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ال د�ستور ...ويُقال عنها «دولة»!

لماذا ي�شكل ال�سعوديون العمود الفقري
ّ
المت�شددة الم�سلحة؟
للحركات

} شهناز صبحي فاكوش

} حميدي العبدالله
معروف أنّ العمود الفقري لك ّل الحركات المتشدّدة التي قاتلت في أفغانستان
والشيشان وكوسوفو والبوسنة والحقا ً في العراق وفي سورية وفي ليبيا تحت راية
تنظيمات القاعدة المختلفة هم من حملة الجنسية السعودية.
التفسير السائد لكثافة هذه المشاركة ير ّكز عاد ًة على عاملين أساسيين ،كان فعالً
لهما تأثير كبير في صنع هذه الظاهرة ،العامل األول ،المذهب الوهابي الذي تعتمده
المملكة السعودية ،وتعاليم هذا المذهب تك ّفر المذاهب اإلسالمية األخرى سنيّة أو
أي مذهب آخر ،كما أنها تتخذ مواقف متشدّدة من الديانات األخرى تصل
شيعية أو ّ
إلى ح ّد اعتماد حرب اإلبادة ض ّد أتباع هذه الديانات.
العامل ال�ث��ان��ي ،توظيف حكومة المملكة الشباب المتطرف م��ن أت�ب��اع المذهب
الوهابي في ح��روب الخارج تحت تأثير دواف��ع متعددة ،أبرزها خدمة السياسات
واالستراتيجيات الغربية ،وتحديدا ً األميركية ،والتخلص من خطر تح ّول هؤالء
الشباب إلى معارضة قد تطيح بالنظام الملكي السعودي أو تسهم في خلق وضع
مضطرب وغير مستق ّر في ضوء تجربة الهجوم الذي قاده جهيمان العتيبي في عام
 1979في مكة المكرمة.
يفسر أكثر من غيره ميل الشباب السعودي نحو التطرف
الذي
لكن ثمة عامالً آخر هو
ّ
واالنخراط في الجماعات والحركات المسلحة وممارسة العنف بك ّل أشكاله ،وال سيما
أي قيم إنسانية وأخالقية ،وع��ادة ما تغفل هذا العامل
ذلك الشكل ال��ذي يتنافى مع ّ
الكثير من المقاربات والتحليالت التي عاد ًة ما يعتمدها محللون وكتاب عرب ،ويكمن
أي مستوى الفقر في المملكة العربية السعودية ،ألنّ
هذا العامل في البعد االجتماعيّ ،
االنطباع السائد أنّ المملكة بما لديها من ثروات نفطية ال وجود للفقر فيها وال يشكل
البعد االجتماعي عنصرا ً في تحليل الظواهر التي تطفو على السطح السياسي في أكبر
دولة في جزيرة العرب.
لكن الوقائع الموضوعية تشير إلى عكس ذلك ،وتؤكد أنّ جذور ميول التطرف لدى
الشباب في المملكة العربية السعودية تكمن في البعد االجتماعي ،وفي هذا السياق
يلحظ الخبراء والدارسون لشؤون المملكة وجود بعدين ،األول يتمثل في معدل الزيادة
السكانية ،والثاني بمستوى الدخل لدى عامة المواطنين .فقد ارتفع عدد سكان المملكة
من  3.5مليون نسمة في عام  1950إلى  21.7مليون نسمة عام  .2002ويتوقع
الخبراء أن يصل عدد سكان المملكة إلى ( )40مليون نسمة في عام  2025وهذا النمو
السريع في عدد السكان يشير ،تبعا ً لإلحصائيات ذاتها ،إلى أنّ المجتمع في المملكة
فتي إذ أنّ  75%من السكان كانوا دون س ّن الثالثين من العمر في عام .2002
ٌّ
كما أنّ مستوى دخل عامة المواطنين متدنّ للغاية ،فقد هبط مستوى الدخل من
 28.600دوالر في السنة عام  1981إلى  6.800دوالر عام  .2001وبديهي أنّ هذا
التراجع في مستوى الدخل وارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب والمثقفين
الجامعيين التي وصلت إلى  ،30%بديهي أن يؤدّي ذلك إلى بروز ظواهر مثل ظاهرة
التشدّد وميل الشباب االنضمام إل��ى الحركات والقوى التي تتبنى أساليب العنف
واإلره ��اب ،فالعامل االجتماعي ،إض��اف� ًة إل��ى التعصب المذهبي وال��دي�ن��ي ،وسعي
تفسر مجتمعة هذه
الحكومة لتصدير غضب الشباب نحو الخارج ،جميعها عوامل ّ
الظاهرة ،وليس فقط العوامل التي عادة ما يركز عليها الباحثون والمحللون.

�أ�ستراليا :بداية التح ّول
} روزانا ر ّمال
على طريقة احتجاز رهائن لبنانيين وسوريين وعراقيين في الشرق االوسط احتجزت
«داعش» ،او ما يعادلها ،رهائن استراليين في مقهى استرالي شهير «ليندت» في سيدني.
إذا كان وقع احتجاز الرهائن العرب لدى الغرب أمرا ً عاديا ً فإنّ احتجاز األجانب االستراليين
اليوم لم يكن وقعه عاديا ً أبدا ً على الرأي العام الدولي عامة واالسترالي بشكل خاص ،إنْ
كان في الشكل واالسلوب الجديد ،أو في الهدف واالستهداف والوظيفة السياسية التي اكد
المسؤولون االستراليون عليها.
