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 ميراث من الرماد

  )سي آي إيه(تاريخ وكالة االستخبارات المركزية األمريكية 

  تيم فينير: المؤلف

 

  

  

، ويكشف بشكل مثيـر وموثـق       أفضل بحث على اإلطالق كُتب حول قضايا التجسس       هذا الكتاب هو    

لماذا لم يتمكن أحـدى عـشر       ). سي أي إيه  (التاريخ الخفي لوكالة االستخبارات المركزية األمريكية       

 وثالثة أجيال من العاملين بوكالة االستخبارات المركزية من فهم العالم ؟ لماذا غادر كل مدير                رئيساً

لوكالة االستخبارات المركزية وهي بحالة أسوء مما وجدها عليه ؟ وكيف عرض هذا الفشل الـذريع                

 وهل مـن    ..ألكبر وكالة استخبارات في العالم األمن األمريكي للخطر ؟ ما هي حقيقة السي أي إيه                

  ؟؟ .. األفضل حلها بعد أخطائها الفادحة على مدى السنين

تعرضت وكالة االستخبارات المركزية األمريكية لعدد هائل من الضغوط واالنتقادات الالذعة وخاصة            

 سبتمبر، وغيرها من األخطاء التـي       ١١إثر فشلها االستخباري الذريع في التنبوء بوقوع هجمات         

 ويكشف هذا الكتاب الذي بين يدينا سلسلة أخطاء فادحة وفضائح ارتبطت            .سبقت وتلت حرب العراق   

التغاضي عن المعلومات الخاطئة التي سـوفتها       : بوكالة االستخبارات المركزية السي آي إيه ومنها      

إتالف آالف الوثائق والمعلومات حول عمليات سرية وخاصة        ،  اإلدارة األمريكية لتبرير غزو العراق    

أي إيه دون إذن أو مبرر قانوني، التغاضي عن عمليات التعذيب ونقل المـشتبهين              قامت بها السي    

، الكشف عن العديد من أسرار سي آي إيه كالكشف عن اسم العمليـة              بهم إلى بلدان تسمح بالتعذيب    

كما يكشف لنا الكتـاب أن االسـتخبارات        .  وما تالها من ضجة إعالمية وقانونية      فاليري بالم السرية  

قامت بمراقبة وتدقيق كل الوثائق والمستندات الحكومية وتجسست على الشعب          األمريكية  المركزية  

   !!األمريكي وال بل تجسست على مكالمات أعضاء الكونغرس األمريكي نفسه 

 تاريخاً شيقاً ومعلومات مثيرة عـن وكالـة االسـتخبارات المركزيـة             تيم فينير ويعرض لنا الكاتب    

ت إلى هذا المستوى من سوء اإلدارة وعدم الكفاءة والفشل فـي حمايـة              األمريكية، مبيناً كيف وصل   

األمن القومي األمريكي، مما أدى إلى تقويض المصداقية األمريكية وتعزيز الشعور بالعداء للواليات             

تلك الوكالة التي فشلت في أغلب األوقات بالتنبؤ باألحداث الرئيـسية           . المتحدة في كافة أنحاء العالم    

، وتجسست على المواطنين األميركيين، وحاكـت المخططـات         م، وانتهكت حقوق اإلنسان   في العال 
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الغتيال قادة أجانب، وبذلت الكثير من الجهد والموارد على عمليات سرية غير متقنة وفـشلت فـي                 

  . مهمتها األساسية في التجسس والحصول على معلومات استخبارية وتحليلها بدقة

باإلشارة إلى تاريخ وميراث وكالة االستخبارات المركزيـة األمريكيـة          ب  وتبدأ الفصول األولى للكتا   

التي تمكنت على مدى السنوات الستون الماضية، من المحافظة على سمعة مهيبة على الرغم مـن          

و كانت مهمة   . ، دافنةً أخطائها الفاحشة في أرشيف سري للغاية ال يعرف أحد قراره           سجلها الرهيب 

وقد . وعندما لم تفلح، مضت في سبيل تغيير العالم       .  آي إيه أن تعرف العالم     وكالة االستخبارات سي  

  ". ميراثاً من الرماد"، الرئيس إيزنهاورجلب لنا فشلها، كما يقول 

الحائز على جائزة بوليتزر الصحافية، التاريخ القطعي األول لوكالة االستخبارات          تيم فينير،   ويعرض  

