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قضايا
؟إعداد: أحمد صبري

كلمات كطلقات الرصاص انتقد واتهم بها معظم أركان 
القيادة السياسية األميركية الكبرى، كلمات خرجت من 
فمه كأعيرة نارية دون أدنى محاولة منه للسيطرة عليها 
او التحكم فيها، فأصاب بها االدارة االميركية ككل قائال: 
إن مجموعة من الضعفاء يش���رفون على االستراتيجية 
احلربية األميركية ضد »طالب���ان«. وعندما أدرك قليال 
مدى خطئه.. حاول إمساك لسانه لكنه لم يستطع فأفلت 
منه الزمام جت���اه نائب الرئي���س االميركي جو بايدن 
ليسخر قائال: »من هو بايدن؟« ولم يسلم منه املبعوث 
الرئاس���ي ريتش���ارد هولبروك، ثم أدار مدفعه الكالمي 
صوب مستش���ار األمن القومي اجلنرال جيمس جونز 
ليصفه بأنه مهرج، هذا الكالم القاس���ي وغير املسبوق 
جت���اه إدارة الرئيس االميركي ب���اراك اوباما وضع حدا 
للحياة العسكرية لقائد قوات الناتو والقوات األميركية 
في أفغانستان اجلنرال س���تانلي ماكريستال، وجاءت 
باجلنرال ديڤيد بترايوس ليحل مكانه، ولكن هل انتهت 

األزمة التي أشعلها ماكريستال؟
صحيح ان قرار تعيني بترايوس كان اختيارا ممتازا 
ألن���ه يحفظ توازن اجلبهة وزخم اندفاعة املواجهة ضد 
»طالبان«، ويريح حلفاء اميركا في احلرب، ولكن الصحيح 
ايض���ا يبقى دائما انه من اخلطأ تغيير اخليول وس���ط 

السباق، وإقالة القيادات وسط املعركة.
ورغم أن تصريحات ماكريستال النارية ملجلة »رولينغ 
ستون« تضمنت انتقادات للمستوى السياسي الذي ميلك 
قرار احلرب في واش���نطن، وهو »أمر يقوض السيطرة 
املدنية على القوات العسكرية وميس جوهر الدميوقراطية« 
كما قال أوباما في إعالن إقالة ماكريستال، لكن لن يخلو 
الوسط العسكري في قيادة اجليوش االميركية من شعور 
باملرارة واالمتعاض ولو في صمت، ألن ضابطا من نوعية 
ماكريستال، لم يكن ليدلي بتصريحات تنتقد املستوى 
السياسي، لو لم يكن هناك شعور باالستياء في أوساط 

العسكريني والعاملني في ميادين القتال.

ما الحقيقة؟

معروف أن ماكريستال كان صاحب فكرة زيادة عدد 
القوات األميركية في أفغانستان التي وافق عليها أوباما 
العام املاضي، وبالنظر إلى أن احلقائق على األرض جاءت 
على عكس ما توقع���ه األميركيون، فقد تصاعدت حدة 
االتهامات املتبادلة بني أركان إدارة أوباما ولذا سرعان ما 
خرج ماكريستال على املأل ليفضح املستور في هذا الصدد 
في محاولة لتبرئة نفس���ه من حتميله وحده مسؤولية 

فشل استراتيجية أوباما اجلديدة في أفغانستان.
وأبرز التصريحات النارية ملاكريستال ملجلة »رولينغ 
ستون« كانت ضد السفير االميركي في افغانستان، قائال: 

»إنه يشعر باخلذالن من كارل إيكينبري«.
وتابع ماكريستال انه شعر باخلذالن من إيكينبري خالل 
املناقشات التي دارت داخل البيت األبيض العام املاضي 
حول طلب إرسال أعداد إضافية من القوات األميركية إلى 
أفغانستان، قائال: »إيكينبري كان يستخدم مذكرة داخلية 
مت تسريبها حول طلب زيادة القوات كوسيلة حلمايته 

من االنتقاد في املستقبل إذا ما فشلنا في مهمتنا«.
وسخر أيضا من رسالة إلكترونية وصلته من ريتشارد 
هولبروك املبعوث األميركي اخلاص لباكستان وأفغانستان، 
قائال: »آه، ال تقل رسالة إلكترونية أخرى من هولبروك، 

أنا ال أريد حتى أن أفتحها«.
كما أنه قلل من شأن نائب الرئيس األميركي جو بايدن، 
ووجه إهانة ملستشار الرئيس لشؤون األمن القومي جيم 
جونز وهو جنرال سابق وبارز حيث وصفه بأنه »مهرج« 
وهو الوصف ال���ذي أطلقه على بايدن أيضا عندما قال: 

»بايدن مهرج الرئيس أوباما«.

