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ً
رئيس	األمن	العام	ردا
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	على	رئيس	األمن	العام:	
ً
ريحانة	الموسوي	ردا
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ريحانة	الموسوي:
أنا	اآلن	أقوى

هكذا تدحرج كل يشء يف حياة ريحانة املوسوي فجأة. مل يكن أكرث من قرار 

اتخذته هي ورفيقتها نفيسة العصفور لتسجيل احتجاج سلمي ضد القمع 

الدموي يف البحرين أمام جمهور الفورموال 1. مل يكن أكرث من هذا. مل تكونا 

تحمالن أكرث من الفتات. بقدرة قادر تحولت الالفتات يف غضون أيام قليلة 

إىل قنابل ومتفجرات. ومن قضية تجمهر سلمي إىل تنظيم إرهايب. هكذا 

أرادت وزارة  داخلية البحرين. كانت املفاجأة عندما شاهدت ريحانة صورتها 

منشورة يف الجرائد الصباحية التي كانت تجلب إىل السجن مع هذا العنوان 

الصادم الذي يقول:  "الداخلية" تحدد هوية تنظيم "14 فرباير" والقبض عىل 

 عدد من القياديني امليدانيني واملنفذين. 

 ثالث سنوات كاملة قضتها ريحانة يف طامورة مظلمة سوداء كئيبة عىل  

جرمية ملفقة مل ترتكبها، ورغم كل ما عانته من انتهاكات بشعة وتجربة 

مريرة، ها هي تقول لنا بعد كل هذا: أنا اليوم أقوى





جدول	زمني	بأهم	األحداث	المصاحبة	العتقال	ريحانة	
الموسوي	وتداعيات	محاكمتها	حتى	اإلفراج	عنها

الحدثالتاريخ

20	ابريل	2013
اعتقال	ريحانة	الموسوي	عند	مدخل	بوابة	مبنى	

الفورموال1

12	يوليو	2013

حشود	كبيرة	تندد	بـما	أسمته	"الجريمة	القذرة"	ضد	
"ريحانة"	بهتافات	"يسقط	حمد"...	والشيخ	سلمان:	"إن	
التحرش	بالحرائر	يؤكد	أن	الحكومة	فاقدة	للمشروعية"

13	يوليو	2013
"الداخلية":	ادعاءات	ريحانة	الموسوي	ليس	لها	أساس	

من	الصحة

13	يوليو	2013
المحامي	زين	الدين	يرد	على	الداخلية:	ليست	المرة	

األولى	التي	تشتكي	فيه	ريحانة	تعريتها	للقضاء!

13	يوليو	2013
ريحانة	الموسوي	من	داخل	سجنها:	كشفت	للنيابة	عن	

جميع	االنتهاكات	قبل	شهرين

15	يوليو	2013
الوفاق	تطالب	الداخلية	بالتحقيق	في	ما	حصل	لريحانة	

الموسوي

16	يوليو	2013
النيابة	تحقق	مع	ريحانة	بشأن	تعريتها	بعد	عرضها	على	

الطبيب	الشرعي



18	يوليو	2013
	على	

ً
ريحانة	الموسوي	تضرب	عن	الطعام	احتجاجا

التضييق	عليها	بعد	اإلفصاح	عن	تعذيبها

22	يوليو	2013
القضاء	يرفض	االستماع	إلفادات	معتقلين	تعرضوا	

للتعذيب	بعد	فضيحة	"تعرية	ريحانة

26	يوليو	2013
مؤسسات	حقوقية	تطالب	بان	كي	مون	بالتحرك	

لإلفراج	عن	"ريحانة"

22	أغسطس	2013
العفو	الدولية	تدعو	البحرين	لإلفراج	عن»نفيسة« 

و"ريحانة"...	وتدين	تعرضهما	للتعذيب

18	سبتمبر	2013
تجديد	حبس	نفيسة	العصفور	وريحانة	الموسوي	30 

ً
يوما

29	سبتمبر	2013

الحكم	على	ريحانة	بالسجن	10	سنوات،	وفي	أول	تعليق	
لها:	كل	سنوات	حكمي	ال	تساوي	دمعة	سقطت	من	

عيون	أمهات	الشهداء

29	سبتمبر	2013

المحامي	زين	الدين:	ريحانة	الموسوي	تحاكم	دون	
توفير	الحد	األدني	من	الحماية	والضمانات	القانونية	في	

كل	مراحل	الدعوى

31	يناير	2014
"ريحانة"	في	شهادة	جديدة:	وكيل	النيابة	مهنا	

الشايجي	عذبني	وكتب	إفادة	وأجبرني	على	توقيعها

26	فبراير	2014
القاضي	الظهراني	يرفض	تثبيت	كالم	ريحانة	ويعرض	

عنها،	وريحانة:	تمت	تعريتي	وحسبنا	اهلل	ونعم	الوكيل

29	ابريل	2014

المحكمة	الكبرى	الجنائية	تحكم	بالسجن	5	سنوات	
لريحانة	الموسوي	في	قضية	محاولة	تنفيذ	عمل	

إرهابي	خالل	التجارب	الرسمية	لجولة	سباق	فورموال	1

30	ابريل	2014
"وعد":	الحكم	على	ريحانة	ونفيسة	3باطل	ومسّيس	

لعدم	مالحقة	معذبيهما

29	مايو	2014
محكمة	االستئناف	تؤيد	أحكام	المتهمين	في	"قضية	
االئتالف"	وتخفف	حكم	ريحانة	الموسوي	لـ	3	سنوات



28	أغسطس	2014

قبل	حكم	التمييز	في	31	أغسطس	القادم:	زينب	
قة	برقبة	والدتها	ريحانة:	ماامااا..	ال	أريدك	أن	

ّ
متعل

تذهبي..	ال	أريد	أن	أخرج!

20	ابريل	2016
اإلفراج	عن	المعتقلة	ريحانة	الموسوي	بعد	3	سنوات	

قضتها	في	السجن

5	مايو	2016

ريحانة	الموسوي	تفتح	ملفات	السجن	لـ"مرآة	البحرين":	
ضباط	إماراتيون	حققوا	معي	وشرطيات	أجلسنني	

عارية	أمام	كاميرا	""

6	مايو	2016

ريحانة	الموسوي	تواصل	كشف	ملفات	السجن	لـ"مرآة	
البحرين":	الزمتني	تأتأة	اللسان	وصرت	أرجف	كلما	نادوا	

اسمي	

6	مايو	2016
تصريحات	ريحانة	الموسوي	تثير	غضبا	خليجيا...	
وتساؤالت	بشأن	الدور	اإلماراتي	في	البحرين

6	مايو	2016
	على	تصريحات	ريحانة	الموسوي:	

ً
رئيس	األمن	العام	ردا

مخطط	دنيء	لإلساءة	للبحرين

6	مايو	2016
	على	رئيس	األمن	العام:	تقدمت	

ً
ريحانة	الموسوي	ردا

بشكوى	للتظلمات	منذ	مايو	2013	ولدي	نسخة	منها

6	مايو	2016
أمانة	التظلمات:	شكوى	ريحانة	الموسوي	تم	إحالتها	

لوحدة	التحقيق	الخاصة





النظام	العاري:
لهذا	استهدفت	ريحانة	الموسوي

ألنها ال تنكرس وال تخاف وال تخبئ وجهها عندما تواجه قوات املرتزقة أثناء 

مشاركتها يف املسريات التي تزعج النظام يف العاصمة املنامة ويف املناطق 

املختلفة. ألن لديها من الجرأة ما يجعلها تتقدم وحدها نحو مدرعة تواجه 

املحتجني يف منطقة سرتة، لتلصق عليها صورة الشهيد محمد يعقوب. ألن لديها 

من الصمود ما يجعلها تجلس عىل ركبتيها أمام أرتال من صفوف املرتزقة يف 

منطقة الديه رافعة عالمة الصمود والنرص، فيام كامريا فيديو الداخلية تحاول 

إرعابها برتكيز عدستها عليها، فال تهتز وال تتحرك. ألنها واحدة من الناشطات 

امليدانيات واملسعفات الآليت يعالجن املصابني والجرحى يف كل مكان. ألنها ال 

تكل من العمل وال تستسلم للتعب يف ساحات الخطر املعرض كل يشء فيها 

للموت أو اإلصابة. ألنها تعرضت أكرث من مرة إلصابات بطلقات الشوزن فيام 

هي متارس حقها الطبيعي يف االحتجاج السلمي، لهذا والكثري الذي سنورده 

داخل هذا التقرير، استهدفت ريحانة..

مع	الفورموال..

ففي  الفورموال،  ساحة  إىل  ريحانة  فيها  تذهب  التي  األوىل  املرة  هي  تكن  مل 

العام املايض ذهبت مع 6 فتيات إىل الفورموال يف العام املايض تم اعتقالهن أمام 

املدرجات، العامل كله شهد هتافاتهن االحتجاجية السلمية قبل أن يشهد اعتقالهن، 

لهذا اضطر النظام محرجاً لإلفراج عنهن الحقاً. ومنذ ذلك اليوم صار وجه )ريحانة( 

ومن معها من الفتيات مألوفاً ومعروفاً عند وزارة الداخلية، كذلك أسامءهن. 
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تعلم )ريحانة( بإجراءات الدخول إىل الحلبة، وتعلم من خربة العام املايض أن 

التفتيش سيتضمن متريُر شنط اليد عىل أجهزة، ثُمَّ فتح الشنط وتفتيش داخلِها، 

ثُم املرور عرَب جهاز xry ، ثُم مترير آلٍة حول الجسم كامالً، كان هذا ما حدث 

معهن يف العام املايض، ومن املؤكد أن مثله، إن مل يكن أشد، سيحدث هذا العام 

أيضاً، لذلك ال يعقل أن تحمل معها ريحانة ما ميكن أن يثري الشكوك، مل يكن 

معها غري صوتها وإرادتها يف النضال السلمي.

أيضاً، مل تكن هي املرة األوىل التي تذهب فيها ريحانة إىل الحلبة هذا العام، فقد 

ذهبت وحدها منذ اليوم األول بتاريخ 19 ابريل 2013. هناك أوقفوها وسألوها 

عن سبب حضورها: "ألشاهد الفورموال" أجابت. قالوا لها: شكلك ال يوحي بأنك 

ال.  أم  املتابعات  من  كنت  إن  يحدد  من  أنا  أجابت:  بالفورموال.  املهتامت  من 

أعطتهم البطاقة، وسمح لها بالدخول. 

العصفور(  )نفيسة  ومعها  )ريحانة(  قامت  إبريل،   18 يف  واحد  بيوم  وقبلها 

باالعتصام عند بحر كرباباد، وقد قيدتا يديهام بالـ)هفكري(، وارتدتا )يت شريت( 

عليها صور ناشطني معتقلني، وقد انترشت الصورة التي يرفعن فيها عالمة الصمود.

تخطيط	آخر..

هي تعرف جيداً أنهم يعرفونها، وأنهم يتحينون لها، لهذا لن تجازف بحمل ما هو 

مشبوه عندما ذهبت يف اليوم الثالث واألخري، لكنهم كانوا يخططون ليشء آخر. 

لن يُسمح هذه املرة بوصول )ريحانة( و)نفيسة( إىل داخل الحلبة، يك ال تحرّك 

هتافاتهام االحتجاجية، واعتقالهام غري املربر، الصحافة واإلعالم الغريب كام حدث 

من  بد  ال  كان  املرة  هذه  عنهام،  لإلفراج  السلطة  يضطر  مام  املايض،  العام  يف 

كمشهام من الخارج، يك ال يراهام أحد، ثم تلفيق تهمة وفق سيناريو مختلق ال 

ميكن ألحد إثباته أو نفيه، وهذا ما حدث.

بطاقة  طُلبت  و)نفيسة(،  )ريحانة(  من  كل  إيقاف  تم  الخارجية،  البوابة  عند 
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الهوية، ومنها أُدخلتا إىل غرفة األمن وتم تفتيشهام. أعلنت الداخلية بعد ساعات: 

القبض عىل فتاتني لنيتهام تدبري "عمل إرهايب" يف الفورموال. 

في	مركز	الزالق..

أوقفت كل من )ريحانة( و)نفيسة( يف أمن الفورموال لبعض الوقت، ثم نقلتا إىل 

والتهديد  واإلهانات  الشتم  إىل  املعتقلتان  تعرضت  )الزالق( حيث  مركز رشطة 

والكالم البذيء والحاط بالكرامة. 

)سيد طالل علوي( زوج ريحانة يروي ملرآة البحرين نقالً عن زوجته: " عند البوابة 

وقبل أن يتم اعتقالهام تلقت )ريحانة( و)نفيسة( اتصاالً يفيد بأن هناك مصابني 

يف منطقة )دار كليب( وكانتا بصدد الرتاجع من أجل الذهاب إلسعاف املصابني، 

لكن األمن سبقهام باالعتقال. وقبل انتشار الخرب، اتصل املسعف )محمد شاكر( 

بهاتف )نفيسة(. رشطة املركز أمروا )نفيسة( أن ترد عىل )شاكر( أمامهم، وأن 

تضع الصوت عىل )speaker ( ليسمع الجميع، وكان )شاكر( الذي مل يكن يعلم 

باعتقالهام بعد، يسألهام عن سبب تأخرهام يف الوصول وأين موقعهام ويتحدث 

عن حاالت املصابني، اعتقل )شاكر( بعدها بأيام وألبس قضية جنائية".

في	مركز	الرفاع..

قضت )ريحانة( و)نفيسة( يف مركز الزالق ساعات قبل أن يتم نقلهام إىل مركز 

الرفاع الغريب، وهناك القتا اإلهانات والتعذيب عىل يد الضابط محمد املناعي 

وضابطة تدعى سارة )رمبا تكون هي نفسها سارة موىس معذبة نزيهة سعيد(.

يف املركز تم التحقيق مع املعتقلتني وتم تعذيبها من أجل االعرتاف. "االعرتاف 

مباذا؟" كانتا ترصخان، فيأتيهام الجواب املزيد من الرضب والشتم والتهديد. 

الوقت،  طوال  عاٍل  بصوت  يرصخ  التحقيق  أثناء  املناعي(  )محمد  الضابط 

ويسأل )ريحانة( عن عالقتها بابن أختها وابن خالتها املطلوبني وعالقتها بالوفاق 

فزاد من رضبه وتهديده  )ريحانة( معه،  ارتفعت حدة صوت  واالئتالف، وهنا 

ووعيده، وقام برسد تفاصيل كاملة عن تحركاتها وتحركات صديقاتها أيضاً: نحن 
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نعرف أن صديقتك )...( التي تعرضت سيارتها للتلف يف منطقة )....( قد أصلحت 

سيارتها يف كراج )....(. نحن نعرف كل يشء عنكم. ثم سألها: ملاذا تذهبون إىل 

البحر كثرياً؟ ما الذي تنتظرونه أن يصل إليكم؟ اعرتيف. أجابت: أنا من منطقة 

سفالة، وهذا البحر قريب من بيتنا، وأذهب له باستمرار مع صديقايت. 

تذكر ريحانة لزوجها أن رصاخ )املناعي( كان يضج يف كل املركز، حتى إن أحد 

املسؤولني كام يبدو، وكان يرتدي ثوباً وغرتة، جاء له وقال له: "ليش تصارخ، إذا 

عليهم قضية ودهم الجهات املختصة، وإذا ما عليهم يش مهم خالص، ال تقعد 

تصارخ".

المعذبة	سارة..

عن  فضالً  الحياء،  من  انسالخاً  أكرث  يكون  أن  لتعذيبها  أرادت  سارة،  الضابطة 

األنوثة. فاملرأة حني تتجرد من إحساسها تتجرد من كل يشء، وتصري تفاخر مبا 

يخدش الحياء ومبا يجردها من إنسانيتها. 

