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ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

ملحق حول عملية نقل الأ�صرى “البو�صطة”

البوسطة:
هذ� ن�ّص يبز معاناة �الأ�رشى �لدورية، و�لتي حتدث عنها �ل�صيخ �أبو طري باقت�صاب، 

“�لبو�صطة”، كتب هذ� �لن�ص �لدكتور عبد �لرحمن زيد�ن، �الأ�صري �ملحرر و�لنائب يف  يف 

�ملجل�ص �لت�رشيعي، بناء على طلب من �ل�صيخ �أبو طري. ]�ملحرر[

اأولً: التعريفات:

البو�شطة )النقل(: هي عملية نقل �ل�صجني )�الأمني و�ملدين( من �ل�صجن �أو �الحتجاز، 

�إىل �ملحكمة وبالعك�ص، �أو عملية نقل �ل�صجني بني �ل�صجون �ملختلفة باأنو�عها ودرجاتها 

�ل�صجني بعد �عتقاله وقبل  باأن نقل  )�ل�صابا�ص(، علماً  �ل�صجون  �لتابعة الإد�رة م�صلحة 

ت�صليمه �إىل م�صلحة �ل�صجون، يتم من قبل وحد�ت �جلي�ص وبطريقة ونظام خمتلف. 

مقطورة  �صاحنة  �أو  حديثة  ركاب  نقل  حافلة  �أ�صا�صاً  وهي  )احلافلة(:  البو�شطة 

)جمهزة لنقل �لعمال يف �لعادة(. 

تقوم  �ل�صجون  م�صلحة  الإد�رة  تابعة  �خلا�صة،  �ل�رشطة  من  فرقة  النح�شون: 

باالإ�رش�ف على نقل �ملعتقلني، عالية �لتدريب و�لتجهيز، ولها نظام عمل �صارم ومعناها 

بالعبية “�الإ�رش�ر”. 

المتناه: غرفة �الحتجاز �ملوؤقت، وتعني بالعبية “غرفة �النتظار” وت�صتخدم عادة 

لتجميع وت�صنيف �ملعتقلني يف كل �صجن، متهيد�ً لعميلة �لنقل �أو ملحقة باملحكمة، حلني 

�نتهاء �الإجر�ء�ت. وهي �إما غرف مبنية من �لباطون ولها �أبو�ب م�صفحة وفتحات تهوية 

�صغرية، و�إما �أقفا�ص من �حلديد، �أو �لق�صبان �لفوالذية، وحتوي �أحياناً مرحا�ص ب�صيط 

�أو مبولة وحنفية ماء، يحتجز فيها �ملعتقل ل�صاعات قبل �أو يف �أثناء نقله. 

بكل  ملحقاً  ويكون  �ملوؤقت،  �ملعتقلني  �حتجاز  مكان  وهو  التوزيع(:  )مركز  املعبار 

�صجن، ولكنه مف�صول عن �ملعتقلني �ملحتجزين ب�صكل د�ئم، وي�صتخدم ملبيت �ملعتقلني 

حيث  �لرملة،  معبار  و�أهمها  يوم،  من  �أكرث  ت�صتغرق  �لتي  �ملختلفة  �لنقليات  مر�حل  بني 

�أو  �ملحاكم،  �إىل  طريقهم  يف  �جلنوبية  �أو  �ل�صمالية  �ملناطق  من  �ملنقولني  كافة  فيه  يقيم 
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ملر�جعة م�صت�صفى �صجن �لرملة. ويتكون من زنازين متفاوتة �ل�صعة وبتجهيز�ت غري 

�لنقل  غر�ص  ح�صب  لياٍل،  �أربع  �إىل  ليلٍة  من  �ملعبار  يف  �الإقامة  ومتتد  �صحية.  �أو  مريحة 

�أو لتد�خل �الأعياد و�لعطلة �الأ�صبوعية، وتكون يف غرف مليئة بالقذ�رة، و�صيئة �لتهوية، 

ومليئة باحل�رش�ت، وتت�صاقط مياه �ملجاري من �صقفها وتخلو من مر�فق �ال�صتحمام. 

