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  مارك بودِن

  :فن التعذيب األسود
  احملقق اإلسرائيلي كوبي

[.......]  
إذا كــــان ثمــــة من نموذج أمثــــل للمحقق احلــــديــــث، فهو ميخــــائيــــل كوبي. إنــــه كبير 

بة يمتلك أوســع جتر الشــاباك، ولعلهاحملققين الســابق يف جهاز األمن العام اإلســرائيلي، 
يف العــامل يف التحقيق مع الســـــــــــجنــاء العرب املعــادين، وبعضـــــــــــهم إرهــابيون معروفون 

ال ســـــــــــبيــل إىل العبور فوق حقــدهم على "ومتــدينون متعصـــــــــــبون، رجــال، على حــد قولــه، 
له عينان زرقاوان يف وجه ملتو: وقد أمضى الزمن، أمهر رسامي الكاريكاتور،  "اليهود.

ثر من ســـــــــــتين عاماً من العمل فيه، إىل أن أنتج وجهاً مســـــــــــمرّاً، عميق اخلطوط، مقعراً أك
بصـــــــورة طبيعية. أنفه الكبير كســـــــر مرتين، وهو ينتهي اليوم إىل يمين مكانه األصـــــــلي، 
مضـــــفياً عليه منظراً منحرفاً عن املركز باملعنى احلريف للكلمة. كما أن حكمته منحرفة 

كوبي أُعطي نظرة ملتوية إىل الطبيعة البشــــرية. فقد أمضــــى عقوداً قليالً عن املركز، ألن 
من الزمن يجري التجــارب على الكــائنــات البشـــــــــــريــة املســـــــــــجونــة، يتملقهــا، ويخــادعهــا، 
ويؤذيها، ويهددها، ويتجســــس عليها، ويزيد يف الضــــغط عليها باطراد، متحرياً الشــــقوق 

  .عند الدرزات
، على مســـافة قريبة بالســـيارة شـــمايل قابلت كوبي يف منزله على شـــاطئ عســـقالن

احلدود مع قطاع غزة، حيث عمل يف ســــــــــجونها طوال القســــــــــم األكبر من حياته العملية. 
وهو يتمتع برفاهية التقاعد من منصــــــبه يف الشــــــاباك اآلن، وقد أصــــــبح جَداً ثالث مرة، 

ء التي اويعمل يف دائرة التفتيش وتعزيز الصـــحة العامة يف البلدية. ثمة كثير من األشـــي
ال يزال يفتقر إىل حرية التكلم يف شأنها، لكنه يستمتع بالتكلم على أساليبه. وهو فخور 
بمهاراته، ومنها القدرة على تكلم العربية بقدر من الطالقة يمكنه من اعتماد عدد كثير 
من اللهجــات احملليــة. وكــان كوبي جــاء إىل مهنتــه عبر حبــه للغــة. فقــد نشــــــــــــأ على تكلم 

الييديشـــــــية، والعربية، ودرس العربية يف الثانوية، عامالً على إتقان لهجاتها العبرية، و
وعباراتها املألوفة. يتمتع بمهارة خاصـــــة يف قراءة اللغة اجلســـــدية وتعابير الوجه عند 
ســـجنائه، ويف حتســـس الكذب. وهو ممثل بارع يســـتطيع أن يصـــادق الســـجين أو يخيفه، 

. وإذ يمزج كوبي هــــذه على التنــــاوب، وذلــــك عبر تقليــــب قطعــــة ن قود معــــدنيــــة أحيــــانــــاً
املهارات باحليل التي تعلمها على مر الزمن للتالعب بالناس، فهو ال يكتفي بالتحقيق 

                                                            
  مراسل جملة The Atlantic Monthlyومؤلف لستة كتب ،.  
  76: املصدر.-(October 2003), pp. 62 The Atlantic Monthly 

 .واملادة املدرجة هنا مقتطفة من مقال أوسع يتناول موضوع التعذيب يف أماكن متعددة من العامل  
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  .مع سجنائه، بل يقوم أيضاً بتنسيق استسالمهم العاطفي
يُعتبر كوبي والوحـــــدة التي كـــــان يرئســـــــــــهـــــا، يف نظر كثيرين، ومنهم كثر داخـــــل 

. فاألال عيب التي كانوا يقومون بها، والتكتيكات التي كانوا يســتخدمونها إســرائيل، عاراً
. من الصــــــــــعب أن يتخيل املرء هذا اجلَد  تعتبر الإنســــــــــانية، وال شــــــــــرعية، وشــــــــــريرة تماماً
اللطيف رئيساً لوحدة يتهمها النقاد بأنها وحشية؛ لكن اجلاذبية كانت، وال تزال، مهمة 

ما كانت أهم. ويقول كوبي أنه مل يســـــــــــتخدم ورب -		للتحقيق بقدر الفظاظة أو الوحشـــــــــــية
  .القوة البتزاز املعلومات من سجنائه إالّ نادراً، إذ كانت غير ضرورية يف معظم احلاالت

قد يكونون أبطاالً يف "، بحســــب قول كوبي، "الناس يتغيرون حين يدخلون الســــجن"
من اجملهول. اخلارج، لكنهم يتغيرون داخل السجن. األوضاع خمتلفة. والناس يخافون 

فهم يخافون من التعذيب، ومن الســـــــــــجن مدة طويلة. حاول أن تتخيل كيف يكون حالك 
إذا جلســـت وعلى رأســـك غطاء مدة أربع ســـاعات، وأنت جائع، ومتعب، وخائف، ومعزول 

 -  قد يحدث أي شيءعندما يعتقد السجين أن  "عن كل شيء، وال فكرة لديك عما يجري.
يســـــتطيع احملقق أن يمضـــــي  -  املؤبد، حتى اضـــــطهاد أحبائهالتعذيب، اإلعدام، الســـــجن 

  .يف عمله
ويذهب كوبي إىل أن كل واحد تقريباً حتت الضــــغط يتطلع، أوالً وقبل كل شــــيء، إىل 

. واألكثر من هذا أن عدداً كثيراً من مكونات هوية رجل ما، يعتمد على أوضاعه. 1الرقم 
بابياً يف أثناء االحتجاز. فالعزلة ومهما يكن قبل االعتقال، يصـــــــــبح شـــــــــعوره بذاته ضـــــــــ

واخلوف واحلرمــــــان جتبر املرء على التراجع، وعلى تغيير وجهتــــــه وإعــــــادة ترتيــــــب 
) 1أولويــاتــه. وتتراتــب األولويــات حتــت الضـــــــــــغط على النحو التــايل عنــد معظم النــاس: 

)األصـــــــــــــدقـــاء. بعبـــارة أُخرى: حتى أكثر اإلرهـــابيين 4) العـــائلـــة؛ 3اجلمـــاعـــة؛ ) 2 الـــذات؛
لتزاماً (ما خال بعض االســـتثناءات النادرة) يتصـــرف، حين يشـــتد الضـــغط عليه اشـــتداداً ا

كافياً، بما يحفظ ويحمي نفســــه على حســــاب أي شــــخص، أو أي شــــيء آخر. يقول كوبي: 
دع عيون مئـــة أُم تـــدمع، مـــا خال أمي، لكن خير أن ‹هنـــاك قول عربي قـــديم فحواه أن "

  ."›تدمع عين أمي ال عيني أنا
. ففي أواسط العمر غالباً ما وتتحو ل األولويات حتوالً طفيفاً مع الرجال األكبر سناً

تتقدم العائلة على اجلماعة (القضـــــــــــية) لتحتل موقع الوالء الثاين يف األهمية. الرجال 
الشـــــــــــباب يميلون إجماالً إىل أن يكونوا شــــــــــــديدي االلتزام وطموحين، أّما الرجال األكبر 

لقنــاعــات الراســـــــــــخــة، والرجــال الــذين يعجــب بهم أتبــاعهم حتى الرجــال ذوو ا - ســـــــــــنــاً
فيميلون إىل أن يقــدموا أحبــابهم وواجبــاتهم العــائليــة على مــا ســـــــــــوى  -  ويقتــدون بهم

ذلــك. فــالعمر يحــث املثــاليــة، ويخفف احلميــة، ويبرِّد العنفوان. وتتراجع اجملردات أمــام 
ون أبناءهم وبناتهم، وال الحظ أن قادة حماس ال يرســـــــــــل"الزوجة، واألوالد، واألحفاد. 

  .، على حد قول كوبي"أحفادهم، ليفجروا أنفسهم
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لذلك كان رجال الصــف األول، كالشــيخ حممد، هم األســهل عرضــة لالنهيار. ويعتقد 
كوبي أن إلقـــاء القبض على زوجـــة زعيم القـــاعـــدة وأوالده واحتجـــازهم يمنح احملققين 

إىل موطن ضـــــــــــعف الســـــــــــجين معــه قوة طــاغيــة. فــاألســــــــــــاس يف التحقيق هو التوصــــــــــــل 
  .واستغالله

ويرى كوبي أن العناصـــــــــــر املكونة الثالثة األســـــــــــاســـــــــــية لهذه العملية هي: اإلعداد، 
  .والتحقيق، واملسرح

إعداد السجين للتحقيق يعني تليين عريكته. ففي احلاالت املثالية، يكون انتُزع من 
يّد، وغُطي رأســــــــه يف الصــــــــباح الباكر، وعومل بخشــــــــونة، وقُ - كالشــــــــيخ حممد - رقاده

 ،( بغماء (من ذلك أن اســـــــــتخدام كيس خشـــــــــن، وســـــــــخ، كريه الرائحة يفي بالغرض تماماً
ويوضـــــــــــع يف حال انتظار غير مريحة، كأن يكون عارياً يف غرفة باردة، رطبة، مكرهاً 
على الوقوف أو اجللوس يف وضــــــع غير مريح. ومن املمكن أن يُترك مســــــتيقظاً عدة أيام 

الً، ســــــيئ التغذية. ومن ذلك أيضــــــاً جعله غير عارف أين هو، ويف أي قبل التحقيق، معزو
وقت من اليوم هو، وما طول املدة التي مضـــــــت على احتجازه وألي مدة ســـــــيحتجز. وإذا 
كان جريحاً، كما كان أبو زبيدة، من املمكن حجب املســـــــــــكنات عنه؛ فالتســـــــــــبب باألمل 

  .شيء، ورفض تسكينه شيء آخر
مال فلســـــطيني، يعرف األســـــلوب حق املعرفة. إنه رجل موســـــى خوري، وهو رجل أع

نحيل يف الرابعة والثالثين من عمره، ذو حلية ســــــــــوداء مشــــــــــذبة وشــــــــــعر خفيف، يشــــــــــعر 
باملرارة حيال االحتالل اإلســـــــــــرائيلي وجتاربه يف االعتقال. وقد تم اعتقاله والتحقيق 

  .وسبعين يوماًمعه ست مرات من جانب القوات اإلسرائيلية. واحتجز مرة مدة واحد 
وقيدت "، فيما روى موســـــى، "قُيّدت يداي خلف ظهري، وغُطي رأســـــي بكيس بطاطا"

. عرض قاعدة الكرسي عشرة سنتمترات، وطولها عشرون  ساقاي إىل كرسي صغير جداً
. أمّا ظهر الكرســي فعشــرة ســنتمترات بعشــرة. وهو مصــنوع من اخلشــب الصــلب.  ســنتمتراً

لقائمتين اخللفيتين، ولذا فإنك مرغم على االنزالق فيه قائمتاه األماميتان أقصـــــــــر من ا
إىل األمام، مع بقاء يديك مقيدتين إىل ظهره. أمّا إذا جلســــت منتصــــباً فإن ظهر الكرســــي 
ينغرز يف إليتك، وإذا انزلقت إىل األمام تكون مكرهاً على البقاء معلقاً بيديك. هذا مؤمل. 

