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بعد  5ساعات من
الهجمات ،كان اتهام
العراق جاهزًا

هجمات  11أي�ل��ول .ظهرت الوثيقة ،ثم
ّ
اختفت .أي��ن؟ قلة يعرفون .لكن الكاتب
األم �ي��رك��ي ،رون س��اس�ك�ي�ن��د ،ادع ��ى أن��ه
ي�ع��رف الحقيقة ،فنشر ك�ت��اب��ًا بعنوان
«الطريق إلى العالم» ،وقال فيه إن البيت
األبيض هو من أص��در األوام��ر بفبركة
نص الرسالة املفترض أن تكون موجهة
من رئيس جهاز االستخبارت العراقية
جليل ح�ب��وش ،إلى
ف��ي حينها ،ط��اه��ر
ّ
ص ��دام ح �س�ين .وب �م��ا أن ��ه ال مسؤولية
ّ
ج �ن��ائ �ي��ة ف ��ي ال �ع �م��ل ال �س �ي ��اس ��ي ،ف ��إن
أرك��ان إدارة ب��وش ال ي�ت��رددون بتأليف
ك�ت�ب��ًا تتضمن اع �ت��راف��ات ب�خ�ف��ة ات�ه��ام
ال �ع��راق أو ص ��دام ح�س�ين ب��ال�ت��ورط في
هجمات الخريف األميركي .آخر البدع
ك��ان��ت ل��وزي��ر ال��دف��اع األس �ب��ق ،دون��ال��د
رامسفيلد ،ال��ذي تنافس ألش�ه��ر حول
َمن يمكنه اتهام العراق أكثر بهجمات
أي � �ل ��ول ،وذل � ��ك م ��ع ك ��ل م ��ن ن��ائ �ب��ه ب��ول
وولفويتز ونائب الرئيس ديك تشيني
وم �س �ت �ش ��اره ل� �ش ��ؤون األم� � ��ن ال �ق��وم��ي
ل��وي��س ليبي وري�ت�ش��ارد ب�ي��رل وامل��دي��ر
السابق لـ«سي آي إيه» جيمس وولسي،
ورئ �ي ��س م��رك��ز ال �س �ي��اس��ات ال��دف��اع�ي��ة
ف ��ران ��ك غ��اف �ن��ي وال �غ �ن��ي ع ��ن ال�ت�ع��ري��ف

وليام كريستول وآخرين .ه��ؤالء كانوا
أب ��رز أس �م��اء س��ارع��وا ،ب�ع��د م�ض��ي أق��ل
من  5ساعات على هجوم البرجني ،إلى
التحدث عن عالقة مباشرة بني العراق
ّ
وج ��زاره من جهة ،و 11أيلول من جهة
أخ� ��رى .ل�ك��ن ت �ق��اري��ر ك�ث�ي��رة ت �ج��زم ب��أن
َ
رجلني كانا ّ
عرابي ضرب العراق انتقامًا
ل�ـ 11أيلول :تشيني ،وولفويتز قبل أي
شخص آخر ،حتى قبل رامسفيلد الذي
ً
اتهم ك�لا من ال�ع��راق وليبيا وال�س��ودان
وإي ��ران ب��ال�ت��ورط .االع�ت��راف��ات املتأخرة
ش�م�ل��ت ال �ج �م �ي��ع ،م��ن ب�ي�ن�ه��م تشيني،
الذي ّ
هونها على نفسه وقال في :2009
«لم أر أي دليل يؤكد تورط صدام حسني
بهجمات  11أيلول .أش��ارت تقارير إلى
تورطه في وقت ما ،لكن تبني في نهاية
املطاف أنه ليس كذلك».