ثانياً: فل�شفة البو�شطة:

هي عملية �أمنية معقدة، يق�صد منها �أ�صا�صاً نقل �ل�صجناء �إىل �ملحاكم �أو بني �ل�صجون مع 

�صمان عدم هروب �أي منهم، �أو �ل�صماح بالو�صول �إىل �ل�صجني )�أمنياً �أو مدنياً( لتهريبه، 

�أو �العتد�ء عليه، ومنع تهريب �أي �صيء من و�إىل �ل�صجني )ر�صائل، �صالح، ...�إلخ( يف �أي 

مرحلة من مر�حل �لرحلة ود�خل قاعة �ملحكمة، ولهذ� �لغر�ص تتخذ �إجر�ء�ت معقدة من 

تربيط �الأيدي و�الأرجل طو�ل �لرحلة بقيود فوالذية —ت�صتخدم �أحياناً قيود م�صاعفة، 

�أو قيود مت�صلة باالأيدي و�الأرجل— و�إجر�ء�ت تفتي�ص دقيقة، وعزل �ملعتقل ومنعه من 

�لتو��صل مع �أي طرف، وي�صاحب ذلك قدر كبري من �خل�صونة و�لت�صييق �ل�صديد. 

نبذة تاريخية:

��صتخدمت �لبو�صطة، يف �صنو�ت ما قبل منت�صف �لثمانينيات، كاإجر�ء عقابي وح�صي، 

للدموع د�خل �صندوق  �مل�صيل  �لغاز  �لنقل تقوم بر�ص  �مل�رشفة على  �لقوة  بحيث كانت 

�لبو�صطة، وت�صتخدم �ل�رشب �ملبح يف �أثناء �لنقل، ومل تتوقف هذه �الأ�صاليب �لوح�صية، 

�إال بعد �أن قام �ملعتقلون با�صتهد�ف �أفر�د �ل�رشطة بال�صفر�ت �حلادة دفاعاً عن �أنف�صهم، 

مما �أحدث عاهات و�إ�صابات م�صتدية عند بع�صهم، و�صكل ر�دعاً لهم فتغريت �صيا�صة 

�لنقل. 

ثالثاً: مركبات البو�شطة:

حافالت حديثة باأحجام خمتلفة ومنها �صاحنات لها مقطورة ت�صتخدم لنقل �لعمال 

عادة، �صعتها من 10–48 معتقالً للحافلة. 

نو�فذها  و�إغالق  �ل�صميك،  بال�صاج  �لد�خل  من  �حلافالت  ت�صفيح  يتم  جتهيزاتها: 

ب�صكل كامل، وتعتيم �لنو�فذ �لزجاجية �ل�صغرية �أ�صالً، وحت�صني تلك �لنو�فذ بق�صبان 

�أو �صاج خمرم ال ي�صمح بالروؤية. وهي عادة مكيفة �لهو�ء لعدم وجود تهوية  فوالذية 

من  �لطويلة  للفرت�ت  خ�صو�صاً  مريحة،  غري  �ملخرم  �ل�صاج  من  مقاعدها  طبيعية، 
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حتدث  �أنها  �إىل  �إ�صافة  �صيفاً،  �حلر�رة  و�صديدة  �صتاًء  �لبودة  �صديدة  وهي  �الحتجاز، 

حادة  حو�ف  ولها  �صيقة،  بينها  و�مل�صافة  طويلة  ل�صاعات  عليها  �جللو�ص  عند  تقرحات 

وموؤذية. 

تق�شيماتها: تق�صم �حلافالت �إىل زنازين منف�صلة، لي�صهل تق�صيم وت�صنيف �ملعتقلني 

من  �أبو�ب  مع  ملم   10 عن  تقل  ال  �ل�صاج  من  قو�طع  بينها  ويف�صل  عليهم،  و�ل�صيطرة 

�ل�صائق.  مبق�صورة  مو�صولة  كامري�ت  بو��صطة  زنز�نة  كل  مر�قبة  ويتم  نف�صه،  �لنوع 

وهناك م�صاحة تتو�صط تلك �لزنازين حتوي ممر�ً ومقاعد لل�رشطة �ملر�فقة للبو�صطة. 

