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الديكتاتوريات العربـ
املرأة في مرمى اإلهانات واالعتقال والتنكيل

ّ
لم تخرج املرأة من دائرة املمارسات ّالتعسفية التي قامت بها السلطات في املرحلة
األخيرة ،فاالعتقال والتعذيب ال يفرقان بينها وبني الرجل ،أما في ما يتعلق باألسباب ،فقد
تكون مجرد الدعوة إلى التظاهر كافية
المنامة ــ أحمد صابر،
حسين الدرازي
ت � ��دف � ��ع امل � � � � � ��رأة ال � �ب � �ح� ��ري � �ن � �ي� ��ة ثمن
م� �ش ��ارك� �ت� �ه ��ا ف � ��ي دف� � ��ع ح� ��رك� ��ة «١٤
ش� �ب ��اط»؛ ب��ات��ت أك �ث��ر م ��ن  30امرأة
ي �ق �ب �ع��ن ف� ��ي ال � �س � �ج� ��ون .العشرات
ي� � �ت� � �ع � � ّ�رض � ��ن ل� � �ل� � �ض � ��رب واإلهانة
ّ
وال� �ت� �ه ��دي ��د ال � � ��ذي وص� � ��ل ال� � ��ى حد
االغ �ت �ص��اب ،أم ��ا األظ �ل��م ف �ك��ان املس
ب� ��ال � �ك� ��رام� ��ة ال� �ج� �م ��اع� �ي ��ة ،فخرجت
أص � � � � � ��وات امل� � �ت� � �ط � � ّ�رف �ي��ن لتنعتهن
بـ «فتيات املتعة».
واعتقال النساء في البحرين ألسباب
س �ي��اس �ي��ة ل �ي��س ب��ال �ش��يء الجديد،
ح��دث ذل��ك م��ن ق�ب��ل ف��ي تسعينيات
القرن املنصرم ،أثناء ما صار يعرف
ال �ي��وم ب �ـ «ان �ت �ف��اض��ة ال �ك ��رام ��ة» ،لكن
األم��ور لم تصل إلى ما وصلت إليه
ف��ي ّ .2011ن�س��اء معتقالت ألسباب
مختلفة ،أقلها امتالك هاتف خلوي
يحوي على رسالة نصية تدعو إلى
تظاهرة.
وعدد النساء املعتقالت في البحرين
ّ
تأكد من خ�لال إحصائيات رسمية
ي �ج��ري �ه��ا م ��رك ��ز ال �ب �ح��ري��ن لحقوق
اإلن� �س ��ان ،ب��رئ��اس��ة ال �ح �ق��وق��ي نبيل
رج��ب ،وه��و رق��م كبير مقارنة بعدد
ّ
سكان البحرين الذين ال يتعدون 600
ألف نسمة .واملعتقالت البحرينيات
ّ
ه��ن خليط م��ن م��درس��ات وطبيبات

ونالت
النساء
حصتهن
من الشهادة
أيضًا مع
بهية
العريضي
(جيمز لوالر
دوغان ـ
رويترز)

