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«اإلرهاب»
ع��ن تأييدها لخطة أميركية عسكرية
ً
لغزو أفغانستان ،وأن ك�لا من طهران
ون�ي��ودل�ه��ي ت�ع�ه��دت��ا ت�ق��دي��م امل�س��اع��دة
لعملية عسكرية م �ح��دودة ض� ّ�د نظام
ُ
«ط� ��ال � �ب� ��ان» إن ل� ��م ت �ف �ل ��ح ال �ع �ق��وب��ات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة .وف � ��ي ال� �ف� �ت ��رة ن�ف�س�ه��ا،
أي ق �ب �ي��ل اع � �ت� ��داءات  ،11/9ل��وح�ظ��ت
ت�ح��رك��ات دب�ل��وم��اس�ي��ة وورش ��ات عمل
م�ت�ن�ق�ل��ة ب�ي�ن روس �ي��ا وإي � ��ران وال �ه �ن��د.
وقال مسؤولون هنود إن عمل طهران
ونيودلهي سيقتصر على دور «تسيير
وتسهيل» العملية ،فيما تتولى القوات
األم�ي��رك�ي��ة وال��روس�ي��ة املهمة القتالية
ب�م�س��اع��دة ط��اج�ك�س�ت��ان وأوزب�ك�س�ت��ان
بهدف دف��ع ق��وات «ط��ال�ب��ان» على بعد
 50ك �ي �ل��وم �ت �رًا ع ��ن م� ��زار ال �ش��ري��ف في
شمال أفغانستان.
ليستُ الهند وإي��ران وروس�ي��ا وحدها
ال�ت��ي أط�ل�ع��ت على ال�خ�ي��ار العسكري؛
فقد ت�ح��دث م�س��ؤول��ون باكستانيون،
بينهم وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�س��اب��ق نياز
ن ��ائ ��ك ،ع ��ن خ �ط��ة أم �ي��رك �ي��ة ع�س�ك��ري��ة
تستهدف أسامة بن الدن و«طالبان»،
وق ��ال ��وا إن �ه��م خ� �ب ��روا ذل ��ك م ��ن ط��ري��ق
مسؤولني أميركيني ،وعلموا أن الخطة
س�ت�ن�ف��ذ ف ��ي م�ن�ت�ص��ف ت �ش��ري��ن ّ
األول.
ّ
وأش� ��اروا إل��ى أن األم�ي��رك�ي�ين ي��ري��دون
تسليمهم بن الدن ،وإن لم يحصل هذا،
ّ
فإنهم يعتزمون ش��ن ه�ج��وم عسكري
ب�ه��دف إل �ق��اء ال�ق�ب��ض أو ق�ت��ل ب��ن الدن
وزعيم «طالبان» املال عمر .أما الهدف
األوس � ��ع ل�ل�ع�م�ل�ي��ة ف �ه��و إس �ق��اط ن�ظ��ام
«ط��ال �ب��ان» وف� ��رض ح �ك��وم��ة ان�ت�ق��ال�ي��ة
ب� �ق� �ي ��ادة «امل� �ع� �ت ��دل�ي�ن» األف � �غ � ��ان ،ع�ل��ى
األرجح برئاسة امللك األفغاني السابق
ظاهر شاه .وكانت تقضي الخطة بأن
تنطلق العملية من طاجكستان ،حيث
يوجد مستشارون وعمالء أميركيون.
ّ
وأك��د امل�س��ؤول الباكستاني ف��ي حينه
أن ه �ن��اك  17أل ��ف ج �ن��دي روس� ��ي في
حالة تأهب للمشاركة في العملية.
إذًا ،ال �خ �ط��ة ك ��ان ��ت ج� ��اه� ��زة ،وم��وع��د
إطالق صفارة البداية أيضًا ،وصادف
أن وق � �ع� ��ت ال� �ه� �ج� �م ��ات ع� �ل ��ى ب ��رج ��ي
ال �ت �ج��ارة ال �ع��امل�ي�ين ب�ح�س��ب ال�ت��وق�ي��ت
املرسوم ،ليكون السبب املباشر للغزو.
وح �ت��ى إن امل �س��ؤول�ي�ن ال�ب��اك�س�ت��ان�ي�ين
ش �ك �ك��وا ف ��ي أن ي �ت��راج��ع األم �ي��رك �ي��ون
ع ��ن خ�ط�ت�ه��م إن ُس �ل��م ب ��ن الدن ف�ق��ط،
ف��ال �ه��دف إس �ق��اط ال �ن �ظ��ام ،وه ��و ه��دف
ما كان باإلمكان تحقيقه ما لم يصب
ف��ي مصلحة دول ال �ج��وار وت�ع��اون�ه��ا،

