
 لماذا يقتلوهم وال يلقون القبض عليهم؟ -بن الدن واوالد صدام 
 

 خليل صائب 
 

مكشوفاً بحٌث أنه "والذي كان )،  مقره فً باكستانعن قتل أسامة بن الدن فً  اعالن الربٌس أوباماأثار 
ردود فعل ، (، وفقا لكاتب معروؾ" هنا القاعدة: من النٌون على سقفه ٌقول ٌفتقر فقط إلى وضع إعالن

وأسباب الدفن كذلك أثارت األجوبة الرسمٌة حول تفاصٌل العملٌة   .الكثٌر فً جمٌع أنحاء العالم
. لكثٌر من الؽربٌٌن، المزٌد من التساؤالت، ولم تكن تلك األجوبة مقنعة ، ال للمسلمٌن وال المتسرع
، " بعد كل تلك السنوات من الكذب( "األمرٌكٌة) إذا كان ٌجب تصدٌق حكومتهمعما  البعض وتساءل
 .دم قصة مماثلة عن واحدة من أكاذٌبه ، وطلب المقارنةٌق قصة خٌالٌة تصور بوشوكتب 

 
بأن : " فال ٌسهل تصدٌقدون أثر ، " قتل والقً فً البحر"كذلك األمر بالنسبة إلى اإلدعاء بأن أسامة 

المحٌط ، وأنها تمتلك بعض الصور التً قد ٌتم االفراج ،  الحكومة قامت بإؼراق دلٌل على نجاحها فً
 !" ٌوما ما

 
وأثار المزٌد من الشكوك واألسبلة، التؽٌٌر الكبٌر فً القصة التً قدمها البٌت األبٌض عن نسختها 

لم ٌكن هذا التؽٌٌر ٌهدؾ إلضافة معلومات جدٌدة أو توضٌح بعض التفاصٌل الؽامضة  . الرسمٌة األولى
 .بعض من المعلومات التً قدمت بشكل محدد وواضح فً النسخة األولى من القصة" الؽاء"تم ، ولكن 

ٌختبا  لتصوٌر بن الدن على أنه شخص جبانو بهذه الطرٌقة محاولة على ما ٌبد وسحب البٌت االبٌض
القتال "فً النسخة الثانٌة تماما قصة  كذلك سحب .وراء زوجته، وهً قصة لم ٌكن سهالً بٌعها إعالمٌاً 

 !ل تبٌن هذه المرة أن أسامة لم ٌكن مسلحاالذي دار مع أسامة، ب" الشرس
، والدها كان على قٌد الحٌاة بعد إلقاء القبض علٌهوقال مسؤولون باكستانٌون ان ابنة بن الدن أكدت أن  

 .ذلك ونفت وكالة المخابرات المركزٌة األمرٌكٌة  .ثم تم قتله من قبل القوات الخاصة االمرٌكٌة
 أضاؾ إلى البلبلة"مما  !ال توجد لقطات فٌدٌو حٌة للهجوموقال ربٌس وكالة المخابرات المركزٌة انه 

 ."حول حقٌقة ما حدث فً المجمع
 

ربما أرادوا قصة بطولٌة مذهلة للمارٌنز فً   .لماذا صنعوا قصتٌن من ذلك؟ ٌمكننا محاولة لتخمٌن فقط
الجٌش الباكستانً "أما الصورة الحقٌقة فتبدو بعٌدة عن البطولة، فـ   .البداٌة ، ثم ؼٌروا رأٌهم لسبب ما

صورة بعٌدة عن صورته : عن الصورة األمرٌكٌة ألسامة بن الدن فً خاتمة حٌاته  صورة مختلفةٌرسم 
إرهابً "إال ، فهو ٌؤكد أنه لم ٌعد "العقل المدبر االرهاب الذي ال ٌزال ٌحاول ضرب امرٌكا"باعتباره 

 ." شابخ ٌختبا فً ؼرفة فارؼة ، ٌفتقر الى المال وٌكافح من أجل الحفاظ على قبضته على تنظٌم القاعدة
 

