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ـرت العالم
أكاذيب وحقائق

أسئلة ذهبت مع الريح
أظهر استطالع رأي سنة  2006أن  %33من األميركيني
يعتقدون بتورط حكومتهم في تفجيرات  11سبتمبر .سبب
هذا االعتقاد هو اللغط الذي أحاط بنتائج التحقيق .وفي
الذكرى العاشرة ازداد االلتباس وكبرت األسئلة ،وآخر املآخذ
يقف عند مسألة اغتيال أسامة بن الدن والشك في صدقية
روايتها الرسمية
بشير البكر
ع �ش ��ر س � �ن� ��وات م � ��رت ع �ل ��ى أح� � � ��داث 11
سبتمبر ،ولكنها ل��م تكن كافية لجعل
ال �ص ��ورة واض �ح��ة ف��ي أذه� ��ان ق�ط��اع��ات
واسعة عبر العالم عمومًا ،واألميركيني
ع�ل��ى وج ��ه ال �خ �ص��وص .وه �ن��اك أسئلة
كثيرة ظلت بال أجوبة تراود أوساطًا من
الشعب االميركي بشأن صحة وشفافية
امل � �ع � �ل ��وم ��ات ال � �ت� ��ي ق ��دم� �ت� �ه ��ا األج � �ه� ��زة
الرسمية ،ويذهب التشكيك نحو نتائج
التحقيقات ال�ت��ي قدمتها ل�ج��ان عديدة
من األجهزة املختصة في االستخبارات
وامل � �ب� ��اح� ��ث ال� �ف ��درال� �ي ��ة وال� �ك ��ون� �غ ��رس،
�رد ذل��ك إل��ى ع��دم اس�ت�ي�ع��اب ال�ش��ارع
وم � ّ
رد الفعل
لطبيعة
اليوم
حتى
األميركي
ّ
ّ
تصرفت من خالله إدارة الرئيس
ال��ذي
االم �ي��رك��ي ال�س��اب��ق ج ��ورج ب ��وش حيال
حدث بهذه األهمية والخطورة .وال تقف
حيرة األميركي العادي فقط عند الظالل
امل �ع �ت �م��ة ال �ب��اق �ي��ة م ��ن ب �ع��د ال �ه �ج �م��ات،
واأللغاز التي لم تجد تفسيرات واضحة
ل �ه��ا ،ب��ل ت �ع��ود إل ��ى ال � ��وراء ل�ل�ب�ح��ث في
أس �ب��اب التقصير األم �ن��ي ال �ف��ادح ال��ذي
س �م��ح ب �ه��ذا االخ� �ت ��راق ال�ك�ب�ي��ر م��ن قبل
مصنفة
مجموعة ك��ان��ت ف��ي غالبيتها
ّ
إرهابية وخطيرة ،ولذا كانت مرصودة
ومتابعة من طرف أجهزة االستخبارات
االم�ي��رك�ي��ة ف��ي خ��ارج ال��والي��ات املتحدة
وداخلها.
أك� �ث ��ر م ��ن أل� ��ف ض �ح �ي��ة م ��ن امل �ف �ق��ودي��ن
ُ ّ
وت �ح� ّ�دد
ف��ي ال�ب��رج�ين ل��م ي�ت�ع��رف إل�ي�ه��م ُ
ه��وي��ات �ه��م ح �ت��ى ال � �ي� ��وم ،وال� �ع ��دي ��د م��ن
ال�ع��ائ�لات ل��م تتلق ب�ي��ان��ات رس�م�ي��ة عن
م �ف �ق��ودي �ه��ا .أس �ئ �ل��ة ك �ث �ي��رة ظ �ل��ت تكبر
ب� �ش ��أن أس � �ب� ��اب ال� �خ� �ل ��ل ،ه� ��ل ه� ��و ن��اب��ع
م ��ن اع� �ت� �ب ��ارات ف �ن �ي��ة أم ه ��و م �ق �ص��ود؟
ال �ك �ث �ي��رون م ��ن ال ��ذي ��ن ي �ث �ق��ون ب �ق ��درات
أميركا الخارقة ال يصدقون العجز عن
تقديم حصيلة نهائية تضع تفاصيل
ال �ح��دث ف��ي ن�ص��اب��ه ،ول ��ذا ت �ح� ّ�ول قطاع
واسع من الحائرين إلى توجيه اتهامات
بالتواطؤ إلدارة ج��ورج ب��وش ،ونسبة
 33ف��ي امل �ئ��ة ل�ي�س��ت ق�ل�ي�ل��ة ،إن �ه��ا تعني
ثلث الشعب األميركي .ه��ؤالء يعتقدون
أن إدارة بوش متواطئة في التفجيرات،
�ص��رة،
وم�ث�ل�ه��م أو أك �ث��ر ي�ع�ت�ب��رون�ه��ا م�ق� ّ
ول��م تقم بواجبها على أح�س��ن وج��ه ،ال
ف��ي لحظة ح�ص��ول ال�ه�ج�م��ات ،وال على
صعيد تقديم حصيلة منطقية بشأنها.
