ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري

ملحق حول عملية نقل الأ�سرى “البو�سطة”
البوسطة:
ن�ص يربز معاناة الأ�رسى الدورية ،والتي حتدث عنها ال�شيخ �أبو طري باقت�ضاب،
هذا ّ
يف “البو�سطة” ،كتب هذا الن�ص الدكتور عبد الرحمن زيدان ،الأ�سري املحرر والنائب يف
املجل�س الت�رشيعي ،بناء على طلب من ال�شيخ �أبو طري[ .املحرر]

�أوالً :التعريفات:
البو�سطة (النقل) :هي عملية نقل ال�سجني (الأمني واملدين) من ال�سجن �أو االحتجاز،
�إىل املحكمة وبالعك�س� ،أو عملية نقل ال�سجني بني ال�سجون املختلفة ب�أنواعها ودرجاتها
التابعة لإدارة م�صلحة ال�سجون (ال�شابا�ص) ،علما ً ب�أن نقل ال�سجني بعد اعتقاله وقبل
ت�سليمه �إىل م�صلحة ال�سجون ،يتم من قبل وحدات اجلي�ش وبطريقة ونظام خمتلف.
البو�سطة (احلافلة) :وهي �أ�سا�سا ً حافلة نقل ركاب حديثة �أو �شاحنة مقطورة
(جمهزة لنقل العمال يف العادة).
النح�شون :فرقة من ال�رشطة اخلا�صة ،تابعة لإدارة م�صلحة ال�سجون تقوم
بالإ�رشاف على نقل املعتقلني ،عالية التدريب والتجهيز ،ولها نظام عمل �صارم ومعناها
بالعربية “الإ�رصار”.
االمتناه :غرفة االحتجاز امل�ؤقت ،وتعني بالعربية “غرفة االنتظار” وت�ستخدم عادة
لتجميع وت�صنيف املعتقلني يف كل �سجن ،متهيدا ً لعميلة النقل �أو ملحقة باملحكمة ،حلني
انتهاء الإجراءات .وهي �إما غرف مبنية من الباطون ولها �أبواب م�صفحة وفتحات تهوية
�صغرية ،و�إما �أقفا�ص من احلديد� ،أو الق�ضبان الفوالذية ،وحتوي �أحيانا ً مرحا�ض ب�سيط
�أو مبولة وحنفية ماء ،يحتجز فيها املعتقل ل�ساعات قبل �أو يف �أثناء نقله.
املعبار (مركز التوزيع) :وهو مكان احتجاز املعتقلني امل�ؤقت ،ويكون ملحقا ً بكل
�سجن ،ولكنه مف�صول عن املعتقلني املحتجزين ب�شكل دائم ،وي�ستخدم ملبيت املعتقلني
بني مراحل النقليات املختلفة التي ت�ستغرق �أكرث من يوم ،و�أهمها معبار الرملة ،حيث
يقيم فيه كافة املنقولني من املناطق ال�شمالية �أو اجلنوبية يف طريقهم �إىل املحاكم� ،أو
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ملراجعة م�ست�شفى �سجن الرملة .ويتكون من زنازين متفاوتة ال�سعة وبتجهيزات غري
مريحة �أو �صحية .ومتتد الإقامة يف املعبار من ليل ٍة �إىل �أربع ليالٍ  ،ح�سب غر�ض النقل
�أو لتداخل الأعياد والعطلة الأ�سبوعية ،وتكون يف غرف مليئة بالقذارة ،و�سيئة التهوية،
ومليئة باحل�رشات ،وتت�ساقط مياه املجاري من �سقفها وتخلو من مرافق اال�ستحمام.

ثانياً :فل�سفة البو�سطة:
هي عملية �أمنية معقدة ،يق�صد منها �أ�سا�سا ً نقل ال�سجناء �إىل املحاكم �أو بني ال�سجون مع
�ضمان عدم هروب �أي منهم� ،أو ال�سماح بالو�صول �إىل ال�سجني (�أمنيا ً �أو مدنياً) لتهريبه،
�أو االعتداء عليه ،ومنع تهريب �أي �شيء من و�إىل ال�سجني (ر�سائل� ،سالح�... ،إلخ) يف �أي
مرحلة من مراحل الرحلة وداخل قاعة املحكمة ،ولهذا الغر�ض تتخذ �إجراءات معقدة من
تربيط الأيدي والأرجل طوال الرحلة بقيود فوالذية —ت�ستخدم �أحيانا ً قيود م�ضاعفة،
�أو قيود مت�صلة بالأيدي والأرجل— و�إجراءات تفتي�ش دقيقة ،وعزل املعتقل ومنعه من
التوا�صل مع �أي طرف ،وي�صاحب ذلك قدر كبري من اخل�شونة والت�ضييق ال�شديد.

