22

الملف

 11أيلول:
الجمـر والرماد
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 10سنوات غيرت العالم

العراقية لبوش
اإللياذة
ّ

ّ
مؤسسة تنتهي ّ
كل إمبراطورية بحاجة إلى أسطورة ِّ
مدتها كل فترة ،ما يحتم إيجاد
ّ
ملحمة بديلة توفر الغطاء الشعبي لتوسيع رقعة اإلمبراطورية .أكذوبة تورط العراق
بهجمات  11أيلول كانت األسطورة املؤسسة للقرن األميركي الجديد

ّ
تصدر تشيني معسكر مخترعي أكذوبة مسؤولية العراق عن الهجمات (أرشيف ــ أ ب)

أرنست خوري

اج�ت�م�ع��ت ك��اف��ة ال� �ظ ��روف امل��وض��وع�ي��ة
والذاتية لتجعل من هجمات  11أيلول
«إل �ي ��اذة» ج ��ورج ب��وش االب ��ن وإدارت� ��ه،
واألي �ق ��ون ��ة ال �ت��ي ب��ات��ت ت �ب��رر ألم�ي��رك��ا
ف �ع��ل ك ��ل ش� ��يء ت �ح��ت ش �ع��ار «ال �ح��رب
على اإلرهاب» .وألنه «في البدء كان 11
أي �ل��ول» بالنسبة إل��ى معظم م��ا حصل
ف��ي عاملنا ف��ي العقد األخ�ي��ر ،ك��ان ال ّبد
من أن يكون العراق في صدارة ضحايا
 11أي� �ل ��ول .ه �ك��ذا ك��ان��ت ت�ه�م��ة ض�ل��وع
ّ
تتصدر
عراق صدام حسني بالهجمات
األك ��اذي ��ب ال � �ـ 11ال �ت��ي ب ��ررت ب�ه��ا إدارة
ب��وش االب��ن احتاللها ل�ب�لاد ال��راف��دي��ن،
وظ �ه��ر ت�ه��اف �ت �ه��ا ع �ل��ى م ��راح ��ل ف ��ي ما
ّ
بعد .وألن كل شيء مدروس في الحياة
السياسية األميركية بنحو تخرج فيه
اعترافات وال أجرأ ،وقرارات وال أصوب،
لكن بال جدوى ،فقد صدر تقرير «لجنة
ّ
 11أي �ل��ول» ب�ع��د أق��ل م��ن ع��ام ع�ل��ى ش��ن
الحرب على ال�ع��راق ،ليخلص إل��ى عدم
وج��ود أي راب��ط ب�ين ال �ع��راق وهجمات
 11أي� �ل ��ول ،ب�ي�ن�م��ا ل ��م ت�ت�م�ك��ن ال�ل�ج�ن��ة
ن�ف�س�ه��ا م ��ن ت �ب��رئ��ة ال �س �ع��ودي��ة ت�ب��رئ��ة
كاملة من تورطها في الهجمات .وألن
معظم اللجان السياسية األميركية ال
ّ
تضمن قراراتها مفاعيل رجعية ،جاء
ت�ق��ري��ر «ل�ج�ن��ة  11أي �ل ��ول» ب�ل�ا ن�ت��ائ��ج؛
ّ
إذ إن ك��ل م��ا ك��ان يجب أن يحصل في
ّ
العراق كان قد حصل بالفعل .لكن حتى
يقيمون وزن��ًا للجانهم
األميركيون ال ّ
القانونية؛ إذ ت��أخ��ر اع�ت��راف مسؤولي
إدارة بوش بنتائج اللجنة ،ولم ينعكس
ق��راره��ا بتبرئة ال�ع��راق وص ��دام حسني
من مسؤولية الهجمات على الخطاب
اإلعالمي والسياسي لكثيرين من أركان

