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عمر سليمان نام تازه ايست که در رابطه با افرادی که استعداد جانشينی رئيس جمھور مصر حسنی مبارک را دارند 

لبته برای کسانی که سياست تحويل غير رسمی افراد مشکوک به لحاظ تروريست به نام وی ا. مطرح می شود

پس از آن که مبارک روز گذشته دولت خود را منحل نمود، سليمان را . آمريکا را می شناسند، چندان ھم تازه نيست

اضر است به گفته بسياری از مفسران او ح. به معاونت و در صورت ضرورت به جايگزينی خويش منصوب کرد

سليمان . جانشين مبارک گشته و جايگزينی برای جمال مبارک، فرزند او که قرار بود وارث پدر باشد، گردد

او مرد دنيا ديده ايست، اھل فرھنگ است، به روانی به  .خصيت آشنا و مھمی برای واشنگتن به شمار می رودش

در حالی که وی .  رابط اصلی فعال بوده استانگليسی سخن می گويد و سال ھا ميان واشنگتن و مبارک در نقش

معروف است به سرسپردگی و کاری بودن، اما برای کسانی که به پاکدامنی به لحاظ حقوق بشر اھميت قائل اند، 

 رئيس سازمان ١٩٩٣ نوشته ام، سليمان از “The Dark Side„ھمانگونه که من درکتاب خود . مورد ايراد است

بوده " تحويل"ول مصری وب اين اداره برای سازمان سيا مسؤوی در چارچ. وده استامنيِت وحشت انگيز مصر ب

راھکار محرمانه ايست که سازمان سيا برای آدم ربائی افراد مشکوک به تروريست در سراسر " تحويل "–است 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

، اتخاذ گيتی و بازگشت آنھا به مصر و ساير کشورھا برای بازپرسی که تحت شرايط خشونت بار انجام می گرفت

  .-کرده بود

 ١٩٩٠ بيشتر شرح داده است، سليمان از “Ghost Plane„ در کتاب خود Stephen Greyچنان که استفن گری 

ليس ومريکا و پاليس مخفی ومستقيما با مأموران درجه يک سازمان سيا در تعامل بوده، برای تحويل ھر فرد ميان پ

 .Edward S. Walker Jrبنا بر توضيحات ادوارد واکر . مدعمل می آه مخفی مصر در باالترين سطوح توافق ب

ه و به خوبی می دانسته بود" بسيار ھوشيار و واقع بين"مريکا در مصر بوده است، سليمان اکه يکی از سفرای سابق 

دارای جھاتی تاريک  (داشتندمومی که آنھا، به لحاظ شکنجه و غيره، در مصر در آنھا تشريک مساعی امورمذ"که 

  ".ه استو البته وی در انجام آن کارھا ترديدی به خود راه نمی داد) دهبو

مريکا سازمان سيا در اصل می بايست از مصر تضمينی می گرفت که افراد مشکوکی را که تحويل ابر طبق قوانين 

گونه ليس مخفی مصر اينواما با مديريت سليمان بر سازمان ھای پ. نداشآنھا می شدند پيش تر شکنجه نکرده ب

 که Michael Scheuerنام ميشائيل شويِر ه يکی از جاسوسان سابق سيا ب. تضمينات کوچک ترين ارزشی نداشت

  :مريکا شھادت دادادر ايجاد راھکار تحويل ھمکاری داشته است، چندی بعد در مقابل کنگره 

ارزش آن کم تر از يک سطل "تند را با مرّکبی که غير قابل پاک کردن ھم می بود می نوش" اين تضمينات" حتّا اگر 

  .بود" آب دھان گرم

 The One Percent„مدارک ديگری در باره نقش سليمان در راھکار تحويل را در کتاب : به روز شده

Doctrine“ به قلم ران ساسکيند Run Suskindکاترين ھاوکينز .   می توان يافتKatherine Hawkins که 

وکيل دادگستری تيزبينی می باشد و تحقيقات حقوقی کتاب مرا بر عھده داشت به نقل از ساسکيند گوشزد نمود که 

 که به لحاظ القاعده Ibn Sheikh al-Libiسليمان رابط راھکار تحويل در مورد فردی بود به نام ابن شيخ الليبی 