نبذة تاريخية:
ا�ستخدمت البو�سطة ،يف �سنوات ما قبل منت�صف الثمانينيات ،ك�إجراء عقابي وح�شي،
بحيث كانت القوة امل�رشفة على النقل تقوم بر�ش الغاز امل�سيل للدموع داخل �صندوق
البو�سطة ،وت�ستخدم ال�رضب املربح يف �أثناء النقل ،ومل تتوقف هذه الأ�ساليب الوح�شية،
�إال بعد �أن قام املعتقلون با�ستهداف �أفراد ال�رشطة بال�شفرات احلادة دفاعا ً عن �أنف�سهم،
مما �أحدث عاهات و�إ�صابات م�ستدمية عند بع�ضهم ،و�شكل رادعا ً لهم فتغريت �سيا�سة
النقل.

ثالثاً :مركبات البو�سطة:
حافالت حديثة ب�أحجام خمتلفة ومنها �شاحنات لها مقطورة ت�ستخدم لنقل العمال
عادة� ،سعتها من  48–10معتقالً للحافلة.
جتهيزاتها :يتم ت�صفيح احلافالت من الداخل بال�صاج ال�سميك ،و�إغالق نوافذها
ب�شكل كامل ،وتعتيم النوافذ الزجاجية ال�صغرية �أ�صالً ،وحت�صني تلك النوافذ بق�ضبان
فوالذية �أو �صاج خمرم ال ي�سمح بالر�ؤية .وهي عادة مكيفة الهواء لعدم وجود تهوية
طبيعية ،مقاعدها من ال�صاج املخرم غري مريحة ،خ�صو�صا ً للفرتات الطويلة من
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االحتجاز ،وهي �شديدة الربودة �شتا ًء و�شديدة احلرارة �صيفاً� ،إ�ضافة �إىل �أنها حتدث
تقرحات عند اجللو�س عليها ل�ساعات طويلة وامل�سافة بينها �ضيقة ،ولها حواف حادة
وم�ؤذية.
تق�سيماتها :تق�سم احلافالت �إىل زنازين منف�صلة ،لي�سهل تق�سيم وت�صنيف املعتقلني
وال�سيطرة عليهم ،ويف�صل بينها قواطع من ال�صاج ال تقل عن  10ملم مع �أبواب من
النوع نف�سه ،ويتم مراقبة كل زنزانة بوا�سطة كامريات مو�صولة مبق�صورة ال�سائق.
وهناك م�ساحة تتو�سط تلك الزنازين حتوي ممرا ً ومقاعد لل�رشطة املرافقة للبو�سطة.
�سعتها :تت�سع احلافالت الكبرية لنحو  48معتقالً ،وبتق�سيمات متفاوتة �أقلها زنازين
تت�سع لـ ِ  12معتقالً يف و�ضع مزدحم.
مرافقها :مع �أن هناك قرار حمكمة ب�إلزام م�صلحة ال�سجون بتوفري مرحا�ض يف حافلة
البو�سطة �إال �أن القرار مل يطبق حتى كتابة هذه ال�سطور.
وتتحرك تلك احلافالت على �شكل فرق ،ت�ضم �سيارات حرا�سة منف�صلة ،ودراجات
نارية ،وكالب بولي�سية مدربة على مالحقة ومطاردة املعتقلني وال�سيطرة عليهم ،وهي
عبارة عن �سجن �صغري متحرك وحم�صن.
ويالحظ انت�شار احل�رشات الزاحفة (�رصا�صري) يف الفراغات بني قطع ال�صاج
وق�ضبان احلماية ،ب�سبب القذارة املرتاكمة ،وعدم تنظيف احلافالت ،وتتحرك هذه
احل�رشات بحرية تامة يف �أثناء �سفر البو�سطة.

