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 القبض: أوال/

ئية وبتضخيم شديد  وإهانة بالغة  -جنود مدججة وقناصة وأعداد كبرية-يتم القبض بطريقة عشوا

عليهم، وانتهاك حلرمات البيوت يف التفتيش، وإتالف ملقتنيات املقبوض عليه لكثري من املقبوض 

وعدم  ،وإضاعة هلا مع استخدام الكذب؛ الستدراج املطلوب مع عدم احلاجة له يف جل األحيان

قبة الشخص قبل القبض عليه  ،مراعاة األطفال وال سمعة األرسة يف احلي مع الضعف الشديد يف مرا

وكثري من املقبوض عليهم لو طلب منه احلضور بدون هذه  ،ملعرفة حتركاته واتصاالته ونحو ذلك

نه  الضجة ألتى دون تلكؤ، ثم إنه يتم القبض أحيانا كثرية عىل من هب ودب مع املطلوب من إخوا

 ء وأقارب وبام قبض عىل أهله معه واهلل املستعان.ووالده ومن كان معه يف املنزل من أصدقا

 التحقيق: /ثانيا

فيه ضعف شديد وإمكانات حمدودة ويعتمد عىل التضخيم حتى يبني املحقق أن قد أتى بإنجاز      

ولكي يتنصل من أي مسئولية تقع عىل عاتقه إذا أبرأ املتهم فيفدي نفسه باملسكني الذي قبض  ،كبري

 .ثم ينبني كل يشء عىل رأي هذا املحقق خشية املسؤولية أيضا ممن فوقه ،مشكلة عليه وليس عنده أي

 وتعتمد نتائج التحقيق عىل ما ييل:

ره إذا مل يعرتف بام نسب إليه احلبس االنفرادي: -1 ثم يومهه أن  ،مدة طويلة والتهديد باستمرا

بل سوف ينتهي الوضع يف وقت قصري ال يتجاوز الشهر أو الشهرين وهيون  ،االعرتاف لن يؤثر عليه

خاصة يف  ،فيعرتف السجني كاذبا ظنا منه أن ذلك ينهي مأساته ،ويغريه باخلروج وغريه ،عليه ذلك

 قضايا التكفري ونية العراق ونحو ذلك مما ال حيتاج إىل أدلة.
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نه املختلفة -2  ،بالسالسل واألسالك املركب هبا املسامري مثل الرضب الشديد :التعذيب بألوا

وباالستعانة بأشخاص يطيحون السجني وينهالون عليه رضبا بأحذيتهم يف وجهه وبطنه وسائر 

وكثري أصيب إصابات بالغة من كسور وارجتاج وغريه، ثم  ،وكذا يرضبون رأسه باجلدار ،جسده

جلهاز التناسيل مما تسبب يف عاهات استخدام العصا الكهربائية والرضب هبا يف أماكن حساسة كا

مستديمة للبعض، ثم إغراق السجني يف ماء حار يشوي وجهه مع شعوره بالغرق، ثم التسهري دون 

تصل إىل شهرين حتى يفقد السجني عقله، ثم التعليق بحيث ال يستطيع اجللوس  ةنوم قائام ملد

به رضرا بالغا، ثم التعليق حتى تشوهت عضالت أرجل بعضهم بسبب ذلك وأرض  ،لساعات طويلة

يف وضع الذبيحة مقيدا رجليه ويديه وربط رجليه مع يديه بسلسلة، ويوجد أيضا تعرية لعورة 

وربام أدخل عصا يف دبره أو أطفأ السيجارة يف  ،السجني وكان بعضهم يفعل الفاحشة به أو هيدده

الذي اشتهر ببعض ذلك، كام أنه  وقد توقف هذا فيام أظن خاصة بعد مقتل السواط ،أعضائه التناسلية

 ،وبطح السجناء ،ووضع الوجه يف اجلدار ،يضاف إىل ذلك التفتيش يف القصيم كل أسبوع بإهانات

وبعضهم رضب يف اجلدار حتى مات  ،والدفع والسحب حتى الزنازين للمخالفني ،وإفساد أغراضهم

مما يذكر أنه قنت بعضهم يف دماغيا، حتى صار العسكر يتبجحون بذلك فيسمون نفسهم الوحوش، و

وترك يف السجن بال  ،فرضبوا كل من يف الغرفة حتى كرست ترقوة أحدهم وضلعه ويده ،الصالة

 .عالج

كان يرضب السجني إذا طالب باملستشفى ويبطح عىل بطنه ويوضع احلذاء ف :وأما يف سجن عليشة

 .ا حتى اإلغامءيف فمه ويسحب حتى كرس ضلعه، والتسهري هناك بالشهور والرضب أيض

وقىض بعضهم مخسة عرش يوما  ،ويف أهبا قىض بعض السجناء سنة ونصفا بالقيود والكلبشات

بالغمة مع الرضب يوميا، وهناك عراقي علقوه أربعة أشهر حتى خرجت بطة رجله، وهندي علق 

ثم اعتذروا له ورضب يف املطار أمام الناس وال زال  ،كالذبيحة وعذب باملاء يغرق فيه وهو حار

ته، ويستخدم  ،مسجونا، ويمني يف جدة أحرضوا زوجته وأهينت كرامته وتشادي هدد بإحضار أخوا

 .وبعضهم قيل له تعرتف وإال العسكري يفعل بزوجتك اآلن ،يف التعذيب الثلج والدافور
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وقد وضع أحد العلامء عىل صاجة حارة  ،بعض املشايخ وطلبة العلم من وممن يتعمدون تعذيبه

 .حتى تأذى أذى شديدا

(، فمنهم من يقول: )أحط ربك يف خشمك ،بعض األلفاظ الكفرية :أيضا مما يستخدم يف التحقيق

 .والعياذ باهلل ،ومنهم من قال: )خيل ربك يف الدرج(

ق وكذا اإلتيان بالزوجة باإلتيان بالزوجة أو األخوات والتلميح بفعل الفاحشة كام سب :التهديد -3

 .والتهديد بكشفها أمام السجني

كالزوجة وأطفاهلا واألب ونحو ذلك حتى  ،ممن ال عالقة له باألمر :السجن لبعض األقارب -4

مع املنع من الصالة أحيانا خال  ،كام حيصل أثناء التحقيق تلفظ ببعض األلفاظ الكفرية، يعرتف

 .السباب والقذف واللعن

يمنع السجني من االتصال بأهله ومن  ،ل أثناء السجن االنفرادي فرتة التحقيقوبطبيعة احلا

فيقر عىل نفسه بأمور ال عالقة له هبا إطالقا حتى يرتاح من هذا  ،مما جيعله ينهار نفسيا ،الزيارة

أو  ،فهناك من أصيب بالسكر والضغط وبالقلب ،خاصة إذا رأى تدهورا يف صحته البدنية ،العذاب

وبعض السجناء هدد بأن يؤتى بأطفاله ، لة نفسية خطرية حتى خشى عىل نفسه املوتجاءته حا

ويالحظ أن عددا كبريا قىض يف احلبس االنفرادي مددا طويلة تصل إىل ، ويرضب أمامهم إن مل يعرتف

 .السنوات

 :التصديق /ثالثا

له ويتم ذلك بأن يكتب  ،يطلب املحقق من السجني أن يذهب إىل املحكمة ليصدق عىل أقوا

املحقق ما يريد وبأسلوب ماكر خمادع ال يفهمه أكثر السجناء بحيث يورط السجني يف قضايا ال عالقة 

خاصة أنه ال يسمح للسجني بأي حال من األحوال االستعانة بمحام طوال التحقيق وطوال  ،له هبا

ر بام ، سجنه وطوال املحاكمة كام سيأيت ذكره كتب حتى وإن مل يكن أقر به يف ثم يطلب منه اإلقرا

 ،فإذا امتنع أعاده للحبس واستعمل معه اإلرهاب بإبقائه يف االنفرادي والرضب ونحو ذلك ،التحقيق
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فإذا ذهب للقايض فذكر له أنه أقر حتت التعذيب أو التهديد مل يقبل  ،حتى يضطر للتجاوب معه

ره ورده ر التعذيب واحلرمان مرة أخرى دالذي سيبولكن يا ويله من املحقق  ،القايض إقرا أ معه مشوا

ر أو البقاء سنوات يف هذه احلال كام حصل للبعض  .حتى يضطر إىل اإلقرا

 السجن وحقوق السجني: /رابعا

وبعض السجون يريه أوراقا هبا  ،ال يعرف املقبوض عليه أو السجني أي حقوق له حتى يطالب هبا

ثم إذا ، لكنه ال يمكن من قراءهتا ويطلب منه البصمة عىل ذلك ،حقوقه يف السجن وما ال يسمح فيه

علم السجني شيئا من حقوقه فإذا طالب هبا قوبل بالرضب واحلبس االنفرادي واحلرمان من هذا احلق 

 .وغريه أحيانا

وبالتايل ال يوجد عقوبة  ،يوجد أي متييز للمنضبط بنظام السجن أو من شهد له بحسن التعامل ال

 .إنام فقط الرضب واالنفرادي وإضاعة احلقوق واإلهانات ،احلرمان مثال من هذه املميزاتللمخطئ ب

 :-مع بيان احلقيقة-ومن احلقوق التي سمعنا عنها ما ييل 

فبالنسبة لكثري جدا من السجناء وعىل  ،وهذا غري صحيح باملرة: السجن يف املدينة التي هبا أهله -1