اإلدارة ،حتى بعدما باتت هذه التهمة
أضحوكة املاليني في قلب أميركا؛ فبعد
ع��ام ك��ام��ل ع�ل��ى ص ��دور نتيجة «لجنة
 11أيلول» ،نقلت صحيفة «الغارديان»
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ع ��ن ب� ��وش ق ��ول ��ه ،ف ��ي 29
حزيران  2005لجنوده املحتلني للعراق:
«ال تنسوا دروس  11أيلول  ،2001أنتم
ت �ق��ات �ل��ون ه �ن��ا (ف� ��ي ال � �ع� ��راق) م ��ن أج��ل
مستقبل األم��ن األم�ي��رك��ي» .وعلى ّ
ذم��ة
الصحافي البريطاني ،روب��رت فيسك،
ّ
ف� ��إن وزي� ��ر ال ��دف ��اع األم �ي��رك��ي ال�ج��دي��د،
ّ
رج��ل االس�ت�خ�ب��ارات ل�ي��ون بانيتا ،ك��رر
ه ��ذه ال �ك��ذب��ة ف��ي ب �غ��داد خ�ل�ال زي��ارت��ه
ال�ع��راق�ي��ة األول� ��ى ك��وزي��ر ل�ل��دف��اع خ�لال
ال � �ع� ��ام ال � � �ج � ��اري .رب � �م ��ا ك � ��ان األج � ��دى
ببانيتا تغيير اقتناعات  33في املئة من
مواطنيه األم�ي��رك�ي�ين ال��ذي��ن ال ي��زال��ون
ي �ع �ت �ق��دون أن ه �ج �م��ات أي � �ل ��ول ك��ان��ت
مؤامرة من اإلدارة األميركية نفسها!
وق��د ي�ك��ون بانيتا ه��ذا أدرى رج��ل في
العالم ببراءة العراق ورئيسه السابق
ّ
م��ن هجمات نيويورك وواش�ن�ط��ن؛ ألن
ال � � ��وزارة ال �ت��ي ي��دي��ره��ا ح��ال �ي��ًا ،ارت ��أت
م �ع��اي��دة األم�ي��رك�ي�ين مل�ن��اس�ب��ة ال��ذك��رى
السنوية الخامسة للحرب في العراق،
ب�ك�ش�ف�ه��ا ف ��ي آذار  ،2008ع ��دم وج ��ود
ع�لاق��ات م�ب��اش��رة ب�ين ال �ع��راق وتنظيم
ال�ق��اع��دة ف��ي هجمات أي �ل��ول ،م��ن خالل
دراستها  600ألف وثيقة رسمية عراقية،
وع� � ��دة آالف م ��ن س� �ج�ل�ات اس �ت �ج��واب
مسؤولي نظام صدام حسني.
ُ
اعتمدت الزمة ُّ
تورط
على أي أساس إذًا
ّ
وصدامه بـ 11أيلول؟ حصل ذلك
العراق
إثر كشف وكالة االستخبارات املركزية
األميركية «سي آي إيه» وثيقة مزعومة
ت�ش�ي��ر إل� ��ى وج � ��ود ع�ل�اق��ة ب�ي�ن تنظيم
«ال �ق��اع��دة» وص � ��دام ح�س�ين ف��ي تنفيذ

غوانتنامو :فشل أوباما األكبر
كان معتقل غوانتنامو
جزءًا أساسيًا من الحرب
على اإلرهاب التي شنتها
واشنطن عقب  11أيلول،
فهو مكان مناسب
العتقال املتهمني ،من
دون الخوف من مطالبتهم
بحقوقهم ّاملدنية،
وخصوصًا أن العديد منهم
تعرض للتعذيب

ديما شريف
أثناء حملته االنتخابية ،كرر الرئيس
األم �ي��رك��ي ّب � ��اراك أوب ��ام ��ا ك �ث �ي �رًا أم ��ام
ن��اخ �ب �ي��ه أن � � ��ه س� �ي� �ك ��ون م �خ �ت �ل �ف��ًا ع��ن
سلفه ج��ورج ب��وش االب��ن ،وخصوصًا
ف��ي م�ج��ال ح�ق��وق اإلن �س��ان وال�ح��ري��ات
العامة التي انتهكت كثيرًا في أعقاب
 11أي � �ل � ��ول وت �ص �ع �ي ��د ال � �ح � ��رب ع �ل��ى
اإلره� � � � ��اب ،داخ� � ��ل ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
وخ��ارج�ه��ا .ك��ان أوب��ا ّم��ا حينها يصف
سجن غوانتنامو ب��أن��ه «ف�ص��ل حزين
التاريخ األميركي» ،وقبل انتخابه
في
ّ
وع��د بأنه في ح��ال وصوله إل��ى البيت
ّ
األبيض فإن املعتقل سيغلق في .2009
في  22كانون الثاني  ،2009بعد يومني
على انتقاله إلى البيت األبيض ،طلب
أوباما من إدارته اتخاذ كل اإلجراءات
ال �ل��ازم � ��ة إلي � �ق� ��اف امل� �ح ��اك� �م ��ات ب�ح��ق
معتقلي سجن ال�ج��زي��رة الكوبية ملدة
 120ي��وم��ًا ،م��ن أج ��ل دراس� ��ة ملفاتهم
وت �ح��دي��د م��ا إذا ك��ان��وا س�ي�خ�ض�ع��ون
ل� ّل�م�ح��اك�م��ة أو ال .ف ��ي ال� �ي ��وم ال �ت��ال��ي،
وقع الرئيس على أمر تنفيذي يقضي
ب� ��إغ �ل�اق ال �س �ج ��ن خ �ل��ال س �ن ��ة .2009
ّ
ك�م��ا أن اإلدارة وج ��دت س�ج�ن��ًا مثاليًا
ف ��ي إي �ل �ي �ن��وي ل�ت�ن�ق��ل إل �ي��ه امل �س��اج�ين،
وب� ��دأت إج� � ��راءات ش��رائ��ه م��ن ال��والي��ة.
بعد أق��ل م��ن عامني ب��أي��امّ ،ف��ي السابع
م��ن ك��ان��ون األول  ،2011وق� ��ع أوب��ام��ا
نفسه على قانون نفقات وزارة الدفاع
ال��ذي اح�ت��وى بندًا يمنع نقل معتقلي
غ ��وان� �ت� �ن ��ام ��و ال� �ب ��اق�ي�ن ف� �ي ��ه ،أي 171
شخصًا ،إلى األراضي األميركية أو إلى
دول �ه��م أو أي دول ��ة ت��ري��د استقبالهم،

