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لا

اىنها
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بونتقل البيخه الآاييضن :ومن داخل وزارة الخارجية» ومنداخل وزارة الدفاع
شما وعلئ مدى ثلاثين سنة من حياتي المهنية» كدت ار لله أزدراء لأولئك الذين
بمرغرة إلن تأليف الكفب غما يعرقوتة عن أغمال الحكرمة لحظة تركهم العمل

المكرسى .كلك لاأرق لائقاً أنيكشف المرءٌ «أسرار صنْع التّقانق» كماكان يسمّيها

بسمارك .وبرغم ذلك» فقد تكونت لدي القناعة بعد أن تركت العمل الحكومي في خدمة

الإدارة الانّحاديّة أَنَّثمةأشياء كثيرة كنت أخالها معروفة للجميع ظلت حقائقها غائبة عن
كثير ممن يريدون معرفة الحقيقة .
لقد سألنى كثيرون «كيف وَقَّعَتْ أحداث  11/9على وجه الدقة» وماذا حدث؟)»
وعندما نظرت في المعلومات المتاحةتَبيّنليأنهلا يوجد مصدر موثوق عنهاء ولا أحد

يرويماوقع في ذلك اليومالذي دخل التاريخ وسيظل يذكره الجميع نقطة مِحْوَرِيّة.
وبعدئل» .عتدما بذَأت افر بالتدريس -في جامعة جورجتاودن  17681060 0/0وجامعة هارفرد

نموا

أدركت أنه لا يوجد تقرير واحد من الداخل يحكي اكباو التاريخ الحلنية

الذي سبق يوم  11/9أيوروي الأحداث التي أَعْقَبئه.

وبعد أن وقعت أحداث سنة  3002في

العراق وأماكن أخرىالمعنالم أزداد

عوري بالقلقمن أن كثيرين جداًمن بني وطني قد أنساقوا مع حملات التُضليل  :.ساد
ش

أَغْيْقَاةٌ العالبية العظمية مت الأمريكيين .ولأنَّ إدارة الرئيس بوش أرادت ذلك؛» أن نام
كا
يلى
مدة»
رع
أقاع
حسين علاقة بهجمات «ال

.ظن كثيرون أنَّ إدارة الرئيس بوش تحسن
و

صُنعاًفي حربها على الإرهاب في الوقت الذي عَمِلت فيهعلى تبديد فرصة القضاءء على
المَاعدة ايت ليها تأمور أعرل قثت أعداتها ببالرفية بارا ثائرياً غيرضرورى ادا

إلاإِنّهُعَزْرْالعراق .برزإلى الوجود»ء نتيجة ذلك» تنظيمٌ جديد للقاعدة آخذ بالنموء

رسبب ذلك أفعالناتسن أوأشياءال تمفعلها .وهذا التنظيم خصم أشدعناداً فينواح كثيرة

مذنلك الخطر الذي واجهناه قبل  :11/9ونحن قاعدون لانفعل مايجب فعله لجعل
وةافجيهة ذاك الخطر.
أمريكا أكثرأَمْناًوأؤفّر حمماي
سأوف
حكي فيهذا الكتاب قصة تطور تنظيم القاعدة» كما أراهاء وقصة هجماتها

وهاكقاصةلة
على الولايات المتحدة يوم الحادي عشر من أيلول  /سبتمبر .إن
ُين
يلذ
الاستخبارات المركزية  ©41ومكتب التحقيقات الفدرالي | 85ال
ذْلمركا في وقت

نابيب أن ثمة خط يعدّد الوالايات المقسلت ولعيتمكتا منقنع ولهسين صَلِماأن
خطر كبير وداهم .وهي أيضاً قصة أربعة رؤساء هم :

ويت»
يكية
بمري
© رونالد ريكان الذيلميرد على مقتل  872منمشاة البحرية الأ
رف
ردهاب
لها
اضَع
وقد ارتكب مخالفة لسياسته التي وَ
إض

عندما قايض الرهائن

ُلحة
باعلأس
ر فِيمفاٌ لاحقاً بفضيحة إيرانكونترا.
(رج
© جو
لوش
اب
أب) الذيلميرد علىالجريمة الليبيةالتيراح ضحيتها  952راكباً
كانوا علىمتنطائرة بانأمريكان في الرحلة  »301ولميضع أسُّس سياسة رسمية
لمقاومة الإرهاب ,وهو الذي ترك صدام حسين دون أن يقضي عليه .وهذا ما
استدعى وجودا عسكرياً أمريكياً كبيراً :في السعودية.

© بكلنتون الذي قال إن الاإرلهابتههدويد الأكبرفيفترةمابعدالحرب الباردة:

وقد عمل لتحسين قدراتنا فيمناهضة الإرهاب وهو الذي (وهذا مالايعرفه الرأي
العام) عملعلى قمع كثير من إرهاب العراق وإيران المعادي لأمريكا وقضى على
ينه
محاولات تنظيم القاعدة للاستيلاءاءلعلبىوسنة؛ لك
سل
تمطع» بسبب الهجوم
السياسي المَسْتّمر عليه الذي أَضْعَفَّهء أن يجعل ا1ل ©8ووزارة الدفاع وال ا85
تنهض بمسؤولياتها الكافية للتعاطي مع هذا التهديد.

© جورج دبليو بوش (الابن) الذي لم يفعل شيئاً قبل /9
و11
َجفي
ْه التهديدات التي
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كانت القاعدة تطلقها برغم التحذيرات المتكررة» لكنه بالتالى كسب نصراً سياسياً

فأيعقاب الهجمات .

ة»
يتكن
فلم
اها
كرأن
مفاجئاً لانْخاذه خطوات واضحة» غي

وهنو الذى شن خرباً بافظة التكاليف وغير ضرورية على العراق أغطت قوة مُترايدة

للحركة الإرهابيّة الإسلامية الأصولية في كافة أنحاء العالم .
وهي أيضاًء ولسوء الحظء قصة تحكي عَجز أمريكا عن تكوين إجماع للرّأي في
أن الإرهاب آم الااتقفياة يف وعجز أمريكا عن فعلماهوضروري للتعاطي معهذا
ّىى هذا الخطر إلى مصرع الرطءالأمر كيه .
ذدَحت
أجدي
الخطر ال
ومايزيد فيشِدَّةالألمأنها قصة تحكي عَدَّمَقيامأمريكاء بعد تلك الهجمات.
بالقضاء على حركة القاعدة التي أَتَخَذّت شكل تهديد مراوغ مُتوزع  .وتروي أيضا كيف

أنناأقُدَمنا على عمل في العراق لمنَّجْنِمِنْهِسوى الإخفاق التام» وكيف اسْتَثْمَرَت إدارة
الرئيس بوش مُحَارَيّة الإرهاب سياسياًلِتَضْمَّن نصرأفي الانتخابات؛ وكيف ظل الضعف
في الأمن الداخلي على حاله .وهي قِضَّة تروي قصورنا عن التصدي لذاك التحدي

الإيديولوجى من إرهابيين شَوّهوا صورةًالإسلام وجعلوه يبدو إيديولوجيّة جديدة للحقد

والقر أهيةا.

لقد وضعتنى أقداري في مواقع هامة داخل حكومة الولايات المتحدة شهدت
خلالها نهاية حقبة وولادة حقبة جديدة.
عند بلوعغي الأربعين.

دامس

و

الحرب الباردة التي بدأت قبل مولدي وانتهت

ومعمجيءهذهالحقبة ابتدأت خدمتي في البيت الأبيض حيث

سبي

يا

سس

0

وهذا أمر غير هفسبوق كما

عدلمنا وقعيت أحذاف:سنة  3002يَدََتَ أشعر بواجب قوق يشدتى إلن الكتاية عننا
عرفته» فهو التزامنحوبني وطني ونحو أولئك الذين قد يرغبون بدراسة هذهالفترةمن
التاروخ اي السكقيل ..ووفاءًبهذا الالتزام أَقَدّمهذا الكتاب .

قد يعتريه خطأًء فهو ليس

يسا أكاديمياً :إنما هو رواية مباشرة تحكى ما رآهوَظنّه وَأَعْتَقَدَه واحد من المشاركين من

وجهة نظره الشخصية .قد يستذكر آخرون ممن شاركوا في هذه الأحداث أشياء مخالفة
لاما
لفكيتاب» دون ريب .ولا أقولإِنَّهم على خطأء بل أقول إن ماأَسْرْدْه هنا هوما
ه7افه5يست
سكح
ش
م
ك-دت
2
5اسمللههن
علع7
ل
مسس
س
شل
ا
1
ول.١مع

سبقا للقارئ عن تكرار امساتعهناز :ضصمير المئت>ا
أغائتتي ذاكر نتى عليه  .وإني أغتذر م
ة

ل

المفرد

ة مُتَكلم إذ يَصَعُبٍ تجنب هذى
على «أنا» فالقصة هذه رواي

اللسهاتة.:

رمة:
وبك
رمالة
ضر كا
ل غي
اواية
رالر

ننارة
ققل أاكرلكأثيسرع
فأقف

والأشقاصض :إل جانب إيجاز في وصف بعض الشخصيات الجديرة بوصف مشهب.
ولي إصلاح الاستخبارات
رمق
يهسية
ولا يُقَدْمالتعاب :قحلل الكناي] الأمرر .باللقة اللأ
عامةوتأمين أنظمة المعلوماتية وتحقيق التوازن بين الأمنوالحرْيّات َ .مّةأماكنأخرى
قهة بالتفاضيل التكبيكية والأهمية السياسية.
امال
لم
غرها
أجدر بتحليل هذها|لقتضايا وغي
ازالالحكومة الأمريكية تُصَنْفَهِ«معلومات سَرّية ».كما عملت
وقد أَْفِلَذِكْركثيرممال ت
جهدى» حيثما استطعت ».أنا أترع أمورا ختائنية لق بأشخاص ورَدَ ذِكْرُهُم في

الكتات  .وبرغمذلك؛ثمة أحاديثل باد منالتطرّقإليهالحاجةالتاريخوالمواطنين
المبّرّرة لمعرفتها.

قناء
ديرم
صكث
أفيه
لجد
ادي
الء فق
هابذمث
إن أدرك خطر تأليف كت

والزملاء

السابقين منالذين يخالفونني الرأيماب:سى 4التهب لا سيما وَأنّقيادة البيت الأبيقن في
عهد الركيس بوش معروقة أنهااتعد أ قد ترسيه ليازعا سابقون إساءة كبرى لهاء

بقوى يفا تالا ومعروف عن هذهالقيادة أيضاًحُبُّهاللانتقام» كما اكتشف ذلك
ون
ويقي
صد
سو
ل ج

7

ه (10وكما يعرف وزير الخزانة السابق يول أونيل انا"

انع 0
 .,وبرغم ذلككلهينبغي للأصدقاء أن تكونلَهُمالقدرة على الاختلاف في
الراى» والاختلاف
في الرأي لايفسد للود قضية .وأما أناء فإني أرى الوَّلاء لمواطني

الولايات المتحدة الأمريكية يعلوعلى الولاء لأأى ماكينة سياسية .

يققدول البعض إِنْهذاالكتاب ليس سوى تبرير أو اعتذار» ود
افاع
لع
بنعض
وهجوم على البعض الآخرين.
كلكن
ذه ل
ليس
ك.

إِنَ
ا ال
لمقص
حود
قبه
اذكر
ئُق» دون

هجوم أو نقد لأحد.
 .ففي عد من الزمن أمضيته في إدارة الأمن القومي أَخطاً كثيرون؛

وأنا منهم  .وفي العقدذاتهأنُخْذْتْ
خطوات مهمّة جداًكانت نتيجة تضحيات جساءتَدّمها

رنف من الذين يخدمون هذه
القوة العظمى في العالم ويَسْعَوْن يوميا لوبقائها على مسار

31
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المبادئ والتقدم  .حاولت جهدي أن أكون مُنصفاً في روايتي لما أعرفه عن الأخطاء وتلك
الخدمة على ح
سدواء.

وات  1للقارئ حرية توجيه اللومإلئ المُخْطئع أو تقدير حسن

أدائه ؛ أو إلى من ينسب الفضل فى حسن الأداء وأ أن القيام بمهام المسؤولية ليس

لراسبنة

سوف يلاحظ القارئ تكرار أسماء كثيرة فىهذا الكتاب وفي فترة زمنية تتَعْذّى
عدا واحدأء بل قد تمتد إلى عقدين املنرسع ..خير أن هذه المطيقة لبس الع 4 1
يغرقها كفيروث .وهي أن عدداً لايأ به م
ان
لمديرين العاملين على المستوى الإداري

المتوسط من وراء الكواليس في قسم الأمن القومي ظلوا ثابتين» ولم يتغيروا طوال عهود
خمسة رؤساء» مثل تشارلي ألن معااخ أذاتدحطت وراندي بيرز  003 5:68وويندي
تشامبرلن ماعط

هط

بجع /اا ومايكل شيهان ممطععط 5اعدحاءال/لا وروبرت كبتبارة

النقطاع 6:505 0وإليزابيث قرقيل عااذلمع |6321]! /وستيقن سايمون 7 7100515ع/اعغ5
وليزا كرردون  -هاكرتي )/مع 3211 1100100 - 831وروجر كرسي لإع . 66805 )5561وعندما

ر 8ق الأمون في طريقها الصحيح فإنما يكون ذلك لسماع نصيحة هؤلاء وتنفيذها .وقد

عمل مع هؤلاء طاقم من المساعدين الإداريينالذين يع
رنامن
وملو
ء
راوندتري معنغل دنه

يم
ست
بار
قثرللي

براءعناء 8الشجاعة التي زودتني بمشورتها ونصحها على .مدى

خمس عشرة سنه الأسخيراة زممنالتنا وصداقتنا التي بَلَعَثْ ربع فرن.

لميعمل أحدثلاثين سنة متواصلة في الأمن القومي في واشنطن؛ منهاً عشر
سنوات في البيت الأبيض دون عون ودعم كبيرين .وقد جاءني هذا العون منجمهوريين

وديمقراطيين ومستقلين ومن أعضاء في الكونكرس ومن صحفيين ومن شركاء في

حكومات أجنبية وزملاء غير عاديين :مُعلمين ومُتَعَلْمِينَء ومن رؤساء لى مباشرين يصعب
حصرهم؛ وبعضهم لا يرغب في ذكر أسمائهم؛ ولن أتطرق لذكر أسمائهم تلبية لرغبتهم
هم يعرفون أَنفْسَهمء وأنا أعرفهم» فلهم جزيل الشكر .وشكري أيضاً إلى بروس كولس
 ١5ععنا 8من «فري يرس» و #00 5567وإلئ لن شِرزمان 0 020:©85ه فما كان لهذا

الكتاب أن يظهر للقرّاء دون عونهما.
عت
ضعشر
ومن
في القرن الثا

يين
دير
اغ
ليكعيين
اأمر
جماعة صاغيلرةمومانطئين ال

ستور وضعوا نص القسم الذي يجب على كل
الدستور الناظم لحكمالبلاد .وافليهدذا
رئيس للولايات المهدة أن يمسم به .وَشَئَل ذلك الجارءيخأقسم القَّسَم الدستورى ثلائة

وأربعون رئيساًلأمريكا .كمايُفُسمٍعشرات الملايين من

الأمر ك ين قَسَمَاًمماثلاًلهعندما

يصبحون مواطنين أمريكيين أو عندما يُنتسبون إلئ القوات المسلحة أوإلى مكتى

التحقيقات الفدرالي | 85أوعندما يصبحون ضب
واطكاًافلية الاستخبارات المركزية هزع
دية .
اومة
حلحك
تيا
ان ف
لظفي
أاومو
جميع خؤلاء أقسموا للدفاع عنهذاالدستور «في ماوالجهأةعجم
ديع
اء» .وفي
جنع المرطلة عن العهنية والتشهير :يجب علينا جميعاًأننُيجَدْدالعَهدعلىحمايةهذا

الدستور منالأعداء الخارجيين الذين قد يمارسون الإرهاب ضد أُمّتناوشعبنا .وينبغي
لعله المرسية أت'قكرة راسينا الأوكة وليس تلك الحروب غيرالضرورية التييُفْصَد بها

ختبار نظريات شخصية أوالأنتقام أو التكفير عن ذنب شخصي  .كما يجب علينا أنتُدافع
عد الدسعور عند أولنك الذين :يستعملون التهديد بالإرهاب ذريعة للاعتداء على الحرّيّات

التي يصونها الدستور .إن هذه الحريات تَتَعَرَضٍ الآنللاغتداء .وإذا حدث هجوم إرهابي

لخ ر فسوف يكون َّمّةاعتداءات أخرئ علئ حقوقنا وحرّيّاتناالمدنية .لذلك فإنه لزاماً
عليتا أن نمتع وقوع هجمات .أخر وأن لُداقِمَ عن الدستور .. .فى مواجهة جميع
الأعداء /

حت
بيلة
ج
ه
د
ود>©+سهو
س
ي
ع
ال

الفصل الأول

ا

و

بر

خلوا الت
©

هو

الأحدذ
©

هو

ل

جبنراح الغربي نحومكتبنائب الرئيس» غيرعابئ
هرعت مسرعا» أاعدلوع

بالنظرات وشعور القلق الذي سَببْتَه ..كنت في مؤتمر عُقد في المبنئ الذي يحمل اسم
الرئيس رونالد ريكان ويبعدثلاثةمبانٍعن البيت الأبيض عندما أَنَصَلّت بيليزا كوردون -

هاكرتي لُبْلغني أنَطّائرةٌق أدَرْنَظْمَتْ بمركز التجارة العالمي .وأضافت (وإلى أن نعل
وك
تحقيقة الس  .ينب علينا؛ يا

أت كتعرشن الأسراا  .عملت ليزافي مركزتنسيق

الأزمات مرات عديدة في التدريبات عذة مرّات وعلى أرض الواقع أيضا

دن أسرعالحو سباراش | «في الحال» فَعْلي فيديو أمن  8وساكرة حاك
قلق كيلاأ
من خمس دقائق  .؛ جماعة ( )050مناهان) لإغأ]ناعع]705110]1 5ع( )6]6710100مجموعة
في أنال

الأمن لمكافحة الإرهاب) هم قادة جميع التتظيماة الأمنية والمضادة للإرهاب التابعة

للحكومة الفدرالية» وقد كنت رئيسها مند سنة  .2991يجب عليهم أن يكونوا جاهزين
خلال خمسدقائقفي ساعات العملوخلال عشرين دقيقة في جميعالأوقات الأخرئى.

نَطَرْتٌ إلى الساعة فى سيارتي وكانت التاسعة وثلاث دقائق صباحاً من يوم الحادي عشر
.1
2هير
0ين
هأنيلول  /سج
0ن

ددا أن وصلت إلئ البوابة الأولى للبيت الأبيض حتئ انّصلت بي ليزا مرّةثانية

ريبة
ضغان
ل ال
ارج
لعقول« :لقد اتعوّضن الب

الآن؟ .ف.قلت« :حسناء الآن عرفنا مع من

نتعامل» أريد أعلمسوول منكلوكالةفي واشنطن أن يوافيني علىشاشة[مؤتمر
تلفزيوني] الآن» وبخاصة إدارة الطيران الاتحادي ثم" .

عندما أواقت :السسارة أمامباب الجناح الغربي» أسرع نحوى يو
كلرتز ]]2ناءا ألاهم

وهو  5أقراد ريق متقافسة الأرعاب في البيت الأبيقى وإقاك 1البببعها الكير تحور

الاجتماع الصباحي .طلبت منْى كوندي أن أطلبك على جناح السرعة وأنهت الاجتماع.
إنها الآن معتشيني بإعمع) . 0

دخلت مُسرعاً إلى مكتب نائب الرئيس وكانت عنده كوندي (كُنذليزا رايس
6

 » 3226100000مستشارة الرئيس للأمن القومي ونا "كليت قط أنفاسي حتى رأيت

بلايعالربيةوالقوق تعلووبسدفلليتي وهرالستروق بابشب العنيفةالتيمعدم
تهدئتها  .سألتى١ :ما رأيك؟)

منات
جش
هبون
أجبت « :إنه هجوم قام بهتنظيم القاعدة وهؤلاء يح
وأظن أَنْ هذا الهجوم لم ينته بعد ).فالت كوند:

متزامنة.

احسناء نآ دك أنت مدير الأزمات.

ماذاتقترح؟)
كنت قد بحثت معها سابقا ما يجب فِعْله لحظة وقوع هجوم إرهابي  .وقدأعطيتها
شيهر حزيران  /يونيو لائحة تتضمق المطلوب عمله عند وفع سن ١ وذلك تأكيدا
ف
لاعتقادي أن أمراًفي غاية الخطورة سوف يقع وأَنّهِ يجب علينا أن نفعل شيئاً وننّخذ

موقف الهجوم .
جر ين «نحن نهِيّى الآن لمؤتمر على التلقفزيون الامن ياحض
لره
مك
سبا
ؤرولين من
كل وزارة)'.

وكانت الأفكار متلاحقة تترى في ذهني وأنا أحاول وضع لائحة جديدة بالخطوات
التى يجب عملها الآن.

وكان جواب نائب الرئيس آمراً« :إفعل ذلك ».
وأشاقت كوندىي « :تريد إدارة'الأمن أن 5

ديعا << العلصا  .؛

أَؤْمَأت برأسي موافقاًء وقلت« :أَحَبّ ذلك . . .وأَحَبّدإخلاء البيت الأييض .؛
لغفريفة اتحارجية الماك
قلهم5[ ..من القواعد العادثة .أن ياكوت
اي
؛وأبدوانرشي
بمانط
ضنان
اثث

الأمن .لكني عندما خرجت من مكتبه وجدت ثمانية كانوا يهيئون أنفسهم
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ألخْلُوا البَيْتَ الأمِيّض

للذهاب إلى ©( 6065مركز عمليات الطوارئ الرئاسي) وهو الملجأ الخاص لأتّقَاءِ الغارات
الجوَيّة وموقعه في الجناح الشرقي .

زفقي الطابق الأرضي من الجفاح الغربي وقريباً من المكعب المسروف بأسع #اغرفة
الحالة  »001]20615 071005يقع مركز المؤتمر التلفزيونى الأمن 0ع /01ءانهم؟
:عامع© عماعمع 2» ©6170:ويشبه غرفة الحالة غير أن فيه عددا هبنشاكنات التلفزيون أمام

االجلدامرقابل لمقعد رئيس الجلسة .وهو في حجرة غير كبيرة يكسو الخشب جدرانها
وفى وسطها طاولة الاجتماعات» ,ويعلو خلف مقعد رئيس الاجتماع على الجدار علامة
الختم الرئاسي .

التقيت رالف سيكثر #:اعأ©( 5ما 28في طريقي إلئ مركز العمليات التابع لغرفة
الحالة» وهو نائب مدير غرفة الحالة منذ زمن طويلء» فَأمْسَك بي وقال« :نحن على الخط
مع 01450١ في مؤتمر عن تهديد جوي 2.وهو إجراء وضعته قيادة الدفاع الجو  فضائي
لأمريكا الشمالية  023050200عد5مع]ع ]7ععومه  -زعم موءأعصمم طارولة خلال الحرب

الباردة بغية استنفار البيت الأبيض في حال اقتراب القاذفات السوقييتية من أجواء الولايات
المتحدة .
أل

ونحن نسير فى طريقنا إلوع السركز ( :أين 511022

ومن معه؟ ) وهى الكلمة

الرمؤ الى ينتعملها موظئو البيت الأبيض عند حدينهب عن الرئيس (رئيس الولاياك
المتحدة د5معغج 5:لم:أصنا ع 1اه غمعلزومءم)

أجاب ( :إنه يزور روضة أطفال في فلوريداء ومعه ديبورا ».وديبورا هله نقيبه في

سلاح البحرية افيني) الكامل ديبورا لور 112105601 1/010وهي مديرة غرفة.الحالة في

البييت الأبيض» «ونحن على اتصال دائم معها عبر هاتفها الجوّال».
كانت ليزا كوردون  هاكّرتي /71ع351١ 000100 - !831 تقوم بدورها المطلوب حين

دَخَلت المركزء حيث شاهدت الناس يهرعون مسرعينالإلاىستديوهات في المدينة :

دونالد رامسفيلد  01200 016150505في وزارة الدفاع» وجورج تِنِت  681060 66061في
ركالة الاستخبارات المركزية  .©41لكن معظم الآخرينكانوا خارج المدينة .المحامي
العام (وزير العدل) كان في مِيلووكي ©©اناة01ز/ا» فحل محله نيابة عنه لاري توميسون

0

 »99131-نائب الوزير .وجاء نيابة عن كولن ياول الذي كان في زيارة إلى

البيرق الرجل الثاني في وزارة الخارجية رتشارد أرميتاج عطقم

لندطاء 1ك  .كما 5-5

ثبابة هق رسن افيئة الأرقان المشتركة هيو شلتون 5م:اع 05اودلا الذي كان فوق

الأطلسبى الجنرال الجوى ذو النجوم الأربع دك مايرز 5الإءع/ة » . 1610أمّا بوب مولر طه8
:عااع ل" فد كان حديث عهدٍ في منصبه في مكتب التحقيقات الفدرالى ١8 .

ركانإلىجانب كلمنهؤلاء القادةالمندوب الذي يمثلهأو يمثلها فيمجموعة

يعاً شاهدت كبار الموظقين يسكرة أوزائيى عصية
مهم
جائ
 ©65الأمنية» ومن ور
ويتحدثون على الهاتف باهتياج شديد .دخلت كُنذليزا رايسورائي؛ يرافقها تائبها سعيف
كبار

هادلي /إع1ل2ل! عيهع . 5:سألتها

مواع
ت فه
جاع
اجتم
لعل رادي أن ترأسبى هذا الا

المسؤولين» ومحيسثتهشيارة

الأمن القومي تعد رئيسة لجنة كبار المسؤولين التي تضم

في عضويتها وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات المركزية  ©41ورئيس هيئة

الأركان المشتركة والآن وفي معظم الأحيان نائب الرئيس .

فأجابت" :كلاء تَوَلَ أنت إدارة الاجتماع ».دفعتٌ كرسي رئاسة الاجتماع جانباً
ووقفت عند رأس الطاولة وكُندُلِيَا إلىجانبي .وافتتحت الاجتماع بقولي :

التبدا الآثاء وبعدوء .سيكون اجتماعنا هذاأتماع أزمات .وهذا يعنى أن تظل
العبقروفرقات سمناخللفةقة ولاتفتح إلا إذاأراد أحدكم الكلام .وإذاأردتم الكلام» لوّحوا
بأيديكم أمامالكاميرا .وإذا أراد أحدكم أن يقول شيئاً دونأن يسمعه الآخرون» فليحدثني

بالهاتف الأحمر».
وقد تعرّضت رايس فيما بعد لنقد في الصحافة وجهه إليها مشاركون فيهذا

الاجتماع لميُعلنواأسماءهم حيثقالوا إنها «لمتفعلشيئاً .؛ أمَاوجهة نظري الشخضية
فقدرأيتهاقد أظهرت شجاعة فائقة في ابتعادها عنرئاسة الاجتماع  .كانت تدرك أنه أمر
غريب» لكنها تملك منالثقة بالنفس ما يكفي لأن لاترى حاجة إلئ رئاستها الاجتماع

ولم ترغب في إضاعة الوقت .وعادت بي الذاكرة إلى مشهد في هذه الغرفة يوموَقَعَت
حادثة التفجير في مدينة أوكلاهوما .حينذاك دخل الرئيس كلنتون وجلس في كرسي رئاسة

الاجتماع التلفزيوني لجماعة  050الأمنية لدقائق معدودة .وبالرغم من أن دخوله هذا

لخلوا البَيْت الكيّض
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وبحضورة ذاك الاجتماع ذلالة واضحة على اهتمام مخ أعلى مستؤول وسبرونا يد كليرا» :غير

أنه لو طال بقاؤه لكاقت استجابتنا أبطأ.

قا
الت
لراكيس ب
اعيد
ماً
يعرنا:

"يجب عليكم أن تتخذوا القرارات سريعاً .سوف

أذهب الآنإلى غرفة عمليات الطوارئ لأكون إلئنجانب نائب الرئيس .أخبرونا بما
تريدول).

وي ( :إِنّماأريده هوخط مفتوح معتشيني ومعك  ».والتفتت إلئأحد الزملاء

في البيت الأييض الرائد في الجيش مايك فنزل اع20ع5

ياك
مإذه
1أ .48وقلت له« :
اب ي

معكوندي إلئمركز العمليات وافتح خط آمناًمع .ي سوف أنقلإليكم القرارات التي
نريد 2.إن طريقة انتقاء الزملاء في البيت الأيشقى عمنلية واس الدقة وشديدة المعاقسة

لة
طلال
جاءت إلى المقر الرئاسي وخ
ينين
وس
وقد انكر انقسء #فرليع مارك

بأ
عفرااددغييرين» ومن هؤلاء كان زميل

اعتاد فِنزل العمل تحت ضغط شديد ويوم كان برتبة ملازم في الجيش قاد مركبته
انز
رة م
طقاتل
الم

نلقار
اوليط
برادلي © 1038على مدرج فاعدة جوية عراقية وه

على

م احلمليغّقة» ويصّدّ نيرانها .وعندما كانبرتبة نقيب قاد سريّةمشاةفيليبيريا
لات
ائر
طا
التيمَرُقَتها الحرب وقاوم مجموعة من الغوغائيين خارج السفارة الأمريكية هناك( .وبعد

مضي سنة ونصف علئ أحداث  11/9كانفِنزل أول منقَذَّفَ نفسه بالمظلة منطائرة © -
71
ق).
افي
لقتا
ريلي
عل ل
افي
وابتدأثُ الاجتماع» «لنبداً بالوقائع .الكلام لك يا كردة بىث[ »6إدارة الطيران

الأفصادية] هفسا أسلرب الأتصال بالرادير التكتيكي لكي يسمع أولئك الذين في
ايتهم
جيح
حضج
الاستديوهات الأخرق إلى من يوجه النداء للكلام برغم ال
رف

كانت جين كارفي © [603 7130تنو
ربئعن
يس

.

إدارة الطيران الاتحادية .وكان

جوابها« :الطائرتان اللتان دخلتا إخداهما من طراز  767تابعة لشركة أمريكان صهء©008
فيرحلة رقمها  11والثانية منطراز  767أيضاًتابعةلشركة يونايتد 0661لا في رحلة رقمها

 5وكلتاهما مخطوفتان».
سالتها( :أين نورم ياجين؟» لقد كانوا جميعاً يبحثون عن نورمان مِنْتَا 02م,ولا

32
وز
ير النقل» وهو مثلي٠. من بين قِلّةأحتفظوا بمناصبهم منذ إدارة الرئيمس
كلسوت  :ولمتَسْتَطع إدارة الطيران هذهأن تَجِدَالوزير في البداية .وتابعت كلامي
جين ( :هأال تستطيعين أن تأمُرِيالطائرات المُحَلّقة بالهبوط القوري على الأرض إثناترير

إخلاء الجوفَوْق واشنطن ونيويورك وحولهما».

أجابت« :يجب علينا أن نفعل أكثرمنذلكيادل ألَقودْقَْت كُلّإقلاعوهبوط
لجميع الطائرات في واشنطن ونيويورك  .لدينا تقارير تقول بوجود إحدىئ عشرة طائرة
خارج مسارزها المُحَدد أو إننا لا يمكن الاتصال بهاء وربما تكون طائرات مخطوفة )» .

في تلك اللحظة همست ليزا بأذنى قائلة «تباً لذلك ».ولاحظت حينئذ أَنّ

المحادثات في الاستديوهات على الشاشات اقتدوققت» وآلكل يُضْعُون:

سألتها مُرَدْداً قَؤْلها«:أتقولين إحدى عشرة طا
ائرة
ل؟ ك
وم م
قنت

لل 2

يلتزُمؤلْكيمَر

جميع الطائرات المحلقّة بالهبوط إلى الأرض في أي مكان؟» وع
ااد
لتذ ب
ايكرة إلى سنة
 5حين طلبت من إدارة الطيران الاتحادية أن تطلب منجميع الطائرات الأمريكة
السمولقة ترق المسيظ الهادي العودة والهبوط بسبب تهديد إرهابي؛ مما أشاع الفوضى
والااضطراب عِدة أيا .
م وحينذاك أيضاً استغرق اليتحث عن ورير النقل فدريكو يينا

مع

0ع1ع60ه 62عدة ساعاثت .

وت
قابع
اتئجي
لنة:

«يقول مدير العمليات الجوية إن ثمة  0044طائرة في الجو

الآن .نستطيع أن نلغي إقلاع جميع الطائرات فوراً» أم
ااأ
لنن
ططل
ابئمنرات التيفي
الجو ا
الآن
لأنت
حهبط
ا في
ل.

 . .فلم يُفعلأَحَدٌهذا منقبل .لا
اأدر
لي ك
ومم
قنت

سوف يستغرق ذلك  .وأَوَدَأن أنه إلى أن اليومهواليوم الذي يكون فيهبن  068في هذا
المنضصب )..كانت تقصد بن سليني لإ©م|1؟  068المدير الجديد للعمليات ال
إجوي
دةافي
رة

الطيراق الاأسادية.

سألعها  :إ
تنجلدموا الوزير بعدء فهل أنت مُستعدة لإصدار أامرلعملى
ستوى

الوطني لإبقاء الط
اائرا
لت ع
ألى
رض وإ
اعللانط حيحظ
رران؟»
داقهياإلئاق معدودة حتى
قضت .وم
لرقو بع
استغ
فأجابت« :أَجَل .الأمر سي
أتصل بي همنتا  2101/1من هاتف سيارته  .فطلبت إليه أن يتوجه من فوره إلى غرفة الحالة ٠

الخلوا البَيْت الأَبِيَض

12

أنا أعرف أن ولديه طياران في شركة يونايتد 0010لا لكنه لا يدري أَين كانا فى ذلك
اليوم .وقلت له أن يلتحق بنائب الرئيس .
أما مساعدىي روجر كرسي © 5561ر) "00لا الذي اشتهر بجريه فى سباق الماراثون

دة
عار
فقن عماء مُسْرعاً يعدو مسافة ثمانية شو
يعامن

طبيبه.اعترضه وبال المياقلدين

يرتدون الزي الرسمي ومنعوه من الدخول لكنه لمكن ف إفناعهم ودخل حتى وصل إلى

غرفة الحالة .وكم كان أرتياحي عظيماً لوصوله .

وَالثَقْتٌ إلين شاشّة البتتاكوت » وقلت مسعتخدماً النداء « 56, (56أععقذ أن لدى
 !0480عدداً من الطائرات المقاتلة وطائرات الأواكس 5

المنتشرة في الجو .كم

عَدَدْها؟ وأيد هيى؟)

فكان الجواب «ليست الصورة حسنة,ء يا دِك ».كان دِك مايرزء الذي تمرّس في
قيادة الطائرات المقاتلة» يعرف جيدا ألا فدات الأيام التي كانت فيها أسب ةب غنكبينكة هرد

الطائرات جاهزة دائماً على مدرجات المطارات قد وَلْت وأَنْتَهَّت مع أنتهاء الحرب
الباردة .وأَرْدَف قائلاً« :نحن نجري الآن تدريبات ميدانية في إطار 04/80١ تحت اسم
(المحارب المُتَأمَبِ "03/١ غمدانعأ/ا) ولكن  . . .لقد أطلق أوتيس  510طائرين إلى

الجو باتجاه نيويورك»؛ ويحاول لاتكلى لإواع03ا أن يطلق طائرين الآن .أمَا طائرات
الأواكس فهي الان في تكو »عكاضأ 1وليست جاهزة55 » .

50

هي فاعدة للحرس

الوطني الجوي في كيب كود  . ©6026 ©00كانت قاعدة لانكلي إعا ]803الجوية قريبة من

نورفولك “10:00١ في ولاية فرجينيا .أَمَا تدكر © 1011فهي قاعدة لجميع محطات الرادار
الطائرة في أمريكا في أكلاهوما .

سألت« :كم من الوقت يحتاج  ©7846ليصل فوق واشنطن العاصمة؟»  780هو
اختصمار ل امهم عزم غجطامرمح أي «دورية قتال جوي» وهي الدوريات التي كان تت تلق

في أجواء العراق .وليس في سماء عاصمة بلادنا .
انب مايرز  :افى أسبرع ما نستطيع' وفيا اخمس عشرة دقيقة؟») وهو ينظر إلئن

الضباط من رتبتي عقيد أو عميد الذين كانوا حوله .كانت الساعة التاسعة وثمان وعشرين
دفقة .
مه

م

وطلات

بي

الذاقرة إلرقسنة 8091

جتيين

رامد خف

نمسا مجساتت

ساارتي

الو لايات المتحدة ة فى كينيا وتنزانيا  .وهكذا فإِن ثمّة احتمالاً قوياً لوقوع هجمات مُتَعَذُدٍِ
ومتزامنة فى بلدان كثيرة الآن .وتحولت

إلى الشاشة

الخاصة بوزارة الخارجية.

وفلت:

ديا خارجية» ياخارجية» ويا  »100 1000ينبغيلناأن نفترض وقوع هجمات متزامنة
عليهاف بلدا أشرى .بسن

أن أقلق مشاراتة .

جميع
خولوا -

القواعد

التابعة ل 0100

(وزارة الدفاع) إل حالة تهديد 0معغ. )2»:51
كانت الشاشة اليسارية العليا تبث من محطة 730ل) دون صوت  .عندما لاحظت ليزا

ر عنناء
مات
تلحظ
ؤا ل
مقفن
صورة الرئيس على الشاشة أدارت مفتاح الصوت» فتو
ارة
جركز
تى م
اقعلعل
قمواله الرئيس « ...يأبدعوتأدناءً و
إيلى
دىنا
لىاعل
بهاب
اعتداء إر

لنستمع

العالمي ويبدو أنه

)» .

وفى فترة السكون هذه لاحظلت أن برايان ستافورد  »)03118 0100365مدير الأأمن

السرّي» قددخل الغرفة .اجنتاحىنببياً وقال« :يجب علينا أن تُخرجه منذاك المكان
وننقله إلئ مكان آمن . . .وسرّي .وقد اتتخذت الإجراء اللازم المماثل مع فلوئس
 "5170وهذا هو الرمز الذي يطلقه موظفو البيت الأبيض عندما يتحدثون عن السيدة
5م 365لعغتصنا عط 10 1بزلا غوراط  .فقد أخذت السيدة الأولى
الأولى .السحادة نودو ::
إلىمكان غير معروف وتحت

حراسة مُشّدْدة ر

لإسعاقويه سينا كان الجياوس

للرئيس كلنتون وملمٌ بأَدّقَتفاصيل حماية الرئيس .

الشيايصيي

وبرف اقشّة شعره القبيهة بالقيس

5ا]» غير أن الجميع يعرفون كم هو جاد وصضصلب المراسن  :فير الدع يواخ الرؤيماء ها
قعاترا.ولكن بطريققه المهذبة جداًولكعه الجنويبة :إنّمايأسلوب لايدع مجالاً
يعب أنيا

وانضم إلئ ستافورد زميلي والمساعد الخاص للرئيس لشؤون الدفاع فرا ت:كلءئة .مللر
ع|عانةخ مل امومع الذي شد على عضدي وقال لى ( :أعتقد أني مياعيه[ معك اليوم  .فمادا
أصنع ؟) وكان لو جانيه العقيذ  7فرفة مشأة البحرية نوم كينو ود /000تاومعع زر . [09

قلت لميللر« :هل تستطيع أن تعمل معبرايان؟ فكرامعأ بالمكان الذي يجب نقل
يذجارى ©».قلت له هذا الكلام
الرئيس إلية[ ..ذْلاينبغى أن يأتى إل تا حتى تعرف ما

لزيا لقث +ت3سن

32

العقيد كرينوود وقلت« :وأنت» يا توم» تعاوّن مع روجر  - 30لكي تنطلقالدوريات
الجويه مم ) 5

ما يمكن

 6-5ستافورد 5

«عندما تقلع طائرة الرئيس» عل سكن  3ترافقها

طائرات مقاتلة؟.12

أجاب ميللر« :بالتأكيد .ونُستطيع أن نطلب ذلك» ولكن أنتم جميعاً تعرفون أَنَّ
هذه الدوريات الجوية  780والطائرات المقاتلة المرافقة تلساتطيع أن تطلقالنار لإسقاط
طائرة معادية داخل الولايات المتحدة .سوف نحتاج إلى قيرمه لقد عمل ميللر عشرين

سنةفي اليتتاكون وهو يعلع سيدا أن القوات المسلسة بساجة إلى تعليمنات صريسة

سة ق
وو
خأن
تبل
دم القوة.
تاضح
رقت مساعة الهاظ :لأتصل ,ببركر العنليانق وعم ونسعف ود الماتب الْدالة

على الاتصال .لأكحنداً ماافليطرف الاآخلراقط
تعصال .ضَعَطتٌ الزرٌالخاص
ازتف
بمركز العملياتاعل
هها
لى ج

الأبيض الكبير الآمن الذى بحري عشرين .زرأ لالاتضال

السريع .رادلعهلىاتف الرائد فِنزل وأبلغته القرارات الثلاثة الأولى التى نحتاجهاء «يا
مايك  .ينبغى أن حواى شخص ها ب الىقبسو شرورة؟ عنم عردة إل هنا الآن ..وأنت

تيشايني» ويا كوندي» إضافة إلى الأمن! لا نريد أحداً أن يتفوّه بكلمة عن وجهةالرئيس
حين تقلع طائرته .وثانياًء عندما تقلع طائرته يجب أن ترافقها طائرات مُقاتلة .وثالثاً
نت
سحن بحاجة لإصدار التفويض إلئ القوات الجوية أن تُسْقِط أي طائرة» حت
كىالو

اير
طائرة ركاب بقطوزة :يُشْتَبَه بأنها تهدد بالهجوم وتسبب عدداً كب
لاًومفنيات على
الارض .مفهوم؟».2

امُلمء يا ِكء سأعود إليك ».وحسبت فِِزل متفائلاً بالوقت الذي تستغرقه تلك
القرارات .

وعدت إلى مؤتمر الفيديو .مبتدئا ندائي إلئ إدارة الطيران الاتحادية :تفع بضمع.

دورك الآن .ما تقرير الوضع الآن؟ كم عدد الطائرات التي تعد مخطوفة؟».2
وأخذذت كارفي تقرأ من ورقة في يهنا ا#أمزت جميع الطائرات بالهبوط في أقرب

فى مواجهة جميع الأعداء

42

مطار إليها .أما الطائرات التينتوقع أن تكون مخطوفة فهي طائرة شركةدِلتا  160:في
رحلة رقمها  9891فرق ولاية قرسعيبيا الأقرية وظائرة شركة يونايقد فى.رسلة رقسيا  39فرق

ولاية ينسلقانيا» .

انّج هنا).
يتهبا« :يُظهر الرادارأن طائرةتسيرفي
عقةل ك
وضع ستافورد أمامي ور
إن لدىجهاز الأمنالسري نظاماًيتيحلهمأنيَرَوامايظهرعلىشاشاتالرادار التابعة
لإدارة الطيران الاتحادية وأردف قائلا  :اسوف آمر بإخلاء المجمّع» ويقصد إخلاء البيت

الأبيقى.

حية وقوف
اف
سجار
أطنّ رالف سيكلر برأسه من باب الغرفة وقال« :لقد وقع انف
آ

السيارات فيالبنتاكون» ربما تكون سيارة مُفَحْحَة!)

قيةية في
ابق
بنال
لع
اذا
يتض» فما
بلبي
أا ا
للين
اا أخ
زل« :إذ
تي بو
رألن
كنا س
وه
امج ©00؟؟ وبرنامج  006هبورنامج استمرار الحكم
باذرانعن
واشنطن؟ وم
ماععاون
أل

] 0لإأأناطأ م 00وهو أبقيا من البرامجمالتي كانت معتمدة في أيام المخرايا

داْد أيضاً
حئَكم
ُار
يطو
ارةلفليات ال
حإدا
الباردة»؛ ويقضي بإعادة تسمية كبار مسؤولي ال
ييت
بف
للين
اسؤو
للطات عند تعرض الرئيس وكبار الم
لةسنق
ايق
طر

الأبيض للقتل .

وعاد روجر كرسي إلى الغرفة وقال « :أصابت إحدى الطائرات الينتاكون ».كنت

لكحظة أَتحدَّث مع إدارة الطيران الاتحادية وأَدّوّن الطائرات التتيكقودن
فايلتل
مخطوفة .وتابع كرسي «هل سمعتني؟» لقد عيّن كرِسّي في البيت الأبيض إعارة من
الينتاكون .وله أصدقاؤه هناك .بل نحن جميعاً لناأصدقاء في البنتاكون .

شة.
الى
شع
ليلد
امسف
أجَئته  :هألزاال أرئ را

عرض المبنى للضرر .أمَا
ينتلم
إذ

هنا فلا مجال للعواطف  .قبهى الناأن كر على سيلنا عرفا ياروجر .جاول أن تعرق

أايلنطهايئرات المقاتلة .أريد دوريات جوية قتالية فمودقكيلنة كبرى فيهذهالبلاد؛
أريدها الآن».

فيهذه الأثناء بتدنأفيذ أمرستافورد إخلاء البيت الأبيض  .وبينما كان الجميع
ل مإققرامة ومن الجناح الغربي ومبنى المكاتب التنفيذية
يخرجون من هذا المجمّع وامن

كان رجال الأمن الذين يرتدون الزي الرسمي يصرخون وهم يستحثون النساء ويقولود:

أْحْلُوا البَيْتَ الأَنيَض

52

(إن كنتن ترتدين الكعب العالي» إِخَلَعْنَ أخذِيئكُنء وأزكُضن» أزكُضن ».أَما سكرتيرتي
ري راوندتري ©6:]07ناه؟! /إا'ع© 8فكانت على الهائف تحدف ليزا وتخبرها أنها وباقى

الموظفين الذينيعملون معي باقون فيحجرتنا فىمبنى المكاتب التنفيذية .وكانتليزا

عتلريدها بقولها« :حسناء حسناً» وهي تدرك جيداً أنها لنتستطيع إقناعها بالمغادرة» ثم
أضافت قائلة « :إذن» إِجُلبِي اللباس الواقي من السلاح الكيماوي والبيولوجي».
وانْضمً إلينا المنسق الخاص لبرنامج )0

«استمرار الحكم ( ) .سندعوه فرد 0ع ]

مبة).
و طل
كعلى
حاءًَ
لي بن
اقيق
عمال اسمه الح
لتمويه شخصيته وحمايته بادلساتمن

سألته« :كيف نشغل برنامج 600؟» ففي التدريبات التي كنا نجريها كان الشخص
الذي يقوم بدور رئيس الجمهورية هو الذي يصدر هذا الأمر.

فأجاب فرد  :اأنت تخبرني ماذا أفعل).

ل سماعة الهاتف الأبيض المتصل مباشرة بمركز
فايلتللكحظة» قديّمولي
العمليات ©ع .065كان المتكلم فِنزل يبلغني « :طائرة الرئاسة تستعد للإقلاع الآن» وعلى

متنها بعض رجال الصحافة» سوف تحوّل وجهتها إلى إحدى القواعد الجوية .ولدى
المقاتللات المرافقة لها الأواهرة و م  4+سكت قليلاثم أردف قائلاً «أبلغ اليجاكرن أن

اط
قئيس
سنالر
إم
بيضاً
لديهم تفو

أي كاقة معادزة» أكتر لديهم تفويض بإسقاط أي

طائرة معادية )» .

قه .
رسيعن
طرئي
أجبته  :علِهِ) ودُّهشْتٌ لسّرعة تشيني في أتخاذ القرار ولسُرعة ال

ثم قلت« :أبلغهم إِنّي سأبدأ ببرنامج  600ووضعت السماعة وقلت لفريد ابَاشِر
عَمَلّك !»
شاشات العلقويرة حارلا أن أسلكركني انتباه من على الشاشة من
وعدت إلى
الينتاكون» قائلا( 092, 00« :وزارة الدفاع)  -إليكم ثلاثة قرارات  :الأوّل  :لقد أمر

.نياً :يطلب البيت الأبيض
الرئيس باستخدام القوةضدٌ أي طائرةيُعتقدأنهامعاديةث.ا
اعت».
لمي
اى ج
كعل
وري
ليس
امر
طائرات مقاتلة لِتَرافِقَ طائرة الرئاسة  .ثالثاً:وهذا الأ

إِنَا

نبدأ الآن بتطبيق برنامج  .©602يرجئ تشغيل مراكزكم القيادية البديلة ونقل الموظفين
إليها فورا» .

في مواجهة جميع الاعداء

6
و

شاك رامسفيلد

إن ذكانا بادأ الست أنه إلى استديو

الميديو الامن .عه

مؤتمر

ين يللي على ركوب الطائرة العمودية لينتقمل إلى موفع وزارة الدفاع البديل  .قلباك
فرانكل
الوزير ١لقد كبرت في السن ولاأستطيع الذهاب

إلىموقع بديل

٠". ثم انتقل رامسفيلد إلى

تيو أخر وارسل نيابة عنه معاونه يول ولفوقيتز 2اثللاه]اهلالا أنات"ا إلى ذاك الموقع
اسع
البعيك .

عد
رمآاهي
ككنن
ول

راكه
ئلى
ار ع
طلبا
وهنا سأل الجدرال منايرز « :أطلقنواال ا
ع02؟) غمعمعع دومع أو وعالنك > 0

وهى قوانين الاشتباك» مانلسهل أن يقول المرء

بلباأس بإطلاق النار وإسقاط طائرة مخطوفة تهدد بقتلكثيرين علئ الأرض» ولكن يجب
إعطاء الطيارين تعليمات أكثر تفصيلا  .وطلبت منميللروكرينوود أن يُتابعاهذا الموضوع
أريدهم أن يتأخروا وهم
ويَتَحمّقا من أَنْلدى وزارة الدفاع جواباًسريعاً لهذاالسؤال ١لا

يدرسون هذء القواعد دراسة تفصيلية ) .
في تلك

إل.

اللحظة وضعت

أذ سيارة مفشخة

ليزا رسالة قصيرة أمامي تقول :ااذكرت

الشقوت

قت .وزارة الخارجية»

َك

محطة

سي

.

|

ف أشارة
يتداع
سريف

اىييتول )» .
كبن
لم
اله/ا قارب

وأطل رالف سيكلر برأسه من الباب وقال« :اذكلراتستخبارات وجود طائرة
معادية قبل عشر دقائق ) .
وصلت بقرلي راوندتري وبدأت توزيع الأفنعَة المضادة للغازات

 .واقترج كرسي أن

نشغل منظومة إذاعة الطوارئ .
سألته « :وأن ُبلغهم ماذا يقولون؟)
لم اطلقت ندائي ل(يا خارجية» يا خارجية» فيجناو ليهأن أنادي رتشارد أرميتاج..

لقد عمل معاون وزير الخارجية في سلاح البحرية من قبل» .و لايذال أثر.ذلك يآفيا
عليه .

فأجاب

ريه

المعروف:

«الخارجية.

نعم ء

سَأَلْمُه« :هل قَصِفَّت وزارتكي؟)
.».
كلى
فاجاب « :تباء وهل يبذدول ع

يا دك؟»

ا

| (/

لخلوا بيت الكتشن

قلت « :طبعاً لوالءكن وزا
أرتك
رم ت
بشغ
علة
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مبانِء وأنت تجلس خلف باب كبير

في القبو .وعليك الآن أن تشغْل موقع  ©0600في وزارتكم».
فأجاب

 :لاحستا سوق ألاهب شخخصياً لأنظر قن الاأمرء.ة وله

من معدم

وس

منجال الكاميراء وهو يقول« :أمينوهقوع 0و6ز©0افريتنا. .

وهنا رلجعيفقردول« :أرسلنا طائرة عمودية لإخراج رئيس الكونكرس من مبنئ

الكابيتول وهي في طريقها إليهالآن .تهُلريد جميع الوزارات أن تنتقل إلئ موقع ©0606
لديها! أمنكتفي فقط بوكالات الأمن القومي؟»رئيس الكونكرس دينيس هاسترت
شوخص
ل ه
ا510
601 4165211

الثالث في التسلسا الرئاسي فيمالوقُتِل الرئيس مون وثاقية

تشيني أو أصيبا بعجز يُمُعِدهما عن ممارسة عملهما .وعما قريب سوف تحلق طائرته
العمودية فوق ازدحام المرور لتنقله إلى كهْف .

طنة
رم
شقّق
قُلْتُْله« :الجميع» يفارد» كافة الوزارات .وتح
نريق
هة ح
اك
ثم

الكاييتول إذا كان

ظ

2.

فأجاب« :لقد فعلت  .إنهحَبّر كاذب .لتاوجد حرائق» ولا قٌصف .إنما ازدحام

عسيراً جداً إيصال المسؤولين إلى مواقعهم البديلة» .
ورجع إلينا يكار ؛ وقال (« :طائرات معادية على بعد ثماني دقائق (

وافنْترّحائنبىكلين ميللر جانباً .لقدكنتوإياه منموظفي وزارة الخارجية سنة

و.منذ ذلك الحين نشأت بيننا صداقة لم تَخْل منمنافسّة .ثم انتقل ميللر إلى
9
المتداكون .وبق ت في الخارجية  .وأمتديت إلينا نحن الاثنين مناصب هامةء
و اية ساية لقا ( ثم مساعد وزير»
فرانكلية:

((رعى 5

تُخرج هؤلاء

والان كلانا ميساعيك مقاص

مدير مكتب

للزقيس

الناس من هذا المِكان "٠ ثم نظر إلي مباشرة

.

قال

ولك

اكب إذا كنت ستبقئ ( .
سقرل
قائلا« :لكنى بوافه أب
تم إخلاء البيت الأبيض كله إلاتشيني وفريقه الذين كانوا في الملجا في الجناح

لةجفنياح الغربي وهم :
احال
الشرقي» وباستثناء الفريق الذي يعمل معي في غرفة ال

في مواجهة
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جميم
-

الأعداء

فولرمينق العمل الخاص بمقاومة الإرهاب» إضافة إلئ فرانك ميللر
روجرء وليزاء وي
والعقيد توم كرينوود من مشاة البحرية .ونحو ستة من موظفي غرفة الحالة .

كان يجلس عن يميني روجر كرسي وهو ممارس جيد في مهنته بالامن القومي.

ى وزارة الخارجية قبل عشر سنوات مواظفلاًخفديمة المدنية .ولكي أهيّئ له
إتلبه
جئ
خبرةعلى أرض الواقع كلفتهبمهمة في سفارتنافيتلأبيب .وفى سنة  3991طلبت منه
أن يذهب إنموكافيشيو ساعد للأميرالكد

هاو علناهل .م1هطغ 001الذي 3

كركيقزهقاحيعةاليحير»فىشرة :مالديطبرالستةيخال
المتحدة للصومال ٠ :كان

الأمم المتحدة ييا اخرء هو الجنرال جاك كلاين داعاكا وعباوءدل» لإدارة سلاقونيا

الشرقية التى دَمّرَها القصف .ذهب كرسّى معه ليشهد الدمار هناك» حعيثل كيانهما معأ

أن يتعاطيا مع الصرب والكروات ومنهم مجرمو حرب ولاجئون وأفراد عصابات الجريمة
هكمة إلئ الإدارة المدنية بالينتاكون التي تراجع الخطط الحربية
متل
ادلمن
المنظمة  .عا
التي يضعها العسكريون.وفي شهر تشرين الثاني  /نوقمبر سنة 9991انضم إلى فريقي في
البينقة الأبيضر..

وذلك

عتدما

باه لاني  :مزه ثا

فع
ة
بدأنا لول ميو

تدر

ايقنالأنن في

اله

وار

فيبازانا
تعملخييرة
؛
ة
مأر
مر
نسسةوالاقرن دن متزوج منآ

سوسوم

نرزق:وآسيية عرب
تقدعانميمياع أده .ع ل

سيوتشا 27اعنامع)508 5

أقاليق! قورهوة عاقوت .اتتى #ادت تجلى يغلئى » قاقندعدات حياتها السالية قن
المخكير الوطني لورنس لِمُزمور  6606/131 |0060:خبيرة في الأسلحة النووية وآثار
الوشماع على سدحةالإنسان .شقّراء.

انق العا سب ياي ا 5لبيك الأبيض .وفل

للقوات الخاصة الأمريكية المدربة على الاستيلاء على الأسلحة النووية دسا عنيدق

الإرهابيين .وقد تدرّبت ليزا مع قوات دلتا ع©:ه]  816وفريق *أ .1455 0367 5لقد
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لحْلُوا البَيْتَ الأكيّض

أعبية قييهنا الأملسة الدمار الشامل بما في ذلك الأبايسة الكيساوية والبيولوسية.
وازداد إعجابي بها عند معالجتها حادية الهجوم الإرهابي فى محطة مترو الأنفاق فى

طوكيو سنة  5991عندما استعمل إرهابيون غاز الأعصاب سارين  .0035وفى سنة8991
طلبتُمنهاالانضمام إلئفريقي في البيتالأبيض لوضع خطة وطنية جديدةوتنفيذها

للدفاع ضدهجمات إرهابية تُسْتَعمل فيهاالأسلحة الكيماوية والبيولوجية  .وما أن انقضت
ثلاثةأسابيع علئ مجيثها إلئالبيت الأبيض حتى قام تنظيم القاعدة بهجوم على سفارتين

أمريكيتين في إفريقية  .حينذاك عملت ليزاثلاثة أياممتواصلة وهي تنسق إرسال فرق من
مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الخارجية ومشاة البحرية إل كينيا وتنزانيا إضافة إلى
فريق إدارة الأزمات .

1

1

ْ

وعن يساري جلس يول كرتز وهو موظف مدني  .كان أول لقاء ليبهسنة 7891
عندما عَيَّدْنَه في مكتب الاستخبارات في وزارة الخارجية .واكتسب فى هذا المكتب خبرة

وانينةف ا
ىلأأسليحة التويوية والصواريخ اليالسة .وض أعقاب حربالبغلييع الأوليزشب

إلى العراق عدة مرات بتكليف منالوكالة الدولية للطاقة الذرية  4541ومن الهيئة الخاصة
لتابعةللأمَمالمتحدةعق

عع أبلحة العراق الميغنا . :المضار مسعشارا سباسيا أقائد

ين ه
العمليات الأمريكية (المراقبة الشمالية) المتخذة مق
رله
كايفياء وم
ترأ
ذناك
هب

كل

عرفي
اق .وفي الأسبوع الذي أعقب
أسبوع بطائرة بلاك هوك إلى داخل المناطق الاكرلدية
ترك عمله هناك؛ قُيِنَحَلّفه عندما أسقطت القوات الأمريكيّة الجوية إحدى طائرات بلاك

قوك التابعة للجيش متطأ .تولن يول كرتزبعذ ذلاكمهمة فيكوزيآ الشمالية لتفقت برتامخ

التسلح النووي هناك .وقد أجفبرريمقعهء عأنَودَّل زيارةتفتيشية لهم» علئ الدخول إلى

مبنىمن الإسمنت المسلح يحيط يه الجنود الكوريون وهم يطلقون صيحاتهم الساخرة
ويدفعون بحراب بنادقهم من نوافد المبنى  .والْضمًّم إلى فريق مقاومة الإرهاب في البيت

الأبيض في شهر كانون الأول  /دي
9ر9سنة
1سمب
»9

وقضى سحابة ياوملعميد
يلاد مرافقا

مستشار الأمن ال
زقويميافريته إلى مراكز مكافحة ال
كابافي
وإره
لة الاستخبارات
المركزية  ©41ومكتب التحقيقات الفدرالي | 85بسبب حالة الاستنفار ضد الإرهاب .ومثله
مثل كرسّي فقد شارك في سباق الماراثون» وتحظئ شخصيَنُه بإعجاب الجميعومَحبِتِهم .

كدك
كان هؤلاء مأنشد الناس إخلاصاًء فق
فارلي
اد أسرتي  .وأدركت فجأة
أانو

جل سلامتهم .اتصلت ثانية بإدارة الطيران الاتحادية لتحي
أن أويدهم أن يُغادروا أمن
جير
لف
ائرة
0حو 0طا
9ن
3ود
ر .فَأَيْلِدَك يوج
جبفي
لقة
اطو
ات سخ
رود
ئوج
انّة
طنمَظ
م
ويُعتقد أن أربعاً منها في أيدي الإرهابيين.
وجمعتهم جميعا خارج استديو مؤتمر القيديو وطلبت منهم أن يغادروا .وتَكَلَمَتَ

ليزا بالنيابة عنهم جميعاً قائلة « :حسناً يا ِك» لن يغادر منا أحدء فَلْتَعْدْإلىالداخل) .
قلت لهم« :انتظروا قليلاً! ربما نكون نحن الهدف القادم .ليس عاراً يأُنغَيّر المر)
مَوْ ضعه  .أنّمجميعاًلديكمأطفال؛ .فكروا,بهم 2.ونظرت إل روجر الذي يتنظن ولادة طفله

الثاني في أشهر معدودة .لم يَتَرَددِ روجر قائلاً« :إن لمتُعالج هذا الأمر معاًء فيلعنالجه
ره وليس لدينا الوقت الكافي ).وأسرع أمامي عائدأ إلئ حجرة مؤتمر القيديو .عندئذ.

قال فرانك ميللر وهو يمسك بيده كُرّاساً« :حسناًء إن كنت ستبقئ هنافُسَجَل اسمك).
ء؟)
مكابحق
س ذل
ل من
ادك
عل يول كرتز« :وما قص

أجاب فرانك وهو يُجول بنظره إلئ هذه الجماعة كلها« :سوف أبعث بهذه اللائحة
بالبريد الإلكتروني إلى خارج مجمع البيت ال فر لكيتعرف فرق الإنقاذ عدد الجثث
ننتى يجب عليهم  3يبحثوا عنها» .

ووقع الجميع أسماءهم على هذه اللائحة وعدنا إلى داخل الاستديو .وتابعنا عملنا
اء
غتطعن
لوما
امعل
مفوىتهمر القبديو واطلقت ندائي إلئ وزارة الدفاع طالباً آخر ال
الجويى من الطائرات المقاتلة .

وكان التقرير من دك مايرز« :لدينا ثلاث طائرات طراز  5 - 61فوق الينتاكون وفد
انطلقت من قاعدة الكل لإعاع .8021وقاعدة 0

5

ترسل مقاتلاتها من

الحرس الوطني الجوي في واشنطن العاصمة  0:300ادده]ج!١ عنم  0.©.ولدينا مقاتلاات
في الجو من بشي ناب أححنه جلما لم لدوأحاءا »1/وهي قعص  2قرفا نحو هدف معاذٍ

مُحتمل فوق ينسلقانيا .وست مقاتلات من قاعدتي تايندال ااداءم/ا 1وإلينكتون مماعداا
في طريقها الآن لتلتقي مع الطائرة الرئاسية فوق فلوريداء حيث سترافقها إل اقاعده
باركسديل ا .205128تقول 00ل

5

(الدفاع الجو  فضائي) إنها سترسل طائرة أواكس

للتحليق فوق واشنطن ونيويورك في وقت لاحق من هذا الصباح ١2

لخلو؟ لتقت الاتتطى

13

وصل مساعد وزير الدفاع يول وولفوقيتز إلئ الموقع البديل لمركز القيادة العسكرية
الوطنية خارج واشنطن» وانضم إلى المؤتمر التلفزيوني» وقال« :يجب أن نفكر برسالة
وها الع الام وأن نبلغهم بضرورة عدم الازدحام في الطرقات  .يبه أن يعرفوا أن

نس
كيطرا عفلىة الطرق الجوية .أخ
جم م
يبره
راذا
ي.

واطلب منكُلَواحد أن يخرج من

البيت الأبيض » .

فأجيعه :قلا أحد في البيت الأبيض الآن :سواتا» وللآ ترجد ضحافة هنا أعتقد أن
الرئيس سيقول شيئاً بعد أن يصل إلئ قاعدة باركِسدِيْل ©اده »5/:28ولكن علينا أن
نكون حذرين ...نحن لا نعرف حقيقة ما يجرى» هل الهجمات مُستمرة . . .ه
ملن
أحدل؟ )
وهنا لاحظت ديل وطسون «هئئهل/الا  120رئيس قسم مكافحة الإرهاب في

مكتب التحقيقات الفدرالي» يُلَوّح بيده أمام الكاميرا يريد الكلام .ق«لتتلفهضل يا
نتبيناوفييورك إن سلطة المرقأ
دِيْل!" فقال« :لدي بضعة أشياء أمامي» يداِك .يقول مك

بدأت إغلاق كافة الجسور والأنفاق المؤدية إلى مانهاتن .ولدينا تقرير يقول إِنَّطائرة نفائة

يو .؛
هناخط
ى :اقرأيباوًم
تطتكفى
تسقظ
كرة
كيب
وأقماف -وله أن عنلينا أن تأر بإخلاء جميع المباني الشهيرة في جميع ألجاء
البلاد مثل برج سيرز  »51265 60101:وعالم ديزني  ///0110لإ©ع »05101وجرس الحرية
8أنا 50311 26178 8في سان فرانسيسكو .فهذا
أا 8لإغ)»طنا ومبنى ترانس أمريكا ا
الشيء لم ينته بعد .واطلبني يا دك على هاتف  0005عندما تستطيع  )» .ومركز عأ8ع]2:65
) - 005عخمع دموأغجمعم© لصح دهأ30نروآاصا  -مركز المعلومات والعمليات

الاستراتيجية  هو هقر قيادة مكنبي :التحقيقات الفدرالى ..يبدو أن الدق وطسوق شيعا لا
يريد أن يشرك به كل من فى المؤتمر هذا.

طلبت من فرانك ميللر أن يحل محلي في هذا المؤتمر وخرجت من الاستديو
وطلبت وطسون على الهاتف الآمن .وهذا ما سمعته منه« :حصلتا على لوائح أسماء

الركاب من شركات الطيران .نحن نعرف بعض الأسماءء يا دِك .إنهم من تنظيم
القاعدة)» .فأصابني الذعول :لم يكن ذهولي بسبب قيام القاعدة بالهجمات» بل لوجود

في مواجهة
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جميع

الأعداء

بأععضضاء هذا التنظيم علىمتن الطائرات ويستخدمون أسماء لهم يعرف مكس
اعة
جهاممن
التحقيقات أن

القاعدة .

سألته غاضباً» مُحْتَّدَاً« :وكيف استطاعوا ركوب الطائرات؟؛
عاب #رويدة يا صديقي» لآ تقل المرتسل  .نقد قيقك,رقاقة الاسغباران
المركزية أنتبلغتا عنهم  .؛
انل المخلصين في مكتب التحقيقات الفدرالي .وقد عمل
جم
رطسون
للوَ
ادِيْ
كان
عدة في الولايات المتحدة» لنكجناحه في
ايم
قنظ
ااحلق ت
جاهداً ليجعل هذا المكتب يل
حيلدكا
وندا.
ممسع
هذا ال

ثمتابع قائلاً :ايجب عليناء يواك أن نبذل وسعنا كيلايخرج أحدمنهذه
العصابة خارج البلاد مثلما فعلوا سنة  3991.2ففي تلك السنة فر كثيرون ممن شاركوا في

هبجلوم مباشرة أوبَعْدّه.
عملية تفجيرمركز التجارة العالمي إلئ خارج الابلالد ق
أَجَيْيُّه«:حسناً» وَصَلَّت الرسالة».
وبينما كنا نَتَحَدَثْ على الهاتف» شاهدناء كلاناء على شاشات التلقزيون البرج
الثانى لمركز التجارة العالمي ينهار في كتلة من الغبار .وسّمعت صوت وطسون يقول
فاسسا على البائف :دياإلهى!» ثمقلت له:

«حاول أن تعرف عدد الأشخاص الذين لا يزالون في الداخل ) .

لي
اطر
بذيب خ
أعرف هذا البناء الضخمء فتقَدرَدّدت عليهمرات كثيرة .والرقم ال
1ه0و »000ويبدو أنْ الوضع ليس مجرد كارثة بل بات نكبة وفاجعة كبرى .

.أجابني« :سأحاول .لكنك تعرف أحدهم .فأقندّضّل جون بمكتب نيويورك من

ون
واكج».
هن

وون
جه
هذا

قائي
أونيل 7 1/8/0ا0ل» وأاحصددمن

المقرّبين في مكتب

التحرقيقنات ..وكان رجلاً قوي العزيمة والتصميم على القضاء على القاعدة حتى أن
المكتب فَصَلّهبسبب ذاك الهاجس ولألّهلايُباليبتحطيم مايعترضه فيسبيل القبض على
اةدبنن .ولا يناسبه ذلك القالب الصغير الضيّق الذي يريده مدير المكتب لويس
لام
أس
فريه اعع©]آ 5ألاه ا لمن يعملون معه .كان عدوانياء ويغرد خارج السرب .وكان الصراع

قتب
يقات الفدرالي يخفق في
بينهوبينفريه موضع دراسة للأسباب الاتيلجعتلتحمك

أخلوا البيتٌ الأحتض
لعمل.

بحماية الو
مركزالتجارة
جها ز الأمنفى
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؛

العالميقبل
أسبوءواحد.

وللحظة عقد الصمت ألسكئّناء وَقَطغت هذا الصمت بقولي« :دِيْل» أبلغالجميع
بضروره إخلاء جميع المباني الشهيرة والمباني لاني بي

0بلاد ) .
ال

إليك » .
سرت بتؤدة نحو قسم الاتصالات في غرفة الحالة .حيث كان يجلس

واحد من

اقدم الموظفين فيها .اسمه كارى بريشناهان  5220568ن »)02وقد جاء إلى البيت
الأبيض

في عهد إدارة الواقيسن ريكاة:

وكان انذاك برتبة ضابط

صف فى

الجيش

.

ولكى

يؤمن الاتصال مع غرفة الحالة رافق مستشار الأمن القومي آنذاك يَدْمَكْفِرْلِيْن في مهمة
سرية ذهبا معاً إلل طهران فيما عُرف لاحقاً بقضية إيران كونترا حيث كانت تلك المهمة
محور القضية .وفي مرحلة لاحقة سَجََّل بالصوت والصورة شهادة بل كلنتون في قضية
الاتهامات الموجهة إِلَيه .وهو أب لثلاثة أطفال.
بادرته بقولي « :لاينبغي أتَنظَلَّ هناء يكااري ).

فقال« :أنت تريد هذا القيديو اللعين أن يعمل» أليس كذلك؟»
«هذا جبد؛ إذاكنت ياقيا معنا . . .هل تستطيع أنتَأتِيني بخفر السواحل ووزارة

الخزانة؟»)

أجاب« :حَفر السواحلء أجلء لماشكلة فيذلك . . .لأكنرياهن بماأملك أن
لن نجد أحداً فى وزارة الخزانة » .
ت أدراجي إلىمركز مؤتمر القيديو أخبرني كرسي ماحصل لإحدى
عندما عد
الطائرات التيحَحسِيَْاأنّهامُنَجِهّةنحوناء وقال : :اسقطت طائرة شركة يونايتد  39وتحطمت
لينه يتبرغ اع نط] 5اط  .ا غريبا .يبدو نيالم يمدأسرئراًعلىالأرقي١.
قرب م

5

رجال
يَعقّا
مأ
كان جم
لسواحل.
ر
شفا
قائد
١1
بإ
لوي
بل ومعلهم جم

فوي التأثير والفاعلية و ل(وأسعدت إليه فيما بعد إدارة
الخدمة الاتحادية» هادئ» ورزين و

أمن النقل .ثامرتفعّت مرتبته فَأسْيِدإليه منصب مساعد ال
اوز
ليروفزيارة التى رقع

مؤخراً باسم وزارة الأمن الداخلي) .
وهذا ماقاله جِمْلوي  :اودع لذيتا ها يزيولا عد عشرة زؤارق البحى بسرغة معاقلة

نحو نيويورك .ماذا نستطيع أن نفعل أكثركينساعد؟)

'

فقلت  :ند لديكم قبطان مَرْقَاًفىكلميناء :انيس كذلك؟» أومأ انينموافما.
ابل يستطيم

 2أن يُعْلِقَواكلالموانئاهنا لااريف مركا أو تورنا يفاد قيل أ رف

ماذا يحمل  .ولاأريد مركباًأو زورقاً يدخلويتفجرمثلماحصل في 62لاببوسطن قل
عَ
تلمت
جارمينة .حالة الآستفار الآلفية أن عناصر القاعدة يتسللون إل
نب
اوسط
قن ع
لبر
ات
الغاز الطبيعي السائل القادمة املنجزائرء وعلمنا أيضاً أتنهفلو
جرت وا
احد
لةن م
انقلات

الضخمة لأحدثت دماراً شاملاً قديقضى على وسط مديئة بوسطن .
أجاب جم١ :لَدَيّ هذه الصلاحية» وأشار بيده إلئ أميرال قربه» «وقد مارست ذلك
من قبل » .
وتابعت حديثي في مؤتمر الفيديو :ناويا لارى توميسون 705مدمهط 1لإننقاء

 7005المحامي العام (مساعد وزير العدل) وسألته« :هل نستطيع يا لاري ألهفطلب هد

آدارة اليصرة والتبمارك ما أن يلقل السلويد البريةة:
أجابتي« :أغثبر اللآى قوتقل ولاك شيف أحسوال الممدوى .مقع للمرة أل سير
فى أي مكان» فكهثييرة» وبخاصّة على طول الحدود الكندية .إننا ناريلدمبعسضاعدة
لإعادة المحامي العام (وزير العدل) إلينا .هل نستطيع الحصول على موافقة كي تغادر
طائرة ميلووكي؟» فقد صدرت الأوامر بمنع تحليق أيّطائرة فيما عداالطائرات المقاتلة

وطائرات أواكس .

ِدعْت في حال استنفار عالمي:
ضق
ُاع
نقل إلىّفرانك ميللر أَنّوزارة اولدف
11003غع»6
2

«وهذا أمىلمبيحتضل متنك التحرب العربية الإسرائيلية سنة 3791.١ وكرت

ركة
لانت
ذلك» فق
متل
اد ك
ازدة
يرك
قي م
اسن
لف
ال

ايت.
اتيلعمل
زيه
الأولى ال
ما ف
أت ف

كنت موظفاًحديث

العسكرية الوطني حين تم اكتشاف الرؤوس الحربية النووية

ها
قر في
يتسي
رتية
طوفيي
الس

إلى ضر

وقد أَضَدٌَ وزير الدفاع آنذاك جيمس شيلزنكر

أْخْلُوا البَيْت الَيَض
فل ليد

 501أقيوة بالاستئفار العالمي  3عع

53
وأوسا .القوات الل عبر

أوروي
ا كلها دون أن يبلغ ذلك لحلفاتنا ف
ى
م
ن
ظ
م
ة
ح
ل
ف
ش
م
ا
ل
ا
ل
ا
ط
ل
ب
ى
ا
ل
ناتو . 078/0
وهنا و
جَهْتَ ندائي إلئ وزارة الخارجية لاخارجية  .خارجية.
بأ أزميتاج هذا النداء

اللققصهصووى 3[1002ع0]2

وتابعيت كلامى

:

ارتشارد.

لقد 5

وزارة

الكلام إلنك!» |سمع
الدفاع جع  2الاستئفار

وأنك تدرى ما ي
عنيه هذا الاسْتَئْفار » .إإننهه يعلم؛ فشك كان مستاعد

ورير
الدفاع في إدارة الرقيسن يوش

الأب

وقال :

"إنه يعني أن أذهب شخصياً لأخير 615لا قبلأن يُحركوا ساكناً ».وذهب أزميتاج
لتشغيل
مركز تخميف الخطر النووي ]666مع© موناء نلعم »أدأ؟ 62عاءدالا في الردهة قرفب

مركز العمليات
وفزيارة الخارجية .ولمركز تخفيف الخطر النووي أتصال مباشر مع
وزارة الدفاءاعلروسية ال
قريبة املنكرملين٠ .ف؛الهدف من هذا الاتصال المباشر تبادل

المعلومات إِبَان الأزمات حتئ لا يحصل أي سوءفهمأو سوءتقدير.
وعاد أرُمِيتاج إلى الظ
اهور
لثان
شية
اعلى
شة

وقال« :الحسن الحظ أنْىفعلت ذلك .

ه لا تعلمأنهمكانوا علىوشك البدء بتدريبات عسكرية لجميع أسلحتهم الاستراتيجية
النووية؟» وقد علمت منهأنهاستطاع إقناعنظيرهال
اروس
لي ب
عإرج
ماء
ل هذ
يهات.

وأردف

قائلا# :وبالمتاسية :نانََلْقَىمكالمات من بلدان كاثيلرةعفايلم تعرض مساعدتها .
وسوف تلق جميع سفاراتةاأمامالجمهورء وسوف تَُلْص عدد الموظفين فيهاإلى الحد
الأقنن»ل
ود

الإجراءات الأمنة ( .

عندهذهاللحظة رأيت جِيْنكارفيتلوّح بيدهاتريدالكلام« .لقد نقص عدد
الطائرات في الجو إلئ  ,439ولكن لدينا مشكلة في الاسكا  8عتيرك طائرة م طواز 747
تابعة للخطوط الكورية تبدو كأنّها مخطوفة« .الطائرة ا 548كاء وَ 0014/800تَسَلل ) .
سألتها « :هل لدى مركز ألاسكا اتصال مع الطائرة؟» فقد أردت أن أعرف إن كانت
إدارة الطيران الاتحادبة تستطيع أن تتحدث مع هذه الطائرة :أشارت بإيهام وذكنا تسر

الأعلى .مؤكدة الجواب باللإيجاب .فتابعت كلامي « :الخبروا طائرة الثىل»ا أنْعليها أن
تُطيع الأوامر من ظائرات 63عن وإلأ سنفجرها .ونحن لا نريد لهذه الطائرة أن تقترب

من خليج برودهو  60100052وتراءت في ذهني صورة طائرة  747تسيطر على الميناء الذي
يت
تمصمن
دهير

النفط المستخرج من المنحدر الشمالي عم 015طغرهلا .

وخلال

ذلك

وصلية

اطاثرة ارت نى بوش

إلى قاقدة واركستيل الجويةن ولا

عل بيسن #مخكرة2
لويزيانا ترافتها الطائرات المقانه  .واتصأ

50

اتيجيه فى 9ولاية 1ماها»
فإما 7مغر القيادة لاس أ

حملي عليانطاليا

إلىممع 0
ا.

 2جبال تشيين
ذ

ومحة ©710©(/بولاية كولورادو .كما طلب من رجال الصحافة الذين كانوا على متن طائرة

الرئيسى ألا يذقروا أبن عن.

وقبل أن يُمْلع بطائرته ثانية» سَجَل الرئيس خطابا على شريط يذاع بعد إقلاع الطائرة
وتحليقها فى الجو .قال« :لا تخطنوا أبداً .فإنَ الولايات المتحدة سوف تلاحق أولئك
5

.

الدية ارتكبوا هدا العما

*أأاة

!|

6

8

اتعافبهم 1 .لم يكونوا ديالا عير تلك اللحظة « .لمّد
الجبان و

وقع اعتداء صباح هذا اليوم على الحرية» والمعتدي جبان أرعن» وسوف ندافع عن
الحرية ».وبدا الرئيس م

وما من مجينا
عملياتالطوارئ الرئاسيلأسمعنغمة الاخطو

كزعلى جهاز الهاتف الآخر سمغت
بهذا المركز

الخاص

.

الزر
وعندماضغطتعلى

هتمتمشيئاً لمأفهمهثم أعطى
د تاي

ل..
ا(.
ذ)ي
السمّاعة إلى الرائد فِئْزل .فسألته «من ذاك ال

لعهلىاتف بدملناكء يا
يارد

مايك؟)

لانن « ١لابد أنهناقبء االليسى وهو عريدة أن كأو إلئ هنا '.وفرل الخريل خلس

فرانك ميلكلررفسيي رئاسة مؤتمر الفيديوء وأصبح» كما كنت معظم ذلك اليوم؛ مدير
الأزمات في هذا البلد.

وسرت نحو ذلك المركز أُقْطع المسافة الفاصلة بينغرفة الحالة فيالجناح الغربي
عبرمقرالإقامة ثم إلىالجناح الشرقي» .وقد قطعت تلك المسافة مرات عديدة من قبل.
أبررٌبطاقتي كلمامررت بموقع حراسة  .لختي اليوم 5

يً ق
ت جم
أسمع ضؤتا ,اح
صيعا
ارص
ودا

لا
خا
ألبي
ارج
بتيض.

هذه المسافة وآلا جد لجرا ولا

من أنفسهم وقنفيدا لأوامر برآيآاق سغافووة» :سياجا

اخل هذا
طوّقوا الشوارع ووضعوا الأسلحة الأوتوماتيكية .ودمن

السياج كان البيت الأبيض خالياً وفارغاً ومُوحِسا .

773

أحْلُوا البَيْتَ الأبِيّض
ولآول مرة التَقَطتٌ أتفاسي ذلك اليوم وُسّطَّ ذاك الهدوءء وأخدّت أقكر:

 9هذا هو «الهجوم الككبيرلتنظيم القاعدة» الذي حَذْرْنا من وقوعه» وهو أقيرمن [2
مأ تَصَورناه باستكناء

السلاح النووي

.

وبعدل

انسار هدين

اليرجنين فريما تكون

حصيلة القتلى ما بين  000,01و .000,05ولا أحد يعرف .والهجوم لم يَنْنَهِ بعد.
وأشليت تهمس في الأني قلمات مارلون براندو  //0/131 00378في فيلمه

أبوكالييسو الآن س65 0م |« 2004الرعب» الرعب )».

يمات» وربما نأغفزقواتستان .وبالطبع» لن
خضف
عُق
لت
وني نهاية المظاف ساوف
يكون بن لادن وأتباعه داخل المخيمات» بل لعل تلك المخيمات فارغة فراع
الث الأسشض الآن .وربما نبدأ معركة طويلة ضد القاعدة» ليس فيها شيء
ممنوع  .إنما يكون قد فات الأوان .لقدبرهنوا بِعَمَلِهم هذاأَنْتلك القوة العظمى
ضعيفة ) وأنهم أكثر ذكاءً فقد قتلوا الألوف .

 6سوف تتوالى الاتهامات وتتدفق تَدَفْقَالماء من خرطوم إطفاء الحريق  .لم يكن ثُمَة
وقبب للقكير علي هذا التصيز :ليين الآ  :يجب عليئا أنهتدك سريها  .قد تكون
ثمة هجمات أُخرئ يجري التحضير لها ويجب منعها و اليلاك كلها قو عنلرية.

ميها
ظف
عمة
محكو
ال

خارج واشنطن والأمّة بحاجة إلئ الطمأنينة» وينبغي أ 8ألحة

قثلانا .

وماأن هَبَّطت إلئأسفل السلَّم فيالجناح الشرقي وانعطفت حول الزاوية حتى

وجدت بندقية مصوّبة في وجهي :فقندأنتشرت المقرزة الأمنية الخاضة يثائب الرئيتس
خارج الأيواف بكامل أسلسي» وما لديهم وه عقاني اشاس وبنادق ومدافع رشاشة طراز
 . 52وبرغم أنهم يعرفونني جيداً غير أنهمالنيفتيحوا باب الملجاً .

فصحت بهم قائلا  :إنهأناءطلبنائب الرئيس حضوري إلئهنا.أَسْألوا منفي
الداخل» دعوه يعلمأَنّىهنا» وبينما أجرئ بعضهم أسْتِفْساراته في الداخل قام بعضهم
الآى ر بتفتيشي ووجس ملابسي  .عندئذ خرج ستيف هادلي  "21 10/عع

نائب كوندىي

يضطحبني إلى الداخل .وفي داخل عقا القبو برأيك :مزيدا نبن البقادق
رايس ليعرّفني و
والبنادق الرشاشة  5808والأسِبَّة المطويّة أمام الجدران .

كان الطاقم داخل مركز عمليات الطوارئ سياسياً بالتأكيد .حيثكانإجلىا
نائب الرئيس وكوندي رايس» كل من زوجةنائب الرئيس لين  6ما ومستشارته السرابية
ماري ماتالين  91311 01|2312ومستشاره الأمنى سكوتر ليبي لإداطاذا /ع:ممح 6ومسا
رئيس اغنكة موظفى السمة الأبيض جوش بولتّن  76108اوه( ومديرة الاتصاللات فى البيت
الأبيض ارين

صيور 5ل

] 0ع

.

وكانت

شاشات

التلفزيون تسث

التغطية من حمس

شيكاته .
ووأبتك قلي إحدى الشناشات

صوره

عرفهة الحالة.

يك

مايك فنزل ا

كيف 7سير الأهور هنا؟)

همس قائلا« :جيدة . .لكنيلاأستطيع أن أَسْمعمؤتمر الأزمات لأن السيدةتبشيينني
تخفض الصوت كثيراً عندما تتحدث أنت لكي تسمع ماتَبنهِ لاه .دع كثاشنية الرئيض 3

كنفعنإقا ا
للخط الهاتفي المفتوح معك).
كانت السيدة تشيني أكثرمنمجردّفردمن أفرادالأسرة التيتجب حمايتُها .وهى:

كزوجهاء صاحبة عقيدة إيديولوجيّة يمينية ولانَمنَا تقدم النُصح والرَأي داخل الملجأ.

وتقدمت قليلا نحو الداخل حلست الق
ورفصا
رء بي
ان تش
ييني
س»
«القد وافق ال
ارئي
لس ع
ذلى
هاب

إلى قت غ61

أعلمني تشيني

وقد فهمت من طريقته في للم أ

إفناعه يعدم القدوم إلى واشنطن لميكن أمراًسهلا.

وأليتعليهالياستطيعالعودةإلئهناب .د» ث سمألتّ«ههل تريد شيئً؟»

اعاب( :الاتصاللات هنا صعبة جدأ » .فقد كانت مكالماته مع الرئيس تتقطع .

ولم أشقطع أن أمحع تنسى من القول” «الآؤدقد طفق تماقا كنث أريد مالا دن
أجل ملجأ جديد ».فقدألغئ الرئيس جميع مشاريعي من أجل منشأة بديلة .

فوعدني تشيني بقوله  :اسوف يكون ذلك » .

لمسألني بعدأن وضع يده على كتفي « :هل تحصل على كل ما تريد؟ وهل
يَتَصَرّف الجميع كما تريد؟»

[21111111111111011طض

أْحْلُواالبَيْتَالكَيَض
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يو
ب زجل ساد عَذْبٍ الكلام؛ ولكن هدوءه الظاهر يخفي مُعْتَقَدات مُتَطرّفة قويّة

ك.ان واحدا من أكثر خمسة نواب احافطين وأ
اديك
لالي
كينو ق
تيكرس.

وفى كير

ا

وكانت
الصحافة تتكهّن أن يصبح رئيساً لشؤون الأمن القومي .وليس ذاك الحاكم من
تكساس
الذي يقتعر إلى العير  .ويريد الآن أنيَطُمَئنأن الرئيسيعرفما
نبحنفاعلون

في غبياية ,حياك :قال " ::أريدكأنتعد تقريراًموجزاًللرئيسعندماتحططائرتهفي

أوماها  .وأريأدي زرا مقصلاعنك شي
لء فهل (ة.
الثانية عشرة ظهرا.

واكنققيس الك وصولي إلى الجناح الغربي أن كاري بريشناهان صقطهةصاوع 8,بدت

كان مُحِمَاً فيقوله»ء إذ لم يجد أحداً في وزارة الخزانة ليشارك منموقعه فيمؤتمر
الفيديو هذا .وتوجهت إلئ يول كرتز .لقد قضيتمّعَهِيومينكاملين نطوفأرجاء شارع

وول ستريت منذبضعة أسابيع :وصعدنا إلىالطابق الذييقعفيهسوق الأوراق المالية
فى نيويورك .ومررنا أيضاً في الأنفاق التي تحمل كابلات الألياف البصرية لوصلها
بمفاتيح التحويل الخاصة بشركتي الاتصالات أي تي أند تي  748) 1وفريزون ./00216
وَحَدَدْنَابعضالمباني التيإنثَماْلأسْتيلاء عليهافسوف تفصل وول ستريت عنالعالم

أجمع .وقلت له” :ييوال :أريدك أن تتصل بوزارة الخزانة سريع» وأن تَنّصِلَبالمصرف
المركزي (بنك الاحقياطى الفدرالي) روعأ وأويقالششيل نقلاء الاتصالات الوطني .
أن نتأكد منأَنَّالأسواق تستطيع أنتُغلق دفاترقيودها ويجب علينا حماية مراكز
يجب
الاتصال و6كما)5

يذل الرهةقله على دمعو نومره ممغد
الخاصة

باليّة

د

الأسعية وضيم

معنم لمأدبالم! 5ع ]1ع 5أي الهيئة

 0الأطر والألياف النمصرية

والسية  1دم

البيانات

تعمل  .وفد وعذلة مزَ ةة إلى
ية بها فيها سوق نسويوروك
عل الاياة :المالية االأمريك
التي تج

حجرات الكومييوتر في هذه الهيئة وكان كرتز معي  :.أمَا منظومة
لت  <6ومملغةء أصناصصه©

الاتصال الوطني

ادقيا من مخلفات الحرب الباررددةة» موقعها في
أهصمه 30فهي

04

في مواجهة جميع الأعداء

وزارة الدفاع لكنها تعمل لدى البيت الأبيض  .وتتمتع هذه المنظومة بالتفويض اللازه

لضمان انسياب المعطيات والهواتف الهامة حتى أثناء وقوع الأعتداءات .وفي مركز هذه
المنظومة مملبيئة ارلتكدرة 76

يجلس

مندوبو جميع شراقات الماتفب عيعا حول

المائدة» وفد اتصل كَرَتَز بالمندير هتاك واسمة برنت كرين 6م 661غ 618وقال له:

الأخبرهم بكل ما هم بحاجة إل معرفته ليدعموا فريزون  002106/12يقع مركز التحويل
العائد لفريزون 7021:6/٠ والخاص بوول ستريت قريب من مركز التجارة العالمي» وقد

شاهدنا في التغطية التلزيونية للأحداث هذا المبنى المليء بمفاتيح التحويل والتوصيلات
وقد أصيب بعطب .
حاول كرتز الأتُصال بالقائمين على السوق .إذ لمننس أن المديرين التنفيذيين في

ل ستريت اتصلوا مباشرة بالرئيس كلنتون عندما وقعت حوادث
وفي
وملة
الشركات العا
1مي 9س9نة3 وحين مُنِعوا من دخول برجي هذا او
١عال
ازرة ال
جمرك
لرتفى
افجي
الت
ولمالميستطيعوا أن يغلقوا حساباتهم لذلك اليومبقيت مليارات الدولارات فيمهب

الريح غير مسججلة قن لفكابرهفيلفسالىسترفتنوكلعلىفرجيهالرئيسلأشلنت
بالمفوض العام للإطفاء وحصلت على موافقته للسماح لكبار الموظفين الدخول إلى

ردا .اتصل كرتز
اق
هجان
نبئر
الْمُرَجِين  .لكننالا نستطيع أن نفعل الآن شيئاًمن هذا٠ءأفال
يض بين نمرقهممنأسحابالشركات.لي وول ستريتوالللينايدام ني نت ات
من هذه السنة» وعلم ممنهم أن لديهم مواقعرَدِيمَة أخرى عملوا على إنشائها تَجَنْبا

اأ أ أنَّإعادة فتح الأسواق ليس
ضلم
لحدوث مشكلة كتلك التى وقعت سنة .3991أكميا ع
نيية التحتية .
لصلب ف
احا
مبار ال
دسب
الالً ب
سه
عدت إلى فيركز فاتئمر القيليوة و«حخلست فى مقعد الرائاسية؛ وأطلشف ندائي :

الخاباعع بخاباع]  .تَكلّم ' .خالاع] هي الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ اومعلهع" 651
©/ 11167716830318 561١إ©اع  81678وهي المسؤولة عن الكواربق» ولم تحصل كارتهة
مثل هذه من فيل .وظهر على الشاشة مايك براون "(اللاه] 8عازنلا نائب المدير .قال
براون :القد .طلبيه رزئيمن البلدية إخلاء مانهاتن  13662710218من جنوبف شارع القنال

أع . 2030| 65واستدعى الحاكم ياتاكي  12:37الحرس الوطني » ولدينا ثماني فرق تعمل

أخلُوا البَيْت الاجيَض
برعاية هذه

14

الوكالة
في طريقها الآنإلى
مانهاتن وأربع فرق
مُنّ
جهة إلىأزلدكتون .وقل

أغل ت حالة
الطوارئ في مدينتي نيويو
ورك

وواشنطن

العاصمة )» .

سألته «:كم عدد القَتْلى؟)
أجاب وهو يهز رَأسَه  :رلا يعلمون.

ريما ألوف » .

كانكرسي يعد تقريرأ موجزأ للرئيس حين وصوله إلى أوماهاء وكانكرتزيُعَدُ
العف 713ر المفصل عن كل ما حدث و
ما فعلناه ومتئ  .وكات أسلومد اللظرير يدا ريسيلا

وصبريساً .ورظليت منه أن يذهبه به إن مركو عملياكه الطولية :لكني تذكرت الصّعاب
التي واجهتها في ذهابي هناك فطلبت من ضابط الارتباط الأمني المرافق لي بيت ماكولىي

أن يصحبهإل .هىناك ويعرّف به.

سراق عبرالرراق القارى .بمحاذاة حديقة الورود.ماع . 6505 03اديقنا عياك

منتصف طريقهما إلن الجناح الغربي سمعا صوت هدير قوي مفاجئ صادر عن طائرتين

«إف  - 51 »)51ع #اعدع تحلقان على ارتفاع ثلاثمئة قدم فوق الحديقة الجنوبية 105
فكان مينى المكاتب

لاج ]ا

ماكولي باورا

التنفيذية قكة  وهو بناء قديم بن منذ مئتى سنة .

وتيك ظهره إلى الجدار وقال:

وفقف بيت

لايأ مريم العذراء العامة

يأ أم

يسوع!)

مدل هذا الدعاء
ألاكفق
لجَمينّة الصليب المقدس  5500را
كرّ
أما كرتز الذي تخ
قائلاً« :بوركت بَيْنَ نِساء العالمين» وبُورك يَسُوعَ ثمرة رَحمك 2.إذن وصلت الدورية

القعالية الجوية.رينتليتالأيضنتاقةوين
شلك الوصول إلىأت  +66وأريد اتصالاتللشزيونيا مع  010018115وأمينهم أن
مشكلةفيناليمإِنْما
ين ليسثمّة
يحصبار! علي ها الإيجاز 6أ )027/000وقد أغدل أ

في مواجهة جميع الأعداء

1

عندما شاهدنا الرئيس يسير نحو ملجأ في قاعدة فت أألاأ 0الجوية التابعة للقيادة

الاستراتيجية في ولاية نبراسكا  .في هلماللحظة خرج الجميع من مركز مؤتمر الفيديو في

الجناح الغربي سوى فرانك ميللر وأنا.
كان مَُوّراً أن يكون مكان وجود الرئيس آخر بند على جدول الأعمال .وبدلامن

ذلك؛ بدأ الإيجاز منهذا البندحيث قال الرئيس« :سأعود إلئ الببت الأبيض بعد أن
تتزود الطائرة بالوقودء ولا نقاش في ذلك  .البند الثاني» إيجاز من دك كلارك)١

والكدانت ألوالإيجاز ممكعرضأ لاما حدث» أرقناة من الساعة  05:80وحتى الساعه

.نياً «الردود المُتّخذةة» صدور الأوامرٍ يححظر
 6001تمت أربعطائرات الأرضن ثا
نحليق الطائرات فأيجواء البلاد» وإغلاق الحدود والمرافئ .تنعت الثرات في جك

 »10663وانتقلت الحكومة إلئ الكهوف ,وإِنْوحدات الطواركا
رأقُصئ 0
الاستنفاال

ا] الخاصة بدفن الموتى في طريقها إلئ مانهاتن .
وكان التالي تأمور خاصة بالساعات  84 42القادمة»» ولما قَرّر الرئيس العودة إلى
البيت

وجدن ؟ا

قل

ببيض أَقْتَرّحت وَضْع خليفة دستوري لهمع فريق داعم خارج المدينه 00:
الأ

نز التصايةدود

ساون

ووس

مكان

س ري7

المدينة

0
ته .كمايجب اتخاذ قرارباسعسرارج
ر
مغي
بعد

1

لحراسة الود آللتهحتية الأساضة داخل البلاد وخارجهاء

الطظيراق؛ والانتشارالعسكري

وجدولة

إعادة فتحالأسواق .كما

حة

نحتاج إلى قرار يقضي أن تبقىالقوةاالعفامدلةرالية في بيوتها .وباختصار نحن بحا
لئأن يتوقف
!
سندحدث

البلد عن

العمل يوماًأو يومين كي نعرف هل ثمة

 6.وكي تنظم الأمن تنظيماً أفضل :

ولكي

هجمات أخرى

تتجمع لدينا المعلومات

وتَنتضح

الصو

بعائل لحك هدي الابسقيارات الجر كزية  106جورج تنت اعمع 7موه الذي

أكّد دونأدنن شك أنْ القاعدة اهىلتى ارتكَبّت هذه الأعمال الوّخشية .وقد كان على
اتصال عع تظراته الرئيسين أقى أنحاء العالم» وينظم القزات من أجل شيرية مضادة:
وقدم وزير الدفاع دونالد رامسفيلد إيجازّه على وضع القوات المسلحة .غادر

الخلوا البَيْتٌالأبِيض
0

أسطول

الأطلسى ممناء نورفولك

والطرادات

.

ده نغاضئ عن

م

600ل
 5ر

وأبحرالعا نيويورك

منأصدر أمراًإلىقائد

إوزقات عصيبة كانتيا
لم
تر بها تكوبل السجادرة مرا مسميما.
أيأجراء
مناطق

المد3

34

6ء 5.

الأمرعقي 3 .:وكانت

ال
لهعوات

ترافقه حاملاات

الطائرات

الأسطول بهذا الأمر .وفى

وكانت021

المسلخة

5فى

طائرةمقاتلةتحوه

كافه اتيساء العالم قل

وكيحلاية» وكالة إدارة الطووارئ  810356عن فرقالبحث والإنقاذ المتجوة إلئ

مانهاتن» وععنن السعي الحثيث لتأمين الدم للمصابين

اتيت حالة الطوارئ في ولاية

نيويورك وفرجينيا ومقاطعة كولومبيا .وبعد ذلك خرج الرئيس وَحَلَقّت طائرته ترافقها

طائرات  6 - 61متّجهة إل قاعدة أندروز الجوية .وكانت طائرته هي الطائرة المدنية
الوحيدة فى سماء أمريكا  .فقد تمكنت إدارة الطيران الاتحادية من إجبار ما يزيد عن أربعة

الك طاة حلى الفيرظ حر مارت أجراه أأبوها مهال  .جما كرالك بوجية الطاترالة
القادمة من اونا إلى بعض المطارات الكندية الصغيرة التي توجد فنادق قريبة منها وقد لا

توجد .وفتح المواطنون الكنديون بيوتهم لاستقبال هؤلاء الغرباء الذين أخذوا يفكرون

ويحاولون أن يَسْتَوْعِبُوا ما حصل لهم وما حَدَتَ في أمريكا.
بعد مغادرة بوش أوماعاء اتساو البرج رقم 7لمركز التجارة العالمي .وانهار معه

مركز قيادة وقيس البلدية والمكتي الميداني لجهاز الأمنالسري .
إلى الخطوات التالية  .يَدَأتُ الكلام بقولى  :نحن
ةلحالة انتقل الحديث
روفي غرفةا

نعرف الآنْأنهاالقاعدة التى ارتكبت هذه الأعمال  .:وسوقة ياوس كفب التحقيقنات
الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزيةلِيَرُواإن كنت صائباً ..نحن نريد الحقيقة» ولنتابع
راض  5القاعدة .املاخطوة التالية؟» وكان سؤالي هذا موحها إلئن
فاتعلى
ااشئ
الآن نق

ظ

مؤتمر الفيديو في جميع المواقع

ةا تحتملاللبس
دبلغنطاالبابنعباواتمؤتد ل
لق أ
برتشاردأرميتا:ج «انظر»

أجا
أن هذا إن

2

فإنهم سيواجهود

مصيرهم

..٠ لا فرف 6-5

الآن بين

طالبان والقاعدة.

اعة الإسلاميه الراديكالية التي تحكم أفغانستان.
كلاهما سيسقطان  » .وطالبان هي الجم

وسألته ( :وماذا عن ياكستان؟»

في مواجهه جميع الأعداء

414

أجاب أرميتاج« :قل لهم ليبتعدوا عن طريقنا .سوف نقضي على ذاك الملجأ الذي
تنتلعماون
احتموا فيه ».وكان أرميتاج مندفعاً فىقوله كأنه يقرع طبول الحرب .فإ

ياكستان معنا ستحصل مشكلة كُبْرى مع دولة إسلامية تملك أسلحة نووية.
7

لد الحديث جون ماك لوكّلين «ذاطعنهاءل اداه[ نائب تبنت قائلا  :السوف

رسه
اضغط
مل
يتاج
نح

من
يلى
لع
ائيس
الر

والسعودية» وإلى برنامج عمل سري كبير يمتد

منناث ير سس ساواتدعمقواتالتتحالفكي ( ولكنفات يا فقدتم
الْمَاعدة .

ثم قال مايرز وهو يقرأ إيجازاً سُلّم إليه# :يوجد نحو اثنين وأربعين هدفا للقصف
عند طالبان )» .

وقبيل الساعة السابعة بقليلحَطَّت طائرة الرئيس من طراز  747علئ أرض قاعدة
الفروة الجويةة .ومتها انتقل الرئيس امشرعا الول الطائرة العمودية عم© 6م 1:348التى كانت
تقف قربها  .حَلّقت ترافقها عموديتان واتخذت مساراً دائرياً فوق المدينة قبلأن تهبط في

الحديقة الجنوبية 5/0ة!

ه 05للبيت الأبيض» وكانت تعلوها طائرة أواكس ترصد

الأجواء وقد رَصَدَتْ طائرات  6 - 51و 5 - 61التى كانت تقوم بدورة جوية متتالية .كما
رَصَدَّتُ أيضاً طائرة غسكرية تابغة للقوات :الجوية كانث تحمل على متنها وزيز الخارجيه

عىة
اف
قرته
كولن ياول» الذي جاء إلى البيت الأبيض مباشرة إثر هبوظ ظائ
قافلة مُدَجَجة بالسلاح .

أتدروز ترافقه

ْ

وعفق الساعة العايقة والفصقف ووه الرئيس قطايه إلن:الأمة منمكدبه البَتِضَرَف:
وكانت كارين هيوز قدضَمنَتْ موجزأ عن مؤتمر الافيدليوخفي
طاب تقول« :لن نميزبين
الإرهابيين الذين أرتكبوا هذه الأعمال وبين منيُؤْويهم ».وبعد الخطاب مباشرة التقى
الرئيس بنا جميعاً فىمركز عمليات الطوارئ © 6065ال
يذَيدلَمخله منقبل» كان الرئيس
بوش في هذا الاجتماع واثق النفس قوي التصميم والعزيمة على نحو لم يكن عليه في

ظهوره على شاشة التلفزيون ثلاث مرات في ذلك اليوم .
وقال« :أريدٌكم جميعاً أن تعرفوا أننافيحالة حرب وسَّتَبقى في حالة حرب إلى أن
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الى حت لسن

ينتهي هذا الأمر .لا يهمنا شيء سواه .وكل شيء متوافر للمضي في هذه الحرب .سوف

زيل 8ل سائجة يقشء عطرة :وستسعسلون علئ السال اللازم :وأية أموال لذلك .هذا هو
برنامجنا و#الم ظلب :الرئيسن عت أن أركّز جهودي لمعرفة ماذا عساهيكون الهجوم القادء
وأ الحاول لله
7وبل"اوب7وب

وفي مرحلة لاحقة منهذا النقاش قال الوزير رامسفيلد إِنَالقانون الدّؤلي يسمح
متسفتيقبل»
لاءا
اتد
باستخدام القوة فقط لمنع وقوع اع

وليس كإجراء جزائي» كاد

لاه
وم
قمني
يا يه
الرئيس ينقض عليه وهو يقول بصوت عالٍ في هذه الحجرة الضيقة " :ل
القانرن الدؤلى» سوف نضرب».

وقدعلمبوشأن المخابرات المركزية كانت تعرف بعض الخاطفين وأنهمكانوا
داخل الولايات المتحدة .وقدأراد أن يعرف متى أبلغت المخابراتٌ المركزيةٌ مَكْتَبَ

جنابات
التحقيقات الفدرالي عنهم ٠ .وماذافعلمكتب التحقيقات في أمهرم.اوللمإتك
دقيقة  .وانّضّحأَنَالمخابرات المركزية قد تَأَخَرَت شهوراًعِذّةقبل إبلاغ مكتب التحقيقاتٍ
بوجود الإرهابيين داخل البلاد  .وعندما علم المكتب بالأمر لميعثروا على أحد منهم .
ولر أن انبتقت كان أذاعأسماءهم علئالتلفزيون في برنامج «المطلوبون في أمريكا
لعاصهلانا أووا/ا و'وءزرء دمض أو لو أنه أبلغ إدارة الطيران الاتحادية عن أسمائهم لكان :تم

مات وجه بوش أمامهذا الوضع تدل على أنَّه سيعود
سنت
قكا
القَبْض على الخلية كلها.
إلىهذا الأمر لاجقاً.

وفي تلك اللحظة انتقل في حديثه إلئالأضرار الاقتصادية»؛ حيث علم بطريقة أو
بأخرئ أن أربعةمراكزتسوّق في أوماهاقد أغلقت أبوابهاعقب الهجمات؛ فقال« :أريد
أن يعود الاقتصاد إلئن حالته الطبيعية»  :اق

الأعمال قؤراء والمصارف» وسوق

الوق المالية .وكل شيء ابتداءً من الغد ).وتحدث كين دام  06612 70301نائب وزير

زحلير
اذي
الخزانة ال
لحل
وم
يية
نف
بدية
ل ما
ارار
أض

لية
رائب
يول أونيلالغ
حف

خارج البلاد» وأشار إلى وجود

التحتية لوول ستريت .فقال بوش ويهسوتحثه على العمل « :حالما

وى
اّلو
تنتهي أعمال الإنقاذ هناك» حَو
لاقكل

لإصلاح تلك الأضرار كي نعيد فتحه ».ثم

التعت إلئ وزير النقل بورم مِنْتا هغعصاا/طة مروللء وألحّ عليه أَسْتِئْناف الرحلات الجوية.

فقال مينيتا إنذلك سيكون ابتداءً من ظهيرة اليومالتالى .

0ش
1
الن
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في مواجهة جميع الأعداء

يقبلذلكإ
إطملا
اقا .

وذهبف إلى
مكتبهالبيضوي 7

يلايع
كأ

كايرامليف وعدت

أنا

إلول غرفه الحالة حيث وجدت قريققى متكا على العمل .

كان كرسي يتحدث على الهاتف مع رئيس هيئة موظفي عمدة مدينة نيويورك
رودولف جولياني (03اناأن اماهلبكاء ويقول« :لكم أي شيء تريدونه .جدود أو

معدات» وإذا أبطأت وكالة إدارة الطوارئ» أو غيرها من الوكالات» أعلمونا».

ون
زمع
يحدث
ر يت
ُرتز
فان ك
وك

/00266ا عنسوق الأوراق المالية .وطلبتإليهأن

و أتضالة معهم للحظات كي أعطيه ما نسميه أبن الست الأبيض (الإرشادات»» وقلت:

(من الرئيس إليك  . . .أولويتان أنْتتان .الأولن +البحث والإنقاذ .والثائية» إعادة فتح
 ».وعندما رفع رَلأسيهنظر إلىلاحظت الإرهاق
هكي
ذزمك
فا يل
نبم
تمني
الأسواق .أعل
للأملنياف البصرية ظوله .خمسة أميال؛
ااب
الشديد بادياً غلية» وهو يقول :ما رأيك :بك
ونحو عشرة مفاتيح تحويل وتوصيلات  . . .لتيترمكيبها؟»

فقلت له« :هذه ليست مشكلة  .نستطيع أ ننؤمّنها.؟ وكرت إصران الركيين عنين
ال «الكي تتفةفتتحالأسواق يوم الثلاثاء ».لكني أدركت لحظة قلتها إن هذه خطوة طموحة

بمغاي» وبرغم ناكنا في تلك اللحظات نتلقى مكالمات منكبار المسؤولين
أيكثنر م
نفرء
التنفيذيين في شركتي  00510و1 © 1م يعرضون خنهائهيرما يمكتيمتقلديمةم أ

اهؤل
حل
«لت
ومعدات» غير أن سؤالا واحدا لميُسأل .وق

أن يكون ذلك يوم الاثنين2.

يتعنايبع حديثه الهاتفي
لهب
وذ

كانت ليزا في حوار هاتفي مع خاكم نيويورك جورج ياتاكي» :وتسألة« :أليس
لديكم ولو تقديرات مبدئية لعدد الوفيات؟)
وناد
مع
لفة
اكاش
الفسيق بها سكبا و قلت اأتذكري من تنك االأسيوة ال

الكيماوية

تتطيوكنرتينها؟ أريدبعضاً مني الآن لهذا المكان وللكاييتول».
والبيولوجية ال
ر
و في
طتزال
فأجاءىت * «هناك ثلاث مشكلات :صغيرة فيهاء يواك :اوليك إنها لا
التجريب» وثانيها  ,انها في كاليفورنياء وثالثهاء ليس ثئّةطائرات تحلّق الان».

تتلع :لصتا أحقييها إل البيت الأبيض » يوم الأريعاء :هيا سريعاً».

20

أخلوا البَبِت انئش

ووافقت» وأضافت هذه الأشياء إلىل قائمة أعمالها.

ة
ات:لفي
ساملو
وهنا دخل غلينارساك اليخرية الع

طاعلامريت الأبيض ووزعوا علينا

سفتمر عملنا طوال الليل ) .وأدركت حينئذ أنيلمأَدْقملهافا
شطائر وهم يقولون» «يسو
مئل فساء المارحة» حين ذهبت إلئ مطعم للمأكولات البحرية قريب من البيت الأبيض

وقلفت يضصححية رتاش بونين 5أ 208دن كا ملدم برنامج ااستون دفيفة! 5عال لالط 06

التلشزيوني  .كانت حركة القاعدة هاجسّه وقد أجرى جواراً معيومعليزلي شتال(وا»:ا

االهغ 5فى شهر تشرين الأول  /أكتوبر  .وتم تسجيل مقابلات معي دامت ثلاثت ساعات
لكيتبت منها مقتطفات في سبع عشرة دقيقة  .والآن» ودون أن أدري» كانت محطة 580

نَبْتّمقاطع من هذه المقابلات التيلميسبقلها أن يَنتهاء كُنْتُ أوضّح فيها مفهوء
0اتعازع )10أ 0لإاأناص ره )
ايمر أرية الحكومة اد

سألني بونين عندماكنامعامساءالبارحة عن صحة الخبر الذيسمعه عنتقد
طلباًللنقل» وسأندأ مج أل تشرين الأول ألكتير العم فلي برنامجديد خاصبأمن
النَشُفير فيأنظمة «السايْبِرا بإ نعع: 5عب

 .وقد أواق بولي ٠ة أن ديع الى بوثايجه

التلفزيوني أنيسَأٍْثركالعمل في إدارة مكافحة الإرهاب بسببالإحباط الذيحَلبي من
نقص

تركيز هذه الإدارة الجديدة على تنظيم القاعدة .

طلبت إليه ألا يفعل ذلك .برعم أني

اعترفت أني طلبت هذا النقل  .وكأنَ ذلك قد حدث منذ زمن بعيد جدا..

ولقت وإسلاة مره اللفيظائر .وسرت خارج المبنى يصحبني كرسي إلى مكان مواقف
السسباودارت الذي كان فيما مضى اق الشواو العامة وأسمه عنامع/ا3م ع/اأأناعع»ا] أوع/الا .

كانت سيارتي في مكانها حيث أوقفتها أمامالجناح الغربي ؛ وكانت المركبة الوحيدة الباقية
هناك  .كانالليلهادئاً ساكناء يلقّه الصمت مع أننا فيوسط واشنطن .وتحدثت مع

روجر عانجتماع الرئيس مع كبار المسؤولين .

وأدركت في تلك اللحظة أنيلمأََدْمإيجازاًللرئيس عن الإرهاب» حتى هذا
اليوم .وإنما تحدثت فيمامضئ ققطمعتشيني ورايس وياول عنهذا الآمرء حيث لم

بصي الما عقن التجماعنا الأول عن الإرهاب إل قبل أسبوع واحد فقط  .وكانت الخطوة
التالية بعد الاجتماع إطلاع الرئيس على مقترحنا الخاص بعنوان اهمه3لا ((اذل)8

ماناعه مز أوامعلزوعع 5لإأأوناعع( 5التوجيه الرئاسي للأمن القومي)  .وقد 50 393-

واشنطن يوست فيما بعد (بتاريخ  02كانون الثاني  /يناير  )2002أن الهدف من 2
التوجيه «القضاء على تنظيم القاعدة )».تقضي الخطة تسليح قوات التحالف الشمالى فى
افغانستان لشن هجوع عبد طالبان :وبالضغط على الاستخبارات المركزية 70لتستخده

ما خوّلت به من صلاحيات فتاكة لملاحقة بن لادن وقيادة تنظيم القاعدة .لاكلنرئيس
بوش لم ير هذه الخطة» وإنما طلماقيض بورايس وياول واخرون في فريقه على جزئيات
منهاء وكان حللق كي شبهر كانون الثاني  /يناير  .ولم يسمح لي إطلاع الرئيس عليها في

كانون الثاني  /وتاي أيوعن وحتى هذا اليوم .الحاةق غشر من أيلرل  /انير
وانقضى وقت طويل جداًمنذ شهركانون الثاني ليلتئم اجتماع على مستوى وزاري طلبتُ

عمده (بصفة عاجلة» بعد أيامقليلة من استلاه الرئيس مَهامه اللسعورية كن يواتق على
خطة هجومية سملت

لصت

ولم يغقد هذا الاجتماع إلامنذأسبوع واحد فقط

أي في الرابع من أيلول  /متسر  :والآشه وأنا أتحدث مع كرسّي» اعتقدت أنْ هذه
الخطة سوف توضع موضع التطبيق .

زةة.
اخط
تاً
عندئذ قال كرسي ( :إِمنّهماحق

ه.
رًيكلدما
وكأنّهم سيفعلون أخنيرا

 85كانوا بحق الجحيم طوال هذه الشهور الثمانية؟)

ليممقخاتات
اجو
أخبعه.وأنا أنفل إلى السماء لأشاعن الغظاء ال

#كائوا يتأقتنرن

بعض النقاط الدقيقة فيمعاهدة )84//

فقال كرسّي« :ربما يرسلون الآن :ا5ل 053060المدجّج بالسلاح» أيضاً ».ويقصد
وكانت الاستخبارات
نن.
دب
اقتل
لر ل
بذلك مشروعه الخاص لإرسال طائرة دون طيا
المركزية  ©41تمانع استخدام هذه الطريقة رافضة التورّط في تسيير نسخة مسلحة لطائرة

دون طيار لملاحقة بن لادن وقتله  .لكن روجر كرسّي لايزال غاضباً منرفضهم هذاء
وقال" :لو أتهيعأرسلوا هذا ا6ل#لنذافةم حين أمكن تجييزه» كنات بن لادن الآن :في
عداد الأموات وقبل أن يحدث هذا الذي نشاهده الان».

بن لادن فى حزيران  /يونيو بهذله الطائرة ال ع«مغولمءعط.

ووفع هل|ا الهجوم»

لانهال اللوم
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لوا البَيْتَ الأَبِيَض

وىراء
ستفخيبارات المركزية  810قائلين إن الناعيتداوءيعل
انا
لائ
ادق
جناامننب أص
علي
 3التقامي* والتحليا كانية حو حساس فريق مكافحة الإرهاب التابع للبيت
نما هو ذ

الأبيض  ) .وحاولت أن أشغل فكري بما هو اتِ» .وبأفضل مايجب أننفعلهالآن .وأقللت

قموالون
له« :ومن الآن سوف تكون سياسة ذاتية التنفيذء أتو ك

أنتم فيوزارة الدفاع

(كوة المجَمّدات [الآيس كريم] ذاتى اللعق) . : .ولكخ :قات الأوان +قات الأوان عيذ

زمن .وأفضل حا عله أنت:وأناالآنحوالشكير بطريقة قبهمبيه حدوت مات ألخرق
متلاحقة » .

خ .منظومة
يلى
مع
وعدنا أَدراجَنا إلى الداخل  فالعهمة الماقلة أمامتا الآن أتنتأعمل
ات
ائميفي
لالقا
وان
للطير
اام ا
نف الطائرات رحلاتها سريعاً .فنظ
أكي
تي ل
سلجو
تقل ا
الن
9ة 7لأمن وسلامة الطيران
 9سن
1دثت
المتحدة غير آمن منذ زمن طويل والهيئة التي أح

لية أمن المطارات  عاتىلأتنسمكقتبيقنات
اثل
فصعدبةر م
توئيّت أتهاة القرارات ال
الفدرالي حاول إلغاء برنامج لحطدونول/ا عنم أومرعل0ءع]آ سنة  . 8991مُجَذْرّعأ أن موظفي إدارة

ردضون للقتل إذا
تفةع ق
يطو
رة مخ
انئعلى
طجدو
الطيران الاتحادية المُسَلحين الذين يو
حمكقتبيقات 5ا18ل تطلاكئرة .والآن لدينا آلاف
تل
لعون
اتاب
َْنَحَمِ رجال الكوماندوس ال
الطائرات على الأرض في مطارات متفرقة داخل الولايات المتحدة وكنداء ومايزيد عن
ربع مليون مسافر لياجدون مكنا للنوم غير أرض المطار .باسنا امي نااك الخطر

المستمر .تُرى هل أنهت جميع فرق القاعدة ضرباتها؟ وعدت إلئ مؤتمر الفيديو
وطرّحت السؤال التالى على إدارة الطيران الاتحادية  :كيف نستطيع اسْتَئْناف الرحلاات

السو
أجابني مايك كانافان  )03001203عال/ةا بإصرار .

كان كانافان ضابطأ في الجيش برتبة جنرال ثلاث نجومء وكان قائداً لقوة دلتا جغاء0
ثمتقاعد منالجيش وعمل مديرا للأمن في إدارة الطيران الاتحادي  .كان فى مهمة في
ادصر المكلفة القيام بعملية أَظْلِقَعليهااسم اعملية :سآ جوان» عققيها
نتفق
عل
ليكو
اتور
بور

يين
كهمرمن
سعرف
عن ي
ل بم
اعان
وفعت هذه الهجمات .وقد است
دى
حتن
إى م
عل

ليعود إلى أرضالوطن

الطائرات التابعة لوزارة الدفاع  .ثماسْتَعان بأصدقائه في إدارة الطيران

الاتحادية لتأمين طيران مرافق من مقاتلات  5 - 61كي لاتُسْقَّط طائرته خطأ.

في مواجهة

05

جميم

الأعداء

الانستطيع أن نطلب الآنمن الركاب العودةإلىطائراتهم؛ ونعودإلىأعمالنا
كالمعتاد .يجب

أننُمْنْشُ جميع الطائرات والمطارات بحثاًعن أسلحة قد تكونمخبّاة.

نقدأن بمقنالسكاكينوأوات قلعالعلبمنالتر اعلذنيم.ستبخقمنهقد وضبعتفي
الطائرات من أجلهم "١ فقدتلقىكاناقان تقريراًبي:شير إلئ العثور على بعض أدوات القطع
مخبّأة فيإحدى الطائرات التى أجيروت على الهيوظ:

أجبته« :لكنمِنتاأبلغالرئيسأَنَالمنظومة سَيُعَادفتحهاظهريوم الأربعاء» وهذا
يعنى أن أمامناأنشض عثيرة ساعة :يا مايك » وكنت في هذه الأثناء أبحث عن شيءٍ يؤكد

الواقع من إدارة الطيران الاتحادية ذلك أن فريقي 0

فتح المظطارات يكنا أقبل أيا .م

ْرَدْعلي كانائان بدهشة :نمْنَح يَومَغَد؟ هذا مستحيل ١2 كانكاناقان قدتحدث

يت الأبيض  .وأزدّف قائلاً« :القد اتصلنا
لبمن
ادته
فهيذا الموضوع معمِنِتا فور عو

بشركات الطيران :عدا لوس المسايمرة مام الرسافتسعدلم ةجاحتىلو
أردنا ذلك  .ونحن لا نريد .بل أربيد كلوظيا كتطلسا (!01م )2عطلىا كئلرة

قلبت! اوهذا يعنيأنكبحاجة إلىبُضعةآلافمنهم؛ وفي المرةالأخيرة وجدت
عندك بضع عشرات منهم فحسب  1,حويق كانت :أعلممآالذي يرمى إلية ..فقد عملت في

ضعلى
ع
وادية
إدارة الطيران الاتح

شرطي

مسلح على بعض الطائران 'المعاقرة أجواء

الولايات المتحدة .وعرضت اقترالجا على كاثاقان ظبدت أنه سيعجه حرت :قلت :ااعندما
حدثت تفجيرات في الألعاب الأولمبية التيأقيمت في أتلانتا نشرنامئات من العناصر في

أنلاتنا ردوريات الحدوة والسمارة .والسقارات :ونستطيع أن نفعل الشيء ذائّه اثانية»
لكن هذا الأمر سوف يستغرق بضعة أيامكي نعطيهم التعليمات وتُعبيّنن أماكتهم ( .

كه قائلاً« :أهذرابماده الآن» يجب أن يككون لدينا
رما
دلى
قغ
ااثان
ووآقق كان
برنامج  0185على نطاق واسع وبالسرعة الممكنة» وسيكلف ذلك مالا كثيراً» .

قلت اقده قلقان أَبَلشت الرفيس بالقدٌ الأفنى لأس شرطبين قوسو بالسحفق عن
كافةالركاب والمتابعة .وهويعلم أَنَّهذاالموضوع يجب أن ينتهي ».إذ يجب علينا أن
نتحقق منكل.راكب على حدة وقبل أن تُستأنف الرحلات الجوية .ومن ثمنُتَمْذْ برنامج
منظومة دائمة لأمن الطائرات .

لكلا آلِيَنْت :لض

15

ورد كاناان قائلا وفي صوته بعض الإلحاح الشديد :اويسئي أذ فيولى ذلك أيضاً
 0سيدا الاتحادية .نافيهذاالأسبوعفيجبعلليناأد ا هؤلاء لي يوق

وعناصر الاستشاراتبردتي

وطرح بول كرتز سؤاله« :وماذا عنكلشيء آخر؟ هلسَتَسْمُح لجميع الطائرات
أتنسعائف رحلاتها هذا الأسبوع؟ وكيف سَنْتَحَمَق املنطائرات الخاصة؟ إِني أنظر من
النافذة كل يوم وأراغ الطاتوان النفاثة الملاجيية لازيعبنبطارناشونال |200162/0١ وتتجه

تحير سمه البيت الأنيشن تقيا .أن ينحرف مسارها مبتعداً ».إِنّالطائرات المدنية الكبيرة
كانت مجرد جزء صغير منتلك الأعداد الكبيرة التى أجبرت على الهبوط في ذلكاليوم.
فافليأيام العادية تُُحَلّقَفيسماء أمريكا أعداد هائلة منطائرات على اختلاف أنواعهاء
بنضائع
اتلشح
منها طائرا

والطائرات الخاصة والطائرات النفاثة الخاصّة العائدة لكبار

المديرين التنفيذيين والطائرات الزراعية والطائرات العمودية التي تراقب حركة المرورء
والمناطيد الصرغيية نوع  73/0000واليالونات ذات الهواء الساخن ..لكاي القعاطي عي نه

الأنواعكلهاقدأرج +ئ إلى ححين» وقد طَلّبت من كرتز أن ينظمجدولة الطائرات الأخرى

لتعودإلىأعمالها بعدأن تُفرغ من وضع خطة أمنيةلها .وقد ترامت إل سَمعىي يعد

أسابيع من ذاك اليوم بعض عبارات قالها بول في أحاديثه مثل قوله« :لا يهمني أمر

الكاميرات الجوية إذا لم نستطع تصوير الألعاب» ويلهامني أمرغياب المناطيد الصغيرة
من قوق الملاعبه الرياضية. :و١6قوله:

اوماذا تعنيبسؤالك إني لاأريدالطائرات

العمودية الكتي تراقب حركة المرور على الأرض أنتُمتنع عن الطيران؟»

وانضمت كوندي رايس إليناثاثية في غرفة الحالة» فأعلمتنا أن الركيس يُريدنا جميعاً
أن ننْعَم بقسط منالنومونّقَّلت إليناقول ::ه «أريدكم في الصباح بكامل نشاطكم وقوتكم .
فاذهبوا إلى بيوتكم الآن ».وأرادت أن تتيقّنمنأن نعتبرقولههذا أمرأ واجب التنفيذ.

لكن مااذلقنى عراتأمين الاحتياطات الأمنية لهالوأرادت الذهاب إلى منزلها في
ووتركيت  6628/62/11المجاور .ووعاناا هااقلق الرئيس أبقبا :فمَرّر هاتبقل القتطباء الليل

فايلمإقرقامة داخل البيت الأبيض .

عند الواحدة بعد منتصف الليل»؛ أو نحو ذلك» قررت الذهاب إلى منزلي لبرهة من

بَبَد
اسِلوأ
لغْتَ
ممنأَ
سّلي.
الز

وطلبت منليزا ومايكفِنْزل البقاء ومعهما ماركي جيلبرت

غ 161فأع 8:341من وكالة الأمن المقومي  .وقبل أن قور اتصلت مع بيت ماكولي َيَؤّمن

مروري بمواقع رجال الأمن السرّي المحيطين بالبناء» وليضع أسماءنا علئلائحة من
بسم
يُ
احللخهمروج...

وتل
حبر
لة ع
اكجز
ايار
والعودة .وقدت الس

إلئ الشوارع

الخالية .شاهدنا موقعاً لمدفع رشاش عيار  05عتنقداطع شارع  71مشعارع بنسلقانيا
يقونتهروماك
وتوقفنا على جسر روزقلت فو

 620008لننظر إلى الدخان المتصاعد من

مبتى الينتاكون الذى سُلْطت عليه الأتوار من كل جانب .المشتت برعقة تخروض.
وعندما أَوْقَفْتُ السيارة أماممنزلي في أرلنكتون سمعنا زئيرطائرة ذات أربعة محركات؛
كانت طائرة أواكس تحوم في الجو .

وبعدساعةأَرْتَدَيْتملابسي ومَيّأت نفسي للخروج منالمنزلعائداًإلئحيث
كنت وكنتٌ أساتل لفْسَى :ثرئ كمعدد خلايا القاعدة السريّة الموجودة فيى الولايات
المتحذة  .لميُساوزْني شك فيأنّهاموجودة..كانجون أونيل (00 16080يشاركني هذا
البقير )»:وقدلقي الآن حتفه تحت أطنان من الحديد .وشاركني هذاالدَأَيٌأيضاًديل
وَطسون 0ه5غ/ل /م 130الذي حاول مادا أن يحمل مكتب التحقيقات الفدرالي ا8؟] عل

البحث عنها .فهل توجد يا ترى خلايا منهم الآن يخططون لاعتداءات جديدة؟ لقد لقي

آلاف المواطنين مَضْرَعَهِم .ونحن في الجناح الغربي كذناأن نكون فيعدادهم .ونحن

الآن نحظئ باهتمام كامل منجميع البيروقراطيات في البلاد؛ ونحظى بِدَّعْمٍ كاملمن
الرئيس  .يجب أن أعود إلىالبيت الأبيض وأبدا السَّعْي والتخطيط لمنع حدوث هجمات
أخرى  .وجدت سلاحي الشخصي عيار  753المعطئلا إليّ من الأمن السرّيى» ووضعته في

حزامي .وغادرت بيتى في دُجئ الليل .وعدت أدراجي إل الجناح الغربي .

احلات
بلب
عا
دات
لماف
االج
توقعت أنأعود إلى جوالة افلرقلقمانءانت وال
عتنويق همات اشر ونتدارس مواطن ضعفناء وماذا عسانا نفعللعلاجها علىالمدى
القصير .لكنيى وجدت نفسي اخوض في سللسلة من المتاقشات غن العراق .لمأَصَدقَ
تنظيمالقاعدةوالسعيللقبض
في بادئ الأمر
اتحدثعنشيء لايمتبضّلةإلئ
أننن

على عناصرها .ثأمدركت والألم يُمزقني أن رامسفيلد ووولفوقيتز ]2ذ/ه؛//10ا يحاولان

أخْلوا اليَيْتَ انض
تفلال هله المأساة اللشوميه
بو

لبن

للترويح 87رنامجهما

الخاص

35
بالعراق  .كمتل بذاية عهد إدارة

بلومن قبلها .ك
ان يخُططانلحرب علئ الم راق * .

انقلاني
أبي.
يتن

وفي صبيحة يوم الثاني عشر بدأ آمْتِمام وزارة الدفاع يَتَحَوَّل بعيداً عن تنظيم

القاعدة .كانت الاستخحبارات المركزية  810تقول صراحة ودون أي تحفظ إِنْتنظيم
القاع
دة هو المسؤول عن تلك الهجمات» غير أن وولفوقيتزء مساعد رامسفيلد لم يَمتّنع
كان يتقول إن هذه العمليات متطورة ومعقدة جدا ولا يمكن أن يوم بها تنظيم إرهابي

وَحْدَه ومن يَلْقاء نَمْسِه دون مساعدة إحدى الدولء .ولا بد أن العراق هو الذي يقدم العون
له .

وعادت بي الذكرئ إلى الوراء» إلئ لحظات كنت أسمع فيها ولفوقيتز يقول هذا
وى نواب الوزراء
تلى
سع ع
متما
الكلام نفسه فى شهر نيسان  /أيريل حين عقد أول اج

هضياةب..
راق
لثإفى
ابح
لل

كنت آنذاك أطالب بعمل قَوْري د تنظيم القاعدة وإذا

3
9نة
9ي س
1الم
كىز التجارة الع
بوولقوقيتو يسكل 3ر الوجوة الذي ومقعرعل
لقاعدة لا تستطيع أن تفعل ذلكوَحدها وأنّهال باد قَدبلقت العونمنالعراق .

ويؤكد أَنَّ
كر الي

ولاك الاسقبداع المنعقد فى نيسان  /أسويل :أن تركيز الاهتمام على القاعدة خطأء وأققا

يجب أن ُكافح الإرهاب الذي يّرعاه العراق» رافضاً تأكيداتي وتأكيدات الاستخبارات
المركزية  ©81بأنه لا يوجد إرهاب يرعاه العراق مُوَّجَه ضد الولايات المتحدة منذ سنة
رودت
3

أن هذا السط من القتكير ققيدأيعردمن بداتريد.

يع
وثسعن
تحد
ومع اقتراب عصر يوم اللأروعام عد الوزير رامسفيلد يت

أهداف

دود فعلنا ويّؤكد ضَّرورة «اسْتِهداف العراق  0 .أغتَّرّض الوزيى بال على ذلك وض

على

تركيزالأَمْتِمام علئ تنظيم القاعدة  .شعرت بالراحة عندما وَجَدت شخصاً يؤيدني فُشَكزْت

كول٠.يالك ومكساوكه رتشنارة أرميجات :وقلت« :ظننت أنىأَفْتَقِد شيئاً هنا .لقد بدا لي

ضرينا الى اق عد أن ساجتقنا القاعده كمالى أثناسجمفا على المكسيك رذا على هعجرم
اليابانيين علينا في يرل هاربُور +هط,داا اعدءم»

هيَراّول رأسّهء وقال« :لمينته الآمر بعد'.

فى مواجهة جميع الأعداء

42

والراقم و أن الأمر لمينته .فمى وفت لاحق من ذلك اليوم  .قالرامسفيلد إزه ا
توجد أهداف لائقة لِلْمَضْفِ في أفغانستان .وإن عليناأن نأخذ في الاعتبار قصف العراق
ال ب
الي ليد لق 1ن انها
اإاسالياة .ب

لان

كل اناف انسسد ليه
هر

لباللد ماك كد كالسياما0 .

وديا

كا
ريق كما

يقضد نقد

“

بيد أَنْ رد المعل الذي اننا هيو شلتون  586166855اأز8نا »11ركيسن هيقة الأركان

المشتركة» لفكرة تغيير نظام الحكم في العراق كان حَذِراً مُتَحَفُظاَء حيث أشار إلىأن
عملية التغيير هذه تحتاج غزواً تقوم به قوة كبرئ قد يَسْتَعْرق إعداذها شهوراً طويلة.
وفى يؤمى الثانى عشروالثالث عشر ثوالت المناقشات بين أَخْل ورد تدورٌ جميعها
رىهاب
لًإعل
سليكون ردنا حاربا
علئ أسئلة نحو :مهادهفوناء وعمدنوهوناء ه
يبنا أن
عامّة» أمعلى القاعدة تحديداً؟ وإذا كانت حرباً على الإرهاب» فعهلليج
لعارتب القواح السعادية للحكومة في أدغال كولومبيا أيضاً؟ واستقر الوا اليكا فشينا على
اىعدة
لبقعل
احر
ما هو واضح وجلىَء أل وهو ال

وطالباظ .قير أن الإجماع الذي نم

ف
لصراعضد القاعدةوطالبانسيكوالمرحلةالأولى
هير يقضي أَناْ
التوصلإليأخ

حرب على الإرهاب تكونأَشْمَّلوَأوْسَعٌَ» فانّصَحَ بذلكأَنْثمّةمرحلة ثانيةمُقبلة.

إانل مأعمظمريكيين لميسمعوا بالقاعدة إطلاقاً .حتى أن معظم كبار المسؤولين لم
يفهموا هذهالكلمة عندما تحدثنا إليهمفي إيجاز دم إليهمفي شهركانونالثاني  /يناير

ميناعات
تب
جصة
افر
لزت
انته
سنة  .1002فا
ا؟
هنذفعل
قو أسكلة :تسو ؛ «م

وجلست إلول الكومييوكر بويدابع ع عراب

ولماذا يَحْمّدون علينا؟ وكيف ينبغي أن يكون رَدُنا؟ وماذا

تستطيعون فِعْلّهأيهاالمواطنون الأمريكيون للمساعدة؟» وإأذاكبتيب صفحات عن
عدة
ااهي
كر
لةقتناظيم

للحرية وعن تحريفها لعقيدة دينية جليلة وعن ضرورة تجنْبٍ تحامل

أوحقددينيأو إثنيوظننت أَنهاقدتفيدفأرسلتها إلىجونكِبْسُن «هوط©  (000فيقسم
كتابة الخطب .
وبينما نحن كذلك؛ أخرجت أناوروجر كرسي مشروع التوجيه الرئاسي للأمن

يا النسيان ونَمُضنا ما علق عليه منغبار لطول العهد .فهذا التوجيه يعطي
زقوم
ويامن
ال

أحوا الَدنَيتٌ ال

55

تفويضا بتقديم العون إلئقوات التحالف الشمالي في أفغانستان .وشرعناء بمساعدة ليزا
كوردون هاكرتي بدراسة مَواطِن الضعف في الوضع الداخلي وسُّبُل التغلب عليها كى
سول دية بقوع كجبلات أشرى :ولتبلغ الوزاراث كيتسد التغرات .وتم تخويل
مسارات جميع القطارات الخاصة بنقل المواد الخطرة وتحمل شارة 5نا]00:3231
آخاخ 2م اا 5121ع] 20فلا تدخل المدن الكببرى .ومنع تحليق الطائرات الزراعية حتلا

نتأكد من سجلاتها ونكون علئ يقين ألا يستغلها إرهابيون في تحميلها مواد بيولوجية
تؤذي الزرع والضرع .؛ وسقت فرق أن -قاصة .لحساية نقاطتجسم الاتسالاك والمعامل

الكيماوية والمفاعلات النووية.
وفى تلك الأثياء كان جورج بَنْت وكوفر بلاك ( 6100: 103/8رئيس قسم مكافحة

الإرهات في الاستخيارات المركزية) فى سركة ذاكمة لا يهدانء ويكصلاة بأجهرة
الاستخبارات الصديقة ويطالبانها بالغمل الفوري» ويّعِدَان الجِدَّة أخيراً لإرسال عناصر
الاستخبارات المركزية  41إلئ أفغانستان .وكان كولن باول ومساعده رِنُشارد أرميتاج
ها القاتر التحملة الأمريكية شب الناعدة
يلةدمن
بوجم
أة ل
تسهعا
ُعمالوة تعالى هسب و ياق
تعاوناً كاملا .