وبمناسبة الحدٌث عن الصور ، أبرز هذا الحدث الدموي، قصصاً عن صور مسلٌة أٌضاً، إلٌكم هذه 
من صورة متابعة العملٌة، من قبل صحٌفة أمرٌكٌة ٌهودٌة ،  هٌالري كلٌنتون تمت إزالتها: القصة 

 !"ٌمكن أن ٌثٌر إٌحاءات جنسٌة"والتً تعتقد أن نشر صور النساء فً صحٌفة 
 

ٌر من اللؽط ، كانت تمثل بن الدن وقد قتل برصاصات فً وهناك صور دموٌة منها صورة أثارت الكث
وقد تبٌن أنها كاذبة !( "نظرٌات المؤامرة"ولٌس إعالم ) "الكالسٌكٌة"وسابل االعالم رأسه ، وقد نشرتها 

وشكوك حول الصور التً  باستفسارات منطقٌةكذلك أتى صحفً .  اوضحت صحٌفة الكاردٌانكما 
 .نشرت للمجمع

 
لكن كاتباً طرح   ".ضباب الحرب"و " التسرع"كان التفسٌر الرسمً لكل تلك األخطاء الرسمٌة هو 

 هذا ؟" ضباب الحرب"لكنكم تقولون أنه لم ٌكن هناك قتال ، فمن أٌن  أتى : ومناسباً فقال سؤاالً ذكٌاً 
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 : وهذا أحدهاهناك المزٌد من األسبلة الجٌدة تدور فً الصحافة، 

 
الذي هزم لٌست فقط وكالة المخابرات المركزٌة ومكتب  --"العقل المدبر االرهاب  "هذا ..ٌا ترى لماذا"

جنبا إلى جنب مع جهاز  16التحقٌقات الفٌدرالً ، ولكن أٌضاً كل وكاالت االستخبارات األمٌركٌة الـ 
، ومجلس ( NORAD)ؾ الناتو ، والذي هزم نوراد الموساد اإلسرابٌلً وأجهزة االستخبارات فً حل

األمن القومً ، والبنتاؼون وهٌبة األركان المشتركة ، وسالح الجو االمٌركً ، وجهاز مراقبة الحركة 
الجوٌة ، والذي تمكن من اإللتفاؾ حول اإلجراءات األمنٌة أربع مرات فً المطارات االمرٌكٌة فً 

تمكن من عبور أحدث األجهزة المتطورة فً العالم للدفاع الجوي  ساعة واحدة فً الٌوم نفسه، والذي
التً ٌمتلكها البنتاؼون، والذي تمكن من أن ٌضرب ثالث طابرات فً ثالثة مبان بواسطة طٌارٌن لم 

لماذا لم ٌتمكن من تنفٌذ أي هجوم آخر خالل عشر سنوات تقرٌبا؟ هل ٌعتقد  –ٌتعلموا الطٌران 
األمن الحكومً، والذي فشل تماما عندما واجه بضعة من السعودٌٌن ٌحملون  األمٌركٌون حقا أن نظام

 " سكاكٌن صؽٌرة لقطع البالستك والورق، ٌمكن أن ٌجدد نفسه بٌن عشٌة وضحاها لٌصل الى الكمال؟
ال أحد الٌوم ٌتذكر أن فوكس ": فً هذه القضٌة لت ؼٌر منتهٌةما زا بمسألة أخرىكاتب آخر ٌذكرنا 

  ."، ان اسامة بن الدن قد وافته المنٌة بسبب المرض 2001نٌوز أعلنت فً كانون األول 
 

أسبلة كثٌرة جدا بقٌت دون إجابات ، وربما ستبقى لألبد ، وحتى لو تمكن المطالبون بها من إجبار 
سبتمبر  11ٌتعلق ببعض الحقابق حول  صلة وموضوع ذوقد نتذكر  حكوماتهم على القٌام بالتحقٌق

أن الّجنة لم ٌسمح لها بالوصول ال ألعضاء تنظٌم  11/  9ٌقول تقرٌر لجنة التحقٌق فً .  2001
وهكذا لم ٌكن للجنة أن . ، وال الى المحققٌن الذٌن استجوبوهم القاعدة المتهمٌن بالمشاركة فً الهجمات