رابعاً :رحلة البو�سطة:
 .1الإبالغُ :يبلغ املعتقل عاد ًة قبل وقت ق�صري بتح�ضري نف�سه للبو�سطة —�سواء
النقل الكامل �أم ال�سفر والعودة— ويف حاالت النقل ،يطلب منه �إح�ضار كافة �أمتعته معه،
�أما يف حاالت ال�سفر الق�صري فال ي�سمح له ب�أخذ �شيء ،ومدة الإبالغ عاد ًة ال تتجاوز
الدقائق املعدودة ،ونادرا ً ما تكون �أطول من ذلك.
 .2التفتي�ش :يتم تفتي�ش املعتقل وجتهيزه للبو�سطة على عدة مراحل (ت�ستغرق
قرابة ال�ساعتني):
�أ .تفتي�ش احلرا�س داخل الق�سم الذي يحتجز فيه ،ويتم منعه من ا�صطحاب �أي
�شيء ،مبا يف ذلك ال�ساعة �أو امل�سبحة �أو �سجادة ال�صالة �أو املحارم الورقية
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�أو ال�سجائر —وي�سمح �أحيانا ً ملر�ضى ال�سكري ا�صطحاب بع�ض حبات ال�سكاكر
فقط— �أما ال�سفر الذي ي�ستغرق �أكرث من يوم ويحوي مبيتا ً يف املعبار ،في�سمح
له بحقيبة ي�ضع فيها جتهيزاته ال�رضورية (ب�شكري ،وغيارات ،وبع�ض اللوازم
كال�صابون وغريها� ،إ�ضافة �إىل املخدة ،والغطاء ،وبع�ض املعلبات) ،وتخ�ضع هذه
امل�سموحات ملزاج احلرا�س داخل الق�سم �أحياناً ،ويخ�ضع املعتقل لتفتي�ش ج�سدي
عاري ،للت�أكد من عدم حمله ر�سائل �أو غري ذلك يف طيات مالب�سه.
ب	.الت�سليم �إىل النح�شون :بعد �إخراج املعتقل من الق�سم ،يو�ضع يف االمتناه ثم ي�سلّم
ر�سميا ً �إىل فرقة النقل (النح�شون) وبعدها تبد�أ �سل�سلة الإجراءات كما يلي.
 .3الت�شخي�ص :حيث يتم الت�أكد من �شخ�صية املعتقل ،و�صورته ،وا�سمه الرباعي من
قبل �ضابط النح�شون.
 .4الرتبيط :يتم تربيط �أيدي املعتقل ورجليه بقيود حديدية تابعة لفرقة النح�شون.
 .5التفتي�ش اجل�سدي :بعد الرتبيط تقوم فرقة النح�شون على عدة مراحل بتفتي�ش
مالب�س املعتقل وجيوبه ،و�إخراج �أي �شيء منها حتى املناديل الورقية وال�سجائر وطيات
املالب�س ،وال ي�سمح له �شتا ًء �أن يلب�س مالب�س داخلية طويلة حتت البنطال ،ويجرب على
خلعه بالقوة .ويطلب منه كذلك بعد تربيط يديه ورجليه خلع احلذاء واجلوارب لتفتي�شها
بدقة ،ثم يطلب �إليه �إعادة لب�سها ب�رسعة ،وهذه العملية بحد ذاتها عقاب وتنغي�ص ،ثم
ينقل املعتقل �إىل التفتي�ش باملاكنة “ماغنوميرت” التي ت�شري �إىل �أي ج�سم معدين مل يظهر يف
�أثناء التفتي�ش .ويجري يف �أثناء هذه املراحل نقل املعتقل من قف�ص ل�ضمان دقة التفتي�ش،
وي�صاحب هذه الإجراءات خ�شونة و�إ�ساءات لفظية و�رصاخ ب�شكل دائم.
 .6ال�صعود �إىل البو�سطة :يطلب من املعتقلني بعد هذه الإجراءات ال�صعود �إىل
البو�سطة ،حيث يتم الت�أكد من �سالمة القيود و�إقفالها ،وتوزيع املعتقلني على الزنازين
داخل احلافلة ح�سب ت�صنيفات معينة —يف�صل الأ�شبال حتت �س ّن  18وكذلك العنا�رص
اخلطرة واملعاقبني عن باقي املعتقلني— ولكن يتم يف البو�سطة دمج الأ�رسى الأمنيني مع
الأ�رسى املدنيني ،غرباء ويهوداً ،ويتم و�ضع حقيبة املعتقل �أ�سفل البو�سطة يف خانات
خا�صة ،ويحدث �أحيانا ً �أن يقوم املعتقلون املدنيون ب�رسقة حقيبة املعتقل الأمني ،ليدخل
يف متاهة مزعجة.
