عــى إزالة
قيــوده قبــل الدخــول علينــا ،لكنهــم رفضــوا .كان يريــد أن خيفــف علينــا
وجــع املشــهد الــذي يعلــم كــم هــو صــادم لنــا ،لكنهــم أرصوا عــى كــر
قلوبنــا وإجياعهــا إىل حدهــا األقــى».
ليــس مــن عــادة عبــاس أن يشــتكي ،لكــن مــا بــه فــاق االحتــال ،قــال
لعائلتــه« :إننــي أمــوت ..أنــا ُأعــدم كل يــوم».
خــال أحــداث ســجن جــو األخــرة كان عبــاس أحــد املســتهدفني
بشــكل خــاص ،ومل يكــن مســتغرب ًا هــذا االســتهداف اخلــاص .تــم
تعريضــه للــرب املــرح عــى وجهــه وأنفــه وأذنــه ،ال ُيعلــم مــا إذا كانــت
الندبــة الزرقــاء وســط أنــف عبــاس رض ـ ًا أم كــر ًا ،فلــم يعاينــه طبيــب
حتــى اآلن ،أذنــه التــي تنــزف دمـ ًا بفعــل الــرب مل جيــد ســوى أن يمنــع
ـرب نزفهــا بمحــارم ورقيــة يضعهــا فيهــا .تــم لكمــه متواص ـ ً
ا عــى
تـ ّ
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ف ّكــه وفمــه حتــى تســاقطت أســنانه األماميــة والتهبــت لثتــه واتنفخــت
شــفتاه .عبــاس ال يســتطيع اآلن تنــاول الطعــام وال رشب املــاء بســبب
االلتهــاب الشــديد يف لثتــه« :أخــروا املحامــي أين يف حاجــة ماســة
للذهــاب إىل العــاج ،فأنــا أمــوت بــا عــاج» يقــول لعائلتــه.
عبــاس أخــر عائلتــه بمعاناتــه خــال األيــام التــي مضــت والتعذيــب
الوحــي الــذي أوصلــه قريبـ ًا مــن املــوت ،تــم نقلــه اىل العــزل ،ال يكلــم
أحــد ًا وال يــرى أحــد ًا غــر ِ
املعذبــن .وجبــات التعذيــب يوميــة عــى يــد
الضبــاط والرشطــة .وعنــد كل صفعــة يتلقاهــا مــن الضابــط عليــه أن
جييــب« :نعــم ســيدي» .مل يقتــر التعذيــب عــى هــؤالء بــل املنظفــن
أيضــا هيينــون عبــاسُ .يســمح لــه بدخــول احلــام مرتــن فقــط يف اليــوم
مــع تــرك البــاب مفتوحــ ًا ،أمــا االســتحامم فيكــون عــر ســكب ســطل
واحــد مــن املــاء عليــه وهــو يرتــدي مالبســه كاملــة ،ثــم ارجاعــه اىل
زنزانتــه يف مبنــى «.»1
حــاول عبــاس أن ُيظهــر نفســه متامســك ًا أمــام عائلتــه ليخفــف مــن حزهنــم
غــر مالحمهــم .كان حيــاول االبتســام والضحــك ،لكــن أســنانه
الــذي ّ
األماميــة املكســورة التــي تظهــر فــراغ لثتــه امللتهبــة كلــا ابتســم ،تقــول كل
يشء نيابــة عــن أملــه.
«انقــذوا عبــاس مــن املــوت ..إهنــم يعدمــون ابنــي قبــل تنفيــذ حكــم
اإلعــدام» ..تصيــح األم املفجوعــة..
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والدة الشهيد سامي مشيمع:
ً 1
من يعشق تربية احلمام كيف يقتل إنسانا؟
أنــا والــدة ســامي مشــيمع ،ولــدي ســامي حمكــوم باإلعــدام ،ورضــا
مؤبــد ،وعبــد الزهــراء حمكــوم عــر ســنني .منــذ التســعينات كان ســامي
معتقـاً ،ثــم أطلقــوا رساحــه ،وقبــل  14فربايــر  2011أيضــا تــم اعتقالــه،
واهتمــوه يف قضيــة تفجــر ،يف أيــام اعتصــام الــدوار أطلقــوا رساحــه
 15يومــا فقــط ،ثــم أعــادوا اعتقالــه ،بقــي عندهــم ســنتان ،ثــم أطلقــوا
رساحــه ،قــال لــه أحدهــم أثنــاء تعذيبــه :ســوف أحــرك يف قضيــة أكــر
مــن هــذه ،هــذه القضيــة نجــوت منهــا بأعجوبــة ،ســوف نحــرك يف
قضيــة ال ختــرج منهــا أبــدا ،وهــذا مــا حــدث .اهتمــوه يف قضيــة تفجــر
(الديــه) وقتــل الضابــط وحكمــوه باإلعــدام.
سامي إنسان حمبوب من اجلميع ،حتى األطفال حيبونه ،عندما يرونه
كأهنم رأوا مالك ،حيبونه كثريا .سامي شغوف برتبية الطيور واحلامم ،هل
يمكن ملن يريب احلامم أن يقتل؟ الطيور خياف عليها ّ
ويرق قلبه عليها ،هل
يستطيع قتل إنسان؟ القتل ليس يف طبع سامي ،ال يستطيع قتل إنسان
حتى لو كان عدونا ،سامي مؤمن باهلل ،حيب اهلل وخيافه ،يصيل ويصوم
ثالثة أشهر ،يصوم رجب وشعبان ورمضان.
يف شــهر رمضــان ،عندمــا حيــل وقــت العــر يــأيت إلينــا ،جيلــس معنــا
 1مقتطف من برنامج (حنني) عىل قناة اللؤلؤةُ ،بث خالل شهر رمضان ،مع والدة الشهيد يف يوليو  2015بعد أشهر
من اعتقاله.
https://www.youtube.com/watch?v=tJ6MnRkEDgc
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ويســاعدنا ،هــذا العــام افتقدتــه وأخــوه رضــا ،ثــم اعتقلــوا عبــد الزهــرا
أيضــا ،مل نتهــن يف شــهر رمضــان هــذا العــام ،حــن يــأيت وقــت الفطــور
أرصخ تعــال يــا ســامي ،تعــال يــا عبدالزهــراء ،تعــال يــا رضــا افطــروا
معنــا .ســامي كان دائــا يتنــاول اإلفطــار معنــا ،مــع إخوتــه وأخواتــه ،اآلن
كلهــم مهمومــون ،كان جيلــس يف حضنــي مــع أخوتــه ويفــرح.
مل أره مثلــا رأيتــه اآلن ،لقــد أجــروا لــه عمليــة يف ظهــره يف الســلامنية،
عذبوهــم جــدا هــذه املــرة يف الســجن ،ذهبنــا لزيارهتــم وإذا بوجوههــم
منتفخــة مــن شــدّ ة العــذاب ،واآلن رضــا يتــأمل جــد ًا مــن رجلــه ،وخيضــع
لعمليــات فيهــا ،عندمــا اتصــل يب كان يصيــح مــن شــدّ ة العــذاب الــذي
عذبــوه إيــاه.
ســامي دائــم اجللــوس يف البيــت ،مل يكــن يمتلــك ســيارة ،لقــد كان يف
البيــت يــوم حــدث التفجــر الــذي اهتمــوه بــه .هــو هــادئ جــدا ،ال مــكان
لديــه يذهــب إليــه ســوى املأتــم .ســامي إنســان فقــر ،عــاش فقــر و ُظلــم
يف هــذه القضيــة.
يف اليــوم الــذي قامــوا فيــه بعمــل التمثيليــة (مــرح اجلريمــة) يف بيتنــا،
ليثبتــوا أن ســامي هــو الــذي قــام هبــا ،أتــوا فرحانــن كأنــه عيــد ،تذكــرت
الســيدة زينــب كيــف توقعــت املصائــب هــذه وصــرت وحتملــت ،واآلن
هــم أحــروا هــذه األدوات مــن عندهــم وقالــوا بأهنــا ختــص ســامي،
هــم يريــدون أن يلبســوا ســامي القضيــة.
مل أشــعر بالعيــد ،ذهبــت إىل غــرف أوالدي ألراهــم ،أيــن أوالدي الذيــن
يلبســون ثياهبــم هنــار العيــد ،ورضــا يــأيت يقــول هــذه بدلتــي يــا أمــي ،أيــن
هــو؟ وســامي يرتــدي دائــا فانيــا ســوداء ،ويــوم العيــد يقــول يل عيــدك
مبــارك ،ثالثــة شــبان أيــن هــم .عندمــا أرى ثيــاب أوالدي وأغراضهــم ال
أبكــي أمــام أوالدي الباقــن ،لكــن أبكــي بينــي وبــن نفــي.
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مل أتوقــع أبــدا أن يصــل األمــر إىل اإلعــدام ،إنســان (ح ّبــوب) يتهمونــه
هبــذه القضيــة ،أخواتــه تتعــب نفســيتهم كثــر ًا وهــم يدخلــون البيــت
خالي ـ ًا مــن إخواهنــم ،لكــن ال يريــدون أن يظهــروا ذلــك أمامــي ،كانــوا
س ـتّة عــى اإلفطــار ،أيــن الثالثــة اآلخريــن،
أقــول للظاملــن اهلل ينتقــم منهــم ،ومثلــا فعلــوا بــأوالدي ســيأتيهم يــوم،
ســيأتيهم يــوم ينتقــم اهلل منهــم ،وحســبي اهلل ونعــم الوكيــل يف كل ظــامل.
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والدة الشهيد عباس السميع..
1
سجادة صالته مفتوحة وقرآنه الليل وآخره
الشــهيد عبــاس مجيــل طاهــر الســميع (مواليــد  ،)1989عبــاس شــاب
خلــوق حمــرم متديــن مــرح ،حيــب اجللــوس معنــا ،يمــزح معنــا ويقــوم
بتدريــس إخوتــه وجيتمــع معهــم ،يســاعدين يف أعــال املنــزل ،ال أظــن
لــو عنــدي بنــت فتــاة ستســاعدين يف أعــال املنــزل أكثــر مــن عبــاس .كان
حنون ـ ًا جــدا عــي .أهنــى عبــاس املرحلــة اجلامعيــة ،ويعمــل أســتاذ ًا ملــادة
الرياضــة يف مدرســة الــروايب اخلاصــة .يــأيت مــن العمــل وقبــل أن يرتــاح
يســألني :بــاذا تريديــن أن أســاعدك يــا أمــي.
نــوم ع ّبــاس قليــل .ســجادة الصــاة دائ ـ ًا مفتوحــة يف غرفتــه ،ال يرفعهــا
أبــد ًا ،وكذلــك القــرآن دائ ـ ًا مفتــوح ،كل وقتــه مفتــوح للعبــادة ،حتــى
أثنــاء الســحور يف الوقــت الــذي نكــون فيــه نيامــا ،عبــاس ال ينــام ،إذا
قمــت مــن النــوم لقضــاء حاجــة يف وقــت متأخــر مثــل الســاعة الثالثــة
أمــر عــى غرفتــه وأســمع صــوت تكبــره يف صــاة الليــل،
فجــر ًاّ ،
جســدي يرتعــش ،وأحيان ـ ًا أســمع صوتــه يرتــل القــرآن ،حتــى اجلــران
يقولــون أهنــم يســمعون صــوت قراءتــه للقــرآن.
افتقــدت ع ّبــاس جــد ًا بعــد اعتقالــه ،مكانــه يف البيــت كبــر ودوره
 1مقتطف من برنامج (حنني) عىل قناة اللؤلؤةُ ،بث خالل شهر رمضان ،مع والدة الشهيد يف يوليو  2015بعد أشهر
من اعتقاله.
https://www.youtube.com/watch?v=eeXR7uRIjJI
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كذلــك .يســاعدنا يف تربيــة أخوتــه ويف البيــت ،يســاعد أبــاه ،قائــم بــدور
األم واألب يف البيــت.
بعــد اعتقالــه رفعــت ســجادة صالتــه عــن األرض ودموعــي تســيل عــى
ـي ،أقــول أيــن دارس القــرآن؟ أيــن الــذي
خــدّ ي ،كان صعــب جــدا عـ ّ
يتعبــد الليــل؟ الليــل ال ينامــه عبــاس كل الليــل يبقــى ســاجد ًا راكعــ ًا.
حتــى يف الســجن ،يصلنــي مــن أهــايل املعتقلــن عــن أوالدهــم خيربوهنــم
عنــد زيارهتــم أن عبــاس يقينــه كلــه عــى أهــل البيــت والقــرآن .عبــاس
متمســك جــدا بالقــرآن ،ال يرتكــه أبــدا ،لدينــا صــور كثــرة لعبــاس وهــو
حامــل القــرآن ،حتــى يف الســيارة وعندمــا خيــرج مــن املنــزل ،عنــده
أكثــر مــن قــرآن صغــر يضعــه معــه أينــا ذهــب .دائ ـ ًا يشــجع األطفــال
وحيفزهــم عــى قــراءة القــرآن.
كان ع ّبــاس دائــا متواجــد ًا يف البيــت ،حتــى لــو أحــروا إليــه
إحضاريــات ،حتــى لــو دامهــوا البيــت ،ال يقــدر أن يبعــد عــن البيــت أو
يتخــى عنــا أبــد ًا ،مجيــع أوالدي يعيشــون بــا أمــان ،مشــتتني كل الوقــت
مهدّ ديــن ،ال ينامــون الليــل ونحــن أيضــا ال ننــام الليــل .طــوال العــام ،ال
نراهــم كثــرا ،يكــرون خاطــري ،أريــد أن أجلــس معهــم عــى ســفرة،
نتمناهــم معنــا لكــن ال نجدهــم.
عــادة يف شــهر رمضــان يغتســل ع ّبــاس قبــل أذان الظهــر ويذهــب إىل
املســجد يصــي وجيلــس هنــاك يتعبــد ويقــرأ القــرآن والكتــب الدينيــة،
أو يقــوم باملشــاريع املدرســية .أحيانــا يتنــاول طعــام الفطــور معنــا،
أحيانــا يبقــى وقــت طويــل يف املســجد ،بعدهــا يذهــب مــع أصدقائــه إىل
املجالــس ،إلحيــاء جمالــس القرآن الكريــم ،يف النهاية يذهــب اىل املجالس
احلســينية ،حيــب أن يســمع املحــارضات الدينيــة والثقافيــة ،أحينـ ًا يشــرك
يف الفعاليــات التــي تقيمهــا املآتــم ،وهــو مــدرس معــروف يف مآتــم قريــة
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الســنابس ،حيييــون بعــض الفعاليــات مثــل كــرة القــدم وعبــاس يكــون
املــرف هنــاك.
متواضــع جــدا يف أكلــه ،أكلــه حمــدد ،الطبخــة الرئيســية التــي حيبهــا يف
رمضــان هــي (الثريــد) ،وحيــب الســلطة ،والــيء الرئيــي الــذي يفطــر
عليــه هــو التمــر ،يشــجع إخوانــه أيضــا.
يف شــهر شــعبان يقــوم ع ّبــاس بأعــال تطوعيــة وخرييــة لقريــة الســنابس
بحيــث ال يعلــم بــه أحــد ،يســاعد املحتاجــن ،عنــده مســامهات يف
املــروع اخلــري يف الســنابس ،يــوزع عــى الفقــراء واملحتاجــن إفطــار
صائــم ،لــه مشــاركات عديــدة يف القريــة.
الليــايل العــر األواخــر مــن شــهر رمضــان يقضيهــا ك ّلهــا يف العبــادات.
ليلــة العيــد جيتمــع مــع أقاربــه ،حيييــون العبــادات الواجبــة واملســتحبة،
يــوم العيــد يقــوم نشــيطا مــن الصبــاح ،يغتســل ،ويذهــب هــو وأبــوه
وإخوتــه ويصلــون صــاة العيــد يف املســجد.
بعــد الصــاة ،يــأيت أوال ا ّيل يف املنــزل يعايــدين ويســلم عــي ويســلم عــى
إخوتــه ،ثــم يذهــب إىل جدتــه ،وأقاربــه ،جيلــس مــع العائلــة ،ثــم يذهــب
اىل املأتــم إىل أصدقائــه ،ألهنــم حيييــون مناســبة العيــد يف املأتــم.
اعتقلــوا ع ّبــاس وألصقــوا بــه هتــ ًا كبــرة ،مل نتوقــع أهنــا تصــل هبــم إىل
مــا وصلــوا إليــه ،اهتمتــه احلكومــة بتهمــة هــو بــريء منهــا ومظلــوم ،هــو
شــاب مؤمــن مطيــع هلل ،يصــي ويصــوم ويعبــد ربــه ،ويعــرف احلــال
مــن احلــرام ،حــرام عــى الدولــة أن تتهمــه بالقتــل.
ـدي عبــاس وعــي ،ال نلبــس
مل نعــد نحــس بطعــم العيــد ،منــذ اعتقــال ولـ ّ
ثيــاب جديــدة .مل نكــن هكــذا مــن قبــل ،كان حيــدد لنــا أوقــات لنذهــب
ونشــري ثيــاب جديــدة ،نســتأنس ونفــرح ،نضــع البخــور ،نســتقبل
العيــد اســتقبال جيــد ،نفــرح ،أمــا بعــد اعتقاهلــم مل يعــد للعيــد طعــم ،ال
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نلبــس ثيــاب جديــدة ،كل الوقــت نتذكرهــم ،مكاهنــم مميــز وحمــدد ،يف
وقــت الفطــور ،نقــول لــو كان عبــاس هنــا كان منعنــا عــن الــكالم أثنــاء
الطعــام ،مثــا ،حتــى عــى الســفرة عبــاس ال يــرىض أن نتكلــم ،يقــول
كلــوا وأنتــم ســاكتني ،إخوتــه يتذكرونــه ،يقولــون مــاذا قــال لكــم عبــاس
أمل يقــل ال تتكلمــوا وأنتــم تأكلــون حتــى ال تــزول النعمــة ،حتــى الصغــار
يتذكرونــه ،ال ينســونه.
