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سامي احلاج: املرض أسلوب لالستجواب في غوانتانامو

معتقلو غوانتانامو يعانون من ضعف اخلدمات الطبية (رويترز-أرشيف)

في رسالة ملحاميه كاليف ستافور سميث، كشف سامي احلاج مصور قناة اجلزيرة املعتقل بغوانتانامو منذ نحو أربع سنوات دون توجيه تهم 
رسمية له ودون أي محاكمة، عن ظروف السجناء الصحية في املعتقل الفتا إلى ضعف اخلدمات الطبية وإلى أن األميركيني يلجؤون ألسلوب

"الداء موجود والدواء مفقود" الستجواب املعتقلني. 
التاريخ 15 يوليو/ متوز 2005

عزيزي كاليف:
طاب يومك

اسمح لي أن أحيطك علما بأنني قلق على صحتي التي بدأت تسوء يوما بعد يوم.. وال يخفى عليك أنه ال يزال األسرى بخليج غوانتانامو الشهير
بجوالج اجلديد يعانون من ضعف اخلدمات الطبية، فال يكاد عنبر من عنابر السجن يخلو من آهات وأنني املرضى، وال يزال جنيب املغربي 

يحمل يده التي كسرت خالل أحداث قلعة جانغي الشهيرة عام 2001.
أما االكتشاف املذهل الذي توصل له فريق املتدربني من األطباء والصيادلة بجوالج اجلديد هو أن املاء دواء لكل داء. أجل املاء دواء لكل داء، 
فما من أسير يشتكي من مرض بدءا بنزالت البرد ومرورا بآالم الظهر وانتهاء باحلساسية بأشكالها املختلفة إال وكانت وصفات الدواء جاهزة 

على لسان الصيدلي: اشرب ماء. يشتكى من التهاب اللوز: اشرب ماء، اشرب ماء حتى أصبح احلارس عندما يطلب منه نقل مريض من 
األسرى للطوارئ يسارع بالوصفة الطبية: اشرب ماء.
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"
اجلراحون يشهد لهم 
باإلخالص والتفاني وال
يتأخرون في بتر أيدي 
وأرجل األسرى العليلة 

والسليمة على حد 
سواء، ويشاطرهم في 
هذا اجلهد الصيادلة 
الذين يصرفون بسخاء
حبوب املخدرات الغالية 
الثمن ملن يعلم وملن ال 

يعلم
"

يعاني جميع املحرمني من فرش األسنان بسبب العقوبات الطويلة األمد من آالم األسنان. يظل األسير أسبوعا 
أسبوعني يستدعي العيادة دون جدوى، يضرب عن الطعام، ال حياة ملن تنادي. أخيرا يطلب التحقيق ويقابل املحقق 

ويوعده ويتعهد له بالتعاون التام في التحقيق واإلجابة عن جميع األسئلة، ما يخصه وما ال يخصه، ثم من بعد يستدعيه
الطبيب للعيادة ويقوم باملهمة خير قيام، ومبنتهى اإلخالص يخلع له الضرس السليم ويترك له اآلخر حتى يواصل 

التحدث في التحقيق.
غير أن حبيب التعذيا قد ضرب الرقم القياسي في التعاون في التحقيق وال سيما أنه قد خلع له أربعة أضراس سليمة 

وتركت له األضراس األخرى!
أما الذي يعانون من أمراض العيون فحالهم لم يكن أفضل من سابقيهم، فمزيد من التعاون في التحقيق يتحسن نظرك

وتصرف لك نظارة بالستيكية العدسات لالحتياطات األمنية، غير أنها ال تغني من جوع إال إذا حالفك احلظ وكان 
بجوارك من يشاركك نفس احلال، وبكل تأكيد متعاون في التحقيق له نظارة تشابه نظارتك فعندها ميكنك استعمال 

النظارتني معا، وتصبح قادرا على قراءة املصحف الكرمي. غير أن شيخ عالء املصري نظره ضعيف جدا، وهو يحتاج 
املزيد من النظارات حتى يرى أمامه.

أبو أحمد الليبي يعاني من مرض الكبد، وبعد جهد جهيد صرف له عدة أنواع من الدواء، وكانت حالته تسوء يوما بعد يوم، وعندما طلب منهم 
دواءه السابق الذي كان يستعمله قبل األسر قال له الطبيب من غير حياء: الدواء الذي تطلبه غالي الثمن، ومبا أنك معتقل فأنت ال تستحقه.

عبد الهادي السوري يعاني من مرض القلب غير أنه غير مستعد لعمل أي عملية جراحية بخليج غوانتانامو وخاصة بعد النصيحة الغالية التي 
قدمها له العم صالح محمد علي اليمني الذي أجرى عملية جراحية قبل سنتني ونصف لتوسيع شرايني القلب، وما زال يعاني من نفس اآلالم، 

وأخيرا أخبروه بأن العملية لم تكن ناجحة.
عبد العزيز املصري اقتحمت عليه فرقة مكافحة الشغب داخل زنزانته وقامت بضربه حتى كسرت له فقرتني من العمود الفقري، وأصبح بعدها ال

يستطيع احلركة. رفض عمل أي عملية جراحية خاصة عندما رأى حال مشعل احلربي املدني الذي أصبح بعد العمليات التي أجريت له ال 
يستطيع أن يحرك ساكنا، أما عمران الطائفي فكان عبرة ملن ال يعتبر، فقد أجروا له أكثر من 16 عملية جراحية في رجله وما زال يعاني منها.

ولي محمد األفغاني اكتشف بعد ثالث سنوات من املعاناة أنه مصاب مبرض السرطان وأن املرض في مراحله األخيرة، ولم يخفوا عليه أن 
نتائج التشخيصات تقول إنه أصيب باملرض أثناء فترة أسره، غير أنهم كانوا معه أكثر صراحة من السابقني، إذ أبلغوه أن احلكومة األميركية 

قد رفضت عالجه وعليه أن يعود إلى بلده حتى يقضي أيامه األخيرة مع زوجته وأوالده وميوت ويدفن في بلده.
ولم يكن حال مواطنه محمد علم بأحسن منه، فلقد أخبروه بأنه مصاب مبرض السرطان في احللق وعليه أن يعود إلى أفغانستان.

هنالك شائعات انتشرت مؤخرا تقول إن التطعيم الذي كانوا يجبرون عليه املعتقلني في السنوات الثالث املاضية ما هو سوى حقن أمراض تظهر
بعد فترة مثل مرض نقص املناعة والعقم وغيرهما.

غير أن احلق يقال إن اجلراحني يشهد لهم باإلخالص والتفاني وإنهم ال يتأخرون في بتر أيدي وأرجل األسرى العليلة والسليمة على حد سواء،
ويشاطرهم في هذا اجلهد الصيادلة الذين يصرفون بسخاء حبوب املخدرات الغالية الثمن ملن يعلم وملن ال يعلم!

مخلصك
سامي محي الدين احلاج