 ،وسائر اجلنسيات يف عسري ،وجه اخلصوص غري السعوديني حيث جل اليمنيني يف سجن القصيم

وكثري من أهل  ،وأهل تبوك يف جدة ،والسعوديون من أهل املدينة يف القصيم وبعضهم يف جدة

كام  ،يارة يف هذا الوضع املزريوغري ذلك مما تسبب يف عذاب لألهايل مع الز ،اجلنوب يف الرياض

 ،بل واحلوادث املرورية ألرس عدة ،تسبب يف احلرمان الفعيل من كثري من الزيارات لكثري من السجناء

حتى إن بعض السجناء فقد أعدادا من أرسته بسبب تلك احلوادث أثناء سفرهم لزيارته والبعض 

وأما غريهم من  ،صل إىل السنة أو تزيدت ةاآلخر طلق زوجته بسبب ذلك والبعض مل ير أطفاله ملد

 .مخس وست وزيادة ،أرسته فسنوات عدة

ومن كان يرصف له  ،واحلقيقة أن الكثري مل يرصف له أي تذكرة ،ويقال إنه يتم رصف تذاكر لألرس

د األرسة مع مشكلة احلجز  ،يتوقف الرصف أحيانا عنه كام أنه ال يرصف إال عدد حمدود ال يشمل أفرا
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 ،مع موعد الزيارة وعدم توافق مواعيد الطريان مع أعامل الناس وصعوبة ذلك يف اإلجازاتوتطابقه 

وهذا كله جعل التواصل مع  ،والبعض مريض أو كرب يف السن أو مرتبط بعمل ال يمكنه معه السفر

والسبب كله ضياع هذا احلق من حقوق السجني وهو أن يسجن يف مدينة ، األرس من أصعب ما يكون

 أهله .

كثري من السجناء قىض ربام نصف سجنه يف احلبس : والتواصل مع السجناء ،السجن اجلامعي -2

فربام سجن مع شخص واحد فقط وربام مع  ،االنفرادي كام أن اجلامعي ما هو إال شبه انفرادي

شخصني سنوات عدة يف غرفة واحدة مغلقة عليهم ال يدرون عمن بجوارهم يف نفس العنرب وال 

واألدهى من ذلك ما حيصل يف جدة مع بعض املساجني حيث منهم من هو يف  ،أحد يدري عنهم

دية املصممة لشخص واحد ولكن يوضع هبا اثنان وربام ثالثة ويعاملون معاملة  الزنازين االنفرا

 .االنفرادي يف أمور كثرية ويقال هلم هذا هو اجلامعي بالنسبة لألجانب

فال خيرج  ،سوى من بغرفته فضال عن احلديث معه وال يسمح برؤية السجني ألي سجني آخر

وهذا له أثر نفيس شديد عىل السجني  ،السجني من غرفته إال معصوب العني مقيد اليدين والرجلني

وربام أصيب برهاب اجتامعي فضال عن زيادة  ،ويصعب عليه االنخراط يف املجتمع بعد ذلك

 .وهذا جيرنا للنقطة التالية ،ملدة الطويلةالصعوبة عليه إذا سجن مع من ال يتوافق معه هذه ا

بل يضطر بعض السجناء  ،وهذا مرفوض يف أغلب السجون حق االنتقال إىل غرفة مالئمة: -3

حتى يتم نقله بعد أن  ،لإلرضاب أو إيذاء نفسه برضب رأسه يف األرض أو اجلدار أو حماولة االنتحار

 .وغري ذلك ،ب وحرمانورض ،من سجن انفرادي ،يعاقب عقوبة شديدة ملا فعل

 ،حيث ال منفس يف الغرف والزنازين ،طبعا ال توجد هتوية طبيعية إطالقا: املكان املناسب -4

وال تدخل الشمس  ،وعىل السجني التحمل ،وربام تعطلت التهوية الصناعية أو كانت باردة أو حارة

ال يعرف فواإلضاءة جتهر العني سنوات طوال  ،الغرف إال نادرا من خالل حاجز بالستيكي يف األعىل

 ،ودورة املياه وقضاء احلاجة واالغتسال جزء من الغرفة ،لينعم بنوم مثل بقية البرش ؛السجني الظالم

تر وال أبوابف والكامريات موجهة من أعىل طيلة الوقت  ،سوى حاجز حوايل مرت ونصف ،ال سوا
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نة لشخص واحد عبارة عن وكام تق ،ويمنع وضع أي ساتر وإال فالعقوبة دم ربام حرش ثالثة يف زنزا

مكان لفراش أريض ينام عليه ومساحة مثله للحركة ووضع األغراض مع منطقة لقضاء احلاجة 

وكذلك يف  إنسانية؟ولنتخيل كيف يقيض اإلنسان حاجته بنظرة ؟ كيف تتسع لثالثةف واالغتسال،

دبعض احلاالت يف الغرفة التي ال تتسع إال لستة أ  .فيوضع هبا أحد عرش فردا وربام أكثر ،فرا

 ،سواء وافقك أم ال يوافقك ،يفرض السجن عليك طعاما عليك الرضا به الطعام واللباس: -5

أو أن تشرتي  ،املهم ال يسمح لك بأن تأكل ولو مرة من يد أهلك ،وسلسلة كثرية ال نطيل بذكرها

ن بعض السجناء يشتهي الطعام أو الفاكهة حتى إ مل،طعاما من اخلارج بنقودك كسائر سجون العا

 .فال يراها بعينه ولو مرة واحدة ،سنوات عدة

واملدعى  ،متت بصلة للواقع ونظام اإلعاشة املعلن عنه يف الصحف واملصور له صور مغرية ال

والزال الطعام بمستواه املتدين  ،مل يتم تنفيذ يشء منه إىل تارخينا 16/7العمل به من يوم السبت 

 .ونوعيته السيئة

فيفرض عليك ثياب زرقاء بجيب يف اليمني صغري وال يوجد جيوب جانبية كلبس  :وأما اللباس

وال  ،وربام أتوك بثوب أبيض يف العيد ثم يسحب منك بعد العيد ،وال يسمح لك بغريه ،املجانني

وال يسمح  ،يتم أخذها للمغسلة مرة يف األسبوعيسمح لك بعدة ثياب وإنام حترص يف عدد معني و

ء املالبس فيها أيضا وإنام جتلس باملقطع  ،بأكثر من أربع قطع كام يف بعض السجون وال يسمح برشا

 .حتى حين عليك املسئول باجلديد

ولو  ،فال يوجد مكان مالئم يف الغرفة ،هذه أخرجها من قاموس السجن الرياضة والرتفيه: -6

وال يوجد حدائق  ،ة بعض التامرين منعت من اإلدارة وأخذ عليك التعهد ثم العقوبةحاولت ممارس

نات يدخل فيه السجني  ،كام يزعمون وال يف األحالم وإنام يوجد قفص حديدي كبري مثل قفص احليوا

وربام كان يف الربد القايس  ،كل مرة ربع ساعة أو عرش دقائق مما يسمى بالتشميس ،مرتني يف األسبوع

 .ثم تعاد لغرفتك وما هو إال إزعاج من النوم فقط ،يف عز الظهرية أو أثناء املطر لتقف فيه هذه املدة أو
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بالطبع ال يوجد إال التلفاز  ؟يكون هناك ترفيهسفهل  ،وأما الرتفيه: فإذا كان حال الرياضة كام تقدم

وال يوجد لديك ريموت لتتحكم فيه وإنام يتحكم فيه العسكر من  ،ويف بعض السجون وله مدة حمددة

وممنوع عنك قناة املجد وقناة اجلزيرة عىل وجه اخلصوص ومكان التلفاز  ،اخلارج وبقنوات حمددة

 .كام أهنم يغلقونه إذا وجدت أخبار ذات أمهية ،مرتفع ويرضبه الضوء مما يرض البرص وسائر اجلسد

ء املجالت والدوريات وأي جرائد سوى ما يسمح به السجن من مم: القراءة واالطالع -7 نوع ارا

ئد املحلية وتقوم اإلدارة باختيار اجلريدة التي تشرتهيا أنت باملك  ،حتى الرشق األوسط ممنوعة ،اجلرا

وربام سحبت اجلريدة  ،وترغمك عليها بعد سحب أوراق الصفحة السياسية أو غريها مما تراه

فتمر الشهور بدون أي كتاب، وأعدت اإلدارة قائمة بالكتب املسموح االطالع  أما الكتب ،بكاملها

ال يوجد هبا كتب تفسري أو فقه أو حديث أو عقيدة أو أصول وحتى هذه  ،عليها وجلها كتب سطحية

وأيضا ال يوفروهنا لك إال نادرا وقطعا ال حتلم بكمبيوتر أو  ،يشرتط أال تقتني أكثر من مخسة كتب

أو الكتابة بأي وسيلة  ،وحيظر متاما القلم أو املرسام أو حيازة أي ورقة ولو صغرية ،و حميلانرتنت ول

 .والعقاب صارم كام سيأيت يف العقوبات ،كانت

ضحك عليهم بتعبئة وي   ،سنوات يطالب السجناء باستكامل دراستهم وال جميب الدراسة: -8

ثم ال يتم أي يشء كام يرفض أصال  ،ويطلب منهم إحضار الشهادات السابقة ،أوراق لطلب الدراسة

 وسوى ذلك مرفوض ابتداء. ،إال لنوع معني من الدراسة ومرحلة معينة ،التقديم بالطلب

ومنهم الدكتور  ،حتى مات مجاعة يف السجون بسبب اإلمهال الطبي ،كان سيئا جدا العالج: -9

