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  وظائف خفیة للحرب على اإلرھاب: حرب بال نھایة

  يجيةاالمارات للدراسات والبحوث االستراتمركز : عرض

  

  ديفيد كين: المؤلف 

معين اإلمام: ترجمة 

بيانات النشر

العبيكان للنشر: الرياض

)٢٠٠٨(الطبعة األولى 

٤٧٧: عدد الصفحات

احتل موضوع اإلرهاب وكيفية مواجهته اهتمام العالم بأسره منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر وما تالها  

، والتي أثارت بدورها جدالً "الحرب الدولية على اإلرهاب"عرف بـ من قيام الواليات المتحدة وحلفائها بشن ما

كبيراً حول مدى شرعيتها، واألهداف الحقيقية التي تقف وراءها، وجدوى التكتيكات المستخدمة فيها، واآلثار 

فيد كين وفي هذا السياق تأتي أهمية هذا الكتاب الذي ينتقد فيه مؤلفه دي. أو النتائج التي يمكن أن تسفر عنها

  .األسس التي بنيت عليها هذه الحرب، والتكتيكات المستخدمة فيها، محاوالً توضيح األهداف الخفية لها

  

، والتي شملت استخدام القوة العسكرية "الحرب على اإلرهاب"ويرى الكاتب أن التكتيكات المستخدمة في 

لجماعات المقاومة، واستخدام أساليب  المباشرة، خصوصاً ضد أفغانستان والعراق، وعمليات القمع العنيفة

التعذيب على نطاق واسع في العراق وأفغانستان وكوبا وبلدان أخرى، والتجاهل المتعمد لمفهوم حكم 

؛ حيث أدت هذه التكتيكات إلى زيادة مشاعر أفرزت نتائج عكسية تماماً لألهداف المتوخاة منهاإلخ، ..القانون

  ".حرباً على اإلسالم"نظروا إلى هذه الحرب باعتبارها سلمين الذين السخط والكراهية لدى كثير من الم

  

وانتقد كين المقاربة التي تعتمدها الواليات المتحدة في التعامل مع اإلرهاب، والتي تقوم على افتراض أن 

 ٢٠٠٣مايو /اإلرهابيين هم مجموعة متميزة من األفراد األشرار الذين يمكن عزلهم وإبادتهم، قدر في أيار
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بأكثر من ثمانية عشر ألفاً ينتشرون في تسعين بلداً، ومن المستحيل قتلهم أو اعتقالهم جميعاً، وحتى إذا حدث 

  .سيحل محل هؤالء أشخاص آخرين يأخذون مكانهمذلك، فإن هذا لن يؤدي إلى القضاء على اإلرهابيين ألنه 

  

عالن الحرب على العراق باعتبارها جزءا من كما انتقد الكاتب بشدة المزاعم التي تم االستناد إليها في إ

، فقد زعمت إدارة بوش أن العراق يدعم اإلرهاب، وأن أسلحة الدمار الشامل التي "الحرب على اإلرهاب"

يملكها صدام حسين تمثل تهديداً داهماً، وأن هذه الحرب ستجعل العالم أكثر أمناً في أعقاب الحادي عشر من 

عدم وجود دليل دامغ يثبت وجود : ذا التفكير يعاني من أخطاء وعيوب خطيرة، منهاهسبتمبر، مشيراً إلى أن 

سبتمبر، وهذا األمر اعترف به رئيس الوزراء  ١١، ناهيك عن هجمات "القاعدة"صلة بين صدام حسين و

 أمام البرلمان، كما اعترف به بوش نفسه في نهاية المطاف ٢١/١/٢٠٠٣البريطاني السابق توني بلير يوم 

ومن هذه األخطاء أيضاً أن العراق لم يكن  ".سبتمبر ١١لم يكن لدينا دليل يثبت تورط صدام في أحداث ": قائالً

لديه أسلحة الدمار الشامل التي زعمتها إدارة بوش، كما أن نظام التفتيش على األسلحة كان يعمل بشكل جيد 

، وبدالً من أن تحد هذه في هذا الشأن كانت مزورةكثيراً من األدلة التي قدمت ولم يثبت ذلك، وتبين كذلك أن 

  .الحرب من انتشار أسلحة الدمار الشامل، فإنها على العكس زادت من حدتها ووتيرتها

  

حيث زاد من ويرى كين أن الهجوم على العراق حقق نتائج عكسية تماماً فيما يتعلق بمحاربة اإلرهاب؛ 

ميين المتشددين، وجعل من العراق جبهة استقطاب أساسية مشاعر الغضب التي تشجع اإلرهاب بين اإلسال

، تماماً كما كانت أفغانستان خالل سنوات الجهاد ضد لإلرهابيين والمتطرفين من كل أنحاء العالم اإلسالمي

" القاعدة"قوات االحتالل السوفيتي، كما أعاقت هذه الحرب جهود محاربة بن الدن، وعززت من شعبية تنظيم 

لنسبة للمسلمين، وبدالً من أن يخلق هذا الهجوم عالماً أكثر أماناً، زادت وتيرة الهجمات اإلرهابية وجاذبيته با

التي استهدفت كثيراً من دول العالم مثل إسبانيا والسعودية وباكستان والمغرب وروسيا وتركيا وبريطانيا 

ال معنى الستخدام : "اته، قائالًواعتبر كين أن الهجوم على العراق هو إرهاب بحد ذ. وإندونيسيا وغيرها

".اإلرهاب للقضاء على اإلرهاب

تخدمته إدارة بوش في إطار حربها على اإلرهاب، معتبراً أنه الذي اس" الضربات االستباقية"وانتقد الكاتب مبدأ 