وبالنظر الى هذه الوظيفة االسترالية فإنّ وجود الجماعات المتطرفة في استراليا وغيرها
من الدول األوروبية ليس جديداً ،وال حتى أسلوب الخطف المنسجم مع باقي ممارسات
الجماعات في الشرق االوسط.
لطالما عمدت الجماعات اإلرهابية الى اختطاف او احتجاز رهائن من مدنيين عزل او
عسكريين في الفترة األخيرة في معظم المناطق التي حلت فيها ،أبرزها في سورية والعراق و
لبنان وغيرها ،وذلك للضغط على حكومات تلك الدول بطريقة او بأخرى ،وإذا كانت لدى هذه
المجموعات مطالب تو ّد الحصول عليها من تلك الحكومات في الشرق االوسط ،فإنها تريد
المطالب نفسها من غيرها ،وهي تتعلق بمجملها برفع اليد او القيود او الحصار عن اإلرهابيين
وعدم الوقوف في وجه مشروعهم.
ال يمكن قراءة الضغط على استراليا في األشهر الماضية من قبل االرهابيين القابعين
فيها سوى قراءة سياسية وعسكرية بحتة ،وإذا كان هناك ما يدفع االصوليين الستهداف
مقرات استرالية او كندية او اوروبية فهي من دون شك تندرج في سياق الضغط على
حكومات الدول لتخفيف محاربتها لإلرهابيين وعدم عرقلة مشروعهم في الشرق االوسط
كسياسة مستحدثة ،بعدما كان الغرب اول من م ّهد الطريق لنمو المجموعات هذه وانتشارها
واستخدامها في عمليات خاصة دولياً.
يبدو انّ النشاط العسكري للتحالف الدولي ض ّد «داعش» في كل من العراق و سورية يشكل
نوعا ً من الضغط على مشروع دولة «داعش» وما يعادلها في المنطقة ،وانه من غير المستبعد
ان ترت ّد مشاركة ك ّل دولة من الدول المشاركة فيه سلبا ً على أمنها القومي والداخلي ،وعليه
تتوقع استراليا او اي دولة مشاركة في التحالف الدولي مسبقا ً ان تتع ّرض لهجمات ارهابية
مسلحة واعتداءات مسلحة جراء االنضمام الى اعمال التحالف الدولي العسكرية ،اال انّ
استراليا وبريطانيا بشكل خاص تعتبران من اكبر الدول التي تض ّم اسالميين متطرفين
وتعرفان انهما تقعان بين نارين ...األولى تفشي «داعش» فيهما بسبب االنكفاء وتركها تنمو
وتنتشر ،والثانية المشاركة في الحرب عليها وضبطها بعض الشيء او احتوائها.
في المحصلة ...على ك ّل الحكومات التي دعمت اإلرهاب في السابق ال يكفي ان تكون
استراليا وبريطانيا في التحالف الدولي لمكافحة «داعش» ،بل عليهما سحب االمتيازات من
المقيمين وهم باآلالف بما يتناسب مع كونهم مشاريع ارهابية وليس قوة قابلة لالحتواء في
استراليا وحصر مهامها في الداخل.
وتؤكد صحيفة «اندبندنت» بصورة صحيحة العالقة بين الغزو األميركي للعراق ونمو
التطرف واإلرهاب فتقول« :إنّ ظهور التنظيم جاء نتيجة لإلطاحة بنظام الرئيس العراقي
السابق صدام حسين ،وما تبع ذلك من زعزعة الستقرار الدولة بالكامل» ،مضيفة« :يجب أن
نق ّر بنصيبنا من المسؤولية عن ظهور داعش» ،لكنها تصل إلى استنتاج خاطئ بوهم القدرة
على تفادي المعركة مع اإلرهاب داخل بالد الغرب اذا جرى تركه بأمان خارجها» ،فتقول:
«القوات البرية البريطانية يجب أال تشارك في الحرب ض ّد تنظيم داعش الذي يشكل تهديدا ً
يصب في محاولة تصوير اإلرهاب نتيجة ستترتب بصورة
قاتالً لك ّل آمال السالم» ،وهذا
ّ
أسوأ فيما لو انخرطت بريطانيا بالقتال.
ولم يقتصر األمر على استراليا ،فقد افادت وكالة «رويترز» ان  4مسلحين احتجزوا رهائن
في مدينة جانت في بلجيكا ...وال شك انّ هذه المجموعات قامت بأعمال إرهابية قبل أحداث ما
ُس ّم َي الربيع العربي الشهيرة ،ال سيما ما قامت به في  11أيلول في الواليات المتحدة ،اال ان
هؤالء هم اليوم على مسافة أقرب إلنشاء دولتهم ،ولذلك قد ال يكون الوقت لصالح اي من تلك
الدول لمعرفة انه ال يمكن اتقاء ش ّر هؤالء.
ما يجري في استراليا وما نقل عن بلجيكا يقول الشيء نفسه وهو انّ الغرب الذي راهن
على حصر المعركة على التطرف خارج بالده بدا يتح ّول الى ساحة اشتباك.
«توب نيوز»

طريق �سدني
يظنّ الكثير من المتحدّثين عن عملية خطف الرهائن التي تشهدها سدني في أستراليا أنّ األمر
من نتاج والدة ظاهرة «داعش» ،أو من تداعيات الحرب في سورية وعليها.
