
الفرار من 
"سجن الرويس"

الرويس سجن من الفرار
سجن من فراره  بعد)1(القاسمي" الليث "أبو الشيخ

)2(الفجر" "مجلة مع حوار "الرويس" في

*      *      *
مصن والعشصرين الرابصع صصصباح من الثامنة الساعة عند

قاسصصية ضربة السعودي النظام تلقى الماضي رمضان شهر
ثالثاصصة تمكن اذ المنية، اسطورته وبشدة هزت قوية وصفعة

سصصجن مصصن الفرار من المقاتلة السلمية الجماعة ابناء من
الرويصصس" "سصصجن باسصصم والمعروف جدة بمدينة الطاغوت

.المنية وتدابيره اجراءاته في المثل به ُيضرب كان بعدما

مصصن السصصعودية المنيصصة السصصلطات اتبعته ما كل ورغم
إل فرارهم بعد الخأوة هؤلء على للقبض مكثفة امنية جهود
السصصعودية، الراضصصي مغصصادرة مصصن اللصصه بفضصصل تمكنوا انهم

.المان بر إلى والوصول

"الفجصصر" منصصدوب التقى آمن مكان إلى وصولهم وبعد
والخأ ،القاسصصمي" الليصصث "أبصصو الشصصيخ ؛وهصصم ،الخأوة بهؤلء
الزاوي". محمد "أبو والخأ ،الكريم" عبد "بشير

"أبصصي الشيخ "الفجر" مع اجرته الذي اللقاء هذا وكان
ومصصا السصصجن ظصصروف عصصن فيصصه وتحصصدث ،القاسمي" الليث

وكيفيصصة سصصعود آل زبانيصصة ايصصدي علصصى الموحصصدون يلقيصصه
.هروبهم

...الحديث نص يلي وفيما

*      *      *

الليبي. الليث أبو القائد؛ الشيخ 1
صه1419/الول ربيع  ،"40" العدد الفجر، مجلة عن 2

)1(والجهاد التوحيد منبر



الفرار من 
"سجن الرويس"

الجاغغراءات     برغغغم     الهروب     من     تمكنتم     كيف  - 
؟  الرويس     سجن     في     المشددة     المنية

.البشر خأير على والسلم والصلة ،مرأ كما لله الحمد

بصان يصأمره وجل عز الله ان المسلم عقيدة في ابتداء
في الدنية لنعطي بأن امرنا والله المأمور، فعل عن ليعجز
قصال المسصصلمين، رقصصاب مصن الكصصافرين نمكصن ل وان الدين
،سصصبيل}ا المصصؤمنين علصصى للكصصافرين الله يجعل {ولن تعالى
سصصجن فصصي الخأصصوة اجتهصصد الربصصاني المصصر هذا منطلق فمن

طريقصصة عصصن البحصصث محاولصصة فصصي جصصدة "الرويس" بمدينصصة
عصصدة لنصصا فكصصانت ،الطصصاغوت ربقصصة مصصن والخصصروج للهصصروب
محاولتان، فشلت حيث الولى، اليام منذ للهروب محاولت

"بشصصير" الخأ بهصصا قصصام الصصتي وهصصي الثالثة المحاولة كانت ثام
ًا فصصي بينمصصا السصصجن مصصن الخصصروج مصصن حصصتى وتمكصصن منفرد

السجن، من نخرج ان نستطع لم والثانية الولى المحاولتين
ًا ولكن الخرائط برسم قمنا حيث فصصي بكسصصر لصصصابته نظصصر
.امره وانكشف الهروب مواصلة يستطع لم رجله

؟  الهروب     هذا     تم     كيف  - 

هصصذه وفصصي انفراديصصة، زنزانصصة "بشصصير" فصصي الخأ كصصان
دخأول "بشير" فرصة فاستغل باب، بدايته في ممر الزنزانة

بصصاب لصصه فتصصح فعنصصدما البصصواب، لهصصا تفتصصح حيصصث الكل عربة
ًا الزنصصازين ممر باب وكان الزنزانة ًا مفتوحصص فاسصصتطاع ايضصص

ووجد السجن، وعريف العسكري من يفلت "بشير" ان الخأ
ان إلصصى  مصصتر]300[ مسصصافة فركض السجن بهو في نفسه
التحقيصصق، غصصرف مصصن بصصالقرب السصصجن طصصرف إلصصى وصصصل

ارتفاعه بان علما مساعدة بدون السور يعتلي ان واستطاع
السصصور حافصصة على نفسه وجد أن إلى امتار، ثالثاة إلى يصل
بين ما ارتفاعه الخارج من والسور الخارج، إلى بعدها فقفز

