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البرامج التعذيبية للغ�ستابو الأميركية في �سجونها ال�سريّة
من نتائجها� :أبو بكر البغدادي ورفاقه

اعتداء القنيطرة:
هل باتت الحرب الكبرى و�شيكة؟
} حميدي العبدالله
من الصعب على المحللين والمتابعين للصراع بين الكيان الصهيوني
وحماته وداعميه ،وبين منظومة المقاومة والممانعة ،استبعاد احتمال أن
يؤدّي االعتداء الذي وقع في القنيطرة ،واستهدافه للمرة األولى كوادر من
المقاومة وقيادي في الحرس ال��ث��وري ،إل��ى تح ّول المواجهة من ضربات
متبادلة ،على غ��رار م��ا ك��ان يحصل ف��ي ال��س��اب��ق ،إل��ى ح��رب شاملة ،تمت ّد
هذه المرة إلى الجبهة الشمالية بقسميها ،السوري واللبناني ،وفي عمقها
وخلفيتها إيران.
هذا االحتمال مستم ّد من المعطيات اآلتية:
أوالً ،األرجح والمتو ّقع ،قياسا ً إلى التجارب السابقة ،وقياسا ً إلى مستوى
رهانات العدو على االعتداء الجديد ،وبعضها رهانات استراتيجية وليست
تكتيكية ،أنّ ح��زب الله س��وف ي���ردّ ،وسيكون ال���ر ّد موجعا ً أو على األق ّل
متناسبا ً مع حجم شهداء االعتداء الصهيوني ،وسواء كان الر ّد في الجوالن،
أو في مكان آخر ،فإنه قد يكون من الصعب على العدو «اإلسرائيلي» ابتالع
ضربة قوية ،واالكتفاء بر ّد عبر ضربات هي أقرب إلى الضربات السياسية
واإلع�لام��ي��ة منها إل��ى ال���ر ّد ال��ع��س��ك��ري ،وينقل ع��ن مسؤولين ف��ي الكيان
الصهيوني تقديرهم بأنّ «ر ّد حزب الله وقوته سيحدّد نوعية الر ّد اإلسرائيلي»
أي أنه قد يكون من القوة ما ي��ؤدّي إلى تدحرج الوضع إلى الحرب ،وعدم
االكتفاء بتبادل الضربات.
ثانياً ،السياق السياسي العام الذي وقع فيه االعتداء ،والذي يتميّز أوالً،
بنشوب معركة ح��ول الخطوط الحمر بين منظومة المقاومة والممانعة
من جهة ،وبين الكيان الصهيوني وحلفائه من جهة أخ��رى ،وه��ي معركة
استراتيجية ومصيرية لكال الطرفين ،ويتميّز ثانياً ،بأنّ الكيان الصهيوني
يخشى من توصل الواليات المتحدة وإيران إلى اتفاق حول ملفها النووي،
ألنّ مثل هذا االتفاق من شأنه أن يرفع الضغوط االقتصادية والسياسية
وحتى العسكرية المفروضة على إي��ران ،وسينعكس ذل��ك بتعاظم قدرات
إي���ران العسكرية ،ومكانتها اإلقليمية وال��دول��ي��ة ،وك��� ّل ذل��ك سيؤثر على
ت��وازن القوى في الصراع العربي – الصهيوني في غير مصلحة تل أبيب،
وحاولت حكومة نتنياهو ممارسة الضغوط لتعطيل التوصل إل��ى اتفاق،
لكنها فشلت ،وأوشكت أن تتح ّول ضغوطها إلى مصدر أزمة لعالقاتها مع
الواليات المتحدة ،ولع ّل ثمة من يفكر في الكيان الصهيوني بأنّ الحرب على
أي حرب شاملة
نطاق واسع وحدها القادرة على تعطيل توقيع االتفاق ،ألنّ ّ
سيكون الكيان الصهيوني طرفا ً فيها ،وسوف يرغم الواليات المتحدة على
الوقوف إلى جانبها ومحاربة األطراف األخرى ،نظرا ً إلى الروابط المعروفة
بين الكيان الصهيوني وبين الواليات المتحدة منذ نشوء الكيان على أرض
فلسطين ،إضاف ًة إلى قوة نفوذ الجماعات الموالية للكيان الصهيوني داخل
الواليات المتحدة ،الذي دائما ً يضع مصلحة أمن الكيان في موضع أكثر أهمية
وأولوية متقدمة على أولوية المصالح األميركية.
هذه المعطيات تؤكد أنّ خيار الحرب الواسعة التي قد تغيّر وجه المنطقة
ٌ
احتمال قائ ٌم وبقوة ،حتى وإنْ لم يكن حتمياً.
هو