إذ يعتمد كتاب ميراث من الرماد علـى أكثـر مـن            ي سجالت،   المركزية، وكل المعلومات مدونة ف    

 وثيقة، أخذت بشكل أساسي من أرشيف وكالة االستخبارات المركزيـة، والمئـات مـن               ٥٠,٠٠٠

مقابالت مع أشخاص متمرسين من وكالة االستخبارات المركزية، بما في ذلك مـدراء المخـابرات               

   .المركزية

االستخبارات المركزية منذ نشأتها في أعقـاب الحـرب العالميـة    ويعود بنا الكاتب إلى تاريخ وكالة    

 وانتهـاًء بانهيارهـا الوشـيك       الثانية، مروراً بمعاركها في الحرب الباردة والحرب على اإلرهاب،        

  .  سبتمبر١١وفقدان هيبتها في عيون الشعب األمريكي والعالم عقب هجمات 

 بالخطوة الخاطئة ولم تتمكن من تصحيح ١٩٤٧م لقد بدأت وكالة االستخبارات المركزية طريقها عا  

 بأن إنشاء وكالة استخبارات مركزيـة أمريكيـة         ترومان وإيزنهاور  بعد، إذ اعتقد الرؤساء      ذلك فيما 

 أخرى عن طريق التجسس والكشف عـن النوايـا          كبيرل هاربور  يمكنها الحؤول دون وقوع هجمات    

 تتوقع يوماً أي حركة هامة سوفيتية أو إرهابيـة،          ولكن وكالة االستخبارات المركزية لم    السوفيتية،  

  . كما يجزم الكاتب

ولبرهنة ذلك،  . لقد خصصت الوكالة معظم ميزانيتها للعمليات السرية، وكانت في معظمها غير متقنة           

سرداً كئيباً للعمليات الفاشلة التي سعت وكالة االستخبارات سي آي إيه لتغطيتها            يقدم الكاتب فينير    

، ٢٠٠٠ مستنداً بذلك على كم هائل من الوثائق الحكومية التي رفعت عنها السرية منذ عام                وإخفائها،

إذ تكشف تلك الوثائق أن هناك اآلالف من الثائرين أو المخربين المحتملـين الـذين تـم تجنيـدهم                   

لت كجواسيس وتم إرسالهم إلى روسيا وكوريا الشمالية والصين وفيتنام، وفشلوا في المهمات التي أوك             

   .فتمت تنحيتهم وتصفيتهم بشكل سريعإليهم، 

وتكشف الوثائق التي يعرضها الكتاب أن وكالة االستخبارات المركزية األمريكية سي أي إيه فـشلت               

لإلطاحة بالحكومات الغير صديقة أو التي تـصفها الواليـات          " الخرقاء"أكثر من مرة في محاوالتها      

الكتاب، كانت هناك فقط محاولتان ناجحتان القتـا التقـدير          وبحسب  . "بالحكومات المعادية "المتحدة  
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 الذي وضع الـشاه علـى العـرش، واإلطاحـة           ١٩٥٣االنقالب اإليراني عام    الكبير آنذاك، وهما    

 ، ولكن تعتبر هاتان المحاولتـان اآلن مـن األخطـاء            ١٩٥٤بالحكومة اليسارية الغواتيماليه عام     

  . العسيرة التي ارتكبتها السي أي إيه

ويمضي هذا الكتاب الشيق في سرده لألحداث الرهيبة التي تورطت بها وكالة االستخبارات المركزية              

واالنقالب الوحشي فـي تـشيلي عـام        ،  المؤامرات لقتل الزعيم الكوبي فيديل كاسترو     األمريكية و   

ـ          . ١٩٧٣ ران وقامت الوكالة بانقالبات لإلطاحة بحكومات منتخبة ووضع طغاة مكانهم، مثالً فـي إي

واستخدمت .  تشيلي واليونان  ، وكذلك في  أمر إيزنهاور بتنحية لومومبا   وغواتيماال والكونغو، حيث    

األسلحة البيولوجية والكيميائية ضد كوبا، وقامت بمحاوالت اغتيال باستخدام أفراد مأجورين مـن             

  . قاًكما أن الوكالة فشلت في التنبؤ و التوقع بانهيار االتحاد السوفيتي ساب. المافيا