قرار اإلقالة

ويبدو أن السخرية من بايدن حتديدا لم تكن تنبع 
من فراغ، فمعروف أن ماكريستال كان دخل في مواجهات 
كالمية علنية في وس����ائل اإلعالم م����ع نائب الرئيس 
األميركي حول اس����تراتيجية احلرب في أفغانس����تان 
في أكتوبر املاضي، معتبرا أن حصر رؤية بايدن لهذه 
االس����تراتيجية في إطار احل����رب على اإلرهاب »قصر 
نظر« وحذر من أن املهمة ستفشل إذا لم يحصل على 

دعم عسكري إضافي.
وبعد أن حتقق له ما أراد ومتت زيادة القوات، فوجئ 
األميركيون بتصاع���د هجمات طالبان أضعاف ما كانت 
عليه العام املاضي بل إن شهر يونيو املاضي اعتبر األكثر 
دموية خالل 2010 حيث لقي 75 جنديا من الناتو والقوات 

األميركية مصرعهم حتى 23 من هذا الشهر.
ورغم أن ماكريستال سارع لالعتذار عن سخريته من 
إدارة أوباما بعد االنتقادات التي انهالت عليه، إال أن قرار 
إقالته كان له الكلمة الفصل بعد أن فضح اخلالفات بني 
أركان إدارة أوباما حول احلرب في أفغانستان وأكد في 
الوقت ذاته فشل استراتيجية أوباما القائمة على زيادة 

حجم القوات.
وكان الرئيس األميركي باراك أوباما قرر في 23 يونيو 
املاضي إقالة ماكريستال من منصبه وتعيني قائد القيادة 
املركزية األميركية ديڤيد بترايوس بدال منه، وقال أوباما 
في كلمة ألقاه���ا في البيت األبيض لإلع���الن عن إقالة 
ماكريستال: »إن تلك التصريحات التي أدلى بها ال يجوز 

أن تصدر من قائد في مثل هذا املنصب«.
وشدد على أنه لن يكون هناك تغيير في السياسات 
األميركية في افغانستان، قائال: »إن بالدنا تواجه حربا 
شرسة في أفغانس���تان واألميركيون لن يقبلوا أبدا أن 

تكون هناك خاليا إرهابية لشن الهجمات في بالدنا«.
وعبر الرئيس األميركي عن أسفه التخاذ قرار اإلقالة، 

قائال: »لقد كان قرارا صعبا للغاية ويؤس���فني جدا أن 
أفقد شخصا أحترمه كثيرا، وأشكر ماكريستال على ما 
قدمه«، ورغم أن أوباما يعتقد أنه بهذا القرار اس���تطاع 
تهدئة الرأي الع���ام األميركي الغاضب جتاه احلرب في 
أفغانستان، إال أن احلقائق على األرض تؤكد أن بترايوس 

قد يواجه مصير سلفه ماكريستال سريعا.
فإقالة ماكريستال تعني فقدان قائد محنك له خبرة 
واسعة في التعامل مع استراتيجيات مكافحة »اإلرهاب« 
الت���ي تنتهجها إدارة أوباما حاليا في أفغانس���تان، إلى 
جان���ب أنه كان يحظى بقبول حكومة الرئيس األفغاني 

حامد كرزاي.
كما أن رحيله عن منصبه احلالي سيضعف أكثر وأكثر 
استراتيجية أوباما في أفغانستان التي كان ماكريستال 
رس���م خطوطها العريضة بل وكانت ت���دور في فلكه، 
أيضا، فإن ماكريستال الذي تخرج من أكادميية »وست 
بوينت« العسكرية األميركية املرموقة في عام 1976 هو 
سليل أسرة لها باع وتاريخ طويل في اخلدمة العسكرية، 
فوالده هو اجلنرال هربرت ماكريس���تال الذي خدم في 
أملانيا التي احتلها الغرب عقب احلرب العاملية الثانية، 
كما أن أوالده خدموا أو عملوا في إطار اخلدمة العسكرية 

بشكل أو آخر.
وترقى ماكريستال منذ تخرجه من »وست بوينت« في 
املراتب العسكرية على مدى 3 عقود حتى تولى منصب قائد 
القوات اخلاصة في اجليش األميركي للفترة من عام 2003 
وحتى 2008، وخالل تلك الفترة، كان مسؤوال عن تصفية 
عدد من »األهداف البشرية املهمة« بالنسبة لألميركيني 
في العراق وأفغانستان مثل أبومصعب الزرقاوي زعيم 
تنظي���م القاعدة في العراق ال���ذي اغتيل في عام 2006 

بضربة جوية أميركية.
وبصفة عامة، يعرف عن ماكريستال )55 عاما( املتزوج 
وله ابن واحد أنه مدمن عمل ويعيش حياة تقشف وزهد 
وال ينام إال أربع أو خمس ساعات يوميا ويكره املطاعم 
الفخمة وال يحب أن يكون حتت األضواء وهي صفات قد 
ال يتمتع بها بترايوس، األمر الذي يثير الش���كوك حول 

جناحه في مهمته.

