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ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

هل يعود زياليا �إىل
رئا�سة هندورا�س؟
حممد مزيد

انفجار ا�سالم �آباد �أم�س ( ..ا.ف.ب)

الكونغر�س يوافق على �شروط جديدة مل�ساعدة باك�ستان

�أكرث من  160قتيال يف العملية الع�سكرية على املتمردين يف وزير�ستان

ا�سالم اباد /اف ب

ال ت��زال امل��واج�ه��ات ب�ين ط��ال�ب��ان وق��وى االمن
الباك�ستانية م�ستمرة ام ����س اجل�م�ع��ة لليوم
ال�ساد�س على ال�ت��وايل يف جنوب وزير�ستان
وادت اىل مقتل � 160شخ�صا حتى االن بح�سب
بيان للجي�ش .منذ اط�لاق العملية ال�سبت قتل
 13مقاتال متطرفا بينهم �ستة اوزبك�ستانيني
وجنديان يف ال�ساعات الـ 24االخرية لريتفع عدد
القتلى يف �صفوف املتمردين منذ بدء العملية اىل
 142ويف �صفوف اجلي�ش اىل ع�شرين.
ويحظر دخول اي جهة م�ستقلة منطقة النزاعات
من اجل التحقق من املح�صالت التي ت�صدر عن
القيادة الع�سكرية على االر�ض.
وترتكز املواجهات يف حميط ق��رى �سراروغا
وجندوال حيث اكت�شفت جمموعة من اخلنادق
واملخابئ ويف حميط كوتكاي ،م�سقط ر�أ�س
زعيم طالبان باك�ستان حكيم الله حم�سود.

نق�ص حاد يف
"غذاء" كوريا
ال�شمالية

بيونغ يانغ  /بي بي �سي

ق ��ال خ �ب�ير�أمم��ي يف �� �ش� ��ؤون حقوق
الإن�سان �إن هناك �أزمة غذاء خانقة يف
كوريا ال�شمالية ،و�إن امل�ساعدات التي
يقدمها برنامج الغذاء العاملي ت�صل �إىل
ثلث ال�سكان اجلائعني فقط.
و�أدى نق�ص يف الإم� ��دادات الغذائية
ال��دول�ي��ة �إىل اقت�صار املنتفعني على
مليوين �شخ�ص .وكان اخلبري الأممي
ي �ق��دم ت �ق��ري��ره ل��ل��دول الأع�����ض��اء يف
برنامج ال�غ��ذاء العاملي .وق��ال اخلبري
�إن الن�ساء حتديدا يعانني من تقلي�ص
حقوق العمل و�أن الأحوال يف ال�سجون
�سيئة .وقال اخلبري �إن الأح��وال كانت
تتح�سن حتى منت�صف ال�سنة ،حيث
كانت الإعانات ت�صل اىل �ستة ماليني
ن�سمة ،و�أن �إع��ان��ات ب��رن��ام��ج الغذاء
العاملي كانت ت�صل �إىل �أك�بر ع��دد من
النا�س ،ولكن الإعانات الدولية قلت يف
منت�صف العام احلايل ردا على �إجراء
ك��وري��ا ال�شمالية جت��ارب �صاروخية.
وتخطط ال�سلطات الكورية حاليا �إىل
فر�ض قيود على ن�شاط منظة الإغاثة.
وورد يف ت�ق��ري��ر اخل�ب�ير الأمم���ي �أن
ال�سلطات متنع الن�ساء دون �سن 49
من ممار�سة الن�شاطات التجارية و�أن
بع�ض الأ��س��واق العامة قد �أغلقت ،ما
�أدى �إىل وق��وع �صدامات بني الن�ساء
امل�شتغالت بالتجارة وال�سلطات.
وفر�ض �أي�ضا حظر على قيادة الن�ساء
ل�ل��دراج��ات ال�ه��وائ�ي��ة ،وه��ي الو�سيلة
الأ�سا�سية للذهاب للعمل ،كما فر�ض
ع�ل�ي�ه��ن ل �ب ����س ال �ت �ن��ان�ير ع��و� �ض��ا عن
ال�سراويل.