رســالتي إىل الظــامل الــذي ظلــم أوالدي ،أقــول اهلل ينتقــم مــن كل
ظــامل ،وحســبنا اهلل ونعــم الوكيــل مــن كل ظــامل ،ألن أوالدي بريئــون
ومظلومــون ،ومل يبــدر منهــم أي إســاءة ،الــكل يعــرف أهنــم أوالد
حمرتمــون ،تربــوا يف كنــف مأتــم اإلمــام احلســن عليــه الســام .لكــن
أقــول أن كل ظــامل لــه يــوم إن شــاء اهلل ،ونحــن لســنا مهزومــن وبــإذن اهلل
صابريــن ثابتــن عــى هــذا اخلــط.
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عائلة الشهيد علي السنكيس ..مل يشعر بعمره وال باألمان

1

أخت الشهيد
الشــهيد عــي عبــد الشــهيد عــي يوســف أمحــد الســنكيس (مواليــد
 .)1995مــن خــال املحكمــة عرفنــا أنــه يواجــه 21قضيــة ،بينهــا قضيــة
القتــل التــي حكــم عليــه فيهــا باإلعــدام ،وقــد ســبق أن تــم االعتــداء عليــه
يف  2012وألقــي يف كــراج للســيارات ممــزق اجلســد والثيــاب ،وقــد قــام
بالتقــدم بالشــكوى للرشطــة وبــدالً مــن حماكمــة مــن اعتــدى عليــه ،اهتــم
بأنــه هــو مــن فعــل ذلــك بنفســه وأخــذ إىل املحاكمــة بتهمــة بــاغ كاذب
وحكــم بالســجن  6أشــهر.
ومــن بــن القضايــا األخــرى التــي اهتــم هبــا حــرق ســيارة وأخــرى باســم
اإلرهــاب والقتــل .كيــف لطفــل يف هــذا العمــر أن يقــوم بــكل هــذا
مــرة
خصوصــ ًا بعــد االعتــداء بالــرب الــذي تعــرض لــه أكثــر مــن ّ
ومالحقتــه ،كان ينــام دائـ ًا مفزوعـ ًا خائفـ ًا ،ويشــعر أن ثمــة مــن يالحقــه
ويرضبــه ،كان يعــاين مــن حالــة نفســية ،حتــى عرضنــاه عــى طبيــب
نفــي ،وكان يتعالــج يف الطــب النفــي.
قبضــوا عليــه بتاريــخ  2أبريــل  2015ومنــذ ذلــك التاريــخ إىل اآلن ال
نعــرف عنــه أي خــر ،جمــرد زيــارة واحــدة ذهبنــا فيهــا إليــه ،و ُفجعنــا
هبــذه الزيــارة ،مل نســتطع أن نحضنــه ،أحسســنا أنــه جمــرم ،لدرجــة كان
 1مقتطف من برنامج (حنني) عىل قناة اللؤلؤةُ ،بث خالل شهر رمضان ،مع والدة الشهيد يف يوليو  2015بعد أشهر
من اعتقاله.
https://www.youtube.com/watch?v=2NQb7RDBPZI
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اللقــاء بيننــا وبينــه مــن وراء الزجــاج ،وكانــت يــداه ورجــاه مكبلتــن.
كان شــكله مأســاوي ًا عندمــا أحــروه إلينــا مرضوبــ ًا ،آثــار الــرب
تبــدو عــى وجهــه ،وآثــار الكهربــاء تبــدو عــى جســمه ،وأشــياء أخــرى
ال نــدري هبــا ،ألنــه مل يكــن ممكنــ ًا أن يقــول شــيئ ًا أمامهــم.
إحســاس صعــب ،كيــف نســتقبل رمضــان هــذا العــام وعــي ليــس معنــا،
كل مــن يســتقبل رمضــان بتجهيزاتــه ،يســتقبله بالفــرح ،لكــن نحــن
ينقصنــا يشء كبــر ،ينقصنــا عــي ،ســيكون رمضــان هــذا العــام صعبــ ًا
ويتحملنــي،
جــد ًا بدونــه .ال يوجــد مــن يســهر معــي ،مــن يمــزح معــي
ّ
ال يوجــد عــي يف البيــت ،هــذا الــيء ليــس صعــب بالنســبة يل فقــط بــل
بالنســبة للجميــع.
عــي شــاب مــرح وحنــون وحيــب املــزاح ،معــروف عنــد اجلميــع وعنــد
أصدقائــه بمزاحــه وخفــة ظلــه ،أمــا حنانــه فــا أدري كيــف أصفــه ،كان
ـي ،حتــى اللقمــة ال يأكلهــا قبــل أن آكل أنــا.
حنون ـ ًا جــد ًا عـ ّ

والدة الشهيد
تــم اعتقــال ولــدي قبــل 14فربايــر ،قبــل أن تبــدأ الثــورة ،كان االعتقــال
بتاريــخ  ،3.1.2011بقــي يف الســجن  55يومـ ًا وأطلــق رساحــه خــال فرتة
االعتصــام يف الــدوار بعــد  14فربايــر .تــم هتديــده هنــاك بأنــه حتــى وإن
أفــرج عنــك فإننــا ســنعود العتقالــك مــرة أخــرى .طــوال فــرة االعتصــام
يف الــدوار مل جيلــس يف املنــزل ،أصابــه خــوف ،دائــا يقــول ســيأتون
ويأخذوننــي ،وبعــد فــض االعتصــام وخــال فــرة الطــوارئ ظـ ّـل يبــات
يف اخلــارج ،إمــا يف املســاجد أو يف املقابــر ،حتــى فطــوره وســحوره يتناولــه
يف املســجد .أربــع ســنوات بقــى ُمطــاردا ،يــأيت البيــت قليـاً ،وينــام فــوق
يف الســطح ،أقــول لــه نحــن ننــام هنــا يف املكيــف وأنــت تنــام يف احلــر
فــوق ،كان يقــول حتــى إذا دامهــوا املنــزل أســتطيع اهلــرب.
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كنــت أســأل البعــض عــن ولــدي :هــل تعلمــون عــن عــي مــاذا يــأكل
وأيــن يــأكل؟ يقولــون يل نــراه يف املســاجد واملآتــم ،بعــض املآتــم تعــدّ
إفطــار ًا فيــأكل هنــاك ،ألنــه خيــاف أن يــأيت إىل املنــزل ،ألنــه إذا أتــى إىل
املنــزل أنــا أيضــا يصيبنــي خــوف عليــه مــن املخابــرات ،فيــأيت وخيــرج
برسعــة ،حتــى أنــا أقــول لــه ال أريــد أن أراك مــن شــدّ ة خــويف عليــك.
يف أول زيــارة ذهبنــا إليــه كنــت أتوقــع أن آخــذه يف حضنــي ،مل أتصــور أن
يكــون وراء غرفــة زجاجيــة والــكالم معــه عــر هاتــف ،متنيــت أن أحضنــه
(تبكــي األم) .لقــد كانــت آثــار الــرب واضحــة عليــه.
كان حيــب مــن احللويــات الســينابون ،حــاوة الســميد ،اللقيــات ،أمــا
املوالــح كان حيــب الروبيــان الطــري ،كان حيــب كثــر ًا الروبيــان مفيوحـ ًا،
يعتربهــا وجبتــه املفضلــة ويســهر عليهــا لتناوهلــا ســحور ًا يف الليــل مــع
أختــه.

أخت الشهيد
عــي حيــب الروبيــان جــد ًا ،ذات رمضــان اتفقنــا أن نــأكل الروبيــان مع ـ ًا
يف الســحور ،وقامــت أمــي بتحضــره .وقــت الســحور قــال يل أنــا ذاهــب
قليــا وأعــود ال تــأكيل قبــل أن أعــود ،وقــف خلــف البــاب وقــال يل
مازح ـ ًا :أنــا أراك ال تــأكيل .ذهــب وعــاد فقــال يل :أكلــت عنــي؟ قلــت
لــه :ال ،فقــال يل أعلــم أنــك حنونــة مثــل أخيــك .هــذا موقــف ،ومــرات
كنّــا نــدع الوالــد ينــام ونذهــب لنشــري الســحور لنــا فقــط.
كنّــا نخــرج معــ ًا يف رمضــان نشــري ثيــاب العيــد ،أحيانــا نذهــب إىل
الســعودية مــع العائلــة ،كان دائــا يقــول يل مازحــ ًا :أختــي ابحثــي يل
عــن ثيــاب فأنــت لســت أختــي جمان ـ ًا .يف ليلــة العيــد يســألني عــادة أيــن
ســنذهب غــد ًا .رصت فاقــدة هلــذا الــيء بعــد األزمــة .أحيانــا أقــول لــه
عــي دعنــا نخــرج ،يقــول يل :أخشــى أن أذهــب اجلــر أو لــراء الثيــاب
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فيعتقلــوين ،يقــول يل :أختــي هــل رأيــت كيــف أصبــح العيــد؟ ال أحــد
يشــعر بالعيــد ،مل أعــد أشــعر بعمــري ،أشــعر أين رصت كبــر ًا جــد ًا عــى
عمــري ،مل أعــد أشــعر بطعــم العيــد.
العيــد املــايض مـ ّـر علينــا البيــت رسيع ـ ًا ومشــى ،قلــت لــه أن يبقــى معنــا
لتنــاول غــذاء العيــد ،قــال يل :أخشــى إن جلســت هجمــوا علينا وأفســدوا
عليكــم فرحــة العيــد.
لــدي رســالة إىل عــي أمتنــى أن تصلــه :نحــن بخــر يــا عــي طاملــا أنــت
بخــر ،وإن شــاء اهلل الفــرج قريــب وأنــت ســتكون عندنــا عــن قريــب،
عــي لديــه أمــل كبــر أن خيــرج مــن الســجن ألن ال بــد للظــامل أن يــزول
واملظلــوم ينتــر .عــي رفــع رأســنا ،دخــل الســجن مظلوم ـ ًا واملظلــوم
دائــا اهلل معــه.
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يوم التفجري الطويل :من ختام عزاء الشهيد الدرازي… حىت
ليلة «وعيد امللك» يف السنابس
صبيحــة (االثنــن  3مــارس /آذار  )2014بــدأت وزارة الداخليــة يف
نصــب حواجــز عــى الطــرق املؤديــة إىل الديــه غــرب العاصمــة املنامــة
يف حماولــة إلعاقــة املتجهــن للمشــاركة يف ختــام عــزاء شــاب تــويف نتيجــة
التعذيــب.
قــوى املعارضــة كانــت قــد دعــت إىل املشــاركة الفاعلــة يف ختــام مراســم
عــزاء الشــهيد جعفــر الــدرازي ( 23عامــا) ،الــذي استشــهد فجــر
األربعــاء ( 27فربايــر /شــباط  )2014يف مستشــفى الســلامنية الطبــي،
متأثــرا بالتعذيــب الــذي تعــرض لــه بالصعقــات الكهربائيــة حســبام أظهــر
ذلــك جثامنــه.
ُقبــض عــى الــدرازي و 12آخريــن عــى متــن زورق يف عــرض البحــر
(ينايــر /كانــون الثــاين  )2014أثنــاء حماولتهــم اهلــرب مــن البحريــن،
حيــث كانــت تطاردهــم الســلطات بســبب نشــاطهم يف االحتجاجــات.
شــارك املئــات يف جملــس ختــام العــزاء ،قبــل أن ينطلقــوا يف مســرة كانــت
تنــوي الوصــول إىل دوار اللؤلــؤة (مهــد االحتجاجات الشــعبية) ،غري أن
قــوات األمــن اعرتضــت طريقهــا ،وبــدأت أخبــار ولقطــات املصادمــات
تنتــر عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي.
أصــدرت الداخليــة بيانــا قالــت فيــه إن «أثنــاء تصــدي قــوة حفــظ النظــام
لعــدد مــن اإلرهابيــن يف منطقــة الديــه وقــع انفجــار أســفر عــن إصابــة
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ضابــط واثنــن مــن أفــراد الرشطــة بإصابــات بليغــة» ،ومــع حلــول املســاء
أعلنــت الداخليــة عــر حســاهبا عــى تويــر عــن مقتــل الثالثــة (ضابــط
إمــارايت ورشطيــن يمنــي وباكســتاين).
كشــف مقتــل (أول ضابــط خليجــي يف املنامــة) اإلمارايت طارق الشــحي،
عــن الــدور اخلليجــي يف قمــع االحتجاجــات الشــعبية ،كان ذلــك دليــا
ال يــدع جمــاال للشــك أن قــوات درع اجلزيــرة التــي اقتحمــت البــاد
روجــت
مــارس /آذار  2011مل تكــن يف مهمــة محايــة املنشــآت احليويــة كــا ّ
احلكومــة البحرينيــة.
نع ــت اإلم ــارات قتيله ــا ،وقال ــت إن الش ــحي ال ــذي ق ــى يف تفج ــر
غــادر ،يعمــل ضمــن قــوة أمــواج اخلليــج املنبثقــة عــن اتفاقيــة التعــاون
األمن ــي اخلليج ــي املش ــرك.
أعل ــن املل ــك مح ــد ب ــن عيس ــى آل خليف ــة احل ــداد الع ــام لي ــوم واح ــد،
وق ــال الدي ــوان امللك ــي إن ــه وج ــه مجي ــع أجه ــزة الدول ــة املعني ــة بتطبي ــق
القان ــون بح ــق كل م ــن ح ــرض وق ــام هب ــذا العم ــل ال ــذي وصف ــه بـــ
«اإلره ــايب البغي ــض» .وع ــى الف ــور ع ــاد تلفزي ــون البحري ــن ملامرس ــة
هوايت ــه يف التحري ــض ع ــى املعارض ــة والطائف ــة الش ــيعية.
نائــب امللــك ويل العهــد ســلامن بــن محد آل خليفــة أعلن أن جملــس الوزراء
ســيعقد جلســة اســتثنائية (اليــوم التــايل) مــن أجــل تنفيــذ التوجيهــات
امللكيــة بـــ «التعامــل بحــزم مــع تداعيــات األعــال اإلرهابيــة» ،مؤكــدا أن
بــاده حتظــى بدعــم الــدول اخلليجيــة.
وبع ــد س ــاعات فق ــط م ــن احلادث ــة ،س ــارع رئي ــس رشط ــة ديب الس ــابق
ضاح ــي خلف ــان لإلع ــان ع ــن أن اجل ــاين يف عملي ــة «اغتي ــال الش ــحي
ﻻ يبعـــد كثـــرا مـــن موقـــع احلـــادث» ،مدعيـــا أنـــه «تـــردد عـــى لبنـــان
وت ــدرب ع ــى التفج ــرات ل ــدى ح ــزب اهلل».
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وأضــاف أن املتهــم األول بالواقعــة «مل يتجــاوز األربعــن مــن عمــره وقــد
يكــون أعزبــا» ،أثــار تلــك التعليقــات اســتغراب اجلميــع ،كانــت تلــك
مواصفــات الشــهيد ســامي مشــيمع الــذي تــم إعدامــه إىل جانــب رفيقيــه
عبــاس الســميع وعــي الســنكيس.
بدورهــا ،أعلنــت الداخليــة يف بيــان إضــايف ،أن املعلومــات األوليــة تشــر
إىل زرع قنبلــة بجانــب أحــد أعمــدة اإلنــارة عــى شــارع البديــع العــام،
وتفجريهــا عــن بعــد ،وأن انفجاريــن آخريــن وقعــا داخــل منطقــة الديــه،
مــن دون حــدوث أي إصابــات ،فيــا تــم يف وقــت الحــق إبطــال مفعــول
قنبلــة أخــرى.
وفــورا بــدأت قــوات احلكومــة محلــة أمنيــة وحشــية يف الســنابس (القريبــة
مــن منطقــة التفجــر) ،وتعليقــا عــى أجــواء الرعــب التــي فرضتهــا
القــوات قــال شــاهد عيــان «نحــن حمــارصون داخــل منازلنــا ،نتوقــع أن
يتــم متشــيط املنطقــة ،منعــت القــوات خــروج أي شــخص مــن منزلــه أو
املــكان الــذي يتواجــد فيــه ،وأمــروا أصحــاب املحــات بإغالقهــا خــال
دقائــق».
وأضـــاف «هنـــاك ســـيارات خاصـــة مـــع املدرعـــات ،باإلضافـــة إىل
حتلي ــق طائ ــرة اهليلوكب ــر يف األج ــواء ،ع ــرات م ــن املرتزق ــة الراجل ــة
يف الش ــوارع ،نح ــن ال نس ــتطيع اآلن أن نفت ــح نوافذن ــا ،ألنن ــا نتوق ــع أن
يطلق ــوا علين ــا الرص ــاص» ،في ــا ق ــال آخ ــر «كل م ــا نعرف ــه أنن ــا حت ــت
احلص ــار :مدرع ــات ،طائ ــرات ،أص ــوات برقي ــات وتكس ــر وأص ــوات
رصاخ».
