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رسالة جديدة من سامي احلاج املعتقل بغوانتانامو

حصلت قناة اجلزيرة على رسالة من سامي محيي الدين احلاج مصورها املعتقل في غوانتانامو وجهها ملحاميه البريطاني كاليف ستافورد 
سميث مطلع الشهر احلالي.

واملحامي سميث هو صلة اجلزيرة وعائلته الوحيدة به، ورغم صفته القانونية لم يتمكن سميث من زيارة سامي سوى ثالث مرات فقط في معتقله
الذي يقبع فيه منذ نحو أربع سنوات دون توجيه تهم رسمية له ودون محاكمة.

وفي رسالته يتساءل سامي احلاج عن سبب اعتقاله، وعن أسباب العقوبات التي يتعرض لها هو وزمالئه املعتقلني هناك، ويكشف صنوفا أخرى
من التعذيب الذي شاهده في املعتقالت األميركية التي نقل إليها بعد اعتقاله أواخر عام 2001، بدءا من قاعدة بغرام مرورا بسجن قندهار 

وانتهاء بسجن غوانتانامو وانتهاكاته التي تتستر عليها اإلدارة األميركية.
وفيما يلي أصل الرسالة.

 

عزيزي كاليف
دعني أخبرك عن سؤال يحيرني: ملاذا أعاقب؟

ملاذا أعاقب؟
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"
ملاذا أعاقب؟! هل الذود

والدفاع عن الدين 
جرمية يعاقب عليها 

السجني؟ وهل مطالبتنا
بإرجاع املصاحف 

لإلدارة األميركية حتى 
ال تهان أمام أعيننا 

جرمية؟!. 
"

باتت هذه الكلمة تدور بوجداني كما تدور الرحى، فتطعن هذا القلب. بت أقلب خاطري في كل ناحية ووادٍ علني أجد ضوءا أو ذكرى تسليني 
عما أنا فيه أو يطلع علي هذا الصباح الباسم بثغره الوضاء.

كم يعيش السجناء والسيما األبرياء منهم في غياهب السجون املوحشة الظاملة فتخدش عندهم معاني اإلنسانية التي يحملونها بدواخلهم بسبب 
العقوبات الصارمة التي ال سبب لها. فعقوبة تتلوها عقوبة وكأن املسجون في بحر أمواجه متالطمة قد متزق مرارا وكتمت أنفاسه غصة من 

أجاج هذا البحر.
ويستمر برنامج العقوبات مع هذا املسجون سنينا من القهر وأعواما من الظلم. وكم تصطك هذه الكلمة في أذن السجني ويسمع لها رنينا 

مزعجا.. ملاذا أعاقب؟
بدأت قصتي مع العقوبات من سجن بغرام حيث كان ال يسمح لنا بالذهاب لقضاء احلاجة إال مرتني يوميا –بعد الشروق وقبل الغروب- ولن 

تستطيع الذهاب إال حني يأتي دورك.
وأذكر مرة أني كنت "محصورا" فاستأذنت من الذي أمامي همسا حتى يسمح لي بأن أذهب قبله، وإذا باجلندي يصرخ في وجهي غضبان "نو
توك" أي ال تتحدث، تعال هنا. ويشير إلى الباب وهناك يعلقني من يدي على السلك وأظل واقفا طوال النهار أنتفض من شدة البرد حتى أتبول 

على ثيابي فيسخر مني اجلنود وتضحك علي املومسات.
ثم قندهار.. في عز الصيف والشمس في كبد السماء واألرض تغلي، يصيح أحد اجلنود: أنت قف وذاك وثالث ورابع، 

ملاذا تتكلمون؟ اجثوا على ركبكم وضعوا أيديكم على رؤوسكم، ثم يتركنا حتت حر الشمس وحرارة احلصى على 
ركبنا حتى يغمى على أحدنا فيقوم اآلخرون بإسعافه.

بعد وصولنا إلى خليج غوانتانامو بأسبوع واحد جاؤوا في الصباح الباكر آمرين كل معتقل أن يخرج يده من النافذة 
الصغيرة التي يقدم منها الطعام لكي يحقن مبصل يزعمون أنه ضد التيتانوس.

وعندما جاء دوري أخبرتهم أني قبل أن أغادر الدوحة أخذت تطعيما ضد التيتانوس واحلمى الصفراء والكوليرا 
وغيرها من األمراض، وأن الطبيب يومها أخبرني أن هذا التطعيم يسري مفعوله مدة خمس سنوات، لذا فأنا ال أحتاج 

للتطعيم مرة أخرى. فصاح الضابط في وجهي "ال تناقش. أخرج يدك للتطعيم وإال أخرجناك بالقوة. قلت له: لن 
أخرجها".

