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أفغانستان

هل انقلب قرضاي على أسياده؟
سلوم
شهيرة ّ

إلى ذلك ،نقل التلفزيون الرسمي اإليراني
عن وزي��ر االستخبارات ،حيدر مصلحي،
ق��ول��ه إن األم�ي��رك�ي�ين ال�ث�لاث��ة املحتجزين
في طهران منذ دخولهم ّ غير الشرعي إلى
إيران في تموز املاضي ،اتهموا بالتجسس
مل�ص�ل�ح��ة وك ��ال ��ة االس �ت �خ �ب��ارات املركزية
األميركية ،وسيخضعون للمحاكمة.
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز ،األخبار)

الرئيس األف�غ��ان��ي حميد ق��رض��اي ُيعلن
بلغة اآلردو أن واشنطن تعرقل السالم
في بالده ،ويحذر من تحويل التمرد إلى
مقاومة ،ويقول إن��ه الوحيد القادر على
الوقوف في وجه أميركا .األخيرة تؤجل
موعد استضافته ،فيدعو الغريم اإليراني
م�ح�م��ود أح �م��دي ن �ج��اد ن �ك��اي��ة .تتحدث
ت �ق��اري��ر أم�ي��رك�ي��ة ع��ن ج�ن��ون��ه وتعاطيه
املخدرات .حرب تصريحات مستعرة بني
ال �ط��رف�ين ،رغ��م ال�ل�غ��ة امل�ن�م�ق��ة لواشنطن
ً
إبقاء على شعرة معاوية .الزيارة املرتقبة
لقرضاي إلى ّالبيت األبيض في  12أيار
املقبل على ك��ف عفريت .وحليف األمس
ّ
يكشر عن أنيابه لالنقالب على أسياده.
ه��ذه ه��ي ال�ح��ال ب�ين واشنطن والرئيس
األف�غ��ان��ي ،ف��إم��ا أن ت�ك��ون سحابة صيف
ُع ��اب ��رة ت �ن �ت �ه��ي ب ��رض ��وخ واش �ن �ط ��ن ،أو
تعيد تعريف العالقة بني الطرفني ،لكن
ف��ي ض��وء االستراتيجية ال�ج��دي��دة التي
ت �ه��دف إل ��ى إع � ��داد ح �ك��وم��ة ص��دي �ق��ة ثم
الخروج.
ّ
ت��وم��اس ف��ري��دم��ان ُي�ش��ك��ك ف��ي استحقاق
ق��رض��اي للشراكة .يكتب ف��ي «نيويورك
ت��اي �م��ز» ت �ح��ت ع �ن��وان «ه� ��ذه امل� ��رة نحن
ن �ع �ن �ي �ه��ا» أن ت� �ص ��رف ق ��رض ��اي ُيعطي
ال � �ض ��وء األح � �م ��ر إلدارة ب � � ��اراك أوباما
بأنها اخ�ت��رق��ت ث�لاث ق��واع��د )1 :أن�ه��ا لم
ت �س� ِّ�م األ ُش �ي��اء ب�ح�ق�ي�ق�ت�ه��ا« ،ه ��ذا حصل
ع�ن��دم��ا غ ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن س��رق��ة قرضاي
لالنتخابات ،بحجة أنه أفضل ما يمكن
الحصول عليه .والذي يستطيع أن يسرق
االنتخابات يسرق أي ش��يء» .والقاعدة
 )2مسببة لألولى« :ال تريدها أب�دًا أكثر
من اآلخرين .وهذا ما حصل عندما أردنا
الحكم الرشيد أكثر من قرضاي».
وه ��ذا ي ��ؤدي إل��ى ال�ق��اع��دة « )3م��ا يقوله
ال��زع�م��اء ف��ي ال�ل�غ��ة اإلن�ك�ل�ي��زي��ة ل�ي��س ُّ
لب
امل ��وض ��وع .امل �ه��م م ��ا ي��داف �ع��ون ع �ن��ه في
لغتهم األم» .ويقول الكاتب« :من أحاديث
ّ
ق��رض��اي امل �ن��ددة ب��أم�ي��رك��ا داخ ��ل قصره،
ي �ج��ب االن �ت �ب��اه إل ��ى أن ��ه ي��ري��د أن يلعب
ب��ورق��ة ام �ت �ع��اض ال �ش ��ارع األف �غ��ان��ي من
األميركيني لتعزيز نفوذه» .وعن وقوف
قرضاي في الظل خالل عملية «مشترك»
ف ��ي م� ��ارج� ��ة ،ي� �ت� �س ��اءل« :ه� �ك ��ذا تصرف