، أطلقت وكالة االستخبارات المركزية تحذيراً من أن الروسيين سوف يغزون بـرلين             ١٩٤٨في عام   

و كانت هناك عبارة سـرية مكنـت وكالـة          . خطة مارشال وفي اليوم التالي وافق الكونغرس على       

  مليون دوالر من تمويل الخطة، وهو ما يطلق عليـه          ٦٨٥االستخبارات المركزية من اقتطاع مبلغ      

 أنشأت وكالة االسـتخبارات المركزيـة       ١٩٤٨وفي نفس عام    ". خطة غسيل األموال الكونية   "فينير  

  .  تمارس فيها التعذيب والمخدرات على السجناءسجوناً سرية في ألمانيا واليابان وباناما

 عملية سرية رئيسية مناوئة     ٨١ بـأكثر من    ويمضي الكتاب إلى القول أن وكالة السي أي إيه قامت         

 دولة خالل فترة رئاسـة      ٤٨ عملية في    ١٧٠لديمقراطية، في الفترة الرئاسية الثانية لترومان، و      ل

كمـا تكـشف   .  عملية خالل ثالث سنوات من رئاسة بطل الليبراليين جون كيندي          ١٦٣إيزنهاور، و 

كافة الوثائق التي يعرضها الكتاب أن جهود الوكالة في تجميع المعلومات االستخباراتية مـن عـام                

والمعلومات حـول   (إلى حرب العراق الحالية     ) الحرب العالمية الثانية التي بدأت في برلين       (١٩٤٨

   .كانت خاطئة على الدوام) أسلحة الدمار الشامل

ميـراث  "هذا على الصعيد الخارجي، أما على الصعيد الداخلي فيكشف الصحافي تيم فينير في كتابه               

الجيش الخاص والسري والغيـر     ية األميركية كانت بمثابة     أن وكالة االستخبارات المركز   " من رماد 

. ، كما تطلق عليها لجنة الكنيسة"بالفيل األحمر"، تنفذ ما يريده الرئيس، إذاً فهي ليست قانوني للرئيس

، كانت وكالة االستخبارات المركزية على الدوام       ١٩٤٧منذ نشأتها عام    وعليه، يجادل الكاتب بأنها     

  .  قادرة على حماية الشعب األمريكيعديمة الكفاءة وغير

لقد كذبت وكالة االستخبارات المركزية على الكونغرس والشعب والرؤساء، مثالً يشير فينيـر إلـى               

ومـن أجـل التغطيـة علـى وكالـة          ". يمارس أبشع أنواع خداع الرئيس     "آلين دوليز مدير الوكالة   

و يشير فينير إلى أن شهادة وكالة . كذب الرؤساء على الكونغرس والـشعب  االستخبارات المركزية،   

قد استأجرت عصابة من االستخبارات المركزية أمام الكونغرس ولدت االنطباع بأن الواليات المتحدة         
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فقد نظمت فرق موت في نيكاراغوا والـسلفادور        ،  المخادعين واللصوص إلدارة شؤونها الخارجية    

بتسليم غير قانوني لمتهمـين أبريـاء إلـى         وقد قامت   . والهندوراس وأفغانستان واليوم في العراق    

ويتساءل الكاتب بتهكم هـل يمكـن لدولـة         . سجونها السرية في تايالند وبولندا وأفغانستان والعراق      

  ديمقراطية أن تستخدم مثل هذه األداة الفاسدة لحماية أمنها ؟ 

  لمحة عن الكاتب 
 التقـارير والتحاليـل عـن       وهـو يكتـب   .  هو صحافي مرموق ومراسل لنيويورك تايمز      تيم فينير 

وقد حاز على جائزة بوليتزر الصحفية الراقية لعملـه فـي           . المخابرات األميركية منذ عشرين عاماً    

سافر فينير إلى أفغانستان ودول أخرى لكي يتحقق بشكل مباشـر مـن             . برامج األمن القومي السرية   

ة مع مئات الجواسيس السابقين     عمليات وكالة االستخبارات المركزية السرية وأجرى مقابالت حصري       

وهذا هو كتابـه الثالـث حـول مواضـيع         . وأبرز الرؤساء الذين عملوا في االستخبارات األمريكية      