هذه املعذبة أجربت ريحانة عىل التعري متاماً، ثم الوقوف ملدة نصف ساعة يف 

غرفة )أو حامم(، مبارشة أمام الباب الذي تم فتحه بزاوية معينة، بحيث ميكن 

ملن مير أن يلمح )ريحانة( عارية، ومنعت أن تقوم بأية حركة تحاول فيها مواراة 

نفسها عندما مير أحد. تكرر هذا املشهد القذر مرتني. 

كانت األمور تسري باتجاه اإلفراج عن )ريحانة( و)نفيسة( فـ"النية" التي أطلقتها 

الداخلية يف ترصيحها "بتدبري عمل إرهايب" ليست تثبت شيئا ومل يكن مع أي 

يقول  ريحانة  زوج  علوي(  طالل  )سيد  "النية".  هذه  يثبت  مادي  دليل  منهام 

ملرآة البحرين: "اتصلوا يب من املركز وقالوا يل تعال سنفرج عن زوجتك، وأحرض 

أثناء  متزيقها  تم  قد  )ريحانة(  عباءة  أن  فهمت  أخرى.  كتف  عباءة  لها  معك 

أن  يبدو  لكن  ستخرج".  أنها  املهم  يهم،  ال  التعذيب،  بسبب  أو  عليها  القبض 

"ذهبت  علوي(:  )سيد طالل  يكمل  وقلبته.  الخط،  أخرى دخلت عىل  نية  مثة 

صباحاً وقدمت نفيس ألحد رجال األمن هناك، ذهب وعاد يل آخر، وعندما تأكد 

أنني زوج )ريحانة( أخذ هاتفي مبارشة وأخذين للتحقيق. طوال 3 ساعات وهو 
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يفتش يف هاتفي ويحقق معي عن عالقتي بريحانة )؟!!( وعن تحركاتها وعالقاتها 

ومشاركاتها ثم اخرجوين بدونها".

في	التحقيقات..

من مركز الرفاع تم نقل )ريحانة( و)نفيسة( إىل التحقيقات، وهناك قضتا أكرث 

من 24 ساعة، مبجرد وصولهام تم وضع كل منهام يف غرفة منفصلة وتّم تعصيب 

أعينهام بشدة، تصف )ريحانة( األمل الشديد الذي تسببت فيه العصابة وبقاءها 

)ريحانة(  كانت  أطرافها.  تجمد  أن  كادت  شديدة  برودة  وسط  يوم  من  ألكرث 

يصم  وكان رصاخهم  جداً  قريبة  مسافة  من  أذنها  يف  املحققني  بأصوات  تشعر 

آذانها. بلهجات درع الجزيرة:اماراتية وسعودية وبحرينية، وعندما تجيب عىل 

أي من أسئلتهم بإجابة ال أعرف كان رصاخهم يعلو يف إذنها ويقوم أحدهم بفرك 

حذائه عىل قدمها، أو يدفعها بقوة ليصطدم رأسها بالجدار، أو يركلها عند وركها 

برفسه قوية توقعها أرضاً حتى أغمي عليها. 

التعذيب  وبدأ  بالكهرباء،  باسالك موصلة  )ريحانة(  يدي  بتوثيق  املعذبون  قام 

النفيس. أحدهم يقول: ها أشغل؟ اآلخر يجيبه: ال ال ما تشد بتموت. األول بعد 

إنت  مايل شغل  أنا  ماتت  إذا  بس  الثاين:  با شغل.  أنا  فايدة  مايف  فرتة: خالص 

تتحمل املسؤولية. شعرت )ريحانة( أنها وصلت إىل حافة موت حقيقي.

التخطيط  لها.  التي حيكت  األوىل  بالرواية  أن تعرتف  التحقيقات كان عليها  يف 

التي عليها أن تقولها يف  الرواية  الفورموال. تم تلقينها  للقيام بعمل تفجريي يف 

النيابة العامة، وأمرت بأن تكررها مرات مع الرضب عىل رأسها يف حال الخطأ. 

تم تهديدها أنه سيتم إحضار ابنها حسني )16 عاما( وتعذيبه أمامها يف حال مل 

تعرتف. وكانوا يقولون لها: اآلن اآلن سنحرضه ونريك ماذا نفعل به. هو عندنا 

اآلن، ثم يسمعونها صوت أقدام يتم إدخالها، فتنهار بالكامل.

هنا،  قلناه  عام  النيابة  يف  اعرتافك  غريت  إذا  ووعيده:  تهديده  املحقق  يكمل 

سرنجعك إىل هنا، وستالقني تعذيب غري، ولن تخرجي من هنا إال وأنت حامل".
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في	النيابة..

انهيار كامل بعد أكرث من 24 ساعة  العامة يف حالة  النيابة  تؤخذ )نفيسة( إىل 

قضتها يف التحقيقات بال نوم وال غذاء ووسط تعذيب مهلك. يف النيابة يحقق 

معها )فهد البوعينني( 3 ساعات كاملة قبل دخول املحامي، تحاول )ريحانة( أن 

ترشح له ما تعرضت له يف مركز الرشطة والتحقيقات. تجده ال يختلف قسوة 

عمن سبقوه يف التحقيق معها. تستسلم، مل تعد )ريحانة( تبدي أية مقاومة، ومل 

تكن لديها القوة الجسدية لذلك أصالً. وصفها املحامي بأنها "يف حالة يرىث لها من 

التعب واالنهيار".أخذت تتلو ما أرادوه من اعرتافات.

بعد االنتهاء من النيابة، يُسمح لها باالتصال ألهلها لتقول لهم: سأخرج من النيابة 

العامة اآلن وسأُنقل إىل مركز مدينة عييس. تنتهي املكاملة. 

التحقيقات	مرة	أخرى..

تغيري  به  أُريد  جديد  طبخ  مثة  النيابة،  يف  االعرتافات  أخذ  عند  األمر  ينته  مل 

السيناريو وإدخال أسامء جديدة. مل تعد املسألة "التخطيط للقيام بعمل إرهايب 

بعد  األسامء.  من  عدد  أكرب  لتشمل  تتسع  أن  للدائرة  أُريد  لقد  الفورموال"،  يف 

أسبوعني يتم أخذ )ريحانة( مرة أخرى إىل التحقيقات. هذه املرة لوحدها بدون 

)نفيسة(. تُسأل عن عالقتها بكل من )هشام الصباغ( و)ناجي فتيل( ومعتقيل 

مهزة، تنفي أن تكون لها عالقة، تُسأل عن عالقتها ب14 فرباير والوفاق واإلئتالف. 

تنفي. تُسأل عن عالقتها ببعض الناشطني مثل سيد هادي املوسوي، تنفي. يتم 

فك العصابة من عينها، لتشاهد أمامها 7 مقنعني يعرضون عليها صوراً ملطلوبني: 

هل تعرفني هذا؟ هذا؟ وهذا... وكانت كل إجابة نفي تعني املزيد من اإلهانات 

الرسايا؟ مل  تعرفني  ما  الرسايا،  تعرفينهم؟ هذلني مال  ما  فيها:  والرضب. رصخوا 

تكن )ريحانة( قد سمعت عن هذا اليشء من قبل فأجابت برباءة: أعرف )رسايا( 

سار فقط. استشاط أحدهم وركلها يف بطنها معتربا ردها استهزاء. يسألونها ماذا 

تعطيكم الوفاق؟ ومن أين تحصلون عىل األدوية؟

إيران والعراق. وقالوا  تواريخ سفرها إىل  )ريحانة( مبعلومات عن  يتم مواجهة 
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لها إنك من هناك تزحفني إىل لبنان لتتدريب عىل املتفجرات والسالح. مييل عليها 

اعرتافا جديد هذه املرة، تنصعق )ريحانة( بتهمة الخلية، تنقل لزوجها: "كنت 

أعلم أنهم سيعتقلوين من الفورموال كام فعلوا العام املايض، مل أتوقع أن يتجاوز 

الفورموال إىل كل هذا؟ كيف  األمر ساعات ويفرج عنا، كيف حولوا ذهابنا إىل 

حولوها إىل قضية إرهاب وتفجري، واآلن خلية ارهابية!!!"

النيابة	مرة	أخرى..

يف املرة الثانية التي أخذت فيها )ريحانة( للنيابة، تجد املحقق أكرث إنسانية من 

السابق، يسألها فتقول له: تريد أن تسمع الحقيقة أم ما يريدونه مني؟ يقول لها: 

ما تريدين أنت أن تقوليه. فتقول كل يشء. يُكتب املحرض. ينتهي التحقيق. تُعاد 

إىل مركز رشطة مدينة عيىس. 

وتتفاجأ  اإلرهابية،  )بونارص(  بخلية  يسمى  عام  الداخلية  وزارة  وتعلن  أسابيع 

بالتورط  املتهمة  الوحيدة  املرأة  )ريحانة( هي  الخلية،  اسمها يف  بزج  )ريحانة( 

فيام يسمى يالخلية اإلرهابية، التي جمعت يف سلّة واحدة تصانيف وأسامء من 

الناشطني املختلفني الذين تم اعتقالهم مؤخراً.

في	المحكمة..

إىل  الدخول  املتهمني من  أهايل  الخلية، مينع  األوىل ملتهمي  املحاكمة  يف جلسة 

قاعة املحكمة، ومتنع الصحافة واإلعالم ومنظامت حقوق اإلنسان، ال يُسمح لغري 

املحامني بالدخول. القايض )عيل الظهراين( الذي سبق وحاكم املتهمني يف محاكم 

السالمة الوطنية، كام توىل الحكم عىل الرموز، ظل طوال جلسة املحاكمة يستهزئ 

باملحامني واملتهمني يف قاعة املحكمة، ومل يؤثر فيه ما كشف عنه الحقوقي )ناجي 

فتيل( من فضيحة آثار التعذيب املخبوءة تحت قميصه، ومل تحرك رجولته وال 

مشاعره )ريحانة( وهي تروي أمام الجميع قصة تعريتها يف مركز رشطة الرفاع، 

وضحك حني بىك جميع الحضور تأثراً.

	تاريخ	النشر: 13	يوليو	2013





3	حكايات	كئيبة	من	داخل	السجن:
نفيسة،	نادية،	ريحانة

3 من املعتقالت يقمن يف زنزانة واحدة: نفيسة العصفور، ونادية عيل يوسف، 

وريحانة املوسوي، تواجه كل واحدة منهن تهمة مل تتخيلها يوماً ولو علـى 

سبيل التندر، لكنهن فجأة وجدن أنفسهن هكذا، متهامت محاكامت بقضايا 

أمنية و)إرهابية(.

لألمانة، ال تشتيك معتقالت مركز رشطة مدينة عيىس من سوء املعاملة داخل 

املعتقل. لكنّهن يعشن وضعاً نفسياً صعباً، يجعل بعضهن يف انهيار شبه تام، 

يهّدد سالمتهن.

نفيسة	العصفور

من  مستمرة  شبه  حالة  ومقلقة،  صعبة  نفسية  حالة  فرتة  منذ  نفيسة  تعيش 

السباب  من  سيل  توجه  إال رصاخاً،  تتكلّم  ال  تكاد  الهياج،  إىل  أقرب  العصبية، 

والشتائم لكل يشء، حتى لزميالتها يف الغرفة أحياناً، وتتكّرر عندها حاالت اإلغامء.

الخزانة  بعنف  ركلت  قد  كانت  مجبسة،  بقدم  اآلن  عاماً(   31( نفيسة  تتحرّك 

الحديدية )اللوكر( أثناء نوبة من نوبات سخطها، تورّمت بشكل كبري، ورفضت 

الذهاب إىل طبيب القلعة، وبقت هكذا حتى زاد نفخها وأملها ومل تعد قادرة عىل 

الحركة بسببها، اتضح فيام بعد أن الركلة تسببت برشخ يف العظم. متت معالجتها 

ووضعت لها جبرية، لكن نفيسة كام يبدو ليست بحاجة ملا يجرب عظم جسدها 

املرشوخ، بل نفسيتها املرشوخة قهراً.
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نفيسة التي ذهبت ملامرسة االحتجاج السلمي عند حلبة الفورموال يف 18 ابريل 

2013، ها هي تواجه اليوم تهمة االنتامء إىل خلية إرهابية بهدف قلب النظام، 

فكيف ال ينرشخ كل يشء فيها، وكيف ال تصاب حتى يف عقلها، ال يف أعصابها فقط.

كانت نفيسة قد تعالجت فيام سبق من ورم خبيث يف الثدي، يبدو أن الحالة النفسية 

التي تعيشها مؤخراً قد أثّرت عىل صحتها بشكل عام، وبدأت تشعر ببوادر عودة 

للمرض. ترفض نفيسة الذهاب ألي طبيب من طرف الداخلية، وترفض الذهاب إىل 

عيادة القلعة، وتطلب عرضها عىل طبيب مختص يف مستشفى السلامنية، وال تزال 

إدارة السجن ترفض أخذها لهناك. وهذا ما يجعلها أكرث توتراً وأكرث عصبية داخل 

السجن، ومثة خوف من تعرضها النهيار مجهولة عواقبه، مامل يتدرارك.

نادية	علي	يوسف

تعاين نادية من وضع إنساين منهك وثقيل. فهي تحمل جسداً أثقله الحمل الذي 

وصل أسابيعه األخرية، وقلباً يثقله غياب زوج قابع هو اآلخر خلف القضبان. ال 

أحد قادر عىل أن يخّفف عنها أي من حمليها الثقيلني. ال تستطيع نادية التواصل 

مع زوجها وهي أحوج ما تكون إليه يف هذه الفرتة بالذات لو كانت يف وضعها 

أسوأ حاالتها  تعيش  لذلك هي  االستثنايئ،  الوضع  بها يف هذا  الطبيعي، فكيف 

النفسية، وال تتصل بأهلها إال قليالً حسب ما تنقل رفيقات زنزانتها.

كأنها جانية بائسة، تنتظر نادية قريباً أن تضع مولودها يف ظلمة السجن، تضعه 

بعيداً عن فرحة األهل وحفاوة األصدقاء، وفوق كل هذا، بعيداً عن عزوة الزوج. 

بني  منطقة  يف  تفتيش  بنقطة   ،2013 يونيو   2 يف  مرت  أنها  النكراء،  جرميتها 

منتسبيها،  استهدف  انفجارا  الداخلية  إعالن  بعد  حينها  محارصة  كانت  جمرة، 

وكانت نادية للتو قد علمت باعتقال زوجها )عبد عيل يوسف صالح(. عند نقطة 

أن  إال  منه  كان  فام  عليه،  فردت  وشتمها،  اإلهانة  لها  أحدهم  وجه  التفتيش 

استوىل عىل بطاقة هويتها. عندما ذهبت الستالم بطاقتها من مركز رشطة البديع 

احتوشتها رشطيتان وقامتا برضبها وشتمها ثم اعتقالها، قبل أن توجه لها النيابة 

العامة تهمة التعدي عىل قوات األمن بالسب وركل ضابطة األمن يف بطنها )!(. 



21

فيام أظهر فيديو نرش عىل مواقع التواصل االجتامعي نادية وهي مكبلة األيدي 

يف مستشفى السلامنية، نقلت إليها بعد تردي حالتها الصحية.

تعيش نادية اآلن كآبة تخيم عليها معظم الوقت، تنتابها حاالت من الرصاخ واإلغامء، 

يخىش أن تتحول لكآبة مرضية، خاصة مع نهاية أشهر الحمل الثقيلة، وقلق اقرتاب موعد 

الوالدة، ووسط صمت حقوقي ثقيل، عن انتهاكات اإلنسان املهدورة يف البحرين.