 ."تحقق فً مدى مصداقٌة رواٌة المعتقلٌن، وال توضٌح النقاط الؽامضة فً المعطٌات
 

كلؾ لقد ". ٌكون بنفس السهولة( لن)الدن بن  التخلص من أسطورة أسامة" رحل الجسم ، ولكن 
سنة من الجهد والتنمٌة على مستوى الدٌمقراطٌة االجتماعٌة ، كما الحظ أحد  200أمرٌكا  الموضوع

 .ٌؾ قصة بن الدن فً تعداد الحروب  والدوالرات والضحاٌاكذلك أعطى كاتب آخر تكال. الكتاب
 

عندما سمعت القصة هذه الؽارة وقتل بن الدن، تذكرت فوراً سؤاالً معٌناً دار فً رأسً منذ زمن ، وبقً 
تساءلت :  2003فعندما قتلت القوات االمرٌكٌة ولدي صدام حسٌن القمٌبٌن فً ٌولٌو . سؤاالً بال جواب

واآلن ، لماذا قتلوه؟ وفً كلتا الحالتٌن ، ٌبدو أنهم كانوا ٌمتلكون السٌطرة الكاملة على  لماذا ٌقتلوهم؟
 ؟(تقرٌباً ) الموقؾ ، وفقا لرواٌتهم نفسها ، لذلك أتساءل مرة ثانٌة لماذا ٌقتلوهم دابماً 

 
 

سأبدأ فً   .األخالقً –الجانب األمنً ، والجانب الشرعً : والسؤال له ما ٌبرره من جانبٌن على األقل 
 .مناقشة المنفعة األمنٌة، ألن الشرعٌة واألخالق لم تعد تثٌر اهتمام كثٌر من الناس هذه األٌام

 
 

بالتأكٌد مصدرا للمعلومات من أعلى المستوٌات ، ال سٌما إذا تذكرنا  2003كان عدي وقصً فً عام 
المرء حتى أن ٌحلم بكنز  وال ٌستطٌع .أنه فً ذلك الوقت ، لم ٌكن صدام قد القً القبض علٌه بعد

 إذن لماذا قتلوهما؟ .معلومات أفضل ، باستثناء صدام نفسه
ال تستطٌع الرواٌة الرسمٌة ، التً تم تعدٌلها فً العدٌد من  .واآلن ٌطرح السؤال نفسه مع مقتل بن الدن

الؽرٌب التفاصٌل األساسٌة ألسباب ؼٌر مفهومة ، المساعدة فً اإلجابة على السؤال عن رد الفعل 
 .للقوات األمرٌكٌة فً مثل هذه الحاالت

http://www.informationclearinghouse.info/article28016.htm
http://www.foxnews.com/story/0,2933,41576,00.html
http://www.informationclearinghouse.info/article28036.htm
http://www.informationclearinghouse.info/article28008.htm
http://refreshingnews9.blogspot.com/2011/05/bin-laden-3519-days-2-wars-1283.html
http://refreshingnews9.blogspot.com/2011/05/bin-laden-3519-days-2-wars-1283.html
http://refreshingnews9.blogspot.com/2011/05/bin-laden-3519-days-2-wars-1283.html
http://refreshingnews9.blogspot.com/2011/05/bin-laden-3519-days-2-wars-1283.html


 
بحثت فً اإلنترنت عن تلك اإلجابات ، فلم أجد سوى الكثٌر من الناس تطرح نفس أسبلتً وأسبلة أكثر 

 : كثٌرة 
 

عن طرٌق قتل اسامة "وأنه   ."بواسطة الؽارة األمٌركٌة ، ٌتم تجنب المحاكمة"انه  اقترح بعض المحللٌن
بن الدن بدال من القبض علٌه، ٌمنكن للوالٌات المتحدة أن تتخلص من مشهد قاعة المحكمة التً كان 

 ."باماٌمكن أن تعطً تنظٌم القاعدة دعاٌة وتخلق صداعا سٌاسٌا للربٌس باراك أو
 

هناك خطر حقٌقً لو تم القبض علٌه ، ومحاكمته كان ٌمكن أن تصبح  مثل  ""وقال ضابط بالجٌش 
 ." السٌرك ، وسجنه أٌضاً قد ٌصبح سٌرك