وكان  "أن تكون صـــــــــــحت مطالباً بذلك مئة مرة. وهم ال يأخذونك إىل بيت اخلالء إالّ بعد
أفكــارك تروح وجتيء ذهــابــًا "يفكر يف شـــــــــــيء واحــد: كيف يمكن إيقــاف هــذه املعــاملــة؟ 

  ."وإياباً، وال تستطيع أن حتتفظ بمجرى سوي ألفكارك
إعداد احملقق يعني تســــليحه مســــبقاً بكل قصــــاصــــة معلومات عن ســــجينه. وتقترح 

ســـميك يف حال ندرة  "ملف وهمي"يش األميركي، إعداد كتب التحقيق، التي وضـــعها اجل
املعلومات عن الســجين، وذلك جلعل احملقق يبدو عارفاً بأكثر مما يعرف. فال شــيء يهز 
األسير أكثر من مواجهته بوقائع كان يظنها جمهولة أو سرية. وهذا يجعل احملقق يبدو 
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لرجل بأهميته، ويتوانى عن قوياً وحميطاً بكثير من املعلومات. عندها ينجرح شــــــــــعور ا
الكذب ألنه يعتقد أنه ربما تعرض النكشـــــــــــاف كذبه. هناك كثير من الطرق الســـــــــــتخدام 

التي جمعــت بواســـــــــــطــة التحريــات امليــدانيــة التقليــديــة، أو  -  قصـــــــــــــاصـــــــــــــات املعلومــات
من جانب احملقق املاهر بما يمكنه من النفاذ إىل  -  بالتحقيق مع شـــــــــــركاء الســـــــــــجين

لقصــاصــات قد تكون بســيطة، كمعرفة أســماء أقارب الرجل أو أســماء شــيء جديد. وهذه ا
شـــــــــركائه األســـــــــاســـــــــيين، واســـــــــم خليلته، أو كلمة أو عبارة ذات داللة خاصـــــــــة جلماعته. 
فالكشـــف عن تفصـــيالت مميزة يخفف ســـرية جماعة ســـرية، ســـواء أكانت نادياً، أم خلية 

فرد يشــــعر بأنه مميز وذو إرهابية، أم وحدة عســــكرية. فااللتحاق بجماعة كهذه يجعل ال
شـــــأن ومتفوق، ويســـــبغ مزيداً من املعنى على أكثر أنشـــــطته إغراقاً يف العادية. واحملقق 
الذي يفلح يف النفاذ إىل هذه اجلماعة الســــــرية، ويطّلع على لغتها املشــــــتركة، وثقافتها، 
وتاريخها، وأعرافها، وخططها، ونظامها التفصــيلي، يســتطيع أن يضــعف ســطوتها حتى 

لى أرســـــــــــخ املؤمنين بهـــــا. فـــــاالرتيـــــاب من أن يكون أحـــــد الرفـــــاق الثقـــــات قـــــد خـــــان ع
ينسف الشعور بالشراكة يف الغاية السرية واملصير.  - أو خان األسير نفسه -  اجلماعة

ففي اســـــتطاعة احملقق املاهر، املســـــلح ببعض التفصـــــيالت اجلوهرية، أن يجعل األســـــير 
كتمانها. فالتأمل من أجل احلفاظ على سر من يشك يف قيمة املعلومات التي صمم على 

األســــــرار شــــــيء، واحلرص على التمســــــك بســــــر قد فشــــــا شــــــيء آخر. هكذا يتوصــــــل احملقق 
  .املطلع إىل اختراق دفاعات جماعة ما

يعتقد كوبي أن أهم مهارة يتقنها احملقق هي معرفة لغة الســـــجين. إذ إن العمل من 
حوال. فاللغة هي يف أســـــــاس كل الصـــــــالت خالل مترجمين شـــــــر ال بد منه يف أحســـــــن األ

 "حمــــاس"االجتمــــاعيــــة، وهي تقوم بــــدور جوهري يف اجلمــــاعــــات الســـــــــــريــــة، كحركتيْ 
. واالشــتراك يف مصــطلح موحد، أو يف خمتصــرات لغوية، يســاعد على تماســك "القاعدة"و

  .اجلماعة
أحــاول أن أوهم الســـــــــــجين بــأنني أســـــــــــتخــدم لغتــه األم خيراً منــه، فال "يقول كوبي: 

تختلف لهجتي عن لهجتــــه، وال أرتكــــب أخطــــاء يف التركيــــب النحوي. أخــــاطبــــه مثلمــــا 
يخاطبه أفضـــــــــل أصـــــــــدقائه. فقد أســـــــــأله ســـــــــؤاالً عن كيفية اســـــــــتخدام كلمة أو عبارة يف 

  ."ثقافته، ثم أبرهن له أنني أعرف عنها أكثر مما يعرف هو، وهذا يحرجه كثيراً
حقق الســـــــريع من كالمه لفرز الوقائع عندما يبدأ الســـــــجين الكالم، يجب القيام بالت

عن االختالقــات، بحيــث يعرف احملقق هــل يميــل الســـــــــــجين إىل التعــاون أم إىل التهرب، 
ويتمكن من التجاوب معه على النحو املناســـــــب. وينبغي جللســـــــات التحقيق أن تخضـــــــع 
للمراقبــة الوثيقــة (كثير من الغرف املصـــــــــــممــة لــذلــك يحتوي على مرايــا شـــــــــــفــافــة)، ويف 

التحقيق اجليـــدة اإلدارة يمكن أحيـــانـــاً التحقق من كالم الســـــــــــجين قبـــل انتهـــاء  وحـــدات
جلســــــــــة التحقيق. فانكشــــــــــاف أكاذيبه بهذه الســــــــــرعة يبرهن له عدم جدوى التالعب مع 
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احملقق، ويعزز قبضــــة هذا األخير، ويربك الســــجين ويشــــعره بالعار. وعندما يتم التحقق 
ى مزيد من املعلومات، ويفتح ســـــبالً جديدة من املعلومات، يســـــتطيع احملقق أن يركز عل

  .لالستكشاف
املتطرفون الدينيون هم أصـــــــــــعب احلاالت. فهم ينغلقون يف جمالهم الشـــــــــــخصـــــــــــي 
اخلاص، ويقومون بنوع من التنويم املغناطيســـــــــــي ألنفســـــــــــهم. إنهم يف العادة مثقفون 

عيش، جيــداً، وأوضـــــــــــــاعهم املــاليــة والعــاطفيــة منظمــة. وهم يميلون إىل تعوّد شـــــــــــظف ال
وينظرون بــازدراء إىل غير املؤمنين. هم يف العــادة أقويــاء بــدنيــاً وذهنيــاً، وال يتــأثرون 

الســــــــلبية املتاحة يف الســــــــجن.  ال باحلوافز اإليجابية وال باحلوافز -  املادية باألشــــــــياء
ويف أكثر األحيان تتقدم عدالة قضــــيتهم على كل االعتبارات األُخرى، بحيث يمكنهم أن 

شيء، كالكذب والغش والسرقة واخليانة والقتل من دون ندم. ومع ذلك ففي يرتكبوا أي 
ظـــل القســـــــــــوة الكـــافيـــة، على حـــد قول كوبي، ينهـــار معظم الرجـــال، وإن كـــانوا من هـــذا 

  .معظمهم ال كلهم. فبعضهم ال يمكن حمله على االنهيار - الصنف
دتَ عدوانية لكن يف بعض احلاالت كلما ازد"، بحســــــــــــب ما يقول، "إنهم قلة قليلة"

ازداد هؤالء الرجال انســحاباً إىل عاملهم اخلاص، حتى ال يعود يف اســتطاعتك أن تصــل 
  ."إليهم

يزعم موسى خوري، رجل األعمال الفلسطيني الذي تم التحقيق معه ست مرات، أنه 
مل يبح بشيء قط إىل سجانيه. ليس لدى كوبي أية معرفة عن حالة موسى خوري، لكنه 

إذا قال لك رجل أنه كان معتقالً لدى "املاكرة العليمة باألمور ويقول:  يبتســــم ابتســــامته
قواتنـا ومل يتعـاون قط، ففي إمكـانـك املراهنـة على أنـه يكـذب. إذ إنـه يف بعض احلـاالت 
تعــاون معنــا رجــال مشـــــــــــهورون جــداً بصـــــــــــالبتهم أعظم التعــاون عنــدمــا كــانوا يف قيــد 

  ."االعتقال
 Kubark)" دليل كوبارك"ية. ويفصّل والتحقيق يتسم بسمة مسرحية طاغ

Manual) ًإعداد املسرح تفصيالً خاصا:  
يجـــب أن تكون غرفـــة التحقيق خـــاليـــة من كـــل عوامـــل اإللهـــاء. فـــألوان احليطـــان، 
والسقف، والبسط، واألثاث، يجب أالّ تكون جمفِّلة. كما يجب أالّ يكون هناك صور، أو أن 

أّما هل يجب أن يشـــــــــــتمل األثاث على مكتب  تكون مفتقرة إىل البريق يف حال وجودها.
أم ال، فــأمر ال يتوقف على راحــة احملقق وإنمــا على مــا يُتوقَّع من ردة فعــل الشـــــــــــخص 
حيال تداعيات التفوق والشـــــــكليات. وربما من األفضـــــــل أن يكون هناك طاولة بســـــــيطة. 

يق حقويفضــل أحياناً اســتخدام مقعد حمشــو حشــواً مفرطاً جللوس الشــخص الذي يتم الت
معه بدالً من مقعد خشـــــــبي مســـــــتقيم الظهر، ألنه إذا ما أكره على الوقوف مدة طويلة، أو 
إذا ما حرم، بأية صورة من الصور، الراحة اجلسدية، فإن التفاوت يتكثف ويسبب مزيداً 

  .من االرتباك
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موصـــياً باســـتعمال اإلضـــاءة التي تســـطع يف وجه الســـجين، وتبقي  "الدليل"ويتابع 
الظــل. يجــب أالّ يكون هنــاك هــاتف، أو أيــة طريقــة أُخرى لالتصــــــــــــال بمن هم  احملقق يف

خارج الغرفة، وذلك لتعزيز التركيز وشــعور الســجين بالعزلة. ويف خبرة كوبي، كان يتم 
أحياناً االســـتعانة بمســـاعدين يمثلون بصـــوت مرتفع جلســـة تعذيب أو ضـــرب يف الغرفة 

، على حد (CIA) االســـــــــــتخبارات املركزيةاجملاورة. ويف تدريبات التحقيق يف وكالة 
قول بيــل واغنر، وهو عميــل متقــاعــد، كــان يوصـــــــــــى بتنفيــذ عمليــات إعــدام مزيفــة خــارج 

  .غرفة التحقيق
واحملقق اجليد رجل خمادع. ومن حيل كوبي: املشــــــي يف رواق حُشــــــر فيه عشــــــرون 
معتقالً جدداً، مغممي الرؤوس وغير مرتاحين وجياعاً وخائفين، ممن ســـــــــــيتم التحقيق 

وحتى لو مل ترتفع أي يد  "حسناً، من يريد أن يتعاون معي؟"معهم، ويصيح بصوت آمر: 
حســـــــــــنــاً، ثمــانيــة "ال مغممي الرؤوس قــائالً: أو ارتفعــت يــد واحــدة، يخــاطــب هؤالء الرجــ