ت، زيرا او نقش اساسی را در به دست دادن دالئل حمله به بسيار مناقشه انگيز اس" ليبی "موردِ . مشکوک بوده است

  .عراق داشته است

امريکائی  مأموران دولتی در پاکستان ليبی را دستگير و برای بازجوئی تحويل مأمورين ٢٠٠١در پايان نوامبر سال 

که تجربه بسياری در وی آنجا توسط دو مأمور اف بی آی از نيويورک . گرام در افغانستان دادنددر پايگاه ھوائی ب

آنھا مطمئن بودند که به پيشرفت ھائی در اين زمينه دست . د مورد بازجوئی قرار گرفتنمقابله با تروريست ھا داشت

اما ھنگامی که آنھا به واشنگتن بازگشتند بين اف بی .  کسب خواھند نمود"ليبی"يافته و اطالعات ارزشمندی را از 

ين موضوع در گرفت که کداميک از اين دو سازمان برای بازجوئی آن شخص آی و سازمان سيا جدالی بر سر ا

  .مناسب تر است

  :به نوشته ساسکيند

 و روبرت George Tenetدعوا در مراحل اداری به اوج خود رسيد و حتّا رؤسای سيا و اف بی آی جرج تانت 

نی پا در ميان نھاده و موضوع به سود تا اينکه بوش و چ.  نيز نتوانستند راه حلی بيابندRobert Muellerمولر 

دست و پای الليبی را بسته، وی را چشم بسته تحويل قاھره و به دست عمر سليمان رئيس .  پايان يافت)سيا(تانت

  . می باشد سپردند"تانت"ليس مخفی مصر که دوست شخصی وپ

 گزارش غيرحزبی از جانب يک ليس مخفی مصر آورده شد، در يکو به ھنگام بازجوئی توسط پ"ليبی"آنچه بر سر 

چنان که در اين گزارش آمده است ليبی بعدھا به . مريکا منتشر و جزء به جزء مستند گرديداکميسيون ويژه سنای 

به . سازمان سيا اظھار داشته است که مأموران مصری روز به روز از نتيجه ھمکاری او ناراضی تر می شدند
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سپس وی را بيرون آورده بر زمين .  داخل يک جعبه کوچک حبس کردند ساعت تمام در٨٠ھمين جھت نيز وی را 

مأمورين مصری او را که شخصا بن الدن را می شناخته است تحت فشار .  دقيقه زير کتک گرفتند١۵افکندند و 

صری م. يد نمايدن ارتباطاتی وجود داشته است، تأئقرار دادند تا ادعای دولت بوش را که ميان القاعده و صدام حسي

ھا بيش از ھمه می خواستند از ليبی برای اين موضوع گواھی کسب نمايند که عراقی ھا به القاعده تسليحات شيميائی 

مريکا که به دنبال بھانه ابا دنبال نمودن شديد اين خط در تحقيقات، گوئی مصريان با تقاضای . و بيولوژيک داده اند

.  زير فشار مجبور به تسليم می شود"ليبی"تا اينکه باالخره . ردندای برای جنگ با عراق بوده اند، ھمراھی می ک

لين پاول در مقابل سازمان ملل متحد در امريکا کاآنگاه جزئيات اقرار وی در سخنانی که وزير امور خارجه وقت 

  . ايراد و از حمله به عراق حمايت نمود، منعکس گشت٢٠٠٣ سال فبروری

مريکا به عراق ھنوز ھيچگونه تسليحات جمعی يا مدرکی حاکی از ارتباط ميان بن ا اما در حاليکه سالھا پس از حمله

پس از آن ھنگاميکه اف بی آی از وی . الدن و صدام حسين يافت نشده بود، ليبی اقرارھای خويش را لغو نمود

. دانستليس مخفی مصر وپرسش نمود چرا او دروغ گفته بود، وی خود را بی تقصير و دليل آن را خشونت پ

 “Hubris„ اولين کسانی بودند که در کتاب خود David Corn و داويد ٌکرن Michael Isikoff ميشائيل ايسيکف 

  ".آنھا داشتند مرا می کشتند و من مجبور بودم چيزی به آنھا بگويم: "از زبان ليبی چنين نقل قول کردند

  

  ...کرده بود" خودکشی"در ظاھر وی ". يافتندمرده "ليبی را بعدھا در سلّولش : تذکر از جانب تالکسکاال

 