خاصة مع  ، أن مستوى األطباء متدين وتوجد مشاكل يف رصف العالجإال ،ثم حتسن نوعا ما ،األردين

كام أن هناك حاالت مزمنة حتتاج إىل  ،اعتامد العسكر للرصف وهم جهلة بام يرتتب عىل اخللل فيه

ء  متابعة دائام وال يوجد ذلك وحاالت أخرى خطرة تستوجب التحويل إىل املستشفيات وإجرا

اإلمهال  ،ة ملن تنادي حتى إن بعض السجناء فقد برصه بسببولكن ال حيا ،عمليات ونحو ذلك

وال يوجد مراعاة للمرىض النفسانيني بل ربام أيسء  ،وآخرون تدهورت حالتهم تدهورا شديدا

دية مما أرض به كثريا  ،معاملتهم أكثر  .وبعضهم وضع ملدة طويلة يف الزنازيني االنفرا
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بعكس السجون العامة فال دورات تثقيف أو تعليم حرفة  ،هذا ملغي متاما استغالل الوقت: -10

بل لو قمت بأي نشاط ولو رسمة صغرية  ،أو يسمح لك بأي عمل منتج حتت إاراف السجن

 .حتى ضاعت سنوات طوال بدون فائدة ،حوسبت عليها

 :وتنقسم إىل ،وممن ال ذنب له وهم أهله ،حقوق مشرتكة بني السجني -11

ثم بعد  ،ذه ترتبط بام تقدم من ظلم السجني وأهله بسجنه بعيدا عن منطقتهموه أ. الزيارة العامة:

أو  ،وربام كل مخسة أسابيع وملدة نصف ساعة فقط ،ذلك لك أن تتخيل زيارة واحدة يف الشهر بتاممه

ء كان له أطفال حيتاجون شيئا من الوقت أم ال ،أقل لكل األرسة مهام كان عددهم ء لديه  ،سوا وسوا

ثم مع ذلك جيلس معهم رقيب ليكمل مسلسل اإلزعاج الذي يبدأ بالسفر الشاق  ،ية أم المشاكل أرس

ويف بعض السجون توجد  ،ثم التفتيش املهني يف الدخول واخلروج ،ملدة تزيد عن ثالثة أيام أحيانا

قبة خمفية يف جهاز صوت األذان أو إنذار احلريق أو الساعة إذا وجدت ساعة حائط  ،كامريات مرا

وقد أخطأ أحد  ،ضافة إىل وجود أجهزة تنصت يف غرف انتظار الزوار ويف غرف الزيارة أيضاباإل

فسمع صوت أمه وأخته ومها  ،فإذا هبا جهاز االستامع ،اجلنود وأدخل سجينا غرفة لينتظر فيها

 .تتحدثان يف غرفة االنتظار

بخالف السجون العامة التي  ،ومع كل ذلك توقف الزيارة أيام إجازة عيد الفطر وعيد األضحى

وألجل تلك املشقة طلب كثري من السجناء من أهلهم عدم املجيء شفقة  ،تفتح فيها طيلة العيد

وتسجل عليه  ،عليهم، ثم حياسب السجني عىل كل كلمة قاهلا هو وأهله يف الزيارة مما ال ترضاه اإلدارة

العسكر يؤذون النساء يف الزيارات إضافة إىل أن ، ويعاقب عليها وربام باحلرمان ،املخالفة

)خلينا  :ويقول بعضهم لبعض ،وحياول بعضهم إركاب التي تأيت وحدها بسيارته ،ويعاكسوهنم

 .نكحل عيوننا(

ويف السجون العامة خيرج السجني ألهله ويقيض  ،بدال من أن تكون أسبوعية ب. الزيارة اخلاصة:

وغالبا  ،هر أو مخسة أسابيع وملدة ثالث ساعات فقطفإهنا زيارة يتيمة كل ش ،معهم اخلميس واجلمعة

والبد من  ،ال يقضيها السجني كاملة بسبب خلل النظام فتكون ساعتني مثال بعد العناء يف املجيء
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وعليه أن ينتظر خارجا هذه املدة مهام كان مرهقا بسبب السفر أو السن  ،جميء رجل مع الزوجة

 .الكبري

حتى إن بعض السجانات تدخل يدها بني إليتي املرأة أو تتحسس  ،ثم التفتيش من أقذر ما يكون

عىل  ،وغري ذلك مما ال نطيل بذكره ،وتطلب منها خلع مجيع مالبسها قبل ذلك سوى العباءة ،فرجها

ء العامة أو  الرغم من كون السجني يتم تفتيشه مرتني قبل دخوله الزيارة وبعد خروجه منها سوا

ثم يدخل عىل جهاز األشعة الضار بالصحة أيضا  ،يدويا وأكثر من مرةويكون هذا التفتيش  ،اخلاصة

وبعدها وال يسمح له بأخذ أي يشء معه يف الزيارة حتى املاء للرشب الذي ال يوجد يف  ،قبل الزيارة

 .غرف الزيارة يف بعض السجون

شباع العاطفي وألجل اإلرهاق والتعب النفيس وقلة املدة التي ال تكفي ملدارسة أمور األرسة واإل

يرفض الكثري منهم الزيارة اخلاصة وكثري من السجناء له  ،مع احلياء من بعض األهايل والسجناء

ألجل حقها الرشعي الذي ال يوفر  ؛ومنهم من اضطر لتطليق زوجته ،سنوات مل حيصل عىل أي زيارة

ويمنع  ،وعدم توفر طعام فيه هذا باإلضافة إىل ضيق املكان وقذارته، القليل منه إال هبذا الذل واملهانة

 .وكأنه ال يوجد هلم حقوق يف اجللوس مع أبوهيم ،دخول األطفال

ثم الفرتة التي بعد  ،ثم إن هذه الزيارة ال يسمح للسجني املطالبة هبا إال بعد ستة أشهر من سجنه

ذلك حتى تسمح له اإلدارة، أضف إىل ذلك حرمان السجني وأهله من الزيارة اخلاصة طيلة شهر 

ثم حرماهنم أيضا طيلة إجازة عيد األضحى مما يضيع عليهم  ،رمضان وحتى تنتهي إجازة العيد

إىل الظروف الطارئة التي  باإلضافة ،كل سنة كام أنه يتم حرمان احلائض والنفساء من الزيارة، زيارتني

فربام مل يسلم للسجني إال ثالث أو أربع زيارات سنويا مع  ،حتصل لألرسة وال يسمح بتغيري املوعد

 كل هذا اهلم.

وملدة مخس  ،لك أن تتخيل أنه ال يسمح للسجني إال باتصال واحد كل أسبوعني ج. االتصال:

تسمح  ،وحيرص يف رقمني فقط ال يتجاوزمها ،عرشة دقيقة فقط أو عرش دقائق كام يف بعض السجون

مما جعل بعض السجناء  ،هبام إدارة السجن مع العلم بأن املكاملات متجسس عليها ومسجلة أيضا
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ومع ذلك أي كلمة ال يرضاها املرشف الذي جيلس معك أثناء املكاملة مع ما سبق  ،يرفض االتصال

ال كبري يف بعض السجون من مرشف من التسجيل تتسبب يف منع االتصال عنك، ثم هناك إمه

االتصال فربام مر شهر أو زيادة دون اتصال كام أن بعض الضعفاء من املساجني وعىل وجه اخلصوص 

ننا غري السعوديني متر شهور طويلة دون اتصال.  يف إخوا

ل وأما االتصال يف العيد فلمدة دقيقتني فقط ويف الوقت الذي حتدده اإلدارة ربام يف منتصف اللي

لدين أم للزوجة أم لألوالد أم ماذا ،ثاين يوم أو ثالث يوم  ؟فكم تكفي هذه املدة للتهنئة للوا

فربام تأخر  ،وبالنسبة لإلخوة الذين هلم رقم دويل يعانون األمرين حتى يسمح هلم باالتصال به

 .السامح سنة أو أكثر

األبوين  ، منالدرجة األوىل فقطويالحظ أن النظام ال يسمح يف الزيارات أو االتصال إال ألقارب 

ل  ، منوسائرهم ال يسمح له بأي حال مما حرم ،واألوالد والزوجة األعامم والعامت واألخوا

وقارن  ،فضال عن األصدقاء واجلريان واألصحاب ،واخلاالت وغريهم من أقارهبم السنوات الطوال

يسمى باليوم العائيل ولكن يف  كام أنه يوجد يف النظام ما، ذلك بسجون أخرى لرتى الفرق الكبري

 الواقع ال وجود له ومل حيصل ألحد من السجناء .