ألقــى العديــد مــن الش ـ ّبان أنفســهم مــن فــوق أســطح املنــازل هربــا مــن
االعتقــال ،كانــت القــوات تقتحــم البيــوت وتــرب النســاء واألطفــال
وتعتق ــل م ــن تري ــد اعتقال ــه .كان م ــن ب ــن املعتقل ــن  9أش ــخاص م ــن
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عائل ــة الس ــميع بينه ــم الش ــهيد عب ــاس الس ــميع (ت ــم إعدام ــه) و 4أخ ــوة
م ــن عائل ــة مش ــيمع بينه ــم الش ــهيد س ــامي.
أعل ــن وزي ــر الداخلي ــة يف خط ــاب تلفزي ــوين (الثالث ــاء  4م ــارس /آذار
 )2014اعتق ــال  25مش ــتبه ب ــه يف ه ــذه القضي ــة ،يف أق ــل م ــن  24س ــاعة،
وقــال إن عمليــة تعقــب باقــي اجلنــاة مســتمرة بــا هــوادة .زعــم الوزيــر
أن املعتقــن تلقــوا تدريباهتــم يف احلــرس الثــوري اإليــراين ،وهــي عبــارة
دائ ــا م ــا يت ــم تذييله ــا البيان ــات األمني ــة.
خ ــرج رئي ــس األم ــن الع ــام ط ــارق احلس ــن يف مؤمت ــر صح ــايف يف الي ــوم
الالح ــق لإلع ــان ع ــن القب ــض ع ــى  4اهتمه ــم مب ــارشة بالت ــورط يف
الواقعـــة هـــم عبـــاس مجيـــل الســـميع ،عـــي مجيـــل الســـميع ،طاهـــر
الســـميع وســـامي مـــرزا مشـــيمع.
وأشــار احلســن إىل تنــوع أدوار املعتقلــن بــن صناعــة العبــوة املتفجــرة
ومراقبــة وتصويــر رجــال األمــن ،فيــا قامــت جمموعــة أخــرى ،وفــق
قولــه ،باســتدراج الرشطــة ملوقــع التفجــر.
قبــل نحــو شــهرين مــن احلادثــة كان امللــك قــد توعــد رئيــس مأتــم
الســنابس جعفــر الشــمروخ بــأن قــوات األمــن تنتظــر إشــارة منــه حلــرق
الســنابس عــى خلفيــة وضــع صــوره عــى األرض لتدوســها املــارة هنــاك.
يبــدو أن امللــك قــد أنجــز مــا توعــد بــه تلــك الليلــة التــي شــهدت االعتداء
بالــرب عــى الشــمروخ يف الشــارع.
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لست حبي لكنك ال متوت…
َ
هكذا يتم اجبارك
على االعتراف
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بعــد أقــل مــن  6أيــام مــن اعتقــال املتهمــن يف قضيــة «تفجــر الديــه»
خرجــت النيابــة العامــة ببياهنــا املعــد ســلفا :لقــد اعــرف كل مــن
(الشــهيد) ســامي مشــيمع( ،الشــهيد) عبــاس الســميع وشــقيقه عــي
الســميع إىل جانــب ابــن عمتــه طاهــر الســميع بالتــورط يف ارتــكاب
اجلريمــة ،فيــا ال زالــت الداخليــة تبحــث عــن (الشــهيد) عيل الســنكيس.
«قامــت النيابــة باســتجواب أولئــك املتهمــن فــور القبــض عليهــم ،حيــث
وفصلــوا ذلــك
اعرتفــوا بارتكاهبــم الواقعــة باالشــراك مــع آخريــنّ ،
باتفاقهــم ا ُملســبق عــى ارتكاهبــا ،وبقيامهــم تنفيــذ ًا لذلــك بتصنيــع العبــوة
املتفجــرة؛ ا ُملعــدة للتفجــر عــن ُبعــد بواســطة هاتــف نقــال ،وبزرعهــا
بالطريــق العــام يف املــكان الــذي انفجــرت فيــه ،وبقيامهــم ـ حتقيقــ ًا
ملقصدهــم ـ بإحــداث أعــال شــغب باملنطقــة إىل أن متكنــوا مــن اســتدراج
قــوات الرشطــة إىل املــكان الــذي ُزرعــت فيــه العبــوة ،والتــي مــا أن بلغتها
القــوات حتــى قــام أحــد املتهمــن بتفجريهــا».
نصــا ،فاجلهــات األمنيــة يف البحريــن
هكــذا جــاء يف بيــان النيابــة العامــة ً
هــي الوحيــدة مــن بــن كل دول العــامل التــي ال تعتمــد يف إثبــات اجلرائــم
إال عــى أقــوال املتهمــن ،ال أدلــة فنيــة وال أدلــة ماديــة ...وألن االعــراف
عندهــا ســيد األدلــة فإهنــا تعــرف كيــف حتصــل عليــه!

سامي مشيمع يف الثالجة
بعــد  20يومــا مــن اعتقالــه ،متكنــت عائلــة الشــهيد ســامي مشــيمع مــن
لقائــه يف مبنــى التحقيقــات اجلنائيــة (املخابــرات) .أكثــر كلمــة كررهــا يف
تلــك الزيــارة الرسيعــة «ذبحــوين» ،إهنــا ختتــر كل األمل الــذي تعــرض
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جــراء التعذيــب الوحــي إلجبــاره عــى االعــراف بالوقــوف وراء
لــه ّ
حادثــة التفجــر .بحســب أوراق الدعــوى صــار مشــيمع املتهــم األول يف
الواقعــة ،وكان البــد مــن إجبــاره عــى االعــراف.
يف الزيــارة األوىل ،كان احلنــن إىل ســامي الرجــل القــوي ،إال أن عائلتــه
مل تشــاهده كذلــك «بــدا عليــه آثــار حــروق كأهنــا نجمــت عــن صعقــه
بالكهربــاء ( )...كان منهــكا متامــا وجســمه نحيــل ورأســه منتفــخ ،لقــد
ألبســوه مالبــس شــتوية يف حماولــة إلخفــاء آثــار التعذيــب».
تضيــف عائلتــه «لقــد تــم تكســر أســنانه األماميــة» .كانــت تلك الوحشــية
كفيلــة بإجبــاره عــى التوقيــع عــى اإلفــادة التــي كتبهــا ضابــط التحقيــق،
عــى الرغــم مــن أنــه قــال لعائلتــه جازمــا «لســت أنــا مــن قــام بالتفجــر
أبــدً ا ،وليــس يل عالقــة بالقضيــة ،ذبحــوين ...أجــروين عــى قــول خــاف
ذلــك».
كان ســامي ( 41عامــا) إىل جانــب  3مــن أخوتــه رضــا ( 25عامــا)،
عبدالزهــراء ( 22عامــا) وحســن ( 20عامــا) قــد اعتقلــوا بعــد حادثــة
التفجــر .يف اليــوم التــايل ،دامهــت الرشطــة مــرة أخــرى منــزل مــرزا
حمملــة بحقائــب كبــرة وتوجهــوا إىل ســطح املنــزل.
مشــيمع (والدهــم) ّ
تقــول عائلتــه «كانــت تلــك احلقائــب حمملــة بأنــواع مــن األســلحة
باإلضافــة إىل مــواد بيضــاء ...قامــوا بنرشهــا عــى الســطح وقامــوا
بتصويرهــا ،وكأهنــا كانــت موجــودة مســبقا».
تقــول والــدة ســامي أبنائــي مســتهدفون منــذ التســعينات ،لقــد أبلــغ أحــد
الضبــاط ابنهــا بعــد اإلفــراج عنــه يف فربايــر  2011أنــه ســيتم اهتامــه يف
قضيــة أكــر .لقــد تــم اإلفــراج عــن ســامي خــال احتجاجــات دوار
اللؤلــؤة يف مســعى غــر جــاد مــن امللــك لتخفيــف حــدة االحتقــان يف
البــاد.
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تضيــف والدتــه «فقــد مجيــع أســنانه أثنــاء التعذيــب وتــم وضعــه داخــل
ثالجــة وســكب عليــه املــاء والثلــج ،إلجبــاره عــى االعــراف ( )...مل
أتعــرف عليــه بعــد زيارتــه األوىل ( )...وجدتــه ضعيفــا وفقــد أســنانه
وآثــار التعذيــب باديــة عليــه يف كل مــكان ،وكان يتقيــأ دمــا بســبب دوس
املعذبــن بأرجلهــم عــى بطنــه».
«لقــد هــددوه باالعتــداء عــى أخواتــه إذا مل يقــر بارتكابــه واقعــة التفجــر
عــى الرغــم مــن أنــه كان حينهــا يف املنــزل وأن أكثــر مــن  20شــخصا
يشــهدون بذلــك».

عباس السميع ميوت
«كاد عبــاس الســميع أن يفــارق احليــاة لــوال نقلــه إىل املستشــفى يف
اللحظــة األخــرة حيــث تكــرت خاليــا عضالتــه بســبب التعذيــب
وهــي نفــس حالــة الشــهيد (عبدالكريــم) فخــراوي» ،يقــول املدافــع عــن
حقــوق اإلنســان املحامــي حممــد التاجــر.
ويضيــف «معتقلــو حادثــة الديــه أصبحــوا يف رمحــة اهلل حيــث تــم
التحريــض عليهــم إعالميـ ًا والنيابــة التــي جيــب أن تكــون خصــا رشيفــا
تقــول إن احلكــم قــد يصــل لإلعــدام ( )...األجهــزة األمنيــة تأخــذ
اعرتافاهتــم حتــت التعذيــب».
ويتابــع «شــاهدنا صــور مفرغــة مــن الزيــارات ،حيــث يســمح لألهــايل
بزيــارة املعتقلــن لكــن ال يســمح هلــم باحلديــث عــن أحواهلــم ومــاذا
حــدث هلــم و َملــا تعرضــوا لــه أو التهــم املوجهــة إليهــم .أنقــذوا آل مشــيمع
وآل الســميع فبعــد التعذيــب شــارفوا عــى املــوت وأخشــى أن يتعرضــوا
لإلعــدام بتهــم جزافيــة».
وعــن الزيــارة األوىل تقــول والــدة الشــهيد عبــاس الســميع «مل نعرفــه،
هــذه ليســت صورتــه الطبيعيــة فضــ ً
ا عــن حالتــه الصحيــة والنفســية
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الســيئة ،بــدت عليــه عالمــات التعذيــب وكان يرتــدي مالبــس كبــرة
وواســعة ،عندمــا وصــل لســجن جــو قــال يل «أ ّمــاه تعرضــت لتعذيــب
وهــددت باإلعــدام».
وحــي ُ
مل تكــن كلــات التاجــر ومــا ســمعه الســميع حتــت التعذيــب خمــاوف
جمــردة ،فاجلــو العــام كان يف حينهــا يؤكــد أن الســلطة ماضيــة يف خيــار
اإلعــدام ،لقــد التقــى امللــك محــد بــن عيســى آل خليفــة عائلــة الشــحي
يف إحــدى قصــوره وأكــد هلــم مضيــه يف إعدامهــم« :تــم القبــض عــى
مرتكبــي العمــل اإلرهــايب ،وتــم تقديمهــم للعدالــة لينالــوا جزاءهــم»،
إهنــا عدالــة امللــك الزائفــة ليــس إال.

110

عباس السميع حكاية تعذيب مل تر َو:
1
انت املفروض جييبوك هين ميت مو حي!
رضب بيده عىل طاولته بغضب ورصخ« :انت للحني حي؟!» ..كانت
تلك أول كلمة نطق هبا الضابط عند رؤيته عباس السميع ،وقبل أن يكمل
مجلته بحث بني أوراقه وأخرج ورقة واحدة رفعها يف وجه عباس ،لكنه
غاب حينها عن الوعي لشدة ما تعرض له من التعذيب.
قرر الضابط جلب عباس مرة أخرى ليخرج له الورقة املوقع من جهاز
استخبارايت ُمصدرة بأمر «استهداف املتهم» ،رصخ يف وجهه :قرأت؟
استهداف املتهم يعني مفروض جييبونك يل هني ميت مو حي!! لكن أنا
براويك.
يف يوم االثنني ليلة الثالثاء املوافق  3مارس  ،2014وبالتحديد يف متام
الساعة احلادية عرشة لي ً
ال كنت يف منزل جديت ،دامهت قوات األمن املنزل
األمن مصحوبة بأكثر من  15سيارة تابعة للقوات اخلاصة (الكومندوز)،
باإلضافة إىل العديد من املدرعات وبعض السيارات التابعة جلهاز األمن
الوطني (املخابرات) والتحقيقات اجلنائية ،وباص  16راكبا ،متت
حمارصة احلي السكني بأكمله ،وحميط املنازل املجاورة .وبشكل كثيف
ويف حلظات رسيعة ،تس ّلقت القوات اخلاصة مع امليليشيات املدنية منازل
احلي مدعومة بكشافات مضادة ليلية ،إىل أن متكنوا من الوصول اىل منزل
 1هذه الرسالة كتبها عباس السميع ونرشهتا «مرآة البحرين» قبل  3أيام من احلكم عليه باإلعدام:
http://bhmirror.myftp.biz/news/22435.html
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عمي (الشهيد حسن طاهر) وقاموا بإهانة مجيع من يف املنزل واعتقل
الصغري منهم والكبري ،وتم إخراجهم اىل السيارات املدنية.
متت مهامجتي من قبل ملثمني جمهويل اهلوية ،باإلضافة إىل القوات اخلاصة
امللثمة حيث تم ركيل بشكل عشوائي والرتكيز عىل رجيل ،وتصويب
رضبة عنيفة بالسالح نحو فخذي األيرس ،وأنزلت مكبل األيدي حمموالً
والتعب باد عيل ،وتم عزيل عن بقية من اعتقلوا معي يف ذات الليلة،
شعرت كأين الصيد املميز بالنسبة هلم حتى يف داخل مركبات القوات
اخلاصة .يدخل عيل كل حني رجل ملثم يقوم بركيل ويسدد رضباته عىل
الرأس والوجه حتى تسبب يف انتفاخ خدي وأنحاء رأيس .بعد انتهاء
مسلسل املدامهات ،أخذ اجلميع إىل مركز التحقيقات (العدلية) ،وبمجرد
الدخول من البوابة الرئيسية ُاستقبلت بالرضب والركل بال رمحة إىل أن
أوصلوين إىل مكتب التحقيقات.
بقيت يف غرفة التحقيق مصمد العينني منزوع املالبس ،ووجبات التعذيب
تأيت كل نصف ساعة ،عرب مهامجتي من قبل عنارص وجمموعات دون
التحدث معي عن القضية املتهم فيها ،حتى أجهد جسمي باجلراحات،
عيل عدة مرات إىل أن مرت تلك الليلة ليأيت صباح
وسقطت مغش ّي ًا ّ
اليوم التايل ،ليتحدث معي أحدهم ،ا ّدعى أنه ا ُملحقق والضابط املسؤول
عن التحقيق معي ،واجهني بالشتم ملذهبي وعائلتي وللعلامء والرموز
الدينية وللطائفة الشيعية باألخص ،وبدأت جولة التحقيق بإدخايل غرف
متعددة ،ولكل غرفة أساليب حتقيق وتعذيب جسدي ونفيس أشد من
سابقتها.
بدأت أوىل الغرف معي بأسلوب التعذيب النفيس ،إلجباري عىل
االعرتاف بارتكاب تفجري  3مارس  ،2014وكان املحقق يقول يل:
ستعرتف غصب ًا عنك بالواقعة وكل ما نريده منك هو التحدث عن
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الواقعة ،وأخرج كل ما متلك من أدوات الواقعة وهاتف التفجري .نفيت
ذلك وقلت له بأين ال عالقة يل بالواقعة ،فأخذ يركلني يف أنحاء جسدي،
وقال للمحققني أخرجوه من هذه الغرفة فإنه ال يستحق البقاء واحلديث،
وتابع قائ ً
ال اذهبوا به إىل غرفة أخرى ،وهناك كنت أسمع أصوات ُمققني
عيل ويقولون :ستعرتف شئت أم أبيت ...ليس هناك
كثر ،جمتمعني ّ
شخص دخل هذه الغرفة وخرج دون أن يعرتف من الدقائق األوىل.
كنت مك ّبل اليدين ومنزوع املالبس ،قال يل أحدهم :ماذا فعلت؟ قتلت
ملقى
ثالثة من رجال األمن! ،فقلت له :مل أفعل شيئ ًا .مل أر نفيس بعدها إال ً
عىل األرض من شدة الرضبة عىل رأيس والتي سببت يل نزيف ًا من الفم
وإىل هذه اللحظة أعاين من آالم الفك .كلام أهنضوين من األرض أعادوا
أسئلتهم ،من بينها :أين وضعت القنبلة؟ وكم اجتامع عقدت مع ا ُملتهم
التحرك؟ وما هي اجلامعات املرتبطة
سامي مشميع؟ من يدعمكم يف هذا
ّ
بكم يف باقي املناطق؟ وما هي األدوات واملواد املستخدمة يف صنع عبوة
التفجري يف احلادثة؟ والكثري من األسئلة التي ليس يل عالقة هبا .كانت
االهتامات موجهة ّيل بأين الشخص الذي قام بالواقعة ،وبعملية التصنيع،
وكلام واجهتهم بالرفض وأقول هلم :أريد دلي ً
ال واحد ًا ضدّ ي ،انقضوا
عيل بالتعذيب اجلسدي وبأقسى األنواع من بينها الرضب يف األماكن
ّ
ً
احلساسة يف اجلسم الذي تسبب يل اهنيار تام ألسقط مغشيا عيل بعدها.