رحيل الملك ال�سعودي «حدث»
} روزانا ر ّمال
توفي الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز ،ملك السعودية القوي ،والرمز ،هذا
ليس خبرا ً عاديا ً يم ّر على المنطقة ،انما هو «حدث».
ٌ
حدث النّ الملك الراحل ال يشبه بهالته وتاريخه وعالقاته أحدا ً من ملوك او
ألي ملك قادم ،وتحديدا ً سلمان أن يرخي نفس الصورة
رؤساء المنطقة ،وال يمكن ّ
عن المملكة بعيون اآلخرين.
حدث ألنّ ما بعده ليس كما قبله ،وألنّ من بعده ستتسارع األحداث السياسية،
وتعلو أسهم التسويات واألفق الجديدة تماشيا ً مع الواقع الجديد ،فبين دعم أميركي
متوقع للحكم الجديد ومساعدته على تثبيت «أرجله» في الحكم ،مقترحات أميركية
ستلوح في األفق وسيطرحها االميركي على مسامع السعوديين ،ليس آخرها اللقاء
باإليرانيين بعد ك ّل ما جرى في اليمن.
ليس ألنّ الملك الراحل كان من ُيعرقل التسويات ...بل ألنّ بين الملك السعودي
الراحل وقادة العالم الذين عاصروه الكثير ،فهو دائرة واسعة من العالقات الدولية
واإلقليمية ،ورجل دولة بامتياز ،والتاريخ والملفات والمحطات التي كانت تزعج
الملك ،وله رأي مبدئي فيها ،او ربما شخصي في بعض المكامن ،قد ال تكون مبدئية
بالنسبة إلى خلفه ،وألنّ المهابة التي كانت تحيط بشخصه لدى اي مفاوضات
وتسويات معه رحلت اليوم ،وألنّ الملك القادم ال يملك بينه وبين من سيتواصلون
اي رصيد شخصي او معنوي بذلك الحجم.
معه ويفاوضونه ّ
قادة العالم يعزّون بوفاة الملك ،لكن ربما كثر من قادة هذا العالم انتظروا وفاته،
ليس ألنه على خالف سياسي معهم ،فمنهم ربما حلفاء ،بل ألنّ وجود هالة ورمز
كالراحل يمكن أن تؤثر كثيراً ،وقد أثرت على البحث والحل والربط في ملفات عدة،
أي رئيس عادي ،وألنه في
وألنّ التخاطب معه مختلف عن التخاطب والتوجه إلى ّ
عيون شعبه أكثر من ملك عابر.
رغم انّ الملك عبدالله تسلّم الحكم رسميا ً عام  2005بعد وفاة اخيه الملك فهد،
إال انه كان الحاكم الفعلي في السعودية منذ العام  1995بعد ما تسلّم زمام األمور
لظرف أخيه الصحي.
منذ ذلك الوقت م ّر على الشرق االوسط والعالم أه ّم األحداث والحروب
والمحطات التي شهدها وشارك في مخارجها وخواتيمها وبعض مخططاتها .لقد
عايش الملك حقبة االجتياح االميركي للعراق وأبرز ملفات القضية الفلسطينية
والصراع العربي ـ « االسرائيلي» واتفاق الطائف اللبناني ،وأخيرا ما ًعرف بـ«الربيع
العربي» وغيرها...
لم يكن الملك عابرا ً في ك ّل تلك الملفات ،بل صانعا ً لها ومشاركا ً في مخارجها
وخواتيمها وتنفيذها...
لم يكن ملكا ً عابراً ،فقد أعطى السعودية نفوذا ً في دول الجوار الخليجي بين
البحرين واليمن و قطر ،ونفوذ السياسة الموحدة لمجلس التعاون الخليجي...
الملك عبدالله عنوان للملكة العربية السعودية ،وربما هو المملكة بذاتها في
العصر السياسي الحديث ،وك ّل ما يأتي في غيابه ال يمكن ان يحمل إلى المملكة ما
حمله حضوره.
اما الشعور بالحزن واألسى في الخليج فال يقتصر على خسارة قائد ،إنما أصبح
قلقا ً بح ّد ذاته على قوة الخليج وقدرة الدول أمام النفوذ المتصاعد إليران في المدى
القريب ،وأمام المتغيّرات التي تعصف باليمن والتحدي الكبير امام البحرين.
رحيل الملك السعودي «حدث» والمنطقة برحيله تدخل مرحلة جديدة بك ّل
المقاييس.