ونزح نحو  120الف مدين من منطقة النزاعات.
وار�سل ثالثون الف جندي اىل منطقة النزاعات
يحظون بدعم ال�سالح اجلوي يف مواجهة نحو
ع�شرة االف مقاتل من طالبان ،بح�سب تقديرات
اخلرباء ،ي�ساندهم عدد غري حمدد من املقاتلني
غري الباك�ستانيني .واف��ادت م�صادر ع�سكرية
ان تقدم اجلنود ابط�أته طبيعة االر�ض الوعرة
واالل �غ��ام التي زرعتها طالبان وم�ق��اوم��ة هذه
االخ�ي�رة ،ما قد يجعل العملية ت��دوم اك�ثر من
املتوقع.
وجت��در اال� �ش��ارة اىل ان اجلي�ش الباك�ستاين
خ �� �س��ر ال �ف�ي�ن م ��ن ع �ن��ا� �ص��ره م �ن��ذ  2002يف
م��واج�ه��ات م��ع املتطرفني يف امل�ن��اط��ق القبلية
املتاخمة الفغان�ستان م��ن دون التو�صل اىل
نتيجة م�ل�م��و��س��ة .م��ن ج�ه��ة اخ���رى انفجرت
�سيارة مفخخة ام�س اجلمعة ام��ام مطعم يف
ب�ي���ش��اور ،ك�برى م��دن �شمال غ��رب باك�ستان،

م��ا ا��س�ف��ر ع��ن ا� �ص��اب��ة ع���ش��رة ا��ش�خ��ا���ص على
االق��ل بجروح بح�سب ح�صيلة اوىل ا�صدرتها
ال�شرطة الباك�ستانية .واعلن ال�شرطي ف�ضل
االمني املوجود يف مكان االنفجار "انها �سيارة
مفخخة .ا�صيب ع�شرة ا�شخا�ص بجروح .ووقع
االنفجار يف م��ر�آب مطعم يف حي حياة اباد".
واكد افتاب دراين امل�س�ؤول يف م�ست�شفى حياة
اباد ان ع�شرة ا�شخا�ص ا�صيبوا بجروح نقلوا
اىل امل�ست�شفى .ووقع االنفجار بعد �ساعات فقط
من هجوم انتحاري اودى بحياة �ستة ا�شخا�ص
يف مركز مراقبة قرب قاعدة جوية ع�سكرية يف
مدينة كامرة على الطريق الرئي�سي بني بي�شاور
والعا�صمة ا�سالم اباد .وتقع بي�شاور على حدود
املناطق القبلية حيث يتح�صن عنا�صر طالبان
الباك�ستانية واملقاتلون املتحالفون مع تنظيم
القاعدة .وتعر�ضت املدينة ل�ست هجمات يف
اال�شهر االربعة االخرية .ومل تعلن اي جهة حتى

االن م�س�ؤوليتها عن اعتداءي اجلمعة ،لكنهما
ي �ن��درج��ان يف اط ��ار م��وج��ة االع� �ت ��داءات التي
ت�شنها حركة طالبان الباك�ستانية وت�ستهدف
ال �ق��وات امل�سلحة .وك��ان��ت وح��دة م�سلحة من
طالبان هاجمت امل�ق��ر ال�ع��ام للقوات امل�سلحة
يف روال �ب �ن��دي ق��رب ا� �س�لام اب ��اد يف العا�شر
من ت�شرين االول  ،كما قتل ج�نرال يف تبادل
اط�لاق ن��ار يف العا�صمة اخلمي�س .وتوعدت
باك�ستان ب�سحق عنا�صر طالبان و�شنت هجوما
ال�سبت يف وزير�ستان اجلنوبية معقل املقاتلني
اال�سالميني و�سط املناطق القبلية قرب احلدود
االفغانية يف �شمال غرب البالد .وي�شارك نحو
 25ال ��ف ع���س�ك��ري م�ي��دان�ي��ا يف ه ��ذه العملية
بح�سب ��ض�ب��اط .وي��واج �ه��ون بح�سب خرباء
نحو ع�شرة االف عن�صر من طالبان الباك�ستانية
يدعمهم عدد غري حمدد من املقاتلني االجانب.
وقتل نحو  137متمردا و 18جنديا منذ بداية