  .التجسس واالستخبارات واألمن القومي األمريكي

   المدىةعرض جريد

حتى وأن حسبنا حساب هـذا التنبيـه        . أن أي تأريخ لوكالة سرية يكاد يكون، ألعتبارات مهمة، مشروطا         

هو أقرب الى الرصانة    ) تأريخ السي آي أي   ... ميراث الرماد   (للشرطية يبقى واضحا أن كتاب تيم واينر        

أسهامة في وقتهـا    وأكثر من هذا هو     . من أي كشف أنتجه أي باحث عن سنوات الوكالة الستين الماضية          

المناسب وحاسمة بالنسبة الى أكثر النقاشات المشحونة أزعاجا لعاصـمتنا المقـسمة أنقـساما مريـرا،                

دور وكاالت األستخبارات الصحيح وعالقتها الخاصة ليس فقـط بالـسلطتين           وموضوع هذا النقاش هو     

  .التنفيذية والتشريعية بل أيضا بالقانون نفسه

وكالة األستخبارات المركزيـة    ( واينر يدرك مدى تأثير أن تعلن السي آي أي           من الواضح أن ناشر كتاب    

 كما  – بصدد طبع تقارير معدة للنشر عن أجراءاتها الخاطئة التي أرتكبتها خالل سنوات           أنها  ) األمريكية

 آب ضربة   ٧ فكان قراره توزيع الكتاب قبل الموعد المقرر في          -يقدم بعض الناس جواهر العائلة للعرض     

ألن أحجار السي آي أي الكريمة ستكون عندئذ بعد نشر الكتاب طبقا للتحلية في أحسن األحـوال،                  علم،م

  .تفاصيل أضافية بخصوص أمور عرفت مسبقا على نطاق واسع

واينر مراسل النيويورك تايمز الذي غطى نشاطات السي آي أي لتلك الجريدة خـالل التـسعينيات                كان  

 عـن   ١٩٨٨ أنه مراسل بارع حائز على جائزة بوليتزر عام          . عاما ٢٠من  يعمل على هذا الكتاب ألكثر      

حول بعد ذلك هذه المادة الى كتابه األول الذي         . أو السرية ) السوداء(مقاالت كتبها عن ميزانية البنتاغون      

أتبعه بما يعتبره العديدون الكتاب الحاسم للنقاش بشأن تضليل العميل السوفييتي آلدريش آميس للـسي آي                

  . أي

أنه قائم كليـا علـى مـصادر أصـلية          ) ميراث الرماد (أن األكثر روعة والجدير باألعجاب بالنسبة الى        
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الشيئ يجري فيه دون أسناد وعندما يستخلص المؤلف أستنتاجاته، وهو مايفعله غالبـا             . ومقابالت مسجلة 

الحقائق مستمدة من مصادر    أن هذه   . وبوضوح منعش، يكون لها تلك المصداقية التي التخلقها أال الحقائق         

أكثـر  ..مدخل المؤلف الحصري الى تواريخ السي آي أي السرية الوفيرة عن عملياتها           متعددة بضمنها   

أراشيف الوكالة والبيت األبيض ووزارة الخارجيـة،   وثيقة، والعديد منها مخرج حديثا، في       ٥٠,٠٠٠من  

 مقابلة مع عمـالء سـابقين       ٣٠٠٠ من   ومن المقابالت المسجلة مع عشرة مدراء للوكالة، ومن أكثر        

  .وحاليين للوكالة ومع موظفين فيها

كيف فشل البلد األكثر قوة في تأريخ الحضارة (من وجهة نظر واينر أن القضية التي تسبق كل قضية هي 

هذا الفشل يشكل خطرا على األمن القومي للواليات        ) الغربية في خلق أدارة جاسوسية من الدرجة األولى؟       

أنها مليئة  . أن حوليات الوكالة مليئة باألفعال الغبية وسوء الحظ سوية مع أفعال الشجاعة والمكر            . دةالمتح

أن الجريمة تتمثل في عجـز الوكالـة عـن          . بأنتصارات سريعة وحاالت فشل طويلة األمد خارج البالد       

ي العـراق ليـست     والحرب الحالية ف  تطبيق واجبها المركزي وهو أبالغ الرئيس عما يحصل في العالم،           

