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زنزانة الربيعة في غوانتانامو

في تقرير نشرته املحطة على موقعها اإللكتروني أبدى تعاطفا مع شكاواهم

»سي إن إن«: اعترافات الكويتيني في غوانتانامو
 انتزعت تحت وطأة التعذيب الشديد

عريف: »جدار« الديموقراطية واإلصالح
أوقف »الربيع العربي« على حدود الجزائر 

|   كتبت غادة عبدالسالم   |

ف��س��ر ال��س��ف��ي��ر ال��ج��زائ��ري ل���دى ال��ك��وي��ت خميسي ع��ري��ف ع���دم ان����دالع ث����ورات قوية 
ال��ق��ي��ادة والشعب وقامت  ب��ن  ال��ج��زائ��ر تتمتع بتالحم  ب��ان  ب��الده  ف��ي  العربي  للربيع 
الديموقراطية  التي انتهجت مسار  ال��دول  اوائ��ل  بعدة اصالحات سياسية، وهي من 
والتعددية الحزبية، ويوجد لديها حرية االع��الم دون ان تضم سجونها سجن رأي 

واحدا، مستدركا »وليس عيبا ان نراجع املسار«.
واشاد السفير عريف خالل مؤتمر صحافي عقده في مقر سفارة بالده في الدعية 
الجزائر، بالعالقات  ث��ورة نوفمبر في  السابعة والخمسن الن��دالع  الذكرى  بمناسبة 

التي تجمع الجزائر والكويت، مثمنا الدعم الكويتي املتواصل لبالده.
التي  الثورات  الداخلي الجزائري ومقارنته مع  الى الشأن  وتطرق السفير عريف  
»الربيع العربي« واذا  تشهدها بعض الدول العربية في املرحلة الراهنة وما يعرف ب�
ما كانت الجزائر في ظل االصالحات التي تتبعها محصنة ضد اي تغيير، مؤكدا ان 
الجزائر كأي بلد اخر »لها ظروفها الخاصة«، مشيرا الى ان البالد خرجت من محنة 

وعادت لالستقرار وتتمتع بتالحم بن القيادة والشعب.

|   اعداد عبد العليم الحجار   |

»سي  ملحطة  االلكتروني  امل��وق��ع  نشر 
ان ان« االخبارية االميركية تقريرًا مطواًل 
ت��ح��ت ع���ن���وان »م��ع��ت��ق��ل��ون س���اب���ق���ون في 
غوانتانامو يتحدثون عن ان اعترافاتهم 
ت����م ان���ت���زاع���ه���ا ت���ح���ت ال����ت����ع����ذي����ب«، وه���و 
التقرير الذي ركز في شكل خاص على ما 
اثنان منهم تم  قاله معتقلون كويتيون، 
االفراج عنهما فعليًا وهما فؤاد الربيعة 
وعبدالعزيز الشمري واثنان مازاال رهن 
االع���ت���ق���ال وه���م���ا ف������وزي ال����ع����ودة وف���اي���ز 

الكندري.
اب��دى تعاطفًا مع  التقرير  ان  والالفت 
)السابقن  الكويتين  املعتقلن  ش��ك��وى 
والحالين( من انهم تعرضوا الى معاملة 
سيئة خالل فترة احتجازهم وان جميع 
االع��ت��راف��ات ال��ت��ي ادل���وا بها ت��م انتزاعها 
م���ن���ه���م ان����ت����زاع����ًا ت���ح���ت وط�������أة ال��ت��ع��ذي��ب 
الربيعة  ف��ؤاد  التقرير عن  ونقل  الشديد. 
ان سجانيه  قوله:  الكويت  من منزله في 
ملجرد  غوانتانامو  ن��زالء  اس��وأ  اعتبروه 
ان����ه����م ع����ث����روا ع���ل���ى خ����ط����اب زع����م����وا ان���ه 
مكتوب بخط يده  كان قد تم العثور عليه 
في تورا بورا، وهو الخطاب الذي قدموه 
باعتباره اثباتًا يؤكد انه )الربيعة( وابنه 

األكبر عبدالله هما اللذان قادا هجومًا تم 
تنفيذه في افغانستان في العام 1991.