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 .7املراحل والوقفات :متر البو�سطة يف �أثناء �سريها بعدة حمطات ،حيث تتوقف
عادة يف كافة ال�سجون الواقعة على ّ
خط ال�سري لإنزال �أو حتميل معتقلني �آخرين ،وقد
ت�صل هذه الوقفات يف رحلة واحدة �إىل ع�رش وقفات ت�ستغرق كل منها ن�صف �ساعة على
الأقل ،وقد متتد �إىل �ساعتني ،ال ي�سمح خالل ذلك للمعتقل مبغادرة البو�سطة ،وميكن �أن
ي�سمح للمر�ضى وكبار ال�سن باخلروج لق�ضاء احلاجة �رسيعاً ،وملرة واحدة خالل رحلة
البو�سطة ،مما ي�ضطر بع�ض املعتقلني �إىل ق�ضاء احلاجة داخل البو�سطة �أحيانا ً يف قوارير
�رشب املياه.
 .8الو�صول :عند الو�صول �إىل الوجهة املق�صودة (املحكمة �أو املعبار) ،وبعد �ساعات
من االحتجاز يف البو�سطة —ت�صل �إىل ثماين �ساعات— يطلب من املعتقلني النزول
والتعرف على حقائبهم وحملها وهم على حالة الرتبيط بالأيدي والأرجل ،ثم االنتقال
�إىل مرحلة تفتي�ش �إلكرتوين بوا�سطة القو�س حيث مير املعتقل من بوابة �إلكرتونية ت�شري
�إىل وجود املعادن يف ثيابه ،ومتر حقيبته وحذا�ؤه داخل جهاز الأ�شعة (امل�شكيف) ،ويتم
احتجازه يف غرف �أو االمتناه م�ؤقتة ل�ساعات �أو �أيام ح�سب احلاجة.
 .9املمنوعات يف البو�سطة :مينع املعتقل من ا�صطحاب �أي �شيء معه يف رحلة البو�سطة
عادة ،حتى �أب�سط امل�ستلزمات كامل�صحف ،وامل�سبحة� ،أو �سجادة ال�صالة� ،أو ال�ساعة� ،أو
املحارم الورقية �أو �أي طعام ،ويف الرحالت التي ت�ستدعي املبيت يف املعبار ي�سمح له ذلك
ب�رشط و�ضعه يف حقيبة ولي�س يف جيوبه (وينطبق ذلك على ال�سجائر) .ومينع املعتقل
يف ال�شتاء من لب�س �أي مالب�س داخلية طويلة حتت مالب�سه وبالذات البنطلون الداخلي،
ويجرب على خلعه بالرغم من برودة اجلو ال�شديدة داخل حافالت البو�سطة .ومينع �أي�ضا ً
لتن�سم بع�ض الهواء النقي
من الوقوف للنظر من نوافذ احلافلة ال�صغرية واملرتفعة �أو
ّ
ب�سبب ف�ساد احلافلة .ويتم ال�رصاخ عليه من قبل احلرا�س ،وقد يتعر�ض لت�سجيل ا�سمه
من �أجل العقاب الحقا ً �إ�ضافة �إىل الإ�ساءات اللفظية .ومينع املدخنون من التدخني داخل
احلافلة ،وهذه نقطة �إيجابية على الرغم من �أن البع�ض وخ�صو�صا ً املعتقلون املدنيون
ينجحون يف تهريب ال�سجائر والوالعات ويغافلون احلرا�س يف �أثناء �سري احلافلة،
ويتجنبون الظهور يف جمال الكامريات واملراقبة ،وي�شعلون ال�سجائر ويتبادلونها ،مما
ي�ضع باقي املعتقلني يف حرج �شديد ب�سبب اجلو اخلانق �أمام هذا االبتالء.