كالزواج  ،وأيضا يسمح النظام بخروج السجني يف احلاالت الطارئة حلضورها بضامنات معينة

أو  ،فكم من سجني تزوجت ابنته أو ابنه ،ولكن لألسف ال وجود لذلك إال نادرا ،والوفاة ونحو ذلك

بل إن أحدهم تزوجت ابنتاه وتويف والده ومل يشهد شيئا من  ،وال حياة ملن تنادي ،توفيت أمه أو والده

فة التي ذكرت يف اإلعالم من مراعاة احلالة النفسية للسجني والسامح ألحد  ،ذلك، وقارن هذا باخلرا

در العالج  ،أقاربه بقضاء بعض الوقت معه يف السجن خيرج لقضاء بعض وأن من يظهر عليه بوا

وبعض العسكر وسائر مسئويل الداخلية يستغلون ، وهذا مل حيدث إال يف األحالم، الوقت مع ذويه

وبعضهم  ،فيتصلون عليهم وحيذروهنم ،اتصال األهايل عليهم ووجود أسامء النساء وأرقام اهلواتف

 .حيث الزوجات عىل طلب الطالق من أزواجهن
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لمنا عىل النقل داخل السجن بالغمة والقيد والكلبش ولباس تك نقل السجني خارج السجن: -12

وربام ألبس ثوبا أبيض ثم حيرش يف سيارة مغلقة ال يوجد هبا أي  ،وأما خارج السجن فكذلك ،املجانني

ويمنع من  ،وربام بدون هتوية ،منفذ وعليها عالمة سيارة اإلسعاف يف ظالم دامس وباب حديدي

وإذا نقل معه أحد يمنع  ،تقييده يف حلقات حديدية يف أرضية السيارةكشف الغمة مع ذلك وربام تم 

ويقيض السجني ساعات طواال يف هذا  ،وربام سافر يف هذه احلالة املزرية من بلد ألخرى ،الكالم

سواء يف طائرات خاصة  ،أما يف الطائرة فمخالفة األنظمة الدولية بنقل السجني هبذه الصورة، الوضع

 ،حيث يدخل الطائرة أول واحد ويوضع يف آخرها ثم خيرج آخر واحد فيها ،العامةأو يف الطائرات 

ولو حدث أي طارئ للطائرة فهو هالك ال  ،عىل الرغم من وجود خفارة معه ثالثة رجال عىل األقل

 .حمالة إال أن يشاء اهلل

يشرتي منها اجلريدة إذا سجني أربعة رياالت يوميا فلل ،أما بالنسبة للسجناء اإلعانات املالية: -13

فإذا اجلريدة استنفذت  ،ويشرتي ما حيتاج من زيت وعسل ومتر وأي مشرتوات مسموح هبا ،سمح له

 !ثم تسمى هذه إعانات ،يعني مرصوفه اليومي أقل من طفل يف الروضة ريال!رياالت بقي له  3

نظري  ،شهريا ريال 2000ولكنهم يعطون من يعمل معهم جاسوسا داخل السجن عىل السجناء 

هاليهم ريال واحد من ألأكاذيبهم عىل السجناء، وأما األهايل فيوجد الكثري من السجناء مل يصل 

وهم يف أمس احلاجة  ،الدولة بل مال السجني غالبا الذي يضبط معه أو يف البنوك ال يتمكن أهله منه

ريال يف  1000رس تعطى إليه وبعض األرس التي يرصف هلا إعانة إنام هي فتات ال يكفي فبعض األ

وبعضها ملدة سنة فقط كام ال يؤمن هلم إجيار وال فواتري  ،الشهر ومع ذلك تتوقف من حني آلخر

وترك  ،وطردوا من منازهلم ،فمدوا أيدهيم للناس ،مما جعل األهايل يف حالة يرثى هلا ،كهرباء ونحوها

وال  ،عائل سنوات وسنوات فكيف تعيش أرس بدون ،وهدمت أرس بسبب ذلك ،أطفاهلم مدارسهم

 .لتأمني اللقمة الرضورية للحياة ؛يستبعد أن وقع بعضهم يف االنحراف اخللقي وسائر املحرمات
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مليونا إذا  529فقوهلم:  ،وهذا املبلغ املذكور يف ترصيح الداخلية عىل فرض صدقه فهو فضيحة

وأهله يف العام الكامل  قسم عىل مخسة عرش ألف سجني خالل عرش سنوات مثال كان نصيب السجني

 ؟ون هبا فصفصاشرتي ؟فامذا تعمل هلم ،يعني عرش رياالت يوميا تقريبا ،ريال 3500

فمن السجناء من تقدم بطلب ذلك وأجل  ،من رغب يف الزواج يضيق عليه جدا :الزواج -14

وإذا تم الزواج عن طريق  ،كام أنه يمنع أن يتزوج من قبل أحد زمالئه يف السجن ،طلبه سنوات

فإذا مل تتقبل اإلدارة ذلك رفض  ،حيث يطلب منه ذكر اسم املرأة ،التوكيل الذي تتحكم فيه اإلدارة

وإنام وصل األمر ببعض السجون أن  ،وإذا تم الزواج فإنه ال يسمح له باخلروج املؤقت ،التوكيل

 تكتفي بمنحه زيارة ارعية عادية مثل أي شخص متزوج.

سبق بعض ما يتعلق به واإلدارة تتحكم فيه حتى إن طلب التوكيل ربام : توكيل الرشعيال -15

وممنوع  ،ومع ذلك ممنوع التوكيل العام ،يأخذ سنة كاملة حتى يعرض السجني عىل كاتب العدل

 .وممنوع التوكيل يف أمور تتعلق بالقضية أو مراجعة اجلهات األمنية ،توكيل غري السعودي

 ،لألسف فإن العسكر يفهمون أن السجناء خوارج وأهنم يكفروهنم :حلسنةاملعاملة ا -16

وأسوأ ، إال أهنا يف حتسن ،فبالتايل املعاملة ترتتب عىل ذلك ،ويدرسون أن قتلهم كقتل عاد وثمود

ثم احلائر وهو أحسنهم كام تتفاوت أيضا  ،ثم الدمام ،ثم جدة ،ثم عسري ،معاملة يف سجن القصيم

فإن كان غري سعودي  ،فالعقاب فيه إجرام كام سيأيت وكذا حسب حالة السجني ،بسبب الظروف

 .وكذا إن كان منكرسا ضعيفا ،فإهانته أكرب ومعاملته أسوأ 

 ،فبعد أن كان السجناء سعوديون وغريهم سويا ،وال ننسى العنرصية البغيضة التي يف السجن

اختلفت املعاملة جذريا مع غري وبالطبع  ،أصبح السعوديون وحدهم وغري السعوديني وحدهم

 السعوديني.

وإذا  ،كان الرد عليك أنت سجني ،إذا عرفت أن لك حقا وطالبت به :املطالبة باحلقوق -17

 ،وإذا أرصرت عىل حقك كان العقاب باملرصاد ،أوذيت بغري جرم قيل لك اخلري خيص والرش يعم

ال تصل إليه إال عن طريق سامعة يف  وليس لك طريق للمطالبة بحقك إال الطلب من العسكري الذي
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وإذا رد وكان غري يسء ربام مل يزد عن كلمة طيب وال حيصل  ،اجلدار وربام ال يرد عليك يوما كامال

وأما ضابط اجلناح فال  ،وأما رقيب اجلناح فربام ال تراه أسبوعني متواصلني وال يملك لك شيئا ،يشء

ه إال عند املشاكل ه وإذا رأيته ال يمهلك دقائق لتعرض طلبكفأحيانا متر الشهو ،ترا وأما إذا  ،ر ال ترا

فال طريق غالبا إال اإلرضاب وهذا ال  ،كتبت طلبك عن طريق الرقيب فربام ألقي يف القاممة أو حفظ

وهم ال هيتمون باملرضب بل  ،فهناك من أرضب حتى أوشك عىل اهلالك فلم جيب له طلبه ،يفيد أيضا

 ،ويكتف بقيد خمصوص ،رجله والكلبشات يف يديه ويربط يديه إىل رجليه يؤخذ ويسلسل بالقيود يف

دية بدون فراش عاجزا عن احلركة متاما نة االنفرا به  ،ويرمى يف الزنزا ال صالة وال محام حتى يفك إرضا

به خمالفة حياسب عليها عند احلكم عليه، وكذا إذا رضب رأسه باجلدار أو األرض أو  ثم يعتربون إرضا

 .فاملعاملة باملثل ،حاول االنتحار لكي ينفذ طلبه

فإن حاالت حماولة االنتحار تتكرر بسبب سوء املعاملة وغياب احلقوق وعدم  ،ا تقدمونظرا مل

ملحاكمة السنوات الطوال وتدمري األرس مما دفعهم إىل زيادة يف التضييق حيث منعت أشياء كثرية عن ا

ويمنع الصابون  ،فال يوجد أي يشء معدين بيد السجني ،السجني خوفا من استخدامها يف االنتحار

ماكينة حالقة ويمنع أن تكون لديك  ،والشامبو واملعجون وكذا مزيل الشعر وأمواس احلالقة منعا باتا

وغري ذلك كثري خال املمنوعات التي ال معنى  ،وإنام تكون خارج الغرفة ويسمح لك هبا مرة يف الشهر

ويرتتب عىل  ،وحبة الربكة والزيت ،والعسل يف البعض اآلخر ،هلا مثل الزبادي يف بعض السجون

ألسباب فترضب رضبا وهي عىل أتفه ا ،املطالبة باحلقوق أو حتصيل يشء من املمنوعات العقوبات

له بل أنت  :فيقال ،فالن بن فالن :فيقول ؟ما اسمك :وتسب بأقذع السب حتى يقال للسجني ،مميتا

دية كام  ،ونحو ذلك والبد أن يسمي نفسه بمثل ما يقال له ،محار بن بسطار نة االنفرا كام يرمى يف الزنزا

كام يعاقب بمنع الزيارة  ،خول اخلالءويمنع أحيانا من الصالة والطعام والرشاب والدواء ود ،تقدم

 سنة.واالتصال حتى إن بعضهم منع من االتصال أكثر من 

فيكفي يف ذلك أن يتسلمها  ،ومن العجائب يف السجون طريقة ضامن حقوقك من مال أو أمانات

فإذا أرادوا اإلثبات فيكتب العسكري ورقة هبا  ،منك عسكري ال تعرف عنه أي يشء بدون أي إثبات
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 ،ولذا ضاعت حقوق كثري من السجناء! ختيل ،وتبصم أنت عليها ويأخذها هو ،استلمه منكما 

 ورسقت أموال هلم وساعات وأمانات كثرية.