 !"معقداً "وقال آخرون إن تقدٌمه للعدالة كان سٌكون امراً 
 

ؼتٌال بال محاكمة ولقتل اإل" ؟ أعتقد أنه ٌنبؽً أن نجد أسباباً أكثر إقناعاً لتبرٌر "معقد"؟ "سٌرك"
 .كما وصؾ األمر أحد الكتاب" المصدر األكثر قٌمة للمعلومات اإلستخبارٌة على هذا الكوكب

 
 !إلرهابٌبدو أن األمرٌكان ؼٌر معنٌٌن حقاً بالمعلومات اإلستخبارٌة األكثر خطورة عن ا

 
؟ ال ٌبدو أن األمر كذلك، "المهمة أنجزت"هل ٌنطلقون من المنطق القابل بأنه مع نهاٌة بن الدن تكون 

 .فجمٌع مسؤولٌهم، من أوباما إلى كلنتون إلى تشٌنً وؼٌره ٌقولون بأن األمر مازال طوٌالً 
" اإلرهاب"هذا  عالوة على ذلك ، فقد رفضوا الحصول على بن الدن قبل وقت طوٌل ، عندما كان

 . مهده، وحٌن ٌفترض أنهم كانوا بحاجة إلى اٌة قطعة معلومات ٌمكن الحصول علٌهامازال فً 
الدن بشرط أن  لتسلٌم بن 2002المقدم من طالبان فً فبراٌر  جورج بوش العرضرفض الربٌس حٌنها 

هذا الرفض ٌعنً إما أنها ال تستطٌع تقدٌم أي أدلة ، . تقدم الوالٌات المتحدة األدلة على عالقته بالحادث
أو أنهم كانوا ٌرٌدون الحرب نفسها ، ولٌس اعتقال ( أعرج ، وهو أمر ؼٌر محتمل" دلٌل"وال حتى )

 .أٌلول 11المشتبه بهم فً احداث 
 

تساءل بشدة  وخبراء القانوندن ، فأن عدداً ال بأس به من الكتاب والمفكرٌن على الرؼم من سمعة بن ال
 ."قتل خارج نطاق القضاء"عن الرسالة الشرعٌة واألخالقٌة التً ٌرسلها للعالم ما وصفوه بـ 

 
لم ٌكن هناك على ما ٌبدو أٌة محاولة للقبض على الضحٌة العزالء ، كما : " كتب نعوم تشومسكً

من الكوماندوس الذٌن لم ٌواجهوا عملٌا أٌة مقاومة باستثناء ، كما  00ٌفترض أنه كان ممكناً لمن ٌمتلك 
 ".تً اندفعت نحوهمٌدعون ، من زوجته ، ال

 
، قام ربٌس مكتب  2002فً أبرٌل "وانه " مشتبه به"ٌذكرنا تشومسكً بأن بن الدن لٌس سوى 

، روبرت مولر ، بإبالغ للصحافة أنه بعد التحقٌق األكثر تركٌزاً فً التارٌخ ( FBI)التحقٌقات الفٌدرالً 
ان المؤامرة دبرت فً أفؽانستان " ٌعتقد "نه، فأن مكتب التحقٌقات الفدرالً ال ٌستطٌع أن ٌقول أكثر من أ

به فقط " ٌعتقدون"هذا ما كانوا   .، على الرؼم من التنفٌذ بدأ فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة وألمانٌا
أشهر ،  0، ومن الواضح أنهم لم ٌكونوا ٌعرفون أكثر من ذلك قبل ذلك التارٌخ بـ  2002فً أبرٌل 

طالبان لتسلٌم بن الدن إذا قدمت لهم ).....( عندما كانت واشنطن قد رفضت عروض مبدبٌة من قبل 
 ." ن لم تكن تمتلكهااألدلة التً ، وكما عرفنا فً وقت قرٌب ، بأن واشنط

 
عندما وقع الهجوم األول على مركز التجارة العالمً ، تم  1993فً عام "بأنه  ٌذكرنا أحد الكتاب