يظنّ بعض هؤالء أنّ األمر يمكن تحميله من باب التوظيف باتجاهين ،اتجاه يريد القول إنّ عنف
فالتوحش ،وها هو يصل إلى بالد الغرب،
سورية الذي يح ّملونه للدولة جلب التعاطف فالتط ّوع
ّ
واتجاه يقول ها هم الذين جلبهم الغرب لقتال سورية يعودون إليه ...فطابخ الس ّم آكله.
الحقيقة التي ال يتذكرها الكثيرون انّ بريطانيا وأستراليا مقرات دائمة لمجموعات التكفير
والقتل ،وهي أخطر وأكبر من تورا بورا في جبال أفغانستان ،ومنذ عقود سابقة ألحداث  11ايلول
 ،2001وليست سابقة فقط لألزمة السورية.
تذكير قد يفيد البعض بأنّ المجموعات التي ش ّنت هجوم الضنية على الجيش اللبناني عام
 2000قد جاء أغلب عناصرها من أستراليا بذريعة أعياد الميالد ورأس السنة.
يتجاهل الكثيرون أنّ المجموعة الشهيرة بمجموعة الـ 13التي اتهمت باغتيال الرئيس رفيق
طي ملفها قد جاءت من أستراليا وعادت إليها.
الحريري وجرى بقدرة قادر ّ
أستراليا مركز لإلرهاب.
التعليق السياسي

كيان سرطاني زرع في الخاصرة العربية،
صنيعة أميركية مقابل ما ٍل داع ٍم من صهاينة
العالم األغنى بين الكائنات البشرية ،لضمان
استمرار القوة الشريرة األعتى في العالم،
حتى أصبح محور وجودها استمرارية الكيان
الصهيوني وقوته.
صنعت له هالة خرافية ،أنّ جيشه ال يُقهر،
ُ
تحصلت له
تدعمه الترسانة األميركية كلها.
ّ
على اعتراف دول تتماهى معها استعمارياً،
ليصبح عضوا ً في األمم المتحدة.
ُرسمت دوائر سياسية مزيّفة لهذا الكيان،
على أنه أنموذج للديمقراطية .جعلته دولة
لكنها بال دستور .فالكنيست يق ّر ما يناسب
الكيان ليصبح القرار ساري المفعول.
في المقابل تالشت دول��ة فلسطين ،ولم
يعد لها مكان في ذات األمم المتحدة .هُ ّجر
أهل األرض األصليون وش ّردوا ،استبيحت ك ّل
المح ّرمات ،وال تزال تنتهك والعالم أبكم!
أدارت الربيبة ظهرها لك ّل ما دُعي بالقرارات
الدولية ،شرعية وأممية .والمربّي جعل من
الفيتو قوة داعمة ...ولعشرات المرات!
ُس��ج��ل��ت نكبة ال��ع��رب ع���ام  1948في
تاريخهم الحديث ،ثم جاءت نكسة حزيران
 1967قاصمة الظهر العربي لتسيطر أسطورة
الخرافة ...لجيش ال يقهر.
ي��وم�ا ً استجمع ال��ع��رب قوتهم ،خططوا
واستعانوا على ما عزموا بالكتمان ،انتصروا
وسجلوا صفحة بيضاء ع��ام  1973محت
سواد النكسة .أعطت األمل للشباب ،أعيَت
االس��ت��خ��ب��ارات األم��ي��رك��ي��ة والصهيونية.
أصابهما ذهول ال يُمحى...
من هنا بدأ تغيّر العالم ،تغيّرت أساليب
التخطيط ورس��م االستراتيجيات؛ أميركيا ً
وصهيونياً .وساحات التنفيذ واسعة .تفكيك
االتحاد السوفياتي نصير العرب.
أَعملت أصفاد المعاهدات فعلهاَ ،ن َّحتْ
مصر واألردن عن ساحة المواجهة .اخترقت
لبنان في عملية ترويع ،واستدرج العمالء
لخيانة األمة .ح ّررها الجيش السوري.

تحلل الصف الفلسطيني وتم ّزقت قوته
وتشظت ،منها المقاتل ال��ذي يدافع حقيقة
عن أرض��ه .ومنها من اتخذ القضية حانوتا ً
للتكسب والوجاهة .مستد ّرا ً عواطف تربّى
ّ
أرض لم يطأوها يوماً.
حب
ٍ
أصحابها على ّ
لكنها في الوجدان حيّة.
ولدت المقاومة من رحم معاناة الضغوط
األميركية الصهيونية على العالم ،بعد نمو
شعار القطب الواحد .حيث لم يعد من نصير
للحق العربي ،.وضياع توازن القوى.
لم يعد في مواجهة كيان بني صهيون
مغتصب فلسطين إال س��وري��ة والمقاومة
اللبنانية .لذا وفق العقلية االستعمارية ال ب ّد
من تفكيك خط الصف المقاوم.
قلعة صلبة وقوة ضاربة رافضة للهيمنة
واالس��ت��غ�لال ،تعشق ال��ح��ري��ة وتحتسي
السيادة حتى الثمالة .ليس من السهل النيل
منها .ال ب ّد من عاصفة تأخذ األمة بر ّمتها.
خريف عربي تصف ّر فيه أوراق��ه ،تتساقط
أقطاره الواحد تلو اآلخر ،تنهار قوة المقاومة،
تتصدّع جبهة ال��ت��ح�دّي ،ينهار الصمود.