يمثل سابقة خطيرة في العالقات الدولية؛ فقد تقوم حكومة من الحكومات بشن حرب استباقية على دولة أخرى 

هل تملك دولة مثل إيران أو : بدعوى أنها تمثل تهديداً لها بينما يكون لديها دوافع أخرى، وتساءل الكاتب

إن هذا األمر لن تقبل !.. الشمالية حق مهاجمة الواليات المتحدة الستباق هجوم واشنطن المحتمل عليها؟كوريا 

به واشنطن التي تعطي نفسها الحق في التدخل في شؤون اآلخرين، وترفض أي اقتراح يشير إلى حق اآلخرين 

  .باعتباره من المحرمات في التدخل في شؤون الواليات المتحدة أو غيرها من البلدان بأسلوب مشابه

  

كما انتقد كين انتهاكات المحققين وتجاوزاتهم وعمليات التعذيب التي كانت تتم على نطاق واسع في أفغانستان 

من أولئك الذين حرموا من حريتهم في % ٩٠و ٧٠والعراق وجوانتانامو بكوبا، مشيراً إلى أن ما يتراوح بين 
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التي ارتكبت بحق المعتقلين في الدول الثالث، والسيما في أبو غريب " عالفظائ"العراق قد اعتقلوا خطًأ، وأن 

وشجعت عدداً كبيراً من الشباب الذين بالعراق، أججت الغضب في العديد من البالد اإلسالمية والعربية، 

  .شعروا باإلهانة على االنضمام لصفوف الجهاديين

انب، واالنتهاكات التي حدثت في جوانتانامو وأبو غريب أحادي الج" الضربات االستباقية"ويرى الكاتب أن مبدأ 

وغيرهما، يعكسان العقيدة التي تزعم أن حقوق اإلنسان يجب أال تُضمن إال ألولئك المنضوين تحت مظلة 

 -القانون، بينما يظل الحق في تقرير من يستحق التمتع بالحقوق ومن ال يستحق من اختصاص كيان يقبع جزئياً

وإلى أن يتم التوصل إلى إجراءات متفق عليها للتدخل في السيادة الوطنية للدول األخرى، . ونخارج حكم القان

  ".التدخل اإلنساني"فإن السمة العشوائية ستظل هي الحاكمة لسلوك الفعل االستباقي وحتى 

  

ا ال تعالج ويؤكد كين أن محاولة استئصال اإلرهاب والقضاء على اإلرهابيين بالقوة المادية لن تنجح؛ ألنه

جذور المشكلة وأسبابها الحقيقة، بل على العكس تزيد من حدتها، فالعمليات الجائرة والتعسفية التي يتم توظيفها 

، كما تؤدي سوى إلى صب مزيد من الزيت على نار العنففي مجال مكافحة اإلرهاب أو محاربة التمرد ال 

دد الموارد وتشتت االنتباه عن المقاربات األخرى أن أي مقاربة عسكرية لمشكلة اإلرهاب من شأنها أن تب

  .األكثر نجاعة في التصدي لإلرهاب

وبالرغم من أن األعمال العسكرية واألساليب التعسفية التي يتم اتباعها في مجال مكافحة اإلرهاب قد ثبتت نتائجها 

اتب إلى اقتناع مسؤولي هذه الدول العكسية بشكل واضح؛ فإن الدول المعنية مازالت متشبثة بها، وهو ما يرجعه الك

بيعت إلى ناخبي " الحرب على اإلرهاب"بشكل تام بصواب موقفهم القائم على أسس زائفة وركائز هشة، مشيراً إلى أن 

هذه الدول، والسيما في الواليات المتحدة، من خالل األساليب الدعائية ذاتها التي تستخدم لبيع المنتجات االستهالكية؛ 

ي مواجهة اإلرهاب يثبت صحة ادعاءات هذه الدول، أما الفشل فيثبت الحاجة إلى مزيد من الجهود لمواجهة فالنجاح ف

  !.وبهذا المنطق فإن هذه الحرب ال نهاية لهااإلرهاب في المستقبل، 

د إلى ورغم ذلك يقترح كين مجموعة من البدائل التي يمكن استخدامها في مواجهة ظاهرة اإلرهاب غير تلك التي تستن

؛ فتقديم المعونات التنموية يمكن أن العمل على تحقيق التنمية في األماكن المضطربةمنطق القوة والعنف، ومن ذلك 

يساعد، بحسب رأيه، في بناء وتحسين الخدمات في الدول المعنية، وهو ما قد يساهم بدوره في تقليص الفرص أمام 

مليار  ١٦شيراً إلى أن قيمة المعونات الخارجية األمريكية لم تتجاوز ، مالجماعات اإلرهابية لتجنيد مزيد من العمالء

  .٢٠٠٥دوالر، أي أقل من عشر المبلغ الذي أنفقته واشنطن على الحرب في العراق حتى يناير 

، والتي انتهكت في ظلها "الحرب على اإلرهاب"وبشكل عام، يقدم هذا الكتاب رؤية موضوعية وجادة لما بات يعرف بـ

د من األعراف والقوانين الدولية، وانتهكت باسمها سيادة كثير من الدول الضعيفة، واستغلتها على نحو سيء جداً العدي

وتوضح األفكار والحقائق الواردة في هذا الكتاب جانباً من . القوى اإلقليمية والدولية الساعية إلى بسط نفوذها وهيمنتها

  .ليه من كوارث أسهمت في جعل العالم أقل أمناً واستقراراًبعض األهداف الخفية لهذه الحرب، وما أدت إ