الهجوم ،بح�سب م�صادر ع�سكرية ،يف حني فر
اكرث من  120الف مدين من منطقة املعارك.
وب��اك���س�ت��ان م���س��رح مل��وج��ة غ�ير م�سبوقة من
االع�ت��داءات التي اودت بحياة اكرث من 2300
�شخ�ص منذ مت��وز ونفذ غالبيتها انتحاريون
من طالبان الباك�ستانية املوالية لتنظيم القاعدة.
ول��زم ماليني التالميذ وال�ط�لاب منازلهم هذا
اال�سبوع الن كل املدار�س يف البالد اقفلت ابوابها
خ�شية وق��وع اع �ت��داءات ج��دي��دة .على �صعيد
اخ��ر واف��ق اع�ضاء جمل�س ال�شيوخ االمريكي
اخلمي�س على م�شروع ق��ان��ون ح��ول النفقات
الع�سكرية يقيمة  680مليار دوالر لل�سنة املالية
 2010اعده البنتاغون وي�شمل �شروطا جديدة
و�صارمة على امل�ساعدة الع�سكرية لباك�ستان،
فيما ال يزال امل�س�ؤولون الباك�ستانيون م�ستائني
من ال�شروط ال�سابقة.

مو�سكو تقبل اقرتاح وكالة الطاقة الذرية ب�ش�أن
اليورانيوم الإيراين
مو�سكو /الوكاالت

اعلن وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف
ام����س اجلمعة ان ب�ل�اده واف �ق��ت على اق�تراح
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ب�ش�أن تخ�صيب
جزء كبري من اليورانيوم االي��راين املخ�ص�ص
لال�ستخدام املدين على ارا�ضيها.
وقال الفروف خالل م�ؤمتر �صحايف ان "اخلرباء
الرو�س �شاركوا يف االجتماع ال��ذي مت خالله
اع��داد هذه االق�تراح��ات با�سم الوكالة الدولية
للطاقة الذرية .نحن نقبل بهذه االقرتاحات".
وا� �ض��اف اث��ر لقائه ن�ظ�يره االوك� ��راين بيرتو
بورو�شينكو "ن�أمل ان يوافق على هذا االتفاق
لي�س اي��ران فح�سب بل اي�ضا جميع االطراف،
الدول التي يتوقف عليها تطبيق هذه اخلطة".

وتابع "هذا لي�س اتفاقا ،انها مقرتحات �صاغها
املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ويف فيينا اعلن دبلوما�سي لوكالة فران�س بر�س
ان ب��اري����س ووا��ش�ن�ط��ن واف�ق�ت��ا على م�شروع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية .وتنتظر الوكالة
قبل منت�صف ليل اجلمعة ال�سبت رد اي��ران
الر�سمي على م�شروعها.
وت��واج��ه اي ��ران �ضغوطا دول �ي��ة حلملها على
املوافقة على اقرتاح تقدمت به الوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة ين�ص على ان ت�ت��وىل رو�سيا
تخ�صيب ال �ي��وران �ي��وم االي� ��راين املخ�ص�ص
لال�ستخدام املدين.
اىل ذلك اعلن دبلوما�سي لوكالة فران�س بر�س
اجلمعة ان الواليات املتحدة وفرن�سا �ستعلنان

قريبا موافقتهما على اق�تراح الوكالة الدولية
للطاقة الذرية تخ�صيب ج��زء من اليورانيوم
االي� ��راين املخ�ص�ص ل�لا��س�ت�خ��دام امل ��دين يف
اخلارج.
وقال امل�صدر طالبا عدم الك�شف عن هويته ان
"�سفريي فرن�سا والواليات املتحدة لدى الوكالة
الدولية للطاقة الذرية هما يف طريقهما للقاء
املدير العام للوكالة حممد الربادعي لكي يقدما
له الردود االيجابية لبلديهما" على اقرتاحه.
وب �ح �� �س��ب م �� �ش��روع ال�ب�رادع���ي ف���ان رو�سيا
�ستتوىل تخ�صيب اليورانيوم االي��راين خارج
االرا�ضي االيرانية حتى م�ستوى  ،%19,75يف
حني تتوىل فرن�سا الحقا انتاج الوقود النووي
الالزم ملفاعل االبحاث يف طهران.