«ل�ح�س��ن حظنا ه��ذا ل��م ي�ح�ص��ل .على
ال �ع �ك��س ،ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ف�ج�ي��ري��ة ق� ّ�رب��ت
إس��رائ �ي��ل ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ب�ك��ل ما
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ت �ع��اون ب ��أم ��ور اإلره� � ��اب،
ومنحت الرئيس ب��وش سببًا ليكون
صديقًا مع شارون».
وب��ال �ف �ع��ل ،ح �ص��ل ت �ق ��ارب إس��رائ�ي�ل��ي
اس �ت �خ �ب ��اري أم� �ي ��رك ��ي .وق� � ��ال م�ح�ل��ل
ال� � �ش � ��ؤون االس� �ت� �خ� �ب ��اري ��ة ل�ص�ح�ي�ف��ة
«ه��آرت��س» ،ي��وس��ي م�ي�ل�م��ان ،إن��ه ّبعد
عملية الحادي عشر من أيلول« ،تبنت
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة أس� ��س ال �ح��راس��ة
اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة ال� � �ت � ��ي ت �ل ��اء م� � ��ت م��ع
ح��اج� ّ�ي��ات�ه��ا» .ول�ف��ت إل��ى أن االع�ت��راف
ب �ق��درة إس��رائ �ي��ل ف��ي ه��ذا امل �ج��ال َّأدى
«إل� ��ى ت�ح�س�ين ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن أج �ه��زة
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ب �ل��دي��ن»،
م�ض�ي�ف��ًا أن ه� ��ذا ال �ت �ق��ارب ظ �ه��ر «ف��ي
زي��ارة رئيس ال �ـ«إف بي آي» روبيرت
مولر إلسرائيل في عام .»2003
رئ�ي��س ال � ��وزراء اإلس��رائ�ي�ل��ي ال�ح��ال��ي،

جدي
تهديد ّ
ع��ززت السلطات ف��ي نيويورك
اإلج � � ��راءات األم �ن �ي��ة ع�ب��ر نشر
امل ��زي ��د م ��ن ع �ن��اص��ر ال �ش��رط��ة
مدججني ب��ال�س�لاح ،وذل��ك بعد
تحذير رسمي من تهديد جدي،
لكنه غير م��ؤك��د بالقنبلة قبل
ثالثة أيام على الذكرى السنوية
ال�ع��اش��رة الع �ت��داءات  11أي�ل��ول.
وق ��ال ��ت وزارة األم � ��ن ال �ق��وم��ي:
«ه� �ن ��اك ت �ه��دي��د م� �ح ��دد ،ج��دي
ل�ك�ن��ه غ�ي��ر م ��ؤك ��د» .وأض��اف��ت:
«ل � �ق� ��د ات � �خ� ��ذن� ��ا وس � �ن ��واص ��ل
ات �خ��اذ ك��ل اإلج � � ��راءات ال�لازم��ة
ملواجهة اي ت�ه��دي��دات ج��دي��دة».
وق��ال مسؤولون فدراليون في
واش� �ن� �ط ��ن ،رف � �ض ��وا ال �ك �ش��ف
عن هوياتهم ،إن هناك تهديدًا
ً
إره � ��اب� � �ي � ��ًا م� �ح� �ت� �م�ل�ا ي �ش �م��ل
سيارات مفخخة يستهدف إما
العاصمة واشنطن أو نيويورك.
ول��م يعط امل�س��ؤول��ون تفاصيل
ً
ع ��دة ،إال أن م �س��ؤوال أميركيًا
أوض��ح أن «األولوية هي التيقظ
من» سيارات مفخخة.
(أ ف ب)

وأول �ه �م��ا اي � ��ران وال �ه �ن��د ،إض��اف��ة إل��ى
ط��اج�ك�س�ت��ان وأوزب �ك �س �ت��ان وروس �ي��ا.
أم��ا باكستان التائهة بني حليفني في
حينها (طالبان وواشنطن) فأدت دور