«توب نيوز»
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} محمد احمد الروسان*
ما حدث في مق ّر(شارلي ايبدو) هو تدمير ممنهج ومخطط له لضرب
التعايش السلمي الديني االجتماعي في فرنسا وأوروب��ا ،كونه سيعطي
المس ّوغ لما يسمى باليمين المتطرف (حزب الجبهة الوطنية الجديد) لرفع
وتيرة حملته على المهاجرين ،خاص ًة من األصول العربية والمسلمة ،وكذلك
الحال بالنسبة إلى تصاعدات عميقة بالمعنى الرأسي والعرضي لما يس ّمى
بيمين اليمين في ج ّل القارة العجوز ،فيصبح اليمين بمثابة يسار يمين
بالنسبة لليمين المتطرف.
نذ ّكر الشعوب األوروبيّة والغربية ال حكوماتها المتو ّرطة ح ّتى النخاع
في تجنيد وفي غسل أدمغة أناس أسوياء أو شبه أسوياء وتحويلهم الى
الجهاد وارتكاب المجازر ،بتقرير دايان فنشتاين رئيسة لجنة االستخبارات
في مجلس الشيوخ األميركي حول فضائح «سي أي آي» ،وأنّ التعذيب في
السجون السريّة لم يكن بهدف انتزاع اعترافات جماعات القاعدة ،بل التأثير
عليهم وفيهم بحيث يتم تغيير السلوك والتحكم بتصرفاتهم ويصبحون
خانعين خاضعين لألوامر ،بما فيها االستعداد لتقديم اعترافات عن جرائم
لم يقوموا بها ونورد هنا مثالين توضيحيين:
أوالً :اعترافات أشخاص من القاعدة ممن ادّع��ت الحكومة األميركية
مسؤوليتهم عن أحداث أيلول .2001
ثانياً :أو قيام أشخاص بجرائم من دون أن يكون هناك أدنى شعور أو
وعي داخلي لما يفعلون ،وهو ما يفعله الداعشيون (الزومبيات) في الرقة
والموصل.
لقد أنفقت استخبارات حكوماتكم أيّها الغربيون مئات الماليين من
الدوالرات واليورات ،وارتكبت أبشع الجرائم من أجل تصنيع خرافة تفيد بأنّ
تنظيم القاعدة الذي أنشأته تلك االستخبارات ذاتها للقتال ض ّد السوفيات
في أفغانستان وثم في يوغوسالفيا وفي الشيشان أ ّنه قد صار العدو األول
للغرب.
لقد خضع قادة «داعش» ومنهم أبو بكر البغدادي ورفاقه من أبو مسلم
التركماني وحجي بكر وأبو القاسم وغيرهم كثير ،لنفس البرنامج التعذيبي
لوكالة االستخبارات المركزية األميركية بين األعوام  2004الى  2009أثناء
اعتقالهم في معسكر أو سجن بوكا في الجنوب العراقي ،نراهم قبل دخولهم
السجن كانوا يقاتلون الق ّوات األميركية الغازية ،واذا بهم وبقدرة قادر وبعد
خروجهم من السجن راحوا يقاتلون سورية الى جانب قوات حلف الناتو؟
وحده الزمن سيكشف لكم تالعب أجهزة استخبارات حكوماتكم وتو ّرطها
في دعم اإلره��اب ايّها األوروبيون ،ليس فقط أله��داف أنانية ق��ذرة ،حيث
الجشع وحب السيطرة على العالم وعلى الثروات ولو كان الثمن سفك
دماء الشعوب الضعيفة وإغراقها في بحور من الدماء ،وال مانع لديهم كما
ترون في مثل هذا المثال الصارخ من نقل المشاهد اإلجرامية الى قلب بالدكم
وعواصمكم وسفك دمائكم ،طالما أنّ الهدف هو التجييش اإلعالمي باتجاه
معيّن ورسم سياسات تتجاوز البروباغندا اإلعالمية في محاربة اإلرهاب
لغايات دنيئة.
رفض وكالة االستخبارات المركزية األميركية نشر وثائق جديدة تتض ّمن
مفصلة عن برامج االستجواب واعتقال مشتبه بهم ،بممارستهم
معلومات
ّ
لما يُس ّمى اإلرهاب األممي بالخارج بحجة ال تسمن وال تغني من جوع ،وعلى
(تمس األمن القومي في شكل جديّ ) ،فهذا يتعارض
الحجة التالية:
شاكلة
ّ
ّ
مع ق��رارات القضاء األميركي الفدرالي ،ويعتبر جريمة فدرالية وحسب
منطوق التشريعات األميركية الفدرالية المتعلقة بهذا الخصوص القضائي.