ً
وناشطات ،وص��وال إلى
وممرضات
ّ
ن�س��اء ال ذن��ب ل�ه��ن س��وى انتمائهن
للمذهب الشيعي.
ال�ن�ص�ي��ب األوف� ��ر م��ن االع �ت �ق��ال كان
ل�ل�ط��اق��م ال �ط �ب��ي ف��ي امل��رت �ب��ة األولى
والتعليمي ف��ي امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة ،إذ
حصلت «األخبار» على قائمة ّ
ضمت
ّ
ثالثني ام��رأة ،كان منهن  11معتقلة
م��ن ال �ط��اق��م ال �ط �ب��ي ،م��ا ب�ي�ن طبيبة
وصيدالنية وم�م��رض��ة 6 ،مدرسات
جمعية املعلمني
بينهن نائبة رئيس ّ
ال �ت��ي ص ��در ق ��رار ب�ح��ل�ه��ا م��ن وزارة
التنمية االجتماعية.
ّ
وتقول مصادر ّمطلعة لـ «األخبار» إن
«السجينات موزعات على سجنني،
سجن إدارة التحقيقات الجنائية،
وه��و س�ج��ن س� ّ�ي��ئ ال�ص�ي��ت ،إضافة
إل� ��ى م ��رك ��ز ش ��رط ��ة م��دي �ن��ة عيسى،
وهناك معلومات عن سجينات في
حالة صعبة بسبب التعذيب».
ن��دى ض�ي��ف ،ش��اب��ة بحرينية تعمل
ّ
ط �ب �ي �ب��ة ،ت �ح��دث��ت م� ��رة واح� � ��دة إلى
قناة «الجزيرة» الفضائية ،وظهرت
تكرارًا على بعض القنوات الفضائية
ال �ن��اط �ق��ة ب��اإلن �ك �ل �ي��زي��ة ،اض��اف��ة الى
وج��وده��ا ف��ي دوار ال �ل��ؤل��ؤة .أفعال
ج�ع�ل�ت�ه��ا ف��ي م��وق��ع امل �ت �ه��م ،وكانت
ك��اف�ي��ة الع�ت�ق��ال�ه��ا ب�ع��د إع�ل�ان حالة
السالمة الوطنية (ال�ط��وارئ) ،وهي
املرأة الوحيدة التي لم تقر السلطات
حتى اآلن بوجودها في املعتقل.

شيعيات،
ل �ي �س��ت ك� ��ل امل� �ع� �ت� �ق�ل�ات
ُ
م��ع ن��دى ط�ب�ي�ب��ات أخ��ري��ات اعتقلن
التي تنتمي
بينهن نهاد الشيراوي
ّ
ال� ��ى ال �ط��ائ �ف��ة ال �س �ن �ي��ة .ك� ��ل ذنبها
أن�ه��ا أش��رف��ت على ع�لاج عبدالرضا
بوحميد ،قبل أن تظهر ف��ي صورة
ت �ح �ت �ض��ن زم �ي �ل �ت �ه��ا وت� �ب� �ك ��ي عقب
إعالنها وفاة بوحميد بعد أيام من
محاولتها املستميتة إلنقاذه.
وه� �ن ��اك غ �ي��ره �م��ا ،خ� �ل ��ود الدرازي
رئ �ي �س��ة ق �س��م ال �ت��ول �ي��د ف ��ي مجمع
السلمانية الطبية ،وروال الصفار،
رئ�ي�س��ة ج�م�ي�ع��ة ال �ت �م��ري��ض .أسماء
وراء ق� �ض� �ب ��ان ال � �س � �ج� ��ون .وهناك
ش� ُ�اع��رة ش��اب��ة ،ه��ي آي ��ات القرمزي،
اع��ت �ق �ل��ت إث� ��ر إل �ق��ائ �ه��ا ق �ص �ي��دة في
ّ
دوار ال �ل��ؤل� ُ�ؤة ت�ه�ج��و ف�ي�ه��ا رئيس
ال ��وزراء .وط�ل��ب م��ن أهلها بعد ذلك
تقديم ب�لاغ أنها مفقودة ،لكن بعد
أسابيع اتصلت لتقول كلمتني فقط
«أنا بخير» .اتصال لم يطمئن أهلها
ب��ال �ط �ب��ع ،ف�ل�ا أح ��د ي�ع�ل��م م��ا يجري
لالبنة ،حيث تتحدث شائعات عن
ّ
«تعرضها للتعذيب الشديد».
وق �ب��ل أي� ��ام ،اع�ت�ق�ل��ت ال �س �ل �ط��ات في
الوقت نفسه ّ 3
مدرسات وهن يقمن
ب ��واج� �ب� � ُه ��ن ف� ��ي ت� ��دري� ��س الفتيات
اللواتي أصنب بحاالت هلع وإغماء،
ن �ت �ي �ج��ة م ��داه� �م ��ة ال � �ق� ��وات األمنية
للفصول الدراسية.
«ال أحد فينا يملك الروحية ملزاولة