وا�شنطن تدعو �سريالنكا اىل التحقيق يف جرائم حرب التاميل
وا�شنطن /اف ب

دعت الواليات املتحدة �سريالنكا اىل
التحقيق يف م�ع�ل��وم��ات ع��ن ارتكاب
القوات احلكومية واملتمردين التاميل
ج ��رائ ��م ح� ��رب يف اال� �ش �ه��ر االخ �ي�رة
م��ن ن��زاع �ه��م ال �ط��وي��ل .وق ��ال الناطق
با�سم اخلارجية االمريكية اي��ان كيلي
ل�ل���ص�ح��اف�ي�ين اخل �م �ي ����س "عليهم يف
نهاية املطاف حماكمةالذين يتبني انهم
مذنبون اىل الق�ضاء" .وجاء ت�صريح
كيلي بعدما حتدث تقرير ر�سمي امريكي
ن�شر اخلمي�س عن امكانية وقوع جرائم
��ض��د االن���س��ان�ي��ة يف �سريالنكا خالل
الهجوم ال��ذي �شنه اجلي�ش النظامي

على من��ور التاميل مطلع ه��ذا العام.
ويتهم التقرير اجلي�ش ال�سريالنكي
وم�ت�م��ردي من��ور حت��ري��ر اي�ل�ام تاميل
على حد �سواء بارتكاب هذه اجلرائم.
ون �ف��ت احل �ك��وم��ة ال���س��ري�لان�ك�ي��ة على
الفور ما ورد يف التقرير .وقالت وزارة
اخل��ارج�ي��ة يف كولومبو ان التقرير
"ال ا��س��ا���س ل��ه ويفتقد اىل االدلة".
وي�ت���ض�م��ن ال�ت�ق��ري��ر ال���ذي ن���ش��ر على
املوقع االل�ك�تروين ل��وزارة اخلارجية
"ادعاءات عن ح�صول حوادث قد ت�شكل
انتهاكا للقوانني االن�سانية الدولية او
جرائم �ضد االن�سانية" ،اال انه ال ي�ؤكد
�صحة هذه االدعاءات.

ويتهم التقرير اجلي�ش ال�سريالنكي
ب��ان��ه مل ي �ح�ترم م��رت�ين وق ��ف اط�لاق
ال�ن��ار ال��ذي مت التو�صل اليه الف�ساح
امل�ج��ال ام��ام املدنيني مل �غ��ادرة مناطق
ال �ق �ت��ال .ك�م��ا يتهمه ب�ق�ت��ل ا� �س��رى او
نا�شطني حاولوا اال�ست�سالم له .ويتهم
التقرير اي�ضا اجلي�ش وامليلي�شيات
التابعة له باخفاء مدنيني ،قتل بع�ضهم
"خ�صو�صا م��ن االط�ف��ال وال�شبان".
واخ�يرا ،يتطرق التقرير اىل ع��دد من
حاالت �سوء التغذية وغياب اال�سعافات
يف املناطق التي �سيطر عليها اجلي�ش
واع��ده��ا ال�ستقبال الالجئني املدنيني
خالل املعارك.