وأم� � � ��ام ال �ت �س ��اق ��ط ف� ��ي اإلص � � � ��رار ع�ل��ى
امل �ه��زل��ة ف ��ي ت �ب��ري��ر االح � �ت�ل��ال ،ظ�ه��رت
الوثيقة الذهبية ،ال�ت��ي أع�ف��ت الجميع
م��ن التحليل ف��ي منطق ارت�ب��اط ص��دام
ونظامه بهجمات أيلول من عدمه .إنها
إعالن مبادئ «مشروع القرن األميركي
الجديد» عام  1997الذي وقعت عليه 25
شخصية ب��ارزة من املحافظني الجدد،
منهم رامسفيلد وول�ف��وي�ت��ز وتشيني
وليبي وآخ��ري��ن م��ن رم ��وز إدارة بوش
زم��ن النكبة األيلولية .وف��ي مشروعهم
ـــــ اإلع �ل��ان ،ت�ش��دي��د ع�ل��ى ض� ��رورة غ��زو
العراق .وألن رجال السياسة األميركيني
«ت�ع��رف��ون�ه��م م��ن ع�س�ك� ّ
�ري�ي�ه��م» ،تحدث
ال� �ج� �ن ��رال وي �س �ل��ي ك �ل��ارك ف ��ي م�ق��اب�ل��ة
ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ض �م��ن ب��رن��ام��ج «واج �ه ��ة
الصحافة» ،عن وج��ود «جهود منظمة
خالل خريف عام  2001لتحميل صدام
ح�س�ين امل�س��ؤول�ي��ة ع��ن ال�ه�ج�م��ات وع��ن
مشكلة اإلرهاب».

محاكمات مدنية أم عسكرية؟
أبرز من ينتظر املحاكمة اليوم من نزالء غوانتنامو هو خالد الشيخ محمد ،الذي
اعترف في  ،2007باملشاركة في تخطيط وتنفيذ ثالثني اعتداء ،منها  11أيلول،
وتفجيرات بالي في أندونيسا وقتل الصحافي األميركي دانيال بيرل ،التخطيط
لقتل جيمي كارتر ،التخطيط لتفجير جسور في نيويورك ،التخطيط لتفجير
مبان في إيالت في اسرائيل ،وغيرها حول العالم.
ومنذ أن اتخذ ال�ق��رار لبدء محاكمته التي اعتمدت مدينة نيويورك مركزًا لها،
تدور املعركة بني جبهتني :جبهة املحاكمات املدنية ،وجبهة املحاكمات العسكرية.
ّ ّ
�روج ك��ل ط��رف مل�م� ّ�ي��زات اق�ت��راح��ه ،واألس �ب��اب ال�ت��ي تجعله أف�ض��ل م��ن اآلخ��ر.
وي �
ّ
مناصرو الحل املدني ي��رون أن اإلدارة الحالية ستكون ّ
وفية ملبادئها في حال
فرض ذلك النوع من املحاكمات على باقي املتهمني ،ورفضت االستجابة ملطالب
الجمهورينيّ .
لكن بعض الديموقراطيني يخافون من ردة الفعل الجمهورية على
قرار مماثل ،إذ سيشنون حملة شعواء على اإلدارة ،ويحاولون إضعافها في أي
استحقاق انتخابي آت ،وخصوصًا ّأن الرئيس أوباما على أبواب إعادة انتخابه
م�ج��ددًا ،نهاية ال�ع��ام املقبل .كما ّأن بعض استطالعات ال��رأي ال�ت��ي أج��ري��ت في
األشهر املاضية تشير إلى تدني نسبة القبول باملحاكمات املدنية بني الناخبني.
إذ بينّ استطالع أجرته صحيفة «واشنطن بوست» ومحطة «آي بي سي» ّأن 59
في املئة من الناخبني يفضلون املحاكمات العسكرية ،مقابل  35في املئة ممن
يفضلون املحاكمات املدنية .كذلك ،في حال اتخاذ وزارة العدل القرار ووافق عليه
الرئيس ،قد يمنع الكونغرس ،الذي يسيطر فيه الجمهوريون على مجلس النواب،
التمويل عن املحاكمات ،كي يعرقلوا عملها.
في الجانب اآلخ��ر ،ي��رى مناصرو املحاكمات العسكرية ّأن اإلدارة ستربح في
ّ ّ
ألنه األكثر شعبية بني الناس .كما سترتاح من ّ
هم الهجوم
حال اعتماد ذلك الحل
الجمهوري عليها وتبرهن ّأن مقولة «الديموقراطيني يعتمدون اللني والضعف مع
اإلرهاب» خاطئة .ويقول املتفائلون بهذا الحل ّإن اإلدارة يمكنها رعاية تعاون بني
الحزبني ،وه��و أم��ر محبب ل��دى أوب��ام��ا ،في تلك املسألة .لكن قد تتعرض اإلدارة
ّ
النتقادات كبيرة إذا اعتمدت الحل العسكري ،ألنها بقيت سنتني ال تتحدث سوى
ف��ي م��وض��وع املحاكمات امل��دن�ي��ة ،م��ا سيضعفها أكثر ب�ين ناخبيها الليبراليني
ً
والتقدميني .كما سيعتبر ّأن الرئيس اختار حال أسهل سياسيًا ليتجنب املتاعب،
عوض الدفاع عن آرائه ومعتقداته.