الحياد اإليجابي؛ إذ لم تمانع الغزو،
لكنها لعبت على تناقضات الحرب كي
تضمن أن وارث الحكم ف��ي ك��اب��ول لن
ُيسقط نفوذها التاريخي.
من جهة ثانية ،كان يفترض بالرئيس
ج � � ��ورج ب� � ��وش أن ي� ��وق� ��ع خ� �ط ��ة غ ��زو
أف�غ��ان�س�ت��ان ف��ي  ،9/9أي ق�ب��ل ي��وم�ين
م ��ن  ،11/9ت ��اري ��خ ال �ه �ج��وم ،ل �ك �ن��ه لم
ي �ف �ع��ل ذل � � ��ك .وب � �ع ��د وق � � ��وع ال ��واق� �ع ��ة،
وجهت إدارة بوش تحذيرًا إلى كابول
بتسليم بن الدن أو مواجهة العواقب.
رفض نظام «طالبان» تسليم بن الدن
،ال� ��ذي ي�س�ت�ض�ي�ف��ه م�ن��ذ  ،1996ول�ك�ن��ه
ق ��ال إن ��ه س�ي�ت��ول��ى م�ح��اك�م�ت��ه بنفسه
إن ق ��دم ��ت ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح ��دة األدل � ��ة
التي تدينه .طبعًا ،ه��ذا لم يكن كافيًا،
وخ � � ��رج ال ��رئ � �ي ��س ب� � ��وش ف � ��ي خ �ط��اب
ت��اري�خ��ي ليتساءل« :مل ��اذا يكرهوننا؟
ي �ك��ره��ون ح��ري �ت �ن��ا» .وي �ص�ن��ف ال�ع��ال��م
ب�ين األش ��رار واألخ�ي��ار ويعلنها حرب
«م��ن ليس معنا فهو ض� ّ�دن��ا» ،وحربًا
صليبية ،قبل أن يتراجع بعدما أثارت
ّ
حلفاءه املسلمني عليه ،زاعمًا أنها زلة
لسان .وقعت الحرب وارتكبت القوات
األطلسية بقيادة أميركية جرائم بحق
ُ
اإلنسانية ال تحصى في أفغانستان،
وس � �ق ��ط امل� ��دن � �ي� ��ون ق �ت �ل��ى ف� ��ي ق�ص��ف
عشوائي.
رغ ��م م��ا ت �ق � ّ�دم ،ق��د ي �ك��ون م��ن امل�ب��ال�غ��ة
ّ
ف��ي م�ك��ان ال �ق��ول إن االع �ت ��داءات كانت
م� ��ؤام� ��رة ب� �غ ��رض غ � ��زو أف �غ��ان �س �ت��ان،
ف��ال �خ �ط��ة ك ��ان ��ت ج� ��اه� ��زة وال � ��والي � ��ات
امل �ت �ح��دة ،ال �ت��ي ح�ص�ل��ت ع �ل��ى م�ب��ارك��ة
ال �ج �م �ي��ع ،ل ��م ت �ك��ن ب �ح��اج��ة إل ��ى م �ب� ّ�رر
ف��ي ظ��ل ال�ن�ظ��ام ال��دول��ي ال�ح��ال��ي ال��ذي
تربعت على عرشه من دون منازع بعد
سقوط االتحاد السوفياتي .إضافة إلى
ً
احتمال قيام «القاعدة» فعال بمهاجمة
الواليات املتحدة على أرضها كضربة
استباقية إلدراكه بالخطة.

فلسطين:
الضحية المكتومة
ّ

لم يكن الفلسطينيون بمنأى عن أحداث  11أيلول
األميركية .ورغم غياب أي شبهة عن ارتباط فلسطني،
مباشرة بالهجمات ،إال أنها كانت ممن دفعوا الثمن ،وال تزال

من مواجهة قرب إحدى مستوطنات الضفة الغربية املحتلة أمس (جعفر اشتيه ــ أ ف ب)