رجلصصصه علصصصى سصصصقط قفصصصز فعنصصصدما  امتصصصار،]7[  إلصصصى]6[
بعصصد بصصه فامسكوا يلحقونه السجن حراس وكان فانكسرت

. متر]400 – 300[ مسافة السجن عن ابتعد ان

؟  الخأيرة     هروبكم     لعملية     وبالنسبة  - 

ًا كنا تحصصصلنا حصصتى للهروب، وسائل عن نبحث ما كثير
ًا لنا تسهل اشياء عدة على وحقيقصصة للهصصروب عديصصدة طرقصص

.هشة ولكنها تحصينات هناك ان بعد من للناظر يظهر
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؟  عليها     تحصلتم     التي     الشاياء     هذه     هي     ما  - 

والرجصصل، اليصصدي قيصصود مفاتيصصح مثصصل الشصصياء بعصصض
كصصثيرة افكصصار هنصصاك وكصصانت خأاصصصة، بطصصرق عليهصصا تحصصصلنا
ًا لكن للهروب ًا مايكون غالب ًا، هروب مقرريصصن كنا ونحن فردي

هصصذه فأهملنا الفراد من ممكن عدد بأكبر الهروب يكون ان
.الخأرى الخطة فشلت اذا احتياطية وجعلناها الخطة

محتجزيصصن كنصصا الصصذي فالمكان ؛الهروب كيفية عن اما
علصصى بعضها يفتح غرف ثاماني فيه عنبر عن عبارة كان فيه،

ونوافصصذ حمامصصات، سصصت توجصصد العنبر زوايا احدى في بعض،
التشصصميس ساحة على يفتح ممر على تطل الحمامات هذه

ن بسياج المغطاة مناشصير علصى تحصصلنا فعنصدما الحديصد م
الهصواء شصفاطات احصدى من نخرج ان الفكرة كانت حديدية

الذي الممر في الخأ يكون بحيث الحمامات، في تكون التي
اجين، يخصرج حيصث التشصميس اوقصات فصي ال يفتح ل المس

ذلصصك وبعصصد الممر في وينزل الشفاطة من الخأ يخرج بحيث
كان الباب وهذا واحد، باب التشميس ساحة وبين بينه يكون
ً الحصصرس مخادعصصة - مصصن الحمصصد - وللصصه فتمكنا بقفل مقفل

ًا، البصاب هصذا فصصار القفصل هذا وافسدنا ام وبعصد مشصرع اي
ثاصصم الشفاطة من يخرج "بشير" وصار للخأ المناشير اعطينا
البصصاب مصصن يخصصرج ثاصصم الممصصر فصصي فيكصصون هصصي، كما يعيدها
يصصدخألك بصصاب يوجصصد ذلصصك بعصصد التشميس، ساحة في فيكون

قصصص "بشصصير" فصصي الخأ فباشر الغرف، على يلف ممر على
علصصى وصصصعد الغرف، خألف فصار الممر هذا دخأل ثام الباب،

عصصن يفصصصله ولصصم السصصطح على واصبح الغرف مكيفات احد
ًا فقص الحديدي، السياج سوى الخارج خأصصروج بقيصصاس مربع
اربعصصة إلصصى ثالثاصصة خألل العمليصصة هصصذه وتمصصت واحصصد، شخص
ًا تعيصصق كصصانت التي والحراسة الظروف بسبب اسابيع احيانصص

لنصصا وحدثات الحرس ونخادع الفرص نتخير فكنا العمل، سير
لكصصن فيهصصا نكشصصف ان كدنا العسكر قبل من كثيرة عمليات

.يصرفهم كان الله

يصصوم وحصصددنا ،الهصصروب يصصوم ونصصترقب ننتظصصر فأصبحنا
بالصصذات الموعصصد هصصذا واخأترنا الماضي،  رمضان24 الربعاء

رسصصمية اجصصازة تعتصصبر رمضصصان شصصهر من الواخأر العشر لن
عصصادة الربعصصاء ويوم السعودية، في العاملة القطاعات لكل

والجمعصصة والخميصصس فقصصط، الظهصصر إلصصى العمل دوام يكون
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فيصصه الوضصصع لهدوء الوقت هذا فاخأترنا السبوع، نهاية عطلة
ًا ًا الناس يكون حيث الصباح فترة مع وكذلك تمام .نيام

ًا مرتبة المور كانت لله فالحمد ًا، ترتيب كصصان حيث جيد
فتحصة مصن فخصرج المقدمصة الصزاوي" فصي محمصد "أبصو الخأ

وصصصلنا حصصتى "بشصصير"، الخأ لحقنصصا ثام انا لحقته ثام الشفاطة
إلصصى سصصتة ارتفصصاع مصصن وقفزنصصا الخصصارجي السصصور حافة إلى