فيكذب عليك العسكري املسئول  ،كام أن املعاملة وإعطاء احلقوق مبنية عىل الكذب العجيب

 :بل ويقسم أحيانا أيامنا مغلظة كذبا حتى سميت اإلدارة كلها عند كثري من السجناء باسم ،عنك

 ."وصدق نفسك ،إدارة اكذب"أو  "وكثر من الكذب ،مؤسسة اكذب"

فكثري من  ،وما يظهره اإلعالم عن العسكر بأهنم أقوياء وأبطال ونحو ذلك هو من نفس النوع

د املشاكل وهم قوات الطوارئ هيربون من أمام أعداد قليلة من اجلنود من أجبن ما يكون حتى إهنم عن

 ا،كام أن الكثري منهم يبتلعون احلبوب املخدرة ويتعاطوهن ،املساجني الذين ال يملكون أي سالح

حتى إن مدير سجن كبري من السجون اخلمسة كان من  ،ومنهم من هو معروف بأنه يفعل به الفاحشة

 .لذكر اسمهوال داعي  ،أشهر الناس بذلك

وقد سبق أن املحقق يلبس  ،وهذه عمدة املوضوع وكارثة الكوارث القضايا واملحاكامت: /وأخريا 

بل هناك بعض السجناء بل كثري  ،ولكن مل يقف األمر عند هذا احلد ،املتهم بأي قضية وإن كانت كذبا

وقد كذب املتحدث الرسمي باسم  ،ومع ذلك هيمل سنوات حتى ينتبه إليه ،منهم ال قضية له إطالقا

 التأمل.ومنها ما هو غري مقبول عند  ،منها ما هو مؤكد مائة باملائة ،الوزارة كذبات عدة

 بالنسبة لعدد املساجني: /فأوال

حسب أرقام  8000ألن عدد من دخل سجن احلائر فقط جتاوز  ؛وهذا فيه نظر 11527زعم أهنم 

سجني هذا سوى املوقوفني يف السجون  2000- 1500ح بني السجناء وباقي السجون األربعة يرتاو

وال شك أن هناك قدماء وتكرار يف األرقام فالذي يظهر زيادهتم  ،الفرعية عىل ذمة التحقيق أو غريه

 .سجني 15000عن هذا العدد بام يقارب 

وهذا مستحيل ورضب من اخليال فلربام متر السنة كاملة  ،سجني 5831زعم أنه تم إطالق  /ثانيا

ح أحد  ولو حاسبنا املتحدث بام يفخر  -مهللا إال فرد أو فردين فقط-ال يسمع السجناء بإطالق رسا
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ح  ألن معنى ؛ لعلمنا درجة املبالغة ،خالل األشهر الثالث األوىل هذا العام 184به أنه تم إطالق رسا

بة ما ذكر أنه عىل أقىص تقد خالل العام كامال وليس ثالثة أشهر كام ذكر ولو  190ير يتم إطالق قرا

ئع الذي يفتخر به ر هذا املتوسط الرا ملا وصل العدد خالل عرش سنوات إىل ألفي  ،فرضنا استمرا

م ، سجني فكيف واحلقيقة أهنم اآلن يرسعون يف إطالق السجناء خاصة غري السعوديني بعد إبرا

السيام والكثري منهم بال  ،ع دوهلم للتخلص منهم ومن نفقاهتم ومسؤولياهتماالتفاقات األمنية م

 وإنام لالشتباه واالحرتاز واهلل املستعان . ،قضية

مل يكن يطرق سمع السجناء إطالقات حتى يف املناسبات  ،ويف السنوات السابقة كام ذكرت

 كام يسمع هذه السنة عىل وجه اخلصوص. ،املتوقعة

وهم يف  ،مل يتبق إال عدد قليل مل تتم حماكمتهم وإشعاره بأنه ،بشأن عدد املحكومني تلبيساته /ثالثا

متهم  300ألن املحكومني قلة قليلة جدا فإنه يتم حماكمة حوايل  ؛سبيلهم للمحاكمة وهذه كذبة كبرية

بة عرشة أشهر بعد حذف رمضان والعيد واحل ؛سنويا  جألن عدد القضاة املخولني عرشة ودوامهم قرا

خاصة وبعض  ،فله يف كل شهر ثالثة متهمني ال يستطيع إنجاز أكثر من ذلك ،وإجازته السنوية

القضايا تأخذ عرش جلسات وأكثر وهذا املوافق لترصحيه بأنه تم خالل السنتني املاضيتني حماكمة 

بة أربعني سنة وربام يكون احلكم  ،متهم 700حوايل  وهبذا النهج يستغرق حماكمة املوقوفني قرا

 .ألحدهم بعد هذه املدة الرباءة من التهمة املوجهة إليه مما يعجب لذلك

وحسب إفاديت  ،وأما العدد الذي ذكر أنه حكم يف حماكم سابقة فهو من جهة مبالغ فيه جدا

بة  هم سوى حوايل مخس سجناء حكموا يف املحاكم القديمة ن فييكسجني مل  200شخصيا التقيت قرا

ومن جهة أخرى فقد اختذت الوزارة منهجا إللغاء تلك األحكام وإعادة حماكمتهم يف املحاكم 

وأمروا بأوامر حمددة اختلفت جذريا عن املحاكم  ،اجلديدة التي تم انتقاء قضاة معينني حسب الطلب

 العامة.

جناء حكم يف قضية يف املحاكم العامة بالسجن ملدة سنتني ولكنه ولتصوير ذلك نذكر أن أحد الس

وأمر القايض األول بأن ينقض حكمه ثم حكمه القايض اجلديد بالسجن  ،أحيل للمحاكم اجلديدة
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وكل  ،مع اجللد أكثر من ألف جلدة ،ثم املنع من السفر ملدة عرشين عاما أخرى ،ملدة عرشين عاما

وحكم  ،خص للذهاب إىل العراق ضمن ثالثة اشرتكوا مجيعا يف ذلكقضيته أنه ساهم يف مساعدة ش

 كل منهم بنفس احلكم تقريبا.

ح ،يف أن مدة التوقيف ال تتجاوز سنة الكذبة الكربى: /رابعا  ،فإما املحاكمة وإما إطالق الرسا

فالسجون مليئة بمن هلم مخس  ،وذلك حسب التعديل اجلديد فقد كانت أقل من ذلك وهذا كله خيال

وإضافة إىل ذلك الكثري منهم  ،سنوات وست وسبع وأكثر من ذلك دون حماكمة وال رائحة ملحاكمة

 ال قضية له معتربة.

زعمه أن هيئة التحقيق واالدعاء ال ترفع إال من ثبت باألدلة الكافية اهتامه وهذا كذب  /خامسا

ح ويدل عىل ذلك مقارنة اهتامات االدعاء  ،تضخيم لألموربل جل كالم املدعي أوهام وظنون و ،رصا

ويكفي يف كذب ذلك ثبوت براءة عدد من املحكومني حتى يف هذه املحاكم  ،مع األحكام الصادرة

 اجلائرة.

وهذه أكاذيب بعضها فوق ، الزعم بعدالة املحاكمة وباتباع األنظمة يف ما حيق للمتهم /سادسا

ثم هم يعاملون املتهمني قبل املحاكمة معاملة املدان  ،اة منتقنيبعض فكيف بمحاكمة عادلة من قض

 ،وينسقون معه ويصدقونه فيام يدعيه ،ويرفعون خصمه وهو املدعي فوقه ،إليه ويسيئون ،سلفا

وجملسه بجوار القايض ليس بجوار خصمه ويأخذ فرصته كاملة يف االدعاء واحلديث ويتواصل مع 

دية طيلة فرتة املحاكمة وأما امل ،القايض يف أي وقت شاء تهم املسكني فيوضع يف الزنازين االنفرا

 مهام طالت مدة اجللسات وال يعلم متى موعد اجللسة. ،ويمنع من الزيارات واالتصال بأهله

فة تسمى حمامي وقد طالب هبا عدة سجناء فلم جيدوا غري السخرية واإلهانة واإلبقاء  ،وهناك خرا

ومجيع املحاكامت رسية حتى ال تظهر فضائح االدعاء  ،لوضع الراهنحتى قبلوا با ،يف االنفرادي

وال  ،ويؤتى بالسجني مغمام ومقيدا ومكلبشا يف سيارة مظلمة ال يرى فيها النور ،وأكاذيبه أمام العامل

ويبقى القيد يف رجله، ومع ذلك فالدولة هلا حق  ،ترفع عنه الغمة وال الكلبش إال داخل جملس القضاء
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وهلا احلق يف إبقائه يف السجن ولو حكم له بالرباءة أو  ،احلكم وإعادة املحاكمة كام سبق بيانهإلغاء 

كام هو احلاصل مع كثري من املحكومني تزيدهم السنة  ،وهلا احلق يف الزيادة عىل احلكم ،بمدة قد انتهت

 ؟!ر والظلمفال أدري ما قيمة هذه املحاكم مع ما هي عليه من اجلو ،تلو السنة حسب املزاج

ولكن كثريا من املتهمني مل  ،بإعطائه صورة منها لريد خطيا ،ثم من حق السجني الرد عىل الدعوى

وكذا إذا رد خطيا ال يطرح كامال يف حمرض اجللسات  ،يمكنوا من ذلك وطلب منهم الرد شفهيا

وإنام ينتقي منه القايض وحيوره بأسلوبه مما يفقد الرد قوته يف كثري من  ،بخالف خصمه املدعي

ولكن الكارثة أنه أحيانا يعرتض فيزيده القايض  ،وكذا من حق املتهم االعرتاض عىل احلكم ،املواقف

ومن ثم إذا كتب الئحة االعرتاض فإنام يسلمها للسجن وال  ،لعدم رضاه بأسلوبه يف االعرتاض

 ثم ينتظر ما يرتتب عىل االعرتاض الشهور تلو الشهور ال يستطيع ،لالستئناف أم ال يدري هل سلمت

هذا باإلضافة لطول املدة بني اجللسات  ،أن يصل إىل يشء، وبعضهم ينتظر أكثر من سنة دون جواب

التي تستغرق أيضا شهورا طويلة أحيانا، وألجل ذلك يوافق كثري من املحكومني عىل احلكم ليس 

ومنها أن املحكوم خيشى إذا  ،وإنام ألمور منها هذه الدوامة ،ه كام يزعم املتحدث الرسميقناعة ب

كام هو مشهور بني السجناء ومنها أن كثريا من  ،اعرتض أن يزيده االستئناف عقابا له وردعا لغريه

زة من فاألحكام جاه ،املسجونني عنده قناعة بأن هذه املحاكامت متثيلية سخيفة ال تقدم وال تؤخر

 الوزارة وهلا احلق التام يف العبث هبا كيف شاءت كام تقدم.