ظ �ه��رت رواي� ��ات ك�ث�ي��رة خ�ل�ال ال�س�ن��وات
ال� �ع� �ش ��ر ،ف ��ي إط� � ��ار م � �ح� ��اوالت ت�س�ل�ي��ط
االض��واء على جوانب من امل��أس��اة .ومن
أم �ي��رك��ا إل ��ى أوروب� � ��ا ،ت �ق��دم ال �ع��دي��د من
الخبراء والباحثني في الشؤون االمنية
والسياسية ب��أط��روح��ات ع��دي��دة ،تضع
إدارة بوش في مرمى االتهام .وبعيدًا عن
نظرية املؤامرة ،هناك إجماع في أوساط
ه��ذه الفئات على أن هناك جانبًا خفيًا
ف��ي هجمات  11سبتمبر عملت االدارة

عن قصد على طمسه ،وينطلق البعض
م��ن األج� ��واء ال�ت��ي سبقت ه��ذا ال�ت��اري��خ،
وك��ان��ت فاتحتها انتخاب ج��ورج بوش
ب �ط��ري �ق��ة م� ��وارب� ��ة .وي ��رك ��ز ه � ��ؤالء ع�ل��ى
شخصية بوش املأزومة وغير الخاضعة
ل� �ض ��واب ��ط م �ن �ط �ق �ي��ة ،وك� ��ذل� ��ك ت��رك �ي �ب��ة
الفريق الذي أحاط به ،وهو في غالبيته
م ��ن ع��ال��م ال� �س�ل�اح وال� �ب� �ت ��رول وال �ي �م�ين
الرجعي املحافظ واألوس ��اط املسيحية
الصهيونية .وليس سرًا أن هذا الخليط
ح �م��ل م �ش��روع��ًا خ��اص��ًا ل �ل �ق��رن ال �ح��ادي
والعشرين ،وكانت توحده أهداف الغزو
ال �ع �س �ك��ري ل ��وض ��ع ال� �ي ��د ع �ل��ى ال �ط��اق��ة
وم� �ص ��ادره ��ا وط � ��رق إم� ��داده� ��ا ،إض��اف��ة
إل ��ى ت�ن�ش�ي��ط ت �ج ��ارة ال� �س�ل�اح ،وت�ق��وي��ة
م �ع �س �ك��ر ال �ي �م�ي�ن ف ��ي إس ��رائ� �ي ��ل ،وف �ت��ح
م��واج �ه��ة م ��ع اإلس �ل ��ام ،ال� �ع ��دو ال �ج��دي��د
للغرب بعد انهيار الشيوعية واالتحاد
السوفياتي.
ت�ط��ور األح� ��داث ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال��دول��ي،
خ�ل�ال والي �ت��ي ب ��وش األول� ��ى وال�ث��ان�ي��ة،
زاد م� � ��ن ق� � � ��وة ح � �ج� ��ج امل � �ش � �ك � �ك �ي�ن ف��ي
ال��رواي��ة الرسمية ألح��داث  11سبتمبر.