.الرض على امتار سبعة

؟  ذلك     بعد     ذهبتم     اين  - 

ًا الحمصصد أرض فصصي طويلصصة مصصدة لبقائنصصا للصصه... نظصصر
ًا فأخأذنا البلد، بطرق المعرفة من نوع لدينا الجزيرة طريقصص

ًا ذلصصك ومصصع "مكصصة"، وصصصلنا ان إلى الدائبة الحركة عن بعيد
ّدر حصصراس باحصصد الطريصصق فصصي نلتقصصي ان وجصصل عصصز اللصصه يق

لسصتغرابه وجهصه فصصي الدهشصة فرأينا يعرفنا، وكان السجن
"جدة" و بين الطريق في هذا وكان المكان ذلك في وجودنا
اللصصه سصصهل ذلصصك وبعصصد الحمصصد "مكة" وللصصه ووصلنا "مكة"،

المأوى. امر علينا

زبانيصصة ونصصرى "جصصدة" نسصصمع "مكصصة" و فصصي وكنصصا
وة الخأ احد رآه السجن مدير ان حتى عنا يبحثون الطاغوت

ًا وجهه بدا وقد عنا يبحث وهو المكي الحرم في .شاحب

؟  المكي     الحرم     دخألتم     انكم     ذلك     يعني  - 

.فيه لله... وصلينا الحمد نعم

أرض     مغغن     الخغغروج     اسغغتطعتم     وكيغغف     مغغتى  - 
اتخغغذت     التي     المنية     الجاراءات     كل     برغم     الجزيرة؟

المنافغغد     علغغى     صغغوركم     ُوزُعغغت     حيغغث     هروبكغغم     بعد
على     توزُيعها     إلى     المر     ووصل     والبوابات     الحدودية

؟!  الحرمين     شارطة

علصصى حصصتى يوزعونهصصا صصصاروا انهصصم هصصذا مصصن واكصصثر
عنهصصم افصصرج مصصن اوسصصاط فصصي اعتقصصالت تمت المدنيين،بل

ًا هروبنصصا، "الرويس" قبل سجن في معنا كانوا ممن اعتقصصاد
.الخأوة هؤلء إلى نذهب قد اننا منهم

مصصا السصصجن مصصن هروبنصصا بعد الجزيرة أرض في وبقينا
أرض فصصي ونجصصول نصصصول كنصصا للصصه والحمصصد الشصصهر، يقارب
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فصصر الزاوي" ولكنصصه محمد "أبو الخأ اكتشف ومرة الجزيرة،
امصصره فصصي الشصصرطة افراد احد شك حيث اخأرى، مرة منهم

محمصصد" مصصن "أبصصو تمكصصن للصصه الحمصصد لكصصن صصصورته، وعرف
عصصز اللصصه سصصهل ذلصصك وبعصصد مكصصة، في ذلك وكان منه الفرار
ًا علينا وجل .وخأرجنا الجزيرة أرض من للخروج طريق

كيغغف     يسغغتغرب     القصغغة     هذه     يسمع     من     كل  - 
تشغغرح     ان     يمكغغن     هغغل     الجزيغغرة،     أرض     مغغن     خأرجاتغغم
؟  ذلك     للقاري

...تردد بعد

ً لله الحمد ًا، اول التفصيلية الخروج كيفية عن اما واخأر
لجصصل عنهصصا الحصصديث يصصصعب كصصثيرة جصصوانب فيهصصا فتوجصصد

ل - كمصصا الموضصصوع هصصذا فصصي تحدث التي المنية الملبسات
قطعنصصا "..." حيصصث طريصصق عصصن الخروج كان - لكن يخفاكم

طريصصق "..." عصصن "..." فصصي "مكصصة" إلصصى مصصن المسصصافة
الحقيقيصصة وصورنا شخصياتنا اذهبت واقنعة بسواتر البوابات
من تمكنا ذلك "..." وبعد إلى الوصول من تمكنا لله والحمد
.المنافذ "..." عبر "..." إلى هذه من الخروج

ظغغروف     هغغي     قليلً... مغغا     الغغوراء     إلغغى     لنعغغد  - 
السغغغلطات     قبغغغل     مغغغن     اعتقغغغالكم     وملبسغغغات

؟  ذلك     كان     ومتى     السعودية؟

بمصصا م1995 نوفمصصبر فصصي الريصصاض تفجيصصر حادثاصصة بعد
قناعصصات إلصصى السصصعودية الحكومصة وصصصلت اسصصبوعا يقصارب

المنفصصصذين ان المريكيصصصة السصصصتخبارات مصصصن وإلزامصصصات
اعتقصصالت بحملصصة السصصعودية السصصلطات فقامت اسلميون،