�شعتها: تت�صع �حلافالت �لكبرية لنحو 48 معتقالً، وبتق�صيمات متفاوتة �أقلها زنازين 

تت�صع لـِ 12 معتقالً يف و�صع مزدحم. 

مرافقها: مع �أن هناك قر�ر حمكمة باإلز�م م�صلحة �ل�صجون بتوفري مرحا�ص يف حافلة 

�لبو�صطة �إال �أن �لقر�ر مل يطبق حتى كتابة هذه �ل�صطور. 

وتتحرك تلك �حلافالت على �صكل فرق، ت�صم �صيار�ت حر��صة منف�صلة، ودر�جات 

نارية، وكالب بولي�صية مدربة على مالحقة ومطاردة �ملعتقلني و�ل�صيطرة عليهم، وهي 

عبارة عن �صجن �صغري متحرك وحم�صن. 

�ل�صاج  قطع  بني  �لفر�غات  يف  )�رش��صري(  �لز�حفة  �حل�رش�ت  �نت�صار  ويالحظ 

هذه  وتتحرك  �حلافالت،  تنظيف  وعدم  �ملرت�كمة،  �لقذ�رة  ب�صبب  �حلماية،  وق�صبان 

�حل�رش�ت بحرية تامة يف �أثناء �صفر �لبو�صطة. 

رابعاً: رحلة البو�شطة:

—�صو�ء  للبو�صطة  نف�صه  بتح�صري  ق�صري  وقت  قبل  عادًة  �ملعتقل  ُيبلغ  الإبالغ:   .1

�لنقل �لكامل �أم �ل�صفر و�لعودة— ويف حاالت �لنقل، يطلب منه �إح�صار كافة �أمتعته معه، 

تتجاوز  ال  عادًة  �الإبالغ  ومدة  �صيء،  باأخذ  له  ي�صمح  فال  �لق�صري  �ل�صفر  حاالت  يف  �أما 

�لدقائق �ملعدودة، ونادر�ً ما تكون �أطول من ذلك. 

)ت�صتغرق  مر�حل  عدة  على  للبو�صطة  وجتهيزه  �ملعتقل  تفتي�ص  يتم  التفتي�ش:   .2

قر�بة �ل�صاعتني(:

�أي  ��صطحاب  من  منعه  ويتم  فيه،  يحتجز  �لذي  �لق�صم  د�خل  �حلر��ص  تفتي�ص  �أ. 

�لورقية �ملحارم  �أو  �ل�صالة  �صجادة  �أو  �مل�صبحة  �أو  �ل�صاعة  ذلك  يف  مبا   �صيء، 
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�أو �ل�صجائر —وي�صمح �أحياناً ملر�صى �ل�صكري ��صطحاب بع�ص حبات �ل�صكاكر 

فقط— �أما �ل�صفر �لذي ي�صتغرق �أكرث من يوم ويحوي مبيتاً يف �ملعبار، في�صمح 

�للو�زم  �ل�رشورية )ب�صكري، وغيار�ت، وبع�ص  له بحقيبة ي�صع فيها جتهيز�ته 

كال�صابون وغريها، �إ�صافة �إىل �ملخدة، و�لغطاء، وبع�ص �ملعلبات(، وتخ�صع هذه 

�مل�صموحات ملز�ج �حلر��ص د�خل �لق�صم �أحياناً، ويخ�صع �ملعتقل لتفتي�ص ج�صدي 

عاري، للتاأكد من عدم حمله ر�صائل �أو غري ذلك يف طيات مالب�صه. 

�لت�صليم �إىل �لنح�صون: بعد �إخر�ج �ملعتقل من �لق�صم، يو�صع يف �المتناه ثم ي�صلّم  ب. 

ر�صمياً �إىل فرقة �لنقل )�لنح�صون( وبعدها تبد�أ �صل�صلة �الإجر�ء�ت كما يلي. 

3. الت�شخي�ش: حيث يتم �لتاأكد من �صخ�صية �ملعتقل، و�صورته، و��صمه �لرباعي من 

قبل �صابط �لنح�صون. 