ما يدعيه املتحدث من أن مجيع أوجه التعامل ختضع لألنظمة والقوانني الدولية ويضمن  /سابعا

 ثم يستثني إال يف احلاالت التي هلا خصوصية حسب اللوائح واألنظمة. ،فيها احلقوق

فتفتيش البيوت ، لغي مجيع احلقوق ويترصف حسب ما يشاءوهذا األسلوب املطاطي خيول له أن ي

وإيقاف ، وانتهاك حرمتها بال أي مربر مدخلة حتت ما دعت إليه املصلحة العامة واستثناء النظام

وكله حتت ، والتجسس عىل مجيع اهلواتف ووسائل االتصال وهلم جرا ، اآلالف بال مسوغ كذلك

 باليمني ثم تأخذه باليسار.الكلمة املطاطية التي تعطيك احلق 
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 ،وبموجبها ضاعت حقوق الناس ،وعليها يدندن اجلميع ،كذبة كربى وهي أكرب الكذبات /ثامنا

إلهناء هذه املهزلة وهذه الكذبة تتعلق  ؛ودب الرعب يف قلوب الكثري وأحجم من أحجم عن التدخل

ئم التي أس ،بنوعية السجناء فهم بترصحياهتم خطرون ندت إليهم من قتل وتفجري وال ننسى اجلرا

وأكثرهم من  ،وهم جلهم صغار يف السن يعتنقون أفكار التكفري وينقصهم العلم ،وترويع لآلمنني

نة املرشوخة ..الخ.الفاشلني دراسيا وحالتهم املالية ضعيفة ولذا وجب أن نبني حقيقة ، هذه االسطوا

 املعتقلني فنقول:

 وجد عنده أي رائحة شبهة:توال  ،يف النفري عدد كبري من املعتقلني ليس يف العري وال

ألن السيارة  ؛رجل اعتقل ألنه مرت به سيارة فسألته عن جهة معينة فدهلم عليها فقبض عليه -

 !كانت حتمل مطلوبني

فلام سارا علم أنه من املتظاهرين  ،رجل أوقفه شخص يف الطريق وطلب منه توصيله معه تربعا -

وقال له: انزل  ،فخاف الرجل وأعطاه عرشة رياالت ،مكان املظاهرةمع الفقيه ويريد اهلروب عن 

 !عليه واعترب من املمولني للفقيه، فقبض واركب سيارة غري سياريت

فرد عليهم ودافع عن  ،رجل دخل االنرتنت فوجد البعض يطعن يف اململكة يف إحدى املنتديات -

 !ملاذا تتدخل بحجة فقبض عليه ،اململكة

فقبض عليه ظنا أنه مطلوب  ،أنا مطلوب :قيقي )مطلوب( اتصل بأمه وقال هلارجل اسمه احل -

 !أمنيا

 !م تفتيش املزرعة وعثر عليه فسجنتفرجل يعمل بمزرعة وقد أتى عمرة  -

 !فقبض عليه ،يف السجن لكنه عمرة رجل يوصل أخته إىل زوجها املعتقل -

ء - ن فعرب أحدمها ع ،رجالن حتدثا هاتفيا عن فتيات ومخور يف بيت أحدمها لقضاء ليلة محرا

 !فقبض عليهام ،الفتيات بالصواريخ

 !ظن أهنام قصدا التمويه فاعتقالف ،تاجرا متور حتدثا هاتفيا عن توريد بضاعة متور -
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ربعات ملسجد ومدرسة ت جلمعهم ؛عدد كبري من البنغاليني عىل وجه اخلصوص اعتقلوا مجيعا -

 !رياالت 10وبعضهم  ،رياال 50بعضهم  عند ،حتفيظ

 لتحويلهم أمواال ألرسهم يف بالدهم. ؛عدد كبري من األفغان والعراقيني واليمنيني اعتقلوا  -

وصادف وجود شخص مشتبه به يف  ،عدد كبري اعتقل ألنه حرض جلسة عشاء أو غداء أو غريه -

 ! يعرفوا عنه شيئااعتقلوا وإن ملف ،تلك اجللسة

 !ا ما رأى يف منامه أنه املهديألن شخص ؛: رجل تم اعتقالهنكتة

 !قم هاتفه يف شقة أثناء تفتيشهارجل اعتقل ألنه عثر عىل ر -

 !أسامئهم يف هواتف بعض املعتقلنيكثري تم اعتقاهلم ملجرد وجود  -

 !ليتصل منه ؛رجل اعتقل ألنه أعار هاتفه لزميله يف العمل -

 !وكذا اعتقل البائع وصاحب املحل ،رجل اعتقل ألنه اشرتى هاتفا مستعمال من أحد املحالت -

 !صديقه إىل املطار ليسافر لسوريا رجل اعتقل ألنه قام بتوصيل  -

 !ألنه أدان صديقه مبلغا من املالرجل اعتقل  -

عرجل اعتقل ألنه حرض جلسة تكلم فيها بعضهم عن أحوال املسلمني يف أماكن  -  ،الرصا

 ر!هذه األمور وتركها لوالة األم فنصحهم بعدم اخلوض يف

 !فبلغ املسئولني عنه فاعتقل ،رجل سمع شخصا يكفر الدولة -

رأى العسكري املخطط معه ف ،رجل يعمل يف مرشوع بناء سجن القصيم أوقف يف نقطة تفتيش -

 !فاعتقل

فبرشوه بسيطرة طالبان  ،ن أفغانستانسنة اتصل أهله عليه م 80عمره  ،رجل أفغاين اسمه بابرك -

 !فقبض عليه ،عىل منطقة كان االحتالل األمريكي قد احتلها

 !وهو زميله يف العمل ،رجل اعتقل لوجوده يف مكتب العمل الذي يعمل به أحد املطلوبني -
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 ه!دوا ولده فأخذوه بدال منرجل قبض عليه ألهنم ما وج -

 !ثم رحل ،رياال ملدة أشهر 450ه جن جلمعس ،بنغايل معه تزكية جلمع التربعات -

 !شهور بال أي ذنب 6سجنا  ،اثنان من احلجاج بشتونيان راجعان لبلدمها بعد احلج -

 ه!اتصل أحدهم من هاتفه فقبض علي باكستاين اسمه مشتاق -

 !وهتمته لديه أفالم جهادية ،سجوناأفغاين ماتوا أهله مجيعا يف الزلزال ما زال م -

ءة بع ،الطائف أخذ مع طالب اجلامعةسعودي من  - وقد طلقت  ،د أكثر من سنتنيوحكم برا

 !زوجته

 !سنوات من سجنه 3ه بالرباءة بعد يمني حكم ل -

 !وال يزال مسجونا منذ سنتني ،سوداين حكم له بالرباءة مرتني من املحكمة وديوان املظامل -

 !سجن هو وأرسته سنتني خطأ   ،سجني اسمه عمر حيان يمني -

 !اسمه أمني مدين سجن سنةو ،سوداين الذي بلغ عن التكفريي -

 6فكانت لألمري فسجن  ،طالب أورويب من اجلامعة طمس صورة حسب ما درسوه يف اجلامعة -

 !شهور

 !له ست سنوات بال حماكمة ،يارس الشهري مسك يف طريقه للعراق -

جه من ابنة أحد وآخر ألجل زوا ،ألجل خطبته أرملة أحد املقتولني أحدهم سجني فقط -

 !املقتولني أيضا

 !شهور ألجله 8يل سجن والده وأخوه فارس السه -

 !زوجته وأطفاله سنةسجن و ،أبو ريان سوري -

  !وقد طلق أهله ،حكم سنتني وله مخس سنوات اآلن ،موريتاين ال يشء عنده -
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ئر ثم تقدم بطلب تأشري ،أخ جزائري تم ترحيله من اململكة - ة من القنصلية السعودية يف اجلزا

وحتاول الداخلية تربير  ،فقبض عليه لالشتباه فقط وله أكثر من سنتني دون أي هتمة ،وجاء مرة أخرى

اعتقاله بأنه استغل طيبة وحسن أخالق موظفي القنصلية وليس غفلتهم وتقصريهم إن كان ممنوعا 

 !من دخول اململكة

وال يوجد دليل  ،م بإرسال أموال إىل محاس وهي احلكومة الرشعيةأخ فلسطيني يف الرياض مته -