ذلـــك بـــأن االعتقـــاد أن اآلخرين  "منكم. ســـــــــــــأبـــدأ بـــك، وســـــــــــيكون على البـــاقين االنتظـــار.
اسـتسـلموا يسـهّل على املرء أن يسـتسـلم أيضـاً. وغالباً ما كان كثيرون من هؤالء الرجال 

نيــة، وهم احملشـــــــــــورين يف الرواق يتعــاونون بعــد هــذه اخلــدعــة. البشـــــــــــر حيوانــات قطعــا
  .يفضلون السير مع التيار، وال سيما عندما يكون التحرك يف االجتاه املعاكس قاسياً

يف إحدى احلاالت تلقى كوبي معلومات توحي بأن رجلين ممن كان يحقق معهم 
هما عضـــــــــــوان ســـــــــــرّيان يف خلية إرهابية، ومطلعان على هجوم وشـــــــــــيك. كانا رجلين 

ما أو الضــــــــــغط عليهما، ومل يكن أي منهما صــــــــــلبين، مزارعين ريفيين، يصــــــــــعب تخويفه
حتى اآلن قد أقر بشـــــــــــيء جرّاء التحقيق. وكان كوبي اشـــــــــــتغل بهما كالً على حدة طوال 
ســـاعات. وكان مع كل منهما يبدأ بطرح أســـئلة ودودة، ثم يتزايد غضـــبه متهماً الســـجين 

ثم  بإخفاء شــــــــــيء ما. كان يصــــــــــفعه، ويدفعه أرضــــــــــاً عن مقعده، ويُجلس احلراس عليه،
يتدخل ليبعدهم عنه. ثم يُجلس الســـــــــــجين ثانية على مقعد ويقدم له ســـــــــــيجارة، ملطفًا 

، على حــد قول كوبي. ومل "دعــه يرى الفــارق بين املنــاخين، املعــادي والودود"األجواء. 
  .يتزحزح أي من الرجلين

أخيراً نصــــــب كوبي حبائله. أخبر أحد الرجلين بأن التحقيق معه انتهى. أمّا شــــــريك 
سنفرج "ل، فكان ال يزال مغمم الرأس وجالساً يف الرواق خارج الغرفة. قال كوبي: الرج

عنك. وقد سررنا بتعاونك. لكن عليك أوالً أن تسدي إيلّ خدمة. سأطرح عليك سلسلة من 
ــــــــ بصوت مرتفع وواضح من أجل  ›نعم‹  األسئلة، جمرد شكليات، وأريد منك أن جتيبني بـ

ىل درجــة تمكن الرجــل املغمم الرأس، اجلــالس يف ثم وبصـــــــــــوت عــال إ "آلــة التســـــــــــجيــل.
الرواق، من أن يســــمعه، لكن بصــــوت ناعم إىل درجة ال يســــتطيع معها أن يفقه تماماً ما 
يقال، قرأ كوبي قائمة طويلة من األسئلة، تتناول اسم السجين، وسنه، ووضعه العائلي، 

ين ســــؤال وآخر، بانتظام، وتاريخ اعتقاله، وطول مدة االعتقال، وما إىل ذلك. ويَفْصــــل ب
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واضـــحة ومتعاونة من جانب الســـجين. وكانت اخلدعة كافية إلقناع الرجل اآلخر  "نعم"
  .بأن صديقه استسلم

 : ما عدت بحاجة إىل التحقيق "صـــــــــــرف كوبي الرجل األول واســـــــــــتدعى الثاين قائالً
 بأنوقدم له سيجارة ووجبة طعام جيدة، وأخبره  "معك، فقد اعترف صديقك بكل شيء.

املعلومات التي قدمها صاحبه تكفل بقاءه هو وصاحبه يف السجن مدى احلياة، إالّ إذا 
وافق السجين الثاين على أن يقدم له شيئاً، أي شيء يمكن أن يحمل احملكمة على منحه 
أســـــــــباباً تخفيفية. وإذ كان مقتنعاً بأن رفيقه خانه، تصـــــــــرف الســـــــــجين الثاين بســـــــــرعة 

ا كنـت تريـد إنقـاذ حيـاة اإلســـــــــــرائيليين إذهـب حـاالً، فقـد توجـه إذ"إلنقـاذ نفســــــــــــه. فقـال: 
رفــاقي يف ســـــــــــيــارة إىل يشـــــــــــيفــا نحــاليم [وهي مــدرســــــــــــة دينيــة]. وهم ينوون اختطــاف 

  .وقد عُثر على الرجال يف إيرز، وأُحبطت العملية "جمموعة من الطالب...
طرح  ثمــة طرق أُخرى إلبقــاء الســـــــــــجين يف حــال االرتبــاك واختالل التوازن، منهــا

األسـئلة بسـرعة، بحيث تقاطع أجوبته يف منتصـف اجلملة، وتطرح األسـئلة نفسـها مراراً 
لتي ، ا"الصـــــمت"تقنية  "دليل كوبارك"وتكراراً بترتيب خمتلف، مع اســـــتعمال ما يســـــميه 

قول أي شــــــــــيء للســــــــــجين، وإنما يكتفي بالتحديق يف عينيه، "يمتنع احملقق خاللها من 
ل أن يفعل ذلك مع  يل إجبار الســجين على حتو "الدليل"وينصــح  "ابتســامة خفيفة.ويفضــَّ

وهذا أمر يوقع الســـــــــــجين يف االضـــــــــــطراب، ويبدأ بتغيير جلســـــــــــته يف املقعد، "نظره أوالً؛ 
ويلف ســـــــــاقاً على ســـــــــاق ثم يغير وضـــــــــعهما، ويشـــــــــيح بنظره بعيداً عن احملقق. وعندما 

ذلك طارحاً أســئلة توحي يصــبح احملقق على اســتعداد لقطع الصــمت، يجوز له أن يقوم ب
لقد خططت لهذه العملية منذ زمن بعيد، أليس كذلك؟ هل كانت ‹برباطة جأش، من نوع: 

  "›العملية من بنات أفكارك؟
  ."أليس يف بالد العجائب"ثم تأتي 

، أو تقنيــة اإلربــاك، هو إربــاك توقعــات "أليس يف بالد العجــائــب"الهــدف من 
املكتسبة... وتقنية اإلرباك مصممة الشخص اخلاضع للتحقيق وردات فعله 

ال لطمس ما هو مألوف فحســــــــــــب، بل أيضــــــــــــاً لالســـــــــــتعاضــــــــــــة عنه بما هو 
مســــتهجن... من ذلك طرح ســــؤالين أو أكثر يف الوقت نفســــه. ويف هذه احلالة 
ال تتالءم لهجة احملقق، وال طبقة صوته، وال علو درجته، مع أهمية األسئلة. 

لة واألجوبة، وال تكون األســـئلة نفســـها وال يســـمح بتصـــور أي نمط من األســـئ
  .مترابطة منطقياً بعضها ببعض

ال "إىل أن هذه التقنية إذا ما اتبعت بأناة، فإن الســـــــجين ســـــــيبدأ الكالم،  "الدليل"ويذهب 
  ."لشيء إالّ إليقاف سيل الثرثرة الذي يحاصره

د ح، الذي يصـــبح فيه أ"الشـــرطي الطيب/الشـــرطي الشـــرير"وأشـــهر األســـاليب أســـلوب 
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احملققين مضـــــطهِداً للســـــجين واآلخر صـــــديقه. واألقل شـــــهرة من هذا األســـــلوب هو تقنية 
 دليل"، التي ال تقل فعالية، أو (كما يســـــــــــميها "أنا فوق/أنا حتت"، أو "عزة النفس واألنا"

 "تأنا حت"، التي ينطوي فيها "ســـــبينوزا ومورتيمر ســـــنيرد"األكثر ادعاء) تقنية  "كوبارك
ســـــــــــئلة يعلم احملقق أن الســـــــــــجين ال يســـــــــــتطيع أن يجيب عنها. ويوبَّخ على تكرار طرح أ

) ويتهم "كيف يمكنك أن جتهل اإلجابة عن هذا الســـــــؤال؟"الســـــــجين، أو يهدد باســـــــتمرار (
بالتكتم، إىل أن يطرح عليه يف نهاية املطاف ســـؤال ســـهل يســـتطيع اإلجابة عنه. ويقول 

هذا يبدو مســتغرباً اآلن، لكنني كنت أعرف أن "أســير حرب أميركي أخضــع لهذه التقنية: 
  ."ممتناً حقاً لهم عندما انتقلوا إىل موضوع أعرف عنه شيئاً

وقد حاول علماء النفس العاملون مع وكالة االســـــــتخبارات املركزية وضـــــــع نظرية 
ية. متدرج للشخص "انتكاص"وهي أن الطرق اإلكراهية تسبب عملية  -  تتعلق بالتحقيق

مقنعة. فالتحقيق إنما يحشر اإلنسان يف الزاوية؛ يُكرِه السجين  لكن هذه النظرية ليست
  .على القيام بخيارات صعبة، ويلوّح له بطرق وهمية للفرار

احملقق احلاذق يعرف أية مقاربة توافق ســجينه؛ وكما يســتعمل الضــغط بحذق فهو 
ي ب اجلوهريفتح باستمرار طرق الفرار أو اإلطالق هذه. وهذا يعني أن يتفهم تماماً السب

. وإن كان اخلوف  الذي يمنع الســجين من التعاون. فإن كانت األنا، فهذا يســتلزم أســلوباً
من االنتقام أو من التورط يف مزيد من املشـــــــــكالت، فإن أســـــــــلوباً آخر قد يكون أفضـــــــــل. 
ومن أهم احلوافز التي تدعو معظم األســـــــــــرى إىل التكتم عزة النفس، بكل بســــــــــــاطة. فهم 

لتهم، ال يف انتمائهم أو قناعاتهم فحسب. والسماح للسجين بأن ينقذ يُمتحنون يف رجو
ماء وجهه يخفض تكلفة االنهيار. ولذا كان احلري باحملقق احلاذق أن يقدم تســــويغات 
معقولة لالنهيار: منها أن اآلخرين اســــــتســــــلموا، أو أن املعلومة باتت معروفة. والعقاقير 

ذا اجملال. فإذا تيقن السجين أن عقاراً معيناً، إذا ما أعطيت للسجين بعلمه مسعفة يف ه
جترده من املقاومة تخلى عن التكتم. ال يمكن ألحد أن يحاســــبه على  "حقنة احلقيقة"أو 

إىل أن  MKULTRA االنهيار. وقد توصـــــــــــلت دراســـــــــــة مدرجة يف كتاب جورج أندروز
كان فعاالً كفعالية عقار  -  وهو جمرد حبة ال حتتوي شـــــــــيئاً غير الســـــــــكر -  البالســـــــــيبو

  .من احلاالت 50حقيقي بنسبة تصل إىل 
كان كوبي يرصـــــــف خدائعه بعضـــــــها فوق بعض حتى تصـــــــل إىل ســـــــماكة ال يعرف 
معها ســــــــجناؤه متى ينتهي التحقيق معهم. بعد التحقيق كان الســــــــجناء يمضــــــــون عادة 

نصــــــــت بعض الوقت يف ســــــــجن نظامي. وكان اإلســــــــرائيليون ركّبوا يف الســــــــجن أجهزة ت
معـــه خفيـــة، لكن غير مموهـــة إىل ذلـــك احلـــد الـــذي يصـــــــــــعـــب معـــه  تبـــدومموهـــة إىل حـــد 