تنوعت أساليب التعذيب بالصعق الكهربائي ،والفيلقة ،وسكب املاء
ملقى عىل األرض،
يدي إىل اخللف وأنا
البارد عىل جسدي ،وإرجاع ّ
ً
مهوا
عيل و ّ
والوقوف عىل ظهري بأرجلهم حتى إنقطاع نفيس ،أغمي ّ
بحميل إىل خارج الغرفة وهم يف ارتباك شديد ،فقد استدعت حالتي
الذهاب يب إىل غرفة العمليات اخلاصة بمركز العدلية (التحقيقات)،
وحتوييل إىل مستشفى القلعة ،ويف الطريق إىل املستشفى حقنوين ّ
املغذي،
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وأنا يف حالة إرهاق شديد وشعرت بأين أوشك عىل املوت ،استفقت فوق
الرسير واألجهزة مث ّبتة عىل خمتلف أنحاء جسمي ،وكنت أنصت للدكتور
ا ُملعالج الذي يتحدث مع أربعة من األفراد املدنيني ،ويقول هلم إن حالة
املعتقل سيئة جد ًا ،وأن نسبة الدم هبطت تقريب ًا من عرشة إىل مخسة ،األمر
الذي استدعى نقيل بصورة مستعجلة إىل املستشفى العسكري بسيارة
اإلسعاف.
عرضتني
بقيت ثالثة أيام دون ماء وال طعام ،وجبات التعذيب القاسية ّ
وغيت مالمح جسدي ،وأصبت بنزيف داخيل
هلبوط قاس يف الدمّ ،
يف جسمي ،وباخلصوص يف منطقة البطن والرجل اليرسى .قضيت يف
املستشفى العسكري اسبوع ًا كام ً
ال أئن بجراحايت ،الطبيب املختص أشار
منذ بداية دخويل املستشفى برضورة بقائي حتت العناية املركزة وإين حمتاج
إىل البقاء يف املستشفى إىل حني استقرار صحتي .بعد أيام أخربين الطبيب
أن جسمي غري مستقر نسبي ًا ،وأن نسبة الدم ما زالت منخفضة (وصلت
وإن حمتاج إىل عملية يف قدمي اليرسى
إىل  ،)5والضغط غري مستقرّ ،
بسبب النزيف الداخيل احلاد الناجم عن التعذيب يف مبنى التحقيقات،
ومن بني االصابات والتأثريات عىل جسمي كان تعرض مفصل احلوض
والعمود الفقري إىل أرضار مما سبب يل يف اعاقة امليش ،وما زلت حتى هذا
اليوم أعاين من آالم كثرية ،خصوص ًا خالل احلركة والتنقل التي أعاين من
الصعوبة فيها.
بعد أسبوع جاء اتصال من مبنى التحقيقات برضورة إخراجي من
املستشفى الستكامل التحقيق ،حدثت مشادة كالمية مع الطبيب الذي
أخربهم أن صحتي غري مستقرة ،وأنه لن يتحمل املسؤولية يف حال
حدوث أي مكروه أو مضاعفات ،وأرص عىل رضورة بقائي لكن دون
جدوى .يف مبنى التحقيقات ،بدأت جولة جديدة من التعذيب النفيس
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واجلسدي والتهديد إىل أن استخرجوا منّي إفادة حتت التعذيب القهري،
كان كل يشء مكتوب يف أوراق جاهزة لدهيم ،ويريدون مطابقتها
املدون فيها ،أما بقية التحقيق فكان بال
باعرتافايت واإلدالء بذات الكالم ّ
والتعرض لطائفتي .مل يكن ممكن
معنى ،بل ملجرد االستمتاع بالتعذيب
ّ
يل تقديم التفاصيل عن حدث ال عالقة يل به ،فقد كان التحقيق هيدف
إىل إجباري عىل احلديث عن كيفية تصنيع القنبلة وعالقتي ببقية املتهمني
خصوص ًا سامي مشميع.
لقد تم اطالعي عىل بعض األدوات التي يزعمون أهنم عثروا عليها يف
موقع احلادث ،وهي طفاية حريق غري مستعملة ،وبعض قطع احلديد
الكبرية والصغرية ،وجهاز هاتف ُم ّطم ،وكان موقفي هو الرفض وعدم
وجود عالقة بيني وبني هذه األدوات.
بعد أسبوعني من التحقيق ذهبوا يب إىل النيابة العامة ،أكدت عدم وجود
عالقة يل بالقضية ولو بنسبة  ،1٪فقد كنت يف العمل وقت احلادثة،
ولدي إثبات أنني يف وزارة أخرى أعمل يف نفس الوقت .قلت له كيف
ّ
أكون الفاعل وال توجد يل صورة وال بصمة وال أي دليل يثبت عالقتي
باحلدث .صمت املحقق يف النيابة .وقام بكتابة إفادة ُموافِقة إلفادة
التحقيقات وأمرين التوقيع عىل األوراق ،وقال :و ّقع ألنك يف حال عدم
التوقيع سرتجع من جديد ملركز التحقيقات والتعذيب هناك ،وهذا ما يتم
التعامل به مع القضايا يف حال نفي املتهم التهم املوجهة إليه.
يف اليوم التايل ،ويف متام الساعة الواحدة ظهر ًا و  11دقيقة ،ذهبوا يب أنا
وأخي عيل وابن عمتي طاهر وسامي مشيمع لتمثيل الواقعة ،ولكن دون
إعالم املتهمني بتواجدهم مع بعضهم البعض من خالل متثيل األدوار
بشكل فردي .تم الذهاب يب مع حمقق النيابة وجمموعة كبرية من املدنيني
وقوات الكومندوز ،وتم تطويق الشوارع من نقطة التفتيش عند منزل
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فاروق املؤيد حتى اإلشارات الضوئية عند قرية الديه ،وذهبوا يب اىل فوق
العامرة الواقعة بالقرب من الشارع ا ُملطل عىل موقع احلادث ،وهي عامرة
أزياء الزهراء ،حيث أخذونا إىل سطحها وحتديد موقع وقويف من أجل
أن أحتدث مع املحقق الذي كان يصورين خلف كامريا وزارة الداخلية،
صوروين وأنا أقول أين قمت بعملية التفجري من خالل الضغط عىل
حيث ّ
اهلاتف.
وبعدها تم انزايل إىل الشارع وهم يقولون يل :هذه احلفرة؟ ،فقلت هلم :ال.
قالوا يل احلفرة عمقها مرت واحد لكن ال توجد مثل تلك احلفرة يف موقع
احلادث ،كل ما هو موجود كان حفرة صغرية ُمددة من قبلهم ،وأمروين
بوضع كيس صغري لدرجة أنه ال يدخل احلفرة لصغرها ،وأجربوين عىل
التكلم بأين حفرت احلفرة يف الليل ووضعتها مع سامي مشميع ،وكان
أخي وطاهر ابن عمتي ،يراقبون اجباري عىل التصوير.
وبعد رجوعي إىل مبنى التحقيقات ،استمرت معانايت بسبب استمرار
التحقيق يف القضية حيث كنت أتنقل بني التحقيقات والسجن االنفرادي
يف مركز الرفاع.
من بني األسئلة التي طرحت عيل :عندما تويف عمك (واملقصود هو
الشهيد حسن طاهر) ،ماذا كتب يف وصيته قبل موته؟ أمل يذكر اجلهاد
يف سبيل اهلل تعاىل وهو يريد منكم االنتقام من احلكومة؟ هلذا نحن نقوم
بمضايقتكم واالنتقام من عائلتكم .أجبته أن من ضمن الوص ّية هو األمر
املعرتف به يف االسالم والدين والغسل والكفن وسؤال منكر ونكري يف
القرب ،وهي حق عىل كل مسلم ومسلمة ومن بني ذلك األمر باملعروف
والنهي عن املنكر .فقال املحقق :اجلهاد لديكم هو االنتقام من احلكومة
وهو ما تع ّلمتموه من عمك» ،يقول عباس« :هذا األمر كشف يل حجم
العداوة املسبقة واحلقد الدفني والرغبة يف االنتقام».
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جو
ما زلت أعاين من اآلالم الكثرية يف أنحاء جسمي ،وإدارة سجن ّ
متنع نقيل ألخذ العالج الالزم ،وإجراء العملية التي أحتاجها يف الرجل
ّ
والفك الذي أعاين
ال ُيرسى ،وعالج يدي ال ُيمنى ،وآالم العمود الفقري،
من آالم يف اجلهة اليمنى منه.
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املحاكمة الظاملة
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أوىل جلسات املحاكمة:
متهمو «تفجري الديه»
يؤكدون تعرضهم للتعذيب الوحشي والتحرش اجلنسي
انعقدت (األربعاء 30أبريل /نيسان )2014أوىل جلسات حماكمة املتهمني يف ما
بات يعرف بـ»تفجري الديه» ،وهو احلادث الذي ُقتل فيه 3ضباط رشطة أحدهم
إمارايتاجلنسية.
املحامية منار مكي قالت إن األخوين املتهمني سامي ورضا مشيمع
باإلضافة إىل طاهر السميع حتدثوا عن جزء مما تعرضوا له من تعذيب،
مشريين إىل أهنم تعرضوا لالعتداء اجلنيس والصعق الكهربائي».
وأضافت «ذكر األخوين سامي ورضا مشيمع ما جرى عليهم من إدخال
أشياء حادة بآذاهنم أدى إىل عدم مقدرهتم عىل السمع جيدا ،أما طاهر
السميع فقد أفاد بتعرضه للتعذيب يف كل من مبنى التحقيقات وكذلك
يف النيابة العامة».
وقالت إن املحامني طلبوا عرض املتهمني عىل جلنة طبية ثالثية حمايدة
للكشف عىل موضع اإلصابات وطالبو أيضا عرضهم عىل أطباء خمتصني
يف اإلذن واحلنجرة ،وكذلك عرض األخوين سامي ورضا عىل طبيب
مسالك بولية ملا أفاد به املتهمني من تعرضهم الغتصاب جنيس بوسائل
خمتلفة.
ودعت هيئة الدفاع إىل عرض أحد املتهمني عىل طبيب نفيس ملعرفة مدى
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إدراكه العقيل ومسؤوليته اجلنائية إضافة إىل ندب أحد قضاة املحكمة
للتحقيق بوقائع التعذيب».
املحامون طالبوا بوقف النظر بالدعوى حلني االنتهاء من التحقيق بوقائع
التعذيب الرتباطهم ارتباطا ال يقبل التجزئة ،قبل أن تقرر املحكمة تأجيل
اجللسة حتى  19مايو /أيار لالطالع عىل األوراق وعرض كل متهم عىل
طبيب خمتص بموضع اإلصابات وجلب عباس السميع اجللسة القادمة.
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والدة عباس السميع:
«التظلمات» وعبد اهلل الدرازي
امتنعوا عن إعطائنا ملفه الصحي
يمثــل االثنــن ( 19مايو/أيــار  ،)2014للمــرة األوىل أمــام املحكمــة
عبــاس الســميع ( 25عامــ ًا) ،املتهــم الثــاين يف قضيــة «تفجــر الديــه»
الــذي قتــل فيــه رشط َّيــان وضابــط إمــارايت.
ومل يســتطع عبــاس احلضــور إىل اجللســة األوىل للمحكمــة بســبب تــردي
وضعــه الصحــي ،إذ أنــه يعــاين مــن مشــكلة يف عمــوده الفقــري وحتتــاج
رجلــه اليــرى إىل عمليــة عاجلــة ،كــا أنــه يعــاين أمل ـ ًا يف اجلهــة اليمنــى
مــن ف ّكــه ،وال يســتطيع الســر بشــكل عــادي ،بعدمــا تعــرض للــرب
املــرح عــى ركبتيــه خــال اعتــداءات قــوات األمــن عــى املعتقلــن يف
ســجن «جــو» خــال إرضاهبــم لــرب وحــي.
وتقــول والــدة عبــاس الســميع لـ»مــرآة البحريــن» إهنــا بحاجــة إىل امللــف
الطبــي اخلــاص بعــاج عبــاس يف املستشــفى العســكري «وفيــه تفصيــل
وضعــه الصحــي ،وذهبــت مــن أجــل ذلــك إىل املستشــفى العســكري،
وبعــد انتظــار قابلــت الطبيــب الــذي اعتــذر عــن تســليمي أي تقريــر
خيــص عبــاس إال إذا جاءتــه أوامــر مــن ادارة املستشــفى ،وبالطبــع ال
يمكننــا كعائلــة الوصــول إىل هــذا األمــر».
وأردفــت «توجهــت إىل «املؤسســة الوطنيــة حلقــوق االنســان» وقابلــت
الدكتــور عبــداهلل الــدرازي الــذي وعــدين بالتحــرك لكنــه «مل يتصــل
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ليخربنــا عــن نتيجــة إجيابيــة» ،وكذلــك توجهــت إىل إدارة التظلــات
«وقدمــت بالغـ ًا كامـ ً
ا عــن وضــع عبــاس الصحــي ،وبالفعــل زاره أحــد
املندوبــن مــن إدارة التظلــات ووعــده خــر ًا لكننــا مل نتســلم التقريــر،
لــذا ذهبــت إىل ادارة التظلــات ثانيــة وقابلــت مســؤوال لكنــه كان غــر
ودي يف التعامــل ،وعندمــا أخربتــه أن مندوهبــم قابــل
متجــاوب وغــر ّ
ابنــي عبــاس ووعــده بطلــب نســخة مــن التقريــل ر الطبــي لعبــاس
وإعطائــه لنــا ،نــادى هــذا املســؤاملندوب الــذي زار عبــاس ،فحــر وبــدا
مرتبــك ًا مــن املســؤول الــذي ســأله :هــل وعــدت عبــاس بإعطــاء امللــف
لعائلتــه؟ فنفــى املنــدوب األمــر وكان بادي ـ ًا عليــه اخلــوف واالرتبــاك».
وتابعــت «عدمــا ذهبــت لزيــارة ابنــي عبــاس وأخربتــه بــأن منــدوب إدارة
التظلــات نفــى أنــه وعــدك يف توفــر التقريــر الطبــي ،ضحــك عبــاس
وبــدا متأســف ًا عــى تراجــع إدارة التظلــات ،خصوصــ ًا أن املحاكمــة
جاريــة وأن عبــاس حيتــاج هــذا التقريــر إلثبــات مــا تعــرض لــه ،وأنــه
بحاجــة إىل العــاج».
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حمامي املتهمني مبقتل» الشحي»:
املحكمة تنسج حبل اإلعدام لسامي مشيمع وزمالئه!
قــال مكتــب املحامــي حممــد التاجر يف بيــان لــه يف  2يونيو/حزيــران 2014
بــأن «إجــراءات املحاكمــة تنســج حبــل اإلعــدام لســامي مشــيمع وزمالءه
(املتهمــن مــع أخريــن يف قضيــة تفجــر الديــه) يف ســابقة خطــرة رفــض
تســليم ملــف الدعــوى للمحامــن».
وأحالــت النيابــة العامــة إىل املحكمــة الكــرى اجلنائيــة الرابعــة قضيــة مــا
باتــت تُعــرف بـــ «تفجــر الديــه» ،الــذي راح ضحيتــه الضابــط اإلمــارايت
طــارق الشــحي واثنــن مــن عنــارص الرشطــة (يمنــي وباكســتاين)
للنظــر يف أول جلســاهتا يف  29أبريــل  ،2014وقبــل انتهــاء مــدة احلبــس
اإلحتياطــي املقــررة للمتهمــن بنــاء عــى أمــر النيابــة العامــة بحبســبهم
ملــدة  60يومــا عــى ذمــة التحقيــق بعــد توجيــه هتــم معاقــب عليهــا وفــق
قانــون اإلرهــاب.
وأعتــر التاجــر إحالــة القضيــة إىل املحكمــة برسعــة قياســية وبعــد مــا
رافقهــا مــن عقــد مؤمتــرات صحفيــة لــوزارة الداخليــة وللنيابــة العامــة
تباعــا والتــي نــرت فيهــا صــور املتهمــن وبثــت اجلــزء املكتــوب مــن
اعرتافاهتــم  ،والــذي رافقــه ترصحيــات واجــراءات امنيــة غــر مســبوقة،
خلقــت رأي عــام ضاغــط ضــد املتهمــن  ،وكل ذلــك بخــاف القانــون
واجــراءات املحاكمــة العادلــة واملبــادئ القضائيــة والدســتورية التــي
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أكــدت عــى أن املتهــم بــريء حتــى تثبــت ادانتــه مــن خــال حماكمــة
عادلــة ونزهيــة.
وأشــار التاجــر إىل أنــه حــر ثالثــة مــن املتهمــن يف قضيــة تفجــر الديــه
يف أوىل جلســاهتا يف  29ابريــل  2014وهــم رضــا مشــيمع وســامي مشــيمع
وطاهــر الســيمع ،وحيــث أنكــروا التهــم املوجهــة إليهــم وأعقــب ذلــك
تقديــم الدفــاع لطلباهتــم والتــي كان مــن بينهــا تزويدهــم بنســخة ورقيــة
مــن ملــف الدعــوى ،فيــا أجلــت املحكمــة نظــر الدعــوى إىل تاريــخ 19
مايــو .2014
وقــال« :بعــد مراجعــة قلــم كتــاب املحكمــة ،تــم تزويــد املحامــن بقــرص
مدمــج « »CDحيتــوي عــى مســح ضوئــي ملــف الدعــوى ،بــدون
النســخة الورقيــة حيــث رفضــت قلــم كتــاب املحكمــة تزويــد املحامــن
بنســخة ورقــة وطباعــة مجيــع أوراق الدعــوى اخلاصــة بالقضيــة ،وهــو
مــا احتجــت عليــه هيئــة الدفــاع ودعاهــا أمــام املحكمــة يف جلســة 19
مايــو  2014وأثبتــت هــذا اإلحتجــاج يف حمــر اجللســة ،وأعقــب ذلــك
إىل رفــع شــكوى يف  22مايــو  2014للمجلــس األعــى للقضــاء ،الــذي
أحــال الشــكوى بــدوره إىل التفتيــش القضائــي ،وقــد طالبــت هيئــة
الدفــاع بــرورة متكــن املحامــن مــن نســخة ورقيــة كاملــة مــن ملــف
الدعــوى وفقــا ملــا قــى بــه قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة واملــواد
ذات العالقــة بقانــون اإلجــراءات اجلنائيــة.