حقيقة موجودة

السجون السريّة لوكالة االستخبارات المركزية األميركية «سي أي آي»
حقيقة موجودة منذ أحداث أيلول  2001وح ّتى هذه اللحظة ،وقد اعترفت
إدارتا الرئيس السابق بوش االبن بوجودها ،وبعد أن ت ّم فضحها عبر وسائل
الميديا العالمية بمساعدة حثيثة وواضحة من جناح محدد من داخل أروقة
«سي أي آي» ساءه السلوك السيئ والمنبوذ المتبع في مخابراته ،سلوك
غير قانوني وغير إنساني وغير أخالقي وغير حضاري ،سلوك دموي سادي،
وهذا ما حاولت أن تخفيه ادارتا الرئيس أوباما وتحذر الكونغرس األميركي
من نشر تقريره ،الى أن أصدر الكونغرس األميركي تقريره األخير حول ذلك
أواخر العام المنصرم  ،2014رافضا ً محاوالت الديمقراطيين لعرقلة ذلك.
تمارس «سي أي آي» سلوكا دمويا منذ تأسيسها على يد الرئيس هنري
ترومان ،والذي كان يخشى انزالقات الوكالة الى مثل ما انزلقت إليه اآلن،
فهي بمثابة الغستابو الوالياتية األميركية نظرا ً إلى المسارات المريبة
لعمليات تقوم بها هذه الوكالة ،ما يقود الكثير من الالعبين الدوليين
والمتابعين لشؤون االستخبارات ،الى ضرورة وضرورة وضرورة حظر
وكالة االستخبارات المركزية األميركية الحالية ،حيث لم يعد هناك من أمل
في إصالحها واعادة هيكلتها من جديد ،مما يستدعي (هندرتها) بصورة
مختلفة ،بعبارة أخرى :شطبها واعادة تأسيس وتشكيل أخرى وفقا ً لمعايير
صارمة ومحددة ،تختلف عن المعايير التي حكمت نشوء الحالي من وكاالت
االستخبارات المختلفة.
إنّ تفاعالت قضية توقف طائرات استخدمتها «سي أي آي» ،حيث نقلت
سجناء إلى سجون سريّة في عدة بلدان متف ّرقة من العالم ،ومنها عربية،
واعتقال من تشتبه في تو ّرطهم في ما تطلق عليه واشنطن (الحرب المقدّسة
على اإلرهاب) بصورة غير شرعية ،وإخضاعهم لعمليات تعذيب والتي ال
يعلم بوجودها إالّ القلّة من المسؤولين األميركيين إلى جانب الرئيس ومدير
المخابرات ومستشار األمن القومي ،وبضع من كبار مسؤولي االستخبارات
في ال��دول المضيفة التي أطلق عليها البيت األبيض ذاته و«سي أي آي»
نفسها ،ووزارة العدل األميركية ،فضالً عن الكونغرس األميركي مس ّمى
«المواقع السوداء».
وتض ّم هذه السجون السريّة وما زالت ح ّتى يومنا هذا ،وفي عهد إدارة
اوباما 1وإدارة اوباما  ،2العديد من السجناء وخاص ًة من كبار قادة «القاعدة»
ّ
وعشاقها وغيرهم ،ويتض ّمن التحقيق
وأخواتها وبناتها ،وع ّماتها وخاالتها،
مع السجناء عدد من التكتيكات ،وتطبق على مراحل تبدأ بتكتيكات بسيطة
وتصل إلى إغراق السجين تحت الماء ،ومن جذب المعتقل من مالبسه بق ّوة
للفت انتباهه ،والضرب على البطن والكلى والوقوف لساعات ،مع العمل
على إفقاد الرجل لرجولته واغتصابه ،كذلك الوقوف في زنزانة باردة مع
إغراقه بالماء البارد ،وتكرار انتهاك عرضه واغتصابه لمرات متتالية لتدمير
نفسيته ،ونقرأ بين الفينة واألخرى في صحف عالمية مشهورة سوا ًء داخل
أميركا أو بريطانيا أو فرنسا أو اسبانيا وايطاليا ،عن كشف لفضائح جديدة
ارتكبتها وترتكبها «سي أي آي» .
لقد تس ّربت معلومات من داخل أروقة «سي أي آي» ونشرتها «واشنطن
بوست» وغيرها من الصحف األميركية الجادّة ،أ ّن��ه تم تطبيق برنامج
فونيكس  PHONIXمع سجناء ومعتقلي السجون السريّة خارج وداخل
الواليات المتحدة األميركية ،وهو برنامج للتعذيب والقتل بموافقة الدولة
من حقبة حرب فيتنام ،وقد طبق على أعضاء الفيتكونغ VIETCONG
(أعضاء جبهة تحرير فيتنام) ،كما قامت الوكالة بتعيين مجموعة من
المقاولين من خارجها ،والذين قاموا بتطبيق نظام من التقنيات وصفها
مستشار خاص لمجتمع االستخبارات العالمية ،بأ ّنها أشبه ما يكون
بطريقة «البرتقالة اآللية» ،وقد كان ه��ؤالء خبراء نفسانيين عسكريين
حيث خلفيتهم تتركز في تدريب جنود الق ّوات الخاصة ،وقد عرف البرنامج