  .سوى أكثر النتائج المباشرة دموية لهذا الفشل

لقد أدى واينر عمال باهرا في توضيح األزدواجية التي كانت بأنتظار تأسيس الوكالة بعد الحرب العالمية                

أن يعرف مايدور في العالم من حوله ولكنه كان مترددا في الوقت نفسه في              الرئيس ترومان   أراد  . الثانية

حقا لقد كان سـلف     . كان مبدئيا مقتنعا من أن أستخبارات ذات مركزية البد منها         ). تابو أمريكية خلق جس (

 ذا سجل ملطخ ومرصع بالبطولة وبحاالت فشل مكلفة بـشكل           oss مكتب الخدمات األستراتيجية  الوكالة  

الت التحليلية  نقاط قوته األعظم كانت في المجاعلى كل حال الحظ أشد المنتقدين للمكتب قسوة أن    . مذهل

 قرر ترومان مبدئيا أن يجيز تأسيس وكالة ثم عمل على خلق وكالة السي آي أي ليس .أكثر من العملياتية

بدافع من مطالب الحرب    فقط عن طريق أولئك الذين في الحكومة ويؤمنون بضرورة الجواسيس بل أيضا             

أو أشباهه من خلفائه المتعارضين مـن       هذه الواجب المزدوج لم يمنع ترومان       . الباردة العاجلة المستجدة  

أن أغراء هذه العمليات . وسرية في داخل البلد وخارجه) فوق قانونية(للقيام بعمليات التوجه الى الوكالة 

أن السخرية، كما تعبر وثـائق      . أثبت أنه أكثر جاذبية من أن يستطيع مقتومته أي رئيس للسلطة التنفيذية           

حتى قصص نجاحاتهـا فـي      . اشلة قدر فشلها في العمليات السرية بالذات      واينر، هي أن الوكالة لم تكن ف      

 -وكل منها أخضعت للتمحيص على ضوء جديد في هذا الكتـاب          – أيران وغواتيماال وشيلي وأفغانستان   

 أن الوكالة رغم الكلفة التي اليمكن تقديرها لوسائلها التقنية التحليلية .فشل طويل األمدتبين أنها عبارة عن 

أعطـت  ، بينما    أيلول ١١ في أعطاء أنذار بأي حدث عالمي مهم من بداية القضية الكورية وحتى              فشلت

  .المسؤولين العسكريين معلومات غير صحيحة بشكل خاص عن البلقان والصومال

يعطي أنطباعا عن   ) التنبؤ بالنوايا والقدرات السوفييتية   (منذ البداية كان تولي الوكالة لمسؤوليتها الحساسة        

يرسم واينر بوضوح مشهدا مثبطا ومفصال عن أرسال الواليات المتحـدة           . يج من الجهل وسوء الفهم    مز

لوحده الى موسكو ليجري لقاء     ) الرئيس السابق لهيئة أركان الجنرال دوايت آيزنهاور       (والتر بيدل سميث  
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األمر بفهم نوايا األتحاد    حين يتعلق   .  وكان الهدف منه التنبؤ بنوايا الديكتاتور      جوزيف ستالين أنفراديا مع   

قيم  (١٩٨١الى حد آيار من عام      . السوفييتي وخوض صراع مباشر معه تفشل الوكالة فشال بائسا مرارا         

السوفييت ماعند أدارة ريغان من بالغة ومن حقائق وأخذوا يخشون من هجوم مفاجئ تـشنه الواليـات                 

ول العظمى أقرب الى حرب نووية مفاجئة       أصبحت الد . فعمدوا الى أستنفار نووي عالمي    المتحدة عليهم   

 والذي كان آنذاك    روبيرت غيتس المدير السابق للوكالة ووزير الدفاع الحالي       ). دون أن تدرك الوكالة هذا    

لم ...لم ندرك عندئذ أزدياد يأس رجال الكرملين      (في مقدمة محللي الوكالة للسياسة السوفييتية أخبر واينر         

  ).ولين وغارقين في مشاغلهم الذاتية، وكم كانوا رهابيين وخائفينندرك كم كانوا مبتذلين ومعز

فـأن الـسوفييت كـانوا      مايثير القلق بالدرجة نفسها أن التقرير يظهر أنه عندما يتعلق األمر بالتجسس             

لقد أخترقت المخابرات السوفييتية مكتب الخـدمات األسـتراتيجية         . يتغدون بالوكالة قبل أن تتعشى بهم     

