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ً
مــر العــام  2015ثقيــا علــى المعتقليــن السياســيين القابعيــن فــي ســجن جــو المركــزي ،كان
مختلف ـا ،وكان فــي هــذا العــام ســاحة مــن ســاحات الثــورة ،بحــد ذاتــه.
تبــدأ الحكايــة مــع مســاء الســابع عشــر مــن فبراير/شــباط  ،2015وهــو التاريــخ نفســه الــذي غــدرت
فيــه قــوات األمــن بالمحتجيــن المســالمين النائميــن فــي دوار اللؤلــؤة عــام  ،2011لكننــا فــي 17
ـوم غــادر علــى المعتقليــن فــي مبنــى  3و 6بســجن جــو.
فبراير/شــباط  2015كنــا علــى موعــد مــع هجـ ٍ
األنبــاء أشــارت حينهــا إلــى هجــوم بالــكالب البوليســية علــى الســجناء ّ
القصــر .قــال الرمــوز إنهــم
ســمعوا صرخــات المعتقليــن والــكالب تنهــش أجســادهم ،وهــي االســتغاثة التــي أدت بهــم
للدخــول فــي إضــراب مفتــوح عــن الطعــام.
وفــي  24فبراير/شــباط  2015قــال أهالــي معتقلــي ســجن جــو ّ
القصــر إن إدارة الســجن أبلغتهــم
بمنــع الزيــارات المقــررة لذويهــم ،فــي حيــن أفــادت رســالة مــن داخــل ســجن جــو ( 4مــارس/آذار
 )2015أن الســلطات اســتدعت النشــطاء المعتقليــن ناجــي فتيــل ،محمــد الســنقيس ،ومحمــود
الحاجــي للتحقيــق ،واتهمتهــم بالتمــرد وتســريب مقاطــع فيديــو مــن داخــل الســجن لنشــطاء
وجهــات إعالميــة فــي الخــارج ،وقالــت إن القضيــة تــم تحويلهــا للنيابــة.
وفــي  10مــارس/آذار  2015خرجــت أنبــاء مــن داخــل الســجن تفيــد بمحاصــرة قــوات األمــن لمبنــى
رقــم  ،4وقــال الوفــاق حينهــا إن الوضــع فــي الســجن “خطيــر” ،والحقــا اقتحمــت قــوات أمنيــة
المبنــى باســتخدام الغــاز المســيل للدمــوع وأســلحة أخــرى ،ونقلــت وكالــة رويتــرز لألنبــاء خبـرًا عــن
اشــتباكات بيــن الســجناء والشــرطة.
وبعــد يــوم مــن الهجــوم قالــت النيابــة ( 11مــارس/آذار  )2015إنهــا حبســت امــرأة مــن ذوي
ـان آخــر فــي
المعتقليــن ،اتهمتهــا باالعتــداء علــى الشــرطة فــي الســجن ،وقالــت النيابــة فــي بيـ ٍ
اليــوم ذاتــه إنهــا عاينــت ســجن جــو وحصــرت المصابيــن مــن الســجناء والشــرطة للتحقيــق معهــم.
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وفــي  12مــارس/آذار  2015عــادت قــوات األمــن لتعتــدي علــى المعتقليــن وهــذه المــرة فــي
مبنــى  2عنبــر  ،3وخرجــت إلــى وســائل اإلعــام صــور مفزعــة عــن تعــرض المعتقليــن إلصابــات،
فيمــا اختفــى مــا يقــارب  14معتقــل.
فــي  13مــارس/آذار  2015قالــت النيابــة إنهــا حققــت مــع  90ضابطــا وشــرطيًا فــي ســجن جــو،
بينمــا نقــل الحقوقــي عبدالهــادي الخواجــة فــي اليــوم ذاتــه لزوجتــه فــي اتصــال هاتفــي صــورة
مفزعــة لمــا يجــري داخــل الســجن ،إذ قــال إن مســيرات خرجــت مــن ســجناء جنائييــن تشــتم
الشــيخ عيســى قاســم فــي ســجن جــو ،وأضــاف إن أصــوات التعذيــب الزال الرمــوز يســمعونها
تخــرج مــن مبنــى  10الــذي تحــول إلــى وكــر لتعذيــب المعتقليــن.
ومــع مــرور الوقــت بــدأت المعلومــات تظهــر إلــى العلــن شــيئًا فشــيئًا .الوفــاق كشــفت معلومــات
صــارت بحوزتهــا عــن تفاصيــل الهجــوم ومــا جــرى علــى المعتقليــن ،الحقوقــي نبيــل رجــب قــال
إن مــن خرجــوا مــن جــو النتهــاء محكوميتهــم باتــوا يعيشــون صدمــة نفســية ،فيمــا بقيــت
األنبــاء منقطعــة عــن ســجناء جــو ،والزيــارات ممنوعــة بتاتـا.
وأكــد معتقلــون خرجــوا بعــد انتهــاء محكوميتهــم وكانــوا شــهودًا علــى مــا جــرى فــي الســجن،
إن التنكيــل الــذي وقــع عليهــم كان علــي يــد قــوات الــدرك األردنــي علــى وجــه التحدي ـد ،لقــد
أجبــر المعتقلــون علــى النــوم فــي العــراء ،وبعــد تصاعــد االنتقــادات وفــرت قــوات األمــن خيمــا