م�غ�ل�ق��ًا ب��ال �ت��ال��ي ال� �ب ��اب ،م��ؤق �ت��ًا ،أم ��ام
اغالق السجن الشهير.
هكذا استثمر الرئيس األميركي قضية
السجن م��ع مناصري حقوق اإلنسان
والناخبني التقدميني واملستقلني ،قبل
انتخابه ،ليعود ويتراجع عن وع��وده
التي ّ
عدت ثورية خالل الحملة .إذ رأى
ّ
البعض أن اوب��ام��ا ،لو حقق نصف ما
وع��د ب��ه ،ألح��دث انقالبًا ف��ي السياسة
ّ
األم �ي��رك �ي��ة ،داخ �ل �ي��ًا وخ ��ارج� �ي ��ًا ،ل�ك��ن
ناخبيه ومناصريه اكتشفوا فيه ،بعد
وصوله إل��ى السلطة ،ام�ت��دادًا للعهود
الديموقراطية السابقة ،وحتى لبعض
الجمهورية منها.
ّ
ل � �ك� ��ن م� �س� �ت� �ش ��اري ��ه وامل � �ق� ��رب�ي��ن م �ن��ه
يدافعون عنه في مسألة غوانتنامو.
إذ ي��رى ه��ؤالء ّأن ّ
نية الرئيس كانت
ّ
ص��ادق��ة ،لكن وزارة العدل اصطدمت
بمعوقات قانونية ولوجستية بعد
ك� ��ان� ��ون ال� �ث ��ان ��ي  .2009ع �ن ��دم ��ا ب ��دأ
امل��وظ �ف��ون دراس� ��ة م�ل�ف��ات املعتقلني،
اس �ت �ج ��اب ��ة ألم � ��ر ال ��رئ� �ي ��س ال �ج ��دي��د،
اك �ت �ش �ف��وا ع� ��دم وج � ��ود م �ل �ف��ات بحق
ع ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن امل �س��اج�ي�ن ،ليقتصر
األم � ��ر ع �ل��ى ت �ح �ق �ي �ق��ات ه �ن��ا وه �ن��اك،
ي�ت�ط�ل��ب ج�م�ع�ه��ا ف��ي م�ل�ف��ات م��وح��دة
ف� �ت ��رة ط ��وي �ل ��ة .ول� ��ذل� ��ك ،ب �ع��د ان �ت �ه��اء
مهلة ال�ـ  120يومًا ،ع��ادت املحاكمات
ل�ل�ع�م��ل ،وف ��ي ت�ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ،2009
ق�ب��ل ش�ه��ري��ن م��ن ان�ق�ض��اء امل � ّ�دة التي
ح ��دده ��ا ف ��ي أم � ��ره ّ ال �ت �ن �ف �ي��ذي ب��داي��ة
العام ،قال أوباما إنه «قد ال نتمكن من
ّ
الوقت املحدد» .ظن
إغالق السجن في
ّ
املتحمسون للرئيس أنه قد يغلق في
العام التالي ،لكن مرت  ،2010واألمور

ع �ل��ى م ��ا ه ��ي ع �ل �ي��ه ،وه� ��ا ه ��ي 2011
تنتهي وال�س�ج��ن م�ك��ان��ه ،يستضيف
أش�خ��اص��ًا رم��اه��م حظهم املتعثر في
طريق الكاوبوي األميركي.
ل� ��م ي �ص �ب��ح غ ��وان �ت �ن ��ام ��و س �ج �ن��ًا إال
ف��ي أع �ق��اب  11أ ّي �ل��ول ،ليرتبط اسمه
ب��ال�ه�ج�م��ات ،م � ��ذاك .ف�ه��و ك ��ان ق��اع��دة
عسكرية احتفظت بها واشنطن من
أيام عالقاتها الجيدة مع كوبا ،بداية
القرن املاضي ،وكانت تستخدم إليواء
املهاجرين الكوبيني والهايتيني غير
ال�ش��رع�ي�ين ح�ت��ى  ،1993ح�ين اعتبره