تكمن  املفارقة  ان  ال��ى  الربيعة  واش���ار 
ك��ان يبلغ م��ن العمر  ابنه عبدالله  ف��ي ان 
آن��ذاك سنة واح��دة فقط، مضيفًا »لم اكن 

انا الذي كتب ذلك الخطاب«.
الربيعة  اتهموا  قد  االميركيون  وك��ان 
بتقديم دعم مادي الى تنظيم »القاعدة« 

وحركة طالبان.  
ونوه التقرير الى ان الكويتين فوزي 

ال�����ع�����ودة وف����اي����ز ال����ك����ن����دري م��������ازاال ره���ن 
االع��ت��ق��ال ف��ي معتقل غ��وان��ت��ان��ام��و سيئ 
ت��خ��ش��ي��ان ان  ال���ص���ي���ت، وان اس��رت��ي��ه��م��ا 

يبقيا محتجزين الى ماال نهاية.
واش��ت��م��ل ال��ت��ق��ري��ر ع��ل��ى م��ق��اط��ع مهمة 
م����ن م���ق���اب���الت اج����ري����ت ف����ي ال���ك���وي���ت م��ع 
ال�����ش�����م�����ري وال����رب����ي����ع����ة ب�����االض�����اف�����ة ال����ى 
خ��ال��د ال��ع��ودة وال���د ف���وزي ال��ع��ودة، وهي 
كثير  ع��ن  التي كشفوا خاللها  امل��ق��اب��الت 
م����ن ال���ت���ف���اص���ي���ل وامل����ع����ل����وم����ات امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ب��م��الب��س��ات االع���ت���ق���ال وط��ري��ق��ة امل��ع��ام��ل��ة 
ف��ي داخ���ل معتقل غ��وان��ت��ان��ام��و. وال��الف��ت 
ع��ن ح��ارس سابق  نقل  التقرير  ان  ايضًا 
»براندون  يدعى  غوانتانامو  معتقل  في 
نيلي« قوله عن مسؤولي املعتقل: »كانوا 
يقولون لنا ان كل النزالء مذنبون... وانهم 

اسوأ األسوأ )بن االرهابين(«.
 :

ً
وي���ض���ي���ف ال����ح����ارس ال���س���اب���ق ق���ائ���ال

»قالوا لنا ان اولئك السجناء - جميعهم - 
اما انهم اسهموا في التخطيط لهجمات 

ال��ح��ادي ع��ش��ر م��ن سبتمبر وإم���ا ان���ه تم 
إلقاء القبض عليهم متلبسن في ساحة 
ال��ق��ت��ال وب��أي��دي��ه��م االس��ل��ح��ة وي��ق��ات��ل��ون 
ج���ن���ودًا ام��ي��رك��ي��ن اخ���ب���رون���ا ب����أن اول��ئ��ك 
ال����ن����زالء ع��ل��ى اس���ت���ع���داد ل��ق��ت��ل��ن��ا ف���ي ملح 

البصر اذا ادرنا )ظهورنا اليهم(«.
وبدا واضحًا من تصريحات الحارس 
السابق انه بات االن غير مقتنع بما قيل 
له عن ألئك النزالء خالل فترة خدمته في 

معتقل غوانتانامو.

فؤاد الربيعة خالل االحتجازفايز الكندري ... وبعد اإلفراج عنهفوزي العودة

 • الربيعة اعتبر أسوأ 
النزالء ملجرد العثور 
على كتاب بخط يده

قّدم كإثبات انه وابنه   
)ابن العام الواحد( 

قادا هجوما
في تورا بورا!  

 

• حارس املعتقل
  غّير قناعاته

  التي أوهموه بها 
وهي أن املساجني  
خططوا لهجمات   
الـ 11 من سبتمبر 
وضبطوا متلبسني


