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 التواصل نافذة أكذوبة التصدقوا
 من وكثر اكذب وزارة أو الكذب وزارة املعتقلون يسميها اليت الوزارة التصدقوا

 نفسك وصدق اكذب وزارة أو الكذب
 يكرر دائما والذي الكذاب مسيلمة املسمى الرمسي املتحدث تصدقوا وال
 احلقيقة عن تام مبعزل كالمه ألن وذلك...  احلقيقة...  احلقيقة : كلمة

 شوفينيتهم ليمارسوا السجون ملديري العنان أطلقت اليت الوزارة التصدقوا
 وأهليهم املعتقلني يف عندهم اليت النقص عقد وإكمال

 يظهر كما مشوها مسخا فخرج سريعة ةطبخ طبخوه الذي املشروع هذا أحلقوا
 يف ابتدائية معه معده أن ويبدو_  والربجمة بالتصميم إملام أدىن له ملن

 _ الكمبيوتر
 يطبق ومل سنوات عشر منذ عنه يتحدثون الذي العائلي اليوم مبشروع أحلقوه

 واحدة مرة ولو
 الواقع يف هلا وجود وال هلا ويطبل عنها يعلن اليت الكثرية باملشاريع أحلقوه بل

 جرا وهلم النزاهة....  البطالة...  اإلسكان... 
 هذه ختدعكم أن إياكم_  وعدوانا ظلما_  للمعتقلني تنتصرون من يا
 املشاركة من السجناء أهايل ميكنوا أن هؤالء أحتدى ، واألكاذي  العي األ
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 أما احلقيقي الوجه ليظهر الصحافية املؤمترات هذه مثل يف مباشرة اهلواء على
 فال التسجيل
 التسجيل بأن أومهوهم الذين مهومنا برنامج يف خدعوا الذين الشباب اهلل ورحم
 منهم وطلبوا خروجهم إلسراع نايف بن حممد األمري على العرض ألجل
 هبم فإذا رقاهبم ليعتقوا وترخصا مداراة الشباب معهم وجتاوب معينه عبارات
 مما بشيء للشباب يوفوا ومل تلفزيوين برنامج يف خيدمهم مما انتقاؤه مامت ينشرون
 به وعدوهم

 حيول مما وأهاليهم املعتقلني مع ملل أو كلل دون هنار ليل به يقومون ما إن
 وال الدولية القوانني إليه تضطرهم ما إال اللهم األسر وميزق التواصل دون
 به يتشدقون ما كذب على دليل خلري عليه االلتفاف أو منه الفكاك ميكنهم
 - وكذبوا قالوا هكذا - العامل يف له المثيل الذي املشروع هذا

 تصنف أن ميكن واليت الرؤوم الوزارة سجون من التالية الوقائع على اعرضوه
 (البشر غري مع اضحك)  عنوان حتت
 

 متنع مل اليت العادية اخلطية الرسائل وأسرته السجني بني الرسائل متنع وزارة ختيلوا
 من الرغم على والظلمة اجملرمني أعىت لدى نشأهتا منذ السجون تاريخ يف
  . والزيارات االتصاالت يكفي:  يقولون عليها طالعهاا



 

5 

 

 
 أمكنهم كلما الزوجني بني والتفريق البيوت خراب يف املباركة جهودهم أما
 زوجته يسفرون فبعضهم األجان  األخوة مع خاصة حرج وال فحدث ذلك

 حدث مثلما منه الطالق لطل  زوجته يغرون وبعضهم لسنوات منها وحيرمونه
  مصري من وأكثر بلوشي وآخر ميين أخ مع
 
 إىل األمتار مئات سحله فتم صغريا مرساما معه وجدوا أفغاين السجناء أحد
 الكلبشة يسمى مبا ومكتفا ومقيدا مكلبشا األرض على هبا رمي زنزانة

 ال هكذا وترك حيركهما أن ميكنه فال جانبيه إىل يداه يضم حبيث األمريكية
 البهائم مثل استطاع ان ويأكل كامال أسبوعا صالة وال وضوء وال مياه دورة
 من هل ؟ أتصدقون حصل هذا إن وواهلل وظهره يديه يف مبشكلة أصي  وطبعا
 ؟؟ الكذبة تلك يف يصدق أن ميكن هذا فعل
 