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 .10العقوبات غري املبا�رشة :تتمثل العقوبات غري املبا�رشة يف رحلة البو�سطة،
با�صطناع حالة من ال�ضيق والقهر جتعل املعتقل يف�ضل �أحيانا ً �أن يحكم عليه ب�أ�شهر
زائدة عن حكمه املتوقع لتفادي كرثة “البو�سطات” لأنها يف ح ّد ذاتها عقوبة �إ�ضافية،
ومن ذلك مثالً:
•	االختالط باملعتقلني املدنيني من جتار احل�شي�ش والل�صو�ص واملغت�صبني من اليهود،
وما يف ذلك من �أذى نف�سي وج�سدي ،وفيها قلة الطعام؛ ف�إن ما يقدم منه خالل الرحلة
الطويلة ال يزيد عن �رشحتني من اخلبز املقطع املدهون بقليل من املربى� ،إ�ضافة �إىل
خيارة �أو حبة فواكه ويف ج ّو كئيب ،كما �أن من العقوبات ال�ضيق والزحام ال�شديد حيث
�أن امل�ساحة املخ�ص�صة للمعتقل ال تكفي جللو�س مريح ،ويتعر�ض كثريا ً لإ�صابة ر�أ�سه
�أو رجليه ويديه املكبلة ال�صطدامها باملقاعد والأجزاء احلديدية املحيطة به ب�سبب �ضيق
امل�سافة �أمامه ،كما ال ميكنه ب�سبب ذلك وتقييد يديه� ،أن ينام �أو يتحرك داخل احلافلة،
وكل توقف مفاجئ يعني بال�رضورة كدمات جديدة ملن مل يكن منتبهاً ،لأن كل ما حوله
حديد �صلب.
• كما �أن من العقوبات غري املبا�رشة� :شدة احلرارة �صيفا ً داخل احلافلة ،ونق�ص التهوية،
مما ي�صيب الكثريين بالغثيان النعدام التهوية على الرغم من ت�شغيل ما ي�سمى زورا ً
مبكيّف الهواء ،حتى تغدو مالب�س املعتقل يف احلافلة م�شبعة بالعرق والروائح النتنة.
• من العقوبات �أي�ضا ً برد ال�شتاء ،حيث اجللو�س الطويل على مقاعد حديدية باردة،
وج ّو بارد ي�صيب املعتقل بالتهابات حادة يف اجللد واملفا�صل امل�ؤملة ،والإ�سهال
والديزونطارية .Dysentery
• كما ت�ستخدم البو�سطة كعقاب يف ح ّد ذاتها ،حينما يكت�شف املعتقل عند و�صوله �إىل
املحكمة �أنه ال يوجد له جل�سة حماكمة ،فيق�ضي رحلة العذاب التي ت�ستغرق �أياما ً دون
مربر ،ليكت�شف عند عودته �إىل ال�سجن �أنه �سيعيد الكرة ودورة التعذيب مبا�رشة،
فيق�ضي �أيامه يف البو�سطات .وقد �سجل رئي�س املجل�س الت�رشيعي عزيز دويك والنواب
والوزراء املختطفون الرقم القيا�سي يف عدد البو�سطات التي ُعذِبوا عن طريقها خالل
فرتة زمنية ق�صرية —عمر عبد الرازق �سجل  150رحلة بو�سطة ،وعزيز دويك
 125بو�سطة ،كل ذلك خالل �سنتني ،وجميعها تقريبا ً من ثالثة �إىل خم�سة �أيام ،لكن
بو�سطة الباقي �أقل من ذلك بقليل.
565

ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
• من العقوبات النف�سية �إ�ضافة �إىل ذلك �سوء املعاملة واخل�شونة ،وكرثة ال�صياح والنكد،
واملعاملة غري الإن�سانية.
• من العقوبات امل�صاحبة للبو�سطة ،جتر�ؤ فرقة النح�شون على �رضب �أي معتقل لأتفه
الأ�سباب ،وبطريقة وح�شية ،مما ي�ؤدي �إىل �إ�صابات ،وك�سور �أحياناً ،دون مربر �سوى
�إظهار ال�سيطرة وردع املعتقلني عن االحتجاج على الظروف غري الإن�سانية للبو�سطة،
علما ً ب�أن املعتقل ميلك احلق يف تقدمي ال�شكاوي ب�سبب تلك املعاملة� ،أو الإ�ساءات
والعنف ،ومتابعة ذلك ق�ضائيا ً لوقفهم عند حدهم.
• تطبيق كافة الإجراءات دون مراعاة ل�سن املعتقل� ،أو مر�ضه� ،أو حتى �إ�صابته بعاهة �أو
�شلل ،ويتعلق ذلك ب�إجراءات التفتي�ش والرتبيط بالقيود للأيدي والأرجل ،وك ٌل ينال
ن�صيبه من املعاملة ال�سيئة والأذى.
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