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تآكل تدريجي
للحريات والقيم اإلنسانية
جمانة فرحات
أن تتعرض لتفتيش دقيق في املطارات
وامل ��وان ��ئ ف�ق��ط ل�لاش�ت�ب��اه ف��ي أن ��ك من
أص � ��ول ع ��رب �ي��ة .أن ت �ك ��ون ات �ص��االت��ك
ال �ه��ات �ف �ي��ة وم ��راس�ل�ات ��ك اإلل �ك �ت��رون �ي��ة
خ��اض�ع��ة للمراقبة م��ن دون ع�ل�م��ك .أن
يجري اعتقالك ونقلك إلى مكان ّ
سري
م��ن دون أن يتطلب تحقيق ذل��ك عناءً
كبيرًا .أن تضطر إل��ى تعبئة استمارة
مليئة بالبيانات ملجرد تحويلك مبلغًا
ماليًا م�ح��دودًا .ممارسات كانت حتى
م��ا قبل ال�ح��ادي عشر م��ن أي�ل��ول ٢٠٠١
يصعب ت�خ� ّ�ي��ل ح��دوث �ه��ا .ل�ك��ن م��ا قبل
ال � �ح� ��ادي ع �ش��ر م ��ن أي� �ل ��ول ل �ي��س ك�م��ا
بعده على اإلط�لاق ،إن داخل الواليات
امل �ت �ح��دة ،أو ف ��ي أي ب�ق�ع��ة أخ � ��رى في
ال�ع��ال��م ،ب�ع��دم��ا ت�ح��ول��ت ال�ح��ري��ات إل��ى
ال �ض �ح �ي��ة األب � � ��رز ت �ح��ت س� �ت ��ار األم ��ن
ومتطلباته.
متطلبات جعلت من عمليات استقطاب
ّ
ّ
املشرعني لسن قوانني متشددة مسألة
ال تحتاج إلى أي جهد ،في ظل هاجس
ال �خ��وف امل�ن�ت�ش��ر م��ن ت �ك��رار سيناريو
 11أي �ل��ول ،وه��و م��ا ع� ّ�ب��ر ع�ن��ه ص��راح��ة
عضو الكونغرس األميركي بيتر كني
الذي يرأس لجنة مجلس النواب لألمن
الداخلي ،بدفاعه عن هذا التوجه قبل
ً
أي � ��ام ،ق ��ائ�ل�ا «إج� � � ��راءات م �ث��ل «ق��ان��ون
ب ��ات ��ري ��وت» ،وع �م �ل �ي��ات ال�ت�ف�ت�ي��ش في
امل� �ط ��ارات ،وأم ��ن امل ��وان ��ئ ،ك��ل ذل ��ك هو
ب��ال�ت��أك�ي��د أف �ض��ل م��ن اح� �ت ��راق ال �ن��اس
ح �ت��ى امل � ��وت أو االض � �ط� ��رار إل� ��ى رم��ي
أنفسهم من ارتفاع  106طبقات».