تركوني ثم أعادوا علي الكرة بعد انتهائهم من العنبر وأصررت على عدم أخذها ثانية. وأخيرا عاقبوني بسحب جميع أغراضي املوجودة داخل 
زنزانتي من البطانية وحتى فرشاة األسنان وتركوني أنام على احلديد ثالثة أيام بلياليهن.

فتساءلت: ملاذا أعاقب؟! هل العالج إجباري؟ وهل أصبحنا كالقطيع من األغنام نساق ونؤسر ونطيع بدون أن نناقش أو نتكلم أو حتى 
نستفسر؟!!

بل والعجيب أني ذات مرة وفي إحدى الليالي كنت مرهقا إثر الساعات الطوال التي قضيتها في غرفة التحقيق، فنمت مبكرا ومن شدة تعبي 
أدخلت يدي ورأسي حتت الغطاء، وإذ بي أسمع صياح وصراخ اجلندي: أخرج يديك ورأسك من حتت الغطاء. فقمت مفزوعا وبسرعة أذعنت 

ألوامر اجلندي، إذ أنه ممنوع علينا أن ننام ورؤوسنا وأيدينا حتت الغطاء.
ثم منت مرة أخرى وبدأ النعاس يداعب أجفاني، وإذ باجلندي يركل باب زنزانتي ركال شديدا بأشد ما ميكن ويتكلم بلهجة شديدة ويصرخ: ملاذا 
تضع املعجون مكان فرشاة األسنان؟ ويتهمني بأنني أخالف القوانني واللوائح العسكرية ويطلب مني جمع أغراضي، وتستمر العقوبة أسبوعا 

كامال!!!.
فقلت في نفسي: ملاذا أعاقب؟ وهل هذا سبب كافٍ لكي أعاقب بتجريدي من جميع أغراضي وأظل أتقلب ليال ونهارا على احلديد دون فراش وال

غطاء!!
ذات مرة كنت أتناول وجبة الغداء، وهي عبارة عن وجبة معلبة باردة. وبعد االنتهاء من الطعام جاء اجلندي ليجمع بقايا ونفايات الطعام وأكياس 

الوجبة املغلفة بها. جلس اجلندي عند زنزانتي وبدأ يعد أكياس الوجبة ويلصق اجلزء املقطوع من الكيس باجلزء اآلخر، ثم صرخ في وجهي: 
أين بقية اجلزء املقطوع من الكيس؟ فأخذت أبحث عنه في أغراضي فلم أجد شيئا. حينذاك اتصل باإلدارة وجاء اجلواب بأنه البد من عقوبة 

صارمة على السجني حتى يكون عبرة لآلخرين، فسحبت جميع أغراضي مدة ثالثة أيام، وكنت أفكر ملاذا أعاقب وماذا عساني أستطيع أن أفعل
بهذا اجلزء املقطوع من البالستيك؟!

جمعت األقدار يوما بيني وبني جمال اليوغندي ومحمد التشادي وجمال بالما البريطاني في عنبر واحد، وكنا بجوار بعضنا البعض حيث توافقنا 
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"
ملاذا أنا هنا؟ هل ذهابي
إلى أفغانستان مدة ال 
تتجاوز أربعة أسابيع 
وحملي لكاميرا اجلزيرة
إثر احلرب اإلرهابية 
ضد الشعب األفغاني 
األعزل جرمية أعاقب 
عليها بالسجن مدة 

تزيد عن أربع سنوات؟ 
"

جمعت األقدار يوما بيني وبني جمال اليوغندي ومحمد التشادي وجمال بالما البريطاني في عنبر واحد، وكنا بجوار بعضنا البعض حيث توافقنا 
في الزي البرتقالي البغيض ولون البشرة السوداء. وكان لون بشرتنا السوداء سببا كافيا يجعل اجلنود البيض يتحرشون بنا ويستفزوننا 

ويهيلون علينا العقوبات، تارة بسبب وتارة بدون سبب.
كانوا دائما يوقظوننا من النوم بحجة تفتيش الزنزانة، وأذكر أنهم في إحدى الليالي طلبوا مني أن أستيقظ للتفتيش، وعندما دخلوا ولم يجدوا 
شيئا سجلوا علي عقوبة مدة سبعة أيام ألنهم وجدوا ثالث حبات أرز على األرض قد جتمع عليها النمل، فقلت في نفسي: ملاذا أعاقب؟ لم يكن 

في احلسبان أن يكون هذا سبب العقوبة!!!
وفي إحدى الليالي وقف أمام زنزانتي جنديان وفي أيديهما سالسل وقيود وصرخوا وركلوا الباب بشدة حتى قمت من النوم مفزوعا وقيدوني، 

ثم قاموا باقتيادي من عنبري أي عنبر "روميو"، حيث وضعوني داخل قفص بعد أن جردوني من كل مالبسي باستثناء القميص والسروال 
القصير فقط. ال حذاء وال صابون وال فرشة وال شيء....