ريحانة	الموسوي

تبدو ريحانة املوسوي )37 سنة( هي األكرث تحمالً بني رفيقاتها يف الزنزانة، لكنها 

ليست أفضل وضعاً بالطبع. طبيعتها الهادئة تعينها عىل التأقلم مع الوضع الذي 

تعيشه بكثري من األمل املكتوم. تحاول التخفيف عن كآبة رفيقاتها لكنها ال تنجح 

يف كثري من األحيان، فهي ليست معالجة نفسية. تحاول أن تتواصل بشكل إيجايب 

بعد  خاصة  السجانات،  من  جيدة  مبعاملة  وتحظى  السجن  داخل  الجميع  مع 

انتشار قضية تعريتها والتحقيق معها حول ذلك.

مل تتوقع ريحانة عندما ذهبت مع نفيسة لحلبة الفورموال، وتم اعتقالهام عند 

البوابة يف الخارج بتهمة التجمهر، أن قضيتهام ستتطور، يف ملح من البرص وغياب 

من الحقيقة، إىل قضية االنتامء إىل خلية إرهابية. ال تزال ريحانة ال تستوعب كيف 

تحّول التجمهر لهذه التهمة الخيالية، وكيف ميكن ملن يراها ويعرف هدوءها أن 

ينسب لها تهمة ال تنسجم حتى مع شخصيتها، ولو عىل سبيل التلفيق.

عىل جسد ريحانة، ظهرت مؤخراً بثوراً مدببة حمراء، انترشت يف يديها ورجليها، ال أحد 

يعرف حتى اآلن ما هي وما سببها، تم عرضها عىل الطبيب الذي عمل لها تحاليل، حتى 

اآلن مل تصل النتيجة. الجو الكئيب الذي تعيشه ريحانة مع رفيقتيها، والذي يُخىش من 

كونه بداية كآبة مرضية، يؤثر سلبياً عىل نفسيتها، ويخىش من أن يصلها أيضاً.

فجأة، ووجدن  املعتقل  يف  أنفسهن  ثالث، وجدن  نساء  من حكايا  ذلك جانب 

أنفسهن متهامت فجأة، وجدن أنفسهن جانيات فجأة، وينتظرن أحكاماً يُستثنى 

منها املجرمون، ويحاكم بها أصحاب الرأي وحدهم. هذه ليست فجأة.

	تاريخ	النشر: 16	أغسطس	2013





زوج	ريحانة	الموسوي:
لف	قطني	كانت	ترتديه	نفيسة	استدلت	به	المحكمة	

على	تخطيطها	لتفجير	قنبلة

املوسوي، إن زوجته "مل تستغرب  املعتقلة ريحانة  قال سيد طالل علوي، زوج 

 5 بالسجن   )2014 نيسان  أبريل/   29( الثالثاء  أمس  بحقها  الذي صدر  الحكم 

سنوات يف "قضية فورموال واحد، والذي رفع عدد سنوات حبسها إىل 10".

الترصيح  بعد  "بدا ذلك واضحاً  البحرين"،  "مرآة  إىل  وأوضح علوي، يف ترصيح 

أن  املخطط، علامً  الحسن( عن  )اللواء طارق  العام  األمن  رئيس  به  أدىل  الذي 

القضية ال يوجد بها مستمسك مادي وال اتصاالت مشبوهة عدى اللف القطني 

حسب ما تقول الداخلية".

وأضاف "حتى الرشطيات اللوايت أوقفن كل من ريحانة ونفيسة وقمن بتفتيشهم 

تفتيشاً دقيقاً يف الحلبة، شهدن يف املحكمة بأنه ال يوجد لديهم أي دليل عىل نية 

بالقيام بعملية تفجري وفق ما ورد،  كل من ريحانة واملعتقلة نفيسة العصفور 

وأنهن مل يرين أكرث من اللف القطني الذي كانت ترتديه نفيسة، ومل تكن تعلم 

ريحانة عنه وال عالقة لها به، وال نعرف كيف ميكن أن يتحّول اللف القطني إىل 

تخطيط لتفجري قنبلة وفق زعم الداخلية".

وإذ أكد علوي أن "هناك شاهدا واحداً فقط يعمل يف الداخلية شهد أنه سمع 

املتهمني يعرتفون"، استنكر اعتامد املحكمة يف تثبيت اإلدانة عىل شاهد إثبات 

إنه تم  للقايض  الرغم من أن ريحانة قالت  بأنه "سمعهم يعرتفون، عىل  واحد 

تعذيبها ونزع اعرتافاتها تحت التعذيب لكن القايض رفض األخذ بشهادتها".

وذكر إنه "عندما وّجه املحامي إىل الرشطي الشاهد سؤال: هل تعرف نفيسة و 

ريحانة؟ اتضح أنه ال يعرفهام وال يفرق بينهام" الفتا إىل "أن القايض الذي وجد 

ذلك محرجاً قام بتوبيخه عىل الفور وأمره أن يخترص اإلجابة بأن يقول نعم أو 

ال أو مصدر رّسي فقط".
	تاريخ	النشر: 30	أبريل	2014





عشية	انتهاء	محكوميتها..	زوج	ريحانة	الموسوي:
كلنا	أيتام	ريحانة..	تعريتها	أبكتني	وحزن	ابني	أعجزني	

وابعاد	طفلتي	أشعرني	بالذنب

منذ اعتقلت، وأنت أدرى بالسبب

كّل الليايل السود تسقط يف أغانينا ضحية

و الضوء يرشب ليل أحزاين وسجني

فتعال، ما زالت لقصتنا بقية!

محمود درويش

امسك نََفَسك قبل القراءة، فام سيأيت ليست قصة من نسج خيال إثارة العواطف، 

وال مكان للتضخيم الدرامي فيها، إنها تحيك بايجاز مقل، وضع عائلة بحرينية 

غابت عنها األم منذ 3 سنوات، وتركت عند هذا الغياب االضطراري طفلة عمرها 

3 سنوات، وصبي مراهق يف الثانية عرش من عمره، ومراهق ثالث يف الخامسة 

عرش من عمره، وزوج مقيّد بدوام عمل طويل وفقد عصيب. إنها عائلة املعتقلة 

ريحانة املوسوي.

غداً 20 إبريل 2016 تنهي ريحانة مدة محكوميتها، تعود أخرياً إىل عائلتها لتجد 

أعامر أطفالها قد قفزت 3 سنوات دفعة واحدة هكذا: زينب 6 سنوات، عبدالله 

ثقال  بسنوات  أكرب  علوي  سيد طالل  وزوجها  وهي  سنة،   18 سنة، حسني   15

عجاف.

"ريحانة هي املرأة الوحيدة التي دخلت السجن ومل تخرج إال بعد ثالث سنوات 

وهي أكرب مدة قضتها امرأة بحرينية عىل خلفية قضايا سياسية بشكل متواصل، 
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وأكرث امرأة صدر بحقها حكامً يف املحاكم املدنية ) 10 سنوات(، قبل أن تخفف 

يف التمييز إىل 5 سنوات بتهمة )خلية االئتالف(، وبقت مسجونة قرابة العامني 

حتى أسقطت عنها قضية )الفورموال( التي كانت محكومة بها ملدة عامني" يقول 

سيد طالل.

غداً فقط ميكن لريحانة وعائلتها أن يتعانقوا طويالً، أن يشّم كل منهم ريح اآلخر، 

أن يسكنوا يف دفء حضن غري مراقب وال محارص وال معزول، أن يتنفسوا عميقاً، 

فمنذ عامني مل يُسمح لهم بااللتقاء إال عرب حاجز زجاجي يقطع وال يصل، تتعانق 

منهم  كل  يغادر  قاسية،  فتحات  عرب  فقط  فقط  الباردة  األصابع  أطراف  خالله 

منكساً رأس لوعته وحرمانه.

ستخرج ريحانة غداً وهي قلقة عىل رفيقتها يف الزنزانة "زينب الخواجة" وابنها 

"هادي"، فقد كانت هي من تقوم باالعتناء بطفلها عندما تحتاج زينب الذهاب 

ابنها عند أحد  العيادة أو دخول الحامم أو االستحامم، ال تأمن زينب ترك  إىل 

آخر غري ريحانة، اآلن تحمل ريحانة هّم ترك زينب لوحدها مع طفلها يف مكان 

غري مناسب لنشأة األطفال، وتتمنى أن يخىل سبيل زينب بأرسع وقت مراعاة 

لوضعها اإلنساين مع طفلها.

سيد طالل علوي يروي لـ»مرآة البحرين« بأمل شديد كيف قضت عائلة ريحانة 

هذه السنوات الثالث؟ وأكرث ما أثر فيه من اعتقال ريحانة؟ وأصعب املواقف 

التي مرت عليه وأطفالهام؟ ومدى تأثري غياب ريحانة عىل عائلتها؟ وكيف حاول 

أن يقوم بدور األم واألب معاً؟ وكيف يستعد اآلن الستقبال ريحانة..

أبكي	كلما	ذكرت	حادثة	تعرية	ريحانة

يقول سيد طالل علوي: قضية تعرية ريحانة هي أكرث ما أثّر يّف. يؤذيني نفسياً 

مجرد ذكر هذه الحادثة سواء يف مكان عام أو خاص. أبيك يف كل مرة أسمعها. 

إنها عريض. ورغم أن من قمن بتعريتها هن من الرشطة النسائية يف مركز الرفاع 

الغريب، إال أن الباب ترك مفتوحاً ملن مير ومن يعرب. مل يكن هذا فقط بل تعرضت 

أثناء التحقيقات للتحرش بالكلامت واللمس إضافة إىل الرضب والركل والدفع إىل 
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الجدار وأشياء ال أستطيع البوح بها. لقد أخربتني ريحانة بذلك يف أول لقاء يل 

معها بعد 3 أسابيع من اعتقالها وكانت يف حال شديدة من االنهيار.

يكمل علوي: مل يُتخذ أي إجراء حول هذا املوضوع، يف املحكمة مل يوثق القايض 

القضية كام ذكرتها ريحانة، واكتفى بتوثيقها تحت مسمى "إيذاء نفيس"! رغم 

أن لديها أسامء من قمن بتعريتها. لجأُت إىل لجنة التظلامت التي يرأسها عبدالله 

الدرازي، وبعثت بنسخ إىل املحامي وجمعية الوفاق. مل نتمكن من فعل يشء. 

وأقويها يك تتجاوز األمر، وكنت أؤكد  مل يكن بيدي أكرث من أن أدعمها نفسياً 

لها أنني فخور بها وأن ما حدث لها بعني الله وأنني لن أتخىل عنها مهام حدث 

وسأكون إىل جانبها دوماً.

يردف علوي: بعد اعتقالها مبارشة قابلتها يف مركز الرفاع ملدة دقيقة ونصف كانت 

متعبة جداً ومرهقة، كانت تهمتها فقط التجمهر، حتى إن الضباط هناك أخربوين 

بذلك، فسألتهم إن كان هناك تعهد أو أي يشء ليك يطلق رساحها فأخربوين أنها 

ستؤخذ إىل النيابة وهناك سيتقرر اإلفراج عنها أو عدمه.

يف اليوم التايل ذهبت إىل النيابة لكن مل يأتوا بها، بعدها عرفت أنهم أخذوها إىل 

التحقيقات، وهنا أدركت أن املسألة ستطول، وأن املوضوع ليس تجمهرا فقط 

كام أخربت، بقت يومني يف التحقيقات بعدها تلقيت اتصاال منها قالت يل بأنها 

ستؤخذ إىل النيابة العامة، ثم مل أرها إال بعد حوايل 20 يوماً. اتصلت مرة واحدة 

قالت إنها يف مركز مدينة عيىس وبعدها مل نسمعها أو نقابلها. تفاجأنا فيام بعد 

بتحول قضية التجمهر إىل تفجري وخلية!

التاجر توىل  لقد ظلت ريحانة حوايل سبعة أشهر بدون محام. املحامي محمد 

قضيتها وكان املحامي عبدالله زين الدين يحرض الجلسات، مل يكن مسموحا لها 

بلقاء محاميها وال حتى توكيله. حتى حكم عليها بالسجن خمس سنوات، كان 

من الطبيعي أخذها إىل االستئناف واالستئناف يجب أن يتقدم به محامي موكل 

من قبل ريحانة. يف هذه املرحلة ساعدت املالزم "شمة سبت" يف توكيل محام 
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لها، وكانت متعجبة كيف مل يوكل لها محام طيلة 7 شهور، وكيف صدر الحكم 

وهي بال محام.

يف االستئناف خفض الحكم يف قضيتها الخاصة بـ)خلية االئتالف( من خمس إىل 

3 سنوات وبقيت قضية )الفورموال( خمس سنوات فأصبح حكمها 8 سنوات، ثم 

أسقطت قضية الفورميال وبقي حكم الثالث السنوات.

	من	الكالم
ً
في	الزيارة:	الدموع	بدال

يكمل علوي: احتاجت ريحانة شهرين حتى تستعيد قوتها بعد الحادثة البشعة 

التي تعرضت لها يف مركز الرفاع، حرصُت عىل حضور جميع جلسات املحكمة 

حتى وإن منعوين من الدخول أجلس يف الخارج أنتظر، كل الزيارات كنت حارضا 

معها، أول الحارضين وآخر املغادرين، كنت متواجدا معها يف كل الزيارات، ولها 

اتصاالت يومني يف األسبوع، مل أتركها أبداً.

بعد أن صدر الحكم عليها بالسجن 10 سنوات، سألتني إن كنت أرغب يف الزواج 

بأخرى وأنها لن متانع ذلك، خاصة أن لدي ثالثة أطفال ويحتاجون من يرعاهم، 

أجبتها : مستحيل!! حياتنا سنكملها معاً أنت وأنا وأوالدنا. ال أحد غريك مكانك.

ريحانة محبوبة جدا يف السجن، هي بطبعها هادئة جداً وال تتدخل يف شئون 

اآلخرين وهذا ما يجعلهم يرتاحون لها. وقد شاركت منذ أيام يف مسابقة القرآن 

مرض  عندهم  انترش  عندما  تعبت  نفسيتها  التجويد.  يف  األوىل  باملرتبة  وفازت 

املستشفى، أصبحت  إىل  فنقلت  أصابها تشنج عدة مرات  الوبايئ، كذلك  الكبد 

التشنج تصبيها بني فرتة وفرتة، هي مل تشُك من أي مرض قبل دخولها  نوبات 

احتاجت  نظرها  فحض  بعد  ضعيفا،  نظرها  أصبح  اعتقالها  بداية  ويف  السجن، 

فيها  تلبس  التي  األوىل  املرة  وكانت  إليها  وأدخلتها  لها  برشائها  فقمت  لنظارة 

نظارة طبية. لقد تلقت رضبا كثيفا عىل أذنها. أنا اعتقد بأن ريحانة تخفي عني 

بعض األمور التي تعاين منها أحيانا يك ال تقلقني، كنت دامئا أقول لها إننا نحبك 

وأن الناس كلها تحبك وسرتين أن هناك الكثريين ينتظرون خروجك من السجن، 
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ولو تسمح إدارة السجن بالزيارة لرأيت العدد الكبري الذي سيأيت لزيارتك، كنت 

كنت احاول تشجيعها وتقوية عزميتها.

لقد بكت ريحانة يف أول اعتقالها فقط، لكن بعدها صارت تعاين من االكتئاب 

فكنا نجلس معها يف بعض الزيارات دون أي كلمة منها فقط دموعها تتساقط 

تحادثني يف  كانت  قريب،  استمرت معها حتى وقت  الحالة  عىل خديها، هذه 

الهاتف بعد الزيارة وتعتذر عام بدر منها. لقد تحسنت نفسية ريحانة كثرياً مع 

اقرتاب خروجها من السجن.