اكتشــــــــــــافهـا. وبهـذه الطريقـة كـان الســـــــــــجنـاء يُحْمَلون على االعتقـاد أن يف بعض أنحـاء 
الســـــــجن أجهزة تنصـــــــت. بينما الواقع أن هذه األجهزة كانت مزروعة يف أرجاء الســـــــجن 

اديث التي تدور بين السجناء يف أي مكان من كافة. كان من املمكن التجسس على األح
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الســـــــــــجن، وكانت تخضـــــــــــع للمراقبة املكثفة بحيث باتت مصــــــــــــدراً نفيســــــــــــاً للمعلومات. 
فالسجناء الذين كانوا يتوصلون إىل الصمود يف وجه أعتى التحقيقات، كثيراً ما كانوا 

  .يتخلون عن احلذر عند حمادثة رفقائهم يف السجن
عترافـــات غير املقصـــــــــــودة كـــان كوبي يلعـــب ورقـــة أُخرى. ومن أجـــل تعزيز هـــذه اال

فعندما يُرَسل السجين الذي تم التحقيق معه إىل السجن العام، بعد أسابيع من التحقيق 
املرهق، كان يُســـــــتقبَل يف األحضـــــــان من زمالء فلســـــــطينيين، يصـــــــادقونه ويثنون على 

ل، ويُكرَّم دلـــَّ . لكن مـــا كـــان يجهلـــه هـــذا حتملـــه التحقيق. كـــان يعـــامـــل كبطـــل؛ يُطعَم، ويـــُ
  .السجين هو أن هؤالء الزمالء اجلدد إنما كانوا يعملون ملصلحة كوبي

. وهم فلســـــــــــطينيون مُنحوا حافزاً، كفرصـــــــــــة "العصـــــــــــافير"كوبي يطلق عليهم اســـــــــــم 
الهجرة مع عائالتهم إىل بلد آخر، فوافقوا على التعاون مع الشــــــاباك. وبعد بضــــــعة أيام 

لسجين اجلديد يف صفوفهم، ميسرين له االنتقال إىل السجن، أو أسابيع من الترحيب با
من "يبدأون طرح األسئلة. فيستفسرون منه عن جلسات التحقيق معه. ثم ربما قالوا له: 

تقلـــه. أخبرنـــا،  ملاملهم جـــداً أن يعرف الـــذين يف اخلـــارج مـــا قلتـــه لإلســـــــــــرائيليين ومـــا 
حتى السجناء الذين تمكنوا  "ارج.وسنوصل املعلومات إىل الذين يحتاجون إليها يف اخل

  .من التكتم على أسرار مهمة حيال كوبي، كانوا يفشونها أمام عصافيره
 : الطريف يف األمر أن وجود هؤالء العصـــــــــــــافير بــات "ويعلق كوبي على ذلــك قــائالً

معروفاً جداً، ومع ذلك ما زال هذا اجلهاز يشـــــــــتغل. فاألشـــــــــخاص يخرجون من التحقيق 
ن النظــامي ويبوحون بــأعمق أســـــــــــرارهم. ال أعرف لِمَ ال يزال هــذا ويــذهبون إىل الســـــــــــج

  .اجلهاز يشتغل، لكنه يشتغل

  ،"بيغ دادي"
  األب الكبير يف املدينة

 يعمــل معظم احملققين من دون احلريــة املمنوحــة لوكــالــة االســـــــــــتخبــارات املركزيــة
(CIA)أو ملكتــب التحقيقــات الفــدرايل ، (FBI) اإلرهــاب. ، أو للعســـــــــــكر يف احلرب على

رَط  فالشــــــرطي ملزم حيال األشــــــخاص الذين يحقق معهم بقراءة حقوقهم املدنية. والشــــــُ
قـــد  - يف هـــذه األيـــام على األقـــل - الـــذين يهـــددون املشـــــــــــتبـــه فيهم، أو يعتـــدون عليهم

يجدون أنفســـــــــــهم يف الســـــــــــجن. جيري جيورجيو، احملقق األســـــــــــطوري يف دائرة شـــــــــــرطة 
. وهو ربما كان ال يعرف  نيويورك، عمل ضـــــــــــمن هذه القواعد مدة تناهز األربعين عاماً

أســـــــــماء جميع التقنيات التي تســـــــــتعملها وكالة االســـــــــتخبارات املركزية والعســـــــــكر، لكن 
بيغ "األرجح أنه رأى معظمها يف قيد االســـــــــــتعمال. ويعمل جيورجيو، املعروف باســـــــــــم 

خــل مكتــب ، اليوم ملصـــــــــــلحــة املــدعي العــام يف مقــاطعــة نيويورك، دا"دادي يف املــدينــة
ضـــــــــــيق يشــــــــــــاركه فيه اثنان آخران يف لووَر مانهاتن. وهو رجل ضـــــــــــخم البنية، جهور 
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الصـــــــوت، أشـــــــيب الشـــــــعر، كبير البطن، واســـــــع العينين اخلضـــــــراوين الباحثتين. وهو يعد 
نحن كلنا، املنتمين إىل "ســــــــاحراً يف نظر زمالئه الســــــــابقين يف دائرة شــــــــرطة نيويورك. 

، على حـــد قول جون "ري جيورجيو يف التحقيقجيـــل معين، تخرجنـــا من مـــدرســـــــــــــة جي
  .بورجس، مفتش شرطة مانهاتن املتقاعد حديثاً

الكل يعرف طريقة الشــرطي الطيب/الشــرطي الشــرير، أليس كذلك؟ "يقول جيورجيو: 
حسناً، أنا أقوم دائماً بدور الشرطي الطيب. كما أنني ال أعمل مع شرطي شرير. ال أحتاج 

يف  يريــدأن كـــل واحـــد  - وهـــذا مهم - احلقيقـــة؟ احلقيقـــة هيإىل ذلـــك. أتريـــد أن تعرف 
أعمــاقــه أن يخبر قصـــــــــــتــه. هــذا حقيقي. مهمــا يكن ذلــك مؤذيــاً لهم، ومهمــا يكن التكتم 
أفضــــل لهم، فإنهم يريدون أن يخرجوا القصــــة من صــــدورهم. إذا كانوا يشــــعرون بأن ما 

إســـــــــــمعوا، أنا أعرف ما ‹أقدموا على فعله مبرر فهم يريدون أن يبيّنوا ذلك. أنا أقول لهم: 
فماذا تريدون أن تفعلوا يف هذا الشـــــــــــأن؟ إذا أظهرتم الندم، إذا  فعلتم وأســـــــــــتطيع إثباته.

. أقول لهم ذلك. فإذا أعطيتهم نصــــف ســــبب ›ســــاعدتموين يف ذلك فســــأتدخل ملصــــلحتكم
  ."ليفعلوا ذلك، فإنهم سيخبرونك كل شيء

أهم شــــيء هو جعلهم يتكلمون. أصــــعب املشــــتبه فيهم هم الذين يصــــمتون ويطلبون 
ويعتقد جيورجيو أنه ما إن يجعل املشـــــــــــتبه فيه يتكلم حتى يتدفق  حمامياً منذ البداية.

ســـــــــــيل الكلمات لينتهي إىل احلقيقة. من ذلك أن قاتالً أعطاه، طوعاً، يف يوم واحد ثالثة 
اعترافات؛ كل واحد منها موقع، وكل واحد منها خمتلف عن اآلخر، وكل واحد أقرب من 

  .اآلخر قليالً إىل احلقيقة
و كارلوس مارتينيز، العب كرة القدم الضخم الذي قتل يف أيار/مايو أمّا القاتل فه

خليلته تشـــــــــــيريل ماريا رايت، وألقى جثتها يف نيويورك عند الكوليزيوم املطل  1992
. وملّا كانت كثيرات من اإلناث الشـــابات، ضـــحايا جرائم "هنري هدســـون باركواي"على 

ورجيو من صــــــــــــاحب رايت. اتصــــــــــــل القتل، يقتلن بيد أصـــــــــــحابهن الذكور فقد انطلق جي
مارتينيز هاتفياً بجيورجيو عندما ســـمع أن املفتش يريد أن يطرح عليه بعض األســـئلة. 
كان لدى جيورجيو صـــــــــور لرايت بصـــــــــحبة مارتينيز، ويف جميع الصـــــــــور كان للشـــــــــاب 
الوســـيم عقص ضـــخمة من الشـــعر األجعد. لكنه حضـــر إىل مكتب جيورجيو حليق الرأس. 

ال املزيــد من ارتيــاب املفتش؛ فــالرجــل الــذي يقلق من أن يكون أحــد وهــذا مــا أثــار للحــ
  .شاهده يرتكب جريمة يحاول عادة أن يغير مظهره

  :إليكم كيف يختصر جيورجيو ما تبين أنه حمادثة مطولة ومثمرة
  ."كنت يف منزيل الليلة املاضية، واتصلتْ بي"قال مارتينيز: 

  "حقاً، ملاذا؟"
بســـــيارتي من مقر عملها. فقلت لها إين أشـــــاهد مباراة فريق كانت تريدين أن أقِلها "
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  ."امليتس، وال أستطيع أن أمر الصطحابك
هذا كل ما يف األمر. تصــرف جيورجيو تصــرف املســرور تماماً بهذا الكالم، ودوّنه، 

  .وشكر مارتينيز، وطلب منه أن يوقّعه. فوقع مارتينيز
  .ز نظرة فضوليةثم حدق جيورجيو يف الورقة، ونظر إىل مارتيني

أتعلم يا كارلوس، ثمة يف هذه اإلفادة ما يبدو يل غير صـــــــحيح. فأنتما صـــــــديقان "
منذ متى؟ ســــبعة أعوام؟ وها هي تتصــــل بك طالبة أن تقلها بســــيارتك ليالً عند انتهائها 
من عملها. واحلي ليس من األحياء اآلمنة، ثم تقول لها ال؟ أتعني أن مباراة كرة متلفزة 

  "يف نظرك؟كانت أهم 
. فاملفتش كان يعرف أن مارتينيز يحاول خلق انطباع جيد؛  كان الســـــــــــؤال ماكراً
وهو مل يكن يريد أن يترك فكر جيورجيو يســــرح يف قضــــايا غير حمســــومة. لذا كان قلقاً 
من كون إفـادتـه األوىل مل تبـد مقنعـة. كمـا أن ســـــــــــؤال جيورجيو مسّ أيضــــــــــــاً فروســـــــــــيـة 

عند كثيرين من الرجال املتحدرين من أصــــــل إســــــباين. مارتينيز، وهي صــــــفة مهمة جداً 
فال يليق به أن يبدو مفتقراً إىل كياســــة الرجل احملترم. إذ ههنا امرأة شــــابة قُتلت لتوها 
بوحشية. فكيف سينظر أهلها وأصحابها إليه إذا ما أقر بأنها اتصلت به وطلبت منه أن 

من أجل مباراة كرة متلفزة؟  -		يقلها بسـيارته ومل يسـتجب، وإنما تركها تلقى مصـيرها
. فالناس يتعرضـــــــــــون  كما أن الســـــــــــؤال كان يقترح خمرجاً مشـــــــــــرفاً: احلي مل يكن آمناً
لإلصابة أو القتل يف هذا احلي باستمرار. وربما كان يف وسع مارتينيز أن يعترف بأنه 

ة ررأى تشــيريل ليلة مقتلها من دون أن يورط نفســه مباشــرة. مل يدّع أحد قط أن العب ك
  .القدم السابق ذكي بصورة استثنائية. فابتلع الطعم الذي وضعه جيورجيو فوراً

(الحظ، كمــا يقول جيورجيو بــاعتزاز،  "جيري، دعني أقول لــك مــا حــدث فعالً"قــال: 
). قال مارتينيز اآلن أنه كان غادر منزله ليقل تشــيريل "بســرعة! جيريها إين أصــبحت "

فاغتاظت مني وقالت يل أنها ال تريد أن أقلها "من عملها، لكنهما تورطا يف شـــــــــــجار، 
نظر كيف أصـــبح "ا( "بســـيارتي، لذا انتظرت حتى صـــعدتْ إىل الباص، ثم غادرتُ املكان.