حسام كنفاني
ك � ��ان ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون ف ��ي  11أي �ل��ول
 2001ي �س �ت �ع ��دون إلح � �ي� ��اء ال ��ذك ��رى
األول � � ��ى لل��ان �ت �ف��اض��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ال �ت��ي
اندلعت في  28أيلول  2000إثر دخول
رئ �ي��س ح ��زب ال�ل�ي�ك��ود آن � ��ذاك ،أري�ي��ل
ش ��ارون ،إل��ى املسجد األق�ص��ى .كانت
االن�ت�ف��اض��ة ف��ي ذروت �ه��ا ،وأص��داؤه��ا
ت�ش�غ��ل ال �ش��ارع ال �ع��رب��ي م��ن محيطه
إلى خليجه ،غير أنها فجأة أصبحت
على هامش ال�ح��دث بعدما تصدرت
ال �ش��اش��ات م �ش��اه��د ال �ط ��ائ ��رات وه��ي
ت �ص �ط��دم ف ��ي ب��رج��ي م��رك��ز ال �ت �ج��ارة
العاملي في نيويورك.
غ�ي��ر أن ال�ب�ق��اء ع�ل��ى ال�ه��ام��ش ل��م ي��دم
ً
طويال ،بعدما سارعت إسرائيل إلى
رك��وب موجة «الحرب على اإلره��اب»
لتصوير الفلسطينيني ومقاومتهم
ب��أن �ه��م ج ��زء ال ي �ت �ج��زأ م��ن امل�ن�ظ��وم��ة
ال �ت��ي ي �س �ي��ر ت�ن�ظ�ي��م «ال� �ق ��اع ��دة» ف��ي
رك� �ب� �ه ��ا ،م �س �ت �ف �ي��دة م� ��ن ال �ع �م �ل �ي��ات
االس �ت �ش �ه��ادي��ة ال �ت��ي ك ��ان امل �ق��اوم��ون
الفلسطينيون ينفذونها ضد أهداف
إسرائيلية خالل االنتفاضة وقبلها.
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ل ��م ت �ك��ن ب�ح��اج��ة
إل � ��ى ال �ت �ح��ري��ض اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ع�ل��ى

تبنى رؤية
جورج بوش ّ
أرييل شارون باعتبار الزعيم
الفلسطيني ياسر عرفات «إرهابيًا»

زادت هجمات  11أيلول من ّ
الود بني إسرائيل وأميركا (أرشيف ــ أ ف ب)
بنيامني نتنياهو ،يتخذ الخط نفسه
شارون في تصوير الحياة
الذي اتبعه
َّ
ّ
ويصور
السياسية على أنها محاور.
َّ«ال �ه �م��وم» األم�ن�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة على
أنها قضية ضد «منظمات إسالمية»
ول �ي �س��ت ق �ض �ي��ة ت��اري �خ �ي��ة س�ي��اس�ي��ة
ق��ائ �م��ة ع َّ�ل��ى اح� �ت�ل�ال ش� �ع ��ب .ول �ي��س
ص��دف��ة ،أن��ه ق��ال ف��ي أكثر م��ن مناسبة
َّ
إن ح �م��اس ف��ي ق �ط��اع غ ��زة ه��ي «ف��رع
للقاعدة» ،وهي مصطلحات أوجدتها
ال�ح��ال السياسية بعد ال �ح��ادي عشر
م ��ن أي� �ل ��ول ،ح �ي��ث ي� �ح ��اول ن�ت�ن�ي��اه��و
ص��رف النظر عن القضية الجوهرية.

وبحسب مقال لعاموس هارئيل العام
املاضي ،فإنه على الرغم من وطأة قدم
الجهاد العاملي فيّ غزة ،إال أنه ال يزال
ب�ع�ي�دًا ع��ن أن ي�م��ث��ل ت �ه��دي �دًا حقيقيًا
على إسرائيل.
وزير الجبهة الداخلية متان فيلنائي،
ال ��ذي ك��ان وزي� �رًا ف��ي ح�ك��وم��ة ش��ارون
ع��ام  ،2001اس�ت��ذك��ر ف��ي ح��دي��ث ملوقع
«وال � �ل ��ا» اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ت �ل��ك األح � ��داث
وكأنها «حدثت باألمس» ،مشيرًا إلى
أن بوش االبن «أعلن قبل عقد الحرب
ع �ل��ى اإلره� � � � ��اب .ون� �ح ��ن ف ��ي ح � ��رب ال
هوادة فيها».
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ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ،وال س �ي �م��ا ف ��ي ظ��ل
اإلدارة ال�ج�م�ه��وري��ة ب��رئ��اس��ة ج��ورج
ب��وش االب��ن واليمني املتصهني ال��ذي
ك ��ان ي�ه�ي�م��ن ع�ل��ى ال�س�ي��اس��ة ف��ي تلك
الفترة .ف��إدارة ج��ورج ب��وش سارعت،
منذ اليوم األول لتوليها الحكم ،إلى
سحب يدها من عملية التسوية ،التي
أولتها إدارة بيل كلينتون كل اهتمام
طوال السنوات الثماني لحكمه .حجة
اإلدارة الجديدة كانت ترتيب ملفات
البيت ال��داخ�ل��ي ،ال��ذي دخ�ل��ت أح��داث
أي �ل��ول ف��ي ص �ل �ب��ه ،ل�ي�ت�ح��ول اه�ت�م��ام
اإلدارة من الداخل إلى الخارج بنحو
ع� � ّ�م م �ع �ظ��م دول ال� �ع ��ال ��م ،وال س�ي�م��ا
الشرق األوسط.
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون ل��م ي �ك��ون��وا بعيدين
ع��ن ال �ت �ح� ّ�ول ب��ال�س�ي��اس��ة األم�ي��رك�ي��ة،
وخ� �ص ��وص ��ًا ب� �ع ��دم ��ا ت �ب �ن��ى ج� ��ورج
ب��وش رؤي ��ة أري �ي��ل ش� ��ارون ،باعتبار
ال��زع �ي��م ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ي��اس��ر ع��رف��ات
أن ��ه «إره� ��اب� ��ي» ،رغ ��م أن األخ �ي��ر ك��ان
ق ��د س� ��ارع إل ��ى إع�ل��ان ال �ت �ض��ام��ن مع
األم �ي��رك �ي�ي�ن ،وال �ك �ث �ي��رون ال ي��زال��ون
ي�ت��ذك��رون ص ��وره وه��و ي�ت�ب��رع ب��ال��دم