حسين	في	غياب	األم:	ال	شيء	يستحق

ابني األكرب حسني كان متعلقا بوالدته كثريا، كان مالزما لها يف كل مكان تذهب 

إليه، وتأثر باعتقالها كثرياً. تزامنت فرتة اعتقال ريحانة مع االمتحانات النهائية 

ألبنايئ، أجلست أوالدي حسني وعبدالله قلت لهم: لديكم أم تفخرون بها، لقد 

أجل  من  ندعمها  أن  وعلينا  ومستقبلكم،  الوطن  مستقبل  أجل  من  اعتقلت 

تحقيق هدفها هذا. كيف؟ عندما نحمل لها شهادات النجاح يف الزيارة ستشعر 

أنها نجحت يف املهمة التي خرجت من أجلها. قلت لهم يجب علينا كعائلة أن ال 

يتخىل طرف عن اآلخر، علينا أن نبذل مجهوداً أكرب حتى نتخطى هذه املرحلة، 

كنت أريدهم فقط أن ينجحوا يف دراستهم لنتجاوز هذه الفرتة بالذات، عىل أن 

أستطيع ترتيب أموري يف فرتة العطلة الصيفية.  

كان أبنايئ معتمدين عىل أنفسهم يف الدراسة، لكن حسني ونظراً لتعلقه الشديد 

بوالدته، تراجع مستواه الدرايس كثريا بعد اعتقالها، كنت أحاول أن أدعمه لكن 

مل يكن لدي الوقت لذلك. أنا أعمل يف بتلكو وأجد صعوبة يف الذهاب ملتابعة 

أبنايئ يف املدرسة، إجازيت يوم الجمعة فقط وهذا يشكل صعوبة يل. عندما أعود 

من العمل أبدأ يف عمل البيت أقوم بالغسل والتنظيف، أغسل مالبسهم، أكوي ، 

أنظف. وبشكل يومي أقوم بإيصالهم إىل مدارسهم وإرجاعهم.

رمبا من حسن حظي أنني أسكن يف الطابق العلوي لبيت والدي. عندما أكون 

خارج املنزل يجلسون مع والديت وأختي. والديت أصبحت مبثابة والدتهم، حتى إن 
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ابنتى الصغرية زينب تناديها بـ " أماه" وكذلك ابني عبدالله، صارت أمي قريبة 

جدا من أوالدي.

أنا من يقوم بتنظيف شقتي، حاولت كل من أمي وأختي معي كثرياً لكن مل أقبل 

أن يساعدوين، يكفيهم أنهم يقومون بتوفري الطعام يل وألطفايل وتهيئة املكان لنا 

فهم امللجأ لهم. طوال اليوم أطفايل يف الطابق السفيل، فقط عندما يحني موعد 

وابني عبدالله وحسني  تنام مع عمتها،  الصغرية  ابنتي  للشقة،  نومهم يذهبون 

ينامان معي بالشقة.

ابني حسني كان مير بفرتة املراهقة ما جعل وضعه أكرث صعوبة. كان يحتاج من 

أمتكن  أتقرب منه، مل  أتعامل معه كصديق  أن  يسمعه ويلبي مطالبه، حاولت 

من الرتكيز عىل كل الجوانب، لقد كان همي دراسته أوالً. ابني حسني قليال ما 

كان يخرج، يتصف بالهدوء والصمت. بداية اعتقال والدته كان يتكلم كثريا عنها، 

أن  يجب  املركز،  إىل  أنا سأذهب  يقول يل: "خالص  عندما  ليالً  به  أتفاجأ  كنت 

أخرجها من السجن، لن أترك أمي يف السجن"، كنت أهدئه وأقول له: "بابا هي 

يف املركز ليس بيدي وال بيدك عمل يشء لها، هي ليست كفالة مادية ندفعها 

وينتهي األمر". بعدها صار مييل إىل الصمت والعزلة.

ظل حسني مهموما دامئا، قليل الخروج من املنزل، وعندما أحاول التحدث معه 

يصبح مبزاج عصبي جداً. بسبب غياب والدته يشعر بفراغ كبري، يفرغ طاقته مع 

أخوته، يتعارك معهم، ويثري املشاكل معهم ومعي، وكأنه يريد أن يفرغ غضبه 

العتقال والدته فينا، أتفهم شعوره. بالنسبة يل األهم هو انتظامه يف الدراسة، مل 

اهتم بيشء آخر، أنا يجب أن أكون الداعم لهم األم واألب.

يف إحدى املرات وقبل حوايل عامني تعرض إىل تشنج رغم أنه ال يشكو من أي 

مرض. يومها مل يتناول طعام الغداء، كان يستعد للخروج من املنزل مع صديقه، 

وقف ليغري مالبسه، كان معه صديقه، فجأة سمعت وكأن هناك يشء قد وقع 

عىل  ممدا  فرأيته  الباب  فتحت  أرسعت  صديقه،  رصاخ  وسمعت  األرض،  عىل 

متاما، وشعرت  انهرت  لحظتها  لسانه،  يعض  وكان  يرتعش،  كان جسمه  األرض، 
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كنت  نفيس،  أمتالك  مل  لحظتها  ظهري،  يف  إصابتي  رغم  حملته  انتهيت،  بأنني 

أرصخ بال حواس أناديه: حسني حسني، أخذته إىل املستشفى، الحمد لله كانت 

مرة واحدة فقط، وهو اآلن يداوم عىل رشب الدواء منذ عامني.

عندما حملت ابني أحسست أنه ضاع من يدي، كنت متيقنا أن الضغط النفيس 

الذي يعيشه هو سبب ما حصل له لحظتها. كنت أقول لوال دخول والدته السجن 

ملا وصل بنا الحال إىل هذا املستوى. لو كانت والدته معه لتمكن من الفضفضة 

إليها. لكني هدأت نفيس ورجعت إىل تفكريي وسلمت أمري لله.

عندما تخرج حسني من الثانوية العامة رفض الذهاب إىل حفل التخرج. مل يجد 

أيام فقط ثم  املعهد وداوم ملدة 5  وال يرغب فيه. تم قبوله يف  األمر مستحقاً 

دون  لكن  املعهد  وكذلك  كثرياً  معه  حاولت  الدراسة،  إكامل  يقبل  مل  انسحب. 

إذا درست. كل من  أدرس وهل سأحصل عىل عمل  "ملاذا  جدوى. جوابه هو: 

يدرس ال يحصل عىل عمل فلامذا أدرس؟ ال يشء يستحق". عدم وجود والدته أثر 

فيه كثرياً وجعله يكره الدراسة ومييل إىل االنعزال.

أن  اضطر  مرة  والدتهم ألين يف كل  لزيارة  مرة  أسبوعني  أوالدي كل  آخذ  كنت 

الزيارة نصف  مدة  كانت  ومتعبة،  مربكة  مدارسهم وهي عملية  أخرجهم من 

ساعة فقط وتضم أرسيت الصغرية إضافة إىل أخوات ريحانة وعائلتها لهذا ال تكفي 

الزيارة ليك يتحدث كل منا فيام يريد.

شخصية  والدته،  اعتقلت  عندما  عاما   12 بعمر  كان  عبدالله  سيد  الثاين  ابني 

مختلفة عن حسني، هو عاطفي جداً. كان يطلب مني دامئاً: "ماما ستظل كثرياً يف 

السجن، ادفع لهم مبلغا وأخرجها من السجن".

زينب	في	غياب	األم:	شرود	وتشتت

عىل  كثريا  أثرت  الطفلة  هذه  زينب  الصغرية  ابنتي  مع  كانت  األكرب  مشكلتي 

حاجتها  أوج  يف  هي  والدتها،  اعتقلت  عندما  سنوات   3 بعمر  كانت  نفسيتي، 

املبارشة من قبل األم واألب، لكنني مل أكن متمكناً من رعايتها بسبب  للرعاية 
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وظيفتي. أيضاً مل تكن أختي موجودة حينها مع والديت، ووالديت الكبرية يف السن 

ال تستطيع رعايتها ومتابعتها. فاضطررت إلرسالها إىل بيت خالتها يف سرتة وكنت 

أراها فقط يف اإلجازات األسبوعية والعطلة الصيفية. كان هذا صعباً جداً وقاسياً. 

بعد  األم واألب معاً يف وقت واحد. بل فقدت عائلتها كاملة.  لقد حرمت من 

كانت  خالتها،  بيت  إىل  بأخذها  قمت  والدتها  اعتقال  من  فقط  واحد  أسبوع 

الروضة التي تدرس فيها يف سرتة قريبا من هناك.

يف البداية مل تكن تدرك ما يدور حولها بسبب عمرها الصغري، كان األمر بالنسبة 

لها نوع من الزيارات التي تعودت أن تقوم بها مع والدتها. لكنها بدأت تسأل: 

أين بابا؟ أين ماما؟ مل أحاول السؤال عنها يف أول األيام ما إذا كانت تنام براحة 

أم ال، يك ال أتعب ، كنت أعلم أنها تعاين، ابنتي زينب أحبها جدا، كنت انتظر 

مجيئها. لقد كانت نقطة ضعفي. كنت أنا من يقوم بالعناية بها عندما تأيت إىل 

البيت يف اإلجازة األسبوعية.

بقت زينب سنة ونصف عند خالتها، كان الوضع األصعب عندما أريد إرجاعها 

إىل بيت خالتها، كنا نجد صعوبة بالغة يف ذلك ألنها كانت ترفض العودة، كانت 

املرارة واألمل، ال  تتمسك فينا بقوة، تبيك كثريا، يف كل مرة أرجعها كنت أعيش 

إىل  أحياناً  للغاية، كنت اضطر  املوقف صعب  بلع ريقي، كان  أقوى حتى عىل 

تركها تلعب مع أبناء أخوالها ومن ثم أحاول االختفاء وأترك املكان يك ال تبيك، 

بعدها طلبت من أختي أن توصلها هي إىل بيت خالتها، مل أكن أقو عىل رؤيتها 

وهي تبيك وتتشبث يب يك تعود معي.

بعد انتهاء مرحلة الروضة أرجعت زينب للعيش معنا يف البيت، خاصة بعد أن 

جاءت أختي للسكن مع أمي. يف الروضة ويف بداية سنواتها الدراسية باملدرسة، ال 

حظت املعلامت رشودها الدائم وتعجنب كيف يكون لديها كل هذا الرشود مع 

صغر سّنها. يف املدرسة مل تصدق املعلمة بأن زينب انهت الروضة، اآلن آخذها إىل 

مدرسة خاصة تدرسها كل يوم مساء، وقد الحظت مدرستها باملدرسة أن زينب 

تطّور مستواها كثرياً.
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ترى طفالً  عندما  كثرياً  زينب  تتأثر  للمدرسة:  بايصالها  تقوم  التي  عمتها  تقول 

برفقة والدته. ترسح كثريا وتظل تحدق، كنت أرى دموعها بال كالم، يف أول يوم 

أثّر يف ذلك  ابنة أخي، لقد  التلميذات برفقة أمهاتهن عدا  درايس كانت جميع 

كثرياً، يومها مل أستطع املكوث يف البيت كنت أذهب إليها ألطمنئ عليها كل ساعة.

عندما اسرتجعت ابنتي ارتحت نفسياً وشعرت كم كان قاسياً إبعادها عنا، شعرت 

بالذنب أين أبعدتها عن أخوتها وعن والدها إضافة إىل بعد والدتها، كان األوالد 

معي وتحت عيوين أعرف ماذا يأكلون ومتى ينامون وماذا يحتاجون، لكن ابنتي 

ارتكبتها  التي  األخطاء  أكرب  من  بأن  لوالدتها  قلت  عني.  بعيدة  كانت  الصغرية 

أكون  أن  دامئا يجب  أخوانها، كنت أحدث نفيس  زينب عني وعن  باعدت  أين 

اآلن  أوالدي.  أو  وأختي  والديت  سواء  العائلة،  هذه  ترعي  التي  األقوى  الحلقة 

صارت مالزمة لعمتها التي تسكن معنا بنفس املنزل.

ً
في	دور	األم	واألب	معا

حاولت القيام بدور األم واألب معاً، حتى أحذية أوالدي أقوم مبسحها وتنظيفها، 

حافظت عىل هندامهم وكأن والدتهم موجودة. يوم الجمعة وهو يوم اإلجازة 

الوحيد بالنسبة يل هو يوم أعامل شاقة. أقوم بغسل املالبس منذ ليلة الجمعة، 

وبعد أذان الظهر من يوم الجمعة أجمعهم وأقوم بيك املالبس، ومبجرد أنتهي 

من مهمة يك املالبس اعترب بقية األمور سهلة، كان يك املالبس هو األصعب، كنت 

أتعب يف فصل الصيف أكرث من الشتاء ألن املالبس تزداد يف فصل الصيف.

أتعرض  مل  لذا  جاهزة  ومالبسهم  أبنايئ  أغراض  جميع  تكون  أن  دامئا  حافظت 

أتأخر عىل موعد عميل  بالتقصري تجاههم، كنت فقط  ألي موقف شعرت فيه 

صباحا ألن الشوارع مزدحمة وليك أستطيع إيصال أبنايئ إىل املدرسة أصل متأخراً. 

العمل  إدارة  بأن  لله  والحمد  املدرسة،  إىل  توصلهم  والدتهم  كانت  السابق  يف 

متعاونة معي.

برنامج عميل اليومي هو كالتايل: أعود من العمل حوايل الساعة الواحدة والربع، 

أنتظر باص مدرسة ابنتي زينب الذي يصل 1:30 أقوم بأخذها إىل داخل املنزل 
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إىل عمتها لتقوم بتغيري مالبسها، وخالل ذلك الوقت تكون والديت قامت بإعداد 

سفرة الغداء. حوايل الساعة 1:50 أقوم بالخروج مرة أخرى ألوصل ابني عبدالله 

إىل املدرسة الصناعية للدوام املسايئ، أرجع البيت الساعة 2:45، ثم أخرج لتوصيل 

ابنتي زينب إىل املدرّسة الخاصة، وبعدها أعود إىل البيت وأقوم بكنس وتنظيف 

الشقة وترتيبها.  

في	العد	التنازلي	للخروج

وألن ريحانة ستخرج قريبا رصت أكثف عمليات التنظيف يف كل زاوية من زوايا 

الشقة، كنت قد بدأت التغيري يف الشقة منذ اعتقال ريحانة، كنت أحاول أن أخلق 

جوا مميزا ألطفايل ليك ال يشعروا بالضجر لذا قمت برشاء غرف نوم جديدة لهم 

جميعاً. شقتنا عملت عىل تغيريها بشكل كامل لكني مل أخربها أريدها مفاجأة. 

فقط غرفتها مل أشأ تغيريها أنتظر خروجها يك تختار بنفسها التغيري الذي تحب، 

قمت برشاء بعض األلبسة الخاصة بها والعطور وكل مستلزماتها تنتظر خروجها.

ابنتي زينب من اليوم صارت تحسب لخروج والدتها، حتى الزيارات كانت تطلب 

من معلمتها أن تتصل يب ليك آخذها للزيارة، كنت قد خصصت لهم كل أسبوعني 

مرة، لكن زينب تعرف موعد كل زيارة فتخرب معلمتها مبوعد الزيارة األسبوعية، 

مكانه.  هي  ستأخذ  وعليه  للزيارة  إخوتها  أحد  يذهب  لن  رمبا  أنه  لها  وتربر 

وبالرغم من أنها مل تكن من ضمن األشخاص املحددين لصغر سنها لكنها تتذرع 

بذلك ليك آخذها لوالدتها كل أسبوع وليس كل أسبوعني. زينب اآلن تجهز نفسها 

لخروج والدتها، تريد أن تغري مفرش رسيرها وترتب غرفتها الجديدة التي مل ترها 

النوم يف شقتها مع  إىل  بعودتها  أحالمها  تنسج  زينب  قبل. صارت  والدتها من 

أخوانها، تتخيل والدتها تناديها مثل باقي صديقاتها للنوم ولتناول الطعام. تغريت 

زينب كثريا هذه األيام تحسنت شهيتها للطعام.