وال� �ظ ��اه ��رة ال �ت��ي ب � ��دأت ف ��ي ال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة ف��ي أع�ق��اب  11أي�ل��ول س��رع��ان
م��ا ت�ح� ّ�ول��ت إل��ى ع��دوى ع� ّ�م��ت مختلف
دول ال �ع��ال��م .ف �ش �ه��دت دول أوروب �ي ��ة،
م�ث��ل ف��رن�س��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا ،ال �ت��ي ك��ان��ت
ت �ت �غ �ن ��ى ب �س �ج �ل �ه��ا ف � ��ي ال� � ��دف� � ��اع ع��ن
ح�ق��وق اإلن �س��ان ،تعزيزًا غير مسبوق
ل�ص�لاح�ي��ات ق ��وات ال�ش��رط��ة والجيش
ف � ��ي م� �ق ��اب ��ل ت �ق �ل �ي��ص ال� ��رق� ��اب� ��ة ع �ل��ى
مشروعية أعمالهم تحت ستار حماية
األمن ومكافحة اإلرهاب .الحال نفسها
ف��ي أمل��ان�ي��ا ال �ت��ي ت�ت�ج��ه ع�ل��ى م��ا يبدو
إل ��ى إق� ��رار ت�ع��دي�لات ق��ان��ون�ي��ة ج��دي��دة
ت�م�ن��ح ال�س�ل�ط��ات ال �ح��ق ف��ي ال�ح�ص��ول
على البيانات الشخصية م��ن البنوك
ً
والسجالت الرسمية ،فضال عن إجبار

املحامني ومستشاري الضرائب تزويد
س �ل �ط��ات األم� ��ن ب��امل �ع �ل��وم��ات املتعلقة
ب �ح��رك��ة رؤوس أم � � ��وال زب��ائ �ن �ه��م ف��ي
ح��ال شكهم في أنها قد تخدم أنشطة
إرهابية ومشبوهة.
ُّ
أم��ا عربيًا ،فاتخذ اإلره��اب ذريعة في
ال�ع��دي��د م��ن دول املنطقة ل�لإب�ق��اء على
ق��وان�ين ال �ط��وارئ إلس�ك��ات امل�ع��ارض�ين
ب�ح�ج��ة م�ك��اف�ح��ة اإلره� � ��اب ،ك�م��ا ك��ان��ت
ال� � �ح � ��ال ع �ل �ي ��ه ف � ��ي م� �ص ��ر وال � �ج ��زائ ��ر
وس ��وري ��ا ،ق �ب��ل ان � ��دالع االح �ت �ج��اج��ات
الشعبية فيها .وفي السعودية ،لم تجد
منظمة «ه�ي��وم��ن راي�ت��س ووت ��ش» في
مشروع قانون اإلره��اب الجديد ،الذي
ت�س�ع��ى ال��ري��اض إل��ى اع �ت �م��اده ،س��وى

المسلمون والمهاجرون
يتصدرون
والمعارضون
ّ
المتضررين من
قائمة
ّ
قوانين مكافحة اإلرهاب
م�ح��اول��ة ل �ـ«إض �ف��اء ال�ص�ف��ة القانونية
ع�ل��ى م �م��ارس��ات وزارة ال��داخ�ل�ي��ة غير
ال�ق��ان��ون�ي��ة» ،بعدما خلصت إل��ى «أن��ه
يجمع امل�ع��ارض��ة السياسية السلمية
ب �م��رت �ك �ب��ي أع � �م� ��ال ال �ع �ن ��ف ف� ��ي ص��ف
واحد».
وإن ك��ان تقليص الحريات ّ
تحول إلى
س�م��ة م�ش�ت��رك��ة ف��ي جميع دول ال�ع��ام،
فإن بعض الفئات ًدون األخرى وجدت
نفسها أكثر عرضة النتهاك حقوقها.
ف� �ف ��ي خ� �ض ��م ه� � ��ذه األج� � � � � ��واء ،وج � ��دت
األق �ل �ي��ات ال��دي �ن �ي��ة ،وخ��اص��ة املسلمة
منها ،نفسها ف�ج��أة أن�ه��ا وض�ع��ت في
دائ ��رة االت �ه��ام ب��ال �ت��ورط أو التعاطف
م��ع اإلره � ��اب ح�ت��ى ي�ث�ب��ت ع�ك��س ذل��ك،
ف �ب ��ات ��ت أن �ش �ط �ت �ه��ا م �ن ��ذ ذل � ��ك ال �ح�ي�ن
تخضع لرقابة لصيقة ،وذلك بالتزامن
مع اجتياح ظاهرة «اإلسالموفوبيا»
ال��دول الغربية وتشكيلها مبررًا لسن