.عامة بصفة السلميين صفوف في واسعة

السصصعودية الحكومصصة ان وهصصي ؛اخأرى مسألة هناك ثام
"سصصفر الشصصيخين اعتقصصال بعصصد ذريعصصة عصصن تبحصصث كصصانت

حقيقصصة لكشصصف العصصودة" واخأوانهمصصا "سصصلمان الحصصوالي" و
مصصن هنصصاك هصصل ومعرفصصة وتمييزهصصم السصصلميين واصصصناف

السصصعودية؟ الحكومصة ضصصد العمصل في يفكر من السلميين
العشصصوائية، العتقصصالت بصصدأت حيصصث فرصصصتها، هصصذه فكانت
مصصروري حصصادث لنصصا يحدث ان ذلك اثاناء وجل عز الله ويقدر

وعنصصد للعتقصصال، الخأصصوة احصصد اثاره على تعرض الطريق في
متعلقصة اشصصياء الصبيوت احصد فصصي هنصصاك كصصانت عليصصه القبض

المعتقل، الخأ تدين فانها كشفت لو اغراض وفيها بالجماعة
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الخأ، انقاذ أجل من لتنظيفه البيت هذا إلى الذهاب فحاولُت
الصصبيت داخأصصل فصصي والشصصرطة منأبصصال اصطدم ان الله فقدر
.فيه اعتقالي فتم

؟  الرويس     إلى     مباشارة     حملوك     ثم  - 

.علّي مغمى مباشرة... حملوني نعم

؟  حدث     ماذا     ثم  - 

المستعان. الله

أسصصصئلة بصصصدون مباشصصصرة بالتعصصصذيب باشصصصروا ابتصصصداء
ان ارادوا السصصلمية هويصصتي عرفصصوا وعنصصدما ومقصصدمات،

اللصصواء فصصصار فيهصصم، اظنصصه قد الذي الديني الوازع يسقطوا
مصري زقزوق" وهو "أمين واسمه تعذيبي يباشر كان الذي

بسصصب معي الكلم فبدأ للسجن، العام المدير ويعتبر الصل
عصصدم فصصأظهرُت اسصصتفزازية المسصصألة ان فعرفصصُت الصصدين،

،المبالة عدم فأظهرُت الجللة بسب ذلك اتبع ثام الكتراث،
وسصصلم، عليصصه الله صلى الله رسول سب بأن ذلك واصل ثام

كان لو: (الواحد بالحرف لي قال اللمبالة مني وجد فعندما
از ابصن ايخ عصدة - وسصمى والعصثيمين ب و مش هنصا كصانوا - ل

السصصوقية باللفظصصة كنايصصة بصصدون ذلصصك وذكصصر )،فيهصصم لفعلت
ًا .معنا التعذيب بدأ ذلك وبعد الفاحشة، قاصد

عغغن     للسغغؤال     التحقيغغق     فغغي     تعرضغغت     هغغل  - 
؟  الرياض     انفجار

ان سصصوى منصصا يريصصدون كصصانوا مصصا انهصصم الحقيقصصة فصصي
التعصصذيب واسصصتمر النفجصصار، هصصذا عصصن بمسصصؤوليتنا نعصصترف
علصصى القبصصض تصصم ان إلصصى ونصصصف شصصهر قرابصصة لي بالنسبة
.الرياض تفجير قضية وألبسوهم الربعة السعوديين الخأوة

الخأغغوة     علغغى     القبغغض     إلقغغاء     مرحلغغة     قبغغل  - 
بالنسبة     معكم     التعامل     تم     كيف     الربعة     السعوديين

؟  الرياض     لنفجار

العصصام المصصدير يرأسها المحققين من لجنة توجد كانت
"الخصصصيفان" المصصدعو عليها زقزوق" ويشرف "امين اللواء
ًا ًا يعتبر والذي يومي بصصن "نصصايف السعودي الداخألية لوزير نائب
ًا التحقيصصق طصصاقم وكصصان ،العزيصصز" عبصصد تسصصعة مصصن مكونصص
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ولكصصن سصصعوديين محققيصصن وعشصصرة مصصصريين محققيصصن
ول بسصصطاء لنهم كبير، دور لهم ليس السعوديين المحققين

.التحقيق مهنة يتقنون

ًا عندنا وجدوا وعندما إلصصى انتمائنصصا علصصى تصصدل اغراضصص
،والعمل المنهجية بين المقاتلة" ربطوا السلمية "الجماعة

المعتقليصصن بعصصض ان وخأاصصصة انتصصم، إل يفعلهصصا ل انه ؛فقالوا
توقعصصاتهم عصصن سصصؤالهم عند التحقيق اثاناء قالوا السعوديين

الجصصانب يفعلصصه ان قصصالوا: نتوقصصع العمصصل، هصصذا يفعصصل عمصصن
السصصلمية الحركصصات اتبصصاع الجزيصصرة أرض فصصي الموجودون
ًا الول التهصام كصان فبهصصذا الجهاديصصة، قضصصية فصي لنصصا موجهصص