لمسؤولٌن فً المشاركة بالجرٌمة كل ا 1995وبحلول عام   .اعتبارها جرٌمة ، وعوملت على هذا النحو
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، ولم ٌتم ؼزو أي " حرب على اإلرهاب"لم ٌكن هناك إعالن لـ . قد القً القبض علٌهم وحوكموا وأدٌنوا
بدال من  .بلد ، ولم تطبع رزم من اوراق اللعب بصور من األفراد المطلوبٌن وال استعراضات عظمى

 " .إعتقاالت تمت دون اطالق رصاصة واحدةذلك ، أسفر التحقٌق الجنابً الدقٌق والشامل عن 
 

 أن الهدؾ المشترك لكل من هذه الؽارة وؼوانتانامو هو  كاتب آخر ٌرى
 

بالقواعد  إرسال رسالة مفادها أن الوالٌات المتحدة ؼرقت فً عمق الوحشٌة وتخلت عن أي التزام"
 ".فالجمٌع ٌعرؾ اآلن أن القواعد ال تنطبق على أمرٌكا)....( التقلٌدٌة للسلوك 

 
د،  اآلن وقد تم قتل قاتل واح (....) .ها كان علٌنا أن تدمٌر حرٌاتنا من أجل إنقاذ: " وٌسخر آخر بمرارة

 "ماذا نحن فاعلون مع جمٌع القتلة فً وسطنا، الذٌن قتلوه؟
 

 : إلى أن األمر قد ٌكون ضمن المحاوالت للمضً قدما فً ثقافة الوحشٌة خطوة أبعد كاتب آخر ٌشٌر
" فكما كشؾ المسؤولٌن ٌوم االثنٌن فأن )....( التفوق األمٌركً ، فً قطعة الدعاٌة هذه تفوح رابحة "

بمساعدة المعلومات المستقاة قبل عدة سنوات من المعتقلٌن فً سجون )...( اسامة بن الدن ، تم اصطٌاده 
هل سٌالحظ الشعب :" ثم ٌتساءل الكاتب "  المخابرات المركزٌة السرٌة فً مواقع فً أوروبا الشرقٌة

تسعى لتبرٌر سجون المخابرات المركزٌة ، والتعذٌب؟ " التقرٌر"بأن الفقرة األولى من هذا  األمرٌكً
كان سٌبقى " العقل المدبر االرهاب"فهً توحً بأنه بدون تلك السجون السرٌة والتعذٌب فأن ما أسمته بـ 

 !" .طلٌقاً حتى الساعة
 

  Oresteia( )اورٌستٌا)اسخٌلٌوس ، فً ثالثٌته : "فٌقول أن  عرٌؾ الحضارةٌعود بنا لٌذكرنا بتكاتب 
 "ٌبٌن لنا أن الحضارة تبدأ عندما تلقً ؼلة االنتقام بسالحها لصالح العدالة  (

 ردا على بٌان أوباما المتفاخر بالحادث وإشارته إلى عظمة امٌركا، فٌقول أن  "كاي راٌت"لذا ٌكتب 
إن الربٌس ٌقول أن ٌمكننا أن نفعل : "حٌث ٌالحظ " القدرة على قتل بن الدن ، ال ٌجعل أمرٌكا عظٌمة"

النستطٌع وقؾ معدالت الفقر من التصاعد والوصول إلى النسبة القٌاسٌة  .نا نستطٌع أن نقتلشٌبا ألن
واحدة من  ! ، ولكننا ٌمكننا أن نقتل لذلك نحن متمٌزون 2009فً المبة من األمٌركٌٌن فً عام  1443

طفال فً أمٌركا كل أربع عابالت من السود والالتٌنٌٌن ٌعٌشون تحت خط الفقر اآلن ، معدل الفقر بٌن األ
ولكن ٌمكننا أن نقتل ،  .بلػ واحد من كل خمسة أطفال ، وهو ثانً أسوأ بٌن الدول الؽنٌة، بعد المكسٌك

وحتى اآلن فأن  2009لدٌنا النظام األكثر كلفة فً العالم للرعاٌة الصحٌة ، وفً  ! لذلك نحن عظماء
 .تسبقنا، وهو األسوأ من بٌن الدول الؽنٌة بلداً  29معدل وفٌات الرضع فً الوالٌات المتحدة ٌأتً بعد 