ابني حسني وبالرغم من قرب خروج والدته مل يتكلم عن املوضوع بتاتا، أصبح 

يسهر كثريا، حاولت أن أشغله بقراءة الكتب، آخذه معي إىل نادي الفروسية، فرتة 

من الفرتات صار يذهب معي إىل النادي بعدها ترك مرة ثانية. كذلك أنا مل أعد 
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انتظم يف نادي الفروسية الذي أعشقه كام كنت يف السابق. صار همي االعتناء 

ببيتي وأوالدي.

بالنسبة يل السنوات الثالث التي مرت عيل بدون ريحانة تعادل 10 سنوات من 

عمري، إنها سنوات مريرة ومتعبة نفسياً وجسدياً، متعبة بكل ما لهذه الكلمة 

من معنى. لقد تغريت كثرياً وتغري الكثري يف حيايت وأولويايت. يف السابق مل أكن 

أنا  أحب الخروج إىل أماكن الرتفيه مع أوالدي، كانت ريحانة تتوىل األمر، اآلن 

من يقوم بهذا الدور وصار طبيعياً بالنسبة يل. األعياد واملناسبات بدون ريحانة 

كلها بال طعم وال نكهة لها. يف السابق كنا ننظم غذاء العيد يف البيت هنا وتحرض 

العائلة جميعها. بعد اعتقالها مل نعد نفعل. يوم العيد عندما يسألني أطفايل عن 

املكان الذي سنذهب إليه أقول لهم النادي فليس لنا مكان سواه، كانت والدتهم 

تذهب معهم إىل بيوتات العائلة لكنهم حرموا من ذلك اآلن.

لذا  عيىس،  مدينة  ويف  سرتة  يف  استقبالها  يكون  أن  طلب  هناك  خروجها  يوم 

اآلن  بيتها مبدينة عيىس،  بعدها يف  ثم  األولني يف سرتة  اليومني  يكون  أن  قررنا 

سرتة يحرضون الستقبالها بزفة خاصة، بعض بنات عمومي يردن املبيت يف بيت 

والديت ليلة خروج ريحانة ليك يضمن أن يكّن سباقات يف استقبالها ولريافقنني إىل 

استقبالها. أنا رتبت نفيس الستقبالها فقمت بأخذ إجازة من العمل.

ستخرج ريحانة وستحتاج إىل وقت ليك تعود كام السابق. لدي مرشوع خاص يك 

أجعلها تتعاىف مام عانته، سأرتب رحلة خاصة لنا لبلد طاملا حلمت الذهاب إليه 

)العراق(، أريد أن آخذها إىل مكان لتخرج كل ما يف قلبها من أمل، أريدها تبيك 

وتخرج أمل السنوات الثالث كاملة يك تعود ريحانتي كام يف السابق.

	تاريخ	النشر: 19	أبريل	2016





دموع	ريحانة

ما رس دموعك اليوم يا ريحانة وأنت تعانقني الحرية واألحبة والضوء بعد ظالم 

سنوات ثالث؟ هل هي دموع الفرح بالحرية والعودة إىل الحياة؟ هل هي 

دموع السعادة باحتفاء الناس واحتضانهم لك وفخرهم بك؟ هل هي الدهشة 

بهذا االحتفاء وهذا االعتزاز؟ هل هي فزعة جسدك بأن صار أخرياً قادراً عىل 

احتضان أحبتك بعد أن كان لقاؤك بهم ملساً برؤوس األصابع من خالل ثقوب 

الحاجز الزجاجي؟ هل هي شهقة رئتيك وهام تستنشقان أخرياً هواء غري 

محكوم وال محكور؟ هل هذه هي ما جعلت دموعك تغالب ابتساماتك يف هذا 

اليوم أم هناك ما هو أكرب وأكرث؟

داخل  كاملة  ستقضينها  أنك  تتصورين  كنت  ما  التي  الثالث  سنواتك  هي  هل 

سيسبق  ويرضونه  الجميع  يقبله  سياسياً  انفراجاً  أن  تحسبني  كنت  السجن؟ 

خروجك، وسيكون خروجك مع بقية السجناء السياسيني قبل هذا التاريخ بكثري، 

لكن  التحقق.  إىل  ستأخذ طريقها  أجلها جميعاً  التي سجنتم من  املطالب  وأن 

ها أنت قضيت مّدة محكوميتك، وقضاها آخرون قبلك، ورمبا سيكملها كثريون 

يوم  كل  أكرث  تغور  هاوية سحيقة  نحو  ينحدر  الوطن  هذا  والوضع يف  بعدك، 

بال بصيص أمل أو أفق. هل كنت تتصورين أنك ستخرجني بعد هذه السنوات 

الثالث، لتقابيل األسوأ الذي ما عرفتيه قبلها؟

هل كانت دموعك ألن سنوات عمرك الثالث التي انحرست من بني يديك مثل 
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قبضة رمل، كان ميكن -لو أنك تعيشني يف بلد نظامه يحرتم إنسانه- أن تقبيض 

عليها مثل طني طري، تشّكلني به أحالمك الصغرية، وتصوغني به أحالم عائلتك 

الثامنية  التي عانت ما عانته جراء حرمانها منك. كان ميكن لولدك حسني ذي 

عرش عاماً مثالً، أن يكون اآلن منتظامً يف الجامعة يف تخصص درايس يرغب به، 

وأن يخطط ملستقبله الوظيفي مثل أي شاب طموح يف مقتبل حياته، وأن يكون 

يف صحة نفسية مرشقة ومتّقدة، وعىل أهبّة الحامس للمشاركة والعطاء. وكان 

ميكن لطفلتك زينب ذات الستة أعوام أن تعيش طفولتها بال تشتت وبال انكسار 

قلب، وأن تنام مطمئنة البال والخاطر يف حضن والدتها التي ترعاها وتأخذها 

بيدها إىل املدرسة وترشف عىل دراستها وواجباتها. هل كنت تتوقعني أن تحرم 

عائلتك منك كل هذا؟

هل كانت دموعك عىل وطنك الذي مسح االستبداد وجهه وغرّي معامله ومعامل 

الناس فيه؟ كيف صارت هذه البلد تضيق باإلنسان وينتعش فيها صوت البوم 

وحده. البوم الذي يتكاثر حيث األماكن الخربة املهجورة من العمران واإلنسان. 

واإلنسان الذي أصبح بال أفق يف هذا الوطن. كيف صار أبناء بلدك بني مسجون 

ومبعد ومطارد وخائف يرتقّب وفاٌر بحياته ومسقطة جنسيته، كيف صار ابن 

بلدك األصيل خائناً والدخالء هم الرشفاء، كيف تتهم واحدة مثلك تحمل علم 

وطنها وتحلم بإصالحه بالخيانة والتآمر والتخريب واالنضامم إىل خلية إرهابية؟ 

كيف صار كل فعل احتجاجي عمل إرهايب، وكل صوت معارض مرشوع انقالب. 

هل هذا وطنك؟  

فرتت  قد  الناس  أن  السجن-  يف  أنت  -بينام  اعتقدت  ألنك  دموعك  كانت  هل 

بأنهم رغم كل السحق  عزميتها وملّت أو غابت عن قضيتها، فإذا بك تفاجئني 

والحركة  بل  والصمود،  الوقوف  قادرين عىل  زالوا   ما  والقمع  والحصار  والرّض 

أيضاً. هل كانت دموعك ألنك رغم كل ما مّر بك من آالم وهتك وتحرش جنيس 

باهظ،  مثن  من  دفعت  ما  كل  ورغم  عتيد،  ظامل  وسجن  مالبس  من  وتجريد 

تقولني  وكأنك  يداك،  إليه  تصل  ما  بأعىل  الصمود  عالمة  ترفعني  زلت  ما  فإنك 

لهذا الشعب أن السجن الذي كرس يف داخيل أشياء كثرية، أبقى عىل يشء واحد: 
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قضيتنا. وأن السجن كل هذه السنوات ملجرد قيامي بحركة احتجاجية سلمية، 

لعباً، فنحن نعيش بال حرية  وال  دليل عىل أن ما خرجنا من أجله ليس وهامً 

وال كرامة وال حق لنا. االستبداد قرر أن يخنقنا ويسحقنا ليك ال يبقى لنا صوت 

يواجهه، ونحن قررنا أن نبقى دامئاً مخلصني إىل درس )هيهات(.
	تاريخ	النشر: 20	أبريل	2016





ريحانة	الموسوي	تفتح	ملفات	السجن	لـ"مرآة	البحرين":	
ضباط	إماراتيون	حققوا	معي	وشرطيات

أجلسنني	عارية	

ال أريد وطنا

يربطني بالخيط

ويجرين خلفه مثل كلب صغري...

أريد وطنا جادا كمويت،

ال ينازعني أحد حقي فيه كمويت...

أريد وطنا أعارش فيه الحرية بالحالل،

ال مهرجانا دمويا قضبان سجنه من أصابع الديناميت...

ال أريد وطنا يذوي أطفاله، ووحدها الطحالب تنمو فيه،

من قصيدة "ذاكرة االنهيار" لغادة السامن

يكفي ألن  مبا  قوية  االنهيار،  أنها خجولة ورسيعة  تعتقد  يكفي ألن  مبا  هادئة 

تصدم توقعك األول. عندما أُخذت إىل مركز رشطة مدينة عيىس قالت لها إحدى 

ذات  امرأة  لنا  أنهم سيحرضون  ونظن  وتهمتك  اسمك  نسمع  "كنا  الرشطيات: 

جسم ضخم وصوت عاٍل، وعندما دخلوا بك مل نصّدق أن هذه أنت".

تهمتها ما عرف بـ)تنظيم 14 فرباير(، قضت ريحانة املوسوي يف السجن 3 سنوات 

كاملة لتسجل بذلك أطول مدة قضتها امرأة بحرينية يف السجن بشكل متواصل 

منذ أحداث 2011.

وجرحها  انهياراتها  ذاكرة  املوسوي  ريحانة  فيها  تفتح  التي  األوىل  املرة  إنها 
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ودموعها وأملها، الذاكرة التي صريها السجن والتعذيب مشتتة ورسيعة النسيان 

كام تقول، لكنها ما تزال قادرة عىل أن تستحرض كل التفاصيل املوجعة، الذاكرة 

التي مل تستطع استيعاب ما حدث لها حتى اآلن رغم ما استنفذها من االيذاء 

النفيس والجسدي.

ريحانة املوسوي تفتل كل الخيوط التي ُربطت بها طوال 3 سنوات، تروي لـ »مرآة 

البحرين« سلسلة انهياراتها منذ اليوم األول العتقالها حتى خروجها من السجن، وكيف 

حافظت عىل نفسها من التزحلق إىل طرف االكتئاب، لكنها يف نهاية األمر تقول: كنت 

قد هيأت نفيس للسجن ملدة 10 سنوات، وأنا اآلن أقوى، وسوف لن نعجز.

االنهيار	األول:	عارية	أمام	كاميرا

ال ميكن إال أن أبدأ من األصعب، ذلك الذي تعرفونه جميعكم، لكن ال ميكن أن 

يستوعبه أحد. مل تكن مرة واحدة بل مرتني خالل يوم واحد تلك التي متت تعريتي 

فيها. نعم مرتني. كان ذلك يف مركز رشطة الرفاع الغريب، املكان الذي عوملت فيه 

عبارات  من  وسمعت  والدين،  واألخالق  واالنسانية  بالكرامة  مخلة  معاملة  أسوأ 

السب والشتم واالستهزاء مبذهبي وطائفتي ما مل أتخيل أن أسمعه يوماً. مل يكن 

الهدف من تجريدي من مالبيس هو تفتييش ألنهن قمن بتفتييش بالكامل، كان 

الهدف من تعريتي الضغط عيل يك أعرتف باسم الجهة التي دفعتنا للذهاب إىل 

الفورموال ذلك اليوم. يف املرة األوىل أدخلتني الرشطيات الحامم وتركن الباب مفتوحاً 

وأمرنني بخلع ثيايب كاملة وكان كل من مير ميكنه أن يراين، وكنت أطلب منهن غلق 

الباب دون جدوى. كانت الرشطية توجه أسئلتها يل: أنت تبع أي حزب وما هي 

جمعيتك؟ وأنا أنفي انتاميئ ألي جهة. كانوا مرصين أننا مل نأت من تلقاء أنفسنا وأننا 

ننتمي إىل تنظيم أو جهة هي التي أرسلتنا وأن هناك آخرين معنا. وكنت أكرر لهم 

أنني ونفيسة اتخذنا قرارنا بشكل فردي للقيام بحركة احتجاجية أمام الحضور الدويل 

فقط ال أكرث وال أقل. إحدى الرشطيات سألتني: هل أنت متزوجة؟ حركت رأيس 

بإمياءة تعني نعم، فقالت يل: عيل ليش جسمج جذي كأنج مال مجاعة أفريقيا. 

أبقوين يف هذا الوضع ما يقارب ساعة كاملة ثم أرجعوا يل مالبيس، ارتديتها وأجلسوين 

يف مكتب الرشطيات. بعد قرابة ساعتني أخذوين إىل مكتب صغري: طاولة ملتصقة 
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بالجدار يقابلها يف الطرف املقابل كريس )صوفا(، وعىل السقف مثة كامريا معلّقة. 

جاءت الرشطية وأمرتني بخلع مالبيس مرة أخرى فرفضت. قلت لها: للتو خلعت 

مالبيس وأرجعتوها يل ملاذا مرة أخرى أيضاً؟ قالت يل: ستخلعينها كاملة غصب عنك. 

أُبقيت يف املرة الثانية ملدة عرش دقائق تقريباً قبل أن يعيدوا مالبيس من جديد. لقد 

تم تعريتي بالكامل أمام كامريا تحّدق يب يف أعىل السقف. مل أكن أعرف حينها أن 

تلك كامريا فال خربة يل يف هذه األمور، عرفت ذلك فيام أثناء التوقيف عندما رأيت 

واحدة مثلها تحّدق يب وسألت الرشطية: ما هذه؟ أجابت: كامريا، ملاذا تسألني؟ قلت 

لها: ال يشء مجرد سؤال. كان ذلك كافياً النهياري بالكامل: ماذا ينتظرين!!

األوىل  محاكمتي  جلسة  يف  الظهراين(  خليفة  )عيل  القايض  أمام  وقفت  عندما 

ضمن خلية 14 فرباير، ظللت أرفع يدي طلباً للكالم وكان يشري يل باالنتظار. كنت 

أعرف أنه مل يكن لديهم ما يدينوين به، وأن ضمي إىل هذه الخلية هو بهدف 

سجني، وكان الحكم بالسجن املؤبد غري مستبعد لدي. لقد فكرت يف داخيل: ال 

ميكنني أن أعمل شيئا أمام ما سيقررونه يل من تهمة وحكم ظاملني، لكن ميكنني 

أن أسجل موقفاً. لقد منعوين يف الفورموال من أن أسجل موقفاً ولن أفوته هذه 

املرة، ال أعرف القادم الذي ينتظرين داخل املعتقل، وال أعرف كم من املعتقالت 

قبيل قد تعرضن ملا تعرضت له ورمبا منعهن الحياء من إعالن ذلك، وعيل اآلن 

أن أُطلع العامل مبا يجري يف التوقيف، إنها ليست قضية ريحانة بل قضية شعب 

مظلوم. لقد كانت القاعة ممتلئة باملتهمني معي يف القضية ذاتها واملحامني، كنت 

املرأة الوحيدة بني املتهمني. رفعت يدي أطلب السامح يل بالكالم، بقيت أكرر 

رفع يدي ملرات ومرات قبل أن يسمح القايض يل. تطلّب األمر مني جهداً نفسياً 

ألعلن ذلك، وما إن أكملت كالمي حتى عّم القاعة وجوم مطبق، كان الجميع 

يف حالة من الذهول، رأيت وجه القايض الظهراين مرتبكاً متورطاً، رسعان ما تم 

سحبي إىل الخارج وال أعرف ما حدث بعدها.