4. الرتبيط: يتم تربيط �أيدي �ملعتقل ورجليه بقيود حديدية تابعة لفرقة �لنح�صون. 

5. التفتي�ش اجل�شدي: بعد �لرتبيط تقوم فرقة �لنح�صون على عدة مر�حل بتفتي�ص 

مالب�ص �ملعتقل وجيوبه، و�إخر�ج �أي �صيء منها حتى �ملناديل �لورقية و�ل�صجائر وطيات 

�ملالب�ص، وال ي�صمح له �صتاًء �أن يلب�ص مالب�ص د�خلية طويلة حتت �لبنطال، ويجب على 

خلعه بالقوة. ويطلب منه كذلك بعد تربيط يديه ورجليه خلع �حلذ�ء و�جلو�رب لتفتي�صها 

�لعملية بحد ذ�تها عقاب وتنغي�ص، ثم  �إعادة لب�صها ب�رشعة، وهذه  �إليه  بدقة، ثم يطلب 

ينقل �ملعتقل �إىل �لتفتي�ص باملاكنة “ماغنوميرت” �لتي ت�صري �إىل �أي ج�صم معدين مل يظهر يف 

�أثناء �لتفتي�ص. ويجري يف �أثناء هذه �ملر�حل نقل �ملعتقل من قف�ص ل�صمان دقة �لتفتي�ص، 

وي�صاحب هذه �الإجر�ء�ت خ�صونة و�إ�صاء�ت لفظية و�رش�خ ب�صكل د�ئم. 

�إىل  �ل�صعود  �الإجر�ء�ت  هذه  بعد  �ملعتقلني  من  يطلب  البو�شطة:  اإىل  ال�شعود   .6

�لبو�صطة، حيث يتم �لتاأكد من �صالمة �لقيود و�إقفالها، وتوزيع �ملعتقلني على �لزنازين 

د�خل �حلافلة ح�صب ت�صنيفات معينة —يف�صل �الأ�صبال حتت �صّن 18 وكذلك �لعنا�رش 

�خلطرة و�ملعاقبني عن باقي �ملعتقلني— ولكن يتم يف �لبو�صطة دمج �الأ�رشى �الأمنيني مع 

خانات  يف  �لبو�صطة  �أ�صفل  �ملعتقل  حقيبة  و�صع  ويتم  ويهود�ً،  غرباء  �ملدنيني،  �الأ�رشى 

خا�صة، ويحدث �أحياناً �أن يقوم �ملعتقلون �ملدنيون ب�رشقة حقيبة �ملعتقل �الأمني، ليدخل 

يف متاهة مزعجة. 
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تتوقف  حيث  حمطات،  بعدة  �صريها  �أثناء  يف  �لبو�صطة  متر  والوقفات:  املراحل   .7

�آخرين، وقد  �أو حتميل معتقلني  �ل�صري الإنز�ل  �لو�قعة على خّط  �ل�صجون  عادة يف كافة 

ت�صل هذه �لوقفات يف رحلة و�حدة �إىل ع�رش وقفات ت�صتغرق كل منها ن�صف �صاعة على 

�الأقل، وقد متتد �إىل �صاعتني، ال ي�صمح خالل ذلك للمعتقل مبغادرة �لبو�صطة، ويكن �أن 

ي�صمح للمر�صى وكبار �ل�صن باخلروج لق�صاء �حلاجة �رشيعاً، وملرة و�حدة خالل رحلة 

�لبو�صطة، مما ي�صطر بع�ص �ملعتقلني �إىل ق�صاء �حلاجة د�خل �لبو�صطة �أحياناً يف قو�رير 

�رشب �ملياه. 