بالســتيكية للمعتقليــن للنــوم فيهـا ،وتــم منعهــم مــن الذهــاب للحمــام ،لتستشــري األمــراض
الجلديــة بينهــم ،أمــا نــداءات العفــو الدوليــة وهيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــات عالميــة أخــرى
فلــم تجــد لهــا آذانــا صاغيــة لــدى المســئولين.
ً
وبــدال مــن التجــاوب مــع االنتقــادات الموجهــة لهــا ،قامــت وزارة الداخليــة بمحاصــرة منــزل
الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب واعتقلتــه ،وأفــادت زوجتــه فــي اليــوم ذاتــه ( 2أبريل/نيســان )2015
إنــه اعتقــل بســبب تغريداتــه عــن االنتهــاكات التــي حصلــت فــي ســجن جــو.
وفــي  3أبريل/نيســان  2015قالــت النيابــة إن االتصــاالت عــادت بيــن المعتقليــن وذويهــم ،إال
أن عــددًا كبيـرًا مــن المعتقليــن بقيــت أخبارهــم منقطعــة ،وفــي  29أبريل/نيســان  2015أفرجــت
الســلطات عــن الممــرض الدمســتاني بعــد انتهــاء محكوميتــه ،ليــروي كشــاهد عيــان جــزءًا مــن
مأســاة الســجناء فــي جــو.
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ونقلــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش شــهادات بعــض المعتقليــن الذيــن تعرضــوا للتعذيب
فــي ســجن جــو ،وطالبــت مــرارًا بإجــراء تحقيــق مســتقل حــو مــا جــرى.
الحقوقــي البــارز عبدالهــادي الخواجــة وجــه رســالة للمفــوض الســامي تحــدث فيهــا عــن مأســاة
المعتقليــن فــي ســجن جــو ،وهــو مــا أدى إلــى مطالبــة المفوضيــة الســامية ( 5يونيو/حزيــران
 )2015بإجــراء تحقيــق مســتقل فــي األمــر.
أصــدرت الوفــاق ( 1يونيو/حزيــران  )2015تقري ـرًا عــن أحــداث ســجن جــو بعنــوان “شــهادات
بأفــواه مكســرة الثنايــا” ،وأصــدر مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان تقري ـرًا ( 29يونيو/حزيــران
 )2015عــن مــا جــرى فــي ســجن جــو تحــت عنــوان “وحشــية الحكومــة فــي الســجن المركــزي”،
أمــا منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فأصــدرت تقريـرًا ( 23نوفمبر/تشــرين الثانــي  )2015حمــل
عنــوان “هــذه دمــاء مــن ال يتعاونــون” وثقــت فيــه تعذيــب المعتقليــن.
ً
ً
النيابــة بدورهــا وبــدال مــن االســتجابة لمطالــب التحقيــق فــي مــا جــرى ،أحالــت  57معتقــا
للمحاكمــة بتهمــة إحــداث “شــغب” فــي ســجن جــو ،وحكمــت محكمــة بحرينيــة علــى الســيدة
ليلــى عبدالنبــي بالســجن  6أشــهر التهامهــا باالعتــداء علــى شــرطي وشــرطية فــي  10مــارس/
آذار .2015
أمــا إدارة ســجن جــو فاســتمرت فــي انتهاكاتهـا ،لقــد تدهــور الوضــع الصحــي لرئيــس جمعيــة
المعلميــن مهــدي أبوديــب ،ومنــع الدكتــور علــي العكــري مــن حضــور عــزاء والدتــه ،ومنعــت
الســلطات رئيــس جمعيــة الوحــدوي فاضــل عبــاس مــن اســتالم أدويتــه.
فيمــا شــاهد المعتقلــون المحكــوم باإلعــدام عبــاس الســميع وقــد ّ
كســرت أســنانه ،الشــاب
المعتقــل علــي هــارون تعــرض للضــرب مــن قبــل الشــرطة أثنــاء حديثــه الهاتفــي مــع والدتــه،
المعتقــل علــي حســن آدم شــارف علــى فقــدان بصــره بســبب عــدم توفيــر العــاج المناســب
لــه أو الســماح باإلفــراج المؤقــت عنــه للخضــوع لعلميــة ترجــع لــه بصــره ،الطفــل المعتقــل
أحمــد العــرب يتلقــى وجبــات التعذيــب فــي دورات الميــاه بعيـدًا عــن أعيــن الكاميــرات ،حســن
القطــان تعــرض لفشــل كلــوي بســبب التعذيــب الشــديد والحرمــان مــن العــاج ،المعتقــل علــي
ً
صنقــور شــوهد محمــوال بســبب كســر فــي الحــوض تعــرض لــه بعــد أن نســيه المعذبــون معلقــا
لفتــرة طويلــة ،المعتقــل الســيد أحمــد ســيد ماجــد تعرضــت يــده للكســر بســبب التعذيــب،