.الرياض تفجير

التهغغام     بهغغذا     العغغتراف     على     اجابروكم     هل  - 
ً     خأطية     باعترافات ؟  مثل

ًا... بصل مصصع مصصورة اعترافصصات ذلصك مصن وأكصثر طبعص
ضصصغط تحصصت فاعترفنا المهلوسة، والقراص البر استخدام

.المور هذه

تغغم     هغغل     المصغغورة،     العترافغغات     هغغذه     بعغغد  - 
ًا     اتهامكم     أو     القضاء     إلى     بالتحويل     تهديدكم ؟  علن

نحصصن اننصصا اساس على ذلك كان بتصويرنا قاموا عندما
- خأطصصة اعطصصوني حيصصث انصصا، شخصصصي خأاصة التفجير منفذو

والقراص، البر هذه بعد التهمة البسوني - بأن اذكر حسبما
الكصصاميرا شاشة تحت لي يضعون كانوا انهم اذكر انني حتى
الخط عليهصا مكتصوب ورقة يريصدون الصذي الكلم العريصض ب
بالخريطة متكاملة خأطة وكانت به، اعترف أو اقوله ان مني

.لي حدث كله هذا ان اذكر التفجير بتنفيذ قمت وكيف

التي     الرواية     مع     العترافات     هذه     تتشابه     هل  - 
؟  الربعة     الخأوة     قدمها

عنصصدما % لكصصن100 اقوله كنُت ما أذكر ل انا بالضبط
ًا الربعصصة الخأوة قاله ما التلفاز في رأيت نفصصس كصصان تقريبصص

.الكلم
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وجاغغودكم     اثنغغاء     الربعة     بالخأوة     التقيتم     هل  - 
؟  السجن     في

ًا كنا فصي يعصذبون وهصم غرفصة، في نعذب نحن كنا ،مع
نوايصصا لهصصم ان اعترفوا الربعة الخأوة ان فيبدو اخأرى، غرفة

ذلك وبعد مسلح، عمل في يفكرون كانوا انهم على حقيقية
وهصصو منهم بواحد التقيت وانا الرياض، تفجير تهمة ألبسوهم

لنصصا تسصصمح لصصم الظصصروف الشصصمراني" لكصصن "مصصصلح الخأ
إل إلصصه ل" اثابصصت أن السصصبابة بإصصصبع الصصّي فأشصصار بالحصصديث،

نسصصمع كنصصا ولكننصصا ذاتهصصا، الشصصارة اليصصه اعصصدُت ثاصصم ،"اللصصه
نصصداءاتهم ونسصصمع الزنصصازين فصصي بجانبنا كانوا حيث اخأبارهم

.للقرآن وقراءتهم

تنفيغغذ     قبغغل     المعنوية     اوضاعهم     كانت     كيف  - 
؟  فيهم     العدام     حكم

تحتصصاج السصصجن فصصي ظهصصرت الصصتي حقيقًة... بطولتهم
لكنهصصا سصصأقوله، الصصذي الكلم هصصذا مصصن بأروع تسطر ان إلى

ً كانت الصصذين الخأريصصن للخأصصوة الثبصصات أسصصباب أكبر من فعل
فكصصانوا الربعصصة، الخأصصوة هؤلء ومواقف اخأبار يعذبون، كانوا

ًا يعصصصذبون مهمصصصا يتصصصصور ول يصصصصدق ول يوصصصصف ل عصصصذاب
ًا شديد لعذاب يتعرضون وصف،كانوا يصصوم فصصي انصصه حتى جد

وجصصوه علصصى المكيصصاج لسصصتخدام الزبانيصصة اضصصطر التصصصوير
.التعذيب آثاار ليخفوا الخأوة

"مصصصصلح الخأ ان البطوليصصصة المواقصصصف مصصصن واذكصصصر
لصصه قصصال بالقتصصل السصصجن مصصدير هصصدده " عنصصدماالشصصمراني

غير الرقبة يطير ما(رقبته:  إلى اشار ان بعد الدارج باللفظ
يء).ش تسوى ما زفت انت اما خألقها، اللي

ًا "رياض والخأ بها يضرب بطولته كانت الهاجري" ايض
هصصؤلء ان ويقولصصون العسصصاكر يتناقلهصصا كصصان حيصصث ،المثصصل

فهصصؤلء ،الصصصورة بهصصذه حصصالهم ويكون القتل على يعرضون
القتل. من الخوف من أكبر شيء قلوبهم في

حغغتى     شاديد     لتعذيب     تعرضتم     انكم     لنا     ذكرت  - 
الغغتي     التعذيب     أنواع     هي     ما     التحقيق،     مباشارة     قبل