طالب المفو�ض ال�سامي للجنة حقوق الإن�سان التابعة للأمم المتحدة
مراراً وتكراراً ب�إجراء تحقيقات خا�صة حول ال�سجون ال�سر ّية الأميركية
التابعة لوكالة اال�ستخبارات المركزية الأميركية
باسم  SEREوهو اختصار لعبارة البقاء ،المراوغة ،المقاومة ،والهروب،
 ، Escape SURVIVAL , EVASION RESISTANCEوقد أنشئ
هذا البرنامج في نهاية الحرب الكورية ،ويخضع المتد ّربون إلى محاكاة
التعذيب ،بما في ذلك تقليد التخويف باإلغراق في الماء ،والحرمان من النوم
والعزلة ،وتعريضهم لدرجات حرارة عالية جدا ً ومنخفضة جداً ،واالحتجاز
في األماكن الضيقة ،واإلزعاج الشديد باستخدام األصوات العالية ،كذلك
اإلذالل الديني والجنسي ،هذا وقد ت ّم تصميم برنامج في األماكن الضيقة،
واإلزع��اج الشديد باستخدام األص��وات العالية ،كما ت ّم تصميم برنامج
 SEREخصيصا ً لمقاومة أنظمة التعذيب ،ولكن أفراد وكوادر «سي أي آي»
استخدموا خبراتهم في مساعدة المستجوبين ،على إساءة معاملة المعتقلين
في السجون السرية في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق األوسط وباقي دول
العالم ،ولقد قال مسؤول أوروبي مطلع على هذا البرنامج وحيثياته« :لقد
كانوا متغطرسين للغاية ،ومؤيدين للتعذيب ،لقد أرادوا إضعاف المعتقلين،
ويحتاج األمر إلى عالم نفساني لفهم هذه التجربة الخطيرة على البشر».
كما يت ّم إيقاف المعتقل في هذه السجون داخل قفص يسمى «صندوق
الكلب» وهو صغير جداً ،بعد ذلك يت ّم استخدام التعرية إلظهار ق ّوة اآلسر
أو ألضعاف المعتقل ،وتمزيق ثياب المعتقل بج ّر الثياب على أن يكون
من أعلى إلى أسفل ح ّتى ال يفقد المعتقل التوازن ،كذلك الضرب المبرح
على الكتف والمعدة وتغطية الرأس وج ّر الجسد بشدّة والتعليق على
الجدار وسلسلة من األوضاع المتعبة ومنها وضعية تس ّمى «أعبد اآلله»
«.GODS WORSHIP

حلقة مفرغة ومفزعة

وبالرغم من وعود الرئيس األميركي باراك أوباما  1وأوباما  ،2فإنّ حالة
ومشكلة سجن «غوانتانامو» ال تزال تدور في حلقة مفرغة ومفزعة وال يوجد
تحسن وال تغيّرات ملموسة في حياة السجناء نحو األحسن واألفضل ،كذلك
ّ
حالة ومشكلة سجن باغرام في أفغانستان وقد وصف بسجن غوانتانامو
الثاني ،من قبل الكثير من منظمات حقوق اإلنسان حيث يتشابه مع سجن
غوانتانامو في ظروف االعتقال العشوائية ،هذا وقد أدان اتحاد الحريات
المدنية األميركيةAMERICAN CIVIL LIEBERTIES UNION
نتيجة تقرير روب��رت غيتس ،رئيس اللجنة التي شكلها أوباما لدراسة
ظروف االحتجاز للمعتقلين وقت إدارته األولى ،ووصفتها بأ ّنها غير حقيقية
ومز ّورة ،بل وصفت التقرير نفسه بالمهزلة ،وأكد االتحاد األميركي المدني،
بأ ّنه من غير المعقول تصديق مثل هذه األقوال الخرقاء ،فكيف استطاعت
اللجنة تقييم زهاء سبع سنوات ونصف سنة كاملة من ظروف االعتقال في
غوانتانامو في خالل سبعة عشر يوما ً فقط ال غير!
اذا ً عندما يذهب الكثير من المراقبين والمسؤولين الدوليين والباحثين
في شؤون وكاالت االستخبارات المختلفة ونحن منهم ،الى ضرورة حظر
وكالة االستخبارات المركزية األميركية ،فانّ ما يب ّرر هذا الموقف هو حقيقة
قيام «سي أي آي» ومنذ نشأتها وح ّتى اللحظة ،بتزويد الكثير من الرؤساء
األميركيين بتقارير مزيفة ومفبركة حول العديد من القضايا الحاسمه
المتعلقة بالسياسة الخارجية ،اضافة الى تزوير االنتخابات وإسقاط
حكومات عبر العالم ورعاية الديكتاتوريات ،وإضفاء شرعيات على عمليات
انتخابات مزيفة في ساحات ودول حلفائها في العالم ،اذا جاءت نتائج تلك
العمليات االنتخابية بحكومات وأنظمة مواليه لواشنطن ،كما تتح ّمل «سي
أي آي» مسؤولية موت آالف المدنيين وأعداد ال تحصى من حاالت التعذيب.
ولم يطل األذى نيويورك وحدها ،فقد عانى البيت األبيض من معلومات
االستخبارات المزيفة طالما كانت «سي أي آي» موجودة ،وإليضاح ذلك،
يجب أن نتذكر الحادثة المشؤومة التي قدم فيها كولين بويل أمام مجلس
األمن «الدليل» على وجود أسلحة دمار شامل عراقية ،األمر الذي لم يثبت في
أعقاب الغزو واالحتالل األميركي الالحق.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ،كانت «سي أي آي» تتابع العمل
المريب لسلفها ،مكتب الخدمات االستراتيجية ( ،)OSSبانتقاء مجرمي
الحرب العالمية الثانية ذاتهم بهدف استمرار نشاطاتهم ض ّد أوروبا الشرقية،
في الوقت الذي كانت وكاالت االستخبارات الدولية األخرى ،تالحق مجرمي
الحرب العالمية الثانية للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمات المختلفة.