وق � � � ّ�وى م �ن �ه��ا ال� �ه� �ج ��وم ال� �ك ��اس ��ح ع�ل��ى
م ��دى س� �ن ��وات ع� ��دة ،وم ��ن ذل ��ك اح �ت�لال
أفغانستان وال�ع��راق وتقويض السلطة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وإع� � ��ادة اح �ت�ل�ال م�ن��اط��ق
ال �ح �ك��م ال ��ذات ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وت�س�م�ي��م
ال��رئ �ي��س ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ي ��اس ��ر ع ��رف ��ات،
ومحاولة فرض مشروع الشرق األوسط
الكبير بالقوة ،وعدوان تموز على لبنان
س �ن��ة  .2006وظ� �ه ��رت دراس � � ��ات وك�ت��ب
ف ��ي ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة وأوروب � � ��ا ت�ق��دم
أطروحات تتحدث عن بحث إدارة بوش
عن ذرائع كبيرة من أجل إطالق حروبها
ف� ��ي ال � �ط� ��رف اآلخ� � ��ر م� ��ن ال� �ع ��ال ��م ،ح�ي��ث
الثروات الهائلة والجغرافيات العصية
وامل� �ع� �ق ��دة وال �غ �ن �ي ��ة ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ذات � ��ه،
إض��اف��ة إل ��ى ال �ت �ح��دي امل�س�ت�ق�ب�ل��ي ال��ذي
تمثله ال�ق��وى الناهضة ف��ي ش��رق آسيا
كالصني .وعلى مدى السنوات املاضية،
ت�م�ح��ورت األط ��روح ��ات ح��ول جملة من
االسئلة والقضايا ،منها مشروع «مافيا
بوش» الحتالل العراق قبل  11سبتمبر،
وض ��رورة البحث ع��ن م�س��وغ��ات للقيام
ب��ذل��ك ،وي�ع�ط��ف ال�ك�ث�ي��رون ه��ذا التوجه
على تصريح وزير الدفاع في تلك الفترة
دون��ال��د رامسفيلد ال��ذي رأى أن العراق
ه��و امل�س��ؤول ع��ن هجمات  11سبتمبر،
لا
وه �ن��اك ق � ��راءات ك�ث�ي��رة ت�ت��وق��ف ط��وي� ً
عند عائلة ب��وش وموقفها م��ن ال�ع��راق،
حيث فشل األب في إطاحة صدام حسني
ف��ي ح��رب عاصفة الصحراء سنة 1991
ونزوع االبن إلى األخذ بثأر أبيه ،إضافة
يمثله النفط ال�ع��راق��ي م��ن إغ��راء
إل��ى م��ا ّ
ل��دى محيط ب��وش .واألط��روح��ة الثانية
تنطلق من العالقات الخاصة والتجارية
بني عائلتي بوش وبن الدن ،التي تذهب
ب�ع�ي�دًا ف��ي ال �ق��دم ،ول��م تعكرها املسيرة
ال�ج�ه��ادي��ة ال�ت��ي ب��دأه��ا أس��ام��ة ب��ن الدن

ب�ع��د ع��ودت��ه م��ن أف�غ��ان�س�ت��ان ف��ي مطلع
التسعينيات ،وكان عمادها جمع شمل
األف �غ��ان ال �ع��رب ح��ول م �ش��روع للتغيير
باالعتماد على ال�ق��وة املسلحة ،وهناك
ُ
توقف عندها دائمًا ،وهي تتمثل
واقعة ي ّ
ف��ي زي ��ارة م�ج�م��وع��ة م��ن االس�ت�خ�ب��ارات
االم � �ي� ��رك � �ي � ��ة ل� ��زع � �ي� ��م ال� � �ق � ��اع � ��دة خ�ل��ال
اس �ت �ش �ف��ائ��ه ف ��ي دب ��ي ق �ب��ل ش �ه��ري��ن من
هجمات  11سبتمبر .واألطروحة الثالثة
ه ��ي م��راق �ب��ة االس �ت �خ �ب��ارات األم�ي��رك �ي��ة
نفذت الهجمات ،وهنا
للمجموعة التي ّ
ُنشرت كمية كبيرة من املعلومات ،تبدأ
ب��إع�ط��اء القنصلية االم�ي��رك�ي��ة ف��ي ج��دة
لتأشيرات دخ��ول ملجموعة السعوديني
م��ن ال�ق��اع��دة ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي االع��داد
وتنفيذ الهجمات ،ثم إن املجموعة التي
ك��ان��ت ف ��ي امل ��ان �ي ��ا ،م ��ن أم� �ث ��ال امل �ص��ري
م�ح�م��د ع�ط��ا وال�ل�ب �ن��ان��ي زي� ��اد ال �ج��راح،
أك� ��دت امل �ع �ل��وم��ات ال�لاح �ق��ة أن أف��راده��ا

وجه ثلث الشعب
ّ
األميركي اتهامات
بالتواطؤ إلى إدارة