؟  الرويس     سجن     في     تستخدم

ًا قرأت انا منصصذ السصصجون فصصي التعذيب أنواع عن كثير
وجصصدته قرأتصصه فما غيرها، إلى الندلس في التفتيش محاكم
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مصصانع أو ضصصابط يوجد ل ذلك، فيه فعل من سمعت أو ورأيته
نصصوع أي اسصصتخدام من يمنعهم دستوري أو عرفي أو قانوني

نواعأفصص يريدون، بما السجين اعتراف إلى يوصلهم انه يرون
والقيصصود أنصصواع، الكهربصصاء ومخترعصصة كصصثيرة عندهم التعذيب

ومنصصع النصصوم مصصن والمنصصع والصصصلب السصصطح فصصي تعلق التي
خأللها يظل اسبوعين إلى تصل لمدة الجلوس من السجين

ًا، هصصذه فمصصع والمخصصذرة، المهلوسصصة بصصالبر الحقصصن مصصع واقف
ًا انا فعلً، جنونية حالة إلى يصل النسان اظن الحالة شخصي
.عقلي فقدت انني اظن كنت

حيصصث العصصراض انتهاك فهي ؛التعذيب أنواع اخأبث اما
الفاحشصصة بعضصصهم فصصي يفعلصصوا ان السصصجناء مصصن يطلبصصون

هصصذه فصصي يسصصقط مصصن تجصصد ان قصصل للصصه الحمد لكن بالقوة،
.الكراه

ثالثاصصة: الول فهصصي ،المسصصتخدمة الكهربصصاء أنصصواع امصصا
ًا الشخص فيه يدخأل تابوت عن ؛عبارة عليصصه يغلصصق ثام ممدد

تفتصصح ذلصصك بعصصد جسصصده، سصصائر علصصى تلف سلسل بواسطة
ان مصصا الصصذي الكهربصصائي السصصوط ؛الثصصاني والنصصوع الكهربصصاء،

السلك ؛الثالث والنوع يغلي، دماغك ان تشعر حتى يلمسك
ًا وهذا ،الكهربائي تمسصصك مماسصصك طرفصصه في يصنع ما غالب

.الكهرباء تشغل ثام الصدر أو الذنان أو الخصيتان بها

ًا التحقيق واثاناء ًا السصصجين يكون ما غالب ًا عاريصص مجصصرد
.الكثيرة التعذيب أنواع من وغيرها ملبسه، كل من

"غصصازي للمصصدعو اقصصول ان احصصب المناسصصبة وبهصصذه
علينصصا خأصصرج الذي بريطانيا في السعودي القصيبي" السفير

تعصصذيب يوجد ل انه(معه:  لقاء في يقول بريطانية اذاعة من
).المملكة في اكراه ول ضرب ول

التعصصذيب أنواع ابشع نعاني كنا اننا له: اقول ان فأحب
المنقصول كلمصه يتصداولون المحققون وكان الفترة، تلك في
انه كيف ويتذاكرون وسخرية، "المجلة" باستهزاء مجلة في
ًا نفسه هو كان عليه غضب عندما اليام من "القصيبي" يوم

إلى فر حتى السياط وطأة وتحت السجن، ذلك في اسياده
ساحة إلى وأعادته البحرين حكومة له توسطت ثام البحرين

.الملكي البلط
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سغغجن     مغغن     عنهم     المفرج     احد     ذكر     ان     سبق  - 
الشغغيعة     المحققيغغن     احد     "الفجر" أن     غ  "الرويس" ل

؟  التحقيق     اثناء     المساجاين     الخأوة     على     يتبول     كان

ًا تصصراه الصصذي العاديصصة المصصور مصصن المر هذا فصصي يوميصص
.نفسه المني - إلى الله - اكرمكم المر وصل بل التحقيق،

كغغانت     كيغف     المعتقليغن     لزوجاغات     وبالنسبة  - 
؟  ظروفهن

بزوجتصه لصه جصاءوا قضصصيتنا فصي الخأصصوة احصصد معنا كان
فسصصنفعل تعصصترف لصصم لصصه: ان وقالوا به، اتهم ما انكر عندما

كتبصصوا، مصصا علصصى وقصصع ان لإ الخأ مصصن كصصان فمصصا امامكم، بها
ذلصصك إلى اضف السجناء من لكثير حدث المر بهذا والتهديد

ًا ان زوجصصاتهم تكون السعوديين غير وخأاصة الخأوة من كثير
علصصى ضصصغط كوسصصيلة فيسصصتخدمونهن السصصجن فصصي معهصصم

المصصر هصصذا مباشصصرة وامصصا عندهم، مشهور امر وهذا الخأوة،
العسصصاكر بعض من سمعت فقد الخأوات اعراض انتهاك أي