ق��وان�ين ت �ط��ال امل�س�ل�م�ين دون غ�ي��ره��م،
ً
م�س�ت�ف�ي��دة م��ن ان �ت �ش��ار أف �ك��ار ال�ي�م�ين

ال تزال اإلجراءات األمنية مشددة حتى في موقع الهجوم في نيويورك (لوكاس جاكسون ــ رويترز)

امل�ت�ط��رف .ضحايا إض��اف�ي��ون للوضع
الجديد الناشئ ف��ي أع�ق��اب  11أيلول،
ّ
تجسدوا في املهاجرين الذين بات ينظر
إليهم على أنهم مشتبه فيهم بالتسلل
ل�ل�ق�ي��ام ب��أع �م��ال ت �خ��ري �ب �ي��ة ،ف�ت�ح��ول��ت
ح �ي��ات �ه��م إل� ��ى ج �ح �ي��م ف ��ي م�ع�س�ك��رات
االع� �ت� �ق ��ال ال �ج �م��اع �ي��ة ال� �ت ��ي ح��رص��ت
ال � � ��دول ع �ل��ى إب �ق��ائ �ه��م ف �ي �ه��ا ت�م�ه�ي�دًا
إلع��ادت �ه��م إل ��ى دول� �ه ��م .ال�ص�ح��اف�ي��ون
أيضًا لم يكونوا في منأى عن تداعيات
مرحلة م��ا بعد  11أي �ل��ول ،بعدما غدا
ّ
سياسات الدول
أي انتقاد يوجه ضد ّ
يصنف أنه يصبّ
في مكافحة اإلرهاب
في خانة دع��م اإلره��اب ،ويمنح ال��دول
ال��ذري�ع��ة العتقالهم ،حيث وص��ل عدد
الصحافيني املحتجزين في عام 2010
إلى .145
ون �ت �ي �ج��ة ل� �ه ��ذه امل � �م ��ارس ��ات ،ل ��م ت�ك��ل
امل �ن �ظ �م ��ات ال �ح �ق��وق �ي��ة وال �ن ��اش �ط ��ون
امل��داف �ع��ون ع��ن ح�ق��وق اإلن �س��ان ،ط��وال
ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ،م��ن رف ��ع ال�ص��وت
ّ
املتعمد للقضاء
عاليًا ،منتقدة التوجه
ع �ل��ى ال� �ح ��ري ��ات ،وخ �ص ��وص ��ًا ب�ع��دم��ا
ت� �ب�ّي�نّ ف ��ي أع � �ق ��اب م� � ��رور  10س �ن��وات
ع�ل��ى أح ��داث ال �ح��ادي ع�ش��ر م��ن أي�ل��ول
أن ت�ش��دي��د ال �ق��وان�ين ل��ن ي�ت��وق��ف عند
ح � ّ�د م �ع�ي�ن ،ب ��ل ع �ل��ى ال �ع �ك��س م ��ن ذل��ك
ّ
يزداد باطراد ،مستفيدًا من إبداء فئات
واس� �ع ��ة م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن اس �ت �ع��داده��م
للتضحية بحرياتهم.
ّ
استعداد تجلى م��ن خ�لال االستطالع
الذي نشر قبل أيام ،وأشار إلى أن ثلثي
سكان الواليات املتحدة على استعداد
ل �ل �ت �ض �ح �ي��ة ب� �ب� �ع ��ض ال �خ �ص��وص �ي��ة
والحريات في الكفاح ضد اإلرهاب ،في
مقابل إبداء  54في املئة فقط ميلهم إلى
الحفاظ على حقوقهم وحرياتهم في
حال أجبروا على االختيار بينها وبني
ح�م��اي��ة ال �ن��اس م��ن اإلره��اب �ي�ي�ن ،فيما
ل��م ي�ج��د ال��رئ �ي��س ال �ف �خ��ري ل�ل�ف��درال�ي��ة
ال ��دول� �ي ��ة ل �ح �ق��وق اإلن � �س � ��ان ،ب��ات��ري��ك
ب� ��ودوان ،م��ن تلخيص أف�ض��ل للوضع
ال � ��ذي آل� ��ت إل �ي ��ه ال �ح ��ري ��ات وال �ح �ق��وق
بعد كل هذه السنوات سوى القول إن
«ال��دع��اي��ة ال�ت��ي تستمد شرعيتها من
ان�ت�ه��اك��ات ال�ح�ق��وق وال�ح��ري��ات بحجة
مكافحة اإلرهاب والتي جرى نقلها من
خ�ل�ال االس�ت�غ�لال وال�ت�لاع��ب بالخوف
أدت إل��ى التخلي التدريجي عن القيم
األساسية لإلنسانية».