ئيل رسية للمملكة فرفض التوقيع  ،وتم احلكم عليه بعرشين سنة ،عىل ذلك سوى معلومات من إرسا

يبدو أننا يف حراج طامطم  :فقال له ،فخففها القايض يف اليوم التايل إىل عرش سنوات ،عىل حمرض اجللسة

 .والزالت قضيته يف التمييز ،وطلب إعادة العرشين سنةواعرتض عىل احلكم  ،وخرضة

تاجر سعودي مشهور يف الرياض التقى مع حارث الضاري عندما جاء رسميا لزيارة اململكة        -

فسجن بعد هذا اللقاء بأكثر من أربع سنوات ألجل هذا الدعم  ،وأخذ تربعات فدعمه بمبلغ من املال

وقد أساءوا معاملته ألجل رفعه قضية عىل  ،وال زال مسجونا ،العلني الذي مل يكن ممنوعا بأي حال

 .والده بسبب ما تعرض له من خسائرالداخلية عن طريق أ

 .والعجائب كثرية ولو شئت لذكرت أسامء كل هؤالء

 :واملعتقلون أنواع

وعىل وجه اخلصوص غري  ،ما تقدم ذكره ممن ال ناقة له وال مجل وهم كثري جدا ومنسيون :األول

 .عوديني منهمالس

وكثري منهم ال ينهج شيئا ولكنه اتصل عىل الفقيه أو شارك  ،إصالحيون ينتهجون هنج الفقيه :الثاين

 .ء ال يملكون إال الكالم وهم كثريوهؤال ،يف قناته يف حلظة غضب بسبب ضائقة مالية أو نحو ذلك

أو دخوهلم بعض  ،املنتدياتوكل هتمتهم مشاركته يف بعض  ،: وهؤالء أيضا كثرانرتنتيون :الثالث

 .ونحو ذلك ،أو إرسال رسالة أو تلقيها ،نرتنتأو حتميلهم ملفات من اإل ،املواقع
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ومنهم من قبض عليه  ،وفيهم من ذهب ورجع ،راغبون يف الذهاب للعراق أو أفغانستان :الرابع

ء داخل اململكة أو خارجها ،هناك وسلم ومنهم  ،ومنهم من قبض عليه يف الطريق قبل أن يصل سوا

 .فقط الذهاب ومل حيصل منه أي عمل من كان ينوي

مل لكنهم  ،ومل يشاركوا بأي يشء مما يأيت ،متسرتون أو عاملون بيشء مما تقدم أو مما يأيت :اخلامس

 .يقوموا بتبليغ اجلهات املعنية

 .يلكالتوصيل أو االستضافة أو التنسيق أو الدعم املا ،مشاركون بأي نوع من املشاركة :السادس

ع بام فيها  ،مطلقا كام تقدم ،املتربعون وجامعوا التربعات :السابع ء كان ألماكن الرصا سوا

 .أو أعامل خريية ،اجد وحلقات حتفيظأو ملس ،فلسطني

د من يعتنق  ،: وهم قلة قليلةيونالتكفري :الثامن  .الفكر فقط دون أي عمل يرتتب عليهواملرا

 .اململكة ونحوها ولكن مل يشاركوا  جريية يفالذين يرون األعامل التف :التاسع

 .هم من أندر النادر ضمن املوقوفنيو ،من شارك يف يشء من األعامل داخل اململكة :العاار

نتنامو :احلادي عرش  .العائدون من غوا

 .حوثيون وشيعة مناهضون للدولة: الثاين عرش

بل بعضهم طاعن وصل  ،يف السنفكثري منهم كبار  ،كام أن السجناء أكثرهم خالف ما يشاع

وأما حفظ القرآن فربام جتد بعض الغرف كل  ،وكثري منهم خرجيو كليات الرشيعة ،السبعني وما فوقها

بل يوجد بينهم علامء بل من كبار العلامء عىل  ،من فيها حفاظ كام أن حفظة الكتب الستة فيهم كثري

يا من الدكتوراه وما دوهنا يف سائر هذا باإلضافة إىل أصحاب الشهادات العل ،املستوى العاملي

 .ء الطبقات العليا يف املجتمعأبنابل من  ،وأما الناحية املالية فيوجد فيهم أثرياء ،التخصصات

نالحظ أن املتحدث الرسمي باسم الوزارة إنام ركز عىل نوع واحد  ،وحسب التقسيم الذي قدمناه

وبالتايل هييج الرأي العام  ،ن هذا النوعمومها أن الكل م ،فقط من االثني عرش نوعا من املساجني

املحيل والعاملي ويسد الباب عىل املؤسسات احلقوقية وعىل الشفاعات بل عىل املسئولني الكبار أمثال 
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وهذا واهلل ال  ،بل ربام عىل نفس وزير الداخلية الذي ال يطلع عىل التفاصيل ،امللك وويل عهده

، وأظنها تسببت يف هذه املعاملة بيثة فاقمت األوضاعولكن هذه الطريقة اخل ،يربؤهم بني يدي اهلل

ففي كل رمضان يصدر عفو ملكي عن أصحاب احلق العام وكل  ،العجيبة مع املساجني السياسيني

 ،وكلام جاءت مناسبة كبرية مثل تويل امللك ،لكنهم دائام خارج العفو ويف األعياد كذلك ،هؤالء منهم

مل  ،ثم القرارات األخرية بسبب املظاهرات يف سائر الدول ،ثم شفاء امللك ،ثم شفاء األمري سلطان

بل إن نظام ختفيف العقوبة عىل حسن السلوك ال  ،تشمل أي موقوف أمني وكأهنم ليسوا من الرعايا

ألن أكثرهم حيفظ  ؛ألن أغلبهم حسن السلوك وكذا تنصيف املدة عىل الذي حيفظ القرآن ؛مكان له

فيالحظ أن األمر خيضع للهوى  ،العلم الرشعي وحسن السمتالقرآن بل وزيادة عليه من احلديث و

ففي حني يعي اجلميع مدى خطورة احلوثيني والشيعة املناهضني ومحلهم السالح وقتلهم  ،السيايس

فقد تم العفو عنهم وخرجوا  ،العرشات وما تسببوا فيه من دمار لقرى بأكملها وترشيد أهلها إىل اليوم

كام أن كثريا من السجناء سجن ملجرد إيواء بعض  ،ندري وضعها تقريبا مجيعا يف صفقة رسية ال

 ،حظات أو رآه فقط حتى وإن مل يكن لديه علم بأنه مطلوب أو طلب بعد هذا اإليواءلولو ل ،املطلوبني

ويعتذر سعود الفيصل  ،يف حني أن الدولة اآلن تؤوي أكرب جمرم ومفسد يف األرض ومدمر بلد كامل

عادات العرب تستلزم أن )يزبن( أي يؤوي وخيفي املجرم ابن عيل املطلوب عىل مرأى من العامل بأن 

وليس لدهيم أي فكر  ،رجوا بسبب العادات القبليةحوقد احتج كثري من السجناء بأهنم أ ،أمنيا عامليا

 .اآلن سبع وثامن سنوات دون حماكمةفلم يقبل منهم وهلم  ،أو مشاركة

بل يف بعض البالد  ،يث حتتسب السنة بتسعة أشهر فقطح ،يسمى بالسنة اإلدارية كام أنه يوجد ما

حتتسب السنة بستة أشهر فليس أقل من معاملة السجناء السياسيني مثل معاملة غريهم من السجناء 

 .باحتساب السنة تسعة أشهر ولكن ليس ذلك إال حلام

فهل جتار املخدرات واملروجون هلا أقل  ،وإذا سلمنا بوجود بعض اخلطورة لدى بعض املوقوفني

وعدد من قتل من األبرياء من زوجات  ،خطورة؟ نظرة رسيعة عىل عدد من قتل من رجال األمن

وعدد الرسقات واالعتداءات اجلنسية عىل املحارم  ،وأطفال وجريان وغريهم بأيدي املدمنني
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هل كل هذا أقل خطورة من شباب يريد الذهاب  ،د الشباب وضياعهم بسبب ذلكوإفسا ،وغريهم

حتى يشمله العفو وفرص  ؟للعراق ليدافع عن أعراض املسلامت املنتهكة من قبل املحتل األمريكي

 !دفعه ملا دفعه الغرية عىل الدينوال يشمل هذا املسكني الذي  ،ختفيف احلكم ونحو ذلك

لعجيبة ما يدعيه املتحدث الرسمي من أن سعيدا الشهري كان يف انتظار ومن التلبيسات ا /تاسعا

نتنامو  ،املحاكمة وأهنم أطلقوه رغم ذلك وهذا كذب رصيح فإن سعيدا وأمثاله من العائدين من جوا

ولذا فإن الدولة  ،ال هتمة عليهم للدولة حتى بالنسبة ألمريكا أكثرهم مل يثبت عليه أنه قاتل األمريكان

وهي أيضا سجن لكنه ذو  ،فمن اشتبه فيه أدخلوه السجن وغري ذلك يرسلونه االسرتاحة ،حتقق معهم

وما  ،حتى يتأكدوا أنه ال حيمل فكرا معاديا ويطلقوه وليس أحد منهم ينتظر املحاكمة ،إمكانات جيدة

إنام بسبب ما وصلهم ورآه بعضهم من إجرام يف  ،فعله سعيد وأمثاله بالذهاب لليمن وما تاله

وما حيصل ملن فيها بدون أي جرم ارتكبوه ثم ما لدهيم من فكرة سابقة عن الدولة وعالقتها  ،السجون