.ثاقة من اسمعه ولم ذلك ار لم لكن وقع، انه يقولون

بزيغغارة     علغغم     علغغى     هروبكغغم     قبغغل     كنتم     هل  - 
العزيغغز"     عبغغد     بغغن     "نغغايف     السغغعودي     الداخألية     وزُير
الشغغباب     علغغى     يسغغاوم     كان     انه     قيل     حيث     ليبيا     إلى

المباشاغغر     السبب     هي     وهل     "الرويس"؟     في     الليبي
؟  به     التعجيل     أو     الهروب     قرار     اتخاذكم     في

ً صصصادفت ليبيصصا إلصصى زيصصارته فترة ل لكصصن هروبنصصا، فعل
انصصه "نايف" مع عن يتكلم ل صار السعودي العلم ان حظنا
ًا كان السصصطوانة: اسصصتقبل... نفصصس تكرر التلفاز على يومي

.استغرابنا أثاار فغيابه والتقى... وبعث... وذهب... وهكذا

ًا  -  ؟  سرية     الزيارة     كانت     اذ

اعلنصصوا انتهائها بعد لكن بدايتها في كذلك نعم... كانت
.عنها

تم     هل     السجن؟     من     هروبكم     على     ترتب     ماذا  - 
ًا     اكثر     امنية     اجاراءات     اتخاذ ؟  تشدد
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نظصصام انصصه يعصصرف السصصعودي النظصصام بصصاحوال العارف
ٍد ًا متر ًا جد ان ،الضصصعيف بصورة يظهر ان يتحمل ل وانه جد
يكتشصصفوها، لم الن إلى اظنهم بطريقة اجانب سجناء فرار

كله. كيانهم يهز شيء

اخأصصبرهم ان بعد ال هروبنا يكتشفوا لم هم وبالمناسبة
السصجناء، ُيتهصم ل حصتى اشصصخاص ثالثاصة اخأتفاء عن السجناء
وقت في الحارس العسكري وضعوا ثام السجناء كل فقيدوا
مصصن وطصصردوا المنصصاوب، العريف وكذلك السجن، في هروبنا

رائصصد برتبصصة وهصصو السصصجناء عن المسؤول العسكرية الخدمة
ياسر". "أبو المطيري صالح ويدعى

كغغبيرة،     "الرويس" هالغة     سجن     على     تضفى  - 
أنغغه     يقغغول     كان     السعودي     الداخألية     وزُير     وأن     خأاصة

فغي     الغذين     مغن     اكغثر     الرويغس     فغي     مغن     على     آمن
هغغذا     ترتيغغب     كيفيغغة     بالرياض... ماهي     الحاير     سجن

؟  الداخأل     من     السجن

جصصدة، مدينصصة وسصصط فصصي سصصكني حي في السجن يقع
للنساء مخصص ماهو منها متنوعة، عنابر خأمسة فيه وتوجد
اقسام: زنازين ثالثاة وهي زنازين فيه وتوجد مغلقة، واخأرى
ًا ضيقة البصصدني التعصصذيب بداية في السيئة للحالت وهي جد

ًا كصصبيرة زنصصازين وتوجصصد والنفسي، ًا عنصصدهم مصصا، نوعصص تقريبصص
جهصصة فصصي التحقيصصق وادارة عنصصابر وخأمسصصة زنزانصصة اربعصصون

.اخأرى

؟  الرويس     سجن     في     السجناء     عدد     كان     كم  - 

يمتلصئ الزمصات ففصي اخأصرى، إلصى فصترة مصن يختلف
ًا ويصل . سجين]300[ إلى تقريب

َبر" عليكم     انفجار     تداعيات     هي     ما  -  فغغي     "الُخ
؟  السجن

َبصصر" اعادونصصا انفجصصار حصصدث عنصصدما مصصن للتحقيصصق "الُخ
ًا ،جديد من التعذيب واعيد جديد طلبوا اشخاص لوجود نظر

.الشيعة عن نعرف وماذا عليهم، التعرف منا

ًا  -  لتهام     البداية     منذ     لديهم     توجاه     هناك     كان     اذ
؟  الشيعة
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ًا، ظصصاهر الشيعة من خأوف حقيقًة... عندهم حصصتى جصصد
ًا يضصصربونك الشصصيعة عن يسألونك عندما المحققين ان كصصثير
ً انهم اخأبرت لو عنصصدما لكصصن يفعلونهصصا، - قد ظنك - في مثل

ًا الشيعة عن تعرف ل انك تظهر اهصصون، حالصصك فيكصصون شصصيئ
ًا لكصصن اطصصراف إلصصى اسصصند الحقيقصصي الفعصصل ان إلصصى نظصصر