«حرائر في السجون»
س� ّ�ج �ل��ت امل� �ع ��ارض ��ة ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة األسبوع
ُاملاضي باسم «الحرائر في السجون» .وقد
أقيمت ّ
عدة فعاليات لرفع الظلم عن النساء
البحرينيات وم��ا ي�ج��ري عليهن .وناشدت
امل�ع��ارض��ة ون��اش�ط��ون حقوقيون ،املنظمات
ال �ح �ق��وق �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��دخ��ل ل �ل�إف ��راج عن
السجينات .ورفعوا شكوى ّ
ضد االنتهاكات
التي تتعرض لها النساء ،إال أنه حتى اللحظة
لم تجد هذه املناشدات آذانًا صاغية إليقاف
الحملة األمنية ضد النساءّ .
ويشير أح��د الحقوقيني ال��ى أن��ه ل��م تحصل
ام� � ��رأة ع��رب �ي��ة ع �ل��ى ع � ��ذاب ك ��ال ��ذي تعانيه
ال�ب�ح��ري�ن�ي��ات ،م�س�ت�ش�ه�دًا ب�م��ا ق��ال��ه الشيخ
عيسى قاسم (ال �ص��ورة) ف��ي إح��دى خطبه
ب � ��أن «امل � �ص ��ري ��ات وال �ت ��ون �س �ي ��ات شاركن
ب�ش�ج��اع��ة ف��ي ث��ورت��ي ب�ل��دي�ه�م��ا ،ل�ك�ن�ه��ن لم
ي �ت �ع� ّ�رض��ن مل��ا ت �ع��رض��ت ل��ه البحرينيات».
وتقول ناشطة «نحن ندفع ضريبة كبرى،
فقد أس�ق�ط��وا ّأي ح��رم��ة لنا ك�ن�س��اء ،فنحن
أص �ب �ح �ن��ا ره ��ائ ��ن وم � �ع� ��ذب ��ات ،وه� � ��ذه هي
قصصنا».

حياته بنحو طبيعي ،حتى الطعام
صار صعبًا وعسيرًا على أبنائي»،
يتحدث زوج إحدى املعتقالت.
هكذا
ّ
وي� �ض� �ي ��ف أن زوج � �ت� ��ه ت� �ع ��ان ��ي من
أمراض وتحتاج إلى تناول األدوية
ي��وم �ي��ًا وب��ان �ت �ظ��ام ،وأن السلطات
األم �ن �ي��ة ات �ص �ل��ت ب ��ه ب �ع��د ل �ي �ل��ة من
اع� �ت� �ق ��ال� �ه ��ا ط ��ال� � ّب ��ة أن ت� ��رس� ��ل لها
ّ
خاصة .وملا ّ
توجه إلى مبنى
مالبس
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال �ج �ن��ائ �ي��ة ف��ي منطقة
املالبس
العدلية لتسليمهم بعض
ّ
واألدوي � ��ة ،رف�ض��ت ال�س�ل�ط��ات تسلم
األدوية .ويعيش الزوج قلقًا شديدًا،
خوفًا من تدهور حالتها الصحية.
أم � ��ا ع� ��ن ع �م �ل �ي��ات االع � �ت � �ق� ��ال ،فهي
م �ش��اب �ه��ة مل ��ا ي� �ت� �ع � ّ�رض ل ��ه الرجال
م ��ن ح� �م�ل�ات امل ��داه� �م ��ة واالعتقال.
طريقة امل��داه�م��ة الوحشية للمنازل
ملحتويات
وال �ت �ك �س �ي��ر وال �ت �خ��ري��ب
ّ
امل�ك��ان ،ه��ي ع��ادة أص�ب��ح يتلذذ بها
رجال األمن.
ح�ت��ى التحقيق معهن ي�ق��وم رجال،
والشرطة النسائية غائبة عن األمر.
ورص��دت «األخبار» أكثر من حادثة
تحقيق ّ
تعرضت خاللها املعتقالت
ّ
سات
ل� �ل� �ض � ُ
�رب ،وخ� �ص ��وص ��ًا املدر ّ
ا ّل �ل��وات��ي أخ �ل��ي س�ب�ي�ل�ه��ن ،إذ أكدن
أن�ه��ن ت�ع� ّ�رض��ن للضرب امل�ب� ّ�رح على
أيدي املحققني.
إح ��دى ال �ط��ال �ب��ات ال �ت��ي أف ��رج عنها
�ت إنها
ب �ع� ّ�د اع �ت �ق ��ال ل �ي ��وم�ي�ن ،ق ��ال � ُ
«تعرضت للضرب الشديد ،وخ ّيرت
بني ّ
سب رموز دينية أو اغتصابها».