ثم يدعي املتحدث أن كل من أفرج عنه ربام فعل  ،ومل تتمكن جلان املناصحة من إزالة ذلك ،بأمريكا

وهل كل  ؟مثل ذلك وهذا جور عجيب فهل كل من سبق من النوعيات املسجونة حيملون نفس الفكر

 ؟أطلق فعال فعل ذلك من

إال  ،ومما ادعاه املتحدث وكذب فيه عىل األمة أن من أهنى حمكوميته يتم إطالق رساحه/عاارا 

أال يكفي حكم  !وهذا عجب عجاب، .. إىل آخر كالمه.حاالت استثنائية يشكل هلا جلنة بأمر سام

م ثم يقال أمر سام ؟ كيف حياكم ويصدر بحقه احلكة بموجب اإلدانات املوجهة للمتهماملحكم

وهنا أحب  ،؟ هذا إذا سلم أن القايض متجردار ملاذا مل حياسبه عليها القضاء؟ إذا كان لديه أفكوجلنة

وجيب إيقاف  ،أن أنبه أن األحكام التي أصدرها هؤالء القضاة يف جل األمر فلكية ال يمكن أن تعقل

تفه األشياء بالسجن عرشين وثالثني وهناك قاض منهم جمرم ال يتورع أن حيكم عىل أ ،هذه املهزلة

وجمرد انتقاد للدولة  ،وقد حصل ذلك مع ضعفاء من مجاعة الفقيه التي ال يشء لدهيا إال الكالم ،سنة

حتى يف بعض األنظمة  ،الذي هو من باب حرية الرأي والتعبري ومكفول يف جل بالد العامل
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ألن أكثر القضايا التي باارها  ؛و عرشة(كام أن هناك قاض يسميه املساجني )أب، الدكتاتورية املجرمة

 .حكمها بعرش سنني مهام كانت تافهة

فال يعرف أحد خرج عند انتهاء  ،فهذا كذب حمض ،وأما قوله بخروج من انتهت حمكوميته

ءة وله سنوات عدة ومل يتم اإلفراج عنه ،حمكوميته وهناك من حكم شهورا  ،بل هناك من حكم برا

 .وليست حاالت استثنائية كام يكذب هذا الكذاب ،جونا وهم كثريقليلة وله سنوات وال يزال مس

 ،وفعال توجد جلنة تقابل بعضهم وال يظهر منهم أي يشء خيالف الدولة بل عكس ذلك متاما

وهكذا من عند أنفسهم وسنة وراء  ،لكنهم يفاجئوا بأهنم زادوهم سنة جديدة هكذا خيربون أهاليهم

ولكنها ملقاة يف السجن وكأهنم ليسوا برشا وال  ،عها هكذامع العلم أن األكثرية ال يفعل م ،سنة

؟ وكثري منهم كلموا -إن كان ارعيا كام يزعمون-الرشعي  ويتساءلون ماذا بعد احلكم ،حقوق هلم

، واألهايل املساكني إذا أرادوا تذرون كلهم بأهنم ال يملكون شيئاولكنهم يع ،القضاة وجلان املناصحة

 ،حيلهم عىل الوزارة ويسألون كذاب الوزارة املسمى إبراهيم املهنافي ،املتابعة يسألون سجينهم

كل يرمي عىل  ،وهكذا يف حلقة مفرغة ،ويسألون العدل فيحيلوهنم عىل الوزارة ،فيحيلهم عىل العدل

ء يف الذين انتهت حمكوميتهم ومل يتم اإلفراج عنهم ،اآلخر أو من له  ،أو من حكم بالرباءة ،سوا

 ،أو من حكم حكام فلكيا ال يمكن أن يعقله عاقل ،ه استئناف للحكمأو من ل ،سنوات دون حماكمة

 .عادة املحاكمة بصورة عادلة نزهيةويريد إ

 ،من األكاذيب كذلك موضوع تعويض من قىض أكثر من املدة املحكوم عليه هبا/حادي عرش

 :واحلديث عن ذلك ذو شجون

حه :فأوال ال يعطى رياال واحدا عىل هذه  منهم من :من سجن سنوات دون حماكمة ثم أطلق رسا

 ،والذي يقرره النظام ،ومنهم من أعطي مبلغا زهيدا خالف املتعارف عليه دوليا ،السنوات كلها

بة أربع سنوات دون أي جرم يف حني أنه يستحق حوايل  ،وأعطوه ثالثني ألف ريال ،فبعضهم قىض قرا

ثم يمتن الكذوب  ،وهذا رجل واحد -يعني مخسة ماليني ريال-مليون ونصف مليون دوالر 
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رتاض صدقه يعني نصيب ستة مثل هذا املظلوم وهذا عىل اف ،مليون 32شخصا بمبلغ  486بتعويض 

 .يف هذا الرقم املذكور

حه عندما علم بالفتات الذي يضحكون عليه به :ثانيا  ،بعض هؤالء املظلومني قبل إطالق رسا

ىل الزنازين ويقيض سنوات طوال فإذا به يعاد إىل السجن بل إ ،استشكل األمر فقط ومل يعرتض

 !ن يعطيهم كل ماله ويطلقون رساحهحتى أصبح يتمنى أ ،جديدة

بة مخس سنوات وقضيتهم أن  ،وهنا مناسبة أذكر فيها قصة أربعة أشخاص مسجونني منذ قرا

وأقيم عليها جامعة امللك عبد اهلل فتقدم الرجل  ،أحدهم هو صاحب األرض التي يف منطقة ثول

حتى  ،فألقي يف السجن ومن معه من اركاء يف املطالبة هبا ونحو ذلك ،الب هبابصك األرض وط

مع  ،وال حياة ملن تنادي ،أطلقوين ال أريد أرضا وال تعويضا فقط أريد احلرية :أصبح الرجل يقول

 !من السجناء خاصة من أصحاب الفقيهكحال كثري  ،العلم أنه ليس ملتزما متدينا

ن أل ؛نعم إن صدق :شخص ونقول 16ض عىل التعويض فقط يقول املتحدث بأنه اعرت :ثالثا

إذا كان قد رمي املظلوم يف السجن وليس له أي حقوق ال يف  ،الكل خياف شكوى اجلالد للجالد

؟ يعاد ؟ ومن جترأ واعرتض ماذا حصل لهفكيف يعرتض ،لسجن وال يف املحاكمةالتحقيق وال يف ا

مثل كثري من املسجونني بمجرد اعرتاضه أو  ،ري سببإىل السجن مرة أخرى بسبب يدعى عليه أو بغ

وقد حدث فعال أنه تم سجن من اعرتض واشتكى إىل ديوان  ،بعد قليل ثم حيلم بعد ذلك باخلروج

 .فال حول وال قوة إال باهلل ،املظامل

؟ ال يوجد إال تغطية إعالمية عىل هذه احلقائق للناس وبيان الصادق كيف يتم كشف /وأخريا 

ء مب وتقوم بزيارات ميدانية  ،اارة من جهات حقوقية مستقلة خياطبها األهايل بحال املساجنياهلوا

وتظهر هذا أيضا  ،ثم تتابع ما الذي حيصل له إلدالئه باحلقائق ،وجتلس مع كل سجني ،لكل سجني

 .للعامل أمجع
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وقيامهم باعتصامات ومظاهرات  ،وال بد من تضافر األهايل وتواصلهم مع حقوق اإلنسان

 ،سواء داخل اململكة أم خارجها لدى السفارات السعودية ،بون فيها بحقوقهم وحقوق ذوهيميطال

، ومجعية الضغط عىل املسئولني بكل الوسائلمع  ،واستغالل وسائل اإلنرتنت وغريها ألجل ذلك

لكنها ال متلك سوى هذه  ،احلقوق السعودية طالبت بطلبات جيدة يف ترصيح مفلح القحطاين

فقد ذكرت فيام ذكرت العفو امللكي  ،أن يكون هلا دور فعال يف متابعة ما تطالب بهوالبد  ،الكلامت

العام وهذا أحسن ما يمكن فعله بدال من أن يفعل غصبا عن )اخلشوم( مثل ما حصل مع كالب 

 أمثال حسني وبن عيل واألسد واحلامر وأمثاهلم يأيت دورهم إن شاء اهلل تعاىل. ،الدول املجاورة

والسجن إنام هو إلعداد املناهضني  ،إىل أن فرج اهلل قريب وكل ما هو آت آت وأحب أن أنبه

ومن يدخله حمبا هلا خيرج منه مبغضا هلا ومعه عرشات األعداد اجلدد من أهله أمجعني  ،للدولة

 ،فمن حيلم بأنه قىض عىل ما يسمى اإلرهاب أو استطاع قمع من خيالفه ،وأصدقائه وجريانه وهلم جرا 

وكام ذكر  ،بل إنام هو ينفخ نارا راكدة توشك أن تستعر يف وجهه يف أي حلظة ،عظيام فهو يعيش ومها

 .فال مستقبل للظلم مهام طال أمده ،الفوزان هي قنبلة موقوتة تكاد أن تنفجر

 trials_drama#  #دراما_املحاكامت

ا ذكرناه وقد تغريت أمور مم ،هذا املقال كتب يف السجن قبل سنوات من اآلن :ملحوظة

ولكنها  ،وهي ليست يف كل السجون اخلمسة املشئومة ،واملعلومات هذه واقعية وصادقة مائة باملائة

 .موزعة فيها

 

 بقلم: د. محمد طرهوني

 أستاذ التفسري وعلوم القرآن

 واملعتقل سابقا يف سجون اململكة