4

2014
أكتوبر
شهر
ووقائع
أحداث
سجن جو
في
مارس
أحداث 10
أجندة

الطفــل المعتقــل محمــد الشــمالي تعــرض لجــرح غزيــر فــي رأســه بســبب التعذيــب الوحشــي،
وتــم خياطــة الجــرح أكثــر مــن ثــاث مــرات ألنــه كان ينفتــق بعــد كل خياطــة بســبب اســتمرار
التعذيــب ،قيــس عبــاس فقــد ســمعه مــن شــدة التعذيــب ،و شــقيقه الطفــل مبــارك عبــاس
أصيــب فــي رأســه وضعــف بصــره ،ورجلــه المســنودة بالحديــد تعانــي مــن انتفــاخ جعلــه غيــر
قــادر علــى الوقــوف بســبب مــا تعــرض لــه مــن تعذيــب وحشــي.
لــم يكــن مــن ذكــروا هــم الوحيديــن الذيــن تعرضــوا للتعذيــب واالنتهــاكات وعانــوا مــن
اإلهمــال الطبــي ،بــل هنــاك المئــات مثــل هــؤالء يرزحــون فــي الســجون وحكاياتهــم لــم تــرو
بعـد ،وبالتأكيــد فــإن التعذيــب لــم يتوقــف ،وقــد وعــد الضابــط ناصــر بوبخيــت الســجناء يومهــا
وقــال لهــم “اإلعــام سينســاكم قريبــا ،وسنســتمر فــي تعذيبكــم”.
لقــد لخــص معتقــل فــي ســجن “جــو” مــا حــدث بكلمــة واحــدة ،حينمــا واجــه القاضــي الظهرانــي
( 22مايو/أيــار  )2015وخاطبــه بالقــول :لقــد تحــول ســجن جــو إلــى ســجن “أبــو غريــب”.
ّ
ألن سجناءه هم “أعداء” النظام ،فهو “أبو غريب” وهو “غوانتنامو” ،لكنه في البحرين!
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أحداث 10
أجندة