جورج بوش
أسئلة كثيرة لم تجد
أجوبة حتى اليوم تدور
حول غموض الرواية
الرسمية

ك� ��ان� ��وا ت �ح ��ت م � � ��رأى وم ��راق � �ب ��ة أج �ه ��زة
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات األم �ي��رك �ي��ة واألمل ��ان� �ي ��ة،
تسنى
ول��م يجب أح��د على س��ؤال كيف ّ
وتركوا
لهؤالء دخول
الواليات املتحدة ُ
من دون مراقبة ،وهم ُ
عدون لعمل بهذا
ي
ّ
ال �ح �ج��م؟ وي� �ض ��اف إل� ��ى ذل� ��ك ال�ت�ح�ق�ي��ق
ال �خ��اص ب��امل��دم��رة األم �ي��رك �ي��ة «ي ��و اس
اس ك ��ول» ف��ي ال�ي�م��ن ف��ي ت�ش��ري��ن األول
سنة  ،2000والذي انتهى إلى مسؤولية
طويال عن
القاعدة ،وهنا جرى الحديث
ً
إم�ك��ان للحيلولة دون حصول هجمات
 11س �ب �ت �م �ب��ر ،ذل � ��ك أن االس� �ت� �خ� �ب ��ارات
وامل �ب��اح��ث ت��وص�ل�ت��ا إل ��ى ت�ح��دي��د هوية
ب� �ع ��ض م �خ� ّ�ط �ط��ي ال� �ه� �ج ��وم وم �ن �ف��ذي��ه
وج ��رى ال��رب��ط ب�ي�ن�ه��م وب�ي�ن امل�س��ؤول�ي��ة
ع ��ن ع �م �ل �ي �ت��ي ال �س �ف ��ارت�ي�ن االم �ي��رك �ت�ين
ف��ي نيروبي ودار ال�س�لام ف��ي آب ،1998
وق ��ام ج �ه��ازا «س ��ي آي إي ��ه» و «أف بي
آي» ب �ت �ت �ب��ع ب� �ع ��ض أف� � � ��راد امل �ج �م��وع��ة
م� ��ن دب � ��ي إل � ��ى ب ��ان� �ك ��وك وك� ��واالمل � �ب� ��ور،
وج � ��رى ال �ت �ج� ّ�س��س ع �ل��ى اج�ت�م��اع��ات�ه��م
وتصويرهم .وم��ن األم��ور الغريبة جدًا،
ال �ت ��ي ظ �ل��ت ل �غ �زًا ح �ت��ى اآلن ،أن اث �ن�ين
م��ن ه��ؤالء ،هما ن��واف الحازمي وخالد
امل� �ح� �ض ��ار ،ج� ��رى ال �ت ��أك ��د م ��ن دوره� �م ��ا
ف ��ي ال �ع �م �ل �ي��ات ال � �ث �ل�اث ،وف� ��ي ال �ع��اش��ر
م��ن سبتمبر ُع� ّ�م��م اسماهما ف��ي برقية

أرسلت ل��وزارة الخارجية االميركية من
أجل عدم تمكينهما من تأشيرة لدخول
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ول�ك��ن امل�س��أل��ة كانت
بال فائدة ،ألنهما كانا قد دخال األراضي
األميركية قبل ذلك ،وشاركا في العملية،
وه �م��ا م��ن ق ��ادا ال �ط��ائ��رة ال �ت��ي ارت�ط�م��ت
بجدار البنتاغون.
أس �ئ �ل��ة ك �ث �ي��رة ل� ��م ت �ج��د أج� ��وب� ��ة ح�ت��ى
اليوم تتعلق بموقف ال��والي��ات املتحدة
م��ن ال �س �ع��ودي��ة وال �ي �م��ن ف��ي م��ا يتعلق
بالحرب على اإلرهاب .ورغم أن واشنطن
ت ��وص� �ل ��ت إل� � ��ى ن� �ت ��ائ ��ج م� ��ؤك� ��دة ب �ش��أن
اح �ت �ض��ان ال ��ري ��اض وص �ن �ع��اء لتنظيم
«ال�ق��اع��دة» ،فقد استمرت العالقات كما
ه ��ي ح �ت��ى ال� �ي ��وم .وف ��ي ال �ح��ال��ة األول ��ى
حفلت ال�ص�ح��ف االم�ي��رك�ي��ة بمعلومات
ع��ن ت �م��وي��ل ال �ق��اع��دة م��ن ط ��رف ه�ي�ئ��ات
رس �م �ي��ة س �ع��ودي��ة وأم� � ��راء م ��ن ال�ع��ائ�ل��ة
الحاكمة وإصدار فتاوى من قبل شيوخ
السلفية ت�ح��ض ع�ل��ى اإلره� ��اب .وي��ؤك��د
ّ
ال�ص�ح��اف��ي ال�ف��رن�س��ي ،اري��ك ل ��ورون ،في
كتابه «الجانب املخفي من  11سبتمبر»،
أن األج � � � �ه� � � ��زة ال� � �س� � �ع � ��ودي � ��ة ت� �ت� �ح � ّ�م ��ل
م�س��ؤول�ي��ة ف��ي  11س�ب�ت�م�ب��ر ،وي�ت�ح��دث
ع��ن وف��اة ث�لاث��ة م��ن األم ��راء السعوديني
بطريقة غ��ام�ض��ة ،ب�ع��دم��ا ج��رى توجيه
ات � �ه� ��ام� ��ات إل � � ��ى ال � �س � �ع ��ودي� ��ة ب �ت �م��وي��ل
القاعدة.