8. الو�شول: عند �لو�صول �إىل �لوجهة �ملق�صودة )�ملحكمة �أو �ملعبار(، وبعد �صاعات 

�لنزول  �ملعتقلني  من  يطلب  �صاعات—  ثماين  �إىل  —ت�صل  �لبو�صطة  يف  �الحتجاز  من 

و�لتعرف على حقائبهم وحملها وهم على حالة �لرتبيط باالأيدي و�الأرجل، ثم �النتقال 

�إىل مرحلة تفتي�ص �إلكرتوين بو��صطة �لقو�ص حيث ير �ملعتقل من بو�بة �إلكرتونية ت�صري 

�إىل وجود �ملعادن يف ثيابه، ومتر حقيبته وحذ�وؤه د�خل جهاز �الأ�صعة )�مل�صكيف(، ويتم 

�حتجازه يف غرف �أو �المتناه موؤقتة ل�صاعات �أو �أيام ح�صب �حلاجة. 

9. املمنوعات يف البو�شطة: ينع �ملعتقل من ��صطحاب �أي �صيء معه يف رحلة �لبو�صطة 

عادة، حتى �أب�صط �مل�صتلزمات كامل�صحف، و�مل�صبحة، �أو �صجادة �ل�صالة، �أو �ل�صاعة، �أو 

�ملحارم �لورقية �أو �أي طعام، ويف �لرحالت �لتي ت�صتدعي �ملبيت يف �ملعبار ي�صمح له ذلك 

�ل�صجائر(. وينع �ملعتقل  ب�رشط و�صعه يف حقيبة ولي�ص يف جيوبه )وينطبق ذلك على 

يف �ل�صتاء من لب�ص �أي مالب�ص د�خلية طويلة حتت مالب�صه وبالذ�ت �لبنطلون �لد�خلي، 

ويجب على خلعه بالرغم من برودة �جلو �ل�صديدة د�خل حافالت �لبو�صطة. وينع �أي�صاً 

�لنقي  �لهو�ء  لتن�ّصم بع�ص  �أو  �ل�صغرية و�ملرتفعة  للنظر من نو�فذ �حلافلة  �لوقوف  من 

ب�صبب ف�صاد �حلافلة. ويتم �ل�رش�خ عليه من قبل �حلر��ص، وقد يتعر�ص لت�صجيل ��صمه 

من �أجل �لعقاب الحقاً �إ�صافة �إىل �الإ�صاء�ت �للفظية. وينع �ملدخنون من �لتدخني د�خل 

�ملدنيون  �ملعتقلون  �لبع�ص وخ�صو�صاً  �أن  �لرغم من  �إيجابية على  �حلافلة، وهذه نقطة 

�حلافلة،  �صري  �أثناء  يف  �حلر��ص  ويغافلون  و�لوالعات  �ل�صجائر  تهريب  يف  ينجحون 

ويتجنبون �لظهور يف جمال �لكامري�ت و�ملر�قبة، وي�صعلون �ل�صجائر ويتبادلونها، مما 

ي�صع باقي �ملعتقلني يف حرج �صديد ب�صبب �جلو �خلانق �أمام هذ� �البتالء. 
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البو�شطة

�لبو�صطة،  رحلة  يف  �ملبا�رشة  غري  �لعقوبات  تتمثل  املبا�رشة:  غري  العقوبات   .10

باأ�صهر  عليه  يحكم  �أن  �أحياناً  يف�صل  �ملعتقل  جتعل  و�لقهر  �ل�صيق  من  حالة  با�صطناع 

�إ�صافية،  عقوبة  ذ�تها  حّد  يف  الأنها  “�لبو�صطات”  كرثة  لتفادي  �ملتوقع  حكمه  عن  ز�ئدة 

ومن ذلك مثالً:

�الختالط باملعتقلني �ملدنيني من جتار �حل�صي�ص و�لل�صو�ص و�ملغت�صبني من �ليهود،   •

وما يف ذلك من �أذى نف�صي وج�صدي، وفيها قلة �لطعام؛ فاإن ما يقدم منه خالل �لرحلة 

�إىل  �إ�صافة  �ملربى،  من  بقليل  �ملدهون  �ملقطع  �خلبز  من  �رشحتني  عن  يزيد  ال  �لطويلة 

خيارة �أو حبة فو�كه ويف جّو كئيب، كما �أن من �لعقوبات �ل�صيق و�لزحام �ل�صديد حيث 

�أن �مل�صاحة �ملخ�ص�صة للمعتقل ال تكفي جللو�ص مريح، ويتعر�ص كثري�ً الإ�صابة ر�أ�صه 

�أو رجليه ويديه �ملكبلة ال�صطد�مها باملقاعد و�الأجز�ء �حلديدية �ملحيطة به ب�صبب �صيق 

�مل�صافة �أمامه، كما ال يكنه ب�صبب ذلك وتقييد يديه، �أن ينام �أو يتحرك د�خل �حلافلة، 

وكل توقف مفاجئ يعني بال�رشورة كدمات جديدة ملن مل يكن منتبهاً، الأن كل ما حوله 

حديد �صلب. 