  ).على حد ما يقول جيورجيو مرحاً "اآلن نموذج الفروسية!
، أجاب جيورجيو، متظاهراً بأنه مســـــــــــرور بهذا الكالم. فدوّن ذلك "دعني أدوّن هذا"

  .بوضوح، وطلب من مارتينيز أن يتصفحه ويوقّعه. فقام مارتينيز بذلك
أتعرف يـــا "مرة أُخرى، نظر جيورجيو إىل الورقـــة بعين نصـــــــــــف مغمضــــــــــــــة وقـــال: 

ة أخاذة اجلمال. والناس كارلوس، ثمة شــــيء هنا ال يزال غير مرض. تشــــيريل كانت فتا
الــذين يرونهــا يتــذكرونهــا. وقــد ركبــت ذلــك البــاص إىل منزلهــا عــدة ليــال، والنــاس يف 

  ."الباص يعرفون من هي. أتعلم ماذا؟ ال أحد ممن ركب ذلك الباص رآها الليلة املاضية
. مل يتحدث إىل أي شــــخص ممن "هراء صــــافياً"كان هذا، بحســــب عبارة جيورجيو، (



  46)، ص 2004(شتاء  57، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت

 

12 
 

  ).، وفق ما قال"عليك أحياناً أن تغامر"لباص. ركبوا ذلك ا
. فهو مل يبدد شـــــــــــكوك املفتش. لذلك حاول مرة  مرة أُخرى بدا مارتينيز مضـــــــــــطرباً

. اتصلت تشيريل، "ثانية.  . دعني أقول لك ما حدث فعالً . إليك ما حدث حقاً حسناً، حسناً
 -		طلعك على اســــــمهال أســــــتطيع أن أ -	وغادرت منزيل ألقلها، لكنني التقيت صــــــديقاً يل

. ثم نشب بيني وبينها هذا الشجار، شجار كبير. فسئم صديقي. سقت  واصطحبناها معاً
، وتوقفنا أمام مكدونالد هناك. 181الســــــيارة بعيداً، صــــــعوداً من برودواي إىل الشــــــارع 

إنتظر هنا. سأخلصك من ‹فسحب صديقي مسدساً وطلب مني مغادرة السيارة. قال يل 
  ."ر. وانتظرت. بعد ذلك عاد أدراجه وقال أنه خلصني من مشكلتي. ثم غاد›مشكلتك

هز جيورجيو رأســــــــــه مســــــــــروراً وراح يدون اإلفادة الثالثة. ثم مثّل دور املنزعج من 
. فقام مســـاعد  كون مارتينيز يرفض تســـمية الصـــديق، لكن الشـــاب ســـرعان ما لفظ اســـماً

بالعمل فوراً على التحقق من جيورجيو، الذي كان يراقب اجللســـة من وراء مرآة شـــفافة، 
هوية صـــــديق مارتينيز. وإىل أن تم تدوين اإلفادة الثالثة، وتوقيعها، ووضـــــعها بترتيب 
فوق اإلفــــادتين األُخريين، كــــان بين يــــدي جيورجيو مشـــــــــــكلــــة جــــديــــدة يطرحهــــا على 

  .مارتينيز: فقد تبين أن صديقه كان يف كارولينا اجلنوبية منذ فترة من الزمن
مل نتوصــــــــــــل قط إىل إنهــاء اإلفــادة الرابعــة، ألن عــائلــة مــارتينيز "يو: ويقول جيورج

كن ل "كانت وكلت حمامياً، فاتصــــل باخملفر ومنعنا من املضــــي يف التحقيق مع موكله.
  .األوان كان فات طبعاً

  الكابتن كرانتش
  ضد حمتضني الشجرة

تير أليســـــصـــــبيحة يوم ربيعي، ويف مكاتب منظمة العفو الدولية يف واشـــــنطن، كان 
هودجت وألكساندرا أرياغا يطلعاين على اجلهود النبيلة التي تبذلها منظمتهما حملاربة 
التعــذيــب حيثمــا وجــد على وجــه األرض. إنهمــا شـــــــــــــابــان المعــان، ولطيفــان، وذكيــان، 
وملتزمان، وجذابان، ومفعمان باألهداف الصــــــاحلة. الناس احملترمون يف كل موضــــــع 

  .ر وال يمكن تبريرهيوافقون على هذا: التعذيب ش
  لكن هل هو دائماً هكذا؟

يوم، لذلك ال "نيويورك تايمز"أطلعتُ االثنين على مقالة كنت انتزعتها من صــــحيفة 
 27وفيها ســــــــــجال بشــــــــــأن حادثة اختطاف مأســــــــــاوية يف فرانكفورت، يف أملانيا. ففي 
دية اأيلول/ســبتمبر من الســنة املاضــية اختطف طالب حقوق فرانكفورتي صــبياً يف احل

عشـــــــرة من عمره يدعى ياكوب فون متزلر، كان وجهه الباســـــــم يظهر يف صـــــــورة مرفقة 
باملقالة. كان اخلاطف غطى فم ياكوب وأنفه بشـريط الصـق، ولف الصـبي بالبالسـتيك، 
وخبَّأه يف منطقة حرجية بالقرب من بحيرة. ألقت الشـــــــــــرطة القبض على املشـــــــــــتبه فيه 
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ه رفض الكشـــف عن املكان الذي ترك فيه الصـــبي، عندما حاول اســـتالم مال الفدية، لكن
الــذي كــانــت الشـــــــــــرطــة تعتقــد أنــه ال يزال يف قيــد احليــاة. هنــا بلّغ نــائــب رئيس شـــــــــــرطــة 
فرانكفورت، ولفغانغ داشنر، مرؤوسيه أن يهددوا املشتبه فيه بالتعذيب. وقد صرح هذا 

أن ينزل بي وجعًا " من شأنه "اختصاصياً"األخير أنه بُلّغ أن الشرطة استدعت بالطائرة 
عندئذ ســارع املشــتبه فيه إىل إبالغ الشــرطة عن املكان الذي  "مل أعهد له مثيالً من قبل.

. وقالت الصـــــــحيفة إن داشـــــــنر كان يتعرض  خبَّأ فيه ياكوب الذي وجد لســـــــوء احلظ ميتاً
حلملة شــــــــــعواء من منظمة العفو الدولية، من جملة منظمات أُخرى، لتهديده باللجوء إىل 

  .تعذيبال
هــل تعتقــدان حقــاً أن جمرد التهــديــد بــالتعــذيــب كــان خطــأ يف ظــل هــذه "ســــــــــــألتهمــا: 

  "الظروف؟
تملمـل هودجـت وأريـاغـا يف مقعـديهمـا، وقـالـت أريـاغـا، مـديرة العالقـات احلكوميـة 

نحن نقر بأن ثمة أوضــــــــــــاعاً صـــــــــــعبة، لكننا نعارض التعذيب يف جميع "يف املنظمة: 
  ."التعذيب إنما هو إنزال أمل ذهني. لذا فنحن نعارضه األحوال، والتهديد باللجوء إىل

قليل من األوامر اخللقية يبدو مقنعاً على نطاق واســـــع، لكنه ينهار بصـــــورة درامية 
على نطاق فردي. ومن الســـــبل املمكنة للفصـــــل يف هذه احلالة التمييز بين حســـــاســـــيتين 

  .متضاربتين: حساسية املُحارِب، وحساسية املدين
املدين تضــع ســيادة القانون فوق كل شــيء. ومهما تكن الصــعوبات التي حســاســية 

تطرحها حالة معينة، كمحاولة العثور على ياكوب فون متزلر املســــكين قبل أن يختنق، 
فإنها تظهر أن إســـــــاءة اســـــــتعمال قوة الدولة تشـــــــكل خطراً أكبر على اجملتمع. والســـــــماح 

  .يفتح الباب أمام شر أعظمباستثناء كهذا يف حالة واحدة (إنقاذ ياكوب) س
أّما حســـــــــــاســـــــــــية احملارب فتســـــــــــتلزم القيام بما عليه أن يقوم به إلجناز مهمة ما. 
وبالتحديد، فإن احلرب موجودة ألن الوســـــــــــائل املدنية أخفقت. وما يهم يف هذه احلالة 
هو االنتصــار، واحلفاظ على أرواح اجلنود. ففي نظر قائد ميداين يف منطقة قتال، تعتبر 

ة أســـــــير معاد أخف وزناً بكثير من حياة جنوده. فثمة القليل من القادة الذين إذا ما حيا
  .، أو أية آلة أُخرى"فم التمساح"جوبهوا بأسير معاند ال يلجأون يف بعض الظروف إىل 

األمر ال يتعلق بــالغيظ أو "من ذلــك مــا يقولــه بيــل كوان، احملقق يف حرب فيتنــام: 
قيام بعمل حمدد. تعذيب الناس ال يتالءم تماماً مع معاييري باالنتقام، بل إنه جمرد ال

. لكنني ال أعتقد أن ثمة مســـاحة رمادية كبيرة هنا. إمّا أن يكون لدى الرجل  اخللقية أبداً
معلومات حتتاج إليها وإّما ال يكون؛ إّما إنها حيوية وإّما غير حيوية. هكذا تعرف أي 

  ."رجل يجب أن تلوي ذراعه
الرئيس بوش الرســـــمية، ومثلها تصـــــريحات وليم هاينس التي تعيد إن تصـــــريحات 
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تأكيد معارضــــــــة احلكومة األميركية للتعذيب، اســــــــتُقبلت بالترحيب من جانب جماعات 
لكن اللغة املســــــــــتعملة يف هذه التصــــــــــريحات خمتارة بعناية. فماذا  -	حقوق اإلنســــــــــان

حقوق اإلنســـــــــــان يف ؟ هل هي حقاً تشـــــــــــارك ناشـــــــــــطي "تعذيب"تعني إدارة بوش بعبارة 
تعريفهم الشـــامل للفظ؟ فهاينس، يف رســـالته إىل مدير منظمة حقوق اإلنســـان، اســـتخدم 

ليصــــــف األشــــــخاص املعتقلين. ذلك بأن وصــــــف املعتقلين بأنهم  "مقاتلي العدو"عبارة 
تعذيب أســـــــرى "من شـــــــأنه أن يؤهلهم حلماية اتفاقية جنيف، التي حتظر  "أســـــــرى حرب"

، حتى إنها تصـــل إىل حظر "اً فضـــالً عن أي نوع من أنواع اإلكراهاحلرب جســـدياً أو ذهني
(وبحســــــــب كلمات قالها رجل عســــــــكري  "املعاملة الســــــــيئة أو املزعجة مهما يكن نوعها"

إنهم يحظرون كل شــــــــيء باســــــــتثناء ثالث وجبات كاملة، وســــــــرير دافئ، وحق "بازدراء: 
). املعتقلون من املواطنين األميركيين "الوصـــــــــــول إىل التعليم يف جــــــامعــــــة هــــــارفرد

يتمتعون بامتياز احلماية الدســتورية ضــد اعتقالهم من دون تهمة، واحلق يف اســتشــارة 
العقوبة الوحشـــــــية "حمام. كما أن التعديل الثامن يحميهم من أســـــــوأ اإلهانات، إذ يحظر 

 لود يف الوالياتواملعتقل الوحيد يف غوانتانامو، الذي اكتُشـــــــــــف أنه مو "وغير املألوفة.
املتحدة، تم نقله إىل ســــجن آخر، وما زالت املعارك القانونية مســــتعرة يف شــــأن وضــــعه 
القانوين. لكن إذا كان آالف املعتقلين الباقين ليسوا أسرى حرب (وإن كانوا يف سوادهم 
األعظم أُســـروا خالل القتال يف أفغانســـتان) وال مواطنين أميركيين، فهم فرائس مثالية. 