خو�سيه مانويل زياليا هو الرئي�س الهندورا�سي
ال���ذي مت خلعه يف  28ح��زي��ران  2009على يد
قادة اجلي�ش بانقالب "ابي�ض" �أوقف على �إثره،
وعني رئي�س الربملان
ثم مت نفيه اىل كو�ستاريكاُ ،
ميت�شيليتي رئي�سا للبالد بالنيابة.
يف تطورات الحقه لأو�ضاع هذه البالد انه �أم�س
اجلمعة قد انهارت املفاو�ضات بني فريقي الرئي�س
الهندورا�سي مانويل زياليا وقادة االنقالب ب�سبب
ما ي�سميه املحللون امل�سار التفاو�ضي الذي ي�ص ّر
عليه االنقالبيون لتربير رف�ضهم تدخل "اخلارج"
يف ال�ش�أن الداخلي لبالدهم.
و�أعلنت الوكاالت :ان من بني النقاط املبحوثة يف
ذلك التفاو�ض الذي انهار ،ت�أليف حكومة وحدة
وطنية من الطرفني والتخلي عن تعديل الد�ستور
ونقل �سلطة قائد اجلي�ش اىل جلنة عليا قبل �شهر
من �إجراء االنتخابات الرئا�سية املتفق على عقدها
يف  29ت�شرين الثاين املقبل.
فيما ميكن ذكره يف هذا املجال ،انه �سبق القرتاح
ت��ق��دم ب��ه ميت�شيليتي رئ��ي�����س االم���ر ال��واق��ع يف
ه��ن��دورا���س اىل ت��ق��دمي ا�ستقالته وي��ق��دم زياليا
ا�ستقالته �أي�ض ًا يف الوقت نف�سه وتعيني �شخ�ص
ثالث ،غري ان ه��ذا املقرتح مل يلق ا�ستجابة من
الرئي�س املنتخب زياليا وفريقه التفاو�ضي .
من جهتها كانت منظمة الدول الإفريقية قد دعت
احلكومة امل�ؤقتة لال�ستجابة اىل النداءات الدولية
ب��ع��ودة الرئي�س زي�لاي��ا اىل احل��ك��م على ان يتم
التفاو�ض اوال على �شروط ترتيب حكومة الوحدة
الوطنية املنوي ت�شكيلها بعد االنتخابات.
ومل تكن منظمات حقوق الإن�سان بعيدة عن الأمر،
فقد دعت اىل امتناع احلكومة امل�ؤقتة من مالحقة
�أن�صار الرئي�س املخلوع بغية تخفيف الأزمة التي
تع�صف باحلياة ال�سيا�سية للبلد.
�آخر امل�ستجدات يف هذا ال�صدد ان متحدثي زياليا
رف�����ض��وا اق�تراح��ا م��ن ميت�شيليتي يعطي احلق
للمحكمة العليا بتقرير م�س�ألة عودته اىل ال�سلطة
من عدمها ،و�أ�سباب رف�ضهم تعود اىل ان املحكمة
نف�سها كانت قد �أي��دت عزله ومن غري املرجح ان
تعيده اىل ال�سلطة.
الواليات املتحدة تريد عودة زياليا اىل احلكم يف
الهندورا�س لأ�سباب كثرية ف�ضال عن انها تعد اكرب
�شريك جتاري لأمريكا.
امل��ث�ير ل��ل��ت�����س��ا�ؤل يف م�����س��أل��ة تفكك ال��ع�لاق��ة بني
الرئي�س املخلوع والرئي�س امل�ؤقت او ما ي�سمى
برئي�س الأم��ر ال��واق��ع حيث �إنهما كانا �أ�صدقاء
والثاين يعترب حليف ًا �سيا�سي ًا كبري ًا له يف الكثري
من املنازعات وامل�شكالت التي ع�صفت بالبلد �أيام
حكمه ،لكن يبدو ان منطق ال�سا�سة يف �أمريكا
الالتينية من الذين يعتلون كر�سي احلكم �سيكون
خمتلفا عما هو حينما يكونون يف منا�صب اقل من
درجة رئي�س البالد !