وفي وقت لاحق منمساء ذاك اليومالثانيعشرمنأيلول  /سبتمبر خَرَجت من
مركزمؤتمر الفيديووإذابي أجد الرئيس بوش وحيداًفي غرفة الحالة ذرعالأرض جين
وذهاباء ونشو أله وريد أ ررقمل بيدا وما أن راني» ورأئ بعض فريقي .حتى أغلق باب

ايان

في أريشاقه  :وبالسرعة المُمكنة» أن تعودوا لمراجعة كلشيء» أقول كل

اكير ا
يه

وتحدث إليناقائلا« :انظرواء أنا أعرف أن عليكم أن تفعلوا أشياء

رو ابو

ل  .حاولوا أن تجدوا إن كان له ضلع في
كن سم قذ ق ملا

هذا الأم مهما يكن.

ا
وجهي 55 .

ماس وقد ظهرت علامات الدهشة على
ددهلخر ل أش لق
ي يا
دي
سلكن
«او

الرئيس » القاعدة هي التي فعلت هذا).

وأجاب الرفيس« :أعلم :أعلم .ولت ..أ.ت.نظيرذا وعارلنأن تعرفوا إذا كان
صدام متورّطا .فقط انظروا.

أريد أن أعرف إن كان ثمّة ضلع له. .

فقلت« ::بكل تأكيد .سوف نمع ل ...برة أخرى # .وأناأحارك أن أكرن قسر
الاحترام له زتستيكيا لطلبه .وتابعت قولى « :ولكنك تعرف أن بكنا وتقنا مرات عديدة
لتجد دولة راعية لتنظيم القاعدة ولم نجد أي صلة للعراق  .هناك دور محدود لويران.

وتنتلاك الباكسهعان والسحودية بواليسن  .؛

1

فتمال الرئيس بريه عن اكد والغضبية« :انظروا في أمرالعراقى؛ وصدام 2.ثم

خرج تلاحقه نظرات ليزا كوردون هاكرتي التي وقفت مذهولة فاغرة الهم .

ودخل يول كرتز عقب خروج الرئيس» وكان قدرآه خارجاًء وسأل لدى ملاحظته
تعابير وجوهنا« :يا إلهي  .ماذا  حصل؟)

أجايت ليزا ورشىأ:سفها« :لقد مشي إللهرولفرقيتر.؛
قلخ

«لاء إنه الرئيس .ولم يقض سنوات طوال يدرس قضية الإرهاب .فمن

سذتافماعله يا بول).
حقه أن يطلب منا أن نعيد النظر» وه

كان يول أكثر أفراد فريقناأنفتاح ذهنفطلبت منهقيادةالمشروع الخاص أن يطلب
من جميع الوزارات والوكالات البحث والتنقيب عن أي صلة قد تربط بين بن 0د
وصدام حسين  .وترأس اجتماعاً في اليوم التالي مباشرة لتطوير موقف رسمي عن العلافه

بين العراق وتعظيم اللاصسدة وكان ثمة أَنّفاق في الرأي بين جميع هذه الوزارات

والوكالات أنهلايوجد أي تعاون بين هذين الطرفين .وقد رُفعت مذكرة إلى الرئيس بهذا

الصنده ولق ليى كه دلثلة قط على أن هذه المقاقرة قد ولس إليه٠ .

وفي الأسبوع التالي لهذه الحادثة ألقى الرئيس بوش خطاباً أمام جلسة مشتركة
ايته المهنية .فقد ذهب عنه ذاك التردد
حقايه ف
لمجلسي الكونكرسء وكان أبلغ خطاب أل
والأرتباك الذي كان ينتابه وهو يلقى خطبه  .وقد وَضعت مسودة هذا الخطاب كارين هيور

وطبعتها علىآلتهاالكاتبة القديمة» وتضمنت بعضاً منالأسئلة التي وَضَحْئُها أنا

والإجابات التي وَجَذْئُها لهذه الأسئلة مثل منهو العدو ولماذا يحْقِدون علينا. . .

أمَا الأسابيع التينَلَت فكانت نليقة واججماعات معلا حقة وتقنكيل لجان ..تشكلت
لجنة لتنسيق الحملة برئاسة مشتركة بيني وبين فرانك ميللر مهمتها تطوير خطة لمهاجمة

القاغدة .وتشككلت لجنة ألخرى هي لجنة الإغداد المخلي برئاسة ثائب المحامي العام
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أخلوا البَيْتَ الأَمْيَض
(نائب

وردير العدل)

لا
ري مومبسون مهمتها تكثيف جهود -جميع الوزارات لتحديد كل

المواقعالتيقدتتعرض لهجمات أخرى ومعالجتها  ..أن ه
ايئةموظفىالبيتالأبيض فق

كانوا جميعامُتَأْهُبِينء يقِطين »٠ لايَعْمَض لهم جفن  .فقد كان الظرف مجالاً للتوتر

و

وقان لعة تقاويى تمنشر إليزإنبات صدقها عن وجود فِرَقَ كوماندوس تستهدف

البيتالأبييض أو تضع قتابل نووية فيوول ستريت ٠ قير  3الفيويير سن كسيف 103
على هذه التقارير الاستخباراتية لميروا شيئأ كهذا من قبل وربما لا يفرقون بين ماهو

صادق وما هكواذب  .وبقي فظار ويكان الوطنى 6:0م]غأة ,أدمه 62لا صدعدع ]8لقا

وبرغم ذلك بقينا نحن في البيت الأبيض مُسْتَنْمْرين بسبب الخوف من احتمال قيام طائرات
بالهجوم علينا .

وفي أثناء ذلككله كناتُمَكر بموتانا ونفكر بالرُعب .لقدأدرك كلمنكانفي
بيتالأبيضذاذال ليوملماذا سقطت كر يواد لعغأمنا طعت في ينسلقانيا  .قر
لك الذي
للذييجبقع ذل
نالعما
كلإه
هتما
الموطفجاياءنويج
أنضع
نكتبالتحقيقاتالفدراليقد
نونيل م م
أيلول /سيتمير .ولس أنألا صلينجو أ

لت ا
ييجعتبيوسوف ينا41
زجنت نستالركاروالانتاض ال ل

اروبجرويف
بالسيارةتراقاضاليزو
عندما

انتهى

القداس»ء

ومد

بوي

راوتذترينسمقن وزسي.
ن أمامنا وصَدّحَت موسيقا القَرَب؛ تكيش
النعش م

فت

أمامناوَحْدَهء فثمة أموركثيرةتجعل أسمرء
أعماقي  .ولميكن بكائيعلىهذاالراحل

يحزن ويبكر

لقب عدت هلا علي لل آلمالنقيلم أ افمدوة #يفه لستطوع ا10تملع

؟
تكراره ونخلص العالم من الرعب؟

جهاد
أ كل
وضايا
هذه الق

سي في يوم ماالوقت المناسب للتفك
سوف أجد لنف

الاجانات غن هذه التساؤلات.

واقك حداث الوقت آلان.

الفصل الثانى

ولوج ممُدتَعَذَرٌ فى العالم الإشسلامي

في غفلة عن عيون القالبية اللعظعمى من الاأعريقيين ودوتما السطناء لأغين منفي

بدر
ومية
الحكم ,أخَذْت حركة عال
كمت
تت

وتنمو خلال العقدين المنصرمين .لتمكن

تسعى إلى الترهيب والترويع من أجل الترهيب والترويع» بل كان هدفها السعي لخلق

شبكة من أنظمة حكم تفرض على مواطنيها تَفْسِير القلة القليلة للإسلام .وفي داخل هذه
عنو
يجددم
الحركة يو

لتوسيع حملتهم هذه حتى تكون هيمنتها عالمية .و«الخلافة» التى

يهدفون إلئإنشائها ستكون نوعاً منالحكم الديني المتزمّت بمعناه الحرفي والصارم
والقمعي» الذي يود الى لالأوية ال القرن الرابع عشر .والنهج ايلذسيلكونه في هذا
السبيل نهج سِمّنّه العنف والخوف .

ولكي نفهم سبب اختيار هذهالحركة أمريكا هدفاًلهاولماذا عجزت أمريكا عن
رؤية نتائج أعمالهاء عليناأننستعيد فيذاكرتنا بعض الأحداث التي وَفَعَتَ خلال
النترات الكمسن والعقريهالأكيرة.

فالقصةء والتسلسل التاريخي الذي أَوْصَلَنا إلىماحدث في الحادي عشر من
لهندبتلون أو
كيع
سيتمبر وإلئ الحرب الحالية علئ الإرهاب وعلى العراق» لمتبدأ ف
جورج دبليو بوش» .بل تعود إلى عهد رئيسين سبقاهما وأقفنت الوقسى رو اهب يان

والرئيس جورج بوش الأب
سأبحث أولاً .في هذا الفصل .عونك روئالت:ريكان :»:كانريكان يحمل هاجسا

إرهاق الجيش الأحمر
موجابهة الاتحاد السوقييتي بروح عدوانية» لبيس
الام بهكثيراء ه

فحسبء بل بتوسيع النفوذ العسكري الأمريكي وإدخاله إلئ مناطق جديدة كي يقلب

حسابات موسكو .وأقَندْمَرَت جهوده في دفع الاتحاد السوقييتي نحو حافة الانهيار,
هج الذي
ايدلةنفي
ن .لقد أوجد ريكان معادلات جد
ط في
نيرين
شش كث
اأده
واما
وهذ
أتبعه بالتصدي لأموفسكغوافنيستان والوجود العسكري في منطقة الخليج وتقوية

نياح الجنوبي للسوفييت .كانت هذه التحركات
ليةج ف
اكر
إسرائيل وجعلها قاعدة عس
جميعها صحيحة ذو شك من التاسية الاستراتييجية» لقكفناصيل التعاطى معها خلفتك

مشكلات وانطباعات خاطئة نمتوَكَبْرَتَ مع الأيام .كنت موظفاًحديث العهد .مثدميراً
برتبة دنيا عندما اضطلعت بدور محدود في كل من هذه الأحداث» فكان لاضطلاعي أكبر

طكقة .
نتل
لدةمفي
امتح
وىين رؤيتي لدور الولايات ال
تأثكر ف
ال
فِه عالما متأثراً بتغييرين اثين عظيمي الأهمية
لقد ورث الرئيس رونالد رسيكَانلَعن

9ة» وهما الثورة الإيرانية وغزو السوقييت لأفغانستان» فكان أن أذكيا ناراً
7سن
1ثا9فى
حد
متوقدة في حركة إسلامية راديكالية مُتَطَرفةَ كماجذبا أمريكا لخوض عميق داخلالعالم
الإسلامي  .وبرغم أني كنت في ذلك الحين موظفاًبرتبةصغيرة» غيرأني كنت أشارا
قليلا فيهذين الحدثين  .ولم يكن أحد يظن آنذاك أن هذه التغييرات الكبرى سنة :9791

برغم أهميتها البالغة ستكون الخطوات الأولى التي تتخذها الولايات المتحدة للدخول في
حقبة جديدة تقاتل فيها القوات الأمريكية فى حروب مُتَعَدْدة فى الشرق الأوسط وتتصدى
1
للإرهاب الشرق أوسطي في عقر داره.

التحقت بوزارة الخارجية سنة  9791حين كُلّفت بدراسة موضوع القوة العسكرية
النامية في الاتحاد السوفييتي » وبخاصّة في مجال الأسلحة النووية في مواجهة حلف
الناتو .وقد عملت قبل ذلك في هذين الموضوعين في وزارة الدفاع قرابة خمس سنوات ٠

7ة9
1ية 9سن
ومع نها

كانت الولايات األمَتحودةْققَدمَت كلَّمحادثاتها مموعسكو عن

قىة
نهاطعل
ممام
الأسبليحة الدروية ويدات بتركيز اهت
أسيا .

الخليج والشرق الأوسط وجنوب

أدركت الولايات المتحدة أهمية موارد منطقة الخليج بعد المقاطعة النْقْطِيّة العربية
لأمريكا سنة  .4791وفى سنة  9791أطاحت جماعة إسلامية متطرّفة بنظام حكم في تلك

ولوج مُتَحَتْرٌ في العالم الإشلامى
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المنطقة كانيُعَدّفيذلك الحين أقوى حليفلواشنطن .وفي السئة ذاتهاء وفي يوم عيد
الشيااة

تسيلا

تحرك

الجِيش

الور

السوقييتي

جايو نا باتعا

موطالة لكاب
ج

غازيا

أفغانستان ومحتلا لها.

وكانت وزارة الخارجية» آنذاك وما زالت» .تع
عتمد
ملفي
ها على هيئة كمبنار
موظفي الخدمة الخارجية» وهم خبراء محترفون في الشؤون الدولية والإقليمية قضوا

سنوات طو
حيليةامتنهم الم
مهني
خةتفيلف بلدان العالم .لاكنلمك
شتب
ؤون العسكرية
لا ي
ام
يونصفتب
السياسية فى هذه الوزارة (و
«هو
اكون
سنة  9791برئاسة موظف من الخدمة الخارجية (الديلوماسية) بل كان يرأسه آنذاك ليزلي

الصغير» داخل الوزارة) لم يكن في

كيلب طاعن نزاوه | الذي عمل سابقا كاتباً من كتتاب الأعمدة في صحيفة مو كووله ,تاديس :

اشن قلي فسيا يفي ؛في الوزارة لمعاونته في التعاطي معالأمور والقضايا الفئيةالتي

لم
زم
تر
انرة الدفاع .عاك ال
من عب
ظمن
وده
ودة
اقسع
قيع

العدنيين والععطللين

العسكريين الشباب .وكنتت واحداً من هؤلاء إل جانب عاددل م
زنملاء سيكون لهم شأن
كبير فى الستوانت العشر ينث القادمة» أذكر منهم ارنولد كانتر 6ع 010068 !402الذي صار

فايملا ب
معسداعد الخاص للرئيس للشؤون الدفاعية ثم وكيلا لوزارة الخارجية في عهد
الرئيس بوشن (الأن)؛ وراندي بيرز '5ع/ 68إ 0635الذي اسعسر عتمله فىمجلس الأأمن

القومي في عهود أربعة رؤساء؛ وفرانكلين ميللر »:اذا «ذاءامهء 5الذي تابَّعٌ العمل في
وزارة الدفاع وفي مواقع هامة عشرين سنة ثممساعداً شخصياً للرئيس وبصفته هذه كان

إلى جانبي يوم الحادي عشر منسبتمبر في البيت الأبيض .
وفي أعقاب الصدمتين الناتجتين عن الثورة الإيرانية والغزو السوقييتي لأفغانستان
أَسِْيِدَتٌ مهمة جدينة لمجمرعها عله المؤلفة من الخذلين سكريين سيأسيين » هي
«التركيز على منطقة الخليج ).

ففي هذه المنطقة كانشاه إيران يقدم خدمة عظيمة لأمريكا خلال الحرب الباردة .
ققديتينم أو كلاق اللقط دوف أن يتَأثر بالمقناطعة التْفْطِية العربية  .وعرض ثانيا استخدام

ونيا
قلما
هىا» على
شياء قوة عسكرية حديئة «ممائلة لأ
ثروة إيران الجديدة هإذهن ف
تف

الحدود الجنوبية المتاخمة للاتحاد السوفييتي .وقد كانت أمريكا تنظر خلال الحرب

يا
الى
ضة إ
قارد
الب

السياسة الخارجية من منظار الصراع بين هاتين القوتين» مثلما نفعل الآن

وننظر إلىالمعالنمظمانر الاحرلبإعرلىهاب .وقد باتت الاحرلبإعرلىهاب ال
سذرح
ااهم
لامتتخ
للحرب الباردة .كلت

العالمي مّيداناً لها .وكلتاهما تُهدّدان بدمار مُدُنْئَ

لين الدمارالشامل الفتاكة(غير أنّفاي الحرب الباردة كنانعرفأن عدونايملك
الآلاف المؤلفة من الأسللحة التروية) .وكان خصومنا في الحربين يريدان فرض أسلوب

الحكم وأسلوب الحياةالخاص بكلمنهماعلىكافةالأمَ .م وربما يظن البعض (وبخاصة
أولنك الذين ولدوا بعد سنة  )0791أنناكناتُبالغ في ردود فعلنا لحظر الحرب الباردة:
لكني أقول مؤكداً إن الصراع في ذلك الحين كان صراع وجود قديصعب الآن فهم أعماق

ذاك اتلصَراذعَأّوكحُتىرُه.

لة تَقرِديُهامدنة
س عئلى
ألرد
لرغبعزدو السوقييتي لأفغانستان با
اصغي
شرع فريقنا ال
وزارة الخارجية ومن البيت الأبيضن  .قيللناإن السوقييت يقومون يبناء قاعدة استراتيجية
للطائرات ال
أقافذفغةافنيستان؛ ثجماء السؤال :هتلستطيع القاذفات السوقييتية أن
لكية
امري
تهاجم القوات البحرية الأ
مف
حييط الهندي إذا قامت الولايات المتحدة بقصف
هذه القاعدة قبلأن ينتهي بناؤها وتصبح جاهزة للعمل؟ وكان جوابنا إن مشروع البناء
هذا هو في حقيقة الأمر مشروع تنمية زراعية قدمه الاتحاد السوقييتي على سبيل
المساعدة.

وجاءعنا سؤال آخر .إذا اوفل الاتحاد السوقييتي قوات إلى إيران» هل تستطيع هذه

القوات أن تصل إلئمنطقة الخليجقبلأَ تنُنْزِلالولايات المتحدة قواتهاهناكعلى النحو
الذي فعلته في أوروبا في الحرب العالمية الثانية؟ وكان الجواب؛ أجل» يستطيع

يسوهقيي
ال
زتمأوننا هناك لأننالانملك قوات فىتلك المنطقة» وليس لدينا الخطة

الواقعيةولاالقدرةعلىإرسالقوات إلى الخليج» ولكن السوقييت لايملكون مثلتلك
جقيزء
اقد
الخطة .و
لل
ائقه
ويض
بوك
ال
رينوكقاتفر

الأول من هذاالجواب صدّى لدى قادة الإدارة فيعهدي
لم
ااده «اللأخير ميجالصراب اقلم هس يهأحد .لم يكن

للولايات المتحدة قبل سنة  9791وجود عسكري كبير في المحيط الهندي أو في منطقة

ولو مُتَعَترٌ في العالم الإشلامي
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الخليح .سوى فاعدة بحرية صغيرة في البحرين» كنا قد وافقنا على استلامها عندما خرج

ألبريطانيون:

وهكذا شرعت الولايات المتحدة بحملة مَحُمومة لتطوير قدراتها العسكرية التي
تىلك المنطقة ولإنشاء القواعد التي سَتٌرسل القوات إليها.
تسمع لهابإرسال نوات إل

كيرفب المقاقين بياله النفية:
وقدطَلِبمني أن ألتقي بالمخططين العمكرييج الآ
نو سك أن أجدهم فئ أحد الأقساء الداخلية فى اليقاكوة» لكني وجدتهم  5طرف مدرّج

مطار كثير الضجيج في قاعدة عسكرية في فلوريداء يجلسون داخل عربات مقطورة
محاطة بأسلاك شائكة ويرتدوة ملانس الميدان المموّعة .وسألتهم بالطبع غن سبب
اختيارهم هذا الموقع وارتدائهم هذا الرى .

:نحن قوة المهام المشتركة
 55الجنرال وبرت كتكفوة صماوع م« 608] 1

للانتشار السريع  .وقك أرقت أن يبدو الأمر وكأننا نستطيع الانتشار سريعاً في المنطقة ( .
سألته « :وهل تستطيعون؟)

أجاب مبتسماً« :لاء وهنا يأتيدوركم أيها الزملاء ».لم أكن الوحيد الذي استغرب
وجودهم هناك» بل إن بتعض زملائه العسكريين أيضاً رأوا شيئاً من الغرابة فى وجودهم
خلف أسلاك شائكة وداخل عربة مقطورة في تامبا 2م 0037فأخذوا يشيرون إلئ الجنرال
كتوق ابوب الششعى بالأسلاك الشائكة ».لكن حماسه للعمل واشعويره يأمية المهعة

وصمّتها العاجلة أمران ينتقلان بالعَذُوى .
وسرعان ما ذهبت وبعض زملائي للتفاوض في مصر والبحرين والكويت وعمان

والإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية .وعندما وجدنا أنفسنا غير قادرين على
الحصول على قواعد عسكرية» طلبئنا التوقيع علئ اتفاقيات «حرية الوصول» وحق تعزيز

هنذه الدول أن تكون سبباً للإساءة إلى القوة
المنشآت القائمة .تلرمغب أي دولة م
العظمئ الأخرئ بإعطاء موافقة مكشوفة لتسهيلات عسكرية أمريكية  .غير أنناتوصلنا في
بعض الحالات إلى تفاهم يُتيح لنا إجراء تحسينات في القواعد الجوية وفي المعدات

والذخائر العسكرية الموجودة مسبقاً بصورة سرّيّة» ودون أى ضماتات أو:تأكيدات
للسماح باستخدامها عند وقوع أزمة ما .لكن السعوديين كانوا أكثر ليوئّة» فقد وافقوا على

ب
حال
محبببم ال

اطغ

فى مواجهه جميع الأعداء
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إقامة :تلك المنشآت وتقديم التسهيلات :إنما ستكون القواعد اكبر مما هو ضروري
1

وصس

7

نشأ

الاصطلاح

بعص المسلمين ايت م

المعروف

بأسم

الف راط

فى ! اليتيان
5

والإفراط

و

وجود امار فىبلدالحرية الشر يقي :

ودخلنا أيضاً في مفاوضات مع البريطانيين على منجم فحم مهجورعلى مو
صخري في المحيط الهندي يعرف باسم دييكر كارسيا ( .]086100 31:3لقد طلب مني

لى بصورة مشتركة «رئاسة
نحقتةوأن
ومن نظيري البريطاني المقيم فى لندن فىسنوات لا
ل»جتزلكيرة النائية التى لم نرها قط في حياتنا) .فذقهدبنا سنة  0891إلى
ادية
بل

البريطانيين وسألناهم « :هل نستطيع أن نستخدم جزيرة دييككوارسيا وربما نضيف إليها
شيئاً؟» وسرعان ما صارت هذه الجزيرة الصغيرة قاعدة عسكرية تصلح لانطلافطائرات
من طراز  .8 - 25وباتت مثقلة بمعدات وذخائر حربية حتى لتكاد تغوص في أعماق

وبعد مضى سنه على وفوع هاتين الصدهتين سنة 9791

و لات حادثة لم تكن في

الحسبان جَرّت الولايات المتحدة أكثر فأكثر إلى داخل سياسة المنطقة .فقّد قام صذام
حسين

؛ الرئيمس العراقي الجديد انذاك بشن

هجوم استباقي على إيران فى محاولة للسيطرة

على حقول النفط الإيرانية .وربما يكون الزعيم الإيراني آية الله الخميني اقسدْتَمْرٌ صدام
دنعوته شيعة العراق التي تشكل غالبية السكان إلى الثورة ضده .حاولت واشنطن
حبسي

سات
فيبادئالأمر  #مبدأ العيادبي انلجاتيين لا سسا أن ١ ات لمر

واعتقلت الحكومة الإيرانية الجديدة موظفي السفارة الأمريكية فى طهران

سيدنعةن.
واحتجزتهم لديها مدة تز

اتنف»ي 
نبا
بطرا
لاض
ايرة ال
ثمكان لإيران دإوثر ف

تلك الدولة التي كانت تعدها الولايات المتحدة صديقة ومستقِبّةوحليفة للغرب على

الظرف الشرقي للبحر الأبيض المتوسط  .و.عددما ازدادت -حدّة الاضظرانات .هله'قىسدة
 2كان الرئيس رونالد ريكان في السنة الثانية من عهده رئيساً لأمريكا .رأى ريكان صلة

56

ولو مُتَحَتْرٌ في العالم الإسلامي

بين الأحداث في لبنان والنظام الإيراني المعادي لأمريكاء كما رأ فيها خطراً يُهَدْد
إسراتيل التى أخذ يعدها حليفاً لأمريكاء فأمر بإرسال مشاة البحرية إلى بيروت .وبفعله
هذا سسب حدوث ها يؤسفب له فأعطى الإرهابيين الانطباع بأثيم سعطيضون مهاجمة

الولايات المتحدة ويفلتون من العقاب .

وقد وجه ريكان خطابا تلقزيونيا اختار توقيته مساءً حين يبلغ عدد المشاهدين ذروته

موضحاً أن أحد أسباب دخولنا إلىلبتان هو «النْمْط  ».ولكن لبنان لا يملك نفطا .فجاء

الرة بشن هجمات مدقّرة بالسيارات المُقخخة على تكنات مشاة البحرية إضافة إلى
هجومين على سفارتنا هناك  .وكانت حصيلة الهجوم على مشاة البحرية فقط مصرع 872

امريكيا.

لم تحصل خسارة في الأرواح الأمريكية من عمليات إرهابية بمثل هذه الضخامة
زد

الليبي علىطائرة بانأمريكان  301بعد ست سنوات وفي عهد الرئيس

ق الا لقف 'ا'قانت :هاآتآن الحاذتكان شد فتكا في يهواح الأمر يكية من إرهاب

اوجن نع بساكاعتداءات الحادي عشر مأنيلول  /سيتمبر  .اللعي مال
إرهابي في عهد الرئيس كلنتون يمائل أيامًن هاتينالحادئتين ينتج القرسايا الأأس يكبية
ولم يقم رونالد ريكان» أو الرئيس بوش الأب بأي عمل انتقامي لهدين الهجومين .
امكنأن
مي
ةلبحريةفي بيروتواجه الأمريكيون ولأول مرة
مشا ا
ددميرثكنة
بع ت

يفعله إرهاب الشرق الأوسط ححقيققفةةٌ» كماشاهدوا بأم أعينهم كيف تستطيع حرب أهلية
عن

التعال أو تبي

الم .ي وفي وزارة الخارجية كان فريقنا الذي أنشئ حديثا

للاهتمام بالقضايا العسكرية السياسية الخاصة بالشرقالأوسط يتعرض لضغط شديد لدعم
تنا المحاصرة في بيروت  ..فقد كان ريكان مصمماً على إبقاء الوجود الديلوماسي
سفار
الأمريكي في ذاكالبلدء بعدأن عزم علىعدممهاجمة سورية أو إيران  ..ومن غرفه

كيز
رو ف
مرادي
الاتصال بال

العمليات كنا نتحقق من أوضاع الديلوماسيين الأمريكيين الذين

وت
رحية
بفييضا
لفير
انتقلوا إملنىزل الس
ايررة»

06

يرزه»

5

اسمُّها «اليرزة»”*" .

أتسمعني؟ ما هي أوضاعكهى؟)
الخار جيه »

صل الإنكليزي يزده  60237تصحيماء
ورد أسم الضاحية في الأ

والصواب

ما اثبتناه [ .الناشر] 8

«خارجية» خارجية» هنا يرزة .نحن نتعرض لنيران المدفعيّة من تلة مجاورة » .وقد
وصلنا الصوت متقطعا عآبلراف الأميال« .نحن بحاجة لدعم من نيوجيرسي 2.ليمكن

المقصود من هذه الرسالة أنهم بحاجة لبعض ال
ورسا
طئلنمهنم» بكلان طلباً واضحاً
لنار سكت تلك المدفعية تطلقها بارجة أمريكية تبحر قبالة الشواطئ اللبنانية .فقدٍ أرادت
إدارة الرئيس ريكان أن تردع أية هجمات أخرى وذلك من خلال استعراض العضلات
العسكرية .وما هي إلادقائق معدودة ختى حوّلت المدفعية بعيدة المدى من بقايا الحرب
العالمية الثانية وجهتها نحو الشرق نذأت ترمى قذائفها الى اقيل إن (الواحدة منها بحجم
سيارة فولكسقاق

وجرىن,

)..

الاتضال

تأنية :

تم
ما
«يرزة» يرزة» هزلل

تتلقون نيران المدفعية من تلك التلة؟)

(يا خارجية» هينارزة .لم يعد لتلك التلةوجود».

وبرغم تفوقنا العسكري لمنكنقادرين علىالردبالمثل على ذاك الحماس الديني
لتلك الفئة المدعومة من سورية وإيران .وبدا لبنان سائرأ فيطريق طويل لصراع طائفي

تزداد أعذاد ضحاياه باطراذ :ولم تكن الولايات البعددة دياه للتائير فيه ويعق سالساة
من عمليات التفجير والقصف أسالع اليتس وكات أزاءاة بمقادرة القوات الأمريكة
لبنان .وعرف جميع من في الشرق الأوسط كيف يمكن إخراج هذه القوة الْعَظمئن
وإجبارها على الانسحاب بسهولة ويسرء .وآنّ الولآيات :المتحدة لآ توال تحت تاثبر
نمجاح الذي
لح
ادن
القنادفة التي تلقتها فييتنام  .وبعك سندوانت سيجتعك أبافة ين لا
حقققه الإرهاب في طرد الولايات المتحدة من بيروت» التي كان يستمتع فيها بالملذات

الوفيرة قبلأنهيصبح مسلماً علترماً.
وبناة علئ هذا الواقع من العلاقات المعادية لإيران بدأت الولايات المتحدة تنظر
إلئ الحرب العراقية الإيرانية بمنظار جديد» تلك الحرب التي أدَلّعت عندما غزا صدام
إيران سنة  0891محاولاً الاستفادة من ضعف الحكومة الثورية الجديدة ومن عجزها
حسين
غيار أمريكية الصنع للأسلحة التياشتراها الشاه .وهناك أقاويل
عن الحصول على قطع
جيم إيراد» أملاً أن
ان ك
هحسي
يام
نُفيد أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لصذ
+ب

ولوج متعثز في العالم الإشلامي
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ادر

كر النمطالإيراني المخامإليها إإذاذ أ
استؤلىعلىإقليمخوزستان 0

الإقليم.

وفدل حاولتُ أن د

الخارجية ومن مصادري

 00ولد مسسة عل

الخاصة في الينتاكون وص

الاسترانيجيةم د
ن
اخل وزارة

الببية الأبييض»٠ فلمأجد دليلا واحداء

بل إ م
نا أستطيع 3إن
هجومصدامعلىإي

ران
كان
مفاجأةلواشنطن مثلماكا غ
نزوه

كانت الحرب العراقية الإيرانية منذبدايتهامَأَْقاًللطرفين استحال علىأَيُّمنهما
تحق
يق أي تقدم .والخسائر في تصاعد مستمر على الجانبين  .وقد طلب :من فريقنا الصغير
المعني
بالشؤون العسكرية السياسية أن نضعمشروعاً لعددمنالخيارات يقضي بالحيلولة
ذول انتضيار إيران .أو #نهنا جاء في عشؤان إحدى الدراسات #خيارات لمنع هزيمة
العراق
وقد تم توظيف عدد لابأس به
بهمن هذه الخيارات معمرور الأيام واستمرار
التخرافة.ويرةغس أ العراق الميكن سلينا لأمريتهاء غير أن إدارة الرئيس ريكان قررت

عدم السماح بهزيمة العراق على يدنظام إسلامي متطرف معادٍ لأمريكا فيطهران.

وفي سنة  2891رفعت إدارة الرئيس ريككان اسم العراق من لائحة الدول الراعية

للإرهاب .وعلى هذا النحو صار العراق يستطيع أن يطلب أنواعاًمعينة منقروض ترويج
الصمادرانت التى تذعمها الجكرية اللأمريكية ,وفى سنة  !389دل مبعوث رئاسي إلى
بغداد كبادرة دعم لصدام حسين  .وكان هذا الم
سبعو
َث ق
نبل
وسبع
ات

وزير الدفاع في

إدارة رئيس جمهوري سابق» وكان يحمل رسالة رئاسية إلى العراق .ولم يكن ذلك
المبعرث سوى دونالد رامسفيلد الذى ذهب إلئ بغداد بمهمة تهدف إلئ إنقاذ صدام

حسين منهزيمة محتملة قد تلحق به أمامهجوم إيراني؛ وليس الإطاحة به .بعد تلك
الويازة رابك المعلومات الاستخباراتية الأ  1تتدفق إلى بغداد .وعندما تعد إيران
عدّتها لشن هجوم في قطاع من القطاعات كان العراقيون يعرفون ذلك منخلال ما

فبت
تشاهده الأقمار الصناعية الأمريكية» وعندئذ يقوم صد
ل حس
دين
اهيئ
اّام
عةات

الكثيفة .

وأشتانفت الولايات المتحدة علاقاتها الديلوماسية بتالعراق سنة .4891لكنها 1
ُقُدِم على بيع أسلحة إلئ العراق  .فالذي كان يبيع الأسلحة له هم السعوديو

والمسيريوة» وكاتت :تعصائن أسلسة أمريقية» بل إن بعفى التدايل الى العرآها
البيسونسيو فلكسد ء منالإفراط في التخزين ذهبت إلى صذام حسين؛ وفي هذا خرق فاضح

للقانون الأمريكي .وإني أشك في .أن يكون السعوديون قد طلبوا الإذن من واشنطن»
وأشك أيضاًأن يكون أحدمن داخل إدارةالرئيس ريكانيريدلهذاالإذن أن يصل إليها.

بعد تدفق تلك المعلومات الاستخباراتية على صدام حسين» طَلِب من فريقنا في
وزارة الخارجية تطبيق الخيار الثاني في خطة منع هزيمة العراق» وتحديد المصادر
اضغط
الخاركة للتوريدات العسكرية الإيرانية وممارسة ال
دضان
بلى
لع
لبع

لإيقاف تدفق

الأسلحة .وقدأطلقنا علىهذاالجهدالدبلوماسي الاستخباراتيايلمشترك اسم #عملية
صمود أع0ناة]001 5غ)3عم ) . 0ونكت  88طويلة أنتَبَعآثار فكات الاسام إلئ إيران

ايء
حف
نكية
أمري
وإرسال التعليمات إلئ السفارات الأ

وق
سلى
لع
اقضاء
العقوبات إبنإلجمرتقامءاتها لل

العالم لتهديد الحكومات بفرض

لحة إلئ إيران .وقد
سيع
لاءألب
اسود
ال

تجححت هذه الجهودء قارتقعي الأسعان واتكقشيت كميات الأسلة التى تستطيغ إيران

قبراءها,
ومع حلول سنة  6891توسعت مجالات الحرب العراقية الإيرانية لتشمل هجمات

على ناقلات النّمْط .ولكي يضمن العراق وصول نِفْطِه إل الأسواق استخدم ناقلات يفط
تتيهلتمم بأن تكون هذه الناقلات «محايدة»» قَصَمَّتَ
كويتية مُحايدة .لإكينران ال

الناقلات الكويتية.فعرض الانّحاد السوشييتي إرسال أسطوله الأحمر إلئمنطقة الخليج
لحماية شحنات النفط العراقي .وازداة القلق فى البيت الأبيشن مر اعمال ريفره
الأسطول السوقييتي في مسارات انط فُطْلِبٍمنفريقنافي وزارة الخارجية أن نعطي
البديل الذي يرضي كلامن الكويت والعراق  ..فاقترحناأن ترفعالناقلات الكويتية علماً

غير علمهاء وتغيرأسماءها وتَسجيلها فتصبح سُفُناًأمريكية تخضع لحماية البحرية

الأعرئاقية ,وفي سبيل الدفاع عنالسفن الأمريكية المُحَمْلةبنط صذام حسين نشرت
البحريةالأمريكية قوافل ضخمةمنالسفنالحربيةفي الخليج .وقد عَلّقَت على جدار
غرفتي في وزارة الخارجية خرائط توذضضح أماكن الألغام ومواقع الأععداء على السفن::

ولأول مرة بدأنا بدراسةمايمكنالقيامب إهذا تصعٌدت الأمور وباتت حرباًأمريكيةإيرانية.

اصو
لكانلأمور لم تتصعّد برغم ح
للمبنعض
اننبين
اائ
اوشات من إطلاق قذ
لفجم
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عن
أل سنوتب
هم00

بالعرامن مع هذه الأحداث كانت إذارة الركيس روتالد ريكان تحاول الرد عالى
الخطر القادم من التدخل العسكري

السوقييتي في الشرق الأوسط بتقوية علاقاتها العسكرية

إمسعرائيل .فاقدلكا
منسمن
لّم بهوفزىارة الخارجية قبل تلك الفترةأَنّالولايات
المتحدة لا تستطيع توسيع علاقاتها العسكرية مع الدول العربية وفي الوقت نفسه تعمل

على توسيع هذه العلاقات مع إسرائيل .كانت علاقات الولايات المتتحدة العسكرية مع

إسرائيل في الستينيات والسبعينيات فيحدها الأدنن.صحيح أننا رفعنا مستوى لتوريدات
العسكرية إلئ إسرائيل كثيراً بعد حرب سنة  3791بين العرب وإسرائيل» غير أن

العسكريين علئ الجانبين لا يعرفون بعضهم بعضاً .وقد رأت إدارة الرئيس ريكان أن تغير
هذا الوضع أمام ما تراه من تهديد سوقييتي في شرق المتوسط  .فاقترحت هذه الإدارة
إقامة «تعاون استرا تيجي»" مع إسرائيل  .يعتبر هذا التعاون خطوة نحو التحالف العسكري .

ولكي يوضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ تشككلت مجموعة أمريكية إسرائيلية مشتركة
للتخطيط أطلق عليها اسم المجموعة العسكرية السياسية المشتركة  -مع ]اهم غمأه(

 - 06مداه© 02/غناالاء كنت عضواً فيها في بادئ الأمر ثم رئيساً للجانب الأمريكي»
وقد حاولت من خلال عملي فيهذه المجموعة أن أجد الأدوار التي يمكن أن يقوم بها
المستكريررة الآسرائيليزث فى خمليات مشعركة .مع القارات الأمريكية عند شيرف زب ممع
الاتحاد السوقييتي  .وكان يشاركني في هذا العمل طيار إسرائيلي مقاتل اسمه ديقيد إيفري
 ]010120 |٠7/يعتبر الان يوا استر ليها في شؤون الدفاع .

وفى سنة  1891توافرت للاستخبارات الإسرائيلية معلومات مؤكّدة أن صدّام حسين
زسراء
لومجل
اطلب
يقوم ببناء مفاعل لوزي فى ارتبرااك ليطور صنع قنبلة نووية .ف

الإسرائيلي رأي إيقفريفي هذا الأمر وفيقيامإسرائيل بضربة أسْتباقية لهذاالمفاعل .لم
ينصح بهذا الهجوم برغم قولهإِنَالسلاح الجوي قادر على القيامبهذه الضربة إنما لا
راء
زلس
ومج
أن
ارل
يخلو الأمرمن خطر كبير علىأرواح الطيارين .غي

كان عازماً على

هذا الهجوم .عندئذ أشرف إيقري شخصياً على التخطيط له .وامتدت خدمته فى منصب

في مواجهةه
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واشنطن في ظل وزاءراك متعتدة رمن

جميم
-

مكقلق

الأعداء

الأسؤاتب»:

النقيت إبشري ثانيةٌبعد أن أصعر الكوتكرس قائزة مكافسة الفصل العتصرض ر:
 .7ومع أن هذا القانون يُقصد به جنوب إفريقية وحدها غير أنه يتضمن مادة تحضر

إدارة الرئيس ريككان على التحري عن الدول التي ترسل السلاح إلى جنوب إفريقيا في
خرق فاضحللحظر الذيفرضته الأممالمتحد .ة كماتنصهذه المادة أيضاًعلى أن ترفع
الإدارة إلى الكونكرس نتائج تحرياتها تلك مع إمكانية حظر الولايات المتحدةتكعلاون
سك ري معالدوللالتييتبيّنأنهالا تحترمذلك الحظر .ويبدو أن أحداًفي اله
الخارجية لايريدتطبيق هذه المادةبخاصّة لتوقعهم أن تكشف التحريات أن إسرائيل هي
أكب
ىر مضيلوق للسلاح إلئ نظام أبارثيد ©

.

ول
ثمااكنت
ئب

مساعد وزير المخارجمة

انذاك والأضغر ستأ بين آقرآثى وَأَسْيَدت إليَّ ستوراية اتعايل الوسابوسات الاستخباراتية؛

فقدكُلّفت بهذه المهمة الصعبة للقيام بالتحريات  .زقعيت إلنقل أببسك
ط
وريسفي
إيق

تب
كفي
مست
جل

كيريات  62111ذلك المجمّع المحاط بجدران

ارضلتٌمعدلىير العاملوزارة
ل» وع
يند
ئون ع
اتتاك
ررالب
سْتَبّ
إي يُع
بتيلب الذ
أسط
عالية و
الدفاع كلماأعرفه وكل ماأشكٌ فيهعن التعاون بينإسرائيل وجنوب إفريقيا .لكني لم
أشِرإطلاقاً للتعاون بينهما في مجال الأسلحة النووية» مكتفياً بالحديث عن التطوير
يد
قلى
يع
ددت
المشترك بينهما للصواريخ البالستية بعيدة المدى وللطائرات المقاتلة .وب

علامات الانزعاج» فظننت سبب انزعاجه هذا وجود شاب أمريكي يجلس أمامه ويوجه
ومته
حتكله
لاما
واته
ال

.

حو
نلى
لع
ايثه
وابتدأ ديفيد حد

التالي  :اأنا لا أقول إِنَانفعل هذه الأشياء» تلك

الشائعات التتوي تذكرها .ولكن يجب أن توق لدينا سناعة وقاعية :نمع ل يمكطا أ

نعتمدعلىبلدان أخرى في الدفاععنبلدن .ا والصناعة الدفاعية فى بلدصغير مثل بلدنا
يجب أن تعتمد على التصدير لكي نبقى على قيدالحياة ولكي تبقى التكاليف منخفضة'

لسع  8الببيع السالام اليل السوقييت أو إلى حلفائهمء إطلاقاً .وقد طوّرنا بأنفسنا
ل جيايت الأبلبنة المعظورة :قلدينا مبعسرة تا وسعدرة .رات لنظيية  :.وحن

ولوج مُمَعَتَرٌ في العالم الإشلامي
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لانلنبأيعسلحة إلئ أمريكاء إذ يمنع مقاولو صناعات الدفاع الأمريكيون الينتاكون من
الشراء منّاء ويقولون كذباًإِنَّم ناُطوّره إِنْماهومُسروق منهم  .وسلرو كقننااه منهم» لماذا

لم يستطيعوا هم أن يطوّروا التكنولوجيات التي جعلناها تعمل مثل الطائرات التى تطير
دون طيّاروالقنابل الذكية منالجو إلى الأرض وغيرها'.
/
لقد التقيت الجنرال إيقري لتويء وأعتقد أني رأيت فيه جانباً لمتذكره
الاستخبارات المركزية 1ت4ق©رفى
يرها عنه» وهو أنهطيارٌ مقاتلٌ عنيد .وقلت له« :أيّها

الجنرال» لقد ذهبتٌ أنا إلى جنوب إفريقية» فهل زرتّها أنت؟)
عالت بشيء مانلتردد ( :أجل :أجل :لقد زرتها ».ثم أضاف مايراه مسوغا
لزيارته تلك دون أن يذكر شيئا عن برامج التسليح .قائلا « :توجد هناك جالية يهودية

كبرى ويجب علينا آن,نتأقد مع أنياللافتعرقن لمعاداة السامية> .
لا»
اي
ربشع
نيع و
جر فظ
فقلت( :إِنَ معاداة السامية أم

وقد شهدت في صباي شيئاً

هيوردي :فى السن » وقد رايت عا وصحعة الثاس المعية
بغ
ليك
اوس
من ات بيعناالمعراك ال
ال :الفصل العتصرق
تريا
جكن
وَوايت المقنايقات وسسعت الصفنات والتعوت .ول
قينصل
امةلعل
والأبارئيد هر الشى» نفسه .إنها العدصرية .آتلعاتقد أن حكومة قائ
العنصري ترتكب إثمأ في عملها هذا؟»
كان إيشري ينظر إلى يديه الاثنتين» وعند هذه اللحظة رفع نظره إليّ وقال« :أجل.
أجل  .أعتقد ذلك » .

وفى الأسبوع التالى طلب إيفري للمثول أمام مجلس الوزراء الإسرائيلى» وبعد هذا

الاجتماع أعلنت حكومة إسرائيل أنها تنهي كافة أشكال العلاقات الدفاعية مع جنوب
إفريقيا وتحظر استيراد المواد الدفاعية وتصديرها إليها تطبيقا للحظر الذي فرضته الامم
المتحدة .

غير أن القعاون الآسغر اتيجى بين الولابات المعحية وإسرائيل بدأ بذاية نطيفة :
فقوات الدفاع الإسرائيلية تؤثر العمل وحيدة منذ بداية تشكلها ولم تعمل قط إلئ جانب

وانطلقت المحادثات بطيئة في البداية  .أقتر حيبت القيام بتمرين حربي مضاد

للغراصات  .فكان الجواب« :ولماذا نقبل أن تعثروا غعولاىصاتنا؟»
حسناًء ربما نقوم بتمرين جو جو يشبه التمرين نات م .07فكان الجواب« :لا.
سوف نهزمكم وعندئذ سيغضب طياروكم غضباً شديداً » .عندئذ اقترحت عليهم السماح
للولايات المتحدة وضع تجهيزات عسكرية في إسرائيل كي تستخدمها قواتناعندنشوب
أزمة مع السوفييت  .وكان ردهم« :بكل تأكيد» وعندئذ نستخدمها نحن عند حدوث أزمة
لدينا أيضاً » .لكنا في نهاية المطاف توصلنا إلى بعض الا تفاقيات .

كانزميلي العسكري في هذهالمجموعة أميرال في البحرية الأمريكية .و
افقهشيئافًى
الأميرال جاك داربي لإطرج> ]2اعجز وقد بدا لى في أول الأأهير وكأنهلي

الديلوماسية  .وعندما سُئِلونحن في أول دعوةللعشاء غيررسمية أقيسته فى نل أبيب [آة
كا
إن ق
سدس
ربقل
اهأ
ئنز
يارل؛ أطرقبُرهة ثم أجاب بلكنة جنوبية  :إن هذا يعتمد على
فصدكم من السؤالء .وما إذا كنت داخل الغواصة .تعلمون :أن المرء يستظيم أن ترف

).؛
ةظار
ااذل
لثير
أشي
ص مت
قة م
و ق
ااة ك

وقد اتفقنا في نهاية المطاف على إجراء سلسلة من التمرينات المشتركة أزداد
حجمها مع الأيام .كما اتفقنا علق ويخ خطط حربية أمامإقدام الاتحاد السوقييتى على

التدخل عسكرياً فى المنطقة .أمَا داربي فقد نالحُحظوة كقبيرة لذ العسكريسن

الإسرائيليين؛ وككانت له مدداقات شاقضية :وأصيب فيما بعد رئيساً لسلاح الغواصات
الأمريكية في المحيط الهادئ» وذات يوم وبيئما كان يجري في بيرل هاربر انهار فجا
وتوفى .وفل تولق قوات الدفاع الإسرائيلية نقل أسرته بالطائرة إلئ إسرائيل لحضور

حفل اقتعام حديقة تذكارية ألشقت 'تخليداً له وتحمل اسمّه .في صحراء إسرائيل 40د
/ 121107761/7 101إجا]20

تزايد قلق ديفيد إيشري من احتمال إطلاق صواريخ سوقيتية أو سورية أو عراقية على

إسرائيل .وقد تعاونث معه في وضع اقتراح لَقَِ نجاحاً يقضي بتقديم تمويل أمريكي
لتطوير منظومة دفاعية إسرائيلية مضادة للصواريخ إضافة إلى نشر صواريخ ياتريوت

 101الأمريكية بصفة مؤقتة  .واستطعنا أيضا ونضورة مشتركة أن تُقنع الينتاكون بتقويم

ولوج متعدز في العالم الإسلامى
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وتجربة ماطورته إسرائيل في مجالي المركبة الجوية دون طيّار والقنبلة الذكية
جو
أرض  .بوقاقت الديببة أن اشرق سللام سشناة البسدرية تذلك الم قيةواشدري مالةب فءة
القنبلة الذكية( .بعد بضع سنوات من ذلك التاريخ وحين كنت قريباً من الحدود العراقية
بين صفوف مشاة البحرية» طِرْتٌ في تلك المركبة الجوية دون طيار فوق الجنود
العراقيين) .وكان إيقري فوق ذلك كله المدافع عني أماء مجلس الوزراء الإسرائيلي.
يناقش بنجاح طلباتي الشخصية لكي توافق إسرائيل على المعايير الدولية الخاصة بحظر
انتشار الصواريخ والأسلحة الكيماوية بالبجزاوجية.

(عند اندلاع حرب الخليج الأولى اتَمَفْتْ وإيفري على إقناع حكومتينا للموافقة على
نشر وحدة من صواريخ

باتريوت التابعة للجيش

الأمريكي في إسرائيل .

ولم يسبق أن

أنتشرت قوات أجنبية في إسرائيل قبل ذلكالتاريخ  .وبذلنا جهودنا المشتركة أيضاًلبيع
صواريخ

ياتريوت

لإسرائيل

ولربط كيريات

[مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية]

مع الأقمار

الصناعية الأمريكية للكشف عن إطلاق صواريخ سكود 4كنك 5العراقية على إسرائيل .وبعد
انتهاء الحرب تَرَدّدتَ شا
مئعا
ؤت غ
دة
كير

كان مصدرها الاستخبارات المركزية  410تقول

إن إسرائيل قد باعت بعض صواريخ ياتريوت إلى الصين .وقد ألقئ كثيرون في وزارة
الخارجية اللوم عَلَىَ شخصياً لظنهم أني «كنت قريباً جداًمن الإسرائيليين ».عندئذ اتصل

إيقري بي هاتفياً» قائلاً« :سمعت أنك تُعَانِي بعض المتاعب .فماذا أستطيع أن أفعل؟)
أجبته مازحاً إني أقترح عليهدعوة الولايات المتحدة لإرسبال :فريق تعيش إليد [اسرائيل
لِفِعل”أي شيء وفي أي مكان وكل زمان ليتحقق من أن أيَامنصواريخ باتريوت لم
يقد ولميُعْبّثْ به .

2يدلدأخخ ي
رها

فقد كنت

أعرف إِنَّها فكرة سخيفة :ون إسرائيل لايمكن أن تسمح

منعبيب ا
نئرةسايلك ومره
ةلطنيشي ..قريإيقريلم
يقد انها
لاوج

ددعل
ع
واحي
بأم
تيش ين من
ين
دم
سبب
قدعبنت
ه
وجوه
و
أ إسرابل
لاعتفا

ساس

الي 1
لى
أعداءفي الخارجية وفى الاستخبارات الى
ولكنبعدأنظهر

لقد نشأت علاقتنا العسكرية القوية معإسرائيل في عهد الرئيس ريكان الذي فرض
هذه العلاقة على كل من وزارتي الدفاع والخارجية .وكان هذا القرار عين الصواب من

في مواجهة جميع الأعداء
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الناحيتين العسكرية والمعنوية» بيد أن هذه العلاقة التى تزداد وثوقا مع الأياء 1555
ض العرب ووفرت لهم المسوّغ لتجنيد الإرهاب في عدائهم اميه  .وسارالراتيام
بع

المتحدة وجود عسكري قوي في الشرق الأوسط في أواسط الثمانينيات بوجود حشو
عسكرية متزايدة فى منطقة الخليج ومن خلال برامج التعاون ممعع إسرأئيل»كانمداه
جيئون إل إسرائيل على فترات منتظمة» وكانت الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح
البحرية ي

اىم.
وعل
دية
لئيل
اسرا
الجو أو سلاح البحرية تستخدم القواعد الجوية الإ

وكان رادار

صواريخ الباتريوت يرصد الأجواء باستمرار  .,إوكان للولايات المسحدة خرن عسخري

رسا
هائل فى كل من مصر وعمان والبحرين» والطائرات التابعة لسلاح الحرية الأ
تحوم على مدار الساعة فوق مياه الخليج  .لقد أضعف ريكان الإيرانيين بدعمه وتقويته

عذاء بي  .ونس لعلاقات جديدة ومتينة معإسرائيل وبعض الدول العربية المهمّة
تتيحللقوات المسلحة الأمريكية حريةالتحرك ضد أي تهديدسوقبيتي بالتوغل في البحر

الأبيض المتوسط أو في الخليج .

لكن هذهالخطوات التى اتخذتها إدارة الرئيس ريكان كانت بمجملها دفاعية .أماما
فعلته هذه الإدارةفيأفغانستان فقدكانمُجومياً :وهذا ما جعل تدخل الولايات المتحدة
فى المنطق أكبر .

وفي منتصف الثمانينيات صِرْتُ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاستخبارات؛

ومن موقعي هذاأجريتُ سلسلة منالتحليلات للتكاليف التي يتكبّدها الاتحاد السوثييتي
منحروب بالوكالة يشنهافي السلقادور ونيكاراكوا وأنكولا وموزامبيق وأفغانستان .لم

3كن لديناسوى تقديرات أوليةواستنتاجات عن أثرتلك الحروب على خزينة الكرملين.
زوركم كلك كله تكونت لبيك فناعة َنْهذه التكاليف .حتى فى أدنى حدود التقدير»

تشّكل عِبءً كبيراً على الاقتصاد السوقييتي المتهالك  .وهذابالطبعماكانيأملهالرئيس

ريكان ومدير وكالة الاستخبارات المركزية بل كيْسي ره5ه© ||ذا .فقد كانا يأملان الدخول
تدلفيك الحروب بالوكالة بقلب الطاولة» ومن خلال الزيادة السريعة في
فهيجوم مضا
الإنفاق على شؤوننا الدفاعية تستطيع أمريكا أنتُجبر الكرملين على الردبطريقة ترهق
الاقتصاد السوفييتي .

ة لريكان وك
وكانةت أفغانستان السيكاة الذي وَفْر أفضل فرص ة

ب الاست..ئ.زاف قدرات

.

دملتوجكٌ ف ايلحالاملإإشلامي
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واحتمالها .وعوضا
ً عن استغلاله لحكومة كابول وتأمين المنطقة المحيطة بهذه العاصمة
بعد غزوه للبلاد فيأوزاسثر ستة  9791قرو الجيش الحم سيط سلطته على البلاد بأسرها
"ون

118+

> ١1

سا يي

المقارا #كبيدرا له ول يمكن مُستعدالذلكولي
املكالمعداتوالتدريب الكافيين.وقد

71
ع

أظهر القتال في بدايت
ه ضعف كتائب المجنّدين في الجيش الأحمر كامعباتيت موسكو
لغرقالمحمولة اي وفوات سَيتسناز 7
الدخاصة  .وأدذت تستعين بالطائرات

العم
ودية المدجّجة بالسلاح وبطائرات الدعم الجديدة»؛ وهذا ما ترك آثاراً مدمرة مع حلول
سنه .5891

أمإادارة الرئيس ريكانفلمتفعلشيئاًفي تمويل المقاومة الأفغانيةبرغمكلامها
المعسول في هذا الصدد ..وتابع محللو الحرب الأفغانية من فريقي عَمَلَّهِم المتواصل
يضعون المؤشرات العددية والمعلومات الخ
ابري
لةمعن
عسي
اررك وعن الروح المعنوية
لدئى المقاتلين الأفغان .ومع حل
1ول
9سن
8ة 5بد
يأقوالقون من هبوب الرياح لصالح
.

سخدحمسة
م

كن من
كان رئيسي المباشر ومعلمي الذي أكنّلهالاحترام والتقدير سفيراً» ويلم
ارة
اقد
أولعك الموظفين ال
لامإئدفي

المركزية .اسمه مورتون أبراموفيتز «م]م)/ا

كان يكلثر مبن تلعفين

ورماد

21000313

طم

السيكار  :فتملأ سحب

الدخان

غعرفته.

ع تيلكرات القليلة التي
لبمشظهر
ابتة
السيكار مرعقر هلد الأرظر .لم ياُهظتهرماماً ال
الولاياتالمتح ةدةفي
نفيرل
الكمبوديينيومكا س
ألوف
مثات
ذياة
يأسه .أنقح
ايت ابر

كلهمه
سيبلضفن الأرئن.كانلايهتمبالمظاهر :بل إِنّ
 111لقلاليق بعد
يي

بحو العمل والانجاز.

ابيع قب

||

لعحموق

نض
إن
لي
قل
ت
ا
ال

ل(
يجب أن نفع .
المعركة :ياكار كا بلأخبرنىماذا

بدمقر ناد د م -لعصاطء التىتعجز

طلقات المقاتليد الأفغان عن اختراق

روعها.

بقعا

المحرة.
إسققاط

قالق سواويخ غيذه الطائيرات

الغو

وتحطم

معسك ع
ررات المجاهدين

فقلت له« :يجب علينا أ
ن نزودهم بصواريخ ستَنْكرز ©,5عم؟ القادرة على

هله

الطائرات

فأجاس:

» .

«تبأ! قاية

فكرة جديدة!

لو توافق

وزارة

الدفاع والاستخبارات

المركزية

امناعلى إعطائهم هذهالضوار
:
يخ © وأفبعل ماالبقى من سيكانء برأروقك فادة( .أتريد أن
تفعل شناة؟ 000552

512

أن معمرط

إذهب إلى صلليقاتك

رتشارد بير ل ]6

ولتعنة بإعطائهم صواريخ

منجطع

1

غير الظلام 61

و (

كان رتشارد ييرل آنذاك مساعد وزير الدفاع .وك
اانللاي
خثقأ
ابدا
رً بو
جزار
يةة:
كان يرتاب بها ويعد المسؤولين فيها ذوى نزعة استسلامية وتوفيقية خلال الحرب الباردة.

ذأ أنقر
اة عق
لى

العسكري الذي أطاح بالحكم المدني في تركيا سنة  4891بهدف

تحييد الإدانة والشجب للانقلاب الصادريّن عن وزارة الخارجية .وكانت رسالته

للإنقلابيين" :عاجوا مشكلة عدم الاستقرار ولكن ضعوا خريطة طريقة للعودة إلى الحكم
المدني ».قُتِنَ به الباشوات الأتراك؛ حيث كان الجنرالات الكبار ذوي النجوه الأربع

يعون باشوانت . ..وأحب هو بلادهم وأصرٌعلىالتجوّل فيهاوشراء السجاد والأواني
النحاسية  .وقد كلفتني وزارة الخارجية مرافقته ومراقبّة تصرفاته .لعي

بدب أساييهة

واقتنعت :بمايقوله عن الأهمية الاستراتيجية لتركيا.

وبناءعلى إلحاح أبراموقيتز استفدت من صداقتي معبيرل وطلبت موعداً للقائه.
واجهته برفض البنتاكون إرسال صواريخ ستنكرز إلئ أفغانستان .أنك
بر ذ
الك
ئ
دفي
الأمر :ثم ضغط على زر في جهاز الاتصال الداخلي وسأل أحد مساعديه إن كان ما
صمعة ضيح  :ثم قال" :تا لهم! من الذي قراح عدت قا للاستخبارات المركزية!» ثم

ضغط زرأ آخر في جهاز الاتصال الداخلي وبكل أدب واحترام قال« :هل أستطيع أن 1
كاب م 20للحظة؟»)

وخرج» وتركني وحيدأ في غرفته وغاب فترة طويلة من الزمن حيث نزل من الطابق
الرابع إلى الطابق الثالث ومن 0نحو الجناح  6لمبنى الينتاكون حيث الحجرة الكبيرة
الواسعة

لورهر الدفاع كاسيار

9وا قبس اشير ©8166

. 130530وحين عاد سمعت ممة
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وضيحا بسيظا" :لا يعرف
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ف
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:

ٍ

موامي على .تشبر
صواريخ ستينكرز عند المجاهدي»؟ لكنه اردف قائاا ٠ لد

يوجد جيش أمريكي على أر
ض أفغانستان  ,لذلك يجب على هؤلاء المجاهدين أن يتلق ا
تدريباتهم فى ياكستان » .
ْ

_

ونضغط

مم:
و.]1ة
:
2
ناناي الخارسية والد :فاع ومجلس ال1امن ا ملقومي لنشر هذ'ه الصواريخ

فها.
وضغط من الكونكرس أيضاً تراجعت الاستخبارات المركزية 6م1و4قعن

وأَجريّتَ

التدريبات المطلوبة
وتم تهريب هذا السلاح إلى داخل أفغانستان مع بداية شهر أيلول /
أه

'

5

سيتمبر سنة .6891

-

5

9

٠

ع

وبعل أسابيع معدودة من وصول ده

تعمل على نتبع الاشعة تسب

ع

الصواريخ أأظ

٠

ءءء للطائرات ات

الحمراء وصواري
خ جافلين ملاع/اج[ البريطانية الصنع قبلية

المجاهدون استراتيجة
جديدة وذكية لاستخدام هذين الصنفين من السلاح معاً فى التعاطى

مع
الإجراءات السوافييتية المضادة  .وايتدات عمليات القضاء على طائرات الميغ.

وطائرات 05
ذناء كانت بطيئة في بدايتها ثم ازدادت سرعتها كثيراً .تم إسقاط نحو 072

طائرة سوقييتية ول
ئقرات
املتعطد ت
احل

العمودية في الجو وامتنع ال
اسوق
سيي
دام
تتقعن

الدبابات المحمولة جُوَأْ فابتعد أذاها وتلاشى.
لبقد
ر شنهد
امج العمليات الخفية توس
اعاً
لكبي
رراً
سة
ئفي
اعهد

الثانية لرونالد

زيكان.
تشير الذراسات غير المكترمة إلزن أن الإفاق على هذه البرامج قفز من  53مليون

دولار سنة  2891إلى  006مليون دولار سنة  .7891وباستثناء بعض الحالات فقد كانت
هذه الأموال تنفق على شراء ذخائر ومواد حربية تُقَدّم إلئ المقاتلين الأفغان عن طريق

الاستخبارات الباكستانية» لا سيما أَنْ عناصر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لم يكن

يسمح لهم دخول الأراضي الأفغانية إلا في حالة نادرة جداً .

ولم يكن يؤذن للمحللين العاملين بوزارة الخارجية معرفة تفاصيل برامج الأعمال

الخفيّة تلك .ومنها صواريخ ستنكرز .وكل ما استطاعوا معرفته كان من مراقبة نتائج آثار

هذه الصواريخ في الحرب وما سمعوه من الأفغان أنفسهم  .وفي مطلع سنة  7891أخبرني

هؤلاء أن الوضع آخذ بالتحول لصالح الأفغان .وس
ترع
وانق م
عاوا

أن ينسحب السوقييت

نحو كابول .لكن توقعاتهم هذه لم تتحقق .وفي سنة  »8891قاررلسوقييت

من جميع الأراضي الأفغانية» وهذا ما فَعَلوه في السنة التالية .
يشش

سمتسمده
لم

سد

الانسحاب

لعّد هي

اجهزة

المخايرات

الى ريحية والسعودية وبعض
الأفغانية والاللاف 3
صمء
حى حه

1
5
الجيش

غير

1
الااحمر
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المتطوعب:
ا
ّ
المعروف

سك
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رن
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«الخيرية؟.
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رجال الماع

سككس

ء
تور

زآاخر

علي

4ل

:ع لم يقدموا

كانوا ينطلمو ١

حماعات

لها حساب

٠
صواريخ

تمى*

السيكد 5

منها .فى ياكستان

تب *

سال
0ح

شل

تمحتاج

بلقي
الأماكن

.

ول
ميح
ل
|
ل

تراتهم المقاقلة فوق المعاطق الجدودية إل فى يعض الجالانت النادرة» ويبدو أنهم
العذى] الشبدي اق
أمران انتان

الأمريكية

على محمل

بعد التوقيع على اتفاةفية

الجد

والم يعتدوا

جنيف التي دعت

على تلك الدولة.

إلى انسحاب

السوقبيتية .أولهما؛ وقوع انفجار قنديد عيدا 1ليتاشلل يرق لانت

سريع

وحلردتث
للقوات

نميا البقايرات

الباكسكانية والايريكية لتخزين السلاح المجافقر انلأفغان ولم تُعرف أسباب الاتفجار
الذي هز مدينة رواليندي غعدة ساعانة .:لامر الثاني  .حدث بعد بضعة شهور من ذاك
ص ه
الانفجار الها
روع بع الحاكم العسكرءلىلياكستان حين تحطمت الطائ رة التي كانت
مئل».

ا فى حادث غامض  .راودتني شكوك كثيرة بوجود صلة للمخابرات السوقييتية 0686
بهذين الأمرينء وبحثت ونقبت كثيرا لأجد ما يؤكد شكوكى إلا أنى لم أعقر على أي
دلما 5

رعم أ هله

الشكوة

كاقةة بقمنا عندذى

.

لقد عمت بمصرع الحاكم العسكريالباكستانى حين كنت بأربفقرةاموقيمر على
سطلح حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأ ريكية ١تيودور روزئلت» في وسط المحيط

ن .وبرغم أني
اصم
ذي
آرات
للطائ
اي ا
 .كان دوالأطلسىء أشاهد إقلاع طائرات 5 41
وَضَععَتَ الخوذة المسكرية على ولس نقر ضابط بحرية على الخوذة ليلفت انتباهي وَأشا
بيده كي نتبعه نحن الاثنان إلدئاخل البرج .سيق لقنا «الشلف ووارة الخارسرة قظلب
:عالكما علائرة الآن إلئ قاعدة اتدروز باشرة .يبدو أن
عوذتكما فورا إل واشنطن س

الرئيس الباكستانى قل قبل فى حادث تحط طائ0ر5.
سرر”ت

بو جود

طائرة تقل اي

معن حاملة

الطائرات

هذه.

لكني لم اخف

قلقي من
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الأصيآنب التي جعلت و
زارة الخارجية -ؤ0ظ عودتنا علل جناح السرعة ».فسألت الضابط :
«وماذا تعرف أيقناً عن هذه الحادثة؟»

فأجاب« :أجل؛ :كان السفير الأ
امري
لكيطعل
ائ ت
ئلك
رة

أيضاً ».نظرت إلى

أبرلسفون الرآيى
رشق شاعاء والعسست قله قد القع عينية ساعد هذا اتنا .ققد كان

داك اسه ر ارنولد
إل .رافيل اعامج؟ .٠لامص/م صديقه الحميمء .كما كان أستاذي

ومعلمي .تدرج سريعاً في وزارة الخارجية وأظهر تفهماً جيداً لمنطقتي جنوب اسيا

والقدراةق الأوسط وأصلح كثيراًمن الأخطاءء التي ارتكبها الآخرون في لبنان وغيره من
البلدان .٠ وترغم لبجتائعة الىأمور ككيرةة ومسؤولياته الواسعة فقد كان يجد الوقت الكافي
لتشجيع صغار الموظفين وتزويدهم بالنصح السديدء ولمكافحة ال
اتمي
مض
ليز
ردأة

في

وزارة الخارجية .كان
الجميع يحبونه» وينادونه باسمه الأول «آرني  .؟ اقرف السموانت التي

توالت إثر حادث الطائرة تلك» كا
ينتكثي
سروانءمنلاون»

ونحن نخ
أرج
زممنة لندخل

في أخرى في منطقة الشرق الأوسطء كيف يمكن أن يكونعليهالحاللوأن آرني لم

ياكن
لفطياتلئكرة.

صحيح أن الحكومة الأمريكية لاتفتقر إلى الخبرات» بللديها

كثيرمنهم وعلى مستوى رفيعمنالكفاءة .ولا سيما مايتعلق بالاتحاد السوفييتي» غير أن

أولئك الذين يتاقنو
لنألغرةدو واللغة الفارسية ولهم أث
وركابيشر فنيطن قليلون جداً.
أسقلة #ثير ة جالت بها نفسي  .هلكنا على حق في تسليح الأفغان بصواريخ

ستل ب وشغيريها من صنوف الأسلحة؟ وهل كان سوء تقديرمناأن أشركنا السغوديين في
قدون
عنتعم
ييري
مم العبييالة؟ لم أدر جوانا لياء ولك هناك كث

رب
لهاحفي
اَعنا
كانا من السياسات الخاطئة التي انْب

أن هذين الأسريرة معأ

الباردة» وأنّهِما البذرة التي نمت حركة

«القاعدة» منها.
 67ر أني في شلة الليحكلات  26وأنا أستعيد تلك الأحداث
لرتيسس
ال

رمكلا

الميوقييتي

لم ترتكب

.والسث

خطأ

الى كشيد»:

فى مساعدتها للأفغان

كنا نسعول

جاهدين

في ذاكرتي :أعتقّد أن إدارة

وفي استنزاف

لإنهاء تلك

الحروب

قدراءت

الاتحاد

بالوكالة

ببرهان

ساطع أمام موسكو أن هذه الصراعات قد تكون طريقا ذا اتجاهين .لقد كانت الرهانات
أيّام الحرب الباردة على درجة كبيرة من الخطرء ناهيك عن العون الذي كنا نقدمه لشعب

برج لنعبت:الخؤللالالعّزاة الذين أرادوا تنصيب حكومة عميلة  .أماصواريخ ستنكرز فقد
آر في الفجار بروالينادي  :.واستعدنا ما تبقى منها ٠ بعضها غير
 2معظييا فى الك السرب

ادء
تلهبع
نعما
ااست
صالح لل

صلاحيّة مدخراتها المتفردة في نوعها .لكنّ

أيَا من هذه

الصواريخ لميقع في أيدي الإرهابيين رغمأسنتنكرز قد بات اسماً لكل نوع من
الصوواريخ المضادة

التي تحمل على الأكتاف في وت
للطائرات

أصقاع العالم .

َاإشراك السعودية وغيرها منالأقطار العربية فقدكانعملاصائبا فيهمن
وأَم

ايات المتحدة» أولاء وأثبت لتلك
الستكينة .هابق  :لقدحَقّفٌ الأعباء الامالليةولعن
الحكومات في المقامالثانأيَنأْهدافنامشتركةبرغمالخلاف بينناعلئإسرائي .ل .ولكيق لا
ل إِنْالولايات المتحدةة في عهد الرئيس ريكان قد ارتكبت أربعة أخطاء ما
بلك مرج القو

فتئت تؤثر فينا حتى يومنا هذا .
أولاء إن اعتماد المخابرات المركزية  410على جهاز المخابرات الباكستاني في
فلم العون للأفغان وتسليحهم قد خحجب عنا تطوير علاقات وولاءات مع الأفغان
ت
اسه كان يعبقي أن نستثمرها مقابل مجهود تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.
(وقد ارتكبت المخابرات المركزية غلطة ممائلة في التسعينيات حين عهدت بمهمة قتل بن
لادن وقيادات تنظيم القاعدة لبعض الملعووية الأفغان بذلا عير إرسال رجالها لهذه
المهمة) .

نانا :عتدما أشركت الرلأيات المسحتة الوسعاودلييمنصريين وقيرعه عن العرب

قفتيال السوفييت؛ كانت تهدف إلائ(لأوتطغضرف عن) د«خوال جليعشمرنب؛

تون أو لما سيحل بهم بعدرحيل
يفار
رمع
0ل أفغاتسهاق :وباقسقات ذوقبا اع
ل
كل
السوقييت ...وكان السعوديون أجولممعنوا المتطوّعين» وفي هذا الإطار اعتمد الأمير
ترات » قاد المكتادرات السعرفة :علىرجل منأُسْرَبةَرِيّةجداًتعملفي المقاولات
ة .صل بن الث عنالأخيد
لام
اةدبح
وقيقة الصلة بالعاقلة المالكة .السعووية اسه أس
تركي على تفويض بتجيند المتطؤعين العرب وتدريبهم وتأهياليب عقائديا وتّقلهم إلى
جقم
عىاتهم»؛ وكان لكثير
منا
أفغانستان  .لكن معظم هؤلاء المتطوّعين كانوا من ال
تينم ف
منهم صلات مع جماعة الإخوان المسلمين الأصولية التي شَكَلّت خطراً على مصر

 95بدي افدلا القراة الثريخ أراكوا ضيب عكرنة عسيلة .آنا صواريخ ستذكرز فور
دمر معظمها
في تلك الحرب أاونففيجار روالبندي .واسْتَعَدنا ماتبقى منها .بعضها غر

صالح للاستعمال بعد انتهاء صلاحيّة مدخراتها المتفردة في نوعها .لكنٌ أبَأمن هز,
الصواريخ لم يقع في أيدي الإرهابيين رغم أن ستتكوق قد يات سما لكل نوع من

الصواريخ المضادة للطائرات التى تحمل على الأكتاف في جميع أصقاع العالم .

وما إشراك السعودية واغير
لها
أقمنطار العربية فقدكانعملاًصائباًفيهمن

اليحكم
كةفما
ى» لقد حَقْفٌ الأعباء الامالليةولعنايات المتحدة؛ أولاً» وأثنت لتلك

الحكومات في المقامالثانيأن أهدافنامشتركةبرغمالخلاف بيننا علئإسرائيل .ولكن لا

بد من القول إِنْ الولايات المتحدةفى عهند الرئيس :ريكاق قد ازنكبف أريعة الخطاء من

فتئت تؤثر فينا حتى يومنا هذا .

أولا؛ إن اعتماد المخابرات المركزية  ©81على جهاز المخابرات الباكستاني في
نقديم العون للأفغان وتسليحهم قد خجب عنا تطوير علاقات وولاءاث مع الأفغان
أنفسهم كانينبغي أن نستثمرها مقابل مج
تهو
كد ت
لبل
فغته عدة مل
ايا
لرا
دتوم
لنارات.

(وقد ارتكبت المخابرات المركزية غلطة مماثلة في التسعينيات حين عهدت بمهمة قتل بن

لادن وقيادات تنظيم القاعدة لبعض المأجورين الأفغان بدلاً منإرسال رجالها لهذه
العيمة .

 1عندماأشركت الولايات المتحدة السعوديين والمصريين وغيرهم منالعرب

قفتيال السوقييت» كانت تهدف إلى (أ
او ت
لغض
طرف عن) دخ
«ول
اج
ليش
عمرنب'
إلئ أفغانستان وياكستان دونما اع
يتبا
كرولمننون أو لما سيحلٌ بهم بعدرحيل
السوقييت .وكان السعوديون أجولممعنوا المتطوّعين؛ وفي هذا الإطار اعتمد الأمير
تركي +اقاتد المضابرات السعودية٠ على رجل منأَسْرّةنَريّةجداًتعملفي المقاولات

وثيقة الصل
ة بالعائلة المالكة السعودية اسمه أسامة بن لادن .حصل بن لادن من الأمير
تر
تكي
فعل
وىيض بتجيند المتطؤعين العرب وتدريبهم وتأهيلهم عقائدياً ونّقلهم إلى
أفغان
ستان  ..لكنمعظم هؤلاء المتطوّعين كانوامنالناقمين في مجتمعاتهم» وكانلكثير
منه
م صلات مع جماعة الإخوان المسلمين الأصولية التي شَكلْت خَطْراً على مصر

دلوج مْتَعَتدٌ في العالم الإشلامي
و سسموار به .

, 5أصبح ال
لقسم الأكبر من

القاعدة التى نصم مجموعات

هو لاء المتطوعين

16

التنظيم المعروف

اللان بأسم شبحة

إرهابية قامت بحملاتها في مصر والجزائر وعيرها من

البلدان.

ثالث قامت الولايات المتحدة بسحب أرصدتها ومواردها مسرعة في أعقتالب .بعزبمنة
المبو فبييت» وهذاماتركنادون تأثيرأوفَهُملماحدث بعدذلك  .كانت ترغب في تخفيف

وَعطاة العبء ال
سأفغ
ياني
اع
سلى
تها الخارجية وميزانية الاستخبارات وبذلك تركت ذلك
البلد يواجه مصيره وحيدأ( .
لوف
اي و
حقت
قء وب
لعد
أ افحتغلال
انا
نستان سنة .1002
حاولنا أن نستعيد ذلك النفوذ بشمنزهيد)  .وعد الاتسابه السوقيقي تمكقت القفكات

الأقغانية ااستتعلفة سن ارهد ٠ علىالنظامالعميل للسوقيبت؛ ثم انقلبت علئبعضها
ع
اضا
لعكل
لزا
اتصمة كابول ها قوت عمد الكرى بيه تلك الرن الأعلية
وتدفقت جم
اوع
لض
لخم
اةجمن
ئين إلئ ياكستان إضافة إل
ائلتل
جكموع التي فرّت إليها
أيام الحرب ال
اطوليلة
سوضد
قييت .وهنا استخدمت المخابرات الباكستانية التى دعمناها
في أفغانستان قُوّتها ونفوذها لفرض النظام وإنهاء حالة الفوضى مستعينة بِفْئةدينية جديدة
ه
حيركة طالبان؛ وسّهل الياكستانيون لهذه الفئة استخدام المتطوّعين العرب الذين قاتلوا

فايلحرب الأفغانية وأ
اقص
لد ب
قهمت
انظ
عيمدة للصقتا
فلهفي
ا.
رابعاً .لم تُقَدْم الولايات المتحدة أيٍّعون لياكستان للتعاطي مع الآثار السلبية على
مجت
خمعه
لافالت
هى خ
الفها ذلك الخليط ملنايين اللاجئين الأفغان والعرب الأثرياء المتطرفين

الذين جاؤوا وأقاموا فيها .بملإسنهاا ق
عطع
دتاتها لياكستان بسبب قلقها المتزايد من
برنامجها النووي .وبالطبع ليُمجِدٍ فطع المساعدات نفعاء فالبرنامج يلتموققف» .وازدادت
القناعة أَهنْذا البلد الذي يعمل على تطوير أسلحته النووية ظل دون استقرار سياسي.

ومهدداً بالوقوع فريسة في أيدي الجماعات الدينية المتعصبة .

غير أنّ هذه الحرب الأفغانية غيّرَت أشياء كثيرة جد
ااً
لفجييش الأحمر وفي
الاتحاد السوقييتي عموماً .فماأن وَضْعت الحرب أوزارها وعاد الجتود إل بلادهم حتى
تهاوت

ثقة ||لمواطن

العادي بالحزب

الشيوعي

التغيرات فى.
في الاتيحاد السوفييتي وححجله  .بل ا

وتدهور مستوى

ا

المعيشة

أيضاأ في افقانيعاة .

.

ولم تكن تلك

غادر آخر جندي سوقييتي أر
ضن أفغانستان فى شهر شباط  /فبراير سنة  9891أى

ب
عد انقضاء شهر واحد فقط من عهد إدارة الرئيس الجديد جورج بوش الأس ؛ .ألممقط

الحكومة العميلة لمو
سكو .إثر ذلك ظهر في أفغانستان هيكل جديدة للقوة٠. وظهر

لاعبون جدد همرؤساء القبائل الذين قادوا القوى المحاربة وضباط المخابرات العسكرية

الباكسقائية الذين نقلوا إل
يهم الأسفنة الأمريكة والمتطوعين العرب الذين جاؤوا إلئ البلاد
محسلية الأموال بوالش أن

جلس هؤلاء
جميعاً في كابول وقندهار وجلال أباد يفكرون بمايجري داخل
الاتحاد السوفييتى فاىلتألك
ثناء .وكان من بينهم أسامة بن لادن السعودى وخالد شيخ
محمدالباكستانيوشخص إندونيسي يُدعئحتبليوآخروفل ن
مكن نعرفهم انذاك ٠ كان
الاتحاة السوقثيتيقبىتيقد بدأي
تفكك ويتحلل في أعقاب الهزيمة التي لحقت به في أفغانستان
(اعتقد العرب أن تفككه
هذاكانبسبب تلك الهزيمة) ٠. وهل .عشي الأنقان يعفر
المقاتلين :يفكرون نما يسكن
أن ولعله المال واللقران وشيء من السلاح الجيد .بهذه
الأشياء يستظيم المرء أن يطي
ح بحكومة كافرة .بل والأهم من ذلك» .يستتطيع أن يدم قوة
عظميل .وفقد
علوا ذلك عينئه  .كان ذلك في سنة .0991

الفصل الثالث

مهمة لمتكتمل ونتائج لمتكن في الحُسْبان
حدثني ستيف سايمون 00

© 6]5/دات يوم .وهو رئيس فريق الشؤون العسكرية

السياسية في وزارة الخارجية حينئذٍء قائلاً إنَّتشارلي ألن «والى 11ه© غاضب جداً

و«من الأفضل أن تتحدث إليه فإنّهيعتقد أَنَّالعراق سيفعلها» .

أقية إل منعي مساعة وزيز القارسية للشورة السكرية السيامية في مطل سنة
 +0وقد أغضب هذا كثيرين من موظفي وزارة الخارجية الذين يعتقدون أَنَّهذا
المنصبء وغيره من المناصب التى .ملكت شواغرها بخبراء من موظفي اللخدمة المدنية:

علهتمهم .
اراً
جبقمىجك
وبلأنت
يج
خاًل
امع
دآن
أما تشارلي ألنفقد كانمحبوباً وغير محبوب في

اه
ساًوعلى
المرقكرية , 86وللسبب :نقسه كانداكم

وكالة الاستخبارات

كاالنبطووقه شارك بهوماً فى

برامج بالغة الأهمية» استطاع بصعوبة كبرى أن يتفادئ فصله من العمل بسبب رحلة سرية
قام بهاء وها عنه وبئناء على طلب بل ماكفارلين عصضخامو]ةءك/ةا لاق

إل طهران باءت

بالمشل .وهو الآن ضابظط الونذار القومي  1200162 821032/11 110ومن موقعه هذا

عارض الرأيالاسلائادسفتيخبارات المركزية التيكانت تُجمع علىأنَّالعراق يمارس
تيه
فرعالذ
رتقري
سياسة التخويف ضد الكويت بغية التأثير في أسعار النّمط .وال

وكالة

الاستخبارات المركزية إلئ البيت الأبيض قال إِنَّأحداً لا يُفكر في خوض حرب ودرجات

الحرارة تزيد عن  801درجات فهرنهايت ( 24درجة مغوية)  .فقند كان الوقت أواخر شهر
تموز  /يوليو سبئة .0991

ونَحَدَنْتُ إلى تشارلي ألنعلى الهاتف الآمن ٠وقلت له بلهجة قد يَتَبَرّمِ منها« :ما
الذى يدعوك
درجات؟؟

للاعتقاد

أن العراق جاة.

ليست درجات

الحرارة هناك تزيد عن ])850

وكنت أدرك جيداً أَنَم
ّجرّد ذكر
ماقالتهالاستخبارات

المركزية سيفجّر غضه.

فقال وهو في سَّوْرَة غضب« :لا تصدق هؤلاء .فيهمللحنظوا شيئاً حتى لو
عانت الدبابات العراقية منطراز27-1

قدوصلت إلىمواقف سياراتهم /( .

سأليّه  : :اهلأنتجاد فيماتقول؟لماذاتعتقدأَناَلّعراقيين علىوشك

القيامبعمل

ما؟ أليس عملهم هذا مجرّد محاولة لإخافة الكويت؟»
وكان جوابه كلمة واحدة« :خداع ».
فقلت:

«أتعني أَنّهِميعملون من وراء ستار تلك الخديعة؟ ومحاولاتهم إسكات

جميع اتصالاتهم اللاسلكية من وحداتهم» وإخفاء مواقعهم وتحركاتهم؟ أتقصد أنَّ أحداً

يلقآوع بهذه الأعمال إ كان يقتصد اإنحافة الكدرن4 .
جلاب وقد أدرك أنه أقنعنى ( :القد عرفت القصد )» .

المديكة الأ سكاووكروفت ا
الأمن المَومي .

بكر 128

حب

الم سد  08ذهيا لاجتماع مجلس

وإيكلبركر اعم 6نااعا ]82في وزارة الخارجية

.٠ من مييق لتو

الاجتماع؟) وبرغم  3درجة الحرارة فى عاصمة بلادنا لم تصل إلىن  801درجات (24

درجة مئوية) غير أنَّالأجواء توحي بذلك الحرٌ الشديد» فغ
اادلر م
أععظمضاء القياديين
المدينة .

رس الاجتماع الذيعُتِدفي وقت متأخّرمن عصر ذلك اليومبوبكيميت 008
 61011وكيل الوزارة .كنا ثلاثة فقط نأخذ أمرالعراق على محمل الجد؛ قمسة نفسة
وومتشازد

هاس 5

]

عنقطء  1من ميجلس

الأمن القومي.

فاك

 0وك كير 6اع) »| ]10

نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية فقد قال :يستحيل أن يُقْدِم العراق على غزو
الكويت» .وشاركه الرَّأي الأميرال ديف جرميا 210|١اع1ع[ ع ) ]1320وآأقضا اقتراحي بعدم

مغادرة القوات الأمريكية التى كانت علئ وشك الرحيل عن المنطقة بعد أنتهاء تمريناتها.
أمَاقسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية فقد تلقّى تقريراً منسفيرتنا إيريل كلاسبي

مهمةلمتكتيل ونتائج لمتكنفي الحُسُبان
 6000امم نؤكدفيه تطمينئات

مير”
ملا حس

56

لها .وآنتهى الأ فماع ديث اين وكأَنَّ

أي سيف مر 9
ف #900تفصفي تلنمجلس باد
ير
ثم
أنضعٌ !إلينا جون تريتاك  12101صطور أحد كبار السعللية السِياسهيرة العسكريين في
نسيقر

وزارة الخارجية يومئذ ..شرحت لهما ما جرى في الاجتماع ورثينا حال البيروقراطية.
وبينما كنا نملأالأقداح ثانية رن جرس الهاتف  .رد عليه جون .ثم التفت إلىّ قائلا :
«عليك أن تعود  ..لجنة المندوبين ستجتمع ثانية ( .

فكان ردّي لهسؤالاً يحمل معاني الأسئ والحزن« :لماذا؟ أمن أجل أن نتفق جميعاً
على عدم فعل شيء؟)

هرؤأسه .ونيظي قليلابؤقال 901 :يبدوأن الدابات العراقة ظرا
ونع
صق
لدت
نعلاإلىمكان وقوف السيارات . . .افليسفارة ال
ليككيةوفي
اأمر
يت).
وعاه الكبار [نبل بالطو  .كان الرئيس بوش في حيرة في أده لا يدرى كيف
يجب أن يكوك الرد الأمريكي  .وكان صديقه الصدوق المسؤول عن السياسة الخارجية

الوزير جيم بيكر 00 6138:أل ووزير دفاعه دِك تشيني يمانعان القيام بأي عمل  .غيرأَنَّ
ب
لقد
قراق
مسككنار الع القومي برنت سكاوكروفت ] 60668 06/0065رأى أن الع

الممادلة الام اتييجية ولأ وضوز السماع لهذا العبئف أن يشكير .وغل هذا البسر يجان
ظرسق تاشر :عطاءغ) 31غع:دع 8:301رئيسة الوزراء البريطانية .وكان 6-5 5
راقع هونا

الأخيرين أَنَّالطريق قدبات سالكاً دون عوائق بين الوحدات المتقدمة من الجيش العراقي
م شر
مفى
لية
اعود
وحقول الفط الس
لقكة

 .وإن حَدَتٌ ذلك وتقدّمت وحدات الجيش

م ..وعسدقد
اأكلبرععانيَلقْظ
العراقي نحو هذا اليف فسوف تسيطر جغداة غلين الجوء ال
يستطيع العراقيون أنيُملوا مايريدون على أمريكا :

وقرر بوش وفريقه على مضض وجوب الدفاع عن آبار النُفط السعودي» وبالسرعة

الممكنة دون تأخير وكانوا بحاجة إلئ موافقة سعودية للقيام بالانتشار الدفاعي» برغم
وجود بعض من في الينتاكون في البيت الأبيض ممن يعتقدون بوجوب حماية التّفط

وأوتلت مهمة إفناع العاهل السعودى بقبول القوات الأمر يكمة الوا وزير ال فاع وله

تنشيني الذي قام على الفور بتشكيل فريق ضمٌ وكيل وزارة الدفاع يول وولفوقفييتز آناجم
7

ونورمان شوارتزكويف ]2 202لنادا1310 5ل امر القيادة الوسطيل وساندى

تشارلز د5عامهط) لإللمجح 5من مجلس الأمن القومي .وأنا الذى كت انذاك ماءد د

الخارجية للشؤون العسكرية السياسية .

كنا طائرة قديمة الطراز حطت في جزر الأزور  50:021في المحيط الأطلسى
لليروه بالوقود .خرجنا في هذه الأثناء في نزهة بالسيّارة قادتنا إلى قمّة التل حيث نستطيع
مشاهدة منظر هذه الجزيرة فايلليل  .فياذللك :أحاديت :وؤنة مشعوارتزكويف الذي لم

يكن معروفاً كثيراً في واشنطن» فالقيادة الوسطئ التي يرأسها حي في مَؤْضع شبه معزول
قرب مدلينة تاميا  )20031والأقل أهمية فى تسلسل القيادات الكبرى  .تعرفت إليه في
لم
وقفت سا
ابق
سننة

حين زُرْت مقر قيادته فى الثاني وأحبييت اليهاز الضخمة بزى

الجنرال .كننناظر إلئ الأضواء المتلألئة فيتلك الجزيرة حينسألني رأيي عأمًَناَوْقُم من
هة ب
بب ع
رحلتنا هذه .وانطفأت الأنوار بصورة مف
رسب
اطل
كاجئ
ئي.

فأجاب تبي ! ١نأمل

أن تكون نهايتها أبفضدلامينتها  .؛
كان الليل قدأرخئ سُدولّه حين حطت بناالطائرة فيمطار جدة التي كانت الرطوبة

فيها عالية .وانتقلنا مباشرة إلى القصر الملكي .وفي صالة الاستقبال الضخمة المستطيلة
جلس الملك عند دأبها وجلس الأمراء السعوديون قبالتنا .والمعتاد أن يحضر عذدد كبير

املنأمراء السعوذيين أجتماعاً يُعقدفيوقت مُتَأْخر من الليلفيجدة وفى أواخر شهر
أن أ اعسطلين :

وكما اتفقنا ونحن في الطائرة» ابتدأ الحديث دِك تشيني بقوله إِنّنانعتقد أن
المملكة مهددة بيخطر داهم وقد تواصل القوات العراقية هيدا مانلكويت نحو
الجنوب وتسيطر على حقول التفط السعودي .ولا يوجد ما يمنعها .ثم أغطن الحديث

إلئ وار زكويف الذي جاء بمنصة وضع عليها خرائط وصوراً التقطتها الأقمار

المناعية .درن لسري تجربة لهذا العرض ونحن في الطائرة أاحصسة :بخشية آلا يكون

هذا العرض مُقْنِعاً .وعندما سَمِعْنُّهِ ثانية لم تفارقنيى خشيتي هذه.للديسينا دليل
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سيفعل ذلك عاجلاً أمآجلا .
وأنهئنشيني حديثههذاواعداأَناّلقواتالأمريكيةسَتَأيللدفاععن المملكة

فقطء مُؤكداً أن الرئيس بوش يرغب في أن نؤكّد للملك وعد الرئيس الشخصي أن
القوات :الأمريكييةه سوف تغادر البلاد حالما يزول الخطر عنها وسياقما ياس السلاق

بمغادرتها .

التفت الملك إلئ أَشِّائه طالباً أن يتسمع آراءهم» وبحضورنا وأمام أعيّننا .وسمعنا

ألأ
جَدّلاًكبيراًيدور حولفكرة قدوم قوات أمريكية إلئالمملكة .فاقدلقا
محرداء
بالعربيّة» وقد ترجمت همسا من المترجم الذي يُرافِقنا« :لن يُغادروا ».وقال آخر« :هذا
مخالف لمبادئ القرآن ».وبدا الجدال والحجج التي تقال تنحو منحى مضاداً لنا .وفي

هذه الأثناء عَلِمْناأنَّالملك قدتلقّى تقريراً يُفيدأَنَّوحدة من وحدات الحرس الوطني
السعودي شاهدت قرب الحدود قوة من الجيش العراقي ربما قدعبرت الحدود التيتفتقر

إلى العلامات الواضحة .ولعلّها يُواصِل تَقُدَمها .وأبفدأراد الفريق المرافق لتشيني يسألون
إن كنا سنقضي الليل هناك .

كان يجلس إلى جائب الملك ويترجم لهمانقوله بالإنكليزيّة السفير السعودي فى

واشنطن ابن أيه الأمير بندز..وقد وصل إلئ السعودية بطائرته الخاصة قبل وصولتا

بسآعات معدودة  .كانأثيراًلدمالملك ومحبوباًفي المجتمع المخملي بواشنطن؛ 7
ورات الأمريكية وحاول إقُناع الملك بذلك قبلأجتماعنا معه.ا.لكرخ التوترأفى
قنش
لً ل
ايدا
مؤ
هذه الصالة كانفي أَشَّدَّه؛ جدل طويل فيمابين الأمريكيين أنفسهم في جانب من
الصالة» وجدل طويل بين الأمراءالسعوذيين على الجائب الآخر تفصل بينهما مسافة تقدر

بأربعين قدماً .ألَكينَاْ من الجانبين لا يعرف ما الذي سيقوله الملك؛» معأن الجميع

يعرفونأَنَّكلمتهالتيسيقولها ستكون لهاآثارهائلة فيالسنوات المقبلة .
فىأسقدار انحو اليعين وان ظلهرة للأشقائه رنظر ساشرة قى ونيدتفيتي قال # 1أنا
أق بالرئيس بوش .قل لهالترسل سيشده كرسل عيشه بعل مالديف وبالسرعة الممكة”
لقد قيلت وعد أنّهذه القوات سوف تغادر عندما ينتهي هذا الوضع  ».وأخذ يتكلم

في مواجهة جميع الأعداء
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و يجيه نستمع لما يقوله عما فعله هو والعاكك المالكة في سبيل بناء مملكة وسط الصحراء
هذه القبائل لبدويةالمتخأفة أمّةعصرية وعرو ال 4يرضئ أبداًأن يأتي صدًاء
جاعلا من

سقييين"؛ السيرق منه هذه االأيرة العصرية وينهب ما بئأه .

نا نستعد لمغادرة القصر دعانا تشيني لاجتماع عاجل وسريع  .فوقفنا نحن
وبينما ك

الأمريكبين جميعاً فى حلقة متراصة في الرّدعة خارج حبالة الاستقيال واستمعتا لمايقوله:
البيسب عليهكمجميعاً أن تحرصوا علئعدم إظهار تعابيروجوهكم حين تخرجون من هذا

القصر .فالكاميرات خارج الأبواب سوف تلتقط صور وجوهكم لتتعرف إلئ قرار الملك.
ل
ولى
قء ع
حتيلا
ردع للاس
س فق
يمون
فلا تدعوا صدَّام حسين يعرف شيئاً .فإنظنَّأنناقاد
النفط قبل أن نصل إليها ».وعندما فْتِحَت الأبواب وخرجنا كانت الرطوبة الجوية من
ها
غعاشناما
القددة بمكان حتى أننظاراتنا سر

بخار الرطوبة» واندفعنا إلى سياراتنا ونحن

انجة
لارنظعانرة» وبلمحنك
ابخ
تمسح أثر ال

لية
ااف
لإخفاء تعابير وجوهناء بحلكن

املناضطراب .

وغادر الأمراء السعوديون من باب آخر ولعلَّ بعضهم كان يفكر ببديل للأمريكيين.
واللر .ودون أن ندري في ذلك الحين ٠ .كانذلك الشخص السعودي الذي جئّدالعرب
للقتال عند السوفييت أكتاء الحرب الأفغانية لساطة جه لادن» قد اتَصّل بالأمير اترقي
رئيس الاستخبارات السعودية .

ن مُتتضيرا إلئ السعودية سنة  9891بعد انتهاء الحرب الأفغانية  .يقال
ذين
ااة
لد غع
قق
إن الأمبرتركي قد طلبمنهأنينظّممقاومةأصولية تقومعلىأساس الدينضد النظام
من
اشيو
لعييفي
ال

الجنوبي (وقك تبيخ أن الاتصالات التي أجراها بن لادن داخل اليمن

في ذلك الحين كانت ذات قيمة كبرى لتنظيم القاعدة فيمابعد) .كما أنَّبن لادن قد أبقى
عفن المقافلين االلعرأبقكاتبيق منظميق تحت أمره ..وضعدما انعدل صداع تحسين الكزيت
عرض على العاهل السعودي استخدامهم للدفاع عن السعودية وطرد صدَّام من الكويت٠
ولعل بن لادن قد أبلغ بقرار الملك بعد مغادرتنا .

ها.
عم
مدّق
سم يص
غيرأَنَّالمساعدة التى عرض تقديمها لنتلزم .ول

فقد كان يرى

رمين
حضم
اتي
لت
إلئ هذه المملكة ال

الشريفين ضة

منين
ؤير
أن السماح بادخلولم غ
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معتقدات .الوهابيينة .روجو أعداة ها
ائللةجمننود الأمريكيين مُخالف لتعاليم الإسلام:
هكذا كانرأيذاك الشخ
ص الذي ينتمي لأسرة تُعدُمن أكبرشركات المقاوءلاات فى
المملكة .إندَخْل هؤ
لاء الجنود فلن يغادروا .وتوكس قيقة من أن يرن الملاك .قد

أنقاب نتطا م
ذ :٠ لكنّه لم يقطع صلاته بالنظام السعودي ..وواصل عمله في تحويل
التنظيم
من

الذ
ي سس باسم «مكتب خدمات أفغانستان)» إل شبكة تضم المحاربين العائدين

الخرت

الأفغانية في الجزائر والشيشيان

والبوسنة و مصر والعليبين .

وعاد تشيني إلئ قصر الضيافة حيث أراد أن يبلغ الرئيس بما حدث .واجَه بعض

الموظفين في الوفدالمرافق شيئاًمن المصاعب في تركيب خط اتصالهاتفيآمنمع
البيتك الأبيضن» ووجدوا أن هذا الخط غير متوافق مع تلك الوحدة الهاتفية الموجودة فى
المكتب البيضوي .٠ يبال راجيا لع تالاه فجاء النبأإلىمساعد تشيني العسكري

أن ال
ارئي
جستفي
ماع ت.وئّرت أعصاب تشيني منهذاالتأخير :وبدا أث
ورذ
جلك
هء
هفي
ولعلا تقل بير الشهر غاضمبا وهو يرل أخرجوه من ذاك الاجتماع» فريّما ندخل

الحرب .١

أيعثطى
كان شوارتزكويف أفضل حظاً .استطاع الاتصال بقاعدته تفايمياء ح
أواهره « :كنوقوا على أت الاسععداة لكي ترتقع فى الجو الوحيدة المجرقلة  28وكذلك
المقاتلات التكتيكية  )» .ويبدو أنهسبل عن عدد المقاتلاات» فأجاب  :كما هو موجود في

حىها
شىرجر
الخطة ».والخطة الت

باسو

ااانا على سطع الطاوزة نقمي

باستخدام مئات الطائرات .ولم يكن واضحاً آنذاك أين ستكون قاعدتهاء ول" كيف

اقنسجام في عملها.
سايتلحق
اىهرة
لىقإل
اين
كانالسعوديؤق يرغبون أن تُشْركمعنادولاعربية أخرى ف.سافر تش

لإقناجالرئيس المصري حسنيميارك بإرسالججتردهإلنالمملكة».وشعيت معوولقوقيةز
إللىئالبحرين وأبوظبي وصلالة للحصول على موافقات تلك الدول الخليجية الصغيرة
على استعمال الظائرات الأمريكية لقواعدها الجوية .وفي الإمارات العربية المتحدة
ملكامرات العى تشكل الدولة
لءإ قذ
اسا
اد إذ كان الأمرله السبطة رؤ
عًتغير
مظرا
شاهدنا من
الالبجادية ببطلسوة هنابقيادة ريس القولة الشيع زأيك . .لقدتوقّعوا أن نظطلب منهم السماح
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موقاننات الوهابيييةة ورسوة أعداد ها
ائللةجمننود الأمريكيين مُخالف لتعاليم الإسلام:
هكذا ك
انرأيذاك الشخص الذي ينتميلأسرة تُعدُمن أكبرشركات المقاولات فى

الميتكة :إنمَخَلَهؤلاء الجنوودشلع بانادورا .وتوجُس خيفة منأن يكون الملك قد

آرتكب خطأ مميتاًءلكنّهلميقطعصلاتهبالنظامالسعودي  .بواصل حيلة فى الصريا.
التنظيم الذي سس بأسم امكتب خدما
ت أفغانستان» إلئ شبكة تضم المحاربين العائدين

ا
مل
نحرب الأفغانية في الجزائر والشيشان والبوسنة ومصر والفليبين.
وعاد تشيني إلئ قصر الضيافة حيث أراد أن يبلغ الرئيس بما حدث .واجَّه بعض

الموظفين في الوفدالمرافق شيئاًمن المصاعب في تركيب خط اتصالهاتفي آمن مع

البيت الأبيض»٠ ووجدوا أن هذا الخط غيرمتوافق معتلك الوحدة الهاتفية الموجودة في
المكتب البيضوي .ويعد جهد مجهي تمالاتصمال» فجاء النبأإلى مساعد تشيني العسكري

أنَّ||لرئيس في اجتماع  .توثّرت أعصاب تشيني منهذاالتأخير :وبدا أثر ذلك في وجههء

ولمًا نَفَْدَصَبره أنفجر غاضباً وهو يقول« :أخرجوه من ذاك الاجتماع» فربّما ندخل
الحرب».

سيت أغطى

يىاء
اتهم ق
ثاعد
كان شوارتزكريف أفضل سكلا استطاع الاتصال يق

أوامره« :كونوا على أتمٌ الاستعداد لكي ترتفع في الجو الوحدة المجوقلة  28وكذلك
السكاتلكي

التكسشكية  6).ويبدو أنه سكل عن عدد الوقا تلكا

فأجاب

( :كما هو موجود

لة
ل©1
ا007
وطح
الخطة ».والخطة التى جرى شرحها باسم 08/
ط عل
اى س

فى

تقض

سيتحقق الانس
عجامملفيها .

هلرة
اإ
ل تقشيى
كان السعرديون ترغبوق أن تشرك معنا دولا عربية لكر ».فسااقر
لإقناع الرئيس المصري حسني مبارك بإرسال جنوده إلئ المملكة» ووذهوبتلفموعقيتز
إلى البخرينة ايو اليوملا للسسبيل هليمياانات لقالارا الخليجبة انيرا

شاهدنا

بذع

سه

إِدكان

الأ اء السيهة

الأتحادية يجلسوت :معأ بقيادة رسن

الدولة الشيخ

سق

الك الالطرفيت الى

طالطلالعرقة

زايد  .افد توقموا ألالظلب مه

السباح

قاتولةافعيدهم  .,ووعندعا طلبنا الموافقة ضلى سنني ظائر
بهبوط ثمان وأربعين طائرة مق
سمعنا همساً عاليا  .فقدكانالشيخ زايد منذأسابيع يحذّر أمريكا منأنَصّدّام سوف يغزو

الكويت  .رقبلأسبرجوادحدمنسجيتداطلبمساهدةالطائراتالنافلاةلمريكرةلطيوق

الحربى فى ذفاغة عن حقول ينظ بللاده املنعراق ..وقد أدرك الآث أن الأمريكبين

إنالال نغ الذوى:
ننقطاقدع الل
ارق أ ينامهزيدب م

وفى البحرين لم يكن الأمير أقل دهشة أممنراء الإمارات العربية المتحدة من حجم
انتشار الطيران الذي أفترضناه .لوقه أجان قائلا ( :بالطبع يمكنكم القدوم .ولكيم لا

ايرء
ااحة
مفية
توجد مس
ل كا
طف

والقاعدة الجوية التي نبنيها لم ينته تشييدها بعك6» .فعرضتا

بوم
عليه أن نق
إ نكحنمال بنائها .
وفي عمان وجدنا السلطان داخل حصن يعود تاريخه إلئ القرن الخامس عشرء

حر
بلى
لع
ارف
يش

قرب مدينة صلالة .كان جالساً يشاهد برامجح محطة  2/20التلقزيونية .

عندما التفت إلينا بدا واضحاًأَنَّلديهمعرفة مسبقة عنزياراتنا وأننا سوف نطلب الإذن
بقدوم قوة جوية كبرى  .وكان جوابه وهو يبتسم «( :طبعاً يستطيعون جميعاً القدوم ) .فهو

مفكر استراتيجي .لآسيما أنه-خريج كلية عسكرية بريطائية  .وكانة ينه الطائر أت أيضشاء
إذ قال« :هل ستأتى طائرات الشبح اع

هل تسمحون ليه بركوبها؟»

بع أدن تلقيناتلكالموافقات لهبوط الطائراتالأمريكية فيدول الخليج؛ نقلنا كل
المعلومات إلى مركز قيادة شوارتزكويف  .وكانت الطائرات الأمريكية قد أقلعت قعلا

مغادرة الأجو ا الأمريكية .وبينما كنا نحلق فوق مدينة الظهران» في طريقنا إالىخليج:

لاهدناائراتلتق اللثقباللأمريكيةوهي تحط
علىأرض المطارجاليطةلائعالوخد
لمم
حوقلة  :الذين كانوا مجهّزين بالبنادق ولا يملكون من الذخيرة إلاما يستطيعون حمله
معهم  .وَصَمْهِم شوارتزكويف أَنَّهِم «الضربة السريعة» إذا واصل العراق تقدمه.
سمعنامنخلال السماعات الرأسية طائرةآواكس أمريكية تحوم في أجواءالسعودية

بعد أن استدعتها أسراب الطائرات المقاتلة وجاءنا عبر هذه السماعات قول أحدهم« :أيها
ٌْلحارصس 2هنا تانكوفوكس تروت  ]60:6«0 148م .8021مع اثني عقر مصفورك أبن
تستطيع أن نهبط  .فى  :بلد؟)
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وفي طريق عود
تناء فوق البحر الأبييض المتوسط ثم فوق المحيط الأطلسي كنا

نسمع هدير مئات الطائرا
ت العسكرية الأمريكية تُشَكْل جسراً جوياًيمتدمن المواعد
الأمريكية حتى ال
سعودية ودول الخليج .وبدأنا الآن وللمرة الأولى نطبّق اتفاقيات حرّيَة
الوصول وال
تموضع المسبق التي توصلنا إليها لردع الاتحاد السوقييتي» إنمالِرَدْعَالعراق.

وفي الشهور التالية انْشَغْل الرئيس بوش والوزير بيكر بجولة دعم وتأييد ديلوماسية .
واستطاعا تكوين ائتلاف يضم ما يزيد عن مئة دولة» وافق معظمها على إرسال قوّاته

للدفاع عن السعودية ودول الخليج .وكان عملي تنسيق أستدعاء الوحدات العسكرية

وإيجاد المكان لكل تلك الْمَوَة العسكرية الهائلة التى اسه برج بابل) المتَجهة إلئ

الخليج .ين فرتسا وصورية ويمضرة برسن أمريكا البوسطلىيٍ وأمريكا الجنوبية ومن إفريقية

واسيا .وفي إحدى المراحل» عندما الخبرت تتشي  3الأستراليين قرّروا إرسال طائرات

 - 1ا أجابني وهو يلوّح بيديه بشيء من الإحباط قائلاً« :ليس لدينا مكان لمزيد من

الحلفاء يا دِك  .توقف عن طلبهم 2.لقد كان موقفه آنذاك مماثلاً لموقف انََحَذهِ بعد اثنتي
عشرة سنة عندما قال :نستطيع التعاطي عسكريا مع العراق وحدنا دون تدخل من ا
وكل من يأتى سيكون مصدرا للمتاعب أكثر من جدوئ مشاركته .

كان بوش وبي ر على نقيض هذا الموقف .يريانأَنَّ فكرةدخول

الجيش الأمريكي

.

و#انا معتقدان أذ

في حرب

مع دولة عربية قد يُدَمّر صورة أمريكا :في

اوء
بمار
الوسيلة الوحيدة للتحصين ضد هذا الد
نه

العالم الإسلامي

ائتللاف وجهد ديلوماسي استثنائي لم

يسبق له مثيل .وقضى الاثنان ساعات طويلة جدَأ على الهاتف ولشهور طويلة يحاولان
بناء تحالف اصطفائى من مصادر متعددة وإبقائه متماسكاً .وكانا يعلمان أنّه لكى يحافظ

هذاالتحالف على وَحْدّته يجب أن يوضّحا للجميع أنَّالعراق قد أعطي الوقت الكافي
والفرصة الكافية لتفادي الحرب .ولا يمكن أن يكون ذلك فحسب بل لا بد من بذل

جهود مُضْنِية حمّاًفى التوصّل إل نتيجة سلميّة .وبعد ذلك فقط .وليس قبله» تستطيع

القوات الأمريكية أن تبدأ الهجوم وإلئ جانبها قوات من سبع دول عربية .فكانت
جهودهما تلك النقيض الجلىٌ البَيّن لسِياسة اتْبَعَها جورج دبليو بوش ودِكتشيني بعد اثنتي

عشرة سنة ترتكز علئ العزم الأكيد علئ الحرب دون مساعدة أحد.

عندما فشلت الجهود الديلوماسية التي قام بها بوش وبيكر لداعملامحسين
بالخروج من الكويت» تبدَّلَت خطة الولايات المتحدة من الدفاع عن المملكة العربية
 0ل
السعودية إلى خطة غزو الكويت  .ابم

فها في بلادهم بقاء مئات الألوف نع الجدره الأمرب
لد
الآثار والنتائج ايلتخى ق
لسنوات طويلة للدفاع عن المملكة ضد غزو عراقي مُحْتَمل .

موعشيادء
يت مدعوما بإنؤاكه ورماني لم
وبهة
كئ ج
ل عل
اماً
توقع العراقيون هجو
البحرية الأمريكية  .وأهَذانمَاوكَنتفَعه أن أيضاء وذلك قبل أواخر شهر تشرينالثاني /
نوقمبرسنة 0991حينطلبمنيشوارتزكويف أن أقوم بجولةفي الخليجأتَقفّدالوحدات
الأمريكية هناك وألقي كلمات أمامالجنود عن الحرب القادمة وعن أسباب مشاركتنا في
القجال ..لتق ذخات ليله سي الرحدة الصجوات  101في موقع متقدم في الصحراء عندما

طنا لخدعة .كان ذلك عقب إلقائي خطاباً» وهو الخامس في ذلك اليوم
طَنّّنا
عحلمَت أ
الطويل .عندما وقفت وإلئ جانبي الجنرال قائد تلك الكتيبة فيخط واحد نتناول الطعام

مع الجنودء وثقمفنا وحيدين أمام الطاولة فبادرني الجنرال بسؤاله «أليس هؤلاء جنوداً
ممتازين؟)

لناء الفتية الذين تحدثت
ؤً ف
هيرا
عجى أنّ كث
أجبيه؛ فيلى .عكيذلك» ليكنزما
إليهم اليوم سوف يقتلون خلال أسابيع معدودة)».

نظر الجنرال إلىّ مستغرباً قولى وقال« :تباً لكيادك! إِنْ «هل مَري» نمدالا انها
دَضَُعًلئام مباغتة وسوف تُطوّقه قبلأن يدري من أينجاءته الضربة .سوف يبقى
صنْق
سََ
يبحث عن مكان إنزال جنود مشاة البحرية» وهذا أمىلو يحدت أبدا».

طلبت من الجنرال أن يريني ذلك على الرمال .فرسم شكل خطاف يساري يتحرك
اق
لدية
رحو
اسعو
عن
من ال

خنرة:
ميت
ؤم
للكو
؛ بمايشير إلى هجوم على العراقيين فاي ا

وكاث مرا أن تقوم الكتيبة  42بقيادة باري ماك كافريٌ 12

8

بهذا الأجتياح

(أعيدتسميةهذهالكتيبةبعداثنتيعشرةسنةلتصبح فرقة المشاةة الثالثة» وهي الكتيبة ذاتها
التي يُفترض أن تصل إلئ بغداد في ثلاثة أسابيع) .أبتسمت وقلت« :جنرال شِلتون
دمناعطى» إِنَاإن استطعنا تنفيذ ذلك فسوف نقضي على جيش صدام نهاقيا  .؛
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ب هيو شِلْتون  001605داودانا وقال« :تلك هي الفكرة ».لم يكن شِلْتون يخشئ
ع لعراق آنذاك .وعندما أبتدأ :نشر القوّات على
اّات
لفى
نشر القو

الأرض فأىفغانستان سنة

 91سار قلتوة رئيس للأركالة الماع كة وصار اتتكيره على غير هذا الفح .
فى

زكويف»
لب
ت
رط
ال
وعل
شاءً
وَضْعتٌ بعض الموظفين عانعن أبن  :بن

:اءعلى طلبهأيضاء وبرغم أنهم
السسينات الدابمةك تس الأزضيفي الريائي:.بن
مدنيون» فقّد ارتدوا الزيالعسكري الميداني المَمُوه .وقد طلب منن أحَدعم أن يجري

بعض الخلقنات قدنية بار القادة الذين تحت إِمْرَتِهِ عن الطريقة التي تنتهي بها
الحروب .كان ذلك الموظف جون تريتاك  60:157ماه( وقد تخرج حديثاً من كلية كينكز
 8بلندن حيث تَلَمّى علومه في الدراسات الحربية .وقد تحدّث إلى هؤلاء القادة عن
ايلحرب
منطق «الاستسلام غير المشروط» الذي كان ونستون تشرشل يِصِرٌعليه ف
العالمية الثانية .كما كان الموظقون التابعون لى يزودون شوارتز كويف بتقارير غيرزسمية

عن أحدث المئاورات البيروقراطية فى واشنطنء وكان يعلم أيضاً أَنَّ هؤلاء الموظفين
يقدمون للى المعلومات عن خططه .
حين أَبَكَدَأْ القضف الجوي في الهجوم الأمريككي أَطْلِقّت صواريخ عراقية على

إسرائيل  .وقد السعدات العقازير الأولية التى كانت تصلني إلى مركز العمليات في وزارة

إذا كآن عد الأمر صبعيما فلن

اقل
بفرمن
لةعتيس
رقيض.
ااوي
الشاروية عن سي #م

يمع إسرائيلشبىء فن الرد ..والجدير بالذكر أن سيمور هيرش (5 701017/65 ]15]©1
شنيء
تابه «خيار شمشون  10577351 0016270ع
كى
ف
إسرائيال

هنذا
م

القبيل حير :قباد إلى أن

قدأعدّت صواريخها لتطلقها ضد العراق في تلك المرحلة.

نظطريقة تمكادت

الرؤوس

الحربية

الو للاايات

العراقية

المتحدة

القّادمة

من

نحوهاء

ند
ي
قم
يلمت
دد ع
إلى اراقمدا .وق

اكتشافها.

وبرغم

ند

ذلك

أي قد شمانت,قااك

افيهعبولرينبربوديمالل

فقد

وصلت

تلك الرؤوم

إيقري لإا“|  ».01710النظي ر الإسرائيلي ل

الحربية

قله

إسرائيل تقضي إرسال قوّات محمولة جوًا إلى غرب العراق لإزالة منضّات الصواريخ
العراقية.

ولو حدث

ذلك.

5و

تبين

أن الولايات

البمقودةة

لانهار الاتتلاف العربى الأمريكى قبل أن قنها البحربه البرّية ؛

وإسمرائيل تحاربان

العراق»
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نقل إليّ بعض الموظفين التابعين لي في الرياض أن شوارتزكويف يرفض سحب

بعض الطائرات الأمريكية من مهمات القصف المقررة لها لتبحث عن صواريخ عراقية في

المنطقة الغربية من العراق .فاستخدمت القناة الخلفية عندي واتصلت به قائلاً« :لقد
ذكرت لي» يانورم .أن أتصل بك مباشرة إذا لزم الأمر .وها قد لزم الأمر الآن .لد

علمت أننا لا نملك الإمكانات الكبيرة لمطاردة صواريخ سكود .والإسرائيليون يكاد يجن
جنلونهم)١.

ردعلي بصوته الغاضبء اليذهبوا للجحيم .لم يُقْمَل إسرائيلي واحد بهذه
الصواريخ  .فهذه الأشياء ليست أكثمرفمرنقعات .والقصف الذي أقوم به الآنيهدف
إل القضاء على الوحدات العراقية التي تبغي قتل الجنود الأمريكيين إذا هظؤللاء
العراقيون على قيد الحياة حين تبدأ الحرب البِرية  ».لقد كان محقا :ففىىقولهإِذْلميُفْمَل

ححنافجية إلمىتابعة قصفالقوّات العراقيةفي
إسرائيلي واحدحتَّىتلك اللحظة؛ ون
اللخظرظ الأأمامية اللجبية  :لمكنخهطكائناً

فى آمنعا

اي
مفل نين ف
:ذال ت

سكود فسوف يكون المظليون الإسرائيليود أول فوة من الجند تدخل ال
عتدكد تَلقَين شوارتزكويئفت الأمرّ من تشينى وباول كي يحول مهمات القصف نحو

البحث عن صواريخ سكود .ثم قامت بعثةديلوماسية بقيادة نائب الوزير لاري إيكلبركر

,نعاعطعاعد !03/ 5بزيارة إلى إسرائيل» أضافت وعودا أن تقولى القوات الأمريكية فير

.الجدى شكره أن سوليات
قنيا #
رولا ه
هلعق
مِئضَّات الصواريخ ملو فلأتت إسرائيل با
فش

قتضاتت صواريخ سكود لم تدمر قناررة ذا عراقيا والجينا..

تاوك
ه البو
ي
رل
قسارنت الأعرر موقل

أدحت
عنصا مدت الهري البايةء تق

الوسداض العراقة تلوق بالفرار عانلكويت :وفيتلك الأثناءحرّكماككافريكتيبتهإلى
موقعمتقدم ويسرعة فاقت سرعة أي وحدة أمريكية أخرى :نحو مواضع لم تقترب منها

أي وحدة أمريكية قتاليةمن قبل» حيث أتخذت مراكز لهاتقطع الطريق على القوات

العراقية المنسحبة  .في تلك الآونةبَدَأْت نغمة نقل الأخبار المؤيّدة للحرب يدل ووبدات
تظهر علىشاشات التلفزيون في أمريكا أخبار تقولإِنَّالطيران الأمريكي يرتكب المجازر
ضادلقوات المنسحبة» وبثت شبكات التلفزيون مقابلات مع الطيارين الأمريكيين .العائدين

يند
صن ع
«حدثو
للوطن وهم يقفون إلى جانب طائراتهم ويت

الديك الرومي'.
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كانت وجهة نظرشوارتزكويف تقول إِنَالقوّات العراقية المنسحبة هي وحدات
قتاليةوإِنّالمعدّات التيينقلونها معهم سليمة وقد يستعيدون تمركزهم  .أا افيد

العراقيون الذين تخلوا ععنن أسلحتهم فلم يتعرّضوأ لأى هججووم من الطائرات الأمريكية  .أَمّا

الوحدات التيقد تعيد تمركزها فهي التيتُشكل خطراً .وهي وحدات تابعة للحرس
الجمهوري الذي يُعَدَ النخبة في الجيش العراقي ويملكون أفضل المعدَّات والتجهيزات

الموجودة في الجيش العراقى :.ويستطيعون أن يستأنفوا القتال فى أي وقت يشاؤون.

لذلك بريى ماك كائري أقيقومه .وومسافةه الرنائت السري بالقصاد خليير ..لكين
واشنطن كانت تفكر تفكيراً مختلفاً  .لقدبلغت الحرب ساعتها المئة» والعراق قدأَنْسَحَبَ

املنكويت؛ ولا حاجة للمجازفة بالتغطية الإعلامية الأمريكية  .فصدرت الأوامر إلى
بوازق كريفيه السو قف  .وبرغمأَنّهقدذكرفيمذكراتهأنهامتثللتلك الأوامر» غيرأَنَّ
البعض داخل مَ|قَرّهِ من الذين كانوا يجلسون خلفه وهو يحادثني على الهاتف الآمن يرون
وك .

وافلىميدان» أصيب ماككافري بالذهول .كانبحاجة لبضع ساعات فقط ليقضي
علئ أي تهديد عسكري عراقي في المستقبل بعد أن يدمّر كتائب الحرس الجمهوري
تدميراً تاماً .ومع زوال قوة هذه الكتائب تزداد احتمالات الإطاحة بصدّام حسين  .غير أنَّ

الكثيرين فيواشنطن كانوا يعتقدون أَنَّالإطاحة بصدَّام حسين أمرمسلّم به وسيقوم بها
العسكريون العراقيون حالما تنتهى الحرب .

وأوفد شوارتزكويف للتفاوض مع الجترالات العراقيين علئ الاستسلام فيبلذة

وىد الاعرالقكموعيت .وكأانمترلجينةكية بريطانية مشتركة برئاستي قد
حاند عل
صفو
وضعت شروط الاستسلام التي تضمنت تدمير الدروع الثقيلة للحرس الجمهوري  .بيد أن

الميساذفات التي جبريقه ف بلدة صفوان سمحت للوحدات العراقية بالانسحاب كاملة

متماسكة دون أنيُدَمْر شىة منها .وبناةعلىطلبالعراقيين أدخلت تعديلات علىشرط
حظر الطيران حيث سُّمِح للطائرات العمودية العراقية بالتحليق ..أماالقوات الأمريكية التى
تخلت :العراق فسوقن تتسحب :»:ولميسمح لأي وحدات عسكرية عراقية البقاءقرب

الحدود الكويتية .

لمتكن هناك خطة أمريكية لمتابعة المسير إلئبغداد» ولميكن ثمة أحد في

في مواجهة جميع الأعداء

60

واشنطن يطالب أو يدافع عنخطةكهذه .بلإِنَاّلدول العربية التيأسهمت بعددكبيرمن
قرّاتها للقتال ضمن هذا الائتلاف (السعودية ومصر وسورية) لم تكن لتقبل باحتلال
القوات الأمريكية لبلد عربي» كماأَنّهها لمتكن لتقبل بسيطرة الشيعة على الحكم في

العراق وإقامة نظام موالٍ لإيران .وبناءًَ علن هذا أيّدالسعوديون والمصريون قرارات

وييض
فعط
تتي ت
لال
اولي
مجلس الأمن الد

بتحرير الكويت فقط

سميكلف
وآثرت إداءرة الرئيس بوش الابتعاد عن مهمّة أحتلال العراق الصعبة .ك

الاحتلال؟ منهو العراقي الذي سنضعه في موقع المسؤوليةهناك؟ ماذا سنفعل مع
عيةرفايق؟ وإذا يرك الجيش العراقى وشأنة فسوف يختار ثرالا من
ليع
االش
الأغلبية:
النيثة وكوة أقل سنطرا من صذاء سين  :لاسيماوأنَّهذه الهزيمة التي لحقت بالجيش

١فيالكويت قد جاءت في أعقاب هزيمة تلقُوهاإِنْرحربطويلة ضد إيران أَشْعَلَنْها رغبة
صذاالترشعيةللميظرةعلئ حقولالنّفْطفي دولة مجاورة وضمّها لأراضيه  .لقداقأاس.
لعراقيون ويلات حروب طويلة خسروا فيهامئاتألوف الضحايا بسبب جنون صدّام.

سن وان انادهشي اليدال علدانيس بوشن سق سيو سيفييل
وكانت قناعة خاطئة

وبقي صدَّام ونظامه فيبغداد بعد الحرب ولميقدم أحد على الإطاحة به .بل
تعمل بورحيدابت العدرس الجمهوري لارتكاب مجازر ضد من ثاروا عليه» وبخاصة

السكان الشيعة أ تعر الأهوار) :فيالجنوب؛ والأكراد في الشمال .فقدعملت طائراته
العموةية غلى حصد المتمر دين ..وؤقققت القوّانت الأمريكية تنظر.ولاتفعل شيئاً  .غيرأَنَّ

السكان الشيعة هؤلاء سيذكرون لسنوات طويلة لاحقة كيف حَضّتهم واشنطن علىالثورة
ضد صدام وعندما تعرّضوا للمجزرة لم تفعل شيئا.

داتة»
حولاي
تف ال
مموق
لعن
اويل
ودار بَجَدَل ط

وهلكانعليها مواصلة الحرب

يوماًأوأسبوعاً للإجهاز علئ الحرس الجمهوري كما كانت الخطة مرسومة  .أمّاأنا فقد
كنت أعتقذ آنذاك» ومازلت حَبّى الآن :أن أثقين بوسبعي .ساعة أخرئ من القتالهي كل
اراق
منحاتاجهء لسايما وأنا دقخدلنا الع
مزة:
مدنا
ل وك
هننج

إنّمايديقى الياأن نكود

على يقين منأن الوحدات العسكرية العراقية قدفقدت القوّة اتلجتىعلها مصدر تهديد
في الستقبل إل فسوفنضغلراٌلإيقاءقؤافتافيا,لسعوفيةلأمدل تاعرفمنداه.
ا

مهمة لمتكتمل ونتائج لم تكن في الحخسشبان

75

ويعتقد البعض خطأ أنه كان يجدر بنا المضى قدما حنَّى بغداد .إلى أرى كيف يقدذم
هؤلاء تلك الحجة برغم أن مواصلة التقدم حنّى بغداد سوف يُشَنّت التحالف ويترك
الولايات المتحدة وحدها تتحمّل ورْرَ العراق المحتل بكل ما فيه من فوضى وانعدام

نظام .والذي لا أفهمه هو كيف يدافع المرء عن قرار إدارة الرئيس بوش بالنأي جانباً
فعلى سىء

وعدم

كأن

0

المخرسن

الجمهورى

يمارس

المعا

الجماعى

يك

التسغة

والأكراد .كنا نستطيع أن نتدخل ونستعمل ما لدينا من قوّة لاسْتِئْناف قصف الحرس
الجمهوري وأهداف ذاك النظام .عندئذ سوف يضطر شركاؤنا العرب في الائتلاف والعالم
كله إلول احترام المَرار الأخريكو يتجديد العمليات العسكرية دن أجل عرض

ممحدود

هو

إيقاف المجازر .ولو كنا تابعنا قصف الحرس الجمهورى ودافعنا عن الشيعة والأكراد
أنْ صدام سوف يسقط دون احتلالنا لبغداد .ولمًا أحجمنا

لصدقت حسابات الرئيس بوش

عن فعل ذلك .فقد ارتكبنا إساءة أخلاقية كبرى» إذ بقى صدام حسين في السلطة.
وأضطرّت الولايات المتحدة لإبقاء قوّاتها في السعودية للدفاع عنها ضد أي ضربة جديدة
ان

الكويت شل يوم بها الحرس

الجمهورى

بعل إعادة تشكيلهء /

لم يُذكر إلا القليل عن أسلحة الدمار الشامل عند التسويغ للحرب .وبرغم ذلك؛
أؤزارهاء

وفبل أن نضع الحرب

عمل فريق برئاستي كن

سس أعضاء  9يكين وبريطانيب:

فى فترة ما بعد الحرب على الاهتمام بما لدى العراق من أسلحة دمار شامل  .واقترحنا
تشكيل

هيئة خاصة

بإشراف

الأمم الجتكهة

تكون

مهمتها

الطلب

من

العراق أن بالبهير

برامجه المتعلقة بالصواريخ واللأسلية الكيماوية والبيو لوجية والنووية  :وسوت

قله الهيئة

«الهيئة الخاصة التابعة للأمم المتحدة أونسكوم 1005200/ا).
عملت بعد الحرب على تطوير خطط عمل أونسكوم حيث تكون لها قاعدة متقدمة
فض البحرين  .وَأ توضع نحت تصرفها تجهيزات ومعدات يشدمها عدد من الحلغاء.

مو ظق :ميم أء نقوة معد
مق يوغب كالواتكد

وهمثه

اعة اثها من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة .وطلبت

أءءدااج0ن ه 8الأستاذ فى الكلية الحربية أن يكون الامريكي الرئيسي

ونائب مدير أونسكوم :
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840

وبرغم أطلاع هذه الهيئة التابعة للأمم الممعدة سآ
أن ا
سنا
انلعن
سة بيار رة
وبعض الصواريخ» بقيت الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تشير إلى إخفاء العراق برامج

شرق ويقاصة استمعه التروية .وقد عثرت الفرق التابعةللأمم المتحدةع
ةلى مجمّع

ضخم تجري فيه بحوث الأسلحة النووية بالطريرها لينكن ندري ي ا
دلاستطبارات
المركزية  416قبل الحرب وأثناءهاء لذلك لميتَعَرَضِ هذا المجمّع للقصف  .لقد كان هذا
البرنامج أكبر كثيرا من كل توقعات وكالة الاستخبارات المركزية . 8416

أما الاستخبارات الإسرائيلية
عتلى
طوش
وكير

فقد كانت تشير وبإ
الحا
لح ق
حبل
رب

سلاح نووئ '.وغئدما ات
وصلت
كابهلاة

إلى أنَّ العراق

الاستتخبارات الأنريكية التي

تشك بالأمر طالبة بعض البراهين على ما تقوله رفضت الكشف عن مصادرها أو إعطاء ما

يؤيّد أدّعاةها .ويبدوأَنَإّسرائيل كانت على حق .
ثم تلقّيناتقريراًيفيدأنّسجلأت البرنامج النووي العراقي قد نقلت من مكانها

وحبّتت في وزارة الزراعة .ومن خلال عملناداخل أنسكوم خطّطنا بمشاركة بريطانية
للقيام بجولة تفقّدية لموقع مجاور آخرء تحوّلت في اللحظة الأخيرة إلىغارة مباغتة على

الوزارة ذاتهاء حيث ينضمٌإلى فريق التفتيش بعض القوّات الخاصّة الأمريكية والبريطانية

التي تقوم بتكسير الأقفال والوصول سريعاً إلئالملفات قبلأنيُتاح الوقت للعراقيين
بالتصرّف .لكن المشكلة كما أدركنا حينذاك هي طريقة خروج هؤلاء المفتشين بعد
اكتشافهم لسجلات القنبلة النووية  .فاتفقت مع كالوتشيي على-خطةمعيّنةتقضي بألياُغادر
المفتشون الموقع أو يتخلُوا عمّابيدهممنوثائق .وفي تلكالأثناء تُحَضَر الولايات
دة .أعطيت كالوتشي هاتفاًيعمل عنطريق الأقمار الصناعية
يصف
دق
جملة
المتحدة ح

وقلت لهإِنَاسنبلغه عنطريق هذا الهاتف بأن يترك السجلات ويغادر الموقع قبل أن يبدأ
القصم .

ونجحت الغارة» وتم العثور علئ السجلات النووية قبل أنيدرك العراقيون ما
يجري  .وصلت وحدات الأمن العراقية سريعاً وطوّقّت الوزارة وطلبت استعادة الوثائق .
رفض كالوتشي تسليم شيء منهاء وتبع ذلك خطة المجابهة التي توقعناها .وعندما أتَصّل
بي كالوتشي على هاتف الأظبنال الصناعية أعطبته أرقام هواتف بعض المؤسسات الإخباريه
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التلفزيونية في أمريكا .فأجرت معهمقابلات حَيّةومباشرةأَثناءتلك المجابهة  .وفى ذلك
الوقت وافق مستشار الأمن القومي برنت سكاوكروفت على خطة أستئناف القصف ورفعها

إلى الوكسن»  700بكار كريرقت  1كديا باحتمال تجديد القصف .ولعله كان يظن أن

هذا القصف سيتيح الفرصة للجيش العراقي للإطاحة بصدّام .وحدّدت الأهداف
بالوحدات الخاصة للحرس الجمهوري ووحدات أخرى داعمة لصدّام.

اتصل بي كالوتشي ثانية منبغداد وكنت فى مركز العمليات بوزارة الخارجية.
أبلغته كمنحن فخورون بهوقلت له« :لقد نجحت الخطة يا بوب .كنتٌ ممتازاً فى

حديثك مع محطة  .©7800وتذكر (العالم كلهيشاهدك)» فقد كنت وكالوتشي في الستينيات
منعارضي حرب فييتنام .

ثم قال بصوت هامس على الهاتف عابلرأقمار الصناعية« :أجل» أذكر ذلك جيداً .
ولكنء يا دِك .عثرنا على المدفع هنا .إن هؤلاء الفتية أوشكوا علئ امتلاك القنبلة

النووية  .لكن العراقيين لن يسمحوا لي بالخروج بالوثيقة )» .

ليشت عقلىرير السنوي لجنامي السلاح
اتفت
يق ال
ر في
فرب
عاثلرمترجمون الع
زية .وقد ,بيِنالتقرير أنَّ التصميم قد اكتمل وأَنَّالمواد
يلئ
لإ
كوه
نرجم
ليإوت
انوو
ال
المقطية ستكرخ عتوفرة سريعا ونكسياك #اقية لإجراء أوّل تفجير نووى .غير أن
اع الحرب تشير إلى أنهم يستطيعون إجراء ذلك التفجير
لبل
دق
نيين
اراق
تقديرات العلماء الع
بعد افل من سسنة .

قلت له « :هل تستطيع أن توصل آلةفاكس على الهاتف عبرالأقمار؟ بكب عله

والم
أن نقدم الدليل المادي إلئ الع
إ كللهى الأمم المتحدة ».أ لوقدشكت أحس النجاح
عفميلناء ولكن ثمّةأخطارء فالمجابهة في بغداد حيثكان كالوتشي قد تخرج عن
السيطرة لاسيما وأنّ العراقيين الذين طوّقوا المكان كانوا مُدَجَجِين بالسلاح .

أجابني قائلاً« :لا! فجهاز الفاكس لا يعمل على الهاتف عابلرأقمار ».يبدو أن
كالوتشي وفريقه كانوا يبحثون عن بديلء» إذقال « :لدينا ما يسمونه ديجيتال كاميراء» دون

فيلم» غير أننالمنتمكن من أن نشعّلها بعد ».كانت الكاميرا الرقمية | 6181شيئا جديدا
غليتاً.
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فقلت:

«بوبسء  55تعرف بيقرلي راوندتري ع©:غ0اناهكا لإارع ع0 8

فتَل

عملتما مع
5اً1ف4ي .إِنَّمساعدتي بيقرلي تستطيع أن تأخذ إملاءات لساعات طويلة:

حين كان مديراً لمكتب يول  -مِلانالا  -اه .

واستغرق الإملاء ساعات طويلة حقاً .وبينما كانت كاميرات تلفزيونات العالم تلتقط
صور فريق أونسكوم يخدام والوذاقع العبرافية صو نحوهم قَرَأْفريق رديف من المفتشين
الوثيقاةلتي أمليت على بيقرلي راوندتري قبل أن توضع على مكتب الرئيس ومكتب

الأمين العام للأمم المتحدة ليَطّلعا عليها في الصباح  .غادرت إثر ذلك بيقرلي مركز
العمليات في وزارة الخارجية وذهبت لمنزلها لتنام .

عاد الوزير بيكر إلى واشنطن مباشرة عندما شعر باحتمال استئناف القصف
الأمريكي وأفانلعرئيس بقبول تسويةلهذه المجابهة الحاصلة في بغداد .كان لبيكر تأثير

قوي على الرئيس» ولديه هاتف خاص مباشر من مكتبه في وزارة الخارجية إلئ المكتب
البيضوي .وبحسب ملاحظتي الخاصة .لم يكة يكردذ لححدظة بالاتضال 000

وفي

لقاءاتهما الخاصة لم يكن بيكر يعامل الرئيس بالطريقة الرسميّة الذي يفترض أن يقدمها
وزير للرئيس .فقد كان يعتقد أنه هو الذي جاء بالرئيس بوش إلئ سدّة الرئاسة من خلال
متاوراتة السباسية.

يان .ذات مرة» وكان ذلك
حعض
أب
اشلفي
رقات الرئيس بو
ا يث
هيكر
مكن ب
بم ي
ول
أثناءانعقاد قمة حلف الناتو فيلندن في أوائل عهد هذه الإدارة» فوجئت عندما رأيت
بيكر يأتى ليجلس إلئ جواري في القاعة حيث كنت أسستءمع إلئن مؤتمر صحفي عقده

يةن .؛ كان بيكر يهمس في أذني
يأنئل
لعلى
حرد
ضوش ي
لنة.ب
اما كا
الرئيس ووش وبيئ
سمت
7١ا
اوي

بعض تعليقاته الشخصية على النحو التالي« :تبأ له .لميتقن الجواب على ذاك

.وه؛ لاء لاغ لبديعرف أبداًكيف
السؤال . . .قلت لهكيف يتعاطئ مع ذاك السؤال . .أ
يعالج ذلك  © . .اكشتتة واحدا مخ.مساهلاى ببيككررء ولمأفهملماذا يعمد إلئ الحديث

كقم
حن يث
بيك
علأبامبأينكر لم
عىي . .لكنيأدركت م ا
م عل
سئيس
منالر
بازدراء ع
الرئيس على الأمور.ر لميكن يرغب بتلك الحرب في الخليج وقد عَبّر عن رأيههذافي
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متالسيات كثيرة :في الشهور التيتلت غزو العراق للكويت  .لكن الاثنينمعاًء صَديقين

وخصمين في آنمعاًاستطاعا أن يبرهناللعالمأجمع كيف يجب أَنيُبْنئالأثتلاف
الدولي؛ وكيف :يمكنالأمريكا أن تحصل على ماتريد دون أن تتعرض للأذى  .لكنهما
أخفقا فيمواجهة تّحَديات مابعد الحرب» مثلما أخفق منجاء بعدهما باثنتيى عشرة

وبعد انتهاء الحرب» وصدام حس
اين
للا ي
سزال
ل فى
طة وكان جيشه يُعادُ بناؤه
مف
وتكوينه» كان لابد منبقاء قوات أمريكية كبيرة الحجم في المنطقة وب
اخا
لصة
ميلكة
قز م
اث تت
العربية السعودية حي
وعظم
لمرك
ات

ليةحبع
الم
اتبق
ردب.