مصير ستيراب وكاوبر

وما يضاعف من الشكوك في هذا الصدد، هو أن احلرب 
في أفغانستان أطاحت أيضا بعدد من أبرز القادة العسكريني 
والسياسيني في الدول احلليفة لواشنطن، بل إن طالبان 

باتت توجه رسالة مفادها »الدور على من؟«. 
ففي 13 يونيو، كش���فت صحيف���ة »صنداي تاميز« 
البريطاني���ة أن حكوم���ة ديڤيد كامي���رون قررت عزل 
رئيس أركان اجليش البريطاني املارشال جوك ستيراب 
في إطار س���عيها ملعاجلة اإلخفاقات ف���ي مهمة قواتها 

بأفغانستان.
وأشارت الصحيفة إلى أن املارشال ستيراب تعرض 
النتقادات لعدم قيامه بفعل ما يكفي لدعم القوات البريطانية 
في أفغانستان واتهمه منتقدوه بالفشل في التحكم بسير 
مهمة القوات البريطانية في أفغانس���تان حيث وصلت 
حصيلة قتالها إلى 300 جندي حتى اآلن وفي 22 يونيو، 
كشفت صحيفة »الغارديان« البريطانية أيضا أن املبعوث 
البريطاني اخلاص لكل من باكستان وأفغانستان سير 
شيرارد كاوبر والذي دعا للحوار مع طالبان قرر متديد 
إجازته في بريطاني���ا وعدم العودة للمنطقة مما يعني 

تركه املنصب.
وجاء اعتزال الس���فير البريطاني املعروف مبواقفه 
املتشككة من أساليب احلرب في أفغانستان وطريقة تنفيذ 
االستراتيجية قبل شهر من انعقاد مؤمتر دولي مهم عن 
افغانستان في العاصمة كابول يترأسه األمني العام لألمم 

املتحدة بان كي مون والرئيس األفغاني كرزاي. 
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم املفوضية العامة 
البريطانية في إسالم آباد أن السفير قرر أخذ إجازة طويلة 
وحلت محله مؤقتا كارين بيرس مدير مكتب جنوب آسيا 

وأفغانستان في وزارة اخلارجية البريطانية.
وأضافت »الغارديان« أن األخبار حول رحيله املفاجئ 
تزامن مع إعالن وزارة الدفاع البريطانية أن عدد اجلنود 
البريطانيني القتلى في احلرب وصل إلى 300، فيما أعلن 
أن كلفة احلرب في أفغانستان والعراق بلغت 20 مليار 

جنيه استرليني. 
وتابعت أن كاوبر كان تصادم في اآلونة األخيرة مع 
قادة الناتو واملس���ؤولني األميركيني حول استراتيجية 
احلرب القائمة على استخدام األساليب العسكرية املفرطة 
للتعامل مع طالبان وطالب بأن يكون احلوار مع احلركة 

أولوية إلنهاء احلرب.
ويبدو أن األسوأ للقوات األميركية وقوات الناتو لم 
يقع بعد، حيث تدرس جلنة في الكونغرس األميركي حاليا 
تقريرا عن نتائج حتقيق في قيام متعاقدين مع اجليش 
األميركي بدفع ماليني الدوالرات كرشاوى لزعماء اجلماعات 

املسلحة في أفغانستان لتأمني قوافل اإلمدادات.
وطبقا لتحقيق استمر ستة أشهر، فإن الشركات التي 
تنقل الذخيرة والغذاء والوقود واملاء للقواعد األميركية 
في أنحاء مختلفة من أفغانستان تدفع ماليني الدوالرات 
أسبوعيا لشركات أمن محلية كي تؤمن لها املرور اآلمن 

عبر املناطق اخلطرة.
وبحسب التقرير، تنقل هذه األموال بعد ذلك إلى زعماء 
حرب محليني وبعض هذه األموال يجد طريقه إلى حركة 
طالبان وهو ما يعني أن أموال دافعي الضرائب األميركيني 

تستخدم في متويل طالبان بشكل غير مباشر.
واخلالصة أن أميركا فشلت في أفغانستان وليس من 
خيار أمام أوباما سوى االنسحاب السريع لتجنب فضيحة 

مماثلة ملا تعرض له االميركان من قبل في ڤيتنام.

انتهت اللعبة 
في أفغانستان