ع �ن��دم��ا اح �ت ��اج إل �ي �ن��ا ،ف�ك�ي��ف سيعامل
مصالحنا عندما نرحل؟».
لكن هذا ّ الشك وضعف الثقة بقرضاي ال
ُيمحي أن��ه يملك سيرة ذاتية «ممتازة»،
ّ
جمعها على م��دى س�ن��وات ك��ي يستحق
ّ
ح �ل �ف��ه م ��ع واش �ن �ط��ن .م �ن��ذ ال� �ح ��رب ضد
ّ
السوفيات ،قدم من باكستان الدعم املالي
والعسكري للمجاهدين .وك��ان مرتبطًا
بالـ«سي آي إيه».
وح �ي��ن ت �س �ل �م��ت «ط ��ال � �ب ��ان» ال �ح �ك��م في
منتصف  ،1990دع�م�ه��ا ق��رض��اي ،لكنه
عاد وانقلب رافضًا أن يكون سفيرها لدى
األمم املتحدة .قال حينها إنه «يشعر بأن

إذا كانوا يدعونني
جروًا ،ألننا كنا أوفياء
لألميركيين ،إذًا فليكن
هذا لقبي

«آي أس آي» (االستخبارات الباكستانية)
تستخدمهم بطريقة خاطئة».
وح�ي��ن ك ��ان ��ت ج �ح��اف��ل ق � ��وات التحالف
تستعد الجتياح نظام «ط��ال�ب��ان» ،طلب
قرضاي تطهير بالده من «القاعدة» .قال:
مناصريهم األجانب
ً
«ه��ؤالء ال�ع��رب ،مع ً
وطالبان ،دمروا أمياال وأمياال من املنازل
والبساتني والكروم .قتلوا األفغان .دربوا
أس �ل �ح �ت �ه��م ب� � � ��أرواح األف� � �غ � ��ان .نريدهم
خارجًا».
وف� ��ي ح �ف��ل ت�ن�ص�ي�ب��ه (ب �ع ��د انتخابات
 ،)2004حضر امل�ل��ك ال�س��اب��ق ظ��اه��ر شاه
وثالث رؤس��اء أميركيني سابقني ونائب
ال ��رئ �ي ��س األم� �ي ��رك ��ي دي � ��ك ت �ش �ي �ن��ي ،في
ت�ع�ب�ي��ر ع��ن ع�م��ق ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن الطرفني.
رج ��ل واش �ن �ط��ن داف ��ع ب �ش��راس��ة ع��ن هذه
ال�ع�لاق��ة ،ق��ال ف��ي مقابلة ع��ام « :2008إذا
كانوا يدعونني ج��روًا ،ألننا كنا أوفياء
لألميركيني ،اذًا فليكن هذا لقبي».
لكن ف��ي امل�ق��اب��ل ،ف��ان ق��رض��اي ل��م ينضم

إل � ��ى ص� �ف ��وف ال �ح �ّ�ام �ل�ي�ن ع �ل ��ى جارته،
ّ
إي��ران .عدها م� ّ�رة أنها الصديق الوحيد
ألفغانستان ،رغ��م االت�ه��ام��ات األميركية
ال �ت��ي ال ت �ه��دأ ح ��ول دع�م�ه��ا لـ«طالبان»
بالعتاد وال�س�لاح وح�ت��ى ال�ت��دري��ب فوق
أراضيها .يتحدث قرضاي عن مساعدات
ُ
إيرانية في عملية البناء .وحني دعي إلى
ال�ب�ي��ت األب �ي��ض ف��ي آب  ً ،2007رف��ض ما
ُو ّجه إليران من انتقادات قائال« :قاومنا
ال��دع��اي��ة السلبية ل�ل��دول األجنبية بحق
إيران ،ونحن نضغط كي ال تترك الدعاية
تأثيرًا سلبيًا على العالقات بني الدولتني
ال �ع �ظ �م �ي�ين ،إي � ��ران وأف �غ��ان �س �ت��ان» .لكن
موقفه من طهران أيضًا متذبذب ومزاجي.
وضع أخيرًا إيران وباكستان في الخندق
نفسه لجهة زعزعة استقرار بالده ،وقال
إنه «ال يريد أن تكون أفغانستان ساحة
اقتتال للدول».
لم تبدأ االنتفاضة الغربية على قرضاي
مع تزوير االنتخابات الرئاسية األخيرة.
تعود بذورها إلى اقتناع «حاكم كابول»
ب��أن ت�ح��ال�ف��ه م��ع األم�ي��رك�ي�ين ل��ن يضمن
معاد.
ل��ه السلطة ف��ي ظ��ل ش��ارع أفغاني
ٍ
الباشتون،
ع�ن��ده��ا ،ح � ّ�ول أن �ظ��اره ن�ح��و
ّ
القبيلة التي ينتمي إليها وال�ت��ي تمثل
ال�غ��ال�ب�ي��ة ف��ي أف �غ��ان �س �ت��ان .ف�ت��ح إدارات
لوجهائها ،وب��دأ يماهي نفسهه
ال��دول��ة
ّ
معها ،هي التي تمثل الحاضنة الطبيعية
ل�ح��رك��ة ط��ال �ب��ان ،ع�ل��ى ح �س��اب املصالح
األميركية .كذلك فإنه ،في إطار محاولته
إق��ام��ة شبكة أم ��ان لنفسه ،ع�ق��د سلسلة
تحالفات م��ع زع�م��اء ال�ح��رب ،وملعظمهم
إقليمية تختلف عن ّ حسابات
حسابات
ً
واش �ن �ط��ن .ف �ض�لا ع��ن أن ��ه غ ��ض الطرف
ع��ن زراع ��ة امل �خ��درات ،مل��ا لها م��ن شعبية
أفغانية ،ومع ما تمثله من مصدر تمويل
لطالبان وأخواتها.
ف � ��ي ظ � ��ل ه � � ��ذه األزم� � � � � ��ة ،م� �ج� �م ��وع ��ة من
ال � �ت � �س ��اؤالت ال ب ��د م ��ن أن� �ه ��ا ت� � ��دور في
رأس واش�ن�ط��ن :ه��ل أي�ن��ع رأس قرضاي
وح��ان موعد قطافه؟ أيمكن املصالح أن
تتحقق م��ن دون ��ه؟ َم��ن ال �ب��دي��ل؟ ه��ل هو
ح��اض��ر أم ينبغي إع ��داده؟ وف��ي معادلة
الربح والخسارة ،هل بقاؤه ،أقله حاليًا،
ض ��رورة ال م�ف� ّ�ر م�ن�ه��ا؟ وأي ��ن «طالبان»،
م� �ش ��روع ش��ري��ك م�س�ت�ق�ب�ل��ي ل�ل�ح�ك��م في
خطة التسوية املحتملة ،من كل هذا؟