جمن
أوفِ
أدذت
ل

ذلك

بمهمة إلى دول الخليج حيث كلفني بيكر إبرام اتفاقيات جديدة مع دول الخليح الست

ا بتعضنا البعسلكريدةافنيهم .
نستطيع بموجبها أقننب
وقي
وىيت
كاف
للن
ااعد
ومن خلال تنقلاتى المكوكية حصلنا عل اتفاقيات إقامة قو
وقطر والبحرين وعمان .ولم نعد بحاجة للترتيبات السرّية للقدوم إلئ تلك البلدان
بمعدّات محدودة ولمواقع مخبّاة محذدة مسبقا .وعقدنا اتفاقا مؤقتا معالإمارات العربية

اللمقسدة ريقما يعال
ماتفاق النهائي علئ كيفية التعاطي مع الأفراد الأمريكيين الذين قد
يخالفون القوانين المحلية» إنما تستطيع حاملات الطائرات الأمريكية أن ترسو بانتظام
شرب

ف

.

غي أرن السعيوبيةأننمداأن توقعتطائيةللقراهد» ول,عيطليهالعأهلالسسودي
مغادرة جميبععرالقنوات الأمريكية كما قالاةن:شينء.ئ إِنْالملك يستطيع أن يطلب ذلك  .فبقاء

صدَّامحسين فى السلطة وبقاءجيشهقد جعلاهيغيرحساباتهلماقبلالحرب التيتقضي
أنيغادر الأمريكيون بلاده حالما تنتهي حرب الكويت  .نذيكاأكن .الوجتود العسكيرى
الأمريكي الضخم قد تضاءل سريعاً بعدانتهاءء العمليات العسكريةء وشيئاً فشيئاأنضح
للرأي العام السعودي أَنَّبعض هذه القوّات ستوبفقى ولن تغادر بلادهم» وأنْ أسراب
الطائرات المقاتلة وطائرات الدعمسوفتبقئ في عددمنالقواعدالجؤية» وأناّلقيادة

العسكرية الأمريكية سوف :تنظل بكامل تشاطهاء ماعلل صيعويات مستحدوذة.وبخلال
تلك الفترةء انهمك السعوديون بالإسراف في شراء الأسلحة الأمريكية الجديدة ومع كل

في مواجهة جميع الأعداء
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صفقة سلاح كانيأتي مزيد منالمواطنين الأمريكيين غيرالعسكريين الذينكانت مهمتهم
تشغيل هذه الأسلحة.

أما المنشمُون السعوديون الذين أعترضوا أصلاً على الوجود الأمريكي فقد شرعوا

ات.
سنيس
دة تد
قملك
ميالم
لة ف
لريكي
الآنيقولون إِنَّوجود القوات الأم

لومكتكانلة

الاستخبارات المركزية  ©41تعرف الكثير عنهمء مهنم؟ وماذا يقولون؟ فقد شاء
لناء المنشقين كان أسامة بن
اتهم الداخلية  .وهمنؤبي
دوناالعن
جعد
السعوديون أن يب
ل ضد
اء
ؤية
هعود
لادن الذي ازدادت حدة انتقاده للملك .وتحركت الحكومة الس
المنشقين» تهددهم بعقوبات اقتصادية وقانونية» ولم ينح بن لادن من هذه الإجراءات

الصارمة ولميشفعلهفيهاعملهالسابقلدى الأميرتركي في أفغانستان واليمن؛ لاسيكها
وأَنَّتهديدالحكومة لهقد طالأَسْرَنَه وجميع أقاربهونشاطاتهم الاقتصادية  .فالتجأ إلى
الخرطوم بناءً على دعوة من حسن الترابي» ذلك الأصولي المتَرَّمْت الذي صار في موقع

المسؤولية في السودان» وأقام معسكره على الساحل الآخر للبحر الأحمر .وسرعان ما

رب الأفغان إلئ الانضمام إليه.
لهعمن
اصار
دعا أن

موآال صدَّام حسين في السلطة .وباتت الجولات التفتيشية للأمم المتحدة أكثر
تقييداً :وأخدذت :القوات الأمريكية تَسْئّقر فى سائر أنحاء منطقة الخليج  .وقطع أسافة بد
بجا ري

ره

جاو

ابوس

او

ذلكسنة »1991التي انتهئ بانتهائها الكيان القانوني للاتحاد السوقييتى .وانتهت الحرب
ولم
ق عم
تبله
كملري تقوم به دولة عظمى إبان الحرب الباردة يقا
سل ع
عن ك
الباردة .كا
بهالقوة العُظمئ الأخرئ .وعلى هذا النحو؛ ماكانت لتمضي التحركات العسكرية

الواسعةنحوأنتقالحوالينصف مليون جندي أمريكي إلى منطقةالخليج دون رد فعل
سوفييتي عنيف  .وكذلك كانت الدول التيتوثق علاقتها العسكرية معإحدى القوتين
الأعظم تجازف بتعرضها لأسوأ معاملة من القوةة الأخرى  .وهكذا يمكن القولإِنْذلك

ات
اتيبه
لحظي
وذي
لن ال
اعاو
الت

رب الخليج الأوليل يكاد يكون مستحيلا
المتحدةحفي

أيام الحرب الباردة .
ساعيدت الحرب الباردة علئن إخماد شيء من تلك الصراعات الإثنية والدينية

مهمة لمتكتيل ونتائج لمتكن في الحُسُبان
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التقليدية تحت ذ
اك النهر الجليدي الكبير من حكم شيوعي استبدادي» وبخاصة فى البلقان
واسيا الوسطئ حيث يقطن عدد كبير من المسلمين .٠ ويقدرعأاكات الفينلقرهسياف أآراء
الحرب الباردة؛ كان في الوقت نفسه شديد الضعف حين رَوَّجِت له الولايات المتحدة

للتصدي للإيديولوجيا المناهضة للدين في الاتحاد السوقييتي.
وعندما أنتهت الحرب الباردة» أستطاعت الولايات المتحدة أن تتحرّك بقوة وبأعداد

هائلة إلئ منطقة الخليج إذا ما وقعت أزمةهناك» وقدتنشب توترات إثنية ودينية في

البلقان وفي آسياالوسطى .٠ فلم يعد بالإمكان توجيه ذاك الحماس الديني ضد الشيوعيين.
0

الذين يحسون بالحرمان منالنظام العالمي ويبغون إلقاءاللوم على قوى خارجية

بسبب ماأصابهم :ليس لديهم الآنإل دولة واحدة تسيطر على العالمكلهلتحميلها
تبعات مُتاعبهم .ألهوهي أمريكاء الهدف الأوّل والراسي لسظيز الباعهم:

الفصل الرابع

عودة الرّعب (3991 )6991

طي
اامج
عا برن
تبته
ليجع
لن ف
َدَأْعَهدإدارة الرئيس كلنتون فيمطلع سنة 3991وكا
مع فترة مابعد الحرب الباردة ولم يكن الإرهاب وارداً فيهذا البرنامج  .وحتى فى عهد

تئمام الكافي» فلم يصدر عن
هلق
اي
لعا
اضو
إ يركنهاب مو
اشللم
ل سرلفئهيس بو
إداارة
مل
ليعمع
اعاط
إدارته أي سياسة رسميّة لمكافحة الإرهاب لكنها اختارت الت
لدايات
وض
ليد
اوح
الرئيسي ال

الإرهابي

|المتسدة لإسافقة ظائرة يا أسريكاة ربطلة  )3بالطرق

الديلوماسية ودون استعمال الْمَوة  .لقانت أمريكا تتميشن أقتاة من الهدوء تخلو إليل حد كبير

فق إرهاب موجه فيد أمريكا بعد سترات عبانقبة فى عهد إدارة الرئيسن بريكاق العى

شهدت قصف لبنان وليبيا.

وفى الشهر الأول منسنة  3991اتخذ مستشار الأمن القومي الجديد؛ طوني ليك
سين
ا

والدول

نالبمليل كي بينلأيانيبعمدبنانيافريق
ينتأنةسي ط
اي ي م

مدي
اديه

العاجزة

ست

اجن

عن وفاء ديونها.

شري

ينذ
ديق أبر ناد م ب

1د

وبالرغم من أن الإرهاب كان جزءاً من ملف «القضايا

دن ل الى مرانياملمالراريات :.تكن هذه الأمور كلها قات
العاااميقافيه ي ق

1

وذات يوم كنت وحيدأ في مكتبي رن جرس الهاتف الأبيض في غرفتي .أفزعني

صوته إذ لمأعهده يرن من قبل :و
للوهلة الأولىه :الجأقرما هوهد الضرت ..نظرت إلى

لكيه سير اي “ميا وإذا ,بيأقرأاس ا
مسكاوكروفت 5

بوتت سكاوكروات»

جمي م
عوظفيه
إل البعض
القليم
لته و
مأ ٠
ا ونسافأنت اتسينلمانايهتتفلىسفبدلا
الهاتئف الذ
ي يُعد الأكثر أمنابين جميع الهواتف  .والتقطت السماقة.

كان المتكلم طوني يسألنى « :هل فعلها الصرب؟» لم أدر عم يتحدث :كر
سؤاله « :هل فجرها الص
كرب؟
ا ه
نلت

قنبلة؟)

وأجبته « :لا أعلم .بعل .ضوقل اماق هبق لأس 55 :

إليك حالما أعرف

"7

شكا2» .

وفي الحال اتصلت بغرفة الحالة» مُسْتَفْسِراً« :ه
تل ح
فصل
جق
يصفرأو
؟)
فأجابني ضابط حديث الاسلنبمحنرية « :أجل» لقدانفجرشيءمامنذلحظات.
ولا ندري إن كان ذلك قَضَما :ياسيديىي .إنه ميال نيان العالمي .أنا اتمرالءة :يا
ي
كون إرهاباً .داكي ل تيأ ادرف مهسا سلمل
مرق
لان )
يفي الولايات

المتحدة أيضأ؟ هل تعالجون الأزمات الداخلية .أهاة

 60-2ة وقوع الإرهاب في داخل الولايات المتحدة فهذا أمر جديد كل الجدّة علينا
في ذلك الحين» ويخاصة موظفيمجلسالأمنالقوم .ي الذين صرت واحدا منهم في
سنه  2991فهم معنيون فقط بشؤون السياسة الخارججييةة والدفاع والاستشاراك»ه فاجيعة

موضحا وجهة نظرى  :تأجل أجل نحن نهتمّ بذلك  .وأي شيء يحدث في الولايات
المتحدة
وله علاقة بعملاءء أجانب هوجزء من عملنا .كإطلاق النار على وكالة
الاستخبارات المركزية» مثلاً ».وكنت بذلك  5إلى حادثة وقعت قبل شهرء ولم
يمض على بدء ولايةالرئيس سوىأربعةأَيّامفقطء عندما أطلق شاب ياكستاني اسمه مير

امل '#انسي ا 1/7: 3008| !503ال
سنار
ي عالىرة توق
شفت
ا عن
ردة المرور الضوئية في شارع
فرجينيا  321تنتظر الدخول إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية» وأردى ثلاثأةشخاص

قتلئ وَوَّلّىهارباً إلى خارج البلاد .ولم تستطع المخابرات المركزية» أو مكتب

عودة الرّعب ١3991 6وو)1
التحقيقات

الفدرالي.

701

معرفة شىيء عنه أوإلئ أي جم
اعة ينتمى  .افسالة مُحدثي  :ااومادا

لديك عن ذاك الانفجار ١ نيويورك؟)

وسنعلمك يا سيدي في الحال عند وقوع انفجار فىأي مكان مستقبلاً) .
والعفصت إلى رتشارد كاناس 5

13118

وضألته:

اأتُعرف أحداً شي إدارة

الشرطة فى نيويورك؟»

التحقت بمجلس الأمن القومي سنة 2991فيعهد الرئيس بوش ومستشاره للأمن
القومي برنت سكاوكروفت» الذيتعرّفت عليهخلال حرب الخليج ومابعدها .وقد
أحيل إل التقاعد» .لكنه سْتّدعِيٌَ مجَددَأ لولاية جديدة كمستشار للأمن تومي (بعد ولايته

الأولى في المنصب ذاتهفي عهدالرئيس جيرالدفورد) ليعيدترتيب الأموربعد الفوضى
التى تركها أولي نورث  10| 16:08وغي
هره
ذفي
ا الحجلس  .كان نورث موظفا ميندثا

عندما كُلّف بمتابعة شؤون الإرهاب .بعدأن قمز هذا الموضوع إلئ قمة الأولويات فى
أعقاب الانفجارات التىي حصلت في السفارة الأمريكية ومقر مشاة البحرية في بيروت

وخطف بعض المواطنين الأمريكيين فيلبنان واختطاف طائرة أمريكية في الشرق
لف
دفت أم
الأوسطء وح
سثتتف
بريك
اواد
هجير
ريين
يين.
اللاي اقرورك يقلرة لمساًاة الإرهابء» وب
اقّ
لدر
مغمن
الاة أحياقاً .قله سورة

يويندٍكستر « 61600102:دادل مستشار الأمن القومي نئ .ل وقد تجاوزا فى عملهما في
قضآنا الإرهابعورنوريثينض الخطرطوعقا :فىأأمور السياسات والإجراءات السرّيّة
بقصر نظرءشود
رون
عية

فى بعض الأحيان عندما ربا أمربيع أسلحة لإيران علئ أمل

تحرير الرهائن الأمريكيين المُسْتجَزين هنا
عكث
امحَ
ئوّلا
دبعض
ات
متمرّدي الكونترا المناهضين لل
نشي
يوع
ارفي
كية
اكوا.

هذه المبيعات لتمويل

وكان الكونكرس قدأصدر بريه

حظّر فيهمساعدة الكونتراء ناهيك عأَننَّ مقايضة الرهائن بالأسلحة يُعدُ خرقاًفاضحاً

لسياسة الرئيس ريكان المُعْلَّنة بِعَدّم التفاوض مع الإرهابيين .لكن الرئيس ريكان ونائبه

بوش استطاعا التنصّل» بالكاد» من أي مسؤولية عليهما في هذه العمليات .وعندما أصبح

بوش رئيساًللبلاد سنة 9891عيّن سكاوءكروفت مستشاراً للأمن القومي وطلب منهتقليل

تشاط مجلس الم القومي والتخفيف منحدّةالردالأمريكي علىالإرهاب5”.
سحكظاوكروفت أنهلمتقعفي ذلك الحين عمليات إرهابية استهدفت أمريكا ذاتها
باسناء سادثة ظائرة نان أمريكان  +381حتى أن ود بوش وسكاوكروقت على هذه السادةة
كا
حنأب
اكما
لًف
ايأح
تسن
ه .ولمتنَّجْذالولايات المتحدة أَيّإجراء انتقامي برغمأَنَ95ّ2
راكباًكانوا علىمتنهذه الطائرة قدلقوا مصرعهم على أيدي عناصر من المخابرات

الليبية» واكتفت بعقوبات فرضتها الأممالمتحدة علىليبيا.

عندما جَفتٌ إلى مجلين الأمن القومى كانت مهئتى أن أترأس مكتباً أخدث مجددا
للاهتمام يأمرانتشار الصواريخ والأسلحة التووية والكيماوية والبيولوتجيةه وبخاضة أذ

اكو
الوزير بيكتر كان يرى أن هذا الموقموع يجب أن يك
لنخمن
تصاص مجلس الأمن
القومي ,لأنَّ أهمُيته آخذة بالازدياد» وقد أبلغذلك إلئ سكاوكروفت .وحُولَت مهمتي
إلئ «البرامعج الدولية التي لا تتطابق مع مهمةة أيمن المكاتب الإقليمية التابعة لمجلس
الأمن القومي  .تأخرية هذا المكتب الجديد نامي وكان الإرهاب جزءا من مهدمات
هذا المكتبهء ولا يزال :وفى درجةدنيا بيرعسلج الأوتريات :عندما اتصل طوني ل.يك

يخبرني عن انفجار في مركز التجارة العالمي .

استعمل رتشارد كاناس  ]0:321061 53020مهارته في تنفيذ القانون ونفوذ البيت

الأبيض فاتصل هاتفياً بقائد قوة الشرطة التي كانت في مكان الحادث في مركز التجارة
العالمي .وقال لي« :م
اعي
لع
هلى
اتف

نائب مفوض شرطة نيويورك .وقد أوسالها

اختصاصيي متفجرات إلى مكان الحادث» ويق
بول
اونلإِ
تنّه
أا قن
كبليةد».

وعلى الفور

عاقجدتتماعاً فىغرفة الحالة للمجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب  .فُتِلّفي .
هذه الحادثة ستة أشخاص وجُرحَ مئات الناس .

٠

بمعضدِي أيَام علئذلك الانفجار في مركز التجارة العالمي أَعْتَفّلَمكتب
التحقيقات الفدرالي عدداً من الأفراد .فقد نَمَب اسَحَرَةٌ» هذا المكتب واختصاصيو

الطب الشرعي فيهوبحثوا فيالحطام الذيحَلّفهالانفجار فيالطابق تحت الأرضي في

عودة الرّعب (6 - 3991و)991

لقومتفوقالوصف

901

 .ققد أدهشوناسايق
حي أ
نمادوا:
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ب
ع
ة
ت
ر
ق
ا
ع
ل
ى
س
ق
ي
ي
ة
س
م
ال الذى
عمل

القئيلة ,
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الآن

من التعرّف على
الشاحنة من طراز :عم

وتتبعواأْرهاو

المستأجرة

عرفوامصدرهامنشركةم
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خ
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ال
آمر ما قالته وكالة التأجير هذه

التي ذكرات أن الشخص

الذى أسْتَأجر هذه الشراهية كأن

املنمقار أن يع
اود
لف
ييوم التالي ليستردٌ الرهن الذي وَضعه لقاء أسْتمْجار شاحنة قال

نا مسروقة .

للد

يط افيا مف ا
دسقال.سد مفانارفقد
أتصلعاملم

ا

الإرهابيين ريما استسطاضدية.جا
ه الخاصة لتحضير المتفجرات'

واعتماداً علىتلك

لحخيوط م
م
نال
نعلومات تمن مت ا
بلتحقيقاتاللي من وضع

ء
أراد
لاد أسا أف
يأ وعراقياً

وباكستانياً .إذن
 7كر المرب الذين قاموا بالتفجير .

وعادت المجموعة الأمتية الخاصة

وفَْْتُ الاجتماع بقول
ي « :أنتم تعرفون أسماء من فعلوها .فمن هي الجماعة؟ أو
دعوبي

أقتبس ولك جاء في حزق الأفلام السثماتدة:

موجها إلول بوب

بليكى :غ18

من هم أولئتك الأفراد؟) كان سؤالي

طمق 8مندوب مكتيب التحقيقات

الفدرالي في الاجتماع .

فأجابني وعلامات الكدر بادية عليه  :الاأحدممّننعرفهم .تملك لويورك الفدركهنا

تو
بجدذصل
لةك

الشخص الذي أطلق النارعلى حاخام هناكفي الخريف الماضي .

ويبقى أن الجميع صلة مع إمام مستجد من عصرء زبعنا إقيم فى بيروكلين أواقى سديةة

ري

أ مندوب وكالة الاستخبارات المركزية في الاجتماع ونستون وايلي مهقد اانا
لإعاثلالا فقال إن وكالته قل.قاوؤذت ججميع هذه الس

م القاعدة المعلوماتية التى لديهم.

وهم «ليسوا أعضاءء معروفين فى حزب اش أجوماعة أكبفياك :آى ميققية السياة الإسلامي

فى مواجهة جميع الأعداء

011

تمحكتقبيقات بعض أرقا
لنا
اطا
الفلسطينية أو أيجماعة إرهابية أخرى .وقد أع
الهواتف الدولية التياسْتَخدمها هؤلاء الأشخاص ونحن نحاول التحقق منها لكنّنالم
نتعرّف على أي منهذه الأرقام ( .

ياافرية شاحنةعند
ستقو
فسألته« :إذن» فالذي تخبرني به أَنَّهؤلاءالأشتخاضص ال
متحي كزة:السلة وعتاء بقترق ابلطرررقوفكيلين ,.دمدينة جرسي وقرّروا أن يفمجروا مركر
التجارة العالمي لأنهم كانوا متضايقين» وتريدني أن لفق هذا الكلام؟)
العأنن .بشىء من اللامبالاة« :ربما)».

فسألت« :وكيف دخل هؤلاء إلئ البلاد؟ ماذا ذُكَرَفي طلباتهم لتأشيرات الدخول؟
إرهابي؟

وهنا ايح بليتزر ليزودني ببعض التفاصيل قائلا  :الإقنان امتهم واد السئة
الماضية إلئ مطار جون كيدي وليست لديهم اموا ولا سق أورراق مؤورة .,دز
أحدعما قدرة من الزمن لأنّه كانيحمل كُتَيْبِاًبعنوان (كيف تصنع قنبلة؟) أَمّاالشخص
الآخر فكان اسمه رمزى يوسف .

فقلت« :إذن» لنقل بصراحة .نحن سمحنا لشخص يحمل كُتَيّباً يحوي تعليمات
صنع القنبلةأن يخرجمن المطار ويستقل السيارة برغم أنهدخل البلاددونجواز سفر؟؛

لسمَأصمدقِمعاْت .ثم قالواليإِنَّإدارة الهجرة شلبك زدى وويقواتايقا شورب
حضوره إلئ قاضي التحقيق في إدارة الهجرة في وقت لاحق قبل أن تسمح له بدخول
البلاد .ورمزي يوس
قات
اف ه
تلذي
لو ا
قمه
حيَته
يمكتب
الفدرالى بقيادة الخليّة
غادر البلاد إلى جهة غير معروفة بعد حادث التفجير .
1
فقال بليتزر محاولاً طمأنتي  :الاتقلق يادِك؛ سوف نقتفي أَنَّرَهم جميعاً وسوف

نعلم لحساب من يعملون '.إن فرع مكتب التحقيقات الفدرالي في مدينة نيويورك فرع

كبير جدأًورئيسه هومساعد مدير المكتبء ,بينما يُطلق علئ رؤساء الف
مروع
عف
ظيم

المدن الأخرى لقب «العميل الخاص المسؤول موق صا أمعوم ادءععم؟  » .إِنْثلاثة من

هؤلاء «العملاء الخاصين المسؤولين» يع
إملو
منرتح
تتهء

أحدهم مسؤول عن حالات

الأمن القومي  .وبرغم أنْهذه الحالات تعني عملياً تعقب الجواسيس السوقييت» غير أن
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مسؤوليّتهِم هذه تتضمّن أيضاًالإشراف علىمكافحة الإرهاب  ..وكما هوالحال في كل
المدنالأم
ريكية يعمل فرع نيويورك لمكتب التحقيقات الفدرالي بتعاونوثيق معالمُذّعِين

العامين المحليين ومع المحامي العام (وزير العدل) والمحامين العامين المساعدين في
وزارة العدل .وفي أعقاب الحادثة التي وقعت في مركز التجارة العالمي كنّف فرع

ني
اويو
لركت لحمكقتبيقات ومكاتب وزارة العدل جهودهما فى سبيل التعرف علئ القضية

التى.نواجهها.

دنث
ان م
حوعي
وبعد أسب

/

التفجير ألقى مكتب التحقيقات الفدرالي القبض على

أريعة عو سند القلة  ..وقد اغْبُّقِل أحمد عجاج من قبلعند وصوله إلئ مطار جون كِندِي

فايلسنة السابقة  .واعتّقل محمد سلامة عندما ذهب ليستعيد الرهن الذي أودعه شركة

اىل
 60/8لقاء استئجاره الشاحنة في 4آذار  /مارس .كما ألقى الق
نبضضعل

عياض»

وهو مواطن أمريكي  .في  01آذار  /مارس  .وبعد التحقيق تم الإفراج عن عبدل ياسيم
فقدأقنع المحققين أنهليسلهعلاقةبالحادثة وأنهسوف يتعاون .وغادر البلاد متوجهاً
إل العراق حيث احتجزه نظام صذام حسين وأووعه السجة :حسب اعتقادتا .أك إناد
إسماعيل فقد ف إلىالأردن فظلّ متوارياً عن الأنظار مدة سنتين تماعتقاله لقم وما
 95يوسفاء زعيم الخلية .فقد أختفئ هو أيضاً عن الأنظار وبقي علئ قائمة

المطلوبين» ثم ظهر لاحقا فيالفليبين.
وقد كفت تسقيقات تيويورك عن شبكة كانت :وراء أولفك المتامريرة  .سين 15

من
حبد
رر ع
ل عم
ازها
كيلين وحي كوينز وشمال جرسي مرك
وف
ردة
بممت
هذه الشبكة ال
وهو مصري ضرير يُعَدُ الزعيم الروحي للمتطرفين المصريين  .حُكمَ عليه غيابياً في مصر
بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية» وقد وَْضِعَ اسمه على لائحة الممنوعين من الدخول لدى

وزارة الخارجية» لكبنشهكل أو بآخر أَسْتطاع الحصول على سمة الدخول إلى الولايات
سيةوفدىان»
ليك
اأمر
ارة ال
سفمن
امتلحدة
ال

ورك .يبدو أن
ويفي
نإقيامة
وانتقل لل

الحكومة المصرية تقدمت بطلب لتسليمه إليهالكنهذاالطلبرُفِض .

ومن خلال مراقبتهم المشدّدة على عمر عبد الرحمن اكتشف رجال مكتب
لطيات نفجير
مخط
عت
لنت
التحقيقات الفدرالي خلال شهور معدودة وجود خلية أخرى كا

أخرئ في نيويورك ,تسته
دف «نفق لنكولن وهولاند) واعصصب؟ لمذاامت لمج مامعون ١

ومقر الأمم المتحدة وغيرها من المعالم الرئيسية في المدينة .وبانتهاء شهر حزيران /
يونيو سنة 3991؛ كان عمر عبد الرحمن والمتامرون كلهم في مركز الاعتقال التابع
للحكومة الفدرالية في مانهاتن .يبدو وكأنَّ آلة مكافحة الإرهاب تعمل عملا جيداً.

لكنها ل
كمت
ذكلنك .فالمفترض أن تقدّم لي وكالة المخابرات المركزية ومكتب
التحقيقات الفدرالي الجواب على سؤالي امن هم هؤلاء الأشخاص؟» لكنّهم لم

فالجواب الحقيقي لهذا السؤال هو «تنظيم القاعدة» الذي لم يكن رجال المخابرات
المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي قد سَمعوا به بَعْد .كان السيد تُصَيْر أوّل من أَعْتُقِل
من أفراد هذا التنظيم داخل الولايات المتحدة» وهو الذي اغتال الحاخام مثير كاهانا 66
>03

زعيم ااأعصية الدفاع اليهودية» المتطرّفة فى قاديتة ليويورك سبنة  29912كما

اكتشفنا لاحقاً .وقد تبيّنمن التحقيقات التي أجراها المكتب الفدرالى وجود صلة بين

المشعد يهم فى جلاتة سركر المجازة العالمي وكضير عذاء كما قيتع آيفا أذ أسامة بن لاد
هو الذي يدفع الفواتير المترتبة نعلُىصير .واكتشف مكتب التحقيقات إلى جانب ذلك

بعض الوثائق في شقته تؤكّد ارتباطه بشيء يدعى «مكتب الخدمات الأفغانية» ومع ذلك

ظلّت هذه الوثائق المكتوبة باللغة العربية سنين طويلة بعد اعتقاله دون ترجمة .ولم يجد
مكتب التحقيقات الفدرالى صُعوبةٌ تفأيكيد وجود علاقة بين الأربعة الذين أَعْتُّقِلوا في
حادثة مركز التجارة العالمي سنة « 3991ومركز الكفاح» الكائن في بروكلين» الذي يموله

بن لادن ويتبع إلئ مركز الخدمات الأفغانية الذي يشرف بن لادن على إدارته أيضاً.
والمعروف أنَّ الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن قضى فترة من الزمن في أفغانستان مع بن
ظييم الجهاد الإسلامي المصري الذي تربطه ببن لادن
تضنوف
لادنء ومعروف أيضاً أَنّهِ ع
علدافةه فويه .لقدأَلْتِىَالقبض على أحمد عجاج فى مطار جون كدي بسبب حيازته مواد

ووثائق تعلق بتع القنابل والمتفجرات» وكان بين هذه الوثائق كُتَبّبِ كتب علئ غلافه
كلمة «القاعدة ».وَتَبَت في التحقيقات أن رمزي يوسف أنّصّل هاتفياً ببن لادن من
نيويورك .
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الناريش» وييدو أ

أحداًفيوكالةالمخابرات المركزية أو مكتب التحقيقات الفدرالي لم يسمعباسم هذا
التنظيم أو حت باسمأسامة بيع لد ولم يُذكر اسمه في أيمن الاجتماعات التي قدت
سنة  3991على أنّه واحد من المشتبه بهم في الاعتداء الذي وقع على مركز التجارة
العالمي؛ لكنّنا سمعنا عن شخص يقال إِنّهخالرمزي يوسف .وكات مشر امه علين
النتوام ويبدو آلههواالمعابر الغافشر .لكام إن التى كانت تأتي إلى رمزي يؤسف ...كان من

الأسماء التي استخدمها اسم خالد شيخ محمد ولم يعرف أحد حقيقة دوره على وجه
الدقة»

غيرأَنَّالجميع يلون إن لفعبلة ع

ولذلك

فهو مطلوب»

والمكةن

الفدرالي

يريد إلقاء القبنض عليه أيثما وحِد.

بي
اعمل
هن ي
رحسي
إاغ
وتفناء الظروف أن آغون أولَمن.رآيل دليلا على'تووّط هد
لكن الغريب فيالأمر أَنَّرد الرئيس كلنتون عليه قدأفلح فيردع صدذام عن
ضِدناء
محاولة استعمال الإرهاب ضدنا ثانية .

ومن عادتي اليومية أن أقرأ كلصباح مئات من التقارير الاستخباراتية ورسائل
لماإتععلنام الخارجي اتلتريسلها غرفة الحالة إلى الكومبيوتر في
ارج
السفارات وت
بى » وعدت اأعوو  أسقرقها جنيع غدل الأسوة .وفي نهاية الأسبوع حيث يتاح
مكت

لي مزيد من الوقت  .في يوم من أيامالآحاد في شهر نيسان  /أبريل رايت عقراثاً لفت
ظري في إحدى الصحف العربية الصادرة بمدينة لندن يقولإِنَْالشرطة الكويتية قد
ن
أسيطة محاولة اغتيال استهدفت الرئيس السابق بوش .

ل يمردني تقريرعن هذامن الجهازالسرّيأو من مكتب التحقيقات الفدراليأد

وكالةالاستخبارات المركزية أو حتىمنالسفارة  ..ومع ذلك أحسسته أني يجب ألا

 .بل شعرت بشيء يشدّني إلئالاتصال هاتفيأ بسفيرنافي الكويت رايان
أعبوالعدا الشين
 03وهو ديلوماسي من الطراز الأول وخبير بشؤون العالم العربي .
كروكر 6:اع/31 ©07

يت ذلك التقرير المنشور في صحيفة لندنية يتحدث عن محاولة
أ
سألته« :رهل

اغتيال الرئيس السابق بوش؟)

411

فى مواجهة جميع الأعداء

لشمييدئراً عن التقرد ر وأخذ يحدئني عن الترحيب العظيم الذيلقيهالرئيس بوش
أثناءزيارته للكويت .ثم قال ب
قعد
صصم
يتر« :من معرفتي بك يادِكأخالك تطلب منى
رلعسناي» ٠
التقريا
الكويتيين عنهذ ا
ن أسأل

 5أولىنورث

لكدلكه ا

تعر أ
فذ دينتعليمات

الذىححظر 5موظفى مجلسالأمنالقوميإصدارالأوامرمباشرةإل

السفراء .
فأجبته عبر الهاتف الآمن وفى صوتى همس ضحكة خافتة « :لا لا طعا لأء ا

رايان» فهذه الفكرة لم تخطر ببالى ) .

رَدُ على قائلاً« :الكئى إذ علمت بهذا الخبرء قد أسأل شخصاً سألقاء هذا
العساء :

أن يريا

وى

اللريارسج منتين
سايرةفى
غن

ليييح ل

عتداء علىإحياة الرئيس يون
أحبطوها .كانت تلك المزؤامرة تقدف إل الا

مل
نياية

وكافت تتجم .

ألقي القبض على عدد من الأفراد وأشارت التحقيقات معهم إلئ تورّط الاستخبارات

القىرة.
ومنعي
طراً
واتصلت فو

ليك « :صدّام حاول قتل بوش ).

ثم أوضحت له التفاصيل» فأعطانى تعليماته  :أبلغوزارة الخارجية لتوضح الأمر

للكويتيين .يجب عليهم أن يكونوا صريحين معنا» .
ييثه
دل
حاح
أت

هذا أن أسَطر برقية تعليمات إلى كروكر وأن أستفسر من وزارة

الخارجية فيما إذا كانت سترسل البرقية أصالة عن نفسها .عندئذ تمكن كروكر من مواجهة

الحكومة الكوينية بمعر فنا بهذه :المؤامرة وأن يطلب:رسميا رؤية السحتاء ..كان عددهم

ستة عشرء أنّنان منهمعراقيان أعترفاأَنَّالمخابرات العراقية قدجندتهما فيمديئة البصرة
ؤنبل
طها ق
وأعطتهما سيارة تويوتا وضعتمتفي
رةة.

رك
كيا
تات
يليم
وزوّدتهما بتع

السيارة

قرب الجامعة فيمدينة الكويت» ثم يفجراها عن بعد عندما يمر موكب أمير الكويت

عوناة لوعن 6 - 323991وو)1
مصطحبا معه الرئيس بوش
يبلغ نصف

قطرها 053
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 .ل
وأتيحلهذهه السيارة أن تنفج
رلَدَمْرت كلشيء في دائرة

مترا ٠
.

هذه
السيارة إثر حادث مروري.

لكن المؤامرة الع

راقية فشلت ح
ين اكتشف شرطي كويتي

وشرع الكو
يتيون عتدئل بحملة اعتقالات

,

وبأمر من
طوني ليك طلبتٌ منالجهاز السرّي ووكالة الاستخبارات المركدية
والمكتب الفدرالي أن تر
سل فرقها إلئ الكويت .٠ ووافقت وزيرة العدل جانيت رينو غ(602
0

ومدير وكالة ال
استخبارات المرازيا وولزي '//5100©(/ا على القيام بالتحقيق فى هذه

المحاولة كل على جدة وبالتوازي :أولاهما من خلالقنوات الشرطة والثاني عبر قناة

المخابرات .واستغرق التحقيق أك
شثرهمن
رء وفى اوائل عر حريواة /يونيو كان
التقريران جاهزين» يتحدثان بالتفصيل عن القصة التيرواها السجناء» وأكّدت بمالايدع
مجالاً للشك أنَّ المخابرات الع
مراقي
صة ه
دير المواد المتفجرة .
وفى 2ح3زيران  /يونيو كان ط
يوني
تل
نيك
اول
7

غداءه المعتاد مع وزير الدفاع ليز

مأمكم دع ] دير الخارجية وارن كريستوفر ععطاممغو رط 1

في مككتبه

بالجناح الغربى  .وأثناء الغداء دعاني للانضمام إليهم وقال« :نريدك أن تضع خطة لره

انتقامي على العراق  .أثك وسدلة :بالإضافة إلى شخص واحد من وزارة الدفاع وشخص
وا
وحد
زم
انرة الخارجية .متى تنجز هذه الخطة ولائحة الأهداف؟)
ثمأضيف إلئهذهالحلقة شخص واحدمنوكالةالاستخبارات المركزية .٠ وفى

يومواحدحصلنا علىلائحةأهداف وضعتها رئاسةالأركان المشتركة بالتعاونمعوكالة
الاستخبارات المركزية  .وقد حاول الوزير كريشتوفر بقوة ولأسباب قاثونية طالباً أن يقتصر

الرد على منشأة واحدة فقط هيمقر قيادةالمخابرات العراقية .وأراد أيضاًأن يكونالتنفيذ
لايللسبت ليكون عدد ال
امصا
حف
لبين
ديود الدنيا .وكسب كريستوفر الجولة.
ووضعنا الخطة التي تقضي أن تتحرّك السفن إلئ موقع الرمي .وتم إعداد «أمر

التنفيذة الذي سوف تُصدره رئاسة الأركان المشتركة إلئ القيادة الوسطى (وهي القيادة
العسكرية الإقليمية للقوات الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط التيحَلْتَ محل قوة التدخل

السريع المشتركة) ؛ على أن يتمإرسال الرسائل الشخصية بشكل متعاقب من الرئيس إلى
أمير الكويت والعاهل السعودي ورئيس وزراء بريطانيا .وسوف تُارسللرهذ
سهائل من

السع الأيظن عباشيرة ويس فير بوؤارة التقارجية لجنيا لأق شوب معقيل .وسرق
تعطى التعليمات إلا البعثة اللأمريف 1فى الأمي المتحدة لكي تدعو إليل جلسة طارثئة

لمجلس الأمعخ؛ وسيكون الدى وزؤآرة العدل ووكالة الاستدخبارات .المركزية .وثائق (بيضاء؛
تصدرها إلئ الصحافة وإلئ السفارات الأجنبية توضحالدلائل .كما تقضي الخطة أن
يستدعي الرئيس زعماء الكونكرس عالى أنقراد  .وسوف يجري

إبلاغ الرئيس السايق

بوش .أمَا السفارات الأمريكية والقوات المسلحة الموجودة في المنطقة فسوف توضع :
حالة تأمب قصوى للتصدي لأي تحرك عراقي مضاد .إضافة إلئ قيام مراكز وكالة

يب

الاستخبارات المركزية وفروع مكتب التحقيقات الفدرالي بمراقبة مُشَددة علئ عناصر
المخابرات العراقية٠ . ويذيعالرئيس بيانا قصيرا من مكتبه البيضوى .ويوجه إنذاراًشدي

اللهجة إلى العراق مُهددا بأوعقب العراقب إن أقُدَمَعالئ أي عَمّل إرهابي ضد الولايات
المتحدة .
ضغت هذه اللائحة والوطاز الرمني .ووثائق

التنفيذ فى كتاب

رفعته إل طوني ليك

يوم الجمعة  .وبعد أن اطلععليهقال:هذا عمل جيد .خَذَهُ إلئ الرئيس  .سيوك أنلاق
أنك قادم إليه  .ثم نفذ).

إن موظفي مجلس الأمن القومي .وحتى المساعدين الخاصين للرئيس؛ مثلي أناء
لميَدخلوا إلى مكتب الرئيس عرضاً حسب خبرتي .وقد سبق أن تحدث برنت

سكاوكروفت إلئالرئيس بالنيابة عناء وفي بعض الأحيان كان يسمح لأحد الموظفين
ليدخل ويشارك في لقاء لبعض الوقت  .والآن يطلب إليأن أذهبللتحدّث مع الرئيس
عن أَوّلاستخدام للقوةة في عهده ..وقدسبقذلك أن عُقِدَاجتماع سرّي مع الرئيس لكبار
المسؤولين عن هذا الموضوع وب
دا الرئيس كلنتون فوى العزيمة وكان بعض الشك يراود

اليمينيين من استخدام كلنتون للقوة.

وحين عرضت الخطة بكلتفاصيلها أظهر كلنتون شيئاًمن البراكماتية :وقال :

«سوف يُِلقنه
هذا العمل درساًء وإن لميستفد من الدرس يجب علينا أن نفعل المزيد1 .
في
صباح يوم السبت تحدث الناطق الصحفي للبيت الأبيض» الذءي لميكن يعرف شيئا
ع
انلخطة إلى الصحافة .وأبلغهم أن «الغطاء محكم الإغلاق) وأن
ي :شيق
حاً ل
دنث

ذلك

عودة الزُعب )6991 93991
اليوم .و
اذه
لبمبرعض
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لحضور مباراة بيسبول .وبينما هم

يخرجون بدأت في إرسال الرسائل من غرفة الحالة .

ومشتك السباعة الساوسة مساءً تجمع عدد صغير من كبار المسؤولين بالإدارة في

مكتب طوني ليك .وتو
اجّه
لت إ
بلىا
يلمك
ضتبوي لأساعد الرئيس وهو يجرى اتصالاته

الأخيرة معزعماء الكونكرس  .فقدانطلقت صواريخ كروز منذلحظات .
سألنيالرئيس« :متى سنشاهد الصور من الصواريخ؟»
أجبته موضحاً« :نحن لا
انحص
للصعلى
و ص
اور
رمن
يخ»

يسايدي»؛ ولكن

ستأتينا اصولردعن
مار ال
اذي
لتُ
صسَب
وّباهريخ عن طريق الأقمار الصناعية» وستكون

لصدبياكحاً باكرا) .
فقال :اغداًصباحاً؟ سأظهر علئ التلفزيون بعدساعة لأقول إنناقَصَفْنا ذاك
العتيا  ,لذ يجب أن أعرف ألا أثناقدفعلنا ذلك حقا .لماذا لا توجد كاميرات محمولة
عاللئصواريخ؟»

فأجبته « :إذا كان للصواريخ أن تقوم باتصال» فإن أح
يدارًاقهداء أيوتقدخل في
عملها .لك
صننا
ا نع
ررف
وكحماً أطلقناء وإمتطىلتامقهاء لذل
تك تست
حطيع
ب
سأن

عدد الأهداف التى أصابتها ومتى. .

عمتكل سال الرفيس؟ «أتعني أننالآانستطيع الاتصال.مع الصواريع 8فباقا الو
أردت أن أجعلها تعود؟»

فقلت ولست أدري كيف أجبته« :أنت لاتريدذلك» ياسيدىي» أليس كذلك؟. .
لأنك لاتستطيع أن . . .لاتوجد آليةلكي ). . .
يىه
جعل
ورفه
وقراذئعلاً« :كلاء لأاريد .لكي أريدأن أع

قان
البقيق أنن

المبينكُلّهِقبلأن أخاطب العالمكُلّهِوأقولإنَفاَعْلنا».
وعدت أدراجي إلئ مكتب المستشار لِيِْك حاملاً إليهالنبأ .وأخذ الجنرال بل
ستودهان

53 6005

الرجل الثاني في وكالة الاستخارات

وأعبد اقوجيه الأقمار اأصعااعرة,

وسمعته

يقول:

المركزية يجري

«لم نحصل

على

شيء.

اتصالاتة .

بة أن

المؤاريث قدأأصابيت هدقها قبل دقائق» ولكتن ليسلدينا عايؤكك أن ...غاليس مغ
برغة! .

وساذت حالةمنالكآبةفيبجوالمكتب وتحنتفكركيفشجمل الرئيس يظهر على
ايسا
ئناشة التلفريون» وقجأة وي
تاء
لفح
قءل.
لتسا
ان ن
رظه
ولى
ير ح

جميع شبكنات التلقريون

في البلاد وصلها خبر مفاجأة سيتحدث عنها الرئيس  .وأعلنت في نشراتها الإخبارية مساء
السبت أن الرئيس سبوجه كالمةإلنالآمة :وسبعت أده يقول؟ قولا نقري السبب.؛

تاللارئيس بيائه المقتضب .وفور انتهائه توجه إالىلممكتسبتشار ليك بصحبة
ؤكال:
ااقر
تائيه الركيس ال كون 8:66اقء» في
لهسلي

«ظدنا آانك
شنحدتق
تل

على

التلفزيون» وحسبنا أنكتريد برهاناً علئ عمل الصواريخ ».
وألح كورعلى الرئيس أن يحكي لناشيئاًعَمافعلهرجلان هما الأرفع منزلة فيهذا

البلد .لا البلتروقةة لادسبل كنك أريدذهايؤكد أن الضواريع قدأصايت حدقيا.
ولا أحدمنكم يستطيع أن ييععططييننىي ذلك التأكيد  .. .فاتصلت بمحطة  . . . 7000ولم يكن
لديهمأحدفي بغدادهذهالليلة»لكنالمصوّر في مكتبهمبالأردنلهقريبأو ابنعه
يقطن فى منطقة مجاورة لمقر قيادة المخابرات» فاتصلوا به ».وبدت علامات الدهشة

عا بوره قل عو قي الخرقة .بوكام الرقيس قائلا« :ورد عليهم بقوله .أجللقدتم تدمير
المكان كله .وكان متأكداً  . .وأعتقد أنْيقد حصلت على التأكيد الذي أريد( .
لميكن في استخدام الرئيس كلتنتون للقوة يشكلة . .لكنّهأبدى انزعاجه في اليوم
التالي عندما ذكرت التقارير أن بعض الصواريخ قد أخطأت هدفها وقتلت قثائة تعد من

الفنانات ال
ارائ
لدات
عف
ايلم

ال
معرنبيزيق
لعها قبالة المخابرات العراقية .

لقدأصابتني خيبة أمللأن الردٌ كان محدوداًء ولأنَّ الأهداف الموضوعة فايلخطة
قد حذِفت من اللائحة» ولآن هذهالغارةقد تُفَذّت في منتصف الليل حينلايوجد في

مقرال
مخابرات إل عدد قليلجداًمنالموظفين  ..وقد سمعت من أصدقائي من عهد إدارة
الرئيس بوش السابقة أَنَّعائلة بوش نفسها لمتكن راضية لأَنَّهذا الردكانمحدوداً.

غيرأن شعوري بعدمالرضاقدتلاشىمعالأيا .٠م وبعك أن تين الى أن دام سين

اقدل فرهسمالة .أفعفيقاب ذلك الرد الانتقامي المنفذ في حزيران  /يوتيو  3991لم ترة
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تقارير بي

لانت الشرطة أو الاستخبارات

تشير إلى وجود

911
دليل على دعم عرافي لورهاب

موجه خزيدالأم
ريكيين :ة وعنتى ذلك اليوم الذي غزونا فيه العراق سنة .3002

يدث السفة الأولئمنعهدإدارة الرئيسكلنتون اختباراثانيالًرغبةالرئيس
الجديد في استخدام القوة للمرة الثانية :وكان ذلك في الصومال .والآأت وأنا ميك ان
ذاكرتي تلك الأحداث ازول المةاجسسالاً أن تكون سسرقة تشرين الأأرك  /أكتوبرفي
مقديشو حالة ثانية يكون فيهادور لتنظيم القاعدة في هجوم على الأمريكيين .أرسل
الرئيس بوش قوات عسكرية إلئالصومال لتسهم في وضع حدّلمجاعة كبرى كادت
تسبّب وفاة  000,007صومالي على الأقل  .فقدكانالصوماليون المسلّحون يسرقونمُوّن

الإغاثة الدولية ويبيعونها .ولم يكن بوسع منظمات الإغاثة الدولية أ
انتح
لصل
أعل
مىن
الكافي لحماية عملياتها .فأرسل الرئيس بوش عقب هزيمته في الانتخابات قواته
العسكرية إلى الصومال لتضمن وصول مساعدات الإغاثة إملُىستحقيها .فايلتألكثناء
نيا اي ما أن أكرنتس المملياتقيبيت لأبيض؛ لبي نور كرا

طونيلي .ك
وجدته في #المكتب اللاي الانتقالي») وهو طابق في مبنى خاص يقع في شارع

فُرمونت /6007776ا 2ولم أكن قذ رأيته من قبل .فكان هو و«منطقة الأمن القومي» الدليل
الوحيد على الهدوء وسط صخب الموظفين الشباب والأوراق  .رحب بى» وقال :اشكرأ

لمجيئك لكنّى أعتقد أنّهلاينبغي أن نقلق كثيراً علئ الصومال لأنَّالولايات المتحدة

ستسحب معظم قواتها منهناكقبلاحتفالات تنصيب الرئيس [02كانونالثاني  /يتاير
.]3

فقلت« :لاء في الحقيقة إن تحركات القوات الأمريكية فيالصومال لنتكتمل الأ
فيآخركانون الثاني /يناير ».وقد أخرجت من حقيبتي خريطة توضح مراحل انتشار
القوات الأمريكية .

نظر إلئ الخريطة باشيلءامرنتياب وقال« :قيللناإِنَّالأمم المتحدة سوف تتولئ

كااموسر

فقلت

إنالات الأعريكقيامروفلاسدد ٠
ب٠ ولم يذدكر من أخبره ذلك

له # :لكنٌالأممالمتحدة تتحرك ببطءشديد.

يآ سنك ليلك .ويعتمد بعطلرس

بطرس غالي الأمينة العام للأمم المتحدة أنَّ هذا الموضوع سوف يزيد مأنعباء ؛الأمفه
المتحدة ».وكان رد فعله شبيها برد فعل رجل قال له طبيبه إِنّهمصاب بالسرطان .وكأئه

كذلك إلين حد ما.
لقد قبل بطرس غالي علئ مضضص أن تقوم الأمهالمتحدة بدور في هذه العملية.
اب أنسورقوة لحفظ السلام قد تأخْرء وقد أحل علئ الولايات المتحدة أن توافق على

تعيين أمريكي لقيادة عمليات الأمم المتحدة لضمان التنسيق الكامل بين الأمى المتحدة
والولايات المتحدة .وقد تمكن ليك من إقناع الأميرال جوناثان هاو علنهما"ا ددحااهده|

نائ
اب سك
لاوكر
موفت
ن بق
صبول
ب.

ثم انتقلمركز تنسيق عمليات الصومال مانلبيت

الأبيض إلئ وزارة الخارجية في بداية عهد الرئيس كلنتون وأصبح قابما السالالوية

الإفريقية في الوزارة .وسرعان ما خضع جوناثان هاو لاختبار من أمراء الحرب

الصوماليين» وبخاصة فرح عيديدء إأذقدم رجال عيديد في شهر حزيران  /يونيو على
قت
ول نح
عوشخمس
رةين جئديا باك
استا
لنيا
قم
ونة الع
قامل
بةاتحت
دة الأممالمتحدة .
كانرد جوناثان هاوعلى هذه المذبحة صارما  .فإذا كانالصوماليون يظنون أنهم

سينجون بفعلتهم هذه .فمعنى ذلك أن عمليات الإغاثةالدولية سوف تنتهي إلى الأبد .لا

بذامن اعتقال عيديك وتدمير هليشياتة .كان هاو قد تقاعد مؤخرا من البحرية برتبة أميرال

ذي أربعنجومويعرفبداالإمكانات العسكريةللولاياتالمتحدة .فوضعلأئينة ,وأسعة
التفاصيل تتضمن القوات الإضافية التي يحتاجها بمافي ذلك رجال الكوماندوس مقنوة
طتلة
دلتا لاعتقال عيديد وطائرات مقا
رم
انز © 031
 8لتدمير البنية التحتية لمليشياته.وقد حصل على هذه المقاتلات لعدد قليل ومحدود من الضربات  .وبرغم الضغط الذي

مارسه مجلس الأمن القومي؛ رفضت وزارة الدفاعإرسال رجال الكوماندوس أوحتى
معظم ما طلبه هاو .ثم أوقف الينئاكون الضربات التي قامت بها المقاتلات قبل أن يتم
تدمير البنية اللتهحتية لهذه |ايكيا +
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اعتاد عيديد على التجؤّل في مقديشو في شهر حزيران  /يونيو دون حراسة أمنية
إن وجنت فالقليل منها .لذلك لن يجد فريق من قوة دلتا صعوبة تذكر في اعتقاله و الك
امور دلت

يعد تلك الضريات المحدودة التي شنْتها مقاتلات - 0ج6ق
لبى

ممتروغات أبلسةة .فانتقل للعمل السري واصدر راسك لسلشافة لشن فريك فد

رعلى
قسات
الهج
ت

لنافيثلة
ثتعي
المحالقف .دون اسضناء للأمريكيين .وفى أيلول  /سي

جتود أمروكين على يد قواتت .عباديد.

اىك
روةسغل
إعاق
عند ذلك واقق الب

شنادة
جادلوةكوممنانلدوس: .والاليآذم

ووف
هنا إل الكفاءة العالية لقيادة العمليات الخاصة المشتركة © 6051الت
مى تض
را ه
عم م
لدىالّأي العامباسم «قوةدلتا».فهيتتقنفنالعمليات الليليةالمباغتة وعلومها وكذلك

العمليات الخفية  .لكنها عملت في مقديشو في وضح النهار وعشرات الطائرات العمودية
تصلق فى سبك المقينة  .كانت صمليالق متكررة الالسى اللصبماليين أن يعافرا على
9ة 3وفي
 9سن
1وبر
ينن الأول  /أكت
رث م
شلثال
تفي ا
تكتيكاتها بالمراقبة والمشاهدة .ف
إطار عملية عرفت باسم «إسقاط الصمّر الأسود “> 0/02الحجلا >اء )3|8اشتبكت مليشيا

اعت
وم
قديد
عي

مسقاطت طائرتين عموديتين بالقذائف ذات
العمالباات البخاصة 60قل أ

الدفع الصاروخي  .608كُتل في هذا الاشتباك ثمانية عشر جندياً أمريكياً ونحو !002
صومالي .
وحين اجتمع المجلس الوزاري لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيْض كان
الرئيسكلنتون في أشدحالات الغضب  .لم تكن الصومال واردة في مخططه ومايريد أن

ينفعلهفي السنةالأولئ منرئاست .ه لقد ورثها عن سلفه وحَدَّلَته القوات المسلحة .أستمع
كن
لنصيحة الينتاكون ولميُضْغْلرأيهاوفي تلك الأيام من شهر حزيران  /يونيو وتلم
تلك التصيبحة صائية  .لميفعلوا شيئاًيومكانالقبض على عيديد سهلاًء وحين وافق
لينتاكون علئ إرسال القوات الخاصة إلىمقديشو بير قو! بوكأته لآترد بغلية الأأرظر,
قوات معادية تعمل ضدهم .اعلا تكتيكاتهم المعتادة» وسبًّيوا كارثة .جلس كلنتون

صامتا في ذاك الاجتماع .محمرٌ الوجه غضباء يستمع إلىما يقوله وارن كريستوفر وليز

أسين وكولن ياول .وأدركتٌ ساعتئذ أنَّهترك المجال لهم جميعاً ليقولوا مالديهم» لكنه

حسم أعيوهعلى كريد نابليسقو الابصماع إل :

سووهملوقبعبن
باهبوسومًومننمافرغومن
ينيط
يلك الآثناء
لتترتالت
قان

جميعاً
ريدوثه
ا
مي
الكوتكرس وهذا هو
وقد استمعت إلئ

ونحن

نج أذيالالهزيمة .

سوف

نيقول » ولح كلامر قنور عور قكرة أنبها نبت

نذانج

القرة الملمية الاتبيرة.

فالعالم كلهيعرف أننانستطيع أن نفعل ذلك» ولسنا مضطرين للبرهان عليهأمامأحد.
سوف نستخدم القوةوسنواصل إرسال الغذاء .وإن حاولأحدأن يعبث بنافسوف
يشير مه

ونضرس

بقوة..

لبطرس آم نهذ ؤله
عتدئل

سوف

وسنجعل الأمم المتحدة تدخل وتتولئ زمامالمسؤولية  ..قولوا

وثلية مهنا أقين :ظا :دون زيادة يوم ولح أعكرى وعداكد :

نغادر )» .

عندما انفض الاجتماع أشار كلنتون إلئ ليك وإلي أن نتبعه عبر الباب الجانبي إل
حيث قال # :أريدأن نتولىنحن هذهالمسألة» لا
وي»
ضتب
يلمك
ليبمن ا
اارج
الجزء الخ
وزارة الخارييية» وذ الدفاع ».ثم التفت إليّوقال « :لاأريدمزيداً من القتلى فى صفوف
الأمم بيه لاأحدإطلاقا  ً.وافعل ماعليك أن تفعله» وكلمايجب عليك فعله».

وفي الأيام التي تَلّت ذلك الاجتماعَ :نََذَالقناصة الأمريكيون مواقعلهمعلى
سطح المجمّع التابعللولايات المتحدة وإنرأوا صومالياًمسلحاًكانوايصيدونه؛ ولع
يتحدّث أحد عن أعداد القتلئ  .وإن خرجت القوات الأمريكية إلئالشوارع خرجت في
اتيات المتحدة مسؤولية هذه
و سللّم
امحلددة
ءرة الأشهر الستة ال
الدبابات و.مع انتهافءت
العمليات

إلى الأمم الواوحدة

وقوة

حفظ

السلام التابعة لهاء

ولم يقع قتلئ

في

صفوف

الراك الأسريقية.
صىال
الكتعل
يدل ناا الأشهر الستة ت

اعلة الاستخبارات المركزية
كم
وئم
دا

أحتها علئ تتبع أي شائعات تُنشر في الصحافة الأجنبية عن احتمال قيام إرهابيين بتدريب
سَليقَبيا #خيديك :وكانت تقلّلمنأهميتها ولاتعيرلهابالا .دلت صديقن :مآيك شيهان
بل  80: )5561عرنأيهما وقد عملا في مقديشو سنة
محطععطك 5عاث/ا وروجر كرسي

لهذهلة أن تعرف؟ لم يكن أحد من عناصرها في
وىكا
 .3أجابني مايك قائلاً:ا«وألَنَ
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ذلك البلد عندما جاء إليه ثشآة البحرية  ,يعتكذ أرسليت الركالة عددا منالعناصر الذين لع
يسبق لهمأن دخلوا إل هناك.

#انش قبداك العناصر بين فترةوخر

وكاترا مشورة

في مجمع السكن الأمريكي» وفي حاويات تستخدم للسكن قرب الشاطئ تُقِلّت إلىهناك
بطائرات سلاح الجو ) .

يبدو أنشيهان وكرسّي كانا يصدقاني القول .فقد ظهرت دلائل في وقت لاحق.

معأنَّوكالةالمخابرات المركزية لمتكنتعلم ذلكفيسنتى  3991و »4991وضّمّت إلى
ملف اتهام بن لادن» تؤكد أن تنظيم القاعدة كان يبعث مستشارين إل عيديد» وقد
ساعدوه في التخطيط لإسقاط الطائرات العمودية الأمريكية  .والواقع !إن هذا التنظيم كان
وراء الانفجار الذي وقع في فندق في اليمن في شهر كانون الأول  /ديسشير سئة29910 .

ظناأًنّ بعض رجال سلاح الجو الأمريكي العاملين في دعم عمليات الصومال يقيمون
فيه( .لقد أجلى الجنود عن الفندق بعدأن سمعت السلطة الأمنية اليمنية بعض الشائعات
عه ذه المكيدة؟ .ولم تكن وكالة الاستخبارات المركزية قادرة انذاك على معرفة من

خلطلطانفجار في الفندق .

وعندما بدت إدارة الرئيسكلنتون تعيددراسة الإرهاب سنة 3991لمتأخذ في
اعتبارها أحداث الصومال ولمتصنّفها ضمن هذا التصنيف  .ولمتأخذ في اعتبارها أيضاً
بن لادن أو تنظيم القاعدة لأنها لم تسمع من أحد شيئاً عن وجود ذلك الإرهابي

وتنظيمه .

إذن كانت الولايات المتحدة ضمن مخطط تنظيم القاعدة وزعيمه بن لادن .وبرغم
أن الولايات ال
«متح
تدةه ل
رمب» ممر:ن الصومال تحت ضغط من الكونكرس غير أنهم
يرونها قدلاذت بالفرار .ولم يعجبهم بقاءالولايات المتحدة ستة أشهر إضافية» ولا ذلك
التسليم المنظم للأمم المتحدة .وا
لتخ
اذو
داّسب
عباائهم امتناع الولايات ال
تمتح
ددةمعينر
مقديشو عن بكرة أبيها .وقالوا فيما بينهم إِنَْالولايات المتحدة قد تعرّضت للمهانة
والهزيمة على يدبلدمنبلدان العالم الثالث» مثلما حصل لها في قييتنام وفي لبنان وكما
حأصلفلل
غسو
اقيي
تان.
نتسفي

ولكن ال
اذيللم
قتع
الم
عهدة

هوأَنَّالولايات المتحدة لمتكن تنوي البقاء في
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الصومال؛ وأنّها ذقهدبت إلى هناك لأمد محدود تتمكن خلاله البيروقراطية المتعئرة

للآمم المعحدة منارين اثرةلط السلا  .ووحسب تقاتيراتهنا للهذف الموشبوع
لمهمتها فقد عملت ما يجب عليها أن تفعله .فهل كان كلنتون مُجِقا في امتناعه عن القيام

برد التقامي.واسع على مصرع ثمائية عشر من رجال الكوماتدوسن الأمريكيين؟ لمأكن
متيقنا منالجواب آنذاك ولست الآن أيضاً .لقدقتلنا أكثر منألف صومالي في يوم .هل
كان علينا أن نقتل أكثر؟ كنا نستطيع متابعة مطاردة عيديد حتى نقضي عليه لكن هذا
الأمر سيضيّع هيبةالولايات المتحدة مقابل دهاء رجل واحد يختبئ في بلاده .هل قلل

ضبط النفس الذيمارسناه منقوّتن الرادعة؟ خشيت أن يكون ذلك وقتئذ» لكني لمأكن
أيرى حيفل ماذا أفعل  .وبعدمصرع  872منرجال مشاة البحرية في بيروت أقدمريكان
على غزو كرنادا  8030660ليبيّنأَنّنامازلناقادرين علئ ممارسة القوة .ولم يكن لدي
رويدفى آناجدارمن كلفيرة القرةلالية وسوة الأخير  في البوسنة  .وربما في هاييتي» ليس

في سبيل إظهار قوة العزيمة فقط» بل لأن الوضع فيهذين البلدين يتطلب ذلك أيضاً.
مَ ف
والآن وأنا أت
لرأتل
حكداث أُجِدُنِي أَإشّك
اذك
كيان قيام عمل ما يمكن أن يَرْدَءَ
القاعدة .ولاأعتقد أن قتلمزيد من الصوماليين الأبرياء يساعد فىشيء.

:لنها
ءب ا
ارعا
سالآ
نفى
أراً
يسنيقةة89»91دوساً آخي
قين
اأختيرلة م
افلىأيآام ال
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جة
لمة
عرةامه
مباش
أن أَتولّئ بصورة م

شؤون أسَرضحايا الإرهاب» وبخاصّة أسر ضحايا

مةرياينقاق  301:التى#كرها إرهابيوة الببيوق سنة 8891الْمت.طريقة سعالماة
أئر
حادثة طا
إدارة الرقيس فوش هذه الأصر وبخاصّة أنهم لم يجدوا سببا مقنعا لرفض الإدارة طلبهم
اري
كصب
ذة ن
تقام
بإ

قيابفرية
مضحا
لهؤلاء ال

أرلنكتون  7006801118الوطنية» إذإِنْعددا

قعيرؤ م
رنبية.
لانا
اقيح
لناء ال
سنر
ف كا
كا ع
التقينا بهؤلاء واستمعنا إلىماعندهم ووضعنا صور أبنائهم الضحايا على طاولات
مكاتبنا .لاقندفجرت هذه الطائرة في الجو في سماء قرية لوكربي © 616:©1001في اسكتلندا

وتساقطت شظاياها على القرية وما حولهاء وقُتِل عددمن أبنائها فيذلك الحادث .لكن

غودة لوعن 6 - 3991وو)1
المرية فتحجة

الحجارة.
ضحيه

.

فتراعيها

صو صب
زقبت

بريه أرلقدرن

لجميع

لك الضحاياء

تذكاري حسب

العمادة واصطحبت
وانهر لا مرق

ف فدهت
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الحجارة

التقاليد الاسكداندية

حيسث

اللازمة

يوضع

لإقامة

حجر

أحد ال:زم
للاء راندى بيررز 023 ©5166

لإقامة نصب من الحجارة

ركام من

ير مز

لكل

ودهبنا إلئ

حسب التقاليد الاسكتلندية .

دي الكرى الخاسةلهذهالحادثةذهبالرئيسكلنتونإل الموقعليلقيكلمة
ويقلب الثر
اب إيذانا ببدء العمل لإقامةالنُضُب .كان ذلك في اليوم السابق لعيد

ايل
ادوالطقسيارد جداوًمسطروما >س أل الرتينىعبتاادبادلىاسقط قت
منه أن ي
شاركه في قلب التراب .وجثا على ركبتيه بجوار الصبي وهمس في أذنه .وقف
عازف منفرد جاء من لوكربي وعزف لحن  8012308 662810علون قربة اسكتلندية .
وبينم
ا كان الجميع يتجهون نحو سياراتهم اقتربث من أمّ ذاك الصبي وسألتها عبّا

قاله الرئيس لابنهاء فأجابت« :قال له:لقد توفي أبي قبل أن أُولّدء فبكن
أبَارماْك ) .

وفي المساء عرّضت شاشات التلقزيون شريطأ مصوراً لهذه المناسبة منذ لحظة

كتب الب
خروج الارئيلسممن
صيوحتى
ويضو
له

إلئ موقع النُّصُّبٍ التذكاري» وكان

صوت مراسل من البيت الأبيض يتحدث عن مزاعم قيلت عن أعمال غير لائقة ارتكبها

جنود سابقون من ولاية أركنسو .ولميذكر طائرة بانأمريكان .301

وبرغم أَنَّوكالةالاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي لميسمعا
بشيء ابسمة ليم الاعلة سجولالللث الفضفة بسوب كثرة سوافث الإزسابي +العررقة يي
سثة  »3991غير أن فريق كلتنون :سي
ا ذاته اذهو اعتماماً مترايداً بهذا الأمر
فى سنة  .4991وقد كنا نعتقد» كلحرن وليك وأناء أن الردعلى الإرهاب يجب أن يحثل

المقامالأول في لائحة الإجراءات التي سوف تشكل عامل ما بعد الحرب الباردة .
يقضي هذا الرد بوضع سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب تحل محل تلك السياسة

نع؛
يسب
نقبل
سان
التي وقع عليها الرئيس ريك

إ تدكانرة الرئيس بوش سياسة
وللم

رسمية لمكافحة الإرهاب  .لكين الأسور ليست بالسوولة الى #تصورفا .فقدأَكْتَسَمْتُ أَنَّ
المعارك السطحية قدتحرف أفضل الجهود لمقاومة الإرهاب عن مسارها الصحيح» و
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مسهيل إضاعة الوفت
(كما أت
هله

السياسة

في إعادة ا
لتنظيم البيروقراطي بدلاًمن
إنجاز شيء حقيقي ملموس

ل
احقأ توم ريدج 8018+
الجديدة

, . )]00
وت

بتنت ليثلاثةأمور
حين وضعت مسودة

وع
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ها ا

القانون أمبا

وتقديمهميومد
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للموافقة

.
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موارد في ي 5وزارة أووكالة يمكن أن نُسهم في هذه المكافحة .وإن استطاع مكتب

التحقيقات الغدرالي
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حطام طائرة يان أمريك
ان  3ومعرفة اسم الشخص الذى أدخل القنبلة إاللئطائرة» فهذه

تاد مظينةتلانالىحاييةإن رطق .
ي أمَاوكالة الاستخبارات المركزية فليس لديها
يا
التحقيقات الل
حازمة
ا بع
ددث

اعتداء و.إذا استطعنا أن نَتَعَمَبِ الإرهابيين وتطارههم كأفراد

ونعتقلهم .ثمنأتي بهمإلى الولايا
ت المتحدة حيث يُحاكمون ويُعاقبون :فيجب أن نفعل

ذل
ك .وإن ألقيت هذه المهمة علىمكتب التحقيقات الفدرالي يجب علينا أن نوظف كل
وكالة لدي
ها إمكانية معينة يمكن أن تقدمها لهذا الجهد  ..وكان ثمة أشخاص يقولون إِنَّهذه

الاعتقالات والمحاكمات لم تردع الإرهابيين .لكني لاأظن ذلك أمتراًََيميكْننه الآن.

فا
لذي أعرفهأنثمّةأوقاتتكون فيهاالمحاكمة الجنائية غيرفاعلةفي تعاطيها مع
الإرهابيين» لذلك فإِنّافي نهاية المطاف بحاجة للاستخبارات وللعسكر وللديلوماسية.
فإن أبعي نكوي التستزيقاث الف
ادوا
لليسبال
لرره
ؤعل
اىك :ال
اأولل م
سين
يهذ
اهصةة
ف
لاأعتقدأن الردعلىالسؤال الثانيسوفيُفْرِحُه ..ييتععللققالسؤال الثاني بدور البيت
الأبيض ومجلس الأمن القومي في الأحداث الداخلية  .وهذا هوالسؤال الذي طرحه علي

الضابط الم
رل ع
غسؤو
فنة

الح
اح
قالة
لين:

«هل تتعاملون أنتم أَيّها الزملاء بالأحداث

الداخلية؟» أعتقد أَنَّمجرئ الأحداث إثْر حادثة التفجير في مركز التجارة العالمي
والمكائد التديَبّرهاذلكالشيخالضريرتُعطيالجواب علىهذا السؤال .أي إذا كانثمة

عملاء أجانب متورّطون» فنحن نتدخل .وحتّئ نعرف أنه لا يوجد عملاء أجانب
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متورطون» ينبغي لنا أن نفترض وجودهم .لكن المسألة المهمة التى أَصْطَدَمَت بها هذه

السياسة هي السِرًيّة في عمل مكتب التحقيقات الفدرالي .ولأنْ هذا المكتب ملؤي 313:
فروعه الي يلخ عقي ستة وخمسين فرعا لا تتحدث

في جميع أنحاء البلاد .وي
اوج
لدابع
تضصال

إلا7ع الماعين العاميرغ المتتشرين

أيضاًبين الفروع الميدانية ومقر قيادة

المكتب» غير أن الاتصال بين قيادة المكتب ووزارة العدل أقل من ذلك .
وللتغلب على هذه العقبة ذهبطونيلِيْكإلىمكتب وزيرة العدل؛ المحامي
العام؛ الكهفي .وذهب معه نائبه ساندي بيركر  0025 08:60وأنا .وفي حجرة واسعة
مترامية الأطراف ربما تكون بحجم ثلاث غرف منقاعة العرش السعودي التقيناثلاثتنامع
المحامي العام جانيت رينو  [03©)] 050658ومكتب التحقيقات  .وشرحت لهم جميعا

العسالة :وقلت إذا كان لمجلس الأمن القومي أن ِنَسّق سياسة مكافحة الإرهاب وإطلاع

الرئيس على ما يجب فعله فنحن بحاجة إلى أن نعرف ما يعرفه مكتب التحقيقات .ورد
على ذلك مسؤولو المكتب الحاضرون موضحين أنَّ المعلومات التيتتوفّرلديهم من

خلال التحقيق الجنائي لايمكن أن تعطى لموظفين امَدَنيين) .
لسك عابت ريقو التي لمأكن أعرفها منقَبْلء صامتة تدؤن ملاحظاتها عل

كرّاس .وساءلت نفسي ماهومدئ سيطرة هذاالمكتب عليهاء أو مامدى شجاعتها في

الفصتي اليم  .لين من يقر أنياميلك الكبباعة الثقافة :وبخاصة في تحمل مسؤولية
ذلك الحصار الك
اارث
لة ل
فتل
ئكة

الد
ويني
اة ف
كيو

0
ولف
ايية

تكساس383-15-5 .

على عاتقها مسؤولية حادثةأَبْنَدأُها رجال شرطةتابعون لوزارة أخرئى (والمعروف أن

عناصر  758التابعين لوزارة الخزانة همالذين أغارواأولاًعلىذلك المجمّع) وانتهت
بفاجعة مَقْتل الأطفال عندما أشار عليها رجال التحقيقات برأي خاطئ .فالتفتت إرلى
جال
مكتب التحقيقات ورجال البيت الأبيض الحاضرين أمامها وأصدرت حكمها كمايلي :
«إن كان إرهابا تراط فيه قرى أو ساغات أحينة :أويحتمل أن يكون ذلك» .فعلئ هذا

المكتب أن يُعْلمعَدَّداًقليلاًمنكبار موظفي مجلس الأمن الق
ع بم
مومي
راتَ
تق ل
فحَّ
هه».
واتفق ليك ورينو على توقيع مذكرة تفاهم تتضمّن هذا المبدأ.يلُكئوهَمافُلعماها .وقد
أبطأ مكتب التحقيقات ومحامو وزارة العدل عمل هذه الوثيقة سنوات .وبرغم ذلك كله.

نقدكانهذاالحكم هو المبدأ الذيتُفُذناه والذي عملنا بهكلماعلمت عن حدث أو

801
شخص
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أستطيع في حالتهما أن أستعين ب

«اتفاق لِيك ريئو» بغية الحصول على

اوظلفيتمحكتقبيقات الفدرالي يتطوّعون أحتيانلاًقمانء
المعلومات .وكان كبار م
أنفسهم لإبلاغنا المعلومات اللازمة .وكان هذا المكتب يتصرف عادة وكأنّ اتفاق ليك
رينو منتجع في صحراء نيقادا .

ه السياسة فكان شيئاً متفرداً يعكس شخضية إدارة الرئيس
هالثذفى
أمَا الأمر الث
تةعفايطي
كلنتون .كان هذا يتعلّق ب «الدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة الافدرلالي
بحخنحايا الإرها؟ 4وكائت مبالةتسل
يعرفون شخصياً أسَر

ؤقاة أسيانها هم

شرك

باغتهام كيرمن#لسرنا تياف

ضحايا طائرة يان أمريكاة 3

الطيراث ولس

وقد

ربيتر.

فصاروا

أخبرتهم هذه الأسّر أنها علست

من المتكومة  :وفي كثير من

الأحيان كان الخبر يُنقل

بصورة سَيئَة  :ولم يكن هناك من يتعاونون معه في الترتيبات الخاصة بالوفيات  .فصار

رنئ
جت ع
موما
ساعدة في هذه الأحزان وتقديم معل
للحكومة الاتحادية داولرمفي
التحقيق .

وكان أمامي أرماربع رإغبضتاففيته إلئ هذه السياسة» هموضوع أُسلحة
الدمار الشامل والإرهاب .لعمنلَراَمات تشير إلئ محاولة أي جماعة إرهابية للحصول

غألمىلسية سار شام » إتماعرجد علاقة طير مرييحة بين البرك الفى نصاقها راعية
الشار أبلحة الزمار الشابل حليت أذ الجداعة العاملة فى مجاك حظر الاتقشار واللجماءة
خمامنةالىمكلاب لباب  1بيك سان  110بابامهن لبسهذاراكع
غرياً.
رأوافى ذلكأمراً

بعك أ اطلع الرئيس كلتتون على هلة القضايا ووافق

عليها جميعاً وقّععلى القرار

التوجيهى رقم 3
و9هو «السياسة الأمريكية فى مكافحة الإرهاب  .؛ وقد أعاد هذا القرار
التأكيد على سياسة

ااعدم التنازل» التي خرقتها إدارة الىديس

ريكان غعتدما

قايضت

الأسابية

لإيران مقابل إطلاق سراح الرهاقن الأمريكيية .كما دعا هذا القرار إلى القيام بأعمال
دفاعية وهجومية فى سبيل «إضعاف إمكانات الإرهابيين» وبغية التقليل ما أمكن م ,ن «نقاط
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العسكرية والديلوماسية
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جميع أجهزة الأمن وحفظ السلام

وسيل
تم
ه الفاسيق ,نيثها

سي

٠

وأمقيرا للد

نوجد
أولوية
تفوق
أولويا
ةلحيلولةدون حص

ول
الإرهابينعلئ
أسلحة
دماش
رامل و
»ان

قب
اس ٠؛فلن تكون ثمة أولوية تفوقق أولوية «نزع هذه القدرة( .
ن0م"0

كانت هذه السياسة الجديدة ممت
اازة
ل غي
ارأ
سنها
تتعت
خمدبعلئ
ارات

التى ظلت

تُعاني من بعض الضعف  .واستمر البحث عن الاثنين اللذين فَرًا إثر حادث الانفجار في

مركز التجارة العالمي في التركيز الشديد على رمزي يوسف .كان رمزي دائم الحركة

والتنقل» غير أن نشاطه هذ
اانلم
تيل
بفت
اه المخابرات الأمريكية .لق
مد ت
حور
اّط
وفلىتين
فاشلتين لاغتيال الباباأولاًث ل
ماغتيال الرئيس كلنتون» وكلتاهما فيالفليين» ولمنعرف
شيئاً عنهما في حينهما  .وفى شهر كانون الثاني  /يناير سنة  5991رمدتا شنرطيةلا

على

نارأطلقت منمبنى سكني في المديئة.

ظهرت الرسالة الاقالدمفةلمنبين علىشاشة الكومبيوتر فيمكتبي صباح يوء
السبت .طبعتها وهرعت بها منمكتبى فيمبنيل المكاتب التنفيذية وعبر مواقف السيارات
حتى الجناح الغربي» حيث وجدت طوني لِيْكفي اجتماع فيمكتبه عن البوسئة .قطعت
عليه اجتماعه وقلت« :لقد وجدوا رمزي يوسه ).
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ظيم .١
عبر
(هذا خ

وقلت( :لاء ليس كذلكء لقدهَرَبِ .كان يخطط لنسف طائرات ركاب أمريكية

فوق المحيط الهادى بواسطة متفجرات يتم تهريبها إل داخل الطائرات وبطريقة يصعب

اكتشافها؛ ذلك أنهميستعملون المتفجرات السائلة» ثم يعيدون تجميعها علىمتن الطائرة
نثها
كاه
يورا
رلمي
وحي
داخل د
تت ا

هناك  .ويغادر الإرهابي الطائرة عند أول محطة تتوقف

فيا #دفجر العيوة بعد أن تبعائف

الطائرة وسلعيا ,عقر القتبيتيرن على بعش هذه

العبوات» وليس كلها .وقد وقع اختياره علىطائرات تابعة لشركة يونايتد أو شركة نورث
فوسك  ..:4 .إحخذدى عشرة طائرة متها كانت من طراز »747..

واستوعب لِيْك تلك الصورة التى وضعته فيها .إاذلنرجل الذيقَبَر العبوة الناسفة
في مركز التجارة العالمي والذي أفلت من الاعتقال سنتين متواصلتين حرطليقالآن وللديه

ق
ن
ا
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ص
ُ
م
ْ
م
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ت
ل
إ
ح
د
ا
ث
م
ز
ي
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م
ن
ح
و
ا
د
ث
ا
ل
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ر
ع
لى طريقة طائرة بان أمريكان :301
وكثي
رمنهافي وقت واحد
فوق المحيط الهادى.

وسألني لِيِْك # .:هلطلب
ت منع تحليق الطائرات؟» كنت قد اتصلت بوكالة الطيران
الاتحادية وطلبت م
ن
ا
ل
م
س
ؤ
و
ل
ي
ن
ف
ي
ه
ا
أ
ن
ي
ت
ص
ل
و
ا
ب
ش
ر
ك
ا
ت
ا
ل
ط
ي
ر
ا
ن
:
و
ي
م
ن
عوا تحليق

الطائرات الق
اادمة
لم
منمن
حطقة
يط

الها
دي  .فقال هؤلاء المسؤولون إنهم سيفعلون لكنهم

أبلغونيأيضاأًنْ المسؤو
ل
ا
ل
و
ح
ي
د
ا
ل
ذ
ي
ي
م
ل
ك
ص
ل
ا
ح
ي
ة
م
ن
ع
ت
ح
ل
ي
ق
ا
ل
طائراتهووزي”

النقل  .وأبلغت لِيْك كل هذا.

رفع لِيِك سماعة الهاتف
وطلب من مساعده أن يتصل بوزير النقل؛ .ثم التفت إليّ

وسألني ::
و'مزنه
يور النقل؟" ثمطلب من رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض ليون بانيتا
2
ه ورمع  ].أن يتقينم إلبنا .بيئنما حاول أناس كثيرون ال
اعثو
لروعل
زىير
 3و1,660ع . 5قال يانِنًا :
إن كان للوزير هذه الصلاحية» فللرئيس أيقداً هذه

فادريكو بينا

الصلاحية  .أبلغجميع شركات الطيران بمنع التحليق بأمرمن الرئيس » .

وبهذا أبلغتشركات الطيرانالأمريكية الت ليديهارحلات تطيرفوقالمحيط
الهادي أن توقف هذه الرحلات .وأمَاالطائرات التيأقلعت فعلاًووصارت في الجو فقد
أمرت أن .تع
ودإل حيث انطلقت ..وصدرت التعليمات إلى طواةقم الطائرات بالبحث

والتفتيشفوق بلاطاتأسقفدورات المياأوفي أي مكانآخريمكأن خف فيقهدلة

مؤلفة من مجمو
عة بطاريات وساعة وزجاجة تحوي سائلاًمنظفاً للعدسات اللاصقة .وله

يعث
شروا
ي عل
ءى.

وعندما اسستتؤؤنفت الرحلات الجوية في اليومالتالي؛ واعتباراً من

تاريخه .لن يسمح ل
أي راكب أن يحمل وعاءيحوي سائلاً .وأثناء التفتيش الشخصي تم
رمى

زجاجات

العطور

والكولونيا٠ . تإهرة أخريل تسكن موي

يوسف من

الإفلات من

الاعتقال.

وفي ذلك الوقت قررت المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب رصد مكافأة

مالية قدرها مليونا دولار لمنيسهم في إلقاءالق
ربضمعل
زىي يوسف وأمرت توزيع

صوره في جميع دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا .واتصل عدد كبير من الناس يزعمون
أنهم يعرفون أين هو وريطالبون بالمكافأة .لكن أحداً منهملميقدممعلومة صحيحة .وفي

عودة الرّعب ١3991 )6991 -

131

أوائلشهر شباط  /فبرا
يرتبين أن واحداًمنهؤلاء
ي
ع
ر
ف
ش
ي
ئ
ا
ً
.
ن
ق
د
ك
ش
ف
ف
ي
التحقيق
الذى 6-05

ضباط

التفاصيل جعلت

هؤلاء

كان شكاة

الأمن

فيوزار
ة الخارجية في سفارتنا بالباكستان عن بعض

الضباط يصدقون م
ا يقوله .غير أن الذي حدث بعدهذا التحقيق

منأشك
الالاعتقال النموذجي  .وبحطدثريقة سريعة جداً .استحصل سفيرتا

في الباكستان على دعم باكست
ا
ن
ي
ل
ا
ع
ت
ق
ا
ل
ه
و
إ
خ
ر
ا
ج
ه
م
ن
ذ
ل
ك
ا
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و
ب
ي
ن
م
ا
ك
ا
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ر
يق من

مكتب التحقيقات الفدرالي قادماًمن نيويور فاه لاعتفاله .كات السقاوة مشكل 'فريقا خاصا

به م
ان ضباط أمنوزارة الخارجية وعناصر  869وضابط إقليميللمكتب الفدراليمقيم
في تايلاند..وفي الساع
ات الأولى من صباح ذلك اليومالذيكان ينوي أن يغادر فيهإلى
أفغانستان وصل رج
الالأمن الأمريكيون والياكستانيون إلىمنزلهوأيقظوهه من نومه بطريقة
فَظة وجيء به بعد أيام إل نيويورك .

كان رمزي يوسف ينتحل أسماءً كثيرة .ولد في الباكستان وعرف باسم عبد

الباسطء ونشأ وترعرعفى الكويت حيثيعملراد .وبعداعتقاله ظل الغموض
والانتباه يحيطان بهكماكان الحال عندما كان حرأ طليقاً .والمخروق أن القصعن

والأساطير تكقر عندكلحادث إرهابي أومايشابهه فتثير الشك حول القصة الحقيقية .
فمثلة؛ قيلت قصص كثيرة في أعقاب حوادث الحادي عشر من أيلول  /سيتمير» كات

واحدة منهاء وقد لقيت رواجاً واسعاًء تقول إِنَإسرائيل هي التي ارتكبت الاعتداء على

مركز التجارة العالمي :وأنهاقدحَذّرت اليهود وطلبت منهم عدم الذهاب إليهفيذلك
اليوم  .وبعدحادثة سقوط طائرة  0088/0/17انتشرت شائعة تقولإِنْالبحرية الأمريكية هي
التي أسقطت تلك الطائرة المدنية منطراز .747ما رمزي يوسف فالشائعة تقول إن ثمة

زعلين» العناهجا كو ذاك الذي اعتقلته أاجهلزةتمحكتقبيقات الافدلرابلياكفيستان.
والثاني هو العقل المدبر للمخابرات العراقية .لكن هذه الفرضية جنزءظ م
رنيات لؤْري
ري عأمعابزامط رياه .

عا نقى هال الحكرمة الأمرقية التوى يعرفر  8السكابرانت العراقية سدقالأميعرقة
رة
بافي
عرون
في

«العقل المدبر للمخابرات العراقية» اجتماع الضدّين .والمخابرات هذه

تتمتع بسمعة 5م60 !)0هئ5لإع»ا في الشرق الأوسط اشتهرت بها .بل إن رمزى يوسم أو

عبد الباسط متورط في الهجوم على مركز التجارة العالمي كما يؤكد ذلك عدد كبير من

شهود عيان» وبصمات أصابعه واغيلر ذألك
د ملنّة  .لكن هذه الأدلّةكلهالمتمنعلوري
ميلروي منتأكيد قولها إِنْرمزي يوسف الحقيقي هوغير ذلك الشخص المُحتجز دا
مركز ال
ماعاتقا
نلهفايتن»

فالرجل الحقيقي يجلس على يمين صدام حسين في بغداد.

الغرضية التيذهبتإليهاميلروي تقولإِنْمؤامرة محكمة دَبَّرهاصدّام حسينللاعتداء
على الولايات المتحدة وأنْ رمزي يوسف أو عبد الباسط هالوأداة التي استخدمها صذامء
وقد ابتدأتنفيذ ه
ذهالمؤامرة فيحادثة التفجير الأولى التي وقعت :في مركز التجارة
العالم
ي  .وسرعان ما اعتنق هذه الفرضية أتباعكُثْر من:بيهمبوواغوكيا 3وخيماووازق
لإ //5100أ[ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الذي ترك عمله مؤخرا.

وفي 2ت7شرين الثاني  /نوقمبر  1002نشرت مجلة فليج فويس ععنهلاععها/الا خبراً
بعث به مراسلها جي
ّ6سو
ون ف
هسّت
//

 37جاء فيه« :تقول مصادر اسع براقي

وديلوماسية إن كولن ياول  وكذلك جورج يِنِت  قد عُضِبا عُضباً شديداً من محاولة

استخباراتية خاصة دَبّرها ولفوقيتز فيشهر أيلول  /سيتمبر .إذ يبدو أَنّ ولفوقيتز هذاقد
بدت بهفكرةإثباتنظريةمُفترضة طلعت بها
لوريميلوري الزميلةالمساعدة فيمعهد
أمريكان إنتريرايز عدا تاوصا ع5ذ1م)عغمع مدع ع 8تقول بوجود ارتباط قي بوق أسامة ورد

لادن وصدام حسينء» فأوفد ولفوقيتز مديراً سابقاً في الاستخبارات المركزية وأحد
«الكباليين»  45122هو جيمس وولزي إلئ المملكة المتحدة

0

إضافية تثبت نظريتة هذه  .,كلماظلية من وولري أن يعصل بالعراقيين المقيين قير
العصرل سانأي ارماكإضاليةتزكدأن ستتيقل المتافرةسصسدعقا
كان
يسا

بالتعاون مع المخابرات العراقية في التخطيط لأحداث الحادي عأشر
يملنول  /سيتمبر:

إضافة إلئ إرسال طرود بريدية تحوي جرثومة الجمرة الخبيثة العى أعقبة تلك
الأحداث
.و»قد تبيزقافيهايحلآله ل ووربعق مسويل ,لقص والسد سمه وميا وساب وهو

ليس عميلا للمخابرات العراقية؛ وقد قضى بعض السنوات في السجون الأمريكية.
لقدكانت تتملكني رغبةقوية» ربماأكثرقوةمنرغبة أيفردآخرفي إدارة الرئيس
كلنتون .للقضاء ء على صذام  .ولما كنت قد شاركت في تخطيط وتنفيذ حرب الخليج فقد
أخذ الغضب مني كل مأخذ حين انتهت الحرب دون أن نقضي علئ الحرس الجمهوري
حين سمح لصدام حسين أن يبيد المعارضة الكردية والشيعئّة لنظامه بينما كانت الولايات
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المتحدة تقف جانباً لاتفعل شيئاً .كنت أتمئئلوأن الحادثة التي وقعت في موقف
ستاو أنت» هيكة أونسكوم 0

) 5لاال) وا
لتي سامَمتُ في التخطيط لهاقد أثمرت في بدء

جولة جديدة من القتصف الأ
مريكي علئ العراق تُضعف النظام  .وللسيي ذاه

دك

صر

علىجولة
مكثفة من القصف سنة  3991عقب اكتشاف محاولة اغتيال الرئيس بوش  .بل

إني أردتٌ أكثرمنأي شخص آخرء أن يكون الاعتداء على مركز التجارة العالمي من

فعل عراقي فنتخذه ذريعة تُسَوّْعْ إعادة فتح الحرب علئ العراق ولكن ليس ثنّةدليلقوي
يقود إلئ إدانة العراق  ..ومع حلول سنة  4991تَحَقَّقَتْ لديا أدلّة كثيرةُق:بي اليد#دطلي,
آخرءلمنكن نعرف اسمهأو تكوينه؛ لكنهتضمن اسماًكانت الاستخبارات المركزية
الأمريكية تشير إليهب «الإرهابي صاحب الأموال أسامة بخالأدن*..

َبَرّمِ السعوديون ضجرا بان
وتقاد
لاتنبن ل
ظادن
ا له
ممهم فس
احب
لواج م
ننه
سية
الس
1عود
9ية9سن
4ة .وانتشرت شائعات تقول إِنَتبادل إطلاق النار الذي ومقعنفي
زل بن
لادن بالخرطوم كان مح
ااو
للة
مخمن
ابرات

السعودية التى استخدمت مرتزقة يمنيين لقتله .

لقد ظهر كثيرا فيتقارير أستخباراتية عن نشاطات إرهابية تحدث في أماكن متفرقة
ومتباعدة مثل البوسنة والفليين  .وفى سنه 3991

انضم كل من لِيْك ونانسي سودربرك

إلى

دك
حاح علئ وكالة الاستخبارات ال
حملتي الرامية إلى ال
إلفي
ّيم إلينا
اإس
تمرك
لراف
قزية
مُزيداً من المعلومات عن هذا الرجل وتنظيمه .لكن الوكالة كانت تشك في بادئ الأمر

ومعأنْ اسم بن لادن كان يظهر كثيراً في التقارير الاستخباراتية فى سنتى 3991
و »4991غير أن تحليلات الوكالة المركزية ظلت تشير إليهبالطفل الثري المتطرّف الذي

مماجهرود وَجْه مرئيلشّبْكة
رك أن هذا المكتب إن
تنهُادلم
الخدمات الأفغانية» لك
إرهابية حَفِيّة .وقد أوضح كبار المسؤولين في هذه الوكالة إلى المجموعة الأمنية الخاصة
بمكافحة الإرهاب مناه و

2ع0
دع ا
]0
015

أقروا ل ينفالأرهايين قدم2
,عن

“ذا المكتب هو جمع
ايفين ه
أنْ

مذكروا
ل ي
يسا هذا المكتب وخدماته .غيرأنهم

في مواجهة جميع الأعداء

75

أَنْ أسامة ب لادن كان يدير هذا المكتب» وأنه يحبّذ الإرهابيين ويمولهم ويرتب انتقالهم
أرك البلدان .لقد كان ذلك .
غير .كأيش
هلا ا -١عقو
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1

"

”2
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بعد همضي شهرين عائ اعتقال رمزي يوسف وفي عصر يوم أحد من شهر اذار /
مارس 5

بجميم

جاءني

خبر

المقاييس

.

وفوع انشجار

ولكد

مريع

٠.

٠

3

في وسط  001واو

ركلاهو ها ؟ أتَضْلث مس
لماذا فىى أه

.

٠

كأن

ها

5

حاذثا إرهابيا

شدوري بالبيث

الأبيض من

بيتى حيث كنت ؛ وتحدنئت مع مساعدى ستيف سايمون © 007115اع] 5فى غرفة
عم

الحالة.

فخرج دن اجتماع للمجموعة

الأمنة الخاصة

بمكافحة

الإرهاب لمرلا علولا هاتغي 9

سألته« :من يَتَرْأْس الاجتماع بعد أن خرجت لتحدثنى؟)
فأجاب« :لا تقل إنه في أيلٍ أمينة .فالذي يترأس الاجتماع هو بل كلنتون».

كان رأيي الوحيد الذي أبلغته له هوعدم أفتراض أنْ مأنرتكب هذا العمل في
ركاادهو ١5-رنى
دأ يناء أ

سايهه ل ذلك  2كان
ينلبعى

الأحدل

00
أ

 1دن

جماعة

0ا

إساا مية .

5

فالرائحه المشيعثة ملك عير اليل

2
الجميه

ان
الَفز إإئ

وأدراك

من نعلي ولا

مس

تبين أنْ الفاعلين أمريكيون.
ولا بد فس

القول

ن اللهور
إل

المتكر ر للرئيس وكلماته الكثد

التي ألقاهافي أعقاب

جادنة مدينة 1كااهو دا كان لها أذ ا؟ليمر في طمأنة أ عسي بصدمه يحنت هله الأمة

تركز اهتمامها علي مشكاة الإرهاب .تَحَدَث كلنتون كثيراً عن تَصَوّره لو أن الإرهابيين
قيار دو أسلحة . 3هار الشاهلى
لد.هاجمة مديده اهوقيية .ولم يحرخ كلنتون عطظيوها إلى ما

عندنا منإمككانات؛ فقرر أن يحصل عائ سلطة قانونية أكبر ومال أكثر لتعزيز قدراتنا على
ال
خصا.يي

للار هاب ٠

وطالب

إلي أن أقدم

 7د بها يأرمخ ٠

وكانيت هاءه الجمهمة الحلعة الأ
رلى في سالجيالة من مراجعة

الاحتياجات

المالية التي

نوليت فيادتها ها بينسنني  5991و .0002وفى وقت كانت فيه ميزانية الحكومةالاتحادية
تنذأفس ١ اتتطعنا أن ترفع الحيزانية العدرالية لمكافحة الإرهاب من  7,5مليار دولار سنه

 5إلين ! !!.هيار دولار سنة  .0002وارتفعت ميزانية مكتب التحقيقات الفدرالي

عودة الزعب 6 32091ووا)
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الخاصة بمكافحة الإرهاب  082بالمئة للفترة ذاتها .وبَذَلْنا جهداً كبيراً لاعطاء هذا المكت

صلاحيات إضافية» منها توسيع قوانينالنّنْضّت الخاصة بالجريمة المُنظّمة لتشمل

الإرهابيين» واعتبار تمويل الجماعات الإرهابية جريمةيعاقب عليها القانون؛ والاطلاء

على سجلات سفر الإرهابيين» وتوسيع ترحيل من له علاقة بالجماعات الإرهابية م
البلاد .ومع أن معظم المسخصّصات التى طالبتٌ بها سنة  5991قد وافقعليها البيت
الأبيض ودائرة الإدارة والميزانية فيه؛ غير أن الكونكرس رفض الموافقة على بعضها .لم
يكن ثمة صندوق واحد لتمويل مكافحة الإرهاب» إنما كانت هناك ميزانيات متعددة لذلك

افليوزارات .ولهذا السبب بذلنا جهداً لتمويل برامج معينة فيوزارة الطاقة ووزارة
الصحة والخدمات الإنسانية» ووزارة الدفاع» ووزارة العدل والوكالة الفدرالية لإدارة
الطوارئ ,وغيرها من الوزارات التي لم ترّ لجنة الاعتمادات والموازنة في الو كرب 58
فيها وكالات أو إدارات لمكافحة الإرهاب.

وبذلت جهداً أيضاً لاستصدار تنشريع يحظر جَمْعٌ الأموال لصانح الجماعات
الإرهابية والسبب في ذلك أنَّبعض المسؤولين في الإدارة عارضوا محاولات المجموعة
الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب لمالاسأقسةراك الإرهابيين .وكفياشه
نرون

الثاني /

بنايرسنة  5991أمتعنا الرئيس بإصدار بر تنفيذي (حسب قانون الصلاحيات الاقتصادية

افليطوارئ الدولية) ينص على أغتبار جمع اللأموال أوتحويلها إلى جماعات إرهابية
سيقةأ إلى تنظيماتها الأمامية جريمةيعاقب .علبها القانون. ,ركان ويك ن#يررصب 1ه
610

رئيس (قسم مراقبة ليوا الأجسية في وزارة الخزانة» هذا القسم الذي

يتمتع بالقوة برغم غموضه .تواقا جدا إلئ استعمال هذه السلطة الجديدة .وهو رجل

يمجدالا ل
بيروقراطي ألمعي مُتَمَانِ فيعمله وخبير في قواعد هذا ال
نايه

أحد في ذلك .

واستعرضت بالتعاون مع نيوكومب أمر #مؤسسة الأرض المقدسة» في مديئة
ريتشلاند 002ا<اء 18في ولاية تكساس  .فقد كنا نحن الاثنين مُمْتَنعيْن أن هذه المؤسسة لا
نلتقيّدبأحكام الأمرالتنفيذي المذكور  .واسعمالة دسب بق مله السبارك تعفد أواس»,
وصبف اللعايسية الل أ نيناالبمبعسوهة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب طلب من هذه

الشرطة أن تسععة لتداسمة مؤامسية الأرشى الوقنسة حيق تقمل هلذة المتناهمة #كسير

الأقفال ومصادرة السجلات والمال ووضع الملصقات على الأبواب والنوافذ إعلاناً
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في مواجهة جميع الأعداء

للجميع عن هذه المداهمة .لكن لويس فريه (أع©]] 5ألاه |.م
ادير
ل م
تكت
حبقيقات

الفدرالي» ووزير الخزامة بوب روبن «أطدا 8اد8؛ اعترضا على هذه العملية» فرأى فريه
أنهاتثيرعداء العرب ال
أمقميمي
رنيفكيا .وزعم أيضاًأَنْاّستخدام قانونالصلاحيات
الاقتصادية في الطوارئ الدولية قد يُطعن به أمامالمحاكم  .كمازعمالوزيرروبن أن هذا
القانون قدلايَصْمْد أمام طعنيُقَدَمِللمحاكم  .لميكن راغباًقطفي دعمأي تحرك ضد

غسيل الأموال خشية أن تسبب هذه التحركات هروب رؤوس الأموال من الولايات

المتحدة وإثارة اعتراضات من دول أخرى مهتمة باحترام قدسية «السرّيّة المصرفيّة( ».في
ول ع
لريكمث
حالة مشابهة اعترض بعض النواب من الحزب الج
كرس ديك
نضو
امهو
ارمي و

اقم اء 10علئ أي انتهاك لحرمة «السرّيّة المصرفية») .

غيرأنّحملةالمداهمة هذه لم تحدث .وتابعت مؤسسة الأرض المقدسة نشاطها

كالمعتاد .ولميبقّأماميإلاأن أسعئ لاستصدار تشريع جديد متين سليم يصعب

الأغتراض عليه» ويكون تعبيراً واضحاً وصريحاً عنرغبة الكونكرس منع جمع الأموال
الإرهابيين فيأن مع .ا

إنه أمر يلُصاَّدَّق أن لمتل تلكالصلاحيات القانونية التي كنانسعوئ إليهاموافقة
الكوتكرس سنة  .5991كنت أظن أنْ هذه الأمور:انلهحمزبين» الديمقراطي والجمهوري؛

و مكُنختْطِئاً فيظني» فالعداء المستحكم :وأجواء عدم الثقةالسائدة
دما
بلى
ينيع
لك
ين البيتالأبيض تحت سيطرةالحزبالديمقراطي والأغلبيةالجمهوريةفي الكوتكرس
كانت قوية جداً حتى انتقلت بكل آثارها إلى سياسة مكافحة الإرهاب .وقع حادث
الاعتداء على مركز التجارة العالمي» وكادت تحدث انفجارات كثيرة في المعالم الرئيسية

لاطق
لمديئة نيويورك أاولفطيائرات القادمة مانمن
مف
حييط الهادي» وأطلق غاز
«السارين» في محطة مترو الأنفاق في طوكيوء والحافلات تنفجر في شوارع المدن
ثييقفرون في
ترمحبناىدي فيوسط مدينة أوكلاهوماء ومع ذكلك
اّمْ
الإسرائيلية» ودُ
س
جون
مهوري
الكونكرس ضد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب .الأعضاء الجم
لفي
الشيوخ .مأثولرين هاتش  .016,0 76:21عارضوا مشروع توسيع قانون التنصّت ضد
السريسةا المقظمة ليشمل الإرهابيين؛ وتوم دِلئْ 2/ا0٠  0501وغيره من الأعضاء

الجمهوريين في مجلس النواب اتفقوا افليرأي مع جمعيةحملة البنادق الوطنية 180020

عودة الزّعب )6991 93991
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واد “ه 618 556التى كانت تعتقد أَنَّالتقييد المقترح على صنع المتفجرات يُشَكُل
انتهاكاً صريحا لحق حمل السلاح .وكان لزاماً علينا أن نحاول مَرّة أخرى في سنة 6991

اسامدؤنننت<«:

العمصل الخامسسن

الحرب التي كادت تقع6991 ,

تسلم فريق الأمن القومي في عهد الرئيس كلنتون مهامعمله سنة  3991دون أن
يولي أءاققّيام بمشالة الإرهاب .ومع حل
1ول 9سن
9ة 6باتت هذه الم
لةأهمّ
اسأل
وهل
وخ
حشيد من
وث هجوم إرهابي كبير في تلك السنة .والم
ل تتكونقعات تشير إلى قيام
تنظيم القاعدة بذلك الهجوم,ء إتذل
بمدأ وكالة الاستخبارات ال
بمرك
ازية
س بتَعْعدُمال هذا
اتلاقسمارفيرها.

وفيتلك السنة» لميكنالتَعَضَّب الذيأَنْسّمت بهمؤسسة الحكم الديني المتطرّف
التي أطاحت بالشاه في إيران قد هَدَأْ .وبرغم الإفراج عن الرهائن الأمريكيين المُحتجزين
دي
اَه
عَهْج
مصل ن
ل وا
اظام
في طهران في أوائل سئة  .0891غير أن هذا الن

لأمريكا .وقد

لَعبَتْإيران دوراً هاماًفىهجمات السيارات المفخّخة الثلاث على المنشآت الأمريكية في
لقانه حيت كولعندد.من الأأدريكيين فىتناتينيات القرن الماضي .وهي العقل المدبر من

وراء الكواليس لحوادث اختطاف الأمريكيين فيلبئان» وصمنحهمفيون وضابط برتبة
عقيد فى مشاة البحرية ورئيس «محطة» تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية .ولقدقي
هذان الأخيران مصرعهما بعدتعذيبهما.

كانت إيران فيالثمانينيات منشغلة في حرب امتدت ثماني سنوات تدافع عن نفسها
ضد هجوم صذام حسين . .وقد أنّسَّع نطاق هذه الحرب فشّمل الخليج حيث شن

لىات
اتقعل
نما
الإيرانيون (والعراقيون) هج

النّفْط  .اشتبكت البحرية الأمريكية بدفاعها

عن هذه الناقلات في تبادل الإطلاق النار مع السفن والطائرات الويرانية  .وفى سنة 9891)2

وأثناءإطلاق النار لطت
خطأ

المدمرة الأسريفية 3مسرن 5ع

إِذظْنّتها طائرة مَعَائِلةع ولقى 092

55لا طائرة مدنية إير

انيه

شخصا مدنياً مَصْرعَهُم .

عندما تلقيت نبأإسقاط هذه الطائرة» ساورتني ظنون بقرب أنْتهاء موقفنا«المحايد)
في الحرب بين إيران وال
آعرا
نق.
ذ كن
ااك نُقَدم الدعم للعراق بتوفير التقارير الاستخباراترة

 +وبحماية الناقللات الكويتيةالمحملة بنِفِْهِوفرض الإجراءات الصارمة علئأيتوريد
عسكري لإير
ان .٠ وبرغم ذلككناندّعي أننتاَْمَزِمالحيا .د والآن وبعدأن كناالسبب في

مصرع مدنيين إيرانيين» فقدافترضتٌ أن إيران سوف تهاجمنا مباشرةانتقاماً لهؤلاء وتجرنا

بذ
ملك
كإل
شى ح
ورب
فة

إلى جانب صدّام حسين.

وبدلاًعن ذل
ك كان إسقاط طائرة الركاب المدنية الويرانية الخاطئ سبباًلإنهاء
الحرب.
.أحس قادة الثورةالإيرانيةأَنحْرباًامتدّتثماني سنوات قد أنهكتهم :والكذوا

يبحثول عن ذريعة لوضع نهاية لهذه الحرب .ووجدوا الذريعة فى هذه الحادثة .بدأوا
يعلنون علئن الملا أن الولايات المتحدة قد بدأت حربها المكشوفة عليهم وأنهملا
يستطيعون ا
لوقوف في وجه العراق وأمريكا في آن معاً ..وقالواإن مواصلة الحرب قدتنتج
ظروفا تهدد وجود الثو
رة .وربما يكون غزواًأمريكياً لإيران .فأعلنت وقف إطلاق النار.

ووافق
صدام حسين على وقف النارء وهوالذياستَنْرَفْتمغامرته الخاطئة هذه معظم
موارده وأفر
اد شعبه  ..وانتهت الحرب الإيرانية العراقية بعد أن ذهب ضحيتها ثلاثمئة
بافسيوة القد فرت.

غيرأن إيرانلمتَكف عن تصدير ثورتها إلى الخارج مستمينة فيذلك غرقة خرس
الثورة وفرعها اولان المبيعي «فوة القدس» ووزارة الاستخبارات والأمن وفيلق الأجانب
الذين يتمون لبلذان ري أطلقلت علب تسمية حزب

الله ك
.ان هذا الف
بيلق
ديئ
اف

الأمر

أداة إيران بيد اللبنانيين والفلسطينيين المقيمين فى ليئات .٠ ثم وسّعت طهران هذا الحزب

وأقامت له فروعاً انتشرت في عدة بلدان منها القريب إلئ لبنان مثل السعودية» ومنها
البعيد جغرافياً عنه مثل البرازيل والأوروكواي .وأخذت الحكومة الإيرانية تضخ الدعايه
ضد أفريا وتدعو الناس ممنختلف بقاع العالم الإسلامي لحضور مؤتمرات تدور

مداولاتها علئ الكفاح ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

الحرب الني ات

نقمء 6091

141

واصلت الوللا
يات المجيهةة سباسة العمّو بات ا
لاقتصادية التي فرضتها سئة 0891

وأبقت الأموال الإيرانيةمُجمّدة فيحسابا
ت إيداع لدىفريق ثالث .٠ وبرغم هذه العقوبات

كان
ت إيران تواصل تصدير نفطها إلى الولايات المتحدة» وب
صلغ
اتدقي
رماةتها
مليار دو
1لا
9ر8سن7ة .وأضا
فت الولايات المتحدة أثناء «حرب الناقلات» مزيداً من هذه
هذه 6,1

العقوبات لإضعاف إيران في حرب
ها معصِدّام حسين :فأوقفت استيراد التمْط الإيراني
وحظرت تصدير المنت
جات المدنية التييمكن الاستفادة منهاعسكرياً إلىإيران.

وكثرتالأدلةعلىحصول إيران علىأسلحةحديثةومواديُستفادمنهافيصنع
الأ
سلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية ..وحاولت طهران الحصول على صواريخ
وط
مائر
واتسمن
كو وبيجنك .ووقعت صفقة معموسكو لبلناء
لم
طعم
القة النووية
لأغراض ملثية .ولماتخلصت من أعباءالحرب مالععراق» امزدعادوتنتها لحزب الله
وازدادت هجمات حزب الله على إسرائيل .وفي الوقت نفسهازداد التنافس بين
الكونكرس والإدارة على فرض عقوبات أكثرعلئ إيران د ت
عتعالمعرهمااتمتبللك”
وفي سنة  2991رعئ السناتور جون م«اك
أدكعيءنعلل/ة محامز فانون حظر الانتشار الذي
يشمل العراق وإيران»
وتوسيع صل العقوبات لتشمل دولا اشر لبدو الأسيلهة

«التقليدية المتطورة» أو مكوناتها إلى أي من هاتين الدولتين.

وفيسن 1
ة 299تعرّضت السفارةالإسرائيلية فيبوينس أيرسلحادثةتفجي ٠رء وفي

سنه  4991انفجرت عبوة نا
مسفة
رف
كيز ثقافي يه
بود
وييفينس

َي سأيضاًقُتلفيه

خمسة وثمانين فردا.
 .وجاء في التقاريرالاستخباراتية أن حزب اللهوإيران مسؤولان عن
الح
ادئتين .غير أن الحكومة الأرجتتينية لم ترغب في توجيه الاتهام البهما.
وفى سنة 5991
تقدم السناتور القوقي .داماتو مغدصخ' ]0عومم]ام بتشريع يقضي

بمنع
كل أنواع التجارة مع إيران (باستثنا٠ء السطع الإنساتية) وبمتعالرنومالشركات الأمريكية
في أقطارأأخرقمنا
لتبار,انط الإعرائي .والتشبيل! لهذا التشريع فرقبت إدارة الرئيسي
كلنتون حظرا مم
اثلاً مستعينة بصلاحيات الأمر التنفيذي  .واعتماداً علىن هذا لامر الشية
صمقة بقيمة مل
يار دولار كانت شركة كونوكو  060700علول وشك إبرامها مع إيران٠. غير

أ
ن  1تشيني  .بصفته رئيسا لشركة هاليبيرتون د؟مدغاطانااجلا اعترقن علرح خذ .العقوبات .
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5

قا أصد ر كلنتون أمراًيقض
ي أن يعمل نائب الرئيس ال كور © 14 00:علي تنسيةفىالجهود

ليتاء تطلوظ آتايي
شل التمط والغاز م ٠ن اسيا الوسطل (وبصورة رئيسية من كازاحستان)
عبر أراض ليرإب
رانية ولاك مكرمع إبواك من منافع اقتصادية كانت تأمل بالحصول عليها
هن صفقات للدي التمْط #٠عدلن السك الأبيض جهودا بمشاركة وزارة الخارجية لإقناع
حلفائنا بقطل
ءع عااقاتهم الاقتصادية مع إيران دول جدوى َ

لميكن الكونكرس مققتنعا بهذه الإجراءات الإدارية فأصنو تشريعا فاىرات من
 5ينص على فرض عقوبات أخرئ علئ إيران» كمايقضي بتخصيص اعتمادات سرية
لتمويلعمليات حَفيّةتقومبهاوكالةالاستخبارات المركزية ضد النظامالإيران 5ي .السانت
أخبار هذه الاعتمادات إلى صحيفة واشنطن بوست التي نشرت خبرأ في شهركانون الثاني
/يناير سنة  6991يزعي أن ميلقا صخيراً من المال :يقدى يعنانية ساب مليون دولار قد

أضيف إل ه
ئذه الاعتمادات السريةبناة
علئإصراررئيسمجلسالنواب نيوتكتكريتش
دا
معام
اعت

برعلا  .وأشار التقرير أيقيا إلئ أن قش شل يريد هذا المال للإطاحة بالنظام

الإيراني .لكنه توصل إلئ صيغة مع الإدارة تسمح باستخدام هذه الأموال «لتغيير سلوك)

حكومة' طهر ان .

ايات المتحدة بالامتناع عن أي محاولة تهدف إلئ الإطاحة بالنظام
لهد
لموتع
ارغ
وب
لري
اثو
ال
اتحسفباقية الموقعة بين البلدين والتي أدّت إلئ إطلاق سراح الرهائن
المُحتجزين في السفارة الأمريكية سنة »1891غيرأَنّحكومة إيران ظلتعلئ اعتقادها

وخشيتها من تصميم واشنطن علئ إعادة الشاه إلى الحكم .وه
ور
لجد
انا ن
شرير
نلتق
مأنا
في صحيفة واشنطن يوست الذي يقول إن كنكريتش قد أقنع الرئيس كلنتون بتمويل

عمليات لقلب نظام الحكم قد أطلق ناقوس الخطر في جميع أوساط طبقات الحكم

الإيراني .فأصدر البرلمان الإيراني (المجلس» .رداً علئ هذا العمل الأمريكي» تشريعا

يقضي برصد الأموال اللازمة لأعمال خَفِيّةَ ضد الولايات المتحدة .وبيئما كان هذا
التشريع البرلماني نوعاً من الدعاية» كانت فرق الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات
والأمن تقوم بعملها بكل نشاط وجهد ضد الولايات المتحدة فيسائر بقاع العالم .

9ة6
1رس9سن
وفي شهر آذار /ما

وقعت أربع عمليات في إسرائيل فيتسعة أيام

الخحرنب الني كادت تقعء؛ 6991
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أوقيه بحياة اثقيج ومكين شيقها  .كانت الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن لحزب الله

وإيواندورفي
هذهالعملياث .موسو

يوب

امه

تأسوا
لعفم
علرئيكسلتتونإلن الدعوة
دؤتمقرمة ضم تسع و
ةعشرينزعياًعري)
وأوروبياً

اسالفساقانه معسر في متتجيع البوع الشيخ خرف باسم (الْعَمة الدولية عئ

الإرهاب  ( .تمخض

عن هذه القمة برهان واضح علئ أن الحكومات

العربية ترفض

الإرهاب  .ولم تحضر إيران هله المّمة .

ومين مقظاق عشيعيا مو إرسات كته

 3رن خزل إل اناك السرسيدة فرقلع

المجموعة الأمنيةالخاصة يمكافحة الإرهاب فريقٌعمليقومبدراسة مايُحتمل أن تقومبه

إيران» وما ينبغي لنا أن نفعله لتفادي هجماتها وردعها .وكان الهدف المُحتمل الذي

دعنراهاسفتينا دورة الألعاب الأولمبية المقرر انمعقاددهايفنية أتلانتا فيشهرآب
وض

أ/غسطس سنة.6991اقلالتمكحتقبيقات الفدرالي أنه اهلوكالة الاتحادية الرئيسية
المكلقة رابخ الألسقي :الأولويقه وأنة يقوم بالتخطيط لهذه المناسبة منذأكثرمنسن .ة
فطلبتٌ منهذا المكتب أن يقدم إيجازاً يحيط به المجموعة الأمنية علماًبمايجري وكان
ذلك فى شهر نيسان  /عرو

كان جون أونيل 00 1608/0ل مندوب مكتب التحقيقات في المجموعة الأمنية قد
رتب مجىءء بعض عناصر المكتب منالقيادة والفرع الميداني بمدينة أتلانتاإلى غرفة

الحالةفي البيت الأبيض لتقديم مالديهم من معلومات عن الأعمال التيقاموابها.قدم
جون رُمَلاءه هؤلاء بكلفخر واعتزاز وجلسنا جميعاً في مقاعدنا نستمع إليهم ونشاهد

الشرائح الضوئية التي أحضروها معهم.ك.ان الإيجاز الذي قَدَّموه مقتضبأ وينقصه كثير من
المعلومات» ولميستطع هؤلاءأن يجيبوا علئمعظم الأسئلة التيطرِحت عليهم.
لاحظت الارتباك بادياً علد وجه تجو أوتيل فأنهيت الاجتماع سريعاً .وما أن خرج

الجميع منغرفة الحالة حتى أخذت جون جانباًداخل غرفة الطعام الفارغة والسيطظوي:
قلت له« :هذا الكلام ليس مشجعاًء ياجون'.

أجابنيمبتسماً«:أتدريبم أفُر؟أفك بررحلةبر .بتقوم بهاالمجموعة الأمنية

كلّه .ا دعنانذهبإلىهناك ونرى الأمرعلىأرض الواقع

وبعدأسبوعين تجمع نحو أربعة وعشرين خبيراًبمكافحة الإرهاب في واشنطن من
ث
مانيوكالاتمختصة» واستقلواحافلةوانطلقوافي جولةغي ارعتياديةإلى مديئةأن

للبحث عن مواطن الضعف الأمنى  ..وعند انتهاء هذه الجولة اجتمع الفريق القادممد

وا
اشن
لطن
سم
لعطات المحلية وممثلي الوكالات الاتحادية في هذه المدينة الذين عملوا

فميجال أمن الألعاب الأولية سفين كاباية  .وكانت لداينلا ب
أعسضئلة .

كانت ليزأ توردون  -هاكرتي منوزارة الطاقة أول السائلين« :لاحظت ونحن
نتجول فيالقريةالأولمبيةأنهفاي الواقعحرمجامعةجورجيا للتكنولوجيا 88000
لاعع. 1و©ما الجميع يالموافقة " .وأنه يوجدمففاعل نووي في وسط هذا الحرم أوها

بعضهم بالموافقة  .اولمأرَحمايةأمنيةحقيقيةحولهذاالمفاعل :وأعتقد أن افليموقع

وقودا مستهلكاً  4:ألميسيع أحند وراسه  :.وخرج البعض من الاجتماع لإجراء مكالمات

هاتفية .

جاء بع
سدها
اس
يتيف
مون من موظفي مجلس الأمن القومي .وهو متخصّص
بالتاريخ العسكري وخبير ماهر في الشرق الأوسظ :نهض وقال  - :أتلانتا واحدة من

نقاط التجمع ال
لرئحلل
اكب
دسك
يكدية»

قر ج
وب
لتم
طمي
اها
اعرات

ال
لمةشممنال إلئ
اقاد

جورب أو من الشرق إلئ الغرب  .لهذا فهي نقطة تجمع هامة جداًللفدرالية وللاتحاد( .
ومرةأخرىأُومأالجميع بالموافقة» إنما بحذر .كنت حيتئلٍ أقول فى نفسي ربما لاينبغي

لناأننذكر تلك الحرب التي أمرت فيها وزارة فيواشنطن بإحراق مدينة أتلانتا كلها
والتي تشرّدت سكارليت أوهارا علئ أثرهاء وتابع كلامه« :ولكن عندما يتجول الم عرء في
وسط الملرينة لابر سكلك الطار

قاطعه شخص من أبناءمدينةأتلاننا موضحاً وجود

عدد كبيرمنالأنفاق تحت الأرض  .وواصل ستيف كلامه قائلا « :المشكلة هيأن هذه
الأنفاق موجودة تحت المدينة الأولمية :وبها تمر قطارات تحمل مواد خطرة وذات فوة

تفجيرية عالية» حتى لولم يضع بها الإرهابيون شيئاً .فهل لديكم خطط لتفتيش عربات

القطارات» أولتحؤويل حركة المرور؟؟ ليس لديهم شيء من هذا القبيل :
وهنا تدخل ر.ب .إدي  8 005من موظفي مجلس الأمن القومي قائلا:
«حسئاء إن المفاعل النووي وعربات القطارات المحملة بالمواد الكيماوية يثيراد ماله

الحرب النى كادت نقعء 69091

وو جدودد

خطة

وإمكانات للرد

ل
أ ممع سممثًاأ ع 7ن
١همندوب
إلئ مختلف

على أى حادث كيماوي

حخصضطه4ة ل
أهل|

الأمر

؟)
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أوبيولوجي أو إشعاعي

|ا يوجد شيء .

ال
جهاز السري في واشنطن عن الخطط الموضوعة

الأماكن الفهي

معرب ليهاا
لآلغاب
الأولميية.

متيجامى الرائيسن » مسعفنر):

.

فهل يمكتنا

ويخاصة

لمراقبة الدخول

الستاد

الرئيسي

حيث

من الذي سيفتش ويتحرى مغناطيسياً كل من يدخل إلى

الستاد؟» وبعد أن أوضح أَنَّالتحرّيالمغناطيسي يعنيالتفتيش عن الأشياء المعدنية مثل
المسدسات بواسطة جهازقياس مغناطيسي ثارت أو يحمل باليدة تحدث مندوب اللجنة

الأولمبية فى أتلانتاعن خطتهم لهذا الأمرقائلاًإن مواطنين متطوعين سوف يقفون عند
جميع المداخل» لكنهم ليسنتخدموا أجهزة الكشف المغناطسية .
وعادت إللئىن ذهني خطة رمزي يوستب التصير طلاترايه 727وصور حادثة طائرة يان
أببريكان  .301فطرحت السؤال« :وماذا لو قام أحدهم بتفجير طائرة  7فوق الستاد .أو

انْقَضْ بطائرته على أرقي الملعمس؟»

ووأست العميل الخاص المسؤول وه
او ر
لئيس
ت فر
حعقمكت
يبقات
أنلانتياشتدغضباأ
ًماهذ
مه الأسئلة التي يطرحها فريق قادم من واشنطن ويعرف كل
الفدرالي في

شيءء وقال بلهجة ساخرة لاا ت
لخل
اوزمدنراء

ك حص
جبيهداً« .ولكن إن
هلذأمر
اء

 :ايبدو لي أمراً بعيد الاحتمال ).حَدَقَتٌ

فهو مشكلة خاصة بالوكالة الاتحادية للطيران».

والتفبت إلون كاثال قلين مصلاط اجطغج  » 0الضابط المتقاعد من البحرية المسةول

الأمنى للوكالة الاافجادية للطيران الآن وسألته« :أصحيح هذاء يا أميرال فلين؟» وهو من
أصل إيرلندي قضى خمساً وعشرين سنة في البحرية الأمريكية اسمه الأول كاثال اهطغه
ولكنه يفل أ 3يدعوه الاأخرون «إيرلندي داوم ).

وأجاب عن سؤالى يقوله« :حسناء يا دِكء نحن نستطيع أن نمنع الطائرات من
التحليق فوق الستاد الربلقم خلال هذه المناسبة بمجرد إبلاغ الطيارين)» .

وسألته« :ولكن ماذا لو أقدم إرهابيون على خطف إحدى الطائرات وانتهكوا أمر
المنع هذا؟»

فأجاب« :اعندئذ سوف نستدعي سلاح الجو إذا شاهدنا على الرادار طائرة تنتهك

641
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المنع؛ وعندئذ سيكون الأوان قدفات .وبالطبع لننرى الطائرة على شاشة الرادار» إن
هي أغلقت إشارتها .فالرادار لدينا ليس مانلنوع المستعمل في الدفاعات الجوية» إنه من

نوع أجهزة التحكم والمراقبة في حركة المرور بالأجواء؛ ويعتمد على الإشارة التي
ترسلها الطائرة وتخبرنا عن ارتفاعها» .
وهنا تدخل مندوب وزارة الدفاع وأوضم لعا مقمون قانون 5500© ©50063]110

الذي يبيح لعمدة المدينة حشد الجماعة في سبيل فرض النظام والقانون» وكيف أنْ هذا

سركعلرىيين
اقان
ال
لونعيحظ
5

استخدام القوة داخل الولايات المتحدة .أرمايجنيمولدز

"أل من وزارة العدل فأشار إلئ إمكان استثناء الحظر الذي يفرضه هذا القانون»

وقد حصل ذلك فعلاعندماسمحللقوات الخاصة في الجيشبالتدخل لقمع شغب في
أحدالسجون «هنافي أتلانتا' قبل بضع سنين .ورد عليه مندوب وزارة الدفاع قائلا :

"أجل» أجل .ولكن يوجد أيضاً قانون دولي نحن طرف فيه يحظر إسقاط طائرة مدنية .
ط
وعقنلاععا وأمر عنذا التائ
مرق يع
قد أن
طائرة إيرباص الإيرانية | » .
سألتُ وقد أحسست بالإحباط ::من المسؤول عن منع طائرة مُخْتَطمَة من
الانقضاض علا الستاد الأولمبي؟)
فأجاب رئيس فرع مكتب التحقيقات الفدرالي في أتلانتا١ :لا تدعوهم يخطفون

اية
بتدمن
لئرا
اطا
ال

».

وعدنا إلى واشنطن  .وفَى طريق عودكنا بالطائرة كدت أقساءل رصوك عال وأنا
أتحدث معجون أونيل عنالطريقة التي نجعل بهاالوزارات في واشنطن تفعل الشيء

الصحيح لأمن دورة الألعاب الأولمبيّةالتيستجري في أتلانتاء وكيف نقنعها بصرف
الأمرال وقهريك فى العمل .والوقت قصير أمامناو٠تذكرنا أذ نأقبه الركيس آكلور هبر
رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمييّة :لكن عمله هذا واحد من عشرات الأعمال التي
أوكلهاإليهالرئيسكلنتون .ومستشاره للأمن القومي هو ليون فورث طءنه؟ «معاء وهو

قل خ
ار ف
رج
ضبي
ييا

الأمن والإرهاب لاتقل خبرته في الأمر عن خبرة كثيرين ممن

أعرف .وذهبنا إلي .ه

بأعسدبوع واحدء كان موكب نائب رئيس الولايات المتحدة يعبر شارع ينسلقانيا
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الفدرالي .وقدسبق أن أعدّ جون أونيل القاعة

الرئيسية الكبرطم في الظابق الأول الاجصاع موسع اللسجسوعة الأمنية البقاصة بتكاقسة

الإرهاب يحضره مندوبو الوزارات ويقدمون إيجازات عن أدوارهم في حفظ أمن أؤلمييا:

أتلانتا  .وقدأبلغت الجميع أَنْهذاالاجتماع سوف يكون برئاسة كورء وليس برثاستي.
فارتمع مستوى الحضور .

وحين كنت في السيارة في طريقي إلئ مبنى إدغار هوقر  13805 600011:رسمت

الصورة التي سأقدّمها إلى كورء وتضمّنت لائحة بالأسئلة التي طرحناها في أتلانتاء ثه
عرضتها عليه قائلا ( :إ
الي
لكأبع
سضئلة ال
تتيرقيدد سؤالهاء ببراءة .ثم» بعد برهة

غكضب ».
يستابدٌُل ب

الجابق اميعسها؟ الآ
ينآم
اقير
ته
ظعسب  8.ول يدّعن القرك [ذ كه بواجا حسما حنها

يرى أن البيروقراطية لا تستجيب .
وبعد التقديمات المعهودة وبعض الإيجازات التي استمع إليهاء أخرج من جيبه

لائحة الأسئلة التي قدّمتها إليه» ورآها بعض الموظفين الدائمين في المجموعة الأمنية:
وقال« :إني أعرف أن لديكم جميعاً معلومات كافية» ولكن اسمحوا لي أن أطرح بعض
الأسئلة التى كانت تُؤْرٌتي». . .

ولم تكن الإجابات أفضل مما سمعناه منقبل  .قال« :أنظروا جميعاً .إِني أعرف
أن الج
شنرا
للتهيو
ون

الجالس هناك قد يستطيع بشخصه أن يُخيف معظم الإرهابيين.

لكننا لانستطيع أن تضع هيو عند كل زاوية ..تحن بحاجة لخطة أفضل من ذلكه ».كان
الجنرال شلتون انذاك قائد العمليات الخاصة .وهو طويل القامة» وبدا أط
ر
كولومن

وهو

بلباس الميدان حين تصافحا عند بدء الاجتماع .ثم التفت إلى حيث كنت أجلس إلى
بعيته وأعطاني كل الصلاحية الى  55قاتلا « :دك» إني أطلب منك أن تخرحج بخطة

سليمة  .أاستخ
لدم
مك
ولارد اللازمة اتلتميلكها هذه الوكالات .فهل لأحد منكم مشكلة
ف
هيذا؟» وانطلقنا في السباق .

ات ق
لد سا
م سل
كن
اطة
جعدت
رك
ئى تح
ا عل
للمو
رويل
طافقة
ات

الأمريكية من قبل في جهودها لإقناع الكونكرس

ل3
م-
البحرية القديمة طر
ااز
ضادة

للغواصات إل منصات

رادار تحلق
في الجو للكشف عن طائرات صغيرة تقوم بتهريب المخدرات مه أمريككا
الجنوبية

 ..فاتصلت

بالجما
رك وسألتهم إن كانوا يستطيعول
ن نقل هذه

الطائرات

م

رار

 5 - 3إلئ أتلانتا أثناء دورة الألعاب
 ..وسألتهم أيضاً إن كانوا يستطيعون
ل نقل بعضص
الطائرات
المروحية طراز بلاك هوك إلئ تلك

لجهاز
الأمن السرى ويحملون بنادق عيار 05,0

المدينة .وعلى متنها رجال قناصة

تابعون

لإ
طلاق عيارات تحذيرية و إبعاد ارات

تشك
ل تهديدا الألعابي الأرلبية ..ووافقت
وزارة الدفاع علىإحداث موقع ٠:بشاكواة

للتنسيق مع وكالة الطيران الاتحادية .وعلى نصب رادار تابعللجيش على جبل قريب من
مدينة أتلانتا  .ووافقت أيضاًعلىوضع طائراتمقائلةتابعةللحرسالوطني علىأَهبّة
الاستعداد ع
لى مدرجات المطارات .وبعد أسابيع فضيناها في محاولة إقناع المحامي العام

لوزارة الخزانة (حيث كانت الجمارك وجهاز الأمن السرى يتبعان لوزارة الخزانة) بدأنا
بوضع خطة للدفاع الجوي .

ومضت ليزا كوردون  هاكرتي بالتعاون معفرانك يونك «8دالا  10:5فيتشكيل

فريق عمل خاص لل
اتعا
لطي
حم
وعادث التتنيشأ عنأي تهديد كيماوي أوبيولوجي أو
لوي  .ونقلت مواد طبية خاصة ووحدات خاصة لإزالة آثارالتنلوث؛ :وآلاف الأليسة
الخاصة بالحماية ومئات الأجهزة الخاصة بالكشف والتشخيص  .وتم كيل اقريق عل
للمهمات الخاصة يضم مندوبين عن المختبرات النووية التابعة لوزارة الطاقة ووزارة
الصحة والخدمات الإنسانية وقيادة الأسلحة الكيماوية التابعة للجيش إلنل جانب فريق
كوم
قاند
يوس
ام
دنة العمليات الخاصة» وعلى أن يكون مقر عمل هذا الفريقفيقاعدة
جوية قريبةمنالمدينةحيثأقيمأيضاًموقعقبادييضم+جميع الوكالات .

وبدأرجالجهاز الأمنالسري عملهم بمسح جميع الأمكنة التيستجري فيها
الألعاب الأولميئة بحثاً عن مواطن ضعف فيهاء ووضعوا خطة لتفتيش كل فرد يدخل إلى

هذه المناطق  .تقضي الخطة إحضار مئات من رجال الأمن السري إلى المدينة  .بوأكلة
أونيل أيضاً علئ إحضار مئات من عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي يقومون بتسيير
الدوريات السرية في شوارع المدينة ولتُرابط في المواقع الحساسة؛ تشاركها في عملها
فرق  7848/1/5للرد السريع  .وعملت وزارة النقل على إقناع إدارة السكك الحديدية بتحويل

مسارات القطارات المحملة بالمواد الخطرة وزيادة رجال الشرطة الخاصة بمراقبة

الحرب

والصندرت

وزارة

الطاقة

الني كادت

نكم 61

1 014

أوامرها بإغلاقلفقي النووىمُؤقتأ
أ وبالتُخَنُص ٠ ن الفضلات

النووية .

وقبل حلول شهر أيار  /مايو صارت لدينا خطة لنقل بضعة آلاف من الموظفين
عادي
ماتح
ال
دينامتعهم إلئ منشآت داخل مديئة أتلانتا أو حتوله
كاابللغيتفها عشرات

ال
امللايدينولمن
ارات .ثمتبيّنلناأَنّهذهالأعمال الوقائية وإجراءات الردالسريع:
هرا
وتلك التقييدات التيفرضناها قد نحتاج إليهاثانيةوفي مكانآخر .وص
يشي
إرنلا ن
بعبارة «قوانين أتلانتا» كلما تحدثنا عن منهج غطاء أمنى لأى حادث من الحوادث .

ولم تفلح «قوانين أتلانتا؛ هذهفيمنع شخص يعمل بمفرده من إلقاءقنبلة أثناء
الأولمبياد .ليس مهما أن تكون هذه القنبلة صغيرة» وليس مهماً أن تنفجر في ساحة عامة

سمعاكن
يان
نذا
افليمديئة» ولمتنفجر أثناءإحدى نشاطات الأولمبياد .ابللمهم» وه
ة الألعاب
ولرمن
دنجع
إليه سريعاً» أمران» أولهماء إظهار القوة والتأكيد عليها دون أن
ينء؛ وثانيهماء يجب أن نعرف الذي أقدم على عمل ذهب
رمري
كً لت
سانا
عهميد
هذ
ضحيته قتيل واحد و 111جريحاً.
ثامتضح لنا أن الأمر الأول وإهظوهار القوة دون المبالغة فيها أسهل كثيراً من

الأمر الثاني .فطلبنا منوزارة الخزانة ووزارة العدل أن ترسل بسرعة مئات من عناصر
كىالون هذا الزي الرسمي لباس المداهمة والقبعات
الأمن الاتحادية بزيهم الرسمي» حت
الصغيرة .وتُقِآّت عناصر دوريات الحدود من تكساس وكاليفورنيا بطائرات تابعة لسلاح
الجو .كمابُقِلّت إلئأتلانتاعناصر تابعة للجمارك و 50والجوالة وكتيبة حرس السجوة
رلألمعاببيأة .
أرت
وسارت خورياتها فى شوارع المديظءاوالسم
كان القبض عليل من ألقئ القنبلة أكثر صعوبة من كل هذه الأعمال .سمعت شائعة

للتأ بصأحددقاء في مركز
اتص
تقولإِنّمكتب التحقيقات الفدرالي قد احتجز شخصاًء فا
قيادةالمكتب وأخبرني« :أجل لديهم شخص» .ولويس فريه يتحدث على الهاتف الآن مع

أتلانتا ويعطيهم تعليماته عنالأسئلة التييجب أنتُوَجَهإليه.يعتقد فريه  1066أنههو
الفاعل ».كانت لهجته توحي بأن ثمّةماهو أكثر.

فسألته« :وما رأيك أنت؟»

أجاب « :أتلانتا لا تظن أنهالفاعل .فهو شرطى يعمل بالأجرة صادف وجوده فى

موقع الانفجار .ولاتقل إننالانعرف الفاعل للأونيس فريه قررذلك » .
اسم هذا الشرطي رتشارد جيويل ااع/اء(  »013115وقد اكتشف وجود القنبلة.

فعمل علئ إخلاء المكان منعدد كبير من الناس الذين قديقعون ضحية لها .غيرأَنّ

نظرية فريه تقول إأنَهرتَكبَ هذا الافعللأيفنتظار إليه ويحصل علئ عمل دائمفي

لمرطاء وعدأخ الثزيتيلاهلكالنعفيةالي فراعمفظاله يضيب ريات دوا

إفتم
راج عنه.تثبميّن أن الفاعل الحقيقي هو
مكتب التحقيقات الفدرالي إلئ الاإعللام
ارك ووهولات .اجاجلنة 21

سبقلل أهن تكن يد عمليات إرغابية و
.غييدماتواقردت

الأدلّة عند المكتب الفدرالي :قادفريهشخصياً عمليةالبحث سنة  :8991وذهب إلى

ولاية كارولاينا الشمالية مسععينا بالطائرات التروعية الخاضة بالبكسن بونقات العناقر )
ودون جدوى .وتم اعتقال رودولف أخيراً فىسنة  3002وقد اعتقله رجال الشرطة
الحنلة

وبعد انتهاء الأنعاب الأولمبئّة وبغية التأسيسن المهتى لما تعلمناه من النجرية الى
مارسناها في مدينة أتلانتا اقترحتٌ إحداث هيئة باسم «الأمن القومي للمناسبات الخاصة)
عأوذلا (وامعنظ أداععم 5إغأنامع »)205130[ 5وعلى أن تقوم المجموعة الأمنية لمكافحة

الإرهاب بتحديد الاحتفالات العامة القادمة التي تدخل في مجال عمل هذه الهيئة» حيث
تستطيع الوكالات المشاركة فيها أن تطلب قبل ذلك التمويل اللازممن الكونكرس علئ
خلاف ما حصل في أتلانتا حيث كنت دم الوعود للوزارات أني بأبذاع يود السنيد
نفقاتها لاحقا  .وافق مكتب التحقيقات الفدرالي على المشاركة على شرط أن يكون هو

المسؤول عن هذه الهيئة .ولم أوافق على ذلك في ضوء ما شهدت من أداء عناصره في
أتلانتا .وبرغم اعتراضات هذا المكتب كان موقفي ثابتاً في أن يكون جهاز الخدمة السرية
أعلعارع4 5ع  65مشاركا في القيادة .لقد أظهر رجال هذه الخدمة أنهم الأفضل تجهيزا

وتدريبا في التفكير بمواطن الضعف وإزالتها لتفادي هجمات إرهابية محتملة .