حمـــايـــة لهم إالّ تعهـــدات الواليـــات املتحـــدة الـــدوليـــة، التي ال يمكن فرض تنفيـــذهـــا  وال
  .فعلياً

وما هي هذه التعهدات؟ أكثرها جاللة هو ذلك املنصوص عليه يف اتفاقية جنيف، 
لكن الواليــات املتحــدة التفــت على هــذه االتفــاقيــة يف حــالــة أولئــك الــذين يؤســـــــــــرون يف 

هذه التعهدات، من حيث األهمية، فهو ذلك املنصـــــــــــوص  احلرب على اإلرهاب. أّما ثاين
ال "عليه يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســـــــــــان، الذي يؤكد يف املادة اخلامســـــــــــة منه أن 

 ثم "يخضـــــــــــع أحد للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة الوحشـــــــــــية، أو الالإنســـــــــــانية، أو املذلة.
اقية التي أتى إىل ذكرها هناك أيضـــــــــــاً االتفاقية اخلاصـــــــــــة بمناهضـــــــــــة التعذيب؛ فاالتف

بوش يف حزيران/يونيو يبدو أنها تســـــــــــتبعد أية من طرق التحقيق األكثر عدوانية. فهي 
من أجــــل أهــــداف هــــذه االتفــــاقيــــة، يعرف "تنص يف املــــادة األوىل منهــــا على مــــا يلي: 

التعذيب على أنه أي فعل من شــــــــأنه إنزال وجع أو أمل شــــــــديد جســــــــدياً أو عقلياً بصــــــــورة 
. فالواليات املتحدة تتحاشـــــــــى "شـــــــــديد"مرة أُخرى الحظوا تعبير  "شـــــــــخص ما.متعمدة ب

  .عن طريق التالعب باأللفاظ "التعذيب"وصمة 
إن تاريخ التحقيق من جانب القوات املســلحة األميركية ووكاالتها التجســســية إنما 

اماً دهو تاريخ التظاهر بالتزام االتفاقيات الدولية، يف حين يتم اســـتخدام اإلكراه اســـتخ
قوياً عندما يبدو أن األوضاع تبرر ذلك. لكن كال اجليش ووكالة االستخبارات املركزية 
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ــــــــــــ ال  "دليل كوبارك"		كان صريحاً يف منشوراته املتعلقة باستخدام الوسائل القسرية. فـ
ـــــــــــــــ إالّ بضـــــع لفتات لوخز الضـــــمير فيما يتعلق بما يكنى عنه  128		يقدم يف صـــــفحاته الـ

إذا وضـــــــــــعنـــا االعتبـــارات اخللقيـــة جـــانبـــاً، فـــإن فرض ": "خلـــارجيـــةالتقنيـــات ا"بعبـــارة 
التقنيات اخلارجية للتالعب بالناس يســـــــــــتجر اخملاطرة بالتعرض للمالحقة القانونية، 

هنا  "االنتقام"واســــتخدام كلمة  "والدعاية املعاكســــة، أو ســــواهما من حماوالت االنتقام.
ه إىل أسـاليب غير الئقة كهذه، سـواء يكتسـي داللة خاصـة؛ فهو يسـتتبع كون النقد املوج

أكان قانونياً أم خلقياً أم صـــحافياً، مفتقراً إىل مبررات جوهرية وكونه ســـيعتبر بمثابة 
  .هجوم معاد مضاد

بيل واغنر، عميل وكالة االســـــــــــتخبارات املركزية الســـــــــــابق، يتذكر ذهابه إىل دورة 
الية يف ويليامسبورغ بو "زرعةامل"التحقيق التي نظمتها الوكالة ملدة ثالثة أسابيع يف 

تعتبر، إىل حين إغالقها  "املزرعة". وبحســــــب ما روى واغنر كانت 1970فرجينيا ســــــنة 
يف الوكالة، ومل يكن يدعى إليها إالّ أفضــل املتطوعين.  "الدورة العليا"بعد بضــعة أعوام، 

  ."كان القول إنك مررت بهذه الدورة بمثابة ريشة حقيقية يف قبعتك"
تطوعون يقومون بــدور األســـــــــــرى يف مقــابــل ضـــــــــــمــان مكــان لهم يف دورة كــان امل

التدريب املقبلة املرغوب فيها. كانوا يُحرَمون النوم، ويبلَّلون باستمرار باملاء يف غرف 
بــاردة، ويُجبَرون على اجللوس أو الوقوف يف أوضـــــــــــــاع مزعجــة ملــدد طويلــة، ويحجــب 

، ويقدم لهم طعام غير شــــــــــهي عمدًا عنهم نور الشــــــــــمس، وتمنع االتصــــــــــاالت االجتماعية
 ٪10(كثير امللح مثالً، أو ملون بلون أخضــــــــر)، ويُخضــــــــعون لعمليات إعدام مزيفة. كان 

على األقـــل من املتطوعين ينســـــــــــحبون، مع علمهم بـــأنـــه جمرد تمرين. ويقول واغنر إن 
 كثيرين من الذين قاموا بدور الضــــــحية كانوا يرفضــــــون املشــــــاركة يف الدورة التدريبية

، وفق مــا قــال "كــانوا يفقــدون الرغبــة يف ذلــك"والقيــام بتعــذيــب غيرهم من الضـــــــــــحــايــا. 
  .واغنر

بعد عدة أعوام من مشـــــــــــاركة واغنر يف الدورة التدريبية، ألغتها الوكالة كلياً، على 
حد قوله. ففضـــــائح عهد نيكســـــون وضـــــعت وكالة االســـــتخبارات املركزية حتت رقابة ال 

العقود الثالثة التالية تم بالتدريج تفكيك مدارس التجســـــــــــس ســــــــــــابق لها. وعلى امتداد 
ومعظم شبكات االستخبارات البشرية. فقد كانت الواليات املتحدة نفسها فقدت الرغبة 

  .ومعها التحقيق -	يف عملية جمع املعلومات مباشرة
مل يعان أحد آثار هذا التحول بصـــورة درامية أكثر من كيث هول، الذي اكتســـب لقب 

كرانتش قبل أن يفقد عمله كعميل لوكالة االســـــــــــتخبارات املركزية. وهو يصـــــــــــف  كابتن
 إنه رجل مشاكس، بات "صبي مثايل مللصقات االستقامة السياسية."نفسه اليوم بأنه 

اآلن وهو يف الثانية واخلمســين من عمره نســخة أكثف (وال ســيما عند الوســط) عما كان 
ــــــــــــ . وبعد فصله من اخلدمة حصل ق "املارينز"	عليه الشاب الذي التحق بـ بل ثالثين عاماً
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على ماجســـتير يف التاريخ والعالقات الدولية، وانخرط يف ســـلك الشـــرطة برتبة ضـــابط، 
ألنه كان يتشــــوق إىل نوع جســــدي من اإلثارة أكثر مما يقدمه الســــلك األكاديمي؛ ويأتي 

  .لقبه من هذا التشوق
ل فَوْرَ تقدّمه بطلب العمل ســـنة وكانت وكالة االســـتخبارات املركزية اســـتخدمت هو

، بســــــبب خليطه النادر من املؤهالت املتصــــــلة باألكاديمية وبالعامل الواقعي. ثم 1979
وُجّه إىل مديرية التحقيق والتحليل، حيث أصبح واحداً من عمالء الوكالة السريين؛ وهم 

يُعرفون رجالً يف جملتهم، بحســــب ما قال هول) كانوا  48جماعة صــــغيرة نســــبياً (نحو 
. وكان معظم عمالء الوكالة، وال ســــــــــيما يف الثمانينات، جمرد "ســــــــــاحبي البراجم"بلقب 

  .موظفي مكاتب
كان هول يفضل السفر، والتدريب، وتفجير األشياء، مع أنه كان يشعر بأن اآلخرين 
يف الوكالة كانوا ينظرون من وراء أنوفهم نظرة متعالية إىل أشـــــــــــباهه من الرجال. لكن 

، كان ثمانية 1983نيســــــان/أبريل  18جرت الســــــفارة األميركية يف بيروت يف عندما فُ
من األميركيين الذين لقوا مصـــــــرعهم من موظفي الوكالة. كان من املتوقع القيام بكثير 
من التحريــات الرســـــــــــميــة، لكن الوكــالــة أرادت واحــداً منهــا. وقــد تم اختيــار هول للقيــام 

  .بذلك
وأوصلوين "، وفق ما روى، "ئرة من طائراتهم اخلاصةسفّروين جواً إىل النغلي بطا"

نريد أن تذهب إىل بيروت لتكشــــف لنا من فجّر الســــفارة ‹إىل الطبقة الســــابعة، وقالوا يل 
وكيف تم ذلك. رئيس الواليات املتحدة نفســــــه ســــــيقرأ برقياتك. وســــــتكون عقوبات جراء 

  ."›ذلك
ية، رفيعة األولوية، وكان شــــــعر هول بالتشــــــريف واإلثارة. كانت مهمة أحادية الغا

يعرف أنهم كانوا يتوقعون منه أن يتوصـــل إىل نتائج. وملّا كان ضـــابط شـــرطة ومقاتًال 
، فقد عرف أن التحريات الرســـــــــــمية ملزمة بتكوين قضـــــــــــية يمكن أن تنظر "املارينز"يف 

  .فيها احملكمة. أمّا هو فلم يكن هدفه تكوين قضية، وإنما الكشف عمن قام بالعملية
على ســطوح األبنية يف بيروت، وكان يغير موضــعه كل ليليتين. كان ذلك وقتًا  نام

خطراً على األميركيين هناك، وال سـيما على عميل لوكالة االسـتخبارات املركزية، فكان 
يتنقل باســتمرار. عمل مع القوات اخلاصــة يف األمن العام اللبناين، وجهز كومبيوتراً يف 

  .مبنى الشرطة
شـــــــــــــــارك بال تردد يف عمليــــات التحقيق الوحشـــــــــــي التي قــــام بهــــا يقول هول أنــــه 

احملققون اللبنانيون، والتي كان املشــــتبه فيهم يُضــــربون خاللها بالعصــــي أو بخراطيم 
املــاء، أو يُربطون بمولــدات كهربــائيــة ويبلَّلون بــاملــاء. وقــد قــادتــه تلــك األســـــــــــــاليــب إىل 