االنهيار	الثاني:	جحيم	التحقيقات

ال  قاموس  كامل،  بذاءة  لقاموس  تعرضت  التحقيقات  يف  التوقيف  فرتة  خالل 

ميكن ألحد أن يتخيل بشاعته مهام سمع عنه. لقد سمعت كثرياً عام يجري يف 
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التحقيقات وكنت أقول يف داخيل وكأين غري مستوعبة: هل ميكن أن يصل األمر 

إىل هذا الحد؟ اآلن أقول: ال أحد ميكنه أن يستوعب مدى التعذيب الجسدي 

والنفيس داخل التحقيقات حتى يعيشه.

ابريل 2013. طوال وجودي يف  نهاري، منذ 21 23-  لييل من  أعرف  أيام مل  ثالثة 

التحقيقات كانوا يغطون عيني بعصابة مكونة من طبقتني من القامش، يرصونها عىل 

عيني بشدة حتى أشعر بهام تغوران للداخل وكنت أتأمل كثرياً وقد دفعت مثن هذا فيام 

بعد. ُوضعت يف غرفة ضيقة جداً، عندما أستلقي للنوم ليالً تصطدم رجيل بالحائط. مل 

أنم طوال هذه األيام. املكان برد صقيع يجمد الدم. كانت الغرفة أشبه بثالجة من شدة 

الربد، وكلام مال رأيس من شّدة اإلعياء وبدا وكأين غفوت، رصخت يف الرشطية بأقىص 

صوتها: ريحانة ال تنامني، يال قعدي!! كانت األسئلة قاسية جداً والتهديدات ال حد 

لها. أبسط هذه التهديدات: "لن تخرجي من هنا إال وأنت حامل"، "سنقوم بجلب أم 

زوجك هنا ونعتدي عليك أمامها"، "سنقتحم مدرسة ابنك حسني كام فعلنا يف مدرسة 

الجابرية وسنأخذ ابنك". كانوا يريدون مني االعرتاف عىل أناس ال اعرفهم باملرة، ذكروا 

يل أسامء ألشخاص ال أعرفهم، كانوا يفتحون عيني ويضعون أمامي هاتف به بعض 

الصور ألشخاص، ثم يطلبون مني أن أقول بأين أعرفهم: قويل أعرفه، قويل أين عملت 

كذا، قويل إنك وضعت إطارات سيارات يف هذا املكان، قويل إنك اعتديت عىل مركز 

رشطة، قويل إنك وضعت قنبلة وهمية يف هذا املكان، قويل أنا مع هذه املجموعة.

بـ"رسايا األشرت"، وأنا مل  سألوين عن جامعة "رسايا"، ويقصدون ما عرفت الحقاً 

أكن قد سمعت بهم ومل يكن  االسم متداوالً حينها.  قلت لهم: أعرف مرشوع 

رسايا سار. قالوا يل: هل تسخرين منا؟ قلت لهم: ال أسخر من أحد. هذا ما أعرفه. 

وبالفعل مل أكن أعرف شيئاً آخر.

صعقوين  والرضب،  للركل  تعرضت  وجسمي،  رجيل  عىل  أحذيتهم  يفركون  كانوا 

اإلعياء  من  مرحلة  إىل  وصلت  حرج.  وال  الوجه حدث  عىل  الصفعات  بالكهرباء، 

مطمئنة  أكن  مل  ماء  رشب  عىل  أجربوين  متكرر،  إغامء  بحاالت  وأصبت  واالنهيار 

إىل ما فيه. مل أعد أقوى عىل اإلجابة عىل أسئلتهم. فقدت قدريت عىل الرتكيز، حني 
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أسمع السؤال أحتاج إىل وقت الستيعابه، أطلب تكراره وأحاول تكراره يف داخيل يك 

أستوعبه. وكثرياً ما كان يغمى عيل قبل أن أمتكن من اإلجابة. كانو يظنونني أفكر يف 

اإلجابة ويقولون أن تأخرك يف اإلجابة دليل عىل أنك ال تقولني الحقيقة، والحقيقة 

أنني كنت أفكر يف السؤال وأحاول استيعابه. عندما تأخذين الرشطية تسحبني من 

مبنى إىل آخر كأين كفيفة، يأخذين التعب فأقع عىل األرض فترصخ يف وجهي.

صوت  أسمع  كنت  الصغرية،  الغرفة  يف  وأنا  التحقيقات  يف  توقيفي  مدة  طوال 

رضب وتعذيب يف الغرفة املجاورة، رصاخ شباب يهز الجدران كام يهّز كياين كامالً. 

كانت أصوات تعذبيهم ورصاخهم مثل سكاكني تقطعني من الداخل، وكنت انتظر 

التي متر وكأنها أعوام؟  اللحظات  الذي سيليهم. كيف ميكن وصف هذه  دوري 

ال ميكن روايتها أبداً، وال متحى من الذاكرة أبداً، وال تروح آثارها مهام مّر الزمن.  

ومينيون،  وباكستانيون  أمارتيون  هناك  فقط،  بحرينيني  ليسوا  معي  من حققوا 

التحقيقات كلهم رجال، لطموين  من حققوا معي كلهم رجال ومن رضبوين يف 

بأيديهم، ركلوين كالكرة، ترضر سمعي كام ترضر برصي، أصبحت ال أسمع من 

أذين اليرسى. أُخذت بعدها للطب الرشعي، الدكتورة شاهدت آثار الرضب، لكن 

الطب الرشعي تابع لوزارة الداخلية.

نشاطي يف الشارع مل يتجاوز التصوير والتوثيق والعالج، وقد كانوا يعرفون كل 

معصوبة  وأنا  أخربين  التحقيقات  يف  املخربين  أحد  إن  حتى  تحركايت،  عن  يشء 

بالتصوير وعالج  تقومني  أنك  نعرف  أنا،  لعرفت من  لو فتحت عينيك  العينني: 

املصابني، وأستطيع إخراجك من بني ألف امرأة مهام لبست من براقع أو تخفيت".

مني  العامة وطلبوا  النيابة  أمام  أقدمها  أن  التي عيل  الرواية  بتالوة  قاموا  لقد 

حفظها عن ظهر قلب. وقبل أن يتم أخذي إىل النيابة العامة أدخلوين عىل شخص 

وفق روايتهم، وكلام  أن أجيب حرفياً  األسئلة، وكان عيل  مقنع. وراح يوجه يل 

ليعيد توجيه  يعيدين  ثم  الغرفة ملدة 5 دقائق  أخطأت يف جزئية أخرجني من 

 6 حوايل  وإعاديت  إخراجي  تكرر  ذاتها.  اإلجابات  ألقي  أن  وعيّل  ذاتها  األسئلة 

مرات.  كيف يريدوين أن أحفظ رواية مل أعشها؟
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والسعودية  إيران  إىل  سفري  مرات  عدد  سفري  جواز  من  استخرجوا  لقد 

وسوريا، وصاغوا منها روايتهم التي تقول إنني يف سفرايت املتكررة إليران التقيت 

التقيت السيد  الثوري اإليراين وتدربت عىل يدهم كام  بشخصيات من الحرس 

الخامنئي. وأنني ذهبت من سوريا إىل لبنان بدون ختم للجواز، والتقيت هناك 

أعامل  عىل  تدربت  وأنني  قاسم،  نعيم  الشيخ  ونائبه  الله  نرص  حسن  السيد 

إرهابية بهدف التفجري!  

االنهيار	الثالث:	اعترافات	النيابة	العامة

عندما أخربوين أنهم سيأخذوين إىل النيابة العامة فرحت، توقعت أنهم سينصفوين 

هناك، وأنني سأمتكن من قول ما حدث يل ولن أعود إىل التحقيقات. لكني صدمت 

بالعكس متاماً. كان رئيس النيابة يرصخ يف وجهي، ومعاملته مل تفرق عن معاملة 

ضباط التوقيف والتحقيقات، وصل األمر لدرجة أنه كان يريد أن يحذف أشياء 

تجاهي. كنت أجيبه عىل قدر السؤال بالحقيقة ومل أكرتث لرواية التحقيقات، لكنه 

قال يل ال حاجة إلجابتك فاألجوبة جميعها جاهزة. مل يسمحوا بدخول املحامي رغم 

أنه كان موجوداً يف املبنى وينتظر الدخول. كنت أسمع املوثق يسأل رئيس النيابة 

بأن املحامي يف األسفل وينتظر لكنه نهره "بال محامي بال خرابيط".

عند هذا الحد شعرت بانهيار كامل، من يراين يوقن أين لن أعيش إىل اليوم التايل. 

رصت أبيك دون توقف من شّدة االنهيار، كان بكاءاً هستريياً، فقدت السيطرة 

معه  وجاء  أبيض  شعره  ولون  ثوب  يلبس  شخص  أخذين  بالكامل،  نفيس  عىل 

أكن مستوعبة ملا يحدث يل، كنت  "اسكِت وإال...."، مل  ثالثة آخرين وهددوين 

عن  أتوقف  ال  وأنا  بأحذيتهم  وركلوين  الدرج ورضبوين  أسفل  أخذوين  أرتجف، 

البكاء والرصاخ.

مل أكن أعرف أنه بعد النيابة العامة ستتم إعاديت مرة أخرى للتحقيقات، حسبت 

التوقيف، لهذا مل أُجب عىل أسئلة  أُحال إىل  أو  إما أن يخىل سبييل  أن بعدها 

النيابة وفق رواية التحقيقات التي أملوها عيل، لكني دفعت مثن ذلك أقساط 

أخرى من التعذيب بعد إعاديت لهم، رغم أنني وقعت عىل االعرتافات املكتوبة 

الجاهزة التي نسبوها يل.
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االنهيار	الرابع:	تهمة	تنظيم	14	فبراير

يف 24 أبريل تم نقيل إىل مركز مدينة عيىس، ورغم الفارق الكبري يف الوضع هنا عن 

هناك إال أين بقيت يف حالة نفسية سيئة جداً. يف الزنزانة كنا مثان نساء عربيات 

وأجانب، عند بداية توقيفنا كنت أنا ونفيسة فقط ثم أضافوا لنا بعض السجينات.

يوماً،   20 ملدة  عائلتي  أر  مل  لوحدي،  فرباير   14 بخلية  تهمتى  صدمة  عشت 

كنت أعاين كل ما مّر عيل لوحدي، وال أحد من عائلتي يعرف عن أخباري شيئاً.  

عرفت بخرب )ضمي( لخلية 14 فرباير عن طريق الصحف. كنت أداوم عىل قراءة 

التي يتم إدخالها يف السجن. بعد أسبوع من وجودي باملركز  اليومية  الصحف 

وأذكر أنه يوم خميس )13 يونيو 2013( تفاجأت أن جرائد اليوم غري موجودة، 

العامل  رأيت  قد  لكني كنت  اليوم،  الصحف مل تصل  أن  فأخربوين  سألت عنها 

يدخلهم إىل املبنى، فأنا ال أنام تقريباً وكان جلويس دامئاً عند النافذة يف الطابق 

العلوي، لذا رأيت العامل وهو يدخل الصحف، تلكئوا ويف النهاية أخربوين أنها 

عند النقيب وليست موجودة اآلن وأن مكتبها مقفل.

الفائت،  اليوم  بينها صحف  من  وكان  املحلية  بالصحف  الجمعة جاؤوا  يوم  يف 

كنت واقفة وأنا أشاهد السجينات يتصفحن الصحف، لفت نظري صوة تشبهني، 

قلت سبحان الله هذه الصورة التي يف الجريدة تشبهني متاما، دققت وقلت أوه.. 

هذه أنا يف الجريدة، دققت أكرث وقلت أوه.. هذا اسمي مكتوب يف الجريدة، 

مل ألتفت للعنوان فقط صوريت، ثم صدمت بالعنوان: »الداخلية«: تحديد هوية 

تنظيم »14 فرباير« والقبض عىل عدد من القياديني امليدانيني واملنفذين !!

أنا؟!!! 14  ما هذا؟!!!!  أستوعب:  فتحت حدقتي عيني إىل حدهام األقىص ومل 

فرباير؟!!!! كيف؟!!! ملاذا؟!!! كيف ميكن أن تتحول حركة احتجاجية هدفها لفت 

االنتباه، وأقىص ما فيها حمل الفتات احتجاجية، إىل قضية تفجري وانضامم لخلية 

)إرهابية(؟!!! من أين جاؤوا بكل هؤالء األشخاص وكيف جمعوهم مع بعضهم 

البعض وكيف لفقوا وفربكوا كل هذا يف هذا الوقت القصري؟!! رصت أميش وأكلم 

نفيس 14 فرباير؟!!! 14 فرباير؟!!! ال أعرف كيف خطر يف بالهم أن يضعوين ضمن 

خلية 14 فرباير. حقيقة ال أعلم. قررت من فوري االرضاب عن الطعام احتجاجاً.
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االنهيار	الخامس:	في	الشرف

بعد نرش صوريت ضمن ما أسموه تنظيم 14 فرباير، ورؤيتي لصور باقي املتهمني 

معي، بدأت أسرتجع تفاصيل األسئلة التي كانوا يوجهونها يل يف التحقيقات والصور 

التي يعرضونها عيل ألتعرّف عليهم وأعرتف بصلتي بهم، كان آخرها التحقيق معي 

قبل يوم واحد من إعالن الداخلية. بني هذه األسامء ابن خالتي عباس العصفور 

وهو اآلن محكوم وبلغت أحكامه 27 عاماً، وابن أختي مهدي أحمد صالح وكان 

مطلوباً حينها وقد تم اعتقاله قبل فرتة، وال أعرف كيف عيل أن أعرتف مبعرفتي 

لقد جاؤوين  تهمة!  أن تكون  املعرفة  لهذه  أختي وابن خالتي وكيف ميكن  بابن 

والناشط  فتيل  ناجي  والحقوقي  املدريس  السيد هادي  بينهم  كثرية جداً،  بأسامء 

هشام الصباغ وأسامء نشطاء ومعممني مل أكن أعرفهم حينها، يف البداية كان التوجه 

إىل اتهامي بانتاميئ إىل الوفاق، ثم صار التوجه إىل ضمي للتيار الرسايل. لكن األمر 

الخطري هو إرصارهم عىل أن أعرتف بتواصل حريك بيني وبني هشام الصباغ، وقالوا 

سمعتك  ونشوه  وبينه  بينك  غرامية  محادثات  باصطناع  سنقوم  تعرتيف  مل  إن  يل 

ونخرب عالقتك بزوجك ونجعله ينفصل عنك. قلت لهم: "هاتفي لديكم وميكنكم 

أن تفعلوا فيه ما تشاؤون"، مل أستغرب أن يفعلوها ومل أستبعد ذلك.  