 يصدق فهل ملفه يف مايكت  أو وضعه عن شيء أي مايعرف نفسه السجني
  ؟؟ أهله ذلك من ميكن أن
 من السعودية اإلعالم ووسائل السعودية اإلنسان حقوق بالعجة طارت طبعا

 الوزارة وطبعا كتبت مما يسريا شيئا ينشروا أن أحتداهم وأنا وقنوات صحف
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 العام للرأي تضليال بالكذبة اإلشارة وستبقى التطبيق أحد يتابع لن أنه تعلم
 لن أنه بنفسه لريى األمر ملتابعة نفسه مع صادق صحفي ينربي أن وأمتىن
  . اللحى على وضحك هراء املوقع يف ماينشر وأن يطبق
 
 هو وهذا إبريل كذبة تكذب داخلية وزارة أول لتكون مناسبا التوقيت جاء وقد
  املوضوع نفس ال الصحيح العاملي السبق احلقيقة يف
 
 ياأبو ايه نشاطات ها ها ها ها  السجني نشاطات ستعرض النافذة:  قالوا

 وقد النوم إال السجني ميارسه نشاط فال النوم تقصد أن إال اللهم النشاطات
 وأحيانا الوجه تغطية مينع وأحيانا معينة أوقات يف القصيم سجن يف لفرتة منع
 وضع ومينع السجن سنوات طوال النور إطفاء مينع كما الفراش من القيام مينع
 . حتته تنام خباء
 السنوات وجيلس مبفارقتها الحيلم جدران أربعة بني حيبس والسجني نشاط أي
 السجناء جترأ الغرف إحدى يف الغرفة هذه يف معه من اال السجناء من يرى ال

 فدمهتهم هبا ولعبوا قمامات تيسرمن مبا حمشوة شراب من كره هلم وعملوا
 . خمالفني وعدوا الكره هذه وأخذت الطوارئ
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 بعض قوارير بأغطية يلعبون أحيانا بل واألوراق األقالم منهم ومينع نشاط أي 
  خمالفه هلم ويسجل منهم فتسح  املشروبات

 مضر وقت يف يتم احليوانات أقفاص مثل قفص يف يتم الذي التشميس حىت
 . شهرين كل دقائق عشر السجون بعض ويف طبيا
 وفيديو صور أهنا يبدوا ها ها ها:  والفيديو الصور فيها سيتبادل النافذه قالوا

 أن السجني على باتا منعا مينع.  الساعه مدار على تعمل اليت املراقبه كمرات
  . جريدة من لو حىت صورة بأي حيتفظ
 خدمتهم يف جدا ومتفان إخوانه على جاسوسا معهم يعمل وهو السجناء أحد
 ومل عيناه بكت حىت التفتيش منه فسحبها الوحيد ولده صورة معه ضبطوا
  . إلخوانه خيانته له يشفع
  !!!!!! جسمه من حساس مكان يف أوالده صور خيفي آخر سجني
 والتعرض الزيارات يف بالتهري  إال الصور هذه إىل الوصول الميكن وطبعا

  املعتقلني أو األهايل سواء والعقوبات لإلهانات
..  هي..  هي..  هي:  وحمدثة السجني عن معلومات ستعرض النافذه قالوا

 جهد بعد الكذابني احد فيقابلهم للوزارة الكيلومرتات آالف يسافرون األهايل
 ومل سراح إطالق حبقه صدر الذي سجينهم حال عن فيسألونه منهم جهيد
 . سراح إطالق عنده بأن علم عندنا ليس هلم يقول باملسؤول فإذا ينفذ
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 يتميز مل ال هلم ويقول الكمبيوتر يف فينظر حكمه متيز هل أهله يسأل وآخر
 مرة فينظر كثريا عليهم أحل أن بعد متيز أنه أبلغته السجن إدارة:  فيقولون بعد
  متيز متيز إيه إيه إيه ويقول الكمبوتر يف ثاين
 كل يف عنه يبحثون سنة من أكثر أهله ظل هكذا!!  ضاع آخر سجني
  هو أين ندري ال هلم فيقولون الوزاره ويسألون السجون
 لدى اململكة يف موقوف أنه وخيربهم اخلارج يف بأهله يتصل آخر سجني
 سجني لدينا يوجد ال هلم فيقولون وبالوزارة بالسجن فيتصلون  الفالين السجن
  (وكفاية) االسم هبذا