وفى السنوات التالية حدّدت المجموعة الأمنية عدداً من المناسبات التى تدخل في

الحرب التي كادت تقعء؛ 6991

1

اختصاص هذه الهيئة منها احتفالات الأمم المتحدة بالذكرى الخمسين لتأسيسها فى مد
نيويورك» واحتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) في
واشنطن» والمؤتمر الوطني العام للحزب الجمهوري في فيلادلفيا والمؤتمر الوطني العام
للحزب الديمقراطي في نيويورك .واحتفالات تنصيب رئيس

البلاد فى سنتيى 7991

و .1002كان المستوى الأمني الرفيع واضحاً وظاهراً للعيان في جميع هذه المناسبات.
يظهر
علم ي
لذي
لن ال
ان
لك

هاولاف الوحدات الخاصة للرد السريع ومهرمكفي
باتهم

المخيفة والمختبئة في المباني المجاورة» أو مئات العناصر الفدرالية يجوبون الشوارع

لقةجفي
و.
امحل
تحت غطاء من السرية أو زوارق خفر السواحل فىالأنهار والطائرات ال

والذى لم يكن ظاهراً للعيان أيضاً تلك النشاطات الاستخباراتية التي تقوم بها أثناء
الببتاسبانت وفي جميع أنحاء العالم وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات

الفدرالي والأمن القومي والخدمة السرية والجمارك وإدارة الهجرة والأمن الديلوماسي
وخفر السواحل ووزارة الدفاع للكشف عن الإرهاب ومنع حصوله  .نم البوسقب أل بهذا
العمل الجماعى والتكامل الذي فُرض على الزذازات من لجا المناسبات الخاصة لم

قي ذاقنا بعد اتحياء السفاسية:

1يو9س9نة »6أاىنقبطللاق دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتاء
في شهر أيار  /ما
ورد إلىواشتطن خبريفيدأن السلطات البلجيكية اكتشفت أمراًمُثيراً.فقد اعترضت هذه

السلطات شحنة كانت في طريقها إلىألمانياء تضمّنت داخل صناديق كُتبعليها «مخذل)
سلاحاً منصنع محلي يمكن وصفه أنه أكبر مدفع هاون شوهد حتى الآن .مجع هنذا

السلاحليطلقعبوةناسفةلمسافة قصيرة» منفوق جدار سفارةإسرائيلية أو أمريكية
مثلا  .وتم التعرّف على مصدر هذه الشحنة وتبينن أنها من إيران.
وافقت وزارة الدفاع على طلبنا إرسال مجموعة قتالية إضافية من حاملاات الطائرات

ؤةقتة إلى مياه الخليج قريباً منإيران كإشارة رادعة لطهران .وفي ذلك الوقت كانت
بمصف
البحرية الأمريكية تشعر بقلق يزداد من الصواريخ المضادة للبواخر التي كانت إيران تنصبها
طقة الضيقة
نلك
مي ت
لف
اصة
على سواحلها وفي الجزر المنتشرة في الخليج وبصورة خا

المؤدية إلى الم
حيط الهندي والمعروفة باسم مضيق صرمر
أعلنت وزارة الد
فاع أن إيران فدحصلت على صواريخ

وأنها مدل يرت
اسجا لحماية صواريخها في تحصينات تحت

.

وفي أوائل شهر أيار  /مايو

بعيدة المدى منكوريا السالة

الأرض

.

كانت البحرية تعتمدعلئمرفأين أننينفي الخليج» أحدهما في الإمارات العربية
المت
حدةة قرب دبي يستوعب حاملة طائرات» وترسو افيهسقين يحرية :ومنه يستطيع رجال

البحرية أَنّينزلواإلىاليابسة بأعداد أكبركثيرا منأيمرف آلخر قارح ارابده اعد

لكنه
يقن
مرفتجارياًوليسقاعد دةائمة للببحري.ة أمال
اقاعدةالنَىَُذتهاالبحريةلتفسه

تع علئبعد بضعمئات الكيلومترات داخل الخليجفيدولةالبحرين .في هذا المرفاً
كاني
قيمألوف من رجال البحرية ويعملون .رك كيرت بسع اللاصن؟ الصائمرا والسعة

كثيراًبعدانتهاءحرب الخليج الأولىوماسبقهامن حربالناقلات  .وقد أعلنت وزارة
الد
1فاع
 9سن
9ة6

أن هذه القاعدة ستكون مقرالأسطول الخامس  .الذي اليبعك مامه

سوى عدو واحد محتمل ببععددأن أَنْسَحَبَ الأسطول السوقييتي إلى مر
ساف
يئبفرييا وثرك
لِيَصْدَأ هناك .وبعدأن تم تدميرالبحرية العراقية في مياهالخليج وشط العرب وإغراقها.

يحكم دولةالبحرين آل خليفة» وهممنأسرةمُسلمةمنالسئّة.وقد طالب شاه

إيرانسابقاًبضمهذه الدولةإليه؛معتمداً علىعلاقة قديمة ضاعت معالتاريخ  .غيرأَنّ
هيئة خاصة شكلتها الأمم المتحدة للنظر في مطلب إيران أصدرت قرارها سنة 0791
بر
إفض
يط
رلابن» وبقيت البحرين دولة مستقلة .فيها حقول للنّقُط والغاز» استفاد من

عائداتها آل خليفة وجعلوا منبلادهم دولة عصرية على الأسلوب الغربي يقصدها
السعوديون وغيرهم للتسوق والمصارف والتسلية الت
بيل
لايج
ادون
دهاهفي
م.

إن أكثر من

نصف سكان البحرين من المسلمين الشيعة الذين يشعرون باضطهاد آل خليفة لهم.

وفي أو
حائزل ش
يهرران  /يونيو اتصل بي سفير البحرين في واشنطن وطلب مني

بالنيابةعن وزير خارجية بلاده أن أرنّبٍلهلقاةعاجلاًفي البيتالأبيض  .قدم ليصوراً
لقنابل وغيرها مان ال
كأس
تلحة
ّ ال
شتي
ِفت :فيالبحرين قبليوم وأعطاني وثيقة تتحدث

عن مؤامرة خطط لها الحرس الثوري الإيرانيللقيام بجوم مسلم على أميرةال خليفة

وتنصيب نظام حكم موالٍ لإيران في البحرين .والأداة التي استخدمتها طهران لهذه المهمة

الحرب التى كادت تقع؛ 6991

مل

جماعة منشي
عة البحرين تسمي نفسهاحزب اللهالبحريني الذي تأسّس بمديئة ثم الإيرانية

سنة 39910والذي يعملمنذأكثرمنسنتين علىتدريب متطوّعين .تم اعتقال تسعة

رعش
اريي
لن م
بته
حم ف
ريين

وق الأخرون إلل إيرات:واقدم الس
تغير
فلى
ايع
صضيل

التحقيقات التي أجريت معهؤلاء المعتقلين.

لتمولٍ الصحافة الغربية الاهتمام الكافي لهذه المحاولة الأنقلابية في البحرين مع
أنهادليلواضحعلى دعمإيران للإرهاب ومحاولتها إخراج القوات العسكرية الأمريكية
من منطقة الخليح  .وقد جاءنا مزيد منهذهالأَدِلّةَ بعدأسبوعين .

دخلت القوات الأمريكية إلئالسعودية فيشهر آب /أ
/غسطس سنة »0991

وكانت

هناك فيسنة  69912إنماكانعددها أقل  .وتوزعت هذه القوات فى نحو ست منشآت».

خصّص لها سكن مكون منمبنى شاهق ضمن مجمع سكني قُربٍمدينة الحُبرفي المنطقة

الشرقية حيث تعيش أقلية من الشيعة  .وفي  52حزيران  /يونيو سنة  6991هاجم إرهابيون

هذاالمبنى مستخدمين سيارة شاحنة مفخخة سببت دماراً شاملا قُتِلَفيه تسعة عشر

أمريكيا .

كانت حادثة الخُبر هذه ثاني اعتداء تاتعر
لضملنهشآت ال
اأملريك
سيةعوفيدية.
قتقعدرضى هقر اقيآدة العحثة الأأمررق العاملة علىتدريب أفراد الحرس الوطنني السعودي
في الرياض إلى هجوم سابق في شهر تشرين الثاني  /نوقمبر سنة 59912قتلفيهخمسة
أمروكيية ..وفي أيام قليلةاعتقلت السلطات السعودية أربعة أفراد وحصلت على اعترافاتهم

ونقّذت فيهم حكم الإعدام .وبرغم الطلبات الأمريكية المتكرّرة ب
اإر
لجاء
إح
عكدماء

ريكما تستكامل الولايات المتحدة التحقيقات» لم يستَجب السعوديون ونهذوا الإعدام
ببؤلأه الأريرة .لميُقَدّم السعوديون إلاالقليل من تفاصيل التحقيقات» ومن هم هؤلاء

الأ
أريع
مة و
سهنا
ات قيامهم بهذا الاعتداء .

ولك يى نتمادى تكرار ما حدث في حادثة تفجير الرياض» طلبت من الرئيس كلنتون

أن يبعثبرسالةخطَيّةإلىالملكيطلب فيهاتعاونهالكاملفي تحقيقات مُشتركة تجري

حفايدثة الخبر ويبلغه فيهاأنهسوف يوفد فرايقا
لًتمن
حمكقتبيقات الفدرالي لهذه
الغارة  .واقترسعت غلى الركيس كلصوة أيقا أن يوقد فريقاً شر برقاسة الجم الىالماعد

وين داوننكك 80ذ/0ه 9ومره/ا لتفقد الإجراءات الأمنية المُتّذه فى المنشآت الأمرية:
في المنطقة ,وبخاعية لمعرقة جا سيل من أخطاء في حادثة الخبر .عرفت الجنرال وين

متك كآن يرثية راند فى الجيشى ولاأقنك أيداًفىصداق هااسيشيرنا يه .غير أن الينتاكرن

عسكريين ومدنيين» قد جنْ جنونهم منقيام الرئيس كلنتون بإيفاد فريق للتحقيق فى
التقاعس العسكرئى .

وبعد أن انت
لهين
لا م
مناج
جتم
ماعوعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب نوقشت فيه
جهوه الأغاثة» العقيت بالقريق الخاص بتكافحة الاآرهاب فى مجلس الأمن القرمي
واستعرضنا كل التقارير الواردة من وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ووزارة

الدفاع الخارجية ال ع
منخاطر ال
امالثلة
سعفىودية خلال السنتين الماضيتين  .واخمت
بضع عشرات من التقارير اختيرت من الاف الملفات قصة واضحة تمام الوضوح .لقد
سف

السرس

الجماعات

القوري الإيراني قوز القدس في

البحرين

والكويت

بتجتيد أ ف
ذرادسراًوأرسلتهم للتدرب في إيران .علمت

والسعودية .

السعودية

وقامت

هذه

بهذا النشاط

وقدمت احتجاجاً إلئ إيران :لكن إيران أنكرت هذا الزعم .وذات ليلة لااحظ

حرس

الحدود السعوديون» باستخدامهم كلاباً مدربة علئ اكتشاف المتفجرات بناءً اعلقىتراح
من الولايات المتحدة .وجود شىء مريب فى سيارة توقفت عند نقطة تفتيش جمركى

.

وتيخ أن السيارة سمل شيحة من المدلجرات البلاسديكية المعظورة .ويد ستلسلةانية
التحقيقات والاستجوابات داخل ال
ت ثَ
ال عادلدأمفنراد الذين ينتمون إلى
قمّ
اسعو
عدية
هذا التنظيم في المملكة» وتم التأكد من أن هذه السيارة تعمل لصالح هذا التنظيم
السعودي

وقد جاءت من معسكر تدريب يديره اسميا

ح يع
ا81
سمل
ل/553
اب

شخص

سعودي

اسمه مُعَسّل

قوة القدس الإويرانية .وكان الهدف من هذه العبوة الناسمة

الهجوم على عنشأة عسكرية أمريكية .فى السعودية.
لم يقدم لنا السعوديون شيئاً من هذه المعلومات .بل طلبوا سرأ إغلاق هذا

وافلىيوم التالي لحادثة الحُبر رفعنا التقرير المُمَْصَّل الذي أعده موظفو مجلس
الأمن القومي إلئ طوني لِيْكء والذييُحَمُل قوةالقدس الإيرانية وجبهتها حزب الله
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السعودى مسؤولية الانفجار  .افتنع لِيْك بما جاء في التقرير وتساءل لماذا لم تتوصل وكالة

الاستخبارات المركزية لهذا الاستنتاج  .فبعث بهذا التقرير إلئ مدير الوكالة المركزية جون
دويش دء)نام ]62صطمز الذى رد بقوله إِنْ تقريرنا هذا واحد قير نظريات

ا

أمافىمتكعيه التسقيقات القدرالى» ققد اسعجاب مذيره كريس قريه يليقة شديد:
لطلب البيت الأبيض قيامه بالفحقيق . .و
وكان
ات قل
سلك
دة من المرات القليلة جداً التى
 825ل فيهافريهشيئاًبلهفةشديدةتلبيةلطلبمن البيت الأبيض  .كات قريه رقول الكقبار
مسؤولي مكتبهإنموظفي البيتالأبيض جميعاً#يعملون بدافعسياسي» ولايمكن أن نثق
بهم  ..غير
أنعددأ كبيراًمن هؤلاءالمسؤولين الكبار كانوا يعملون معي ومع غيري من

مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض ولسنوات طويلة في نشاطات بالغة الحساسية في
مكافحة الإرهاب والاستخبارات المضادة ومكافحة المخدرات» ولا يزالون» ويعترفون

أنهملايقولون شيئاً عناجتماعاتهم في البيت الأبيض لمديرهم فريه.
أمَافريهالذي اشتغل بقضايا المخدرات والجريمة المنظّمة فينيويورك» فقد كانت
الشؤون الدولية حقلا جديداً عليه  .وبعد وفوع ال
متفج
ديريفي
نة

الخبره طلب السفير

السعودي الأمير يندر الالتقاء بلريس قرية الذى ألْتْيَقَ بهذا الأ
خمير
ل مانل لقاءاتهها
المتكررة التي عق
حت ف
ديق همعلكات الأمير السعودي بفرجيثيا ,وقد سقّل الأمير
بندرلقاءات فريه بالسعودية حيث ذهب للإشراف على تنسيق التحقيقات شخصيا  .رافقه
فى هله للزياية عدرف أرثيل  :الذي حدثني فيما بعد عن ذاك التناقض الذي لاحظه عند

الس
اعود
ليين
اب
سين
تمرا
قسم
بال المفعمة بالود واالم
ححب
تةففايئهم بهوبين مراوغتهم
كلما انتقل ال
محديث
وإ
ضلى
وع التحقيقات .غفيررأينه» كأما
وقنال
يل» لميلحظ تلك
الازدواجية على ما يبدو .

ومن وراء ذاك السرور الظاهري لم يكن للسعوديين نيّة في التعاون مع مكتب

التحقيقات الفدرالي .لق
حد ك
اشف
دث الاعتداء هذ
اا عن
لموا
مطن
مضعف
لفي
كة
تمثلها المعارضة المسلحة للمسلمين الشيعة في المنطقة الشرقية  .ولم تكن لديهم الرغبة
في الكشف علنا عن ذلك .رفض وزير الداخلية الأمير نايف أن يمنح المكتب الفدرالي
فر
اصة ا
للوص
شولهإلئ
ود والأدلّة .وعندما كشفت تحقيقاتهم عن تورط مُعَسّل

اهدكدع نا وإيران» ألقوا القبض على بعضن أقراة جماعة حزب الله الذين لم يبرحرا
هيؤملناء المُحْتَجَزِينء ورفضوا
قيقات بأ
حتب
للتمك
اصا
السعودية» لكنهم رفضوا ات

الاعتراف لهذا المكتب بِأَنَإيران هي التي دَبّرَت ذاك الانفجار .لقد كان الأمير نايف
اد الكسرة الماك اللقين مما يكن أن علعله الولاياف :القعنة بيذ
قةرمو
أير
وق
المعلومات إذا توافرت لها.

وبعد مرور سنة تقريباً على حادثة الخُبَّرء قادلملسنعاوديون شيئاًمهماً .زعموا أن
تحقيقاتهم قاذدت إلى وجود عنصر لخلية إرهابية في كنداء وطلبوا تدخل الولايات

المتحدة لدى كندا كي تعيد هذا المشتبه بهإلى السعودية .لركَنأبي كان غير ذلك .

موعة
جلى
مع
لة:
اترح
ال

الآمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب أن نضع هذا المشوء» واشية

عانيى العباية  +تدك الجراقيلة فكرة اسلقزمق ترك سم مرخ يلقي اوإليل شق تلان
والمؤسف أن الاتفاقات المبرمة بيئنا وبين كندا تمنعنا من القيام أي عملمتفردفي ذاك
البلد .لذلك طلب مكتب التحقيقات الفدرالي من السلطات الكندية المختصة أن تقوم هي
بعملية المراقبة هذه .وبعد فترة قصيرة من الزمن اشتكئ لنا الكنديون من أنهم لا يملكون

العدد الكافي من الموظفين ولا المال الكافي لمتابعة هذه المراقبة .
وكان لدى لويس فريه الحل .

ظ

اقترح مواجهة الصايغ بالأدلّة والطلب منه التعاون مقابل حكم مُحَفّف بالسجن.
ل إعلصىابة كلها منخلال
تلك هي طريقته فيالتعاطي مع الجريمة المنظمة» ياصل
«التفارض» مأعفراد في العصابة ذوي شأن صغيرهء يُمَْنِعُْهِمِ بالاعتراف والإفصاح عن
فمف .أراد فريه أن يعرف ما إذا كان البيت الأبيض ووزارة
خ حك
مابل
رؤسائهم مق
ولىل
مفقان
الخارجية يوا
ثع

الصايغ للشهادة أمام محكمة وعيئةمحلفين» حتى لو كان في

وىب
ج عل
وفقت
شهادته إدانة لمسؤولين إيرانيين .واجتمعت لجنة كبار المسؤولين ووا

إدانة كلمنيظهر دليلضده» حتى لكوانت الإدانة ضد مسؤولين في الحكومة الإيرانيه :

لمأعتقد أن خطةفريه هذهقدتُجدي نفعاًمعالصايغ» فسألته«:لماذا يوافقعلى
دخول السجن ونحن لا تملك دليلاً ضده؟ فإذا جئنا به إلى هناء يجب عليك أنتُطلق
ايرع
وف
شسير
سراحه» فيخرج وي

الولايات المحدة رسلة حراً).
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وا

ولمأستطع أن أقنعفريهالذي مضى فىتنفيذ خطته .وعندها ألقى القبض على
هاني ا
لصايغ  .تحدث السعوديون بملء حريتهم مع السلطات الكتذءة  70التحقيقات
ال
فدرالي فى كندا .واعترف أن معاودت الخبر كان بتوجيه من مَعْسَل |255380نا/ة قائد جماعة

ويه الله السعودة ومن قوة القدس الإيرانية .وقد أثار دهشة الجميع بموافقته على

القدوم إلئ الولايات المتحدة والمثول أماممحكمة وهيئة محلفين وأن يدلى بشهادته .قيل

لإهنه سوف يحكم عليه بالسجن بسَبّبٍ تَوَرْطِهِ في عمل إرهابي ضد الولايات المتحدة

لكاقه سووفنه ولقر .سكم مياينيا .ووافق هاني الصايغ على هذه الصفقة؛ وتم إخضاره إلى
الولايات المتحدة .

وبعد أن وصل إلئالولايات المتحدة رفض الصايغ التعاون وطلب اللجوء
التياستى* ينا أنهإِنْعاد إلى السعودية فسوف يلقئ التعذيب ثُميُقْطع رأسُّه .بالطبع.
سوف يعاقب بالإعدام بسبب إقدامه على قتل أمريكيين؛ وبرغم ذلك رُفِعَ طلبّه للجوء
السياسي للدراسة في وزارتي الخارجية والعدل  .وعندما سَّيْل عن حادث التفجير في
الحي رفور إيران فيهالتزم الصمت  .أما المحامي الذي عيّنته الدولة للدفاع عنه فقد طالب
بالإفراج عنهبانتظار دراسة طلبه للجوء السياسي .ويلمكن الد
لىتمك
حتب
قيقات
الفدرالي أي دليلضِدَّهء وكاديخرجمن ذاك المبنى الاتحاد حراًطليقا ً٠ :لولاأنطُلّع

أيه لب ب
ياكرةلنت
مانيناعسانيرس ساس عسوي
البلاد :

البيياية

ئ

وفى سنة  9991)2أ وعد انقضبامء شتعين أووع الصايغ السجن فى السعودية دون أن
يمثلأماممحكمة أو هيئةمحلفين ودون أن يدليبشهادته في الولايات المتحدة ولميقدء

دليلاً واحداً منذ وطئت قدمه أرض هذه البلاد  .رافقه رجال مكتب التحقيقات الفدرالي
في رحلته إلى السعودية» وكانوا طوال هذه الرجلة يؤكدون له أن الفرصة لا تال سائحة

أمامهإن شاءأن يدلي بشهادته والطائرة علئ استعداد للعودة  .لكن الصايغ لميُضْعْلهم.
وخلال السشتبية النجين قضاهما الصايغ في الاعتقال في الولايات المتحدة حاول
فريه أن يَستّوضح من الأمير بندر عن الأسباب

التي منعت

الحكومة

السعودية

من تعاون

851
أنضا

فميواجهة جميع الأغذاء
.

وقد علمتٌ أن الأمير أبل
غ :فريه أن البيت

الأبيض لميرغب

بتعاون السعوديي.

معة.

وقال بندر إنكلنتون لاير
ي
د
د
ل
ي
ل
ا
ً
ي
ُ
م
ْ
ب
ت
ت
و
ر
ْ
ط
إ
ي
ر
ا
ن
ف
ي
ح
ا
د
ث
ا
ل
ا
ع
ت
د
ا
ء
ع
ل
ى
قاعدة

جويه

أمريكية .وك كلنتودل ير
ايد الدخولفي حرب مع
إيران.وقد صَدَقَ فريه هذا

منصب فد

رالي وضيع ف :
ىنيويورك وَعُرٌشأنه/
٠
وف

يالبيا
تلأبيض
كنت
اسم
فري
به
ف

توضيحات

بَنّْدر وتفسيراته لتلك التحقيقات

الفاشلة ذفي قضية

الخبر ويتحدث

إلئ أعضاء

في الكونكرس وإلئلصحفيين عنموقفكلتتونمنها.
الغدرالي.

الذى فا

عبارة عن تَجَمَع لست وحمسين

إدارة  5الجر

إمارة).

وهى

تلك الفروع التي صارت تتمتع باستقلال قوي .أ وططلك أى عنها شيقا من اكد لوجيا

المعلومات الحديثة لتدعم عملها .كانيفترض فيه أن يقضي وقتهفيملاحقة الإرهابيين

داخل الولايات المتحدة حيث ضرب تنظيم القاعدة وفروعه جذوراً لهم» وحيث كانت
التنظيمات الإرهابية تجمع الأموال لنفسها بطريقة غير مشروعة .واختار لنفسه» كيمُاقال
أن يكون المحقّق الرئيسي في قضاياذات أهميةكبرىمثلحادثةالحُبروحادثة التفجير
التو
قعت
ي
مختبراتنا

أثنادو
ءرة الألعابالأولمبيةفي أثلانتو
االتجمسى الصينيالممحتمل
على
النووية.

فقد كان تدخله الشخصي

في هذه الأمور كلها سببا فيولوج تلك

القضايا داخل نفق مظلم والغوص في ابار خاوية .وكانت قنواته ال
أخلف
عيةضمع
اء

الك
اونك
لرسحمن
زب

في

الجمهوري ومع مؤيدين لهفي الإعلام تجعل من المستحيل علئ

الرئيس أن يفصله من عمله وبذلك يبدو الشهيد الذي قضئ نحبه فىسبيل اليمين
الجمهرري ويصبح القضية التي تشغل الرأي العام كله

لكن واقع الأمر كان خلاف ذلك .كان الرئيس كلنتون يتبعمساراً مناقضاً لماتخيّله
فريه .وفي المناقشات التى جرت مع المسؤولين السعوديين أوضحت الولايات المتحدة
دون أي لبسء وبناءة على توجيه رئاسي ضرورة وجود تعاون تام» وليس الإعدام السريع
كما حصل

في وقةضية الرياض

.

وحين علمنا أنالسعوديين لايريدون حربأ جديدة في

البغليجع تشتها الولايات المتحدة ضد
مفاحخات؛

وأن الولايات

المتحدةة

سوف

إيران» .أبلغنا القيادة الممعوودة أنهلن تكون ثمة
تتشاور مع السعوديين إلى أضد الحدود قبل أن
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تقومبالردعلىأي شيء تعل
م به يتعلق بمنكان وراء حادثة التفجير .
الرئيس كلنتون أن ا
لسعودية سوف تبلغنا بكل ما تتوصا ل

وندّمت الوعود إلى

إليهمن معلومات

تتعاون تعاهون
اكاملا معمكتب التحقيقات الفدرالي  .لكنهم فعلوا غير ذلك
بعهود

وأتها سوف

ولم يلتزموا

قطعوها علئ أنفسهم .

يقال إِنّبعض أفراد الأسرة المالكة السعودية مثلوالدالأمير بندرء الأمير سلطان
ورير الدشاع :كانوايرحيون ياحتمالات حرب أمريكية ضد إيران :إن استطاعت هذه

الحرب أنتُزيحنظام طهرانعنالحكم .وقد أوضحالأميربندر في محادثاته الخاصة مع

كبار المسؤولين الأمريكيين في سنتي  6991و 7991أن كلالذي يمنع السعوديين من اتهام

لإيران هو خوفهممنأن يكونالردالأمريكيالانتقامي فاتراً»ويفتقرإلئالحماس  .ذا

تعهّدت الولايات المتحدةبشن حربواسعةحتىالنهايةعندئذيحتملأنتقدّمالمملكة
كل مالديهامن معلومات حول دورإيران في حادثةالحُبر .لكنساندي بيركرأبلغالأمير
تدر أن الولآيات المعسدة :لا تستطيعأن تتع ب
دما يمكنأن تفعلهبناعءل أئَولّة
لت
مرها.

وهناكأعضاءآخرون فيالأسرة المالكةالسعودية ممنكانوايعتقدون أَنّأى حرب
ا

مزي م
دن

لمنلحري

ايا راباناروس نه

الساوع
م أ
م
نمريك.فلب
ق لدههم
ما ي
لكفي
أي شيرل
ءخر ناهيك ع
عن
ن نف

يتأخرون في تسديد دي
ونهم لموردين أجانب  ..وإن وجود

القوات الأمريكية في السعودية

قدبات
عاملايُرَْزِع الاستقرار .وأي حرب قادمة سوف تجلب
بأعداد كبيرة .يقال إن ولى العهد
الأمير عبد اللهمن أصحاب هذا الراى؛ وهو الآن صانع

الأمريكيين إلئالبلاد

القرار بعد مرض الملك  ..فدخل في محاد
ثات مع إيران دون أن يبلغ الولايات المتحدة .
وبعد شهور طويلة من المباحثات تو
صل الجانبان إل اتفاق يمكن تلخيصه بما

يلى :ت:متنع إي
رران
عع
انية

أ
و دعم الإرهاب داخل السعودية مقابل المج السجردةة

للولايات المتحدة بشن حرب على إيرانمنأراضيها.

غير أن ضغط البيت الأبيقى على السعردية فق لجل التعاون في التحقيقات الجارية

استمر أكثرمنثلاث سنين عبر رسائل بعث بهاالرئيس ومن خلال المساعي التيقامبها

طوني لِيِْك وساندي بيركر .وأفثيناء ذلك أظهر نائب الرئيس آلكورمزاجه الذىأشْتَهّر
به فىأحد هذه الاجتماعات حين ضرب الطاولة بقبضة يدّه وسأل أميراًسعودياً ماهوذاك

البلدالذي يخفي هوية أشخاص قتلوا جنوداًأمريكيين وُجدوا فيبلدهم ليدافعو عنها
ويحموا أسرتها المالكة؟
تقصف إيران»بات

كنشه بهم وبعد
جود الفدراليفرصةالوصول ناال

يوق اتلذي كان فيهفريهيتابع
نعلدمحبف ل
انيد بانج  8اليك لأ كاي
دث الاعتداء على
حانافي
ركّط إير
وِيْ
اتصالاته مع السعوديين .فقد أقنعنا طبونتي ل
افير ووافقت وكالة الاتكبارات المركزية غلة ذلقي واشارت إلى احتمال قيام

ناتون إذا
كلللن
غمليات إرهابية أخرئ ضد الولايات :المتخذة برعاية من إيران ...عتذئذ قا

وصل الأمر إلئناستعمال الإقويةرضادن» «فإنيلاأريدأعمالاً وسطاًتافهةً ».ودعالِيِك
إل اجتماع لما كان يدعوه «المجموعة المصغرة» التي تضم مدير وكالة الاستخبارات
المركزية دوتش (أءأناءع( »1ووزير الدفاع ويليام يرى |0031 ©911/اثلالا ووزير الخارجية

كريستوفر  610511710:ومستشار الأمن القومى لنائب الرئيس ليون فيورث 5ث]اناء؟ معا»
لدراسة

الخيارات 1

لسأهيرئةكان
وأوفد المستشار لِيّك نائبهسانديى بيركر الذي رائَمْيه للقاء رائي
المشتركة جون شاليكاشقيلي 1ااناداكهاذاج« 5داو .والمعروف

أنّ الأركان المشتركة لا

تطلع المدنيين على خططها الحربية برغم الضغوط الكثيرة التيتَعَرّضْت لها خلال السنين

ارةع»
فوزا
لةدفي
ادني
من مختلف الجهات الم

لكني كنت أعلم رقم الخطة الحربية

الخاصة بإيران وطلبت منلِيِك أن يتصل بشاليكاشفيلي ليحدثنا عنهذهالخطة .

لم يكن جون شاليكاشفيلي الشخص المُْتَوْفُع ليتولى أعلى منصب عسكري
أمريكي .

يتحدث

فقد وَلِد في يولونيا من

الانكليزية "7-0

أسرةترجع أصولها إلى جورجيا

السوقيتية؛ ولا يزال

وإن زأئقة نلساسة المدني فإنك تخاله طبيب أطفال  .سمعت
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اتعد
ميةسكن
اسمة أول مرة سنة  1991سع
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وزير الخارجية للشؤون العسكرية السياسية

وطلب مني آنذاك أن أَهيّء لاجتماع يحضره قائد عسكري أمريكي وقائد عسكري عراقي:
لإبلاغ القىبين «الاتسعاب هن سال العراق سيف كافيت القرانت الأمريكية سل برشاك

مجمناعة التي يتعرضون لهابعدفرارهم منقراهم ولجوئهم إلى
اأكلراد
التدخل لإنقاذ ال

الجبال ايلتُيغطيها الثلج تفريكيا .نظرت إلئ خريطة كبيرة الحجم كثيرة التفاصيل
وضعت أمامي ووفع اختيارى على بلدة قرب الحدود التركية اسمها زاخو.

وأصدرت تعليماتي إلى المسؤول العقيدي في داثيثبي مارتن ولنكّتون 01621١
م/اا « :أبلغ البعثة الأمريقة في لأسي التيعدة أ 5لعو بالسفير العراقي.
صذمغاعاع

ويبلغوه بضرورة إرسال ضابط عراقي رفيع المستو للقاء جنرال أمريكي في . . .مارأياك
ببلدة زاخو . . .عند ظهيرة يوم بعد غد .ثم أبلغ الينتاكون كي يوفد جنرالا إلئ زاخو».

َقْذْولتكتون المهمة وعاد إليبعدبضع ساعات» وقال" :ايرليعدراقيون أن يعرفوا
في أي مكان ببلدة زاخو سوف يقابلون شاليكاشقيلي؟»

وسألئة :افيلتقوق :من؟ هليحاول الروس أن يتدخلوا؟» لكن ولنكتون أَكّدليأَنَ
هذا هو اسم الجنرال الأمريكي  .كان أداؤه بطوليا خلال عمله في إنقّاذْالأكراد 0
تانيوقت
خ ح
ادما
بأمن وسلام من تركياإلى بيوتهم في العراق  .وعن
ار

بديل لكولن ياو

رئيسياً لالأران الميشق كة سحة  39915كان رأي أغلبيتنا يؤيل اختيار شاليكاشقيلي بين
المثمصب» :فهو يختلف عن ياول الذي كان عدوانياً في استخدامه للقوات العسكرية أثناء

الاشتباكات الصغرى» وكان يرى دوراً للجيش في تثبيت الاستقرار فى مواقف بعيدة عن

حورب شباملة.

9ة6
1يو9سن
وأثناء لاقالئنبانفتياكون في ذلك اليوم منشهر تموز  /يول
لبة.
م حر
اعن
شلي
شا

تحدث

قال إن لدى العسكر خطة لكل طارئ؛ وإن الخطة الموضوعة

ع أيزنهاور .وتقشبي بقيام سر قات
ضمن
ونها
ان تبدو وكأ
يبرمع
إحر
على الرف لل
متعددة منالجيش ومشاة البحرية باجتياح هذاالبلد على مدى عدة شهور  ..ويعننا سألة
ساندي بيركر« :ماذالوكنانريد أن نفعل شيئاًأقل منهذا في البداية؟)

ْف
ضظة
قن غ
لسطي
لدقيعدادة الو
ارج
أجاب شالى وهو يتظر إلينعقريطة أأخرل  #ت

منشاتهم العسكرية المحاذية للساحل  :المرافئ التابعة للبحرية والقواعد الجوية ومنصات
الصواريخ '.

سألئُه :النفترض جدلاً أننافعلناذلك» وقصفنا تلك المواقع على الساحل  .ماذا
يحدث بعد؟)
رد عليّ بقوله  :الزنكدت اتسألني عن نرأين الشخصي
بعدهذاالقصف أن يهاجمونا ثائيةبصواريخهم

الإرهابية التي تعمل ضدنا وضد

أي سوا الطب

جولة من الهجمات

المخبّأة وبزوارقهم الصغيرة :وبالخلايا

السعودية والبحرين».

نقالبيركر وهو يهز رَأْسَّهِغير
31

راض عن الخطة  :البسينةة

٠٠ لقّد قال كلنتون لناء نحن الثلاثة

المادلة المتصاعدة تفريجيا:

يكون هجومنا ضربة

» فإني أقول لكإن ما يحدث

ياه

واحدة

بواحدة.

كلك وجب كرورآنا  -إنه لا يريد

فإن كُناسَنقوم بهذا العمل شيجب

أن

قوية تفزع الإيرانيين وترهبهم فيعجزون عن الرد .وفى سنة 9891

أنهى الإيرانيون حربهم معالعراق بقولهم إنهمعلىاقتناع أن الولايات المتحدة والعراق
معا تقومان بأعمال تهدد استمرار الثورة الإيرانية .

فهل باستطاعتنا أن نجعلهم يظنون الظنّ

نفسه ؟

ظ

وسألته« :مارأيك بمفهوم الاستراتيجية النووية القديم لهيمنة التصعيدء حيث
تضرب الخصم ضربة قوية أولى تجعله يفقد بعض ما يعتز بهاكثيراً أنه أله
سيوف

يفقد كل شيء يَعْتَرُبه إنهورَدّعلى الضربة؟)
أجاب:

انستطيع أنن
نففعل
علذلك .

دعني أتحدث مع الزملاء في تاميا3

[  ) .يبدو

أنهكانيميل إلىهذا الرأيوإِنْلمأطرح وجهة نظري  .ولم يقبل الخيارات التى وضعتها
القيادة الوسطا  .كما لم نقبلها نحن .

وانكبّت المجموعة المصعْرة على دراسة الخطة التيسميناها «خيارات آيزنهاور)
كها در ست

خيارات

الخري .وكان

ترعاه إيران فى لبنان .

وكان

الخيار

الساف الخيارات

مهاحمة

الثاني إيماد مبعوث

يعسكرات

«الإرهاب»

رئاسي إلئ 85

الذي

واليابان

م
حاولة لإقناع حلفائنا بمقاطعة إيراناقتصادياً لكننا فى هذه المرة سنتعهد برذ

فى

عسكرىق

أمريكي علئ إيران إن لميشترك حُلفاؤنا معنافى هذهالمقاطعة الاقتصادية  .وكان إلى
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أمام المجموعة المصغْرة» قال ليون فيورث" :ينبغي علينا أن نفعل ذلك علئ أي حال.
لمجرد أنهكذلك » .

ولهذه العملية الاستخباراتية» كما قال فيورث» ميزة جوهرية» وبخاصة إذا رافقت
رةء حيث تكون
كيةبثق
أعمل
ةة .فإنه يعطي هذه ال
صقنا
اعبر
خران
تهديداً صارماً لإي

الرسالة لهم :لقد أوضحنا لكم ماذا نستطيع أن نفعل لإيذائكم .وإذا واصل عملاؤكم
ممارسة الإرهاب ضدنا فسوف نؤذيكم بوسائل تَقَوّض نظامكم  .وهذه اللكمة المزدوجة
ستكون الهيمنة بالتصعيد .وإذا فشلت هذه الخطة في ردع إيران فسَّوف نستعين بالخطط

الجديدة التي تُقدمها القيادة الوسطئ .لكن المؤسف أن وكالة الاستخبارات المركزية
تحتاج إلى شهور كثيرة لترتيب إمكاناتها وتنسيق سلسلة من العمليات الاستخباراتية
المتزامنة إلى حد ما في جميع أنحاء العالم .

ولقن شيا نا عدت أناءمناقاتها شيل الودعلين جوع الكير جعل النقاش قرارا
ثة
اضي
لم
ثعد
لني الصيف الحارة» وب
ام
ييلة
لي ل
حتمياً لحرب شاملة علئ إيران .فف
للسخفوراحل
اجا
يينة الحُبر كان ر
دف
مبرج
دئث الاعتداء على ذاك ال
ا عل
حبيع
أسا

رة لونك آيلاند
زبيمن
جقٌر
وسلاح الطيران يقومون بتمرين ليلي لعملية بحث وإنقاذ بال
0311  ١028مستخدمين الزوارق والطائرات .وعند الساعة  13:8شاهد كثير من

المشاركين في التمرين كرة نارية ضخمة في السماء إلىالشرق من الجزيرة وعلئ ارتفاع
نحو خمسة عشر ألف قدم .كانت هذه الكرة طائرة طراز  747تابعة لشركة 0088/1/17
أقلعت من مطار كيدي إلئ باريس وعلى متنها  032راكبا ً.
وبعد الساغة التاسعة ليلا يقليل اجتمعة السجموضة الأمقة البخاسة ببركافسة
الإرهاب في مؤتمر فيديو امن متصل بين غرفة الحالة ومراكز العمليات في وكالة الطيران
الاتحادية ومكتب التحقيقات الفدرالي وخفر السواحل ووزارة الخارجية ووكالة

الالتخبارات المركوية والبتعاكرن .وبيدما كنت تتجهاً بأقصئ سرعة إل هذا المؤثمر :

يت أن يحصل . . .خيار آيزنهاور وغزو إيران.
شما
خعني
را

ان
كالو
كان الوصف الذي قدمه خثر السواحل تصويرا حياً ودقيقاً .

لمة 3حك مار

قيد الحماة لأمكن إنقاذ كثيرين» لا سيما وأَنّتمريناً لعملية إنقاذ قد ابتدأتنفيذه قبل انفجار

الطائرة .ولكن الركاب جميعهم قضوا نحبهم  .انتشال عشرات الجثث العارية التي طفت
وكارق
لطةزتل
ااس
على سطح الماء بو

السواحل قرب مرشِس 5

الصغيرة وتكؤمت فى حوض اسفن التابع لخفر

تطايرت ملابسهم بسبب قوة الانفجار وسرعة الطائرة

فاليجوء وتناثر الحطام في كل مكان .
لمتَجد وكالة الطيران الاتحادية أتىفّسير لماحدث  .كان مسار الرحلة عادياً
يءاً
يلعشي
بك
طان
ئرة وارتفعت الطائرة إلى 00071قدم وك
طامع
ااتلصال
وكذلك كان ال
اع
رين
ت فل
ضيرش
«ل ا
وفجأة لم يعد للطائرة وجود ..قا

داو« :1حادث شديد الشيه بطائرة

بأامنريكان  .301ولكن التحدث عن ذلك ما زال سابقاً لأوانه »,
تكحتبقيقات الفدرالى إمكانات كبرى .ذكر جون أوئيل أن مئات من
لم
حاشد
عناصر هذا المكتب

في طريقهم من نيويورك إلئ مطار كندي وجزيرة لونكك آيلاند ليكونوا

في مسرح الجريمة ولمقابلة شهود العيان .كماأمرجيمكالستروم ملهو ||0 |)>2
خفر السواحل
فرعنيويورك بتشكيل مركز قيادة متنقل حيث ينّجهإلى مركز <

5ع

رابا ويتولوا |لمكتب

رئيس

في مُرشِس

مسؤولية العملية .

تدخل آيرش فلين وقال« :يعجبني هذا التصرف» يجاون؛ ,ولكن لابدّلأحد أن
دف
يشير إلىأَنْالمجلس الوطني لسلامة النقل 857/١ هو الذي يتولى الم
حسؤو
الية
ثىة
تتعلق بالطيران».

رد عليه أونيل قائلا  :دلا يتولاها إذا كان الحادث عملا جرمياً .وما هى إمكانات
مجلس سلامة النقل؟)
واتفقنا علىأن يجري التحقيق بالتوازي :وحتى

الدقة  ,لقتنا -جميعا #تغرقا أن نعرف ما حدث»

أيدي كلب

نعرف ما الذي حدث

وَأَنّْالعسالة ستكون

على

في نهاية المطاف

وجه

في

التحقيقات الفدرالى .

اتلىتحلاتدثة يمكن أن تساعد في
أيةيفايم ال
لرات
اخبا
ولم تظهر أي معلومات أست
تقدم التحقيق .تحدث كثير من الشهود عن شيء يبدو كأنهصوت صاروخ أرض  -جو
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سَمع
وه قبل الانفجار .اها شركة /8ا +1النيتَعَلمت هروس مد أقطالءه در لبكمنية

تحطمت طائرة بان أمريكان
ف
ل
و
و
ق
ك
ر
ب
ي
.
ف
ق
د
أ
ع
ذ
ت
خ
ط
ة
ل
ل
ت
ع
ا
م
ل
م
ع
أ
َ
س
ّ
ر
ا
ل
ض
ح
ا
ي
ا
 .فقد

قات الش
هركة
ؤب
لتقل
اء إلخ مطار كندِي وأسْكئنهم فندق المطار لت
اقلدمملعهلمومات

محثق منجزيرةلونك أيلانديحمل بعض
الصورطالباًمنه املتَعَرْف علىأصحابها .ثم

ظهرت صور هذه العائلات الهائجة الغاضبة على شاشات التلقزيون في نشرات الأخبار
المسائية» وكشاه
لده
نمتبل
ون.
استدعانا إلئ المك
تب البيضوي وقال« :أريد أن أذهب إلا هناك غداً وأرئ تلك

الجر »

ل
متكنتلك أفضل فكرة سمعتها .فهذهالأسر تبحث عن شخص تعاقبه فإنله
يجدوا رئيس شركة  8/177سيصبون غضبهم علئ رئيس الولايات المتحدة.
ذكرت له احتمال نشوء مش
كلة حين لقائه معهذه الأسر وهم في حالهم هذاء

و
قلت « :أضف إليل ذلك أنهعبن المقرى أن تذهب غداً إلى أتلانتا لحضور دورة الألعاف

الأولمبية ».وهذه الفكرة أفزعتنى أيضاً.
وتابعالرئيس كلامه وكأنه لميسمع اعتراضي :اأحضر لنامترجماً فرنسياً أيضاًء

فمعظم هذه الأسر فرنسيّة وسوف أذهب إل أتل
طا م
مانت
انر
كان يريد قوله ونحن نهم بمغادرة المكتب

البيضوي»

كندِي  » .ويبدو أشنْيئا آخر

فقال« :وأريد أن أعلن في مطار

كإندجيرعانءات جديدة لأمن الطائرات .لذلك هَبّى لناشيئاً منهذه الإجراءات » .

جلسنا نعمل بالتعاون مع إيقلين ليبرمان 122057ع طم ذا «الإاعلاع نائية رئيس هيئة موظفي
البيه الأبيض وكيتى هيكنز ومأوع 1لا/إ)أكا سكرتيرة المجلس الو
ك عل
فزارى
ريل
ة
إحداث

هيئة مختصة بأمن الطيران وسلامته .فقدوقع انفجار فيمطلع السنةأَدَْإلىتحطم طائرة
فاليوجت أع[نااه/ا وسقوطها قرب إ رفكَلِيْدز 513|6

] ولقي فيه مئتا شخص مصرعهم»

نس
كاان
فبجبارها حملها شاحنلةممن
واد
شركات الطيران تحتاج إل
ام
لاي
ثعي
قدة للناس بالسفر الجوي» وقد تحدّث كبار قيادبي
هذه الصناعة عن هذا مع ليبرمان .إن هيئة كهذه؛ .في نظري» سوف تَبْرِرْ جميمٌ الأخطاء

الخطرة لا يجوز أن تُئقل بالطائرة .وكانت

والعيوب

الموجودة

في أمن المطارات.

والتي.
كنت السدثنعنها
ضع
آبرش,
قلين.والآن.

يريد البتجسن إجراءات أمنية جدوالة لثغلن عننها قووا .رَفْعَتَ سماعة

الهاتف واتصبلت

ذل
بآيرش فلين قائلا له« :أبلغ المحامين عندك أن
يهم
هنبوا إلئ بيوتهم هذه الليلة».
وفى الصباح كنت على متن الطائرة الوإلاسي عم 0ععروع عم التي أَكَلْتَ الْركيموق

ليي»
ودِ
در كن
لطا
اى م
والسيدة الأوليا إل

وأثناء الرحلة قَدّمت المعلومات التي يريد

الرقيس أن يعلتهاء واععبارا من الآن لنيُسمح لأحد بركوب طائرة مالميحمل بطاقة
هوية عليها صورته صادرة عن جهة حكومية يتطابق الاسم عليها مع الاسم الذي على

تدكرلة السكر ..والعفيض السقيواتي للراكابي ابام سوف يزداد .لن يسمح للسيارات
مؤقتاً بالوقوف قرب مباني المطارات  .وسوف يُكلّف نائب الرئيس آل كور برقاسة الحنيكة
و ف
حطوا
سلامة الطيران وأمنه» وستضم بعض أفراد شر ضحايا سق
اىدث

الطائرات»

وتقوم هذه الهيئة برفع توصياتها الخاصة بتعزيز إجراءات الأمن والسلامة .

وحين وصلنا إلىفندق المطار دخلنا قاعةواسعة كانتالأسّرٌ تنتظرالرئيس فيها.
وتحدث الرئيس من مثبر صغير» كان يقول بعض الجمل ثم ينتظر المترجم ليترجمها.

وعندما انتهين من كلمته خرجت السيدة كلنتون لتلتقي مع عدد من أفراد الصليب الأحمر
وغيرهم منعمال الإنقاذ الذين تجمعوا فيمكان قريب  .أماالرئيس فقد أقدم على عمل

زادمن همي وقلقي ومن خوف رجال الأمن السرّي .فحين دخل وسط هذا الحشد من

الأسَرء والعقيل عع يعات علهم .صَليمعهمويحتضن بعضّهم» ويأخذ صُوَّرأ معهم
ومشافك عسوو أحبائهم الذين قضواء ويستمع البفبع باهتعام  .خلته سوف يبكي» ان كرت

أناعلى وشك البقناء فخرجت من القاعة ..ورأيتٌ جمعاً كبيراً من مصوّري العلقزيون

والصحافبيق يتعظرون أقراد.هذهالأسرليُجروا عقازلآت معهم ...ويعد اتعهاءالقاتهم عع
جادمفويعات صغيرة .صاح مراسل صحفي عن بعد اهل
مأفر
الرئيس خرج هؤلاء ال
حدثتم الرئيمس عن مدى غضبكم من الطريقة التي عوملتم بها؟» وأجابت امرأة أعتقد أنها
أمحزينة «كان جميلاً جداًمنالرئيس أن يأتي إلين .ا .إنهلطيف جدا( .

استمر لقاء الرئيس بهذه الأسَر وقتاً غير قصيرء وبعد انتهاء اللقاء ذهب الرئيس إلئ
م المخصة وأعلك تلك الإجراءات الأامسة الجديدة.
طائرته » وهناك وكمف أما

ثم غادر إلئ

الحرب

الني كادت
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الألعاب الأولمبية في
أتلانتا .لقدأوضح في بيانهالمقتضب أَننالا نعرف بعدإن كان

الحادث عملا إرهابياً أمل .ا .كنت أعرف أنهيظنه كذلك» وأنه يفكر بمايجب أن يفعله

في الردعلىحادث إرهابي .ووقفت وحيداً علىأرضالمطار بعدأن انطلقت الطائرة
الرئاسية البيضاء والزرقاء إلى ولاية جورجيا فأوصلتي أسد وجاك مكقب العض قاس

الف
درالي إل مطار لاكوارديا لأستقل طائرة إلى واشنطن  .شاهدت خطأ طويلا يمتدمن
صالة المطار ا2صم
عتصمم
مع]وعنم
ايل

فُسّره لي شاب يجلس أمامي في السيارة بقوله:

الإجراء أمنى جديد .٠ يحب أن لحمل بطاقة هرية علبها ريلك (
وانقضت

بضعة أسابيع عدت بعدها إلى مطار لاكوارديا مصطحباً جون أيفنا .الذى

هيالناطائرة عمودية كانت تنتظرعلئجانبمدرج الطائرات الع
ااملة
ل عخلىط
لب أوثيل مساعدتي في تأمين المال ال
الاز
لمتلم
حكتقبيقات

الداخلى .

الفدرالي لتغطية نفقات

عملية ضخمة جداًلاس
اتعا
لدةمحط
نامال
كطائ
ورةبة وإعادة تجميعها .وعفيمعنلبراق في
مكان اسمه بيثبيج  68307168في جزيرة لونك أيلائد حيث صنعت ناسا كملح زعا هيخ
صاروخ أيوللو واادمم الذي أطلق إلئ القسرع كانتب تجري عملية إعادة تجميع طائرة
 .7إن إعادة التجميع هذه من الاف القطع المتقائرة لاتقل صعوية عن صلم الصناروج
الذي انطلق إلئ القمر .وبيئما كنا في الطريق إل بيثبيج 682م 5]68أخبرني أونيل إن

المقابلات التي أجريت مبعشهوه عيان تشير إلى هجوم صاروخيء ربما كي بصاروخ
5از س
 :طر
من
0تنك
ّ0ر
68

.

حاولت أن أثنيه عن هذه النظرية» ؤقلت”" ::كانت الطائرة على ارتفاع خمسة عشر

ألف قدم .ولايمكن لصاروخ ستنكر أو غيرهأاني
لبالغرذتاكفاع .فالمسافة والزاوية
بعيدان جدا عن الشاطىئ .ولو تم إطلاق الصاروخ من زورق تحت مسار الطائرة مباشرة

يلماكنه بلوغ ذاك الارتفاع ".وأراد أونيلالحصول علىتأكيد من البنتاكون» وأَيّدته في
ذللك.

عندما وصلنا إلئالموقع حنّني أونيل لأقومبجولة فيالعنبر وأتحدث مع الفئيين
وقد السشتير الذىق أقامه مكتب التحقيقات في الموقع .إنه مكان غريب وهادئ»
ض
معت
قف
ايه
عد الطائرة علي أرجاء الأرض» ونافذة فوق دعامة وضعت جانباً» وغرفة

أخرئ وض
حعتق فايها
ئب السفر .وكان هناكقسمكبيرمنذيلالطائرة .

في مواجهة جميع الأعداء

861

فغعمال.
يأله
وذؤّت من أحند الققيين أس

ب
دثار
تئ آ
فقال؟ أنظر ملياً لأر

ونش

وتمراق .أنظر» إن القديلة تسيب نرعا معيئاً من التذيه فن المعدث القريب معهاء لقطارت
د قط
عتصل
مث ت
ل حي
نع».
امزّق
ابً خطوطاً حادة للت
يلةضتسب
أقنب
صغيرة .وال

فسألته « :إذن» هذه العلامات من مكان انفجار القنبلة؟ أين كانت في الطائرة؟»
اين
كر ف
منفجا
فأجاب« :حصل الا

أمام الوسط .تحت مقاعد الركاب» وتحديداً

تحت الصف رقم  .32لكن الانفجار لم يكن قنبلة .أترى نمط التمرّق والندوب؟ إِنَّه
أنُدفاع غازي بطيء من الداخل ).

وسألت( :ماذا يوجد تحت صف المقاعد رقم  3294وائتاينى إحساس أنأّسمماعة
غير ها قدت أن :
فتمّال« :خزان الوقود لخط الوسط  .وكان نصف ممتلىئع .ربما يكون قد سخن حين

كانت الاطائلرةمعل
دىرج وسَبِّبَ سحابة غاالزدفياخل .فأنإْنطَلَقّت شرارة» أحوصل
ماس كهربائى عندئذ ». . .وأشار بيديه الاثنتين إلى واقنوعفِجار.
وقلت له« :كيف تحصل شرارة داخل خزان وقود؟)

فأجاب« :لهذه الطائرات القديمة طمرناز  747مضخة كهربائية داخل خزان وقود
ماغلوسط ..والوقود يسبب تكلا فى العواد العازلة  .النذطلقت شرازة .١.٠ وأهلرةتريل
[للمان بيديه الاثنتين إلئ وقوع انفجار .
إذن لياوجد أثر لندوب أن تمرّق :لتاوجد إشارة لانفجار سَببه صاروخ ستنكر أو

يمشابهه» ولا إشارة إلى وج
اودلقنب
طلةاعلئىمرتنة.

(حتى محركات الطائرة» بعدأن

انتشلت من المحيط» لمتحمل أي علامة تدل علئ أنهاقدصُربت بصاروخ  .وحين أعيد

تامثليحلادثة فيوقت لتاحبقيّن أن ذاك الشيء الذي رآه شهود العيان وحسبوه مسار
صاروخ منطلق نحو الطائرة كان في الواقع خيطأ من وقود الطائرة النفاثة نْتَجِ عن انفجار

أولي وتمزق تساقط من الطائرة ثم اشتعل وتصاعد منه اللهب الذي سبّب انفجاراً ثانياً
القيد كان أقير من الأول .واستنتج المكتب الفدرالي في شهر تشرين الثاني  /نوقمبر
7

عدم وجود أَدلّة على عمل جرمي  .وفى شهر أيار /مايو .8

أصدر المعجلس

الحرب التي كادت تقم؛ 6991
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الوطني لسلامة
الطيران أوامره لإجراء نعتيش وفحص لعوازل التوصيلات السلكية

لخزانات الوقود في الطائرات من طراز  747وإن أمكن تبديلها) .

وفي ذلك اليوم من صيف سنة  6991عدت إلا البيت الأبييض من رحلتي إلى بيثبيج
 68وطلبت الاجتماع معطوني لِيْك وليونيانيتا .وكان الاثنانقدأَلفاأن يكون

طلبي الاجتماع بهمايعني أن شيئاًبالغالأهمية سوف يُعرضعليهما .زيشبفه الويها

مُخططأ لطائرة 747وأوضحت ل
هما ماسمعتهعن خزان الوقود .نكال :لتاقم اوهل

يوافقك مجلس سلامة النقل الرأي؟ أممكتب التحقيقات الفدرالي؟»

أجيت :اليس بعد ».وبرغم ذلك وجدنا جميعاً شيئا من التشجيع» إنما بحذر.

لكن الجدل العام الذي دار حول هذه الحادثة كان وللأسف مُعَلّهاً بنظرية المؤامرة.
ونظريات المؤامرة عاملمُسْتَقِر في مكافحة الإرهاب .ونظريات المؤامرة تحمل في وقت
واد رازين تداق  : :أولونيا أن حكومة الولايات المتحدةة علىدرجة منانعدام الكفاءة

حتىتفوتهاتفسيرات يستطيع الكشف عنهاأصحاب هذهالنظريات :وثانيهما أن حكومة
الولايات المتحدةة تستطيع كتمان سركبيروقوي  .أنَاالوأ الأول لقي فته فى العسة:
وأماالرأيالثاني فهو وهم وخيال ليس أكثر .لكن رفض نظريات المؤامرة مباشرة ودون

ترؤٌ أمر في غاية الخطورة .وقد علمتني تجربتي في العمل الحكومي ألا أؤمنأن خبراء
الحكومة يعرفون كل شيء .فاللائحة ال
اتيلتعد
اّدسإختفاق
خات
بارات وأخطاء أجهزة

فورض
ا اللنقظاامنون طويلة جداًء وهذا لايجعلنا نقبل البدائل والآراء الأخرئ .ولما

كنت بطبعي أرتاب فيكلماتقوله هذه الوكالات وتثير فضولي التفسيرات غيرالمُتَوَفّعة

فقد شجعت المحللين العاملين معيعلئ التعامل مع القضايا بذهن مُنفتح وكل جهد

ممكن .لهذه الأسباب كنا دوماً نبحث عن تَوَرْط عراقي في حادثة التفجير التي وقعت في
مركز التجارة العالمي سنة  .3991ولكن دون جدوى .

ولهذا السبب أيضاً طلبت في سنة  6991من ستيف سايمون» كبير المديرين في
مجلس الأمن القوميلمكافحة الإرهاب أن يذهب إلىجورجتاون ويلتقي بيير سالينكر
؟ 7612© 6871|35السكرتير الصحفي السايق للببيتك الأبيض الذي ادعى علانية أله يعذاك

الدليل علئ أن طائرمافة

قد أشيطت ..وهب وطاك غيايه» هيج عاد بداعلية

كأنه قدأوفد في مهمة عسيرة مُخبطة تفوق مهمة لاتتجاوز مسافتها ميلين اثنين إلئ إحدئ

فوالحى واقيطن الراقية.
ودخل إلئ مكتبي مُنفعلاً كمن يقوم بعملية أفتحام ووقف
شف

وَيَسَكشِيط

غضبيا

وقد عتقد ذراغيه

حول عبذرة وتظرات

صايمتاً لاينبس ببنت

امئزاز
الش

علولا محياهء

فسألته ؟ #ماذا علدت للك

وأخيراً خرج عن صمته وباح بمافي داخله :إن يبيرهذا قدأصابه مس  .لقَد
أضاع [الدليل]  .يبدوأن عالمالواقع كوكب رحل عنهمنذأمدبعيدو 1.تم عاضر مكلبي

عائداً إلى غرفة كان يشغلها سابقا أولي نورث .وبعد برهة مانلزمن هّدأ غضبه
اشتوضحت مته'ما دار زينهويبن ساليتكر من جديشاء قال إِنّهذاالرجل يعتقد أنْطائرة

مقائلة من طراز هذ © تابية للبحرية الأمريكية قد أسقطف  00840191وايد قوله يبعض
الأوهام والتصورات» ,بيأنَمكاُدَت جميع الدلائل التي قَدّمتها وزارة الدفاع ووكالة الطيران
الاتحادية ومكتب التحقيقات الفدرالي وبرهنت خطأ هذه النظرية .

وأثارت فضولي نظرية أخرئ للمؤامرة أيضاًء ولم أستطع أن أثبت خطأها .تبدو
ايةهفريها
ظنظر
هذه ال

بعيدة الاحتمال» وتذهب إلى أن رمزي يوسف أو خالد شيخ
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 007علئأسلوب تفجير ذلك الشيةع  :الفدرالي في

مدينة أو#الاهوسا .والمشكلة هي أنناتأكدنا منالتحقيقات أن رمزي يوسف وتيري نيكولز
وجدا في بلدة سيبو دااع في فترة زمنيةواحدة .أعرف هذه البلدة وقد زرتها من قبل .

إيحدى الجزر وسط الفلبين وتّسري الشائعات فيهاسريعاً :منها أنفتاةفلبينية
إنها تقعف
كاقت الضاهي :صذيقا أمريكياً يزورها في منزلهاء وَأَنْهذا الأمريكي يحدثها عن كراهيته
الى

0

لاد الالارلت الصحدة.
ديه رهزي يوسهف

وخالد ,شيخ محمد إل الفليين لِيُؤّسسا فرعا لتنظيم القاعدة

أطلق عليه «أبو سيّاف؟ تيمئاًبأحد أبطال الحرب الأفغانية ضد السوقييت .فهل ثمة
فجرات في تنظيم القاعدة قتَدعَرّف إلى هذا المواطن الأمريقي
تير
احتمال أن ياكولنمخب

الذي كان يتحدث علانية كعرناهيته لحكومة الولايات المتحدة؟ لنادري» برغم كل

الحرب

اللو كادت
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التحقيقات األتجىراها المكتب الفدرالي .لكن الذي نعرفه أن المتفجرات التي زرعها

نيكولز لمتعملقبلزيارتهللفلبين» وأنهافَعَلّتفِعْلّهابعدعودتهمنهناك .ونعلمأيضاً
تدةه إلئ الولايات المتحدة.
اصاللات
زيلة
وبع
جدعو
فهلمبعين فترةطو
أن نيكولز تابع ات
والصدفة الأخيرة هي أن عدداًلا بأس به من أفرادتنظيم القاعدة سفويريا! ميؤقدرا
لإسلاميين مُتَطرّفين عُقِد قبل بضع سئوات في مديئة أوكلاهوما التي وقع الاختيار عليها

ميع
لين
أجم
مانب
اكن .

تكوّن لدي أنطباع وأنا فيموقعي حيث أجلس أَنْهذه الأحداث التي وقعت في
مدينة الخبر وأفنيفجار طائرة  8/1/7 008وفي أولمبياد أتلانتا ماهي إلادلالات علئ
موجة جديدة من الإرهاب ضد الولايات المتحدة وفي داخل الولايات المتحدة حتى لو

كان جانب من هذاالانطباع خاطئاً .وقلت في نفسي لقذ أن الأوان لالع لعية والقسطة

وأطلب زيادة المخصّصات المالية .فأعددتٌ طلباً لمخصصات إضافية للطوارئ وحملته
إلول رئيس هيئة موظفي البست اليش ليون يانيتا 2غ)© 6032رمعا .
تغل الاعحسادات الإضافية للطوارئ وطلبات لمخصصات في الميزانية التي ترسل

عرسقفي
اب
أونك
إلن الك

الميزانية التي يقدمها الرئيس شيئاًبغيضاً في قسم آخر في البيت

الأبيض هومكتب الإدارة والميزانية» ذلك أن عملية إعداد الميزانية تَسْتَغرقَ شهوراً طويلة

ينق
رب ع
طرها
اىدات لمكافحة الإ
تمعل
عصول
الح
ويتحكم هذا المكتب بالنتائج .وا
تلك العملية الاعتيادية ليس أمراً سهلا وبخاصّة أن الوزارات في الغالب لا تطلب مثل هذه

الاعتمادات .وهذا يعنيأَنَمجلس الأمن القومي يجب أن يقدّم الدليل والحجة علىأنَا
نعرف أكثر مما يعرفه أعضاءء المجلس الوزاري عما يجب أنتتضمّنه ميزانياتهم  .وقد
نجحت في مناقشة الميزانيتيينن الأخيرتين في ضخ أموال كثيرة لمكافحة الإرهاب» لكننا
برغم ذلك لم نحصل على كل ما نريد . .وعندما سمعمكتب الإدارة والميزانية أني أعد

طلبات للطوارئ أمْتَعَض أعضاؤه .كانوا يدركون أنْ الكونكرس سوف يُناقش ويقترع على

رة
ابه
إ»دتطل
لسنت
كال «

إن هي تقدمت بطلب لاعتمادات تُخَصّص لمكافحة الإرهاب في

سنة سوف تجرى فيها الانتخابات الرئاسية :وسنة  6991هى سنئنة انتخابية .وعناليلكُ سرك

عقق السعرض الجفيد انابأ لآق ميزانية قادمة  .لذلك كان الاهتمام الرئيسي لمكتب
الإدارة والميزانية محاولة تحقيق التوازن بين الميزانية وتخفيض العجز  .وقد أفلح المكتب
فى عمله هذا.

غأيرعأَضنّاء هذاالمكتب وجدوا العزاء لهمفي أنليون يانيتاقدتولى منصبه هذا

رئيساًلهيئةموظفي البيت الأبيض بعد أن كان مدير مكتبالإدارة والميزانية» ولذلك فهو
يرى الأشياء منمنظارهم .

وجلسنا حولطاولة الاجتماعات الطويلة فيمكتببانيتاء هووأنا وستةمنأعضاء
المكتب  .سألني  :اكم تحتاج :يا و 14كانيخط بقلمهرسومآل ماعنىلهاوقلماينظر
مكن هذاالسؤال الطريقة
إلىالجالسين أمام .ه أجل أعضا ٠ء المكتب يخلطون أوراقهم إذ ل ي
اللتتوى أرادوها لبدء الاجتماع .
أجبت « :مليار دولار أوبزيك » تعالبتة أصية انك الاسكتكار ع أعشاء الجحكتب».

حنسينات تجرق في آمن الظائرات  :وأريتعمكة وثلاثين
تثي
للا
فأردقك قاتلا «أربعمعة وث
يبقات
قكت
ح لم
تمال
لال
اعض
لحماية القوات فيقواعد تابعة لوزارة الدفاع مثل الحُبر» وب
بلةارات المركزية ).
خوكا
تا ل
سثله
اوم
لالي
افدر
ال

وأفثيناء الاجتماعات التي عُقدت في صيف تلك السنة كان انيتايُفكر كثيراً
باحتمالات الحرب مع إيران بينما لميفكر أعضاء مكتب الإدارة والميزانية بهذه
الاحتمالات أبدأء لذلك وجد موضوع تخصيص المال للوقاية من الإرهاب أفضل كثيراً

من أي احتمال آخر يمكن أن نواجههء فقال" :يبدو أنهجيد .لنرفع هذا الطلب إلى
وع.
بذا
سل ه
أه
لترل
اابي
الك

ماع
تتهى
جوان
اهض
ل ون
ار؟»
ينء آخ
شل م
ه

.

تملخيةباراتية ضد إيران.
سلع
اا
لنا
وحصلنا على ما نريد من مال .ونافذ
يقول البروفسور كرين بريتون 0

ارحل
ماترتم
بثور
ال

© 6030في دراسته عن الثورات إن جميع

يمكن التنبؤ بها .وعندما تتسلم الحركة الثورية زمام الحكم يَقدَا

حخماسشها واندفاعيا :وهذه مرحلة يدعوها بريتون «يُرميدور 0
وييم
قف
ليتعشر
احاد
رلممةيدور «شهر ارتفاع درجات الحرارة» وهو الشهر ال
ُك
() تعيني
الثورة الفرنسية» يمتد من  02/7إلى  8 /81في التقويم الميلادي ( .المععرذب).

 .وكنا
الذي اعتمدته
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نئ)[١

0ك

بانتظار ثرميدور هذا منذ سنه  )»9791كمن ينتظر كودو نولبوة 0 :ك

بعد هذه العملية الاسسخباراتية» ورنما يسببها ويشيب التهديد الأمريكي الجاذء من

بين جملة من الأسبابء أَؤْقَمَّت إيران نشاطها ضِدٌ الولايات المتحدة .وهكذا أمكن
تفادي الحرب معهاء وأتحنا وقتا أطول لمجيء يرميدورء وأتحنا الوقت أيضاً للإيرانيين
للاستقرار في الحكم .٠ وبرغم انتخاب .الرئيس خاته ي «المعتدل» سنة 7991لميتوقف

ئديل.
إمتسصاع
دعم أجهزة الأمن الإيرانية لعمليات المقاومة ال
ردةا ض

بألتاحت المرود

الأمن لتنظيم القاعدة إضافة لغيرذلك من أشكال الدعم .

9ة5
1هت 9سن
وانت

بخطاب ألقاه كلنتون أمامالجمعية العامة للأمم المتحدة حيث

نت تحتفل بذكراها الخمسين» لافتل فأينهظار» بعد خطابه بمناسبه حادثة الانفجار في

مدينة أوكلاهوماء إلئ الإرهاب وإلى ضرورة القضاء عألمئاكن إيواء الإرهابيين؛

ومصادرة أموالهم والحيلولة بينهم وبين الوصول إلئ أسلحة الدّمار الشامل .وفى شهر
تشرين الثاني  /نوقمبر حضر مراسم إزاحة الستار عن النُصب التذكاري الذي أقيمفي
مظبية رترت تعليدا

كرس ضحايا طائرة يأامنريكان  3وانتهز المناسبة ليتحدث

ثا
9نة»6
1ريل
انيلةإعرنهاب وخطره المستمر .وفي نيسان  /أي
9س

وبعد حادثة «الخُبر؛

لإعنرهاب في جامعة جورج واشنطن مُعْلِناً الحرب علئ الإرهاب قبل
ألقئ خطاباًآاخر
اىبه
طف
خاء
أن تصبح هذه الكلامة عن ترات العصر الحديث» وج

هذا :

ْ

السوقله يون كقاحاً صعبا وطبويلل  ,وقد نصادف بعض النكسات  .ومثلما لم

يستطع أي عدو أن يبع
مع
لدنا
ون ال
انضا
جلهة
العائجية القائية والحرب البارذة» قثا
للاك
قل
ننا

التحديات ولحماية قِيَمِنا في الحرب
أحد اليوم عن النضال ضد الإرهاب .

الإرهاب هو عدو جيلنا هذاء ويجب أن ننتصر  + .لكي أريد أن أوضم الشعب
الأمريكي أنا قاد
ارون
لع
هلئ إ
زلحا
يقمة بالإرهابيين؛ لكن القضاء على الإرهاب
سيتعكر اق وقتا ظطويلة .سوف تبقىأمريكاهدفاًلأنامتفرّدون في وجودنا بهذا العالم؛
ولأنّنانعملمن أجل السلام والديمقراطية ولأئنااتخذنا موقفاً صلباً ضد الإرهاب .ولااننا
المجتمع الأكثر انفتاحاً علئ هذا الكوكب  .نتنأأن تفار كيف عد هذا قله وأ تسسب
()

في مسرحية افي أنتظار كردر  )60 1000بإحنالة/ل!! لصموئيل بكت 660كا ]000اعنادررج[ 5الناشر] .

قواتنا من مناطق التوتر في العالم» وأن ندير ظهرنا لأولئك الذين يخاطرون بأنفسهم من
أجل السلامء وأ تضعق

أقاومقنا ل[الارهاب»:

وآك الح

شنيف عن عجرينا التى هي حقنا

فى الحياة .فهذا سيتيح النصر للارهاب» ولن يكوق هذا ولا يكن أن يكرت »
لم يمض وقت طويل بعد هذا الخطاب .ينا

بتاريخ التاسع من أيلول /

سبتمبر سنة  »6991تقدّم الرئيس كلنتون بطلب الحصول على .790,1مليار دولار من أجل
نشاطات لها صلة بمكافحة الإرهاب .وافق الكونكرس علئن طلبه هذا بعد شهر.

خصْصّت أموال إضافية لزيادة عدد عناصر مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات
المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي ؛ اياك إضافية لدائرة الهجرة للبحث عن إرهابيين

مُحْتَملين يُتوفّع دخولهم إلى البلاد؛ وأموال إضافية ل ريك نيوكومب بوزارة الخزانة لزيادة
عدد الموظفين لمراقبة تمويل الإرهابيين؛ ولوزارتي الخارجية والدفاع لزيادة تحصين

منشاتهما وراء البحار؛ ولرفع المستوى الأمني في المباني التابعة للحكومة الاتحادية؛
ولتدريب الوحدات الخاصة بالتعامل مع الكوارث والتابعة لأجهزة مكافحة الإرهاب في

المدن الكبرى» ولبرامج متّصلة بالإرهاب وأضلحة الدمار الشامل في وزارة الطاقة ومراكز

مراقبة الأمراض .

وكذلك طلبت الهيئة الخاصة بأمن الطيران وسلامته (بورهىئاسة آل كور) مزيدا
من المخصّصات المالية .وحصلت عليها من أجل برامج تتضمّن الكشف على حقائب

السشرة وقشب وتقعية .الا التي يحملها المسافر بيده» وتجميع المعلومات عن

المسافرين والتدريب على استعمال أجهزة الكشف الإلكتروني ومن أجل البحوث الخاصة
بتحصين الطائرات وزيادة عناصر ال
وأمكنافيلة الطيران الاتحادية .غيرأَنَّهذه الهيئة لم
توافق علئ أن تضطلع الحكومة الاتحادية بدور الكشف وفحص للمسافرين والأمتعة في

المطارات» .فيظل هذا العمل منشأن شركات الطيران التيتتعاقد معشركات توظف
عناصر محدوده الأجر للقيام بهذه المهمة.

كان واضحاً أنْهذه الهيئة التي يرأسها آل كور لم تكن تملك الخطط الطموحة
الخاصّة بأمن المطارات وتفتيش المسافرين .وإِنّ قيام الحكومة الاتحادية بتولى مسؤولية
تفتيش المسافرين سوف يعني توظيف نحو خمسين ألف عنصر وإنفاق مليارات الدولارات
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الإضافية في وقت كانت فيه الإدارة والكونكرس على السواء يتنافسان في تقليص عدد
دة
الئ
ي ع
زفقت
الموظفين الاتحاديين وتقليص الميزانية الفدرالية .لكن الهيئة وا

عمليات

اختبار رجال الشرطة الذين يعملون بالأجرة وتفتيشهم وزيادة عدد آلات الفحص والكقف

الإلكتروني علئ حقائب المسافرين وتجميع المعلومات عن الركاب  .أمَا الأحداث التي
وقعت سنة( 6991مثل تحطم طائرة قاليوجت ء
6زدا2ه/ا بسبب انفجار خزان الأوكسجين:
وتحطم طائرة  84/1/17بسبب تآكل عوازل الأسلاك في خزان الوقود) فلم تشكل الظروف
السياسية اللازمة لإحداث تغيير جذري في أداء الحكومة الاتحادية فيأمن الطيران .ولم

لي
وامن
حكون
دفايرة أاولفكيونكرس بدعم تأسيس إدارة لأمن النقل تت
ل أإحد
اكر
يف
اان
وك
تمة
قث
راح واد اسيك الأجدو رمه برقد لقم اديه مصعرية بياش
صغير .فقد اقترح مكتب التحقيقات الفدرالي إلغاء برنامج صغير لوكالة الطيران الاتحادية

يقضي بوضع مُرافق أمني اتحادي في الطائرات .وحجة المكتب لهذا الإلغاء أنوجود
هذا المرافق علئ متن الطائرة قد يعرقل عمل «فريق إنقاذ الرهائن» التابع له والمدررّب

تفريباً جيدا على السيظرة على ظائرة مكل قعرضها للاتعطافف »:إن حصل .لكن هذا

المكتب لميستطع أن يقدم الدليل علئ أن وجود هذاالمرافق الأمني يشكل خطراً على
هذا الفريق في وقت كان فيه مئات من عناصر مكتب التحقيقات وجهاز الأمن السري

ومكافحة المخدرات وشرطة الولايات وغيرهم من رجال تطبيق النظام والقانون يسافرون
بالطائرات يومياًوهميحملون أسلحتهم  .ولميتطرق المكتب أيضاًلمسألة مهمة وهي أن

يرها
فريق إنقاذ ال
مئنكلا
نه أن يتعاطى معطائرة مختطفة إلابعدأن تحط الطائرة علئ

الأرض .

في أثناء دورة الألعاب الأولنيية قى أتلاننا شكل برجاك الأمئ السرق والجمارك
فريقعملممتازاًلتأميندفاعجوي أولي ضد أي طائرةقد تنقض على الستادالأولمبي .
مج الأمن القومي للمناسبات الخاصة .واتفْقت الجهتان
ايق
نتطب
بيةرعند
وفعلوا ذلك ثان

على تشكيل وحدة دائمة للدفاع الجوي لحماية واشنطن .نف الأمر الذى يوسفاله أن
ن تطبيق القانون تتبعان وزارة الخزانة التي لمتكن 'ترغب :في دلخ
هاتين الجهتين المكَلْمَتَيْ
تكاليفتب هذه المهمة أو في تحمل مسؤولية إسقاط

مشافة نظا

فاعترضت

الوزارة

على
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في مواجهة جميع الأعداء

تشكيل هذه الوحدة؛ وباءت جهودي داخل البيت الأبيض لتجاوز معارضة الوزارة

بالفشل .كانت فكرة قيام طائرة بمهاجمة واشنطن بعيدةكلالبعدعنأذهانكثيرين5

كإانسخط
قراط طا
ائلرةمفدييئة عالياًجداً  .وقالخصوم خطتنا هذهإِنَّسلاح الجو
يستطيعفي أي وقت منالأوقات إطلاقطائراتهالمقاتلةفي الجوسريعاًلحمايةواشنطل.
إن حصلت مشكلة .ففي بعض المناسبات حين خطفت بعض الطائرات (مثال ذلك حين
اعقةتةنا نظا أ إحدى طائرات شركة نورث وست  656/17ا0:خلاتق
ّدطفت)

قامت

طائرات سلاح الجو المقاتلة باعتراض الطائرات  .لكا نجحنا فقط في السماح لرجال
جهازالأمن لسر بمتابعة عملهم في دراسة خياراتنا للدفاع الجوي .بم
ذاف
ليك احتمال
ن
صب وحدات صاروخية قربالبيت الأبيض .

ب

وظنْ كثيرون انذاك

باينام جوي ضد أي
اسن دسب

ممن سمعوا شيئاً عن

ةامر

الفصل السادس

الكشف عن نتدنندظيم القاعدهة

شهدت السيرات الأوليق من عهد إذارة الرقيس كلتدوة تسالسلاً متقطّعاً الحرادث
إرهابية تبدو في ظاهرها أن لاتراط وكيا  :وقع أحَدعَشَّر حادثاً«إرهابياً؛ َوْكَقَتِ جميحا

إلى أعلى درجات الاهتمام افليولايات المتحدة؛ ابتداءً املنهجوم علئمركز التجارة
العالمي» ومروراً بحادثة إطلاقالثار أماممقرقيادةوكالة الاستخبارات المركزية» ثم
التفجير في دورة الألعاب الأرلسية بمدينة أكلانتاً وغيرها .لمتلق وكالة الب 02
المركزية ولا مكتب التخقيقات الفدرالي مسؤولية هذه الأحداث جميعاً على شيءٍ اسمه

يف بدتارًكيز الولايات المتحدة علىهذا التنظيم واهتمامها به
كتى
وام
تنظيم القاعدة .أم
فقد وردت في تقارير حديثة ومتعددة لكنها لم تكن واضحة .وقد حان الوقت
كر اسم وجل يادغيل أسامة ينالادقة يقال عنهإِنْه ثري .له صلة من بعيد وعلى

نحو غير مؤكد بحادثة أو اثنتين لم يثبت شيء عن مسؤوليّته فيهما .تقول وكالة

با ك
هان ل
جه صل
الاستخبارات المركزية ربم
وةم

ألمى ب
اشلل ع
فا
رعيضكيين في اليمن

سنة 2991٠ وريّما توجد علاقة بينئه وبين رمزي يوسف الذينقذالهجوم على مركز
 9س
مب
 3ثامن
التجارة الع
9نة
لقذ
1المي
ؤعاضمرات في الفلبين .وأمّا منقذو الهعجمات
ئل الإعلام تكاتر؟ قليطا من أقرااد
ست ع
انهم
الإرهابية المعروفون افتراضاً والذين تَحَ
ودَّنَ
لبايصلنةهم ومن تهديدات يمكن احتواؤها في ظاهرهاء ماثللمخابرات العراقية
ومحاولتها أغتيال الرئيس بوش الأب» والمخابرات الإيرانية ومسؤوليتها عن الهجوم على

القوات الجوية الأمريكية فى مدينة الخبر السعودية» وذكب معوحد من بلوشستان ذَبّر
الاعتداء علىمكتب تابعلوكالة الأسسقيارات السركرية وندك : .ورجلين مختلين عقليا
يتتميانلليمين الأمريكي نّذا الهجومعلئ المبنىالاتحادي في مدينةأوكلاهوماء ورجل
دينمسري أتهم بمؤامرة لِنَسْف الأنفاق تحت الأرض في مدينة نيويورك» وفلسطيني -
كريتي في قضية الهجوم علىمركز التجارة العالمي .وشرطي تبيّن أنه حارس في حادثة .

قنيلة حورة الألعآب الأولمبية في أتلانتاء واجملاعسةعمونديين تُفُْذْفيهم حكم الإعدام
لضلوعهم في تفجير مقر بعثة تدريب أمريكية في الرياض .ورجل غامض في قارب قريب

من جزيرة لونك آيلاند أو ربّماطيّار أمريكي في البحرية في حادثة إسقاط طائر بخ/ا/ا1
7
9نة
 9س
1اضية
 . 0لكنًا ألحقنا ضربة ق

بِقَضّفِنا مَمَرّقيادةالمخابرات العراقية» وبعمليتنا

الاستخباراتية إضيدران .ومعظم اللؤافين الالكرون أروها السجن أو القرا مصرعهم .أما

الشرطي المُسْتَأجَر والبحرية الأمريكية فقدبُرّىالشرطي منتهمة القنبلةفيمديئة أتلائتا
وبرّئت البحرية من حادثة سقوط طائرة  .8/117وإن كان ثمّة نمط معين يربط هذه
الأهداف ببعضها فإن الأمكارات الأدركة ولجيرا فرض النظام والقانون لم نَرّه.
وبرغم ذلك كله كانت تلك الوجبة المنتظمة منالدّمار والموت كافية لتوليد رَدْفعل
في البيت الأبيض  .فابتدأت إدارة الرئيس كلنتون ببرنامج تصعيدي ثابت لتمويل عمليات

مكافحة الإرهاب  .ولأوّلمرّةمنذأربعين سنةتقومإدارة لرئيسالبلاد بوضع برنامج على

هذاالقدر من الأهمية للدفاع عن الوطن وبتمويله  .ركز الرئيس كلنتون علئ الإرهاب في
سلسلة متواصلة منكلماته التيألقاهافي مناسبات كثيرة :في أكاديمية سلاح الجوء وفي
ملبيقة أوكالاهورما :وفي جامعة جورج واشنطن وفي أنابوليس .ومرتين في الأممالمتحدة:
مة لنب التذكاري لضحايا طائرة يان أمريكان  3وفي البيت الأبيض
قناعند
إرتي
وم
وفي ليون بفرنسا وفي شرم الشيخ بمصر .لكن معظم وسائل الإعلام تجاهلت نمط رد
فو الحكومة الفدرالية يشعرون بالذعر من
ظفيه
وان
مت ك
الإدارة وتحذيرها .وفي وق

يقات
اآخر
تصاعد الإرهاب ويعملون بوكالججدتهاد ضِدّه كان ال
لونتفحي مقكتب
الفدرالي وفي وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع لايرون هذا الموضوع أمرأً

صننمنع
نا نعرفالآنأَنَّالهجوم علىمركز التجارة العالمي سنة  3991كا
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تنظيم القاعدة» وكذلك تلك المؤامرات الفاشلة التي استهدفت المعالم الرئيسية لمدينة
نيويورك والطائرات المدنية القادمة من المحيط الهادي» برغم أنَّ وكالة الاستخبارات
المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي كانا ينسبان ذلك كله إلى رمزي يوسف والشيخ

فط
تثوعن
'حدي
غات #تت
ا ثئمة
الضرير الللين أودما السجع فب[سخلول سْنة 5991وشان
عربي في حوادث الاعتداء على الجنود الأمريكيين فى الصومال» لكن وزارة الدفاع
د
تركز
ووكالة الاستخبارات الم
ؤيةكلم

ذلك .

غير أن تفاصيل الهجوم على بعثةالتدريب العسكري الأمريكية في الرياض غير

معروفة بدقة وذلك بسبب غياب التعاون السعودي في هذا الشأن  .إنما الاعتداء الأقيع
الذي وقع في مدينة الخبر بالسعودية قد نَفُذْه حزب الله السعودي بإشراف مباشر من حرس

يل
ئفي
اات
رهجم
سن ال
إدا م
الثورة الإيرانية وقوة القدس .إضافة لذلكء دَبّرَت إيران عد
والبسرين والارجن .

ما خارج مدينة نيويورك فإنّ الهجمات الواقعة داخل الولايات المتحدة نَقَدْها أفراد
اانخونتملنال عقلي  .لم نستطع أن نَجِدَ صلةًتربطمير أمل كانسي أوصها أهدعى ؟ذاما
يع
اعة إرهابية
جعمأي
الذى أطلق النارعلى بوّابةمبنىمكتب وكالة الاستخبارات المركزية م
نقاتده كدت الهسقمات الراقنة "1عليأركلتسزها يمقيظألتتهامبنحبق
معروفة ٠وا

أمريكيين يميئيين لهم صلات غير واضحة بميليشيات وفثات دينية متطرفة محليّة .وقد تم

اكتشاف حادث آخر كان متوقعاً له أنيحدث دماراً واسعاً عند تفجير مستودع لتخزين
الوقود فيمدينة فريزنو  005677كان المتورطون فيه أفراداً أمريكيين ينتمون لإحدى
المليشيات اليمينية» لكن عراقابةل معكتحيبقيقنات الفذرالى المشددة عليه هذه المليشيا
أَدت إلىاكتشاف الحادث قبل وقوعه وتفادي وقوع كارثة | .
يدن

وبالرغم من غياب أي دليل قاطع على ضلوع بن لادن في سلسلة الحوادث
الإرهابية غير اناك ليك وبيركر وسودريرك وأنا  تاربعنا ججهودثا فى سص 38991 .و4991

في الاإصرار على وكالة الاستخبارات المركزية لمعرفة المزيد عن ذلك الرجل الذي تكرر

اةدبنن ».فقد
لام
رير أولية للوكالة وصفته «الإرهابي الثري أس
تمقهافي
ظهور اس

001

فى مواجهة جميع الأعداء

سْتَبِعَذنا أن يكونهذاالرجل الذيلهيدفي عدد منالتنظيمات التيلاتتصل في ظاهرها
بيعضها .مجرّد إنسان فاعل للخير يتبرّع 0

لصالح الإرهاب  .لآبك هء اوجنواد قوة

معّنة منظمة لهذا العمل ورثما يكرة عر عذه القرة .لقد كان عذا الرجل العامل البغعر اه
كلكرة التي لا
فت
لإل
اماً
فقة الإرهايج كنك نعود دو
اتل
مشقعا
سق س
ل يو
اعيط
الو

يُصَدْقَها أحد والتي طلعت بهاالوكالة المركزية والمكتب الفدرالي التتقيول إِنَّالعصابة

التي وَضَعَتَ العبوة الناسفة وكُبّرتها فىمركز التجارة العالمي تتكون منعناصر وأفراد
يئكا لينفُذوا أعمال تفجير.
أذهمابرإل
التقوا ببعضهم صدفة وقَرّروا ال

وفي سنة  1991تخلّت الحكومة السعودية عن محاولاتها إقناع أساعةاية لاد
ويلماعيات المتحدة وللوجود
لكر
اعس
بالكف عن انتقادهللأسرة المالكة ولتحالفها ال
العسكري الأمريكي .و.برغم التهديد الذي وجهته الحكومة الأسرةبن لادن الكبيرة الثرية

وإمبراطورية المقاولات اتلمتيلكها هذهالأسرة» يلرمتدع أسامة واتستم
ويزه كل
جرٌا ف
الخطوط  .وأخيراً وبعد أة دب اليأن فى مده السومة مثايةه عق معادرة البالاد.
ذتلفيك الوقت الملاذ الآمن لإرهابيين من
واختار الذهاب إلئ السودان التى كان
لاق سرد  ,وقالا الجرية الإسلامية الوطنية بزعامة حسنالترابي تُسيطر لين1
السودان .وكان الترا يبى الذييدعي أنه رجلعلمودين يشربالحقدوالكراهية والعنف .
التقئ الرجلان في شبكة دولية نامية لإسلاميين مُتَطرّفين .وعندما تعرّض أسامة لضغط

الحكومة السعودية ذغاه الثرابيى إل السودان حيث يستطيع أن يفتح متجرأءلَب أسامة
الدعوة وجاء إلئالسودان ومعه ماله ورجاله من المحاربين :العرب القدامن فاىلحرب
الأفعادة :الذين سييوواجهون السجن إن همعادواإلئ بلادهم فيمصروالكويت والجزائر

والمغرب .

أسّس الرجلاة :غدداً من المشروغات المشقركة فيما بعد منيا شتركة جدديدة لليناء
وشركة استثمارات» والسيطرة على سوق السلع السودانية» ومطار جديد وإنشاء طريق
فيا

بين التعين من كبري الهناة السوداتية؛ وقعسكرات .تلبريب الإرهابيون» :وبصت

رب الأفقعانية» وشحن الأسلحة
لبحفى
العر
للجلودء ولمشِرقوعّدسكَتامِن المحاربين ا
إل البوسنة» وتقديم الدعم للإرهابيين المصريين الذين كانوا يُدَبّرون للإطاحة بالرئيس
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مارك وتظوير صناعة وطنة [الأسلحة والأسلحة الت#ماوية .كان الامجللاأنصمونليين
المتطرّفين تجمع بينهما صداقة حميمة ورؤية مشتركة لكفاح عالمي التوجه لإقامة دولة

الخلافة الإسلامية .وكان الاثنان يكثران من لقاءاتهما الاجتماعية» يدعو أحدهما الآخر
للطعام فيمنزلهء وفي أوقات فراغه كان بن لادن يذهب مع الترابي في جولات على
ظهور الخيل .

وكان بن لادن قد ذهب إلئ أفغانستان قبل مجيئه إلئن السودان» فذلك البلد هو

يديت» فوجده بملُداقًَسّماً إلىفئات
وراثع ض
لفسيالص
ازاً
الموقع الذيلعبفيهدوراًبار
تسيطر عليه بعد خروج السوفييت جماعات قبلية لاترغب في رأيه أو قبول توجيهاته .

ومع أن القتال مابرح مستمراً فيه»غيرأَنَّهذاالقتال ليس جهاداً ضد من هم غير
مسلمين  .الجهاد موجود في الفلبين حيث كان المسلمون في الجنوب» ومنل عدة قرو»

كدومة المسيحية .فأرسل بنلادن كبار مساعديه إل هناك ومنهم نسيبه
حض
لون
ااضل
ين
محمد عمال خليقة ووموي يوصف زخال رمرى لقالن القنيث محمد  .والتعياة ايقماً
موجود في روسيا حيث أنتهز المسلمون المضطهدون فرصة انهيار الاتحاد السوقييتي

وأخذوا يطالبون باستقلال إقليم الشيشان .أرسللابدنن العرب الأفغان والمال
مهسرح الممتاز
لل
لبشفييشان التى بادت
اطا
والأسلحة إلئن مواطنه السعودي ابن خ

للجهاد.

كانت المقوّمات التي حلمت بها القاعدة للترويج لحركتها وجود حكومة مسيحية
تعتدي على منطقة إسلامية ضعيفة وهذا مايتيح لجماعة إرهابية جديدة حَشْد المجاهدين

من بلدان عديدة لنجدة إخوتهم في الدين .وبعد نجاح حركة الجهاد تصبح المنطقة

الإسلامية دولة متطرّفة وأرضا خصبة لنشوء مازليدإرمهنابيين» وبذلك تكون جزءا من
شبكة لدول إسلامية تشكل بالتالي الخلافة الجديدة  1الامبراطورية الإسلامية .وبّدت

لالهبموسنة أيضاً أرضاً مناسبة .فكان انهيار ايلشويوكعيةوسفيلافيا سبباًجعلتلك
الجمهوريات القائمة على أساس عرقي في ذلك الاتحاد المصطنع تدور كلواحدة منها
في فلكها الخاص بها .وكانت منطقة البوسنة ذات الأغلبية المسلمة تعاني منذ زمن من
تمييز يمارسه ضدها الوسط المسيحي .فتعرضت محاولتها للاستقلال سنة  1991إلئ
هجوم وحشي» تله لها محكوهة بلكراد التى يسيطر عليها الصرب  .وبرغم كل
وصلصم7ول

ا

ا اا

ااا

ااا

اا

"0052

النداءات الدولية توققيه بلاق المضررة ليتقعل إدارة الرئيس بوش الأب شيئا لوقف حملة
الإبادة  .وكا رض الجنرال سكاو كروفت

الشاوحمة لوونين إيكلبر كر تق اناطء م© 2

 6101/1005اوقيسديان الحميم نائب وزير

| أَنَّتفكك يوكوسلافيا سيكو ن ساتتقها

وورطة لاأملفيها ويفضل توا  5إصلاحها إلى المجموعة ابوروي ( .إيكلبركّر هو
السقير الأمريكي السابق في يوكّوسلاقيا وله إحساش لا يخطئ في أمور السياسة
الخارجية .إنما أَفُنَعَنْه فترة عمله في بلكراد بِعَدَم تورط الولايات المتحدة في شؤون

البلقان .استلم وزارة الخارجية فترة وج
1يزة
 9سن
9ة2

حين طلب الرئيس بو
جش م
ينم

بيكر إدارة حملته الانتخابية والتى قبلها على مضض) .

وحلافا لأععال الاجيلادشفيىشان التى حاولت روسيا أتنقيها بعينة عرعأنظار
العالم» كانت البوسنة بؤرة الاهتمام الدولي فيصراعها مع الصرب  .وكانت أيضاً محط

أنظار الاستخبارات الأمريكية والأوروبية الغربية .فالذي رأيناه فيالبوسنة يشكل دليلاً
ادام
الا ب  6ل ع
ل فقد شهدت سنة  2991بداية
مجىء العرب الذين كانوا مجاهدين في أفغانستان من قبل» وجاء معهم المنسقون
وأصينان .المال والمسؤولون عنالأمور اللوجستية و«الجمعيات  0؟ ورتبوا إنشاء

لبركانت .وشيكاات ين لك ولسوا هاسيق أن سا ه
ر في أفغانستان .فقد شكلوا كتيبتهه
الخاصة التيكانوا يزعمون أنهاجزء من جيش البوسنة لكنها تعمل بمفردها .كان
المجاهدون مقاتلين أشداء ضِدٌ الصرب الذين يملكون الأسلحة الأفضل  .وتورّطوا فى
التعذيب والقتل والتمثيل بالقتلى فبالغوا فيه حتى بالمقاييس البلقانية .
امو  3البووستييية اللين كانوا تحت

ضمغط شديد يتمنون لو يخرج هؤلاء

المتوحشون ه:لاسب غ 7ير أنالرئيس البوسني علي عِرْت بيكوقيتش قرّر أن يقبل العون
ره.
مما
مه
دان
صك

تحدثت أمريكا كثيراًلكنها لم تفعل شيئاً بوجه الجيش الصربي؛

لأرسقلك إيران الأسالعة أماتنظيم القاعدة فقد سل الرجال المدرّبين المقاتلين
الأشداء و.بدأت الاستخيارات الأهريكية والأوروبية تشعتبعأاثلرتمويل والدعم القادم لهؤلاء

المجاهدين واكتشفت أن مصليرة بن ادقلى السردان :وفى منشآات أقامها المجاهدون

أنفسهم في البرهها الغربية ذاتها .
وامتدت هذه الصلات إلئ مسجد فتُسبري يارك عناودمل16) 8ج داوم بلندن

الشف عن تنظيم القاعدة

301

قثايلثيفنيا .وامتدت
لافينو وإلئ وكالة إغاثة العالم ال
يامي
مإسل
وإلى المركز الثقافي ال
أيضا إلى المؤسسة الدولية للبر والإحسان في شيكاكو وإلى منظمة الإغاثة الإسلامية

الدولية افلىسعودية .كانت هذهالمؤسسات الخيرية تقدّمالمالوتوْر الوظائف وأوراق

الهويةوتأشيرات الدخول والمكاتب وغيرها منأشكال الدعملتلك الكتيبة الدولية من
المقاتلين العرب في البوسنة وحولها .ولم تجد الحكومات الغربية» وحكومتنا أيضاًء أي
سند قانوني لإغلاق هذه المؤسسات قبل الحادي عشر من أيلول  /سيتمبر.

وظهرت أسماء كثيرة منتلك التىعرفناها في البوسئةتقومفيمابعدبأدوار أخرئ:
بمانر
كان
وتعمل بحاي اقيم التاق  .فك

قادة المجاهدين |افلىبوسئة الأسماء التالية :

أبوسليمان المكى الذيظهرفيمابعديقف إلئجوار أسامةبن لادنفي شهر كانون

الأول  /ديسمبر سنة  1002حين وقف بن لادن يُثني ويمتدح هجمات الحادي عشر من

طيط
خمة
لبتبته
امغر
/بر؛ وأبو زهير الهيلي الذي اعتقل سنة  2002في ال
يلتم
سلو
أي
شاميضراني الذي ألقت
للاعتداء على سفن أمريكية في مضيق جبلطارق ؛ واعللي ع
وأفدعته سريماًلتووظه فى عجوم على بعنة
عو
و
وس

ون الأول /
النفي
عدة عسكرية أماريلكيسةعفويدية» وخليل ديك الذي اعكتّق

تمريكيفةي الأرد بسنا
ىنشآ أ
يسمي1ر 999يسب دبور قي التخطيلطهجماتعل م
احتفالات الألفية؛ وفاتحكامل الذ أيَنْهِمفيمابعد بضلوعه في خليةمؤامرة الألفيةفي

كندا.وم أعَنَّوكالات الاستخبارات الغربيةلميَنُْضحلهافيذلكالحين أنأنشطة
سىنة
لهدد
امجيا
الح
بيمنو ف :

جزء مالنجهاد الذي تقوده القاعدة غير أنّانعرف الآن أنه كذلك

دنهأات
بر أ
وبالرغم من أن الولايات المتحدةلم تكن تُدرك حقيقةهذاالجهادء غي
دين
هاء
اهؤل
جود
موج
لضد
امل
تع

فايلبوسنة ٠ وإقدأرضع الستؤولون الأسريكبيع

عدت بيكوفيتش ضرورة خروج المجاهدين منبلدهوقالوال إهِنّهيِركب نمراًسوف ينقلب

عليه ويفترسه في مرحلة معينة  .وضعت إدارة الرئيس كلنتون موضوع إنهاءحرب البوسنة

ة أولوياتسياستهاالخارجية وجاءتبالقوات الأمريكيةإلى البوسنةوعهلت عل
في قم

تحقيق إِنُفاقدايتون .( 001/280كانت اتفاقية السلام هذه ثمرة لجهود مكثفة بذلها بكل
تفان كلنتون وليك ورك

مله
وابلبرايت والسفير ديك هولبروك والجنرال كلارك .وعفي

هذا تعرّض فريق العمل برقاسة فوليروك لمأساة شخصية» سيق الحرقت سيّارة ميفسة

كانت ضمن قاقلتهم عن مسارها واثقليت واشتعلت فيها النار .تاملكنجترال كلارك نفسه
رثةّأفعراد
صلا
مي ث
َهم
ر .لق
جأن
فبل
نة ق
تيّار
من سحب بعض من كانوا داخل هذه الس

منهم نلسون درو أحد زملائنا في مجلس الأمن القومي) .تضمّن اتفاق دايتون شرطاً

لهدبينومسننة بعدأن يتوئف القتال .ولمنكن ندريآنذاك أَنْهِم
امجا
يقضي بخروج ال
منتنظيم القاعدة» وك
يهمون
إلم
ارفه
راكهنانع
بأَنّ

دوليون.

لمتكن الديلوماسية وجهود حفظ السلام الأدوات الوحيدة التي استعملناها فيحل
ترارل عبع الأنظار زغل اسمه أَيْوْظللال القاسمي كان قائد

9ة5
1ي9سن
هذا النزاع .وف

المجاهدين المصريين في البوسنة .وسبقلهأن افتتحفرعا لمنظمة الإغاثة الإسلامية

الدولية على الحدود الباكستانية الأفغانية في منطقةتدعى بيشاور  .كماسبقلهأن عملمع
أيمن الظواهري .زعيمحركة الجهادالإسلامي المصرية (وفيمابعد نائبأسامةبن لادن)

نيمارك  .وتزامن اختفاؤه معتفجير سيّارة مفحّخة أمامأخد د افد السرمة
اف
داه
لنف
فاي م
الكرواتية .وكان يقود هذه السيارة مواطن كندي يعمل لحساب منظمة إغاثة العالم الثالث

التي تتّخذْ من قيينا مقرًا لها.

لم تكن الجهود الديلوماسية لتحقق نجاحاً كماتبيّن لنا .ففي سنة  8991أفتحمت
القوات الفرنسية إحدى المنشآت التابعة للمجاهدين التى ظلت تعمل فى البوسئة خلافاً لما

نض عليه اتفاق .دايتون اللسلام» واعقلت أحد عشر فرداًمقهس اثعات بق الذيلرماسيين
قندين.
اةام
ستسق
مو
لتين
ابرا
الآ

رناك
جرة م
ت قبي
نيالق
بى قب
لتتسر
افاة
كانت النق

االقلوغاتربية .وفي سنة  8991أيضاً تم أعتراض شحنة من متفجرات بلاستيكية نوع
ها إلىخلية إرهابية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي المصرية في
يتقفي
ركان
ط©-
4
ألمانيا .

وأشارت

ل

أل أن هذه

المتفجرات

ستستخدم في شن هجمات على المنشات

العسكرية الأمريكية في ألمانيا  .وفي السنةذاتها اختفت عنالأنظار خلية أخرى تابعة
لحركة الجهاد الإسلامي المصرية في ألبانيا .وكان يقود هذه الجماعة بح ممم أسحدوة

سالم) الذي كان يخطط لنسف السفارة الأمريكية فيتيرانا.
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وأمام هذه الأوضاع هدّدت الولاياتٌ المتحدة الرئيسٌالبوسني علي عِزّْت بيكوقيتش
بقطع مساعداتها العسكرية له ثم بوقفكلأشكال المساعدات إن هولميعملبإخلاص
ام
رتعاود تامُين علل تطبيق اتفاق دايتون وطرد ال
بمجا
اهد
أين
دنه.

وادّعول البوستيوذ أنْهم

أخرجوهم منالبلاد باستثناء ستين شخصا تزوجوا من نساء بوسنيات وبذلك أصيحوا

مواطنين بوسنيين .ولم يعمل علي عزّْت بيكوفيتش على طرد زعيم هؤلاء المجاهدين
المعروف باسم  5المعالى حتى سنة ( 0002حيث ذهب للإقامة في هولندا) في الأسبوع

ليرا م
ال
وأخ
ينته.

لكنهلميطردأحداً منهم .عرققا الولأياف البسصسدة أماكين تحلارا

المقاعدة ذفايلبوسنة وظلت قوات الأمن البوسنية تطاردهم حتى سنة .2002

وبالرغم من هفوات علي عِزَّت بيكوفيتش بقيت البوسنة مكانا أخفقت فيه حركة
ملاعاراي اللبنيس لإعدةحالما
القاعدة .لقد بذلت فيه كثيرأ من المال والرجال:دلكنها ل ا
لهافيهاء ولم تُفلح في جعل ذلكالبلد جزءا مندولة الخلافة التي تطمح لإقامتها .غير
أنها ازدادت خبرة وتجربة فيها وتمكنت من دخول عمق أورويا الغربية  .م
المتحدة .فقدحقّقت نجاحاً في البوسنة .صحيح أنّهاتأخّرت في معالجة هذه القضية غير

أنّها كانت السبب الأقوئ والأهم فيبقاء الحكومة الإسلامية فيها .وفي الوقت نفسه
شكلت حاجزاً منيعاًأمامامتداد النفوذ الإيراني ونفوذ القاعدة فيهذاالبلد .واستطاعت
وكالةالاستخبارات المركزية أن تشل حركة بعض أجزاء شبكة القاعدة وتكشف عن

أجزائها الأخرئ التي كانت في معظمها داخل  55حيث استفادت القاعدة من سياسات
إيواء اللاجئين وغيرها من أشكال الانفتاح الدولي لِتَضرب جذوراً لها .ومعأَنَّ
ود
جهو
مداوما
الحكومات الأوروبية الغربية تعرف جيّ

داخل بلدانها غير أن بعضها كان

يغض النظر عن وجود تنظيم القاعدة .وظل مسجد فِنْسْبري يارك بلندن والمركز الثقافي

يامي
المإسل
لافينو وغيرهما من أماكن تجمع الإرهابيين تعمل دون أن يتدخل أحد في
عملها.

لىفترة التى قضاها بن لادن فى السودان كان السودان قاعدةٌ تنطلة منها الذ ام
اف

والمقاتلون؛ ليس إلى البوسنة فحسب بل إلى إرهابيين في مصر وإثيوبيا وأوكندا وحتى

ليبيا التي يتؤّلين القذافى قيادتها :وكانت أجهرة المخابرات السودانية والجيش السودانى
توفر الدعم للإرهابيين .وفي شهر حزيران  /يونيو سنة  5991وصل الرئيس المصرى

حسني مبارك إلى إثيوبيا لحضور اجت
اماع
لات
ومنظ
حمة
دة

الإفريقية .ولما كانت

المخابرات المصرية تعلم أن الإرهابيين المصريين المقيمين بالسودان يخطّطون لقتل
الرئيس مبارك مثلما اغتالوا سَلْفْه الرئيس أنور السادات» .فقد أصرّت على أن يستقل

الرئيس سيّارة مُصَمُحة وعلى وجود قنّاصة على أسطح المنازل على طول الطريق الذي
سي
اسلك
له ا
ملرئ
طيسامن
ر.

ونفذ الإرهابيون هجومهم» ولاول
لااهحذتهياطات لكان

الرئيس مبارك قد لقى مصرعه  .فقد حاول إرهابيو العسبهاد الإسلامي قطم الطريق وإطاوق

النارعلىالسيّارةالمصفّحة وإلقاءالقنابلعلىموكب الرئيس  .لكنّهم أخفقوا في تحقيق
غايتهم التى كادوا ينجحون فيها .وأشارت الدلائل إلى أ ممقدض هذه المحاولة إرهابيون

مق
ايم
سوفديانء كأمماّدت الدلائل ذااتها
لون
ل عدلىعم الذي تقدمه حكومة السودان
لهؤلاء الإرهابيين.
إثرهذهالحادثة طلب المصريون» ونحن معهم (وانضمت إلينا بعض دول المنطقة)
إلىمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على السودان» ووافق المجلس على ذلك .ولم
يسبق لمجلس الأمن الدولي أن أصدر قراراًبفرض العقوبات إل علئ ليبيا وكان ذلك

لرعايتها للإرهاب  .أن تح .ف؛يالمجموعة الأمنيةالخاصة بمكافحة الإرهاب فقدرأينافي
هذه العقوبات نجاحا نادرأ للديلوماسية  .ووأينا أبقياً قمرويرةالسيل العاقر وأكتقا درس
الخيارات له
لممعل
اجو
نئشات التابعة لبن لادن والترابي أو لأحدهماء داخل الخرطوم

وحولها وطلب البيت الأبيض منالبنتاكون وضع الخطط لعملية تقومبهاالقوات
الأمريكية ال
مخاص
نةشضد
آت تابعة للقاعدة افليسودان .وماهيإلآ أسابيع معدودة
حتىقَدِمَفريقمنالبنتاكون ليُطلْع مستشار الأمن القومى طوني !يك :وغيره من كبار
المسؤولين في مكتب المستشار في الجناح الغري .وكان ثمة خيارات للإغارة علىمنشأة

إرهابية ذكر الينتاكون أنها سكن للمحاربينالقدامرن فاىلحرب الأفغانية؛» وكانت هناك
خطة لِنَسْف مصرف في وسط الخرطوم يُعتقدأَنّهِيحوي أموالبن لادن»إضافةإلى
خيارات أخرى  .ومعأَنّرئاسةالأركان المشتركة قد أَحِيطّتعِلْماًبهذه الخطة كمايقضي

الواجب غيرأَنّها نصحت بقوة بعدم تنفيذ هذه الخطة  .وكان تعليقلِيْك بعد أن اطلع علئ

أل><٠
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ليست عملا يتم خلسّة .ليس
فى ذلك  .فهذه الخطة /

اب م
دي حر
وف
سدخول
ليال
ااتعن
نع».
لشعيءمملنيات الخفية .إِنّْه
اها
في

يطل أوماًالقاكل العتسكرى بأرسه مراققاً وقانة '«عنلاسا قيرله هوه سيدق .وإذا
كنتم تريدون عملا خفياً مقّعاً :فعليكم بوكالة الاستخبارات المركزية ».غير أن هذه

الوكالة لا تملك الإمكانات التي تسمح لها بالقيام بعمليات ها
لقضد
امة
اعدة

في

السودان :سواء أكانت من الأعمال الحمية أمعير ذلك .

ولعل السعوديين» أوربما المصريينء كانوا يفكرون التفكير ذاته أيضاء نهم

يريدون القيام بعمل مماثل ضد بن لادن في السودان .فقد وردتنا تقارير من 0
تتحدّث عنحادثتين تشيران إلىمحاولة شخص م ق
اَثْلَأسامةبن لادنفي الخرطوم .كما
علمنا أَنَّالرئيس مبارك أبلغالخرطوم بضرورة لجم الإرهابيين» وإلا .فقد سبق لمصر أن

حركت قواتها وطيرانها نحو حدودها مع السودان» وقد استعملت سلاحها الجوي لقصف

محطة إذاعة مناهضة لمصر في الخرطوم فأيوائل ثمانينيات القرن الماضي  .والان يهدد
الرئيس مبارك بحشود عسكرية ممائلة .ربما يكون الجيش السوداني الضعيف قادرا على
القصدي للتياكل العسيحية في اليديوب الكنه لايقب أماءالجيش المصري .وعلئن هذا

وجدت القاعدة وقائدها أن الأجواء بدت تسكن كثيرا ذفي السودان .

وبدت أفغانستان في سنة  6991مكاناً أفضل لبن لادن .أنهارت الحكومة العميلة
التى خلّفها السوقييت وراءهم فكيابول» وبعد انقضاء ع
سشنرين من قتال عنيف بين

الفصائل الأفغانية» تدخحّلت الباكستان في محاولة لتثبيت الاستقرار .كانت تأمل بعودة

ملايين اللاجئين الأفغان إلئ بلادهم فعملت المخابرات العسكرية اليا
تكستا
سنية
ل عل
يىح
حركة دينية غرفت باسم حركة طالبان وتدريبها للسيطرة علئ أفغانستان أو القسم الأعظم

من
زها.
عكا
ينم هذه الحركة؛ مث
الاللتر
سابي
ديان»
وف

إقامة حكم ديني بقوة السلاح .وكان ال
صملدايعمقراً

وك
لانافي
سشو
تق ب
عال
اغدة

شديد التعصب الديني ويرمي إلى
لبن لادن» مثلما كان الترابي.

هذا الصديق وما معه من مال.

وافتَرقٌ الترابي وبق لادن أصدقاء كما كانا وتغاهنا علق مراصلة النضال» وآن تكون
الخرطوم الملاد الآمن .

وفي الآونة الأخيرة ابتكر مسؤولو المخابرات السودانية بالتعاون مع بعض

الأمريكيين الأصدقاءللنظام السوداني قصة أقرب ما تكون إلى الأسطورة عن الأياء
ا التيقضاها بن لادن فى الخرطو  7قبل مغادرته .تقول هذه القصة إنحكومة

بن لادن وتسلمه مقيداً
السودان عرضت على الولايات المتحدة أن تلقيالقبض على
بالأصفاد إلعناصر مكتب التحقيقات الفدرالي .لكنواشنطن رفضت هذا العرض لأنَّ
إدارة الرئيس كانتون لا ترى في هذا الرجل تلك الشخصية الهامة .را اها ل تر مكانا
تستليع أن تقدمه للمحاكمة فيه.

لكن هذه القصة تحوى بعض خيوط الحقيقة منها )( :أنَّالحكومة السودانية تبرئ
نفسها من تهمة دعمها للإرهاب في أعقاب فرض العقوبات عليهاء و(ب) أن المجموعة
الأمنية لمكافحة الإرهاب قد بادرت باستفسارات غير رسمية مع عدد من الدول لاحتجاز

بنلادن أو تقديمه للمحاكمة .ولم جل دولة والحدة ترهى يدء .ولو أنا كنا قادرين على
إلقاء القبض عليه حينذاك لفعلنا بكل سرورء وكنا وجهنا الاتهام له بكل سهولة.
فالمحامي العام للولايات المتحدة انذاك ماري جو وايت ع]1ا/ا١  21/1:/ (9في سي

ير ».وتلستطيع نكلاتأكيدأن
زحم
اطيلرةخمنن ل
تستطيع» كما يقال أتونجُّه اتهاماً الش
توجّه اتهاماً لبن لادن سنة 6991لو أردنا ذلك .لكنها فعلت ذلك في وقت لاحق» في

ربيع سنة  .8991أَمَا ما يقال عن العرض السوداني المزعوم بتسليم بن لادن لناء فالحقيقة
المؤكدة هي أن الترابي لن يسلم شريكه في الإرهاب» ولم تجر أي محاولة حقيقية
سيق ذلك

ولو أَنّالحكومة السودائية بقيادة الجبهة الإسلامية الوطنية كانت تريد حقا تسليمه

لناء لألقت القبض عليه دون صعوبة» مثلما اعتقلت الإرهابي الأسطورة إلييتش سانشيز
تع

روف قالعيا باسم كارلوس حين اكتشفته في الخرطوم وكالة
داناناا المع

الاستخبارات المركزية؛ ومن ثم المخابرات الفرنسية سنة .4991لكن كارلوس كان ذئبا
متوحٌداً لا يفيد الجبهة الإسلامية الوطنية في شيء31 , .آسامة مذ لادن فكان أخاً في
وصديقاً للعائلة والمحسن الكريم لقادة هذه الجبهة؛ وكان له كثير من الأتباع
العقيدة

اتلس
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وهكذا قرَّر الترابي وبن لادن أن
اينق
للاق
قياد
اةتن
عظيم
دة
لهذا النقل منفعتان :فقد يُخفف الضغط ال
ادول
ليجعل
بىهة

إلى أفغانستان .وكان

الإسلامية الوطنية» ويساعد

حركةطالبانفي إنجازمهمتهافتضيف دولةجديدة إلى دولةالخلافة في آن معاً.وظنٌ

الرجلان أنَّ السودان قد بدأ يعترض سبيلهما( .اعتقلت القوات المسلّحة السودانية
الترابي وسجنته سنة  .2002وتم إقصاء معظم قادة الجبية |الإسلامية الوطنية اعلنمواقع
الحكومية) .
ظ

غير أن المجبوعة الأسية القاضة كافش الإرهاب ل تمَتَخَلّعن فكررةم غار:
سكي آمبروادا وكالة الا
استخب
لارات
خ ال
رمركز
طية
وفي
م :وبخاصّة أنسلسلة من
التقارير الاستخباراتية التي وردتنا إثر مغادرة بن لادن سنة 6991ذكرت أنَّأحد معاونيه
أسمه أبوحفض الموريتاني موجود ففييالخرطوم ويقدمالدعملخلايا إرهابية خارج
السودان .وكانت التقارير بالغة الدقة حتى ذكرت اسم الفندق ورقم الغرفة التي يَسَْكُنها .
رَفعْتُ هذه التقارير إلى مستشار الأمن افون عالق شرك وذتلقة بعوصية قياف هذا
الإرهابي  .ووافقني الرأي زملائي في المجموعة الأمنية منكل الوكالات .

<

والخطف .أو بعبارة أكثر كَهذيبا اتسليم غير عادي» .هو عملية اعتقال إرهابيين

خارج البلاد دون علم حكومة الادلولمةضيفة» أوعلى الأقل دون أن تقر حكومة الدولة
المضيفة بعلمها علانية  .وقد جرت غملية خطف إرهابي في عهد الرئيس ريكان حين
خطِفَ فواز يونس الذي شارك في عملية خطف طائرة أردنية سنة 5891قُتِلفيهاثلائة
أمريكيين.افسقدتتم
جّرار يونس هذا إلى زورق قرب السواحل اللبنانية فألقئ القبض

عل
ايه
لرج
تال
حمك
قتب
يقات الفدرالي والبحريةالأمريكية .فصارت خوادث الخطف هذه
عملا روتيدا ع تقاطات الممصرعة الآمية لمكاقة الأ
أرها
وبافى
سظ

التسغيقيات,:

وكانت تقوم بهذه العمليات وكالة الاستخبارات المركزية أحياناًوفيأحيانأخرىمكتب
التحقيقات» وكانوا يجلبون الإرهابيين ويقدمونهم لل
امح
لاكم
وةل ف
اييات

االمقحدة» أو

برطوتهم إلنيلداان أقريل حيك :يكرة اسن مصيرهم  .وهكذا عُئِرَعلى جميع الأفراد

الذين نفذوا الهجوم على مركز التجارة العال يمي باستثناء واحد منهم وجُلِبوا جميعاً إلى
نيويورك  .أما الخطف الْ
امُمْ
لتَرَ
خحرفيطوم فقد راوح مكانه .عُْقِدَت اجتماعات كثيرة
لهذه الغاية افليجناح الغربي للبيت الأبيضص وكان بيركّر يصر على تنفيذهاء لكن رئاسة

هيئة الأركان المشتركة كا
انت
ل تجعطي
واب الذي تقدمه عادة عندما يُطلب منها القياء
بعمل لاتريدهء سق الالكيعى وأيها قي يلى؛
سل
© تح
كقوة
عتاج
رية

كبيرة؛

ميد ا
يض ع
© العملية محقرقة بالمخاطر» وتقدققل  +وق
أديلق
يجكو
كلى
رلقب
يدن:
وقد يقتل بعضهم .وفي هذا إحراج للرئيس؛

© «الرأي العسكري المهني» يقضي عدم الإقدام علىهذاالعمل ؛

فس
© وب
ُوف
ذون العملية إذا تلقوا أمرأ خطياً بذلك من رئيس الولايات
يالنطبع
المتحدة الأمريكية ؛

© وبالمناسبة يقول المحامون العسكريون إِنْهذه العملية انتهاك للقانون الدولي .
تَوَصّل اليروفسور ريتشارد شولتز ]#اداط 012611 5من كلية فليتشر 7عاء]ه|] إلى

استنتاجات تقولبهذا الرأي» وبخاصة فيرفض العسكريين الأمريكيين محاربة الإرهاب

قأبحلداث الحادي عشرمن أيلول  /سبتمبر .ودقدرلخاّص
سته فيمقالةبعنوان :80/
 5000تت في مجلة ويكلي ستاندرد  0530535لالكاع» الا في  1كانون الثاني  /كاير

سنة .4002

وعندما اقترحتٌ عملية خطف أوٌّل مرة» وكان ذلك سئة  »3991طليب المستشار
القانوني للبيت الأبيض لوي
:د ك
هتلر
نا

الع
املية
لأنت
دهاك
ي.
وللقا
لنون

0لاو1ا لقَاءً خاصاً مع الرئيس ليوضح ل أ
هَنَّهذه

وقدقبل الرئيس كلنتون رأي كتلر» حتى أنضمٌآل كور

جماًنمونب إفريقية  .ول
إلى الاجتماع فيوقت متأخر قاد
كخّلصنلتهون آراء الجانبين:

لويد يقول كذاء ودِك يقول كذا .عندئذ ضحك كور وقال :ليست المسألة بحاجة لتفكير

اكلكا للقانون الدولي؛ ولهذا السبب فهي عملية خفيّةبعيدة
هتش
نإِن
تْها
عميق» بال
اطبع
اعلنأنظار  .والرجل إرهابي .اذهبوا واقبضوا عليه ».حاولنا وفشلنا .وعلَّمِتَنا التجارب

أن الأشياءق تدتغيّرقبلأن نتمكنمنتشكيل الفريقالذيسيقومبعمليةالخطف .وفي
بعض الأحيان قد تكون االتلقاارسيرتخباراتية غير صحيحة .ور
ابما
لن
حجدكبع
وضمات

ماتعلاوإنةرهماعبيين .غيرأن الأمر جدير بالمحاولة .يكفينا أَنّأاحرزنا الأنجا
عحمفايل
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وبيئما كنا نناقش عملية السودان سنة  6991التفت بيركر إل جورج يَِيْتَ مستفسرا

فليخرطوم .
عن سبل قياموكالةالاستخبارات المركزية بخطف الرجل منغرفة الفندق ا
وكان جوابه إِنَّالوكالة لا تملك وسائل هذه العملية في بيئة مُعادية» ولا تستطيع أن تجد

مخابرات صديقة تستطيع ذلك» أو لنبييا الاستعداد له.
أمامايك شيهان صهمطععطك مناخ العقيد في القوات الخاصة القاوعة للجبيئق اندض

عمل معي في قضايا الإرهاب وفي الصومال وفي هاييتي فقد عرض أن يذهب شخصياً

رهس
حل
إلى الخرطوم ويخطف الرجل  .وقال مازحاً( :إِنَّ هذا الرجل وحيد» ليس

امس  :اضربه ضربة علئرَأْسِهء وضّعْهفي سيارة منطرازشيقي سبرْبان (©090

محطءنطناىء ويتتهى الأمر ».وأخيراًأعترَفت الوكالة المركزية وكرت أَنّهالا تستطيع أن

تفعلشيئاً فيعملية الخرطوم» وهذا ماسبّب خيبةأملبيركروأولبرايت وأن ٠ا .وعرة
أخرئ لمتستطع وزارة الدفاع إلاأن تقدّم الخيارات التي تبيّنأَنّاسنخوض حرباً مع

ن متضيين قامشيهان بزيارة لمقرقيادة العمليات الخاصة المشتركة (التي
سعد
السودان .وب
تضم قوة دلتا) فى فورت براك 61 88368م . 5ودخل في حديث مع اثنين ممن الزملاء من

ذوى القبعات الخضرء٠ كانالواحد منهما يروي قصصاً للآخر عن عمليات تم تنفيذها
وعن «عمليات أفلتتمنهم» أي مهمات تم التخطيط لهالكنهال ت
مُتَقُذ .فأخبره الرجلان

عن خطة لخطف أحد قادة القاعدة منأحد فنادق الخرطوم« :عملية سهلة للغاية .ستة
رجال .سيارتان .دخول وخروج .مرور سهل عبر الحدود .ثم ركوب الطائرة .نسبة

خنطر ) .
لم
ايلة
ضئ
بألهماتمواق تظادراأنّهلا يعرف شيئاً عن هذا الموضوع  :تأحقا ثةتقولان؟ ماذا

حدث؟ لماذا لمنتتتغمذاذ هذه الخطة؟»

أجاب الرجلان منفرقة القبعات الخضر« :إنه البيت الأبيض» كلتتون قال لا).
واستفسر مايك بكل براءة« :وكيف عرفتما؟)

(الينتاكون أَخبرَنا عن كل شيء).

إنها القصة نفسها تتكرر دوماً سواء أكان الأمر لخطف مجرمي حرب في
بوكرسلاقيا آمإرهابيين فى إفريقية والشرق الأوسط  .البيت الأبيشن يريد عسلا يُتَقدَ:

1

في مواجهة جميع الأعداء

وكبار العسكريين لا يريدون ذلك» ويقدمون الحجج للرئيس حت يصبح التغلب على
معار ضتهم موي من المستحيل  .عقلها اعقمد البية الأبيض على الغسكريين سنه ]399

لخطف عيديد في الصومال تلكأوا وأفشلوا العملية ثم أنحوا باللائمة على البيت الأبيض
 7أحاديثهم مع الصحفيين وأعطاء الكونكرس .فهل يرضئ مستشار في البيت الأبييض

بتكرار ذلك؟ وكما علمنا فيما بعد .فقد كان كبار العسكريين في كثير من الأحيان يشيعون
فى صعوف جنودهم أَنَّأولئتك السياسيين في السية الأبيض هم الذين لا يرغبون في تنفيذ

هذه الأعمال .لكن الحقيقة غير ذلك  .لقد وافق الرئيس كلنتون على كل عملية خطف

عرضت عليه  .كل عملية خطف أقترحتها وكالة الاستخبارات المركزية أو وزارة العدل أو

وزارة الدفاع خلال فترة عملي رئيساً للمجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب في الفترة
الممتذة من سئة  2991سحتى ستة 1002 :قمت العرافقة عليها .

وإن تجاوّرْتُ التسلسل الزَّمَني في رواية هذه الحادثة» فلا بد أن أذكر عملية كانت
وكالة الاستخبارات المركزية قادرة على تنفيذها في مكان ما قرب الخرطوم سنة .8991

فقد وردتنا تقارير منذ سنوات أنَّ السودان يحاول صأنسعلحة كيماوية .جاءت التقارير من

مصادر مختلفة ومن لجنة أونسكوم ذاتها تؤكد أَنَّهذا البلد يقوم فعلاًبصنع قنابل وقذائف
مدفعية كيماوية  .كان ثمة أماكن محدودة يجري

فيها تصنيع المواد الكيماوية اللازمة:

أحدها مصنع الشفاء الكيماوي .وأشارت التقارير إلى أنَّهذا المصنع يستفيد من
استثمارات تقدمها له هيئة التصنيع العسكري السودانية التي تتلقى تمويلها من بن لادن.

حي أنشا شركة اسكمارات فى الخرطوم أسمها الشركة طابآ للاسخمارات # ,كما وكرت
مصادر مخفلقة أن مد لانن سعى الحصول عالىنلع كيماوية» بل نووية أيضاً .وله
يكن واضحا قبل ورود هذه التقارير عن المصنع الكيماوي في السودان كيف سيحصل
على هذه الأسلحة .

أظهرت الصور المُلْتَقَطة بالأقمار الصناعية أنَّمصنع الشفاء» مثل كثير غيره من
المصانع المنتشرة فى العالم .قادر على إنتاج تنوع واسع من المواد الكيماوية :العسكرية

وغير العسكرية .وقد عملت في سنتي  1991و 2991مع مدير إدارة مراقبة الأسلحة رن
ليمان  7108 ]©03271على إعداد مسودة مشروع لفرض حظر دولي على الأرايسة الكيماوية

تضم التفتيش للتأكد من امتثال الدول لهذا الحظر .وخلال عملنا هذا دَخَلْتُ إلى بعض
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لفميفاوضات
.و
المصانع الكيماوية وقابلتُ المهندسين الذينتعلّمتمنهم الكثيرا
9نة2
 9س
1ارية
الج

أبدت جميع الدولموافقتها على أن كثيرابن المصائع الكيماوية قادرة

علي صنئع سلاج كيماويى مضاد للأعصاب فى بعض الأيام ,وفى الأيامالقن تصنع

النحانات أو الأسمدة ارالعية أو الأدوية ..لذلّك تضّدت سعاهدة ميغاق الأسلسة القيماوي:
شرطاً ينص علئ التفتيش الدولي لتلك المصانع الكيماوية «البريئة» للتأكد من أنّهالم

يُستخدم في صنع مواد تدخل في تركيب الأسلحة .كما نصَّت هذه المعاهدة علئ قيام
المفتشين الدوليين بأخذ عينات من التربة من داخل المصانع ومن خارجها للتحليل والتأكد
من عدم وجود آثار لتلك المواد .وقد رفض السودان التوقيع على هذه المعاهدة .

توجد فى جوار معمل الشفاء في السودان منشأتان إحداهما مجموعة أبنية مُحاطة

لتمبعصضادر البشرية أنها منشأة ذات طابع
اكر
بأأسوار عالية وإجراءات أمنية مُضَدّدة ذ

يةا.
عريع
فلمغ
دقع ا
مى مو
افه
ةريق
رلأخ
يآة ا
خلمتف
شا ا
عسكرى .ذ

لعمقنيول
الك
(ل

منطقياًأن يتم إنشاء مجمع لصنع الموادالكيماوية التي تشتق منها المواد المُسْتَعْمَلّة في
الأسلحة في أماكن قريبة من معمل الشفاءء ثمتنقل هذه المواد إلى موقع قريب ليتم

خلطها بالعناصر الفتاكة ووضعها داخل ذخيرة المدفعية التيتنقل بعدئظٍ إلى موقع التخزين
الغريب.

رنف إن كان معمل السفناء تخصصر
عة أ
ترقزي
وحاولت وكقالة الأسعشباوات الس
اتتلتعئ
سرءاً مخهملهالصنع الغاز النكاك ات
ألسفليحة .فأوفدت أحد عناصرها لجمع
عيّنات من هذه المصانع من مواد تتطاير في الهواء أوتخرج مع الفضلات السائلة .كانت

مهمة محفوفة بالخطر وبخاصة عند جمععيّنات منالتربة .ثأمخذت هذه العيّنات إلى
مخبر تحاليل مستقل موثوق غير حكومي فتبين نتيجة الاختبارات وجود مادة كيماوية

تدعى . 418006
عله البنالدظ مركب اايسناويي اليم أسابيا مكوّناً في غاز الأعصاب العراقى .وليس
له أى استعمال آخره ولا نعلم دولة استعملته لأي رض
وف
عراقى خبير في الأسلحة ال
اكيم
لاو
سية
ديان؟

قفر ماالى كانبالعلهصييال

لب
تق
معض
اول
صادر

الحكومية

الأمريكية :ومصادر لجنة أونسكوم إن ثمة عراقيين يعملون شيئاً ما داخل منشأة قريبة من

مصنع الشفاء .فهل أستخدم السودان بعض العراقيين لصنع أسلحة كيماوية مستفيداً من
أموال قدمها له بن لادن؟ وهذا ليس مُسْتَبْعَدا .فالنظام السوداني يشن حملة شعواء يبدو

نمظنمات الإغاثة
اسولدجفنيوب .وقد ذكر عمدد
ولاىطنين ال
اقضلاءم ع
أَنَّهدفها ال

عدد
تيما
الدولية مايشيرإلىذلك» منها قصف مراكز توزيع الغذاء .والأسلحة الك
سويةا ق
الخرطوم فيتسريع عملية الإبادةهذه» وفي مطاردة الناجين منها إلئخارج البلاد .وثمة
يرر إلئ أنَّ أصدقاء بن لادن في النظام السوداني يزؤدون الإرهابيين
ش آخ
يمال
احت
بالأسلحة الكيماوية.
ففى تحقيقات أقراها بات فيتزجيرالد  22 012:68215مساعد المدعي العام فى

الولايات المتحدة سنة  1002اعترف أحد أعضاء تنظيم القاعدة جمال الفضل» ووصف

ره
فثاعن
ستحد
أو ي
دورّه بدقة وه

منَتّه
ملاهًإِ
إلئ السودان بتكليف من هذا التنظيم» قائ

متابعة أعمال تقوم بهاالقاعدة لتطوير أسلحة كيماوية.

خلال السنوات الأربع الأوليا رن إقامته فى السو دان آثر بن لادن البقاء في الظل .

وةلقاديات المتحدة .ثظمهرت
امكلشوق
انجهة ال
وع
بعايدلاًأغضنواء يانألبنمفسه
إشارات سنة  5991تدل علىن دعمه وتمويله لعمليات في البوسنة وفى الشيشاتن والغليين
ومصر والمغرب وذاكل أورويا .ودارت شائعات تتحدذث عن علاقته بالهجمات التي

وقعت في نيويورك والصومال والسعودية واليمن .لكنها كانت مجرد شائعات لا يوجد ما

يؤيدها يأدوحضها .ربما تعرف إلئ خا
ملدحشميخدء

الذي ربما يكون خال رمزي

يوسفء .وهو الذي دبر الهجوم على مركز التجارة العالمي سنة  39914وحاول تفجير
طاقراق عن طراز  783قوق المصيظ اليادض  .رريسا وكين متسل حساك خليقة :اعد
أصهرة بن لادن .هو الذي كان ينقل المال إلئ الجماعات الإرهابية» كما كان يفعل ممثل
حامل حقيبة في برنامج تلفزيوني اشتهر في الخمسينيات من القرن العشرين اسمه
«المليو نير | 610303101اثلا ( » .11احتجزت السلطات الجمركية خليفة هذا فى مطار ساد

فرانسيسكو في شهر كانون الثاني  /يناير سنة  .5991وقد حاول جيم رينولدز ا

و 8 46من وزارة العدل» جاهداً وبناءة على طلبي أن يجد أساساً لاتهامه بعلاقته في
جضمنس8ي8يهيسه١ | .--
4سم
س|-
|)

-
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العا
مركز
على
امت سداد

501
أن وزارة

اجر والمؤسف
اليلأي جزيرة

أدلّة) .

وفيى صيف سنة  5991بعث بن لادن برسالة مفتوحة إل العاهل السعودي» الملك
فهدء يجب قيها وَجلود الغلراث الأذريكليَة ف الستعودية .وبعق ذلك مدات وكالة

حة
مبيض
فركز
اضغ
كوبد
يت الأ
لطبمن
الاستخبارات المركزية» وب
اعم م
وضع خطة لإقامة محطة لها تكرس جهودها للتحقيق ذرودي

الإرهاب فيه

ون بايناسد أ أبزد

بوجودها .ولماكانتلاترغب في المجازفة بوضعهذه«المحطةا هفيالخرطوم حيث
شياء
بتَك
ليم
إرانيقض
دنن» فقد أخذت تطور اقتراحا مُب
يق
اب

«محطة افتراضية»» يكون

هيكلها مشابهاً لفرع يإتنمشاؤه وراء البحارء أمافيواقع الأمر فلنيكون لهوجود حتى
في المقر الرسمي للوكالة .
وفي ربيع سنة  6991تحركت قطعتان من حجارة الشطرنج .رحل بن لادن إلى

دوو

سيعيا

ك
اهي
ت بر
عبت وشركاته في الخرطوم  .ها 1

لمُوتمّن على كثير من أسراز ااشبكة

وال

,بن لادن»

:فى السو دان

كك

السبلعل
هسكي
نبلهل ب

فقد طلب

ردن

القصيل:.

الحماية

الأمريكية .

سن

4

الاستجواب الذي خضع له جمال كان عونا لتلك المحطة الافتراضية فى الكشف عن
حجم هذه الشبكة وشكلها .فعرفت هذه المحطة شيئاًواسع الانتشار وكثير النشاط؛
حيث توجد جماعات لها أو خلايا مُسْتَيِرَة في أكثر من خمسين

وذلك الشيخ الضرير من أعضاء هذه الجماعة.

دولة .كان رمزي

يوسف

ولم يكن بن لادن الثري المعدل لهذه

الشبكة فحسب» بل العقل المديّر لكل نشاطاتها .
وكان لمذة الشبكة اسم» كما علمناء

هو«القاعدة»

الأساس  :كما هو أساس

البنيان .فقد أطلق أسامة بن لادن» الذي كان والده مقاولاً فيأعمال البناء على شبكته
اسماً عربياًء هو «القاعدة» التي تشكل القاعدة الأساسية الأولئ لذاك الصرح العظيم لنظام
حكم ديني عالمي هو دولة الخلافة الكبرى .

رحبت حركة طالبان ترحيباً عظيماً بأسامة بن لادن لما عاد إلئ أفغانستان .فهو
ص

لل لس

سم لج جه لمم

الذي مَوّلَ معسكرات التدريب فيها لما أقامفى السودان .وقد عرفنا من المقاتلين الذين

ألقى القبض عليهم في البوسنة وفى الشيشان أنهمتَدَدْبوا فىتلاك المعسكرات التي
مهام
ضجيئ
نع م
ات م
بسَّعَ
تَوَ

مقاتلين جدد جاؤوا إليها منشَتَّى أنحاء العالم الإسلامي

فكان الخريجون من معسكرات التدريب ينضمون إلى الكتيبة  552التي شكلها بن لاد

مها ض
وحرب
صفي
هداء
خبان
لتكون عوناً لحركة طال

أويلتحقون بخلايا مستترة منتشرة في

أصتاع العالم.
وفي سنتي  6991و 7991طورت المجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب بعض الخطط
لخطف بنلادنفيأفغانستان .ترميإحدم هذهالخطط إلئتشكيل فريقيقوم بخطف
بن لادن وتقييده ووضع كمّامة على فمه ونقله بالسيّارة إلى طائرة تابعة لوكالة

اير
ميزة
الاستخبارات المركزية تحط برهة وج
طف

ترابي ثمتقلع وتُحلّق على ارتفاع

منخفض مغادرة أفغانستان لكي تتفادى الرادار .وافقت الوكالة المركزية على هذه الخطة

على مضض برغم عدم رغبتها بالعمل داخل أفغانستان» لكنّها احتاجت وقتأ أكثر مما
ينبغي لتفقد ذلك المطار الترابي ولتعرف إمكانية هبوط الطائرة فيه ودورانها ومن ثم

إقلاعها .بابح

مج

سي ا سس مياه بي سااسلكا عر يناالرييه دو

أفغانستان.