يتالشى المشروع النهضوي العربي ،يسود
المشروع الصهيوني.
يتحقق حلم نبوءة بن غ��وري��ون .تموت
القضية الفلسطينية .تسود الدولة اليهودية؛
تصبح مرجعية الشرق األوسط.
تتم ّرد ق��وة اليهودية الصهيونية على
االمبريالية األميركية ،والمستجدي إدارة
أميركية إطارها الديمقراطية ،أدمتها عقلية
استعمارية ،لبّها إج��رام إره��اب��ي؛ عجالته
أسنان قاضمة تدوس ك ّل شيء وأي شيء،
لتحقيق مصالح حتى ل��و ك��ان ضحيتها
رعاياها.
ت��ت��ف��اق��م األزم����ة ال��س��وري��ة أه��� ّم معاقل
المقاومة ،ت��زداد المؤامرة وحشية ،تتكالب
الفئات القاتلة ،تتن ّوع جنسياتها ،تتمدّد
المسرطنات اإلرهابية؛ الحاضن صهيوني
سلجوقي .تدعمها العشوائيات النفطية،
كيف ال وقادة أميركا صهاينة بالدم والعرق
واالنتماء.
«إس��رائ��ي��ل» ت��ل��ع��ب ب��ال��ن��ار ،تستدعي

الوطن الذي �أكله العفن!...
الوحش ليكون جسرها إلى سورية ،رعاية
نتنياهو مباشرة ،تدريب وتأهيل واستشفاء
ل�لإره��اب��ي��ي��ن .ح � ّرض��ت ب��ال��وك��ال��ة ال��ش��ارع
العربي بحجة الديمقراطية ،وهي ليس فيها
دستور.
الكيان ال��ذي ال يحكمه دس��ت��ور؛ الوضع
الضارب في سورية هو السيناريو األفضل
ُ
ج��ي��وش ُم��واج � َه � ِت � ِه
بالنسبة ل���ه .أق���وى
يُستن َزف؛ بعد تهشيم الجيش العراقي ،حيث
ال ظهير له ،والجيش المصري محيّد ،تكبّله
كامب ديفيد ،فال سند له.
«إس��رائ��ي��ل» َتحول بشتى الوسائل ض ّد
الحسم في سورية ،نتنياهو يقف إلى جانب
«جبهة النصرة» ...يف ّوض الجسم العسكري
بضرب العمق السوري .وال يروق له التوافق
الفلسطيني ،يص ّرح بحمق :لن نسمح بوحدة
وطنية فلسطينية.
أميركا يحكمها اللوبي الصهيوني والرأي
فيها يتأثر بالوضع «اإلسرائيلي» المزه ّو
ب��ازده��ار اإلره���اب على األرض السورية،
وتساعد لتمدّده في دول المحيط فال تنجو
منه حتى مصر المكبّلة بكامب ديفيد.
أميركا تتحدّث بلسان حال صهيوني أنّ
الوضع سيستم ّر لسنوات ...تد ّرب عناصر
إرهابية بحجة أنها معارضة معتدلة لتقاتل
«داعش» ،صنيعتها التي تدّعي ضربها.
ُتستنزف القوة العربية ،يتنامى أخطبوط
صهيون .انتخابات مبكرة بال دستور ،اقتتال
سياسي ،ه��ل تدخل «داع���ش» إل��ى األرض
المحتلة ،أم ينس ّل إليها ش��يء من صقيع
المنطقة .أس��وة ببدء ال��ث��ورة ال��س��وداء في
ساحة حرية أرض الع ّم سام ،أيذوق الطباخ
من س ّمه؟
يؤلمهم الميدان الذي ينتصر فيه الجيش
السوري ،باستعادة مواقع مهمة ،يمهّد فيها
مع التسوية في المناطق المح ّررة؛ لمعارك
يحرز فيها تقدما ً أكثر.
م��اذا عن معارضة تعتبر ذاتها سورية،
تطلب تغيير دستور حضاري في سورية
ش��رط�ا ً للحوار ،تستعين بكيان ال يحكمه
دستور؟ التعليق للقارئ...
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تقرير مجل�س ال�شيوخ حول التعذيب...
تطابق �أ�ساليبه بين �أميركا و«�إ�سرائيل»
جدل سياسي طويل واعتبارات حزبية رافقت اصدار مجلس الشيوخ
ملخص تقرير حول وسائل التعذيب التي اتبعتها وكالة االستخبارات
االميركية «منتهكة القوانين االميركية التي تحرم التعذيب ».الملخص
جاء بحجم  525صفحة منقحة ومزيدة ومغربلة ،اما التقرير األصلي
فيبلغ حجمه نحو  6،700صفحة توثق منهجية التعذيب عقب غزو
واحتالل العراق ،بقي حبيس األدراج .إعداد التقرير استغرق نحو 5
سنوات طالت عهد الرئيس السابق جورج بوش االبن ،وبلغت كلفته 40
مليون دوالر.
استثنى التقرير والية الرئيس اوباما من المسؤولية مما يوحي ان
ادارته أقلعت عن ممارسة التعذيب ،األمر الذي ينافي الحقيقة ،وأبرزها
ما زال يجري من ممارسات شبيهة في معتقل غوانتانامو فضالً عن
السجون االميركية في افغانستان واالغتياالت بطائرات الدرونز .ادارة
الرئيس اوباما ملزمة قانونيا ً بمقاضاة المسؤولين عن التعذيب ،لكنها
لم تفعل ولن تفعل ،وفق المعاهدات الدولية ،ال سيما «اتفاقية مناهضة
التعذيب» التي وقعتها وصادقت عليها عام .1994
ساد اعتقاد قبل إصدار التقرير بلغ ح ّد اإلجماع مفاده ان ممارسة
التعذيب كان سياسة اميركية رسمية ابان عهد الرئيس السابق.