وتابــع« :وعليــه وبنــاء عــى اجتــاع مــع املستشــار يف التفتيــش القضائــي
تــم إحالتنــا مــرة أخــرى إىل مديــر شــئون املحاكــم بعــد تقديــم خطــاب
آخــر للتأكيــد عــى طلــب اســتالم نســخة ورقيــة مــن أوراق الدعــوى وفقا
ملــا نــص عليــه قانــون اإلجــراءات ،وبعــد نقاشــات مطولــة معــه أرص
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عــى رفــض تســليم نســخة ورقيــة إىل هيئــة الدفــاع للقيــام بواجبهــا جتــاه
املتهمــن ومبــارشة اجــراءات الدفــاع عنهــم يف القضيــة».
وأكــد التاجــر أن «اإلجــراءات التــي اختذهتــا املحاكمــة قبــال هيئــة الدفــاع
عــن املتهمــن فيهــا إخــال واضــح بمبــادئ املحاكمــة العادلــة التــي نــص
عليهــا العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية ،حيث نص هــذا العهد
يف املــادة الرابعــة عــر منــه الفقــرة الثالثــة :لــكل متهــم بجريمــة أن يتمتــع
أثنــاء النظــر يف قضيتــه ،وعــى قــدم املســاواة التامــة ،بالضامنــات الدنيــا
التاليــة  :ب /أن يعطــى مــن الوقــت ومــن التســهيالت مــا يكفيــه إلعــداد
دفاعــه ولالتصــال بمحــام خيتــاره بنفســه» .وقــال« :يشــكل امتنــاع قلــم
كتــاب املحكمــة وامتنــاع املحكمــة عــن إصــدار أمــر واضــح بعــد خماطبتها
بتزويــد هيئــة الدفــاع عــن املتهمــن بنســخة ورقيــة مللــف الدعــوى امتناعــا
عــن تقديــم هــذه التســهيالت واعاقــة لعمــل املحامــن وعــدم متكينهــم
مــن ممارســة عملهــم بشــكل جــدي للدفــاع عــن موكليهــم».
كــا نــص اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان عــى أنــه «لــكل إنســان عــى
قــدم املســاواة التامــة مــع اآلخريــن يف أن تنظــر قضيتــه حمكمــة مســتقلة
وحمايــدة نظــرا منصفــا وعلنيــا ،للفصــل يف حقوقــه والتزاماتــه ويف أيــة
هتمــة جزائيــة توجــه إليــه» ،وقــال« :وملــا كان امتنــاع املحكمــة عــن تزويــد
هيئــة الدفــاع عــن املتهمــن يف قضيــة تفجــر الديــه بنســخة ورقيــة كاملــة
مطبوعــة يشــكل إخــال بمبــدأ املســاواة التامــة مــع ســائر املتهمــن يف
خمتلــف الدعــاوى حيــث يتســلم املحامــون القائمــون عــى الدفــاع عنهــم
نســخ ورقيــة مــن ملفــات الدعــوى ،وهــو مــا يــؤرش إىل تطبيــق اجــراءات
خاصــة أخــرى بخــاف مــا هــو منصــوص عليــه يف القانــون».
وإهتــم املحامــي التاجــر املحكمــة «بمخالفــة اجــراءات املحكمــة القوانــن
الدوليــة والوطنيــة ،وامتنعــت عــن تســليم هيئــة الدفــاع النســخة الورقيــة
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مــن ملــف الدعــوى ،وهــو مــؤرش خطــر حــول حرمــان املتهمــن مــن
حقهــم مــن الدفــاع ،ومتكــن حماميهــم مــن القيــام بواجبهــم يف الدفــاع
عنهــم بــدون عوائــق ،ويعكــس خمــاوف الدفــاع اجلديــة وحقيقيــة يف
اإلخــال بحقــوق املتهــن والتمهيــد ألن تكــون مثــل هــذه اإلجــراءات
مقدمــة إلصــدار أحــكام قاســية تصــل لإلعــدام يف مواجهــة املتهمــن».
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الدفاع عن متهمي «تفجري الديه» ينسحب:
املحكمة ترفض تسليمنا فيديو وصور التفجري
أعلــن فريــق الدفــاع عــن املتهمــن بقضيــة قتــل  3رشطــة ،فيــا ُعــرف
بـ»تفجــر الديــه» ،يــوم اخلميــس  30أكتوبر/ترشيــن األول 2014
االنســحاب مــن القضيــة مؤكــدة أنــه مل يتمكــن مــن الدفــاع بصــورة
حقيقيــة عــن موكليهــم.
وأعلن الفريف عن عدم متكينه من األدلة التي اطلعت عليها النيابة العامة
والتي أصبح من حقه القانوين اإلطالع عليها واملتمثلة يف تصويرات
الواقعة بالفيديو والتصوير الفوتغرايف وغريها من الطلبات ،مشرية إىل
أهنا ال جتد أمامه من خيار سوى إعالن انسحابة التام و النهائي والقاطع
من الدفاع يف هذه القضية اخلطرية.
ورفضــت املحكمــة اجلنائيــة الرابعــة برئاســة عــي الظهــراين اليــوم
اخلميــس االســتجابة ملطالبــات فريــق الدفــاع وقــررت إرجــاء القضيــة
لنــدب حماميــن آخريــن جللســة  17نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2014
وقــال فريــق الدفــاع يف رســالة رفعهــا للمحكمــة «ال خيفــى عــى املحكمــة
خطــورة التهــم املنســوبة للمتهمــن يف القضيــة املذكــورة ،و التــي قد تصل
العقوبــة عليهــا لإلعــدام مضافــا إىل ذلــك حراجــة الوضــع العــام يف هــذه
القضيــة اخلطــرة والتــي متتــد أثارهــا إىل دول اجلــوار ،أضــف إىل ذلــك
تعــدد الترصحيــات و املطالبــات مــن قبــل جهــات رســمية و شــخصيات
حمليــة و خليجيــة».
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وأضــاف بأنــه ال خيفــى عــى املحكمــة أن عــدم متكــن هيئــة الدفــاع مــن
اإلطــاع عــى االدلــة كاملــة و اســتالم نســخ منهــا يقــود حتــا لعــدم
مقــدرة عــى تقديــم دفــاع حقيقــي وجــدي ومــن ثــم و الــرد عــى التهــم
ومــا قــدم مــن النيابــة مــن أدلــة ممــا خيــل بحــق الدفــاع ،و يــر بمصلحــة
املوكلــن.
وتابــع «مــع كل هــذا التشــابك حــاول الدفــاع جهــده تلمــس طريــق
احلقيقــة ومتأمــا أن تســهم النيابــة العامــة و كذلــك عدالــة املحكمــة يف
إســعافه ومعاونتــه للقيــام بواجبــه الدفاعــي إلحقــاق احلــق ،وطــوال
جلســات املحكمــة طالــب الدفــاع بتوفــر األدلــة التــي تســهم يف تبيــان
احلقيقــة وتكشــف لغــز التفجــر الــذي حــدث ،ولــذا تقــدم الدفــاع
بالعديــد مــن الطلبــات للمحكمــة التــي تعينــه عــى حتقيــق دفــاع حقيقــي
يف القضيــة املاثلــة ،وأغلــب هــذه الطلبــات كانــت مرتبطــة بأدلــة كانــت
حتــت بــر النيابــة العامــة ومل تقدمهــا وحجبتهــا عــى املحكمــة وعــن
الدفــاع ،وأمههــا تلــك التصويــرات التــي قــام هبــا العديــد مــن الشــهود
الذيــن كانــوا حــارضي اجلريمــة مــن اوهلــا واقــروا بتصويرهــا وتســليم
التصويــر لرشطــة التحــري ومــن ثــم ســلمت للنيابــة العامــة ،ولكــن هــذه
التصويــرات بالفيديــو والصــور الفوتغرافيــة موقــع اجلريمــة وملــا حــدث
وقتهــا مــن بدايــة الواقعــة حتــى هنايتهــا مل تضــع حتــت يــد الدفــاع ،وأغلب
الظــن أهنــا مل تقــدم للمحكمــة».
وقــال «ضــف إىل هــذه الطلبــات طلبــات آخــرى ال تقــل أمهيــة عــن
التصويــر احلــي للواقعــة ،ومجيــع هــذه الطلبــات تــم إجيازهــا يف املذكــرة
املقدمــة لعدالــة املحكمــة املوقــرة بجلســة  16يونيــو /حزيــران 2014
والتــي أعيــد التأكيــد عليهــا بمحــر اجللســة نفســها مــن قبــل الدفــاع
وأضيــف إليهــا طلبــات آخــرى ،إال أن عدالــة املحكمــة املوقــرة مل
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تســتجب ألي منهــا ومل حتقــق طلبــات الدفــاع التــي متكنــه مــن تقديــم
دفــاع حقيقــي يف القضيــة املاثلــة ،وهبــذا يصبــح وضــع الدفــاع مقتــرا
عــى حضــور اجللســات فقــط و لــن يتمكــن مــن تقديــم دفــاع حقيقــي
وجــدي دون االســتجابة لطلباتــه التــي التمــس مــن عدالــة املحكمــة
اجابتــه عليهــا ،خاصــة ،إذا علــم أن هــذه الطلبــات جديــة ومنتجــة يف
القضيــة وقــد وردت يف حمــارض حتقيــق النيابــة العامــة ممــا يقطــع أهنــا قــد
اطلعــت عليهــا وبذلــك يكــون مــن حــق الدفــاع اإلطــاع عليهــا لتحقيــق
املســاواة وعدالــة املحاكمــة».
وخلــص بالقــول «إن الدفــاع قــد أطلــع جملــس القضــاء األعــى عــى مــا
قــد تقــدم بــه آمــا النظــر بجديــة لطلباتــه ومتكينــه مــن حتقيــق دفــاع جــدي
يف القضيــة املاثلــة».
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املحامي حممد التاجر:
طرد عباس السميع من املحكمة بسبب رغبته يف الكالم وعدم
رضاه عن انتداب حمامي له
قــال املحامــي حممــد التاجــر ،إن املحكمــة الكــرى اجلنائيــة طــردت
عبــاس الســميع املتهــم بقضيــة «تفجــر الديــه» لرغبتــه يف الــكالم وعــدم
رضــاه عــن انتــداب حمامــي ،يف جلســة  30ديســمرب/كانون األول .2014
وأوضــح بــأن الســميع قــال خــال اجللســة «إن املحاكمــة غــر عادلــة».
وأضــاف التاجــر بــأن «املحكمــة تتجاهــل طلبــات املحامــن املنســحبني
الذيــن أعيــد تعيينهــم واملنتدبــن مــرة أخــرى ،وهــذا يعنــي تكــرار
أحــكام اإلعــدام» .وتابــع بأهنــا «ترفــض تثبيــت طلبــات املحامــن اجلــدد
واالســتامع» ،معتــر ًا أن ذلــك «إخــال بحــق الدفــاع» ،عــى حــد تعبــره.
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رسالة خاصة لعباس السميع
تنشرها مرآة البحرين عشية النطق باحلكم:
إذا كان احلكم بإعدامي سيحرر هذا الشعب ،فليكن قمربًا ثانيًا..
عشــية حماكمتــه بتهمــة قتــل الضابــط الشــحي ،كشــف املعتقــل عبــاس
الســميع عــا تعـ ّـرض لــه مــن اســتهداف وحماولــة تصفيتــه قبــل اعتقالــه،
وتعذيبــه عــى يــد جمموعــة مــن الضبــاط بأوامــر عاليــة املســتوى وفــق
قولــه ،ووصــف التهــم التي نســبت إليــه بـ»امللفقــة والكيدية والسياســية»،
وقــال« :إذا كان تطبيــق حكــم اإلعــدام ســيحرر هــذا الشــعب األيب مــن
حقبــة طويلــة عاشــها مــع نظــام فاســد انتــزع حريتــه ،فليكــن قمــر ًا ثانيـ ًا
يــروي عطــش هــذه األرض ،فإننــي ال إرى الشــهادة إال ســعادة».
وقــال يف رســالة مــن ســجن جــو املركــزي حررهــا بتاريــخ  23فربايــر
 2015وحصلــت مــرآة البحريــن عــى نســخة منهــا« :اعتــر أي حكــم
صــادر مــا هــو إال هبرجــة إعالميــة مــن أجــل النيــل مــن عزيمتــي وعزيمــة
الشــباب املناضــل» ،وأضــاف «إذا كان النظــام يظــن ّ
أن أي حكــم ســوف
يصــدر مــن حمكمــة ال تتصــف بالنزاهــة والعدالــة ،مــن أجــل أن يثننــي
ويكــر مــن إراديت وإرادة هــذا الشــعب ،فهــو واهــم ألنــه يف احلقيقــة
ســجن جســدي ومل يســجن روحــي التــي مــا زالــت وســتبقى صامــدة
ومتحــررة».
وذكــر الســميع بــأن الدليــل الــذي اســتخدم إلدانتــه بجريمــة القتــل هــي
مكاملــة هاتفيــة مــع أحــد املتهمــن .موضحــ ًا« :اهتامــي بإجــراء مكاملــة
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هاتفيــة مــع أحــد املتهمــن فقــط ،واالرصار عــى هــذه املكاملــة كدليــل
إدانــة عــى أين مــن ارتكــب احلادثــة ،دليــل ضعــف يف عمليــات البحــث
والتحــري».
وأشــار الســميع إىل «بشــاعة التعذيــب الــذي القيتــه عــى أيــدي كبــار
ضبــاط األمــن الوطنــي بــن يل أهنــم متخبطــون يف عمليــات البحــث
والتحــري» ،وأوضــح أنــه تل ّقــى« :اعرتافــا واضحــا ورصحيــا مــن كبــار
الضبــاط واملحققــن أثنــاء التعذيــب بتســلمهم أوامــر عاليــة املســتوى مــن
كبــار الدولــة باختــاذ إجــراءات صارمــة وتصفيتــي قبــل اعتقــايل وهــذا
يــدل عــى النوايــا االجراميــة» ،وأضــاف «إخفــاء حادثــة حماولــة اغتيــايل
أثنــاء االعتقــال كانــت بضغــوط مبــارشة وهتديــدات مســتمرة مــن كبــار
املحققــن والضبــاط يف مستشــفى العســكري ويف مبنــى التوقيــف «األمــن
الوطنــي» ويف ســجن جــو املركــزي» ،وأوضــح « كان املدعــو «خليــل»
أحــد قــادة جهــاز األمــن الوطنــي برتبــة نقيــب بصحبــة كبــار املســؤولني
مســتمرين يف زيــاريت بســجن جــو املركــزي ،وآخــر زيــارة كانــت يف شــهر
ديســمرب مــن العــام املــايض  »2014عــى حــد قولــه.
وقــال «عندمــا تــم اقتحــام منــزيل ومطــارديت واإلمســاك يب ،تعرضــت
ألبشــع التعذيــب والــرب وعندمــا ذهبــوا يب يف نفــس الوقــت إىل
منطقــة الســنابس ،لــذت بالفــرار مــن بــن أيدهيــم ومتــت مالحقتــي مــن
قبــل العنــارص املدنيــة املســلحة مــع القــوات اخلاصــة ملســافة طويلــة وتــم
اســتهدايف بطلقــات عشــوائية فأصيبــت رجــي اليــرى ،وتعثــرت عــى
األرض ،وتــم اقتيــادي بمركباهتــم إىل القلعــة وتســبب ذلــك بنزيــف حــاد
يف فخــذي األيــر».
وأوضــح« :مــا أشــيع عنــي بتعــريض إىل تكــر يف العضــات ورضــوض
بســيطة غــر صحيــح ،وإنــا تــم هتديــدي بالتصفيــة اجلســدية يف حــال
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أخــرت عــن إصابتــي ،أدخلــت عــى أثرهــا العنايــة القصــوى بســبب
النزيــف املســتمر ،تــم منعــي مــن التواصــل مــع عائلتــي ووضعــت يف
العنايــة بمستشــفى العســكري واجريــت يل عمليــة جراحيــة وخضعــت
لعالجــات متكــررة ومتطــورة لفــرة زمنيــة تــم فيهــا ختييــط مــكان
اإلصابــة».
وقــال الســميع« :أوجــه رســالتي وحتيــايت ألبنــاء الشــعب وإىل الرمــوز
الوطنيــة واجلمعيــات املعارضــة ملواقفهــم املرشفــة وثباهتــم يف ســاحات
العــزة والكرامــة .وحتيــة أخــرى إىل الشــباب املجاهديــن واملطارديــن عــى
صمودهــم .فنصيحتــي للنظــام هــي أن ال تتعــب نفســك كثــرا فأنــت
حتــارب شــعبا شــبابه ال هيــاب املــوت واالنكســار ومســتمر يف حراكــه
الســلمي الثــوري حتــى يــأذن اهلل لــه بالنــر» .وأضــاف «لقــد قاهلــا
ســاحة الشــيخ عــي ســلامن «األمــن العــام جلمعيــة الوفــاق»  10ســنوات
أمامــا إلســتمرار الثــورة ،فإننــي أضاعفهــا لتكــون  20ســنة لثقتــي
بالشــباب الثــوري ورجــاالت لثــورة وحتركهــم املتطــور يف الســاحات
واملياديــن الثوريــة».