وتشير امل �ص��ادر إل��ى أن ك��ل النساء
الالتي ّ
تعرضن لالعتقال لم يسمح
ألهاليهن بزيارتهن.
ّ
حقوقيون
وعند نقاط التفتيش ،وثق
ع��ددًا ك�ب�ي�رًا م��ن االن�ت�ه��اك��ات .إحدى
البحرينيات أوقفها جندي سعودي
عند نقطة تفتيش وطلب منها ركن
س�ي��ارت�ه��ا ج��ان�ب��ًا واالن �ت �ظ��ار ،وبعد
س ��اع ��ة ك ��ام �ل ��ة م� ��ن االن� �ت� �ظ ��ار دخل
ال�س�ي��ارة وب��دأ تفتيشها والتحرش
ب� �ه ��ا ،م� ��ا دف �ع �ه ��ا ل� �ل� �ص ��راخ ،وعلى
الفور ج��اء جنود آخ��رون وأخرجوا
زميلهم من السيارة.
ُاإلهانات ال تتوقف .في إحدى القرى
ك ّتب على أب��واب البيوت أن بناتكم
هن بنات املتعة.
ّ
وعن أسباب االعتقال فهي متعددة
ومختلفة .أبرز سبب العتقال الطاقم
ال�ط�ب��ي ك��ان م�س��اع��دة ال�ج��رح��ى إثر
العمليات العسكرية ال�ت��ي ق��ام بها
ال�ج�ي��ش ال�ب�ح��ري�ن��ي ف��ي  17شباط،
ومهاجمة رجال األمن ّ
دوار اللؤلؤة
ف��ي م��ا ص ��ار ي �ع��رف ب��أح� ّ�داث املرفأ
امل��ال��ي ،وال�ه�ج��وم ال��ذي شنته قوات
«درع الجزيرة» والجيش البحريني
ف��ي ع�م�ل�ي��ة «ت�ط�ه�ي��ر» ال� � � ّ
�دوار ،التي
ُمنع الطاقم الطبي فيها من مداواة
الجرحى.
ّ
أم � ��ا م� ��درس� ��ة امل ��رح� �ل ��ة االبتدائية،
أم�ي�ن��ة ع�ب��د ال�ن�ب��ي ،ف�ك��ان��ت تهمتها
السماح للطالب برسم دوار اللؤلؤة
ف� ��ي ك � ّ�راس ��ات� �ه ��م امل� ��درس � �ي� ��ة ،وعدم
ال�ت�ب�ل�ي��غ ع�ن�ه��م .وك ��ان ذن��ب خاتون
ّ
الدير
التي اعتقلت من مركز
ً
السيد ّ
الصحي أنها امتلكت هاتفًا محموال
من طراز بالك بيري.
ه� � ��ذه ع � ّ�ي� �ن ��ة ب �س �ي �ط��ة م � ��ن أسباب
االع�ت�ق��ال .ول�ه��ذا ي��رى البحرينيون
أن اعتقال النساء هذه ّ
املرة يختلف
ع��ن امل� ّ�رات السابقة (التسعينيات)،
ّ
والغصة
ف �ي �م��ا م� �ش ��اع ��ر ال� �غ� �ض ��ب
س��وف تبقى ف��ي قلوب البحرينيني
لفترة طويلة جدًا.