عنهم. السؤال إلى فاضطروا شيعية،

السجن؟     في     شايعة     سجناء     معكم     كان     هل  - 

ًا... بل قضصصايا في كانوا وان حتى مكرمون الشيعة ابد
فصصي شصصيعي أي معنصصا يكصصن لصصم لصصذلك ،التفجيصصر قضصصايا غيصصر

.السجن

مغغا     الريغغاض     بانفجغغار     ادانتكغغم     تتم     لم     عندما  - 
وهغغل     فيهغغا؟     مغغدانين     بقيتغغم     الغغتي     القضغغايا     هغغي

؟  قضائية     احكام     حقكم     في     صدرت

لنصصا فتحت ربعة،أال للخأوة وإلباسها الرياض قضية بعد
"الجماعصصة لتنظيصصم النتمصصاء قضصصية وهصصي الخاصصصة قضصصايانا

والجماعة الحجاز، راضيأ في المقاتلة" متواجدة السلمية
والحجصصاج المعتمرين صفوف في خأاصة دعوية نشاطات لها

اخأصصذونا ثاصصم بهصصا، ادانتنا وتم القضايا هذه لنا ففتحت الليبيين،
،قضصصايانا فصصي كصصذلك وادانونا القضاة وجالسنا المحاكم إلى

لنصصا: سصصوف فقصصالوا حكصصم، أي حقنصصا فصصي يصصصدر لصصم ولكصصن
خأرجنصصا للصصه والحمصصد السصصجن، ادارة من احكامكم تسمعون

.الجائرة احكامهم نسمع ولم

ًا لي حدث ما هنا واذكر المزعصصوم القاضصصي مع شخصي
ًا ًا زور ان بعصصد لصصه قلصصت حيصصث بالشصصرع يحكصصم انصصه وبهتانصص

مصصذكرة فصصي كتصصب مصصا علصصى اعصصتراض عنصصدك اخأصصبرني: هصصل
فقلصت تفعلصصه؟ لصم شصيء قول على اكرهت وهل التحقيق؟

ً اسألك ان له: اريد علصصى اكرهنصصا اننصصا اجبتصصك انني لو ؛سؤال
ًا لنصصا تفعصصل ان تسصصتطيع فهل فيها حرف كل كتابة فصصي شصصيئ

لصصه: فقلصصت تتكلم، ان ال عليك ما فقال: ل... ولكن الحكم؟
والسصصنة الكتصصاب مسصصتندها شصصرعية هصصذه احكصصامكم هصصل

الشريعة؟ وفق على ُحكمنا اننا نطمئن حتى فيها فنناقشكم
تسصصأل الفعال هذه كل فعلت ان وقال: بعد آخأر دعّي فقام
ًا القطصصع تسصصتحق انصصت امثالصصك، في الشرع حكم عن عضصصو

ًا .عضو
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برغغغم     المعنوية     السجناء     اوضاع     كانت     كيف  - 
؟  يعيشونه     كانوا     الذي     الرهيب     النفسي     الجو     هذا

سصصجنه حال في النسان تصاحب التي النفسية الحالة
البشصصرية فصصالنفس حريتصصه، اثانصصاء حصصالته غيصصر هصصي تأكيد بكل

السصصجناء لوضصصاع المشاهد لكن والقلق، الضيق فيها يحدث
السصصؤال: لمصصاذا إلصصى النسصصان تقود دوافع كلها هذه ان يجد

.هذا كل هؤلء بنا يفعل

هصصذه فصصي تظهصصر للنظمصصة الحقيقيصصة الصصصورة لن
مصصواطنهم انسانية اعتبار وعدم الكفرية الماكن... حقيقتهم

اخأويصصة شبه فكانت ببعض بعضهم السجناء علقات عن وأما
ًا وممتازة فصصي انه اخأ كل ويعرف بينهم، الترابط ويحدث جد

وبين بينه الخأوية العلقات إلى الحاجة بأمس الظروف هذه
 {والمؤمنصصون:تعصصالى اللصصه قصصال وقصصد السصصجن، فصصي اخأوانه

وينهصصون بصصالمعروف يأمرون بعض أولياء بعضهم والمؤمنات
اللصصه ويطيعصصون الزكصصاة ويؤتون الصلة ويقيمون المنكر عن

}ا.الية... حكيم عزيز الله إن الله يرحمهم أولئك ورسوله

ًا  -  القاسمي" علصصى الليث ا"أب الشيخ نشكر   ؛  واخأير
،ايصصاه منحنا الذي والوقت للقائه، الطيبة الفرصة هذه اتاحة

ًا ول له ونقول مصصن ونجاتكم سلمتكم على لله إخأوانه: حمد
ًا الله وجزاكم الظالمين، القوم .خأير
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