نحن ال نستطٌع توفٌر العدالة  .لماذا؟ ألن معدل وفٌات الرضع مرتفعة جدا بٌن النساء السود والالتٌنٌات
 !بالنسبة لهم ، ولكننا نستطٌع ان نقتل ونفخر بأننا حققنا العدالة

 
ٌة ألن تحاول الوالٌات المتحدة إعتقال المطلوب ٌبدو أن هناك أسباباً اكثر من كافومن كل ما سبق، لذا ، 

وكان ذلك ممكنا فً بؽداد فً حٌنها ، واآلن فً  لقد كان  . بدالً من قتله ، ما استطاعت إلى ذلك سبٌالً 
 .أبوت آباد، فالجٌش االمرٌكً كان على ما ٌبدو ٌفرض السٌطرة الكاملة على الوضع فً الحالتٌن

ٌة عن اعتقال ولدي صدام ، فأن قوة من الجٌش األمرٌكً حاصرت فوفقا للقصة األمرٌكٌة الرسم
رفضا االستسالم؟  هل مخببهما فً أحد البٌوت، لذلك لم تكن هناك أٌة فرصة للفرار، فلماذا تم قتلهما؟ 

؟ هل ان الجٌش االمرٌكً لم ٌكن ٌرٌد المخاطرة بأٌة ( أن ٌرفضا االستسالم؟" كان من المتوقع"أم )
ابر بٌن الجنود االمٌركٌٌن؟ ولكن تلك المعلومات ٌمكن ان توفر الكثٌر من الضحاٌا احتماالت للخس

األمرٌكان، حسبما نفهمه من السٌاسة األمرٌكٌة فً الموضوع؟ وحتى إن افترضنا ان ذلك صحٌح 
وحتى إن بادروا بإطالق النار ،   .فٌمكنك أن تحاصرهما دون الدخول معهما أو حماٌتهما فً أي قتال

 .اإلكتفاء باإلنتظار حتى ٌؽٌروا رأٌهم أو ٌؽٌره لهم الجوع والعطش ٌمكن
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قد ٌقتلون أنفسهم؟ بالطبع هناك مثل هذا االحتمال ، ولكن هناك فرصة أٌضاً ان ال ٌفعال، كالهما او أي 

ة منهما، وٌفضال اإلستسالم ، فلماذا ٌتم التفرٌط بمثل هذه الفرصة؟ لم استطع العثور على أي إجابة مقبول
 .فً ذلك الحٌن ، وال استطٌع  العثور علٌها اآلن فً قصة قتل بن الدن

 
 أٌكون تفسٌر عدم اهتمامهم بالمعلومات، هو انهم كانوا ٌعرفون كل شًء منذ البداٌة؟: أتساءل

 
أن قالوا كل ما ٌمكن أن ٌقال ، فإن األمٌركٌٌن الذٌن ٌشعرون بالقلق بشأن الطرٌقة التً سارت بها بعد 

األسبلة ر حتى اآلن، فأنهم ٌقبلونها على مضض كحقٌقة واقعة الحول لهم لتؽٌٌرها، وٌبدأون بطرح االمو
ان نستعٌد حرٌاتنا؟ دعونا نتذكر مرة أخرى من نحن،  أالن وقد قتل بن الدن، هل لنا: " عن المستقبل

 ".بدءا من منظومة العدالة لدٌنا --وأن نبدأ فً إعادة بناء ثقتنا فً أنفسنا 
 

القواعد االمرٌكٌة "ٌحاول خبراء فً الشرق األوسط تذكٌر حكومتهم بأن استطالعات الرأي تظهر ان 
 ."تنج الكراهٌة لألمرٌكان

 
" عندما  ذكروهم بالتجربة السابقةفوحاول آخرون أن ٌجدوا لقٌاداتهم وبلدانهم مخرجاً من الورطة 

على ربٌسٌن أمٌركٌٌن خطة للتخلص من  1960عرض السناتور جورج اٌكن من والٌة فٌرمونت فً 
 "إعالن النصر والعودة الى الوطن: حرب فٌتنام تتمثل فً