2015/02/17

2015/02/19

2015/02/19

2015/02/19

2015/02/24

2015/02/24

2015/02/25

2015/02/28

2015/03/04

6

قوات خاصة وكالب بوليسية تهاجم مبنى  3و 6يف سجن جو

التفاصيــل الكاملــة لهجــوم قــوات خاصــة وكالب بوليســية عــى ســجن
جــو ...ورمــوز املعارضــة يرضبــون عــن الطعــام احتجاجــا
إبراهيــم رشيــف عــن عنــر  :6رأينــا الــكالب البوليســية تدخــل برفقــة
ُــر
الرشطــة  ...كان عقابــاً جامعيــاً لــكل الق ّ
قــال الطبيــب إن قلبــه لــن يحتمــل إرضابــا آخــر « ...الخواجــة» يدخــل
ـر يســتغيثون يف مبنــى 6
إرضابــا عــن الطعــام بعــد ســاعه ال ُقـ ّ
ـر يقولــون إن مســئولني أبلغوهــم بق ـرار
أهــايل موقــويف ســجن جــو ال ُقـ ّ
صــادر عــن إدارة الســجن مينــع الزيــارات
«وعــد» تطالــب بتحقيــق مســتقل يف دعــاوى العقــاب الجامعــي لنــزالء
ســجن جــو وتصــف اإلج ـراءات املتخــذة بالتعســفية
«الرمــوز» يقــررون فــك اإلرضاب بعــد اســتئناف الزيــارات وعــاج معتقــي
مبنــى  6و3
طاقتــه االســتيعابية  448نزيــل  ...معتقلــو «جــو املركــزي» بلغــوا 1004
نزيــل والنشــطاء ينظمــون وقفــة احتجاجيــة داخــل الســجن
رســالة مــن داخــل ســجن جــو تؤكــد توجيــه تهمــة «التحريــض عــى
التمــرد» لثالثــة نشــطاء معتقلــن

2014
أكتوبر
شهر
ووقائع
أحداث
سجن جو
في
مارس
أحداث 10
أجندة

2015/03/10

قــوات األمــن تحــارص مبنــى  4يف ســجن جــو املركــزي وقلــق عــى ســامة
املعتقلــن

2015/03/10

الوفاق :الوضع يف سجن جو خطري
2015/03/10

رويرتز :إصابة سجناء يف اشتباكات مع قوات األمن يف البحرين
2015/03/11

2015/03/11

2015/03/11

2015/03/12

2015/03/12

2015/03/12
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«وعــد» تدعــو للتحقيــق يف أحــداث ســجن جــو وتصــف وضــع املعتقلــن
بـــ «املزري»
«النيابــة» تقــرر حبــس امــرأة مــن ذوي املعتقلــن عــى ذمــة التحقيــق
وتتهمهــا باالعتــداء عــى رشطــة يف ســجن «جــو املركــزي»
«النيابــة» تقــول إنهــا عاينــت «ســجن جــو» وحــرت املصابــن مــن
الســجناء والرشطــة للتحقيــق معهــم
الوفــاق تناشــد الصليــب األحمــر الــدويل التدخــل لوقــف االعتــداءات
بســجن جــو
الوفــد األهــي إىل جنيــف يبلــغ «مانديــز» باالنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا
ســجناء «جــو»
قــوات األمــن ت ُداهــم مبــانٍ جديــدة يف ســجن جــو املركــزي  ...اعتــداء
ورضب ومفقوديــن ال يُعلــم مصريهــم

2014
أكتوبر
شهر
ووقائع
أحداث
سجن جو
في
مارس
أحداث 10
أجندة

2015/03/12

2015/03/12

2015/03/13

2015/03/13

2015/03/14

2015/03/15

2015/03/17

2015/03/18

صــور مفزعــة تتــوارد مــن ســجن جـ ّو  ...التعذيــب يحفــر ظهــور الســجناء
بأيــدي قــوات الداخليــة
تفاصيــل مــن داخــل ســجن جــو :اختفــاء  14معتقــا وإصابــة العـرات...
وضبــاط أردنيــون اســتلموا اإلرشاف عــى الســجن
النيابــة العامــة تقــول إنهــا حققــت مــع  90ضابط ـاً ورشطي ـاً يف أحــداث
ســجن جــو املركــزي
عبدالهــادي الخواجــة :مسـرات تشــتم الشــيخ عيــى قاســم تجــوب ســجن
جــو ...وأصــوات التعذيــب تســمع مــن مبنــى !10
ناجــي العــريب عــن أحــداث ســجن جــو :البــد مــن اقتــاع الــر مــن
جــذوره وإال ســتبقى الفــوىض عــى حالهــا
الوفــاق تكشــف املزيــد مــن املعلومــات بشــأن الهجــوم عــى «معتقــي
جــو»
نبيــل رجــب :املفــرج عنهــم مؤخ ـرا ً مــن ســجن «جــو» يعيشــون صدمــة
نفســية ويعانــون مــن جــروح وكدمــات
انقطــاع االتصــال بســجناء «جــو» بعــد حادثــة  10مــارس :أنبــاء عــن
تعــرض ناجــي فتيــل وطالــب عــي للتعذيــب