الســــــفارة، وهو رجل يدعى الياس يف عملية تفجير  "صــــــرّاف الرواتب"املشــــــتبه يف كونه 
رجل له اتصــــاالت بين أصــــحاب النفوذ.  -		، على حد قول هول"كان أكبر صــــيد لنا"نمر. 
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  ."وعندما بلّغت وزير الدفاع اللبناين ذلك، رأيت الدم يختفي من وجهه"
كان الياس نمر شـــــــــــاباً بديناً، يف الثامنة والعشـــــــــــرين من عمره، عليه مظهر الدالل 
واعتيـاد حيـاة الرفـاه، شــــــــــــابـاً معتـاداً الثروة والرخـاء والنفوذ. جـاء إىل مبنى الشـــــــــــرطة 
مرتدياً ســـــرواالً فضـــــفاضـــــاً، وقميصـــــاً رياضـــــياً ملاعاً، وحذاء غوتشـــــي. كان له شـــــاربان 

وجهه املســتدير الناعم، وكان يلبس الذهب حول عنقه صــغيران مشــذبان جيداً يف وســط 
االختفاء يف "ومعصـــــــــــميه وأصـــــــــــابعه. وعندما اقتيد إىل املبنى حاول بعض الضـــــــــــباط 

، بحســــــب ما قال هول، خوفاً من عقوبة حمتملة. كان الياس نمر يتكلف ابتســــــامة "الظل
عائلته ومعارفه، المبالية خالل املقابلة األوىل، مقتنعاً بأنه حاملا يصــــــــــــل اخلبر إىل 

  .فسيُفرج عنه سريعاً
أنا ضــــابط "وعندما تمكن هول من التحدث إليه شــــرع يف تبديد أوهام نمر. قال له: 

يف االســـــــــــتخبارات األميركية. أظننت حقاً أنك ســـــــــــتفجر ســـــــــــفارتنا ونبقى نحن مكتويف 
 لاأليدي؟ عليك أن تنظر يف داخل نفســـــك وتقول لنفســـــك إن التكلم إيلّ فكرة جيدة. أفضـــــ

طريقة لك هي أن تكون متمدناً... أعرف أنك تعتقد أنك ســـــــــــتخرج من هنا يف غضـــــــــــون 
دقائق. هذا لن يحدث. أنت يف قبضتي. وأنا الوحيد الذي سيقرر مصيرك. واألمر الوحيد 

  .فابتسم الياس نمر يف وجهه بازدراء "الذي ينقذك هو التعاون.
ى ذلـــك القـــدر من اجلودة. فقـــد يف اللقـــاء الثـــاين بين الرجلين، مل تكن حـــال نمر عل

خذله معارفه يف هذه القضـــــــــــية. مل يخاشـــــــــــنه أحد، لكنه أُجبر على الوقوف مدة يومين. 
أجلســه هول على كرســي معدين مســتقيم الظهر، مع ضــوء قوي ســاخن ســاطع يف وجهه. 
جلس العميل وراء الضــــوء، بحيث ال يتمكن نمر من رؤيته. مل يعد نمر مزهواً بنفســــه كما 

  .قبل، لكنه كان ال يزال صامتاً كان من
ويقول هول أنه رفس نمر يف جلسة التحقيق الثالثة وأوقعه من كرسيه. كانت هذه 
أول مرة يُقْدِم فيها شــــــخص على إهانته، فبدا مصــــــعوقاً، واكتفى بالتحديق يف هول. مل 

  .يأكل منذ اعتقاله قبل أربعة أيام، إالّ إنه ما زال يرفض الكالم
زانتــه، وطلبــت أن يُســـــــــــكــَب املــاء عليــه مرة بعــد مرة، وأن يُجلَس حتــت أعــدتــه إىل زن"

مروحة كبيرة، وأبقيته مبترداً نحو أربع وعشــــرين ســــاعة متواصــــلة. جاء بعد ذلك وكان 
يف وسعك أن ترى تغير مزاجه. مل يخرج من السجن، وقد بدأ يلوح له أن أحداً لن يخرجه 

  ."من هنا
. وخالل جلســــــات وعلى امتداد األيام العشــــــرة التا لية أبقى هول الضــــــغط متصــــــاعداً

التحقيق عاد إىل رفس نمر عن كرســــــيه، وقام هو والنقيب اللبناين املولج بذلك بضــــــربه 
بعصا خشبية على قصبتي ساقيه. أخيراً انهار نمر. وشرح لهم، استناداً إىل هول، دوره 

رية االســــتخبارات الســــو يف عملية التفجير، ويف اغتيال الرئيس اللبناين. وقال إن عمالء
كـــانوا وراء اخلطـــة (وال يوافق اجلميع يف وكـــالـــة االســـــــــــتخبـــارات األميركيـــة على روايــة 
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  ).هول
بُعَيدَ ذلك مات نمر يف زنزانته. وكان هول عاد إىل واشــــــــــنطن عندما ســــــــــمع بالنبأ. 
وافترض أن نمر قُتل ملنعه من أن يديل بشــــهادته ويســــمي بقية األشــــخاص املشــــتركين 

ؤامرة. شــعر هول، املســلح بأشــرطة ســجلت عليها اعترافات نمر، بأنه أجنز مهمته؛ يف امل
لكن بعـــد عـــدة أشـــــــــــهر من إنهـــاء تقريره طُرد من الوكـــالـــة. وقـــد فهم من ذلـــك أن األنبـــاء 
تســــــــــربت عن جلســــــــــات تعذيب قام بها عميل لالســــــــــتخبارات األميركية، وهذا ما ســــــــــبب 

  .إحراجاً للحكومة األميركية
من الرجـــال املتهمين بـــالتفجير. ويعتقـــد هول أن الواليـــات املتحـــدة مل يحـــاكم أي 

ربما دفعت ثمناً باهظاً لتراجعها عن حترياته والتخلي عن املوضــــوع. من ذلك أن وليم 
ذِّب، وقُتــل. كــان بين أربعــة عشـــــــــــر  بكلي، الــذي كــان رئيس فرع هول، خُطف الحقــاً، وعــُ

يف تشـــــــــــرين األول/أكتوبر من الســـــــــــنة . و1984مدنياً غربياً اختطفوا يف بيروت ســـــــــــنة 
جندياً أميركياً قد قتلوا يف تفجير ثكناتهم يف مطار بيروت. ويعتقد  241السابقة، كان 

بعض احملللين أن هــذه الفظــائع كلهــا ارتكبتهــا اجملموعــة نفســـــــــــهــا، أي تلــك التي يعتقــد 
تسعة عشر  هول أنه كشفها خالل حترياته. ويقول هول، الذي ما زال يشعر باملرارة بعد

  !"مل يعاقَب أحد على ذلك سواي"عاماً: 
ويعتبر هول أن فقــدانــه عملــه إنمــا هو دليــل درامي على أن وكــالــة االســـــــــــتخبــارات 

منذ عقدين من الزمان، ويشير بازدراء إىل توجيه  "حمتضني الشجرة"	املركزية باعته لـ
ات مل مع الشــــخصــــيمن الرئيس بيل كلينتون يمنع فعلياً عمالء االســــتخبارات من التعا

البغيضــــة. االنســــحاب األميركي الواســــع النطاق من اجلانب األبشــــع للجاســــوســــية موثق 
  .أيلول/سبتمبر 11غير أن مساره انعكس، يقيناً، يف أعقاب حوادث  -	جيداً

، على حد قول "لقد صـــــــــار الناس أكثر حذراً، وأكثر تمســـــــــكاً بالقوانين، وأكثر تعقالً"
مل نعد نُنزل أملاً شديداً، وال نعمل شيئًا "يف االستخبارات.  مسؤول سابق رفيع املستوى

كيف يمكنك أن جتعل األشـخاص ‹مؤذياً للحياة أو مهدداً لها. بل بتنا نسـأل مرة أُخرى: 
  ".هذه هي اللعبة الوحيدة اآلن يف البلد ›ينهارون عبر سلسلة من اخلطوات ذات تأثير؟

معاملة الســـــجناء يف غوانتانامو، فقد على الرغم من الصـــــرخة املدوية حيال ســـــوء 
أخبرين رجالن باكســتانيان كانا هناك، وهما شــاه حممد وصــاحبزاده عثمان علي، أنه 
فيما خال شـــــــــــيء من اخملاشـــــــــــنة التي عقبت القبض عليهما مباشـــــــــــرة، فإنهما مل يلقيا 

راي. فقد شــــــعرا بامللل، والوحشــــــة، واإلحباط، واحلنق،  -	معاملة ســــــيئة يف كامب إكس
العجز (إىل درجـــة جعلـــت شـــــــــــــاه حممـــد يحـــاول االنتحـــار)، لكن أيـــاً منهمـــا مل يظن أنــه و

ســـــــــــيتعرض لألذى على يد حمتجزيه األميركيين، وكالهما اعتبر االحتياطات املفرطة 
 . (القيود، واألغالل، واألغطية على الرأس) التي أثارت استنكار بقية العامل، أمراً مضحكاً

على حـــد قول  -	"ون يعتقـــدون أن يف إمكـــاين أن أفعـــل لهم؟مـــاذا كـــان اجلنود األميركي"
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كغ. والواقع أن انعدام اخلوف يف  68متر، ووزنه  1.4صـــاحبزاده، الذي ال يتعدى طوله 
راي صــــعَّب، وال شــــك، عملية التمييز بين املقاتلين العاديين واإلرهابيين  -	كامب إكس

  .األصليين
يكون مكــانــاً يعيش فيــه الســـــــــــجنــاء يف والنموذج الكــامــل ملركز التحقيق يجــب أن 

خوف وقلق؛ مكاناً يمكن أن يعزلوا فيه أو يســـــــــــمح لهم باالختالط بحرية على ما يراه 
السجّان، ويمكن فيه التنصت على أحاديث السجناء. هناك يمكن للمحققين أن يتحكموا 
 يف جتارب ســــــــجنائهم حتكماً تاماً، وذلك عن طريق قطع ســــــــبل االتصــــــــال باآلخرين، أو
حتى قطع اإلحســاســات والتجارب العادية عنهم، أو فتح ســبل االتصــال تلك. يمكن جعل 
حياة الســـجناء مأســـاة من االرتباك وقلة الراحة، أو إعادتها إىل مســـتوى شـــبه ســـوي من 
الراحة والتفاعل االجتماعي ضــــمن احلدود التي يتيحها الســــجن. يمكن أن يلوَّح باألمل، 

والعنــــاد يعــــاقــــب. ويكون يف حيــــازة احملققين ملفــــات  أو أن يمحى. التعــــاون يكــــافــــأ،
متنامية عن ســــــجنائهم، إذ يؤدي كل كشــــــف جديد أو واقعة جديدة إىل مؤشــــــرات جديدة 

مســـــــــــتمــــدة من التحريــــات امليــــدانيــــة (عمالء يف العــــامل الواقعي  -		ومعلومــــات جــــديــــدة
 يتحققون من املعلومات التي جمعت داخل الســـــــــجن، ويســـــــــتكشـــــــــفونها)، ومن شـــــــــهادات
ســــــــجناء آخرين، ومتعاونين يتجســــــــســــــــون داخل الســــــــجن، وتســــــــجيالت ســــــــرية. وينبغي 
للمحققين داخل هذا املركز أن يتمتعوا بخبرة واســــتبصــــار جيري جيورجيو أو ميخائيل 

  .كوبي
التحقيقات اجلادة حتصــــــر بأخطر الرجال فحســــــب، كالشــــــيخ حممد. فلِمَ إذاً ال تنزع 
ورقة التين عن اســـــــــــتعمال اإلكراه؟ لِمَ ال يوضـــــــــــع النفاق جانباً، ويعرف بوضـــــــــــوح ما 