أم � ��ا ف ��ي ال� �ح ��ال ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة ،ف � ��إن ال �ح �ك��م
ال�ي�م�ن��ي ال� ��ذي س� ��ارع إل ��ى ت �ب� ّ�ن��ي دع��وة
ب��وش للحرب على اإلره��اب ،استمر في
التستر على نتائج التحقيقات بصدد
ّ
مهاجمة امل��دم��رة «ي��و اس اس ك��ول» في
مرفأ عدن .ورغم أن العملية كانت األولى
للقاعدة ف��ي ص��ورة رسمية ،ل��م تضغط
الواليات املتحدة على مدى سنوات على
حكم الرئيس اليمني لتسليم املطلوبني،
وب ��ال �ت ��ال ��ي ب �ق �ي��ت ال �س �ع ��ودي ��ة وال �ي �م��ن
ب�ي�ئ��ة ح��اض�ن��ة حقيقية للتنظيم ال��ذي
شارك بفعالية في العمليات العسكرية
ل�ل�ق��اع��دة ف��ي ال� �ع ��راق .وإل ��ى ال �ي��وم ي�ع� ّ�د
التنظيم ال �س �ع��ودي ال�ي�م�ن��ي م��ن أنشط
ف��روع ال�ق��اع��دة ،ولكن ال��والي��ات املتحدة
ل ��م ت �ت �خ��ذ إج � � � ��راءات ف �ع �ل �ي��ة ض ��د ح�ك��م
ص��ال��ح ال � ��ذي أك� ��د م �س ��اع ��دوه أن� ��ه على
صلة وثيقة باالستخبارات األميركية،
وأن��ه ه��و م��ن ّ
رب��ى ال�ق��اع��دة واحتضنها
واس� �ت� �خ ��دم� �ه ��ا ف� ��ي ح� ��روب� ��ه ال��داخ �ل �ي��ة
والخارجية.
أسئلة كثيرة لم تجد أجوبة حتى اليوم
ت ��دور ح��ول غ�م��وض ال��رواي��ة الرسمية،
وت � � �ج� � ��اوز ص � � ��دى األس � �ئ � �ل� ��ة ال � ��والي � ��ات
امل �ت �ح��دة إل ��ى ال �ع��ال��م ك �ل��ه .ول ��م تقتصر
ال �ش �ك��وك ع �ل��ى ال � ��رأي ال� �ع ��ام ،ب ��ل أش�ك��ل
األم� ��ر ع �ل��ى أوس � ��اط أم �ن �ي��ة وأك��ادي �م �ي��ة
وإعالمية .الكل يتساءل عن سبب عدم
إقدام سالح الجو األميركي على إسقاط
الطائرات املخطوفة ،ومل��اذا ُأبعد جهاز
وأسند
املباحث الفدرالية عن التحقيق ُ
إلى الجيش الذي اعتبر نتائجه من بني
وتحفظ على نشره؟ وما
أس��رار ال��دول��ة
ّ
ه ��ي امل � �ب ��ررات ال �ت��ي ح��ال��ت دون إج ��راء
ت�ح�ق�ي��ق ف��ي امل �ض��ارب��ات ف��ي ال �ب��ورص��ة
ع�ش�ي��ة ال�ه�ج�م��ات وب �ع��د وق��وع �ه��ا ،وم��ن
هم الذين استفادوا من اختالل األسواق
املالية ،ه��ذا إض��اف��ة إل��ى الغموض ال��ذي
أح � ��اط ب��ان �ه �ي��ار ال �ب��رج�ي�ن ،وه� ��ل ك��ان��ت
هنالك متفجرات مزروعة في داخلهما؟
وال � �س� ��ؤال األك� �ب ��ر ه ��و م ��ا ه ��ي م �ب ��ررات
إص� ��دار ق��ان��ون ي �ح� ّ�د م��ن ال �ح��ري��ات بعد
أسبوع من الهجمات؟