بين كانون الثاني 2009
وقع أوباما
وكانون الثاني ّ 2011
قرارين بإغالق المعتقل وإبقائه
في العمل
القضاء األميركي غير قانوني .وحني
ّ
ب ��دأت ال �ق ��وات األم �ي��رك �ي��ة ت�ع�ت�ق��ل ك��ل
م��ن ل��ه ل�ح�ي��ة ف��ي أف�غ��ان�س�ت��ان نهاية
 ،2001ولم تعد سجون كابول تتسع
لهم ،اعتمدت القاعدة سجنًا لكونها
بعيدة عن األراضي األميركية.
ً
أول ع�ش��ري��ن معتقال وص �ل��وا ف��ي 11
كانون الثاني  ،2002ليلحق بهم ،775
بعد سنوات،
أف��رج ع��ن امل�ئ��ات منهمّ ،
ً
ح�ي�ن اك �ت �ش��ف امل �ح �ق �ق��ون أن �ه ��م ف�ع�لا
أب ��ري ��اء ،ف�ي�م��ا اس�ت�ق�ب�ل��ت دول أخ��رى
بعض املعتقلني في سجونها ،ومنها
ب�ع��ض ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،ودول ثالثة
اس �ت �ق �ب �ل��ت م ��ن ل ��م ت �ث �ب��ت ع �ل �ي��ه ت�ه��م
اإلرهاب ،لكن دولته األم ال تريده.

أك �ث��ر م��ا ارت �ب��ط ب��ه اس ��م غ��وان�ت�ن��ام��و
ه��و ق �ض��اي��ا ال �ت �ع��ذي��ب ال� ��ذي ت�ع��رض
ل� ��ه ال� �س� �ج� �ن ��اء ع� �ل ��ى أي � � ��دي م�ح�ق�ق��ي
وك� ��ال� ��ة االس � �ت � �خ � �ب� ��ارات األم� �ي ��رك� �ي ��ة،
أو امل �ت �ع��اق��دي��ن م�ع�ه��ا وم ��ع ال�ج�ي��ش.
وت�ح��دث الكثيرون ممن خ��رج��وا منه
ع ��ن ت �ق �ن �ي��ات اإلغ � � � ��راق ،االن �ت �ه��اك��ات
ال �ج �ن �س �ي��ة ،ال �ت �خ��دي��ر ،واالض �ط �ه��اد
ال� ��دي � �ن� ��ي .أدى ذل � ��ك إل � ��ى م � �ح ��اوالت
انتحار بني السجناء ،نجح بعضها.
وادع��ى بعض من خدموا في السجن
ّ
م ��ن ال �ج �ي��ش األم� �ي ��رك ��ي ب� � ��أن ب�ع��ض
ال �س�ج �ن��اء ت��وف��وا ج� ��راء ال �ت �ع��ذي��ب ،ال
انتحارًا.
ّ
ال ي��زال السجن يمثل م��ادة سجالية
ك �ب �ي��رة ف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،على
املستوى السياسي والقانوني ،وبني
ّ
املواطنني .إذ إن املدافعني عن بقائه ال
ي��ري��دون نقل ّالسجناء إل��ى األراض��ي
األم �ي��رك �ي��ة ألن �ه��م س�ي�ت�م�ت�ع��ون ف��ورًا
ب �ح �ق��وق إن �س��ان �ي��ة ب �س �ي �ط��ة ،ت��رف��ض
اإلدارات األميركية املتعاقبة منحهم
إياها في الجزيرة الكوبية .وأدى ذلك
ال��ى ن�ق��اش كبير ل��م ينته ح��ول مكان
محاكمة ن��زالء املعتقل :ه��ل يتم ذلك
ف��ي م �ك��ان إق��ام �ت �ه��م ،أو ي�ن�ق�ل��ون إل��ى
األراض��ي األميركية من أجل محاكمة
م��دن�ي��ة؟ دع��اة ال�ح��ل األول ال ي��ري��دون
تكبيد داف �ع��ي ال �ض��رائ��ب تكلفة نقل
املتهمني وتأمني الحماية للمحكمة،
ّ
إذ يصر هؤالء على أن تنظيم القاعدة
سيستغل الفرصة ليشن هجومًا ما
ع�ل��ى م�ك��ان ان�ع�ق��اد امل�ح��اك�م��ة .وي��ردد
ّ
ه ��ؤالء أن ال�س�ج��ن ه��و امل �ك��ان املثالي
لبعده عن أي تجمع سكاني كبير.