 
وهكذا ، واآلن بعد أن مات بن الدن، هل : "، فٌقول أحدهم األملاألوهام و  كثٌر منلٌس مع الولكن 

ٌمكننا سحب قواتها من أفؽانستان ، والسماح لألفؽان أن ٌقرروا مستقبلهم؟ هل ٌمكننا أن نوجه اعتذارنا 
هل ٌمكننا  ألسر الملٌون عراقً الذٌن قتلوا فً ؼزو العراق، وأن نمضً إلى الخطوة التالٌة فً الحل؟

وقؾ دس أنوفنا فً الشؤون الداخلٌة لكل دولة ، فً كل قارة ، فً كل ركن من أركان هذا الكوكب؟ 
 " انه كوكبنا نحن فقط ، ألٌس كذلك؟ .بالطبع ال

فأن اإلرهاب هو –نقطة واضحة ٌمكن ان نعلن فٌها انتصارنا "لٌس لها " الحرب على االرهاب"وألن 
خلقت حٌالً جدٌداً من " الحرب على اإلرهاب:" "وٌضٌؾ! "سٌبقى معنا طوال حٌاتناالتكتٌك الذي 

أرقام لقد رفعت   ". رةالحرب مستم" وأوباما ، كلٌنتون وتشٌنً وتقرٌبا الجمٌع ٌقول ان. "المسلحٌن
 !، وهذا كل شًء االستطالع لصالح أوباما

 
أن ٌحاول " الحرب على اإلرهاب"هذه اللحظة التارٌخٌة الممٌزة من تارٌخ ما ٌسمى بـ من الطبٌعً فً 

الدعم " فأشار أحد الكتاب إلى دراسة تبٌن أن  .التً تقؾ وراءهاالبعض تذكر البحث عن األسباب 
على  زٌادة الهجمات االرهابٌةالعسكري الذي تقدمه الوالٌات المتحدة للحكومات األجنبٌة ٌتسب فً 

  ."المواطنٌن األمرٌكٌٌن
فً محاولة فهم اآلخر،  "سام رٌتشارد"فلم الفٌدٌو الذي ٌتحدث عن تجربة ك إال اإلشارة هنا إلى وال أمل

 .كإحدى اروع الدراسات عن الموضوع" إنهم قادمون لقتلنا"تحت عنوان 
 

، وتذكر التفسٌر المضحك لبوش " الحرب"تمر المتزاٌد للحرٌات بسبب لكن مرارة الشعور بالفقدان المس 
 .أنتجت افكاراً ساخرة مرة

 
ء ألنهم ٌكرهوننا لحرٌاتنا ، كما ٌكرر الرؤسا"إذا كان تنظٌم القاعدة قد هاجمنا : "بذكاء  كتب أحدهم 

 !"األمٌركٌٌن ادعاء ذلك بال ملل، فال بد أن القاعدة ٌحبوننا اآلن أكثر بكثٌر
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فً كل واحدة من : "على إحدى المقاالت مذكراً بأن  فٌعلق قارئ. لٌس لدى الجمٌع ذلك المزاج للسخرٌة 
والتً فشلت أو ربما كانت مجرد وهم ، هناك دابماً  2001التً حدثت منذ عام " اإلرهابٌة"المحاوالت 

ثم حٌن أسأل !"..." كل واحدة منها بال استثناء --عنصر مخبر لمكتب التحقٌقات االتحادي فً القصة 
لتسجٌل فً ألن أنا وأنت هو الخطر الحقٌقً ، لٌس بعض من حلم با: فال أجد جواباً إال  "لماذا"نفسً 

 ."نحن العدو—... منظمة إرهابٌة أو مسلح بمفرده
  

والدولة البولٌسٌة التً  نتذكر جورج اورٌلوعندما نتحدث عن دولة تجد من شعبها عدواً لها، فإننا 
وهنا ٌشٌر أحد الكتاب إلى الكتاب األشهر ألوروٌل ". ناتمزرعة الحٌوا"تراقب كل شخص، وصاحب 