وأ ّكــد الســميع« :رســالتي لكــم يــا شــعبي عهــدا عهــدا أننــي ســوف أبقــى
صامــدا شــاخما فــا مشــكلة عنــدي بــأن أمــي بقيــة حيــايت يف الســجني
ويف الطوامــر حــر ًا رافض ـ ًا للظلــم .بــل املشــكلة عنــدي بــأن أقــي بقيــة
عمــري حــرا طليقــا متخــاذال عــن نــرة احلــق واملظلومــن».
وختــم قائــاً« :إذا كان تطبيــق حكــم اإلعــدام ســيحرر هــذا الشــعب
األيب مــن حقبــة طويلــة عاشــها مــع نظــام فاســد انتــزع حريتــه ،فليكــن
هــذا التطبيــق حــارض وال املذلــة ،ليكــن قمــر ًا ثاني ـ ًا يــروي عطــش هــذه
األرض ،فإننــي ال إرى الشــهادة إال ســعادة».
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السميع
وحدة التحقيق اخلاصة ترد على فيديو خطاب ّ
بعد عام على شكواه :دعوى التعذيب كاذبة وحفظنا الشكوى!
ردت وحــدة التحقيــق اخلاصــة بالنيابــة العامــة عــر حســاهبا يف تويــر عــى
خطــاب املعتقــل الســيايس املحكــوم باإلعــدام عبــاس الســميع ،والــذي
بــث يف تســجيل فيديــو مــن داخــل الســجن يــوم أمــس ،واهتــم فيــه
ســلطات األمــن بتعذيبــه تعذيبــا وحشــيا خــال التحقيــق معــه ،إلجبــاره
عــى اعرتافــات زائفــة.
وبعــد حــوايل عــام مــن شــكوى تعذيبــه ،ويف اليــوم الــذي قضــت فيــه
حماكــم النظــام عليــه باإلعــدام ،زعمــت وحــدة التحقيــق اخلاصــة بــأن
دعــوى تعذيبــه كاذبــة ،بنــاء عــى تقريــر مــن الطبيــب الرشعــي ،وإن مــا
كان بــه مــن إصابــات حلقــت بــه نتيجــة مقاومتــه القائمــن بالقبــض عليــه،
بحســب حتقيقــات النيابــة العامــة ،وقالــت الوحــدة ّإنــا بنــاء عليــه أمــرت
بحفــظ الشــكوى.
وجــاء بيــان وحــدة التحقيــق اخلاصــة «تعليقــا عــى الفيديــو املتــداول
لعبــاس الســميع» ،بحســب مــا قالــت ،ومل تعلــن الوحــدة عــن نتائــج
حتقيقهــا يف هــذه احلادثــة إال اآلن ،كــا أهنــا مل تعلــن عــن حتقيقاهتــا يف
مئــات احلــوادث األخــرى التــي تتلقــى بشــأهنا شــكاوى بشــكل يومــي
مــن األمانــة العامــة للتظلــات.
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اإلعدام لثالثة متهمني
واملؤبد لـ  7آخرين وإسقاط اجلنسية عن  8يف قضية تفجري الديه
أصــدرت املحكمــة الكــرى اجلنائيــة اخلميــس  26فرباير/شــباط 2015
حك ـ ًا باإلعــدام بحــق ثالثــة متهمــن يف قضيــة تفجــر الديــه التــي قتــل
ـحي.
فيهــا  3رشطــة بينهــم الضابــط اإلمــارايت طــارق الشـ ّ
وحكمــت املحكمــة يف القضيــة ذاهتــا أيضـ ًا بالســجن املؤبــد لـــ  7متهمــن
إســقاط اجلنســية عــن  8أشــخاص ،مــع إلزامهــم بدفــع  929دينــارا و691
فلســا غرامــة.
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ّ
والدي املحكوم باإلعدام
هذه ردة فعل
عباس السميع فور مساعهما قرار املحكمة
قالــت والــدة املعتقــل عبــاس الســميع إن «احلكــم بإعدامــه مل يكــن
مفاجئــ ًا ».
وأوضحــت يف ترصيــح لـ»مــرآة البحريــن» عقــب قــرار حمكمــة بحرينيــة
اخلميــس ( 26فربايــر /شــباط  )2015احلكــم بإعدامــه واثنــن آخريــن
وبالســجن مــدى احليــاة عــى ســبعة بتهمــة قتــل ثالثــة رشطــة أحدهــم
إمــارايت «إن احلكــم مس ـ ّيس وكنــا متوقعــن».
وأضافــت «منــذ اعتقالــه وزمالئــه ســمعنا يف تلفزيــون البحريــن املتحدث
باســم وزارة الداخليــة يتوعــد بــأن أحكامهــم تصــل إىل اإلعــدام؛
ويومــذاك مل يكــن قــد صــدر حكــم قضائــي بعــد».
وقالــت إن «النيابــة العامــة منعــت حماميــي ابنهــا (حممــد التاجــر ،منــار
مكــي) مــن اللقــاء بــه طيلــة أشــهر اعتقالــه؛ حيــث مل يلتقيــا بــه وال مــرة»،
مشــرة إىل أن النيابــة «ســمحت فقــط ملحــام عرفنــا أن اســمه نــواف الســيد
بزيارتــه يف ظــرف شــهر مــن تعيينــه مــن قبــل املحكمــة إثــر انســحاب
حماميــه الرئيســيني».
يــر لــه أثــر بعــد
وذكــرت بــأن األخــر «التقــى عبــاس مــرة واحــدة ومل َ
ذلــك».
وأضافــت رد ًا عــى ســؤال بــأن املحامــي املذكــور «مل يلتــق بالعائلــة وال
مــرة وال نعــرف عنــه أي يشء» ،عــى حــد تعبريهــا.
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وأضافــت إن «عبــاس مل تكــن لديــه أيــة خلفيــة عــن املحامــي وال عنقــرار
املحكمــة بوضــع حمــام لــه وأنــه ُصــدم لــدى اســتدعائه يف الســجن للقائــه
فجــأة».
وتســاءلت «ملــاذا ظلــت النيابــة العامــة ترفــض عــى مــدى أشــهر لقــاء
حماميــي عبــاس بــه منــذ اليــوم األول العتقالــه إىل حلظــة انســحاهبام
احتجاجـ ًا عــى ذلــك؛ بينــا منحــت املحامــي املكلــف مــن املحكمــة هــذا
احلــق يف ظــرف شــهر واحــد مــن تعيينــه؟ هــل تســألني اآلن مــا إذا كنــت
قــد توقعــت احلكــم أو ال!».
وتتهــم الســلطات الســميع وتســعة متهمــن آخريــن بتفجــر وقــع يف 3
مــارس /آذار  2014يف قريــة الديــه غــريب املنامــة قتــل فيــه ثالثــة رشطــة
أحدهــم ضابــط إمــارايت .فيــا يؤكــد حمامــو املعتقلــن بأنــه ال دليــل عــى
إدانتهــم عــدا اعرتافــات انتزعــت حتــت التعذيــب.
وأضافــت والــدة الســميع «الــيء الــذي مل أتوقعــه فع ـ ً
ا هــو أن تلصــق
بــه هــذه التهمــة؛ فهــي ال تناســبه .ابنــي جامعــي متع ّلــم يعمــل مدرس ـ ًا،
ليــس قات ـاً ،وال هــو جمــرم أو إرهــايب».
وتابعــت «النيابــة العامــة والتحقيقــات نفــس الــيء ..يلعبــون الــدور
نفســه» ،وفــق تعبريهــا.
وقالــت رد ًا عــى ســؤال «مثــل أي أم مشــاعري صعبــة .قلبــي حمــروق ومل
أمتالــك نفــي مــا إن ســمعت احلكــم رغــم توقعــي لــه».
واســتدركت بــأن «عبــاس منحنــي القــوة ملواجهــة هــذا املوقــف .طلــب
منــي أن أتوقــع أي حكــم وأكــون قويــة .قــال إنــه مظلــوم وأملــه كبــر بــأن
خيــرج؛ لكــن إذا أراد اهلل لــه الشــهادة فهــو جاهــز».
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بــدوره ،قــال والــده مجيــل الســميع إن «أوالدي مظلومــون لكننــي
مطمئــن؛ ألن معهــم رجــال وعلــاء».
وأضــاف بــأن «قضيتهــم ليســت قضيــة خمــدرات أو رسقــة ،إنــا قضيــة عــز
ورشف .هــذه األحــكام نتمنــى أن ال تنفــذ».
وأمــل «أن حيصــل تدخــل يف القضيــة .إننــي مطمئــن بخروجهــم يف يــوم
مــا» ،عــى حــد تعبــره.
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السميع يف خطاب مصور للشعب اإلمارايت:
1
أؤكد لكم أين بريء براءة الذئب من دم يوسف
أكــد املحكــوم باإلعــدام يف قضيــة مقتــل الضابــط اإلمــارايت طــارق
الشــحي عبــاس الســميع ،يف خطــاب مصــور للشــعب اإلمــارايت ،أنــه
بــريء مــن التهــم التــي وجهــت لــه ،مشــرا إىل أن احلكومــة البحرينيــة
لعبــت عــى وتــر الطائفيــة الســتعطاف الســنة يف الوطــن العــريب.
وعــر الســميع يف فيديــو مصــور حصلــت «مــرآة البحريــن» عــى نســخة
منــه عــن احرتامــه للشــعب اإلمــارايت ،الــذي قــال إنــه يرغــب يف خماطبتــه
قبــل نقلــه للســجن اإلنفــرادي ،يف انتظــار تنفيــذ حكــم اإلعــدام ،وقــال
«جيــب أن تتيقنــوا أننــي مناضــل مــن أجــل نيــل كافــة احلقــوق لشــعبي
املظلــوم».
وشــدد عــى إيامنــه بـــ «احلــراك الســلمي البحت الــذي كفلتــه كل األعراف
القوانــن اإلهليــة والدوليــة يف ســبيل احلريــة واملســاواة» ،مشــرا إىل أن
حــراك الشــعب منــذ انطالقتــه ولــآن كان ســلميا« ،كنــا نرمــي الــورود
عــى عســاكر الســلطة بينــا كانــوا يواجهوننــا بــآالت القمــع».
وأضــاف «اســتخدمت القــوات الرصــاص احلــي والغــازات الســامة أدى
لســقوط قتــي وجرحــى ،ورغــم البطــش متســك الشــعب بســلميته».
وقــال «لقــد اهتمنــا باإلرهــاب وعدم الــوالء للوطــن وأصحــاب أجندات
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خارجيــة وغريهــا مــن األكاذيــب مــن أجــل اســتعطاف الســنة يف الوطــن
العــريب» ،متابعــا ولألســف الشــديد انطلــت احليــل القــذرة عــى بعــض
ممــن ال يعرفــون واقــع البحريــن مــن وعــاظ الســاطني.
ولفــت إىل أن الســلطة اســتفادت مــن ذلــك لكســب دعــم احلكومــات
اخلليجبــة والعربيــة حيــث قدمــت احلكومــات دعــا لوجســتيا وماديــا
وإعالميــا ،ومل تكتــف بذلــك بــل قامت بإرســال عســكريني مــن مواطنيها
مــن أجــل قمــع أبنــاء الشــعب حتــت عنــوان تطهــر البلــد مــن اخلونــة
وختــم الســميع خطابــه بالقــول «أؤكــد وأكــرر بأننــي بــريء ومــن معــي
بــراءة الذئــب مــن دم يوســف ،ورفــع القــرآن قائــا «وهــذا كتــاب اهلل بــن
يــدي واهلل خــر احلاكمــن».
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والدة املحكوم باإلعدام عباس السميع:
مستعدة أن أقدم أبنائي الثاين والثالث والرابع  ...وال ّ
املذلة
اعتــرت والــدة املحكــوم باإلعــدام الشــاب عبــاس الســميع ،إن ُحكــم
اإلعــدام الصــادر بح ّقــه هــو «رشف وتــاج عــى الــرأس» موضحــ ًة أن
احلكــم مل يصــدر بح ّقــه ألنــه قــام بعمــل ُمنكــر أو ألن ســرته مل تكــن
حســنة.
وأضافــت أم عبــاس يف مقطــع مصـ ّـور ب ّثــه ناشــطون عىل وســائل التواصل
االجتامعــي إن أبناءهــا «مل يعيشــوا حياهتــم مســتقرين ،ومل يشــعروا باألمن
واألمــان يف عمــل أو دراســة وال حتــى يف املنــزل» ،مؤكــد ًة بحــزم وثبــات
إهنــا مســتعدة أن تقــدم أبنائهــا «الثــاين والثالــث والرابــع ،وال املذ ّلــة»
حســب وصفهــا.
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«علي السنكيس» املحكوم باإلعدام يف قضية «تفجري الديه»:
يف قبضة «املباحث اجلنائية»!
اعتقلــت قــوات النظــام الشــاب املطــارد عــي عبدالشــهيد الســنكيس (19
عا ًمــا) واملحكــوم باإلعــدام يف قضيــة مقتــل الضابــط اإلمــارايت «طــارق
ـحي» وتشــكيل خليــة ائتــاف  14فربايــر ،وهــي مــا يعــرف بقضيــة
الشـ ّ
«تفجــر الديــه» ،التــي حكــم فيهــا عــى الشــابني «عبــاس الســميع»
و»ســامي مشــيمع» باإلعــدام أيضــا.
واعتقــل الســنكيس يــوم اخلميــس املــايض  2أبريــل /نيســان 2015
بكمــن يف منطقــة الــدراز .والســنكيس هــو الفتــى الــذي اشــتهرت عــى
نطــاق واســع قضيــة اختطافــه مــن قبــل قـ ّـوات األمــن يف منطقــة الســنابس
يف العــام  ،2012حيــث التقطــت لــه صــور وهــو ملقــى يف كــراج أحــد
املنــازل ،غائبــا عــن الوعــي ومعـ ّـرى مــن مالبســه ،يف حــن أ ّكــد الحقــا
أنــه اختطــف ألنــه رفــض عرضــا لتجنيــده مــن قبــل املخابــرات ،وقــد
تعـ ّـرض الســنكيس خــال هــذا احلــادث إىل اعتــداءات جنســية وطعنــات
بالســكني وغريهــا ،وكان عمــره وقتهــا  16عامــا.
وقالــت عائلــة الســنكيس إهنــا تلقــت اتصــاال مــن ابنهــا املطــارد يــوم
اجلمعــة  3أبريــل /نيســان لثـ ٍ
ـوان معــدودة أخربهــم خاللــه بأنــه معتقــل
يف مبنــى إدارة التحقيقــات اجلنائيــة يسء الصيــت ،ومــن بعدهــا انقطعــت
أخبــاره متامــا ،مــا زاد مــن احتــال تعرضــه للتعذيــب.
رصح حلســاب يديــره نشــطاء بحرينيــون لعــرض
وكان الســنكيس قــد ّ
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معانــاة املعتقلــن واملطارديــن ،يف شــبكة اإلنســتغرام ،بتاريــخ  27فربايــر/
شــباط املــايض أنــه «عــاش حيــاة املطارديــن مــذ كان يف عمــر  15ربي ًعــا
عندمــا أطلــق رساحــه يف فرباير/شــباط  2011وحينهــا كان الشــعب
خو ًفــا مــن
معتصــا يف دوار اللؤلــؤة ،لكنــه اختــار أن ال ينــام يف منزلــه ْ
ً
مدامهــة قــوات األمــن يف أيــة حلظــة ،لــذا اختــار النوم فــوق أســطح املنازل
أو يف منــازل بعــض املواطنــن الذيــن كانــوا يشــفقون عليــه ويؤونــه ليلــة
أو ليلتــن ،ومــن ثــم يقــوم بالبحــث عــن مــكان آخــر يأويــه مــن جديــد».
وذكــر الســنكيس أن القــوات األمنيــة دامهــت منزلــه الكائــن يف منطقــة
الســنابس ألول مــرة يف  3مــارس /آذار  2015وهــو يــوم حادثــة تفجــر
الديــه ،وبعدهــا صــارت اإلحضاريــات للمحاكمــة ترســل لــه ،ويف هــذه
القضيــة لفقــت لــه هتمــة التجنيــد لصالــح إحــدى اجلامعــات ،وأضــاف أنه
مل يســتغرب حكــم اإلعــدام الصــادر بحقــه يف  26فربايــر /شــباط 2015
را أن هــذه األحــكام ليســت غريبــة عــى حكومــة ظاملــة مســتبدة،
معتــ ً
وليســت جديــدة عــى شــعب أبــى أن ال يعيــش إال بالعــزة.
وعــن حادثــة االعتــداء عليــه يف  21مــارس /آذار  ،2012ذكــر الســنكيس
أنــه عندمــا كان بعمــر ( 16عامـ ًا) الحقتــه قــوات مدنيــة وقامــت بتقييــده
وطعنــه بالســكاكني وهتديــده باالغتصــاب إن مل يعمــل معهــم خمــر ًا،
را أن ســبب اســتهدافه كونــه هاو ًيــا للتصويــر ،ويف  23مــارس /آذار
معتـ ً
بــرأت النيابــة العامــة عنــارص وزارة الداخليــة مــن تلــك التهــم،
ّ 2012
موجهــة أصابــع االهتــام للســنكيس بأنــه هــو مــن قــام بافتعــال اإلصابــات
بنفســه.