2015/03/18

بعد سجن جو ...الدرك األردين ينكّل باملوقوفني يف «الحوض الجاف»
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2015/03/19

2015/03/18

2015/03/20

2015/03/22

2015/03/22

2015/03/22

«التظلــات» :تلقينــا  105طلبــات مــن أهــايل نــزالء «جــو» لالطمئنــان عــى
ذويهــم و 15شــكوى مــن معتقلــن يف الســجن
«منظمــة العفــو» تــدق ناقــوس الخطــر حــول مــا يحصــل يف ســجن «جــو»
وتطالــب بالكشــف عــن نتائــج التحقيقــات
صــور :اآلالف يتظاهــرون للتنديــد باعتــداءات ســجن جــو واملطالبــة
باإلفــراج عــن «ســلامن»
حســن املشــيمع يتصــل بعائلتــه :الوضــع يف «جــو» ليــس مطمئنـاً والقــوات
تستعرض
فريــدة غــام بعــد اتصــال مــع ابراهيــم رشيــف :أصــوات املعذبــن ال تـزال
تُســمع يف ســجن جـ ّو
أنبــاء عــن تعــرض املعتقــل طالــب عــي لنهــش كالب بوليســية يف ســجن
جــو

2015/03/22

صورة ملفرج عنه اليوم تظهر آثار تعذيبه يف سجن جو املركزي
2015/03/23

إدارة سجن جو ستسمح للمعتقلني باالتصال بذويهم غدا
2015/03/27

«فرونــت اليــن» تقــول إن الحقوقــي ناجــي فتيــل ُمعاقــب بالســجن
االنفــرادي يف ســجن «جــو» املركــزي

2014
أكتوبر
شهر
ووقائع
أحداث
سجن جو
في
مارس
أحداث 10
أجندة

2015/03/27

2015/03/30

2015/03/31

2015/03/31

2015/04/02

2015/04/02

2015/04/03

2015/04/10

2015/04/14
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هيومــن رايتــس ووتــش تطالــب بالتحقيــق يف أحــداث ســجن «جــو»:
التواصــل مــع املعتقلــن انقطــع لـــ  13يومــا
هيومــن رايتــس ووتــش :حرمــان عائــات بحرينيــة مــن الوصــول ملعتقليهــا
يف ســجن جــو
قنــاة اللؤلــؤة تدشــن هاشــتاغ #أغيثوا_ســجناء_جو وتفاعــل «املغرديــن»
يحــي الفضائــع واملــآيس
الوفــاق تعــد تقريــرا شــامال عــن أحــداث ســجن جــو ســرفعه لجهــات
دوليــة
هيومــن رايتــس ووتــش تطالــب الســلطات يف البحريــن بإعــادة االتصــاالت
والزيــارات بــن ســجناء «جــو» وعائالتهــم
ســمية رجــب :نبيــل رجــب اعتقــل لتغريداتــه حــول التعذيــب يف ســجن
«جــو» ..والرشطــة رفضــت تســليمه أمــر القبــض عليــه
«النيابــة» تقــول إن االتصــاالت عــادت مــع نــزالء «جــو» و»التظلــات»:
عــودة الزيــارات الخميــس املقبــل
توجيــه تهمــة تلقــي «رشــوة» لرشطــي ومتهــم آخــر يف قضيــة إدخــال
هواتــف لنــزالء ســجن «جــو»
يف تطــور خطــر لألوضــاع اإلنســانية املرتديــة :مــرض الجــرب يغــزو ســجناء
«جــو»