غيرأَنَّالخلل الذي وقع فيعملية الخطف هذه نتج عن عجزنا في تحديد زمن
العملية  .فإناختطف الرجل عندما تسنح الفرصة المناسبة؛ وليس في زمن نختاره نحن»
لإنهمتتقير عبد القريق يوما أو جعض ورع ريكما تأت الطائرة لققله .وقد مسد وجبالكهبن

لادن وحركة طالبان في هذا اليومإتلعئقبه» وربما يكتشفون أمر الطائرة ويسيطرون
عليها  .وعندئذ تكون فرصة إلقاء القبض على عناصر الوكالة المركزية ك ىيرا كأ ,

ثمأَدْخِلّت بعض التعديلات على هذه الخطة .فلن ينتظر فريق الخطف السيارةً التي
تقل بن لادن لينفذوا عمليتهم .بلسيلهب الفريق إليهفي المررسيهة سين تصل ,الطائرة.

ة
دطة
يي خ
جت ل
وبد

قبقالر من الأمقطاء :وطلبت أن أرق يعن

الشرائط والصور

الضوئية .
هذه المزرعة» تارناك ا »20:31التى تشبه حصن كو كدي 0

 »)581101ليست
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السينمائي المعروف «ساحر و3

ييلم
لونفف
اير
كمزرعة دوروثى لإطغ 0:02التي شاهدها كث

, 0 2هاا  ».7وليست باالتألكيدمزمنارع المعروفة وفلياية كنساس  .فيها بضع
عقبرارث المنازل ويحيط بها جدار أرتفاعه نحو أربعة أمتار»ء ويوجد عند كل زاوية من

تان
بقف
ات
بعة
دمزر
زوايا هذا الجدار مربض مدفع رشاش  .وفي خارج ال

من طرار

 .1 -5فإن قامفريق الخطف بالهجوم على هذه المزرعة ستكون النتيجة الحتمية مصرع
جميع الأفراد الذين وَضَعتهم الوكالة المركزية في ذاك البلد» وعددهم قليل .وقررت

المجموعة الأمنية بالإجماع في هذه الظروف إلغاء فكرة الهجوم( .من الحكايا التي
حكاية تقول إن المحامي العام جانيت

تناقلتها الألسنة عنتنظيم القاعدة بعد أحداث 1

ح.
يغير
حذا
صن ه
رينو لمتوافق على هذه العملية أبداً .لك
انى.ء
هغ
عننفي
وجورج يت معأء تجنبا لوفيات نح

والذي اعترض عليها أنا

ومصرع رجالنا فى أفغانستان دون

مقابل) .واسعمقبها عنفكرة البجرع عذه بالبحت :عن طريقة أخريل يمتقن الرجال الركالة
المركزية في أفغانستان أن ينالوا فيها من قائد تنظيم القاعدة.

وبرغم أَنّافشلنا في خطف بن لادن» غيرأَنَّوكالة الاستخبارات المركزية قد
حققت نجاحاً في عملية خطف انتقامية نفذتها سنة  .7991قَتَلَ ميرأمل كانسى اوصاه ؟ذا/ا
 !1502بالرصاص عدداً من موظفي الوكالة المركزية أمامبانب ميكائيب الوكالة ذاتها .ومكل

ذلك الحين تقدم الوكالة الوعود بالانتقام لأسّر هؤلاء الضحايا .وغرفت الوكالة اسمه
الحقيقي في اليوم التالي للحادثة  .وبرغم ذلكءأَسْتَطاع هذاالرجل أن يفلتمنهم .ركب
الطائرة بهدوءعائداًإلى باكستان ولميعترض سبيلّه أحد .ولم ينتظر وه اليد ميدبرطال
الوكالة السركزية حندها وصل إلى ياكستان  .يمقله مغل أسانة م لنت كان مير النعجة

السوداء في أسرةكبيرةثرية  .ومع أن عائلته استاةت من أفعاله غير أَنّها طلبت من أحد
أعرانة الحرب الأفغان حمايته لقاء أموال تقدّمها إلي .ه

أمضت الوكالة المركزية نحو أربع سنوات فيتخطيط مختلف الأساليب لاقتفاء أثر
كانسي ومن ثم خطفه وفي تجريب خططها .
يدعو للإعجاب

قير أن الإخفاق  3*6نصيبها

وبرغم ما تضمنته هذه الخطط من إبداع
”ً:ظ .

ومما يدعو للانتباه .في أمر هذه

فىمواجبية جميع الاعداء

851

الخطط أَنَّواحدة منها تضمّنت إدخال فريق منوكالة الاستخبارات المركزية أو منوزارة
الدفاعإلئأحدالحصون الأفغانية حيث يختبئ كانسي  .وأعربتمرةأخرىالوكالة
المركزية عن رفضها إدخال عناصرها إلىأفغانستان  .وأحَسٌ كانسي بعد برهة من الزمن

نّ الوكالة المركزية قدنسيت أمرهفاستأنف أسفاره إلىياكستان .الوا
تاتون شيره « ,يرا تمكنت الوكالة المركزية من جَرْ كانسي إلئ اجتماع يجري

الحديث فيه عن صفقة أسلحة .وأَسْتَعْرضت المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب

هذه الخطة .بكل تفاصيلهاء وقررت أن يتمتسليم المشبوه إلى شرطة مدينة فِيزفاكس
81

بولاية فُرجينيا حيث تقدمه للمحاكمة  .فهذه الطريقة في المحاكمة أكثر سرعة من

المحاكم الفدرالية  .ثم انتظرنا ليلة هذا الاجتماع .
كانفوقف السيارات :التايعللوكالة المركزية فارظاً في عطلة تهايةالأسبوع  ».وكاد
الباب الأمامي مُغْلقَأْ فانّجهتٌ نحو باب جانبي دخلت منه وكان الحارس نائماً .لم أذهب
إل مركز العمليات حيث شاشات التلقزيون المسطحة تملا جدران غرفة الحرب فيه» بل

تعرت إلبح ظرفة الأتصالاات القايعة لمر مكافبية الأرهاب وفيا خرالة ببواعة بالبير:
الألكروتية .ووجدت هناك جماعة صغيرة من الأقراد _0

ياشلقع اهتمام وإصغاء

ا حي
لين حول المذياع .كان منظراًيُذكربأيامالحرب العالمية الثا
كنية
ننت
نداءاتها عبر الإذاعة إلى الوحدات الفرنسية السرية .
تنصال
اع
لول
امسؤ
كان الرجل ال

لندن توجه

بيان
ريق
بش
سارة
اللاسلكي يوجه نداءه إل سي

مخطءناطنك بإبرع ا تَوَقَقتَ أمام مطعم صيني وفندق فى مديئنة ياكستانية شرب الحدود

اتر
الأفغانية .وفي داخل هذه السيّارة كان فريق مش
لكو م
كنالة المركزية ومكتب

التحقيقات الفدرالي ينتظر أذان الفجر.

عاد عميلنا الذي اسْتَدْرَجَ كانسي للاجتماع المفترض غرفة فايلطابق الثالث من
لسعنادعة
افته
الفندق .وكان كانسي ينتظر صديقا له يطرق باب غر

جد.
لبه
اصطح
لي
سلى
مإ

الرابعة صباحا

أمّانحن فقد كناننتظر شيئاًآخر.

تجاوزت عقارب الساعة علئن الجدار فى غرفة الاتصالات الرابعة صباحاً حسب
ه الغرفة تحت
توقيت ياكستان .وما زال جهاز الاتصال صامتاً .نظت حول
هيذفي

الشف

90901

عن ننظيم القاعدة

الأظيواء الحمراء ورأيت جورج تت مرتدياًلباسهالرياضي وبيده سيكار .أصيب» جتررب

بذبحة صدرية خفيفة من قبلحين عمِلنامعأفي البيت الأبيض .٠ لذلكلمتعدتخرج
ديا ين انك يار تصنيالعو
اال
اشيرالسوارن أمَاالآن فهويكتفي بمضغ التبغ
 .أما نائبه الترال جون ككوردون  80000دداه
كزافقد
ن

يذرع الأرض جيئة وذهابا

قراب ألياف ..يبلق أن ضبره كادينفد مع أنه اعتاد الصبر يوم كان قائد جناح في سلاح

الصواريخ  6/1حيث لايوجد عمل حقيقي (والحمد لله) .بادلأتوتر يتزايد داخل هذه

الغرفة المزدحمة التي ارتفعت حرارتها .ويبدو أن صَبْرتَنِتقد نفدفعلاً حيث صرخ
قائلا (« :أين همهم؟؟ اسألهم تخ اعيء صارت الساعة الرابعة والربع عندهم».
تحدث عامل الجهاز اللاسلكى قائلا ( :السيارة الحمراء»ء السيارة الحمراء .أجبنى.

حول ) .

1

يب.
ياجمن
ول

صارت الساعة الرابعة والنصف  .ازداد التوتر داخل الغرفة وخرج البعض إل البهو
لكي « :قاعدة؛ قاعدة:
ساز
اجه
لتلمن
اصو
الخارجي يروحون ويجيئون وفجأة خرج ال
ال
لتحفي
اتح
ركب  .أُكَرّرالطرد في المركب  .؛ وف
اطرلدمفي
هناالسيّارة الحمراء .ال
قتاعد
لةمبح
اقرأ
زجاجات الشمباتيا التي قانق مي

بوتعاليع اليعافات .وعاتق الرجال

تي».
جبر
زاوتخ
بَعضَهم بعضا  .وأشعل نت سيكاره ونظر إليّ وقال ل
حين طرق باب غرفة كانسي في الفندق وقُتِح الباب وجد من يطرحه أرضاً على

بطته خاخلتلك الحسجرة السكيرة .لييسمع أذان الفجره بلسمع رجلا منالمكوب
الفدرالي يتلو عليه حُقوقّه  .وبع دقيقتين ألتنين فقاط كانت السيارة الحمراء تشيق طريقها
مسرعة عبر شوارع المدينة الخالية نحو المطار حيث كانت تنتظرهم طائرة من طراز

اتها
كانت
ح6روك
م-
2

#دوو.

ل
رالجمن
حاولت الوكالة طوال أربعسنوات» وجرّبت كل شيء تعرفه لتن

واحد

لبّب
راج والإرباك حين هاجمها في عقر دارها وقتل موظفيها .والآن وبعد
فق
حله
اط س
هذا الوقت الطويل أزاليت فيا جف ذاك الحرج والإرباك .وحين غادرث المبنئ كان
رويق 321
لفتط نح
انعط
ونابة الرئيسية وا
لتب م
ضاً .وحين خارج
فاً
خفيف
مابن خ
وضب
ال

رأيت الصلبان التيوْضِعَت حيث يرقٌد هؤلاء الضحايا إلئ جانب الطريق .عسئ أن تجد
عائلاتهم بعض العزاء في رُؤية من قتل أبناءها محتجزاً :في السجن وربما يواجه حكم
الإعدام في فرجينيا  ..فقد تركت جورج تبنت يتصل بالعائلات حين غادرت المبنئ متوجها

إلىمنزلي  .إن القبض على هذا الرجل يعني الكثير لهذه الوكالة» لكنَّهاستغرق وقتا طويلاً

جداً مع أَنَّالوكالة بأجمعها كانت تملك الدافع القوي .

جعلت عملية خطفكانسي وكالة الاستخبارات المركزية تعتزبمافعلت وتفخر
بنفسها بعد انقضاء أربع سنوات علئ الهجوم علئمَقَرّها .أما المجموعة الأمنية الخاصة
بمكافحة الإرهاب فقدكانت تقومبعملها الروتيني فيدراسة وتنفيذ عمليات إحضار
إرهابيين إلئالولايات المتحدة وغيرها بعدأن تمخطف كانسي .والبوسف آناأمققةه

ئف .ولوأنها نجحت لما وقعتٍ أحداث  11/9جميع أولئتك
رخط
خولة
أمحا
في
 3أحضروا إلئ الولايات
9نة
9س
1المي
الذين شاركوا في الهجوم على مركز التجارة الع
المتحدة باستثناء واحد منهم .هرومزي يوسفء قائد الخلية؛ الذي ارتبط اسمه باسم
مخد .ففي سنة  6991أدانت محكمة
ملدحشي
شخص آخرمن أفراد القاعدة اسمه خا
فدرالية فينيويورك خالد شيخ محمد بجرم المشاركة فىهذه المؤامرة من بعيدء من
خارج الولايات المتحدة» وبمشاركة غير مباشرة في التخطيط لتفجير طائرات من طراز

قالايرفييره إلى المجموعة
قيقات التفدر
 7فوق المحيط الهادي .واذكلرتمكحتب

الآمبية آذ ستالاد هذا "هحوال رسرى بوسلسية الذق إصفرة والعقال السلائرة وما خائد
اء
قاضبعد
نلِمن
ادعَ
يىافتيه .وبرغم ذتلُكركنياده .وق
حسبّ
الشيخ محمد إلاالأثرال
سنة على صدور الحكم بإدانته أنَّ خالديقيم في الدوحة بقطر وأنّه يعمل في وزارة

المياة عذاك..
ولما كنت قضيتء زمناً في قطر .وأعرف البلد جيداًلمأَحَبِّذإتاحة الفرصة

للشرطة القطرية لاعتقاله .ماأَذْكّره عنهم يذكرني بفصل في مسرحية هزلية .ففي سنة

ونيلفتيي سيارات الشرطة القطرية» وكنانسيرفيأحدشوارع
جفقت
 (1كنت هناك ورا
المدينة وإلمشتكانفريهات مرور ضوئية فارتطمت سيّارات الشرطة ببعضها .وتذكّرت
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الكشف عن تنظ يم القاعدة

أيضاً ازدواجية سلوكهم حين حصلوا على بعض صواريخ ستنكر  6680115سنة .0991
ام
(اشتروا هذه ال
أصو
ننستان ورفضوا الاعتراف بذلك) .ثم محاولاتهم لفتح
فار
غيخ
حوار ديلوماسي مع إيران في وفت كانت فيه إيران ضا
علع
مةلفي
يات

مضادة للولايات

ال
امتلحدة
منفي
طقة كلها .واعتماداً علئهذه المعلومات أردت أن أع
نرف
سإتن كطنايع
القيام بعملية خطف دون علم الحكومة القطرية .وكان رد وكالة الاستخبارات المركزية
ومكتب التحقيقات الفدرالي أنهم لياملكون الإمكانية الكافية للقيام بعملية خفية مُمَنّعة
داخل قطر .أما الخطة التي وضعتها وزارة الدفاع لعملية خطف .فكانت كالعادة خطة
لغزو دولة وليس لاعتقال رجل واحد بمفرده.
كان سفيرنا في قطر انذاك ياتريك يُيروس  101637 50:671وهو ديلوماسي من

الطرازالأول وقدعملمنقبلفيالمجموعة الأمنيةلمكافحة الإرهاب .سألته إن كان
يستطيع الذهاب إل وزير شؤون القصر عندالأمير ويحصل علىموافقة الذي ايعس
لعملية الخطف دون أن ترشح كلمةعنهالأي شخص آخر .وراك الك عكعيا لعي اي

وقسه الما 53للاملق خيارا آكر اقزريت السصرعة الأسية أن قرسا قريقاً من المتكيب
بمانر المسؤولين الأمنيين القطريين
كاً
الفدرالي يحمل إذناًويرافقه عدد محدود جد
لاعتقال الرجل .

عَلِمّ خالد شيخ محمد بخطتنا هذهوَفْرّمن البلاد قبل وصول فريق الاعتقال برغم
تأكيد قطر علول أنَّعلدا محدودا جد
كابما
نز

لف
الع
مقظ
يسؤو
علية
ون

الخطة .وبالطبع

كان استياؤنا من جهاز الأمن القطري لياوصفء واعتقدنا أَنَّالخبر سُر
دّبٍ
امخنل
القتضير  .وقدجاء في أحدالتقارير أنَّخالدشيخمحمد قد قر منالبلادمستعملاً جواز

وئر ق
اه أل
ساف
زدمع
رهة

الشؤوث الدينية ..والمؤسف أن المجمرعة الأمية لمكافحة الإرهاب

لم تعرف القصة كاملة .فهذا الرجل لم يكن مجرّد ذلك الفيض السيّى المنبئق عن العقل
المدسر رمزي يوسف .ابن شقيقته» بال ا
للخا
إلرههوابي

ذو العقل المدبر .ويلم
قتصر

عمله على التخطيط للتفجير الذي وق
كز التتجارة الع
معرفي
1ي9سنة
4الم
 39والتخطيط
لتفجير طائرات  747فوق المحيط ال
9ى9سن
1هاد
5ة»؛ بكلان أيضا الشريك والرفيق

المق؟ب عن بن لآدث وقاقذ حمليات القاعدة. .ولو عرقت المجمرعة الأمنية  [5هذه

فى مواجهة جميع الأعداء
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لكان إصرارها شديدا علئ تنفيذ عملية خطف تقوم بها وكالة

اء
نتهفي
يوما
حمعل
ال

انت.
ضه م
اقدم
رمات
تكل
عمن
اغم
الاستخبارات المركزية أو الجيش بالر

ولوأنّاعرفنا

دور خالد شيخ محمد بعد أن فَرّ من قطر لكان إصرارنا شديداً على بحثِ شامل
ومتواصل حتى نقبض عليه  .لكنالمؤسف أن كلهذهالمعلومات عندور هذاالرجل
امه
ال
لمقفايعدة لم تعرفها الوكالة المركزية ولا المكتب الاتحادي إلابعدأن وَفَعَتَ

واقعة .11//9

وجاء فبيعض التقارير أَنَّبعضالبلدان الأخرئ» لمتتعاون معناعفميليات
الخطف .وفي مقالة نشرها آدم كارفنكل  05304 611020في دورية ناشونال إنترست

1أ2ه0
21]١
أكع

الصادرة في ربيع سنة  2002تحذث عن شخص

اسمه عماد .مغشة كان

هدف محاولة اعتقال تعدّلهاالولايات المتحدة سنة 7991وهوعلئ متنطائرة مُتّجهةّة إلى
السعودية؛ غيرأَنَّالحكومة السعودية أشارت إلئ الطائرة بتغيير وجهتها وتم ليدأن تعاون

معأمريكا للقبض على هذا الرجل الذي كان منقيادة حزب الل .ه
ازدادت القاعدة قوة وعدداً بعدأن أَنْضَعّ إليهاتنظيم الجهاد

8
9نة
9س
1الة
ومع إطل

الإسلامي المصري  .وقد سبق لمكتب التحقيق الفدرالي أن اكتشف دور الشيخ عبد

الرحمن المصري في ارتكاب أعمال إرهابية في نيويورك سنة  .3991وقد كم هذاالشيخ
ليايات
لبد
امؤ
بالسيين ال
وف

المتحدة سنة . 6991غيرأَنَّدقفت  :ومنهم سافن ب لاد

ء
صيرفي
مسلام
وأيمن الظواهري زعيم تنظيم الجهاد الإ

نن.
جم
سراجه
ل لإخ
ابرون
ويد
نة
مأجا
دنبيفي
السياح ال

اء
هصري
ؤةلبعض
الم

كانوا يخططون لعملية انتقامية

مي
ااد
لللجه
سمون
إينت
لراد
ام أف
1ي9سن9ة 7هاج
وف

لروا
وأقص
قرتبمص
ال

اثنين وستين سائحاً .ووجدت الشرطة

القتلئ وقد بُقِرّت بطونهم وَوْضِعٌ فيها نشرات تطلب الإفراج عن

الشيخ الضرير .وعندما شعرت مصر أنَّ صناعة السياحة عندها قد تنهار من هذه
الاعتداءات على السياح شنّت حملة اعتقالات واسعة وضريت بشدة على .هذا العدقلم

حتئ أن قسوتها فى هذه الحملة كانت أشد عنفاً منتلك التيشَّئّتها بعدمحاولة الاعتداء

بييا .
ث نيفسوه ف
على الرئيس مبإارك

الكشف عن تنظيم القاعدة
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وازداد هذاال
تنظيمالمصري قُرباًمنأسامةبن لادنبعدهذهالحملةالمصرية التي

أنهكت قوا .ه وتوثقت الصلة بين بن لادن وابنالشيخ الضرير الذي قطع عل نفسه عهداً

بالانتقام لأبيه من الولايات المتحدة .وكان تنظيم الجهاد الإسلامي المصري والقاعدة
 7ن عدد من الجماعات التي أصدرت في شهر شباط  /فبرايرسنة 8991بياناًأعلنت فيه
الحرب علئ مصر والولايات المسحدة زبعقن الساكر مالف الألكريل ولم يفاجئنا هذا
الإعلان .نقدكنانعتبرأنفسنافيحربعلئالقاعدة حتىقبلأن نعرف اسمهاوأهدافها.
كنا نعمل بالتعاون معالحكومات الصديقة منذأكثرمنثلاث سنين للتعرُف علئ الخلايا

المُسْعََرَةة وتدميرها في أوروبا وإفريقية والشرق الأوسط  .ورالها عملنات ستنظل عند هذ
عناصر القاعدة» وكنا نخطط لخطف بن لادن نفسه .وفي رب
1يع9سن
9ة 8صدر حكم
بحقه من محكمة وهيئة محلّفين فدرالية فيمانهاتن من المحامي العام ماري جو وايت .

وكانت المجموعة الآمنية الخاصة بالإرهاب تريد إضافة اسم بن لادن إلئ لائحة
الارهابيين المطلوب خطفهم .وفي مطلع سنة  8991أردنا القيام بعمل هجومي ضد
القاعدة  .وكنا نريد أيضاً البدء بوضع برنامج شامل لحماية الوطن من الإرهاب» سواء
أكان إرهاباً من القاعدة أممن غيرها من الجماعات .ولعل أحداث سنة  8991تقنع
الكوتكرس والإعلام أنّانريدالاثنين معاً.:حماية الوطن والهجوم علىالقاعدة .

الافاصدل اسك
دم
لسمس
لل
ا1781اةي

007

ان

د

ربا
تم و و00

بدة برتامج حماية الوطن
ايء يوم عطي
سف
مالة
أحَيننّصَلَّت بي غرفة الح

سان قائلة إن أمراًبالغ

الأهميةقدحدث في طوكيوء كانت التقارير الأولة :ت:شير إلى اسْتخدام اسلحة كمارية:

والتقارير الأأوليةاليمنت بطبيعتها صحفيحة حادة .الكثى تهيت إلن عيث :طلبت حشية أن
يكون الأمر صحيحاً.كانت التقارير الإعلامية مُقْنِعَة إلى حذ ماء وتشيرإلى استعمال
أحدهم سلاحاً كيماوياً مُعَيّناً .انَضَلْت بوكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات

القادرالى ووزازة الخارجية» وملع تليونهاتهم أفضل سما جاهفى الكبن الذي ثقلته
محطة للا الفضائية  .فانّصلت بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية .

سبق لي أن شكلت مجموعة عمل تضم ممثلين من مختلف الوكالات يكون مجال
ه المجموعة شخصان
هرزذفي
عملها الرئيسي الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل .وب
ناشطان قادران على فعل أي شيء .وكاناء مثلى» يساورهما قلق شديد من احتمال حيازة
المنظمة التيينتمي إليها رمزي يوسف على سلاح كيماوي أو ربما نووي .كانيت ليوا

ينن»
ادون
شتي
لهاكر
خأحد
صهذي
كور

فكانت صلة الوّصْل بين العلماء والعاملين فى

المختبرات النووية في الوزارة وفرق الكوماندوس التابعة لقيادة العمليات الخاصّة

المشتركة :وكانت تقود تذريبات ميذانية لما يجب عَمْلْه عندسَّحَُبٍ قتبلة نووية من يذ
إزيعابي .
هىذه المجموعة فرانك يونكك دده »اعمجم5م
وكان الشخص الأخر المتميّز ف

الى يحملالىقلسي مقدماات الصدطة العايةفىبززازة لصح والخدمات الإنسانية .ويُعَدَ

مفوياجهة جميع الأعداء
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هذا القسمتكويناًهجيناًمن عسكريين ومدنيين» بعض أفرادهيرتدونلباسالبحرية ولهم

راقم عسكرية مجردة  .لم يكن فرانك طبيباً فحسب بل أميرال أيضاً ..وكان كاهناً
بروتستانتياً يمارسها في أوقات فراغه .شكل فرانك شبكة تمتد عبر البلاد تضم خبراء فى
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية إضافة إلى أشخاص من الجسم الطبى غايتها نَحَرّى .

تقرير طبي غير عادي قديَرِدُبين حين وآخريُشير إلى استعمالٍ إرهابي لسلاح كيماوي أو

بويلوجي .

فيمساء يومالأحد ذاك منشهر آذار  /مارس سنة  59914وبعد أنوَصَلْتُ إلى
عُرفة الحالة أَنَضصَلْتٌ هاتفياً بفرانك وبادرثُه قائلا« :أيها الأميرال الطبيب القسّ المحترم
فرانك» شيء غريب حدث هله الليلة في طوكيو ».
أجااب  ١لبدومن التقارير الصحفية» أن نوعاًمنغاز الأعصاب قد أَظلِ .ق وهو

مء ٠ سأشَكل فريقاً
كنع
ينما
ديك
للم
ليس النوع الموجود لدى الجيش الياباني.فإني» إن
حيال ليساعد اليابانيين افليتعرف علئ هذا لبرع .وساتصا ايها
ااكل ف
يذهب إلئ هن
بنظرائي اليابانيين» فاقبدتدأً يوم الاثنين عندهم".
قلتله( :إِنّهافكرةجيّدةيافرانك .سأطلب منوزارة الخارجية أن تتصل بسفارتنا

فى طوكيو لتقديم المساعدة الممكنة لفريقك  ».وفي صباح يوم الاثنين ذاك حضر ممثل
وزارة الصحة والخدمات الإنسانية» ول و[ 4إحقماعا المعنوعة الأمنية الخاصة

فية
غرها
بمكافحة الإ
رب ف

الحالة .

وجلس فرانك يونك بلباس أميرال بحري مقابل مقعد رئيس الجلسة وبيده تقرير

از أعصاب اسمه» سارين  91:5ويبدو أن
كامل؛ وقال« :إِنّالغاز المُسْتَعْمَل غهو

الجرعة لمتكن جرعة عسكرية كاملة .وإِنْ الجماعة المسؤولة عن هذا الهجوم هي فئة
دينية تعرف باسم أؤم شينريكيو /0إكاأطااد تاناث ) .

لقد صارت لي خبرة في التعامل مع وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب
التحقيقات الفدرالي تجعلني أشك في أنهم قد سمعوا بهذه الجماعة .ولم يخب ظنْي
قضارير الصحفية الواردة خلال الاثنتي عشرة ساعة الماضية» لوماجد
أبداً .إذ لاوللاتبع

عذه
انه
مء ع
ج شي
لاتهم
املف
في
ة.

لكنّي لايسعني إلاأنأعرب عن احترامي البالغ
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جيموعة الأمنية» جون أونيل « 1160/0لادلء
اجدليدم ف
لمندوب المكتب الفدرالي ال
الذي عمل معي عملاً متواصلا ووثيقا لترتيب اعتقال رمزي يوسف في الشهر السابق وقد
نمالاعتقال خلال الأسبوع الْأوّل من عمل عون أوئيل في هذه المجموغة يعدأن نجاء

ايكو.
كف
يظمة
شمن
إل واشنطن من مهمة تتعلق بالجريمة ال

صملة
ايا
وة أ
ملتعذ
عم

لم

نعيشكثايرطء يحب
للم
ليتهتفمباكلصيل .وأونيل راجلأ
اأن
زاله وك
لهبم فنيه
يذ
ام
لمن
كعه
ليمن
ايء
قة العاملة» ولا ش
بمن
طسرة
للأ
امي
المزاح أيضاء وهو مثلي» ينت
الصريح المباقر اليذيجقدده البعضن سجارسياً.

وقرّرت أن أضغط عليه قليلاً لأرى رذة فِعْلهء فقلت له« :ما الذي يجعلك وائقا

هكذا من عدم وجود أحد من جماعة أوم  04هنا؟ وهل سيب ذلك أن مكتب
التحقيقات الفدرالي لا يملك ملفا لهم؟ هل خطر علئ بالك أن تنظر في دليل هاتف
مانهاتن لترى إن جاء ذكر لهم فيه؟)

رد علي بسؤال قائلا« :هلأنتجاد؟» ولميُدركأني أمازحه .لكنّىعندما أجبته
ني قد عَنَنِتماقُلْت أومأ لنائبه أن يخرج من غرفة الاجتماع وينّصل بفرع المكتب في
تق ووو لك عندما عاد نائبه هذا بعد برهة وجيزة أعطى أونيل ورقة صغيرة .

نظر إليها وقال« :تََاْ لهم .إنهم موجودون في دليل الهاتف والعنوان هو شارع 84
شرق عند تقاطعه مع الجادة الخامسة ) .

وتبادرت إلى أذهان جميع منكان فيهذا الاجتماع وفي لحظة واحدة فكرة واحدة
مأنف
نة نيويورك  2.فقال أونيل« :نحن
داقيفي
«هاىحتمال إطلاق غاز السارين في أحد ال

حة الكيماوية لنرسلهم إلى هناك بأقصى
لليل
ليين
سيتح
اصاص
أف
بحاجة إل رجال اخت
ؤون
فيف
شك
تفوق
كيعر
يعال
سرعةة رجج

ويشخصون المواد الكنساوية .:إنه الجيشن»..

لم يكن مندوبو الينتاكون في الاجتماع يحبذون فكرة إرسال السيارات الخضراء
الناقلة للجنود تهز وسط المدينة بهديرها ثم يترجل منها جنود يرتدون لباساً مشابهأ للباس
رواد الفضاء أمام حشود الثايناثبي,بكار رَكَفلْر معغمع» ,هعااع)ع»اء 05الذين يتناولون الغداء

فيشاهدونهم ويزداد هلعهم .وإِنَّأقرب وحدة عسكرية للسلاح الكيماوي مركزها في
بدع
ربع
ألى
ولاية ماريلاند وع

رىيق
لتطعل
اعا
سا

الممتد بين

الولايات رقم  .5وأخذ

مندوبو البنتاكون يرفعون الشعار باللغة اللاتينية الذي يردده وينشده ممثلو وزارة الدفاع
كلما طلب منهم فعل شيء داخل الولايات المتحدة .ويعني باللغة العربية «الرهط من
رجال أقورياء يدعوهم عمدة البلدة للمساعدة في فرض النظام والقانون؟ كدالهالوك 6و5و0

ويعود تاريخ هذه العبارة إلى قانون صدر سنة  6781عند نهاية عهد «الإعمار» يحظر على

السلطات العسكرية الفدرالية استخدام الصلاحيات الممنوحة للشرطة المدنية داخل حدود
الولايات المتحدة (كما كان الحال داخل الولايات الإحدى عشرة التى انفصلت عن الدولة
الأتحادرة سنة  0681وسعة  1881واسقمات سنارشة هذه السلطانت العسكرية حقى سن

 .6غيرأَنَهّذا القانون ذاته يتضمّن فقرة تبيح لرئيس البلاد أن يلغي هذا الحظر في
حالات الطوارئ .وكنت أحتفظ في مكتبي بمسودة أعددتها لهذا الأمر الرئاسي غير

موكةء وما عل إلاأن أملا الفراغات فيه- .

ننيل
و تضطرني الظروف لاستعمال هذا الأمر الرئاسي برفع الحظرء إِأدْتومك
من إقناع الينتاكون بإنزال هذه الوحدة في مانهاتن باستعمال مدرّعات الحرس الوطني»

بينما تولئ المدَّعي العام (وؤير الندل) أمر إصدار مذكرة التفتيش  .وفي أثناء ذلك قام فوج

بعننى»
محل
لتر
اناه
الإطفاءبتفتيش مفاجئ فيالبناء .ووجدوا جماعة أوم«ا

حيث

رأوا صناديق توضع داخل شاحنة مغلقة مُستأجرة .تحرّكت إثرذلك سيارة للمراقبة تابعة
لمكتب التحقيقات الفدرالي

لتعقب الشاحنة المُغْلَقَةَ حتى دخلت في الشارع الخامس» ثم

ويصنلنا هذا النبأ ونحن في غرفة الحالة» انْتَمَخْت أوداج
ضاعت منهم وسط الزحام .ح

رء
جدت
فى كا
نحت
تنيل
أو

ققوسل فةي»
نو ي
وه

كما قلت فينفسي #سيارة مُحَمُلة بأسلحة

كيماوية تفلت منمراقبتنا وتضيع وسط الزحام فيوسط مانهاتن!» عَلَنَ أنأرىئمستشار
الأمن القومي .
وبينما كنت وطوني ليك نناقش ونتدارس فآيلية إجلاء أعداد كبيرة عدا مد سكان
يل
ننا
أصل
وب
نيويورك» ات

ل]شعسلىاحدة
ارو
وأبلغنا أنْهم عث

العتلقق وقاموا بسنمشها

تب»
كعض
لب
اوي
بموجب مذكرة التفتيش» ولم يجدوا بداخلها سوى صناديق تح

وفتشوا

شقتهم الكائنة في شارع  .8ولم يجدوا شيئا.

لكا علمنا قيما عق أن عيذه الجماعة قد سخعدر فملذ غناز الأعصابي سارب :

دوي فيمنازلهمضد
مند
اأ
عسكرية
أركيةفي
ايا

نمل راسمد

كماكانخفيفاًحتىأن أحداًل ي
ملحظه..
كان إسرازى أن يتضمّن القرار الرئاسي التوجيهي عن الإرهاب الصادر سنة 5991
فقرة خاصة باحتمال حصول الإرهابيين على مواد كيماوية أو بيولوجية أو انووية:

وأصبحت سياسة الرئيمس الآن تقضي عدم وجود أولويةأعلى من حصول لكعيدا وا
وعدت هذه الأسلحة في يد الإرهابيين فلن تكون 5

أعلئ من نزع هذه القدرات من

أيديهم  .و ككشيستت سياسة الرئيس هذه دعوة لوضع خطة مُحْكمّة للتعاطي مع حالاات قد

تشتعها فيها هذه الأرآة.

لمنكننملك إمكانات تسمحلنابالتعاطي معالأسلحة الكيماوية أو البيولوجية لو
أنيا لوقه داخل الولايات المتحدة .فبرنامج الدفاع المدني القديمالذي وْضِعَأيام
الحرب الياردة اذو وقلاشق قبل أن تسيى الحرب .البارقة .وَشقْل أعضاءمجلس
الشيوخ .سام :نن طاضنالا مج5؛ وديك لوكار 63عناا ءاءزم وييت دومينِشي ع)ع
أعأصاصوماء أنفسهم لتقام نة الأسلعة الكيماوية والبيولوجية والنووية السوقييتية بعد

أن انهار الاتحاد السوقييتي .ورعيئ هؤلاء الأعضاء الثلاثة قرارات لتخصيص المال اللازم

اعدعير عله الأسلطة» وفكرىا برهك الياله اللازم لأيجاد غرض عمل يديل لعلماء
الأسلسة السوقييف .ورصدرا الكيراً مزلناً غير مرخامال فى الميزائية الاتحادية تلبدء

ببرنامج تدريب علئ الاستجابة للحالات الطارئة فيالمدن الأمريكية الكبرى اسعنتدخدام
هذه الأسلحة» لو وقعت هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ وانتهى بها المطاف هنا.

ولكن البرنامج الذي وضعه هؤلاء الثلاثة منأعضاء مجلس الشيوخ واهتمامي
الشخصي وعادة الرئيس بل كلنتون وشَّغْفه بالقراءة التقت جميعاً عند نقطة تحيّم البدء
بتكوين الاستعداد المحلى .
ويم
الحرب

اهُتمامي الشخصي

الباردة وحخرب

الخليج

بهذا الاستعداة من .خيرني وتجاربي التي اكتسبتها في أيام
.

ففى السنة الأعزي  :للخخرت

بالف قدت سافنا لوزير

الخارجية» وجاءني ذات يوم أحد الضباط ال
امسؤ
لول
اينسف
تي م
خكت
ببارات التابع
لوزارة الخارجية يحمل بيدهحقيبة مُعْلَقَة» من النوع الذي تعتمده وكالة الاستخبارات

وف
ال
ثيناقل
امرك
لزية
ئق

الاستخبارآئية ذات الحساسية الشديدة .لأمدر املاوثائق التي

سَأفرؤهاء تكن عرقت أي لخد مقممة اشخاض فى اي

يطلعوا عليها .كانت الحقيبة تحوي معلومات أدلئ بهامسؤوهل سوقييتي رفيع المستو
بملناده إلى بري
بطان
بيا
ر تت
نعل
اقمج

سوق
اييت
لي ك
حبير
جم

لتطوير أسلحة بيولوجية

وتشوها -كانت الاستخبارات :الأمريكية تعتقك أنه خير مواجود .

فالاتساد السوئييتي  :والولايات المتحدة وغيرهما من الدولوَفُعَت سنة 3791
دريمنااء
لدمي
دأنا نحن بت
معاهدة ترم اتتعمال :الألبانية البيولوجية .وبقد

آنااليو قبييت

ققيدرَحَمَوا أنهام سنذوا حَدُوَبا .لكن الحقيقة هي غير ذلك  .فهم لميبقوا هذه الأسلحة

على حالها فحسب» بل طوّروها وَوَسّعوا برنامج إنتاجهاء وأظساقوا الهناعاهر أقد

اثيم» إيبولا  210وماربورك
ممخلتتبراتهم علئ إنتاج ناوعلينجرمن
ترويعاً .ع

ع:نا »0:1/8تجعلان الضحية ينزف دماًحتى الموت من كلفتحة أو عضو في جسده.

ايرلهاأ مسنلحة التيتعملعلى انتشارجرائيم أمراض
وطَوّْروا قنابل وقذائف مدفعية وغ
كثيرة مثل الجمرة الخبيثة  357103والجَدذري  100113والعصّيَات النقانقية ناذا أانا]02ا

لات
للال
وس
امة
ضقاو
مم
لية
احيو
دات ال
ط لامرعضون .وعياو! اللأسلشة بهذه الجرائيم
وكلسويقة . .لقدعمل في هذاالبرنامج السري أكثرمن مئةألف عالم سوقييتي في
مختبرات منتشرة في كل أرجاء الاتحاد السوفيبتي  .بل إن كبار المسؤولين السوقييت الذيه
كنانفاوضهم علئ معاهدات الحدمن الأسلحة كانوا يعلمون كلشيء عنهذا البرنامج

المخالف للقوانين والمعاهدات ويعرفون الجهود التى كانت تُبذل لإخفاء هذه المعلومات
عنا .

ش

لىتكن هذهالمعلومات ماكنانَوَدَسماعه؛ وبخاصّة أنّهالمتكنمايحتاج إليه
وازليخرارجية جيم بيكر .فقدأبلغ البنتاكون والكونكرس والرئيس من قبل أننا نستطيع
الح
بكل أمان وسلامة أن نوقع على عدد من الاتفاقيات الخاصة با
لدتمن
سلح مع

السوقييت .وكان مماقالهإِنَّالسوفييت لن يجازفوا بخرق أتّفاقية دولية للحد من

الأسلحة» وإن هم شوهدوا يخالفونها فإِنَالاستخبارات الأمريكية تستطيع أن تلتقط أي

مخالفة «باستعمال الوسائل الفنية الوطئية "».وها هو ذا الآن يواجه الواقع .فإِنْ هؤلاء

السوقييت أنفسهم قد جازفوا فعلاً بخرق كبير للاتفاق وإِنْ «الوسائل الفنية الوطنية» قد
جدأ.ولولاهذا العالمالسوثييتي ديع امفيك 910
مج كبير
جزت عنكشف برنا ج

اك أن نظلهلاهالمعالومات سحصريرة فىلطاق تميق جنداً
ركر
لل ب
اةقع
كافق رد
إلنأن يعمكن من الصول غلن إعنترّاف من القيادة السبوقييعية بريهوه هذا الورنام
وهءنلم
كحظ
وا
يوء
وجعلهم يتعهّدون بتدميره أماممراقبين أمريكيين .لكن السوقييت» لس
متعاونين معه حين واجههم بهذه المعلومات .فقد أدّعوا أن الولايات المتحدة لابد أنها

ا..
هوا
ياقأذاين
مادو
تمللق و قامجا كنذا  :وأر

لعميرظثاوقات :على الأمر أمذا
وااب

طويلا حتيل وافقوا ةفي النهاية على تدمير كلشيء وعلى ”زيارات» متبادلة محدودة .لكني
لمأقتنعأَناّلسوقييت قد قدموالناشيئين اثنيننريدهما منهم  +:أولسماء :تقديم لائحة
نتضسكن كل شيء تع تطويره لديهس (وذمروماء وثانيهماء الترياق الذي طوَّروه لأي

سلالاات جديدة الأمراض الشية اتييعاً:

وانقضت سنتان» وحين بدأت حرب الخليج الأولئ إِنْرغزو العراق للكويت»
سعلحة الكيماوية العراقية وغيرها من
أم
اتعلاطي
طلِبَ منيوَضع سياسة جديدة لل
الأراحة «الخاصضّة ».كانت وكالة الاستخبارات السركريا عل علم أكيد أ العراق يملك

أبائيسة كيماوية وآنه أسْتَحخْدّم أطناناًمنهاضد إيران ؛ و 3العراق واتعلامنالحر طبرن

بلدا تصفهم الولايات المتحدة نهم يعلكون أسلحة اثوويةأو كيماوية أوبيولوجية:

وتشكلت مجموعة عمل أمريكية بريطانية مشتركة فى خريف سنة  .0991وبمساعدة
زملائنا البريطانيين أجرينا تقييماً لعدد ما نحتاجه من الألبسة الواقية من السلاح الكيماوي
والاأقنعة الواقية من الغازات التى تحتاج إليها قواتنا وبضع مئات من آلاف القوات الحليفة

القادعة مع تحر ثلاثين دولة؛ ناهيلك عبن الأعيداك اللكبيرة من السذتبين المتيمين في
المنطقة» إن استعمل العراق صواريخ سكود .كانت مهمة صعبة جداً .وربما لياوجد في
العالم كله العدد الكافي م دن الألسة الواقية ليذه الأعداء الضخمة من البشر .واتفقنا على

رفع توصيةبإعادة المواطنين الأمريكيين والبريطانيين المدنيين «ممن مهماتهم ليست

قضنعة من
أاسويةط»اإلنئهم .وحاول نائبي بلْروب 6م 118 08أن ياسرلقأبع
أس
ْوات
ؤ سن
زنذَبضع
دت
وحدات عسكرية جانبية ليرسلها إلى السفارات الأمريكية .وم
إسرائيل مواطنيها “55ص بأقنعة واقية من الغازات» إضافه إلئ مئات ألوف الأدوية

الخاصة  .أَمَانحنفلسنامهيئينلنفعلشيئاًكهذاحتىمعقواتناالمسلحة .

وكان ثمة مشكلة فيتوفير اللقاحات اللازمة للقوات الأمريكية والبريطانية في
ود ضدها.
نقيح
جتل
لجب
اى ي
الخطوط الأمامية .لميكنثمة اتفاق عنماهيّة الأمراض الت
دبع
أل
وضية.
لبية
اجان
وكان ثمة قلق متزايد من الآثار ال

لتقعن
لما
الو
وطلبتُ مع
احات

ل ]1:]61غ .1051وجاءني إل مكتبي في وزارة
من خيراء الجيش في فورت ديتريتش 0

الخارجية طبيب برتبة عقيد ومعه فاريلقخمبنراء .
سأليُه« :حسناً ياعقيد لنبدأ بمرض الجمرة الخبيثة “«2171أغ) . 08

وأجابني بحرج واضح وقد لاحظ حيرتي « :أتينا بحصان» وحقئاه بجرعات متدرجة

ا المرض .نستطيع أن نستخدم دمه
هةذمن
منداء الجمرة الخبيثة» ويتمتع الآن بمناعة تام
لصنع عشرات الاف اللقاحات » .

يَوَجَذْتيَ لااملك سوق وذ واسيد علي قولهعنذاء فقلت :انحن تيحماج إلينأكثر
من حصان كهذاء والأسوأ منعدم امتلاكنا هذا النوع من الخيل هو .أن مسقنا لايملاك
سكتعرنا بعض
المركبات الخاصة بالكشف عن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية .لاذل

المركبات المدرّعة من طراز فوكس  05لهذا الغرض من الجيش الألماني .لكن مشكلة

هذه المركبات هيأنَّهاتُطلِق إنذارات كاذبة شبه منتظمة فلميَعُد الجنود يصدقونها فلا
يرتدون ألبستهم الواقيةالتيلايشعرون بالراحة به .ا وبقيت الحقيقة المُحُزنة نالمنستطع
أن نهيّئ لأنفسنا قدرة دفاعية جيّدة فيالوقت المناسب قبل الحرب .

رّنحدوعَ والردٌ الانتقامي .وافترضنا السؤال التالي« :ماذاينبغي
لنا
اود
وتحوّلت جه
لنا أن نفعل لو استعمل العراق سلاحاً كيماوياً أو بيولونجياً؟» ويذكر أحد التقارير الواردة

قي .تتضمّن خطتهم
إلينا أن العراقيين يخططون لإخافتنا باستعمال سلاح نوحويق غيير
المزعومة هذه تفجير عدد من الشاحنات تحمل كميات كبيرة من مواد عالية التفجير
ممزوجة بمواد مِشِعْة؛ فتكتشف الولايات المتحدة ذلك الانفجار الضخم وما يصدر عنه

بدء برنامج حماية الوطن

فقان"

نشاط

إشعاعي

312

:فتفترض أن العراق قد أجرى اختباراً لسلاح ثووي .

فيالتقهمريرة يفغرض

وبحسب

ما جاء

أن يشكل هذا الاتنجار رادعاً يردعنا عرد خرر العراق.

وهل نستطيع نحن أن نردع العراق؟ وإن لم نفعل .فالخيارات المعقولة للرد

الأمريكي محدودة جدا .ليس لدينا سلاح بيولوجي .وأسلحتنا الكيماوية المتبقية من
سميكه مسيم

ل

ا

00

وفد ترشح»

ولصيح مصار ار

برا الدين أكرهوا على القعال فينأجل صدّامحسين
ش#عيقومة ؟ شيل الى

ان
ورفعنا
سكاو 3

اراز«المجلس الوزاري المصغر» لكبار المسؤولين برئاسة برنت

 :علس حول طلولة سغيرة بوسط الخرفة :وزير الدفاع ,ولكاتشنيني :ؤراثيسن

رابا التق البقبلول ع

وكافت هلد القشتية بوإنجدة من الأمرر الى

يمقتها كبارالمسؤولين» ولا حل لها .التفت سكوكروفت إلى تشيني» وهو يحاول كسر
قشرة حَبّة فول سوداني» وقال« :قل لي» سيدي الوزير» بماذا تنصح؟»

ونظر تشيني إلئ باول نظرة توحي أنهماقدناقشا الأمر ولميَتّفقا على شيء وقال :
«هياء يكاولن؛ .قل 2-2

لناة»
ام
بشيء
مب
افيه
ل كت
لاول
اّي
ظ هر

وقال وقد عَلّت مُحَيّاه علامات الارتباك :

اأعتقد أَنَّموضوع السلاح الكيماوي أسمرخيف ) .

نسظكروكروفت» الاجنلرمالتقاعد فيسلاح الجوء إلئ ياول وقد أضحكه جوابه
وسأله« :أتقول :أمر سخيف؟ هل هذه من المفردات التى يستخدمها الجيش؟»

وآنخل ياول وضعاً جأاً فى حديقه وأحذ يوضع رأيه« :الأسلحة الكيماوية سوف
قبظيء عركننا قليلذ :لمي أقثر .سوف نرفع قدرات دباباتنا وننطلق بها .وال أسطد أن

كانة.
رميد
عبة ل
مناس
ليرم
اي غ
صذام سيستميل الأسلبية الولو جية؛ فه

تحتاج لوقت

طويل  .وعلاوة على ذلكء» فإنّها قدتؤثر سلب علئ من يستعملها .أمَا السلاح النووي»
فألعاتقد أذ لدو سللاها ترويا( .

وهنا تدخل تشيني» موافقاً على ماقاله ياول وقال« :إضافة لذلك ,فإنّا نخطط

لقنب الدلياعلويال1بيضد أكثرمنطالكسبلايمكن أأنالقغقب سول أخ تسكولي لين ها
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لديه من ذخيرة كيماوية أو بيولوجية ».ثم صمت قليلا وأردف قائلا « :والذى ستفعله أيضاً

هترقأنول لصذام إن استعمل شيعا من هذه المواه فسوف تذهب إلبيهع فذىاد وتُعاقة
عليل المشنقة؟)

االلةرمئنيس بوش
وفي نهاية المطاف ذهب الوزير بيكر إلىسويسرا حاملا رس
إلى ورير الخارجية العرافقي طارق عزيز .وقد ظهرت أقوال متناقضة عن دئّة نص التهديد

الأمريكي اتلفلتنهه هذه الرسالة .وم
ايهلاسيكينعة االطفيقيق شاققدر] طاراق سوير
هذه الرسالة وأعادها إلىبيكر .وقدقالفيمرحلة لاحقةإِنَهِلوقامبتسليم هذه الرسالة
إلئ صدام حسين» فسوف يقتله .وحسب المعلومات المتوفّرة لديناء لميستعمل صذام
أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية في حرب الخليج الأولئ .

جضعي
ضرف
مئ أم
لققاددتني خبرتي هذهإل

؛ هواحتمال أن يحصل الإرهابيون

على شيء من هذه الأسلحة  .لكن اهتمام الرئيس كلنتون بهذا الأمركانأكثرصلةبقراراته

الخاصة من صلته بي .قَرَأْكثيراً» وقد أذهلني حُبّه للقراءة .كان قارئاً لايمل القراءة:

نلليليطالعكتباً.ود ساق قير
ويسهرفيكثيرمنالأحيانحتىوقتمتأخزم ا
قرأ ,بعض القصص مثل «<ز/ 5اوحاونة؟» وماررع »681 210 /التي تتحذث عن استعمال

فة
رفي
مةعمنه
الإرهابيين أسلحة كيماوية أو بيولوجية .وكان يبعث إلينا بعض الكتب رغب

رأين .ا ويبعث بعضها أحياناًإلىخبراء منخارج الحكومة ويناقشن قصضها معهم مباشرة.
فكانت هذهالكتبعاملاً مساعداً في تدعيم وجهة نظره وبالتالي قراره الذييقول:
يجب علينا أن نفعل المزيد للحيلولة دون حصول الإرهابيين علىهذه الأسلحة» وأن
نكون على أهبّةالاستعداد إن هم حصلوا عليها».

وبرغم صدور القرار الرئاسي التوجيهي لهذا الأمر سنة  5991فإِنْوزارة الدفاع هي

الوحيدة التي حملت موضوع التهديد الكيماوي والبيولوجي محمل الجدء ويبدو أأ
اعتتعام هذه الوزارة قد اقتصر علئن التفكير إلى سلامة جنودها وحمايتهم مهند

االأسدلسة ولب مكار جد بمسؤولية الاهتمام سساضة الأعريكيي .الالقريع الدون فيد

يتعرضون لاعتداء بسلاح كيماوي أو بيولوجي أو حتى نووي .ولم تعمل الوزارات

الأخرئ بالتوصيات التي قَدّمتها لها لرصد اعتمادات مالية في ميزانياتها لهذا الغرض .

بدءُ برنامج حماية الوطن

يا

عزوو

عمف

روالهذه البرامجع يددخلهافيمياوصف
 1لزيد هلمالأدراق قسرق تقضب عدررد هيو

الطلب وقال:

وتطلب منالكونكرس أن يحول هذه الأموال إل ميزانيات الوزارات العادية ».وهذا مع
الأسف

سم
هو ام ي

الواقعي لسلطة

البيت الأبيشن:

«والذى

يجب

عليك

فعله»

يادك»

هو

أن تضع أعضاء المجلس الوزاري في هذه الصورة المخيفة :كما فعَلتَ وَرَوُعتنى بهذه

المعلومات .اجعلهم يفعلون شيئا فىهذا الأمر .واجعل الفكرة تبدو فكرتهم».

وبداالي قوله هذا دغؤة لئ :فقنلت« :أنت تدعوهء للاجتماع ..وأتا سوف
آفة عيقم

2

واجتمعوا جميعاً فىمبنئ بِلِيرُ هاوس ع5نا 1218 !01مق
اابل
ل م
مبن
كىاتب
في شارع ينسلمانياء

ويتبع مباشرة لقسم المراسم في وزارة الخارجية.

لاستضافة رؤساء الدول حين زيارتهم الولاايات المتحدة»
الوزارى.

وعمّد الاجتماع

ممث
لنخعن
اوزا
ررة
اّلو
جية

في ذلك اليوم من

التنفيذية

وهو مُخصّص

وليس لعقد اجتماعات المجلس

شهر اذار  /مارس

سنة

8991

وحصره

ووزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية ووزارة العدل

ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية والوكالة الاتحادية لإدارة
الطوارئ ووزارة الطاقة وَشكشب

الإدارة والعطاب وغيرهممن الأقساموالمكاتب

التابعة

حضور الاجتماعلكنهل ي
مذكرأنالرئيسسيحضر الاجتماع  000التأمشملالجميع:
طلب مني

بيركّر أن أترأهري1سا

أمام سه

الجميع الذي ظنُوا أن الاجتماع سيك

ذا

برئاسة الرئيس  .وقد كان القصد أذ فيج السعيام) تمائلة لاجتماع مجلس وزاري لبحث
المسشحاتات .هون وجره عقيل اعمال حمل .

جلسوا جميعاً حول طاولة كبيرة على شكل حرف لا مجمّعة من عدد من الطاولات
صغير
دىار ناحية الطرف المفتوح لهذه الطاولة
اُصب
الص
لتجعل
لية الاستقبال .ون
اة ف
ا.
نقائع
هسل
اقفت
ويسط أحمل
اسب
شتسل
شاشة كبيرة لعرض صور «الو
وو
لف
ق» ح

بيدي ميكروفوناً دون توصيلات سلكية مثلما يقف مقدم برامج التلفزيون .لم تكن تلك
المرة الأولى التي أتوسّط فيها الاجتماع على هذا النحوء فقد كنا في المجموعة الأمنية

لمكافحة الإرهاب وطوال سنين كثيرة نعقد اجتماعات نناقش فيها صعوبات تعترض

العمليات أو
اكلا
بمتذ
لاتت تت
نعلسقيق أومواطن طعف فىمقط صملية» لكن.المجلس
الرؤارى يعقد الأول مرة علىعدا التدوا.
ابتدأ الاجتماع بتقرير عرض على الشاشة الكبيرة يتحدث عن عدوى اخذة في

الانتتشار في الجنوب الغربي من البلاد» وربما كان تفشياً طبيعياً للمرض كما يحدث في

بعض الأحيان في ولاية نيومكسيكو (التى قال أحد العلماء إنها «أرض البراغيث وموطن

لطاعوة») .ثم رض تقرير آخر يتحدث عن مرضئ مصابين بداء إيبولا عاد أ
ماربورك 8

وهو مرض غير قابل للشفاء وقد يكون تثنيا .سقدقل سن إل

وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية دونا شالالا دادادط 5ددصهط وسألتها« :يبدو أ هلا

الموضوع من اختصاصك .فماذا أنتِ فاعلة؟ تهلفرضين حجراً صحياً علئ المنطقة

كنّها؟ هل تملكين تلك الصلاحية؟ من سيذهب إلئ هناك لتقديم المساعدة؟)
وبينها يقببع هذه الأسئلة تكلقة دون حتوابت هشبك إلن المذعي العام جائيت

رينو .وهي امرأة لا تكترث بموقع أحد م المسوولين وكاقت تيعقه ني عليع رسي
المباشر كلما أَعْتَّوَضْتها مُشكلة أو طرأت لها فكرة تخالها من عنس

وَسألدها :

النفترض جدلاًأَنّانستطيع أن نفرض حَجْراً صحياً على المنطقة كلّها .فكيف نمنع

قنة؟
طج م
نخرو
ميال
لن ف
ااغبي
الر

؟)
رمر
جيذ أ
حتنف
لعن
اعوا
هل نطلق النار عليهم إنامتن

لم يكن أحد من هؤلاء المجتمعين يملك جواباً لهذا السؤال .أبدى الجميع وجهات
نظرهمء وكانت متباينة جدأ .وتبين لنا أنه تلواجد خطة .
وكان السيناريو الثاني وصفاً لعملية إطلاق سلاح كيماوي في مدينة أمريكية.
تعاملت المجموعة مع هذا السيئازيو تعاملة أفضل» لكن الجميع أدركوا أن معظم المدن

تفتقر إلئ التدريب وإلئ التجهيزات اللازمة للتعاطي مع هذه الأحداث .

أما السيناريو الثالث فقد كان أقرب هذه السيناريوهات كلها إلئ الهدف من
الاجتماع ذاته .يصف هذا السيناريو إحدئ الجماعات الإرهابية وهي تجري أتصالاً مع
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مكتب التحقيقات الفدرالى وتعلمه أنهاتمتلك سلاحاً نووياً فيواشنطن .يتحدّث التقرير
ياب بحث مشترك يضم مندوبين من وزارتي الطاقة والدفاع يتلقى معلومة من خفر
لسواحل فيعثر على هذا السلاح داخل زورق يرسو قرب ادي اليخوت الذي يبعد عن

ينلين  .إن أطلق هذا السلاح فإنهسيدَّمُر منطقة تشمل وسط مدينة
البيرت الأبيضى أقلم م

واشنطن .فسألت مندوب مكتب التحقيقات الفدرالي «هل ترسلون فريق  78/15لمهاجمة
هذا الزورق؟» اجات بالإيجاب .لكن وزارة الدفاع قالت إن الفريق الوحيد المدرّب علق

هذه العمليات هو فريق كوماندوس خاص تابع لهذه الوزارة» وهو بعيد عن واشنطن .

تظار
نلى
اع
ااتلفاق
فسألت « :وهل ننتظر؟) وتم ال

ودعوة وحدة الكوماندوس هذه .عندئدذ

شة:
الى
ليةش ع
اضوئ
ظهر السؤااللفشيريحة ال

«هل تُخبر سكان مدينة واشنطن بهذا

ااطمننين
وبن
م طل
لحن
ان ن
الخطر؟» فإ
هذا السلاح فورا .لع

اص عراس

بديون إتلفىجير
اعم
ها ي
ربم
إ فر
لنة»
امدي
إخلاء ال
ا

و

سي من الزمن فسوفه يلقما

السكان مصرعهم.

وباستشاط هذا السيتاريوء يصل قريق الكوماندؤس الخاض المدزت علئ التعامل
مع الأسلحة النووية ويَتّخذْ موقعه قرب الزورق ويباغت الإرهابيين بهجوم» ويضرب

السلاح النووي لإبطال مفعوله .وسألت الجميع« :ألا يحمل هذا العمل خطرا؟ ماذا لو
الفجرت القنبلة أثناء محاولة إبطال مفعولها؟» وبادر مندوبو البنتاكون إلىالتأكيد عليا أنه
لا توجد وحدة كوماندوس تابعة للجيش يمكن أن تفكرفي عصيان الأوامر .فقلت« :أه.
إنهم لم يفعلوا؟ بلكانت أوامرنا لهم تقضي بالانتشار قرب الزورق .وحين 55

هذا

الأ ر أعطيناهم الصلاحبة الشعتية بالتصضرف إن وجدوا شيئا يقودهم للاعتقاد أ

الارهابيين على وشك تفجير هذا السلاح .وحين صاروا على ظهر الزورق رأوا ساعة

التوقيت تطقطق .ولديهم الصلاحية الضمنية لانّخاذ الإجراء الأفضل في رأيهم لمنع
انفجار التنبلة فإذا كانوا يعتقدون أنَّ الوقت لا يسمح لهم بطلب الإذن لإنقاذ حياة مئات
ألوف المواطنين؛ ألا نسمح لهم بالتصرّف؟؟ وتبع ذلك جدل آخر .وتوجهت بسؤالي إلى
مندوب وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية« :وإن أَنْمْجَرَت القنبلة فعلاء فماذا تفعلون؟ هل
لديكم

وحدات مدر بةتدريباً خاضا عليل غمليات الشقاء م من الإشعاعات في بيئة ملوثة

امئاد المشعة ب (
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رات
سكبيةامن
وفي نهاية منتصف النهار .غادرت كو
الر
بتق
ك11
هاوس ع3|8 !5001

الكاديلاك السوداء مبنئ بلير

المسؤولين عائدة بهم لوق مكاتبهم وهم في حالة من الذعر

ؤلول
مقده
الذي نريده لهم .وكان معظمهم يجري اتصالات لاجتماعات يع
سا ك

في

دائرته  .لقدأدركوا الآن أَنّدوائرهم بحاجة لأموال تغطي هذه البرامج» وأهم منذلك
كلهأنهم بحاجة لوضع الخطط اللازمة لهذهالبرامج .

وانقضت أسابيع :قليلة» وحان الوقت لمزيد منهذا النقاشء ويحضر الرئيس

شخصيا الاجتماع الذي يعقد فيغرفة المجلس الوزاري في البيت الأبيض  .عندما وصل

الوزراء»؛ وجدوا مقاعدهم المعتادة حول طاولة الاجتماعات وشقدغلها غرباء .ووجدوا
بطاقات بأسمائهم على مقاعد خلفية قرب الجدار تُخُصّص .عادة لموظفيهم المراققين لهم
الذين يُعرفون بأصحاب «المقاعد الخلفية  2.أما الغرباء الذين جلسوا حول الطاولة مباشرة

اهمجإلتئهمذااع»
لعا
فاقد د

طاءل عبلىي»
وبن

اء
يالم
مم ع
ينه
كنم
خدمة الصحة العامة .كا

الأميرال فرانك يونكك الذي تقاعد من

حيوية حائز على جائزة نوبل» وعدد من كبار

العلماءوالباحثين فايلترياق المُسْتَحدَمم فيصنع الأسلحة البيولوجية إضافة إلى مدير
خدامات الظوارق أنهتينةتيويؤركك وقد ومو نبنشيعاً مسردة مبزالية مقترحةالبخطة

هجومية للاردع عتلدىاء بأسلحة بيولوجية .وقدّموا للرئيس إيجازاً عن هذه المسودة.
التىتنضمن برنامج عمل لسنة واحدة لماكنت أطمح لتغطية تمويله علئ مدى خمس
سنين  .فالتفت الرئيس كلنتون إلئ موظفي مكتب الإدارة والميزانية الحاضرين وقال :

«علينا أننفعل ذلك .فلئرٌإنكنانستطيع الحصول على المال اللازم ) .
لقد انضح لساندي بيركر أن الإرهاب والاستعداد المحلّي مسألتان مُهمتان جداً
وأنهما فيالمقام الأولمنأولويات الرئيس» ويجب أن تكونا منميزانيات واشنطن
الغليلة التي ينبغي تأزنداد .فقضاياه ن هذاالنوعلا يمكن أن تظل دوماًضمن نطاق

اختصاص شخص والحق هد أولفك المساعدين الخاضين للرئيس البالغ عددهم نحو اثني

جوقلخيع
مشكل
شر والذين ي
سة,

الأمن القومي -ولايمككن أن تستمر عل هذا المثوال

ونظل ننظر إللاىالطب التي يُلقيهاالرئيس في مناسبات كثيرة ونعذها التوجيه الرسمي
للوزارات والوكالاات .فكان بيركر يعتقد أنا بحاجة لشخص واحد يكون مسؤولاً عن
مكافحة الإرهاب يُسَمَئئْ «قيصر مكافحة الإرهاب» ويريدني أن وز أنا هذا «القيصر».
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ولدينا فى واشنطن شخص واحد فقط يحمل هذا اللقب سيّئ الطالع هو رئيس مكتب
«السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات في البيت الأبيض  ».ولما كان اللقب طويلاً على

النحو المذكور .فلا عجب أن نرى الصحافة تختصره ببضع كلمات هي «قيصر مكافحة

المخدرات » .والأشخاص الذين شغلوا هذا المنصب لم يُحْسِئوا الأداء .لذلك كنت

أوصي بتغيير أولئك المسؤولين سئة  6991وطلبت أن يسند هذاالمنصب إلئ جترال في
الجيش اسمه بارى ماك كافري (© 1/20»11ن .938وقد أبل الجنرال ماك كافري بلاءًَ

اقلكذلين سبقوه» وبرغم ذلك كانت هناك مشكلات كثيرة تتعلق
91سد9ة8 فا
٠ناً
حس
بالتتسيق والهنافسات البيروقراطية .وفاخل هذا البرنامج الخاص بمكافحة المخدرات في

الولايات المتحدة .ولم أكن أرغب في أن تتكرر تلك المشكلات في عملنا فيمكافحة
ها وصلاحياتها .
تفي
اناً
لر»ططَعْ
سقيص
الإرهاب .وخشيت أن ترى الوزارات في هذا «ال
وبرغم ذلك طرح بيركر فكرة إحداث منصب باسم «المنسق الوطني العام» لمكافحة

الإرهاب» واقترح تحديد واجبات هذا المنصب ومسؤولياته بقرار رئاسي جديد .ونحن
بحاجه عقا لقرار رئاسى حديد يتضمن

تمصيلاات

وأسعة.

فوضعتٌ مسو  33توجيهات

جديدة وعَمَّمتها باسم «مسوةة غير نهائية للقرار الرئاسي التوجيهي ” ولا و).2

أما القرار  »2فهو تحديث لاستمرار برنامج الحكومة» الذي اناهانرهميعار التهديد
السوقييتي بهجوم نووي  ..فإذا كانالإرهابيون يستطيعون أن يهاجموا واشنطن .وبخاصّة

باستعمال أملعية الدمار الشامل  .فينبغي لناأن نضع نظاماً سارها للقيادة والتحكي مع

صلاحية نقل السلطات والإمكانات إلىمسؤولين خارج واشنطن .

اية البنية التحتية الهامة
«مضحمهو
وأمَا القرار لا»فقدتطرّق إلى شيء ذي اسم غا
املتنَّشْفِير».

فقد طلب الرئيس من المدعي العام ونائبهاء بعد حادثة انفجار

أوكلاهرماء جيمي كورليك »اءذاع (61003 100إجراء دراسة سريعة لِمَواطِن الشعفب فى

ننتاجات
سدت م
ااح
المنشات الداخلية .وقد فوجئنا بو

كلئ
ات
با ع
شماده
اعت

هذه الفراسة يفيك  13الأمة ذاذ

جيها
فل ف
رات
تتعم
ما تس
لت ل
اجما
الكومبيوتر المعَرّضة له

نحو

قطع الشبكات واقتحامها ..أضدر الرئيس ,آمره يتشكيل سيقة وقآسية اموَسّعة ناس اجماية

المنية التحتية الحساسة» لمعالجة هذا الضعف .وعيّن رئيساً لها جنرال الجو السابق توم
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مارش  . 0101 5513/1وخرجت هله الهيئة بدراسة مطولة وبحوث شملت تفاصيل دقيقة

يمكن تلخيصها بجملة واحدة تقول( :إِنَالولايات المتحدة كلها صارت تعتمد عليا

شبكات كومبيوتر غيرآمنةفيالنقل» والأعمال المصرفية؛ ومنظومات الطاقةوغيرها من
البنئ التحتية الحسّاسة  ».وفي وثائق سرية مرافقة لهذه الدراسة أشار أعضاء هذه الهيئة إلى
حقيقةهيأنأْجهزة المخابرات الأمريكية والأجهزة العسكرية تستطيع أن تسبب ضرراً

حقيقياً إذا واجهنا عدواً يعتمد فيعمله على الكومبيوتر كما نفعل نحن .فإذا كانت
الولايات المتحدة تستطيع أن تفعل ذلكبالآخرين» فإن الآخرين قديفعلون ذلكبنا.
لذللةه اعتيدت خطة في القرار الرئاسي ا لمعالجة هذه المشكلة الجديدة .

غايلر أ
قنرار ا كان وثيقة

لسياسة شاملة تضمنت نصوصها تفاصيل سياسات

مكافحة الإرهابس» إضافة إلى إحداث هيكل لإدارة شاملة تحوي سياسة وبرامج مكافحة
الزرعساب والامخ على عشزة مكوتات .,فيوضح كل برنامج من هذه البرامجالمسؤوليات
والوزارات والوكالات وواجبات كل واحدة منهاء فلا تكون المجموعة الأمنية لمكافحة

الإرهاب مجرد لجنة لإدارة الأزمات» بسلتكون كياناً رسمياً لرسم السياسات له ميزانيته
ودوره البرامجي» وسئّناط بها مسؤولية الإشراف على تنفيذ البرامج العشرة» كما تتمتع
لجنة من الكونكرس بمسؤولية الإشراف على برنامج تقوم بتنفيذه الإدارة .وهذه البرامج
العشرة هى :

 -1توقيف الإرهابيين وتسليمهم إلى دولهم التينر
بتي
مطعمعاهاهدات تسليم
المجرمين أو تقديمهم للمحاكمة ' .وبرغم أنالا نعتبر الإرهاب مسألة من
اختصاص أجهزةة تطبيق النظام والقانون غير أنا نجد للشرطة وقوى الأمن

الداخلي دو
مراكًافي
فحة الإرهاب .فالبرنامج هذا يتتضمن ملاحقة الإرهابيين
أينماوُجَدوا وتقذيمهّ للقضاء أمامالمحاكم الأمريكية  .نقد أعطيت آذه هذا

البرنامج إلىوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي التابع لها.

باستعمال وسائلغير
تلك التى
تعتمدها أجهزة فرض النظام والقانون :وقد

ألبطت مسؤولة قيادة هذا البرنامج بوكالة الاستخبارات

السركرية :

بدءٌ برنامج حماية الوطن

1202

التعاون الدولى ضد الإرهابيين  :ويشمل هذا البرنامج خطة لإقناع الدول الأخرى
بمحاربة الإرهاب وتوفير التدريب وغيره من الوسائل اللازمة لهذه المكافحة
للدول التي تشع
ر بالحاجة لها .وقد أوكلت هذه المهمة إلى وزارة الخارجة .

الحيلولة دون حصول الإرهابيين على أسلحة دمار شامل  :يقضي هذا البرنامج
وضع الخطط والإمكانات للكشف عن أي محاولة تقوم بها جماعة إرهابية لتطوير
أسلح
ة كيماوية أو بي ولوجية أو نووية» أو الحصول عليها .وتذمير هذه المحاولة.
وتتقاسم فيادة هذا البرنامج وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية .

إدارة عواقب الهجمات الإرهابية .و
'يشمل هذا البرنامج ال
نخام
شس ج
امي
طعات
الاستعداد الشخاصة بأسالسة الدمار الشامل  .والعطية قيادة هذا البرنامج مناصعة

بين وزارة الصحة والخدمات الإنسانية والوكالة الاتحادية لودارة الطوارئ .إضافة
 8درا

فلي قيس

قي من الأهتية "85

إلئ وزارتي

3

والعدل

ماه الال رلري 1شوم

.

لي

2

للحيلولة دون استخدام الإرهابيين للطائرات .وأعطيت قيادة هذا البرناج إلى
وزارة النقل .

حماية البنية التحتية الحساسة ومنظومات التشفير :وُصفت تفاصيل هذا البرنامج
ضمن القرار الرئاسي بهدف خسن تنفيذ أعمال الهيئة التى يرأسها مارش ة3ا/ة
والمختصة بحماية البنية التحتية الحساسة .أستدت قيادة هذا البرنامج إلى وزارة
العدل (مكتب التحقيقات الفدرالي) ولما كانت معظم شبكات الكومبيوتر يملكها

القطاع الخاص» فإن وزارة التجارة تتولئ القيادة أيضاً إلى جانب وزارة العدل.
استمرار الحكومة :هدف هذا البرنامج ضمان اسْتمرار الرئيس والحكومة
الفدرالية ووجودهم

بعد أي محاولة للقضاء

على

الحكم.

أو أثناء تلك

المحاولة .وق
تد و
فُص
افتصيل هذا البرنامج في وثيقة صُنّْفَتَ تحت أقصى
درحجات

السريّة فى القرار الرئاسي .7-0]0]21
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2

8

للقصدى ليد ازعالى الجابى داخل الولايات المتحدة :ومع أنْ مكتب
التحقيقات الفدرالي يعتمد عدم وجود خلايا سرية داخل الولايات المتحدة» غير
أنا وضعنا

برنامجا ب

الي بام وجود

ل

الخلاياء.

وإلن وعجاات6

شيجبا

ال
وبح
اثلعن
عها
ثور عليها .وأسندت قيادة هذا البرنامج إولزئارة العدل (مكتب
التحقيقات سادمع أدوار هدك

البجخاروحاولو]ا
فى هذا البرنامج

تضطلع

بها وزأ رةة

مدبيين  .كما دعر صت

بعض

المهمات

|لحى

الخزانه

وإدارة

الهجرة.

بقادانا  3جماتهم  .الذلك احليكيا
تتولاها

١قوة

||لحماأيبه)

و«الأمن

الديلوماسي» إضافة إلى الاهتمام بسلامة الأمريكيين وراحتهم خارج البلاد .

وتتولئ هذه المسؤولية وزارتا الخارجية والدفاع .
واسييةق

هله

الجهود

لا بل ص

تشكيل

أربع لحان

نعلم كيار الجذور ب

أو مديرين

مسن

مرتبة متوسطة يُنتدبون من مختلف الوزارات .أمَا المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة
الإرهاب فسوف تستمر في عملها وسوف تشرف على البرامج من 3 1؛ والبرامج 6-9
والبرنامج رفم 0

وسوف

يشرف علي البرنامج رفم  1مجموعه

حديلهة

ممم امجموعه

التنسيق الخاصة بالبنية التحتية الحساسة » .وتتولئن مجموعة «أسلحة الدمار الشامل
والاستعداد» الإشراف غلئْ البرنامجين  .6 :5وأمًا المجموعة الحالية المسؤولة عن
استمرار الحكومة ظظ

مسؤولية 0

على البرنامج رقم .6

واأحداك جمعصدة عقية باسم «اللممننسسءمق الوطني العام) د 05اللجان الأربع

المذكورة .وتكون هذه اللجان الأربع مسؤولة أمام «الجنة كبارالمسؤولين ».وفي الوفت

نفسه يكون هذا المنسّق العام عضوا فى لجنة كبار المسؤولين وعضوا فايلمجلس
الوزاري» يساعده في عمله اثنان من كبار المديرين في هيئة مجلس الأمد القومي».

ومظنفي
بالإضافة إلى عمدد

هذا المجلس  .ورأت معظم الوزارات والوكالات في هذا

المتصب :كما كان متوقعاء شكلا جديا مخ اقككال سيط  8الريت الامش

ولم يتقدم

أحد بشكرة أفضل لاسيما أن ||لوكالات جميعا لات غب يرؤية هنذه| :ا
بوزارة واحدة فقط .وفى سنة  7991لم نلق تأييدا من أحد لاستحداث وكالة جديدة لما
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لهذه الخطوة من أثرسلبي قديؤدي إلى التمرق والتفكك» وبذلك يتحول اهتمام الجميع
من قضية الإرهاب القادم من الخارج إلى البيروقراطية داخل الحكومة .
مل
عحو
لا ن
اضين
وم

بالقرار الرئاسي رقم ا» فبعد وضع حدود واضحة لسلطة

المُنسّق الوطني العام بناء على طلب مختلف الوكالات والوزارات .وخلافاً لماهو حال
«قيصر مكافحة المخدرات» الذي يسيطر علئ ميزانية تقدر ببضع مئات َو يسن

ية.
ارةنعلئ
زباش
ية م
مسلط
ااملأي
الدولارات؛ للمليكمننسّق الع
يس.
لنية
ئلئ
ايزا
ر ع
هاوقتراح الم

تاطيع فعله
ويكسل م

لدىئ قيصر مكافحة المخدرات هيئة من مئات

الموظفين» بيتما لايزيد عددموظفي المنسّق العام عن اثنىعشر .وأخيراً لابدمن القول

إن المُتَسّق الوطني العام هو مجرد موظف في البيت الأبيض» والدليل على ذلك النص
الواردفي القرارالرئاسي الذيينصعلئ أنهلايستطيع أن يصدر أمراإًلى عناصر جهاز

حيات
تطبيق النظام والقانون أو إلى الجنود أو الجواسيس ليفعلوا شيئاً» فصهذلهامن
الوكالات التي يتبعون لها .أي إنهليس قَيْصراً حقاً .وبعد مقارنة معالأوضاع السابقة فإِن
رنااء
وحسي
تُعتب
طر ت
إحداث منصب المنسق الوطني العا
وم ي

فهو المنسقى العام للأمن

وحماية البنية التحتية ومكافحة الإرهاب  .وبهذا اللقب الطويل أصبح هذا المنصب فيلغة

الإعلام اقيصر محاربة الإرهاب ».والتحسين أيضاً واضح في هذه البرامجالعشرة التي
وضعناها والتى تحدد المسؤوليات والمسعاسية في الوؤارات والوكالات رغم أن اسم
«قيصر محارية الإرهاب» قد يبدو مضلّلاً .والواقع أن ما أصرّت عليه الوزارات ورضي به

الرئيس هو وجود منسق عام أو «قيصر» ولكن دون هيئة موظفين أو ميزانية أو صلاحية
يّات .فإنَ ليبذلك مظهر المسؤول عن مكافحة الإرهاب ولكني لاأملك
صلنععمقرلار
الأدوات أو الصلاحية للقيام بهذا العمل .

وهكذاء وبعد أن رضي الجميع وتحمّقت مطالبهم رُفِعت مشاريع القرارات التي
كانت تحمل في مسوداتها رموز كاولا و »2وصارت القرارات الرئاسية ذوات الأرقام 26
به الافتتاحي أمام
طسافي
خرئي
 3و 76التي صدرت بعد بضعة أسابيع  .وقد أعلنها ال
الأكاديمية البحرية سنة  .8991كان القرار الرئاسي رقم  005 - 2بعنوان «مكافحة

جسياً فقط .وفي وقت لاحق أدُعى
الإرهاب وأمن الوطن» دليلاً علئ أن اخلخاطررلي
بنتقددأ
مزاعليئة الوطن .والحق يُقال إِنْالرئيس كلانتو
حركي
آخرون أَنبْهِدمأقدوا الت

422
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التو كيهو بالعبارة الثالية :ابسيب تقو فنأ السك ى

أكانوا دولا أم حماعات

إرهابية

.

سوف

يهاجموننا

وفق

فإن الأعداء المحتمليخ ) سمو اء

أكثرالاوتمالات

بطرق

وأساليب

غير تقليدية ٠ . . فيستخلون مواطن الضغعف ٠ . . ضد المدذنيين).

ر
ه-
شنة
إن صدور القرار  0-0256قد تزامن في مرحلة من الس

حزيران  /يونيو -

حين تبدأ الوزارات بتحضير برامجها المقترحة لترفعها إلئ البيت الأبيض حيث تتم
مراجعتها ودراستها لتَتَرّجِفي نهاية السنة بقرار رئاسي  .ثتمعلناهلذقهرارات في شهر
كانون الثاني  /يناير أو شباط  /فبرايرء حين تبدأ رحلتها الثانية عبر الكوذكرس ت...
ثمائية أو ششعة أكتهر  .وعذا يبه فترش حمل معراصالكين عندد المرأة :تستمران نحو سته

ترا
عار شه
خللآوآن عن احممالات الإجهاض .
ا تمويل لبرامج لعن
وإن مَتَحني القرار  006 - 20شيئا فهوودعوة للحصول عل ل
ومكافحه

ارهاب

واتداأت العمل .

شمع حلول شهر كانون الثاني  /يناير من سئة »٠ 8991

كان مُقَوّراً أن يطلب الرئيس من الكونكرس مبلغ عشرة مليارات دولار من أجل مكافحة
الإرهاب؛ والأمن.

تبقصيصض

وَلْمهونهداسس

للحصول  -ب-
إن
ستعدول

الذهارلخامل .و

سلسلة مزن أيالأفكار , 5ك 1093 ])30/تستمر للسبوعاً واحداًء يذهف التربئسينس

عتيللاهاقة باوالحدأةوملنويات الواردة
في كليوم من هذه الأياه إلئ أحد المواقع ال
مؤش
 0خطابا لخر

ل

وأبلخنا أ؛ن اليوهالثالث سوف يُخصّص وب
وثلانون

شاغة

لتقيثة

المكان

ودعوهة

المشاركين

عبر

يبس  .وابتدأهذا

مكافحة الإرهاب  .ركاناعابننا بسك
للحضور

ونقل تجهيزات

والصوورة؛ ووضع مسودة الخطاب النوي سيلقيه الرقييس .كان هذا المطلب
أمرا عاديا

 5الرئِيسق كلتعون 8

ولاق موظفي اليس

ايفن

ينهضولن

الصوت

غير المعقول

بمسؤ ولياتهم أمام

التحديات؛ فقّد استمر هذا الوضع طيلة ثماني سنوات لولاية الرئيس كلنتون.

اتصلنا بالأكاديمية الوطنية للعلوم التي تبعد نحو أربعة تقاطعات عن البيت الأبيض؛:
وفيا قاغة اللسحاضرات ويمكن أن ستوعي ددا كافيا من العلماء فى هذا الاجتماع .
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فالفكرة الرئيسية التي يرتكز حولها ال
انق
ساشْتهيخدام العلم والتكنولوجيا لرفع المستوى
الأمنى في بلادنا .وطلبنا وضع لافتة كبيرة تحمل هذاالشعار علئ الجدار خلف الرئيس .
وبدأ موظفو المكتب يدعون أش
اخالصاً
حكمنومة ومن خار
إجها
س مم
هن كا
انتملهم
ات
مفبيادرات لمكافحة الإرهاب وحماية الوطن والاستعداد فى وجه أسلحة الدمار الشامل

وأمنفضاء سايبر  60:د.عوناهم لسماع خطاب الرئيس ولتقديم عرض توضيحي في
الأقلارمية :وطلبت حضور فوج الإطفاء في أرلنكتون ولرجيكياالوالح
مضاز
رت
كلك
بة
الخاصة بإزالة آثار التلوث» ح
تيسثتطيع هذه المركبة درك #مميلميانالأقركامر
الذين يتعرّضون لهجوم بالسلاح الكيماوي .فقد كانت وجهة نظري أن يُخَصّص لكل
مدينة كبرى في الولايات المتحدة مركبة مثل هذه .وقد أدرجت ذلك في مسودّة خطاب
الرئيس» لجكارعتنيت:وينو ظلبت سينافها قاقلة إن المدينة نفسها هي التيتق رر ماذا تفعل

بمساعدة تقدمها الحكومة الفدرالية للاستعداد في وجه انية الدمار الشامل .إن مثلهذا
الأسلوب يعكس الصراع المستمر علئ الأولويات حتى يومناهذا ونستبب غندر مليآرانة
اندزلواف مع سوال شين لاه الوطن» حايلث ت
إقدومارات المحلية بشراء أشياء لا
تلزمها وتهمل شراء التجهيزات الضرورية .

لمتكنتلك المرة الأولين آلتياختلف فيهابالرأي معجَانِيتَ رينوء وزيرةالعدل.
ققد سبق أن اختلفنا فى ظويقة ضرف الأموال إلى المدن للإستعداد لكراوف تاتجة عء
ضا ه
إذي ي
رهمه
مواد كيساوية أو  05أوإشعاعية .فال
اوء

(أصعات المصالح».

وهذا يعنى كما علمت فيما بعد السلطات المحلية وليس المواطنين العاديين .أمّاأنافقد

كانيساورني قلقمنأَنْالسلطات المحليةلاتعرفماذاتشتري» وربماتجدمبرراًيسوم
شراء شيء ليسلهصلة بالدفاع ضد سلاح كيماوي أو بيولوجي  .كانيهمني أن نقوم

بوضع خطط لمناطق واسعة تمتدإلئماهوأوسعمن المدينة ذاتها .أرلنكتون؛ مشلا
لديها أولمرك لإزالةالثلوثمتمركزة علىبعدثلاثةأميالفقطمنالبيتالأبيض  .فهل
نتجاهل هذه الحقيقة ونشترى مركبة أخر لواشنطن العاصمة قبل أن تحصل كليقلاند

على أول مركبة لهامنهذا النوع؟ كنت أريدأن أحصل على تعهّد باستعمال أموال
الميزانية الاتحادية لكي نُجبر المدن وا
الضو
لاح
تيععل
اىون

لو
مضع
وخ
حططدة

في

مواجهة الكوارث مثلما فعلنا حين شكلنا فرقاًطبية للمدن الكبرئ مؤلفة منأطباء وهيئة

موقفها .وميد

ارق

فى

ييه

ا

يا

فلهاذا

ك
تتتراجع عن

موقفها؟

حين جاء موعد اليوم المُخصّص لهذه الفكرة ذهبت إلى المكتب البيضوي في
محاولة لتقذيم «إيجازمُسْبّقَ) لترنيش .-قفيكلمتاسبة عامةتُدرجة على عندول عمل
الرئيس توجد فسحة قدرها عشر دقائق فقط تَخْصّص للإيجاز المُسبق .أي يقوم واحد من

هيئةالموظفين بشرح المناسبة للرئيس وتقديم المعلومات اللازمة عن الموضوع المطروح
للمناقشة ويقدم الرأي له عما سيفعل  .ومع أن الجميع يعلمون جيداً أن كلنتون ليس

بحاجة لمثل هذا الإيجاز المسنق .ولا يقبلبهفي أي مناسبة منالمناسبات» غير أن
مذحانز  .وفي جميع الأحوال كان يحدث واحدمنأمرين .إماأن
الجدول النخمر عالهل ه
تسل المرزة خارج المكتب البيضوي طويلا إلئ أن يدعوا للدخول» أو يدخل فيناقش

الركسن موضوعا لاعيلة لهبالمتامية» وهنا ماسدق سعن شين تهيت إليه' .كقينت أن
لام
إعفي
ارئليسي
يناقش موضوع الأنّهام الموجّه إليه بالتقصير والذي بات الموضوع ال
نطن
اةشفي
وخاص
وفي الأحاديث ال

.

كه كار أن يتاقئن بعشى المشكلات القن تراجهها إحدائ قريباتة وكانة ووه
عن إدارة مشروع سكني عام في ولاية أركنسو.

وواصلنا حديثنا في هذا الموضوع

ونحن

ساًينحاورة التى أقلته فى موكب تتعالن منه أصوات الصافرات وهو يشق طريقه
لمع
اير
نس
عبر شارع / 7006608إ . 8805جلست

إلى جانبه في السيارة وبيدي دفتر وبعض الشرائح

الضوئية التى قد يحتاجها للإجابة عن سؤال غير متوقع عن مشروع الميزانية البالغة عشرة

بليارات دولار ,رسي وضل الموكب إلون عرآب الأقاديمية أدرلة الرقيس اعفماصض
الواضح في الحديث  0الموضوع الذى نحن بصلهه  .فقد تغيّر مزاجه من ذاك الفتئى
الريغفي النسث

عذب

السصعشير إلئ رئيس

العاكد الذي تفلك

البو نك تحليلية».

هذه

الازدواجية فى المزاجالتيقَتَنَتوأَفْرَعَت العاملين اللصيقين به في البيت الأبيض في آن

صعداً.

وقال وهو يحاول تهدئة روعي وخشيتي من أن يظن المناسبة للحديتك عن الرغاية

70702
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الصحية « :لقد قرأت الخطاب .وإني أرى المسألة كلها تشبه لعبة السهام والدروع. .

أمواب النيبياق« : 2وما تللف؟»

فقال« :أجل .أتدري  يخترع شخص ما قوسا وسهاما ويمضي بهما فترة من الزمن

حتئ يخترع آخر درعاً يصد كل تلك السهام  .شخص يبني سورا عالياً حول مدينة وعدو

فلعورلد.
يخترع المنجنيق ليهدم ذلك السور .هجوم ودفاع» فع

والآن لدينا سلاح

هجومي جديد يواجهنا ونحن بحاجة لسلاح دفاعي جديد .هتلرى كلامي هذا
صحيحا؟ )

قلتإن تذك واحدة من الطرق التيننظر بهاإلئ المسألة .وثخملنا الأكاديمية
لنجد قاعةالمساض رات قد امعلذات بالتحضور يتظرون قدرها .ووينماً نحن تنكل القزاعة

رت جياز العداء الى أحيله ونقل إلي الرسالة التالية« :رجال شرطة واشنطن قادمون
يجرون مركبة إزالة التلوك من أرلتكتوة ».ووصلت :هذه المركبة التى أعتيرها أفضل
نموذج للعرض والتوضيح وتوقّفت في منطقة أمررجال المع السري إخلاءها من
السساواته .وَنُكُنَسة ندل بينم الغريقينفء إذلا يمكن أن يوجد مُنّسع من الوقت لإقامة

مناسبات مثل هذه دون الخطامن

ميحقااعةضرات»
لف
اول
صف الأ
ل في
استٌ
جل
فلتكرة
لت
اال
إعادة كتابة الخطاب خل

واسطلص اتوي الترية يحاول

التيوجكان فيهاالخطياء يلقون كلماتهم ٠ قيرأت سعييم

سنخة التي
لابن م
بدأ إلقاء خطابه استعمل النص الذي كتبناه له.وأخذت أنَتَبَع االخط
اننه
كم
متقل
ل لركنئيس تابعكلامه .ان
انص
بيدي .ولاحظت أنه وصل إلئ نهاية ال
خلف المنصة ووقف أمامها متكاً.عليها ونظر إليّوهو يبتسم  .وأحسست بقلبي يسقط من
بين ضلوعي  .فقد رأيناه يفعل ذلك سابقاً .وكنا تلبرك هاذا يعني ذلك :سوف يستطرد في
كلامهويتحدث بأسلوب قد يورّطناجميعاًببعض المتاعب؛ ألبوبسا كيزن #تللامه هذا

الجزء الأفضل فى خطابه» وربما الاثنين معا
وقال:

(إِنْمانراه اليوم .وكما يعرفه أى رجل عسكرى

تاريخه إلى فجر التاريخ

. . .

سلاح

هجومي يتم تطويره.

وسلاح

بين الحضوزء
دفاعي

يعود فى

يستغرق تطويره
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في مواجهة جميع الأعداء

زهننا طوياة  ». .. .وت
حدث عن القوسوالسهام والحصون والقلاع والخنادق التيتحيط
بها ..م تحدّث عنالاختل
اف بين الأمس واليوم وكيف تغيّرت الأمور وابسبب السرءة

االتلييتتم
غفييها
ير" والتطور التكنولوجي» يجري تطوير تكنولوجيات هجومية جديدة:

ب
ينمالاتتوفرالدفاعات لدينابعد ..وقالالرئيس إنهحاول جاهداً أن يبهالأمّةإلى أخطار
الإرهاب دون أن يجعلهم يفزعون أو يدب ال
نخو
ففوفي
سهم من منظر ير
فونه
ي فليم
سينمائي فيعتقدون أن مُنفاًكهذا سوف يحدث فى اليوم التالي .وق
االلإن
إانو
راجه
هاب
اب

أساليب يمكن
الحديث عنهاوأساليب لايمكنمناقشتها» وإنا بحاجة لقدرات دفاعية

جديدة و
ليس أحد سوى العلماء والمهندسين .مثل أولئك المجتمعين هنا٠ء يستطيع أن
يصن
عويكونتلك الدفاعات التينريدها .ثمناشدالحضورأنيستخدمواالأموالالتي
فل أملصة مالو

اد

وضجت القاعة بالتصفيق

وبين توفيرسيلالدفاءالجديدة .

الحاد .ونزل الرئيس كلنتون عن المنصة ودخل بين

الججاعير الموطارن بي الاح يصافحهم ويشكر لهم شعورهم .وحين وصل ا لدي
إليه رضن فى أذ ! «مَل أعجبتك تلك الخاتمة؟»

لقد حدد المشكلة الجديدة ويحاول فرض مبادرة جديدة كبرى للتعاطي معها في

وقت تشتد فيهالدعوة إلى ضغط النفقات .وانطلقنا منوضع لا نملك فيه القدرة المحليّة
للتعاطي معآثارالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل ونتائجهما إلى وضع صرنا فيهنرصد
الأغتمادات للتدريب والتجهيزات اللازمة لإدارات الصحة العامة والمستشفيات وأفواج
الإطفاء ووحدات خدمات الطوارئ .وفدأةا نشتري الأدوية التخصصية واللقاحات

بم
افى
علها
ونكر

ريّمةنتشرةفي جميع أنحاءالبلاد»؛ ونسعئ للحصول علئ مزيد من

إنتاجها عند أَوّل طلب  .وحتكشظت

الأمرال للليث والتطوير لتكتولورسجيابت معطورة عديد:

لعمليات الكشف والتحري والتشخيص وإزالة التلوث إضافة إلى تطوير أدوية جديدة.
وتم وضع خطة لزيادة الاعتمادات الفخضهية للوزارات من أجل مكافحة

الارهابس .إضافة إلى خطط هدفها إحداث وكالات جديدة ورصد الأموال لها لحماية

شيكات فضاء ( 85الأنصرنت) 795 .الخطاب الذي ألقاه الرئيس قدمنا إيجازات للفريق
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وضر.ن.

الصحفي في اليبيت الأبيض عن هذه المبادرات :وشارك فى هله الإيجازات المذدعى العام

جانيت رينوء ووزيرة الصحة والخدمات الإنسانية» وأنا .وأدركتٌ أَنْنا حَمَّقَنا أختراقاً فى

المفاهيم حين سمعثٌ وزيرة الصحة دونا شالالا تبدأ حديثها بقولها« :لقد أضبَّحت وزارة
الصحة الان جزء| مهمأ أل الحرب علل الإرهاب

» وفيما بعد انضمت وزيرةالصحة إليّ

وإلئ وزير الدفاع بل كوهين فى ساسلة لماءات تلفي نيةضمن بنرامج  60110810تحدثنا
في حلفة بعنوان «الحرب الميولو جيه  13/1010عن ضرورة حماية الوطن من إرهابيين قد

يملكون قبن دمار شامل .
وعدت

دورات

في جميع
-

أنحاء الما 5د.

نيف
١

دورات
-

متصمسن

تماد ج
0

تحاكي

الوادم

وتعرض داخل الغرف» .ومنها تمرينات ميدانية تقوم فيها الوحدات بالانتشار .وفي أخحد
هذه التمارين شارك مئات من عناصر مكتب التحقيقات

الفدرالىووزارة

الطاقة ووزارة

الدفاع  .حيث أقاموا معسكراً بالقرب من مدينة نورفولك 6ا:)0هام فور تلقيهم تقارير
استخباراتية غير حقيقية كجزء من تمارين محاكاة تفيد أن إحدى الخلايا تحاول الدخول.
بسلاح نووي !لج مشر أسطول تايمللبهرية: .شاركنا فحن أعضاء المجموعة الأمتية
عفديد
الخاصة بمكافحة الإرهاب في هذا التمرين وقمنا بأدوارنا الحلقحيققييقةية كماكنانفعل

املندورات التي عُقدت حول طاولة اجتماعات في واقشسنط . :غير أَنَّالوجدات العناملة
جلرى اقرب
افلىتدريب الميداني تقوم فعلاً بمهاجمة الأهداف .وفي هذا التمرينأاا
مدينة نورفولك» قام رجال البحرية  1455بمهاجمة زورق يفترض أنهسفيئة إرهابيين بينما

قام فريق إنقاذ الرهائن التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي باقتحام منزل يُفترض أن الخلية
السدرية اشتي :اليه وقام فريق مختص بالأسلحة

اقفر

النووية بِنَرْع فتيل السلاح النووي

 3الخلية تملكه .بينما مثل موظفون من وزارات مختلفة دور المراسلين

الصحفيين الذين يمطرون المسؤولين بأستلتهم خلال مؤتمر صحفي مُمتّرّض .
وكجزء من تصريحات انايولين 510م3مام قد ضنت امسق الوطني العام 55

أخرجمندائرةالظل التي غُلَفَتعملي الاستخباراتي والأمني وصِرْتألتقيمعالإعلام
وأدعئ للإذلاء بمعلومات أمامأعضاء الكونكرس  .وبدأت الصحافة العالمية تنشر تقاريرها
عن هذاالقيصر الجديد في أمريكاالمسؤولعن مكافحة الإرهاب فنتج عنذلك نوع من

الأعساء بشخصي ماقدت أريدّه وماكدت لعشا  .:ففى صبيحة يوم من أيامسنة9991

وسشلييت في ك
كتتنبي
س والحسست ألهقمةشيعا غيرطبيعى .لاحظت ذلك في طريقة التحية التى

ألقاها عل > ساك رومتسوا 37

 [02رئيس خفر السواحل المعروف بمرحهء

ولاحظت ذلكمن نظرةبيرلي راوندتري التي عملت مساعدة ليمنذ أكثر من عشر
مكوانت إلية وأنا أمر أمام مكتبها .

وماأن جَلْسَتٌ إلينطاولتي والكومبيوئر حتى ذكلت

عَلَيلّيزا كُوردذون هاكرتي ووعلى محياها تعبيريقول لي (إِنّهذا الأمر خطير حقاً(.
وباعراض نسة الها « :هل

تقول إن 5

عَمتتحدث .
أَدْرِ
البرقية؟2لم

هرأن

وأعطتني البرقية التي

القَادة العرب اتصل في الليلة الساببقَةةَ بالقنصل الأمريكي العام قائللا إن لديه

لعفلىور.
ايه
معلومات هامة ومستعجلة يريد إبلاغها له» ويدعو القنصل للقدوم إل
دداف
هتعهّ
تقد
سادن
ان ل
بمة ب
مطولة ككثيثيرةالتفاصيل  :تقول إِنْ أسا

دك كلارك» «القيصر

الأمريكي لمكافحة الإرهاب ».أي أَنّىسوف أقتل فى واشنطن .
قلت لها« :هذه طريقة مُمْبَعَة يبدأ بها المرء يومة 5 +.ق أسلويى فى غنذ] التجبواب
الضحك
يثير
لم تجدفي هذاالخبرما
نليز
لا يخلو من المزاح» لك
«انظرى يا ليز.

بحن

00

» وتابحة

قاو

كثيرا من هذه التفاهات كليو :
م ولعل هذا التقوير واحد

منهأ ) .
شاو

اب وسرر

الغخضب يتطاير من عينيهاء

وشاليك بحم لك منخعض

« :وإن لم

يكا .كذلك؟»

أجيثيا« :سدك وقما قال السيد سيوك إلن الكابع :كبرك [قى القكّة المشهررة] إذا
مِثّ فسوف يَتَقَدُم كل مِنّارتبة في التسلسل 2.وتابعت قراءتي للتقرير فقد تضمّن أشياء
لم يعجبها جوابي.

وقالت:

«آلا تفهم معنئ هلا الكلام يا دِك .إن اسامة بوي

فتلك..؛

فقلتٌ١ :لاأستغرب ذلكء فأنا أسعو' لِقَثْلِهِ ».وغادرَت عُرفتى تمشي إلئن الباب
بخطل تدل غليل غضب
وكذلك كان؛.خال ساندي

شديد .لم تكن تريد لهذا الأمرأن يمرٌهكذا دون عملٍما.
تيركر الذي

أفئعته بعدلأي أنيَتْخِذ لنفسه حماية من

رجال

بدءُ برنامج حماية الوطن
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الخليعة السرية أريماوأعشرين ساعةفي اليوم .وقبلأن ينتهي اليومومع الرئيس بناءعلى
طلب بيركر علىمذكرة تقضي أن أكونتحت

الحماية» وهذامايجعام ى ,أهلاً لحراسة

وجاك الأمن السرك ..زاتصيلك يعتير دياز الأمن وقلي اله #الظ  :إنتَتشْام تسميارة
كاديلاك مقاومة للرضياعي ريعرافقة سار ات سبربان 15

في المقدمة والخلف

يجعليالع
سثويررعل
ايً .ألا توجد طريقة أخرئ غيرها؟)
ثم سألني بعد بضع لحظات وهو يحاول إقناعي « :هل أنت عا
لى امعداد لآق لكوع

فقا

ياو

قله أبعدهم .فوافقت ( .

أن أكونهدفاً يعني أن الأمريبدو وكأن شيئاًل يمَتَغْيّرَهِأي لايكون ليحماية .أَمَا
واقع الأمرء فإِن عناصر الحراسة ستنتشر في الحي الذي أسكنه؛ وفي الطرقات التي أمر
بها .وسصيع سياركي مخ بعك سياررات 9

على .

تمل علاباضةه ويبحث

رجالها عمن يبيحث

وستوضع أقفالجديدة علىبابمنزلي وتُرَكُب أجهزةإنذار وأضواء خارجية.

وعليّ أن أذهب إلىمعهد خاص بجهاز الأمن السريلأنَعُلّم كيف أقود سيارتي هرباً من

هاا
 58152 61105وقد أفزعهذ
سماوة ا حقن »ي ؛ وأتعلمكيفأستعملم.انعا را 7

اليو حامالةً نحت معطفهسلاحاً.إنمفاي بادئالأمرفقط:
اء
شيلة
عت ل
ل ذا
لرجت
وخ

٠ في مقهى في أحد شوارع حيآدامز موركّان 5013084

أاد أن يرئ واشنطن على حقيقتها.
مدع 01:بواشنطن بصحبة أحد الوزراء العرب الذي ر

وبعد مضي وقت لميكن يشعر فيهبالاطمثنان سألني  :ألا تُوَكْرتلك أجهدة الأمن حماية

وحرسا مرافقيك؟»

ورده معي .فحاولت
جلخط
ول
لرضة
لم يخطر ببالي أن باعث سؤاله ظنّهأنهع
ضىيف :وذلك الرجل الجالس عرد
لفرعل
اواق
ظمائنه وقلت« :أترئ ذلك المتسؤل ال
البار؟ إنهما

يحرساننا .ل»كن صديقي

العربي لم يصدفق»؛ حتى جاءت بعد انتهاءء العشاء

سيارة ليستقلهاء فاغْتْرَضْت سبيلها سيارة سُبربان !:010إدادانا ظهرت فجأة وفي داخلها ستة
شاون ويلابشون:
هل
ياضر
عن

وانقضت أسابيع كنانقوم خلالها بالبحث والتحقيق والمراقبة» استنتجنا منها أن

12

في مواجهة جميع الأعداء

ذلك التهديد الذي استهدفني كاذب وغير حقيقي .وَحُقْفُت إجراءات الأمن عنى؛ ذهب
بعض الع
بناص
عر و
ضبق
هيمء

لككرناهيتي لبن لادن صارت أمراًشخصياً» رغمأَني

كنت ١آمنأ» الى أعيش فى أمريكا .
وبرغم هله الشهرةة التي نلتها رغماً عني» كانلابدَلي من الظهور أمام الصحافة

لأاتحلدّإثرعهناب؛ ولتحقيق الهدف الذي رسكمهلنلنتاون بتوعيةالناس دون

تخويغهم .وتضمنت الحملة التى لابه قيامليزلي شتال اطاج؛ 5لإعاوع | جلدم برنامج
ااستون دقيقة 5عا نط )06 8التلفزيوني بزيارة إلىأحد المواقع السرية التيخبأنافيهاأطنانا
من الأعويظ والعجدتهيوات الطية المتخصّصة استعدادا لأي .هجوم كيماوي أو ببولوجتي فى

منطقة ما وسط المحيط الأطلسي  .وبيئما كات كاميرات محطة  586العلقزيونية تلتقط
الصورء

ع الصناديق ور سويت منه حقنة عضلية ذاتية الاستعمال تحوي مادة

آتروبين 01مه] 3المضادة لغاز الأعصاب» وأوضحت أماء الكاميرا كيف يستطيع الْجْرء أن
يغرز هذه ال
فحقن
خةذفى
ه.

صَألْى شعال إ
كنانت هذه المواد مفيدة» فأجبته إن هذه

الكييات المناد رنة منالأدوية والمعدات قد تنقذحياةألوف الناس لووقع هجوه
استُغمل فيهمثلاًداء الجمرة الخبيثة  .وبعد مُضِيَ ثلاث سنوات» حين تعرضنا لهجوم
حقيقى بداء الجمرة 5الخبيثة أمرنابتوزيع هذه الأدوية .

وفى إحدى حلقات برنامجه المعروف «ستون دقيقة 5عأن 001 !01تح
شدثت
تم
اعل

عن السالعة بي لادان وقلتإِنْتنظيمالقاعدة يسعئ للحصول على أسلحة دمارشامل .

لقد كنداتعلقى مدد ستنوات عَدَّة تقارير استخبازاتية أولبة وتحاليل أجرتها وكالة

الاستخبارات المركزية تقول جميعها إن تنظيم القاعدة يحاول الحصول على أسلحة
كيماوية أونووية ,وعندما طلبنامزيدامنالتفاصيل لميصلناشيء منه .ا فأمام خيبة الأمل
هذه الح
لت أصايفتى نَصَلْت في مطلع سنة  100مع تشارلي ألن معالم عيوطت » الذي

أصبح المدير المساعد للاستخبارات المركزية المسؤول عن االصصيايا وهو منصب شبيه
ك 2المنسق العام لما تفعله جميع وكالات الاستخبارات الأمريكية [المخصول علية
معلومات واتفقنا علئ عقد اجتماع يحضره ممثلون عن جميع هذه الوكالات ممن يعملون

للحصول على معلومات عن تنظيم القاعدة وتحليلهاء وعن أسلحة الدمار الشامل .

واج
متمع
وناقفي
ع

سري بولاية فرجينياء وكان الحضور كبيراً .قَدَمَت كل وكالة ماتعرفه

بده برنامج حماية الوطن
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من معلومات .لكنها كانت في معظمها إشاعات ومعلومات ضبابية» لا شىء مُحَدّد أو
فابل للتصديق .

لالتسد [رهدا

الجمود.

اتثششت

نوم تشارلي| ألن عاى

تقسيم هده

الجماعة

إلى فريقين.

فريق يلعب دور تنظيم القاعدة ويحاول التخطيط للحصول على أسلحة دمار شامل دون
أن تعلم أمريكا بهذا المخطط .وأمامهم ما تبقئ من النهار لإنجاز هذا المخطط ثم يبلغوننا

هب وأما القريق الآمكر قيلصبه دور المهايرات الأمريكية :وطلب هفه أن يفعرض 3
القاعدة تقومفعلا بنشاطات كيماوية ونووية وأنها قد نجحت في إخفائها .وطلب من هذا
الغريق الأمريةهكي أن يستخدم جميعالوسائل والقدرات المتاحة لضبط هذه النشاطات».

ويجب ضبطها سريعا لأن هذا التمرين يفترض بنا أن نعلم بخطة القاعدة لاستعمالها قريب
جد .

وجه تشارلئكلامه إلا هذا الفريق قائلا ( :افترضوا أنْ لديهم أسنلسة بقاضة :و3

قيلء .الأمالسة مخأة جيدا حيرة» لا تستطيعون أن تكتشفوها فماذا ترون؟ وماذا سيقولون أو

يفعلون؟ وما هي المؤشرات؟» وهكذاانه أن إلزام لاير من وكالات متعددة بالعمل

معأ والتفكير المُتباين بالمشكلة قد شَجَع الجميع على بذل كل جهد ممكن .
تعلينا تلاثة هروس عن هذا القعرية ..كان النورس الأباكم أله لا يوجد جهد
استخباراتي أمريكي مسق مع أل تفكير إبداعي عن كيفية ضبط أي سلاح من أسلحة

الدمار الشامل عند القاعدة .وكان الثاني أن إخفاء برنامج كهذا أيسر كثيراً من محاولة
اكتشافه .وكان الثالث أنهيستحيل إثبات عدم صحة الخبر .أيإِنَالمنستطع أن نثبت أو
نبرهن عايئ أن القاعدة لا تملك أسلحة دمار شامل .لكن هذا التمرينقادنا إلى تجديد
قم للنؤلة أخرق ويعمل
الجهد الاستخباراتي .وقد تضمّن هذاالجهد دخول مواطن ين
لحساب وكالة الاستخبارات المركزية  5معسكرات القاعدة في أفغانستان حيث يتم

صنع أسلحة كيماوية كما أفادتنا التقارير .وتمكن هذا العميل من جمع بعض العيّنات»
لكن التحاليل لم تعط نتيجة إيجابية .تحدثت الوكالة المركزية باعتزاز وفخر عن الخطر
الذي تعرّض له هذا العميل في ذهابه إلى ذاك المعسكر( .في مرحلة لاحقة ذهبت جودي
ميللر ععاانا١ة /إعنل من صحيفة نيويورك تاإبمز» وفي إطار سلسلة من المقالاات كانت تعدها

للنشر في الصحيفة علئ مدى أسبوع واحد تتحدث فيها عن تنظيم القاعدة؛ إلئ أفغانستان
ووصلت بسيارتها إل أبواب معسكر للقاعدة معروف باحتوائه على أسلحة كيماوية).

وإدا غدنا إلى التمرين المذكور نجد الفريق الذي لعب دور تنظيم القاعدة قل حدد
ونان لسس

النقكل ميا

ليل الأسلحة .

وبالدالي لي اعرمر السمكالةه

ف زاوا رسعت

الات لمداخل الكهف .وكان ذلك المكان أحيد الأودية في أفغانستان واسمه تورا
بورا . 3101 3108

الفصل الثامن
ممه

اله

لسسسسيلس

للسسهسم

همه

سس

لم

ع سم نت لم

سم ال السسممسمه

في السابع من شهر آب  /أغسطس سنة  8991تعرّضت السفارتان الأمريكيتان في

ناثرايا وكيني ليجوكين متقضلية فيآنامما أسيبية سقتايأقنناز فاينيا برا كبسرة
جداًء أما فكىينيا فقد وفعت مجزرة رهيبة ذهب ضحيتها مئتان وسبعة وخمسون قتيلا

عمدة كان
اظي
لإقنتن
ايل
قيتنلى اأثنمارعيشكرياً .وق
اانل ب
ونحو خمسة آلاف جريح  .وك
ينفذ فتوى دينية صدرت في وقت سابق من سنة  8991تعلن الحرب على الولايات

المتحدة بفعل حربي حقيقي .

والتأم اجتماع للمجموعة :الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب في مؤتمر القيديو الآمن
قف

االساعة اليشافسة احا

وطلبتث مرخ كيل سميبك 55

اعل
شئة
شيت
للشضؤو ن الأفريقية أن تجلدة إيلمىيني .ورأ

عهعالإ ):2مساعذدة الركيسن

التلفزيون أن مقعد وزارة

الخارجية تشغله سوزان رايس م 18مودناك مساعدة وزير الخارجية لشؤون إفريقيه التي

عله قبل تعلية قن اتيت الأبيفي :وقد انضمّت الآن إلى الطاقم النظامي لمكافحة
ذي م
الإرهاب .وه
لنك

انالدرممونظفين المتفانين فى عملهم وصنّاع السياسة
الصنف ال

البارعين .وجلست عن شمالي ليزا كوردُون هاكرتي التي انضمت لتوها إلى فريق عمل
مجلس الأمن القومي قادمة من وزارة الطاقة .فقد جاءت إلى البيت الأبيض لتساعد في
وضع برنامج حماية الوطن وتنفيذه .ويبدوأن أول مهمة لها ستكون عملية إغاثة في
أقريقية.
وقلت «النبدأ الآن .وعلينا أولاآ أَنْ نوع المصابين في مجموعات وفقا لحالات

الإصابة والحاجة إلئ العلاج» وأن نضع تسلسلاً للعمليات .أولاًء الإنقاذ .يجب علينا
يعضاء ولا
حد ب
أوج
لماي
قثاذ» إاذرب
أننرسل فرق إنقاذإلىهناك سريعاً .فوريإقنبح
عاعللىجة الوضع .يوكاالة إدارة الطوارئ» أجيبي!
أعتقد أن الوحدات المحلية قامدرة
من هناك؟ نريد اثنين ».كانت وكالة إدارة الطوارئ قد خَصّصَت المال لبعض إدارات
راء
للين
وعام
الإطفاء المحلية لتزيد عدد ال
جيها
إف

ّري
دتورخاتصتد
صبيِةيَّة ولشراء معدات

خاصة للبحث فأينقاض السبائي فب أسيد أوأموات .وفي ذلك الصباح كان فوج إطفاء

مقاطعة فِيرُفاكس  3135بفُرجينيا أاوسلمتنجاب .وتابعت قولي« :نحن بحاجة إلئ
رحلات جوية نشوم بهاالخرق الطبية ©

التابعة لسلاح ال
جقلرحئ
اجوللن

والعصاييناوإل
رىوا . .فتلكالمستشفيات لاتستطيع معالجة ذلك العددالهائل من
المصابين إِنَّفرقاًطبية لدم سلاح الجو في أورويا على أهبةالأستعداد للتحرك فوراً
إلى أي منطقة وقعت فيهاكوارث لنقل الجرحئ في طائرات إسعاف .
ثأمضافت رايس قائلة« :ويجب علينا أَنّنقدّم المساعدة الطبية إالىلتل
دكول

وتابعت حديثي قائلاً« :وثانياء الأمن  .يا وزارة الدفاع» ماذا لديكم في مكان قريب
مانلحادث يمكن أن يوفر الأمن والمواد اليميجب إرسالها إلئ الموؤقعين .؟ لقد أنشأ
سلاح البحرية فرق خاصّة لمكافحة الإرهاب أطلق عليها تسمية -أأمم غعواع [
-ولمع
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]من 7

وهي وحدات مخ مشاة البجرية مدرّية تدريبا دولا للقيام

بعمليات أمنيةمتخصّصة

في مواقع بالغة الحساسية  .وفل وصضصلت هذه الرسالة إلى #فئيأاة

البحرية ) .

اثالثاً:التحقيق .أعتقد أانّلمك
تتحبقيقات الفدرالى سوف يُرسل فِرَق «استعادة
الأدلّة) إليقّالموقعين فوراً دون تأخيرقبلأن تزال آثار الدمار .وإ
ارس
لالم بحعضققين
لمساعدة الشرطة المحلية ».كان لدى أؤثيل فرق جاهزة فى سحالة استعداد دائم موجودة

في لوس انجلس وميامي ونيويورك وواشنطن .وكانت التجهيزات الخاصة بفريق نيويورك
جا
قهز
اةعفى
دة
الوحدات .

جو
بيه
عغ
يير
دة»

فنييوجرسي  .فانطلقت هذه ال
غوحد
ية ق
ربل
ها

من

ارابعا  :التفسيق ..ليس لدينا ارات
موظفينا 5

بأ وزارة الخارجية»

في تلك البلدان التي نرسل إليها مئات من

هل لستصضيع إرسال فريقين

من

1ع

وفريق 1

هو

افريق دعم للطوارئ الخارجية (61102 770261نا/ 5إ©7اع 81©06م8أ© )08:وهو جماعة من
مندوبى عدة وكالات بقيادة وزارة الخارجية .مهمته الذهاب إلئ دولة لسقية تَعراضية

وى
تلئ
سن ع
مظفي
لهجوم إرهابي وتقديم مو

لمتندريب إلى السفير الأمريكي .
عاالٍ

فمعظم السفارات الأمريكية في الخارج لاتملك عدداًكافياًأو نوعيّة معينة منموظفين
ا.
هحن
دي ن
دالت
صكتلك
بئة
مدربين عالىتعامل معحالة طار

واستجابت الخارجية» التي

لها أيضاً طائرة مجهّزة تجهيزأ مناسباً لاحتياجات عمل فريق  1585جاهزة وعلى استعداد

للتحرك خلال أربع ساعات أو أقل .وأرادت سوؤان رايس أن يشارآة يعض أقراد مكتيها

فهيدين الفريقين لمساعدة هذين السفيرين وإغاثتهما.
«وخامساً :الجسر الجوي .وقد اتفقنا الآن على عدد كافٍمن العناصر والمعدات
ينتي عشر طةائرة من طراز  © - 141أو  5-6وأناأعرفته أذ لدينا طاكرفيكعلأاويع
فا
لأىهبة الاستعداد .لذلك يجب علينا أن نضع أولويات هذهالمهمة ونلغي بعض

ليام الأ  .فإن استطعنا أن نرسل معها طائرة أخرئ لتزويدها بالوقود :فى الجو

فإن هذا يُسَرْع الوصول .ستكون ليزاكوردون هاكرتي المراقب العامللمهمة نيابة عن
الرئيس ».
ة.
بونظر
هيزا
دت ل
شإلىّ

وفي ذهنها أن :تقول الماذا أنا؟»فتابعت حديثي»

وقلت« :وهي التي تقرر الذي يجب فعله أولاً :وتقرر مقدار حاجتناء وإن حدثت
تيي
له
ايزا
مشكلات في تدفق هذه المساعدات إلى إفريقية  .فل

تقرّر القرار المناسب ».

اؤسادسا؛ متخ علبوث اتعداد أخر .ء لآ تسعطيع أن تقعرضن أله اكتقنوا بهذا
الهجوم  .زيط بطر البجماات أطوطل فلتعمل يا سوزان على إغلاق سميع سفاراتنا

فيإفريقية إغلاقاً مؤقتاً .وكذلك جميع السفارات في جميع أنحاء العالم .وإن أَحَسٌ أحد

السفراء أن سفارته مهددة فَليُخلقها دون الرجوع إلى واشنطن .

«وأخيراً :مع
ارف
لة ا
ملج
سهة
ؤولة ورد الفعل .يا وكالة الاستخبارات المركزية»
أرجو الحضور إلى مكتبي في الساعة السابعة والنصف لنستعرض ماوَصَلّنا م أ
نَدلّة.كما
أرجو حضور كبير المسؤولين في كل وكالة ممثلة فى المجموعة اللأبعية الاق

الأرهابب لست وائقاً أنّا تبرق يصيعاً ما سستعكقه الآدلة :ويتيقي أن تقدم الخيارات
للرئيس 2.

ات
ممع
جامل
هلتع
لفيا
اارة
سلقَدرّني أَنَاكتسبنا خبرة ومه
ا
هلقذمن
الوقت نفسه فَلِقٌ أشد الق

الإرهابية» لكني في

العمل .لاقسدتجابت الجهات المسؤولة بنشاط

وحيوية» مثل الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ  40/855ومكتب التحقيقات الفدرالي |86
ووزارة الخارجية» ووكالة الاستخبارات المركزية  »©810ومشاة البحرية وغيرها .لكن
سلاح الجو لم يشترك في هذا النشاط الذي نريده .فالطيّارون يريدون استراحة الملاحين

وكانت الطائرات تتعظطل» وطائرات تزويد الموقتودو غفيّررة .كان أول فريق إنقاد يصل
لامعسلمؤول الإسرائيلي الذييُعَد نظيراً ليفي
اندم
ئيل .فع
رامن
سوم
إهج
إل موقع ال
عملي بالهجوم أرسل .طائرة تحمل فريقاً كبيراً للبحث والإنقاذ» وهذه الطائرة مُخصّصة
لهذه المهمات ومرَّوّدة بالمعدات والتجهيزات اللازمة  85في حالة تشب واستعداد

دامء لامليإعضسلرائيليؤ بنالبعرضوا مساعدتهمء فيينعملموة أثنامتشغلوة بهذا
الوضع .

دنلة
لنألنَام
وعُقِد ذلك الاجتماع المصعّر للمجموعة الأمنية ذاك الصباح وتابيّ
المتوفرة أتنظيم القاعدة اهلومسؤول عن هذين الاعتداءين .كانت وكالة الاستخبارات

المركزية على علم بوجود خلية للقاعدة في كينيا .لكنها ظئْتأن التعاون معالشرطة
الكينية قدانقطع بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية  .ومما زاد فيمتاعبنا تلك التقارير
طنات
طف ع
خكش
متي ت
التي قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية وال

وث
دبير
حك
لمال
ساتقلومق باهعادة .وثمة احت

لاعتداءات أخرئ

رىتنا في ألبانيا» وثمة
هسجوفماعل

دا أروانداء برغم أنَا أقمدرنا بإغلاق هاتين
نفي
كخر
و آ
أجوم
احتمال أيضاً له
السفارتين .وأجرى أعضاء المجموعة الأمنية اتصالاتهم مع دوائرهم على الهواتف
المأمونة منمكتبي هذا حيث يُعقد الاجتماع  .وأغلقت الخارجية سفارتنا في تيرانا عاصمة
ألبانياء ووافقت وزارة الدفاع علىإرسال فريق دعم منمشاة البحرية للانتشار حول
السفارة في تيرانا .وكا

خلية القاعدة .

قنمةاتعاوق :نين اللجكوءة الأمروكية والكر لق الكلباتة الاسقال إقراد

ولمَاكناوائقينمنالنتيجة فقدطلبتٌمنوكالةالاسعقبارات المركرية وهينة
الأركان المشتركة أن يُشَكلا فريقاً ممُشتركا يعمل على وقح -خيارزانتء ليرد علي التاعفةه

وإذا تبيّنلنا عدم وجود صلة للقاعدة بهذه الهجمات سوف نضع خططأ بديلة .لكن أحدا
مالنحاضرين لميَرَضرورة لها.
ففى ذلك اليوم وفي الأيام التى تلته» عُقِدّت عِدَّة اجتماعات مع الرئيسبار
المسؤولين لتنسيق إرسال الفرق إلئ إفريقيةوالاستعدادات الجارية لاستقبال جثث القتل :
واتققبى الالسبوس كلهم اليضر .وانقضت سبعة أيامبعدالاعتداء واجتمع كبارالمسؤولين

ثانية معالرئيس  .رلكتي,قبل أن أضنب إليل.هاناالابتتماجخرآنكتظريرابيد إل ركان
الاسئكبارات المركر نمو عد مصادرها في أفغانستان ي*شير إلئ أن بن لادن وكباق

وهذ
جئج
هنتا
مينين.
لاض
اتعر
أغسطس لاس
مساعديه سيجتمعون يوم  02آب /
امامل تن هذ حول هن السدات ,.ودعي إلئ هذا الاجتماع الذي سيعقد في

أفغانستان مُتَسّقون إرهابيون من خارج أفغانستان .فحين جلسنا جميعاً فيغرفة المجلس
الوزاري مَرّرت سِرًاً هذا التقرير إلى جورج تِنِت الذي جَلْسٌ إلئ جانبي» وكتبت عليه
بخط يدي لعل تشكربما أن أفَكر فيه؟) قرأها وردّها لي وقد كتب ملاحظته الك أن تعتقد

ني كذلك . تَوَصَّلْنا إلىاستنتاج واحدهوأَنَالتقريريفيدأننّم فرصة جيدةللقيام
بقصف انتقامي  .رقرصة كبري للقبل من أسامة بينلادلاوكبار مساعديه إِنْوافق الرئيس

على هذه الضربة في وقت كانت فيه فضيحة مونيكا تغطي الصحف كلها .وفي تلك

اللحظة لميكن أحدفيغرفة المجلس الوزاري يَعْلّم شيئاًعنهذا التقرير سوئتَنِت
وأنا .

نَدّمَت وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي أثناء هذا الاجتماع
قنافع
لم
اانت
دل وشراعك ممقصّلة كدتت أن العملية ك
علدة.

تساداث اتدت أقاقلة  :لاسيديى

الرئيس» إهنذه العملية» كما نقول في مباريات كرة السلة .ضربة مباشرة وعنيفة .لا

يوجدلديناشكفيأَنْهامن فعل القاعدة .ولدينا نحن» كما لدى مكتب التحقيقات» كثير
الاث تمت .وتكلّم عن التقرير الذي أشار إلى
قن
تع
عّث
اتحد
من الشواهد والإثباتات  .؛ و
الاجتماع الذى سوف يعقد في أفغانستان» وشوهدت إيماءات الموافقة من الحاضرين .

لنرفي
أي
ازمي
وكان كبار المسؤولين حا

دلى
صع
ار
إدرة
القائل« :إذا كانت القاعدة قا
2

_

و

.٠ صم

سند

سمه

سم ل

سح

صها
م سم
م سا
جسم

فتوى بإعلان الحرب عليناء فنحن قادرون على فعل الشيء نفسه أو ياك  ,؟ برهم نا
ات
ونذ
نة م
ساعد
نطارد الق

عديدة» لي أ الفرصة السانحة الآن تقعفي مقدمة الأولويات

ناظيم  .وطلب الرئيس منساندي بيركرمستشار الأمن القومي تولي
لئتهذ
للقضاءاعل

التنسيق بين جميع التحركات اللازمة لردعسكري خطط ل مهُؤقناأن يتم في العشرين هن
مة.
يداست
أبع
/غسطسء أي
آب أ

وإذا كانت هناك أقداف أشرق قير قصف :متكاة

اجتماع القاعدة .فإِن وكالة الاستخبارات المركزية هي الى تقديها بالعاوة مع وزارة

نلسرياق .الإمازانت .المسكرية إلىمراضهها وياكستان ينبغي
ادم ا
الدفاع  .وللللل ] ج

اماما منهابطريفة أى بأعخرض.

وطلب كلنتون منساندي بيركر أن يضع خطة شاملة للتعاطي مع القاعدة» حيث
يد» غير أنهيجب علينا القضاء
قال« :إسمعء إِنَّالرَدّ على هجماتهم بعمل انتقامي أجمر
علئن هؤلاء قضاءً مبرما لا تقوم لهم بعده قائمة

بونظي ليلتكلهعبن كويالطاوته التعبفية

ولم يستثن من نظرته الجادة تلك كوهين وبيركر .وقال « :أتفهمون ماأقولهلكم؟»لقدكنا
نتعامل معتنظيم القاعدة كواحدمنتهديدات إرهابية كثيرة» والآن ليأملفي أن نحصل
عليل موافقة الوكالات جميعاً بتدمير تنظيم القاعدة علئ أنه هأدفهمدناف

أمئنا القومي

الرئيسية» بلهو الهدف الأوّلى المستعجل .
كالحة باقسعان تققم العورة لا في التحقيقات :الك تلش جللك الموسمات علخ

تليسدتان
اإ
غقية
ففري
سقارقينااة كانت أجهرة اللأمن الباكسعانية تبحف :حن أقراد قروا فأخ إ
قبل هذه الهجمات أو بعدهاء لكن مساعدتهم هذه بوداي

 +الأخيرة :حيث

تان إلىأفغانستان .ومع أن مديرية المخابرات
سْر
كَب
اةع
يري
صأافرراد القاعدة يتنقلون بح
الباكستانية هي التي تشرف على تدريب حركة طالبان الأفغانية وتجهيزها وتزويدها

بالمعلومات» غير أن هذه المديرية أَدّعَتَ عدم قدرتها علىالتأثير فيتلك الحركة لإغلاق
المعسكرات الإرهابية وتسليمها بن لادن .فلك أى غبرظ عكري ألريكية طلى سانا
لابدوأن تمر في أجواء ياكستان .وإن لم نخبرهم مسبقاً فربما يتصدّون لطائراتنا
وصواريخنا ويُسقِطونها ..وإن نحن أخبرناهم قبل مرورناء فد الثبوم المطابرات

الباكستائية  +كما ين يعشّداء بيه صركة طالياة » وريما اأتاعدة اثفسها .وف أصرية ثأقت
وزير الخارجية ستروب تالبورت  60065 140121عن خشيته مرخ أن يظن الياكستانيود
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الهجوم الأمريكي القادم نحوهم غارة جوية قادمة من الهند .وقد رأئ أيضاً أن باكستان لن
َتَرَدد بمهاجمة الهند حتى قبل أن تتأكد من حقيقة ما يجري» وهذا ما يُنْذِرِ بخطر اندلاع
حرب نووية بين هاتين الدولتين الآسيويتين النوويتين.
ه
هتذكل
كان

الأمور تحدث وتجري مناقشتها وأطبار اقبط هرقرةا 01

ري
ساعت
اظم
مأانقط
.ومث
تتوالئ بل
شلمع

دضبيد
شلغ
الرئيس كنتُ في حا
الةلمنا

لأن

الرئيس لميُبْدٍشيئاًمن التَعَقّلوحُسشْن الذراية رشبكط التسى :رغمعلميالأكيد
لاص
اإخل
حيفي
اة الزوجية كماشنتكلة كثيرمن
ومعرفتي بالتاريخ الرئاسي أَنْ مسألة ال
أسلافه  .بل إن غضبي هذا أزداد جدة عندما وجدتٌ حِفْدَ خصوم كلنتون ليس له حدود.

شييُءصَلداَّقَ .فهؤلاء الأعداء جميعاً لميكونوا يقصدون إيذاء كلنتون شخصياً
فحسب .بل إلحاق الأذىبالبلاد كلها وذلك في جعل فضيحة شخصية للرئيس مسرحا
عاماً وعالمياً فىسبيل غاياتهم السياسية الخاصّة  .وأمام هذاالصراع خشيتٌ أن يكون
توقيت اسعجواب الرئيسن عن هذه النفيسة الذى كُذد فىيوم  91آب  /أغسطين عائقا
اعها
جعدة
اقا
تمفى
يعترض تنفيذنا لضرب ال

.

غيأرَنّهلم يكنكذلك .فقدأوضحلناالرئيسكلنتون ضرورةتقديم أفضل رأي له
ممافيهصالح الأمن القومي دونمااعتبار لمشكلاته الشخصية؛ قال :اقل تصصبيد

جميعكم أن نضرب يوم العشرين من الشهر؟ لاتقدموا ليأي رأي سياسي .ل اك
ونقيت  .همذشهكلتي أنا  .دعوني أعالجها بنفسي» وهذا يعني أنَإاذا وجدنا
ليتع
شاخص
أن غاذاالوقع :مناسب لشيزب المعسكرّات .الأفعاتية :فدوانة يأثر ولللاك رويطل عر أ

تقذ معاد كنقد قد يوضف بأنّه«تحريق الكلبة الذى كنا درك جميعاً أنه سوف يحصل

بالتأكيد.ء حين تتحدث الصحافة والإعلام وأعضاء الكونغرس عن هذا العمل العسكري
وتصفه بأنه محاولة من الرئيس لصرف الانتباه عن الشهادة التى سيدلي بها أثناء التحقيق .
(و«تحريك الكلي أو  5/1 6 80شر عتوان فيلو سينسائي عرض تلك السنة .

ويحكي قصة غير حقيقية عن أزمةاختلقها مستشارون للرئيس معألبانيا أَدّت إلى
شنكلات الداخلية .ومن السخرية أنيُّهم الرئيس كلنتون
لارم ع
اأنظ
مهاجمتها لصرف ال
باتباع استراتيجية «تحريك الكلب» سنة  8991حين تعامل مع تهديد حقيقي .ليس وهمياء
يأتى من تنظيم القاعدة» بينما لم يقل أحد إِنّ حرب بوش على العراق سنة  3002هي

في مواجهة جميع الأعداء

202
استر اتيجية (تحريك الكلب»,

مع أن هذه «الأزمة» كانت مُفْتَعَلَةَ ومع أن مستشار بوس

السياسي كارل روف © !36[ 7005كان يحض أعضاء الحزب الجمهوري على تأييد الحرب
واالتحدث عنها باستمرار») .

أدلى كلنتون بشهادته في السابع عشر من الشهر ثم غادرواشنطن إلى جزيرة مارثاز
فاينيارد 063لإ/01ا 5/2ط] 3/81حيث قَرّر أن يقضي إجازة لبضعة أيام .وفي اليوم التالى

,ن»ا  »0021نائس مستشار الأمرد القومي يحمل إليه الخطط
لوصوله جاءه دون كيريك »ك

النهائية للهجوم على القاعدة وهوفيتلك الجزيرة الصغيرة القريبة منساحل ولاية
مُساتشوستس  .كان كيريك جنرالاً في الجيش وقد خدم مرات عضوا في هيئة مجلس

الأمن القومي كما لعب دوراًبارزاًفي أزمة البوسنة .

حَدَّدّت وكالة الاستخبارات المركزية بالتعاون معهيئةرئاسة الأركان المشتركة عدداً
فبهاء وليس فقط المباني في داخل معسكر القاعدة في
قتىصيج
املنأهداف ال
اع»
لتان
مقد
اانس
جيث
تسيع
أفغ
اح

عضسكرات الأخرئ في أفغانستان
انم
لامبع
وإ

ومنشات في السودان وضع بن لادن استثماراته فيها ..وأوصت الخطط أن يكون القصف
 1حنم كرعافوس
بصواريخ كر وزء وليس بالطائرات التي يقودها طيارون ور

قف ينع عن

نود الأمريكيين أو  2-5ووافق نائب رئيس الأركان
جعض
ل ب
اابة
هاتين الوسيلتين إص
ذنهاب إلئ ياكستان » والتوقف في المطار زاعما
ا[لعل
المكركة عبربرانستود مهغ5ا 5ع0

سلقوا
لتحة
مد ا
لبقائ
اصل
له ططاف قد فريك |لتزود بالوقود وهو قادم من مكان ما .وات
الياكستانية ودعاه لتناول العشاء معه في المطار حيث يناقشان على انفراد موضوع التوتر في

دي
لين
لض م
الاقا
الو

 .حُدد موعد هذا العشاء يوم العشرين من الشهر  .قبل الجنرال

الباكستاني الدعوة لاسيماوأنْالصداقة تجمعهما  .وتقضي الخطة أن تعبر صواريخ كروز
المجال الجوي الياكستاني أثناء تناولهما العشاء» فيوضح والمكوة :لفييقه البافسدائى أنها
سنواريغ أمريكية »ول يعب أن تطلق عليها الثيراة .كما تقضي الخطة أن يغادر رالستون

المطار ويستقل طائرته قبل انتهاء العشاء .

كانت المشكلة حساسية العسكريين الأمريكيين عندما يحاول المدنيون أن يقولوا
لهمكيف ينفذون عملا ماءأو إن سألوهم كيف سينفذون العم .ل فاعتاد هؤلاء
المتكريزن أق قوالرا [المدليين  :فحددوا الفدف» ونحن نجد طريقة التنفيذ  ».ولعل تاريخ
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هذه الحساسية يعود إلئ أيامحرب فييتئام حين كان الرئيس ليتدون جونسون يجلس فى

غرفهاةلحالة ويستعرض الخرائط والصورهء ويستبعد قصف أهداف مَعَيْنَة .وهذه الحساسة

هي التى حجبت عنا معرفة الطريقة التي سَيِسْتَعْملها العسكريون في ملاحقتهم عيديد في
الصومال .إذلو لتمكن هذه الحساسية قائمة بين العسكريين والمدنيين لاستطعنا إبداء

الرأي أن الغارات المتكررة في وضح النهار بالطائرات العمودية وعلى المديئة ليست فكرة
جيدة .وبسببها أيضا لمأستطع أن أشاركفي مناقشات عنالمنصات ابيا
صواريخ كروز  .وبرغم لك كله اتصلت دببعض الأصدقاء في رئاسة الأركان المشتر
لأبلغهم أن القواتالباكستانية قد تكتشف نشاطاًغيرعاديللبحرية الأمريكية قرب

السواحل الباكستانية قبلأن يجلس جورالستون إلئمائدة العشاء ويتناول حساء الكاري .

وقيل ليإِنْ الصواريخ سوف تطلق من غواصة هجومية ومن تحت سطح البحر»ء وقد
نستخدم إحدئ المُدَمّراتء وهذا لا يشكل أمرأ غير عادي فالمدمّرات الأمريكية تشاهد
عادة قرب السواحل الياكستانية .