يذكــر أن الســنكيس اعتقــل ألول مــرة يف  3يناير/كانــون الثــاين 2011
(خــال مرحلــة األزمــة األمنيــة التــي اعتقــل فيهــا جمموعــة كبــر مــن
الش ـ ّبان والناشــطني) ،وتعــرض خــال اعتقالــه للتعذيــب ،و ُلفقــت لــه
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عــدة هتــم منهــا التعــدي عــى أحــد الضبــاط املدعــو «فيصــل املــريس»
أحــد املناوبــن يف مركــز املعــارض ،كــا تــم احلكــم عليــه بالســجن مخــس
ســنوات يف قضيــة خليــة ائتــاف  14فربايــر ،ويف فرباير/شــباط املــايض
الشــحي إىل جانــب عبــاس الســميع
حكــم عليــه باإلعــدام يف قضيــة
ّ
وســامي مشــيمع.
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االستئناف تؤيد إعدام  3متهمني
واملؤبد لسبعة يف قضية مقتل  3شرطة بالديه
بينهم ضابط إمارايت
أيــدت حمكمــة االســتئناف العليــا برئاســة حممــد بــن عــي آل خليفــة وأمانه
رس ناجــي عبــداهلل الثلثــاء ( 31مايــو /أيــار  )2016احلكــم الصــادر بقضية
مقتــل ضابــط ورشطيــن آخريــن بمنطقــة الديه.
وكانــت املحكمــة الكــرى اجلنائيــة الرابعــة أصــدرت اخلميــس (26
فربايــر /شــباط  ،)2015حكمهــا بإعــدام ثالثــة متهمــن ،واملؤبــد لســبعة،
كــا قضــت بإســقاط جنســية  88منهــم بقضيــة مقتــل ضابــط ورشطيــن
آخريــن بمنطقــة الديــه .كــا أمــرت املحكمــة بإلزامهــم بالتضامــن بدفــع
 929دينــار ًا و 691فلســ ًا ،وبمصــادرة املضبوطــات.
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التمييز البحرينية تنقض أحكام اإلعدام واملؤبد للمتهمني
بقتل ضابط إمارايت بالديه
نقضــت حمكمــة التمييــز اإلثنــن ( 17أكتوبــر /ترشيــن األول ،)2016
احلكــم بإعــدام  3متهمــن ،والســجن املؤبــد لســبعة ،وإســقاط جنســية 8
منهــم بقضيــة مقتــل ضابــط إمــارايت ورشطيــن آخريــن بالديــه.
وأصــدرت املحكمــة االســتئنافية العليــا األوىل يف ( 31مايــو /أيــار
 )2016حكمهــا يف القضيــة اخلاصــة باســتهداف قــوات الرشطــة باملنطقــة
الشــالية يــوم  3مــارس /أذار  20144بعبــوة متفجــرة ممــا نجــم عنــه مقتــل
الضابــط اإلمــارايت طــارق حممــد الشــحي والرشطيــن حممــد رســان
وعــار عبــدو عــي حممــد ،بتأييــد احلكــم املســتأنف بإعــدام املتهمــن الثــاين
والثالــث والرابــع والســجن املؤبــد للمتهــم األول ومــن اخلامــس حتــى
العــارش ،واســقاط اجلنســية عــن املتهمــن مــن األول حتــى الثامــن وإلــزام
مجيــع املتهمــن بالتضامــن بدفــع قيمــة التلفيــات الناشــئة عــن الواقعــة
وبمصــادرة املضبوطــات.
وتزعم السلطات أن املتهمني وضعوا عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة
للتفجري عن ُبعد ،وقاموا باستدراج الرشطة إىل مكان الواقعة بافتعال
أعامل شغب استدعت تدخل القوات ،التي ما إن بلغت مكان العبوات
املتفجرة حتى قام املتهمون بتفجري إحداها مما ترتب عليه وفاة املجني
عليهم من القوات وإصابة  13آخرين.
وتطعــن منظــات حقوقيــة يف الوقائــع املنســوبة إىل املتهمــن بســبب
147

التشــكيك يف اســتقاللية القضــاء البحرينــي الــذي يعــن أعضــاؤه
بمراســيم ملكيــة ،فيــا يعتمــد إصــدار األحــكام عــى اعرتافــات منتزعــة
حتــت التعذيــب ،وأدلــة مقدمــة مــن حتريــات رسيــة وشــهود جمهولــن.
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حمكمة االستئناف العليا تعود وتؤيد ثالثة متهمني بقتل ضابط
إمارايت ساهم يف قمع التظاهرات البحرينية
أيــدت حمكمــة االســتئناف األحــد  4ديســمرب  2016إعــدام ثالثــة وســجن
مخســة بالســجن املؤبــد ،وإســقاط جنســية ثامنيــة متهمــن يف قضيــة مقتــل
ضابــط ورشطيــن بالديــه.
وقضــت حمكمــة االســتئناف العليــا السادســة برئاســة القــايض إبراهيــم
الزايــد وأمانــة رس يوســف بوحــردان ،وبإمجــاع اآلراء ،احلكــم بإعــدام 3
متهمــن ،والســجن املؤبــد خلمســة ،وإســقاط جنســية  8منهــم يف قضيــة
مقتــل ضابــط ورشطيــن آخريــن بالديــه.
وكانـــت حمكمـــة التمييـــز قـــد نقضـــت يف  17أكتوبـــر /ترشيـــن األول
 ،2016احلك ــم بإع ــدام  3متهم ــن ،والس ــجن املؤب ــد لس ــبعة ،وإس ــقاط
جنســـية  8منهـــم بقضيـــة مقتـــل ضابـــط ورشطيـــن آخريـــن بالديـــه،
وبموجـــب احلكـــم اليـــوم فـــإن حكـــم املؤبـــد ســـقط عـــن اثنـــن مـــن
املتهمـــن.
وكانــت املحكمــة الكــرى اجلنائيــة الرابعــة أصــدرت يف  26فربايــر
 ،2015حكمهــا بإعــدام كل مــن ســامي مشــيمع ،وعبــاس الســميع،
وعــي عبدالشــهيد الســنكيس بتهمــة قتــل ثالثــة مــن الرشطــة بينهــم
(الضابــط اإلمــارايت طــارق الشــحي) يف  3مــارس/آذار  2014يف قريــة
الديــه.
وحكمــت املحكمــة أيض ـ ًا عــى ســبعة متهمــن آخريــن بالســجن مــدى
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احليــاة ،وهــم كل مــن أمحــد جعفــر ،عــي مجيــل الســميع ،طاهــر الســميع،
حســن أمحــد ،حســن الصبــاح ،أمحــد معتــوق ،ورضــا مشــيمع .كــا ألغت
املحكمــة جنســية ثامنيــة مــن املتهمــن العــرة وفرضــت عليهــم غرامــات
ماليــة.
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والدة املحكوم باإلعدام علي السنكيس :أخربين ابين بأنه مل يتم
التحقيق معه يف قضية ّ
الشحي!
أكــدت والــدة املحكــوم باإلعــدام عــي الســنكيس ،إن النيابــة العامــة مل
حتقــق معــه يف قضيــة مقتــل الضابــط اإلمــارايت طــارق الشــحي واثنــن
آخريــن يف الديــه غــرب العاصمــة املنامــة ( 3مــارس /آذار .)2014
وقالــت والدتــه إن ابنهــا أبلغهــا أنــه مل «يتــم التحقيــق معــي يف قضيــة مقتل
الشــحي» ،متســائلة «فكيــف يتــم احلكــم عليــه باإلعــدام يف حادثــة مل يتــم
التحقيــق معه بشــأهنا؟!».
ورشــحت أنبــاء عــن نيــة الســلطات تنفيــذ حكــم اإلعــدام بالســنكيس
واثنــن آخريــن مهــا عبــاس الســميع وســامي مشــيمع.
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دليل براءة السميع :شهادة رمسية من املدرسة اليت يعمل فيها
بأنه كان على الدوام عصر يوم التفجري
نرشت صحيفة الوسط شهادة رسمية من مدرسة الروايب ،التي يعمل
لدهيا املعتقل السيايس املحكوم باإلعداد عباس السميع ،والتي تثبت أنه
كان يف املدرسة وقت وقوع احلادثة ،يف أبرز دليل عىل براءته.
وجاء يف الرسالة أن مدرسة الروايب تشهد بأن األستاذ عباس مجيل طاهر
السميع والذي يعمل كمدرس تربية رياضية لدى املدرسة ،عاد إىل
املدرسة حوايل الساعة الثالثة من ظهر يوم اإلثنني املوافق  3مارس 2014
بعد انتهاء دوام العمل ،وذلك لإلعداد لليوم الريايض والذي كان سيقام
يوم اخلميس  6مارس ،ولبث يف املدرسة حتى الساعة اخلامسة والنصف
عرصا.
وحررت يف الشهادة يف  3أبريل/نيسان .2014
وكانت حمامية املتهم الرابع قد أكدت بأن املحامني يتعذر عليهم تقديم
دفاع موضوعي وجدي لعدم متكينهم كقضاء واقف من االطالع عىل
أدلة النيابة العامة وحجب كل األدلة عليهم كدفاع.
وأضافت املحامية أن أدلة براءة املتهمني قد تم استنباطها من خالل أوراق
الدعوى وأقوال شهود اإلثبات الذين استمعت إليهم املحكمة وكذلك
من خالل التحقيقات التي أجرهتا النيابة العامة والتي ثبتت بمحارضها
وأكدت عىل وجودها إال أنه مل يتم متكني الدفاع من االطالع عليها وقد
استندت النيابة العامة عليها كأدلة إدانة.
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وقالت إنه رغم مطالبة الدفاع من احلصول عىل هذه األدلة يف كل جلسة إال
أنه مل يتمكنوا من االطالع عليها ،وتتمثل األدلة املطلوبة يف الصور اخلاصة
بالواقعة والفيديوهات التي أكد عىل وجودها الشهود ورصحت هبا أوراق
التحقيق يف النيابة العامة.
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أحكام با ّتة بإعدام  3متهمني يف تفجري الديه الذي قتل فيه
ضابط إمارايت وشرطيني آخرين
أيــدت حمكمــة التمييــز البحرينيــة (اإلثنــن  9يناير/كانــون الثــاين )2017
أحكامـ ًا باإلعــدام بحــق  3مواطنــن ،متهمــن بإحــداث تفجــر يف الديــه
راح ضحيتــه ضابــط إمــارايت ورشطيــن آخريــن.
وقــال هــارون الزيــاين املحامــي العــام باملكتــب الفنــي للنائــب العــام بــأن
حمكمــة التمييــز قــد أصــدرت حكمهــا يف القضيــة اخلاصــة باســتهداف
قــوات الرشطــة بمنطقــة الديــه يــوم  3مــارس/آذار  2014بعبــوة متفجــرة
ممــا نجــم عنــه مقتــل الرشطــة الثالثــة ،املــازم أول طــارق حممــد الشــحي
والرشطيــن حممــد رســان وعــار عبــدو عــي حممــد ،حيــث قضــت
املحكمــة بقبــول الطعــن شــك ً
ال وبرفضــه موضوعــ ًا ،ومــن ثــم صــار
احلكــم الصــادر بإعــدام املتهمــن الثالثــة الرئيســيني يف تلــك القضيــة باتـ ًا
يف حقهــم.
وتدعــي الســلطات أن املتهمــن قامــوا بوضــع عبــوات متفجــرة بالطريــق
العــام قابلــة للتفجــر عــن ُبعــد ،ومتكنهــم مــن اســتدراج قــوات الرشطــة
إىل مــكان الواقعــة بافتعــال أعــال شــغب اســتدعت تدخــل القــوات،
التــي مــا إن بلغــت مــكان العبــوات املتفجــرة حتــى قــام املتهمــون بتفجــر
إحداهــا ممــا ترتــب عليــه وفــاة املجنــي عليهــم مــن القــوات وإصابــة 13
آخريــن.
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وأحالــت النيابــة ثامنيــة متهمــن إىل املحكمــة الكــرى اجلنائيــة الرابعــة
منهــم مخســة حمبوســن احتياطيـ ًا وثالثــة هاربــن ،وذلــك بتهمــة االنضــام
إىل رسايــا األشــر املتهــم بتفجــر الديــه.
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املدويــة التــي أحدثهــا تنفيــذ حكم اإلعدام بحق النشــطاء ســامي
الصدمــة ّ
مشــيمع وعبــاس الســميع وعــي الســنكيس يف  15ينايــر  ،2017أعــادت
للشــارع زخــم حراكــه مــن جديــد .مئــات الغاضبــن اشــتبكوا مــع رجــال
األمــن ،واســتخدمت القــوات قنابــل الغــاز والرصــاص االنشــطاري يف
مواجهــة املحتجــن ،وشــارك اآلالف مــن النســاء والرجــال يف تظاهــرات
واســعة يف منطقــة الســنابس ،عــى مشــارف دوار اللؤلــؤة (مهــد انتفاضــة
 14فربيــر /شــباط  ،)2011ورفعــوا صــور الشــهداء مردديــن شــعارات
مناوئــة للملــك الــذي يلــزم تنفيــذ حكــم اإلعــدام مصادقتــه عليــه.
طوقــت قــوات النظــام مقــرة املاحــوز حيث
ويف املاحــوز (رشق املنامــة)ّ ،
تــم دفــن الشــبان الثالثــة ،وســمحت القــوات فقــط ألهــايل الشــهداء
بزيــارة قبورهــم.
ورفــع تنفيــذ اإلعــدام مــن حــدة االضطرابــات واالحتجاجــات يف البــاد
التــي مــا زالــت مســتمرة بعــد مــرور أكثــر مــن شــهر عــى تنفيــذ اإلعــدام،
يف مناطــق واســعة يف البحريــن ،وردت قــوات النظــام باســتخدام القمــع،
عــر اطــاق رصــاص الشــوزن بكثافــة ،بإطــاق عبــوات الغــاز املســيل
للدمــوع ،ممــا تتســبب يف وقــوع إصابــات متفرقــة بــن املتظاهريــن
خصوصــا يف منطقــة الــدراز ومنطقــة بنــي مجــرة.
محلــت عوائــل الشــهداء يف بيــان أصدرتــه (اجلمعــة  20ينايــر/
بدورهــا ّ
كانــون الثــاين  )2017رأس النظــام (امللــك محــد بــن عيســى آل خليفــة)
مســؤولية إعــدام أبنائهــا ،وشــددت عــى براءهتــم مــن التهمــة املنســوبة
هلــم بقتــل  3عنــارص رشطــة أجانــب.
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نواب غربيون ونشطاء :قتل خارج نطاق القضاء
اشــتعل تويــر حمليــ ًا بالتغريــدات الغاضبــة واملنــددة واملســتاءة ،لكــن
تنفيــذ حكــم اإلعــدام القــى ردات فعــل مــن قبــل نــواب أوروبيــن
وبريطانيــن ونشــطاء أجانــب؛ غــرد بعضهــم اخلــر مــن وكاالت أنبــاء
خمتلفــة ،وذيلــوه بتعليقاهتــم اخلاصــة.
التغريــدة األبــرز كانــت للنائــب الربيطــاين تــوم برايــك الــذي تســاءل
فيهــا «أي إجــراء ســتتخذه حكومــة اململكــة املتحــدة ووزارة اخلارجيــة
بعــد القتــل خــارج نطــاق القضــاء يف البحريــن؟ اململكــة املتحــدة تســتثمر
كثــرا يف إصالحــات حقــوق اإلنســان يف البحريــن؟؟؟».
ً
النائبــة مارغريــت فريييــه قالــت مــن جهتهــا إنــه «يــوم حزيــن جــدا ألهــل
وعوائــل هــؤالء الرجــال الثالثــة الذيــن تــم إعدامهــم اليــوم وســط
ادعــاءات بالتعذيــب واعرتافــات قرسيــة».
أمــا النائــب مارييــت تشــاكي ،فأعــادت تغريــد خــر وكالــة أسوشــيتد
بــرس وعلقــت بالقــول «أديــن بشــدة اســتخدام عقوبــة اإلعــدام مهــا
كانــت الظــروف ،كــا نفعــل مجيعنــا يف االحتــاد األورويب ،مــا الــذي
ســتقوله فيديريــكا موغريينــي؟»
مــن جانــب آخــر ،قالــت املقــررة اخلاصــة لألمــم املتحــدة املعنيــة بحــاالت
اإلعــدام خــارج القضــاء أغنيــس كاال مــارد عــى حســاهبا عــى تويــر إن
«البحريــن أعدمــت عبــاس الســميع وعــي الســنكيس وســامي مشــيمع:
تعذيــب وحماكمــة جائــرة  +أدلــة واهيــة :إنــه قتــل خــارج نطــاق القضــاء».
وقــال ســليل شــيتي ،األمــن العــام ملنظمــة العفــو الدوليــة« ،إعدامــات
يف البحريــن ،خطــوة مظلمــة أخــرى مــن قبــل حكومــة تغطيهــا القــوى
الغربيــة! إنــه مثــال ٍ
خمــز آخــر عــى ازدواجيــة املعايــر بشــأن حقــوق
اإلنســان» تعلي ًقــأ عــى تغريــدة أعــاد نرشهــا لنبيــل رجــب ،تــرز «مشــهد
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ألحــد الثــكىل الــذي تــم إعــدام ابنــه األحــد» وتتضمــن مقطــع فيديــو ألخ
الشــهيد ســامي مشــيمع.