متظاهرون في
وسط بشكيك
أمس (سيرجي
غريتس ــ أ ب)

وأك��د وزي��ر الداخلية القرغيزي الجديد
إسماعيل إيساكوف أن القوات املسلحة
انضمت إلى املعارضة ،ولن تستخدم ضد
املتظاهرين .وقال إن  5ماليني شخص في
البالد ليس لديهم ما يخشونه بعد اآلن،
مضيفًا أن «ال �ق��وات ال�خ��اص��ة والجيش
ّ
استخدما ضد املدنيني في بشكيك ،هذا
لن يحصل في املستقبل».
ب� ��دوره� ��ا ،أوض� �ح ��ت وزارة ال �ص �ح��ة أن
ّ
«أح��داث أم��س (األرب�ع��اء) كانت ردة فعل
ع�ل��ى ال �ع��دوان وال�ط�غ�ي��ان وال�ح�م�ل��ة على
املعارضني» .وش��ددت على أن «كل الذين

ق �ت �ل��وا وج ��رح ��وا ه ��م ض �ح��اي��ا النظام»،
مشيرة إلى أن أكثر من  74شخصًا قتلوا
وجرح نحو  400في االشتباكات.
وت�ج�م��ع ال�ح�ك��وم��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة مجموعة
واس �ع��ة م��ن ق ��ادة امل�ع��ارض��ة ال��ذي��ن سبق
ل �ه��م أن اخ �ت �ل �ف��وا ف ��ي امل ��اض ��ي .ل �ك��ن ما
هو محل إجماع إلغاء ال��زي��ادات الحادة
األخيرة في الضرائب التي أثارت غضبًا
واسع النطاق.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،نفت ال�س�ف��ارة األميركية في
بشكيك م��ا تحدثت عنه وس��ائ��ل اإلعالم
املحلية من إخالء مواطنني أميركيني عبر

قاعدة ماناس ،حيث يتمركز نحو 1200
جندي أميركي.
وفي واشنطن ،قال املتحدث باسم وزارة
ال ��دف ��اع ،ب��ي ج��ي ك ��راول ��ي ،إن الواليات
امل�ت�ح��دة تستنكر أع �م��ال ال�ع�ن��ف وتدعو
جميع األطراف إلى أن يحترموا القانون،
فيما ش��دد ض��اب��ط ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة في
القاعدة األميركية ريكاردو بودن بقوله:
«نحن في ماناس اتخذنا كل اإلجراءات
امل�لائ�م��ة الس�ت�م��رار ال��دع��م للعمليات في
أفغانستان».
وفي  ،2009كانت قرغيزستان قد أعلنت

