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 أُرغم على ارتداء الملابس النسائية ليقرّ بالاتهامات
معتقل سعودي يروي تعذيبه بغوانتانامو وإيقافه عارياً أمام 
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التحقيق في عمليات التعذيب، أن من أنماط  وأكد الضابط في سلاح الجو الجنرال آندال شميدت، الذي قاد
على ارتداء ملابس نسائية، كما أنه هُدِّد بالكلاب، وأُبقي في حجز  ضع لها القحطاني إرغامهالتعذيب التي أُخ

و54  48 يوماً. وفي إحدى الفترات كان يتم استجوابه بين 18 و 20 ساعة يومياً لمدة تتراوح بين انفرادي 160
 .يوماً

 
 كانت في نطاق السياسة المتبعة، ولم أنها وخلص شميدت إلى أنه على رغم أن القحطاني أسيئت معاملته، إلا

 ."الماء ولا الرعاية الصحية، كما أن المحققين لم يلحقوا به أذى بدنياً تكن تعذيباً، لأنه لم يحرم من الطعام ولا
 

إلى أفغانستان عام  المعتقل السعودي إن هذه الإجراءات دفعته للإقرار بالاتهامات الأمريكية، من أنه سافر وقال
تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ووافق على  2001، و"حيث تلقى تدريباً في العمليات الإرهابية، والتقى زعيم

 ."القاعدة المشاركة في مهمة "استشهادية لمصلحة
 



 3 

اً، بعد 2007، قائل-9-الحياة" الأحد 9" لكن القحطاني نفى ذلك كلّه، وفق ما نقلت الطبعة السعودية من صحيفة
 ."ليست لدي صلة بالإرهاب أو العنف أو المقاتلين .أدائه القسم "أنا رجل أعمال. أنا رجل مسالم

 
المراجعة الإدارية" أنه "حين توقف ذلك التعذيب، شرحت مراراً وتكراراً أن كل ما  وأبلغ القحطاني لجنة "مجلس

 ."القبيل  شيء من ذلكليس صحيحاً. ليست لديّ نية في قتل أشخاص أبرياء أو أي قلته
 

أقوال على لسان القحطاني، منذ احتجازه  وتعتبر هذه المرة الأولى التي تسمح فيها السلطات الأمريكية بنشر
العسكرية، إنه أوشك أن يكون الخاطف الـ 20 للطائرات التي  في سجن غوانتانامو منذ 5 سنوات. وتقول سجلاته
ل بينه وتحقيق ذلك سوى قرار ضباط الهجرة في مطار أورلاندو سبتمبر، ولم يح استُخدمت لتنفيذ هجمات

 .فلوريدا منعه من دخول الأراضي الأمريكية في ولاية
 

الأمريكية البحري جيفري غوردون، أن السلطات عثرت عند القبض على  وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع
 وأن زعيم مختطفي الطائرات المصري محمد عطادولار بحوزته، ولم يكن يملك تذكرة عودة،  القحطاني على 2400

 ."كان بانتظاره. وأضاف: "نحن نعتقد أنه إرهابي خطير
 

المتحدة تعامل المعتقلين بطريقة إنسانية، وأنها تشجب استخدام التعذيب. لكن  وزعم غوردون أن الولايات
السابق  أقرها وزير الدفاععسكريين خلصوا في عام 2005 إلى أن القحطاني أخضع لمعاملة قاسية  محققين

 .رامسفيلد، بدعوى أن المعتقل لن ينكسر أمام التحقيق

 