أمــا نيكــوالس ماكجيهــان ،مــن هيومــن رايتــس ووتــش ،فقــال إن
«إعدامــات البحريــن جائــرة وحتريضيــة .اإلدانــة العلنيــة والواضحــة
رضوريــة ملنــع البحريــن مــن قتــل املزيــد مــن الشــبان» .ويف تغريــدة
أخــرى لــه بعــد ســاعات ،قــال ماكجيهــان إن «ردود فعــل اململكــة املتحدة
واالحتــاد األورويب ضعيفــة جــدً ا .ال بــد أن البحرينيــن يتســاءلون عــا
تعنيــه القيــم الربيطانيــة واألوروبيــة يف هــذه املرحلــة».
وغــرد برايــن دويل ،مديــر برنامــج املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان يف
هيومــن رايتــس فريســت ،بالقــول« :إعدامــات يف البحريــن ،األوىل منــذ
انتفاضــة  ،2011إنــه مســتوى جديــد مــن القمــع ومــن املرجــح أن يثــر
الصحــايف األمريكــي نيكــوالس كريســتوف،
الغضــب والعنــف» .وأعــاد ّ
مــن النيويــورك تايمــز ،نــر تغريــدة دويل ،وعلــق عليهــا« :مثــال آخــر
مــن مضاعفــة القمــع لــدى حليفتنــا البحريــن ،أنــا فعـ ًـا حزيــن لرؤيتــي
البحريــن تنزلــق يف هــذا االجتــاه».
الصحافيــة األمريكيــة آنــا ترييــز داي ،والتــي كانــت قــد اعتقلــت ســاب ًقا يف
البحريــن ،قالــت عــى حســاهبا« :النظــام امللكــي يف البحريــن نفــذ ثالثــة
إعدامــات» ،وخاطبــت اخلارجيــة األمريكيــة بالســؤال» «هــل ســتوقفون
مبيعــات األســلحة األمريكيــة؟ مــا الــذي ســيتطلبه األمــر بعــد؟»
ّ
غربيًا وعامليًا :صدمة وشك وقلق
طالبــت األمــم املتحــدة يف بيــان صحــايف البحريــن «بفــرض حظــر عــى
اســتخدام عقوبــة اإلعــدام والتّصديــق عــى الربوتوكــول االختيــاري
الثــاين مــن العهــد الــدويل ،الــذي هيــدف إىل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام هنائ ًيا».
وقــال روبــرت كولفيــل ،املتحــدث باســم املفــوض الســامي حلقــوق
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«ص ِدمنــا بخــر إعــدام ثالثــة رجــال
اإلنســان يف األمــم املتحــدة ،إنــه ُ
رم ًيــا بالرصــاص يف البحريــن» ،وأضــاف «لقــد أدينــوا بعــد ادعــاءات
بتعرضهــم للتعذيــب لــإدالء باعرتافــات كاذبــة ومل ُيمنَــح حماموهــم حــق
االطــاع عــى األدلــة املقدمــة ضدهــم أو اســتجواب شــهود االدعــاء
خــال جلســات املحكمــة».
وأضــاف كولفيــل أن «الطريقــة التــي ُأ ِ
جريــت هبــا املحاكــات أثــارت
شــكوكًا جديــة بشــأن حصــول املتهمــن عــى حماكمــة عادلــة ،وهــو مــا
تضمنــه املادتــان  9و  14مــن العهــد الــدويل للحقــوق السياســية واملدنيــة».
مــن جانبهــا عـ ّـرت الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــن قلقهــا مــن إعــدام
الســلطات البحرينيــة لثالثــة معتقلــن .يف مؤمتــر صحفــي عقــده املتحــدث
باســم اخلارجيــة األمريكيــة جــون كــريب (الثالثــاء  17يناير/كانــون الثــاين
 ،)2017قــال «اطلعنــا عــى مزاعــم بــأن مــن تــم إعدامهــم كانــوا ضحايــا
تعذيــب ،وأن األدلــة التــي اســتخدمت ضدهــم يف املحكمــة اعتمــدت يف
جــزء منهــا عــى اعرتافاهتــم التــي انتزعــت حتــت اإلكــراه».
وتابــع «نحــن قلقــون مــن أن هــذه اإلعدامــات وقعــت يف ظــل ارتفــاع
حــدة التوتــر بالبحريــن ،وال نــزال ندعــو مجيــع األطــراف إىل ضبــط
النفــس واملســامهة يف إجيــاد منــاخ يفــي إىل احلــوار واملصاحلــة».
ودعــا جــون كــريب حكومــة البحريــن «للعــودة عــى وجــه الرسعــة إىل
طريــق املصاحلــة والعمــل اجلامعــي لتحقيــق تطلعــات مجيــع البحرينيــن،
ونحــن نعتقــد أن هــذه أفضــل وســيلة لتهميــش أولئــك الذيــن يعمــون
العنــف ،كــا وأنــه يســاهم يف حتقيــق مزيــد مــن األمــن واالســتقرار
للمنطقــة».
بدورهــا أدانــت فرنســا تنفيــذ الســلطات البحرينيــة «عقوبــة اإلعــدام
بحــق ثــاث مــن رعاياهــا ،وكــررت يف بيــان «رفضنــا الثابــت لعقوبــة
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اإلعــدام أينــا كان ويف مجيــع الظــروف» ،وناشــدت الســلطات البحرينيــة
أن توقــف جمــددا العمــل بعقوبــة اإلعــدام متهيــدا إللغائهــا هنائيــا.
أمــا وزيــر اخلارجيــة الربيطــاين بوريــس جونســون ،فقــد اكتفــى بتكــرار
موقــف اململكــة املتحــدة املعــارض لعقوبــة اإلعــدام ،وقــال إن «اململكــة
املتحــدة تعــارض متامــا عقوبــة اإلعــدام ،وموقفنــا راســخ يف معارضة هذه
العقوبــة يف كافــة الظــروف .والســلطات البحرينيــة تــدرك متامــا موقفنــا
هــذا ،وقــد أثــرت تلــك املســألة مــع احلكومــة البحرينيــة» .ومل تصــدر مــن
الوزيــر إدانــة رســمية لتنفيــذ الســلطات البحرينيــة حكــم اإلعــدام الــذي
قــال إن بــاده تعارضــه ،كــا مل يتطــرق بيانــه للقضيــة التــي أعــدم عــى
أساســها املعارضــون الثالثــة الذيــن أكــدوا مــرار ًا أمــام املحاكــم تعرضهــم
للتعذيــب النتــزاع اعرتافــات حتــت اإلكــراه.
وقــد أدانــت منظمــة ريربيــف الربيطانيــة دعــم احلكومــة الربيطانيــة للنظام
البحرينــي ،وقالــت مايــا فــوا ،مديــرة املنظمــة ،إ ّنــه «أمــر مثــر للغضــب
وانتهــاك مشــن للقانــون الــدّ ويل -أن متــي البحريــن ُقدُ ًمــا بتنفيــذهــذه األحــكام .أحــكام اإلعــدام بحــق عــي وســامي وعبــاس اســتندت
إىل «اعرتافــات» انت ُِزعــت حتــت التعذيــب ،واملحاكمــة كانــت زائفــة».
وأضافــت فــوا أنــه «ســيكون مــن املشــن أن تواصــل اململكــة املتحــدة
دعمهــا جلهــاز األمــن يف البحريــن ولــوزارة الدّ اخليــة مــع وجــود مثــل
هــذه االنتهــاكات الفظيعــة .عــى احلكومــة الربيطانيــة أن تعيــد بشــكل
طــارئ النّظــر يف عالقاهتــا الوثيقــة مــع اململكــة وتوضــح أهنــا تديــن هــذه
اجلرائــم املروعــة».
ولفتــت فــوا إىل أن «إعــدام ضحايــا التّعذيــب هــؤالء أصبــح ممكنًــا بســبب
عــدة جهــات فاعلــة يف النظــام القضائــي البحرينــي ،واململكــة املتحــدة
تقــدم املســاعدة هلــم مجي ًعــا» .وقالــت إن لدهيــا وثائــق ،أشــارت إليهــا
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صحيفــة األوبزرفــر ،تكشــف عــن أن مفتشــية صاحبــة اجلاللــة للســجون
ســاعدت يف التفتيــش يف منشــآت يف البحريــن ،بينهــا الســجون ومديريــة
التّحقيقــات اجلنائيــة ،حيــث ُع ّ
ــذب الرجــال الثالثــة (قبــل وبعــد
التفتيــش) .وأن تقريــر التفتيــش املكــون مــن ســت صفحــات فشــل يف
اإلشــارة إىل ادعــاءات بتعرضهــم للتّعذيــب.

عربيًا وإقليميًا :جرمية نكراء
أدانــت اخلارجيــة اإليرانيــة يف بيــان هلــا بشــدة إعــدام الســلطات البحرينيــة
لثالثــة معتقلــن .وأضافــت أن الســلطات البحرينيــة أثبتــت بخطوهتــا
املتهــورة أهنــا ال تريــد حــل األزمــة القائمــة يف البــاد منــذ العــام 2011
بشــكل ســلمي .وأشــارت إىل أن احلكومــة البحرينيــة طاملــا أرصت عــى
التمســك باحللــول األمنيــة وقمــع املعارضــن العــزل.
وأدان نائــب رئيــس اجلمهوريــة العراقيــة ،ورئيــس ائتــاف دولــة القانون،
نــوري املالكــي تنفيذ اإلعدامــات ووصفها بـ «اجلريمة البشــعة والترصف
التســلطي» ،معتــر ًا أن ذلــك جيعــل البحريــن يف «قفــص االهتــام الــدويل
باعتبارهــا تنفــذ مــروع قتــل ممنهــج ملعــاريض احلكــم ،وهــو مــا ترفضــه
األعــراف السياســية يف العــامل».
إىل هــذا واســتنكر حتالــف قــوى املقاومــة الفلســطينية عمليــة اإلعــدام
اجلائــرة التــي نفــذت بثالثــة مــن شــباب البحريــن ،وقــال يف بيــان إن
الثالثــة «كانــوا رهــن االعتقــال وجــرى إصــدار األحــكام بحقهــم دون
أدلــة قاطعــة ،بــل إن األحــكام صــدرت نتيجــة مشــاركتهم يف احلــراك
الســلمي واملطالبــات الشــعبية باحلقــوق املرشوعــة لشــعب البحريــن
الشــقيق».
واعتــر التحالــف أن «هــذه اجلريمــة النكــراء مت ّثــل جتــاوزا لــكل القوانــن
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واحلقــوق املدنيــة وخرقـ ًا حلقــوق اإلنســان ،واســتمرار ًا للتعامــل القمعــي
واإلجــراءات الوحشــية مــع املواطنــن نتيجــة هــذه املطالبــات املحقــة».
وأضــاف «اإلعــدام هــو األبشــع ألبســط احلقــوق القانونيــة التــي تتطلــب
إجــراء حماكمــة عادلــة هلــؤالء الشــباب املظلومــن يف الوقــت التــي طالبــت
هيئــات دوليــة وعربيــة وإســامية وحمليــة الحــرام حقــوق اإلنســان ،وأن
االبتعــاد عــن منهــج العنــف والرتويــع هــو احلــل العــادل الوحيــد ملعاجلــة
املشــاكل التــي تعصــف بالبحريــن».
وأدان حــزب اهلل اللبنــاين اجلريمــة التــي ارتكبتهــا الســلطات البحرينيــة،
وقــال «إن هــذه اجلريمــة التــي يتحمــل مســؤوليتها النظــام البحرينــي
واألنظمــة العربيــة والــدول الغربيــة التــي تقــدم لــه الدعــم واحلاميــة هــي
جــزء مــن اجلريمــة الكــرى التــي يرتكبهــا هــذا النظــام بحــق الشــعب
البحرينــي ،مــن خــال مصــادرة حقوقــه القانونيــة واملدنيــة وفــرض حالــة
مــن اإلرهــاب والقمــع وصــوالً إىل القتــل املمنهــج يف الســجون بالتعذيب
ومــن ثــم باإلعــدام» ،واســتنكر البيــان «الصمــت املطبــق الــذي يعــم
العــرب والعــامل إزاء هــذه اجلرائــم ،وتواطــؤ وســائل اإلعــام يف تغييــب
هــذا اإلهــدار حليــاة النــاس وكراماهتــا عــى أيــدي النظــام البحرينــي»،
وقــال أنــه «بــات مــن الواضــح أن عمليــة اإلعــدام هــذه ســوف تطيــح
بــأي فرصــة إلجيــاد حلــول سياســية لألزمــة يف البحريــن ،وســوف تقــود
البــاد نحــو مســتقبل جمهــول بــا هيــدد االســتقرار يف البحريــن نفســها ويف
املنطقــة كلهــا»
واســتنكر الســيد عــي فضــل اهلل «إقــدام الســلطات يف البحريــن عــى
ٍ
ثالثــة مــن املعتقلــن السياســيني لدهيــا وهبــذه الطريقــة التــي ال
إعــدام
يأخــذ فيهــا املعتقــل حقــه الطبيعــي والعــادل يف الدفــاع عــن نفســه ،يمثــل
قــرارا تصعيديــا وإذكا ًء لألزمــة يف البحريــن ،وصب ـ ًا للزيــت عــى النــار
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ودفعــا لألمــور نحــو األســوأ» ،ودعــا يف بيــان لــه إىل «العــودة ملســاحة
احلــوار مــع شــعبه درء ًا للفتنــة وحلاميــة اســتقرار البحريــن».
واعتــرت مجاعــة أنصــار اهلل اليمنيــة يف بيــان هلــا أن مــا حــدث ليس ســوى
«واحــدة مــن سلســلة اجلرائــم واالنتهــاكات والتعســفات التــي ترتكــب
بحــق أبنــاء الشــعب البحرينــي الشــقيق منــذ عــدة ســنوات بشــكل يومــي
وعلــی مــرأی ومســمع مــن العــامل أمجــع».
وأشــارت إىل أن النظــام البحرينــي «ينتهــج سياســة البطــش والقتــل
والتنكيــل بحــق أبنــاء شــعبه مســتمد ًا دعمــه وقوتــه مــن النظــام الســعودي
ومــن ورائهــم أنظمــة االســتكبار العاملــي».
ومــن جانبهــا دانــت كتائــب حــزب اهلل العــراق بأشــد العبــارات ،إقــدام
الســلطات البحرينيــة عــى إعــدام عــدد مــن الشــباب يف البحريــن ،معتــرة
مــا حصــل «جريمــة بحــق الشــعب البحرينــي املظلــوم».
واعتــر نائــب رئيــس املجلــس اإلســامي الشــيعي األعــى يف لبنــان،
الشــيخ عبــد األمــر قبــان يف ترصيــح أن النشــطاء الذيــن تــم تنفيــذ
اإلعــدام يف ح ّقهــم هــم «شــهداء مظلومــن» ،ورأى أن «قــرار اإلعــدام
فاقــم مــن حــدة األزمــة السياســية يف البحريــن الشــقيق ويدخلــه يف
دائــرة الشــغب واالضطــراب مــا حيمــل الســلطة املســؤولية الكاملــة عــن
التداعيــات».

القوى املحلية :نبأ كارثة
أصــدر نائــب األمــن العــام جلمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية الشــيخ
حســن الدهيــي بيان ـ ًا نــدد فيــه باجلريمــة البشــعة بإعــدام ثالثــة معتقلــن
سياســيني ،وطالــب بفتــح حتقيــق دويل يف كل جرائــم القتــل واالنتقــام
واالضطهــاد الطائفــي والتدمــر احلضــاري التــي مل تتوقــف منــذ 6
ســنوات أمــام مــرأى العــامل.
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وقــد عـ ّـزت مجعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي وعــد الشــعب البحريني
بتنفيــذ اإلعــدام ،وقالــت يف بيــان هلــا «لقــد فجعنــا بــه وفجــع بــه شــعب
البحريــن مــن فعــل تنفيــذ حكــم اإلعــدام بحــق كوكبــة مــن شــباب
الوطــن الشــهداء عبــاس الســميع وســامي مشــيمع وعــي الســنكيس».
وقالــت مجعيــات التيــار الوطنــي الديمقراطــي يف بيــان هلــا أهنــا تلقــت
«بصدمــة وحــزن كبرييــن تنفيــذ أحــكام اإلعــدام» ،مشــرة إىل أن تنفيــذ
احلكــم جــاء «يف وقــت تــزداد فيــه احلاجــة يف البحريــن إىل إطــاق مبــادرة
شــجاعة لطــي صفحــة األزمــة السياســية العميقــة التــي تعــاين منهــا البــاد
منــذ عــام .»2011
ووصــف كبــار العلــاء يف البحريــن إعــدام الســلطات البحرينيــة  3نشــطاء
بـــ «النبــأ الكارثــة» .وقــال كل مــن آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم ،الســيد
عبــداهلل الغريفــي ،الشــيخ حممــد صالــح الربيعــي والشــيخ عبداحلســن
الســري ،يف تعزيــة لعوائــل الشــهداء «بقلــوب مفجوعــة تل ّقينــا النبــأ
الكارثــة بإعــدام ثالثــة مــن أبنائنــا :ســامي مشــيمع ،وعبــاس الســميع،
تغمــد اهلل أرواحهــم بالرمحــة والرضــوان» .وأضــاف
وعــي الســنكيس ّ
البيــان «لقــد أحــدث هــذا النبــأ صدمـ ًة عنيفـ ًة جــدَّ ًا هـ ّـزت َّ
كل املشــاعر».
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