، ويعدل احلظر املفروض على التعذيب بحيث يتاح للمحققين "شـــــــديد"املقصـــــــود بعبارة 
  ح باملعلومات؟إكراه اإلرهابيين احملتملين على البو

هذا هو صلب املسألة. قد يكون من الواضح أن اإلكراه هو اخليار الصحيح أحياناً، 
لكن كيف يُســـمح به ثم كيف يمكن التحكم فيه؟ فالســـادية متأصـــلة يف النفس البشـــرية. 
ولكل جيش من اجليوش حصــــــته من اجلنود الذين يســــــتمتعون برفس األســــــرى املقيدين 

ال كل الرجال،  -	عون بالســـــلطة يميلون إىل ســـــوء اســـــتعمالهاوضـــــربهم. والرجال املتمت
وإنمـــا كثير منهم. ويجـــب االفتراض على وجـــه العموم أنهم يميلون إىل التعـــدي. فكيف 
يمكن لبلد من البالد أن ينظم الســــــــــلوك يف أنحائه البعيدة املظلمة، ويف الســــــــــجون، ويف 

 قواته تعد باملاليين وتنتشر ساحات القتال، ويف غرف التحقيق، وال سيما عندما تكون
يف أرجاء األرض كافة؟ إذا ما رام املرء النظر يف تغيير الســياســة الوطنية فال بد من أن 
يســــــــــتبق العواقب العملية. إذا رفعنا احلظر رســــــــــمياً عن التعذيب، وإن جزئياً ويف حاالت 

رخص " نادرة وحمددة فقط (لقد اقترح املدعي العام واملؤلف أالن درشـــــــــــويتز إصـــــــــــدار
) فإن الســـــــــــؤال ســـــــــــيكون: كيف يمكننا أن نضـــــــــــمن أالّ يتحول التعذيب ممارســـــــــــة "تعذيب
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ال أداة الســتخراج املعلومات احليوية التي تنقذ حياة الناس يف حاالت نادرة،  -	يومية
  وإنما أداة روتينية للظلم والقهر؟

 وباملناســـــــــبة، ثمة دراســـــــــة حالة ذات صـــــــــلة باملوضـــــــــوع. فإســـــــــرائيل مل تزل هدفاً 
للهجمات اإلرهابية منذ عدة أعوام، وقد تصـــــــــــارعت علناً مع املآزق التي تطرحها هذه 

أصــدرت جلنة يرئســها قاضــي  1987الهجمات بالنســبة إىل نظام ديمقراطي. ففي ســنة 
احملكمة العليا موشيه لنداو سلسلة من التوصيات إىل ميخائيل كوبي وعمالئه، سمحت 

حقيق يف الت "الضـــغط النفســـي غير العنيف"و "دلالضـــغط اجلســـدي املعت"لهم باســـتعمال 
مع الســــــــــجناء الذين يملكون معلومات من شــــــــــأنها أن حتول دون هجمات إرهابية. وقد 

 حــاالت القنبلــة الوشـــــــــــيكــة"ســـــــــــعــت اللجنــة لعــدم الســـــــــــمــاح بهــذا النوع من اإلكراه إالّ يف 
من شـــأن أي يف حاالت شـــبيهة باختطاف ياكوب فون متزلر، عندما يكون  -	"االنفجار

  .املعلومات التي يكتمها املشتبه فيه أن تنقذ حياة الناس
بعد مرور اثني عشـــــــــــر عاماً أبطلت احملكمة العليا اإلســـــــــــرائيلية هذا اإلذن، وحظرت 
اللجوء إىل التعذيب بمختلف أنواعه. ففي األعوام التي أعقبت توصــــيات جلنة لنداو كان 

نتشــار يف األراضــي احملتلة. وذهب بعض اســتخدام األســاليب اإلكراهية قد غدا واســع اال
التقديرات إىل أن أكثر من ثلثي الفلسطينيين الذين كانوا يعتقلون كانوا يخضعون لهذه 
األســاليب. يقول كوبي أنه مل يقدم، إالّ يف حاالت نادرة، وبموافقة احملكمة، على صــفع، 

لرجال الذين لكن صــــــودف أنه حمقق بارع. فماذا عن مئات ا -		أو قرص، أو هز ســــــجين
كانوا يعملون معه؟ مل يكن يف وســـــــــع كوبي أن يكون حاضـــــــــراً يف تلك التحقيقات كلها. 

قنبلة ال"لقد أخفقت كل حماولة لتنظيم اإلكراه. ففي املطلق كان من السهل تصور وضع 
، واملشـــتبه فيه الذي يبرر بوضـــوح اللجوء إىل املعاملة اخلشـــنة. لكن "الوشـــيكة االنفجار

م اخلط الفاصـــل يف احلياة الواقعية؟ هل يجب أن تُســـتخدم وســـائل اإلكراه أين يمكن رســـ
مع الشــخص الذي يعرف شــيئاً عن هجوم وشــيك فقط؟ ما القول عن ذاك الذي ربما كان 

  يعرف عن هجمات خمططة للتنفيذ بعد أشهر أو أعوام يف املستقبل؟
 مَ ال تعذِّبعلى افتراض أنك حتصــــــــــــل على معلومات مفيدة عن طريق التعذيب، فلِ"

تســــأل جســــيكا مونتيل، املديرة التنفيذية لبِتســــيلم، مركز املعلومات اإلســــرائيلي  "دائماً؟
لِمَ التوقف أمام القنبلة التي زرعت واألشـــخاص "حلقوق اإلنســـان يف األراضـــي احملتلة. 

الذين يعرفون أين توجد املتفجرات؟ لِمَ ال يعتقل األشــــخاص الذين صــــنعوا املتفجرة، أو 
ألشخاص الذين يقدمون األموال، أو يحولون األموال لعمليات التفجير؟ لِمَ التوقف عند ا

الضـــحية نفســـها؟ لِمَ ال تُعذَّب عائالت الضـــحايا، وأقاربهم، وجيرانهم؟ لئن كانت الغاية 
  "تبرر الواسطة، إذاً أين نرسم اخلط الفاصل؟

؟ إذا كـــان "التعـــذيـــب"من حيـــث هو يختلف عن  "اإلكراه"ثم كيف يمكننـــا أن نعرف 
إكراه إنســــــــان على اجللوس على كرســــــــي صــــــــغير جداً يجبره على التديل متأملاً من يديه 
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املقيدتين عندما ينزلق إىل األمام أمراً مقبوالً، فما القول عن ممارســة ضــغط بســيط على 
أصـــل عنقه لزيادة األمل؟ أين ينتهي هزُّ الســـجين أو دفعه، وهو أمر يمكن أن يكون عنيفاً 
إىل حد يقتل الســــجين أو يصــــيبه بأذى كبير، وأين يتم جتاوز اخلط الفاصــــل بين اإلكراه 

  والتعذيب؟
. إنها امرأة نحيلة يف اخلامسة  لقد تعمقت مونتيل يف التفكير يف هذه األسئلة كثيراً
والثالثين، ذات شــــــعر بني قصــــــير، تبدو يف حركة دائمة، تدير بِتســــــيلم وترعى يف بيتها 

وآخر يف الرابعة من عمره. ولدت يف كاليفورنيا، وهاجرت إىل إســــــــرائيل  طفلين توأمين
بســـــــــبب مشـــــــــاعر التضـــــــــامن مع الدولة اليهودية من جهة، وبســـــــــبب عثورها على وظيفة 
حتبها يف حقل حقوق اإلنســـــــــــان، من جهة أُخرى. وّملا كانت ترّبت على تصـــــــــــور مثايل 

إىل مســـــــــتوى مُثُلها. لكن هذه  إلســـــــــرائيل، فهي تبدو اليوم ملتزمة جعل إســـــــــرائيل ترتقي
صــــــــــمدت يف معارضــــــــــة اســــــــــتعمال اإلكراه  -	ومركزها -	املثل واقعية. فمع أن مونتيل

)، فهي تعترف بأن القضية اخللقية املطروحة غير سهلة   .(الذي تعتبره تعذيباً
وهي تعرف أن اســـــــــــتعمـــال اإلكراه يف التحقيق مل يتوقف تمـــامـــاً عنـــدمـــا حظرتـــه 

. والفارق هو يف أن احملققين عندما يســـتعملون 1999العليا ســـنة  احملكمة اإلســـرائيلية
اليوم، يعرفون أنهم يخرقون القانون ويمكن أن يعتبروا مســــؤولين  "الوســــائل العدوانية"

عن اإلقدام على ذلك. ومن شــــــــــــأن هذا أن يعمل عمل الرادع، ويميل إىل االقتصــــــــــــار يف 
  .استخدام اإلكراه على احلاالت األسهل تبريراً

إذا كنتُ بصــــــــفتي حمققاً أشــــــــعر بأن لدى الشــــــــخص املاثل أمامي معلومات "تقول: 
يمكن أن حتول دون وقوع كارثة، فإين أتصــــــــــور أنني ســــــــــأقوم بما يجب أن أقوم به كي 
أحول دون وقوعهـــــا. والـــــدولـــــة ملزمـــــة، يف هـــــذه احلـــــال، بـــــأن حتيلني على احملـــــاكمـــــة 

لوقائع التي كانت يف حيازتي. هذا النتهاكي القانون. عندها ســـــــــــآتي وأقول: هذه هي ا
ما كنت أعتقده حينها، وهذا ما ظننت أن ال بد من القيام به. أســـــتطيع أن أشـــــير إىل حال 
الدفاع املشـــــــــــروع عن النفس، ثم يصـــــــــــبح من واجب احملكمة أن تقرر هل كان انتهاكي 

 هللقــانون، تفــاديــاً لتلــك الكــارثــة، مســـــــــــوغــاً يف العقــل. لكن يجــب أن يوصـــــــــــف عملي بــأنــ
  ."انتهاك للقانون. ال يجوز أن يكون معي ترخيص مسبق إلساءة معاملة الناس

بعبارة أُخرى: عندما يرفع احلظر لن يكون ثمة من رادع للمحققين الكســـــــــــاىل، غير 
األكفياء، أو الســــــــــــاديين. ما دام التعذيب غير شـــــــــــرعي فإن على احملقق الذي يســـــــــــتعمل 

مســـــــــــتعداً للمثول أمام احملكمة، إذا اقتضـــــــــــى اإلكراه أن يقبل اخملاطرة. يجب أن يكون 
األمر ذلــك، كي يــدافع عن أفعــالــه. وســـــــــــيســـــــــــتمر احملققون يف اســـــــــــتخــدام اإلكراه ألنهم 
ســـــيقدرون دائماً أنه يســـــتحق ما يترتب عليه من عواقب يف بعض احلاالت. هذا ال يعني 

ة يف يذيأنهم ســـــيعاقبون. إن قرار احلكم يف جريمة ما يبقى من صـــــالحية الســـــلطة التنف
أي بلد كان. وعلى املدعي العام، أو هيئة احملكمة، أو القاضـــــــــي، أن يقرر متابعة البحث 
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يف التهم، وعندها ســـــــــــتكون احتماالت تعرض احملقق يف حال قنبلة وشـــــــــــيكة االنفجار 
. وحتى كتابة هذا املقال  للمالحقة القانونية، أو تعرضه، بدرجة أقل للحكم، ضئيلة جداً

غ داشــــــــنر، نائب رئيس شــــــــرطة فرانكفورت، للمالحقة بســــــــبب تهديده مل يتعرض ولفغان
  .بتعذيب خاطف ياكوب فون متزلر، وإن كان انتهك القانون انتهاكاً واضحاً

.[.......] 
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