رتسو فق لتمتجلقيا اناغدد اتوم صلموة عام السبانة حاقل اللتتفينه اللأمريكي
لرين -غير أن عملية كهذه تتطلب كثيراً من
ؤتةوكبا
ماءسلج
لعض
ام أ
محدوداء وه
ان
عدلمن
إاب
الأعمال الكتابية .فل

جازات الصحفية في عدد من
االبإديمن
رئاسي» ول

الوكالات ولا بدمن إعلام الكونكرس» .ولا بدمن كتاب عن السلطات الحربية يُوَجَهإلى
الكونكرس أيضاًولابدمن توضيحات ثُقَدمإلى الأممالمتحدة وثُرْسَلأيضاًإلئ سفاراتنا

فىمختلف أنحاء العالم .ولابد من رفعمستوئ الأمنفي جميع المنشآت الأمريكية في
كن..
ذكثر
ياكستان وغيرهاء وأ
لم

ولإنجاز هذه الأمور كلها قبلالهجوم كنت في حاجة

إلىأعضاء المجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب وبعض موظفيهم كي يُنشئوا هذه
النصوص ويوافقوا عليها .وكات براي أعقباء لجنةكبارالمسؤولين قلقشديد منتسريب
ايرا
أفق
عهؤل
معلومات تفيدأن هجوماً معيّناًعلى وشك أن يق .ع وأخ
لً وا
ضاءاء علئ أن
أقوم بدعوة أعضاءاءلمجموعة الأمنية لاجتماع يُعقد في وقت متأخر من عصر ذلك اليوم
أَبلفُهم عماسيحدث وأن أطلب منهمالبدء بالكتابة» وأن لايغادروا البيت الأبيض حتى

وم
يحف
ل ص
انذهب
يقعالهجوم (أو على الأقل حتئ تكمل دورة الخبر دورتها وت

للطبع ).

التالي

بوا اخلبرهجوم .
رّأن
َعض
سلب
يشُي ا
لم يكن أعضاء المجموعة الأمنيةهمالذينخ<'
لكلواحدمنهمهيئةمنالموظفين تل مثاتالأفراد إنأحصيئاهم جميعاً .وألكقير منهفب
أصدقاء يأتمنونهم علئ أسرار شديدة الحساسية مثل هجوم عسكري وشيك الوقوع  .لذلك

لم يعترض أحدمنهم عندما فاجأتهم في الاجتماع بقولي إن عليهم البقاء في البيت

هم
ّبهمرعن
سعَيْ
أررتَ
الأبيض لفترة املنزمن وعليهم أن يختلقوا أعذاراً تب

ودوائرهم.

وبدأ الجميع عملهم وبخاصة كبار المسؤولين» ومنهم وكيل وزارة الخارجية توم بيكرنك
8

 01الذي شمر عن ساعديه وجلس إلى الكومييوتر وندأ العمل (وهو الذي

ايته العملية اللامعة ثماني مهام للمصادقة علىتثبيت أعضاء مجلس الشيوخ).
شحهدي ف
إترض
غير أن أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية أغ
خلئ
دع
ال أهداف في

السودان فيالخطة الهجومية هذه .فأوضحتٌ له أن الوكالة المركزية ووزارة الدفاع هما
اللتان اختارتا الأمفاف :وأ البينة قيار المسؤولين التى ,لضع بورج ازيته غني.التبيحددت

الأهداف وأَنَالرئيسهوالذيوافقعليها .ومعذلك أحسست أن وكالتهالتي ينتمي إليها
قد الاق عد مايه العملية .وأنه قديُبدئ تَذَمُرّه منالأهداف فيما بعد أمام الصحافة

والكونكرس .
ومع قضي الليل :اعتقذتٌ أن الأهداف باتت موكدة ولن تتغير .لكن الرئيس ما
زال في شَكُمن أمرمنشأة تجارية مَعَيِّنة فى السودان يملكها بن لادن .وفى اللحظة

الأخيرع كوف عذا ا:لوادفلأهن
عداف الأن
حه لي
سن ل
كهق
ربمة
ية

أو مجومية [#اعدة:

وابقلىلعلاىئحة مصنع الشفاء الكيماوي الذي أَكَّدَت الوكالة الامرك
لزية
ق صاِلَ
عّةدة به:
كماأكّدتأنهمُجَمّع فريد فينوعه للأسلحة الكيماوية.
وتبيّن ليفيما بعدأن أصدقائي في رئاسة الأركان المشتركة قدقدموا لىتأكيدات
مخادعة عن خطط سلاح البحرية .كانت المدمّرات الأمريكية ترئِّبِأنساقها فيالطرف
الشمالي من بحر العرب والصواريخ تدور في راجماتها .ولم تكن سفينة مدمرة والجزلة.

ولابْدَأنتكون البحرية الباكستانية قدلاحظت وجودها وأرسلت إشارة تحذيرإلى إسلام
أباد .وتلقّت مديرية المخابرات الباكستانية هذه الإشارة  .ثمانطلقت الرّشْقَة الأول من

الصواريخ وعددها خمسة وسبعون» بعضها أكملدورته حتئ انطلقت الصواريخ الأخرئ

احوحل الباكستانية بسرعة خاطفة بلغت أربعمئة ميلفي الساعةء
وً ن
سميعا
لج
اجهت
وات

حيث يُتوقع أن تصل هدفها في ساعتين إلاقليلا فَنُدَمْر معسكرات القاعدة في أفغانستان.
وفى الوؤفت نفسه أطلقت صواريخ عل من نوع توماهوك  5101330201من البحر

الأجير فى اتجاه مصنع الشفاء ةفي السودان .

واختلفت التقارير عن دقة إصابة صواريخ كروز لمركز قيادة تنظيم القاعدة .ومهما
كانت المعلومات احلتمىلتها هذه التقارير وصحتها فالحقيقة الثابتة هي أن بن لادن لم

فل .والكذاهر أن يعضى حتياظ المخابرات الباكستانية قدلقوامصرعهم فيهذه الغارة؛
ادر
صعض
مت ب
لكر
اد ذ
فق
كخشمير.
م

الإعلامية أن هؤلاء الضباط كانوا افلىمعسكر يدرّبون إرهابيين

والمعروف م لفان انس الياكستانية عدا منالمكاتب فى أنخاءمتفرقة من

ها
رنبفي
حلبا
أفغانستان» وهي تقدم المساعدة اللازمة لحركة طا
لناد
بم
للي
اشما
ال

للسيطرة على الجزء

حيث ليازال التحالف الشمالي ضَامدَ!  .وفي اعتقادي إن المخابرات

الباكستائية لوكانت تريد القبض على بن لادن لفعلت ذلك دون جهد يُذْكر .لكنها لم
ترغب في ذللكى ولم تتعاون معنا لأنها ترىفيتنظيم القاعدة عونا كبيرا لحركة طالبان.
أضف إلئ ذلك أنْ هذه المخابرات كانت ترى في تنظيم القاعدة وتفرعاته مايفيدها في

الضغط على الهند وبخاصّة فكيشمير» بإِلنَّ بعض كبار القادة» ماثللجنرال حميد كول
المدير السابق للمخابرات الياكستانية» يشاطرون بن لادن الرأي في إيديولوجيته المعادية
للغرب .

ظ

لت
تتي
كان رادلفعرلأي العام الأمريكي علئ هذه الضربة الانتقامية خلال الأيامال
وار.
ضماصكن
تم
نكثر
الوجيوم شديد العداء وأ

فقد ذكرت منابر الإعلام» كما تحدث عدد

في أتشآءء الكونكرس» أنَكلنتون قد أقدم علئ هذه الضربة العبيكابة سرف الأغلار
عن فضيحة مونيكا  .وقالواأيضاًإِنْجورجتَِنِترئيس وكالة الاستخبارات المركزية قد
اختلق قصة الاجتماع المذكور لقيادة القاعدة لأنّ بن لادن مازال علئن قيد الحياة؛ وأنّنا

نريدأن يعتقد الجميع أن السودان يصئّع الأسلحة الكيماوية فيمصنع الشفاء بينماهولا

ط للقضاء على الأعشاب الضارّة .وقالوا إِنَ
فهقهي
يفعل ذلك؛» وأَنّ صناعته الكيماوية هذ
وزارة الدفاع قد استخدمت صواريخ باهظة الثمن لتضرب الخيام وأكواخاً حقيرة» وأضافوا
إلىذلككلهقولّهم إِنَكلنتون قدمنع القوات المسلّحة من إرسال الجنود إلىأفغانستان

وأصر علئ استخدام صواريخ كروز بدلا من ذلك» فالقادة الحقيقيون يستعملون فرق
كو ماندوس

فون هده

الأعمال ,

كّبثافييقرتلين وكان محاولة للقضاء
مين إرهابيين سب
جاعولى
هْن
وهكذا وجدنارَد
عمدة صار مَادَّة دسِمَةتلوكها أفواه اليمين المتطرف وجزءاً من حملة
انظي
قدة ت
ليا
ائ ق
عل
بلكل شن كلتهرة ,ونتج عن هذا الموقف صعوبة شديدة في حصولنا على موافقة للقيام

بيجنات أطري قد القاعده :قال ذلك تشاولاتى اللاسقة الأشتاع كبان المسؤولين
رنة
كى ع
فتخل
بال

رصفات
ك بقت
عضةسعنها
مستعا
القبض على بن لادن والا

التدريب .

ولكن الأمر المُحُبط بخاصّة هو ماحدث ذات يوم بعد اجتماع المجلس الوزاري.
توون
ل هي
شال
حير الْفْدَدَ سيق كلنتون بي جانبا وبالجنر

10ا6آ 5داعناكا رئيس الأركان

واء إني
يي ي
هتدر
لن« :أ
بم
قاصة
المشتركة» وقال للجنرال الذي كان قائداً للقوات الخ
عاددة هؤلاء يرتعدون خوفاً أكثر منأي
قعلاأفر
اذيليج
أعتقد أن الشيء الوحيد ال
كظورماندوس الأمريكي .مجنماعة نينجا  !3[010بملابسهم
صاروخ كروز . . .هاولمن
ونامات
لونح م
افز
السوداء» وهم يق

داخل معسكراتهم وفي أيديهم بنادقهم الرشاشة

يمطرونهم بوابل مانلنيران  .سيكون لهذاالعمل أثركبيرجدأوإن لمنقتل قياداتهم ( .
وبدت على وجه شلتون علامات الأنزعاج  .فأوضح للرئيس أنْ المعسكرات هذه بعيدة

جد من أى كان يمكين أن تحط فيهطائزة متروحيلا ويرظم ذلك هقد قاكسنذاالرجل
مير».
أف
لظر
انن
لياد «س
ليب ف
اكر
أذيعهلوئ ضابط عس
ال

في اليوم الذي انطلقت فيه صواريخ كروز إلئ أفغانستان وَقّع الرئيس كلنتون الأمر

التنفيذي .رقع  99031الذي يفرض عقوبات على أسامة بن لادن وتنظيم القاغدة ..ويعد
بضعة شهور انْسَعَتَ هذه العقوبات لتشمل حركة طالبان» حيث لم نجد فارقاً عمليا بين
قيادة هذه الحركة وقيادة القاعدة .وهكذاء بعد صدور هذين الأمرين .انتقل اهتمام

الاستراتيجية الأمريكية في مكافحة الشبكة المالية للقاغدة من المجال الضيّق المُستند إلئ
عملية تطبيق القانون إلى مجال واسع ليشمل إدخال مختلف الأدوات والموارد الأمريكية

في هذا الصراع .

وبيتا فاق علينا أذ نرفع التنسيق والأداء فى مختلف فعاليات الاستخبارات
والدبلوماسية وأجهزة فرض القانون والجهود التنظيمية فىعشرات الدوائر الحكومية
والوكالات والفروع التي سوف تنخرط ففي هذا الصراع  .والمشكلة تكمن ذفي أن معظم

هذه البيروقراطيات لاتعرف أي خبرة في التعامل مع
ا عم
لليا
إترتمو
هيل
اب.
مينهتاعاطئ مع هذا الأمر وفق منظور خاص محدود .وقول إختعام باستراتيجية موحدة.

وكان كثير

بعضها مشغول في معارك سطحية طويلة الأمد ضد مايرونه الأقسام المتناحرة داخل

الحكومة .لكن الرئيس يريد أفعالاً وإجابات محددة» فلابُدِّمن وضعهذه المشكلات
كلها جانبا.
لسك عهبوة ول وكسلر رعاوطاء 11/1 /6/1أحد العاملين معي أن يتولى قيادة جماعة

فرعية تابعة للمجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب تكون مسؤولة عن مراقبة تمويل

الإرهابيين ومكافحتها .كان ول قبل أن يأتى للعمل معنا يعمل في الينتاكزن حيث كان
المساعد الملقى للجعرال شالي#اشفياق رافيلسلهي
أقرةكاق االمشهركة توسرعلة م
استنتجناء ول وأناء أن الدوائر بعامّة ل تاُحْسِن أداءهافيتَتَبّعالشبكات المالية للمجرمين
الدوليين وتفديميرهاء ولم تفعل شيئا في ضبط تمويل الإرهابيين .بإلن واحداً من
انتصاراتنا الهامة والقليلة جدأ في مكافحة تمويل المجرمين حققناه منذ بضع سنين حين
طبّق الرئيس أحكام القانون الخاص بالصلاحيات الاقتصادية الدولية للحالات الطارئة ضد

احتكار (كارتل) المخدرات الشهير المعروف باسم كارتل كالي 1اه© .6وسوف نتخذ هذا

عيمدة .
اتنظ
لهقضد
اطبق
الأسلوب ذاتهوت
ابتدأ ول عَمَلّهبلقاءتممعريك نيو كومب 7 87106/1608أ 61الرئيس الهادئ الفعال

ة
قزعر
اقب
لت

الأرسيدة لاجد التابع لوزارة الخزانة» الذي كاانللدهور الأكبر والأهم

في السهود المبلولة عند كازيل كالي وطليا مما من جسيم العاملين فى أجهر:
لبارا
استخ
الا
نبيق
قتاوتط
ون ووزارة الخارجية الذين يفترض فيهم أن يكونوا على علم
بنشاطات تتعلق بتمويل الإرهابيين أن يقدّموا لهما مايعرفون عن أموال القاعدة.

وجاءني وِلْإلىمكتبي ذات يومقلقاًبعدأن أنهئ جولته الأولئ من اللقاءات
وقال« :هذا أممرعغي
قرول .إِانْلمك
عول
تتحبقيقات الفدرالي يق
ينَ
ل إِ
نا أن نترك الآمر
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في مواجهة جميع الأعداء

لهمء وهم لايريدون أن يقدموا لى معلومات_ .لاأقرؤها فاىلصحف .ووالة
الاستخبارات المركزية تقدملنانتف منمعلومات انيلهالعا
دياعن الدرض
وإنها تجيب على أسئلتنا .لا يوجد تقييم رسمي قطء ولا يوجد فهم جيد للطريقة التي
تصاأ عقاالأمواله سد أت .وبحسب علمي يوجد عدد ضئيل جد من الأشخاص في هذه

اللوكالة المركزية يعرفون شيئاً عن الطريقة التي يحرك بهاهؤلاء الأشرار أموالهم حول
العادم» لكنهم من خارج مركز مكافحة الإرهاب .والانطباع العام الذي تكوّن لدي هناك
هو أن هذاالعمل كلهمضيعة للوقت .فهميقولون ويعيدون إِنّعملية تفجير أو نسف

مبتىلاتحتاج لكثير من المال» وأسامة بنلادن يحصل على كلمايحتاجه من أبيه:..
فلك له العلياك أن تشكل مجموعة خبفيرة مع عنامر يتؤدوتاك بمسعلومات تسب

علئ أسئلتك .استعن بريك وموظفيه وبمن تريد فيوكالة الاستخبارات المركزية ممن
لبد لليهي اقاتدةللك وكن على أتصال مع بقية الوكالات .ولكن لاتجعل أحداًيبطئ

مَمَلْك:.بار الاننقلة لي ابيهد,أنلاأأريدمنكالدقةالكامثة ,يادقالطمس
ظنواأنب

ان يي

وقد حت

عند لقي انام ا

يل (

أن سحت ليفرصة لأثيرهذاالموضوع في اجتماع للوتة كباز

الاين بعد انغضاء

وفيت

لصبير على

ديقي

هذا

.
مع.ول ٠

قَدَم جورج تيت

ملخصاً

لِنَتفف المعلومات هذه وفق رأي الوكاله (إذ قال» إدا روت الناس بعدد كبير جداً من
اد صعيرة » فإنهم لا يلاحظون

انا أن دذللك :وشمقب سكا  5551لأى أمر)  .فشلت :

يا جورج .هذا إيجاز ممتاز» لكنه لا يخبرنا كل شىء عن أموال القاعدة .نر
نيدعأن
رف

مقدار ما لهم ومن أين يحصلون عليها وكيف يحركونها وأين يحتفظون بها ».ولكن قولى
هيذَاللَمقّ صدى طيباً عنده .ولميُعْجب قولي هذا كبار المسؤولين الحاضرين وكذلك
الرئيس الذي سبق له أن أصدر القرار الرئاسي رقم  0-0953سنة  5991والقرار رقم
 0102 - 3في وقت سابق من سنة  8991اللذين يكلفان وكالة الاستخبارات المركزية ©41

وبعد أسابيع قليلة جاءني وكسلر 1©157اعت //ا بشيء كان هو وفريقه يدعونه «النظرية

942

ديليندا سري للغاية

الجديدة للقضية ».وكما يحدث في الدوائر الحكومية في معظم الأحيان» حدث الأمر
ذاته فىهذه الوكالة المركزية .وبعد أن استعرّضّت كل ما لديها من انْتَفِ المعلومات»
هذه أنَضْحَ لها صورة مغايرة تماماً لماكانوا يظنونه من قبل وهو« :مع أن عملا واحدأً

يقومبهالإرهابي قدتكون كلفته ضئيلة غير أن ماتسعى إليهالقاعدة يكلف كثيرا من

المال .ومعأن ثروة بن لادنالشخصية كانت بكل تأكيد سببأفيإنشاءتنظيم القاعدة,
 2ر أَناَلشبكة الماليةلهذاالتنظيم أكبركثيراًمماتحتملهثروة شخص بمفرده .فعوضاً عن

ذلك كنا نبحث عن الية عالمية واسعة الأبعاد لجمع الأموال( .

والواقع أن هذه الآلية لجمع الأموال تضمئت أنشطة شرعية قانونية :وأعمالاً
إجرامية غَ ري مشروعة على حد سواء .وقد أنّضح لنا أن أهم مصدر لتمويل القاعدة في
جهدغنا المتواصل لجمع الأموال هو الجمعيات الخيرية الإسلامية والمنظمات غير
الحكومية .كانالإرهابيون يحوّلون أموالهم من خلالعمليات تهريب قديمة الأسلوب:

لم
انل
خذلك
وك

تحويلات مصرفية عبر ثغرات في النظام المالي العالمي حيث ليس ثمة

شك فيها (وفي كثير من الأحيان تفتقر إلئالتنظيم) وعبر النظام المصرفي الإسلامي
النامي  .وبرغم أن التفاصيل لم تكن واضحة المعالم .غير أَنْهذه «النظرية الجديدة

حيحة لا يرقئ إليها شك .
صدت
للقضية» ب
لفت ول انتباهي إلئ تقارير تتحدذث دون وضوح عن مكاتب «لصرف العملة»,

ودون إعطاء أي تفسير لنوعية العمل الذي تقوم بههذه المكاتب  .وقال لي مبتسماً إنه
وجد شخصاً واحدأ في «شبكة مسؤولة عن الجرائم المالية» في وزارة الخزانة يعرف جيدا

)».
ةرف
ل ص
ماتب
ع «مك
لنيه
اا تع
ماذ

وهكذا عرفنا لأول مرة كل شيء عن نظام «الحوالة»

هلاه وتيقنا أنهنظامسرّي قديم يتمبموجبه تحويل الأموال دون أن يكون هناك انتقال
الأسوال» ولا تبوجدل فيه يعات

أو وثائق .

لمتعرفالوكالةالمركزية شيئاًعن هذاالنظاموأخذت تستزيد به علما  .ً.وكذلك لا
يعرف مكتب التحقيقات الفدرالي شيئا إنما لم يفعل شيئاً في سبيل معرفته  .اوعفين طاليت
المكتب أن يعطيني بعض المعلومات عن «حوالات» تجرى داخل الولايات
مهنذا

المتحدة» استغربوا وسألوا «ما معنى الحوالة هذه؟» فسَّرْتُها لهم» لكنهم قالوا إنهم لم
ل سس سس

لمسصيصسسيم

052

فى موإلجية جديع الأعراة

يجدوا البياناً .وبيئلما هم على ذلك .وجد  3عددا من هذه الحوالاات اثباء بحثه فى

الإنترنت .وبرغم طلباتنا المتكررة خلال السنوات التالية لم يستطع أحد في المكتب
الفدرالي أن يدم لنا جو واب انا على أسئلتنا الأأساسية عن عدد جوم ومراقعها

ونشاطاتها البارزة في الولايات المتحدة» فما بالك فياتخاذ إجراء معيّن في هذا الأمر؟
ثم اتضح لنا أَنَّهذا الموضوع لا يحظى هما عند هذا المكتب أو عند الفرع المتخصص

بالشؤون المالية فيه» لا سيما أنّهم قد صرفوا ذلك الخبير الذي حَدَّتَنا عن نظام
«الحوالة )» .

وبعدأن طلعوا بنظريتهم الجديدة عن القضية شرع ول وَرِيك :وفريق عملهما فى
وم

استرائيسية لما يمكن أن يقعلر . :كنا بحاجة لمزيد من الاستخبارات» لكنا لا

نستطيع أن ننتظر حتى تَنّضح لناالتفاصيل كلها هم أن قفا ولعدا #ان واعييها سداء
وهو أن معظم الأموال العين كانت تجمع تأتي من أكيفام ل في المملكة العربية السعودية.
ومعظم الجمعيات الخيرية التي تستعين باهلاقاعدة هي فوياقع الأمر كات شية -حكوفية
يستعملها النظام السعودي لنشر الإسلام في الخارج  .بإِلنْ الحكومة السعودية لا تملك

القوانين والأنظمة االلو سكديا هد مراقبة تدفق المال وحركته داخل بلادها» حتى لو كانت
لديها الارادة السياسية لهذه المعرفة .

معرضاكز المالية
وقرّرنا أَنَابحاجة لإجراء محادثات جاادلةسمععوديين واملع ب
افليمنطقة .وتذكرنا كيف أن النظامالسعودي لميبد أيتعاون من قبل في التحقيق
بقضايا الورهاب 3

0

00

ح الذي 5ذهب ضحيته تسعه
ال ر

ديثات
حولا ف
مدخ
ومع ألنعطسق القاثون دهووأ اناا  77محاولة ال

مع السعوديين يجب أن تتخذ الطابعالسياسي  .فالغاية هي رسم خريطة اللعقد» الهامة في
شمكة القاعدة المالية وبعدئذ تفكيك هذه العقد وتدميرها باستخدام الأدوات المتوفرة لدى
الحكومة الأمريكية .إثنا متشوقوق محا لاتخاذ إجراءات مناسة» لكننا درك مقدار الضرر
ومات
للى
عع
ماءً
الذى سيلحق بصدقنا إن نحن اتخذنا إجراءاتنا بن

ونحن فى هذه المرحلة لا نملك سوى معلومات استخباراتية مهلهلة .

استخباراتية ضكثيلة»
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ثانياء نحن نستطيع أن نستخدم الصلاحية التي تضمنها الأمر الرئاسي لتجميد
حسابات
تنظيم القاعدة وحسابات كل شخص آخر نبتسرع قيما بعاد  5يقدم «العون المادي"»
 2ما
ال> -

للارهابيين» وهذه صفة قد تنطبق على أفراد داخل السعودية .
الثاء نحن بحاجة لإقناع أعلى المستويات فى الحكومةالسعودية» فطلبنا نمانئب
الىليس
وفل

ال 3زر

أهريكي

أن نيجل لعي مع .ولى العهد السعودي

لمتاقكرة

هلا

||لمغنية معاً؛ وذلك دو

رابعاء

للسعوديين

وشو

ما نعرفه

الم مندوبين

يمثلون

مد

الدوائر السعودية

 1فاتوالع تهيك ىقب

الأهم.

وما

 95رضصوع

فتعل

عن

هله

المسألة والموافقة على دذهاب

قررنا أن نكشف

لا نعرفه

أوراقنا

وما نرتاب

كلها

به ففى تمويل

ونضعها على الطاولة»

القاعدة.

فنبيّن

ونطلب منهم ملء

الفراغات .

أردنا أن نتجتب ذاك النمط المعروف عن السلوك السعودى الذي عرفناه» المشهور

بالبطء الشديد والمؤلم في العمل .وعدم الالتعنزاةبالانفاقات :والإنكار والتعاوة :الذي
يقتصر عاا إجابات محدّدة الأسكلة شعدادة .وفىالوقت ذاته كنا نعتقد أَنّْالسغوديي: :
بصغتهم أصدقاء تقليفييين للو لايات المتحدة» جديرون بفرصة جديدة لعلاقة بيننا وبينهم

في مكافحة الإرهاب .وكنا نطمح لشراكة كاملة معهم» من وراء الكواليس ليها
وأحسسنا أنهم |لنتكون لديهم زغيةسياسة لغرب هذه الشراكة :وقلنا في سنا إن

الأمر يستحق المحاولة» محتفظين لأنفسنا احتياطاً بالتهديد بفراضلعقوبات العامة على
مؤسسات سعودية إن لم تنجح هذه المحاولة .

يدو أَنْبعضالوكالات في الحكومة الأمريكية لميعجبها هذاالأسلوب المختلف

الذي أوصينا به .وبعض من في وزارة الخارجية لمترق لهم فكرة التهديد بالعقوبات
برغم أَنْهذه الصلاحية موجودة ضمناً في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس  .وبععض

من في مكتب التحقيقات الفدرالي لميوافقوا علىمبدأ مناقشة موضوع تمويل الإرهاب
مع السعوديي:ن خارج قنواتهم ودون أن يكونوا همالذين يتولون النقاش  .وما أن انقضى
أ ألنبرناهم بهذه المبادرة حتى تسرب النبأ إلى صحيفة نويورث تليمزء
اد اقبي بيغ
فاضطررنا إلى إلغاء هذه الزيارة .

ونمة عناصر داخل جهاز الاستخبارات» ممن يحاولون حماية قنواتهم الخاصة مع

بدا ات السعودية؛ ليعمجبهم هذاالأسلوب .واالصر
لاعن عفلى
وذ شيء قوي جداً فى

واشقطين .,واسسعرءت هذه المعارضة بعد أن وافقت وكالة الاستخبارات المركزية على
معلومة وابنلدأمن
مور ر
االت
لي س
سننا
عقش
وهادميعين .وافليلحظة الأخيرة حاولت إدارة
العمليات في الوكالة المركزية فياليومالذيكانمقرراًأن تُعقدفيهلقاءات وكسلر معهم:
الإقلال منقدرتنا على تناول المعلومات التيتمت الموافقة عليها

وبرغم هذه العراقيل التي وضعتها بعض الوكالات عُقِدت تلك الاجتماعات فى

المنطقةكماكانمخطط لهاوحصلنا علىإجاباتلبعض الأسفئلةوجعلنا أصحاب القرار
افليسعودية يتحدثون إلى أجهزة الشرطة والمخابرات وهذا ش
ييكء ل
ومنوا معتادين

عليه .واتّخِذت بعض الإجراءات المهمة .منها رفض السماح لطائرات شركة أريانا
36م الهبوط في الأراضي السعودية والإمارات العربية المتحدة .وشركة أريانا هى

الشركة الوطنية الأفغانية للنقل الجوي وقد سيطرت عليها حركةطالبان :وقلية شرا
لحياة لتنظيم القاعدة في اتصالها المباشر مع العالم الخارجي .وعندما تفهم الحكومات
تب
هها بوجوب ال
العجللاسية والساطلة الكافية في الأمر ال
ويذايجثم
عيانمل مع
ااخت
نتنف
ليار
فبرقة أريانا أو مع شركات الخطوط الجوية الأمررقية :فإِنَ مجرد إلمّاء السؤال يعطيك
الجواب .ودخلنا فيما بعد في مباحثات مع روسيا عبر مجلس الأمن الدولي لإضافة مظهر
الأطراف المتعددة لهذه العقوبات .

وبرغم الوعود السعودية بتزويدنا بالدعم وبالمعلومات الإضافية لم نحصل على

شيء منها خلال الشهور القليلة التي تلت هذه الزيارة» أو بعد زيارة لاحقة قام بها ريك
نيو كومس 20مءعل/ااء 611!» 8/للمتابعة  .اعترض السعودير علن اترقيزنا عطين الاتسا بت

المتواصلة بين أسامة وعائلته الثرية صاحبة النفوذ التي يُفترضأنّهاقَطْعْتعلاقاتها معه
منذ سبوالته .وقالوا "كيفلناأن نطلب منأُمّألا صل بابنها؟» وقد اتخذوا موقفاًدفاعياً

زهم
هفافي
جضع
اضطن ال
حين أشرنا إملىوبع

التنظيمي» مؤكدين لهم أن بعض

ا الكونكرس يعملون على إدخال تعديلات لإضعاف قانون السرية المصرفية

الأمريكي .وكانوا محقّين في حديثهم عن الكونكرس برعم أن إدارة الرئيس كلنتون قد
طالبت بإجراءات أشن صرافة لبق سيل الأعيوال؛ غير أن الكونكرس لم يمتلك الإرادة

السياسية لإصدار تشريعات لمكافحة تمويل الإرهابيين وغسيل الأموال حتئ وقعت
أحداث الحادى عشر من سيتمير .
وهكذا عدنا إلى ون

من جديد .حاول مايك شيهان 53اء 605عاذاا في وزارة

الخارجية دون جدوى أن يُثير داخل وزارته مسألة المجازفات السياسية مع السعودية
وغيرها من البلدان ما لم تقدم هذه الحكومات الدّعم الكامل في محاربة تمويل الإرهاب .
وأحدذ ريك نيوكومب يفكر ببعض الكبانات داخل السعوذية التى يجدر بنا أن تُفرض
«العمد» الهامة في شبكة القاعدة المالية .وهو عمل شديد الأهمية ولا يخلو من
صعوبات» لكن حاجتنا ستكون شديدة إليه إذا اضطررنا لاتخاذ إجراء أحادى الجانب إن
لم نحصل علئ تعاون سعودي حقيقي .
ولقد حصلنا علئن تعاون أفضل من وزارة الخزانة بعد استقالة الوزير روبرت روبن
مأطنا؟ غ]:ع .058فقد كان يعارض تطيبيقنا لقانون الصلاحيات الاقتصادية فى حالاات
الطوارئ الدولية لملا حمّة جبهات تمويل الإرهاب داخل الولايانت الستفحدة  .و.كان موقمه

من تشديد القوانين الخاصة يمكافحة غسيل الأموال الدولي لا يحظئ بالحماس
الميطلوف».

وجاء العدييية لاري سومرز 51611170لاذ  | 113[/وتوا عنيدا للخزانة كاسجتيياف

للهواء النقىي .طلب من ول وكسلر مواوطء»هة 1/ااثلالا أن ينضمٌ إليه في السنة الأخيرة من

ولاية الرئيس كلنتون لتطوير منهج جديد متعدد الأطراف للتعرّف على الملاذات الأجنبية
عيض

الأموال وتعديم الخدمات المالية «المجانية» للقاعدة وغيرها من الإرهابيين

والمجرمينء» وإدانتها .وقد جعلت هذه المبادرة بعض البلدان تدفع ثمن عدم تعاونهاء

وبالتالى أَجَبَرتَ عدداً غير قليل من البلدان علئن إعادة صياغة قوانينها الخاصة في هذا
المجال  .وعلى يمأ
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المثال:

استخدميت

دولة ليختنشتاين مأءعؤأومعغئداء 1٠ ودولة البهاما

قرانينها الجديدة هذه بعد أحداث  11/9في مساعدتنا بتتبع قسم هام من شبكة

القاعدة المالية وتجميدها 1

عندما جاءت إدارة الرئيس بوش إلئ الحكم أردتٌ أن أرفع تقريراً عن الجهود
اف
ىحة
ف
كلة
مبدو
الم

تمويل الأرهابيية :فى لبد البق العسايا بقن الأعى ى #العي هار

الاقتصادي الرئيس الجديد» لاري ليندزي لإع500ذا نإ1هاء طلب .عند زمن يعيد تبتغيف
جدة القوانين الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال بطريقة تكونادن مع السخايير النولة:

ووزير الخزانة الجديدء بوك ليا::كان في أفضل الحالات فاتراً جدأ في تعامله مع

جهود متعدّدة الأطراف للتعرّف على الملاذات الأجنبية لغسيل الأموال وإدانتها» وسمح
بإنهاء هذه العملية قبل أن يجري تقييم للتعاون السعودي .
وكان المسؤولون الذين عَيِّئَهم بوش لا يثقون بأي شيء استحدثته إدارة الرئيس

االنتنتيجة أن وجه
كلنتون السابقة ولا يعترفون بكل ما له طبيعة متعددة الأطراف» وك
|لمجهود التمويلي الدولي للإرهاب ضربتين ضد هذه الإدارة .كان الاهتمام الجديد

للرئيس بوش في مطلع سنة  1002بعيداً عن شبكة تمويل القاعدة» فتوجّه إلى التصدي
مات
اتلف
ز مخ
ت من
لاب
اانسح
لوال
اين
للص

م
الئ
ظمْ ع
ن جَ
متعددة الأطراف وإنفاق مال

دفاعي مضاد للصواريخ  .أما ول وكسلر فقد استقال من عمله فيوزارة الخزانة بعد شهور
معدودة من تولى الإدارة الجديدة مقاليد الحكم .

كر» طلب من ساندي بيركر أن يضع
لإث
ذرضت
ية والعقوبات التي وُ
ياقفي
رتان
ففار
لإهاس
خطة عامة شاملة للتعاطي معتنظيم القاعدة .فشرع فريق العمل برئاستي علئ الفور في
وقبنع مااإعددنا تسميع اخطة يول ميل 603ل انالا 10 -م) وهي خطة عسكرية سئياسَية
أبتكرناها للمرةالأول بنأجللدي

-

ذللك فجذنهنا

دمالجترال ليواي

خطة مدنية .حيث قال :اسوف يسيطر العسكر على هاييتي في بضع ساعات  .وإن لم

سق
خكون
يسيطروا فإنا ن
ردنا

افقلنابهانفتياكون  .أمَاإذا لم
مليارات الدولارات التي أن

يستطيعوا السيطرة علئ تلك الجزيرة .فمادا بعد؟ نحن نريد هذه التفصيلاات عما يحصل

باعلدقتال » .

وُْضعَّت خطة يول ميل من أجل هاييتي (وتبعتها خطط مثلها للبوسنة وكوسوقو
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وإي
ران والعراق) وجاءت في ملف سميك ذى حلقات يربط أوراقا سائبة فيه تفصل

ا

م

د

وقد شملت تفصيلات واسعة منها التخطيط

تضبق و القرمالك لحالات طارئة وتحديد الأهداف والغايات والتعريف بالخطو ات التي
مع
ل
ا
الزمنية وتوزيع

المسؤوليات والمهام  .وأَخضِعَت خطةبول ميللهايبتيلكثيرمنالمراجعات والدراسات
قبلت أعنسر لكالقوات الأمر د إهلاىييتي .وكانت هذ
اهال
لخط
مة ف
سين
ؤظر ك
وبار
لين
غطاء أمنيا يعوزر متهم .وهكذا بدأنابِوَضْع خطة مثلهاللتعاطي مع القاعدة.

فلكل عملية عسكرية تسمية مُحَدّدة مكوّنة منكلمة واحدة أو بضع كلمات.
وعلئ سبيل :المثال استعيلت تسمياث كرة تحرو - :وضول غير تحلتود تاعمعة اماما
وقضية عادلة ع5لاة) ألا[ ووادي الدورادو دملإمج©  »003:02115توفير الراحة /601اممم

 . 1101100وقد وقع اختياري في التعبير عن مضمون خطة يول ميل الخاصّة بتنظيم
القاعدة» على عبارة قالها كاتو الأكبر "» 60/5ط؛ 0:20؛ ذلك السناتور الروماني

والخطيب الشهير سنة  102ق.م .فحين كانت روما مهدّدة بغزو قرطاجة لهاء ولتشجيع
أنقاء وط
انه
لع
قلى
تال

كان كاتو ينهي كل خطاب يلقيه بعبارة «#يجب تدمير قرطاجة

أ5ء 2ملعاعل معقط )» . ©3وعندما رَفْعْتٌ هذه الخطة وَّضعْتٌ لها عَنَوَانا هو لاطي |
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ه 065م ».01وكان رد فعل توم بيكرنكك كنا وزارة الشارسة

ووالت سلوكومب وكيل وزارة الدفاع «أنت على عق  18أهابكر نك فقد قال يجب
تدمير القاعدة» .

[قاقفمير الاثافنةا يط
ملب
تل
حلطة
دة

الجواتن .وككيرة التكامي]  ,زيعيامال:

وكالات الاستخبارات أن تتعرف علئ خلايا القاعدة ويُمكُكهاء وتعثر علئ مالهاء وأن

تدرّب أعداءها وتُسَلْحَهم وأن تقضى عليخ قياداتها .ويجب علين أجهزة تطبيق القاثوث
القيام بمسؤوليات مثلهاء منها القبض علئ الخلايا السرية في داخل الولأيات المتحدة.
كما تتحمل وزارة الخارجية عبء إقناعالحكومات الأخرئ بتقديم العون لناء وَيو قر

التأبيد الدولي لإجراءاتناء وتقديم التمويل اللازم للدول التي تحتاج إلى مساعدة لكي
ولئدننا.
هإ
جضم
نن

ويجب علل كلمن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع أن تُقَنْصِماأمكن

من عدد الأهداف التى يسهل تناولها لتحصين منشاتها  .أمَا وزارة الخزانة فعليها أن تصادر

مال القاعدة وتضغط عائ النظام المصرفي الدولي لتجميد هذا المال في البلدان الأخرى .
يدهاء ونحتاج أيضاً إلى سلطات قانونية إضافية:
سوف نحتاج إلئ الموارد وتقحددتم
وقد وضعًت الخطط للحصول علن هذه السلطات  .كما طلبنا وضع الخطط العسكرية

وأثناء مراجعتهم خطة بولميلأنّفْقالمسؤولون الكبار علئ أن نُحجمٌ عن الإشارة
إن أشامةبن لاونهلا (الدع فناسخ الاقييل الصاروخي في  02آب  /اغسطيى) ورك

ونلين الكبار» وللأسف .قادلتزموا
ؤً م
سدا
من ج
ليلي
اْقل
دة .إِن
عبكة
لاهقعلائ ش
انتب
الا
بهذا الاتفاق .فجهمميعاء وكذلك الإعلام .رقَدكزوا عل رجل واحد فقط هو قائد

تلك الجماعة التيأعلنت الحرب عليئا دونما سبب! وكنا جميعاً نعلمعلم اليقينأَنَّقثل
بنلادن لنيُنهي وجود القاعدة» بإِلنْ موته يسُوسفَبّبِ حركة ارتدادية سلبية ترتدٌعلينا
مَبَآشَرَة دون اتأخير .وسوف يصبح الشهيد الذي يقضي في سبيل قضيته مثلما حصل لتشي

موعي
أشي
كيقارا ال
رم
ينكا اللاتينية تالَذعيَقّبَته وكالةالاستخبارات المركزية وقَتَلَنْه في
توليقيا :-غيز:أن بن'لأون يتسمتع بعيزة باضه  .فقد فعلمالميُسْبَّق إليه قط.لقدوَحَد
صقؤف :متقين "عن وللذان كقيرنة لايربظ تبني بزابط” .قكقهلحتمال كبير أذ تنهار هذه

الشبكة إن رَحَلَ وينتهي وجودها علئ مر الأيام .لذلك» وبرغم علمنا أَنّواجبنا هو تدمير

هذا التنظيم» وقد بدأنا نعمل في اتجاه هذا الهدف» غيرأَنّالخطوة الأول علىهذا
الطريق تبدأ بالقضاء على قائده .

وإِنّ خبرتي السابقة بمحاولاتنا نأَنجِدَ قادَةٌمارقين أجَاخنبْتقَدلّطَتَ .ففى سنة
 ]900قَضِيتَ ليلة :الميلاد في مركز العمليات بوزارة الخارجية عندما اجتاحت قواتنا ينما
نحا عن زعيمها مانويل نورييكًا 2وملط

أعناصقا/ا  .وفيى فاك السركة شاهقدت تاس

منتصف الليل نقله ال
اتل
لقزي
قون
يكان»
اتمن

وشاهدت أيضاً وزير خارجية القاتيكان يتلم

رسالة تقول إننا عثرنا على نورييكًا داخل سفارة القاتيكان في ينما .فبرغم غزونا لينما

وبرغم إغارة قواتنا الخاصة علىمَحْبئْه فقداستطاع نورييكا أن يضلّل عملياتنا هذه لبضعة
أيام .
ون آلبيت الأبيشى ساحدث في تنسيق الجهود للقبض على يابلو إسْكوبار اهم

لم 58زعيم أحدكارتيلات المخدرات فيكولومبيا .زبرعع معفيولها علي مباعة:
قوات الشرطة الكولومبية والجيش الك
اولو
سمبي
تف
طقد
اع إِسْكوبار الإفلات حراًطليقاً
سنواتعديدةقبلأن يلقئمُضرعهعلئأيديوحدةمن القوات الخاصة الكولومبية.
وفي الصومال اتَمَقْتُ معجوناثان هاو 00 |0101
ل213
ا[0ععلئ
ت خ
قطةال
فرح عيديد

بسبب اعتداءاته على قوات حفظ السلام التابعة للآأمم المتحدة ومصرع عد
هدؤملناء

الجنود» وحين حاولت القوات الخاصة الأمريكية أختطافه عَبَّثاًقُييلعدد من الجنود

الأمريكيين فيهذه المحاولة إضافة إلىألوف الصوماليين.

وأمَا أفغانستان» فقدكانأفضل خياراتنا للنيل منبن لادنضَرْبُ المبنئ الذى
يِسْكَنهِبعدأن وجدنانفورالعسكريين في التخطيط الجادلعملية كوماندوس وبعدأن

أدركنا ضعوية ا
ألاع
صتماد
دع
قلي
اء وكالة الاستخبارات المركزية المأنففان .ولهذه

الغاية طلبنامنوزارة الدقاع الاسطفاظ براجسات رارع كروز عل منزية عقسواخل

الباكشقان :و
.فى هذه المرة حَددنا لها استخدام الغواصات لهذه الغاية .وآ تكون

للصواريخ خيارات لأهداف متعددة هئ مختلف الأماكن :التىيُعتقل :اجتمال وجود ين
لادن فيها .أو منازل ومجمّعات سكنية في مدنمتعددة .وكل ما نحتاجه هومعلومة

تخبرنا عن وجوده في أحد هذه الأماكن بضع ساعات .

فثبت لناأن الحصول على هذه المعلومات أعمسرير.
وتستطيع عناصر وكالة الاستخبارات المركزية أن تخ
مبرنا
كع
انن وجوده خلال
رم ل
يرأَ
فاون إالالفقيليل النادر» أين سي
الأيام القليلة الماضية» غي
لنيفي
اكو
عنّه
وم

التالي .وقد استطاعوا في حالات قليلة جداًأن يخبرونا أين يظنونه موجوداً فيتلك
اللحظة .وعندما تصل إلينا كلمة عن مكان وجوده فيلحظة معينة منمُخبريناء فعلينا أن
نع
نا اجتماعاً للمجموعة الأ
ورمن
فقد
ممني
ؤةتعبمرر فيديو آمن .وفي ثلاثة اجتماعات
خلال سنتي  8991و 9991كانت هذه ال
امججموع
تةمتط
الب
عاً طارئاً لكبار المسؤولين

لترفع توصيتها إلى الرئيس للم
بوافق
صة ع
ولى
اقصرفٍيخ كروز للموقع ايلُذعيتقد أن بن
لادن فيه في ذلك الوقت .
بيه عليها أن نتسم لد سرغة ,وفي الوقت الذي تصل فيه المعلومات
ونع

إلى

المجموعة ليق ارق عاالستارديت لدب
سريت

ب

لديووهي,البرقبته الذي يتعقد”فيه

همإلئالرئيس تنقضي ساعة أو ساعتان :وبعل أن

ر |ا|لرئيسموافقتهتتقضي ساعتانعل ا
ئلأقل قبل أن تصلالصواريخإلأىهدافها.
باتو

يد
فن ب
ننس
او ن
عشمات

امريد

ترس

ا

سبد

واد

أويريك اوقد سارلق بالتعاون معوكالة الاستخكبارات :المرقدية

وركاسة الأركان المشتتركة أن نضغط هذا الرمن وتقاض :حوقك أتسر لجس الدبكية قاهر
رعطو/مى 0

خطة تتحرك بها الغواصات الهجومية نحو مواقع الإطلاق وتجهز الصواريخ

لل
جقممانتها في اللحظة ال
مبجفيه
اتىلتطل
ران
اطلا
ماوعة

الأمنية انعقاد الاجتماع

ال
اطا
لرئمسلكسباؤزؤلين» وكا استطعنا أن تكقه ”:الرم ساعة واجَدة فقظ .
وفي كل واحدة منتلك المناسبات الثلاث التيظنناأن لدينا فرصة للقضاء علئ بن
لادن كانسببيظهر ويمنعنا منإطلاق الصواريخ .وفيمَرّتين منهاأقرجورج دَنْت أمام
كبار المسؤولين أن المعلومات التي وصلته قد جاءت من مصدر واحد فقط لايمكن

الوثوق بهء وأنّثمةمجازفة إن نحن قصفنامكاناًلا يوجدبن لادن في .ه فكان رأيه ألايتم
القضفة وقال» «اتظروا حَديقا :إلى اريكلحيل هن هذا الكل كلما ريون يل
وأكثر  .وإنما أن أقول لكم إن ثقتي بهذا التقرير هي كاملة مئة بالمئة» أتوسعون بالمئةء
فهذا مالا أستطيع قوله .جاءنا من مصدر واحدء وليس له ما يؤيده» وهذا ما ندعوه

(التقرير ذو الخيط الواحد) 2.الفميناسبة الثالثة فحصناء تَِنِت وأناء الصور التيالتقطتها
الأقمار الصناعية للهدف المُقترح فن بوكالة الانععباراتا اكلتدية رقري ندا اثه اتن
لأن يكون معسكراً لمنازل أشخاص أثرياء من أن يكون مكاناً يختبئ فيهإرهابيون.
وكقينا أن وكرت هذا البنف :قرها اضيد الضفور جاه م فؤلة فرية مودق والسى يكانا

للقاعدة .ولعل مصدرنا هذاالذي زودنابالمعلومات قد استُخدم لِيُضَلْلنا ويجعلنا نهاجم
أصدقاء لنافتفسد علاقاتنا معهم  .ذلك كان راع قدت ورابي عدم القيام بهذا الهجوم فتم

إلغاؤه .
وقدراجعيَِنْت فيوقت لاحق هذه المناسبات الثلاث وبعد أن وصلته تقارير من
مصادر أخرى تمكنت من إرسال معلوماتها لاحقأ أظهرت أن مناسبة واحدة فقا صدقت

أن الهدف المقترح كانفعلاًالمكان الذي أوئ إليه بنلادن .لكن هذا المكان كان منزلاً

الكافى  .واقد
ل بجين
نرال

شلتون أَنْالجنرال أنطوني زيني الالال لإرمغمم القائد الوقليمي

في فيادة المنطمة الوسطى 1

ا لاع )  ».قد نصح بعدم الإقدام على مزيد من القصف

في ذلك عنأثرسلبى على ياكستاذ .نقد كان الجترال زيى
احتجاجات

يفي

لما

أن تسيب بلالك .ظهور

عامة في ياكستان تجبر الحكومة عل الابتعاد عنّا .وربما نفقد قوتنا المؤثرة

التي تمنع الهند وياكستان من وقوع حرب بينهماء قدتكون حرباً نووية .وهكذا وَجَدَّت
و

ا

ا

ا

ا

وكنت أظن أَنْ علاقة مميزةتربطني بمادلين أولبرايت وأَنِيأستطيع إقناعها

واساني” من الخطر السياسي الكامن في عدم القيام بعمل .وكنت قد دخلت في حلف
ضم أولبرايت وآخرين (منهممايكلشيهانوجيمي روين) في سنة 6991لإقصاء بطرس
غالي عنمنصبه أميناًعاماًللأممالمتحدة» وكانت خطةسرية أطلقنا عليهااسم«قطار
الشرق السريع و 51م<] غمع  1:0ملسي يات وكنا نأمل أنتنضم إلينادول كثيرة في اختيار

من كَرِيكَلهذا المتضتب الرقيع في الأن الك  .غير أنَافي نهاية المطاف أضطرزنا لأن
نحمال عبء ذلك وحدنا (مستعملين حق النقض «القيتو؛ في مجلس الأمن الدولي) كما
اضطررناء فوقان أن لأن نهرعإلئالرئيسلإقناعه بعدمالرضوخ لضغط منبعض
وعد اتعالي الراضبيرق الى تمتودك وليه بطرس كاتر وفي كثيرمنالأحيان كنانذهب إلى
المكنتالبيضوي كلماعليناأن رتيتندوللامايتعدثحمالرئيسعن الفائقة .عونا

سر الرئيس من نجاحنا في إقصاء بطرس غالي وفي اختيارنا كوفي أنانليحل محله.
(وأذكر هناأنْكلنتون قال لي ولشيهان معا :اأعطوني غراباً ..يجب أن آكل لحم الغراب»

لأني قلت إنكما لنتنجحا»)  .لقد دعمهذاالعملأولبرايت في الصراع علىمنصب وزير
الخارجية في الفترة الثانية من إدارة كلنتون  .كنت أظن أنْ هذه العلاقة المميزة مع

أولبرليتتعنيأي أستطيعالقدومإليهماباشرةوالتحدثمعهاصراحة؛لكتهاكانت
تستمع لما يقول لها معاونها ستروب تالبوت  60:65» 6606121الذئ كان يرفض أن تكوة

معسكرات الإرهابيين في أفغانستان عرضة لقصف روتيني للقوات الأمريكية .وكان يعلم
نَ أصدقاءه الروس يلون لتلك الصفة النىوصفونابه أاَنَاقاذفوالقنابلالمجانين» .

وإنها لسخرية حقاًأن يكون الناس مرة قلقين أشدَّالقلق من احتمال أن يستعمل بل

ديليندا سري للغاية
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كلن
تون القوة وينتقده الآن كثيرون زاعمين أنه يبالبنغامستعمالها .ويزداد النقد فى العالء
الإسلامي أيقسا لاسجمرار كلنتون فى قصف

العراق  .وعندما اندلع القتال فد بلكراد

قصفت القو
ات الأمريكية الصرب والعراق في آن معاً .ف أاىلجنرال شلتون والجنرال

زيني أَنَّ فكرة توجيهضرباتمنتظمةضد أففانستانستكونعا إضافياأفرض على

القبوات العسحلسة

اكثو ممأ لديها من أعباء .

وبخاصة

أَنْ حاماة

طائر ات

سوف

توجل

دائما

أمامسواحل باكستان ترتبط بها قدرة عسكرية مُهمّة من قدرات الولايات  المتحدة .
وبرغم ذلكلمتسْتَبْعَدفكرةةفصف البنية التحتية لتنظيم القاعدة كلها .وقد صدرت

التعليمات إلى ؤناسة الأركات المشتركة لإعداد الخطط لضرب هذه المنشات ليم
بصواريخ كروز فحسبء .بل بالقاذفات الاستراتيجية من طراز  8 - 1و 8 - 2و 8 - 25أيضاً .
وشرع الاختصاصيون في تحديد الأهداف ودراستها وهم يحاولون تحديد أنواع القنابل
والصوار يخ وصنوفها
بمايناسب مختلف المباني داخل المعسكرات وغيرها من المواقع

في طول أفغانستان وعرضها .فرسموا خطط التحركات اللازمة للتنسيق في أماكن توجه

الطائرات والصواريخ وتسلسل تحركاتها إضافة إلىالمواقع التييُفترض أن تحوم فوقها
طاترابت تزويد الوقودء والطريقة الكى سكير بها وخدايت الإنقاذ لاستعادة الطيارين إن
أُسْقِطّت طائرا:هعد والنظرت غرسة لخر الطرح الققية.

وبرغم هذاالتأييدالمتضائل لحملة قصف واسعة» لامليناقهطعتمام بالقضاء على
عدة.
ايم
قنظ
لة ت
ااد
في

كنا تق مك سند  15الأمر التنفيذي الصادر باحلقوكالاات

يىات
لف
مّطة
عتور
الأمريكية الم

يرح
ر خط
صتيال
الاغ

في غيرحالات الحرب .فالأمر ليس مجرد قضبية

سمتفخيدام
ااس
وح

القوة الفتاكة

ينااكرات أخلافية
ايةعبقل.ه
قانون

واغتبارات بركماتية أيضاً .
وقدنَبَئْتإسرائيل برنامجاً يقضي بقتل المهاجمين بَعْدالمذبحة التيتعرض لها
فريقها الأولمبي في ميونخ  .كارسلت المخابرات الإسرائيلية ,العرساة» قر قا سنا
للاغتيالات إلى أنحاء مختلفة في الشرق الأوسظط وافيقنا لاغتيال أوائك الذين شاركوا فى

ألى
قل
لع
احدة
عملية ميونخ  .وفي مناسبة وا

اغتالوا الرجل الخطأ يسبب-خطأفىهويته.

ئليىليين .وإن إسرائيل قد
اع
لاإتسأخررئ
لكن هذه الاغتيالات لمتمنع وقوع هاجم
لات
اين
ية ب
تجاج
غق ز
اعن
لفي
اقت
عل

والرد عليها وقد أخذت تتصاعد .

ويبدو أن تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة رركلالاق قداحتيرو) صيرّناء فباتوا أكثر عزما

وتصميماً علئ مواصلة قتل الأبرياء» سواء أكانوا أمريكيين أمغيرهم .والملتقكنوات
العسكرية الأمريكية قادرة على طرح وسيلة فَعَالة لمهاجمة قيادة القاعدة .وقبل كبار

المسؤولين شيئاًفشيئاً الفكرة القائلة إن علينا أنتُعِيددراستنا لسياسة الاغتيالات لأهداف

وَفَى بذاية هد الرئيس ريكان» سنمحت السياشة الأمزيكيّة باستحمال القوة الفتاكة
ندضح لنا أن مزيدا
دنع
اور
اء وشيك .وق
عيةتلم
اضلدإرهاب إِنْكانت هذه القوة ضر
مانلهجمات سوف تقوم بها القاعدة .ولكن ما المقصود من كلمة «وشيك»؟ هتلعني أنا

يجب أن نكون علئ علم أكيد بتاريخ الاعتداء الذي سوف تشنه القاعدة وموقعه لكي
ناستلخدفمباتلقّوةاكة؟
ولكن الذي بدا سخيفاًلكبار المسؤولين فيسياسة استعمال القوة هوعدم تطبيقها
علئ العسكريين الأمريكيين  .وهذايعنيأنا نستطيع إطلاق صاروخ كروز علئ أفغانستان

أو أن نطلب منطيار حربيأنيُسْقِط قنبلةفتقتل زعماء القاعدة» لكنا لا نستطيع أَن

نطلب من أفغاني أن يَعْتال بن لادن .وإذا استعملنا طائرة قاذفة» فإِنّ احتمال إيقاعها
أقيراراً جائية قبير دا  .وإن استعمال قاذفةمنطراز  8 - 1يلزمنا أن نقرعلانيةبدَؤرنا:

تان لانتقادات الرأي العام لتأييدها لهذا الدور أو
سثل
اقةك م
ويعرّض الحكومات البصدي
لف انظرهاضيبا قجلةر
وأمَا تفويض البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية بقتل بن لادن» فكقُدتبت
فأيشهياء كثيرة .فكقدثنقيلر من المراسلين ومنهم بارتون كيلمان 0دم«ااعن©  00:38في
وق.ث عالىئق
1ى 91/21/أن الرئيس كلنعون واف
0ت 0ف
صحيقة ولشنظن ي2وس

استخبارانية ككيرة تُفُوّضٌ الوكالة المركزية استخدام القوة الففاكة د أسامة بن لادن
ومساعديه .وتحدث ساندي بيركر أمام لجنة تحقيق مشتركة من مجلسي النواب

رة العدل يبيح لنامحاولة قتلبن لادن» ذلك أن
زًامن
وكما
والشيوخ» قائلاً« :تلقينا ح

ديليندا سري

للغاية

3602

(حظر الاغتيال) لاينطبق علئ حالة الدفاع عن النفس أو في العمل ضد أهداف توصف
بالسيطرة الكاملة علنل العدو .وهو بالتأكيد عدو».

وبقي بن لادن حي يُرزق» ولم يُقْتَل .وقد تحدث الرئيس كلنتون عن الإحباط
الذي شعر به؛ كما نقلت صحيفة يو إس إيْ تود إهله؟ ذلا في 23/11/1002

قوله# :لقد حاولت التخلّص من بنلادن . . .خلال السئوات الأربع الأخيرة من
ولايتى).

أفهمسبب استحالة أنتجدالولايات المتحدة مجموعة
ولاأزال حتئيومناهذا لا

مانلعناصر القادرين» سواءً أكانوا أمريكبين أمأفغان» أمغيرهم» يستطيعون التعرف علئ
مكان بن لادن وقتله  .وزعم البعض أن ذلك التفويض باستخدام القوةةالفتاكة يكتنفه بعض
الغموض والتعقيد .وأن #الذين هم في الميدان» لميعرقوا ماذا يفعلون .الي كل مر
يظهر فيها أعتراض معيّن .تضاف تفويضات جديدة تشمل إشراك وكالات أخرئ ويوافق

وا أن يفتحوا صندوق ياندورا
يندلم
رولي
يمسؤ
عليها الرئيس .ولكن الرئيس وكبار ال
 328الذي وجده الإسرائيليون بعد حادثة ميونخ» ويلرميدوا سياسة اغتيالات موسّعة

أئمة
وقا
هم.
تسما
غ بأ
يء م
لجب
ان ي
نعالئعة
قني
واضحة .وإ

وبرغم ذلك كله كانت عزيمة الرئيس على قتل بن لادن

لة
كصرامن
وعنا
أكيدة أنْ أولئك ال

الاستخبارات المركزية الذين

يزعمون أن التفويض لم يكن كافياً أوغير واضح إنما يقدمون العذر لتغطية عجزهم عن

ههمة .
مهذ
لم ب
الاقيا

الفصل التاسحع
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9نة9
9س
1مبر
فذيات يوممنمطلع شهركانون الأول  /ديس
كابافي
لة
وإره
»13ا, 8ع»©10؛ رئيس مركز مكافحة ال

كصلوبفير بلاك
ات

الاتعهارات اتمر كزيةة ورقال:

يجب أن نذهب إلئ محطات المعارك (.

فمقلدتالعهباً« :اليوم ليس يوم جمعة يا كوفر 2.فقد جرت عادة كوفر بلاك» أو

دِيْل وَطسون «ه612 /52/1ه »0المدير المساعد لمكتب التحقيقات الفدرالي؛ أن يتصل

أحدهما بي عصر كليوم جمعة ليبلغني خبراً عاجلاً» متأخراًء يجعلنا نمضي أيام نهاية
ميل.
لوعع ف
اأسب
ال

وصِرّنا نسمي هذه الاجتماعات التي تعقدها المجموعة الأمنية

لمكافحة الإرهاب في أيام الجمعة «حماقات يوم الجمعة).

9091ديا

اذن:
رالتج
صمل
ا تس
ليصة
ا تل
وجَايق
فَأَ

سثل
وله+إلة بأمدزقيقي ..التقد

جوردان إلى الحدالالخلاياء بع قط اشلفلة فينعمليات اتسين ينراج السنةء
تسعيدف فتدق رائيسون وبعفي الكواقع الساحية المعيحية وقتل عدد أكبين من

الأمروكيية .البوضوم لطيويا وك ولاأعتقد أن هذا كل شيء

أنيخه تعرقلهبرق الال

إنه يحبالقيام بهجمات في أماكنمتعدّدة في آن معا .إنهم كالصراصيرء فإن أنت .رأىت

وقسدا تنبركا أن كية حددا كبيراً عنهاً6 :

ايلة
كف
وبط
فهانئ في أدائه» ضا
تمل
ي عب
وكوفر بلاك رجل مقدام» يوحب
الاستخبارات المركزية أثبتكفسه وقانوته فيكثيرمن المراقع الى ممقلقه كثيرول غيره
الدخول إليها.

م

ا

ا

ل

ل

لا

 515وليسلديها إلاالقليل .وقد كنت أحتٌ جورج تَنْت أن يعيّن شخصاً يتمتع بمثل
هذه الصفات ليتولى إدارة مركز مكافحة الإرهاب» شخصاً يشاطره ويشاطرني الرأي
بضرورة تبني الموقف الهجومي .والمؤسف أن كوفربلاك كانيتبع إدارياًلج باقْت !|
 1113نائب مدير الوكالة المركزية لشؤون العمليات .وكان بِايْت يعتقد أني وتنت تُغالى

كثيراًفيمسألة تنظيم القاعدة وما تشكله منأخطار» وأنا سوف نُوَرْط هذه الوكالة في

كثيرمن'المتاعب....رها هر يلوك يملكه الدليل أن القاعدة تخطط لسلسلة من اليجيات
فيد دلول الآلفة الكديلة .
ولقد فعلنا كثيراً من الإجراءات للتغلّب على مَواطِن ضَعْفِن٠ا في الداخل والخارج»
خلال الشهور التي سبقت ذلك الحديث الهاتفيالذي دار بيني وبين كوفر بلاك .
فلدينا كات المدشات الديلوماسية في الخارج  سفارات وقنصليات ومنازل للسفراء

يود.
زأ
وغيرها  في نحو  081بليدا

وقد بُني عدد قليل منها وفق التعليمات الإرشادية

الأأمنية التيأَعْمَمَدناها بعدتدمير سفارتنا فيبيروت في مطلع الثمانينيات ,لك اكد منها
رية
اة ف
زاتي
وؤسس
لايزال في حال من الضعف الأمني تغري المُعتدين .غايلرثأقنافة الم

الخارجية تعارض فكرة حماية السفارات .والديلوماسيون الأمريكيون يمقتون العيش

داخل حصون تفصلهم جدران عالية عن المجتمعات التي يُفترض فيهم أن يخدموها .وإذا

ريف عديدة غيرسبيل بناء
اف
صفقها
مهاتن
توفرت المأميوازلافنيية هذه الوزارة فإن
الحصون .وَوَجَدتَ هذا الموقف غير مريح ويقتضي معالجة وبخاصّة أن منسيّقتل في

أعتداء على السفارات همموظفو وزارة الخارجية .التىيحب غلليها أن تفعل كل ماينيغ
لحماية أفرادها  .وأَحْسَسْتُ أن مادلين أولبرايت سوف تتفهّمالمشكلة.

اح الغربي طلبتٌ منهاأن
جننفي
لولي
امسؤ
وبعد انتهاء أحد اجتماعات لجنة كبار ال
ليممبننى التنفيذي» وتوقف موكبها
اغرب
اد» وسرنا معأ قرب القسم ال
أحدنّثف عرلئ
نت
الرسمي في الانتظار .سألثُها « :ماذا تظنين سيحدث إن فقّدتِ سفارة أخرئ؟ فالأعضاء

الجمهوريون في الكونكرس لن يسكتوا» .

قدّاتئعللية« :أولاًأنالمأفقد هاتين السفارتين.
وبهذا السؤال أَشْتَدّ اهتمامها .فر
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يرلتا عزاء #الكنيا امركت .أي ديق لهاوان سارل مسامدتها فين
اسال عا
هتدي
مةور
لق
عملهاء فابتسمت وأردفت قائلة؛ «أعرفكء؛ يداوكء لديك -حنطة .ما الذى تريدنى أن
أوافق عليه؟»

فأجَبتها ؛ "#شاركيش فر حمل هذا العباة :إن تلكالسفارات لاتضمموظفي وزارة
الخارجية تق

فهي تضم أيضاً موظفين منعددغيرقليلمنالوكالات الأخرئ .

تلئ
يت ع
لارا
ولسف
ؤذها
سذ ه
متأخ
فل
نا.

دعيني أشرف علئ عملية تشارك فيها بعض

الوكالات ونجري مسحاً للسفارات .فنحدد ما يحتاج منها إلئ إصلاح سريع» وتلك التي

سداق كلق ودعيني أتولىتوفيرالمالاللازم لبناء سفارات جديدة ووضع الحمايات

الأملنة لبعضها الألط( :

ورفدة
فقة الوزيرة أولبوايت :تول اليت الأميفن عهمة أمن العقانات  -أ
ومع موا

عدّةفرقمن الأمن الديلوماسي ومن جهاز الأمن السري ومنمكتب التحقيقات الفدرالي
نن
ممد
لدد
اى ع
ومن الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ وخبراء منوزارة الدفاع إل

في

مختلف أنحاء العالم وطلبت منها أن تُجريمَسْحاً شاملاًلسفاراتنا كمالوأن إرهابياً

يبحث عن مواطِنْ ضَعْف فيها .ماهي الشوارع التي يجب إغلاقها لمنع شاحنة ملغومة من
الاقترابس؟ وهل ثمة شرطة محلية كافية .وهل يقوم هؤلاء بأعمالهم خير قيام؟ وما

الأماكن التىيجب أنتُنصب فيها المدافع الرشاشة؟ وان تو كاخارها عنينا ييه أن

يُغلقفمن واجب السفير أن يتحدثمعوزير الخارجية في تلكالدولة شخصيا .وإن لم

ينجحهذاالمسعى يجري اتصالاًهاتفياًمباشراًم وعزير الخارجية الأمريكي أو مستشار
الأمخ التوفى .وإن لم نحصل على النتيجة المطلوبة فإناسوف نعلنتعليق الخدمات

لكة
وتل
دفي
للية
اقنص
الديلوماسية وال

ونطلب من المواطنين والشركات الأمريكية عدم

د.
اسفر
لاك
لإل
ال
بئذ

ادت إليناهذه الفرق تحمللوائح طويلة تتضمن خطوات مُستعتجلة لتحصين
وع

عشرات من سفاراتنا و.تضمّنت أيضاً السفارات التي يصعب إنقاذوضعها الأمني الحالي.
وينبغى إغلاقها .فَأْوْفَدَتْ وزارة الخارجية بعض الخبراء العقاريين للبحث عن موافع

جديدة لها.

في مواجهة جميع الأعداء

002

وقداستطعنا بعدالهجمات على سفارتينا أن نقنع الكونكرس بالموافقة على اعتماد

اولئ
مُخصّصات إضافية للطوارئ لتغطية تكاليف المرحلة الأ
اينرات
لم
فحص
سن ت

والبدء

ببناء سفارتين علئ هيئة قلاع تحلان محل البناءين اللذين فقدناهما .وجلست المجموعة

الأمنية حول طاولة الاجتماعات في غرفة الحالة لدراسة المُخَطّط المعماري لسفاراتنا
الجديدة ابتداءًَ من بيجنك حتى برلين  .وعندما حان أوان وضع مشروع ميزانية السنة

حات
رمن
تتتض
قلم
م00
المالية 02

وزارة الخارجية إلى البيت الأبيض أي اعتمادات لمتابعة

برنامج تحصين السفارات .وهذا يعني أنهبعض انقضاء أربعة أشهر علئ الهجمات عل
انية
مات
لار
اسف
سفارتينا في إفريقية انخفضت الاعتمادات المخصّصة لحماية ال
يزفى

درجة مأتدونيلةوميناتها .
واتصلت يجوش كوتباوم 10

:

إلا

١

لوول الرجل الشالث في سكير الإدار:

والميزانية في البيت الأبيض» :والمسؤول المُنْتَدَب للتعاون معي في تأمين الأموال اللازمة
ارلبرهئيس لمكافحة الإرهاب وحماية الوطن.
لتنفيذ برنامج الأولويات الذى أم
أهلة»
مٌسل
لحت
اوض
وأ

سر

ايرات
فه
سذه
وَتَمْهّمّها .فقال« :يبدو لي أنْه

الرئيس وأنها

اب وليست سفارات وزارة الخارجية وميزانية وزارة الخارجية .دعني
د لجل أظن أنا نستطيع أن نخفّض بضع مئات منملايين الدولارات في

ونضيف بضع مئات ملايين من الدولارات في مجالات نحن نعلم أن
ااي
الرئيس يريدها .أغْتَبِرْ الأمرّ قدأنجز ».

وكانت وزارة الخارجية تبذل جهودا مُضنية فى محاولة الضغط على حركة طالبان
ن
يظكلم
اتبيين في أفغانستان وتسليم الإرهابيين .ولسوء الح
هرا
رسك
لاقإ مع
اغل
لإ
ه الحركة .وإِنْ الدول التي تتمتع بتأثير عليها هي ثلاث :ياكستان
هيرذعلئ
لدينا تأث
ااقات
عتيلله
والسعودية والإمارات العربية المتحدة .وهي الدول الوحيدة ال

ديلوماسية

معأفغانستان .وقد كانت السعودية والإمارات تقدمان مساعدات مالية هائلة لهذه الدولة
التىدَمَّرَتها الحرب .وناشدت هذه الدول الثلاث حركة طالبان نيابة عنا للتعاون فيمسألة
بنلادن .وتحدثنا مباشرة معطالبان في هذه المسألة .لاكلنإجابات التي وردتنا من
قتدهار كانت الرفض الشفاف .تكلم مندوبو طالبان في هذه المحادثات عن واجبهم

الإسلامي كدولة مضيفة أن يقبلوا كلمن يطلب اللجوء إليهم .وكانوا مستعدين لعقد
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محكمة
تضم علماء مسلمين لمحاكمة بن ادل إن نحنقَدَّمنا لهمأَدِلة الاتهام  .وأكّدوا لنا

محاولتهم منع بن لاادلنقمن
يام بإأي
رعهملابى .

وأمام هذافقداعتمدنا أستراتيجية منثلاثةأقسام .أولهاء أنيأجريت مقابلة مع

الإعلام قلت فيهاإِنَانُحَمّل طالبان مسؤولية وقوع أي عملية إرهابية من القاعدة ضد

الولايات المتحدة» وإنا سَتَردَعليهم را أنتقاميا  .وأدّعول البعض أنيلم أحصل علئ

الموافقاةللازمة لهذا الإعلان» لكن احداك ريحي هذا الإعلان .وثانيها .آناظليما قر

السعودية والإمارات الع يي أت تقطعا علاقاتهما مع عانقا رانانوفنابممتاهدانيننا تيا
فوافقت الإمارات علئ التعاون معناتعاوناًتام وقد فَعَلت .وقطعت السعودية غلاقاتها
الديلوماسية مع أفغانستان ..وأرسلت الدولتان موفديهما للتحدث معطالبان وكانالموفد

السعودي وزيرَ الاستخبارات الأميز تركي '
2وفئ هذا الساق تكريه الأناء الشككقية أذ
تم ق
به
الأ تركي عرض زيادة المساعدات المالية إن طالبان إن
سامو
لايم

بن لادن.

لكنه قوبل بالرفض» وهذا شيء قَلَّمايحدث لأمير سعودي  .وتالئهاء أنّا بذلنا جهدنا
لفرض عقوبات اقتصادية علل طالبان  .فأصدر الرئيس أمراًبمصادرة جميع أرصدة طالبان

في الولايات المتحدة .وتبئّت الولايات المتحدة وروسيا قراراً لمجلس الأ ,من الدولي
بفرض العقوبات الاقتصادية» وهذا موقف تضامني ناادرل ببيلندين.
ثْمّةَمشكلتان حالتا دون إحراز تقدم معطالبان .المشكلة الأولئ هيأَنْزعماء

يهم» كما فعلت
انضمن
راد
طالبان يعتقدون» واعتقادهم صحيح ,أنهم إن أخرجوا ,بأنل
السودان» فإن للولايات المتحدة عدر افانته أخر سوف تمنع حصولهم على

المساعدات  .وسوف تطالب أمريكا بحقوق المرأة ووقفت إنتاجالأفيون في أفغانستان.
والمشكلة الثانية هيأن هؤلاء الزعماء ومنهمالملا عمريتفقون في الرأي معبنلادن
ومع أهداف تنظيم القاعدة .وهناك قصص تُحكول عن علاقات مُصاهرة وزواج بين عائلتي

مُلا
لدن
بونالا

النبط
وإ
رافة
عمرء إض

اقتصادية وسياسية وعسكرية لا يمكن فصمها.

قالأحد مسؤولى طالبان وهو يتحدث معمساعد وزير الخارجية ريكإِنِدُرفورث
وكما

لبصعع
ا
طس

>اعن؟ « :إذاسلّمناكم بنلادنفنا سَّنواجه ثورة ضدنا» .

في مواجهة جميع الأعداء

0م02

وبينما كانت هده التجهود تيُذل»؛ كا

القاعدة منهمكة في التخطيط لهجوم جديد

تشئّهعلينا .فكانت مناسبة الألفية وشيكة وهي مناسبة رمزية مُغرية» ولا تستطيع القاعدة
مقاومة استغلالهاء كمااكتشف كوفر بلاك .

حينجاءني هاتف كوفر لمأكن أعلمبخطط تنظيم القاعدة هذه ولم يكن أمامي
رعين
خقنا
آت إ
لاول
اد ح
سوى حتيارآت محدودة .لق

أانلعوللايات المتحدة أتنعمل

عملا جاداًأكثر» وأَن تقاتل طالبان في حربها الأهلية في أفغانستان .فالتحالف الشمالي لا
يزال مسيطراً علىثلث مساحة البلاد»ء غيرأَنْبعض المقاطعات كانت تبدل ولاءها نتيجة
مقمعاظمتلين» يأتي إلى طالبان من
للقتال أو نتيجة للمال .وكان معظم المال واكذللك

بن لادن»لذلكفَإِنَأنهيارالتحالف الشمالى هومسألة وقت فقط .فكانت حجتي أنا
نستطيع أن نقدم الثقل الموازن» فنرسل المال والسلاح إلى القوات الشمالية بقيادة

دء فيحمل تهديد مسعود لحركة طالبان بن لادن ليحول ماله وسلاحه ورجاله لقتال

ند ا
لاًهمن
اَزي
مسعود بدلا من قتالنا .وعندئذ يتلقئ مسعود دعماً رَم

يام

وهكذا فتنخت وكالة الأستخبارات المركزية:قنواتها معه» .لكنهارَفضَت أنتقدم له-مساعدة
تذكر.

احي لمساعدة
قزيتةرفي
امرك
وةكفايلة ال
امخلترف
ومَرّة أخريئ رأت الإدارة ال
التحالف الشمالي خطراً يُهَدْدها .إِنَنمطأ يجمع أولئك الذين عملوا في وكالة
الاستكبازات المركزنة مُدَة لاتقل عن خمس عشرة» عقر

هيم:
لر ف
وظه
قا ي
هذ

سلة أو وابل والنمط

إن كلمنيعمل في البيت الأبيض تواجهه مشكلة مُسْتَعْصِية آني .ة

وعندما لايحصل على نتائجإيجابية منبقيةأجهزة الحكومة يلجأإلىوكالة الاستخبارات
المركزية ويدفعها لفعل أموريكتنفها الخطرٌء ويخاصة قير يدور حولها جدل .فإن

جاءت النتائج علئغيرماهومُتَوَفُع له ياَتَهَرّب منفيالبيت الأبيض» ويُلقي اللوم علئ
الوكالة المركزية .وهكذا كانت رؤية هذه الوكالة للتحالف الشمالىء التى يمكن أن
الشهويا الها القائلة  :إن مسعود الان رجل طيب» بكل تأكيدء لكن الكونكرس

والإعلام أو ربما بعض موظفي البيت .الأبيقر سوف ينّهمونه في المستقبل بتتجارة الأفيون
وإساءته إلئ حقوق الإنسان وقتله المدنيين .وسوف تلقى اللائمة علئ وكالة الاستخبارات
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مضال قد
المركزية .وفي تدقيق أجري لاحقاً لحسابات الوكالة المركزية تبين أانلبع

أنفق دون شك فى أغراض مُريبة .لكن الوكالة المركزية أعلدت فى تحليلاتها التهائية أن
التحالف الشمالي لايمكن الاعتماد عليهوأنهليسيَِاًلحركة طالبان.

ومع أن موظفي الوكالة المركزية يُقرون في أحاديئهم الخاصة بتحاملهم عَلىَ» غير
أنهم وافقوني الرأي في الاجتماعات الرسميّة وقالوا إنهم سوف يَنَّخذون مايلزملمساعدة
مسعود وتحالفه الشمالي .وبالطبع كابنواا فديئ الأمر بحاجة لإجراء مراجعة قانونية
لاات أخرق  .وأما :امال
ايه
كف
وازك
ضمن مؤسشتهم  +وبالتالى مراجعة قانونيةحامة تش
الذي سيذهب إلئ مسعودء أَضِف إلايله تملشكاعدة الرمزية التىتسميها الوكالة «أشياء
ضئيلة القيمة»» فينبغي أن تقدم إليهازيادة علىماهومتوفّر فيمخصصاتها.

وبدات الساءل حي وجوت تقورا املنؤكالة لعدؤيل العسالفة الشمالر مق مال
موجود؛ عمًاتفعلهوكالةالاستخبارات المركزية بكلتلكالزيادات التي وفرناها لهافي
ميزانية مكافحة الإرهاب والتي أتاحها البيت الاأبليضم ليهزافاينيات الإضافية الطارئة .
يض ومعمدقّقي حسابات هذه الوكالة
ببيت
ليةأفيال
ايزان
رة والم
اتب
لتٌإمدعمك
اتغل
واش
واكتشفنا أن معظم نشاطات الوكالة ضد القاعدة يتم تمويلها منميزانية الإضافات الطارئة.

عوج
الات
قنْه
وأَ
ددة

0020
2تي
وي سن
100
واضحة تُحَدّد إنفاق المال فيهذا المجال .وف

طلبنامنالوكالة أن تَبيّنلناأوجه ضرفها للمال المُخَصّص لنشاطات أخرى أقلأهمية من
اةء ننافلةيكمبهارصد أموال.أكثرلأولوية أأكثهرمية غي
رغي
جة ب
إاعد
نشاط مكافحة الق
اةدبنن .فكان الجواب الرسمي لوكالة الاستخبارات المركزية بنفي وجود ذلك .
لارب
مح
وكانجوابهم هذاطريقة أخرى للقول إن كلمايفعلونه أكثرأهميةمنمحاربة القاعدة.
إِن هّذا الجواب الرسمي مناقض جداًلموقف جورج يَنْتالشخصي والثابت من
شيةاعطنات القاعدة.
القاعدة كانيصفتي بالمتتيّدهوماً للتقارير الاستخباراتية النأول
لخطر الأكبر الذي
وفد أدلىبشهادته أماملجان في الكونغرس وأفاد فيها أَنْالقاعدة اهي

نيفد أمن الولاياك المتسدف .وهو يناققى أيضاً ولأبعد الحدود موقف مركز مكافحة
الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية الذي كان يرأسه سنة 7991كوفر بلاك القوي
المقدام .الذي كان يرغبء ,مثلى» فتيدمير القاعدة لو أن مديرية العمليات في الوكالة

أتاحت له ذلك .

عندماشتف ليكوفربلاكفي ذلكاليوممنسئة  9991سارعناإلىعقداجتماع

للمجموعة
الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب» وأرسلنا تحذيراً إاللىسكل
فارات
الأمريكيةوالقواعدالعسكرية وإلىوكالات الشرطةالتي تضمنحو 000,81وكالة داخل
الولايات المتحدة  .وكانت رسالتنا لهم« :فْلتَعْلُموا جميعاًء أن إرهابيي القاعدة ربما
يخططون لهجمات يشنونها بمناسبة الألفية .كونوا ةفي أعلئ درجات الاستعداد وتنّهوا
لأى تقال ب ون ٠": ثم انتظرنا .

وذهبت هذه الرسالة إلئماوراء البحار» وأإلجئهكزلة.فرض القانون والنظاء
الفدرال
ية وإلئ عدد من رؤساء المقاطعات وإلئ جنود الولايات ودوريات الطرق العامة

ومراكز الشرطة داخل المدن .لكن الخرق الأمني جاء بص
مورتةوغي
قرعة وفي مكان بعيد

الاحتمال .لقد جاء في رحلة بحرية جميلة من مقاطعة كولومييا البريطانية إلى ولاية
واشنطن انتهت كالعادة بفحص رجال الجمارك علي الشاشة لأمتعة الممافريه “ .قاد ع
المسافرين مضطرباً وهو واقف فيالرّتل ويحاول أنلاتقع عيناء فى عيئن أتكن.
ولاحظت ذلك ضابطة الجمارك ديانا دين  20312 03260فحاولت جذيه خارج الرّتل فامتنع
وهرب مغادراً القارب تاركاً سيارته في .ه فلحقت به الضابطة دين واستدعت المساندة.

وبعد دقائق
ئقألقيالقبضعلئ هذاالمسافر واسمهأحمد رسّا .م وتويزة أن سبارق كانت

ملغومة» وفيها خريطة لمطار لوس أَنجلس الدولي.

وإن لم يكن :في ذلك .دليل كاف فقد علمت وكالة الاستخبارات المركزية
تفاصيل عن خطة تعدها القاعدة في الأردن -.كان ركيبن الخلية الذي ساهع في تركيب

المتفجرات قد ترك عمله كسائق سيارة تا
مكسدييفي
نة بوسطن مؤخراً.
زار ولي العهد الأركني الموقع الخفي الذي صَنِعت فيه المتفجرات في منزل تملكه
جماعة من الطبقة المتوسطة العلياء وأذهله حجم المواد التى وجدها .وقال« :إنهم لا
يخططون لعملية إرهابية» بل يخططون لثورة ".فأعلن الملك الأردني حالة الطوارئ علئ

القسيه وأنزل الجنود والعربات المدرّعة إلىشوارع المدن .واعيّقل كثيروت :فاعتقل
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عو

مُشْتَبّه بهم وغير مُشْتَبَّه لإ وأجريت التحقيقات التي كشانت عد عنصر ياكستانيى من

عناصر القاعدة وشخص آخر أمريكي يقطن قريباً منمطار لوس أنجلس الدولي .
وعقد مستشار الأمن القومي ساندي بيركر عشرات الاجتماعات للجنة كبار
المسؤولين لمناقشة موضوع القاعدة خلال خمسة عشر شهراً بعد تفجير السفارتين .وصار

عاس
نعو
أاق
شاناء

هلا التنظيم وأسالببيم فن العمل والفنقيك» وزيكاكنالين أن تلن

هؤلاء ضربتهم التاليةقبلأن نتمكن منتدميرتنظيمهم  .ودعا لاجتماع كبار المسؤولين
فحيالة أزمة وقال« :لقد استطعنا حتى الآن أذ تمدع سلسلتين من الهجمات المَديّرة

لعنانبة الألقية+ويمكياك آناتراعترا ممامقاضونةة فوورائه أن كه مات أعرخ ثني:
وعليقا جميعاً أن تمتعها كامدلتتركمعيس» ويززعيلاكو أن تملموا  4:ونظر يزكر
تج ت
ايت
إلى جانيت رينو ولويس فريه وج
وور
بع

ده» لشايء يفوق
ريما
كلامه« . . .ه
يذا

هذه المسألة أهميّة .ضإعموكااكنلاتكم .لوضع هذا الوغد عندحَدّه( ».كنانريدهذا
النوع من الاهتمام فى صيف سنة  »1002وكان قائماً داخل المجموعة الأمنية فقط» وليس
ؤارولين) .
فاي ل
مةسكب
لجن

ب
للى
طاة ع
وبعّد الاجتماع الأول.من :سَلسلة"اجتماغات لكباز المسؤولين» وبْب
رةية سياسية (خطة يول ميل  )1(/8-105 0315أسميناها إنذار الألفية»
سناكخط
عَدد
بيركر أَع
دات وزيادة الإجراءات الأمنية واعتقال المشتبه بهمفيكل أنحاء
حيع
لادوجم
اتعد
لرفع اس
العالم .

وكان بيركر محامياً حَذِرأً يتمتع بمهارة لامثيل لها في رؤية مختلف جوانب تطور

قضية ماوموقع وقوع الخطأ .كانيعرف أن باستطاعة الآخرين فيظروف معينة أن ينحوا
باللائمة عليك ولو جئتهم بدواء شافٍ للسرطان .وكانت مهارته هذه في جميع الأحوال

وقاء للإدارة منكثير من النقد .وأصبح من أقوئ المؤيدين لفكرة القضاء علئ تنظيم
القاعدة» حيث نتَمْهُمِ في وقت مبكر طبيعة خطرها .وهو في الوقت نفسه يدرك مواطن
رات والوكالات .ولميفكر يوماًأنانستطيع الاعتماد
الف
زمخت
لأوفي
اخط
الضعف وال

علىمكتب التحقيقات الفدرالى أو وكالة الاستخبارات المركزية أو العسكريين بأنيفعلوا
الشيء المناسب تلقائياً لحمايتنا .

ولكن مكتب التحقيقات الفدرالي في هذه المرة فعل الشيء الصحيح  .لقد فعل أمرا
ره التَمُرُعْ لهذه المشكلة.
صمن
ااً
نعدد
عّف
يفذيها .فكل
فرع
تتينيب
املنأمور ال
افهات.
جختل
تم
لصرافي
انا
وانتشرت ألوف الع

يمسكون بالخيوط التى تدلهم.

والخيوط التي عرفوها من رسّام»ء الذي وصل بالمركب إلئ ولاية واشنطن» قادتهم إلى

دفيون
نتش
للكميك
ااذا
رييال» ولا ندري لم
ورينينت ف
مائ
خلية سرية لمجاهدين جز
أمرهاء ليكنتهعماونون الآن معنا .والمعلومات التي قدمتها لنافرقة فرسان الشرطة
الملكية الكندية كشفت عن وجود خلايا في بوسطن ونيويورك  .عندما اتصلت بجون
اعلمتكتحبقيقات
أوفيل (القايع كان يومئذ رئيس فر

الفدرالى في نيويورك) انلعم

يفعل»٠ علمت أنهكانفي أحدشوارع بروكلين الخلفية حيث اعتقل رجاله أحد أعضاء
تنظيم القاعدة وكان علئن صلة برسام .

تقوم وزارة العدل عادة بدراسة طالبلاتتمحكتقبيقات الفدرالي لاستخدام عي
الاستماع والمراقبة في تتبّعالأفراد دراسة دقيقة نتحدوها الشك :فهي لاتريد أن يُساءً

استخدامها للتأكدمنأنهالنتتعرض لمساءلة الكونكرس ويصدر بالتالي الكونكرس قيودا
ون
اةنحسب
قراقب
مشددة علق استخدام الأجهرة الإلكترونية فى الم

المراقبة الاستخباراتية

لالأجالت٠.. وق الأسابيع التى سبقت مناسبة الألفية تقدمت فران تاونسند 0مع]/03 505/01101

وموظفوها في وزارة العدل بعشرات الطلبات حسب القانون المذكور إلى قضاة المحكمة

المختصة بالاستخبارات الخاصة .وكان عدد الطلبات المقدمة في أسبوع واحد يفوق ما
يُقَدَمِ فيسنة كاملة في الظروف العادية .

جرتيعمقداعات
ارك
للامتيعيلداد والألفية الجديدة كان بي
اتفا
ومع اقتراب اح
حتقبيقات الفدرالي
يومية للجنة كبارالمسؤولين .وقدم المحامي العام وامدليرتمك
تقارير تتضمّن وصف الشاحنات المُغلقة التييُشْتَبّهِ فيأمرهاء إضافة إلئ نتائج مذكرات
التفتيش .وتعلمنا جميعا ماذا تعنى كلمة  0108بولو في لغة الشرطة (غنه »اهمها عط مه 68

 قمبالمراقبة .). . .وكان يَنِتيتصل بنظرائه في مختلف دولالعالم طالباً منهم تفاصيلمعينة ومحاولاً توظيف الخدمات الاستخباراتية فى غارات استباقية على خلايا محتملة .

وكانت المجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب» إضافة إلئ عملها فيتنسيق الجهود
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الهجومية تستعد لماهو أسوأ :.فأغادت توزيع مواقع وحدات الكوارت» :وعملت على
تعبئة جميع الإمكانات التي استخدمناها إثر حوادث التفجير الواقعة إففيريقية .ومنعت
1
إجازات جميع العاملين فيمكافحة الإزهاب» .وبخاصة ليلةزأمن السنة:
الميلاد قضيناء بيركّر وأناأ نصف النهار فى مكتب التحقيقات البدرالن ال حانت

كيز مكافحة الإرهاب بمقر وكالة
رف
ماني
نتا مصنره؛ ونصف النهار الث
عرا
عش
الاسعتيارات التكرف قوف ع 0عل عر كرات الملل يدوار لحر 8

ننتظر.
زفئ آليمن :كاتنت مدمرة تابعة للبحَرية الأمريكية تتوى التوقفه فى ميئاة عدن فى

مرة باسم
امليتمهدذه
محاولة منقيادةالمنطقة الوسطى لتعزيز التعاون العسكري .سُ
أربعة إخوة قُتِلوا على سفينة واحدة في الحرب العالمية الثانية .اطق اسم عدر
لمنا فما بعد أن القاعدة.كانت
المدمرة السوليقان تكريماًلهم5مهبةلاب55 01 5ل .ا وعقد
قد وضعت هله المدمرة نصب عينيها .ليوات ماروا عع اروعدت  0اكب اكدتاسطة

طذهلة
عه
لاه
اتر
غلنة أن
ايط
لقخط
اان
عاليةالتفجير لكي يُبْحرويرتطم بالمدمرة .رك
مع ثلاث عمليات أخرئ :في مطار لوس أنجلس الذي أدت الإنفجارات فيه إلى تحطيم
الزجاج وسقوط قتلى» .وفي فندق راديسون في عمان لينهار وتشتعل فيه النيران» وفى

موقعجبل نبوبالأردن حيث تطلقالنار علئ السياح المسيحيين .وربما علمت هذه الخلية
اليمنيةوهي تحمّل ذلك القارب بالمتفجرات أن عمليات لوس أنجلس والأردن قد كُشِفّت
وَأَفْشِلَتء وربما ظَنّتْ أنهاهي الوحيدة في تلكالمؤامرة التي لميكتشفها الأمريكيون.
اء وغرق .
نحو
يا ن
مليل
لف ق
احر
لبمنحاوء ان
اقار
وبينما كان عناصر هذه الخلية يدفعون ال
كاالتم ؤسنفةجرات :كثير 5هذا :
ومكثنا في غرفة شديدة التحصين تحت الأرض خارج الطابق الذي يشغله مركز
التنسيق 612لا ننتظر حلول منتصف الليل في الرياض ثم في ياريس  .لم تحدث أعطال في

الكومبيوتر» ولا انفجارات .واستعرضتٌ اللائحة» واتصلت بكل من مراكز القيادات

ومواقع المراقبة التىقد تكتشف أمراًما .وجاء فى تقاريروكالةالاستخبارات المركزية أن

أكثر من نصف سكان الاعاحلمتقفدلوا بالألفية الجديدة دون حوادث تذكر .وقالت وكالة
ااته
لة ولم تحلق طائرة
يتلك
الطيران الاتحادية إِنْشركات الطيران ألغت رحل
لالفي

كبولن
لىننص
واحدة فيها .وكان رجال جهاز الأمن السري يستعدون لانتقال الرئيس إل
التذكاري لاحتفالات واشنطن .وقالت وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية إن وحدات

 000ونوك قوارت
اللكيزيت تلادللغنهمالعا تنملاتا ا ا
خفرالسواحل المسلحة في ميناءنيويورك وأنهارها .كمانشرت وزارة الطاقةمالديهامن
فرق الكشف عن الأسلحة التووية ,رككدما اقلت بكر اونا خلز خائقة الجرال ل
يكن صوته واضحاء وعلمت منه أنهفي مركز قيادة شرطة نيويورك في ساحة تايم ©7517
 3005:حيث قال « :لقد هَرَيْنا  [5الأشعار :وأعتقد أنه إذا أرادوا أن يفعلوا شيتا في

نيويورك فسوف يفعلونه هنا .لذلك جئت إلىهنا ».

ك
كيةسقله
لسبطنحاء ادن الكستتالكت المار
وانتصف الليل وصعدت إالى
لوول العتقارض  ..وأَطْلِقَّت الألعاب النارية في سماء تلك الليلة الباردة .أنتهى
به الرسمي إل البيت الأبيض لمتابعة الاحتفال .وأتصل بى
وسكفي
مرئي
الأحتفال وعاد ال
سائدي بيركرمنمنيارته :قافلا :قكل شيْء هلانمايرامالآن .هل هناكمنا'يشيز إلون
متاعس؟)

فأجعه :ولا ولك سوق تنذأ اختفالات لوش انخلش بعدثلاك ساعات 4 .وكت

أسائل نفسي هلسأَظّل مستيقظاً حتىتلك اللحظات .لقدكانت ثلاثة أسابيع طويلة.
فقال :ابَلْْالجميع شكر الرئيس وشكري  .أعتقد أننانجوناء لكناتعلمنا الكثير

أيضاً  .وأمامنا عملكثير  ».كانمُحِمَّاً فيقوله .لقدكانت الأحداث التى مَدْت بناء من

طن
ويسفي
باكس
سائق سيارة الت

ومطار لوس أنجلس ثم حلقة الاتصال في بروكلين

والخلية التي كُشفت في مونتريال» رسائل تقول شيئاً واحداً لكل من كان يشك في هذا
اهم.
ن إن
همر:
الأ
وعند الساعة الثالثة صباحاً صعدنا إلى سطح البناء» وفتحنا زجاجة.
رت

للعسكريين عادة يسمونها «الدروس المستفادة» أو «مراجعة ما بعد الحدث ».فكلما
قاموابعملية عسكرية كبرى أو بتدريب ذي
اليس ستل الوحت الصحيح

وكيف

يمكن

أهمية يجرون

إنجازه بصورهة

دراسة

أفضل .

تحليلية يقؤمون

وبحسب

بهانا

التقاليد العسكرية
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التي تقضي يعدم خوضن معركة للسيطرةحلي المبل هسه مرتين» لميقن العسكريون
الأمريكيرة راغبين» كما قالها سانتايانا « : 33/(21025قد أدينوا بأن يُعيدوا) شيئا انهما |لم

يسكقيتو]ا من الكردى بي 1د الأول  .وط
الس
لةمكي
سانوولي

ف :د المجموعة .الأمية

المعفمير لسراحقة مر بعل السسلية بعدما صار يعرف (
بإنذار الألغية الجديدة» لشهر

كانون الأول  /ديسمبر  9991وأَلزِمت كل,وكالة بتقديم دراسة عن الدروس المستفادة
الور

المسسووعة نشي

لانيل والعغثّرات .وتقدجمعت هذه العثرات كلها حول

حقيقة واحدة هي احتمال وجود خلايا سرية للقاعدة داخل الولايات المتحدة.
ولم أكن أشك 5

هذه كمد منتوات قل الأقل أنتنظيمالقاعدة موجود هنا.

ولم يسعفني الحظ في إقناع مكتب التحقيقات الفدرالي أن يولي اهتماماً أكبر بهذا
الموضوع  .وكانوا يقولون رسمياً إنهم على علم بعدد قليل من المتعاطفين مع القاعدة

وهم تحت المراقبة .وليس ثمة بخلايا نشطة وليس'ثمة تهديد حقيقي  +كمايقولون .لكني
كنت أعتقد غير ذلك» وشاركني أونيلهذا الرأي» غير أنه قل إلى فرع سيور وهذا
الفرع هو أكثر فروع المكتب الفدرالي أهمية في هذه البلاد؛ ركه بعل ايمل عكر

عولياق مكدب الجاوضقة لسكب الفاعلة في الجال .وبرغم ذلككُلّهءكاناهتمامكثيرين

فأقعضاء ٠ قيادةالمكتب ومعظم الفروع الميدانية مُركٌزاًعلىجهات أخرئ“كان اليس
ايرج ويبدو أن اهتمامه تَراَكَلرْتعلحئقيق في حادث
خف
لبية
ارها
فريه مهتماً بالأعمال الإ
فدينة الخم  .أما قسم الأمن القومي في المكتب» حيث توجد ملفات الإرهاب كلهاء فقد

جه ع
تمام
لل اهت
از ك
رك
سلئّس

يتب
ق مك
حميل
تة ع
الئلقضي
قات
الروسي والصيني وع

الغدرالى الأمريكي روبرت هانسن معووصولا غأرعطه] الذي تجسس للروس وفضيه ول هو

لىمها ونامع/اا واحتماللات تجسسه على

المختبرات النووية .

ين
سستة
مدها
خغ عد
وي يبل
كان الشغل الشاغل للفروع الميدانية الت

ايا
ايرلهما
قضمن
نيويورك) مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة» وغ
حملات اعتقال وتقديم المعتقلينللمحاكمة.

(باستثناء

التي تتطلب

ولم يكن لدى المسؤولين عن هذه الفرو

الوقت الكافي لمراقبة المتطرفين الإسلاميين والتسلل فى مجتمعاتهم  .لذلك فقد أحدثنا
فى بعض المدن «القوات المشتركة للمهمات الخاصة بالاارهاب وأقة 1تومه ع 1أصامز

5

يتها
وتعضم
ضوفي

ممثلين لجميع وكالات تطبيق القانون والنظام الفدرالية

المحلية إضافة إلئ الشرطة المحلية وشرطة الولايات .وَأفْتَرَضْتٌ أنْ تقوم هذه القوات
بملاحقه تنظيم القاعدة  .ولكى 5

مشدار نجاح هله الفكرة سافرت إلى فم كلقب السهاء

اليلاد تمعد فروع مكتب التحقيقات الفدرالي وعمل هذه القوات .وما وجدته في زياراتي
هذه كان مُعَلعَا حدا.

وفى كل زيارة من هذه الزيارات كان رؤساء الفروع ومديرو هذه القوات ينمون

م»
قدةهفي
طقاع
ام ال
ننظي
مود ت
وج

ذوا
تمخلم
ينه
لك

أي خطوة في المقام الأول للكشف

عنها .بكلانوا يتتبعون التنظيم الذي يعلن عن نفسه مثل الجيش الجمهوري الويرلندي أو

تنظيم السيخ الهندي أو غايرلهممايملنيشيات المحلية .
قلف أسال« :هل يوجد تنظيم للقاعدة في هذه المدينة؟»

فكانت معظم الإجابات تأتيني بصيغة السؤال« :ما هي القاعدة؟ هل هي ذاك الرجل
الذي اسمه (بِين لايدينك»؟ لاء لم يأت إلى هنا» .
ويتبع سؤالى سؤال من روجر كرسي لإاع] )556]1ع 3 ]0 8من يول كرك ]2ل))ا أناجم *
«ماذا يقولون عن الجهاد في المساجد

بعد الصلاة؟ وما الذي يحاولون

تمريره

لين

كلامهم؟ ومن أجل ماذا يجمعون المال؟؛
سبب لذلك .ولا نستطيع أن نرسل من يزوّدنا بالأخبار إلئ تلك الأماكن ».وقد يضيفون
إلى هذا قولهم ( :إِنْ عملنا يقتصر علئ متابعة المتّهمين» وإنْ المذعي العام هنا لياهتم

بخرق طفيف للقانون كدعم الإرهاب  .وليس لدينامُدّعَعاممساعد هنايستطيع أن يعطينا
التصريح السري'.

:

وقد ذكروا جميعاًأن تعليمات المدّعي العامتمنعهم من القيامبأيعملدون عله
لف
مال وقوع جريمة .ولا يستطيعون حضور صل
مُس
حقتعن
ااة
اْبّ
مىسجد أو المشاركة
فياجتماعات تعقدها المجموعات الطلابية دون أن يزوّدهم شخص مابمعلومات أوليّة.

ويحظر عليهم طبع أي صفحة عن موقع تنظيم معين علئالإنترنت إلاإذا أرتابوا بجريمة
يجري الإعداد لها .وفي كثير من المدن لا تملك تلك العناصر وسيلة للوصول إلى مواقع

الإنترنت .
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معدنعي
لرة
اصاد
إن التعليمات ال
]286
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العام قد اعتمدت بعد فضائح عهد ووتركّيتُ

في مطلع سبعينيات القرن الماضي حيث احتفظ مكتب التحقيقات الفدرالي

اص
شتخعن
ألفا
بم

وجماعات لالشيء إللإارضاء نزوة ج .إدكار هوقر ١ 2805,

 .!600011ولتصحيح هذا الابتزاز أصدرت وزارة العدل تعليماتها التي وضعت مكتب

التحقيقات الفدرالي فى حدود ضيقة جدأء ولايزال فيها.

وكان المكتب ينقصه نظام كومبيوتر» مما شكل نقطة إخفاق لقيادته  .ودوائر
الشرطة المحلية في جميع أنحاء البلادلديهانظامأكثرتطوراًممالدىمكتب التحقيقات
الفدرالى .ففي نيويورك كنت أرئ أكواماًمكدّسة منملفات الإرهاب ملقاة علىالأرض
عد القرات المكي كةالناهة بالإرعاة لديو دقري توظلت أرقا راحد يعمل
نواه غيل ول يغطيع مواكية كميةالأوراق الشكمة “ولي ثم بقة تمكد عنصرا
من العناصر من معرفة المعلومات التى يجمعها زميله حتى لو كانا يعملان معا في غرفه

ْانى
عل
ُاً
ينب
رلعقة  وأما التسجيلات التى تأنى من أجهرة التنضّت ومراقبة الأفراد فتُركن جا

بهاأحد لعدم وجود مترجمين مناللغة العربية أو الفارسية أو الباشتو .وتتم الترجمة عادة
في المدينة التي سجلت فيها المحادثات

وإذا اكتشف مكتب التحقيقات الفدرالي شيئاً ذا أهمية ويريد إبلاغه إلى واشنطن فلا
يوجد سجل خطي يدل علىأَنْتقريراًقد أرسلمنالمكتب  ..وهذا الوضع نقيض

لأوضاع وكالةالاستخبارات المركزية ووكالة الأمن الوطني ووزارة الخارجية التيتُعُرق

بريدي الإلكتروني يومياً بمايزيد عن مئة تقريرمُفْصّل .وكانت الطريقة الوحيدة التي

نستطيع بهامعرفةم تاَعْرِفُهِقيادةمكتب التحقيقات الفدرالي هيمكالمات عنطريق
الهاتف الآمن أو الاجتماعات .
وكان حجم التقارير القادمة من مختلف الوكالاات كير أ ععق|  :فكنا نضطر إلى
تشكيل مجموعة فرعيّة خاصّة بالتهديد» مهمتها تَتَبّعالمعلومات الأَزْليّة لتدؤن على
رنامج إكسل اعع» 6سَمّيناها «مصفوفة التهديد ».كانت هذه المجموقة الفرعية
صحيقةب

تستعرض التقارير وتسأل :ما مصدر هذه المعلومات؟ هل سبق لهذا المعور أقلدةنا

جلد
و؟ ه
تيحة
بمعلومات صح

وسيلة مستقلة [محايدة] للتحقق من صحة التقرير؟ وماذا

:

0002

.

يو مواجهة جميع الأعداء

علينا أن تفعلللتعاطي مع التهديد المُحتمل؟ وتتابع المجموعة الفرعية ذلك التقرير وتعود
إليه -عتى ١تدخحضها وت
قزيل
اهئمن
مة

التهديد الناشط ٠. تضم هذه المجموعة مندوبين مر

مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية وجهاز الأمن السري ووكالة
الم الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووكالة الطيران الاتحادية» ووكالات أخرئ
فى سعالااك كثيرة.
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ستيف سايمون  6/6]5© 305هذه المجموعة الفرعية  17ثم تلاه روجر

كرسي لا©55ع]ي) ' .6806وكان من عادتهما أن يذكرا لى من الذى بكوم عه الفكب.

الفدرالي في اجتماع ذلك أليوم  .ومن الذيلايشارك مشاركة فعَالة :مما يضطرني إلىأن

أتمحدسثؤموعلين أاعلىمفكيتب .وإنيأذكر جيداً ذلك اليوم الذي دخلعلى في
مختبي زوججر كرسي المعروف بدماثته إثر اجتماء عقدته المجموعة وقال« :كاد ذلك
الوغد أن يقضى عليل بعضل الأمريكيين :إنه يجلس هناك مثل كتلة ناتئة في جذع شجرة»

ليسلديه مايقوله .ولارأي يدلي بهعن عمل أي شخص آخرء ولايريد أن يدقق في
شيء  #وأخركت من فؤرق  6يتحدث عن مندوب مكتب التحقيقات الفدرالي .

وإن تحن سألنا المكتب عما إذا وفعت مخالفات جراي لدعم الإرهاب كإحداث

ااق
مو
لعإعنلىترنت تدعو لجمع اهالت أيان وشيلة خرن لتمويل الإرهاب فلا نجد
ووكو
منهم رد سوى نظرات فارغة .حاول مكتب ريك ني
زمبافرية الخزانة عبقاًأن

أدا
يزؤّد مكتب التحقيقات الفدرالي يبعض الإرشا
متاعن
كن البحث عن أموال
كئتب وجود مواقع على الإنترنت فيالولايات المتحدة تدعو
لامنف
اندم
الإرهابيين .وع

غبافنيستان أو تدعو لجمع التبرعات للإرهابيين طلبت من
فري
لتجنيد المجاهدين لألتد
ستيف أمرسوك  ]105]670ع/اع] 5أذ تضق عن الأت -وقل سبق لامرضر أن الف كتاباً

يعتراق لاقي الأمريكي  92كألكوعللم) كَدَأنّه واستزدت معرفة منه بالجماعات

ر
بيه
كا ف
أَأته
الإسلامية المتطرفة داخل الولايات المتحدة وكانت المعلومات التي قَر

حجما

منكلمازُوّْدنا به مكتب التحقيقات الفدرالي .وفي أيام قلائل جاءني إمرسون بقائمة
ولفي
ايات
ل©5:
ا/0
طويلة تتضمن مواقع الإنترنت المسجلة علئ الشبكة ©5

المتحدة.

وبعثت هله القائمة إلى وزارة العدل وإلى المكتب عينه .ليَمتَغَيّر شيء إثر ذلك» برغم
أن موظفي وزارة العدل أشاروا إلىصعوبة إدانةأحدفيقضيّة تتعلق «بحرية التعبير).

إندار الألفية
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غير
أن الموقعين المضيئين في مكتب التحقيقات الفدرالي هماجون أونيل 0اه!

اازع 00ودِيّل وَطسون 05/3

عاجج] الذي حل محل أونيل بعد أن ُقِلإلىفرع

نيويورك .وي
لعتب
لر ال
ماثن
تان ح
نالة
ادرا
قسية
ضات

أمَا أونيلفقديظنهالمرءللوهلة

الأولئ عضواً فبيالك
وونكر
سسطعن
ن؛ إيرلندي الأصل ويقرأمجلة  .06وأ
وطموة فيتظاهر بأنه «الفتئ الط

يب الصديق» وهو يمضغ التبغ  .ولتشجيع التعاون بين

وكالةالاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي بعدعداوة دامت أربعين سنة
قف

المؤسستان علولا تبادل
كبار المديرين المختصين بمكافحة الإرهاس .و
.فى سياق

هذاالتبادل جا و
ءَطْسُّونَ إل
ئمركز قيادي في المكتب الفدرالي بعدأن قضئ سنتين في

مركزمكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية .ويتمتع بدراية جيدةلعمله.

وحي
ن جلسدِيْلوَطسون معيلنضع جدول مراجعة لمابعدالأحداث بمناسبة

الألفية ك
انيدرك أن ثمّةمشكلة؛ قال  :يجب عليناأن نفككك مكتب التحقيقات الفدرالى

ونجزّئه إلى قطع صغيرة جدأ ثم نُعيدبناءهمن جديدحتىيصلح للتعامل معالإرهاب .

فن
حن نجري وراء محتالين يحاولون السيطر ةة علئالمصارف بينماثمّةأشخاص يخططون
لقتل الأمريكيين  ».فقلت في نفسي «الحمد الله .أخيراً! )» .

واستطاع وَطسون أنيُقنعلويسفريهبعقدأجتماع فيمدينةتامبايحضرهقيال
المشرفين فيكُل الفروع التابعة لمكتب

التحقيقات

الفدرالي التي تعد ستة وخمسين

فرعاً.

وطلب مني أن أفتتح الاجتماع
بحديث عن تنظيم القاعدة .وحميقه هلدا التنظيم وغايته .

فقلت :إن تنظيم القاعدة مؤامرة سياسية عالمية الامتداد تختفى وراء قناع طائفة

دينية .إنها تعمل على قتل الأبرياء لتلفت الانتباه إليها ..إِنَهدفها إقامة حكم ديني
بأسلوب القرنالرابععشرلايكونفي ل
هلمرأة حقوق :وكل"فره افيه يجب أذ يون
مُسلماً .ويستخدمون نظام الشريعة القضائي من أجل الأمر بقطع الأيدي والرجم بالحجارة
حتى ا
لمويت“.ناص كيميشام الطالاالماليالطلسي شيا السبايف العالميةأخدم

نشاطاته  .وأفراد هذاالتنظيم أذكياء .كثيرون منهمدرسوا في جامعاتنا ولديهم نظرةبعيدة

المدى
 ..يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيق أهدافهم خلال قرن من الزمن؛ وأخد :هاده
الأهداف تدمير الولايات المتحدة الأمريكية .إنهم يتمتعون بمهارة فا
ائقة
لف
تيجسس

فى مواجهة جميع الأعداء

202

ويستخدمون الخلايا السرية وجماعات الخط الأمامي الذين يخططون لسنوات طويلة قبل
ث
تمحدث وُطسون قائلاً« :إنهم الأولوية الأ
اولئ
لف
تى ع
حملقمكت
يبقات

الفدرالي فيمجال الإرهاب .سوف تجدونهم .وإن كان عليكم أن تعتقلوهم لمجرد
مخالفة مرورية» أَفْعَلُوا .وإن امتنع المدَّعي العام عنتقديمهم للمحاكمة :أَنّصلوا بى.
وإن لمتستطيعوا الحصول علئموافقة للتنصّت وتسجيل كلامهم من وزارةالعدل؛
العنكوا يتا.ولا تقعدوامُمَطبِي الجبين دون فعل شيء ».وكان الحاضرون يدؤنون
ملاحظاتهم».

وقد وقع في نفسي أن بعضهم ةقد سمع خطاب «الأولوية الجديدة» هذا من

قبل -
وأشناق رطسوة! ا(وثمة شيء آخرء إن مكافاتكم وترقياتكم وتفضيلكم للمدينة

التيترهدزن:العملفيه تيعد حتبيعاعليزسعسن بلالاكمفيهذ العمل ».وحصل تململ
ولحرياك في البكاعدهة وكاب كزع اعد  8311النظر في ديل وَطسِون:

أعني ماأقول :ولعظى
وَطسون

ريم

عاق

قريه.

6-7

وتابع كلامه ( :إني

جربوني

٠». ولم يعد ديل

ذلك الفتيل الطيّب بعد الآن.

وحين سرنا معأ نحو سيارتي قال ليوَطسون ( :إِنْمكتب التحقيقات الفدرالي يشبه
حاملة طائرات»

يلزمها

وقت

طويل كي تتوقف في الاتجاة الذي تسير فيه

والشل أتجاها آسك :.هده التووج الميذائية كائتهحليل فل

ثم تستدير

شيرات :طويلةالتتخل مانشاء

قل بدأت عملي  ».لقد بدأ عمله بإصلاح الأمور فَعَلة لاكلينأمر
أين
لعل
اني
وترئ .لك
سَوْف يستغرق عدة سنوات في عمل متواصل لإصلاح الإدارة منأعلئ إلئ أَسْفَل .لقد

كنا تلقى علايين الدولارات فى هذا السكتب لمكافيدة الإرهاب وليس لديهم قاعلة

معلومات تستطيع القوات المشتركة للمهمات الخاصة بالإرهاب أن تعتمد عليها في أداء
ونتج عنمراجعة مابعد الأحداث بمناسبة الألفية توصيات بلغت تسعا وعشرين
دةيد
لمه
امعظ
توصية كا
تاهصل
بن ل

الإرهابي الخارجي للولايات المتحدة .ومنها توصية

إنذار الألفية
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لمكتب التحقيقات الفدرالي؛ ضتضبماطاً منإدارة الهجرةدوعن
ااصر
ئم
رنة الإيرادات
الداخلية .واقترحنا أيضاً إنشاء مكتب مركزي للترجمة وتوظيف مزيد مالنمترجمين

لترجمة تسجيلات أجهزة التََصّت والاستماع  .وثمة اقتراحات خاصة بالعمل المشترك مع
كنا
بعا
دكنشافالخلياةلسريفةي مونتريالوتتضقنأيضا توحيس
دياساتمنتأشيوات

الدخول وحى اللجوء .فد كان معروفا أن من يدخل كندا يستطيع دخول الولايات

المتحدة .فذهبت أناوروجر كرسي إلىأوتاوا في شنهر شباط  /فبراير حين كانت
درجات الحرارة دون اولصحفصرلنا علئموافقة نظرائنا الك
قندي
اينئعل
مئة بالأعمال

المشتركة بينناوبينهم .ولاننسئز أن:اكتشاف تلك الكلية فى موطِريال فدهدرقاسة
مجلس الوزراء الكندى أيضاً.

ووافق كبار المسؤولين علئ المقترحات التي .رفعناها  .وتضمنت التوصيات التى
ينبغي تطبيقها فوراًالمقترحات التالية  :يجب علئ الوكالات التي تحتاج إلى تمويل إضافي

تأتنعاون هم الكوتكرمن لتحتول ميزانياتيا لسنة 31002لكر تيا :ااه في ا#خاملة
الطائرات» نحو الإرهابيين الجا قن استحرق زمنا طوايلا :
ما

2

تسل الوتي
س خلاصة مراجعة الأعمال التي جرت بعد الحَدذث .مرفقة بآخر

المعلومات عن محاولات وكالة الاستخبارات المركزية القبض على بن لادنء أو التى

تخبرنا علن الأقل أيخ:نطلق صواريش كرون لكق الركيسن_كلهوت لم يكن مسرورا بسير
أعمال هذه الوكالة .

وكنت أعتقد أنا بحاجة إلى عيونٍ جديدة :تطيل النظر في مسألة تحديد موقع قيادة
تنظيم القاعدة حيث تيدم لنا الوقت الكافي للتضرفت .:وكان تشارلي ألن معاام وتاتهطء

المسورك اللض برقب أولويات تجميع المعلومات الاستخباراتية لجميع أجهزة
المخابرات .فطلبت فيه أ يلتقى بالأميرال سكوت فري  065: 86:1مدير العمليات في

رئاسة الأركان المشتركة آنذاك .وطلع الاثنان علينا بفكرة مُبتَكرة تقترح استخدام طائرة من
غير طيّار  02065:بدلاً من الاعتماد على مصادر بشرية غير موثوقة في البحث عن بن
لادن .يمتاز هذا «السلاح» الجديد بفترة يمكث فيها حيث هو طويلا ويستطيع تزويدنا

بشريط فيديو يصَور واقع الحال عن بعد عشرة الآف ميل .

ماشبعكضلات  .أولها أنا بحاجة إلىعددمنهذه الطائرات وهذا غير
لضتن
اعتر
وا
وبعضها

متوفرء بعضها يستخدم فى البوسنة.

الاأخرةفى العراق.

وثاني هذه المشكلات

هي أنا بحاجة إلئالمال اللازملتسديد تكاليف العملية .وأخيراً كنا بحاجة إلىموافقة
الوكاللات علين هذه العملية .

كاتنت المشكلة الأحيره أكن  الحقانت .كك م الأخطا دومكلكة ندا  :د لست
من ابتكارنا . . .فمنعادتي أن ألجأإلىساندي بيركر كلما اعترضتني مشكلة أو

اصطدمت بحائطمنيع :فيحاول إقناعنظرائهبالحكمة الكامنة في الفكرة .وفي حالتنا هذه
أعطى بيركر تعليماته لتنفيذ هذه المهمة .ومعحلول شهر أيلول /سبتمبر اسْتُكملت كل
الأمور العققنية والوصلات مع الأقمار الصناعية وانطلقت أول طائرة بلا طيار طراز
102لممم ولي في أجواء أقكاعانت”

ذهبت وروجر كرسي إلى فرجينيا الشمالية عند منتصف الليل لنشاهد قندهار على

ينين يجلسون أمام الأجهزة يشغلونها
ايق
شاشة تلقزيونية كبيرة الحجم .كان فر
ل صفغينر م
ولا يصدقون أن ما يرونه حقيقة في الجانب الآخر من الكرة 0

فون الس بن

الإمكانات الاستخباراتية لمنعرفه من قبل إلافي أفلام هوليوود .
وحَلّقّت الطائرة بهدوء وصمت فوق معسكر معروف للإرهابيين؛

فرأينا سيارة

”اتبع تلك السيارة ».قالها ضابط للمراقبة في هذه

سبوا
عنحو
متجه
لر ت
كبةر.
ادروق
لان

رلك
غى ت
ل ف
فة
اهاز
المهمة موجها كلامه إلن «الطيار» الذي مجلس أماءالج

المعتمة

بشرجينيا .ثمالتفت إليّوإلئكرسّي وقالمبتسماً «أريدأن أقول ذلك ».وتابع الطيار
تحكمه بالطائرة ومراقبة السيارة ونحن نشاهد حركتها على الشاشة  .خرجت من المعسكر
ومرت بساحات

السوق ثم دخلت

في نفق

وخرجت منه .وأخيراً توقفت

قلت:
تكوجل مفها بعضن الأفراه دقلو (الميلا .ف»

عند افيلا»

الإننا نعرف الآن أن هذه القفيلا هي

للقاعدة ) .

واستمر تحليق طائرات 57

ختخلال شهرىي ابلك  /سيتمبر وتشرين الأوّل /

أكتوبر سنة  .0002فُسَّقّطت واحدة منها وتحطمت أثناء الإقلاع .ونشب نزاع داخل
البيروقراطيات حول من سيدفع كلفة إصلاحها البالغة بضع مئات آلاف من الدولارات.

إنذار الألغية
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وتفحيليق آخر اكتشف رادار طالبان وجود الطائرة فأطلقوا طائرة حربية قديمة الصنع من

ظرأ اميك  ' .التقطت كاميرا طائرتنا صورة الطائرة المقاتلة وهي تنطلق بتثاقل وتعثر في
الجووترتفع إلىأعلئثم تدور دائرة كاملةواقتربت حتئأصبحت على بعدميلين من
طائرتنا ثماتجهت نحوها مباشرة  ..أمَاصورة طائرة الميك فقد ابتدأت نقطة صغيرة في

الجووأخذت تكبروتكبرحتىصارت شيئاكًبيرالحجم يندفعبقوةنحوالكامير ٠ا .صرخ
ضابط
المراقبة بأعلى صوته ( :يأ إلهي سوف تضربنا» وعلى الفور انبطح نصف من كان
ف
ى هله الغرقة :أرقنا تحت الطارلات  .كانت طائرة الميك هذه وعلى بعد عشرة آلاف

ميلم م
نوقعناء تندفعمباشرةنحوط ثارئتناغير أنهاأخطاتها:

واكنقتتعلنىاع أنيمن خلال الصور التي التقطتها طا
طئرا
لتن
عاافي
تها الثلاث

أنظر إللائبدنن .ول
غمت
وكن
صةات
اثمّ

قرب ال
صساوحلا لرتطيلق
خها.

فقدكان

سلاح البحرية يحاول منذ شهور استرجاع هذه الغواصات» وقد نجح فى مسعاه ان
الرياح
الموسمية قد بدأت تهب في تلك المناطق» وهذا مايجعل قيام طائرات 510630ممم
بمهماتها والتحليق فوق الجبالالعالية التييتحتم عليهاأن تقطعها مستحيلاً  .ووافقناء
على مضض »٠على أن تستأنف هذه المهمات بعد انتهاء فصل الشتاء .

وكان سلاح الجوعازماً علئإجراء تجارب لوضع صواريخ صغيرة أو بعيدة المد
على طائرات 5:10غ30ع,م التي تطير من غيرطياربعت :تكرن جاهزة للاستعمال والعمل

سنة  . .4002فطلبنا
منهم أن لضو ا العذةضق اختمل امار وتكون جاهزة للعمل

في أواخر ربيع سنة.1002

كُتِبَتْأشياء كثيرة عنمنشأ فكرة استعمال طائرة  10180607منغير طيار وعد

انزاعا
ت البيروقراطية التيتلت اقتراحي لاستعمالها سلاحاً مضاداًللإرهاب في معركتنا
مع تنظيم القاعدة  .يقول دان بنجامين 5أم23:زم 0301 68وستيف عاب 71
كتابهما عصر الإرهاب المقدس 500:ع 5لعن 25أعوعم  5نقلاً عن «مسؤول رفيع

 6/1665في

المستوى في وزارة الدفام؟ إن وكالة الاستخبارات المركزية عارضت طائرة 76لعه وإِن

ابييتالأبيضاأخطة لأن يعضو هده القكرة :حشواً في حَلّق الوكالة أ,ها مديرية العسليانت
فى
ي الوكالة .فهم يذهبون
إلى حملاات الكوكتيل ويوظفون الج وأضيسن ويقولون إن هذا

وفي موضع آخرمن الكتاب يتحدث المؤلفان عنتحليق نموذج مُسَلّح من طائرات
70

لمهاجمة القاعدة فيذكران« :هناك من سمع جم ياقت  [001 61027مدير مديرية

العمليات يقول إذا اسشتغيلت طائرة  06206]2:ضد بن لادن فإِنَ مسؤولية استعمال القوة

الفتاكةسَملقَىعلئهذهالوكالة وسوف تعرّض حياة عناصر الوكالة المركزية العاملين في

مختلف أنحاء العالمللخطر .وأخير يقولانإنهف أيجتماعقد في الييت الأبيض قبل
أسبوع من أحداث الحادي عشر مأنيلول: /:سيتمراتدخل جورج تَنِت بقوةٍوأعلنها
صراحة أن استخدام مدير الاستخبارات المركزية لسلاقتالى كهذا عر خط قافا (
ونقلت صحيفة ذا نيو يوركر كعمانه لابمعل؟  11عن روجر كرسي قوله في النزاع

الب
ايرو
سقرا
دىام
تطيخعل

طائرة  03065:المسلحة قبل أحداث  11أيلول  /سيتمبر :

ايبدو الأمر بغيضاًء لكناكنانقول فيمابينناإن بعضالناس لم يفهموا ماذايعنيهذلك. .
سوف تقتل كثير ين ».وهذا ما حصل  .ود حلقت
طائرالة  4104008فوق أنفانستان

تُلاحق تنظيم القاعدة :وكان ذلك بعد هجمات  11أيلول /.سيتمبر .وقد أَْمَثَتَ ذا
عظيما.

وفي الوقت الذي كانت تحلق فيه طائرة  6062065في طيرانها التجريبي في شهر

تشرين الأول  /أكتوبرسنة 0002حاولت خلية القاعدة التي أغرقترُوْرَقهافي اليمنفي

فترةاحتفالات الألفية الأعتداء ثانيةعلىمدمّرة أمريكية في عدن باليمن .فنجحوا في

هذه المر ةة وقتلوا سبعة عشر بحاراًأمريكياً كانوا علىمتن المدمرة كول عاوت ذلا.

قات المجبرعة الأمد :الخاصة بمكافحة الإرهاب منذ أكثر من ثلاث سنوات تشعر بقلق
منالوضع الأمنيفيالمرافئ التيترتادها سفن البحرية الأمريكية فيتلك المنطقة .وقد
كتب ستيف سايمون تقريراً شديد النقدللوضع الأمني الذي اكتشفه في الرصيف الخاص
بسلاح البحرية قارب
لدإبيمفايرات العربية المتحدة .و
سقد
ا أح
نال
دي بيركر هذا

التقرير إلى وزير الدفاع .كبمزا ق
يماترات تفقدية إلئ مواقع الاقَّلنّامصةنفشيأًة
الخاضٌة بسلاح البحرية الأمريكي في البحرين بعدأن وصلت إليئا تقارير متعددة تفيدأن
تنظيم القاعدة يخطّط لاعتداءات هناك .أصلحت وزارة الدفاع ال
اخل
للبفحيرين
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والإمارات العربية المتحدة» .لكن هذه القواعد لتمكن نقاط الضعف الوحيدة المعرّضة

ل
زةاما
تحري
للأخطار .وعندما هوجمت المدمرة كول فوجئنا عأَنلِمنا أن الب
اليم .

ايكنء
هما
يخّص
شدلَ
وق

لبهه:
وشعر
قان
مباكن

تزور موانئ

الذي كان مندوب وزارة الخارجية فيالمجموعة الأمنية

اعبمنيين .فماذا كانت تفعل هناك
هفا
رر أ
إجخ
لن ج
ايم
(إِنَال

اةلع؟» طرأ عطل في نظام الخدى"  +5وعندها :قازلرتقيادة الوسطية
طيئ
لس
المدمرة كاول

نىء
د إل
عيارة
هذه الز

لميقدم أحد في وزارة الدفاع اقتراحاً للمراجعة الأمنية .

ديثة مدينة الخُبّر» واإثلر تسففجياررتين في شرق إفريقية» أوفد
وكما ححدثا ف
مكتب التحقيقات الفدرالي فريقاً موسعاً لجمعالأدلّةولاسْتِجُواب الشهود .وقاد هنا

القريق جوك أوثيل المعروق بحي لاذاء عمله بنفسة :.والتقئ بالسفيرة فريك في البح
باريرَّة بودين  2:22282 6501008وهي من السفراء 0-2

التعامل معهام في مثل

هذه الظروف» حتى أونيلنفسهلميجدوسيلةللتعايش معها وهوالذي يستطيع سر
جثة هامدة .ولم تكن الحكومة اليمنية متعاونة معنافي التحقيقات مماأَدّىُإلى تدخل

ري.
مف
أتون
لكلن
ائيس
الر

فوضعت الحكومة الأمريكية اليمنيين أمام خيارين لاثالث لهما
ظ

في العلاقات بين البلدين .

وأمافىواشنطن فلمنَشَأْوكالةالاستخبارات المركزية ولامتب التحقيقات
الفدرالي أنيقرا بماهوواضح كل الوضوح.ء ألا وهو أن القاعدة هي التي فعلت ذلك .

لقدكناعلىعله بوجوة-خلية كبر للقاعدة في اليمن» وبوجوه :خلية كبرئ أيضاً لحركة
الجهاد الإسلامي المصرية» التى أعلنت مأؤخَرناًُدماجها فيتنظيم القاعدة  .فماالفارق إِنْ
ذي
كان هذا التنظيم  5ذا
اكلهو
ائر
د عل
ممل
الع

قام بالاعتداء؟ عملت ليزا كوردون هاكرتي وشاركها في

الساعة يول كرتز وروجر كرسي في جمع الأدلة ودراستها بكل تفاصيلها

سلتةخبارات المركزية لم
وخرجوا بإثْبات قاطع لايقبل الشك يدين القاعدة .لاكلن واكا
توافق عليه إلابعدانقضاء عدة شهور.

كان الحصول على تأييد جميع الأطراف أثناء مناقشات كبار المسؤولين علىرَدْ

انتقامي متعسّرأء وبخاصّة أن الوكالة المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي لم يقبلا اتهام

القاعدة في تنفيذ الاعتداء :

وطر
حت مرة أخرئ فكرةقصف جميعمعسكرات القاعدة في

أفغاسعلة دون أن نربط هلا القصف

المدمرة كول .

باستهداف

ولم يكن ثمة تأييد للقصف

سْ لادن أو بالرد على الاعتداء

الواقع على

.

لم يصدق مايكشيهان ماحصل في أجتماعكبارالمسؤولين عنالاعتداء على
المدمرة الأمريكية .فقد أفنول عمره :في العمل العسكري  .فْتَخْرّجَ من كلية وست يوينت
1

656/11العسكرية وحارب في كورياء وتلقئ تدريباته فى معهد القوات الخاصة.

وع
فمل
رف
ييق

إنقاذ ال
يرها
نئنمفايء

واقالتلس ف
ليفادور وانتسب إلئكلية القيادة

والأريكان العا
بة :ثم عمل في قوات حفظ السلام افليصومال وهاييتي» ونُدِبٍ لدورتين

في مجلس الأمن القوميبالبيت الأبيض  .كانيرىأَن مّن واجب القياديين :فى الحكومة
ال
أمريكية الثأر إذا تَعرّضت القوّات الأمريكية لاعتداف أوإذا قل جنوه أصيكيون :لكن
شيهان يعرف هؤلاء القياديين .فقد عمل مع هؤلاء الكبار سنوات عديدة بعد أن تراك

القوات الخاصة وأصبح موظفا مدنياًفيوزارة الخارجية مسؤولاً عنمكافحة الإرهاب.

وع
دمل
ام
خنل هذه الوزارة وَح
إَضَه
ما ع
كلئ
ااست
نعما
ال ك
تلها الديلوماسية ضد
القاعدة ..وإنه يرى الآنهؤلاء الكبار يقرّرون عدم فعل شيء رداًعلي مقتل سبعة عشر
بحارا
ًوينتظرون البرهان الذي يبن الذي قام بالاعتداء  .وقد أزداد غضبه عندما رأئ

ضابطأً يحمل أرفع رتبةعسكرية في أمريكالايتقدم بمجرد اقتراح في أن توظف الولايات
المتحدةة مالد
يها من خطط للرد الانتقامي ضد قواعد تنظيم القاعدة في أفغانستان وضد

حركة طالبان التي تؤوي هذا التنظيم  .بيدا

نان برك ابا علهلني كني

عليه مندوبوها.

وفي ذلك اليوممن أيام شهر تشرين الأول  /أكتوبر سنة 0002وقف شيهان إلى
جانبي في شارع ل
©اءع»] أوع/الا نشاهد سيارات الليموزين تغادر البيت الأبيض .بعد

الاجتماع الذي عقّد لبحث مشكلة المدمرة كول» عائدة إلى الينتاكون .وسألني« :ماذا

تتوقع يادِك؟ من ترى في رأيهم هاجم المدمرة كو
يل؟ظ ه
نلون الفاعلين رجالاً من

المريخ؟ كبار ضباط البنتاكون لا يوافقون على قيام قدولةتا بال
لقبض
ا عل
دى ب
نن»

ولا

يسمحون لسلاح الجو أن يقصف ذلك المكان قصفاً شاملاً ومركزاً .هل ينبغي لتنظيم

القاعدة أن يهاجم الب
بنتا
هح
اكون
تتى
ميَح
اَْظ
مئهم؟»
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كانت ولاية الرئيس كلنتون في أواخر عهدها والوقت ينفذ .وبقى أمامنا مبادرة
واحدة نتخذها تتعلق بالأمن القوميى وهي محاولة أخيرة لإنجاز اتفاقية إسرائيلية فلسطينية .
وئدا لنا أن هذا القدف اللي كاكسب المعدي ينك1د يد 001 3

لئات
ايزعل
نئيل
تسرا
الوزراء الإ

وافق رئيس

كبرئ .وكان بودي لواستطعت تحقيق اميك مسأ ها

كاي ديقي ونسكب سمكرات تنظليم القاعدة وبرغم ذلك كنت أدرك جيداًأن إان

ييد الشعبي للقاعدة
تأمن
لظم
اأع
استطعنا تحقيق السلام في الشرق الأوسط» فإن القسم ال
والقسم الأعظم منكراهية الآخرين لأمريكا سوفيتبخُران بين عشية وضحاها اوستكول

لقذراية لحرق الموحة تمل الج كرااك يرق هذه الأساء:طلي مت كان السوولين
تحديث الخطة العسكرية السياسية (خطة يول ميل) للفترة الانتقالية» والإشارة إلى

راع
افيه
رَفق
قميُت
الىت.
الموضوعات التي لم يحصل إجماع في الرأي عليهاء ول
وذكرتُ في هذه الخطة موضوع تقديم المساعدات إلئ التحالف الشمالي والقضاء على
اليك

انك وإرسال طائرات من غير طيار من طراز  :06306:للقضاء على قيادة تنفليم

القاعدة قضاءً تاما.

ترك كلنتون الرئاسة ولايزال بن لادن حا لكنه قبل أن يَمضى أغطئْ تفويضا
بالقضاء عليهوبتصعيد الهجمات علئ تنظيم القاعدة .لقد الس الوزيمة بالفأغرع يد
حاولت السيطرة على البوسنة فأرسلت مقاتليها للدفاععن تلك الدولةوصّدّهجمات
السيربة  595قبل أن يرئالأاخرون :أن الإآرهاب هو الخطر الجديد لذف انفده

أمريكا لذلك عمل علئ رصد المبالغ الضخمة لمكافحة الإرهاب وهو الذي ابتدأبوضع
لاني
ااقي
ولإير
يدات المتحدةحين
اضئ
رئهاب العر
لئإعل
برامج حماية الوطن .وق
ل وا
اض
ينن.
وبرا
اادع
دمخا
لضد
سارع إلئ اتخاذ الإجراء الر
لت ك
تل م
وبسبب شدة المعارضة السياسية له فقد تعرّض كلنتون للنقد العنيف بعد قصفه

معسكرات القاعدة في أفغانستان .وقيل عنه إنه كان يتبع تكتيكات «تحريك الكلب'
ية .وللأسباب ذاتها لم يستطع أن يصرف مدير مكتب
صته
خضيح
شن ف
لع
اظار
لصرف الأن
لنه الذي عجز عن إصلاح عمل المكتب ولإخفاقه فايلكشف
مى م
عدرال
التحقيقات الف
إعرنهابيين داخل الولايات المتحدة .منح وكالة الاستخبارات المركزية سلطة غير
مسبوقة لملاحقة بن لادن شخصياً إلى جانب ملاحقة التنظيم ذاته؛ لكنه لم يفعل شيئا

حين قَصّرت هذه الوكالة في عملها .ولأنه أَعتّبر من معارضي حرب قييتنام وليس له
سجل عسكريء كان محدودا في قدراته على توجيه العسكريين لتنظيم عمليات

كوماندوس ضد الإرهابيين لايرغبون همبها .جرّب ذلك في الصومال ووقعت أخطاء
من الاستفزاز الأكبر من
لزمن
اترة
ألقئى العسكريون فيها اللوم عليه .وحين توقّف لف
القاعدة الذي يسكت منتقديه؛ ظنّكلنتون أنهلالزوملفعل المزيد .وبرغم ذلك» فهو

الذي شرع في وضع الخطط والبرامعج الت أتاحت لأمريكا ارد على الهجبات الكبرئ
حين وقعت» وأزاح بذلك كل العوائق السياسية التىتعترض سبيل القيام بعمل .

وحين انتهت ولاية كلنتون وغادر البيت الأبيض قال كثيرون» ومنهم قادة الإدارة
الجديدة برئاسة بوش .إن كلنتون كان مُبالغا فيهاجسه ضد القاعدة التي لم تسبب سوى
مقتل عدد قليل من الأمريكيين :وهذا مالا يمكن مقارنته بمئات جنود المشاة الذينقلوا
في بيروت في عهد الرئيس ريكان» أو مئات الأمريكيين الذين لقوا مصرعهم في حادثة

طائرة بان أمريكان  301التي فججرتها ليبيا في عهد الرئيس بوش الأب.وفي هاتين
العجليتين لهييحدك أي:رد عتتكرئ الثقافى مو الولايات المتحدة  +فلذا كر هذا
الاهتمام بالقاعدة الذي يشغل بال كثيراء ولمَاذا يَحَدَت الرئيس المنتكن توكز عدينا :

يلايدمنلانيبيقرأن يقرنذ اوضرع بعلقاسنداراةلأمناللو ردي
رايس؟ وفي شهر كانون الثاني  /يناير سنة  1002اعتقدت الإدارة الجديدة أنَّنصيحة
كتسرنلب ل
الئ
اجار جه القضاء ع
ماعدة
لالق
قف
ايم االو
لكاكونلويات أثرا يا
بعض الشيء» وغير منطقي .٠ شأن عددمن الأفعال التيقامت بهاإدارة الرئيس كلنتون.