ل� �ض� �ح ��اي ��ا ال � �ه � �ج� ��وم ف � ��ي ال � ��والي � ��ات
املتحدة.
ل� ��م ت ��دخ ��ل األراض� � � � ��ي ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
م� �ب ��اش ��رة ف� ��ي ص � � ��ورة ال � �ح� ��رب ع�ل��ى
اإلره� � � � � � � ��اب ،ل� �ك� �ن� �ه ��ا ك � ��ان � ��ت ض �ح �ي��ة
مكتومة ،وصورها جاءت في الخلفية
وفق الذرائع نفسها التي شن خاللها
الرئيس األميركي الجمهوري حربه
األولى في أفغانستان ،ومن ثم الثانية
ّ
يجهز ب��وش جيوشه
ف��ي ال �ع��راق .ل��م
ل�ل��دخ��ول إل��ى األراض� ��ي الفلسطيني،
على اعتبار أن املهمة ك��ان يقوم بها
أري�ي��ل ش��ارون على خير وج��ه .يكفي
أن��ه ص� ّ�دق على ع��زل أب��و عمار وقطع
أي ات� �ص ��ال م �ع��ه ،وه ��و م ��ا ل �ح �ق��ه به
الذين ي��دورون
تباعًا الزعماء العرب
ّ
في الركب األميركي ،وتكفل الجيش
اإلسرائيلي بالباقي.
ً
ل��م ينتظر أري�ي��ل ش ��ارون ط��وي�لا قبل
أن ي��دخ��ل ف ��ي ح��رب��ه ال �خ��اص��ة على
«اإلره� ��اب» .ففي  29آذار ّ ،2002
فجر
االستشهادي عبد الباسط عودة ،من
«كتائب عز الدين القسام» ،نفسه في
وسط فندق ب��ارك في نتانيا قرب تل
أب�ي��ب ،ليقتل  30إسرائيليًا .العملية
كانت الذريعة التي اتخذتها إسرائيل
ل �ش��ن ع � ��دوان «ال� �س ��ور ال ��واق ��ي» على
ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،وم�ح��اص��رة الزعيم
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف ��ي م �ق��ر امل �ق��اط �ع��ة في
رام ال�ل��ه .ح�ص��ار ل��م ينته إال بخروج
أب��و ع�م��ار مريضًا إل��ى ف��رن�س��ا ،حيث
ت ��وف ��ي ب� �ظ ��روف غ ��ام �ض ��ة ،م ��ا س�م��ح
بتغيرات بالسلطة ترضى عنها إدارة
ب ��وش ،ال�ت��ي ك��ان��ت ق��د رع��ت إض�ع��اف
موقع عرفات على حساب استحداث
منصب رئيس وزراء تواله في الفترة
األولى محمود ّ
عباس (أبو مازن) ثم
أحمد قريع (أبو العالء) ،بعد الخالف
الذي استعر بني عرفات ّ
وعباس.
س �ي��اق أح� ��داث غ�ي��ر م��رت�ب��ط م�ب��اش��رة
بأحداث  11أيلول ،غير أنه استلهم من
سياقاتها التالية ،وال سيما الحرب
على اإلره ��اب ،التي أدرج��ت املقاومة
الفلسطينية ،العسكرية والسياسية،
تحت بندها ،وال تزال.