 هو..  هو..  هو الزيارات وترتي  ومرئي صويت تواصل:  يقولون
 وعلى مراق  برقم غرفة لكل واحد جبوال يسمحون فقط ياليتهم.........
  . االمتنان غاية هلم ممتنني املعتقلني ويكون السجناء حساب
 له وآخر له يسمحوا مل ألهنم أمه يكلم مل سنه من أكثر له السجناء بعض
 جلأ الذين السوريون االخوة بل. شيئا عنه يعلموا ومل أهله يكلم مل سنوات
 معهم بالتواصل حيلمون ال أرقامهم فتغريت نزحوا أو جماورة بلدان إىل أهاليهم
 . به مسح إذا أشهر ستة من أكثر إىل حيتاج الدويل للرقم اإلذن ألن
 حس  أسبوع كل أو أسبوعني كل دقائق عشر مدته به املسموح االتصال مث

 مكلبشا السجني ويكون ظروفها أو األسرة حجم كان مهما السجن نظام
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 يتكلم أن ومينع ومنفردا آخر وحراسة عسكري نظر وحتت أيضا مقيدا ورمبا
  واالطمئنان السالمات بغري
 وحرم مباشرة االتصال أغلق للوزارة برقية بإرسال أهله من طل  السجناء وأحد
  منه

 االتصال من فحرم فسبهم اياها تطليقه يف تسببوا وقد أهله مع انفعل وأحدهم
 . ونصف سنة

 لدرجة الزيارة يف حىت العربية بغري الكالم ومينع املراقبه وحتت مسجلة واملكاملة
 ال أهله ألن فقط بالسالم إال له يسمحون فال الزيارة تأتيه السجناء بعض أن

  العربية يعرفون
 مع ساعة من أقل الشهر يف زيارة هي الزوار عدد بلغ فمهما الزيارات أما
  السجون بعض يف كمرات مع الغرفة نفس يف مراق  وجود
 مدهنم عن بعيده سجون يف وضعهم بسب  منها حمرومون املساجنب وبعض
 ير مل بعضهم إن حىت واملرضى الكبار على السفر صعوبة مع أهلوهم هبا اليت
  مرتني أو واحده مرة إال عدة سنوات يف والده
 
 أوالدهم تزوج املعتقلني من كثر وياكربه كذهبم ياكثر:   املؤقت اخلروج:  قالوا
 تنادي ملن الحياة ولكن العرس حبضور هلم يسمح لكي أهلوهم وتع  وتعبوا
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 ومل أوالده من أربعة تزوج  بعضهم بل ابنته تزوج من ومنهم ابنه تزوج من منهم
 ابنته زوج برؤية له يسمح مل بعضهم بل منهم واحد عرس حضور من ميكن
  رحيمه يعرف ال وهو وأجنبت سنوات منذ تزوجت اليت
 لتقبل باخلروج له يسمح فلم والده تويف ومن أمه توفيت من السجناء ومن
 كذهبم من أعظم كذب فأي اجلنازة حلضور أو العزاء
 

 لاير هلم صرفي مل أسر هناك وواهلل:  الصحية واحلالة املالية اإلعانات:   قالوا
 اإلمهال قمة يف فبعضها السجون فيها فتتفاوت الصحية احلالة وأما واحد
  األخرية السنوات يف حتسنت وبعضها

 
 إال هذا وماكتبت فيض من غيض وهذا كثري اجلعبة يف الذي حال كل وعلى
 عليه باهلل إال توفيقي وما الصراح والكذب املكشوفة الوجوه من القهر من

  أني  وإليه توكلت
 
 