العصل الحاسر

قبل  11سيتمير ويعده

اعتاد تنظيم القاعدة أن ماما سنوات عديدة قبل أن يشن هجماته» فينشئع الخلايا

السرية ويقوم بعمليات استطلاع وهؤ يخطط  .ويعمل بنفس طويل ونظرة بعيّدة المدى
عذي
كذ الصرا ل
يدر أ
هو

يرين لأخال قوية.
ترف حزنوتتق قري  0لزن و

أَمَاأمريكا فتعمل .وتخطط تمن دورة انتخابية مدتها أرنع سنؤّات :ومع انتهاء سنة 0002
تبدأ الدورة الجديدة .ولم يتتحذث أحد من المرشحينة أثناء الحملات الإنتخابية الرئاسية

ايهعن
عشين
مك ت
دة
عن الإرهاب» بتلحدّث جورج بوش ودِ

الصواريخ المضادة

للأسلحة البالستية التيسَتُوَفُع وتحدثا أيضاً عن العراق.
وفي كانون الثاني  /ا

 10 1وبعد انتهاء مهزلة فلوريداء تحدّثتٌ مع

أصدقائي وزملائئ القدامين منأيامإدارة الرئيس بوش :الأب وهم كوندي رايس وستيف
هادلي ودِك تشيني وكولن ياول :فأطلعتهم على أحدث التطورات .وكانت رسالتي لهم

صارمة وشديدة الوضوح :إِنْالقاعدة تشنحرباًعليناء وهي حركة على درجة عالية من
التنظيم والقدرات؛ ويُحتمل أن يكون لها خلايا سريةداخل الولايات المتحدة» ومن
الواضح أنها تخطط لسلسلة من الهجمات الكبرى ضدنا .بجت علينا أن نتصرّف بحزم
تششل الشرارانت المناسبة قي الأمور التى :تم إعدادها بعد العدوان الذى
وبسرعهء وأن

دهمرة
لضتم ل
ارّ
تع

كول» وأن نتبتى الموقف الهجومي .

وكانت ردود أفعال هؤلاء الزملاء متبايئة  .دك تشيني كان كعادته ساكناً هادئاً في
هدوء
لمت
الص
ون ا
مظهره؛ وكانت خلف هذا القناع م

ريه.
دف
صتلج
أشياء كثيرة تع

طلب منأحدمساعديه أنيُرتبل ز
هيارة إلىوكالةالاستخبارات المركزيةليطلععلى
رأيهافيهذا التهديد الذي تشكله القاعدة .وكانت هذه الزيارة في نظري هامة جدأ لأني

اعتقد أن جوري يت موق يسيك لدفسا أكبهما فمات أنا عر مقخططات القاهدة.

ذهب تشيني إلى مقر وكالة الاسحارانت المركزية في ياركويٌ إ0/اكا »13وهي زيارة

ستأتي بعدها زيارات كثيرة .غيرأَنَّالحديث فيهاوفى أكثر الزيارات التيتلتهاترز على
العراق» مما جعل عدداً منالمديرين والمحذّلين فيحيرة منأمرهم» يتساءلون عما إذا

كان نائب الرئيس ذو الخبرة والتجارب مُحِقَاْ فىحديثه عن التهديد العراقي .وما إذا كان

عليهم آن عيدو النطى فى#ماوااتين بعلن وما متمسوه مقد -فى الأساريم الأولرن من
عهد الإدارة الجديدة سمعني تشيني أتكلم عن القاعدة بصوت عال شديد الوضوح يسمعه

الجميع  .والآن.وهو
يشارك في اجتماعات كبار المسؤولين الأعضاء فيمجلس الأمن
القون الث كرانها عرفتي رايس (ز11ها لمرفعله ناث للرقس عق قبل تملينها لزأنه

يقول شيئاً عن الصفة المستعجلة لهذه المشكلة ويضعها فيلائحته الخاصة بالأمور التي
تتطلب العمل الفوري .لكنه لميفعل شيئا .

مَاكولن ياول فقد اتّخذ خطوة لميسبقه إليهاأحدخلال الفترة الانتقالية وذلك أن
طلب الاجتماع مع المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب وكبار الضباط المسؤولين

عن مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي والخارجية والدفاع ووكالة الاستخبارات

المركزية  525التحقيقات الفدرالي والعسكريين» فقدكانيريد أن يرى كنيتففاعل مع
الموضوعات المطروحة وكيف يستجيب الواحد ما لما يقوله الآخر .وفوجئ في أن رأئ
أناجميعاً متفقون عله أهمية خطر القاعدة وتهديدها.
وقد خض .برانان شريدان  » 003118 0532011615مساعد وزير الدفاع الذي سينصرف

منعمله قريباًء هذا الإجماع في الرأي بقوله« :أيها الجنرال ياولء إِنّيسأترك عملي
قريب عندما نألو الإدارة الجديدة» وَلناالوحيد في هذه الخوقة المعني بالشؤون السياسية»؛

بينما الآخرون كلهم اختصاصيون في مهنهم .فدعني أَقدّم لك هذه النصيحة التي لا

تشوبها أي مصلحة شخصية  .أبقهذا الفريق الذي يضم ممئُّلِين عنوكالات متعددة علئ

ليك .قادتخظهتربلينانافات في الرأي
مئ ف
عأول
حالهواجعل تنظيم القاعدة الأولوية ال
وقد يشتم بعضنا بعضاً بين الحين والآخرء إنما هوأفضل فريق رأيته فيحياتي وهم
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جميعاً يريدون النيلمنالقاعدة  .وهي تنظيم يلاحقنا ويستهدفنا لذلك يجب
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أن ننقض

)ع.هفا ؟ وطرح باولأسئلةكثيرةعمًايمكنلوزارةالخارجية أن تفع فر اةلاسردد:

ودوؤن ملاحظاته .في ليه مناولان أرميتاج الذي سيصبح نائبا  55الخارجية أن
يشارك مشاركة فعالة فى هذه القضية .

التقيت مع كوندي رايس ذات يوم وهي تتجوّل في قاعات مبنى المكاتب التنفيذية

اتلقبدحيمثعنغرفة مكتبي  .قالتإِنّهاتحمل أفضل الذكريات عنعملها في هذاالمبنى
التابعللبيت الأبيض  ..فاصطحبتها إلى غرفتي وقدَّمتٌ لهاإيجازاً عن القاعدة هو

ذاتهالذي قدمته إلئالآخرين  .وكان رد فعلها في منتهى التهذيب» :كعادتها ذوما.

وتذكُرتُ وأناأحلثيا :وهيالزميلة سابقاً ورئيستي الحالية» أَنّهارابع'مستشار:أمن قومي

أعمل تحت قيادته وسابع مستشار عملت معه.

وأمَا برئنت سكاوكروفت أأ0اء لامع  5ع8

الرجل الحكيم المحبوب» فقد كان

التوازن النووي الاستراتيجىي محط اهتمامه الأول حتئ وقعت حرب الخليج الأولى .
وبرغم أنه الصديق المقرّب للرئيس بوش الأب .غير أنه كان يعاني كث
تيرصاًرمّنفات
وزير الخارجية الذي كان فكىثير من الأحيان يتجاوزه ويتحدث إلئ الرئيس مباشرة .

وطوتي ليك عنقا 7ا00
ل9قهاوفد الذي يكثر التفكين» والانقعالات :يبدو في مظهره

الخارجي أستاذا
ً جامعياً غيرأن هَلْهُالصورة تخفي خلفها حقيقة رجل يتقن:فى السخطيط

والمكائد البيروقراطية» وه
اود
لائم
آاً ي
خسب
رقين بخطوات .يكسب المعارك البيزوقراطية

دوماً» وقلّما خسر فيهاء لكنه لم يستطع أن يكسب ود الرئيس .فلكل منهما شخصيته
المميّزة ولم تتناغم الشخصيتان .عيّته الرئيس كلنتون في ولايته الثانية مديراً لوكالة

الاستخبارات المركزية ( .©81وقد انسحب طوني ليك من هذا المنصب أثناء شجار
حصل في مجلس الشيوخ عند تثبيت الأعضاء .ولو أنه بقي في منصبه الجديد هذا فإِنى

على ثقَةٍ أكيدة من متابعته ملاحقة القاعدة دون هوادة وإزاحة كل أولئك البيروقراطيين

الذين يعترضون سبيله) .
كان ساندي بيركر معاون لطوني ليك» وفي الوقت نفسه صديقاً حميماً وقديماً لبل
وهلاري كلنتون .وكان الاعتقاد السائد في بادئ الأمر لدى موظفي مجلس الأمن القومي
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القومي أكسبته احترام الجميع .

فكانت لههيمنته الخاصة
على وزارتي الخارجية والد
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القومى .

داك

ن كوند
ي رايسهي الآنالمسؤولة عنالأمنالقومي .فهيتتميّزبعلاقةمع
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تحت قياداتهم .
ومن المفترض أن تتيح لها هذه العلاقة مساحة كافية للتحرك؛ وهامشاً

جيّدأ فيصي
اغة برنامج الرئيس الجديد .ولكن نائب الرئيس قرّرأن يشارك في أعمال
مجلس الآمن الق
مومي
سع
تلوى

كبار المسؤولين .وأما وزير الد
لفاع
لفق
جد أو
مضح
يع

أنهلايهتم إطلاقاً لعلاقة أيامرق] ارمع الرئيس» وك
مان
ايف
تعل
حلر له وس

حئتُكوندي رايسع ا
نلقاعدة» أوحتليتعابيروجههاأنهال ت
مسمعبهذالتنظيممن

قبل .فقلت لها ا

ي
عتقد كثيرون أَنَّهذاالتنظيم هو مجموعة منالأفراد الموالين لأسامة

بنلادن»لكنه أكبركثيراًمنذلك .فهوشبكة تضم عدداًمنالتنظيمات الإرهابية ولها
خلايا فيأكثر من خمسين بلدآاء.منهم الولايات المتخدة ».
وبداليأنهاتشكفيقولي .وركزث فيحديثها معيعلىأنَّعددالموطّفين في

بأقيام تعد أمورا عملية بما فيذلك الأمن الداخلي .فقالت« ::يبدو لىمجلس الأمن

القومي تماماًكماكنثُأعرفه حينعملت هنامنذبضعسئين» باستثناء العمليات التى
تقوم بهاء فهذا
أمر.جديد كليا .ويتولى أموراً داخلية؛ ولا يقتصر عمله على وضع

السياسات» ويبدو لي أنهيشغل نفسه بأمور عملية  .ولست

واثقة من أنانريد أن تبقى هذه

الأشياء جميعاً فيصميم عمل مجلس الأمن القومي ) .

كانت رايس ترى مجلس الأمن القومي منسّقاً للسياسة الخارجية» ولم نَّرَفيه مكاناً

للتعاطي مع أمور ذات أهمية كبرئ مثل الإرهاب داخل الولايات المتحدة أو الاستعداد

الذاكلى شن يوه اسلاحة القمان الشامل  :أوكفده امد شيفقة الوم رق وأعركاق جرد
أن يت مقاكينينا ساكياة هادلي /إ 1031ع/اع 65لا يزالان يعملان وفق نموذج الحرت

فيل  11١سيتمير وبعده

الباردة ال
تمُه
فيمن
كع
يلرئهما مذكانا ساب
اقاً
لفي
أمجل
مسن

5052

القومي .فقد اكتسبت

خبرتها في العمل الحكومي حين عملت ثلاث سنوات في هذا المجلس وكان شغلها

ال
اشا
لغل
ا فهيه
تمام بحلف وارسو والاتحاد السوقييتي أيام الحرب البارسو تلوكر الأمر
نقدكانستيفهادليموظفاًفي هذاالمجلس مهدإلي مهتابعةأمورالحدمنالتسلُّحمع
الاتحاد السركيياي :وصار بعدئل منتدافيدا ونير لطم ؟ ومعمتلافي
بعة

الحد من

التسلح  .وأدركت من فوري أنهمالميعملا فطفي قضايا أمنيّةجديدة طرأت في فترةما
بعد الحرب الباردة .
وحاولت أن أوضح لها' «صحيح أن هذا المكتب جديد :أن أفعياية تعدل

بالأمن فيما بعد الحرب الباردة» وليس فقط التهديد القادم من الدول .ول
حم تع
دد ث
ومةد

تفصل بين الداخلي والخارجي .والأخطار التي تواجهها الولايات المتحدة الآن ليست
الصواريخ البالستية السوقييتية االتلي ت
قحنملابل» ٠ بل الإرهابيين الذين يحملون القنابل .
وعلاوة على ذلك .ينص القانونالذياستحدث مجلس الأمن القوميسنة 7491علئأن

يهتمٌ المجلس أيضاً بالأخطار التي تهدّد الأمن الداخلي ».ويبدٍو نيلمأفلحفي توضيح
رجية نري فقد اقترحالاثنان خلال الشهور التالية» كما تبيّنلي أنّهما سيفعلان» نقل
بعض الاختصاصات إلى مؤاسساكة اسن رد

وقرّرت رايس أن تخفض المرتبة الوظيفية للمنسّق الوطني العام لمكافحة الإرهاب.
لن يكون هذا المنسّق بعد الآن-عضوا.فن لجنة كبان المسؤولين: -وَلن تكون المجموعة

ولن
كب
تلين
سسؤو
الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب بعدالآن تابعة إدارياًللجنة كبار الم
مسؤولة آأماملجيةمنماران الوزواء .ولن يكون للمنسق العام بعد الآن مديران يساعدانه

في عمله يختارهما من مجلس الأمن القومى» ولن تكون بيده صلاحية مراجعة الميزانية

بالتعاون معأحدمديري مكتبالإدارة والميزانية فيالبيت الأبيض  .لكنها طلبت مني أن
أستمر في عملي وأن يبقى الموظفون العاملون معي على حالهم دون تخفيض في

اعرفان أحداًيملك الخبرةة الكافية
عددهم  .يبدوأن كوندي رايس ومعهاستيفهادليل ي

التي تؤهّله ليحل مححللّىي .وفي الوقت نفسهطلبتمني أن أضع خطة لإعادة التنظيم حيث

الخبعتضصاصات
ياتملنق
القومى .

مسن
احيا
الأمنية إلى مكان آخر خارج صلا
لتأمجل

وبعد أسبوع على احتفالات تنصيب الرئيس الجديد بعثتُ رسالة إلى رايس وهادلي
أطلب فيها "بصورة عاجلة» عقداجتماع لكبارالمسؤولين أو على مستوى المجلس
الوزآازى للنظر فى تهديف وشيك عن التاعدة  :وكات رد رايس على هذه الرسالة أنالسنة

بثو المسؤولين التيكانت تعن الركان الأول لمناقشة السياسة الخاصة بالتصدذي

للإرهاب في عهد إدارة الرئيس كلنتون السابقة لن تتطرق للبحث في هذا الموضوع حتئ

تكتملأَطْراللجنةبوجودمعاوني الوزراء .وأعْتَقَدتُأَنهاتعنيبذلك إتاحةالفرصة
لمعاوني الوزراء لدراسة الأجندة  :لكن الذي تميق لى أنهاتقضد تيور عذ:

الاي

وأخيراً انعقدت

ر/س.
اار
م آذ
والتّأخير  ..إذ لمينعقد في شباط  /فبراير ولم ينعقد في
لجنة معاوني الوزراء لمراجعة سياسة التصدي للإرهاب لأولمرةفي شهر نيسان /
غعقد
أبريل؛ فان
رتففي
ة الاجتماعات التابعة لغرفة الحالة» ولم يكن الاجتماع الأول

عألحىسن حال .

ابتدأالاجتماع بكلمة ستيف هادلي نائب رايس طلب فيهامني أنأُقدّممالديّمن
سردات إن السيتسين .العترلةمياشرةإن القرارات العسلقةإلىيجني نافيا يورا
لل
اتع
لاط
قيامع
عدة»

وقلت« :يننببغغىي أن نضغط على حركة طالبان وتنظيم القاعدة معا

يتسليحقوات التحالف الشماليوغيرهمنالجماعات العاملةفي أفغانستان .ويجب عليتا
أيضا أن نستهدف

سن لادن وعناصره

القيادية ناستكتاف

ك5

الطائرة منْ عير طيار من

طراز 0:غ6دلععظ ) .
وهنا لاحظت يول ولفوفيتزء

نائب وزير

الدفاع دونالد رامسفيلد

يَتَبَرّم ويعبس

ويَتَمَلُمل في جلسته بعصب
ية ظاهرة  ..ولاحظ هادلي ذلك أيضاًقَسَأله إنكانعلئمايراء
فأجاب :
":لأادري لماذا نبدأ عملنا بالحديث عن هذا الذي ا

الإرهابية 5
تدعى القاعلة

(

ويقودها بن لادن» ,وتنتحل
داك :غتها لأنها وحدها تشكل التهديد

الخطير والفوري للولايات المتحدة

» .

قد ولفوفيتز ع
لئ قولي دون أن ينظر إلى بل ناظراً إلى هادلي« :وهناك آخرون
يشكلون مثل هذا التهديد .بولأكثر منه» .
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لهوضلدايات
لقليت :الاعلمليبأيّإرهاب يرعاه العراق ماوج

المتحدة؛ يا

يول» منذ سنة  3991.2وأعتقد أ محيية التيحفيقاك الفدرالي ووكالة الاستخبارات

ذفايء
هرأي
المركزية يوافقانني ال

أليس كذلك» يجاون.؟ مشيراإلىجون ماك لوكلين

متاطعدهاءلا صطمل» نائب مدير الوكالة المركزية .الذي لم يكن يرغب في الخوض في
جدل دائر فينالبيت الأبييشضر ووزارة الدفاع .لكده ألجَات” «أَجَلّ :هلا صحيح يا 7
لايسلتي أي دليل يثبت وجود تهديد إرهابي عراقى ضد الولايات المتحدة) .

وأخيرا التفت ولفوفيتز إليّ وقال ١ :أنت تعطي بن لأذن:قيمة أكثر هما يستحق:

فهذاالرجل لايمكنه أن يفعلكلتلك الأشياء» مثل هجمات سنة  3991علىنيويورك؛
وحده دون وجود دولةترعاه .وإذا لم يستطع مكتب التحقيقات الفدرالي أو وكالة
دة2.
وير
جغ
وطة
مراب
ااسعتيارات المودرة أن يجدا تلك الرابطة» فهذا لايعني أنَّال

ولم

أصَدق ما تسمعه أذتائ-وكلافنوقيعر يمحدت بدافق وإسهات عن تلك النظرية التي
افْتَرَضتها لوري ميلروي ©أه'الإ/ا ©:1ناها وثبت بطلانها والقائلة إِنَالعراق كان وراء تلك

الشاحنة الملغومة التيانفجرت سنة 3991في مركزالتجارة العالمي» فقدأثبتتتحقيقارت
أجريت علئ مدى سنوات أَنَّهافرضية غير صحيحة علئ الإطلاق .

واحتدم الجدل وصارنوعاًمناجتماعلايحبستيفهادلي أن يكون رئيساًله.
وكنت أعتقد أهمية وضع حجم التباين فيالرأي أمامالجميع ٠؛؛فقلت١ :إنْالقاعدة 5

لأعمال إرهابية كبيرة ضد الولايات المتحدة» وهي تخطّط أيضاً للإطاحة بالحكومات
الإسلامية والأصيس ,دولة الخلافة المتطرفة وقوزةة الستسياضة وبالتالي شن حرب علئ
دول غير إسلامية ».ثم قلت عبارة ندمت عليها لحظة انتهيت من قولها« :ذكروا ذلك في

لعملئ
مطبوعات نشروهاء وكماهو الأمرفيكتاب هتلر (كفاحي)» ياجب
رء أحياناً أن
يصدّق مايقوله هؤلاء القوم حينيقولون إنهم سوف يفعلون أمراًما).
وانتهز ولفوفيتز من فوره فرصته للرد على الإشارة التي ذكرتها عن هتلرء وقال:

ميحنرقة) وهذا الإرهابي التافه األقفابغعافنيستان).
اإني أرفض أي مُ(قار
انةل ب

لادن» مثل هتلرء يخبرنا مُقدَّماً عمًّايخطط لفعله وإنّانرتكب خطأً كبيراًإنتجاهلنا
قوله).
كانت

دهستي شديدةٌ.

إ
ذ هب رتشارد أرميتاج ثائب وزير الخارجية لنجدتي » حي

قا
ل ::انحن نتفق في الرأيمع دك  .فالقاعدة هي مصدر التهديد الأول والتصدي لهاء
فيرأيناهو
الأولويةالأول
والعاجلة  (( .وأدركت أنَّالإيجازات التي قدمتها لكولن ياول

وأمام هذالشاف الذي احْتّدٌء اقترح ها
ودلى
س حطلاً
أء

أننببداأ علملتناركيز على

القاعدة» ثمننتقل للبحث في غيرها من التنظيمات الإرهابية» ومنها أي تهديد إرهابي
عرافي  ..ولمًاكانالتعاطي معتنظيم القاعدة يشمل أيضاً
مَقَرّهافي أفغانستان .فقفد افترح

هادلي أن نضع سياسة خاصة بأفغاتمتان والعللاقات اي

الباكشستانية ذات الصلة» 2

ومنهاعو
دة الديمقراطية إلئذاك البلد وموضوع الحدمن التسلح بينهاوبين

الهند .فهذله

القضايا جميعاً تشكل
«عنقوداً واحدأ) ويجبف اتخاد قرار فيها معأ  .وافتّرَح هادلي إعداد

مزيد هنالتقارير وعقذ مزيد من الاجتماعات خلال الكهود القللة القادمة.

لمأكنالشخص الوحيد الذي يؤاكّلدتعلهىديد الاقالدمق مانعدة الذي أَصَءً
ولفوقيتز على الإقلال من شأنه  .فقد كان سميرنا في إندونيسيا روبرت كلبارد غاع08

0ع

يبذل جهوداً للضغط على حكومة جاكرتا لتفعل شيئاًفي أم ا
رلقاعدة وربيبتها

الجماعة الإسلامية .وقد أغلق كلبازد ا

السفارة الأمريكية فى العاصمة الإندونيسية

حين تلقئتقاريرموثوقةتفيدأن تنظيمالقاعدةقد أرسل مجموعة إرهابيةمكوّنة من ستة
أفرادإلئجاكرتا  .وكان ينتقد الحكومة الإندونيسية علانية لتغاضيها عن تسلل القاعدة إلى
البلاد وأعماليا الهدامة .و
.في يوم عيد الميلاد سنة  0002شَئََّت الجماعة الإسلامية عرجواها

على المسيحيين وقامت بعمليات تفجير في نحو عشرين كنيسة .وصّمّد السفير كلبارد

ضغطه على الحكومة سراً وعلانية.
ويعتبر بوب كلب
نارد
ج م
ونم

وزارة الخارجية خلال ثلاثين سنة .كان سفيرنا في

بوليقياء ثممساعداً لوزير الخارجية لشؤون القانون الدولي والمخدرات» كما كان مبعوثاً
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دولة إسلاميةفى العالم00 .

م

 0-25سدانا

القادمة .

الهكفيون
ت عم
نيتز
بلفوف
لم و
اتسل
وبعد أن

صار يتصل بمعارفه الإقدنامدىوفنييسيا

ب»
عثير
ارد ي
تكلبا
مأن
لنهم
امع م
حيث كان سفيراً هناك منقبل .وس

وأنّهِيثير ضجيجاً

الرليبآفخيرين  .ويُقالإِنَّ
عنة الشك وا
زم
نانى
اهععندة وأنّه يع
قحلّ
لر م
فايغي
طن وتقاعد منعمله في
ورض
لل أ
اادإ
ي مسنيا .فع
ولبنارد
دلك
ننق
إاء
ولفوفيتز كانور

وزارة الخارجية :تفاجيت الجبهة المجلية للقافت الترادي اللبلية في الي فى هن شرن
2تو0ير 0م2بن:ةففكلت  202تولمهعظده مامد الجيزي بعد عتدرة شهو
الأول  /أك
هاجمت فندق ماريوت في جاكرتا فقتل فيه  31شخصاً .واقدلكتشفحتقيقات التي

أجريت في الحادئتين عن وجود شبكة للقاعدة واسعة الإامِتدناذَدتشوملئيسيا والقلنين
ْ
وماليزيا يقودها عناص كانكلبارد يطلب اعتقالهم لارئيابه به :م
م29

واستمر التأخير في انعقاد لجنةمعاوني الوزراء حتىربيعسنة 1002وكان سبب

التأخير في معظمه يعود إلى لوت هادلي المنهجي المماثل لأساليب المحامين .كانت

دعر أن بيوبت ياي ع اي

را عناا ا 12

لوقت

تضئُنبن
لي
ا
مكثف
وجدول أعمالها
دوما
لمسؤولينتنعقد
كباار
لجن
أن
التأخير :ذلك
الإرهاب.

وأمام أوتو يالك شرق لك

إدارة الرقنس

بوش

مثل

المعاهلة

الخاصة

بالصواريخ المضادة للأسلحة البالستية واتفاقية كيوتو الخاصة بالبيئة وموضوع العراق .
وانتهى فصلالشتاءوأقباللربيع.اداه بويابي مام الامنالقومي
تولحر
البوفي يوم
اويا امات
نلا لي لأ ه س
بوه
ما

العرش ويقرأ معاهدة الصواريخ المذكورة وتحت عرشه قنبلة يمتد منهافتيل» ومن ورائه
بالإحباط» فطلبت نقلي إلى عَمل آخر .
وكملتٌ دراسة الخيارات التنظيمية الخاصة بالدفاع عن الوطن وحماية المنية التحتية

الحسّاسة التيطلبتها مني رايس  .وكان ثمة اتفاق في الرأي علئ إحداث منصب رفيع

مستقلفي البيتالأبيضخارجإطازمجلضالأمن القوني .هو«أمنحدم ع 6
نرإنامايتميقاتنرقمانيد
ماش الأمن الفرسيوفع يضرع الأريابخي أ
|لبعكسب ة :فركانت :دحشة الاثين كبيرة جدا تحين طلبتٌ أن يُسند هذا المنصب لي »

فلكي

العلي أصبحت شديد الصلة أكثرممًاينبغي بموضوع الإرهاتٍ .لقد عملت فيهمنذأكثر

ية» وربّما تملّكني فيه هاجس نحو بن لادن مثلما
مية
لرهأفهيغا
اعتب
من عشر سنين» وأ
تملك الكابتن اهاب عاج :لحو اتسوك الأريص  :ولعلكم الآن تحتاجون لشخص يملك

ي
هاجساًأق .ل ظ وأعتقدأن رسالتيلهماكانتشديدة الوضوح وف :

م

شخص آخر يسعده أن يعمل معكما بالسرعة التي تسيرون بها .وتم الاتفاق على أن أبدا

عاملليجديد في حماية البنية التحتية الحساسة وأمن المعلوماتية مع مطلع السنة المالية

الجديدة؛ أي في الأول من تشرين الأول  /أكتوبر.
غير أني كدت عازما أن أدفع بقوة نحي باوتيعع سياسة للودارة الجديدة خلال الشهور

الأربعة المتبقية تقوم علئ ملاحقة تنظيم القاعدة .وأعدت صياغة خطة يول ميل اال ا-م
العسكرية السياسية بالتعاون م ار

كرسي لتكون مشروع وثيقةلقرار رئاسي في الأمن

القومي جاهزة لتوقيع الرئيس .والهدف هاولقضاء على القاعدة .واقترح أحد أعضاء
لجنة معاوني الوزراء استبدال كلمة «القضاء على» بعبارة «إضعاف القاعدة وشل حركتها'.

رة الرئيس كلنتون وطلب منهم
داافي
إلو
كان جورج يَنِت أيضاً من الذين عم
الاستسرار في
همومه

مله

في إذارة الركيسس بواثي ..وكنت وإياه نلتقي بانتظام يشكو أحدنا

للاحخر من أن هذه

الإدارة لا تتعامل نكر تنظيم الماعدة

لعجل

اللازم .

وكلت

في
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بعض الأحيانأدخل مكتبيلأرى
ب

َنِتجالساًإلى مكتبيأومكتبمساعدتي بيقرلي

راوادتري يعرسعقي إقك ل با

 . 2واتفقنا علىأن يتابعتَنتعمله

في تقديم الإيجازات الاستخباراتية اليومية للرئيس حيث تحوي كثيراً منالمغلومات

المت
علقة بتهديدات القاعدة .وكان الرئيس بوش يقرأ هذه التقارير اليومية ويلحظ كثرة

المعلومات عن القاعدة» وسأل كوندي رايس ذات يوم لماذالم نستطع التخلُص من
(الذبابات المؤذية» ونسحق القاعدة .أخبرتني راي
هسذعن
ا الحوار
ا

أمورخطة تقويضالقاعدةفي اجتماعات لجنةمعاونيالوزراء» فقلت له ماُلِيا.بن
رفعالخطةإل كباارلمسؤولينخلال
يومين»حينسخطيعترنيتأجتماملم(
ب)
ووعدت رايس بالعمل على ترتيب هذا الاجتماع خلال وقت قريب جداً .ومرّت .الأيام.

اوكانت عادة جورج بَنِتمنذسنوات عديدة أن يتصل /بيهاتفياً ومباشرة كلماقرأ
تقريراً استخباراتياً أوّلِياًعن تهديد معيّن  ..وعندما دَقفي الأمرمعخبراءالوكالة.

المركزية» كائ
ارا
لقى
أكي
حريمنان

يشيرون إلئن أنَّالمصدر غير موثوق» و3

معلومات جديدة من مصادر موثوقة أَنُْببََتنتَتِ.عدم صححته  :الا نهفقتلسيارك «اتمالايك

تادك
لب
تىقعانرير الاستخباراتية:النتضهعنة تهديدات معئنة أكثر:من السائة وكات
المعلومات جنيدةء ازدذاد 'عدة التقارير التي اعحدة عر انرايد سرعة عمليات القاعدة.

واكتُشِفت خلايا لهافي كلمن إيطاليا وفرنسا وألمانيا واعتقلت أجهزة الأمن في تلك
البلدان أعضاء هذه الخلايا .ووردتنا تقارير موثوقة عن خطر يهدد البحرية الأمريكية في

البحرين فانّصلت بوالليبعهحدرين الذي كانفي يختهيبحرفي البحرالأبيض المتوسط

وطلبت منهتشديد الأمن في القاعدة البحرية الأمريكية في بلاده :كما طلبت منه حرية

الوصول إلئ أفراد القاعدة المعتقلين هناك .ووردت تقارير موثوقةإلئ الإيطالبين تتحدث

مع منساواتة لشع سيم ألناوالقاد انجلامجيوةة السعقن سقو

اننا ينداز

المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب تدرس مخططات ذلك الا
هعامع
ججتما
ز

الأمنالسري ووزارة الدفاع .
وفبيل انقضاء شهر معريزان  /يور كتك وودت علق قتادية أكيده أ
هث
نسلسلة مين

ذلالي
الهجمات الكبرى على وشك الوقوع  .وقا
ت
سجووداً سوف

يحدث.

آنه م

يوم( :إِنّها الحاسة السادسة» تنبئني

وق هجو ها بير #الى يكن أحد أكقر اعنام
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بتهديدات القاعدة منه :غي
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ع
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ا
سبة الألفية,
التي تقول إنهم هنا.

وحين ابتدأت المناقشات الأولية للسياسة داخل الإدارة في فصل الربيع من تلك
السنة
بعت برسالة بالبريد الإلكتروني إلئ كوندي رايس وإلئ الزملاء فى هيئة مجلس

الأمن القومي أقولفيهاإِنَاّل
اقالعدة
أته
ميّ
رئليقتكليين» وتُعِدَ لمصرع مئاتمنهمفي
شوارع المدن الأمريكية .وفي الأسبوع الأول من شهر تموز  /يوليو دعوتٌ المجموعة
الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب إلى اجتماع وطل
وبتُ
كم
ان ك
للة

أن تعتبر نفسها فى

حالةاَسْيِنَْارفُصوئ .كماطلبثٌمنتلك الوكالات جميعاًإلغاءكلالإجازات الصيفية

والرحلات الرسمية لجميع الموظفين المسؤولين عن مكافحة الإرهاب .وعلئ كل وكالة

أنتقدّمتقريراً عنكلشيء غيرعادي تشاهده حتىلوسقط عصفور عنشجرة .وطلبت

من مكتب التحقيقات الفدرالي أن يرّسل رسالة إنذار إلئ دوائر الشرطة البالغ عددها
 0وإلئ وزارة الخارجية لتضع السفارات جميعاً فيحالة استنفار واستعداد وإلى
وزارة الدفاع لتكون في حالة اسْتنفار أيضاً لدرجة دلتا .ونقل سلاح البحرية أسطوله بعيداً
عهدولة البكرية:

وداعولثُيفويم التالي إلى اجتماع يُعقدفيالبيتالأبيض يحضره كبار المسؤولين

الأمنيين في وكالة الطيران الاتحادية وإدارة الهجرة وجهاز الأمن السري وخفر السواحل

والجمارك وخدمة الحماية الفدرالية .وطلبتٌ من وكالة الطيران الاتحادية أن ترسل إنذاراً
إلىجميع شركات الطيران والمطارات؛ كماطلبت إجراء فحص وكشف دقيقين فيكل
منافذ الدخول  .ودرسنا إمكان توجيه تحذيرات إلى الرأي العام لكنا لانملك البرهان

والدليل .ماذا نقول فيتحذير كهذا؟ هلنقول إن جماعة إرهابية لمتسمعوا بهامنقبل
نُخَطط لفعل شيءٍمافي مكان ما؟)

إل هذا الاجتماع ممئّل عن مكتب التحقيقات الفدرالي وأحد كبار خبراء
وانضمً
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مكافحة ال
وإره
كابافي
لة
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الاستخبارات المركزية .وتحدّث هذا الخبير م
توضح
عاً
تم
قاده

الوكالةالمركزية منأَنَاّلقاعدةتُعِدَوتُخطط شيئاًما.وحين انتهىمنكلامه؛ أَضَفتٌ إلى
قولهم كانت ذكرته أمامالوكالات المشاركة في اجتماع المجموعة الأمنية» وقلت« :لقد
سمعتم الآنأن الوكالةالمركزية تعتقدأنَاّلقاعدة تُخطط لاعتداء واسععلينا .وني
أشاوقه ذإيه علا  .وسمعتم الوكالة المركزية تقولإِنّهذا الاعتداء ربّما يحدث في سرائيل

أوقي السعودية .وريّما يكون هنا .إن عدم وجود دليل يشير إل وقوع هذا الاعتداء هنا

لي
اعنيأنّهسيكون فيماوراءالبحاربالضرورة  .قد يحاولون توجيه ضربتهم |لينا في عقر

دارنا .وعليكم أن تفترضوا أن هاذالهشويء الذي يحاولون فعله .فا
إلمط
غه
للوب
اوء

الإجازات الصيفية .رَتَبوا ج
ادالولإالضعمالفي» وضعوا فِرّق الردالسريع علئ الأعمال
الإرهابية فيحالةاستنفار واستعداد للتحرك السريع  .أخبروني :وأخبروا الجميع عن كل
شيء غير عادي » .

وفي مكا
دناماف
خيل

وكالة الاستخبارات المركزية كانثمةمعلومات تشير إلىأَنَّ

اثنين من الإرهابيين المعروفين قد دخلا الولايات المتحدة .وفي مكان مافي داخل
كدي التحقيقات الغدرالي كان ثمة معلومات تشير إلى عدوت ار قربا داخل معاهد

تعليم الطيران في الولايات المتحدة .وكنت قدطلبتٌ من الجميع أن يخبروني عن كل

أمر غريب يشاهدونه حتىلوكان عصفوراً يسقط عن شجرة فيذلك الصيف  .وماالذي
كان مدقوثاً فيتلك الوكالة وذاك المكتب فلم يكن أمراًيتعلّق بسقوط عصفور عن
شجرة» بل كان أمراًيجعل الأجراس تقرع والأضواء الحمراء توميض .كانت لديهم
معلومات محددة ع:ع عتاهس هي إرهابيين يستطيع المرء أنيستخلص منها ماييششيريرإلى ها

سيحدث .لكن شيئاً من هذه المعلومات لميصل إليّ»أاوإل
لئا
ألببيتيض.

والظاهر

أن هذه المعلومات لم تجد طر
ايقه
لاتعسبرلسل الو
اظيف
ليتداخ
حل م
قكت
يبقات

الغدرالى لتصل إل ديل وسو المدير المساعد التنفيذي لشؤون مكافحة الإرهاب .

ولأني أعرف بالتأكيد ما الذي أنا فاعله .وقد فعلته من قبلفي مناسبة احتفالات الألفية»
وهو عملية مطاردة تشمل البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء وتوقيف أن شبغض تقعيه بأد

ثمةأدنئاحتمال بوجود صلةلهبالإرهاب.
وأخيراً انعقد اجتماع لجنة كبار المسؤولين فيالرابع من أيلول  /سبتمبر سنة
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 1002للبوضىفى

سحب

:

نهد دل اللشقااععددةة؛ ذ5لل1ق االلأااجنمتامتاع ااذع *...

في

الدى د وت

|3ل|مت

1

الخامب ل

.

ورالعش ن.

1

من كانو ل ١

5

يناير ف ة ذلك العام ابصورة مستعوحلة.

بجوأل
يححث

على كوندي

رايس

ان تعطى

هلا

الأم د

كك

وابئناء التحضير لهذا

فنقظرة مو ضو عبية ١

 3نما ا

ب

الإدارة ان تعتبر تنظيم القاعدة شيئ
ا بغيضا وم زعجاء وألّه ير جدير أن تتعامل معه
عظمئ

(كما كوو ويكان

والرئيس

بوس

الأب فى أمر حزب

الله واسندا حين

فتلا مئات

الأمريةكيين) وتتصرّف على هذا النحوء كما كانت تتصدّف سابقاً .أو ربّما تقزر أذ
8

المقاعلة 0وتنظيماتها الل*شرعية ت
شكل  801كيقيدا للوجود الأمريكى وأسل لين ||لحيأة شبه؛

وعندئذ يجب علينا أن نفعل كل ما يتطلّبه أمر القضاء عل؛ هذا التهديد .ول ثنّة م
وسط

بسن

هدي

تختار واحدا من
بحس

كات

الكباري:

.

واختتمت

حديتي

معها

طاليا منها

أن سرحي
نع إلى ذاتها فا

أن

هدين الأهرية
وأ تسأل نفسها بعل أن تشاهك5 .فى المستقبل ال ريا

الأمريكييرة نشي يدى

القاعدة

ما

٠هو

لشى
ا5

فعلته الان؟»

ولم يكن اجتماع كبار المسؤولين»؛ حين انعقد أخيراً بعد طول تأخير» مناسبة يعد

بها المرء .تحدّث يَنِت وتحدّثتٌ أنا بحماس كبير عن خطورة تهديد القاعدة.

و| فم 5سر

أحد على ما ذكرنا.

وتحلت باول عن استرانيبية عدواتة لالط على ياكستان لتنحاز إلينا حضردكة
طالبان وتنظيم القاعدة» وقال إنهذه الاستتراتيجية بحاجة لتمويل وليس لديه خطة لإيجاد
هذا المال.

وأما رامسفيلد الذي كان شارد الذهن طوال الجلسة فققد سار على خطيا وولمويتز
وقال إن ث
لمة
ةاهتمامات إرهابية أخرى .مثل العرا ق»
بحب

١3 نفعله مع مصادر لخر

للإرهاب

وما نفعله في موضوع

القاعدة هذه

.

ووافق يَنْت على سلسلة من الأمور التي يمكن أن تقوم بها وكالة الاستخبارات
المركزية لعكون أككر عدوانية فى عملهاء لكن اتناصيل هذه الأمور سوف تحت يشكل
مستقل» مثل الصلاحيات الجديدة التي ستحنح لهذه الوكالة ومقدار المال الذي سوف

يُنفق في هذا السبيل ومن أين سيأتي هذا المال .وساورتني بعض الشكوك من احتمال

فيل  1١سيتمير وبعده

503

تحقّق هذه الأحداث قريباً .فقد ذكرت الوكالة أنّهالاتملك دولاراً واحداً فيبرنامج
متادات
ع طتلب
معيّن يمكن أن توظفه في هذا المجهود المقاوم لتنظيم القاعدة .واقد
وننكرس .
اافليةك م
إض
غير أن الأمر الوحيد الذي احتدم الخلاف عليه هو موضوع إرسال طائرة مسلّحة
رز عمغولممم ميات القاعدة داخلأفغانستان .ولم وافق وكالة
من غيرطيّار من ط ا

يوذ

ثيقة السياة
عل و
ئ
أضع اللمساتالأخيرة
أن
مني
سم .ل كاطلبت
لوول يل

العريضة لتكون أساساً للتوجيه الرئاسى للآمن القومى المتعلّق بالقاعدة وأن أبعث بها إليها

هلكنا نستطيع منع هجمات  11أيلول  /سيتمبر؟ منالسهل أنيقول المرء
نعم .فالواضح للعيان أن إكفاقانت .كاات قوسد فلي المؤسسات التي أؤكلنا إليهاأمر

ال
ياتصفي
إفاق
حمايتناء إخ

المعلومات إلى المكان المناسب وفي الوقت المناسب .

وقد سبقت ذلك إخفاقات في التصرف بشجاعة وإقدام لإضعاف هذا التهديد أو محوه

املنوجوة.

لوأتيحت لناالفرصة لمنعه» أو لوكانتلديناالمعلومات التينحتاجها للحيلولة
دون وقوع ماوقعفي ذلك اليوم :لبذلنا نحن أعضاءء المجموعة الأمنيّة حياتناوأرواحنا
في عذ! العسيا ...إن أولئك الجالسين حول طاولة اجتماعات المجموعة الأمنيّةيعلمون
أنْهم يُعَرّضون حياتهم للخطر فداءً لبلدهم  ..ولابدٌمن القول بصدق وصراحة إِنَالو

استطعنا منع أولنك العابثين المخدوعين السمة عشر الذيه أرتكيوا أعمال السادى مشر
مع أطيل أ ستهير :كما يتبغي لناأن نفعل ٠ .لظهر مزيد منهم فيما بعد .وسيكون في

مرحلة معيّنة اعتداء مريع يَتطلب ه بنالولايات المتحدة أن ترد عليه بقوّة منظمة تمحق
بعدالحرب الباردةمثلمايتفشى
دنبثقتنظيمالقاعدةمنتربة ما
القاعدة وشمكتها  .لق ا

الطاعون بعد طول هجوع .له مساره الخاص الذي لن يحيد عنه  .أمَا أمريكاء يا للآسف.

يرات.
حبذال
لتُتعير
فيبدو أنهالاتُحسن التصدّف إلا عندما تقع الكوارث .وللا

يبدو أَنَّ

بلدنا غير قادر علئ فعل كل ما يجب

فعله حتول تحل نكبة مروّعة تثبت صحة التهديد

وأهمتة.:

وظتقت»:

بعل  11أيلول  /سي
تمبر » أ وفيت الجدل قد انتهى  .أن كل امرئ بات

يعرف أخيراً ماذا يجب فعله ويمضى .فى غمله .فالحرب .ال
اصحي
نه
لحة
ضىال

للقضاء

على القاعدة» ولتثبيت استقرار الدول التي يهدّدها إرهابيون إسلاميون مُتَطَرفُونء وتقديه
وطئنا  .وهذه أحتدة واضحة المعالم .

اطي بروج كرسي ٠ نحانيفنية مجامن الآمن القومي :فعيطلم شهرتشريق

الأول  /أكتوير :وكان ذلك بُعَيْد تاريخ انتقالي من عملي الحالي في مكافحة الإرهاب

إلى عملي الجديد في حمايةالبيئةالتحتية الحساسة وأمن المعلوماتية» لكنموعد انتقالي
هذا قد أرجئ بسبتٍ أحداث الحادي عشر من أيلول  /سيتمير :ومنذ هذا التاريخ وحتى

لسو كي ل يكويخري اةي

ار

وعرجبيالنتييعفيسام/

ييدف
ويك
مل .لميتجاوز السادسة والثلاثين منعمرهء بل يبدوللناظر إليأهَنّهِأصغر
منسه هنابيلصغره بعشر سنين» وكأنّهقد تخرّجلتوههمن الجامعة .لكنّه لميعد
كذلك بع الآن .فقد بدا الإعياء عليه .وكانهمهالآن أن يعرفأَنّيسوف أستمر في

عملي هذافي مكافحة الإرهاب داخل مجلس الأمن القومي :وأَنفّذْ الخطط التي
وضعناهاء فقال«:تأننتتلن
قل .أليس كذلك؟ فهم قد عرفوك أخيراً .إذن سوف تبقى
هناوتنال من (حوتك الأبيض)» أليس كذلك؟» نشأ روجر كرِسّي وترعرع قرب أماكن
صيد السمك في مدينة ككلوسستر  665660010:بولاية مُسانْشُسِيّس» ويعرف جيداً ذلك

قايس الذي يسيطر علئربابنة سفن صيد الأسماك .كان يريد لي أن أنتقل إلئذاك
المنصب ال
حجدي
مدافي
ية البنية التحتية وأاملنمعلوماتية عندما ازداد إحباطه املنزملاء
والرؤساء فيمجلس الأمن القومي قبلوقوع الهجمات.

وكدث شتقياً جذاً .أضداني عسل عشي سدين فى البيت الأبيضنء وأرعقني عمل
قي من
مار
واتون
ودذع

الهجمات .وأنهكتني ليالٍقضيتها لايغمض ليفيها جفن وأناأستعيد

ف
ذيهني ما كان عساي أن أفعل لمنع هذه الاعتداءات .نظرثُ إلئ كرسي وقلت« :حسنا
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يا روجرء كما قلتٌ منقبلإِنَّمكافحة الإرهاب ستكون منذ الآنعملا ذاتياً .يلحنتاج
العمل إلى شخص مثلي يديره» فالجميع يعرفون الآن ماذا يفعلون .لن تكون هناك

خلافات علئأمورالسياسة» ولن يكون ثمّة حاجة لقضيب لتَخْرْ الآخرين إلى العمل .
نات الأمر وأضححا الآنن .أعطيناهم مخطط اللعبة .بل أعطيناهم هذاالمخطط في كانون

الثاني  /يناير ».وبدأ كرسّي يبتسمء فقد أدرك إلئماذا أرمى؛ وعن أي أمرأُنَحَدَتْء

فتابعت( :إِنَّأمن المعلوماتية موضوع جديد» وقضية عذراء» نستطيع أن نحقّق إنجازاً
فيه» فهو التهديد القادم» وهو موطن الضعف الجديد  .لكنالناسليادركون ذلك الآن.
دعنانعمل فيهسنة واحدة ولننظر ماذا نستطيع أن تُنْجز. *0
وبعد مضي شهر علئ ذلك الحديث وصلنا نحن الاثنين إلئ وادي السيليكون بعد

رحلة من واشنط:ن استغرقت ست ساعات ودخلنا إلىهناك  .وكنك أقذ اأصيحك السشار
الخاضص للرئيس لشوّود  95المعلوماتية» وجئت لأمضى أسوفين أتعرف فيهماعليهقادة

صناعة التكنولوجية اكلماتقلدميةففوىرنيا .طشلربتابأ هوأول شأرتانباوله منذليلة
العاشر من آيلول /.سيتمير» وكانت فرقة تعزف موسيقا الجاز .وكان الناس يضحكون

لكرأِسّسي ناقضبييع الطويلة أسيرين مُحْتَجَرَيْن فيحجرةتشبه
ويمرحون» بينما كانتو
الحصن داخل البيت الأبيض لا نغادرها إلئ بيوتنا إلاالشريعات معدودة تسمل أقتعتنا
مات.
ليدة
المضادة للغازات وتدقت موجةاجد
جن
ه م

ولكن الحياة كانت تمضي كعادتها

في هذه المدينة واسمها بالو التو ماه  015وكما في معظم المدن الأمريكية  .فكان الناس

عع #ققاء قم دك أفك من أن الجيرة الحقب الدن امفتظت الشآبنامئنهاء سرف
تتعاطئ مع التهديد الإرهابي من كل جوانبه وكما ينبغي  .وكنا على خطأ فيتقديرنا هذا.
حأل محلى فين منصب المسؤول عن مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القرمي
وين داوننك ومأمه 0عمبوج 11/وهو ضابط متقاعد ذفى الجيش برتبةجنرال ذي أربع
نجوم  .كان قاتدا للعمليات الخاصة  .التقيت به ول مرةة قبلثمان وعشرين سنة حين كان

شاباً برتبة رائدء وكنت حيتئذٍ أصغر منه سناً أعمل محللاً في البنتاكون» وجمعتنا الظروف
كرسّى أكثر من سنة فى أمن المعلوماتية :وكانت نتيجة عملنا صدور قرار الرئيس بوش الخاص
١
«بالاستراتيجية الوطنية لأمن المعلوماتية»» ثم استقلنا من عملنا في الإدارة معا
عملت

وكرسي

في مواجهة جميع الأعداء

02

لنعمل معاً فىحجرة واحدة ليسفيها نوافذ فيأعماق ذاكالبناء .حايلناوقععتداء على

مديئة الاحُلبرسفعيودية سنة  5991طلبتٌ منهأن يقود فريق تحقيق يذهب إلى هناك ليرئ
شكأة
نتل
مفي
لكي
امري
إن كان ثمة إهمال من الأمن الأ

التابعة لسلاح الجو .ولاحظ

لنك النوع
ذن م
وجود إهمال ونقل ملاحظته هذه إلئ المسؤولين» وغضب البنتاكون .كا
املنجنرالات الذين لا يعبأون بسفاسف القول» راجح العقل» وكان الرجل المناسب
لتوئي منصب المنسّق العام لعمليات الردمابعد  11أيلول 00 /

غير أثه الراك مله

فى البيت الأبيض بعد #شهور :قليلةمخ اسعاؤته هذاالمتسب بعدى ,سبب كثرة هاألى عر

اباط
إح
لاتم م
باص
وتو
ونقف الم
وذه
يلرله
رإداارة
ق ال
طياتها في الرد على هذا التهديد.
وجاء بعده جون كوردون 0

أو( وراندى بيرز 00 5/660ج

على التوالي .

وكما عرفت داوننكّ» كانت معرفتي بهما قديمة» تعود إل سنة  9791مع كوردون وإلى

وبا
سنة  1891مبعيرز .كان بيرز موظفاً شا
زًافي
رة الخارجية آنذاك» وكان كوردون

ايح
لف
سطأً
ضاب

صمار جون كوردون قائد جناح للصواريخ ذات
الجو برتبة رائد .ث

الرؤوس النووية في وايومنكك 81ل

ثم نائبا لجورج تبنت في وكالة الاستخبارات

عزمفقلدت
المركزية» ثصمار أول مدير لإدارة الأمن النووي القومي .وأما راندي بير
وآباه قلاقاً وعشرين سنة فى البيت الأبنغن ووزازة الخارجية كنا تسح الاثتيخ ناتبكن

لمساعد وزير الخارجية فمديرين في مجلس الأمن القومي فمساعديّن لوزير الخارجية» ثه
مساعدين خاصين للرئيس .وعندما صار راندي بيرز مسؤولا غم مكافسة الإرهاب سنة

 2000كان يواصل عمله في البيت الأبيض تحت قيادةرابع رئيس» حيث عمل سابقاً في

إدارة الرئيس ريكان والرئيس بوش الأب والرئيس كلنتون .يتمتع راندي بخبرةممتازة جداً
في سياسة الاستخبارات والعمليات ومكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية الخارجية
وتطبيق القانون .وكان الرجل المناسب لموقعه هذا.

راتسل مطاىلك ووم عق ايت الأبيضبعدشهو عرديدة وسألني إن كان بإمكانه أن
َمْرّبيفي منزلي لتناول شراب ولبعض النصح .فقلت له« :منذ متى يا راندي تتصل بي
هاتفياًقبلأن تزورني في بيتى؟ سأراك بعددقائق"٠ لقدكنازملاء نتبادل الرأي والمشورة

طوال سنوات؛ لكي أحسست أَانْلفأيمر غاية ما .لمعلعه س
لموعمات جديدة عن
ال
هجوم ااخرلتخ
قطط
عهدة.

رف
وج
شلست
فية

منزلي أنتظر قدومه» واعالدتذ ب
ايكرة

إللنى تلك الليلة قبل اثنتى عشرة سنة حي ,ن جلست في هذا المكان أحتسي شراباً وألعن

واكاللاةستخبارات المركزية لأن
اها
لقا
علت إ
رِنَ
اّق لنيغزو الكويت .والآن أعود
للجلوس في هذه الشرفة وأنا أكبرسناًوقدأقلعت عن تناول الويسكي .وفتحت زجاجة
من نبيك أأولا عغممأط .و حين وصل بيرز وجلس معى كانت أول كلمات قالها « :أعتقد أن

لكلمات
وخلت أني أعرف السي :ومع ذلك سألته  .فكان جوابه سيلا متدفقاً امن
يشبه نهرأ فى موسم فيضان .قال:

يهِ
ابّو
لا جم
قيعا
اًعضددة

« حتوق الآن لم يستوعبوا ماذا يحصل  .فبدلاً من أن

ويحاولوا التغلّب على نقاط ضعفنا في الوطن يُريدون غزو

العراق ثانية  .لدينا قوة عسكرية أمريكية رمزية في أفغانستان .وحركة طالبان تعيد تنظيم

صفوفها .ولمنقبض على بن لادن بعدولامساعده ولارئيس حركة طالبان .فهملا
يرغبون في إرسال مزيد منالقوات إلى أفغانستان للقبض على هؤلاء لأموساعدة حكومة
لن ع
كابول فى بسط الأمن  .لا إِنْهُميتم
ذنّعو
كن»

وين
غونزحتو
يتظر
ولا

العراق  .تدر

َنن
تةَلهلاإ
سكَمتَقَوى شوكة القاعدة والجماعات ال
لحن
ْنا العراق؟ ليس ثمّة
امشا
حبه
تهديد يأنننا من العراق الآنء ولكن  /07مانلشعب الأمريكي عفقدوق الآن أن العراق
هو الذي هاجم الينتاكون ومركز التجارة العالمي  .أتدري لماذا؟ لأَنَّ الإدارة تريدهم أن

يعتقدوا ذلك ».ورأيثُ في قوله هذا قلق شديداً إمدنارة الرئيس بوش .وفتحتُ زجاجة
]لوللا غمصام أخرئى :

رىهاب
لبإعل
احر
وتابع قوله« :والأسوأ منهذا كله أنّهميمستخدمون شعار ال
555

أتذكز تلك الوثيقة فيمكتب كارل روف  !1:8 6/05التي وجدها شخص ما في

الحديقة السابةة أتذكر أنها 1تقول إِنْعلى الحزب الجمهورى أن يدخل الانتخابات متّخِذاً
لشهعار الحرب هذه؟ إِنْهم هكذا يفعلون .إِنْهِميتصرّفون اليرت اتحريك الكلب!؛

إنهم الآن ضد ماكس كليلاند 003اء 2/8: ©1فيقولون عنه إنه ليس وطنياً لأنه لم يتفق
اتفاقأكاملا مع بوش علئ موضوع أمن الوطن  .إنهم ضد ماكس كليلاند» هذا الذي فقد

ا
ذعن
هفع
ثلاثة من أطرافه الأربعة فيحرب قييتنام وهو يدا

البلد!» والجدير بالذكر أن

بيرزنفسه أصيب فى حرب قييتئام حيث -خدم دورتين متتاليتين في مشاة البحرية وفقد

السمع في إحدى أذنيه .ثم أردف قائلاً« :لا أستطيع أن أعمل مع هؤلاء الناس .أنا
 5لكنى له أستطيع (

واستقال هيرق هن عمله .وكاق .محقا فيما ذكره عن ككارل .وواف .واسدراتيجيئه قييد

ماكس كليلاند .إن استراتيجيته هذه قد امتّدذت لتشمل كل من هو عضو في الحزب
الديمقراطي  .كما صدر قرار من داخل البيت الأبيض يقضي أن يلف الجمهوريون أنفسهم
بالعلم ويرفعوا شعارا يقول إِنَّالتصويت لهم يعني التصويت للحرب على الإرهاب أثناء
انتخابات الكونكرس سنة  2002وأثناء إعادة انتخاب الرئيس سنة  .4002فكان التوجيه العام

لهم سنة « 2002رَشُحوا أنفسكم وخوضوا الانتخابات تحت شعار الحرب ».كان روف
ف
ذيلك الحين يقصد الحرب على الإرهابء لكنهم كانوا يخططون لحرب اشر تر بوث
في خؤْضها.

واستمر مسلسل تبديل كبار المسؤولين عن مكافحة الإرهاب .فلم يمض وقت
قصير حتى قل جون كوردون إلى مستشار هن الوطن الذى شغر بانتقال توم ريدج 70101
ع

إل منصب الوه وتولى فران تاونسند  7135751 0165111017منصب منسق مكافحة

الإرهاب في مجلس الأمن القومي سنة  »3002وهو الذي عمل منع جانيت رينو ولعب
دوراً هاماً في الحصول على أمر من المحكمة أثناء حالة إنذار الألفية .
كف
حين أنظر إلئ ذاك الباب الد
موار
ت
يب

مكافحة الإرهاب بعد رحيلى عن

ومين أعوة بذاقرتي إليخ تلك الشهور:العشرة التي عملت فيهنا المقسّق الوط العاء
لمكافحة الإرهاب وحماية البنية التحتية تحت قيادة الركيسي بوش .يصيبني ذهول شديد

لأني لمأنتحالفرصة للتحدّث معهعنالإرهاب إلئأن جاء يوم  1الول  /سيدهيير.
وفي واكم الأمر لبت لي ثلأثة لقاءات خلال هذه الفترة للتحدث معه بعد أن أكملتٌ

وضع الأجندة .لكني فى هده اللقادات تحدقت معه عن أمورليس لها صلهة بالارهاب.
وأما طلبي للتحدث مع الرئيس عره هذا الموضوع عينه فقل  595إلى مأ بعد «أن تنهي

لجنة معاوني الوزراء ولجنة كبار المسؤولين مراجعاتهما ».وهنا يمكن القول إِنَإدارة
بوش الابن لا تختلف عن إدارة والده .ذلك أنَّ موظغي مجلس الأمن القومي لا يرون

الركين إلانادراء وإن رأوه فيكون اللقاء بحضور مرافق يراقب سلوكهم .إن هذا
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تاسكتثء داة كان أعضاء هيئة مجلس الأمن القومي في تفاعل مستمر مع رئيس السلطة
التنفيذية يخبرونه بأشياء قد لا يخبره بها مستشار أمئه القومى
ومن خلال تفاعلي مع الرئيس بوش تبيّن لي أنَّذلك النقد اللاذع الذي يصفه
بالطفل الثري الأبله الذي يميل إلئ حياة الدّعة والكسل بعيد جذأ عن الواقع .فهو إذا ركز
اهتمامه يسأل أسئلة تنم عن ذهن متفتح للنتائج» لكنَّه يبحث عن الحل البسيط» والوصف
المقتضى .للمشكلة٠ .. وين يحل عليه يقب كل جلاننه في ذف توي لحو تحنيق ,دف .

والمشكلة أن كثيراً من القضايا المهمّة»ا ملثإلرهاب» أو العراق» كانت معقودة برباط
يدها إلينبعضها غلا يعرك بينهاإل ظلالاًمن الفوارق :ودقائق الأمور  .ومثل هذه القضايا
يةل» ودائرته الضَّيّقة لا تهتمبالتحليلات المعقّدة .أمّ القضايا التي
لراس
حئ د
تإل
وتاج
تح
يهتمون بها فلديهم الجواب الذي يرون فيه الحكمة والدهاء .
كآن بوشن يعلقى المعلوهات من مجموعة صغيرة جدا من الستغارين وقد قيل لنا
ءة»»
احب
را ي
ليسق ل
الرئ
قنبل إن «ا
م

اعة
سند
لع
انوم
يذهب لل

العاشرة .وقد كان كلنتون

عاللىنقيض من ذلك؛ قارئاً نهماء يستعرض المذكرات اليتديوّنها الموظفون وتكاد
نمل مشتوقاء وهو اعد أخبار التلفزيون حتى وقت تالكر يعد متتضيف اللي  .كان

رناء
بم
خيهم
يرهق هبو ظفي البيت الأبييض وموظفي الوزارات ومن لد

بكتاب يقرؤه وفي

ادر .وكنا غالباً نكتشف أنه قرأ
مضمن
لهم
اير
باعلضأحيان يستشير أساتذة الجامعات وغ
أحديت كاب  00إلئ متمد اللأو أخدتك مقالة شرت في المجلات عن الموضوع الذى

نناقشه ..وفى يوم من الأيام اسعوققني الرئيسن كليقون:في إحدط القاعات ليقول لي
«أحسنتٌ صنعاً فى خطابك الذي ألقيته فيفيلادلفيا ».وتساءلت كيف علم بماقلته في
خطابي .مالس قركع سس معت  512القطائب؟ 1تمق باننسابة مقجيلة رناق:

«كنت أشاهد محطة  0485-0ليلة البارحة وأنا أقرأ ».وعندما راجعت جدول برامج هذه
المحطة» وجدت أن خطابي الذي ألقيته في فيلادلفيا عن عملية السلام فى الشرق الأوسط

قدأذيععند الساعة الثانية صباحاً .وفي إحدك المناسبات أخبرني كلنتون أنهقرأكتاباً
جديداً منتأليف كابرييل كارسيا ماركيز في الليلة السابقة» وعندما حاولت الحصول على

لسبحه

منه فيل لي إن الكتاب

لم يطبع بعل .

و عر هفك

أنه قرأ تجار

الملباعة للكتات

فا

وصوله إل المطبعة .
ومن الواضح

ْ
4

فروقا لاتَعَدَولا نحصئ نسار كلنعون وبوش.

ومعذلمها

جلي ظاهر للعيان»
غير أن أهمّها هو الفرق بيد الرجلي لن في طريقة الحصو ل على

السعلووهالت ومعالجتها٠ . بوتي يريد الوصول مباشرة إلى النتيجة النهائية .لم يتحرك إل

الأمام  .أماكلنتون فيريد أن يضعكل أمرأمامه ويَتفخصه من جميع زواياه مثلما يمسك

بيده مكعب روبيك حتى لكأنه يثيرحيرةموظفيه ويربكهم .وكثيراً ماكنت أسائل
نفسي ا

الحادي عشر مع الول  /سيتمبر ع
ذنلك

الفارق الكبير الذى جعل جور

يوك برقيسا للبلاد حين وقع الاعتتداء فليتاء كيشب بعاقه أن يكون الوضع لوأَنْ

الاعتداء هذا حصل في عهد كلنتون .أو لو أن نتيجة الاقتراع الذي أجري في فلوريدا
كانت مكس ما الع إلية.
سمع بوش بتنظيم القاعدة .واقرلأتعنقها
ارير الاستخباراتية قبل وقوع الاعتداء.

ليكنَهدلم
َخر وقتاً لمعرفة ش
ميء
صع
اندر هذه الحركة وطبيعتها .وبطبيعة الحال كان

شعوره الفوري عقب تلك الهجمات أن يرد الصاع صاعين .لكن الإطار الذي تحرك
ضمنه يمكن تلخيصه بعبارته الشهيرةة 'إماأن تكونوا معناأو تكونوا ضدّنا؛ وفي تركيزه

علئ التعاطي مع العراق لإبراز قوة أمريكا  .ولاأعتقد أن أحداًقدأتيحت لهالفرصة

ليقوللهإِنَمّهاجمة العراق سوف تجعل أمريكا أقل أمناً وس
اتزيد
ل من
حقو
رة تل
ككة

الإرهابية العريضة للتطرّف الإسلامي .وهو بالتأكيد لم يسمع مثل هذا القول منأحد
داخل دائرته الضيّقة من المستشارين الذين يثق بارائهم وحدهم دون غيرهم ويحترمها.

ولو أ(نعيما آخركانرئيساً الليلاه يوء السادى عشر مين أيلول '/سيعمبر الأعلن
«الحرب على الإرهاب» وألهى وجوه للك البالدة الأفغاني بقوّات :وسرلها القدو اله البلد .
فما الذي فعله جورج بوش إثرأحداث  1أيلول  /سيتعير ولا يمن لأنن رئيس أمكر أن
جرد
يفعله يعد هذه الهجمات؟ لالكني» الوحيد الذي انف
وبه
رج بوش في رده على
الإرهاب .والذي لايجاريه فيهأحد؛ هو التقاؤه لبلد من البلدان يجعل منه درسا يلققنه

ليكُلدحولتةمل أن تكون راعية للإرهاب؛ ولمينتتيلهذ الدرس بلدا متوزطاً في
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ويستحيلعليأن أنصوّررئيساً
غيرهيتتقل
ىنفسههذ ا
الخيار.

ألَونَّ رؤساء آخرين كانوا علىرأس الإدارة (كملثنلتون أو بوشالكأب
اأروتر أو
فلوترَدص)َرّفوا غير ذلك التصرف .كانوا سيحاولون أن يدرسوا ويتفهموا ظاهرة
الإرهاب» وأن يعرفوا السبب الذي يد
سفع
عخم
وسة
دعش
يراً وأربعة آخرين ليقوموا بعملية
انتحارية لقتل الأمريكيين»س؛يحاولون بناء إجماع عالمي لمعالجة أسباب هذه الظاهرة من
جذورهاء وفي ال
جن
يوقت
بفسه
رون

الحكومات الم
تع
اتها
قلى
عونة
ال

الإرهابيين

المعروفين وإغلاق المنظمات الداعمة .وني لأتخيّل كلنتون يحاول مجدّداً فرض تسوية

ابليفنلسطينيين وإسرائيل» أوتقوم بزيارة إلى السعودية ويلقي خطاباً أمامالمسلمين هناك
يقن بالواطفبالجياشة ويدعو إلى التسامح الديني أو يعملجاهداً فيسبيل وضع
ترتيباتأمني بةين الهندوباكستان تتضمّنإحداثمنطقةخاليةمنالأسلحة النوويةوتوفير

الياساتقر
كارس ف
تيان .ومثل هذه الجهود قد تحرز نجاحاً وربّماتلناجح ,إنما هناك أمر
واحدلنتفعلهقط وهوإثارةالرأيالعامالإسلاميوتحويل التطرفعندالشبابالمسلم
إلى كراهية وحقد متصاعديّن ضد أمريكا على النحو الذي أفضى إليه غزونا للعراق .
لقدكانأمراًفي غايةالوضوحء لايختلف فيهأثنان»أَنّأمنالخطوط الجوية
بحاجة إلىتحسينات حين تمّ اختطاف أربع طائرات  .لكن بوش عارض أن يكون مفئّشو

أن المطارات منموظفي الإدارة الفدرالية .وع
اندم
لامخسعر هذ
رهكة

أمام الكونكرس

عير أسد أسدقاء العائلة» جون ماك غاو  »(110 01202468رئيساً لودارة وكالة جديدة تضم

مفتّشي أمن المطارات .واضطر إلئ عزله بعد بضعة شهور بسبب النقد الشديذ الموججه له
منالكونكرس  ,غير أن هذا التعيين ضار نمطا تأبعا .إذ مالبث بوش وزميله في المدرسة
الإعدادية كلاي جونسون ( ©7921 05الذي عينه ديرا لشوون موظفي اليب الأييض)
أن أحذا يبسقاق عد أشسخاص موالين للعائلة ورفاق سياسيين مخلصين لتعييئهم في

الوظائف الحساسة .وهؤلاء الأشخاص .كما وصفهم لي أحد كُتَّابٍ الأعمدة من

الجمهوريين» «هم أقرب الناس إلى طبائعهم» وهم متكتّمون» وأكثر حِمْداً من المافيا) .
وئمّةأمر واضح جندأ يعد  [1أيلول  /سرتمبر

فيو إن ملا" د القاعدة في أفغانستان التي

413

في مواجهه جميع الأعداء

تحكمهاحركةطالبانيجب أن يكون هدفالًاحتلالأمريكايولأنقيتضماء علىزعماء
القاعذ  -ل
.كن جهود بوش للآأسلق؛» كانت بطيئة ومحدودة .فغفىي البدء عرض ف
تطالما؛نَ أن
يجِنَّبو | بالتقم خزير  01وعندما اميق هيدا العرض أرسل قليلاًمن القَوّات

الخاصة فى بادئ الأمرء وعندما تمةكن زعماء طالبان والقاعدة منالفيأأررلسلاء اقراارت
إضافية َقِاُعن لواء عسكريء ألِوتَقُلُ جنوداً أقل عدداً من أفراد شرطة نيويورك في
١
إ*
همانيمادتب.
-

.

-

وإني
أرئ أمرا واضحاً لا لبس فيه هو أن يكون فى مقدمة الأولويات بعد  11أيلول

 /سيتمبر تحسين علاقات الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي بغية التخفيف ما أمكن

من أى دعم يُقَدَمِ للك الصورة المشوّهة عن الإسلام التي يمئْلها تنظيم القاعدة .فهذا
التنظيم :ع
شوي هو العدو الذي اعتدى عليناء واوالانظهيم يقوم بحملته الخاصة

الناجحة إلى

فىالتأثيبرملايين المسلمين للتصدى لمريكا كخطوة أوليا هر

حملة عالميةللإطاحة  5مات القائمة واسعيدالهآ بأتظلمة تنهج نهج حركة طالبان.

ولكى تقهر  .هذا
العدو ونمنعه من تحمَيةٍ أهداقهيجي عليماأن تفل كير امنسروداسطقال

أو قل ي
هن الأقراء ”يتبغى أن نكون نحن وما تمثله قيمنا.أكثر قبولا علك المسلمية هما
تمثله
القاعدة .فهذا التنظيم والجماعات المماثلة يحظو رد بدعم متزايد في كل تلك

المنطقةال
ممتدة من المغرب حتئ إندونيسيا  .وإن طم هذا النهج فإِنالأئمة المتطرفين
وهدارسهم

سوف

يخدجحو ل
ل إرهابيين أكثرهن

أ:فير دودائيق رامسغيلد

سنة

فاتمة في تقثييمه للحرب
معالجهة

تلك

١١ل
ثسة ل

ْ يتستاء حل!ا ||لعدو 4
 1نا لحن

مدكرة داخلية رشع

عا  :الإرهاب

الشعبي

ألا وشو

الصايبية :ن الجدد

ا 0--

3002

ذفي

الَو
ه
وأسع

البرهان

أن ن
ستطيع اعتقالهم أو قتلهم (كماأَقَر ٌ,يذلك
بعضن محتواها

ورسمت

!لميذكيرها فى اتصريحاتة العلنية) .

الذي يحغلى

بك صل | العدوى

قدّملهبوس

الساطع علول١ا أن أببيكا تدحةنرص

القادمو 83ابييل البلاد الإسلامية

حربا 5

صورة

وبدلا من
ما يريده

الإسلام

.

لمر يكا أن تقدم للشاعدة وج ها الجديد دن الجماعات

ل

ا

عنها

وسيلة لتجنيد أفراد جدد في تنظيماتها أفضل منذلك الغزو غير المْبَرْر لبلد عربي غني
نقا لعل  5 .شىء
غير هذا الغزو يمكن له أن يلخي قل أفعالنا الإيجابيةأ ويغمض عيون
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المسلمين وي
صم أذائهم عن سماع نداءاتنا لهم للإصلاح في بلدانهم  .يبدو ك 3سان بره
لادنوهو
مختبئ داخل حصن منيعفي جبلشاهق يمارس نوعاً
منتَحَكُمٍبعيد المدئ

على ذهن ررم

العراق ) .

بوس

 .فيهتف له عن بعد قائلا:

اهاجم العراق»

تعبا ألا تعزو

الفصل الحادى عشر

الحرب الصحبحة والحرب الخطأا

ماكانينبغي لهاأن تكون علىهذا النحوء وماكانينبغيلناأن نهاجم العراق بعد
الحادي عشر من أيلول  /سيتمبر .ولنحاول تصور السيناريو البديل لهذه الحرب يعمل فيه

الرئيس علئ تعبئة عامةفي البلاد للتعاطي مع المشكلة الأساسية التي كشفت عنها تلك
الهجمات الإرهابية .فكيف سيبدو المجهود الناجح والشامل لمكافحة الإرهاب بعد 11
أيلول  /سبتمبر؟

يفْتَرَض فيهذا المجهود أن يتألف منثلاثة بنودرئيسية في أجندة الرئيس  .أولهاء

أن يبذل الرئيس جهوداً جبارة للتغلب على مواطن ضعفنا أمامالإرهاب داخلياً وتقوية أمن

الوطن< وثانياء يجب عليه أن يبذل جهوداً عالمية منظمة للتصدئ لإيديولوجية تنظيم
القاعدة وغيرها من
لكات
االحر
سرهاب
إ الإ
اتطرّ
لية لل
مفي؛ وحَشْد الدّعموالتأييد للقيم
الأمريكية والإسلامية المشتركة وإيجاد البديل تلنيي الأصول ,القغيري .وقالفك أن يذل
نشاطاً مكنّفاً لدى الدول الفاعلة فيهذا المضمار ليس بغية اعتقال الإرهابيين وإنهاء

ملآذاتهم ومتع تمويلهم فصب وإئما من أجل دعم التكوهات الحتفتحة وقيكيتها
سياسيا واقتصادياً واجتماعياً من اجتثاث جذور الإرهاب المماثل لإرهاب القاعدة.

لأول
(الدول التي تحتل المرتبة ال
اىئفيحة الأولويات هذه هي أفغانستان وإيران
والسعودية وياكستان) .ول تمتضمّنقائماةلأمورالتكيا ي
نُفترضأن نقذ بع 11
د أبلول
 /سيتهبر بنذأيتعلق يغزو العراق .وتلك الأشياء التي يجب فعلها سوف تتطلّب كثيراًمن
الاهتمامات والمواردء ولم تكن هذه الموارد والاهتمامات متوفرة لني كاتيس عرحي

جميعاً نحو العراق .فلننظر ونرى ما تم فعله وما الذي يُفترض أنيُتَفذْ منهذه البنود
الارئليسي
أةجفى
ندة.

ك
انأؤلئأن تتضمّن الأولوية الأولئإزالةمواطن الضعف لديناالتي تصبح هدفا

سهلا للإرهاب وتعزي دز آمن الوط  .وفي الأيام الأولى التىأعقبت  11أيلول  /سيتمبر
أدركالبيت الأ
بيض أن علىالرئيسأَنيُْدليببيانعاموشامل إلئالشعب الأمريكي
يتحدث فيه ع
مًا حَدَّتَ وعمًا يجب أن نفعله وأن يقول شيئاًيَسْهُل فُهمه عن حماية
أمريكامن
وقوع هجمات  .لكنهحين ألقئخطابه أمامجلسة مشتركة لمجلسي الكونكرس
اختار أن يعلن
أمام الجميع اسم شخص واحد هو توم ريدج © 007 8018حاكم ولاية

ينسلمانيا .و
اكا
لن يج
شلس
رفي
فة الخ
ااصة
ل دا
نخل
ومج
السب» ويبدو للناظر إليهأنه
ابنبيئة في وسط أمريكاء طويل القامة»مريّع ||لوجه؛ وهو من قدامى المحاربين في

فييتنام حيث أص
يب بجروح فيه .ا كانحاكماً لولاية كبرى وحقق نجاحاً مشهوداً لهفي
عمله هذا .طل
ب إليه بوش أن يأتي إلى البييك :الابيشن «لإدارة أمن الوطن»» ولم يقدم أي
تقب انف اقرط ولا أجديستط
يع أن يقوللاللرئيس في تلكالأيام بعد 11أيلول /
و

من

سد

#1

وبع
د بضعة أيامديت إلى مقر الحاكم في مدينة هار سشبرغ 8
الولاية.

وفد راف
قني في هذه الرحلة الجنرال وَيْن داوننك

الهلفسلى
إن ولنقانمعد
زات

تق ظ
دننت

.

كان ريدج يحزم

]| عاصمة
أمتعته ويهِيّى

ميانحل
“تبات كلالبولومابة اللازما

أن علىالبدءمن الصفر(.

ولكن» كان عليه أن يبدأ من الصفر تقريياً .ف
.القرارالصادروالمبلّخإليهيشير إلىأنه
سيكون رئيساً لمؤسسة موازية لمجلس الأمن القومي أو توحياً للدقةهيئةلأمن الوطن
في البيت الأبيض تضم نحو خمسين فرداًمن الاختصاصيين تقود عاددا
لًبمرنامج
والخطط الفدرالية المتعلقة بالأمن الداخلي والوقاية من الكوارث وتخفيف الآلاء
والانفعفاء وتتشى بينيا وقتدها ..لكن مجلس الأمن القومي احتاج إلى عقود من الزمن

ليصبح علئ ما هو عليه الآنء أداة فاعلة .وبرغم ذلك فإن فاعلي
شّته
ختعتم
صد عل
يىة
من يتولىماما

“ان امعتنينفيالموائعالعمساعية بي .ه اتومماح

عندما وافق توم ري
ادج
لع
ملئ
جيء

الذيل

إلى واشنطن ليعمل في «أمن الوطن» لم يكن

يدرى ماعية هذه السهمة ونا طرعجعيا .حَببٌ أنهسوف يتمنّعبسلطةحقيقية حينيصبح
مساعداً للرئيس لشؤون أمنالوطن  ..غيرأنهسرعانماوجد أنهلا يستطيع القيامبأي
عم
لقبل أن تمْضح الأمورمعآنديكارد / 0:30إ 08رئيس هيئة أركان البيت الأبيض .
و
مع أنه كان يعارض فكرةة إحداث وزارة جديدة ولايحب أن يكون وزيراًغيرأنّهقبل

بهذا الوضع بضغط من بوش وكارد .بيد أن وضعه كحاكم لولاية ينسلثانيا يختلف كثيراً
عن
إدارة وزارة اتحادية تضم نحو  000,002موظف يشتغلون في وظائف حسّاسة وأعمال

أمن بالغة الأهمية» لاسيما وأنه سياسي بطبعه وليس خبيراً أمنياًأو مديراً تولى أعمالاً

إداريه .

وبعد أن جعلت إدارة الرئيس كلنتون قضية الإرهاب وحماية الوطن في قمة

أولويات الميزاثبة :تشكلت مجموعة من اللجان والهيئات والمجالس لتقدّم آراءها

وم
الاح
لظات
مهاس ف
أيهلاتي
تنين.

وحاول كثيرون وضع المخططات لهذه الغاية»سَمْيئُها

«مخططات التوصيلات الكهربائية' لأنّها ترسم حركة مختلف الوكالات والوزارات
ال
امتع
للقة
أ به
مذا
ر .غير أن كثيرين في الكونكرس وفي تلك اللجان لميكونوا قادرين
علئتفهُمحقيقةواحدةهيأَنّعدداًمنالوكالات الفدرالية تستطيع أن تشاركفيمعالجة
مشكلة على هذاالقدر من الحجم مثل الأمن والاستعداد في هذاالوطن .٠ ويقولون إِنَّه
إجراء يفتقر إلى الدقة  .ولكنّي كنت علىاقتناع بأنّالقيادة والتنسيق منالبيت الأبيض

على درجة متقدّمة من البراعة .تستطيعان أن تجعلا الوكالات جميعاً تعمل في مختلف
مكونات البرنامج العام الشامل  .واستنادا إلى خبرتي التيلاتقل عن ثلاثين سنة في
الخدمة المدنية داخل واشنطن كنت علئ اقتناع أن الطريقة البديلة لإعادة توضيل صناديق

هذه المؤسسات ستوجفعلنا أقل قد
ارةلعلى
ا ال
ستعا
تطيعمع
داد

والآمم الدالخليب:

لسنوات كثيرة قادمة .ومثال ذلك هذه الاندماجات الصغرى التي حصلت في الماضي

والتي أفضت في نهاية المطاف إلى إحداث وزارة الطاقة أو وزارة النقل وقد استغرقت
ضاحته
وم
أذا
سنوات كثيرة .وه

لتوم ريدج الذي وافقني الرأي حيث قال « :إِنْآخر شيء

يمكن أن نفعله الآن هو إعادة التنظيم وإحداث وزارة جديدة».
مان
بررجو
ياتو
لسين
لكن وأ الكونكرس كان علئ خلاف ذلك  .فقد اعتمد ال

ع(0

مقممعطعناء الذي ود 1فعل المزيد لتحسين الأمن الداخلي ,على توصية قدمتها لجنة من
خارج المجلس برئاسة وارن رودمان 03070ناكا مع/3::لا وكاري هارت  120 66311فتقدم

بها كمشروع قانون .وتقضي هذه التوصية بإحداث وزارة جديدة تتشكل منعدد من

الوكاللات ذات هام يقتلت منها علن سبيل المثال أحو]اشر تربيةالسمك :وفيضاتات
الآثير والسراقى التعلقة بالكوسيوير :والقدريباك الخاضة بالنففسية والتحرقة المطيقة عل
رات.
سات
لردا
استو
الم
وت:
دهرت
ق وق

وان تكون شبكات الهاتف موثوق بهاء إضافة إلى

بعض الوظائف المتعلقة بالأمن .عارض الرئيس مشروع القانون هذامشيراً إلىالمهمة
الجديدة المسندة إل توغ ريدج ومكتبه .وكان رأ
غثير
أي ك
ضمن
اء الكونكرس من كل
الحزيين أن مكفب رياح غير كات والراف أناثقة مولا بهذا المكنب قد شكقت مند
الظلهور
زبمَندحَينأتَ جرثومة الجمرة الخبيثة با
رف
سيائل المرسلة عبر البريد» وبدا رد
إدارة الرئيس بوش عليها مرتبكا .
لقد كان كذلك .حَقا 103.زعين تو بيني

عرق
انرون التعيالعام
حا

م ج علهما يجية أن يتراج أمر 3تتسيق الره :ناهيك :عين المقابلات العلغريوئية الكثيرة التي
أجراها وزير الصحة تومي توميسون  000091[/ 7105071071التى تركت الأمريكيين في قلق
وذْعْرشديدين .وقد كان» لحسن الحظء لدينا مخزون منالأدوية يصلح لاستعمال البلاد

كلهاوخطط جاهزة للحصول علئمزيدمنهابالسرعة اللازمة» حيثكناقدعملنا على

تجه
1يزه
9ا9سن
8ة ,لذلك كانلدينا مانحتاج من أدوية» إضافة إلىذلك فقدعملنا في
سنة  9991على إعادة إحياء مخابر الصحة العامة بتوفير الاعتمادات اللازمة لها فكانت
جاهزة لل
حردافى
ل

اكتشاف الاف ال
احال
إم
لات
صنابة

بالجرثومة المسبّبة لداء اليجسيرة

الخبيثة  .وقد تك أقيما يعد أثي] إصابة بداء . 210771610

واعترض أعضاء فايلكونكرس من الحزبين على امتناع ال
ابيت
لال
مأبي
وضاعن
فقة

اللصرب الالصسيمة واقعرن
5
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ص
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نشيدا

1012

0

:
بدريعه أن ااموظفى البييت ال فيشن لا يفعلون

الك » ير أذ بعضهم قد رَهدذْا الامتناع مذكرا بأني» وبصفتي المنسّق الوطني العام:
قد وققت أماء تسع لجان من الكونكرس وتحدثت عن مكافحة الإرهاب والاستعداد
١

١

ىلخادلا .

بدأمكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض بعملية إاحصلائكيةا فبيتول هِلْ
وذ اسهن أَنَمّشروع القانون الذي تقدّمب ل
هيبرمان سوف يفوزبالأغلبية في
المجلسي  :وبشوزه هذا سيسبب كارثتين للرئيس بوش» الأولين استحداث وزارة جديدلة

تصعب إدارتهافي وقت نحن فيهبأمنٌالحاجة لوكالاتها وموطَّفيها للعمل علئتكثيف

الجهود لتعزيز الأمنالداخلي» والثانية» أَنَّهذا التشريع المهم لذ سيصدر ردأ غلى
أخداث  31أيلول  /سيتمبر يسو
حفمل اسم الرجل الذي أرادته غالبية الناخبين قبل
 00ن شهراًأن يكون نائب الرئيس  .ورأئ المحَلَّلٍونَ السياسيون في البيت الأبيض

بركاسة بوش أن الأفقل القبول بواسدة قط عن عاتين المتستين بد
كلا
ليمريما مما

وهكذا غيّر الرئيس بوش موقفه وأ
اعللنحعانجة الملحّة لمشروع القانون الذي تقدم به
ليبرمان» إن
تمسابمعيدته باسم «قانون أمن الوطن»» دون أينحمل هذا القانون اسم من
تقدم به .

وفي واقع الأمر .أضاف مشروع بوش وكالات أخرئ إلى هذاالتجمع من

انها
الوكالات التي تضمّنها مشروع ليبرمان أصلاًء وم
أهاز
لج
من السرى .وسرعان ما
أطلق البيت الأبيض حملة في البلادكلهالحشدالتأييد لهذهالوزارة الجديدة التى حملت
اسم «وزارة أمن الوطن  ».وأما أولئك الذين عارضوا هذا التشريع  ,ومنهم أنصار ومؤيّدون

ودارة
للإ
ودا
صناً
ُ ضم
مفق

ونّه
بأَ
طمئغييرين (ولم يسأل أسحؤدالاً واحداً عمّاإذا كان

البيبك الأبيس نفسه فاقدا وطنيته عندما عارض هذا التشريع ذاتهقبلبضعة أسابيع) .

ار الإدارة
صجرعن
إنات
ضفر تاتون أبنالوظح والحدقع الوزارة المُخْتّصَّة برغم التأخير ال

علئ وضع قيود علىحقوق عمل الموظفين المدنيين فيه .ا
قير أن عته الفيجة كانت سلقة امال وكانت قرضى ل عدوه ليا ما وصلحيا
صحيفة

الواشنطن يوست

فى دراسة بارزة تقردت

فى شهر أيلول  /سيثتمبر سسئه .3002

فقد

اختيرت

القيادات فى هذه الوزارة على قاعدة ولاءاتها السياسية وليس لخبرتها في العمل

السقيلى  .ولم تكن ثمة موارد كافية لتأمين عمليات الدمج وضمان الإتقال السلس
البَسِير  .ولم ديستطع |لمكتب المختص بالتخطيط للفترات الانتقالية  التابع للبيت الأبيض -

أن يقدم الخطط المفيدة لهذا الأمر .فترك العمل كثيرون من ذوي الكفاءات والخبرة
مئزازهم مما يجريء» وأما الذين لميتركوا فقد عبّروا في كثير من الاحيان عن
بأسشبب

شكواهم من عَجزهم عن العمل في برامج مهمّة لتعزيز الأمن بسبب سوء الإدارة فيهذه
الوزارة الجديدة»

وعدم وجود آليات الدعم اللازمة» واضطرارهم لقضاء وقت طويل في

لة
ماول
سةأحل
مح

إدارية تتعلّقبإعادة التنظيم .

عالم الأعمال

طبيعة

ما ع3

وكساكا

غليهم أن ينظروا إلى عملية ذم

الأساسيةمندمسجها
 5هله

الوزارة.

شركة ايج ؤارئر مع شركة أمريكا أن لآين 10م

ويضاعفوا عدد المشكلات الناتجة عدة أضعاف

 .فقد تمدمج اثنتين وعشرين وكالة في ان

معاًضمن وزارة جديدة لمتكن موجودة أصلاً قبلهذا الدمج .

ولق كدت البادرات الأولق القئيلة ماده دسي لوقاانلسكرية قن أرقاك مات
من الليلبَدَلاً منأن تجعلنا نشعر بأمن وأمان أكثر .فنظام الرمز اللوني الذي طلعت به
يقين
لدةاتنف
ممتح
جعل السلطات المحلية داخل الولايات ال

الدولارات التي لم تكن

يرا ايض زات ل إنسات اسمن
مات نشايتسععي:هذ التتسق ا

ىكازلق.
المرجودةال س
يقرا الأمرريكية أشرطة 4003

أمَاالموظفون أصحاب الكفاءة والخبرةفيأعمالهم .والذين ظلوا يعملونة فى
اي عَزْلأنفسهمعنالوزارةالتي صاروا ينتمون
بعض الوكالات» فقدنجحوا إلى حدّم ف

إليهاء وأخْصٌ بالذكر رجال جهاز الأمن السرّىي وخفر السواحل وعناصر أمن النقل .

ه
هغذمن
وحتى جهاز الأمن السرّي أصيب بضرر بال

قّت (دون أخذ
ارةق حَين
ووزا
ال

رأيهم) علئ أن يخضع خبراء الجرائم المالية عندهم لمكتب التحقيقات الفدرالي حين

اللسربيء اللسسوسة والمري

نذا

313

يعملون في قضايا التمويل الإرهابي .بينما نجد أَنَّمكتب التحقيقات الفدرالى ذاته ليس

جزءًمنهذ اهلوزارة .وكذلك الأمر في إدارة أمن النقل التي انخفضت أيضاً مخصّصاتها

افلمييزائية حتى اقترحت الوزارة تخفيض عدد رجال الأمنالمرافقين للطائرات» لكنها
سحت اقتراحها هذا بعد أيامفليلة سبب :الانتقادات الشديدة.

وأدخل الكونكرس بعض التعديلات على التشريع الذي اقترحته الإدارة لإحداث
هذه الوزارة» بإضافة تفصيلات كثيرة محددة للأدوار والمهمّات .وتقضي إحدى هذه

المهمّات» التي كان الكونكرس شديد الوضوح في التركيز عليهاء بإحداث مركز جديد
في الوزارة يطلع علئ جميع المعلومات المتوفرة لدى الحكومة المتعلقة بالتهديدات
الإرهابية ويحلّلهاء وبذلك يكون «الرأي الثاني ».رأت وكالة الاستخبارات المركزية.
وكذلك مكتب التحقيقات الفدرالي» في هذا التفويض من الكونكرس طعنا في
صلاحياتهما .ومع أ هاتين المؤ سستير :علل خلاف دوما وقَلما ساد  3المعلومات

المتعلّقة بالإرهاب» غير نهم تستطيعان أن كشهذا في قضيةمشتركة إن وجدتا 75-5

عدوا بيروقراطياً واحدا .فاقترحتا تشكيل هيئةمشتركة تضم ممئْلِين عن الوكالة المركزية
والمكتب الفدرالي تعمل على تحليل المعلومات الخاصة بالإرهاب .واقترح الرئيس بوش
إحداث هذه الهيئة في خطابه عن «حالة الاتحاد» سنة  »3002وسرعان ما ظهرت للوجود

وصار لها مكاتب وموظفون وكومييوترات .أمّا ذلك «الرأي الثاني» الذي صدر عن
الرتكرس فودالق من وظانف ومنامنب ذلكل وؤازة أهى التوطى وفيت شماغية دون
موظفين .

إنجعل وزارة مر الوطن قادرة على إعطاء «الرَأي الثاني» في القضايا الاستخباراتية

المععاقة بالاسء الداخلي يقبتضي تحسين الدقة في «الرأي الأوّل؛ بموضوعات
الاستخبارات جميعاً .واأقصيك بذلك التحليل الذي تقنمه وكالة الاسمعشاراءت السركزية.

والقائمة طويلة جداً تلك التي تعدّد الإخفاقات في التحاليل المهمة التي تجعلنا نستنتج أنَّ
النظام الحالي غير مقبول أبداً .وقد آن الأوان لتنفيذ توصيات كبار المراقبين المخضرمين
في أجهزة الاستخبارات حين قالوا« :اسحبوا وظيفة التحليل الاستخباراتيى من وظائف

الوكالة المركزية وشكلوا مكتباً صغيراً مستقلاً يضم موظفين مذنوي الاختصاص وخبراء
خارجيين .ودعب أن يتوق لهذا اتمكنب البديد اللى يعمل ابم مكيب الاسسشيارات
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والبحو
ث وضع مشابه لمجلس الاحتياطي الفدرالي ٠ .لهرئيس يحترمه الجميع ومدة ولاية
محدودة؛ وأعضاءء
يمج
تلس
مإد
تارة
عون باحترام الجميع» وموظفون من النخبة ٠ .وينبغي
أن تخضع التحليلات التييرفعهالمراجعةمدقين مستقلين بشكلمنتظمتوحَياًللدقة (.

وأم
ًا ذه الوؤارة الضخمة» فقد فات الأوان الآن لإجراء تطبيقات لإدخال مهمّات

علىمراحل؛ كماكانينبغيأن يحصل فيالبداية»لكنلايزال فيالوقتمنّسعلجعل
هذه البوزا
مرةهتن
مهض
اتها علئ خير وجه .فالمهمّات الموكلة إليها بالغة الأهمّية ولا
ينبغي لهاأن تنتظر عقداًمنالسنين أو عقدينلتصبح فاعلةمثلما حصلمعوزارات

فدرالية أخرئ حين أنشئت  .وغني عن القولإِنَّتحويل وزارة أمن الوطن من شيء كان

موضع سخرية ا
ولجم
شف
ايع
نيطن

إلى مؤسسة تختزل الحكومة الذكية البارعة يتطلّب

وجود جهاز إداري في مختلف أقسام الوزارة يتكوّن منأفضلالعاملين فيالخدمة المدنية

والعسكريين السابقين والقطاع الخاص  ..يجب أن تكون المكان الذي يصبو إلئالعمل فيه
خيرة المديرين وأفضل رجالات الحكومة  .ولكي يحدث هذا التحول لابُدٌمن نقل

الإمكانات وكبار الموظفين إل
ايه
لاومزنارات الأطرع :وبحاطّة القلسة متها لا
م
ونضع

نظام للمكافات  .وإِنّ خلق ذاك التاثير المغزوف البالهالة البسمطلة بالخيارا يحتاج

إلى المال .لاكلنمؤسف هو أن إدارة الرئيس بوش آثرت أن تنهض بعبء أمن الوطن

بأبخس الأثمان وأخبرت توم ريدج أَنَّتأسيس هذهالوزارةيجب أن يكون «محايداً في

الإيرادات» وهي عبارة تعنىيأنهلاتوجد أمواللتنفيذ أكبرعملية إعادةتنظيم حكومي في
ومن الأشياء التي كانيمكن إجراؤها عوضاً عن إحداث وزارةلأمن الوطن؛ أو
جاء متهيا» أو ربما إضافة لهاء ه
إوحداث وكالة الشخصض بالأمن الداخلى وحده .فقد

راودت أذهانكثيرينفي واشنطن فك ةرةإنشاء وكالة مماثلة لما هومعروف في بريطانيا
باسم  511وتعني #الاسسخبارات العبياكريها  7الفرع الخامس ععمععنااعغما بصهغنائ/ا
عنازط لاعصح »)»8فقد أخيرزب الها  53-2أيامالحرب العالمية الثانية فى مطاردة الخلايا
الببرية البازيا في الصسلكا المتحدة والقضاء عليها ..ثم صارت تقوم فيما بعد بمهممات

مدنية وصارت تعرف باسم «#خدمة الأمن البريطاني / 661/05إ4أرلاءعع » . 516118 5ويوجد
مؤسسات مثلها فى معظم الدول الديمقراطية الناجحة .والخدمة الأمنية في كثير فق الدؤل
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تقوم بمهمة ضبط الخلايا السرية الإرهابية وجواسيس الأعداء .وهي في بعض الدول لا
نملكصلاحية الاعتقاللكنهاتعملعلئتطويرالمعلومات التيتعطيهاللشرطةمثل
سكوثلاند باردفي بريطانياأو سنيالةالشرطةالملكيةفي كند .ا .صحيح إن عمليات الخدمة
الأمنية هذ
مه ل
شاتخ
كلو
لمن
اتء غأينرّها أثستت جد
اارت
جها
تفئياث جماعات إرهابية
معيّنة» ول
ام تؤ
لثر س
دلبا
يً فى
معمل
قها
رهذا
اعل
طئيات .

وكانت مهمات الخدمة الأمنية في الولايات المتحدة قبل  11/9وبعده من

اتص
اخ
حكت
لاصت م
قبيقات الفدرالي .وكان هذا المكتب يَتَعَنَّبِ المتسلّلين النازيين
رهدثي
ايين
ميوع
خلال الحرب العالمية الثانية ويطارد الش
كف
اي ع

وما بعده .وبسبب

تجاوزات ج  .إدكار هسوكر عنام ها وعلط  (.وإساءاته لقوق المدنية انيد الكونكورس

إجراءات مشددة لتقييد دور مكتب التحقيقات الفدرالي مجفي
ال الأمن الداخلي ابتداء من
لات
ايني
سبع
اقرن
مال
اصل
ضي .وبرغم ذلك» وا
تكت
ل هاذاسالم
بمل
خب ع
اهراتي وملاحقة
عملاء السوقييت ثم عملاء روسيا والصين .وكانت هناك؛ مع الأسف .بعض الحالات
المخرجة لهذا المكتب حيث بقي بعض الجواسيس في هذا البلد سنوات عديدة لم

تكتشف وكالة الاستخبارات المركزية» أاولمكتتب
حقيقات الفدرالي أمرهم طوال فترة

وجودهمء كم
ضمّة
ياكغانث
ُمن
ون الطرف عنهم ويتيحون لهم المجال للفرار» أو

أكسقام اليمما بالتجسس ولكن لم تقدم بحقهم اتهامات رسمية .وكان علئ هذا المكتب

الفدرالي مسؤولية االبلحثإرعهنابيين والقبض عليهم لكن لم يغثْر على عناصر تنظيم
القاعدة قبل الحادى عشر من أيلول  /سبتمبر» ولا على أولئك الإرهابيين الداخليين
المنتمين لليمين المتطرّف الذْين قاموا بأعمال التفجير فى مدينة أتلانتا وغيرها من

الأهداف .

وقبل أيام قلائل من يوم  11أيلول  /سيتمبر استلم رئاسة المكتب الفدرالى بوب
مولر [©ااعنااة  08المدعي العام الفدرالي السابق :غير آنا لا نستطيع أن نلقى عليه اللوم

بسبب إخفاق المكتب في القبض علئ أفراد ينتمونلتنظيم القاعدة قبل 11/9أولعدم

اقت
كناء
وال
ممكت
بب ل
يشب
وكةتر»

فاللوم هنايقع على سلفه .ا
.ولبحعدادي عشرمأنيلول

 /سيتمبر حاول مولر جاهداً أن يُصلح وظائف هذا المكتب فيجعله يهتم بمنع وقوع

الجريمة بدلا من التحقيق بعد وقوعهاء ويهتم بقضايا الإرهاب بدلا منمجرّد التركيز على
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المخدرات والسطو على المصارف .في سنة 2002تقاعد دِيْل وَطُسون المسؤول الأول
فى مكتب التحقيقات الفدرالى عن مكافحة الإرهاب» ,وبعد بضعة أشهر طلب بديله

الانتقال إلى منصب آخرء وجاء شخص ثالث ليتسلّم مهمة المدير المساعد العنفيذي
لشؤون مكافحة الإرهاب .ويعد شهرين اثنين تقاعد المسؤول الجديد» وبقي المنصب
شاغراًفترةاملنزمن .وهكذاء لميستطع المكتب» دون قيادة ثابتةومستقرة تُمسك بزمام
أمورمكافحة الإرهاب :أ
ينحيقحققق تلك النقلة النوعية من وظيفة التحقيق بالجرائم بعد

ول
صنع
حى م
وفوعها إل

الجريمة وتحليل أسبابها .

وكما اكتشف وَيْل مسبت سن 1ة 100إن ايتيننينسوبلاتجاه إدارة بيروقراطية
نحو اتجاه جديد بعد سنوات طويلة من
ايه
تعمل
ا ال
جف

معيّن آخر .قوبلت محاولات

وَطسون قبلالحادي عشر منسيتمبر  /أيلول بمعارضة شديدة من المدعي العام (وزير

العدل) .جون أشكروفت  .الذي رفض الموافقة على طلب وَطسون زيادة اعتمادات

مكافحة الإرهاب بذريعة أن مكافحة الإرهاب ليست من الأولويات الثلاث الأول في
15
فيل يجمل حداف موسسة عمائلةا قللكفاء .أى مكدمة الآمن البريظاتية :أمريها أتبثر
أبن وأمانا؟ قد جد المرء ما يغريه بالجواب الإيجابي عنهذا السؤال» وبخاصة إذا كانت
اف
هذه المؤسسة محدودة العدد وعصرية وم
ييا الإرساب تجقب إليها
قتخص
ضّصة
«الأفضل والأكثر ذكاً» من الأفراد الذين يتمتّعون بروح الابتكار والإبداع افليبحث عن

الإرهابيين والكشف عنهم وفي الوقتذاتهلا يكونون رجال شرطة فدراليين يحملون
السلاح  .املنممكن أن يُن
ادَبلِملهؤذهسسة المماثلة ل51/1خيرمنعَمِلٍفي مكافحة
حيم
تف
ال
قكت
يبقات الفدرالي أو في الجمارك أإودفايرة الهجرة أو في جهاز
اإره
لاب
كبحول والتبغ والأسلحة النارية» التابع لوزارة الخزانة أو
الآمن السرّي أ«وفايم
لكت
شرطة المدينة .وفي هذه المؤسسة لن يكون ثمة تَشَنَت في الواجبات كما هو الحال الآن
فمىكتب التحقيقات الفدرالي وبالمقابل» إن احتفظ هذا المكتب بمهمة مكافحة الإرهاب
وقلّص لعمامه بالمتررية المشالية والمخدرات وسرقة المصارفء فمَ
ين ا
ضلذ
طيلع

بهذه

المهمات؟ وبخاصّة أنّا نلاحظ الآن علامات تعدللئن أن هذا التحؤل في اهتمام المكتب
جىرمين .
الفدرالي بعيداً عن هذه الجرائم» هقودّن ال
لرمعل
اأم
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غيرأن واقعالحال في أمريكا يشييررإلى وجود عقبتين كبيرتين تقفان حجر عثرة أماء
إحداث ملاسييةامقية حدينة قاعل . :أولافياء هى
االت
لحال
يف:مبين
ين
الإجراءات الأمنية :والثانية هي في مكتب التحقيقات الفدرالي ذاته ف.التحالف السياسي
بيناليمين واليسار يتمثّلفي تلك الظاهرة التينجد فيهابعض المؤسسات مثل اجمعية
واليسار ضد

أصيحاتب البنادق الوطنية» و«الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» تلتقي فخاً؛ ويسائدها
عادة بعقن أعضاء» الكونكرس مثل ديك آرمي (6«6م

 . 010وتبدي خوفها من الجهود

المبذولة لتعزيز سلطة مسؤولي الأمن الداخلي ..وأي اقتراح باستصدار تشريع خاص
بإحداث مؤسسة أمنيةسوف يُجابه بوابلمنالنقدالعنيف حتى قبل أن تُقرأبنودالتشريع
المقترح  .وأمَامكتب التحقيقات الفدرالي الذيلايريد أن يفقدمهماته المتعلقة بالأمن
الداخلي لصالح اق عؤسية َو وكالة جديدة فسوف يناضل بق
اوة
لع
إبعرلام والكونكرس
معأ لإسقاط :تشريع من هذا القبيل  .ولوأَفْتَرَضْئا أَنَّتشريعاً قدصدر في هذا الأمرء فإنَّ

كثيرين من موظفي المكتب الفدرالي سيمارسون سلوكاً سلبياً وعدوانياً مع نحو هذه

المؤسسة اللعديدة بدالا من 'تتاعنتيا والعاوة ععيا.

قبم
وانق
مذاك
ولكن ووجوة هانين العتبعين لآسي الأكفهعن السخاولة 'آيداً.بوإ
كصليد.
أيح
اضلأنته س
بفتر
بحدوث عمل إرهابي آخر فيهذا البلد فيُ

جاد
ونهل
ترأ
غي

ل
مفي
عاضح
رغبة لدى الكونكرس باستحداث وكالة جديدة في ضوء هذا الإخفاق الو

نيكرس الذين كانوا
وف
كون
لوري
اجمه
وزارة الأمن الداخلي؛ كما أقربذلك الأعضاء ال
وراء استحداثها .لذلك فالسبيل الأفضل الآن هو إحداث هذه الخدمة الأمنية داخل مكتب

ؤسسة تتمتع بروح جديدة .ولحي تكون فاعلة
مخل
التحقيقات الفدرالي .أي مؤسسة دا

ام
خنل
دفضل
وبتقعومملها علئن الوجه الأ

المكتب الفدرالي» ينبغي أن تكون لهذه

الخدمة الأمنية ميزانيتها الخاصة وشبكة كومبيوتر ومكاتب إقليمية (داخل مباني المكتب
كن من
سأن
تجب
مةلين  :وي
اور
لصعلغ
الفدرالي) وأن يكون لها أيضاً نظامها االعا
توظيف موظفين ذوي رواتب مجزية ومحللين مدنيين وعناصر تطبيق القانون الفدرالي من

الوكالات الأخرئ وكذلك عملاء أمن من بلدان أخرئ وأفضل رجال الشرطة المحلية

العاملة فيمكافحة الإرهاب  .كماينبغيلهاأن تعملعلى تعليم أعدادكبيرة منموظفيها

اللغات التي يتكلّم بها الإرهابيون المُحتملون وتدربهم على ثقافة هؤلاء الإرهابيين

وإيديولوجيتهم  .وألكيراً يتبغى لعتاصر عد الخامة أن تُتاحلهم حرية الوصول الروهتيني

لكل المعلومات المتوفرة لدى مكتب التحقيقات وغيره من المؤسسات الحكومية المعنية.
ولكي نضمن عدم وقوع هذه المؤسسة بالأخطاء السابقة وإساءة استعمال السلطلة

التي سادت في عهد ج  .لد
ترريشي 5ليع لبقف هبنتالفمنل من
المرااين اتتريزين ماتموةبننيمايد ا
لإبزالياالعدراملنمواطتين .قد تكون هذه
الهيئة «مجلس الحريات المدنية والاأم:؛ الذي ينبغى أن يكون _
0
لب أن يكون فاعلافًي صياغةعم ه
للشكاوى الخاصة بالشرطة .ب يج
لذه الخدمةالأ

حَيث يكون متو
اافقا
لً م
أعم
مان
رؤمن
يبه
كنح
ينين»
المددة ,

إنها الحقوق المدنية والحريات

قابللحادي عشر مأنيلول  /سيتمبر رفض جون أشكروفت أي زيادة في
الاعتمادات المخصّصة لمكافحة الإرهاب ولمتكن لديهالن
ايّ
لةل
إجع
رلهاب واحداً من
الأولويات المتقدّمة في وزارة العدل .وعندما التقيت به في بداية عهدهذه الإدارة وكان

بصحبتي أحد الزملاء العاملين معي وقفنا مشدوهين أماممناقشته تُسائل أنفسنا ماإذا كان

حديثه هذافصلاً من مسرحية  .قالليزميلي ونحن في طريق عودتناإلىالبيتالأبيض :
دل ينعن ان

عل  531الكظء الشديدة :أليس كذلك؟ أقصيد” لايمكية لجع أ قر

مدّعياً عاماً للولايات المتحدة ويتصرّف بهذه الطريقة» هل أناعلى حق؟)
ولمأكنمُتيفناً .وقلثُله« :لاأعلمءلَعَلّهيتَضَرّف بحذر وحرص شديدين .فإنه

أولاًوأخيراً قدخسر انتخابات مجلس الشيوخ عندما رشّحنفسه للمرة الثانيةأمامرجل
نآ له» .
لاين

وبعدوقوعالهجمات تَسَلّح أشكروفت بقانون الوطنيةفأساءإدارة المكونات المهدّة

لل
احر
لبإعرلىهاب داخل البلاد فأُصبح رمزاًلملآيين الأمريكيين لرجل يعقدق علي
جرياتها اللماالية مدلا سن  8بصو تييا .وإِنّالأسلوب الذيأتّبعهأشكروفت في معالجته

لقضايا بالغة الحساسية ذات صلة بالأمن والحريات المدنية قدجعل كثيراً املنأمريكيين
يفقدون الثقة بحكومتهم .

إن توثّراً واضحاً قدوقعبين الأمن الداخلى والحرّيات المدنية .وباعتقادنا أتنَنّظيم
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القاعدة وغيره م
انلجماعات المماثلة يعرفون هذا لين ينانا فاستخدموا نظامنا ضدنا

وصاروا يتقدمون بطلبات لجوءلأجووء س
ءياسي ويختبئون وراء ست
مار
ؤم
سنسات دينية

أو خيرية» ويجرون ات
اصال
لات
إهمنعب
تررنت  .ولكي نحمي حرياتنا المدنية ونهزم
الإرهابي
ين» ينبغي عليناأن نحرص على أل نفعلأشياءتسبب ردة فعلسلبيةلدىالشعب

اضلدإجراءات الأمنية .وك
وما
اهو
ضح

وج
هليذفي
ه

المعارضة الواسعة للقانون

المعروف باسم «قانون الوطنية» فإِن أشكروفت لم يحسن إدارة التوازن بين الأمن
والحرّيات .

والمثال الصارخ في هذا الإطار قضية حْوسِيه ياديلا  .[650 3111022ومهما يكن من

أمرباديلا فهومواطن أمريكي اول واعتر ار .و
شقد
يتم ا
كعتق
االه
و.
كفي

ول
ميس
يف
ديان

قتال خارج البلاد مثلذلك الراجللمضدّل جون ليند 500نا 00ل .ثم حرمته إدارة
الرئيسي بحوش
قم
ونفه؛

والسبب في ذلك قر
وارزمينر الدفاع دونالد رامسفيلد يصفه

نهعدوللبلاد(ولاشك أَنهّذا الوزيرقدشارك شخصياً في تلكالمراجعة التي

استغرقت زمناًطويلا)  .وربما تأتي أياميظن فيهادونالد رامسفيلد أن كثيرين جداًمن

3يكيين داخل أمريكاأعهدماء لبلادهم (وربما يشمل ذلك في أيامالمحاكمة نصف
يقالصحفي العامل في الينتاكون»» لكن هذا الظن يجب ألا يخوّله صلاحيّة اعتقالهم
اساوين وح

يني" لقد تجاوزت إدارة الرئيس بوش في تصرّفاتها بقضية

 5باديلا خطأ منأَهمّالخطوط الحمراء التى رسسمها فالآباء المؤسّسِوق» لدستوز هده
البلقد الحماية اللأمريكيين من احتمال مجيء حكومة» فييوم ماء تنتهك الحقوق الأساسية

السواطي .

وإِ
أنَّ
شما
كفعل
رهوفت وغ
بيره
اف
دي ق
يضية
لا وفي أقتراح تعديل «قانون الوطنية».
ليسمح القيام بأعمال دون مراجعة قضائية ,.يُر
كُعز
ثْعيثقرةين جداً منالمواطنين

الأمريكيين فيقدرةالحكومة على صون حقوقنا .وفي الوقت الذي نك
أوَن فميه
َفسيَ

ابححارجةب كإلئاثمةيّاةلممواعقطَنيّبْامليحاتلكمومكةتبالتلتاامللعاممةعفتهيدأيمدرياكلاإرعاي :نجد أشكروفت تقل نف

عن إمكانية قيام مكتب التحقيقات

الفدرالي بالاطلاع على سجلات المطالعة وتفخصها .إِنَْاحتمال أن يحتاج هذا المكتب
لمثل هذاالاطلاع بعيد كل البعد» وماكانينبغي أن يتطور الأمر إلئنزاع كهذا .ومن هنا

نيحد أن المع
ركة معقيّمي المكتبات العافة وقضية خوسيه ياديلا وطلب تعديل قانون
«الوطنية»» كهلذه الأمرر .تج
اعل
لعمن
سير جدا بناء إجماع ويطن
ميكننا من فعل ما
يجب فعله لتحسين مستوى الأمن» والسبب في ذلك ضعف الثقة فى حساسية الحكومة
للحريات المدانية .
ويجب على من ينتقدون أساليب تحسين الأمن الداخلي أن يكونوا حذرين٠ . فإن لم

تتوفر مفؤيسسات الأمن الداخلي ببلدنا المهارات الملائمة والتكنولوجية والموظفون

الأكفاء والسلطات اللازمة لهاء فسوف يقعمزيد من الكوارث الإرهابية في هذا البلد.
وقد تتهدد حرياتنا المدنية بردود الفعل من الكونكرس ومن الشعب علئ حدٌّسواء أمام
جولة جديدة من الكوارث الإرهابية داخل الولايات المتحدة .وقد لاحظنا في إسرائيل

وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من الديمقراطيات كيف أنَّالمواطنين يُبدون استعدادهم
للتخلي طواعية عن حقوقهم في مواجهة هجمات الإرهابيين .لذلك يجب على هذا
الرهط منا ممن يقدسون الحريات المدنية في أمريكا أن يكونوا فىطليعة المدافعين عن
إجراءات أمنئية ملائمة وفاعلة وذات آليةلايداخلها خللللإشراف والمراجعة مثل مجلس

الحرياك المداية والامن.:

ْ

ولما وجدنا أنَ وّزارة أمنالوطن لميُسند إليهاالدور الذي تضطلع وكالة متخصّصة

بالأمن الداخلي ولميتح لهاالمجال للنهوض بتلك المهمة التيفرَّضها إليهاالكونكرس
فقون «الرأى ال
اثا
لني»
تحفي
ليلات

الخاصة بموضوع الإرهاب .فإنْي أعتقد الا قد

تساعد في تهيئة مدنهذاالبلدلتكون مستعذة للتعاطي معهجوم إرهابي كبير :ويخاصة

إتذضامّن هذا الهجوم استخدام أسلحة كيماوية أبيوولوجية أو نوويةذات إشعاعات
خطرة .لكن هذه الإدارة التيقصّرت حين أحدثت هذه الوزارة الجديدة وضعت أيضاً
قيودأ على الإعانات المقدمة إلئ الشرطة والإطفاء وغيرهما من الجهات المسؤولة عن
الاستجابة للحالات الطارئة .

وفي سنة  0002طلبثٌ من وزارة الدفاع ومن الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ تسمية

الوحدات اللازمة للتعامل معسلاح نووي صغيريُفْبجّرفيمدينة أمريكية متوسطة الحجم.
فطليت منى هاتان الجهتان أن أذكر اسم المدينة التي أقصدهاء فاخترت مدينة سنسناتي
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لا لسبب سوى أن كنت فيهامنذعهد قريب جدا ٠ً .قفييّن لى ألهل"ترسد
خطة فدراليةولا وحدات يم
كن أن تقدّمالعونللمسؤولين في مديئةسنسناتي إن حصَلت
مصية كهذه .وقد كانكثيرمنا
لمسؤولين في المدنيتصوّرون أنَثّمّة وحدات فدرالية
في مكانماسوف تهب لن
جدتهم عندالضرورة القصوى  .وقد ذكزوا ايقا أنّالساعات

الأربع والعشرين
الأولى هي الحاسمة في إنقاذ الجرحى والمصابين» لكن معظم

المسؤولي
ن المحليينالذين تحدّئتُإليهمشكُوافيإمكانيةقدوم سلاحالفرسانبالسرعة
المطلوبة .وحقيقةة الأمر واضح
ة ببجلا ءء وهي أن معظم الوحدات الفدرالية التى يظن

مسؤولو المدنأنّهها سوف
تساعدهم لن تأتي  ..مستشفيات الميدان العسكرية من نوع

 115لميعدلهاوجود في هيكل القوات .والشرطة العسكرية تعاني مننقص حاد في
عدد أفاراد
لهاأنتعيجة
باء الملقاةاعل
نىعتاتق
شهاافريها خارج البلاد( .وبسبب حرب

العراق الآن توجد أع
دادكبيرة من وحدات الحرس الوطني خارج البلادأيضاً مصطحبة

معها رجال شرطة وعناصر إطفاء الحرائق الذين سُح
اِبو
لاممن
دن

والبلدات .والقيادة

الشمالية التى أحرقك لتقدم ال
حعون
اف
ليات الطوارئ الداخلية لمتعمل على تشكيل
وحدة
ميدانية جديدة واحدة تلبي الحاجة الداخلية .وهي لا تملك سوى خطة للاتصال
بالوحدات التيقد توجد صدفة داخل البلاد ولم ترسل إلى الخارج) .

وعدنها طلبيه عت عضو مجاس القسريع السابق السيناتور وارن رودمان معممج/ةا

اا

بعد رحيلي عن البيت الأبيض» أن أنضم إليهفي البحث عن طريقة لتدريب

أولئالوحدات الخاصةوتجهيزها بالرلدلتعاملمعهجومبأسلحةدمارشاملوافقتٌمن
فو
طريل عبلى
ه .لقد عمل رودمان بكل إخلاص لتحصين استعداد الأمة للتعاطي مع
الإرهاب حين كان فيمجلس الشيوخ وبعد أن أصبح مواطناً عادياً .حلفت

في
معه

الرأي علئ إحداث وزارة أمن الوطنء لكنًا اتفقنا فيالرأي علئ ضرورة تدريب عناصر

الشرطة وإطفاء الحرائق وخدمات الطوارئ والصحة العامة والمستشفيات في مدننا الكبرى

وتجهيزها .وشرعنا سو
ديّرةافي
سة أوضاع الوكالات الخاصة بالرد الأوّلي سنة3002
واستعنا بحم شاب من خريجي جامعة هارفرد .اسمه جمي متزل اجغعل/ة عأ دل» كان

قم لي عملامتميزاًفي سابق الأيامحينكانزميلاًمتدرّباًفي البيت الأبيض  .ونانف

الأشياء التي اكت
اشفن
لاها
مت
ضقضاجع  .فالبرنامج ال
أموض
خر
ووعافي

التسعينيات لتدريب

وحدات الرد الأوّلي وتجهيزها لم يشهد تطوراً كما ينبغي برغم وقوع كارثة الحادي عشر
من أيلول  /سيتمبر .ويحسب تقديراتنا لم تتقدّم الإدارة بطلب اعتمادات إلا ما يعادل
5

من المخصصات اللازمة .

وقد دلت دراسة أجريناها في 861مدينة أَنَّ /09منهالمتَتَلَّ أيمساعدة فدرالية
إضافية تذكن مدل مسجماك  11أيلول  /سيادميرء وهمؤسسات خدمات الطوارئ تعانيى من

نقص حعاددفيد موظفيها وتستخدم تجهيزات عفلياها الزمن .والقليل النادرمنهافقط
ازوةبلطليةوالدية ملضلة اللصائل دمديار إرهابي تُستعمل فيه أسلحة كيماوية أو

بيولوجية أو قنابل مشعة .ولاحظنا وجود لوائح طويلة لطلبات لم تتحقّق» طلبتها أجهزة

مثل :طوارئ  119ووحدات إشارة الشرطة  الإطفاء» ودوائر الصحة العامة
ومستشفيات الطوارئ» وغ
ويره
حادمن
ات الرد الْأَوّلى.

كانت الحكومة الفدرالية تقدم مساعدات لوحدات الرد الأَرّلى في الولايات اعتماداً
على صيغةمعيّنةتبيّنأن م ياُقدّمفيهامن مالإلىولايةوايومنك يعادل ثمانية أضعاف ما
يُقَدُمإلى ولاية كاليفورنيا إذا قيست بعدد السكان  ..وبسبب الوضع الاقتصادي المتردي

وآثاره السلبية علئ الإيرادات الضريبية فايلمدن والولايات» صرفت هذه المدن
والولايات أعد
عاداً
غ كب
نيرة
امن
صر الشرطة والإطفاء من الخدمة في سنة  .3002وقد
خفضت إدارة الرئيس بوش الاعتمادات الفدرالية المخصّصة لشرطة المجتمعات بموجب

برنامج  .5700ودلّت الإحصاءات أيضاًعلئأَنَّأفرادشرطة مدينة نيويورك قدنقص
عددهم بعد مضي سنة واحدة على أحداث 1أ1يلول  /سبتمبر بمقدار أربعةآلاف عنصر
عن العدد المسجل في سجلات رواتب هذه الشرطة يوم الاعتداء.

سافرنا إلى مد
أنف
نيس
حائ
ارء البلاد وتحدّثنا إلى المسؤولين المحلّيين (رؤساء
بلدياتورؤساءشرطةوقادأةفواج الإطفاءومديريخدمات الطوارئ) وعلمنامنهمأنه
لا يتلقون المال اللازم لتأمين أجهزة الاتصال الآمنة والموثوقة وأجهزة التَنشْس وفرق

البحث والإنقاذ والموظفين.؛ ولاالمال اللازم للتعاطي مععدوان إرهابي مُحْثَمَل قد

ُسْتَحُدَّمفيه أسلحةكيماوية أوبيولوجية أومُشِعٌة .وحين كنت في البيت الأبيض» كان
الصحفيون يسألوئي أسعلة معل «هاالذي يجعلك لا تنام ليلا؟» أو «ماهي أكثر الأشياء
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سوءأ التي قد تحدث لنا؟» وكنت أجيبه بقولي إن اير الأشياء سوءا هي تلك التى نَظَئّها

بعيدة الاحتمال .وبرغم ذلك إن عينزن القن أمتررهما الأككر سوا قيماقد يضيينا هما
ل 3نتم
ففهششى
ي وباء شديد العدوى نتشجة 4استخدام سلاح ببولرجي :وثاتاء تفج ر سلاح

نووي في مدينة أمريكية  .وقد ثبت الديناء وارث رودمان وأناء أنه لا توجد ماذيئة وأحجزة
تملك الخطة اللازمة أو الموظفين المدرّبين  1التجهيزات الضرورية أو الوسائل الكفيلة

بالتعامل مع اعتداء بيولوجي شديد العدوى يتطلب وجود مستشفيات للعزل» ولا مدينة

واحدة لديها الاستعدادات الدنيا للتعامل مع حادث تُستخدم فيه قتبلة نووية أومُشِعٌة .

وحين نشرنا تقريرنا عن «وحدات الرد الأول للطوارئ :بحاجة ماسة للمال وفى
حال مخيف من سوء الاستعداد» وقف الناطق الرسمي باسم الإدارة لينتقد هذا التقرير

ويصفه بأنه يطالب ب «أجهزة هاتف مذهبة ».كان من الموقعين على هذا التقرير الرئيس
السابق لهيئة الأركان المشتركة الأميرال ويليام كراو |0:31 ©0101ةل/ا والجنرال جون فسى
لإع55ع/ا مطوز وجوشوا لدر برغ 8

 50/1الحائز على جائزة نوبل ووزير

الخارجية السابق جورج شولتز اناد عع8:0ع )0والمدعي العام السابق للولايات المتحدة

(وزيرة العدل) مارى جو وايت ع:ذتال/الا  1348 [0والمدير السابقلوكالة الاستخبارات
المركزية ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي ويليام لسر 'عأدطع للا دز اثلالا .وقد رد
وارن رودمان على هذا النقد الصادر عن الناطق الرسمي أماملجنة من مجلس النواب
قائاظ  :النسيح اللا قري الجه
برة هاتف مذهبة» كل ما نريده هو أجهزة اتصال يمكن الاعتماد

عليها لكينتجنب حسارة مئ
راتجمانل

الإطفاء مرّة ثانية ليأنه
سمملعموا أمر الإخلاء

كنا حدث فى مركز التجارة العالمي ) .

وطالبنا بمبلغ  89مليار دولار تدفع علئ مدئ خمس سنوات إضافة إلى مبلغ غير
مَحَدْدِ لمساعدة الشرطة المحلية زيادة على ما تطلبه الإدارة لهم .لكن الأهم من هذا أنا

طالبنا بإطلاق عملية لدراسة الاحتياجات يجري فيها تحديد المستوى المطلوب لتعزيز
القذرات الذي نحاول تحقيقه .أكوما وصفها لويارن رودمان# :نحن بحاجة لعملية

شمافة تقولإنك تستطيع أن تفعل كذابمبلغ كذا علئ مدى كذا من السنين .وإذا كنت
لمهبولغ
اذا
قيت أقرب» إذن» فه
ور ف
طق المدن بحاجة لقدرات أكب
ابعض
نَنَّ
مقدأ
تعت

الذي سيكلفه

ذلك .

ومن

غير عملي
ة كهذه يظنّ مَنْفي البيت الأبيض أَنَّهم يستخرجون

ميزانية أمن ال
جوطينومبنهم ) .
لكي الحقيقة في أبسط معانيها هي أنَّالإدارة ل
تادري مقدار المال اللازم

لوحدات الرد الأوّلي للطوارئ وغيرها من إمكانات الأمن الوطني في الولايات أو في
النطاق المحلي لأنهالمتحاول مرةواحدة أن تعرف .لمتشغل انفسها في عملية عراس
الاحتياجات .وتخشى أن تكشف هذه العملية عنمدى تقصيرها في تمويل أولئك الذين

يدافعون عنًا .وعوضاً عن أن تستمد الإدارة اقتراحها للتمويل من الحاجات الضرورية»

كان اقتراحها هذاقائماً علىأساس تصرّرها لمايجب أن تكون عليه الميزانية الاجمالية

وغلىم يامكنأن تخصّصهمنهذ اهلميزانةلكلأمآرخرغيارلحاجاتالفرودية.

إن وحتذات الرد الأولى فى سائر أنجحاء البلاة تسوسفتجيب على القور لأى ثذاء
يأتيهاسواءأكانت مزودة بالتجهيزات اللازمة أملا.فهي خطالدفاع الأول عنالبلاد في

اولجإهرهابيين .وبرغم ذلكتقول إدارة الرئيسبوش إن الموارد الإضافية التي نطالب
بهالإعانة وحدات الرد الأولي هذه «غير موجودة ' .تشير الإحصاءءات أنافى حربئا عل

الإرهاب قد صرفنا في حربنا ضد العراق .وفى السنةالأولئ من الحرفب والاحتلال ها
يعادل سِنّةَأضعاف المبلغ الذي طالبت بهدراسة رودمان إضافةٌ سنويةٌ لتجهيز منيدافعون

عناهناداخل وطننا .ولمتكن الموارد موجودة للحرب علئ العراق .فاختارت الإدارة أن
تزيدحجم الدين الوطني لتسديد تكاليف التحرب عل العراق» دون أن تفكُرفيتسنيد

وافيعوحنمعنواننا في وطننا .
حفتمااجه رجال الشرطة والإطفاء الذين يد
يالي
تك
و

ل

براه

ا با

لياليلد برااي سين

اللازمة لأمن الوطن» ولم يوضع نظامواحد لتحديد الحاجات الحقيقية للتمويل .أ
الأنلمة البقاضة تدعيم أمن المعامل الكيماوية وغيرها املنمواضع الحساسة فقد كانت
بطيئة التطبيق  .و تذسك اقتراحات عدة لاستخدام التكنولوجية الجديدة في منظومة الدفاع

افي
طشر
مانُ
لنه
ااًم
اعلنوطن» ,لاكلنقليل النادر جد
رات

والمرالره ونقاطظ الغيون أنفى

شبكات الاتصالات والمعلومات .بينما صدرت قرارات كثيرة أضعفت ثقة عامة الناس في

من الداخلي نحو الحريات المدنية.
لينأفي
اامل
حساسية المسؤولين الفدراليين الع

الحرب الصحيحة والحرب الخط'
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(برغم أنّ
ها لا تجد مشكلة فايلزيادات الهائلة لميزانية وزارة الدفاع) أو ف
ي توظيف مزيد

من رجال الخدمة المدنية أوتنظ
يمالقطاع لامي  .بينما يبدو في نظرة مجرذة أن هله

الأمور قد يمكن اجتدابها
؛ غير أنه من المحال أن تتم إجراءات تعزيزأمن الوطن دون

القي
ام بواحد من هذه الأمور الثلاثة أكثر ما كانت الإدارة على استعداد لفعله .

وأمريكا لا تدرسطريقة الردعلىتهديدمعيّنإلابعدوقوع الكارثة .وها هي ذي

الكارثة قد وقعت ..فلميعد ئمةعذر للإدارةوالكونكرس والحكومات المحلية في
التقصير بإدخال ا
لتحسينات علئ أمنناالداخلي واستعداداتنا .إن التعامل معأساليب

الح
ماية الداخلية» أو الأمن الداخليء يَتَطَلْبِ تحديد مواطن الضعف المعرّضة للهجوم
وتقليصها ..ويتطلب أيضاًوضع لائحة بالحاجات الوطنية اللازمة لإمكانات الردوتمويلها
بصورة منتظمة علئ مدى سنين قادمة .ولم نفعل شيئاً من هذاء ولم نحسن صنئعاً في
التنظي
م والتكنولوجية والموارد والحساسية في الحريات المدنية وصونها .إنَالدفاع عن

أمريكا في وجه الإرهاب داخل الوطن يعتمد علئ تقليص مواطن الضعف المعةضة
المخطى بقل اعتماده على الإمساك ب «الأشرار» .ونحن لا نستطيع الإمساك بهم جميعاً.

وإن أمسكنا بهم الآن فسوف يأتى غيرهم غداً .وطالما بقيت لدينا نقاط ضعف كبرئ

فسوف يظهر في يوم مامن يستغل مواطن الضعف هذه ويستخدمها ضدنا .وكل يوم

يمضي دون أن نفعل شيئاً لحماية حدودنا ذات المتافذ المتعدّدة وحماية معاملثا الكيماودة

هويوم آخرنكونفيهعرضة للأخطار .إِنَّإعطاء الأولوية الأولئ لتقليص نقاط الضعف

لدينا وإيجادالوسائل الكفيلة بتمويل الجهود المبذولة في تقليصها هماالتحدي الأكبر
الاى :تراليسيه أبقيقا والذي لايقلأهمية عن السباق نحوالفضاء أوإعادة التسلح أيام

الحرب الباردة .يجب أن يكون هذا الأمر في بؤرة الاهتمام لنقاش موسّع يشمل الوطن

ناجراء تعبئةوطنية شاملة .لكنهلميكن كذلك .وهانحنلانزال عرضة للإرهاب برغم

هذه (الحرب العالمية على الإرهاب) وبرغم االحرب على العراق) لا
وقا

مها

البند القائى كل تلك الأجفدة المُفْتَرَضة لما بعد الحادي عشر من أيلول  /سيتمبر

يقتضي إيجاد البديل لإيديولوجية القاعدة التي ليست سوى صورة أصولية مُعَطَرّفة

للإسلام» ذلك أن الجزء الأكبر من التهديد الذي نواجهه إيديولوجي وتحريف للدين.
وغني عن القولِنَّالقنابل والرصاص والأغلال وقضبان ال
اسج
لن ل
منشتحكللة ولن
تعالجأسوانب هذاالتحدّى الإيديولوجي .بعلليجيبنا أن نت
أعا
صون
دقماعئنا المسلمين

في سبيل وضع صيغة إيديولوجية وثقافية لهذا الرد تمتد عبر سنين طويلة مثلما حاربنا

الشيوعية مد نصف قرنتقريباً وفيعشرات البلدان؛ ولم تكن حربنا هذه بالحديد
والنار» ببإليديولوجية أكثر قووةأمنكهاثر جذباً للناس .والمؤسف أنااف
ليأمعحظميان
للتز
م الضصمت» أو :ليالل اللسلتاقهيكون صوتنا خافتاًومُتَمراً .إن سمعنا صوتاً يتصدى

لتلك الدعوات المغرية النىيطلقهارجال الدين المتطرّفين .

0
القائد الجديد للقيادة الوسطى الجنرال جون أبي زيد يتفهم هذا الأمر
جيدا .فق
مدققال
اف
بيلة الجركي فند تيه 1
قهه إن باكسعان والسعودية
اتخوضان حرباً ضد المتطرّفين تُعدَحاسمة في قدرة كلّمنهما علئ الحفاظ على

سيظ رفيا .-وهيمعركة أفكاربقدرماهي معركة عسكرية .

اولك سيف د فلك

المعارك الت
ييضطرُك الأمرلأن تُرسِلالفرقةالمجوقلة  284للتعامل ممععههاا .ولكن يبدو أن
رؤساء ابي ل
زيةافئ اليتتاكوة والبيتك الأيقن لآ يحستوة فيادة .معركة أفكار ولا سجدوة

فدرة جنودنا عإللئحاق الهزيمة بإيديولوجية القاعدة .

وزبما يكون :سعياً علد حكرنة«الولآيات المسر:ة أن تشارك فى صياغة رسالة عن
ا
لدين تكونناجحة وبالغةالدقة»لكنهذاالأمرليسغريباًعن.ا عندما أدركت أمريكا أنَّ
الشيوعية تجدقبولاً
واسعاًلدىالعامة؛ اعترضتنا مسألة جديدةيمكن اختزالها بطريقة

لعمللترويج لأمريكا وللديمقراطية والرأسمالية  .وَوَجَدت الولايات المتحدة وسائلعِدّة
لمساعدة الأ
حزاب الديمقراطية المسيحية في أوروياء وفي أمريكا اللاتينية :وجاقي

الحركات الإسلامية في بعض الأماكن مثل أفغانستان .ووجدناء أو لنقل صنعناء القادة
والأبطا
ل والناطقين الرسميين والمدارس والكتب والأفلام السيعبائية وبراهع القديية.

وكانلهذاالمجهود حظّهفي النجاحفي كسب الحربالباردةمثلمافعلت دباياتالجيش
الأمريكي في ألمانيا الغربية .

السوين السسيسة والدسورن .اليا
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وين كان الزملاء في البيت الأبيض يسألونى هاذا يقرؤون لكى يقهسوا المفنكلة
عق اينات  1/2كنت أحنّهم على مشاهدة فيلم سينمائي ارسي فديم بالأبيقن

والأسود بعنوان «معركة الجزائر درعنعلخ 4ه علككج 8عا بدلا مخ قراءة الكتب .فهذا

الفيلم ي
اصو
لر ع
سمل
لطات

الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب فتعتقل جميع «مديري

الإرهابيين المعروفين» وقادتهم (يبدو أمرافبألوقا لتا :اليس كذلك؟) لكنها خسرت
الحرب ضد «الإرهاب» لأنها لم تعالج الأسس الإيديولوجية لهذا الإرهاب وطق  12تم

اعتقال قادة «الإرهاب» المعروفين» ومرت الأيام .ظهر للوجود «إرهابيون» جدد لم
يكونوا معروفين .وهذا الوضع نفسه نواجهه اليوم معتنظيم القاعدة .والطريقة الوحيدة
لإيقاف هذا التنظيم عند حذه ومنعه من تحقيق غاياته

أ

الإسلامية لنضمن تعليم شعوبها التسامح الديني مع الديانات الأخرئ» ولنضمن أن تؤ
شعرتها أن لدبيها المرضة المقئقةللمشاركة في السك يلى الاتصبادرأ القريف
الاجتماعية والثقافية التي تولد الحقد والكراهية قد انتهت إلول غير رجعة.

ايلم الإسلامي لصوغ رأي عاء
اعظلمىع ف
لًسمنعي للاتعلاوغناملعبية ال
ادلا
وب
مسلم مضاد للقيم التي يحملها المتطرّفون فعلنا الشيء ذاته الذي قالت القاعدة إِنا

ستفعله .أقذمنا على غزؤ دؤلة عربية غنيةبالتفط المتشكل أي تهديد ضدنا» ولمتعط
اهتماماً أو ندّخر وقتاً لمعالجة المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية .وقدمنا للقاعدة أفضل

وأعظم برنامجدعايةلتجنيد المتطوعين لديهايمكن أن يتصوّرهالعقل .وعتعلقا ين العسير
علئ الحكومات الإسلامية الصديقةأن تتعاون معنا تعاوناً وثيقاً .

كبين يسثاء حسين .باللععنتكس مق ظلده قأدكتادض
لستشمن
لاال
8ة9
بإلحاح .وم
1نذ9سن

بوضع قيود وإحدمودك عالئ
نية ح
تصوكلهنوعللىوجية أسلحة

لب
طلامن
الدمار الشامل .وكنتٌ أو

0ة»
9اً9سن
1كري
بالتصدي للعراق عس

وواحداً من

الذينكانواوراء برنامج الأمم المتحدة للقضاء علئمالديهمنأسلحة دمار شاملسنة

1991؛ وحاولتُ إقناع المسؤولين باستئناف العمليات العسكرية ضده في أعقاب حرب
المقطييج الأولئ .وكنت أنادي بحملة كبرى لقصف العراق سئة .3991وأنا أعرف في قرارة
نفسيأَنْالعالم أجمع سيكون في حال أفضل إن أزيح عن السلطة» ولكنليس بالطريقة

ال
خيسلمن
التي اتبعناهاء وليس بالثمن الذي دفعناه وسوف ندفعه» ول

صرف انتباهنا

عنهدفنا فيالقضاء علىالقاعدة وأمثالهاء وليس عن طريق المال الذي نحتاجه لتحصين

أنفسنا املنإرهاب في وطنناء وليس بالثمن الباهظ جداً وهونموحقد المسلمين على
أمريكا وتعزيز قوة القاعدة.

في مذكرةرفعهابول أونيل؛ وزير الخزانة السابق» وردت عبارة تقول إِنْالإدارة
كانت تخطط منذ عهدبعيدللقضاءء على صدام حسين  .وإني أرى من خلال ما شاهدت

وسمعت أنه علئ حق  .وكان رد إدارة الرئيس بو
مشذعل
كىرة

أونيلعبارة يمكن

اختزالها بالقول« :ليس من شك في ذلك وكان الرئيس كلنتون قدأصدر قانوناً جعل
مو
اضو
لعنتغي
ظير
ام في العراق جزءاً هاما من سياسة أمريكا .وهذا صحيح أيضاً .ولكن
لميخطرفيذهن الكونكرس ولافي ذهنكلنتون أن يكونهذاالتغييربقوةالسلاح؛ أو
من خلال غزو الولايات المتحدة للعراق .