عندما سألت عن سبب العقوبة لم أجد جوابا حتى الغد عندما جاء املسؤول بعد إحلاح وأخبرني أني معاقب مدة أسبوعني ألن أحد اجلنود قد 
وجد في النافذة اخلارجية لزنزانتي مسمارا من احلديد. فقلت للمسؤول: أنى لي مبسمار من احلديد؟ ومن أين آتي به؟ وكيف لي أن أضعه 

على نافذتي من اخلارج؟! ولم؟ غير أنه ولى هاربا ال يلقي لكالمي باال. وظللت أسبوعني جالسا بسبب السروال القصير الذي ال أستطيع 
الركوع به وإال انكشفت سوءتي. ومنت على احلديد أربع عشرة ليلة من ليالي الشتاء البارد.

حترشات اجلنود ال تنتهي وتتنوع وتتشكل من وقت آلخر، وأذكر أنهم في أحد األيام أخبرونا بأن أحد اجلنود وضع 
رجله على القرآن الكرمي حتى طبع حذاؤه على كالم الله عز وجل، فثار املعتقلون لدينهم وقرروا أن يعيدوا املصاحف 

إلى اإلدارة األميركية حتى ال تهان أمام أعيننا، خاصة وقد تعهد اجلنرال في املرة السابقة بأن هذه التحرشات لن 
تتكرر مرة أخرى ثم نكثوا بعهدهم كاملعتاد.

إثر ذلك قرر املعتقلون عدم اخلروج من الزنزانة بتاتا حتى للمشي واالستحمام اللذين هم في أمس احلاجة إليهما، 
حتى جتمع املصاحف.

كالعادة، جاء املسؤولون يتوعدون ويهددون املعتقلني ولم متض إال دقائق معدودة حتى جاءت قوات الشغب البواسل 
تقتحم على املعتقلني زنازينهم وتقوم بضربهم وربطهم بالسالسل والقيود، ثم يحلقون حلاهم وشواربهم ورؤوسهم، ثم 

يرمونههم في الزنزانات االنفرادية.
كأحد املعتقلني جاء دوري. وقاموا بداية برش مادة كيماوية في عيني ثم أدخلوا خمسة جنود وقاموا بضربي ثم أخذوني

إلى مكان املشي وهناك طرحوني أرضا وأمسك أحدهم برأسي وضربه في األرضية اخلرسانية فشجه، وضربني أخرى فجرح جفني وغطى 
الدم وجهي وأنا موثق بالسالسل والقيود. وعلى هذه الوضعية قاموا بحلق رأسي وحليتي وشاربي ثم أودعوني في االنفرادية وتركوني أسبح 

بدمي.
وبعد ساعة جاءني أحد اجلنود يسألني من النافذة هل تريد العيادة الطبية؟ فرفضت وظللت أدعو الله عز وجل وأتضرع إليه وأشكوه ظلمهم، 
وحني شعرت بأنني على وشك أن أفقد وعيي من شدة النزيف طلبت العيادة فجاؤوا، ومن خالل فتحة الطعام التي ال تتعدى ثالث بوصات في 

عشر بوصات خيط جفني بثالث غرز ثم ربط لي رأسي وأعطاني حبوبا مخدرة زاعما أنها مضادات حيوية فنمت من شدة القهر.
وعندما فتحت عيني في اليوم الثاني، عدت أتساءل: ملاذا أعاقب؟! نعم.. ملاذا أعاقب؟؟!! وهل الذود والدفاع عن الدين جرمية يعاقب عليها 

السجني؟. وهل مطالبتنا بإرجاع املصاحف لإلدارة األميركية حتى ال تهان أمام أعيننا جرمية؟!. وملاذا أنا هنا؟ هل ذهابي إلى أفغانستان مدة ال
تتجاوز أربعة أسابيع وحملي لكاميرا اجلزيرة إثر احلرب اإلرهابية ضد الشعب األفغاني األعزل جرمية أعاقب عليها بالسجن مدة تزيد عن أربع

سنوات؟ وخامتة املطاف أتهم باإلرهاب؟!.
أسئلة كثيرة تدور وتدور في خاطري كما تدور الرحى فتطعن في حقيقة الشعارات البراقة التي يتشدق بها دعاة احلرية ورعاة السالم وحماة 

الدميقراطية في جميع أنحاء املعمورة.
سامي محيي الدين احلاج
معتقل غوانتانامو- كوبا