منذ والدتها...

ولحظة والدتها بدأت «سي أي آي» التحضير النقالبات غير شرعية
في اي��ران ( ،)1953غواتيماال ( ،)1954أندونيسيا ( ،)1957وكلها
أدّت الى عقود من القمع والقتل الجماعي والتعذيب في الدول المعنية،
بينما وضعت مصادرها الطبيعية تحت سيطرة واشنطن .وعلى سبيل
المثال ،أدى انقالب ايران عام  1953الى سيطرة الواليات المتحدة على
 40في المئة من صناعة النفط في اي��ران .ولن يستطيع المرء اليوم

تسمية دولة لم تعان من أعمال الـ ،CIAكما نظمت «سي أي آي» محاوالت
انقالب متك ّررة في الووس ( ،)1959-1958وكوستاريكا والعراق
( ،)1960واإلكوادور والعديد من الدول األخرى.
عام  1961دبّرت «سي أي آي» اغتيال رئيس وزراء الكونغو المحبوب
من شعبه باتريس لومومبا ،لتضع مكانه موبوتو سيكو الذي قاد البلد
بقسوة صدمت حتى داعميه في «سي أي آي» .وفي غانا نظمت «سي أي
آي» انقالبا عسكريا ضد قائد البلد نكروما عام  .1966في شيلي ،رعت «سي
أي آي» اسقاط الرئيس سلفادور أليندي عام  1973وحل عوضا ً عنه النظام
الدموي بقيادة أوغوستو بينوشيه الذي قتل ثالثة آالف خصم سياسي
وعذب عشرات اآلالف من الشيليين .وعام  1967في اليونان ،دعمت «سي
أي آي» عرقلة االنتخابات المحلية وساندت االنقالب العسكري الذي حصد
أرواح ثمانية آالف يوناني في شهره األول فقط .وفي جنوب افريقيا فإنّ
المعلومات التي منحتها «سي أي آي» للنظام العنصري مكنته من اعتقال
قائد الكونغرس الوطني االفريقي نيلسون مانديال ،الذي أمضى عقودا ً في
السجن .وفي بوليفيا عام  1964أسقط عمالء «سي أي آي» الرئيس فيكتور
باز .وفي استراليا ما بين عامي  1972و  1975ح ّولت «سي أي آي» ماليين
ال��دوالرات الى سياسيين معادين لحزب العمل ،وحدث الشيء ذاته في
البرازيل عام  .1962وعلى طول السنوات العشرين الممتدة بين  1970و
 1990قامت «سي أي آي» بدعم نظام دموي في الفلبين ارتكب إعدامات
جماعية بحق مواطنيه .وفي التسعينيات من القرن الماضي ونتيجة للدعم
الذي قدمته «سي أي آي» الى العائالت المحلية الحاكمة في السلفادور قتل
حوالي  75ألف مدنيا ً في حرب أهلية دموية.
والسؤال المحيّر هو لماذا ال يزال الرئيس أوباما بحاجة الى «سي أي
آي» ،رغم وجود حوالي عشرين وكالة استخبارات رئيسية تحت تصرفه
ويمكنها منحه كل المعلومات والنصائح الالزمة؟ أليس من األسهل لو تنظف
أميركا آياديها وتنقذ سمعتها بالتخلص من حوالي أكثر من أربعين ألف
موظف في «سي أي آي» و توفر المليارات من دوالرات دافعي الضرائب؟