ومن المؤكّد أنإدارة الرئيس بوش الابن قد بدأت عهدها وموضوع العراق بندمن
قود اتنا  .ومن أجل ذلكعاد إلئالإدارة صّنَاعالقرارأيام حرب العراق الأول من
أمثال تشيني وباول وولفوقيتز  ..وعندما كان بعض هؤلاء خارج السلطة تحدثوا كثيراً فى
خطاباتألقوهاأو مؤلفاتوضعوهاع ا
نعتقادهمالجازأمنه يجب علىالولايات
المتحدة
ة أن تزيح صدّام عن السلطة وأن تنهي أمرأ عجزت عن فعلهفي المرة الأولن .

ومن خلال
المناقشات التي أجرتها هذه الإدارة الجديدة عن موضوع الإرهاب كان

ولفوفيتز يحث الجميع عالىتركيز علئ إرهاب يرعاه العراق برغم عدم وجود شيء

كهذا .وازداد
الحديث كثيراً سنة 1002عن العراق؛ وعن الطلب إلئ القيادة الوسطى أن
تخطط لغزوه ..وهذا ماكان يقض مضجعي .

فال الرئيس بوش
إن الحادي عشر منأيلول /سبتمبر قد شكل نقطة تحوّلفي

تفكيره عن العراق  .وكان ثمة مرحل
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للعراالق
صيفيه أنهالبلدالأكثر خطراًعلىالأمن القومى .وكانت الفكرة الثابتة» والاعتقاد

الجازم ايلذي
دالخاله شك .والحكمة المستوحاة .إِنّ االقتراَرْقخْدذْ فعلاً» وإنه قرار لا

يمكن لأي واقعة أو حادثة أن تحرفه عن مساره .

الى سس

تسوب تدا
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لمانجدف ايلتاريخسبباوًاحديادعو دولمةعيئةلشنحربضددولأةخرى .
وأسباب الحروب في معظمها متعددة .أمّا الأسباب التياتخذتها إدارة الرئيس بوش ذريعة
رىاق فتقبددلت من الإرهاب إلئ أساليدة الدمار الشامل ثإملى معاناة
لاععل
اربه
لح
الشعب العراقي .وإضافة إلئ هذه الأسبات البَسْلتة توسمة لساب حرق يقال إنه تم

تداولها داخل بيروقراطية واشنطن .

وتُعزى خمسة أسباب غيرمُعْلَئَة إلىثلاثة منكبار المستشارين هم (نشيتي
ورامسفيلد وولفوفيتز) وإلى الرئيس بوش نفسه .وهي :

0

إصلاح ماأفسدته إدارة الرئيس بوش الأب حين أتاحت لصدّام حسين في سنة
 1901أن يستعيد قوته ويرتكب مجزرة ضد خصومه بعدالحرب الأمريكية

العراقية الأولى.

تحسين الوضع الاستراتيجي لإسرائيل من خلال القضاء علئ قوة عسكرية كبرى
معادية لها.

إقامة ديمقراطية عربية يمكن أن تكون نموذجاً تحتذيه دول غربية صديقة مُهُدَّدة
بأزمات داخلية» وبخاصة موصارلسعودية.

ه إتاحة المجال لسحب القوات الأمزيكية من السعودية (بعد اثنتي عشرة سنة)
حيث تمركزت للتصدي للقوات العراقية وباتت مصدراً لشعور معادٍ الأمرييكها
يهدد النظام .
©»ه

إيجاد مصدر ديق

قر اللقط اللسيق الأمريكية يقفق الاعدماك على مصادر

القيل عد المسردة سنطة فعرقه لمشكلة قنيوهه .ا

ااعل
تفعفكله
تدوا
كانت هذه ال

داخل الإدارة» وتعكس في معظمها اهتماماً كبيرأ

ل يرخصئيس
اما
باستقرار طويل المدى لآل سعود .وعلاوة على ذلك؛ وب

بوش

شخصياء أعتقد أنه كان يشعر بضرورة «فعل شيء كبير وهام) رداً علن أحداث الحادي

عأشر
يملنول  /سبتمبر .وبالطبع» يمكن لرده هذا أن يكون بالاستثمار الجاد في
الاستعداد الداخلي ضد الإرهاب 2وفي ترسيخ م

الاستقرار فى أفغانستان» وفي

مساعددة اليلد]ق الأسقرئ في جهودها للتعاطي مع مصادر الإرهاب الإسلامي الأصولي

ومظاعره .وهلده الأقعال سميعاً تعد «قليثاًقبيراً وهاماً 8,ولكن أَيامنهذه الأفعال ل
يكن تحركاً سريعاً وجريئاً وكبيراً يوجّه رسالة واحدة إلئ داخل البلاد وخارجهاء رسالة
تنكساس أو من أمريكا ».وقد جاء غزو العراق على غير ماكان
تقول "إياكم والاقتراب م
يتمناه الرئيس بوش وأفراد دائرته الضيقة .لقد كان قرار غزو العراق» ومن جانب واحد

إلى حد كبيرء قراراً خاطئاً وباهظ التكاليف .ولم تكن التكاليف التي تحمّلناها بالمال
والأرواع فقطة :بل» وهو الأهمء بالفرص التي أضعناها وبالمشكلات المُقبلة التي
أنتجتها الحرب أو التي فاقمتها .

ولعلنا نجد أوضح دليل على عمق فهم الرئيس بوش ودوافعه الخاصة فيمقابلة
يقه
قن
ح ع
«ير
أجراها عه ياك سوير /16إ ]60310 01325/بثتها محطة © . 6884سأله سو

وجود

أسلحة دمارشامل أمأن ثمةاحتمالاً لقيام صدام بالتحرك كي يحصل على هذه
الأسلحة»ء فكان جوابه بعد طول تفكير «وماالفارق؟») ثم شاف قائلاً« :احتمال أن

يحصل على هذه الأسلحة .وإن حصل عليها فسوف يكون الخطر بعينه ».

وألحّ سسويؤرافليه» مشيراً إلنموضوع آخريُضاف إلىموضوع الأسلحة  .هناك
الإخفاق في تقديم البرهان علئ اتصالات واضحة بالإرهاب» وأَنْ هذا الآمر بحد ذاته دليل
على انعدام الدقّة في فز الحالات؛ وَامُضَلْل في أسوأ الحالات ».وكان جواب
الرئيس « :أنظر . .إ.ن.. .إن مابنيناعليهالدليلهوتقديرات استخباراتية وطنيةسليمة
دا  ».واستفسر سوير عن ضرورة توخي دقة أفضل من تلك .فأجاب« :إن .د

لكا

أنا اتخذت قراري بناءعلى معلومات استخباراتية كافية أقنعتني أن هذا البلد معرض
للخطر إن ظل صدام حسين في السلطة ».واستجمع سوير مالديه من شجاعة وسأله
ثانية « :وما الذي تريده لتقتنع بعدم وجود اسقسة دمار شامل؟) وض الظرول اباب الرئيس
بعبارته الشهيرة التييرددها دوماء «إنّأمريكا بلدأكثر أماناً (.وألقي أ وعد أت أشَتَك نه

الغضب .».قال «إني أقول لك إني اتخذت القرار الصائب لصالح أمريتنا لذن صدام حسين
استخدم أساحة الدمار الشامل وغزا الكويت » .

إذن أقدم بوش على احتلال العراق سنة  3002لأن صدَام استخدم أسلحة الدمار
الشامل في الثمانينيات من القرن العشرين واحتل الكويت سئة .0991

الهري الضصحيحة واقحرب الأنشدا

13

واتتقم ووش ععديته بعجياه سور يقوله مرةأخرئ إِنْاحتلاله للعراق "يعني أن

فون أمريكا أكثر أمدا.ة لكد السقيقة السائلة أمالينا تشير إلرخأن جيشنا قد توسّع في
اتتشادء أكدرهما يتبتي كسا المطاط إذا امتد حتى كاد ينقطع  .وَأ سَذدقنا أمام الدول في

أدنئمستوى ؛ وأنَّ المسلمين قد ازداد تطرفهم ضيدنا وان علاقاتنا مع حلفائنا الرئيسيين قد

ما همذا الواقع يصعب علينا أن نصذق أن
تضررت» وأنَّجنودنا في ١وضع قتالي دائم ٠وأ

أمر
اقد
بيكا
ت

أكثر أماناً بعدهذا الشووع معليا

وق علينا أن تماق أت اق النصكالر
س

بوش قار المعظبازاية جيدة دول أبيليدة الدمارالشاملء» أوأن «هذا البلد مهدد طالما
ظل صدام حسين في السلطة ».

كانت الإدارة تعيدوتكرّر زعمها أن ثمةضرورةملحّةلاتخاذ إجراء ضدالعراق
بسبب تهديده المتصاعد ضد أمن الولايات المتحدة  .لكنها لم تقدم شهيئاً واضحاً عن
تفصيلات هذا التهديد .إنما أعظات الانطيام  3هذا التهادية ارهن وجدوهأسلحة دمار

شامل  .أي وجود أسلحة كيماوية» أو بيولوجية» أو نوويةكان العرات على وشك أن
يعقنميا شنانا  :وكدت :مثل معظم العاملين في مجال الأمن القومي :أعتقد أَنَّالعراق
في سنة 3002كانيملك أسلحة كيماوية أو بيولوجية  .وكندامعلم أنهكان يمقلكها سئة
 ]200وماابع .لأنآوأيناهناء وفى سينة  ]899قدم العراق كل الدلائل على أنه خبأ بعضاً

متياء ولتقع بست لدينا سدلومات النسغيارائية مرثوقة عماا صل 3يذه الأأسلسة عند مس
8

حتى الان .كان تشارلز دولفر :ع]اعنانا  5©1:310رئيس فريق الخبراء الأمريكيية في

هذه القضية؛ قدعمل عشر سنوات في دراسة أسلحة الدمار الشامل العراقية وتحليلها
لصالحالولايات المتحدة والأممالمتحدة|!وكانرأيهسنة 2002أنهلميبقمخزون كبير
م هلء الأسللحة يشكل تهديداً .لكن أحداًلميأخذ برأيههذاقبلالغزوولعدّة شهور

ساعن إلى أن طلبت الإدارة منه في سنة  4002أن يذهب إلئ العراق على رأس فريق
للتحقيق .

وكما دلْت الدراسات التي أجرتها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ومؤسسة
كارنيجي عأ.80

لم تقدم وكالة الاعخبارات .السركرية أو الرئيس أي معلومات إلى

الكونكرس والشعب الأمريكي تفيد أنهم يصدرون أحكامهم في التهديد الذي تشكله

أسلحة الدمار الشامل العراقية اعتماداً علىمعلومات قديمة التاريخ  .وهذا ما اضطر مفتش

لحرن التسعيعة والعرى

كتنيدا
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سماعهم عبارات من هذا القبيل تقال ويماد دنه مات ومرات» قد صذّقوا أن صادام

حسين هو الذي هاجمالبنتاكون ومركز التجارة العالمي .ولا يخالجني شك ف 92ككيرين

املنجنود الأمريكيين الأبطال الذين يعْرْضون حياتهم للخطر في العراق بارة» عيبب

تلك التصريحات المُضَلْلة الصادرة عن البيت الأبيضء أنهم إنما يرون لثلاثة آلاف

ضحية سقطوا جميعاً يوم !| 1أيلول  /سيتمبر .إنه لأمر رهيب حقاً أن يُعطئ ذلك الانطباع
الكاذب الي شعينا وجئودنا .ولم  0م الرئيس تصريحا واضحاً بأثه لال وجل دليل عا

تَورّط العراق في هجمات الحادي عشر مأنيلول  /سبتمبر» إلأ في شهر أيلول  /سيتهبر
سئه  . 3002أي بعد احتلال العراق» وبعد أن توسع نائب الرئيس دك نشيني كثيرأ في

تمسيراته لتلك السذاجة حين تحدث في برنامج «واجه الصحافة» التلشريوني  .ولعل هذا

التوضيح الجديد كان صدمة مخيّبة لآمال الجنود الأمريكيين الذينصاروا هدفا للقناصة»
وعرضة لأن التسانهم الألغام أرقي في العراق .

بعد أن أرقم الرئيس بوش على الاعتراف :أمامالملا بأل تلوةجد صلة بين خجمات
 5الوك  /سبتمبر التي قام بها تنظيم القاعدة وحكومة صدام حسين في العراق» .شرّع

المدافعون عن حرب العراق يُغَيّرون صيغة حُبَجهم .وأخذوا يؤكدون وجود «اتصالات»
واروابط» بين العراق وتنظيم القاعدة .ولم يعيدلوا التأكيد علىذكر  11/9تحديداً.
وعندما طولب دوك فيث ا]أع!  81001001وكيل وزارة الدفاع بتقديم الدليل أثناء شهادته أمام

الكونكرس تعهّد بإبراز الوثائق الاستخباراتية التي تثبت وجود هذه الصلة .ولم يكتفٍ

برفع مذكرة إلئ لجنة الكونكرس تتضمّن خلاصة لعشرات من التقارير الاستخباراتية

المتعلقة بالموضوع؛ بل إِنّشخصاً معيّناً قد سَرْبٍ هذه المذكرة وما فيها من معلومات
سرية للغاية إلى مجلة يملكها المحافظون الجدد نشرت هذه المعلومات السرية عل

الفور .وطَفِق المعلقون من المحافظين الجدد يشيرون إلئ هذه الوثيقة الراسخة على نحو

قغيارنوني علئ أنهاالدليل القاطع والبرهان الساطع علئ تلك العلاقة بايلنعراق وتنظيم
القاعدة .

وربما تكون مذكرة فيث مَمَئْعَة لأولنك الذين لا يملكون العخيرة الكافية في قراءة

التقارير الاستخباراتية الأولية .أما الخبراء افلياطلاع علئن الألوف المؤلّفة من هذه
التقارير وعلى مدى سنين طويلة فإنْ هذه المذكرة لا تنعت شيا ونقلت صحيفة واشنطن

مساعيى عباراك من هذا القبيل أقال وماد قؤليا مانت وتاك قد ارا أن دام
حسين هو الذي هاجم البتتاكون ومركز التجارة العالمي  .ولاياظاليوي ناكد في أن التبريين

منالجنود الأمريكيين الأبطال الذينيُعَرْضون حياتهم للخطر في العراقيَظُنُونْء بسبب
تلك التصريحات المّصَّلْلة الصادرة عن البيت الأبيض» أنهم إنما يَنْأرون لثلاثة آلاف
هدة سقطرا جميحا يوم  41أيلول ( سعير .إلهلكر رهيب سق أق نسلل ذلك الاتطاء
الكاذب إلئ شعبنا وجنودنا .ولميقدّمالرئيس تصريحاً واضحاًبأنه «لا يوجددليلعلى
تورُط العراق في هجمات الحادي عشرمن أيلول  /سبتمبر» إلافيشهر أيلول  /سيتمبر

بنة 8002م أ ند امعللاكق العراق» ويسد أن توم افافب الرثين وك تفي كفيراً فى
تفسيراته لتلك السذاجة حين تحدث في برنامج «واجه الصحافة» التلفزيوني  .ولعل هذا

التوضيح الجديد كان صدمة مخيّبة لآمال الجنود الأمريكيين الذين صاروا هدفا للقئاصة.
وعرضة لأن تنسفهم الألغام الأرضية في العراق .

بعد 18أرظو الرقيمي برشي:قن الاعتزاقه نامالقلذيانهلافوسسد صجبلةييخ مانت
ايق» شَرَّعَ
رف
عسين
لح
اّام
أ1ي1لول  /سبتمبر التىقامبهاتنظيم القاعدة وحكومة صد
اوجو
صون
تؤكد
اا ي
لدات»
«ذو
المدافعون عن حرب العراق يُغَيّرونَ صيغة حُبَجهم .وأخ
و«روابط» بايلنعراق وتنظيم القاعدة» ولم يعيدوا التأكيد على ذكر  11/9تحديدا:
وعندما طولب دوك فيث طغأع] 8لا ]00وكيل وزارة الدفاع بتقديم الدليل أثناء شهادته أمام

الكونكرس تعهّد بإبراز الوثائق الاستخباراتية التي تثبت وجود هذه الصلة .ويلكمتفٍ
تقمانرير الاستخباراتية
لات
اشر
ونكرس تتضمّن خلاصة لع
كنة
برفع مذكرة إالئللج

المتعلّقة بالموضوعء بلإِنّ شخصاً معيّناً قدسَرّبِ هذه المذكرة ومافيهامنمعلومات
سرية للغاية إلى مجلة يملكها المحافظون الجدد نشرت هذه المعلومات السرية على

الفور .وطفِق الامعللّقمونحمانفظين الجدد يشيرون إلئ هذه الواثيلقرةاسخة علىنحو

غقيارنونى عليئ أنهاالدليل القاطع والبرهان الساطع علئ تلك العلاقة بينالعراق وتنظيم
القاعدة 1 .

وربما تكونمذكرةفيث مُفْيَِةالأولئك الذين لا يملكون الخبرة الكافية في قراءة
التقارير الاستخباراتية الأولية .أما الخبراء في الاطلاع علئ الألوف المؤلفة من هذه

التقارير وعلئ مد سنين طويلة فإنَ هذه المذكرة لتاعني شيئاً .ونقلت صحيفة واشنطن

يوست

عن يات ايض

ا

0

صاحب

الخبرة الطويلة فى وكالة استخبارات

الدفاع فوله

إِنْهذه المذكرة «ليست سوى لائحة لكتلة من التقارير غير المؤكدة» تش
مير
عف
ظي
مها

إلى

إخفاق العراق وال
إقاع
قدةا ف
مية نوعمن العيش المشترك بينهما .

ونقلت صحيفة واشنطن يأوسيتضاً عنضابط استخبارات آخر رفيع المستوى
قولهإن هذهالمذكرة كانت مجرد «نقاط من بيانات . : .من بين ملايين التقارير التي
تحتفظ بهاأجهزة الاستتخبارات؛ ويُعتقدأن مُعظمها غير صحيح ».كما أن الينتاكون نفسه

أصلز ياناًعقب سرون «لاكرة فييك نك فيدأن التقارير الصحفية القائلة إِنَوزارة الدفاع
قد أكدت المعلومات الجديدة عنوجود علاقة بينتنظيم القاعدة والعراق قبلالحرب

هي تقارير غير دقيقة"؛ وَوَصَفْت مذكرة فيث بأنها ليست تحليلاً للموضوع الجوهري
عن العلاقة بينالعراق وتنظيم القاعدة . . .وأنها لاتوصل إلئناستنتاجات » .

وهناك حقيقة مؤكّدة هيأن الناس عادة» وبخاصة في الشرق الأوسطء يرؤجون
كتير منالشائعات التيتنتهيفي كثيرمنالأحيان في تقاريرتُسَجلوتُْفْظلدىوكالات

الاستخبارات الأمريكية كمعلومات أولية .لكن هذه المعلومات ليست (استخبارات».

ذلك أَنّالاستخبارات تتضمّن عملية دراسة وتحليل للتقارير الأولية «الخام» وليس مجرد
تعداد للتقارير أوكيلها بالميزان .والدراسة الت
ضحليل
ريةوتشم
رلة إيجاد وسائل مستقلة
للتأكد من صحة التقارير  .وعلى سبيل المثال» هلتَحَدَثْ عملاءتنظيم القاعدة مععملاء
عراقيين؟ قد تروّعني الدهشة إن لميتحدثوا معا .وقد يفزعني أيضاً عدمقيامالعملاء

الأمريكيين أو الإسرائيليين أو الإيرانيين أو الأردنيين بالتحدث مع عملاء القاعدة أو عملاء
العراق .فهذ
عا ه
مو ع
لمل
اء

الاستخبارات» أن يحل رف أحدهم مع الآخرء وتكون هذه

الأحاديث عادة تحت غطاء من الهويات غير الحقيقية يا

اجنسيات كاذبة»

وذلك بحثا عن معلومات أوعن أشخاص مُنْشَقين.
وربما يكون عملاء عراقيون قد عرضوا على بن لادن في مرحلة معيّنة إمكانية

لجوئه إلئ العراق وبخاصّة حين كان الجميع يعرفون أن الولايات المتحدة تمارس ضغطأ
قلبمل
يدن
على طالبان لاعتقاله .وإن كان هذا العرض حقاًء فإن بن لا

انعدة
لعةق ع
افرّ
الآخر هو هل توجد في العراق جماعة مت

به .والسؤال

ولها معسكر تدريب كامل

الكريب الصحيحة والحوى افكيلا
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التجهيز؟ والجواب أجل» يوجد معسكر تدريب إنمافيمنطقة غير خاضعة لسيطرة صذام
حسين» في منطقة في شمال العراق تخضع لخصوم صدام .وكانت إدارة الرئيمس بوش

على علم أكيد بهذا المعسكر الإرهابي» لكنها اختارت أتلقاصفه .وانتظرت ثمانية عشر
شهراً .لم تكن هذه الجماعة ومعسكرها تشكل ذاك التهديد الخطير .لكننا الآن نملك
الدليل الأكيد عل تلك العلاقة بين العراق والقاعدة حيث يجيء مقاتلو القاعدة إل العراق

استجابة لدعوة بوش «للنيل منهم ".١

قر كال قسة مطيل راسد هليه أنالعراق يقدّمالمالللقاعدة ويوقر لهاالملاذ الآمن
قابللغز و لكانت إدارةالرئيس بوش أول من أبرزه وأعلنه للماذ .إنمايوجد لدينا الدليل»
بالطبعء؛ علئ أن إيرانمنحت القاعدة الملاذالآمن قبل 11أيلول  /سيعمير وبعدة  ولدينا
الدليل  525علولا أن السعوديين قد رَودوا القاعدة بالمال» و 3القاعدة قل استخدعت

«الجمعيات الخيرية» السعودية غطاءً لها .وأمام ما لدينا من معلومات تبدو كل «علاقة»
عراقية مع القاعدة ملاحظة هامشية صغيرة مقارنة بصلات القاعدة مع أنظمة حكم أخرئ».
ولا نجد واحدة من «الصلات» المُحْتَمَلَةَ بين العراق والقاعدة ترقا إلئ مستوى تقديم
الدعم والمساعدة .

وقاقاذكرت :منصادر قثير ةة أَنَالخطط الداخلية في البنتاكون درت تعداد قوة
الاحتلال الأمريكية ليجو بتابديوه لل جندي / .ولواء مع وحدات الإسناد التابعة له.غير
أن رئيس أركان الحسشن إرك شينسكي أكإعقماطك علمع أبلغلجنةالكونكرس أن الرقم

0ه
ال
,و 000جندي .لكن وزير الدفاع فونالك واسقيلد أعلن رقضه لهذ
2واق
0عي
التقديرات .أما العدد الحقيقي للقوات الع
ماملة
سف
رىح العمليات بال
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ا
هما
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ن1قد
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ويعتقدمعظم المحلّلين العسكريين أن هذاالرقمأقلمماينبغي ..وهذا

لاختلاف فيالرأيوالتقدير ليس مجردلعبةأرقام .بلإنهأكبركثيراًمذ.نلك  .فإذا كان
عددالجنودالأمريكيين أقل موقأألنوبق أهية ظلاقالقوافل أو اكتشاف القناصة؛ فسوف

ترتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين يتعرضون للقتل أوالإصابة بالقنابل العراقية أو الألغام
الأرضية أورصاص الجنود .وهنا بانس يناأ تلكو أن وزير الدفاعليزأسبنمأمكم دعا

فدأقيل من منصبه سنة  3991لأ أثُهم بأنّهلم يقدم للجنود الأمريكيين العاملين في

643

في مواجهة جميم الأعداء

ال
صومال مأ يحتاجونه للدفاع عن أنفسهم فُمَبَل منهم سبعة عشر .وفي شهور الاحتلال

الأمريكي للعراق تُتل مئات العسكريين الأمريكيين وجرح كثيرون غيرهم والسبب فى ذلك

يعود جزئيا إلئ عدم وجود الإمكانات العسكرية الكافية للكشف عن القناصة والألغاء
الأرضية.

وثمةتكاليف إضافية شك عبء كبيراً إن وقع خطأ في تقدير أعداد قوة الاحتلال.
ولابد من القول إن تخصيص  000,051جندي أمريكي لمسرح العمليات في العراق قد

أثرليا في توسع عمليات الجيش  .فمعظم ألوية الجيش العاملة منتشرة خارج البلاد.

وتلك التي بقيت داخل الولايات المتحدة أقل عدداً امنأن تفيبالاحتياطي الطارئ
وبحاجة قاعدة التدريب اللازمة  .وكانت النتيجة تعبئةأفراد الحرس الوطني والاحتياطي
وتمديد كدباتهني وقد أخل هذا كقيرا في حياة عشرات الاف المواطنين الذينيعتمدون

علي رواتب أعمالَهبٍ المدنية ليقوموا بأود عيشهم وتسديد التزاماتهم المالية .والغريب في
الأمر هو أنَّ الفريق العامل في حملة بوش الانتخابية سنة  0002كان يدعي أنْ مهمات

حفظ السلام قد شكلت عبة كبيراً علئ الجيش الأمريكي» وكان يتحدث كثيراً عن
كتائب الجيش الأمريكي المشاركة في قوات حفظ السلام زاعماً أنها لا تجتاز اختبارات

التقنيكن لأن
صينا
غاطم أن تواكب تدرنيات المهارة والاشبار ,وحسب هذه المقآييس
يمكن القول إِنْإدارة الرئيس بوش أضَرّت كثيراً بالجيش الأمريكي .وسوف يزداد هذا

الضرر مع زيادة الهبوط في أعداد المتطوّعين في الحرس الوطني والاحتياطي .إن حالة

الجيش الآن تثير قلقأ بسبب التهديد المستمر بالحرب من كوريا الشمالية؛ خلافاً للعراق
الذي لم تصدر عنه أي إشارة بالاعتداء علينا .وإن وقعت هذه الحرب وجيشنا مشغول في
العراق واحتياطينا ممدد في انتشاره فلن تكون العاقبة اعلنحو الذي نتمناه .

أعطت الإدارة قبل الحرب الانطباع للعراقيين الذين كانوا يراقبون عن كثب أَنْ
مشكلتنا الوحيدة هي مع صدام حسين وولديه وبعض الآخرين .وإن رحل هؤلاء بسلام

(أو بالرصاص) فهذا يكفينا .وكانت الرسالة المُرْسَلة إلئ القادة العسكريين العراقيين عبر

مختلف الوسائل المُبْتكرة «لا تقاتلوا' وندعخونلاصكم من صدّام .وبسبب هذه الرسائل

لم يحارب هؤلاء القادة العراقيون وأرسلوا جنودهمإلى بيوتهم.وبعد أتنعتيمين جري
بريمر  (06 660068ممثلا في العراق» وجّجهت الولايات المتحدة رسالة أخرى إلى

الحرب الصحيحة والحرب الخطا

7ت

الجيش العراقي تقول «أنتم جميعا مفصولون من الخدمة ».ولم تكتف الولايات المتحدة
إعلانها تسريح جميع أفراد الجيش العراقي» بل ذهبت أبعد من ذلك ففصلت كل من كان
عضوا في حزب البعث من عمله .ثم قالت لمئات | ف الأفراد الذين طالتهم عمليات
التسريح
والفصل من العمل إن المعاشات التقاعدية التى كانوا يُعَوٌْلون عليها حين يبلغون
سنالتقاعدقدخرموامنها.فلا عجب إذن أن تنحدر شعبية الولايات المتحدة إلى

يبدو أن تسريح الجيشن ووفصل البعثيين من وظائفهم قد فاجا ذلك المواطن

الأمريكي الذي أسندت إل
ايه
ل متهمة
خطيط لفترة الا
احتل
لالحيعد
رب

الجنرال المتقاعد

جي كاردنر / 70020إولء الذىي أقر صراحة وعلانية بعد بضعة شهور من عَزْله وتعيين

بعد مكات :أن خطته كانت تتضمّن استدعاء الجيش العراقي إل مواقعه والتدقيق في
أوضاعه وتكليف ضباطه بواجبات تتطلّب منهمالقيام بأعمال أَسْنِدَت إلىقوات أمريكية .

كان يجب على الموظف في عراق صذام عسيع أ ينم إلى زيب االيعبك :لكي

يستطيع الحصول على ترقية فى عمله ويصبح مدير في دائرته وذللف:افيمختلف قطاعات
الاقتصاد .وعندما صرف مؤلاءتميس منالنادينة (وألفيت رواتيهم التعامديةة لت

الوظائف فاجألةممدنيرين ذوي الخبرة .وإنْ شرط العضوية الحزبية هذا أيمعررفه

عرب الى عااشلتأقلي ظ
الروس وق
لمشمن
ايره
خلواب الشيوعية ..لاكلنأعضاء
السابقين في الحزب الشيوعي سمح لهم بالاستمرار فى أعمالهم بعد انهيار الاتحاد

السوقييتي؛ ويعرف الجميع أن أول رئيسين لروسياء بوريس يلتسين وقلاديمير يوتين» كانا
عضوين فاعليُن فى الحزب الشيوعى  .أمَّا فى العراق» وبعد شهور طويلة شهدت
مظاهرات احتجاج واسعة وأعمال قعب زإعتداءات :قالت سلطة الاحتلال الأمريكق إنها

سوف تدفع الرواتب التقاعدية لضباط الجيش العراقيى وسوف تسمح لبعضهم بالعودة إلى

الجيش الجديد أوعلى الأقل تكلّفهم بأعمال التدريب فيه .ول
لقتبلاذلركيخ ليس
اكن

قع
هناك شكفي أن بعض هؤلاء الضباط كانوا يخطّطون لاع
ولى
اتدا
لءات
ات
وإنه لِيَصْعَبٍ أن تلقى القوة العظمئل الجديلة

الأمريكية .

ؤفى العالم محبة الشعوب , .الكن ذلك

ووجهات انظثرتنختلف عن باقيّ الدول»
مستحيلا  .إن للقوة العظمى فسةة لباث
لبس

عير

أنحك
ومات الدول الأخرى وشعوبها قد تتفهمتلك المسؤوليات وتتعاطف معها إذا رأت
أن القوةة ال
عظمئ هذهمواطنصالح في هذاالعالميحترمآراء الدولالأخرى وحقوقها.
وقد حسبتٌ أنْ هذ
ا ماكانيعنيه بوش يوم كان مرشحاً لانتخابات الرئاسة ينادي بسياسة

خارجية للولايات المتحدة تكون «أكثر تواضعاً» (أي أكثرتواضعاً من سياسة ارقي

كلينتون الخارجية)  .ولكن هذه الدعوة ضاعت سريعا حين أصبح المرشحٌ بوش الرئيسّ

بوش .ولميكن الأمر مجرّد معارضة الولايات المتحدة لمع
ااهد
لةخكيو
اتوصة

لمحكمة الجزاءال

بالبيئة أو

دولية(وهماأمرايننبغيلنأنا نعارضهما) بل
هيتلكالغطرسةالتي

مُيزت معارضتنا .وهذا ماكنثُأقصده فيقولي في اجتماع عقدته معمُوَظْفيٌ في صيف

سنة « :1002إذا كانت الإدارة تريد أن تشكل تحالفاًدولياً لغزو ال
اعرا
لقسفي
نة المقبلة:

فإنها لن تجد كثيراً من الأصدقاء » .

خسرنا كثيراً من الأصدقاء يسبب كؤو العراق سنة  .3002و٠تبيّن استطلاعات الرأى
أن البياةلبلدانالإسلاميةلا
تح ا
بلولاياتالمتحدةولت
اث ب
قها.وا
,رتفعت بعد الغزو

مؤشرات الاستطلاعات هذه إلى أعليا مستوى لهاءليس في العالم الإسلامي فحسب»
بل في سائ
ر كسا العالم .أمافي البلدان الإسلامية فقد كان عرو الولايات المتحدة
للعراق باعث
اًعلئ زيادة الدعم للقاعدة؛ وتأجيج للشعور المتطرّف في عدائه لأمريكا.

وأما نظرةة
البلدان الأخرئ لنافكانت ترى فيناالمُتدمّرالأؤْحَدء وليس القوة العظميل  .ولم

يكن السبب في هذه النظرةة مافعلناه .بل الطريقة التى فعلناه بهاء باحتقارنا للآليات
الدوليةالتي سوف نحتاجها فيما بعد.
فمى
مرة قادمة حين نكون بحاجة لدعم دولي .وحين نريد أن تعتقد شعوب العالم

 5العمل العسكري ضروري للتعاطي مع الأسلحة النووية الإيرانية أوالكورية» من

سيتقسم [ليداة ومن سَيْضَدقنا؟ وحين يتساءل رؤساء الوزارات في مختلف دول العالم إذا

كان عليهم أن يدعمونا ويجازفوا بالمعارضة الداخلية بفليدانهم .سوف تتراءى لهم
صورة طوني بلير في المملكة المتحدة وهو يخسر شعبيته وصدق موقفه لقاء تحالفه الوثيق

املعإدارة الأمري  1وم اسه .

اللشوى الضشيئة والحرن أققيدا
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فالأمريكيوت الآنيعرفون أن لآصلة صِيدام حسين بما سرق يوم  11أيلول  /سبتمبر» وأن
ليس ثمة تهديد وشيك من أسلحة دمار شامل عراقية» بل توجد صدمة سرية من تكاليف
السكتيجعبادة الثقة بكلمة أمريكا .وعلينا الرجوع
الحرب هذه بالأرواح والمال .لذ
تهمعديد الحقيقي» ,ذلك أن التهديد الحقيقي ما زال قائماء ومواطن
اتعلاطي
إلى ال
الضعف المعرّضة للخطر لا تزال موجودة فينا داخل وطننا .ونماعلاملج هذه المشكلات

الحقيقية فسوف نعاني مرة أخرى .
تقول دراسة تحليلية قام بها جفري ريكورد ] 01026اع[ لمعهد الدراسات

الاستراتيجية التابع للكلية الحربية للجيش :إِنَّحرب العراق «اخسطتأراتيجي كبير من
عي الحثيث وبكل طاقة ممكنة لتكوين ذلك الثقل
اوض
لاسعن
الدرجة الأولئ ».وع

الإيديولوجي المضاد للقاعدة وإيديولوجيتها أقدمنا على غزو العراق وقدمنا للقاعدة الوقود
الذيتريده لحملتها الدغائية .وفي هذا مايكفي للحديث عن البند الثانيمن الأولويات
الثلاث الاستراتيجية التى كان ينبغي علينا أن نتابعها بعد الحادي عشر من أيلول /

تتشيكل
سيدمير .وما البند القالث والألخير فيتطلّب دعم عاذلةحمكنومات .الرئيسية ال
هباضةبيين»
ني» ه«يإفري ق
اف
رحال
يي ال
إا ه
لًقعالىعدة وتقويتها .أو .كم
ارا
خط
قدموا الذعم لتنظيم القاعدة.

إن البلد الأأول الذي يسترعي انتباهنا هو أفغانستان» حيث وَججَدت القاعدة ملاذاً
رتة
طتح
يذاك
سن آن
لهاء وكا

مدات
هشجبع
حركة طالبان .وقد تبت إدارة الرئيس بو

القاعدة علئن أمريكا هدفاً لها» كان قدسُّطر في مذكرة قبل بضعة شهور وظل ينتظر
اجتماع نواب الوزراء واجتماعات 5

المسؤولين وبالتالى مراجعهة الرائيسي» ألا وهو

سع القيادة
وعد
بم ي
عىدة ».وكانت الأمة بمجموعها تطالب به .ول
قاعل
لضاء
الق
«ا
عىارأريأضاً لإرسال القوات إلئ أفغانستان للقضاء على هذا
ُعط
العسكرية الأمريكية أمن ت

الملاذ .وبلمويعسدع وكالة الاستخبارات المركزية أن تنتقد تقديم العون إلئ التحالف
غىافنىستان الذي وصفته بأنه «ضعيف وغير فاعل» وأن تعارضه .ولكنا مند
فال
أشم
ال

البداية ارتكبنا أخطاءً ليست بسيطة .إذ لتمكن الحرب التى خاضتها الولايات المتحدة في

أفغانستان العملية السريعة التي لتاعترض الحواجز سبيلها كما كنا نتوقع .فالقوات
الأمروكية لمترس فور وصولها للقبض على قيادة طالبان وقيادة القاعدة .بفلررت إدارة

الرئيس بوش أن تواصل نداءاتها إلىحركة طالبان لتسليم بن لادن وأتباعه» وحين حاربنا
انُخذنا الحرب وسيلة لتغيير النظام بدلا منحرب تهدف إلئ البحث عالنإرهابيين
وددميرهم.

ففى عهذ إدارة الرئيس كلنتون كانت وزارة الخارجية تؤكد أن بالإمكان عرزل قصيل
عيمدة الحليف له.
اتنظ
ليةقعن
افغان
طالبان الذيبسطسيطرته علىمعظم الأراضي الأ
وحاول المسؤؤلوق فىهاده الوزارة أن يناوضوا طالبآن :فىهذا الآسرء ولكن درن
 855غيرأن إدارة كلنتون أبلغتطالبان أنهاسوفتحمّلها مسؤولية أي عملية إرهابية
يقوم بهاتنظيم القاعدة .أمافي عهدإدارة الرئيس بوشء فقدأكّدت قيادةوزارة الخارجية
ودخاصة نائب الوزير رتشارد أرميعاج» مقنبل  11أيلول / :سيتمبر وبعدهة أَتننْظيم
العالاة وعركة طالباتة كيان جاسحت ا ممكن العصل ايه وعلى النقيض منهذا التأكيد

آث ارلبيت الأبيض والبنتاكون إلىجانبهأن يعطي فرصة أخرئ لحركة الباق سد  81اتوك
سماتهيو .ولميكتف بذلكء إذ لمتنقض أربعة أيام علىبدء القصف لمنشآات القاعدة

ين
رمن
ظابع
نالس
في

الأول ( أكتوبر سنة 10022:سوحتيه الرقيس يوش انداءه سقراةقية

إلئطالبان يناشدها التعاون وتسليم بن لادن .وعندما لم تستجب هذه الحركةلندائه أعلن
أنْ الولايات المتحدة سوف تأتى ببن لادن «حيًا مأيوتا) .

بدأت الحملة العسكرية الأمريكية فيأفغانستان في 7تشرين الأول  /أكتوبر بتنفيذ
خطط القصف على معسكرات القاعدة وعلى المنشات العسكرية لطالبان» وكانت هذه

الخطط قد وُضعت في عهد الرئيس كلنتون وبقيت دون تنفيذ .أماأسامةبن لادن .الذي

يلُمرهبه القصف ولم تختطفه عناصر وكالة الاستخبارات المركزية أو عمليات القوات

الخاصة .فأقصددر شريط فيديو مصو
عّراً
م يش
لجب
يفيه
ات القصف .
وفي بادىء الأمر لم يُطلب من وحدات القوات البرّياةلأمريكية الدخول إلى
اقهائيعان سوط خارة واحدةة شنتها قوة صغيرةة من الجوالة استغرقت بضع ساعات على
معسكر ومطار عسكري خارج قندهار( .وقد مرت وحدة الجؤالة هذه بعدم البقاء في هذا
المطار .وحخيلت جوأ بطائرة عمودية عادت بهم إلى حاملة الطائرات)  .كانت الولايات

الحرى .الصحدطة واقحرى اقنعلدا
تها
افي
يمد
مةلتعت
عتحد
الم

153

البرية على قوات التحالف الشمالي الذي تولى مهاجمة

ارالدقمونات
طالبان .وقد أحرزت هذه القوات تقدماً فيعملياتها بعدأن انضمّ إليها أف
الخاضّة الأمريكية والبريطانية التي استدعت دعماً جويا .لكن الولايات المتحدة ناشدت
هذه القوات إبطاء تقدمها وعدم دخول العاصمة كابول .لكنها واصلت تقدمها.

وبعد ضى أكثرمن شهر على بدء العمليات العسكرية أصدر قائدطالبان الملاً
عمرء وهو حي يُرزق وبصحة جيدة» أوامره إلئقواته بالانسحاب من كابول نحو

الجبال .والم
لتققموات الأمريكية بمطاردتهم .

وتلمخد الولايات المتحدة إجراء لإدخال وحدة املنقوات البرية (وهي مشاة
البحرية) إلى مسرح العمليات إلافي  52تشر عينالثاني  /نوقمير .أي بعدسبعة أسابيع
انة البحرية بالاستيلاء علىمنشأقةرب
علئبدايةالعمليات حين أمرت وح
مدةش م
قندهار كانت تابعة للقاعدة وطالبان .غير أن نظام طالبان مظسليطراً على المدينة حتى 7
كانون الأول  /ديسمير .ولم تكن مفاجأة لأحد ألاتجد هذه الوحدة حين دخلت المدينة
دنن أو الملا عمر .فالعملية التينَمْتَفي أواخر شهرتشرين الثاني /نوثمبر
أي
انب
لاًم
سعتان أو محاولة لاختطاف
لمتتضمّن جهداً من القوات الأمريكية لإغلاق ال
يحداودك م
لىات
اريق
مقطع
ح الط
قيادة تنظيم القاعدة أو
و عل

فرار عناصر القاعدة .

ياالت المقيمدة
آعن
بة القعال .تيلاية
وتتتقل العسائف :الفسالي الجزء الأكينعمن
خلال شهر تشرين الثاني  /نوقمبر . .وبذلت قواتهجهوداً مضنيةلتطويق قوات القاعدة في
قُنْدّز وتدخّل الطيران مراراً لمطاردة فلول عناصر القاعدة .غير أن الوحدات الألخرول مه

حاب والاختباء فيوادي تورا بورا قرب
ننتسمن
امك
لة ت
ااعد
قوات طالبان وعناصر الق
الحدوة الباكسعانية .واتعظرت الولايات المتحدة سق متسب قير كائرن الأوق /
ديسمبرلتقنعحلفاءها الجددمن الأفغان بالتحرك نحوتورابورا بمساعدة مستشارين من
القوات الخاصّة الأمريكية ودعم جوي» ولكنهم سرعان ماانسحبوا خاليي الوفاض"5.
اعلن الوزير ولسقيلد  5عيد الميلاه أن القرات الأمريكية ذاتهاهي التيستتولئ أمربن
لادن وفمادة تنظيم القاعدة

ولو تكل في قفيل] العمل على حلفائها الأفغان»

وقل جاء إعلانه

هل! إثرتصاعد الانتقاد للمحاكون وأنه قد أخفق في النيل من بن لادن وأتباعه .
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ومع حل
آولذ شاهرر  /ما
2رس 0س0نة
,2
بدء القتال» رجت الولايات الم
اتحد
وضات
لةقببع

أيبعد انقضاء نحو خمسة شهور على
البرية وبدأت تمشيط المناطق الجبلية

بحثاأ عن عناصر القاعدة .عرفت هذه العملية «
بعملية أناكوندا 2

وقد

جوبهت بمقاومة شديدة» ولم تفلح في القبض على قيادة تنظيم القاعدة .

الس سنكق البو يله عمليات الولايات المتحدة العسكريةأفغضادنستان» ول

اكلنقوات الأمريكية أوعناصر وكالة الاستخبارات المركزية أوحتى الأفغان الموالين
نلقبضعل أ
لأميكام ا
ىسامبةن لا أ
د مساعاته أيمنخ اللواهري  ,ولم يجدوا أيضاً
زعيم حركة طالبان الملا مسر  .غمر أل العسكريين الأمريكين ورا امسافهى قجر العراق

قبل انقضاء سنتين  .والقوات الخاصة بعناصرها الذين تعلّموا اللغةالعربية التييتكلم بها
تنظيم القاعدة سحبت هن أفق ا عاة ورج بهافي العراق٠ وعد
لا م
وآ ص
عل أو
دضياً
ات
الاستخبارات المساندة للجيش  .وما زالت القوات الأمرر يكية والقوات التابعة لحلفائها في

حلف شمال الأطلسي «الناتو؛ تُحكم سيطرتها على منطقة محدودة من أفغانستان .وإن
5
مفق
جط م
منوع عدد القوات الأمريكية وحلفائها التي تخوض «الحرب على
الإرهاب» في مسرحيْ العمليات في أفغانستان والعراق موجودة ذفي أفغانستان.
تم افكليت ؟وكالة الااستخبارات المن كزية ين

سق اركيدا .فى شهاد أدلى بها

مدير قسم مكافحة الإرهاب ف
اىلوكالة انذاك كوفر بلاك >اعدا 8م61م© أماملبجنة .من

مجلس الشيوخ قال  :القدنزعناالقفازات منأيدينا بعد 11أيلول /سيتمبر .لكنهل
يلبيمّانذا لمتنزع الوكالة القفازات قبلهذا التاريخ .وربما يقال إنهاكانت تنتظر قرار
إدارة الرئيس بسوشيف
ايسته تجاه القاعدة» والأولوية التي ستحدّدها لهذه السياسة.
والشيء الذي كانت الوكالة على استعداد لفعله بعد  11/9هو الشيء ذاته الذييكا
لنح
عليه البيت الأبيض في عهدكلنتون منذسنوات عديدة وتحديداً بعدحوادث تفجير
السقفارتين الأمر كييك في إفريقية سنة  .8991وهو إدخال عناصر وكالة الاستخبارات
المركزية إلى أفغانستان» .وتقديم العون إل التحالف الشمالي وإرسال طائرات 0630:

إلئهناكوالتعاون معأجهزة الاستخبارات الأخرى للكشف عن الخلايا السريةفي أورويا
بالشرق الأوسط مقيرها بو اماه وتحطيميا ولا أععققد أن اثية سرجازقة من ؛الوكالة في
سمعتها إن هي تدخلت للعمل في أفغانستان بعد أن شئّت القاعدة هجماتها علئ أمريكا .

الحرب الصحيحة والحرب الخط'
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فالمجازفة الوحيدة التي تلح
ق بهذه السمعة بعد 11/9تكمن في عدم قيامالمؤسسة
الاستخباراتي ا
ة لأأس يكية أي عمل :وفي الأسئلة التيقد تُطرح عن أسباب عدم قيامها بأأى

عمل قبل هذا
التاريخ .وعن الأسباب التي جعلتها لتادري بالهجمات قبل وقوعها في
نيويورك وواشنطن .

وأما الذي جعل الوكالة لاتتصرّف قبل ذلكالتاريخ فيمكن أن يكون سببه
المديرون المختصون في مديريةالعمليات الذينلايحبون المجازفة .ولكن الأخطار التي

سعوا لاج
أتنا
خبها
طهاير تهدّدهم وتهدّد سمعة وكالة الاستخبارات المركزية» وتهدّه

ملايرية العمليات :ذانها ,٠ وربما ينتج عن زج عناصر من الوكالة ف يى أفغانستان وقوع هذه

العناصر أسرى لدى تنظيم القاعدة وما يرافق ذلك من دعاية تسبب الإحراج  .وربما ينتج

تعق
نديم العون للتحالف الشمالي استدعاء مديري العمليات للمثول أمام لجان من

الكونكرس وتقديم الإ
أجاب
سات
ئع
لنة تتعلق بأوجه صرف المال وما إذا كان هذا المال
قد استُخدِم فتيجارة الهيرويين أو لإساءة معاملة الأسرئ من حركة طالبان .وقد تعّضت
وكالة الاستخبارات المركزية للنقد الشديد من قبل حين أراد لها موظفون سابقون في

البيت الأبيض أن تتدخل في الحرب الأهلية في لبنان» وفي مقايضة الأسلحة بالرهائن في
إيران .وفي دعمالأنظمة العسكرية في أمريكا اللاتينية فيحربهم ضد الشيوعيين وفي

انتهاك حقوق الإنسان .وذكرت لي ذات مرة الوزيرة مادلين أولبرايت وهي تتأمّل تاريخ

وكالةالاستخبارات المركزية أنهمن السهل على المرء أن يتفهّمالأسباب التيتجعل هذه

الوكالة تن
اأئ
لبنمفسه
جااعزنفة» وقالت إن الوكالة تتصرّف بطريقة عدووان
كيةأسلنبية
ها
امصابة بمتلازمة الطفل الذي تعرّض للضرب ' .
'

وكان جورج تبنت شديد الاهتمام بالتهديد القادم من القاعدة قبل الحادي عشر من

بلو/ل سيتمبرمث كلثيرينمنأعضاءالحكومة؛ لكنه كانفي ذلك الوقت يحاول إعادة
الوكالة السركوية وببعاضة مقير
رة العسليات فيها :وحين كان عضواأ في لجنة

لاستخبارات بمجلس الشيوخ ثمفي البيت الأبيض شهد مسلسل تبديل المديرين في
الوكالة المركزية؛ وأدرك أنْ ذاك الباب الدوّار الذي يخ
مرجد من
يهر

ويدخل مدير جديد

البوكاملةعقندأَض
ورٌيات هذه الوكالة ولم يعالج مواطن الضعف فيهاء ولا عجزها عن

4512
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دح

انها لي ساطفلةعنبيااتستيات

نإ
الموائع الحساس  .وار اي ب
سودي في

فماذا كانينبغى علئالإدارة أن تفعل فى أفغانستان بعد  11أيلول  /سبتمبر؟ كان
علئ الولايات المتحدة أن ترسل قوات إلئأفغانستان لتقطع الطرقالتي قديسلكها بن
لادن للهروب» ولت
وغثر
ف علي
سه و
يه:
اتقع
علهدهو

عا أ أرسلة الولايات المتحدة

قواتها البرية أخيراً وبدأت عمليات التمشيط ببحثاً عن عناصر القاعدة وطالبان» كان ينبغي

على أمريكا وشركائها فىهذا التحالف (ومنهم فرنسا وألمانيا) أن يؤسّسوا لوجود أمني
ف
سىائر أنحاء البلاد .ليكنه
فمعللموا.

وكانت النتيجة أنْ الحكومة الأفغانية الجديدة

برئاسة الرئيس حميد قرضاي ليست لها سلطة خارج العاصمة كابول .كان ثمة فرصة

لوضع نهايةللقتال الدائر بين الفصائل وفرض حكومة وطنية متكاملة .لكن سرعان ما
انحسر اهتمام أمريكا وعاد أمراء الحرب للقتال ثائيةبعدتلك الجهود الأوك :لإعادة توحيد
البلاد .لقد كانت أفغانستان لفترة تزيد عن عشرين سنة بلداً مَزّقته الحروب والقتال

الفئوي .وهي الآن بحاجة لإعادة بناء كل شيء» ومساعدات الاقتصاد والتنمية الأمريكية

غير كافية ناهيك عن البطء الشديد في تقديمها خلافاً لما هوعليه الحال فى طلبات

الت
اموي
للعلحر
رباق .

/

عملت مع جم دوبنز 5
صواريخ تروش
محترف
وهاييتى

 [1منذ سنة  1891وفي مجالات مُتَتوّعة بين نصب

ش
را وعمليات تثبيت دعائم الاستقرار في هاييتي  .وهو ديلوماسي

وخبير
واسع الخبرةة في الأمور العسكرية والأمنية.
وكوسوقو

والبوسنة.

وبدأ سنة 1002

وعمل

في إعادة بناء الصومال

عملاً مماثلاً فيأفغانستان.

لكنة شعر

بإحباطشديدمن
موقف إدارة الر
ئيسبوش بعدمتخصيص الموارد والاهتمام اللازمين
لجهود

إعادة البناء هذه 0

أشضاو إلئ أن السال

وكوسوفو خلالالسنتين الأوليين قد

الذي خصّص لإعادة بئاء اليوسنة

بلغ مُعَدّل0931

دولاراًو 418دولاراًللفرد5 :

معدل المال المُخصّص لأفغانستان فكان  25دولاراً للفرد الواحد.

وعم
ل دوسر أيضاًفي تشكيل الأجهزة الأمي
ة والشرطية الجديدة في عدد من الدول

التي كانت بحاجة لها .وكان يأمل أن يقوم بعمل مماثل في أفغانستان .ولكن إدارة

الأحوي السيسسة والسرب النشكا؟

553

الرئيس بوش لم تكن تهتم بهذا الأمر .فالهدف الذي وافق عليه الينتاكّون هوتأسيس

جيش وطني قوامه  0084فرد بحلول سنة  .4002وفي الوقت نفسهنجد أن أمراءلجرت
الاقليسين يملكون قوة تُقدّر بعشرة آلزاف عن الرجال المسلحين  .الليرقت :الولابات
المتحدة علىتدريب الوحدات الأولئ منهذاالجيش الوطني :وسرعان ماأوقفت دعمها

وإشرافها .ورحل هؤلاء المُجَنَدون عنوحداتهم مصطحبين معهم معذاتهم  .أمَا الملا
عمرء قائد طالبان» فلا يزال حرأ طليقاً ويعيد تنظيم قواته على جانبي الحدود مع

باكستان .وبرغم انقضاء سنتين علىوجود عسكري أمأرفيكغيافنيستان لمنستطع أن
نقضي قضاءً تامأ على حركة طالبان .ويُفترض في هذا البلد أنهنموذج لنظرية رامسفيلد

القائلة إنّأعداداً قليلةاملنقوات الخاصة المدعومة بقوة جوية يمكن أن تنجزماكان
ين
لنذمن
اخرو
بجتاج لجاز الي الساقيبى إلى وحدات كبرى من الجيشس و.أما دوبئز وآ
درسوا موضوع المي الأفغاني عن كثب فيعتقدون أَنْالولايات المتحدة ة تستطيع .إن

استعانت بقوة أكبر منتلك التي في أفغانستان .أن تغبّت الاستقرار الحقيقي فيهاوأن

تجعل عودة طالبان والإرهابيين أمراًمُستحيلاً .لكن تلك القو :ة الأكبرأرسلت إِليئ العراق
بأدلفاغماننستان التى بقيت» بسبب عدم الاهتمام ونقص الموارد» الملاذ المُحْثَمَل

للإرهابيين.

|

البلدالثانى الذي كانبحاجة إلئ عون أمريكي جيد للحيلولة دون وقوعه بأيدي

جماعات مثل القاعدة هوياكستان :الذي تميز قبل  11أيلول  /سيتمبر ببعض التردد

والانقسام إلى فئتين  .كانت المخابرات العسكرية تزود حركة طالبان بالسلاح والرجال
والمعلومات  .يايلوانتانساللرنحلياندهاالاين انرون نيسيت

القاعدةة وتتعاون معإرهابيين ذوي صلات قوية بالقاعدة لتمارس ضغطأً على الهند .ومن
ناحيةأخرئْ كانت أجهزة الشرطة والأسن الياكستانية تعتقل عناصر القاعدة الذين يعبرون
البلادفي طريقهم إل أفغانستان حين تأتيهم معلومات محددة من السلطات الأعرية
اذالوبوساتالتيوقست:قي لأمريكتاد ريرم الشعبية.التيكانت تمي بها القاجدةبر

بعض أنحاءالباكستان» أعطى الجنرال مُشَرّف تعليماته المشدّدة إاللىجأميجعهزة العاملة
في بلده لتقديم العون إلئ الولايات المتحدةفي اقش عن أ وجود للقاعدة في ذاك

65332
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اليلد .وبالفعل تم العثور على اثنين من كبار مديري العمليات في تنظيم القاعدة

واعتقالهما قي عملية مشتركة أمريكية ياكستانية» وهما خالد شيخ محمد وأبو رُبَيْدَة .فأما
الأول فتمد حسمت الوكالة المركزية والمكتب الفدرالي أمرهما في أهميته في تنظيم
القاعدة وقيادته لعملية  11أيقوق  /سيتمبر» وبعل وفوع الهجمات .وأما أبوزبيدة فقد

عدته الوكالة المركزية هَدفًا لها بعد تهديدات الالفية.

فى سنة  00020ولعدة أسابيع متها كانت لاتيحة البئوة التن بعدها عمستغار الأمن

مَن
ضَنِت
تمعي
تثها
القومي ساندي بيركّر ليح

ياكاسان بإ لي
اوشقت

الو كا

دوماً السؤال «هل عثرتم على أبو زبيدة في

نيم,تاسيات كثيرة أن ينتظر هاتفاً منى خلال الليل حيث

لسر كيه على إمفاله :لس

لم تمن

من إجراء تلك السمكالفة

مهة ,

سنة  3802ولقى اخعراسه أ لذبيمنعلوعات فىعناية الأهمية؛» اتبينالنا
واعكثل اآلس
منها لو أن الوكالة الم ركزية قد اختطفته فى سنة  0002كما كانت التوجيهات المعطاة لها
ل

عرقتا بالمة مرة التى كان يحيكها هو وخالد شيخ محمد للقيام بهجمات بالطائرات

عألمىريكا.
ونز
مً م
رمزا
لبح ر
اأص
قا» بل
لحيرا
نا هطذا
يدنو حمتى
ولا يزال أسامة بن لا
ى
لله
ابعة
الشعبية فى باكستان» ناعيك عن كل تاللكمساجد والمدارسن الإسلامية التا
1

5

|.

0

و

8

8

]|

دا_
اط اق ا فكاري5ر على طول
تعلم الحقد والكراهية لآمريكا ولكل ما هو غير ل سلام وهنعاأاة ك

الحدود مع أفغانستان خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية وتشكل ملاذاً لتنظيم القاعدة
وحركة طالبان .وهذه الأمور كلها فيىمبلتدلك أسلحة نووية.

مضاء
لععنليعق
ادقت
أن المُقلق أشد القلق هو تلك التقارير الى تح

الذين عملوا

حمدقثدوا
تنه
في البرنامج النووي لباكستان والذين وُصفوا بأنهم يتعاطفون مع القاعدة وأ
عن خبراتهم مع القاعدة وليبيا وإيران وكوريا الشمالية وغيرها .فلا شىيء» ولا حتى

العراق» يفوق في أهميته بذل الجهود الممكنة لمنع القاعدة من امتلاك سلاح نووي .
يحكم ياكستان الآن اللجترال مشرّف والجيش .وأمَا الديمقراطية فيه فهي معلقة

ينخه.
رم
ادة
تعد
محائر .يبغ شأنهافى ذلككشآتهافي مراحلمت

د
مُشَجَف الآن يريد بصدق أن يقضي نهاائي
يلئؤكل
يمن
لاقعالئعدة وع

ويبدو أن الجنرال

معتقداتها داخل

لوي :السسيسة ولتسوو :ندا

753

ياكستان .ولكي ينجح في مسعاه هذا يجب عليه أنيُبَيّن لشعبه وبلده أن الحكومة

والاقتصاد قادِرَيْن علئ الوفاء بالتزاماتهما .ويجب عليه أن يفتح مزيداً من المدارس
الحكومية التي تعلم التسامح لكي تحل محل المدارس «الإسلامية» التى تعلم الحقد

والكراهية  .فالمعركة الإيديولوجية لكسب عقول الباكستانيين وقلوبهم لا يمكن أن يكسبها
المحدثون العلمانيون إلاإذا استطاعوا أن يعملوا على تحسين مستوى معيشة السواد

عنهدة
ام
قتمد
ل تس
الذي
الأعظم من الشعب الذي يعيش في جهل وفقر مُدَقِعَيْنَء وا

الدعم

والتأييد.

فلا شيء غير ياكستان جدير الآن بالاهتمام والموارد .فإن ظل هذا البلد دولة

نموذجاً لديمقراطية إسلامية لها مستقبل واعد فى التكنولوجية المتقدمة» فقد تكون
ياكستان الحلم الذي يحلم به بن لادن» دولة إسلامية يحكمها متطرّفون وتحظى بتأييد

قاعيلىأعصنرقين والأركابييي وتاك الشلنة ترويقل :ولا شبد أن سكم .حولة هذا

شأنها مالديها منأسلحة نووية في حرب من الكراهية ضدجارتها الهند» ويلُاستبعد أن
رود الإرهابيين بهذه الأسلحة .أما الآن فمن المعتقد أن الأسلحة إلنووية تخضع لسيطرة
مُحْكُمّة في ظل قيادة الجنرال مُشَرّفَء الذي يحتاج الآن إلى مزيد من العون ليحوّل
الموقف الشعبي في بلاده منتأييد لنظرة القاعدة للمستقبل إلئتأييد لنظرة عصرية

فبمقراطية مسالمة للمسعقبل  :وبرغم أن الولآيات .المعحنة فد عملت على زيادة
مساعداتها لياكستان في سنة  1002غير أن هذه المساعدات لا تكفي لإحداث هذا الفارق
المطلوب ولكبح ذلك التيار وإعادة الاستقرار إلى ياكستان .وفي زيارة قام بها إلى

الولايات المتحدة سنة  30022ذكر الجنرال مُشَرّف أن الولايات المتحدة تقدّم إلئ بلاده
مساعدات عسكرية لا يريدهاء ولا تقدم المساعدة الاقتصادية التي هو بأمس الحاجة إليها
لتنمية بلاده .

وتأتى السعودية ثالئة في لائحة الدول ذات الأولوية .كانت حكومة الولايات
صر
ا عن
نات
علوم
المتحدة ولسنوات طويلة قبل  1أيلول  /سيتمبر تزود السعودية بمغ

لىك
مق ال
اعوردي
القاعدة البر

..روفي أن بعت البسلرمالت #قالى ققعنى وال متدرق

أسودء إذقلماتأتينانتائجلتحقيقات تجري عنهذهالمعلومات؛ إِنْكانت تحصل مثل
هاذلهتحقيقات .وي:ينطبق الشيء ذاتهعلى مناشدة أمريكا للسعودييةة للتحقيق في قضايا
جمع المال وغسيل المال الذي تقوم به القاعدة داخل المملكة»؛ أو باستخدام القاعدة

وعناصرها للجمعيات الخيرية والمنظمات غيرالحكومية السعودية  .لكن السعودية أندت
تعاوئاً أفضل بعد أحداث  1أيلول  /سيتمبر»ء إنما لم يكن هناك جهد جاد وملموس
لابق التإعداة مرق السلكة إلةببد أل قرس النناسة سيارة النادنة ملغومة في الرياض

سنة  .3002فلماذا كل هذا الإنكار والنفور واللامبالاة؟

ولكي يفهم الأمريكيون حقيقة موقف الحكومة السعودية خلال السنوات القليلة
الماضية» يجدر بنا أننشرح هذا الموقف بالاستعانة بمثال مشابه  .لوأندولة من الدول

فغعت أذ طائفة دينيةكاثوليكية تعرف باسم طائفة أ© 0ودام '*”0تقوم أضباك إرهابية في
 5ء متفرّقة منالعالمء وتيندبغمييرها واعتقال قادتها قأتولهم؛ فكيف يكون موقف
الحكومة الأمريكية في واشنطن؟ ربمايقول بعضالعاملين :في الحكومة إنهميتفقون في
ايئل
لن ف
دظرو
لا ين
اد ل
الرأي مع المعتقدات الأبات.ة ليله الطائفة» وق

التي 3تقلمها عليه

هيذه
لنمبسعضؤولين في المراكز الحساسة بالحكومة أعضاءً ف
اكو
الدولة .وربما ي

الطائفة (مثلما قيلعنلويس فريه ماديلرتمكحتبقيقات الفدرالي) ولا يريدون اعتقال
اً.
قيس
يل
دتشقبيه
يدة هذه .لكن هذا ال
لئهعمقفي
الا
زم

وطائفة أ© 0ودام 0لا تورّط نفسها

بعمليات إرهابية» غير أَنّالشيءالصحيح في هذا التشبيه هو أَنْالمعتقدات الأساسية
لتنظيم القاعدة لا تختلف كثيراً عن معتقدات الغالبية االعلظمسىعمونديين الذين يعتنقون
المذهب الوهابي فاليإسلام الداعي إلى عدم التسامح مع الأنياة الأخرل والضمل على
دم
خدياهو
«سعو
توسيع رقعةانتشار الإسلام  .واللقب الرتسعي للعاهل ال

الحرمين

الشريفين»؛ ومن هذا المنطلق يرى آل سعود أنفسهم حلملامةسلمين في كلمكان والسند
نل .لذلك استحمالوا مال الحكومة السعودية
اىك
كف
مغابي
القفويللتبشير بالمذهب الو
لدعم المجاهدين فأفيغانستان .وكان المال السعودي» سواء أكان حكومياً أمغير
()#:

© ](0ؤلام )0منظمة كاثوليكية دولية لصم فى عضويتها بعض رجال الدين والعامة من الئاس  ,سس

في

إسيانيا سنة  8291على يد خوسيه ماريا إيسكريفا دو بالاكرر 6عنعداد 8عل داوع 1و(2091 (650 1

5

بهدف نشر المبادئ المسيحية في سائر بقاع العالم ( .المعب).
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حكومي» يدعم نشاطات المجاهدين في البوسنة» وفي الشيشان بحسب اتهامات الحكومة

الروسية .وأنفِق مال من الحكومة السعودية في بناء المساجد والمدارس الوهابية في

أورويا والولايات المتحدة؛ وليس فقط في بلدان الجهاد .كما كان مال الحكومة
المعيفية ومال الآثرياء السحوديين يشقق عالن :الجمعيات الخيرية واللمتظبمات قير

الحكوميةالتي كانت تنفق هذا المال لدعم القاعدة .

فهل كانت الحكومة السعودية علئ علم بأنها تقدّم المال والدعم للقاعدة؟ إنها
حكومة كبيرة الحجم وواسعة الثراء ولا يُعرف عنها تَوَحْى الشفافية أوإجراء تدقيق
لمحساناتها .ل افد أذ أحدا من الوزراء  5واحذا فو أعضاء الأسرة المالكة يدعم

الهجمات التى وقعت فى الولايات المتحدة» بل يوجد لدينا الدليل علئ أنّ جهوداً
ذِلَتَء ولم تكن ناجحة للسيطرة علئ بن لادن .ولابُدَمن القول أيضاً إِنَالوزراء وأفراد

الأسرة المالكة يدعمون عن قصد الانتشار العالمي للمذهب الوهابي وللجهاد وللنشاطات
المعادية لإسرائيل .وكانوا يغضّون الطرف عن التعليم المعادي لأمريكا في المساجد
والمدارس حيث اللاتسامح هو العقيدة السائدة .واستبدلوا المناهج الدراسية الغربية

والتقنية فى المدارس السعودية بمناهج دينية وهابية .وطالما ظلت الأسرة المالكة وحكمها
للبلاد بعيديْن عن الاستهداف فأقغدمضوا عيونهم أعشنياء كثيرة يسّرت الحياة لتنظيه
الماعدة .

وحنقوق أَنَّأيه الأمن السعودية قل أُمرت باجتثاث تنظيم القاعدة وعناصره فى

المملكة بعد حادثة السيارة الملغومة التي تفججرت في الرياض سنة  .3002ولم يكن أمرا

مفاجئاً لخبراء مكافحة الإرهاب الأمريكيين أن يسمعوا بعمليات تبادل لإطلاق النار أو

مطاردات في شوارع المدينة خاضتها قوات الأمن السعوديةالتي اكقفت أيقناً سقاي»
نن المقتصودبها أعمال جهاد خارج المملكة أى القيام بهجمات على
كبرئللأسلحة ليمكيق
المنشآت الأمريكية داخل المملكة بل كان القصد منها إشعال حرب عصابات داخل
ْ
السعودية والإطاحة بسآعلود.
ولن وشكل سقوط آل صعوة صضائمة لكدير من كبا المسؤولين الامريكيين الدين

رق
لتشفى
اسدال
كانوا يتتبعوة .وآىقبوة مسرط الأ

الأوسظ لسنرات طويلة لتك

فالكثيرون منهمكانوا يعتقدون أن هذه العائلة ومالديهامن أجسيزة غسكرية وأمدية قد

أصابها النخرء ولم تكن لديهم القدرة علئ إثبات ظنونهم هذه .لكن مخاوفهم ازدادت إثر
سقوط نظام الشاه في إيران ومجيء سلطة ديئية معادية لأمريكا في ذاك البلد فُقَض
مضجعهم احتمال تكرار هذه المأساة في السعودية التي لاتفصلها عن إيران سوى مياه

الخليج .وربما لعب هذا الخوف دوراً فيما تفكر بإبهدهارة الرئيس بوش» وبخاصة دِك
تشيني الذي كان يرمى اليل السفرك فى سريه فد

العراق ..ققد كانوا يعتغدوة أذ

الولايات المتجذة تستطيع يعد(وَالمائو سين أن اتقلضص اعسمادهنا علي السعودية:

وتسحب قواتها من المملكة وتجد لنفسها مصدراً آخر للتّفط .
وت
وحدث
و ج
ليم
زي

لإع5ا/00ل/ا ««الء المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية»

كثيرأ عن ضرورة تغيير الحكم في الرياض  .لاكلنمجازفة فيهذا التغ
إيير
يتك
جمن ف
ايد
نبوءة تتحقق تلقائياً وفى سحب ذاك «التفويض السماوي» الذي أسبغته أمريكا علئ آل
سعود كوت وجرد نقظة أو اكب فبعا قد صقيه ذلك وبرغم ذلك كله قَلُل التدخل

العسكري الاأمرليكيع ف
رياق الدعم لأمريكا ولآل سعود علىحدسواءمنكثيرين من

المستائين والناقمين على الوضع القائم في المملكة .وهكذا وجدنا أنفسنا نسعئ لنضمن
أمن البلد الخطأء ومن خلال عملنا هذا نمعن في زعزعة استقرار جارته .

وغني عن القول إِنْ مستقبل السعودية واستقرارها يجب أن يحظئ بالأهمية الُصوى

لدى الولايات المتحدة» ولايمكن أن تكون سياستنا نحوها سياسة ترمى إلىتقليص

اعتمادنا عليها .ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تعمل على كلصعيد لتطوير
مصادر المعلومات عن حقيقة ما يجري داخل المملكة وفى سبيل إيجاد الوسائل الفعألة

والكفيلة للتأثير فيمستقبل هذا البلد .وعوضاً عن ذلك اختار الرئيس بوش لنفسه أن

يُلقَي محاضرة في واشنطن يتحدث فيها عن أهمية الديمقراطية في الدول العربية .لكن
محاضرته هذهلمتَلْقَاستجابة في العالم العربي لاسيما وأنها صادرة عنرئيس تكن له
غالبية الشعوب في هذهالمنطقة اولحاقلدكراهية بسبب غزوه العراقٌ ومحاولته فرض

حيمة اآآرة أمريكية الطابعفي .ه.وإنّ كثيرين في العالم العربي يتساءلون كيف يمكن
للولايات المتحدة أن تنتقد الأصوليين الذين يحاولون فرض إيديولوجيتهم عنطريق
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العنف في وفت هي نمسها تؤمن بفرض إيديولوجيتها الخاصة بها عن طريق العنف
والحرب .

الدولةالرابعةبينالدول ذات الأولوية هيإيران التيلاتقلأهميةعنسواها في
الحرب ضد الارهاب  .وعندما تحدّئت إدارة الرئيس بوشعنالعراق واصفة إياه أن ب
هلد

يدعم الإرهاب ,بما ف
ذيلك إرهاب القاعدة .وألله بلد يعمل على تطوير لسالس دمار

شامل فإن حديثها هذا ينطبق في واقع الأمر علئ إيران :وليس العراق .فطهران هي التي
مَوّلت وَوجهت حزب الله منذ نشأته  ..وحزب الله هو الذي تسبّب في مصرع مئات من
الأمريكيين في لبنان(في ثكنةمشاةالبحرية) وفي السعودية (بمدينة الحُبر) .وحزب الله
هاولذى

سبب مقتل مئات الإسرائيليين أيضاء بإدعم
يرمن
ان.

وبينما كانت «العلاقات»

و«الروابط) بين صدام حسين والقاعدة لا تكاد تذكرء كانت القاعدة تستخدم الأراضي

الإيرانية ملجأ لهاومسلكاً للعيرر متها قبل أحدانع  1أبلول  /سيعمير .وقى الوقت ثقة

كان الفرع المصري لتنظيم القاعدة المعروف باسم «جماعة الجهاد الإسلامي المصرية»

يع
بملوفيط
ضهر
وانح.

وليس من قبيل المصادفة أن نجد عدداً غيرقليل منقيادة

تنظيم القاعدة؛ أيوم
ُاعرف يا
اسلم م
شجولسرىء.

يعبرون الحدود إلئ إيران بعد أن

قامت القوات الأمريكية أخيرا بغزو أفغانستان.

بعد أن ثبت لمفتشي الأممالمعسدة (لرقانت افيه قزجا سد أن أيليحة البمار
الشامل العراقية أمر محيّر يصعب إثبات صحته اكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية

لتابعة للأمم المتحدة دليلاًيؤكد أن إيران تعمل سراً في برنامج لتطوير الأسلحة النووية.
أن إيران أكثر نشاطاً من العراق في الأعمال «الإرهابية» وفي تطوير أسلحة دمار شامل .

إن أي مراقب محايد غير متحيّز ينظر إلىالشواهد المتوفْرة سنة  2002و 3002سوف
يشول بتجرّد إِنّعلئ الولايات المتخدة أن تكرس وقتها واهتمامها للتعاطي مع التهديد
الامني القادم من طهران وليس من بغداد .وإني لا أقصد بقولي هذا أي ذريعة لغزو

اران إذإني بعد أن درست هذا الخيار بكل تفاصيله سنة  6991لا أجد في نفسي رغبة

العودة إليه ثانية  .بل إن ما أفصده هو حجة أسوقها لكى نولي اهتماماً أكبر للتهديد

2623

في مواجهة جميع الأعداء

الحقيقي  .فهذا التهديد» وبخاصة التهديد الإيراني» يُتَطَلَبِ منا استجابات تنّْسِم بالحرص

الشد
يد والتفكير العسميق  .توجد في إيران قوى ديمقراطية نشطة لها قاعدتها القوية» وعلمنا
ألا تتع
يرضورتها الصادقة بجعلها عميلة لوكالة الاستخبارات المركزية» بعلينا أن
نت
اعاو
لندمع
وا لال شيل اس

 3الموى الدوطظراطي وجعلها فادرة في لحظة ما علا

انتزاع السيطيةة علئ الجه
از الأمني الوطني من أيدي أصحاب الإيديولوجية  .ولن يكون

الأمر سهلاً .بل إنه يتطلب عملا متواصللا لتوجيه اهتمام المستويات ال
اعللياو ف
ليايات
المتحدة إلى هذا الأمر .مثلما توجه اهتمام المستويات العليا إلئ العراق .

ونحن
إن لمنوجه اهتمامنا إلى حيثيُفترض أن يكون عليه فيأعقاب  11أيلول /
سيتمبر فسوف نواجه احتمالات

السيئاريو التي مع حلول سنة 7002

وهو :وجود

حكومة فىو ياكستان مماثلة لحك
م طالبان تملك أسلحة نووية وتدعم دولةمثلهاتدورفي
فلكها هرتتطورة اليه
ق
ف
نيأفغانستان ترؤج لإيديولوجية و
إرهاب في العالمأجمععلىنحو
ما

يفعله
تنظيم القاعدة :وفي الخليج سوف
لويديولوجيتها الخاصة

بها وبأسلوب

حرب

نشه
د إيران تملك الأسلحة النووية و

8-2

الله وفي

السعودية سوف شي انهيار .الرشيع

الغائم وظهور جمهورية ذات ح>ك
مديني بأسلوب القرنالرابععشر .وحسى .لو ااستطعيا أن
نوجد في العراق ديمقراطية على النح
و الذي تصوّره جفرسون .نمي ظل هذه الظروف لن
تكونأمريكا ول ا
العالمكل ي
هنعم
بالأمنوالاستقرار ..لقد ظهرت منذ مطلع سنة 4002
امارايت اتثبير
إلى أن العراق قد يكون أكث

ر تأترا بأفكارالزعيمال
شيعي أية الله السيستاني منه

بأفكا,ر

جعرسون.

كت

عفر
بنليق  /ميجيرملسلاجيهاألم
كل ل
دكنه كان مناسبة

رجو في
سات
نا

شته

يلريك
وش

العامة

لدي
لموالو راسي والأمق .ولمنا ك
انيةارات قادمةإلينابخطاها السريعة تبرر
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قهة
اب
يمت
صى ت
الحاجة الملكّة لإعادة صياقة المععقدات الأساسية :على الفهر الذ
إعلان الأمه المتحدة فيأعقاب الحرب
الفرصة .

حا ل
ين هذ
العالمية الثانية .لك
صمل

 .وأضعنا

لقد شعركثيرون في سائر بقاعالدنيابالخوف منأن هذهالقوة العظمل الوحيدة

الباقيةفي هذاالعالم سوفتضرب بالسوط فتزعزع استقرار الأمموالمناطق .افأمريكا:
أولاًوأخيراً» تنفق على التسلح وفي المجالات العسكرية أكثرمماتنفقهالدول السبع التي
تليها فيهذا الإنفاق مجتمعة .فهل يتصرّف نظام يجيز مثل هذا الإنفاق كراعي بقر يهوى
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فالكثيرون في

العالمالإسلامي يخشون من أن تقوم أمريكاء برغمكلوعودهاء بتوجيه ضرباتها ضد
الأنظمة الإسلامية وتجعل نظرية صدام الحضارات التيطلع به االبروفسور سامهنتذكتون
008

نالا  0235نبوءةذاتية التحقّق  .ويبنشواة أدظيا أن يكون تعامل أمريكا معالمشكلة

الفلسطينية مجرد تملق ورياء وهي عند غالبية المسلمين مثل اختبار ورق عبّاد الشمس في

الكيمياء أنَغاالبيةالأمريكيين فقدجربا مختلف السبللإظهارشعورهم الوطنيوحبهم
لبلادهم  .كنا ندرك أن إجراءات أهنية فقالدة سراف تتكقع وسوف تشق الماك الكير :

ووضعنا جانباً خوفنا من «الأخ الأكبر» وكنا على أتمالاستعداد لنتوخد شعباً واحدأ في
مواجهة حقد غير معقول وعنف غير منظور  .لكاناقياناتها وقست بي اللخوجغلت عن

خوف الجميع» ةفدىاخل الوطن وفي مختلف بقاع المعمورة» حقيقة واقعة .وبدلاً من
العمل عن ثدمية إجماع عألمي كود يرم إالسىتئصال الجذور الإيديولوجية
للإرهاب .استخدمنا السوط في مغامرة عسكرية أحاديةالجانب وغيرذات علاقةضد
فولة مسيلهة ,وكماتوفّعت دول كثيرة ضربنا عرضالحائط بآراء أصدقائنا العرب وحلفائنا
ريق القوة العسكرية» فعجزنا عن
عن
افليناتو  »074وعملنا علئ تحقيق الأمن ط

تحترق الأأمن» بل دوا آقل آمناًوآماناً.

فيلللأمريكيين يعد الحاذي عشر من أيلول  /سبعتمبر أن يذعبوا للتسوق» ولم
يُطلب منهمبَذّل التضحيات  .ولميَطلْبأحدمنهمأن يدفعواالضرائب الإضافيةلتمويل

لبإعرلىهاب» بل قالوا لهمإن الضرائب سوف تُحْمْض ونحن سسؤت لامع
احر
ال
تكاليف الحرب وتكاليف الإجراءات الأمنية الإضافية بتحويل هذه التكاليف إلى أسفادقا.

وتَحَطم الإجماع ضد الإرهاب من خلال تجاوزات كثيرة مثل اعتقال المواطنين
الأمريكيين داخل الواناك اللممتشحدة وَوَصْمِهم (بالأعداء» وحرمانهم من حقى الاستعانة

بالمحامين .واستطاع المذعي العام الذي يُفترض فيه أن يوحّدنا جميعاء أينجعل

كثيرين يرون في الإصلاحات التي يريدها «لقانون الوطنية» بداية حقيقية للفاشيّة  .وبدلا
من أن تعمل الإدارة بجدٌومقدرة لمعالجة مواطن الضعف في هذا البلد استسلمت للضغط

السياسي لإعادة تنظيم الوكالات في خضم «الحرب على الإرهاب» فأوجدت بيروقراطية
هائلة الحجم وصعبة القيادة .ويلم
كن عندهذه الإدارة الاستعداد الكافي لتمويل إجراءات
التيعسيين الأمنى على الوجه ابطر بر كني أظقت الما الجم في الول عل اا
ذات تكنولوجية متقدمة للمدن المكيرة لهمنعطيد مها إلاالشركات المحسوبة على

الإدارة» وفي الوقت نفسه كان يتم صرف عناصر الشرطة والإطفاء من أعمالهم في المدن
المعَرّضة للتهديد.

لقد.محت أخداث.الحادي عش رمن أيلول  /سبتمير ذكر تلك العملية الفريدة الثى
رة.
وبضع
هقبل
شاد
اختير فيها جورج بوش رئيساً للبل

والآن» حين وقف إل جانب

رجل إطفاء نيويوركي» واضعاً ذراعه حَوْلْه ومتوعداً بإيجاد أولئك الذين دَمّروا مركز

التسباري العالمي :ضار نوكن نوأكيمسزكل
اير
ي,كي :وازكفمتت #ع
لامفسؤبةيلين الهفى
استطلاعات الراى .كانت فرصته فريدة تقرجين أدر>] ولتوحيد موقفها مع مواقف حلفائها

عدة
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ط
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ضعفنا وَدَعُم الدول الأخرئ المهمّة التي يهددها التطرف .غير أنهيلفمعل شيهئاًذمانء
وغزا العراق .
وليس ثمة عذر لأحد بعدالحادي عشر من أيلول  /سيغمير فى أ اتتصير أل

القضاءء علىتنظيم القاعدة وأشباهها أو في أي تقصير في التغلب علئ مواطن ضعف
أفريها أمام أي هجمات مُحْمَمَلة  .وع
موض
عاًاعلنجة
ان
احرف
لنا
وع
جنهة

هذا ال
اتهلديد
اب
هكتلمام اللازم

الصحيحة .وانطلقنا لمهاجمة العراق» ولن
ممضى
س ف
اىر

أضعف

قُوّتنا وزاد فى قوة الجيل الجديد من تنظيم القاعدة وأشياهها .سانا نفل الجهود

المضنية لونهاك هذا التنظيم فى صميمه واستنزاف قدراته .تكاثر وصار له فروع جديدة :

مثله فى ذلك مثل ذاك الأفعوان الخرافي في الأساطير القديمة الذى يتيت.له رؤوسة:
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الحرب الصحيحة والحرب الخطأ

يدة كلما قُطعله رأسمن رؤوسه الكثيرة .لقد قامتنظيم القاعدة وماشابهه من
تنظيمات إقليمية بهجمات إرهابية خلال الشهور الثلاثين بعد  11أيلول  /سيتمبر تفوق في

خلال الشهور الثلاثين التيسبقت تلك المناسبة

مقع م
جماو
هوع
عددها مجم
انت

المشؤومة .ونيأسائل نفسي عماإذا كانبن لادنوأعوانه يخططون للحادي عشرمن

أيلول /سبتمبر ليكون نوعاًمنجراب يتهشّم فتنتشر بذوره في سائرأنحاءالمعمورة

فيخرج هو وأنصاره منالصورة وتبقى التنظيمات الإقليمية األتويجدوها لتنقل الصراع
الامملتدأعجبريال إلئ مرحلة قادمة .
وبُعَيْد أحداث 1أ1يلول  /سبتمبر طلب منا الرئيس بوش أن نقدم لهبطاقات أو
عداوك تحمل أسماك وصووز اكبار المديرين فيتنظيم القاعدة" كمالوأن يهتعاطى معهذا
الأمر في تمرين دراسي من التمارينالتئ تقدمها «كلية الأعمال فيجامعة هارقردا
ك
ذهلمن
لطلابها .وقال إِنْهدف

قياس مقدار التقدمفي الحرب على الإرهاب منخلال

ّهشة
ويئت
شر ه
مأذك
لال
ااأز
وضع الإشارة المناسبة على صورة منيُقتلمنهمأويُعتقل .ول
يت
لدبفي
اموق
وهو جالس إلى جوار ال

الأبيض يضع عشرات من إشارة الضرب ”

الحمراء علىوجوه أولئك الأعضاء السابقين لمجلس إدارة «شركة» القاعدة» ولعله يضع
ذم الإشارة علين سعورة بن لادن عن كريب بينمآ كانت تلك الأشباء الجديدة

ك1

عن القاعدة تصول وتجول في الأحياء المعتمة المكتظة بالسكان والأزقّة الخلفية فيبغداد

والقاهرة وجاكرتا وكراتشي وديترويت ونيوأركمستخدمة مشاهدمنالعراقلتُذكيأوار
الحقدضد أمريكاولتضمإليهاالألوف الذينلن نعرف أسماءهم ولنتُنشر صورهم في

اللوائح التىفى يدالرئيس بوش حتئ يفوت الأوان.

إن الأمّة بحاجة إلئ قيادة ذات تفكيرتيد السسينالآخياءبالمشكلات المُسْتَدْرَة
يز أعداث السادس هشر من اقول  /سبتمبر التى تصاعد إيديولوجية إسلامية مُنْحَرفة
وتتَطرفةومواطن ضعف أمنىكامنفي حضارةعالميةمتكاملة .لكنأمريكاء تصرّفت
على خلاف ذلك بردود فعل دون تفكير .وباستجابة خرقاء» ورفض قاطع لكل دراسة

ذانا
َوأم
ننا
َاسأقَل أم
ًْ.فْع
تحليلية منطقية من أجل أهداف لا أساس لها من الصحة .وبوقين

الثمنغاليا لوقت طويل في المستقبل .
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وايتي»؛ ومن ذاكرتي التي أعأنتث
كرت في «التوطئة»» هحك
إن هذا الكتاب» كذما
ااولنابكلجهد ممكن؛ أن نمنع ذاك
هل سرة أسدائيا .أردثُمنهاأن أقولللجميع إن ح

الهجوم الكبير الذي نَفُذّته القاعدة» وأن أوضح للقارئ:العزيز أَنْ أوائك الموظفين الي

بجلسوة خرل طاولة لعماعات المجمركة الآمية لبكافسة الإرقاب يسرن» وآنا جيياً
كناعلئأَن املاستعداد لبذلأرواحناإن كانفيهذاالبذلمنعوقوعتلكالهجمات.
وعليّ أن أعترف» برغم إصراري وعدم ترددي في تهديد القاعدة؛ أنْيلمأتقدم باستقالتي

من عملي أيام إدارة الرئيس كلنتون التيأرجأت النظر في توصياتي بقصف البْنْيّةالتحتية

لتنظيم القاعدة» ولا احتتجاجاً علئ تجاهل إدارة الرئيس بوش مناشدتي لهاللقيام بعمل

«مُستعجل  2.وربماكانحرياًبي أن أستقيل في حينه .بل إن الغايةمن حكايتي هذهأن
أروق لككم لماذا فَشِلَباء ولماذا تَفْسَّل أمريكا حتى الآن» في التعاطي مع تهديد يضعه
أمامنا إرهابيون يشوهون صورة الإسلام .

وهو تهديد لا يمكن ذحره والتَعَلّبِ عليه باعتقال العناصر وحجزهم دون إجراء

تر بل يسبب خليتا ألهلبعارنا بعاتدقاكنا المسلسين لإيجادالبديلالقويلذلك
عل
التحريف الإرهابي للإسلام الذي يلقن صدىّ واسعا فى ,ا
ضأوساط الشعبية ..هذا

شيء لايمكن تحقيقه في سنة أو سنتين ولافي عققد من السنين .لا يمكن أن نَسْتَسْلم
دة)
عظيم
اتن
قن ل
لوفي
امعر
ظ للتفكير أنا نجحنا في هذا لأناتقعداملنا مع «غالبية القادة ال

أو

لأنالم نشهد هجوماً كبيراًمنذبعض الوقت .غير أن هؤلاء الإرهابيين يواصلون استقطاب
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في مواجهة جميع الأعداء

مزيد ممنن العناصر يساعدهم عل
ئ ذلك غزونا للعراق واحتلاله .ويمضي الوقت وهاه

التنظيمات المتفرّعة من القا
عدة تزداد قوةفي بلدان كثيرة .ويمضي الوقت ولاتزال

مواطن ال
اضعلفوفي
طبيئ
نتنا
ية الم
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والإرهاب الذي لم يكن موضوعاً يتناوله المرشّحون لل
يم
الاقيغاية سنة .0002سيكون الموضوع الرئيسي في الحملة الانتخابية سنة.4002
هذه اللحظات التيأسطر
فيهاهذاالكتاب :حيث لم يعلن المرشجرة سمشم يننا
يتحدث الرئيس
بوش مخاطباً الذينيتبرّعون بالمال :ودون منطق يستند إليه» إبنحهاجة
للمال من أجل إعادة ا
نتخابه أده اايحارب الورهابيين في العراق لكل تفيعلر لمحاربتهم

فاي ش
لوا
أرع
م ارلميدنكية ».ولايشير أبدا إلئ أونجودنا في العراق لاعلاقةلهالب
بمنع الإرهابي
ين من القدوم الي أمريقاء لكنه يحول دون إنفاق المال ععللىى الوجه الصحيح
في معالجة مواطن
الضعف في بلادنا وييسر الأمر للورهابيين لتجنيد مزيد من العناصر.
ومع ذلك يظن ال
مراهنون :في لاس قيككاس وأصحاب العلم والرأي الراجح في واشنطن

أنهسيفو
ز فيالانتخابات مَرّةثانيةدونماصعوبة تُذكر .للكن> المرء قديرتعد خوفاً لمجرد

التفكير بالأخطاء الت قي
د يرتكبها في السنين الأربع القادمةوالتيقد تؤدي إلئتقوية

التن
ظيمات المتفرّعة أو المنبثقة:عن تنظيم القاعدة» هل سيهاجم سوريةأم إيران؛ أمأنه
سيعمل
على تقويض النظام السعودىي دون خطة لنظام دولة بديل؟

قبل أسبوع واحد م
ن أحداث الحادي عشر من أيلول  /سيتمبر رَفَعْتٌ مذكرة أقول
فيهإان القرارالذي يجب علىالإد
ارةأن تفخذه ينبغي أن يحدّدأحدأمرينلاثالثلهماء

هل القاعدة وشبكته
ا مجرّد مصدر إزعاج لدولة عظمئ .أمأنها مصادر تهنيق [وعرةة؟

وإن كانت مصدم,ر تهديد لوجود
نا فيتبغي أن نتصرف على أنهاكذلك  .وبرغم هجمات !1

ايلول  /سكمير وغيرها
من الهجمات الكثيرةة التي قامت بهاشبكة تنظيم القاعدة منذ
ذلك التاريخ وفي أنحاءمتفرّقة من العالم .ل ي
ازال معظم الأمريكيين ومعظم العاملين في
أجهزةالحكمفي أمريكايعتقدونأَنَ
هذهالقرةالأعظمفي العالمل ي
امكنأن تورَء أماء
عصابة المتتززمتينبالدينالذينيريدونأن يُنشنوادول ع
ةالميةذاتحكمدينى
علىندها

دولة ال
اخلا
لفةقفي
رن

الرابععشر

كلمة أخيرة
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تقول الحكمة المعروفة  :لآتُقلل من شأن عدوة ..وعدونا الحالي يخوض حرباً

ا0
3

ارو ٠
ل وهو كي يسان الجر ويتطلب  : 0اببسوالابتكار

 00والحريات المدذنية في الالأجمع .

وأخيرا أتمروق ماذا حل بذاك الفريق الذي عمل جاهداً ليحمل البيت الأبيض
بر
ائاس
لة ب
اوش
هع
تلئمام الل
ااز
لم ب
قتناظيم
عدة قبل الحادي عشر من أيلول ميهي :
ثممكث داخل غرفة الحالة في ذلك اليوم يقوم بواجباته ويتابع سيرالأعمال برغم علمهم
جميعاًأن البيث الأبيض عرضة للهجوم في أي لحظة منطائرة مختطقة؟ أينليزاكوردوة

هاكرتي؟ وأين روجر كرسي ويول كر
رتز؟
ح للقدوا

جميعاً وتركوا العمل في هذه الإدارة

بعدأن بلغ الإحباط بهمكلَّمبلغ ..لم يسمعوا كلمة شكر رسمية واحدة من الرئيس بوش

ويلنمالوا التقدير الذي يستحقونه لكل ما فعلوه يوم  1أيلول  /سيتمبر أقوبله .أمَا ليما

فتعمل الآنفيالسلامة من المواد النووية في الولايات المتحدة .وأمّا يول فقد انصرف
للعمل في أمنالمعلوماتية  .ونقدم روجر وأناالاستشارات لشركات فيي القطاع الخاص
يس بالأمن حزلية وأبى السطربانت بقاضة :ونقدم البرامجالتلقزيونية بين وقت وآخر.

ولا نزال على عهدنا نحاول التنبيه إلى خطر تنظيم القاعدة .

م؟ مايك شيهان ترك عملا يسيراًهيّناًليعمل في دائرة شرطة
والآخرون .مابذاهحل
فنحة
كلاً
مسؤو
تيريورك .نائب للمفوّض وم
اع
افريع
شناس
ايلحتبيها ..وغالباً مايراه ال

ية
حاول
الإرهاب؛ فليمح
مةامنه

المدينة

وول ستريت أوعلىجسر بروكلين أوداخل

عاقللكودلنفيضاقدعات فيها .وما رائدى بيرق تقدقولى مخصب مفتق الأمن القررسى
األيحملة الانتخابية للمرشح جون كيري 02101 !556/
ونعمل ثلاثتناءكرسي وبيرز وأناء في التدريس الجامعي العالي آملين في أن نساقد
الجيل الجديد من مديري الأمن القومي في فهم اللأحطار الناتجة عن المقاربات البسيطة

حادية الجانب في التصدي لل
دإرهاب .فقد يضطر بعض طلابنا لاتخاذ القرارات الصعبة
داخل ان ريدس5
ف

الإرهاب في يوم من الأيام .لا سيما أن هذه الحرب صراع

طريللل يبقل الأجيال قاد

وأمانحن .الأأهر ييه  :فيجب علينا أن نكون جميعاً على اطلاع واسع وعلم

غزير» وأن نمعن التفكير لنكون عوناً لبلدنا في صنع القرار الصائب في هذا الزمن

الصعب .يجب عليئا جميعاً أن نؤكد التزامتا بذاك العهد الذي تتوارئه الأجيال وهو #صون
دستور الولايات المتحدة الأمريكية وحمايته وال
مدفا
وع ع
انه
جفي
هة جميع الأعداء». . .

المؤلّف
ٍِ

عمل رتشارد كلارك في هيئة مجلس الأمن القومي تحت قيادة ثلاثة رؤساء

للولايات المتحدة الأمريكية  كمايشهد بذلك سجلّه الحافل بخدمة متواصلة في مواقع

لبها
سصيلةاسة الاألمنقومي فيْ البيت الأبيض .كان حتى شهر آذار  /مارس من سنة
 3عضرا بارزاًفي هيئةكبارالمسؤولين التنفيذيين» فقدبدأحياتهالعملية في الحكومة
القدراليةسئ 1
ة 379محللالشوون الأسلحة التووية:والأمن الأوروبي في مكدب وقير

الدفاع .اثنمتقل إنلاىئب مساعد وزير الخارجية لاشلؤوانستخبارات في إدارة الرئيس
رونالد ريكان ..وفي إدارة الرئيس جورج بوشالأب عي مساعداً لوزير الخارجية للشؤون

العسكرية السياسية ثمعضواً في هيئة مجلس الأمن القومي التابع لوزارة الخارجية  .وغ
منصب المساعد الخاص للرئيس كلنتون ثماني سنوات .تسلّممهمّة المنسّق الوطني العام
للأمن ومكافحة الإ
عرها
هبدفي
يٌ

الرئيسيّن كلنتون وجورج دبليو بوش .وبين سنة

 1002وسنة  3002كان المستشار الخاص للرئيس لشؤون أمن المع
رلوما
ئتية
س
يثم
لمجلس حماية البنية التحتية الحساسة .وهو الآن رئيس مجلس إدارة شركة استشارية
أسمها ق
امنوممح عوطءج!] . 000
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التحالف الشماليى (في أفغانستان)

تكساس (ولاية) 9412 ,531 ,721 ,93

961 ,061 ,551 ,251 ,241

,943 ,692 :982 ,172 ,072 ,542 4

5

,512 ,991 ,291 ,191 671 27
7

,442 ,342 ,532 422,2 ,222

003,2 ,092 ,682 ,582 ,172 76
2

,123 ,023 013,2 ,803 ,303

963 ,053 ,243 ,733[ 4
بيتييج 961 :761
بيرز (راندى) 31١ 8032 ,521 ,)16

013 9

بيركّر (ساندي) ,951 721
أقاء 981 ,381 971 2612
,132 ,032 ,912 ,812 52
,572 ,472 ,372 262,2 45
653 ,492 ,392 ,092 ,682 4
61

061
,191
,042
6722

043

تل أبيب 27 ,07 ,82

353 ,:253 1

تحريك الكلب (عنوان فيلم

تمويل الإرهاب 352
تنت (جورج) 1912 231 ,55 24 ,71

سينمائي) 903 ,982 ,242 ,142

تدفق النفط 16
تدمير ثكنة مشاة البحرية فى

,442 0422 932,2 ,002 ,991 73
372,2 :72[ 6622 ,852 8422 5

١

,803 ,403 ,103 ,003 292,2

بيروت 56

بيجنك 862 ,141

بيرل (رتشارد)

التجيسس الصينى 851

تدمير الولايات المتحدة الأمريكية
182

6

653 3

تنزانيا 22
التنسيق 732

الترابى (حسن) 1812 :081 2012
981 ,881 7
تركى (الأمير) 962 ,88 :08
تركيا 161 672 ,57 9

تنظيم السيخ الهندي 872

التركيز على منطقة الخليج 16

تذكر 12

تروت (تانكوفوكس) 09

التهديد الإيرانى 263

تريتاك (جون) 39 ,58

التهديد الحقيقي ما زال قائماً 943

تنظيم الجهاد الإسلامى المصري
203 ,202 2

132/06
التهديد القادم من القاعدة 353

جزيرة مارتاز فايشيارد 242

تهديد وشيك 243

جونسون (ليندون) 342

الجزيرة النائية 46

التوجبه الرئاسي للأمن القومي 84
تورا بورا ١53 ,432

جسر بروكلين 963

الجيش الأحمر (السوقييتي) 9
ام 18 872 57
الجيش الألمانى 212
الجيش الأمريكي 643 19

توفير الراحة 552

الجسر الجوي 732

جسر روزقلت 25

توماهوك 542
توميسون (لاري) 023 752 ,43 712

تيرانا (عاصمة البانيا) 832 481

جفرسون 263

الجيش الجمهوري الإيرلندي 872
الجيش السودانى 681

جماعة أبو نضال !90

الحيشن السرى 38

جلال أباد 28

تيودور روزقلت 87

جماغة الإهوان التسلهقة

ترميدور 371 +271

الأصولية 08
الجماعة الإسلامية 892

الجيش المصر ى 781

جماعة أوم («]داهم) 802 ,702

الجيش الوطنى 553

ثروة بن لادن 942

تكنه مشاة البحرية ١63
التهت

الذي دفعناه

وسوف

ندفعه733 ...
الثورة الإيرانية 261 16,2 ,06

تيروس (ياتريك) 102

جماعة الجهاد الإسلامي المصرية
ْ

163

جماعة نينجا (2ز642 )010
الجمرة الخبيثة (جرثومة) ,902

جاكرتا 563 ,892
جامعة جورج واشنطن 871 ,371

853 ,942 2
الجمعيات الخيرية السعودية 543

جامعة جورجيا للتكنولوجيا !44

جمعية (حملة) أصحاب البنادق

جامعة هارقرد 133 ,9

جبال تشيين 63

الوطنية 723 ,631

الجمعية العامة للأمم المتحدة !37

جبل نبو بالأردن 572

الجمهوريون 723 ,013 ,662 :31

الجبهة الإسلامية الوطنية 081,2
981 ,8

جنسيات كاذية 443
جِنوا 103

الجدري 012

جنوب أسيا 031 ,97 ,)06

جدة 68

جنوب إفريقية 091 ,17 ,07

جرس الحرية 13

جنوب شارع القنال 04
الجهاد 872 :281 :181

جرسى (مدينة) 011 :901

جرميا (ديف) 45
الجريمة الليبية 01
الجريمة المنظمة 772 5512
الجزائر 733 ,081 ,98 ,18 ,43
جزر الأزور 68
جزيرة دييكو كارسيا 46

جزيرة لونك أآيلاند ,561 ,461 361,2
]87

الجيش الياباني 602
جيلبرت (ماركي) 25
جين 02
جيويل (رتشارد) 01

023 ,212 0

الجمعيات الخيرية (الإسلامية)

جامعة جورجتاون 9

الجيش العر اقى 743 ,99 ,69 ,78 5
الجيش الكولوق قتقبين752

حادثة طائرة يان أمريكان (رحلة)
(092 ,421 ,801 501 )301
حادثة ميونيخ 362

الحاكم ياتاكى 04
حالة الاتحاد 323

حددوا الهدف ونحن نجد طريقة
التنفيذ 242

الحديقة الجنوبية (للبيت الأبيض)

333 302

جورجيا (ولاية) 761 0612

جونسون (كلاي) 313

حادثة سقوط طائرة (خلانا871 )1

243

جورجتاون !96

جولياني (رودولف) 64

حادثة الخبّر دكاء 371 851

حاملة الطائرات أبراهام لنكولن

الجهاد الأمر يكى (كتاب) 082
جهاز (الأمن) الخدمة السرية ,422
9172 0
جو وايت (ماري) 8

الحاخام مثئير كاهانا 21١

44 14

حديقة الورود 14

الحرب الأفغانية 88 ,18 ,57
الحرب التي كادت تقم931 )6991( ,
الحرب الأهلية فى لبنان 353

الحرب الإيرانية العراقية 041

الحرب الباردة 932 ,42 ,12 71 ,11
أ:902 371 ,521 ,301 ,201 972 »6

633 ,533 ,503 5922 4

الفهرس
حرب نوش على العراق 142
الحرب

البيولوجية 922

حرب الخليج (الأولى) 57,2 922372
7

23لء 251ء 412 ,112 ,902
731

حرب سنة ( )3791بين العرب
وإسراشل 96

الحركات الإسلامية 633

حماقات يوم الجمعة 562

الحركة الثورية 271

حركة الجهاد الإسلامي المصرية

حماية الأمريكيين خارج البلاد 222
حماية الينية التحتية الحساسة
122 9

الحرمين الشريفدن 88 ,46

حماية البنية التحتية وأمن

782 4

ْ

حروب الوكالة 47

الحريات المدنية ,433 :033 ,823

حرب شاملة (على إيران) ١61,2 361

الحرب الصحيحة (والحرب
الخطأ) 713 ,603

حرب ضد العراق 063
الحرب العالميه الثانية ,39 66,2 ,)26

363 ,523 ,423 ,572 5891 3
الحرب العالمية على الإرهاب 533

العراق 133

533
حرية التعبير 082
حزب الله 141 ,041 ,901ء 451 341

الحرب العرافية الإيرانية ,76 »66

263 ,403 ,202 6

الحرب العربيه الإسرائيلية سنه

حملة الإبادة 281

حملة بوش

الانتخابية 643

حنيلي (شخص إندونيسي) 258

حزب الله السعودة 971 ,451 7

الحوت الأبيض 003

حزب الله هو الذي اسان في

في لبنان 163
 5الله هى الذي سبّب مقتل
حزب البعث 743

حرب عصسابات 953

الحزب الجمهوري ,242 :851 ,631
903

الحرب على الإرهاب 9222 :371 ,26

الحزب الديمقراطى 013 :631

(43 )3791

القاعدة) 502 ,302

حزب الله البحرينى 351

مئات الإسرائيليين 163

6

حماية السفارات (فكرة) 862 6622

الحوالة (نظام) 052 ,942

مصرع مئات من الأمريكيين

حرب العراق خطأ استراتيجي 943

المعلوماتية 603

حماية الوطن (والهجوم على

حرية الوصول 36

الحرب ضد الإرهاب 163 731

حرب

20

363 253,2 ,243 213,2 013 903

الحزب الشيوعي 743 8

563 4

حصن كونكدين 691

الحرب على العراق 533 :433

حظر الاغتيال 362

حرب فييتنام 903 ,092 ,342 .99

حق النقض الفيتو 062

حي كويئز 111
2ه أو مقا 053
خاتمى (الرئيس) 371

شائع السوعين > فيد العافل
السعودي

ظ

خالد شيخ محمد :071 ,311 :28

653 ,202 ,102 ,002 491,2 151

الحُبّر (في السعودية» مدينة) :351
3 061 89

8712 371 ,171

163 803 ,782 ,052 9

خدمه الأمن البريطانية 623 :423
الخرطوم 8812 781 ,681 3312 ,201

حرب مع إيران 951

حقوق

حرب هن الكراهية 753

حقوق المرأة 962

حرب النافقلات ١141. 251

حقول النفط 69 ,09 ,88

حربا على الإرهاب 45

حقول النفط الإيرانية 46

الحرس الجمهوريى ,99 ,79 ,69 ,59

حقول النفط السعودي(68 ,58 )4

خطأ استراتيجى 843
خطف طائرة أردنية سنة (981 )5891

حرس الحدود السعوديون 451

الحكومة الفدرالية 233

خطة يول ميل (الهاييتي) 4522

الحرس الوطني (السعودي) 78

حكومة كابول 903

]|

ْ

ذكاء 13 802ن643 ,

الحرس الشوري

(الإيراني) 0412

 .251 21اذل ]97

الإنسان 353 ,072

حآىدامز موركان 132

حكومة جاكرتا 892

9

[591 ,491 ,291 ,91

كسوقا كثيى من الأسنققا» يسيب
غزو العراق 843

خط أوهايى 13

003 982 ,372 ,952 ,652 51

حلف شمال الاطلسي (الناتو) 53
151 0ء 363 ,253

الخلافة 95

حلف وارسو 592

الخلايا السرية في أورويا 253

خفر السواحل !4

ل
#١ق
ى
عاح
ل
ف

200
خلايا القاعدة السرية 25

ديدرودت 563

خليج يرودهو 53
الخليج (منطقة) ١6 06 ,96 ,86 ,)26

رواليندي (مدينة) 87

ديك (حليل) 381

رواندا 832

ديل 33

روب (بل) 212

ديليندا سرى للغاية 552 :532
الديمقر اطية 063 6 ,633

روبن (حجيمي) 062

00 ,29 2لء 251 931 ,301 201
263 ,851 3

روبن (روبرت) (بوب) 352 ,631
روبنسون (جاك) 032

خوزسنان (إقليم) 76

الديمقراطية الإسلامية 753

خليفة (محمد جمال) !4 81وا

خيار (خيارات) آيزنهاور 361 ,.261
خيار شمشون 39

ديمقراطية عربية 933

رودمان
413

الدين 633

خيارات لمنع هزيمة العراق 76

دين (ديانا) 272

رودولف (إرك) 051
الروس (161؛ 743 ,772 0622

دييكو كارسيا (منجم) 46

رؤساء القبائل 28

خيالة الشرطة الملكية في كندا 523

الديمقراطصون !١

(وارن) ,333 ,133 023,2

روسيا اقل 072,2 962 ,252 281,2
داد ( )]6030مقاطعة 622

الذبابات المؤذية 101

داربي (جاك) 27

712
روف (كارل) 013 :903 :242

دام (كين) 54

الرأسمالية 633

داماتو (ألفونس) !]14

روما 552

رافيل (أرنولد إل97 ).

الدانمارك 481

الرياض 971,2 ,871 851,2 ,351 ,49 .39

رالستون (جو) 342 ,242

داونتك (زين) 813 ,803 ,703 ,451
دبي 251 1012ء 682

رامسفيلد (دونالد) ,24 ,62 ,42 712
ك4 35 25 4ك ,403 ,692 76
553 ,53[ ,543 ,923 4

الدروس المستعادة 672

راوندتري (بيقرلي) ,62 ,52 ,.!3
103 :032 ,001 7

درو (نلسون) 481

دعم إيران للإرهاب !35
ككل>ارك (رتشارد)
د
دلي (توم) 631
دوبنز (جم) 453

دوتش (جون) 061 ,551
الدوحة (قطر) 002

دورية قتال جوي 12
دول الخليج 101 ,19 ,09

دول الشرق الأوسط !03
الدول العربية 063 ,69 ,47 ,)96

دولفر (تشارلز) 143

الرأي الأول 323

الرآأي الثانى 033 ,323
رادس 612 ,84 74 8
رايس (سوزان) 732 ,532
و
فين (كوندي)  ,83 73اكى,75 ,
,592 ,492 ,392 ,292 ,192 0

503 ,403 ,203 ,103 ,003 6
رتشارد 53

رتشارد ييرل

063 953 ,853 5
ريتشلاند (مدينة) !53

ريدج (توحم) ,913 ,813 ,013 ,.621
423 ,123 0
ريكان (رونالد) 5 012اء و,26 06 ,5

,08 ,97 ,77 ,37 76,2 ,66 ,56 46
421 7ء,092 ,262 ,[981 ,521 ,
173 ,803 4
ربك 052 ,842

ريكورد (جفري) 943
ريتو (جانيت) 5

791 ,821 ,721

013 ,372 ,522 6
رينولدز (جيم) 4 ,641و]9

الرئيس لا يحب القراءة 113
م 67لروطءزج)

أمير الظلام 67

رئيس وزراء بريطانيا 511

الدولة الاتحادية 802

رجال البحرية تلا4فع922 )5

دوله إسلامية 753

زاخو (بلدة) 161

رجال الدين المتطرفين 633
رجال القبائل الأفغانية 87

دوله الخلافة !98

زايد (الشيخ) 09 :98
زيني (أنطوني) 162 :062

الدوله الرايعة 163

رحله (رقمها (42 52 ))39
رحلة رقمها (42 )9891

دوله ليختنشتاين 352

ساحر أوز 791

رسام(أحمد) 472 ,272

دوميئشي (بيت) 902

ساحة تايم 6172

الرعبء الرعب 73

دولة البهاما 352

السادات

(أنور) 651

الفهر س

30

سارين > غار الأعصاب سارين

السلطات البلجيكية 5١ا

شاه إيران اف ]25 241 911

سالينكر (ييير) 97 9612

سلطان (الأمير) !95

شبكة بن لادن 50ا

السامية7١ 

السلقادور 882 472

الشيكة سيرقين (ؤملارم082 )5

سان فرانسيسكو (١

سلوكومب (والت) 552

شبكة القاعدة المالية 352 ,052

سانتايانا 772

سليني (بن) 02

شتال (ليزلي) 212 742

سانشيز (إلييتش) 881

سميث (كيل) 532

الشرحدلة القطرية 002

سايبر 822

سنسناتي (مدينة) 0332133

شرحلة الكاييتول 72

سايمون (ستيقن» ستيف) 382 312
682 582,2 082 ,961 441 431 ,58

السواحل الباكستانية (ياكستان)

الشركة الكويتية !31

سبوتشا (بوب) 82

سيوك (السيد) 032
ستافورد (برايان) 632 /42 ,32 22,2

64

162 7522 ,442 3

الشرطة الكينية 832

السواحل اللبنانية 98١

الشرطة المصرية 202

السودان ١ ,201الء  0812اظاء 2812

شرحلة نيويورك 233 413,2 6722

ك#ل 78ل 98ل19 ,ل39 2912 ,

شرطة واشنطن 722

962 5122 4122 ,242 ,691 4

شرق إفريقية 782

ستون دقيقه (برنامج) 232 742

سودربرك (نانسى) 1١12 421ء 3312
ْ
]97

السرية المصرفية 631

سورية 863 ,609 ,4[ ,8[ 66,2 ,56

السرية النازية 423

السوقييت 802 772 57,2 )27 07 ,)06
 0اق 32لء  071اقل 78لء 012
12

(181م) 93

سوق الأوراق المالية زفي

شركة أريان 252

ستودمان (بل) !71

السعودية (المملكة العربية) 01
,98 ,88 ,78 ,58 082 ,36 ,65 4
041 ,101 ,79 ,69 ,29 ,19 0ء
951 751 651,2 ,551 451 35
0522 ,202 ,591 ,491 ,381 23
اك203,2 962,2 ,862 3522 2522 2
753 ,933 ,633 ,713 ,313 3
263 163,2 ,063 83

الشرق الأوسط 472 962 662 56 ,)06
70 9ل 51الء اذلء 3022 191 441
253 443,2 113,2 9822 26١

نيويورك) 64 )93

الشرقية 351

شركة الاتصالات أي تي أند تي

سومرز (لاري) 352

شركة أمريكا أت لابين (ا822 )08
223

سوير (ديان) 143 043

شركة (ثىلالا561 361 )1

سويسرا 412

شركة دلتا 42

سياسة الاغتيالات 264

شركة (/7610إ )8ريدر !!1

السعوديون 982 ,08 ,97 ,86 ,76 46
331 2ء 543 ,251

سيق (بلدة) 071

شركة طابا للاستثمارات 291

سيبيريا 251

شركة قريزون 93

اىلكويت 58
السفارة الأمريكية ف

سيكلر (رالف) 72 ,62 42,2 712

شركة كونوكو !!4

السفارة الصينية فى بلك الند 952

شركة نورث وست 671 9212

سكارليت أوهارا ]44

شارع (802 702 )84

شركة هاليبيرتون !!4

سكاوكروفت (برنت) ,99 ,58 ,48
281 ,911 611 ,801 ,701 68
392 3
سكوتلانديارد في بريطانيا 523
سلاح الجو 832

الشارع الخامس 802

شارع قرجينيا (601 )321

الشركة الوطنية الأفغانية للنقل
الجوي 252

شارع قرمونت !91

شركة يونايتد !92 ,42 ,12 912

شارع مال !|62 38

شرم الشيخ بمصر 341؛ !87

شارع وول ستريت 963 ,93

شرمان (لن) !3

السلاح النووي 312

شالالا ( دونا) 922 :612

شريدان (برايان) 292

سلافونيا الشرقية 42
سلامة (محمد) !!!

شاليكاةشقيلى

7

452

(جون)

)0

[:61

شلتون (هيو) 8ل 7412 ,39 24 ,45

62( 0622 ,452 ,6

202

في مواجهة

شمال العراق 543 1612

شمال نيوجيرسي 901
الشمراني (على عايض) !38
شمشون 9
شوارتزكويف (نورمان) )98 68,2
59 ,49 ,39 ,29 ,0
شوارع مقديشو 82

الشواطئ اللبنانية 66

صحيفة يو إس إي تودي (إ)2001
362
صدام حاول قتل بوش !41

صدام حسين ,46 652 ,55 ,012 9
,29 ,09 ,88 ,58 ,96 ,86 ,76 66
111 2012 101 ,99 ,79 ,69 55ء
141 0 9 231 811 3
043 ,933 83 7
412ء
3

شولتز (جورج) 333

2

343

شولتز (ريتشارد) 091

0

163

الشيخ عيد الرحمن المصري

الضرير 111؛ 202 591 ,971 211

جميع

الأعداء

6

05

2,347

,349

5

6422

2522

8622

,962

072,2

1722

,882

,692

403,2

9032

41ق,3

4

,943

0532

,153

253

,453

6

263

طائرات الأواكس 12
طائرات الشيح 09

صدام الحضارات (نظرية) 363

طائرات من غير طيار من طراز
(عغدلع692 ,982 682 :582 )2

صراع طائفي 66

الصرب

طالبان (حركة أفغانية) ,84 44 34
,042 ,691 ,591 ,981 7812 18,2 4

,952 ,281 ,181 ,901 ,82

طائرة إير باص الإيرانية !64

الشيشان (إقليم) ,281 ,181 :98
953 ,691 4
الشمعة 551 +351 ,79 ,69

صقوان (بلدة) 59

شيعه البحرين 351

صلاله (مدينة) 09 ,98

طائرة  008ىلا171 961 1

شيعه العراق 46

الصليبيون الحدد 413

طائرة (شركة) يونايتد (33,2 )39

982 ,1

طائرة يان أمريكان (,56 :01 )301

561 541 031 ,821 621 5

شدكاكو 381ء 923 ,702

صندوق

شيلزتكر (جيمس) 43
شيسكي (إرك) 543

صواريخ الياتريوت 39 ,47 27

طائرة فاليوجت 571

الصواريخ البالستية السوقييتية

الطائرة ( )58الهك“ا كال 53

يفاد (مايكلء مايك) 2212 :31

963 :882 782 ,352:062 191 3
الشيوعية (الشيوعيون) 633,2 :523

يأندورا 362

75

طائرة المدك

592 0

صواريخ جافلين البريطانية 77

طائفة ([©5 ]0نام853 ))0

صواريخ سكود (العراقية) ,49 372

الطريق (991 )321

112

353

شيئا كبيرا وفأماً 043

الطفل الثري الأبله 113

صواريخ كرون 5422 :342 :242 :711

453 382 :162 :952 :752 6
الصومال 321,2 ,121 ,021 ,911 ,82

صاروخ أيوللى !76

صاروخ (صواريخ) ستنكر(ن)
761 ,08 87 ,77 6ء 102 +861
الصايع (هاني) 6

751

صحراء إسرائيل 27

صحراء نيفقادا 821
صحيفة برنامج إكسل 972

4

,342 ,491 ,291 191,2 971

453 ,643 ,092 ,882 75
صون

دستور

633
صحيفة وأاشنطن يوست 84؛ 2412

2

443 ,343 ,123

361 159 32
طوارئ (233 )119
طوكيو 412 ,602 ,502 ,92

طوني 601

الولايات المتحدة

073

الظهرانت 09

صيد الديك الرومي 49
نيصلا 254 ,73

الظواهري (أيمن) 253 ,202 ,481

١

العالم الإسلامي 1622 19,2 06 ,95

صحيفة ذا نيويوركر 682

صحيفة نيويورك تايمز 1522 :332

2151 140 ,83 ,67 ,64 3 00

الضاحية 56

363 ,843 ,733 4

ضادلإرهاب 463

عالم ديزني 13

الضرية السريعة 09

العالم العربى 063 :811

ضربة مياشرة وعنيفة 532

عيد الله لاسر (ولي العهد) 951

الفهر س
عبد الباسط  -يوسف (رمرزي)

العميل الخاص المسؤول 0١١

عبد الرحمن (عمر) » الشيخ عبد

رصانع (]١27 )81

الرحمن المصري الضرير

العنصرية7١! 

303
كلبارد (روبرت) 902 ,891

كلوستر (مدينة) :60
كنكريتش (نيوت) 241

عجاج (أحمد) ١ال|١22

عتاذوفا واحدأ 802

كوتباوم (جوش) 562

عدم التنازل (سياسة) 82١

عهد الإعمار 802

كودو 371
كور (آل) قال 24ل 64ل 06 741ل

عدن (باليمن) 6

782

العراق ١١90ل 911229225

عودة الرعب

(3991 501 )6991

152 122 091 ,471 6

العولمة 263

ذكق 4ك 3 86 95 65ل 4ق كقل

عياض (نضال) !!١

كوردون (جون) 013 8032 ,991

 ,04 7فى 4 ,39ف كفى 8 ,79و,

عيديد (فرح) 221 ,021 021ء 3212

كورليك (جيمي) 912

الل كلل 6للء 9لللء 33ل 04ل
اخلء ,552 312 112 ,261 951
 ,482 622 95إ,792 ,292 ,92
313,2 ,213 1132 ,903 ,403 90

752 ,342 ,291

4

كيس (بوب) 48

غاز الأعصاب سارين 602,2 ,92

7

802

,833 733,2 ,433 ,813 7132 53

الغرب 542

44 343 ,243 143 ,043ق

الغرياء 812

9

,263 ,63[ ,253 ,843 643,2 54
863 46
العراقيون المنفيون 23١

كول (حميد) 542
كيلبارد (روبرت) 31
كيلمان (بارتسون) 262

غرفة الحالة 15 :»34 ,33 82 ,72 71,2

6

كيلب (ليزلي) 16

7!1ء43 ,الء 341ء ,602 ,361

3412

القاتيكان 652
الفاشيه 463

فتوى بإعلان الحرب 042
الفتى الطيب الصديق 182

العرب 79,2 ,88 ,28 ,8| ,08 47 96

غزو أمريكا 413
غزو إيران 361

فدرالية أمن المطارات 94

العرب (الأفغانيون) الأفغان 88,2

الغزو السوفييتى لأفغانستان 06

فرانك 602 ,03

281 23ء 363 :132
18 2

26 6١

١

فرجينيا الشمالية 482

عرب الأهواز 69

غزو العراق للكويت 903 ,112 »101

ثرجينيا الغربية (ولاية) 42

العرب المقيمون في أمريكا 631

غزو (الولايات المتحدة) للعراق

فرجينيا (ولاية) (8912 ,551 ,34 ,2

عزيز (طارق) 412

عصبة الدفاع اليهودية !!2
عصر الإرهاب المقدس 582

العصابات النقانقية 012

043 ,833 ,713 0

غسيل (المال) الأموال ,252 631
358 ,254 3

الغطرسة 843

482 ,232 ,522 0
فرد (72 ,52 )]:06

فرسان الشرطة الملكية الكندية
412

قرقيل (إليزابيث) !3

العم سام 992
عمان 101 ,09 ,47 .36

كاردنر (جي) 743

فرق /78ا!84 5

العمل الجماعي ١5

كارفي 32 9

فرق استعادة الأدلة 632

عملاء روسيا والصين 523

كارى 33

الفرقة المجوقلة (631 )28

عملاء السوقييت 521

كالوتشي (بوب) 001 99 ,89 ,79

فرقة المشاة الثالئة 29

عملية أناكوندا 253

كبسن (جون) 45

فرنسا (الفرنسيون) ,033 ,03[ ,1

عملية سان جوان 94

كرنادا !42
كرين (برنتا) 04
كرينوود (توم) 82 622 322 ,22

فري (سكوت) 382

عملية ميونيخ 162

كلاسبي (إبريل) 45

فريد 52

عملية صمول 86

العملية اللامعة 442

361 4

فري يرس (!

304

فريزنو (مدينة) 971
فريزون 64 04

في مواجهة جميع الأعداء 4١

قانون أمن الوطن 123

فيث (دوك) 343

القانون الدولى !09 ,54

فريق إدارة الازمات 92

فيرفاكس (مدينة) 891

فريق إنقان الرهائن !57

فبلادلفيا ١512 113

فريق دعم الطوارئ الخارجية

فيلق الأجانب !04

قانون الوطنية 463 ,033 923,2

فيورث (ليون) 361 ,061

القاهرة 563 ,98

فربق سوات (712 )78/1/5

فييتنام 813 :321 ,)66

قبل  !1سيتمير وبعده 192

فريق سيل تيم (“ )6أ82 5

فبينا 481 :381

(15غ]) 732

0

قدامى المحاربين العرب (في

الحرب الأفغانيه) 081 :331

فريق مكافحة الإرهاب 94

فريق  ١/551للطوارئْ النووية 82

قاذفو القنابل المجانين 062

فريه (لويس) 051 941 ,631 ,23ء

القاعدة (حركة) (تنظيم) (شبكة)

5

,772 3722 851,2 7512 6512

853 :282 15

فست (جيسون) 231
فسي (جون) 333

فصل البعثيين 743
الفصل العنصري !7

الفضل (جمال) 4واء؛ 591

فضيحة إيران كونترا !0
فضيحة مونيكا 542 142,2 :932

فعل شىء كبير وهام 933
الفليين وق الل 92ل 171 0714 331
7

[18اء 992 ,491

الفلسطينيون 041 :»313

فلوتس 22
فلوريدا 213 ,192 :36 :03 :.71

فلين (أيرش) 461؛ 661
فلين (كاتال) !54

فندق راديسون (في عمان) 562
512

قاديع مقاقسة القسيل العتسبرى

0
,44
65
3
3
5
2
وت
54
6
27
3
0
8
4
4
8

إلء 6لء 13,2
,94 ,84 ,74
,88 ,18 ,97
42ء .521
971 ,771
981 781
,232 ,302
,042 ,932
,742 ,642
,262 ,162
,472 ,372
,582 ,482
[,292 ,92
,003 ,992
,803 ,503
,523 ,713
443,2 ,343

,34 ,73 ,43 23
55,2 45,2 35,2 ,25
211ء 9112 ,311
171 071 ,931ء
481 3812 ,181ء
59 ,491لء 102,2
,532 4322 3322
,442 242 142
4522 152,2 942,2
172 0722 ,662
,82[ 872,2 ,572
,982 ,882 682,2
6922 492,2 ,392
3032 ,203 ,103
313 ,213 ,903
733,2 ,633 ,923
,943 ,843 ,543

القذافى 681

القرآن 28
القرار (التوجيهي) رقم (»821 )93
841
القرار رقم (842 )0100]9( )36
القرار الركاسى () 022 :912

القرار (الركاسبي) رقم ) 222 ,022

القرار (الرائسي) (912 )2-007
122
القرار الرئاسي رقم (0( )26ارام)
شركة حنرال موتورز |ا)©)6062
5

422 ,322

قرضاي (حميد) 453
قرطاحة 552

القرية الأولميية 441
قصر الضيدافة 98

القصر الملكى 68
القاعدة 763

0

,753 ,653 ,453 ,353 ,153

القضاء على القاعدة 943

8

863 7632 ,563 ,463 163,2

قضية إيران كونترا 33

فندق ماريوت فجياكرتا 992

قاعدة أفت 24

قضية خوسيه باديلا 033 ,923

فنزل (مايك) 25 832 632 32 91

قاعدة إلينكتون 03

قضية عادلة 552

فهد (العاهل السعودي) 88 68

قاعدة أندروز (الجوية) 87 44 ,34 03

قضية ون هو لي 772
قطار الشرق السريع 062

591 511 10ء 853
فورت برآأك !!9

قاعدة باركسديل الجوية في ولاية
لويزيانا 63 132 032

قطر 202 102 :002 :101 ,36

شورت ديتريتش 212

قاعدة تايندال ((/1]21)0آ) 03

قم الإيرانية (مدينة) 351

فُورث (ليون) !64

القاعدة الخطر الأكير 172

قم المراقبة 472

فورد (جيرالد) 313 7012

قاعدة لانكلي 03 12

قمة حلف الناتو في لندن 001

الفهرس
القمة الدولية عن الإرهاب !34

كاناس (رتشارد) 801 701

قمة مجموعة السبعة في جنوا 103

كاناقان (مايك) 15 ,05 ,94

قنابل نوويه 75

كانتر (آرنولد) 16

أورض
القنيلة الذكية ج

37

قندهار 153 053,2 ,:482 ,862 :28

2,242

41

9

كانسي (مير أمل) 791 ,971 601,2ء
002 ,991 8

245

246

2

2063

3

3058

2290

673 ,843 ,833 3

كلنتون (قارثا نهماً) 113

قوات التحالف الشمالي 55 ,84 44

كتلر (لويد) !09

كلنتون (هلاري) 392

قوات سيتناز الخاصة 57

الكنيبة (29 )42

كليفلاند 522

القوات المشتركة للمهمات

الكنيية (!69 )55

كليلاند (ماكس) 013 ,903

كراتشي 563

كلية كينكز بلندن 39

قوانين أتلانتا 941

كراو (ويليام) 333

كلية الصليب المقدس 14

قوة (قوات) دلتا 882 ,191 ,121 ,82

كرتز (يول) 14 ,04 ,93 ,92 ,42 ,61

الخاصة بالإرهاب 282

القوة العظمى 843

963 ,782 872,2 652 ,15 6

قوة القدس (الإيرانية) ,451 041,2

971 7
القيادة الوسطى 7822 361 ,511 ,:68
832
القيصر الأمريكى لمكافحة

الإرهاب 0

0

كرسي (روجر) ,62 42 32 312122

كلية فليتشر !09

كلية وست يوينت 882
كنتكى 13

,84 ,74 642 14 ,63 ,03 ,92 8

كندا و6 4

221 ,75 4ء 321ء 382,2 082 :872

كندليزا 81

7822 682,2

4

0

,306

700

369

751ء 381ء 382

الكنديون 472

كنساس (ولايه) 791

الكرملين 47

كنكّستون (روبرت) 36

قيصر مكافحة الإرهاب 322 ,812

الكروات 82

الكنيسة 872

قيصر مكافحة المخدرات 322 :912

كروكر (رايان) !41 311

كوريا 882

كريستوفر (وارن) 061 :121 511

كوريا الشمالية 653 6432 ,)251 922

كاب (م67 )22

الكشف عن تنظيم القاعدة 771

كوسوقو 453 ,452

كابول 453 :153 +781 28 ,8[ ,57

كشمير 542

كوفي أنان 62

الكاييتول (مبنى) »271 :64 :72 ,62

كفاحي (كتاب) لهتلر 792

كولورادو (ولاية) 63

كلارك (دك) رتشارد ,13 ,03 ,32

كولومبيا (مقاطعة) 272 ,752 34

123 6
كاتو الأكير 552

2

كارتر 313 262

011 9ء 541 ,411ء 0912 :,481 ,381

,29 ,19 :57 ,64 ,24 ,43 ,33

كارتل (كالى) 742

5

كارد (آندي) 913

173 ,:8

,792 882,2 ,762 ,562 ,032

كارفي (جين) 55
كارلوس !88

كلنتون (بل) 042 33 ,22 ,81 ,01

كارولاينا الشمالية (ولاية) !5

كازاخستان 241

كوندي كندليزارايس 32 ,61

الكونكرس 2212 7012 ,07 :,65 ,93

3

كلاين (جاك) 82
5

الكوماندوس 642

43

311 ,501ء 611ء 81اء 91لء 021

3

8 241 631,2 5312ذالء 17ء
571ء,

,012 302,2

ير
ب"2

221

224

472,2 8622 662,2 ,252 442 34
323 2321 :320 3
50 "53
033 7
كوهين (بل) 062 :042 ,922

4

6
46

الكويت  76 36قق  38دمل 83 .68

1

122

)2

.,134

41

كالستروم (جيم) !46

3

4

,9

»62

كاليفورنيا (ولاية) 233 ,703 ,941 ,64

5

»)7َ3

08

,0

31 101 ,79 ,69 ,59 ,49 29 ,0اء

كامب ديقيد 982

2191

00

223

.|41

112

كامل (فاتع) 38

204

290
ثم

0

0

كافري (باري ماك) 4 ,29و59 ,9

51لء
345

13ل

45إ.

.0581

306
“لي (ديقيد) 2113

ليبيا 68 101 501ا؛ 651 4:03 ,002

مبنى إدغار هوف !74

كيب كود (2

ليبرمان (إيقلين) !56

مبنى بلير هاوس 812 ,512
مبنى الينتاكون 25

كير (دك) »4؛

لبيرمان (جو) 0

121

كيرك (الكابتن) 01

لييريا١9 

مبنى ترانس أمريكا 13

كيري (راندي) 961

ليزودني (بليتزر) 01١

متزل (جمي) 131

كيريات 07

ليس من شك في ذلك 831

متشكن 03

كيريك (دون) 212

ليك (طوني) 51 4112 8012 501ل“

المتحلوعون العرب 28 ,18 08,2 ,87

كيسي (بل) 47

6ل 71ل قال 911ل 821 721 021

المتطرفون (الإسلاميون) 733 7722

كيف تصنع قنبلة 0١١

 331 031 9انذاء 96 261 061ل

متمردو الكونترا 701

كيميت (بوب) 48

381 9ء 302 ,802 681

المتنمّر الأوحد 843

كينيا 832 532/2 ,92 ,22
لا تقلل من شأن عدوك 963

...
تين
اة ب
مصل
ججد
هتو
لا

34

لياعرف كاب (م )©0شيئاً عنذلك
77
اللاتسامح 953

ليمان (رن) !29

المجاهدون 481 772

لين (070ا )9.1/الرئيس 83

المجاهدون (الأفغان) 87

ليند (جون) 923

المجاهدون الجزائريون 472

ليندزي (لاري) 452

مجرمو حرب 82
مجلس الأمن الدولى 252 681

ماالذي فعله جورج بوش إثر

شهعلتى لاهن قوفي 8012 7

أحداث ١١ أيلول 213

اللاجئون الأفغان !78

ماتالين (ماري) 83

لاس فيكاس 863

ماربورك 612 ,12

لانك (يات) 443

مارش (توم) 122 ,022

لانكلي 12

ماركيز (كابرييل كارسيا) ١113
ماريلاند (ولاية) 702
ماك كاو (جون) 313

لايدينك (بين) 872
لبنان 701 »501 ,97 ,66 ,56 ,46ء 3212

353 261,2 ,041 9

ماك كافرى (باري) 912

0ل 4و003 592 2

مجلس الحريات المدنية والأمن
823

مجلس الشورى ١63
مجلس الوزراء الإسرائيلى 37 17

المجلس الوزاري المضغر 312

المجلس الوطني لسلامة النقل
6لا 861 ,461

لتوي (إيقري) 17

ماك كين (جون) !41

مجلة (682 ))00

لجنة أونسكوم 391

ماكارثى 523

لجنة كبار المسؤولين 303 :222

ماكفارلين (بد) 15

مجلة قليج فويس 231
مجلة ويكلي ستاندرد 091

لدربرغ (جوشوا) 333

ماكولي (بيت) 25 14

مجموعة () )-05الأمنية 81

اللغة العربية 253

المال والقرآن28

المجموعة العسكرية السياسية

لندن 311 ,001 ,46

ماليزيا 992

لور (ديبورا) 71

مانهاتن 211 ,34 ,24 ,14 04 1

لوس انجلس 572 ,632

881 23ء 413 ,802 ,702 ,302

المشتركة 96

المجموعة المصغرة 061

المحارب المتأهب 12

لوكار (ديك) 902

مانيلا 921

محاربة تمويل الإرهاب 352

لوكلين (جون ماك) 792 44

ماهر (جون) 852

المحافظون الجدد 343

لوكربي !56 5212 ,421

مايرز (دك) 44 ,03 ,62 :12 81

المحدثون العمانيون 753

ليون يفرنسا 871

مايك 191 ,05 ,32

المحرقة 792

مبارك (حسنى) 7812 681 181 ,98
202

محطات الجمارك 562

لوي (جم) 43 :33

ليبي (سكوتر) 83

محطة افتراضية 591

367

الفهردس
محطة (232 74 )©58
محطة 0ل١113 )©-485

011 801 ,601 3ء 211ء 311ء 621
13 9لء 63 ,331 ,231لء 961
7

محطة ( )©0100الفضائية ,09 ,62 ,22

811 9ء 502

0

محط مترو الأنفاق في طوكيو !63

3002320002

مصنم الشفاء (الكيماوي) ,442

542

463 ,343 ,333 ,903 ,792

مركز تخفيف الخطر النووي 53
مركز التنسيق (572 )/12

مضيق  5طارق 3851

المركز الثقافي الإسلامي في

مضيق هرمز 251

المحيط اليادى 0312 ,921 ,27 0

102 00
4921 971 6
المحيط الهندي !25 462 26

مصفوفة التهديد 72

مضلل فى أسوأ الحالات 043

|

المحيط الأطلسى 232 ,9[ :68 ,87

591 ,491 ,981 ,081 ,871ء

المسوف

السرهة 93:

ميلانو 3ل 581
مركز ركفلر 702

مطار ريكان الوطني 75
مطار سان فرانسيسكو !49

مركز عمليات الطوارئ (©)0565

مطار كندي (جون) (الدولي) 011,2
1ل 661 5612 ,461 3612 211
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المخابرات السوقييتية (87 )0©86
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مسودة غسر نهافية 912
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المشكلة الإسرائيلية  الفلسطينية
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مديرية المخابرات الياكستانية 042

0

111 901 ,69 ,19 ,98 ,18ء
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سعودبي 751 ,551 ,451
مغنية (عماد) 202
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مفتشو الأمم المتحدة ١63

الملك الأردنى 272

المقاتلون العرب في البوسنة !38
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منتا (نورمان) 54 :02 912

ميناء نورفولك 34
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المنحدر الشمالى 53
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المنشقون اللسسوييية ]20
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الفلسطينية 901
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منظمه الوحدة الإفريقية 681

مكافحة الإرهاب وحماية الوطن

منظومة الاتصال الوطنى 93
منع حدوث اعتداء آخر 72

مكافحة الإرهاب وحماية الوطن
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نايف (الأمنير) 651 5512
نيراسكا (ولاية) 24

نتف المعلومات 842
تددن 211
نظام أيارثيد 07
النظام الإيرانى 76

النظام السعودئ 861
نظام الشاه فى إيران 063

النظام المصرفي الإسلامى 942

مكافحة تمويل المجرمين 742

موزامييق 47

النظرية الجديدة للقضية 842

مكافحة غسيل الأموال 452

مناسسة الأركن العقيسة 5و83 1

النفط 933 ,951 ,58 ,38 ,76 ,)56

مكافحة المخدرات 772

مؤسسة كارنيجى 143

النفط الإيراني (الخام) !14 :76

المكتب الاتحادي 202

موسكو 5 0ن 14 28 97ا
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اليمن الجنوبي 85
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اليوم ليس يوم جمعة يا كوفر 562
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