والوكالة منذ البداية زارعة عيونا قدموا لها خدمات التقدر بثمن عقدا بعد عقد ولم تفلـح                ) كالةالسابق للو (

  .الوكالة في أختراق النظام السوفييتي أو وكاالت أستخباراتها على أي مستوى مؤثر أو بشكل دائم

ـ        أن تقرير واينر جيد بشكل خاص عن         . ن نتائجهـا  عالقة بيل كلنتون السائبة والفاترة مع الوكالة وع

لم يكن  .  رئيسا للواليات المتحدة   جورج بوش األب  كانت ربيع الوكالة عندما أصبح أحد مدرائها السابقين         

لم تكن لـي    (قال هذا لواينر    .  عندما واله على الوكالة    جيمس وولسي  يعرف شيئا يذكر عن      بيل كلنتون 

لنتون في مواجهة مع الوكالة عنـدما       دخل بيل ك  ). أصال لم تكن لي أية عالقة به      .. عالقة سيئة بالرئيس  

بعد أن هاجم مسلح باكستاني المولد مكاتب للوكالة عام         ) م أحتراماتي للموتى والجرحى   دلست هنا ألق  (قال  

من الصعب تصور الغضب العارم الذي سببه هذا        . أرسل كلنتون زوجته بدال عنه    (يقول واينر    . ١٩٩٣

فس القوة عندما أمر كلنتون برد عقيم لما أعتقدت الوكالة أنه وكان الغضب بن). التصرف في أدارة الوكالة

أنتقمـت  . محاولة من صدام حسين ألغتيال بوش األب وعدد من أفراد عائلته أثنـاء زيـارتهم للكويـت          

يحـاول صـدام   (الواليات المتحدة بضربة صاروخية لرئاسة المخابرات العراقية ولكن كما أخبر وولسي        

ورج بوش األب فيطلق الرئيس كلنتون العشرات من صواريخ كروز على مبنى            أغتيال الرئيس السابق ج   

  ).فارغ ببغداد في منتصف الليل ليقتل نساء يعملن منظفات وحراسا ليليين

تجاهل كلنتون أيضا واحدا من أنذارات الوكالة النادرة في دقة التوقيت تخص كارثة عالمية وشيكة هـي                 

بيرتـران  - أختار أن يتدخل بدال من رواندا في هاييتي ليـدعم جـان             عندما األبادة الجماعية في رواندا   

 هم مسؤولو أستخبارات يتاجرون بالمخدراتآريستيد ثم أكتشف أن مساعدي القس الذي تحول الى رئيس 

أخذ يعتقد بأن الوكالـة  ) ريتشارد نيكسون خصوصا(وكالرؤساء قبله . ومدبون وممولون من قبل الوكالة 

ضده، وكان أعتقاده هذا أحد األسباب في أن يعهد بالوكالة الى العضو في هيئة األمن               مليئة بالمعارضين   

 ونحن الزلنا نحاول التخلص من آثار هذا الخطأ، وواينر يعطي كشفا أكثر تماسـكا               جورج تينيت القومي  

  .وأقناعا مما أعطاه تينيت في مذكراته مؤخرا
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اسل جيد ومحلل واقعي الى درجـة اليمكـن لـه أن         يؤمن واينر بحتمية وجود وكالة مخابرات ولكنه مر       

اليقدر، في عالم أكثر أنفتاحا، أحتما أننا نفتقر الى الذكاء المناسب لبناء مؤسسة سرية ضرورية، وكمـا                 

فشلها في الخارج   (أوضح فأنه خالل السنوات التي حيكت فيها أسطورة الوكالة كلية القدرة أخفت الوكالة              

. لفقت الوكالة كذباتها تلك لتحافظ على مكانتها في واشـنطن         . زنهاور وكندي آيوكذبت على رئيسين هما     

الوكالـة  (الذي كان مديرا بارعا لمحطة من محطات الحرب الباردة فأن    ) دون غريغ (أن الحقيقة كما قال     

وبكلمات أخرى ربما كنا نحن األمريكيون سيئين       ). في أقوى فتراتها كانت لها سمعة عظيمة وسجل فظيع        

 .التجسس ولكننا غاية في الروعة في العالقات العامةفي 

   