اإلنصات للنداءات األخيرة

من األفضل للعندليب األسمر ب��اراك أوباما ،الحائز على جائزة نوبل
للسالم ،اإلنصات الى النداءات األخيرة التي أطلقها «اتحاد الحريات المدنية
األميركي» و «مراقبة حقوق االنسان» والمطالبة بمقاضاة تلك الوكاالت التي
ارتكبت التعذيب ّ
ورخصته ،الى جانب السياسيين األميركيين الذين سمحوا
باستمرار النشاطات اإلجرامية لـ«سي أي آي» ،اضافة الى ذلك ،فإنّ القيام
بذلك إلزامي اذا كانت الواليات المتحدة ممتثِلة لالتفاقية ض ّد التعذيب التي
وقعتها عام .1994
كما انتقد الكثير من مؤسسات المجتمع المدني األميركي والعالمي،
تصرفات وسلوك أفراد الجيش األميركي في سجن «باغرام» في أفغانستان
المحتلة ،حيث ال يزال يقبع فيه سجناء من دون محاكمة أو توجيه تهم
إليهم ،ولم يقابلوا أي محام منذ فتح السجن ،وعدد السجناء فيه يتجاوز
 900سجين بعد أن تم نقل بعض السجناء من سجون سريّة تابعة لوكالة
االستخبارات المركزية األميركية ،وغالبية سجنائه من حركة طالبان
وقصر من كال الجنسين ونساءً ،وظروف
األفغانية ،وفيه سجناء أطفال
ّ
سجن»باغرام» في غاية السوء حيث الرطوبة العالية ،وال توجد أماكن
للنوم وال طعام صحي.
الواليات المتحدة األميركية تراودها فكرة في غاية الخطورة ،وهي
من األفكار المبدعة والخالّقة للصندوق األس��ود لجنين الحكومة األممية
البلدربيرغ األميركي ،وتتمثل هذه الفكرة :في إغالق «غوانتانامو» ونقل
كافة السجناء والمعتقلين إلى سجن «باغرام» الحصين الذي يقع في قلب
أكبر قاعدة عسكرية للواليات المتحدة األميركية في أفغانستان المحتلة،
باإلضافة إلى نقل سجناء آخرين من سجون سريّة أخرى إليه ،عندّها سوف
يزداد األمر سوءا ً على سوء ،مع عدم وجود أي فرصة ألي سجين في الحصول
على خدمات قانونية من منظمات حقوق اإلنسان والمدافعين عن حقوق
اإلنسان من المحامين ،كما أنّ إدارة أوباما الحالية كسابقتها ال تزال تتجاهل
طلبات إغالق سجن «باغرام» أو تغيير ظروف االعتقال العشوائية ،بحجة
أنّ الحرب المقدّسة على ما يُس ّمى اإلرهاب األممي ال تزال قائمة ودائرة.
لقد طالب المفوض السامي للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة
م��رارا ً وت��ك��راراً ،بإجراء تحقيقات أممية خاصة ح��ول السجون السريّة
األميركية التابعة لوكالة االستخبارات المركزية األميركية في أفغانستان
وغيرها من الدول.

* محام ،عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية األردنية
www.roussanlegal.0pi.com
mohd_ahamd2003@yahoo.com

مر�سي ...مر�شد جماعة الإرهاب والت�ضليل

ماتت المملكة
ليس الملك عبدالله مؤسس المملكة وال صانع إنجازات وانتصارات أو صمام أمان
نزاعات.
في النصف الثاني من عهد الملك عبدالله تو ّرطت المملكة في سياسات وحروب
ونزاعات تبدو مالمح الفشل والهزيمة نتائج حتمية لها.
كيف يكون موته موتا ً للمملكة؟
المملكة هي الضامن الغربي واألميركي وبالرضا «اإلسرائيلي» لتوظيف ثالثة عناوين
استراتيجية هي النفط واإلسالم وفلسطين ،وباسمها الحاكم الخفي للعالمين العربي
واإلسالمي والمدير المعتمد للملفات الكبرى فيهما.
خرج النفط وأمن الخليج إلى يد إيران.
صار اإلسالم بين تكفير إرهابي منشأه تعاون مثلث سعودي أميركي «إسرائيلي»،
وخرج عن السيطرة ،وبين إسالم المقاومين وهو عدو كامل للمثلث نفسه.
خرجت فلسطين من القفص وصارت المقاومة هي الرقم الصعب.
منذ حرب تموز  2006بدأ أفول زعامة المملكة مع تغطيتها ومساندتها علنا ً للحرب.
حرب سورية كانت الفاصلة.
من اليمن إلى البحرين السعودية محاصرة.
المملكة تلبس ثوبا ً أكبر منها للداخل والخارج.
نموذج جديد للممالك سيبدأ من البحرين.
انتظر األميركي موت الملك لبدء المرحلة الجديدة.
ماتت المملكة.