كما �أن من �لعقوبات غري �ملبا�رشة: �صدة �حلر�رة �صيفاً د�خل �حلافلة، ونق�ص �لتهوية،   •

مما ي�صيب �لكثريين بالغثيان النعد�م �لتهوية على �لرغم من ت�صغيل ما ي�صمى زور�ً 

مبكيّف �لهو�ء، حتى تغدو مالب�ص �ملعتقل يف �حلافلة م�صبعة بالعرق و�لرو�ئح �لنتنة. 

باردة،  حديدية  مقاعد  على  �لطويل  �جللو�ص  حيث  �ل�صتاء،  برد  �أي�صاً  �لعقوبات  من   •

و�الإ�صهال  �ملوؤملة،  و�ملفا�صل  �جللد  يف  حادة  بالتهابات  �ملعتقل  ي�صيب  بارد  وجّو 
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�إىل  و�صوله  عند  �ملعتقل  يكت�صف  حينما  ذ�تها،  حّد  يف  كعقاب  �لبو�صطة  ت�صتخدم  كما   •

�ملحكمة �أنه ال يوجد له جل�صة حماكمة، فيق�صي رحلة �لعذ�ب �لتي ت�صتغرق �أياماً دون 

مبا�رشة،  �لتعذيب  ودورة  �لكرة  �صيعيد  �أنه  �ل�صجن  �إىل  عودته  عند  ليكت�صف  مبر، 

فيق�صي �أيامه يف �لبو�صطات. وقد �صجل رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي عزيز دويك و�لنو�ب 

و�لوزر�ء �ملختطفون �لرقم �لقيا�صي يف عدد �لبو�صطات �لتي ُعِذبو� عن طريقها خالل 

دويك وعزيز  بو�صطة،  رحلة   150 �صجل  �لر�زق  عبد  —عمر  ق�صرية  زمنية   فرتة 

�أيام، لكن  �إىل خم�صة  125 بو�صطة، كل ذلك خالل �صنتني، وجميعها تقريباً من ثالثة 

بو�صطة �لباقي �أقل من ذلك بقليل. 
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ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

من �لعقوبات �لنف�صية �إ�صافة �إىل ذلك �صوء �ملعاملة و�خل�صونة، وكرثة �ل�صياح و�لنكد،   •

و�ملعاملة غري �الإن�صانية. 

من �لعقوبات �مل�صاحبة للبو�صطة، جتروؤ فرقة �لنح�صون على �رشب �أي معتقل الأتفه   •

�الأ�صباب، وبطريقة وح�صية، مما يوؤدي �إىل �إ�صابات، وك�صور �أحياناً، دون مبر �صوى 

�إظهار �ل�صيطرة وردع �ملعتقلني عن �الحتجاج على �لظروف غري �الإن�صانية للبو�صطة، 

�الإ�صاء�ت  �أو  �ملعاملة،  تلك  ب�صبب  �ل�صكاوي  تقدمي  يف  �حلق  يلك  �ملعتقل  باأن  علماً 

و�لعنف، ومتابعة ذلك ق�صائياً لوقفهم عند حدهم. 

تطبيق كافة �الإجر�ء�ت دون مر�عاة ل�صن �ملعتقل، �أو مر�صه، �أو حتى �إ�صابته بعاهة �أو   •

�صلل، ويتعلق ذلك باإجر�ء�ت �لتفتي�ص و�لرتبيط بالقيود لالأيدي و�الأرجل، وكٌل ينال 

ن�صيبه من �ملعاملة �ل�صيئة و�الأذى. 