االنهيار	السادس:	في	العزلة

أصابني اضطراب نفيس كبري، شعرت بوحدة قاتلة وبقيت منعزلة، ال اختلط مع 

أحد، ال أتكلم مع أحد، وال أريد أحد يتحدث معي، وال أرد عىل أحد، وأخاف من كل 

شخص يريد الحديث معي، كنت أعتقد أن جميعهم يريدون إيذايئ، صارت نظريت 

سلبية للجميع. يتصلب جسدي عندما ينادى اسمي، أرتجف، أقول يف نفيس اآلن 

سيعيدوين إىل التحقيقات، وسأسمع أصوات الشباب وهم يعذبون يف كام السابق. 

أثر هذا حتى عىل دخويل الحامم، مل أكن أستطيع. ال أرغب يف الطعام وال أنام، من 

معي بالغرفة كانوا يحاولون معي أن أتكلم، حاولت نفيسة العصفور أن تشجعني 

أكن أدخل  الحامم ألنه مشرتك، مل  الزنزانة، كنت أخرج فقط إىل  بأن أخرج من 

املطبخ وال أي مكان آخر. األخصائية أيضاً حاولت معي وكانت تخىش أن تتفاقم 

حالتي النفسية وأصاب باالكتئاب. حتى اآلن ما زلت أعيش القلق ونومي متقطع 

ومرتبك، مل أستوعب ما حدث يل، حتى اآلن بعد خروجي من السجن مل أستوعب.



49

لقد ضعف نظري مبارشة بعد خروجي من التحقيقات، مل تكن لدي أي مشاكل 

عيني  عىل  املتواصل  الضغط  بسبب  النظر.  ضعف  من  أعان  ومل  قبلها  صحية 

بالعصابة املزدوجة صارت عيني تؤملني وكذلك رأيس، ورصت أرى كل يشء حويل 

محاطا بغشاوة، رصت ال أمتكن من القراءة وال أرى األشياء عىل بعد مسافة مني، 

يف البداية كنت أشتيك لهم يف السجن أنني ال أمتكن من الرؤية، وكانوا يقولون يل: 

مو شغلنا. ها أنا اليوم ال ميكنني الرؤية إال باستخدام النظارة الطبية.

عميقا،  نفسا  آخذ  أن  أوالً  أحتاج  أتكلم  أن  أريد  عندما  الكالم،  أتأتئ يف  رصت 

بقيت هكذا طوال فرتة السجن وتحسنت فقط يف األشهر األخرية. رغم أين كنت 

فصيحة يف الكالم، رصت أنىس كثرياً وحتى اآلن، الحظ زوجي أن السؤال أكرره 

عليه عدة مرات قبل أن أجيب، ولعله الحظ أن استيعايب مل يعد كالسابق، تركيزي 

ضعيف، أتذكر دامئا الصدمات التي تعرضت إليها.

أخربوين أنهم سيعرضوين عىل الطب النفيس ليساعدين عىل تجاوز حالتي، وافقت 

وذهبت ألين شعرت بحاجتي الفعلية إىل ذلك، لكن هناك مل أشعر أن األسئلة 

أخرى  ورقة  يده  يحمل يف  وكان  ورقه  أعطاين  لقد  أسئلة طبيب،  املوجهة هي 

يقرأ منها السؤال وعيل أن أجيب بنعم أم ال. كنت أظن أين سأجلس مع طبيب 

أفضفض له عام عشته فيساعدين عىل تجاوزه، عندما رجعت التوقيف وسألتني 

األخصائية عن وضعي، وهل استفدت من الطبيب أجبتها بأن حالتي ساءت أكرث. 

الطبيب طرح عيل أسئلة مثل: هل تتوقعني أنك كنت مراقبة؟ هل تشعرين بأن 

التي  األسئلة  أتكلم، معظم  ومل  إليه  فقط  أنظر  كنت  تراقبك؟  مخابرات  هناك 

طرحها عيل مل أجب عليها، شعرت بأنه زاد من معانايت بدل التخفيف عني، لذا 

مل أتفاعل معه وحتى الورقة التي أعطاين إياها مل أجب عليها، ال أتذكر األسئلة 

املوجودة فيها لكني مل أجب عليها، مل أكن مطمئنة له، ال ثقة عندي يف أي يشء.

كنت أبيك غالباً وأنا واعية أين ال أريد التدحرج إىل االكتئاب، لهذا وضعت أمامي 

الصالة،  قبل  الصرب  اآلية تضع  بالصرب والصالة". وقلت  "واستعينوا  الكرمية  اآلية 

لهذا حاولت أن أضبط إيقاع الصرب يف داخيل إىل مستواه األعىل، وكانت الصالة 
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وقراءة القرآن والدعاء هي كل برنامجي طوال اليوم. حاولت نفيسة العصفور 

إخراجي من عزلتي أكرث من مرة. مل أتجاوب.

تحدثت مع املحامي بخصوص توقعات الحكم يف قضية 14 فرباير، قال يل ضعي 

يف حسابك 10أو 15 سنة، مع ذلك كنت أردد الحمد لله، ومع كل ما حدث معي 

كنت أحاول مساعدة نفيس مل أكن أريد الضعف أو االستسالم لالنهيار. وضعت 

نصب عيني اآلية القرآنية "واستعينوا بالصرب والصالة" وقلت الله وضع الصرب قبل 

الصالة، لهذا حاولت أن أضبط إيقاع الصرب يف داخيل إىل مستواه األعىل، وكانت 

الصالة وقراءة القرآن والدعاء هي كل برنامجي طوال اليوم. مل أكن أرغب بعمل 

أي يشء آخر أو الجلوس مع أحد، ومل أكن مستعدة للكالم مع أي جنس مخلوق.

ضد	االنهيار:	الصالة	والقرآن	والقلم

تتكلم عن  التي  القرآنية  اآليات  أبحث عن  يوسف،  لسورة  القراءة  دامئة  كنت 

الصرب وأدونها وأحاول أن أحفظها. بدأت بكتابة مذكرايت منذ التوقيف وحتى آخر 

يوم، كانوا يسمحون لنا باألوراق واألقالم يف التوقيف، لكن عندما ُحكمت منعوا 

ذلك. قلت للسجانات: إذا مل تسمحوا يل بالحصول عىل قلم سأرسق واحداً. قلن 

يل: نحن نعرف أنك لن تقومي بالرسقة لكنك قد تجعلني أحداً يرسق لك. ولقد 

كّن عىل حق فأنا لن أرسق وال أعمل شيئاً يف الخفاء وهّن يعرفن ذلك عني. أنا 

واضحة ألبعد الحدود وصادقة ورصيحة. صارت بعض السجينات تزودنني بأقالم 

تم ترسيبها. خاطبت السجن وكتبت لهم "والنون والقلم وما يسطرون" ال أحد 

يستطيع العيش من دون قلم. وأنا ميكنني أن أصوم عن األكل والكالم والناس 

يخفف من وضعي  كان  قلم معي  القلم. وجود  أصوم عن  أن  لكن ال ميكنني 

تناول  يف  أرغب  ال  سيئة  نفسية  حالة  يف  أدخل  عندما  يقلقهم.  الذي  النفيس 

الطعام  فيعتقدون أين مرضبة عن الطعام، كانوا يخافون أن أكتب أشياء وأخرجها 

للنرش خارج السجن، أخربتهم بأين أحتاج القلم لتدوين معانايت، وكنت رصيحة 

معهم جداً وال أحب أن أكذب.  

كانت الصالة والقرآن والقراءة والكتابة هي أدوات صربي واتزاين طوال السنوات 
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الثالث التي قضيتها داخل السجن.  قرأت الكثري من الكتب وهّزين جداً كتاب 

"نهج البالغة". تجربة السجن أسميها "محنة" لكنها يف الوقت نفسه "منحة" ألنها 

التفكر والقراءة  التأمل  الدخول إىل داخلك بعمق، متنحك فرصة  متنحك فرصة 

الغرفة من  رغم أين أطلب إطفاء األنوار يف  وتوسيع مداركك. نومي قليل جداً 

الساعة الثامنة مساء. أستيقظ الفجر ألصيل ثم أبدأ يف قراءة الكتب التي لدي.

لكن  للمجاملة،  أحيانا  السجينات، كنت أضطر  أكون صداقات وعالقات مع  مل 

إىل  واملجيء  معي  الحديث  إىل  يبادرن  من  هن  السجينات  كانت  عام  بشكل 

غرفتي. كّن يلجأن إيل عندما تكون لديهن حاجة أو استشارة، رصت موضع أرسار 

السجينات، يثقن أين لن أوصل ما يقلن ألحد كائنا من كان عىل خالف سجينات 

عن  الغرفة  يف  معي  من  أسال  السجن  "كانتني"  إىل  أذهب  عندما  أخريات. 

حاجاتهن وألبي لهن طلباتهن وهذا يفرحني كثرياً. بعض السجينات األجنبيات 

بكني عندما خرجت من السجن، كانت عالقتي جيدة باللوايت أسكن معهن يف 

الغرفة ومع أول خطوة أخطوها خارج الغرفة أميش مبحاذاة الجدار ليك ال أرى 

أحداً وال أكلم أحد.

السابق، كنت  أتقبلهم يف  أكن  أتعرف عىل جنسيات وأناس مل  السجن جعلني 

أكلم مع نفيس يف التوقيف بأن هؤالء السجينات أجنبيات ولهن تهم ال أقبلها 

أخالقياً فكيف سأعيش معهن، وكيف ميكنني أن أتكيّف مع طبيعتهن وطبيعة 

طعامهم، ترصفاتهم مع بعضهن البعض، األلفاظ البذيئة التي يستخدمنها بشكل 

طبيعي وبال اكرتاث، كنت أنفر منهن وال أتخيل كيف لواحدة منهن أن تجلس 

فوق رسيري. لذا كنت أزيل الرششف من فوق رسيري صباح كل يوم حتى ال 

تجلس أي واحدة عليها. لكن مع الوقت بدأت نظريت تتغرّي تجاههن. لقد وجدت 

فيهن الطيبة والحب، كن يعتنني يب كلام تعبت أو مرضت ويحرصن عىل رعايتي 

واالهتامم يب. تعايشت معهن، عرفت الجنسيات وطبيعة كل واحدة منهن، رصت 

أتقبلهن وأتفهمهن وأرى الجوانب الجميلة يف كل منهن، بعدها أحببتهم وصارت 

عالقتي طيبة معهم.
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بطفلها  قبل حملها  األوىل  مرتني،  فرتة سجني  مرت عيل خالل  الخواجة  زينب 

إىل  الذهاب  أو  االستحامم  تريد  عندما  أعينها  كنت  الثانية.  املرة  يف  ثم  هادي 

املستشفى فآخذ طفلها هادي عندي، ليس لديها ثقة يف أحد آخر. تجلس زينب 

الخواجة يف مكان معزول مخصص ملن لديهن أطفال، هي حذرة جدا عىل ابنها 

التعرض  وكثري  املناعة  قليل  لكنه  كثرياً،  يب  تعلّق  قد  وجميل  مرح  طفل  وهو 

لنوبات صحية وكثريا ما تقوم زينب باالتصال بزوجها ألخذه إىل طبيبه الخاص ثم 

يعيده إليها، املكان غري مالئم متاما للطفل فهو شديد الربودة. أنا عن نفيس رصت 

ألبس املعطف الخفيف والجوارب طوال الوقت.

زينب أيضا كانت تتحدث معي يف أمور السجن وتستشريين، طيبة درويش أيضا 

تلجأ يل لتستشريين يف بعض األمور املتعلّقة بقضيتها وكنت أساعدها، أفرح جداً 

بثقة السجينات.

بعد الحكم كنت أعاين من بعض الرشطيات وترصفاتهن القاسية، وألنني أتعامل 

مع الجميع باحرتام مل أقبل أن يتم التقليل من احرتامي يف التعامل. كنت أذهب 

وأشتيك عند إدارة السجن والجواب املكرر يف كل مرّة: ترصفات فردية!

االنهيار	السابع:	في	عزل	الزيارة

عندما انتقلنا إىل املبنى الجديد مهدت يل بعض السجينات بأن الوضع يف الزيارة 

السجني  بني  تفصل  وعرض  طول  بها  طاولة  هناك  أن  أخربنني  متاما،  سيختلف 

إنها طاولة  التي شهدتها،  بالدرجة  وعائلته، رسمت ذلك يف مخيلتي لكن ليس 

تقسم املكان إىل ضفتني متباعدتني. كأن بيننا نهر. ال يسمح هذا النهر بتالقي أكرث 

من أطراف أصابعنا فكيف مبشاعرنا وأحاسيسنا الغارقة يف الحاجة إىل االحتضان 

والشعور باألمان ولو للحظات. أوه كم كان قاسياً ومذالً. يف أول زيارة لعائلتي 

كنت أحاول أن أبدو طبيعية أمام زوجي وأوالدي وإخويت وأخوايت، هم بدورهم 

كانو يحاولون تخفيف الوضع ويقولون أن املبنى الجديد أفضل من القديم. كان 

بعد رجوعي من  اآلخر.  الوضع عن  يخفف  واملزاح يك  الضحك  يفتعل  منا  كل 

الزيارة كنت يف حالة سيئة، شعرت بغصة اللقاء ال فرحته، رحت أصيح غاضبة: 
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لو يحرموننا من الزيارة أفضل من هذا الوضع، إنها طاولة تقطع وال تصل، تبعد 

وال تقرّب، تحرم وال تعطي. كان جميع من ذهنب للزيارة يشاركنني الرأي وهن 

غاضبات مثيل.

يف الزيارة سألتني عائلتي ضمن أسئلة عابرة عن السجينات الاليت معي يف الغرفة 

فقلت قضايا مختلفة وجنسيات مختلفة وعددت: بعضهم رسقة وبعضهم آداب 

وبعضهم جنايئ، وهكذا. كان ذلك يوم الخميس، يف اليوم التايل جاءتني الرشطية 

التي كانت معي يف الزيارة وكنت نامئة، أيقظتني من نومي وهي ترصخ بأعىل 

صوتها: ريحانة. فززت مذعورة وظننت أن املخابرات تداهمني. ماذا هناك؟ ماذا 

حدث؟ تفاجأت بها تهددين أنها لن تفوت يل ما قلته لعائلتي. ظللت يف حالة من 

عدم االستيعاب؟ ماذا قلت؟ وملاذا هذه الطريقة وملاذا التهديد فأنا مل أذكر أي 

يشء مخل أو متجاوز. من الذي ميكن أن يكون يف السجن غري واحد ممن ذكرت، 

تعمدت  أنها  خصوصاً  غضبي  ذلك  أثار  جديداً؟  أو  غريباً  شيئاً  أنا  قلت  وهل 

إيقاظي بطريقة تثري الذعر. ذهبت لألخصائية وقلت لها بلهجة صارمة: "هذه 

املرة األوىل واألخرية التي تقدم رشطية فيها عىل الهزء يب، أنا ملتزمة بحدودي، 

فاطلبوا منها أن تلتزم حدودها". وألن االخصائية تعرفني وتعرف أين ال أتجاوز 

حدودي أبداً، وتعرف أين ال أسكت عن ظلم أو خطأ، فقد استوعبت ما أقول 

جيداً وتفهمته. وكالعادة يأيت الجواب: ترصّف شخيص.

يف الكثري من الزيارات التي حدثت بعدها كنت أجدين عاجزة عن الكالم. أقابل 

يف  زوجي  ووضع  السجن  داخل  وضعي  كان  فقط.  والدموع  بالصمت  عائلتي 

الخارج مع أوالدي يسيطر عيل، لقد عاىن كثريا، كثريا جداً، هو رجل وعليه تربية 

األوالد ومتابعة دراستهم، مل يكن يشكو ذلك لكني أفهم معاناته، كان يخربين بكل 

يشء ألين إذا مل أسمع منه سأسمع من شخص آخر وهذه مشكلة.