اوضح التقرير المنقح والمع ّد بدقة حجم الممارسات البشعة التي
مارسها االميركيون ،كبارا ً وصغارا ً في سلّم هرم المسؤولية ،وذلك
بالرغم مما تع ّرض له من فحص وتدقيق والغاء وإخفاء للهويات
الرسمية ،محمالً وكالة االستخبارات المركزية المسؤولية الكاملة
لتداعيات الكشف عن خرقها للقوانين االميركية والدولية ،كما يفضل
البعض.
بداية ال يه ّمنا تكرار سرد ما رشح من ممارسات مقيتة ومخزية
بحق البشرية جمعاء ،ونترفع عن استخدام مفردات ومشاهد التعذيب
القاسية والمر ّوعة والمخلة بالكرامة االنسانية .بل الكشف عن بعض
المالبسات السياسية والتداعيات المرتقبة لما بعد اليوم التالي،
واالكتفاء بإقرار فريق إعداد التقرير من كبار المسؤولين االميركيين
بأنّ وكالة االستخبارات المركزية مارست الكذب والمراوغة والتضليل
لكافة الجهود الرامية للكشف عن «سياسة التعذيب الرسمية ».اذ
قال السيناتور الديمقراطي عن والية كولورادو ،مارك يودال ،بصريح
العبارة انّ «وكالة االستخبارات المركزية تكذب »،في جلسة رسمية
لمجلس الشيوخ .ونضيف ،ان معدّي التقرير يكذبون ايضاً.
يتضح من التقرير انه يقلع عن تحميل المسؤولية أليّ من الرسميين
في الهرم السياسي ،البيت االبيض والكونغرس ،على الرغم من تأكيده
على إطالع الوكالة لقادة الكونغرس على «وسائل التحقيق المتبعة»
فيما ال يق ّل عن  30جلسة خاصة ،شاركت فيها رئيسة لجنة االستخبارات
دايان فاينستاين ورئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي ،خاصة
الجلسة السرية المعقودة بتاريخ  15آذار  2005حضرتها فاينستاين
لبحث مسألة التعذيب.
تعدّد وسائل التعذيب المذكورة بالتفصيل رافقها تعدّد اإليحاءات
وأساليب تضليل القارئ والعامة على السواء .حرصت الوكالة المركزية
على عدم إلصاق تهمة التعذيب بها ،واستبدلتها بتعبير ملطف «تقنيات
االستجواب المعززة »،يجري تداوله بشكل واسع ايحاء بأنّ الوكالة
تقوم باستجواب المشتبه بهم وال تمارس التعذيب بحقهم.
كشف النقاب عن مراكز التعذيب الموزعة على عدد من الدول التابعة
للواليات المتحدة ،عربية وأجنبية ،لم يضف شيئا ً جديدا ً للمنظومة
المعرفية ،خاصة ان «االردن» تحديدا ً يلبّي ك ّل ما يطلب منه ،وجهوزيته
إلنشاء قواعد عسكرية اميركية عند الطلب .دالل��ة على ذلك ما نقله
الصحافي الشهير بوب وودوورد عن مدير وكالة االستخبارات المركزية،
جورج تينيت ،في كتابه «حالة انكار ».اذ قال تينيت لمرؤوسيه في
البيت االبيض «نحن أنشأنا جهاز المخابرات (األردنية) العامة ،واآلن
هو في قبضتنا» (او ُملكنا).
ورد في التقرير مسألة غاية في االهمية تتعلق بزوج من االخصائيين
في علم النفس ،متعاقد ْين مع الوكالة المركزية ،بروس جيسين وجيم

ميتشيل ،قيمته  80مليون دوالر ،اقتتصرت مهمتهما على بلورة برنامج
متكامل لسبل التحقيق مع المشتبه بهم «لالعتراف بالتهم باإلكراه»،
على رأسها التعذيب «بالحرمان من النوم لفترات زمنية طويلة...
واإليهام بالغرق ».وشارك الثنائي مباشرة في إحدى جلسات استجواب
المتهم «ابو زبيدة »،عام .2002
ت ّم الكشف عن خطورة دور ذاك الثنائي من قبل الصحافي الشهير
جيمس راي��زن ،في كتابه بعنوان «ادف��ع اي ثمن :الجشع والسلطة
والحرب الالمتناهية »،وال��ذي يواجه حكما ً قضائيا ً بالسجن لعدم
إفصاحه عن مصادره .تعززت األهمية أثناء إعداد التقرير بين ايديكم
اذ «فجأة» أصدرت المحكمة قرارها ببطالن الدعوى الحكومية المرفوعة
ض ّد رايزن 12 ،كانون االول ،ويرجح نشر التقرير الرسمي الذي يحدّد
هوية الثنائي اخصائي التعذيب كحافز للقرار.
