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أحد معتقلي غوانتاانمو يسعى إىل احلصول على وضع الضحية يف سياق التحقيق البولندي يف سجن السي آيه أيه
أصبح رجل ميين حمتجز لدى جيش الوالايت املتحدة الشخص الثالث الذي يسعى إىل احلصول على وضع الضحية يف
حتقيق جيريه مكتب النائب العام البولندي يف تورط بولندا يف برامج أشرفت عليها الوالايت املتحدة للرتحيل واالعتقال
السري.
فصباح هذا اليوم ،أعلن ماريوز اببالكزيك ،احملامي البولندي املوكل ابلدفاع عن ملواطن اليمين وليد بن عطاش ،أنه تقدم
أمس بطلب كي متنح النيابة العامة موكِّله وضع "شخص مصاب" (ضحية) .إذ تنقل بن عطاش ،عقب القبض عليه يف
ابكستان يف  ،3002بني عدد من "املواقع السوداء" لوكالة املخابرات املركزية األمريكية (سي آي أيه) ،مبا فيها سجن
يف بولندا ،قبل أن يرحل إىل غوانتاانمو ،حيث ينتظر احملاكمة حاليا أمام جلنة عسكرية.
وجاء اإلعالن أثناء مؤمتر صحفي عقد يف وارسو إلطالق منظمة العفو الدولية تقريرها اجلديد املعنون ،إكشفوا النقاب
عن احلقيقة :تورط بولندا يف اعتقاالت السي آي أيه السرية.
ويف هذا السياق ،قالت جوليا هول ،خبرية منظمة العفو الدولية بشأن مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان ،إن "هذا
التطور اجلديد ينبغي أن يشكل دفعة حتتاج إىل بولندا كثريا للمضي قدما حنو استكمال حتقيقها املتعثر ،الذي بدأ قبل
مخس سنوات ،يف دور البالد يف االعتقاالت السرية على أيدي السي آي أيه.
"وإذا ما منح وليد بن عطاش وضع ' شخص مصاب' ،يف سياق التحقيق ،فسيكون الضحية الثالثة النتهاكات حقوق
اإلنسان اليت ارتكبتها السي آي أيه على الرتاب البولندي -إىل جانب عبد الرحيم الناشري وأبو زبيدة ،اللذين أوردان ما
تعرضوا له من انتهاكات يف تقريران اجلديد.
"ويتعني على السلطات البولندية وقف استخدام 'األمن القومي' كقناع لطمس احلقيقة -وقد حان الوقت للكشف عن
مدى تواطئها يف برانمج السي آي أيه لالعتقال السري مرة واحدة وإىل األبد".
وقد اتسم التحقيق البولندي يف "املوقع األسود" للسي آي أيه ابلتلكؤ منذ  ،3002وجرت فصوله إىل حد كبري حتت
غطاء من السرية .ويتمنع املدعون العامون البولنديون حىت اآلن بصورة شبه اتمة عن الكشف عن أية معلومات تتعلق
ابلتحقيق أو إعالن ما توصل إليه التحقيق من معطيات على املأل.