عن نفيس مل أكن أنقل له معانايت كلها، شخصيتي من النوع التي ال تتحدث بكل 

يشء تراه أو تشعر به، كذلك ال أستطيع الفضفضة إليه من خالل الهاتف أو من 

خالل الزيارة، هناك كبت يف كل يشء، الكامريات املوضوعة والرشطة املرافقة لنا، 

هذا يحد كثريا من الكالم الذي نريده.
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طوال فرتة سجني مل أستطع معانقة أوالدي، حسني ابني األكرب مريض ومل يكن 

يستطيع الوقوف فيضطر يف الزيارة إىل الجلوس فوق الطاولة لكن الرشطية متنعه 

أراهم نصف  أم وفاقدة ألوالدي،  أنا  النزيالت.  أنهم يسمحون لغريي من  رغم 

الربامج  عن  وال  معهم  للحديث  يكفي  ال  الوقت  هذا  األسبوع،  يف  فقط  ساعة 

التي يحتاجون إليها، ما إن يقع نظري عىل زوجي أشعر بتعبه، وجهه ومالمحه 

مهام تصنع االبتسام وحاول لبس قناع يخفي به تعبه، أخوايت كذلك كنت أشعر 

مبعاناتهن عندما يحرضن املقابلة. كل هذا يجعلني عاجزة عن الكالم غارقة يف 

الدموع وحدها.

اليوم بعد أن خرجت صارت ابنتي ال تريد مفارقتي حتى أثناء نومها تقوم وتتأكد 

وهي  أشاهدها  لهذا  جيدا  النوم  أستطيع  ال  زلت  ما  الغرفة،  يف  موجودة  بأين 

تتفقدين، تكرر ابنتي زينب ذات السبعة أعوام سؤالها يل:  ماما أنت لن تذهبي 

إىل مكان آخر صحيح؟

حسني اآلن أشعر به مطمئنا، لقد عانقني بحرارة تلّخص حاجته وافتقاده طوال 

هذه السنوات، وأستطيع القول إننا سنبدأ معا من جديد لنتجاوز ما فات منا.  

قبل	وبعد	14	فبراير	2011

لسُت ناشطة سياسية.. أنا فقط أكره الظلم.. مل أكن أفقه شيئاً يف السياسة عندما 

اندلعت احتجاجات التسعينات، كنت حينها يف الثانوية العامة يف "مدرسة مدينة 

عيىس الثانوية للبنات"، إحدى الطالبات قامت بالدعوة لخروج مسرية احتجاجية 

يف املدرسة، سألت عن سبب املسرية، قيل إنها من أجل املساواة بني جميع أبناء 

الوطن دون متييز أو تهميش أو ظلم لفئة معينة، وضد استئثار قلة قليلة بالحكم 

مستحقاً.  األمر  ألجد  يل  بالنسبة  كافياً  هذا  كان  الشعب.  باقي  دون  والرثوات 

شاركت. مل أكن من نظم هذه املسرية أو دعا إليها، لكنني رصت يف الواجهة، كان 

أيضاً ألتهم بأنني أنا من ترأست املسرية ودعيت إليها، وحني نفيت  هذا كافياً 

ذلك عن نفيس، تم التحقيق معي لالعرتاف باسم الطالبة التي كانت وراء هذه 

الدعوة، رفضت اإلدالء باسمها، فثُبًّتت التهمة عيل وفُصلت من املدرسة.
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البحرين من األصل. كنت يف مكة  أكن موجودة يف  يوم 14 فرباير2011، مل  يف 

املكرمة أقوم بقضاء عمرة مع أخوايت ملدة 12 يوماً، هناك سمعت بخرب خروج 

فيها  البحرين حدث  وقالت  أختي  التظاهر وسقوط شهداء، جاءتني  الناس يف 

زلزال. مل أكن أتابع أي أخبار ومل أسمع بحركة 14 فرباير من قبل، كنت وقتها 

للناس  وسمح  فتح  قد  الدوار  كان  عدنا  وعندما  ودراستهم،  بأوالدي  مشغولة 

فرتة  يف  الواسعة  واالعتقاالت  الشهداء  سقوط  شهدت  بعدها  فيه.  بالتجمهر 

الطوارئ، وتساءلت مل كل هذا، الشعب لديه مطالب حققوها له وانتهى، بعدها 

انخرطت يف التوثيق والعالج.

ماذا عن ريحانة اآلن، بعد 5 سنوات من الثورة و3 سنوات من السجن؟ أنا اآلن 

أقوى. كنت قد هيأت نفيس للسجن ملدة 10 سنوات، كلام زادونا ظلامً سنزداد 

صموداً وإرادة. لن نعجز ولن ننكرس.

بعد خروجي من السجن أبهرين التفاف الناس وحضورهم للرتحيب يب ومباركة 

حريتي، خاصة منطقتي سرتة  مسقط رأيس ومدينة عيىس محل إقامتي وعائلة 

الشهداء  أمهات  املستقبلني  مقدمة  يف  وكان  حويل  الجميع  التف  لقد  زوجي. 

أنحاء  جميع  من  الناس  توافد  لقد  السياسيني،  املعتقلني  أهايل  كذلك  وآبائهم، 

أثّر يف  لقد  والسياسية واإلعالمية،  الحقوقية  الفعاليات  البحرين وقراها، جميع 

ذلك كثرياً.

كان أول تعليق يل بعد صدور الحكم عيل بالسجن ملدة 10 سنوات، أن هذه 

السنوات ال تساوي دمعة يف عيون والدة شهيد أو والده. اليوم تأكد يل ذلك أكرث 

وأنا أرى هؤالء اآلباء الصامدين املثابرين.

هذه  كل  أتوقع  مل  حقيقة  حضورهم،  وكثافة  الناس  استقبال  كثرياً  يف  أثر  لقد 

الحفاوة، تخيلت نفيس وكأين وسط منصة الدوار والجميع يحيط يب وأرى صمود 

شك  ال  هذا  مثل  ينكرس  ال  شعبا  إن  اآلالم،  رغم  أعينهم  ويف  بأسهم  يف  الناس 

سينترص.

	تاريخ	النشر: 5	مايو	2016





تصريحات	ريحانة	الموسوي	تثير	غضبا	خليجيا...	
وتساؤالت	بشأن	الدور	اإلماراتي	في	البحرين

 أثارت ترصيحات املعتقلة السابقة ريحانة املوسوي بشأن تعرضها ملعاملة حاطة 

بالكرامة يف السجون البحرينية ردود فعل محلية وخليجية واسعة، انتقدت بشدة 

مامرسات أجهزة األمن، فيام ركزت تعليقات أخرى عىل دور ضباط إماراتيني يف 

التحقيق معها.

ريحانة املوسوي قد قالت يف ترصيحات لـ "مرآة البحرين" إن ضباط إماراتيني 

حققوا معها، وأن أجهزة األمن البحرينية قامت بتعريتها وتصويرها بال مالبس.

الناشط الحقوقي اإلمارايت أحمد منصور كتب عرب حسابه يف تويرت يقول "عىل 

جميع شعوب املنطقة قراءة قصة هذه الفتاة الشجاعة لنعرف بعدها أي قانون 

و أي قضاء و أي سلطات تلك التي نحتكم إليها وتحكمنا".

بكثري.  أسوأ  هو  ما  ويحدث  منطقتنا،  يف  هذا  يحدث  سادة،  يا  "نعم  وأضاف 

وأنا عىل يقني أن هذه املامرسات ستكون سبباً مهامً لتحرر شعوب املنطقة من 

الطغيان"، مشريا إىل أن القضاء يف منطقة الخليج مجرد أداة من أدوات السلطة.

سأل  فقد  الرشيد  أنور  املدين  املجتمع  ملؤسسات  الخليجي  املنتدى  رئيس  أما 

وزير الخارجية اإلمارايت محمد بن زايد عن حقيقة مشاركة ضباط إماراتيني يف 

التحقيق مع املعتقلة ريحانة، معلقا "ارجو من مخابرات اإلمارات التي تتابعني 

تنفي الخرب أو تحاسب من ارتكب هذه الجرمية ".



وأضاف الرشيد "لن نسمح ألي أحد أن ميتهن بنات الخليج، فبنات الخليج بناتنا 

الجرمية متر مرور  املوضوع ولن نرتك مثل هذه  )...( سنتابع  اعليهم  وال نرىض 

الكرام".

وكانت اإلمارات قد دفعت باآلالف من قواتها ملساندة عائلة آل خليفة يف قمع 

وقُتل  بالسلطة.  العائلة  لتفرد  حد  لوضع  تسعى  التي  الشعبية  االحتجاجات 

مارس/ آذار 2013 ضابط إمارايت خالل مواجهات مع محتجني يف قرية جدحفص 

غرب العاصمة املنامة.

من جهته قال رئيس اللجنة املركزية يف وعد يوسف الخاجة إن ريحانة املوسوي 

اإلنتهاكات،  هذة  عن  مسئول  كل  "محاسبة  بـ  مطالبا  األمنية،  األجهزة  عرّت 

والسكوت يحمل جهاز الداخلية بأكمله املسئولية".

وعلقت الناشطة الحقوقية ابتسام الصباغ عرب حسابها يف تويرت قائلة "جميع ما 

الغريب أن  جاء يف شهادة ريحانة املوسوي مل يكن غريبا عن مسامعنا، ولكن 

مجلس املرأة الذي يتغنى بحامية املرأة من العنف صامت".

ومل ميارس املجلس األعىل للمرأة الذي ترتأسه زوجة امللك سبيكة بنت إبراهيم 

آل خليفة، أي دور فيام يتعلق باالنتهاكات التي تعرضت لها النساء البحرينيات 

منذ اندالع ثورة 14 فرباير/ شباط 2011.

واعتقلت السلطات عرشات البحرينيات وتم ترسيح مثلهن من مواقع عملهن، 

فيام اشتكني معتقالت من تعرضهن للتعذيب والتحرش الجنيس واملعاملة الحاطة 

أخريات  وفقدن  الجيش  برصاص  العرادي  بهية  الشهيدة  قُتلت  فيام  بالكرامة، 

حياتهن بفعل العنف والغازات املسيلة للدموع.
	تاريخ	النشر: 6	مايو	2016



	على	تصريحات	ريحانة	الموسوي:	
ً
رئيس	األمن	العام	ردا

مخطط	دنيء	لإلساءة	للبحرين

هاجم رئيس األمن العام يف البحرين، طارق الحسن، املعتقلة املفرج عنها مؤخراً، 

ريحانة املوسوي عىل خلفية ترصيحاتها ملرآة البحرين، دون أن يسميها، واتهمها 

مبحاولة اإلساءة للبحرين وإثارة الرأي العام.

بأنه  السجن  يف  له  تعرضت  عام  املوسوي  ريحانة  قالته  ما  الحسن  واعترب 

"محاوالت بائسة ضمن مخطط دينء لإلساءة للبحرين وإثارة الرأي العام"، زاعامً 

أن ترصيحاتها هي مجرد قصص مختلقة وأكاذيب وادعاءات "تتلون وتتغري كل 

يوم وبال دليل".

وأضاف  يف سلسلة تغريدات عرب حسابه عىل شبكة التواصل االجتامعي "تويرت" 

يف  املعنية  املؤسسات  واجب  "من  أن   )2016 مايو/أيار   6 )الجمعة  اليوم  فجر 

البحرين التحقيق يف أي شكوى أو ادعاء وبكل شفافية ووزارة الداخلية كانت 

دامئا عىل استعداد ملحاسبة من تثبت إدانته"، مشدداً عىل أن "األصل أن يتقدم 

املترضر بالشكوى فتقوم الجهات الرسمية بالتحقيق فيها والترصف بها بحسب 

القانون و البحرين أنشأت العديد من تلك املؤسسات املشهودة"، عىل حد زعمه.

وأردف "بات الناس يدركون أن املشكلة هي يف من مازال يعيش األزمة يف نفسه 

ويتبنى الخطاب العاطفي املبني عىل اإلشاعة واإلثارة والتحريض بال دليل".

وختم رئيس األمن العام طارق الحسن سلسلة تغريداته بالقول "قامت كل من 



األمانة العامة للتظلامت وكذلك وحدة التحقيق الخاصة بالتحقيق يف الشكاوى 

واالدعاءات وأحالت التي ثبتت صحتها للقضاء وُحكَمت".

ونرشت مرآة البحرين، مقابلة مطولة مع املعتقلة التي أفرج عنها مؤخراً، ريحانة 

والنيابة  التحقيقات  الرشطة،  مركز  يف  له  تعرضت  ما  رسدت  التي  املوسوي، 

العامة، من تعذيب ومعاملة حاطة بالكرامة، باإلضافة إىل تعريتها بهدف إهانتها 

والضغط عليها للتوقيع عىل اعرتافات مزيفة.

والقت ترصيحات ريحانة صدى واسعاً يف البحرين، وتم استحداث وسم "#شكراً_

ريحانة" الذي من خالله وجه مغردون التحية لها عىل صمودها وقوتها، وعدم 

خشيتها من رسد ما تعرضت له. 
	تاريخ	النشر: 6	مايو	2016



	على	رئيس	األمن	العام:
ً
ريحانة	الموسوي	ردا

تقدمت	بشكوى	للتظلمات	منذ	مايو	2013	ولدي	
نسخة	منها

ردت ريحانة املوسوي، املعتقلة املفرج عنها مؤخراً عىل رئيس األمن العام طارق 

الحسن الذي شكك يف الترصيحات التي أدلت بها يف حوار مع "مرآة البحرين"، 

قائلة إن "ما ذكرته تم تقدميه كشكوى فعالً منذ شهر مايو/أيار 2013 إىل األمانة 

العامة للتظلامت، وأنها متتلك نسخة من تلك الشكوى".

وأكدت املوسوي إن نسخة من الشكوى موجودة لدى كل من "مكتب املحامي 

الوطنية لحقوق  الوطني اإلسالمية، واملؤسسة  الوفاق  التاجر، وجمعية  محمد 

طارق  العام  األمن  رئيس  وكان  الدرازي".   عبدالله  ميثلها  كان  التي  اإلنسان 

الحسن قد رصح قائال إن "األمانة العامة للتظلامت ووحدة التحقيق الخاصة 

التي ثبتت صحتها للقضاء  الشكاوى واالدعاءات وإحالة  بالتحقيق يف  تقومان 

والحكم".

اهتامماً  يبد  لكنه مل  زنزانتها  "زارها يف  الدرازي  بأن عبدالله  املوسوي  وأضافت 

مبنى  داخل  اإلنسان  "هل  فتساءلت  باألدلة  يتعلق  فيام  أما  لشكواها".  كبرياً 

التحقيقات يحمل معه كامريا، أو ميكن أن يرافقه محاميه أو أقاربه ليشاهدوا ما 

قد يتعرض له؟".

ولفتت املوسوي إىل أنها "وقعت عىل أوراق مل تعرف فحواها مببنى النيابة العامة 

التابعة  الخاصة"  التحقيق  وحدة  يتبع  كان  فخرو  عائلة  من  شخص  وبحضور 

للنيابة والتي مهمتها التحقيق يف انتهاكات منتسبي األجهزة األمنية.



إىل  للتظلامت  العامة  األمانة  رسالة  من  صورة  البحرين  مرآة  وتنرش  هذا 

ريحانة املوسوي مؤرخة يف 1 أكتوبر/ترشين األول 2014، والتي تؤكد تلقيها 

التابعة  الخاصة  التحقيق  وحدة  مع  مستجداتها  ومتابعة  ريحانة،  لشكوى 

العامة. للنيابة 
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