أن ال � �ق ��وات األم �ي��رك �ي��ة س �ي �ك��ون عليها
أن ت �غ��ادر م��ان��اس ،وذل ��ك ب�ع��دم��ا قدمت
روس� �ي ��ا م �س��اع��دات ل �ه��ا ت �ف��وق ملياري
دوالر .لكن الحكومة عادت الحقًا وغيرت
م��وق �ف �ه��ا وق � ��ررت ت �ج��دي��د االت �ف��اق �ي��ة مع
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ل �ع��ام واح � ��د ،بعدما
رف �ع��ت واش �ن �ط��ن ق�ي�م��ة اإلي� �ج ��ار م ��ن 17
إل ��ى  63م �ل �ي��ون دوالر .ك��ذل��ك دف �ع��ت 37
مليون دوالر لتحسني املطار ،و 30مليون
دوالر ألنظمة املالحة الجديدة ،وأعطت
ال �ح �ك��وم��ة  51.5م �ل �ي��ون دوالر ملكافحة
امل �خ ��درات واإلره � ��اب وت�ح�س�ين التنمية
االقتصادية.
وفي املواقف الدولية األخرى ،أكدت وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي ال �ص�ين ال �ت�ّ�ي ل�ه��ا حدود
مشتركة مع قرغيزستان أنها يساورها
«قلق عميق» بسبب االضطرابات .وقال
املتحدث جيانغ ي��و إن «ع��ودة األوضاع
في قرغيزستان إل��ى طبيعتها في أقرب
وقت ممكن من مصلحة الشعب القرغيزي
وأي�ض��ًا ف��ي مصلحة ال�س�لام واالستقرار
باملنطقة».
من جهته ،أعلن ّاألمني العام لألمم املتحدة
ب ��ان ك��ي م ��ون أن� ��ه ي �ع �ت��زم إرس � ��ال موفد
�اص إل��ى قرغيزستان .وق��ال «سأرسل
خ� ً
ع��اج�لا (ال��دب�ل��وم��اس��ي ال�س�ل��وف��ا ّك��ي) يان
كوبيس موفدًا خاصًا» ،مضيفًا أن األخير
«سيكون في قرغيزستان غدًا (اليوم)».
(أ ب ،أ ف ب ،يو بي آي)

عربيات
دوليات
«سيجارة» تسبب احتجاز
دبلوماسي قطري في أميركا
أوضح سفير قطر لدى الواليات
املتحدة ،علي بن فهد الهاجري،
أن الدبلوماسي ُالقطري محمد
املدادي ،الذي احتجز خالل رحلة
جوية في أميركا ،كان مسافرًا
في مهمة رسمية تتعلق بعمل
السفارة ،ولم يكن متورطًا في
أي نشاط ينطوي على تهديد.
بدورها ،نفت مصادر أمنية
أميركية رسمية األنباء التي
تحدثت عن اعتقال الدبلوماسي
بعد محاولته إضرام النار في
حذائه في مرحاض الطائرة
خالل توجهه من واشنطن إلى
دنفر في والية كولورادو.
وأظهر التحقيق أن أحد أفراد
طاقم الطائرة ،اشتم رائحة دخان
بعدما أشعل املدادي سيجارة
في املرحاض ،ما دفعه إلى إبالغ
رجل األمن على منت الطائرة
الذي سارع إلى احتجازه.
(األخبار)

أردوغان يرفض فكرة
«استيعاب» املهاجرين األتراك
دعا رئيس الوزراء التركي ،رجب
طيب أردوغان (الصورة) ،في
ختام زيارته لباريس ،األتراك في
فرنسا إلى «االندماج» وإلى طلب
الجنسية املزدوجة كي يكونوا
«دبلوماسيي» تركيا في أوروبا،
معارضًا مبدأ «االستيعاب».
وقال أردوغان ،في كلمة أمام
نحو ستة آالف تركي« :مجرد

طلب االستيعاب هو جريمة
بحق اإلنسانية ،وال يمكن أي
شخص أن يقول لكم :تخلوا عن
قيمكم».
في املقابل ،دعا أردوغان األتراك
الذين يعيشون في الدول
األوروبية إلى أن يكونوا «فاعلني
في الحياة الثقافية واالجتماعية»
للبلد الذي يعيشون فيه.
وبالنسبة إلى العالقات بني
باريس وأنقرة ،أكد أردوغان أنه
«رغم الشائعات ،فإن فرنسا
تبقى الصديقة والحليفة
لتركيا».
(أ ف ب)

ّ
السودان :املهدي يحذر
من مخاطر فوز البشير

ّ
حذر زعيم حزب األمة
السوداني ،الصادق املهدي،
من أن فوز الرئيس السوداني
الحالى عمر البشير ،ستترتب
عليه مخاطر كبيرة تتعلق
باستقرار البالد.
وقال املهدي إن أول هذه املخاطر
يتمثل «في تمديد الشمولية ،ال
تأسيس الديموقراطية ،كذلك
سيعطل سالم دارفور ويؤدي
إلى انفصال الجنوب».
(أ ف ب ،يو بي آي)