ولمن لم ٌقرأ تنبؤ أوروٌل لما سٌحدث  ".1904"االمٌركٌٌن ٌعٌشون فً قصة جورج أوروٌل : "فٌقول 
 " ، وحٌث ٌصدق المواطنون كل أكاذٌب الحكومة بال تمحٌص" األخ األكبر"فً عصرنا ، حٌث حكومة 

البولٌسٌة، حٌث تضع الحكومة كل شعبها تحت المراقبة  1904أوروٌل وال تكون المقارنة مع دولة 
وبالمناسبة ، فإن  . حول الموضوع ، أمراً مبالؽاً فٌه ، اذا حاولنا متابعة األخبار" العدو"الكاملة، ألنه هو 

تو التقرٌر األخٌر للكونؽرس حول استخدام وزارة العدل لصالحٌات المراقبة االستخباراتٌة الذي صدر لل
من قبل مكتب التحقٌقات  زٌادة كبٌرة فً عدد من األمٌركٌٌن الموضوعٌن تحت المراقبة، ٌظهر 
 (!2009مقارنة مع  2010 !)ة واحدة بدون إشراؾ قضابً ، والذي ٌكاد ٌتضاعؾ فً سن --الفدرالً 

 
إعداده الفرٌق االمرٌكً الذي خصص لعملٌة قتل بن الدل، قد تم القابل بأن مقلق جدا أٌضا هو الخبر 

هذا  !إذا وجد ذلك ضرورٌا ، وأن أوباما تولى بنفسه اإلهتمام بهذه النقطة باك مع القوات الباكستانٌةلالشت
ستان هذه ، مع باك بفتح حرب أخرى جدٌدة ألمرٌكاالتصعٌد فً توتر عالقة سٌبة بالفعل ، ٌثٌر تهدٌدات 

 .المرة
عدم أما بالنسبة لرد الفعل الباكستانً فقد قررت الحكومة، رؼم بعض المحاوالت لفرض إجراء تحقٌق ، 

ٌتوقع إجراء أي تحقٌق جدي أو  ، وال" من أي نوع وعلى أي مستوى على اإلطالق إجراء تحقٌق
 .موثوق به من قبل الحكومة األمرٌكٌة ، لذلك فٌمكننا أن ننسى جمٌعاً أسبلتنا الكثٌرة التً تقلقنا

 
مع كل هذه الفوضى، فأن المرء ٌتساءل فٌما إذا كانت الحقٌقة بتلك الصعوبة بحٌث ان تجنب كشؾ 

كران الذي ال ٌستطٌع تجمٌع قصة معقولة قادرة على الحقابق ٌجعل الحكومة األمرٌكٌة تبدو كالرجل الس
اإلجابة عن األسبلة، أم ان الحكومة األمرٌكٌة تتعمد ترك شعبها وشعوب العالم تصارع فً حٌرتها بحثاً 

فً قصصها، وأن تجعلهم ٌشعرون باإلحباط والهزٌمة والتخلً " الثقوب السوداء"عن األجوبة وإمالء 
: النقطة التً ٌمكن لها ان تتحدى بصراحة وتقولوتقوله، وربما توصلنا إلى عن طرح األسبلة عما تفعله 

 .كما كتب أحد المعلقٌن" نعم نحن فعلنا ذلك، وماذا أٌضاً؟ "
 

تحقٌق " (: Bernhard Haisch)، برنهارد هاٌش " مجلة اإلستكشاؾ العلمً"قال ربٌس تحرٌر 
لكننا ال نحصل ". ات تتم من خالل تمحٌص األجوبةالتقدم ٌتم من خالل اإلجابة عن األسبلة، واإلكتشاف

، لذلك ال ٌبقى من أمل أمام اإلنسانٌة إلنقاذها "تحقٌق التقدم"على أجوبة معقولة بالحد األدنى لنأمل منها 
تمحٌص "من خالل نشر عادة المراجعة والتساؤل و " اإلكتشافات"من هذا الوضع الخطٌر إال تحقٌق 

 .لناسبشكل كاؾ بٌن ا" األجوبة
 

 
11 -- 5 – 2011 

 
 كاتب عراقً

 Saieb.khalil@gmail.com 
 تتوفر هذه المقالة باللؽة اإلنجلٌزٌة
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