2015/04/15

أحد معتقيل جو :القوات األردنية التي تعذّبنا تشبه «داعش»
2015/04/16

عائلة املعتقل صادق الشعباين تشكو منع إدارة سجن جو زيارته

2015/04/28

الدكتور عيل العكري يف خيام سجن جو وفقد شيئا من وزنه
2015/04/29

«الدمســتاين» ح ـرا ً يحــي معانــاة زمالئــه :ســجناء «جــو» قضــوا  4أيــام يف
العـراء تحــت حـرارة الشــمس

2015/05/06

هيومن رايتس ووتش تطالب بتحقيق مستقل يف أحداث سجن «جو»
2015/05/06

2015/05/06

2015/05/11

هيومــن رايتــس ووتــش تنــر روايــات املعتقلــن :هــذا مــا حصــل يف ســجن
«جو»
الدمســتاين :أصبــت يف ركبتــي بســجن «جــو» وشــكوت األمــر لضابــط أردين
فركلنــي عــى مــكان اإلصابــة
عبدالهــادي الخواجــة يف رســالة للمفــوض الســامي :مــا جــرى يف «جــو»
يفــوق الوصــف

2015/05/13

صحيفة محلية :انتهاكات سجن «جو» مستمرة

2014
أكتوبر
شهر
ووقائع
أحداث
سجن جو
في
مارس
أحداث 10
أجندة

2015/05/22

2015/05/27

2015/06/01

2015/06/05

2015/06/13

2015/06/25

2015/06/27

2015/06/28

2015/06/29
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معتقــل أمــام املحكمــة :ســجن «جــو» تحــول إىل «أبوغريــب» ويتــم
تعذيبنــا بشــكل مســتمر
أهــايل معتقــي «جــو» يريــدون إطــاع وفــد االتحــاد األورويب عــى أوضــاع
ا ملعتقلني
الوفــاق تصــدر تقريــرا عــن «أحــداث جــو» :شــهادات بأفــواه مكــرة
الثنايــا
املفوضيــة الســامية تطالــب بإجــراء تحقيــق نزيــه عــن أحــداث ســجن
«جــو» واإلفــراج الفــوري عــن «ســلامن»
نــدوة عــن «جرميــة ســجن جــو» مبجلــس حقــوق اإلنســان يف جنيــف يــوم
االثنــن
التحقيــق الخاصــة تل ّقــت  237شــكوى تعذيــب وإســاءة معاملــة خــال
 16شــهرا ً
«الداخليــة» تــوزع فيلــا تســجيلياً عــى الدبلوماســيني يحــوي روايــة
مجتــزأة ألحــداث ســجن «جــو»
إحالــة  51معتقــا للمحاكمــة تتهمهــم الســلطات بالتــورط يف أحــداث
ســجن جــو
«مركــز البحريــن» يصــدر تقريـرا عــن «ســجن جــو» :وحشــية الحكومــة يف
الســجن املركــزي

2014
أكتوبر
شهر
ووقائع
أحداث
سجن جو
في
مارس
أحداث 10
أجندة
2015/07/02

2015/07/04

مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان :حســن القطــان تعــرض للتعذيــب يف
ســجن «جــو» ويعــاين مــن فشــل كلــوي
معتقل سيايس بسجن «جو» يفقد برصه بسبب الحرمان من العالج

2015/07/24

متهمو أحداث سجن جو للقايض :هذه آثار التعذيب عىل أجسادنا
2015/10/05

2015/11/23

2015/12/09

2015/12/14

 6أشــهر لبحرينيــة متهمــة باالعتــداء عــى رشطــي ورشطيــة يف  10مــارس
بســجن جــو
هيومــن رايتــس ووتــش تصــدر تقري ـرا ً عــن التعذيــب يف البحريــن :هــذه
دمــاء مــن ال يتعاونــون
أمانــة التظلــات :زيــادة الشــكاوى بنســبة  375%ومعظمهــا مــن معتقــي
ســجن جــو
تأجيــل قضيــة  57متهـاً بأحــداث ســجن «جــو» للمرافعــة يف  24ديســمرب
الجاري

2015/10/31

ديسمرب املرافعة الختامية للمتهمني يف أحداث سجن «جو»
2015/04/27

2016/01/25
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مبنى  10يف سجن جو ..ما الذي يحدث داخل وكر التعذيب؟
الســجن  15عامـاً وغرامــة  508آالف دينــار لـــ  57متهــا بأحــداث ســجن
«جــو»