في الساعات القليلة عقب صدور التقرير ،اصدرت «الجمعية االميركية
للطب النفسي» بيانا ً عاجالً تنفي فيه عضوية الثنائي المذكور .الجمعية
متط ّورة في التعامل مع الوكالة المركزية في عدة مستويات ،مما حفز
مجلس إدارت��ه��ا على تعيين محقق خ��اص ،الشهر الماضي ،للنظر
باتهامات تواطؤ الجمعية مع وكالة االستخبارات والبنتاغون وتأييد
«الحرب على االرهاب» ومراكز التعذيب المنتشرة حول العالم.
اصدرت ادارة الرئيس اوباما عام  2009قرارا ً بإغالق مراكز االعتقال
وإلغاء برنامج التحقيق التابع للوكالة المركزية ،واكبه إنشاء «فريق
استجواب المعتقلين ذو قيمة عالية »،تض ّمن ممثلين عن مختلف
االجهزة االستخبارية واألمنية ،تحت إشراف مجلس األمن القومي .ال
يزال معتقل غوانتانامو قائماً ،ورفض الكونغرس تنفيذ قرار الرئيس.
نسوق ذلك للداللة على حجم المراوغة والتضليل الرسمي المتبع في
المؤسسة الحاكمة.
في الماضي القريب ،شكل مجلس الشيوخ االميركي لجنة تحقيق
برئاسة السيناتور فرانك تشيرتش ،عن والية آيداهو ،عام  1975للنظر
في مسؤولية وكالة االستخبارات المركزية عن عمليات االغتيال عبر
وتجسس األجهزة األمنية
العالم ،ال سيما في اميركا الالتينية آنذاك،
ّ
على المواطنين االميركيين دون الحصول على قرار قضائي مسبق.
نال تشيرتش اهتماما ً إعالميا ً فريدا ً آنذاك رفع من اسهمه السياسية،
كما هو الحال الراهن مع السيناتور داي��ان فاينستاين .قدمت لجنة
تشيرتش توصيات تقضي بتجريم الوكالة وإنهاء برامج اغتياالتها،
التجسس داخل الواليات المتحدة .استم ّر الوضع الى ان
واإلقالع عن
ّ
كشف ادوارد سنودن عن تجاوزات وانتهاكات خطيرة تقوم بها وكالة
األمن القومي ،التي لم يعرف عدد كبير من ممثلي الكونغرس وجودها
في تلك االثناء.

الدور «االسرائيلي» في برامج التعذيب االميركية

جاء في التقرير الرسمي انّ وكالة االستخبارات المركزية استندت
الى التبرير القانوني «السرائيل» الذي يتيح استخدام سبل التعذيب،
د ّلت عليه مذكرة صادرة عن فريق االدّعاء العام للوكالة تشير بوضوح
الى «النموذج االسرائيلي ...كمبرر قانوني» لممارسة التعذيب.
الصحف «االسرائيلية »،من بينها «ه��آرت��س »،اش��ادت باستناد
الوكالة الى قرار «المحكمة االسرائيلية العليا» بمنع التعذيب واجازته
في حاالت محدّدة .النموذج «االسرائيلي» المذكور يشير الى جملة من
التوصيات قدّمتها لجنة النداو عام  1987تتيح إحداها ألجهزة الشرطة
واألمن «االسرائيلية استخدام ضغوط بدنية معتدلة» ض ّد المعتقل.
أق ّرت المحكمة العليا «بجواز استخدام عدد من اساليب (االستجواب)،
لكنها تستدعي تبريرا قانونيا بشكل ما».
تفاخر «اسرائيل» والتعاليم التلمودية بانها منارة مشعّ ة بين
دول العالم ،بيد انّ تقنين التعذيب يق ّوض مصداقية ادّعاءاتها؛ اما
وكالة االستخبارات المركزية فلم تكن بحاجة لإلشارة الى «النموذج
االسرائيلي» كونها مارست وتمارس وقد تنخرط في أساليب تعذيب
متعددة ،كما يشهد عليها سجلها الدموي عبر العالم.
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} د .سلوى خليل األمين
الوطن هو حكايات الوجود والصمود ،بل هو الكيان الذي ال يتمناه
المواطن مهزوماً ،ألنّ الهزيمة حالة إحباط وانكسار تقضي على روح
اإلنسان قبل فناء جسده ،لهذا تصبح تلك الروح كالريشة الطائرة
مهب الرياح ،التي ال تدرك أبعاد المسارات المتغيّرة والمتعاكسة،
في ّ
حين القهر وال�ظ�ل��م م��ن ع�لام��ات االس �ت �ب��داد المغلّف ب��إخ�ف��اء الحق
والحقيقة ،وحين التغاضي عن الصالح العام للوطن والمواطن على
ح� ّد س��واء ،ينداح لصالح النظريات الثورية الجذابة في شعاراتها
المن ّمقة ،التي ارتسمت في أذهان الجماهير خياالت انطباعية مس ّورة
بتواريخ ملتبسة تركها الزمن خلفه ،حين بدأت ثورة التكنولوجيا
والمدارات المتح ّركة صعداً ،خصوصا ً عندما تصبح مضامين العقل
هي نقطة اإلرتكاز في مسيرة البشر ،التواقين إلى الحرية المط ّعمة
بالسعادة والفرح ،وهدوء المسارات المرتكزة إلى مشهديات األمن
واألمان.