التعليق السياسي

} بشير العدل*
لم تكن جماعة اإلخوان المسلمين صادقة يوماً،
طيلة السنوات التي صدع قادتها فيها رؤوسنا بأنها
جماعة دعوية ال تحتكر الدين لنفسها.
فقد جاءت ممارسات الجماعة ،والتي ظهرت خالل
فترة توليها حكم بالدي مصر ،وكانت أكثر وضوحا ً
بعد قيام الشعب بإرادته المنفردة بخلع مرسي
من الحكم ،بعد أن خرج إلى ميادين الجمهورية
بالماليين معلنا ً رفضه لحكم الجماعة ،حيث ظهر
ما كانت تخفيه الجماعة تحت عباءة الدين ،وظهر
وجهها الحقيقي الذي لم تكن لها لتظهره ،لوال أنها
استشعرت الخطر ال��ذي يهددها ويعيد النظر في
مستقبلها ،ما بين الفناء ،أو البقاء المحظور شعبيا ً
على األق ّل ،خاصة في ظ ّل حالة اإلرهاب التي أعلنتها
الجماعة ض ّد الشعب والدولة معاً.
في أثناء حكم اإلخوان كشفت الجماعة وممثلها
في قصر الرئاسة المخلوع المتهم محمد مرسي ،عن
حقيقة نظام الحكم الذي سعت الجماعة إلى إرسائه،

وقد خيّب الله مسعاها ،ف��أرادت أن تؤصل له في
البالد ،وأرسلت برسائل عدة إلى الشعب ،مفادها أنّ
بالدي مصر ال يمكن لها إال أن تدار باألمر المباشر،
الذي ال جدال فيه وال نقاش ،وتعاملت مع الشعب
بنفس منطق تعاملها مع مرشدها العام ،الذي يجب
أن يقدم له األعضاء يمين الوالء والطاعة ،محذرة من
أنّ الخروج عليه هو خروج على اإلسالم ،يستوجب
التعامل معه وفقا ً لمنطقها.
فكان نظام حكم اإلخوان قائم على أنّ مرسي هو
صاحب القرار ،الذي ال يحتمل المراجعة أو التأويل،
وال حق للشعب في مناقشته ،أو االعتراض عليه،
إعماال ً لمصلحة الجماعة ،وليس لمصلحة الشعب.
أرادت الجماعة أن تجعل من الشعب المصري،
أعضاء فيها باألمر المباشر ،وأرادت أن تجعل من
الصوت االنتخابي للمواطن المصري ،عضوية
إجبارية في الجماعة ،وأن مرسي هو المرشد العام
للجماعة بعد ض ّم المصريين اليها ،ونسيت الجماعة
ومرشدها ،أنّ الشعب المصري هو صاحب السلطة
ومصدرها عمالً وليس قوالً ،وأنّ مرسي بحكمه كشف

مزيدا ً عن أنّ جماعة اإلخوان أكثر ديكتاتورية من أي
نظام حكم ورد على مصر قبلها.
وقد أك��دت الجماعة على المعاني السابقة في
اعتصامها في ميداني رابعة العدوية والنهضة،
وتعاملت مع الشعب الرافض لها ولنظام حكمها
بانهم «خوارج» على الجماعة بل على الدين ذاته،
وأنهم خرجوا على مبدأ السمع والطاعة لمرشد
البالد ،محمد مرسي ،ولذلك يجب في نظرها قتالهم
ومن ساندهم على الخروج على مبدأ السمع والطاعة
للرئيس ،ويقصدون في ذلك الجيش الذي هو في
األساس الدرع الواقي للشعب ،ض ّد أي هجوم عليه
سواء من الداخل او الخارج.
فكانت دعوة قادة الجماعة في رابعة والنهضة،
بوجوب قتال الشعب وض���رورة التمسك بوالية
يفسر أسباب
المرشد محمد مرسي عليه ،وهو ما
ّ
ترديدهم بأنهم ظلوا متمسكين حتى وقت قريب
بترداد حديث العودة الى الشرعية ،ألنهم يرون ،وقد
عميت أبصارهم ،أنّ ذهاب مرسي إلى غير رجعة،
يعني ذهاب الدين ،فحلّلت قتال الشعب وبث الرعب

في نفوس المواطنين ،وتعطيل حياتهم ،ومحاربة
جيشهم ،ووصفه بما ليس فيه ،واعتبار ك� ّل من
يخرج على خطأها وممارساتها الالدينية بأنه خائن
عميل انقالبي.
كذلك المظاهر التي ب��دت بها الجماعة داخ��ل
االعتصامات ،من انتهاك لحقوق الطفل ،واإلنسان
ع��م��وم�اً ،وال��م��رأة ،وح��رم��ات المساجد ،يؤكد أنّ
الجماعة لم تكن يوما ً جماعة دينية ،ألنّ ك ّل مظاهر
ممارساتها ال عالقة لها بالدين ،وتؤكد أيضا أنّ
تظاهراتها التي تخرج بها حتى اآلن ليست سلمية،
وأنّ اإلخوان قالوا صدقا ً بعد تأخير ،بعد أن تسلحت
ض ّد الشعب وإرادته حتى ولو كان بالرمل والزلط
من دون السالح الحي ،وأنها قدمت نفسها هذه
المرة وبشكل صادق بأنها جماعة إرهاب وتضليل،
أساءت الى الدين قبل الدولة.
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