ولبنان هو ه��ذا الوطن األب��دي لك ّل من يحمل هويته منذ والدته
على أرضه ،لكن ما يشهده هذا الوطن من عفن في مقاماته العالية،
ال يدعو إلى االنهزام فقط ،بل إلى القرف من مسؤولين لم يحسِ نوا
ص ْونه ورعايته والحفاظ عليه من ش� ّر ال��دواع��ش المتمركزين في
ال��داخ��ل وال��خ��ارج ،ي�س�ت�ه��وون خ��راب��ه وان ��دث ��اره ،وه �ج��رة بنيه بل
عائالت بأكملها ،إضافة إلى تطويقه بمخيمات الجئين تض ّم أشقاء
من فلسطينين وسوريين وعراقيين ،هم في الحقيقة أخ��وة مصير
ومسار لك ّل العرب ،وليس فقط لهذا الوطن الصغير بمساحته ،الكبير
بعنفوان أهله وطاقاتهم المشرورة عبر البحار ،توخيا ً التقاء عثرات
الزمن ومراراته الموجعة.
�ؤس��ف ل��ه ،أن��ه حين ي �غ��ادر أح��دن��ا ال��وط��ن إل��ى ال �خ��ارج ،يجد
م��ا ي� َ
المقارنات قد ارتسمت في رأسه فوراً ،بين لبنان الذي كان سويسرا
الشرق والبلد المقصود ،فلبنان المتخم بازدحام السيارات وضيق
الطرقات ،التي لم تسعف ذاك��رة المهندسين الذين أ ْول��وا اهتمامهم
لتوسيع طرقاته وف��ق حسابات خاطئة ل��م يلحظها مخطط اإلنماء
واإلع �م��ار األع ��رج ،ال��ذي أغ��رق ال��وط��ن ف��ي ال��دي��ن ال�خ��ارج��ي المثقل
بالحاجة والفقر ،فهذا الوطن الغارق في أتون التلوث البيئي والفساد
ال�غ��ذائ��ي ،ق��د صغرت مساحاته وأث�ب��ت عجزه ع��ن ض � ّم األب �ن��اء بين
أحضانه ،والسبب واض��ح ،أال وه��و ع��دم ق��درة الجيل الجديد على
تدبير ش��ؤون��ه الخاصة م��ادي�ا ً ومعنوياً ،وبالتالي فالح ّل األنسب
اختيار الغربة مع ما يتبعها من إرهاق نفسي وعاطفي.
لقد ح��دث وأن��ا أت �ج � ّول ف��ي إم ��ارة دب��ي وإم ��ارة أب��و ظ�ب��ي ،اللتين
لم أزره�م��ا منذ أكثر من عشر س�ن��وات ،أنني فوجئت بما رأيته من
أب��راج تصافح السماوات السبع الطباق ،والتي تغلبت بعل ّوها على
ناطحات السحاب في نيويورك األميركية ،وأصبحت بحق شاهدة
على عصر التط ّور واإلعمار في صحراء الغزالن الشاردة ،بل لوحة
جمالية تضاهي بروعة هندستها وبنيانها أجمل اللوحات العمرانية،
إضافة إلى ما أضافته الرؤى المسؤولة على البنى الفوقية والتحتية
ال�م�ت��وف��رة ب �ج��ودة وإت �ق��ان وتسهيل م ��رور وع �ي��ش الئ ��ق ،أسعدت
المواطن ال��ذي يعتبر نفسه بحق ملكا ً متوجا ً في تلك ال��دي��ار ،التي
منحته ح�لاوة العيش ول��ذائ��ذ الفرح والسعادة الدائمة ،إضافة إلى
األمن واألمان المصونان برعاية تامة من دولة تمتلك إدارة مسؤولة
وحازمة ،عرفت أن تعطي مواطنيها ومن يلوذ بهم ،كل ما يطمحون
إليه ،بشرط احترام القانون وممارسة شعائر الحرية بكل مسؤولية
وطنية ،ال تض ّر الوطن وال تخربط مزاج الحاكمين المنصرفين حقا ً
إلى البناء واإلعمار.
تلك اللوحات العمرانية الجميلة التي رأيتها خالل رحلتي إلى دبي،
بدعوة كريمة تلقيتها من مجلس المرأة العربية ،بهدف تكريمي مع
النساء العربيات القياديات في العالم العربي ،أسعدتني ،وفي الوقت
ذاته جعلت اآله المؤلمة تتفاعل في داخلي ،وتتح ّول إلى حالة حزن
عميق مغلّف باألسئلة التي لم أجد لها جواباً ،حيث لغة التخاطب أينما
حللت هي اللغة اإلنكليزية ،علما ً أنّ البلد عربي الهوية واالنتماء ،لهذا
فمن الصعب لمن ال يتقن اللغة اإلنكليزية أن يزور تلك البالد ،فلغة الع ّم
سام محت لغة الضاد في ك ّل المطارح! في الفنادق والمخازن الكبرى
والصغرى وفي مختلف األماكن التي يمكن للسائح أن يزورها ،لهذا
أصبحت اللغة العربية الرسمية لغة منسية حتى على ال��ورق ،وهذا
ما حداني أن أواج��ه إحداهن من سيدات الخليج الشهيرات المك ّرمة
معنا في االحتفال ،بالقول :أال تخافون المستقبل؟ قالت لماذا؟ قلت:
نحن ك�ع��رب نفتخر ف��ي ك � ّل بلد ع��رب��ي يتط ّور ويعلي البنيان وفي
الوقت نفسه نخاف عليه ،والسبب أنكم تسلّمون أموركم اإلنتاجية
واإلنمائية للعمال والكفاءات األجنبية ،وتهملون الطاقات العربية من
فلسطينيين وسوريين وعراقيين ولبنانيين ومصريين ،وكما أعرف
فدولتكم تفرض شروطا ً صعبة على المواطن العربي للعمل هنا ،بينما
مرحب به وتسلّمونه ك ّل مقدّرات البلد ومساراته ،أال تقرأون
األجنبي ّ
التاريخ؟ ألم تدرسوا في صحائفه قصة المماليك والدولة الفاطمية؟
ثم لماذا على دول بالد الشام أن تعاني الفقر ومحاربة «إسرائيل» ،وأن
تعيش شعوبها القلق والخوف والحاجة والحرمان؟ فيما شعوبكم ال
تدري ما نحن عليه في بلدنا ومنطقتنا من معاناة؟ أليس الشقيق لوقت
الضيق؟ أال يعنيكم قتال بني صهيون؟ لماذا القضية الفلسطينية هي
قضيتنا فقط ،وشهادة الموت حكرا ً على شبابنا ،وشرور «إسرائيل»
نتلقفها لوحدنا؟ ألستم شركاء لنا في ال�س��راء وال �ض��راء؟ أال يليق
ببيروت ودمشق وبغداد والقاهرة وحتى القدس أن تنعم بهذا التط ّور
العمراني اآلخ��اذ؟ أجابت :بلى ،قلت كيف؟ وأنتم ال تعطون إشارة
ألي إنسان عربي إال بعد جهد جهيد ،والعكس هو
الدخول إلى بلدكم ّ
الصحيح! ومن ثم تساهمون في ضربنا بـ«داعش» و ُز َمرها عبر مدّهم
بالمال والسالح والعتاد ،ومن ال يدعمها ماديا ً ولوجستياً ،يتغاضى
عمدا ً عن ال��دول التي تقوم بهذا الفعل اإلج��رام��ي المشين ،لماذا ال
تستنكرون ما يجري في سورية وال�ع��راق؟ وما يحصل في لبنان،
أال تعلمين أننا لتاريخه لم يت ّم انتخاب رئيس للجمهورية في وطني،
والسبب ت�ض��ارب المصالح بين السعودية وإي��ران م��ن جهة وبين
أميركا وإيران من جهة ثانية بسبب المباحثات القائمة بينهما للح ّد من
السالح النووي في الوقت الذي تنعم فيه «إسرائيل» بالنووي وال من
معترض أو مستاء من حكام هذا الخليج العربي ،قالت :أنت ثورية،
أجبتها :أنا أحب وطني من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه
وعلى امتداد ك ّل منافذ الخلجان والبحار ،وفي قلبي دائما ً وطني لبنان
ال��ذي هو جزء من منطقة بالد الشام المغلوبة على أمرها ،المبتلية
اليوم بدواعش أميركا والصهاينة ،أما أنتم فهادئون تنعمون باألمن
واألم��ان ،حتى أطفالكم اله��ون وسعداء يتنشقون أسباب الرفاهية
كلها ،في الوقت الذي تذبح فيه «داعش» األطفال في سورية وتصلبهم
على أغصان الشجر ،ويلحق العار الفتيات دون ذنب لمج ّرد أنهم ال
يؤمنون بمنطق «داع ��ش» التكفيري ،وتستبيح التفجيرات القاتلة
أرض العراق و ُيهجر مسيحيوها واألزيديين من أبناء شعبها ،وفي
لبنان ُيذبح جنود الجيش األسرى واحدا ً تلو اآلخر من قبل مجرمي
«داعش» و«النصرة» الذين يحتلّون جرود بلدة عرسال البقاعية .ترى
أين أنتم والعالم كله من شرعة حقوق اإلنسان التي ترعاها وتصونها
منظمة األم��م المتحدة؟ ألم يقل المثل :أنا وأخ��ي على ابن عمي وأنا
وابن عمي على الغريب؟ تعالوا نتعاون على مقاومة «إسرائيل» كي
تعجبت
يت ّم طردها من أرض فلسطين ،ساعتئذ ننعم جميعنا باألمان! ّ
من كالمي قائلة :أنت تتكلمين بلغة شعرية عاطفية تتخطى الواقع...
أجبتها أنا كاتبة مقال سياسي منذ العام  ،2003وتد ّربت على النضال
القومي منذ التاسعة من العمر ،ولتاريخه لم تغيّرني األيام وال حتى
تبدّل ال�م�س��ارات ،والسبب إيماني بالوطن ال��ذي ال يمكن أن ُيحكم
سوى بالعقل ،الذي هو منحة ربانية ميّز بها الخالق اإلنسان ،لهذا
عليكم استعماله بالحذر من المستقبل الذي قد يكون ضدّكم ،ألنكم
لتاريخه ال تنعمون بحسن استعمال الثروة النفطية كسالح ف ّعال،
باستطاعته إخضاع أعداء األمة ،الذين يقتلوننا بهواوينهم وقنابلهم
الذكية وطائراتهم الفانتومية ،وهذا الفعل يلزمه جرأة القائد الوطني
القوي ،المتمكن والقادر على استيعاب التاريخ وأمثوالته العابرة ك ّل
الفصول ،والشواهد كثيرة.
انتهى الحديث بلفة عنق ال مبالية ،تضحك ف��ي س� ّره��ا م��ن هذه
اإلنسانة التي ما زال��ت تؤمن ب��زوال «إس��رائ�ي��ل» ،واآلت�ي��ة من وطن
غائص في عفن المسارات واألغذية الفاسدة.