جنل �ساركوزي يعدل عن تر�شيح نف�سه ملن�صب رفيع
باري�س /اف ب

اعلن ج��ان ���س��ارك��وزي جن��ل الرئي�س الفرن�سي
نيكوال �ساركوزي ،م�ساء اخلمي�س للتلفزيون انه
لن يرت�شح يف كانون االول لرئا�سة جمل�س ادارة
حي ال ديفان�س الباري�سي ،االمر الذي يثري جدال
حادا يف فرن�سا منذ حواىل ا�سبوعني.
و�صرح ج��ان �ساركوزي لقناة فران�س  2العامة
"�ساتر�شح (اجلمعة) ملن�صب املكلف ادارة حي ال
ديفان�س لكنني اذا انتخبت لن اتر�شح لرئا�سة"
هذه الهيئة العامة يف الرابع من كانون االول.
وا����ض���اف "ال اري����د ف����وزا م�����ش��وب��ا بال�شكوك"
يف ا���ش��ارة اىل ات��ه��ام��ه م��ن املعار�ضة الي�سارية
بـ"املح�سوبية".
ون��دد جان �ساركوزي بـ"حملة ت�ضليل اعالمية"
ا�ستهدفت تر�شحه م�ضيفا انه ف�ضل "خيار العقل"
بعدوله عن الرت�شح.
واقر بانه ا�ست�شار والده قبل اتخاذه هذا القرار،

مو�ضحا "اذا كان ال�س�ؤال الذي تطرحه علي هو
هل حتدثت عن ذلك مع الرئي�س؟ فال .لكن هل اذا
كان ،هل حتدثت مع والدي؟ فنعم".
وك��ان متوقعا ان يرت�شح االب��ن ال��ث��اين لنيكوال
���س��ارك��وزي (� 23سنة) ال��ذي ق��اد ح��زب االغلبية
االحتاد من اجل حركة رئا�سية يف املجل�س اقليمي
يف ه��و دي ���س�ين ،اجلمعة م��ن كتلته ال�سيا�سية
لتمثيل احلي الرثي يف غرب باري�س يف جمل�س
ادارة جمموعة "ايباد" (الهيئة العامة للتهيئة
العمرانية يف حي الديفان�س).
وكان متوقعا ان يرت�شح لرئا�سة االيباد يف الرابع
من كانون االول بعد انتخابه يف جمل�س االدارة
الذي يت�ألف من نواب ميثلون عدة بلديات حميط
حي االعمال وممثلي الدولة.
و�سئل ج��ان ���س��ارك��وزي ع��ن احتمال تطلعه اىل
رئا�سة حي االعمال ال�سنة املقبلة بعد اندماج "ال
ديفان�س" مع اقليم جماور ،لكنه جتنب االجابة.

ال�صليب الأحمر يعد معاهدة "الإفريقي" لالجئني
والنازحني خطوة مهمة
كمباال/اف ب

اع �ل��ن رئ�ي����س اللجنة ال��دول �ي��ة لل�صليب االحمر
ج��اك��وب كيلينربغر ان معاهدة حماية الالجئني
وال�ن��ازح�ين ال�ت��ي اق��ره��ا االحت ��اد االف��ري�ق��ي ام�س
اجلمعة يف كمباال هي دليل على التزام اخالقي من
جانب القارة.
وقال كيلينربغر انها اول معاهدة حول النازحني
داخليا على م�ستوى ال�ق��ارة االفريقية .وا�ضاف
ح��واىل ن�صف النازحني داخليا ج��راء النزاعات
امل�سلحة او العنف ،م��وج��ودون يف افريقيا .من
هنا فان وجود اداة ق�ضائية على م�ستوى االحتاد

االفريقي له�ؤالء الالجئني له مدلول بالغ االهمية
بالن�سبة اىل اللجنة الدولية لل�صليب االحمر على
امل�ستوى العمالين ولي�س فقط الق�ضائي.
وتابع  :نحن نقدم امل�ساعدات يف افريقيا حلواىل
م�ل�ي��وين ن ��ازح داخ �ل �ي��ا ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع املنظمات
الوطنية (لل�صليب االح�م��ر او ال�ه�لال االحمر).
والواقع ان اللجنة الدولية لل�صليب االحمر �ساهمت
يف و�ضع هذه املعاهدة.
لقد ت�ضمنت هذه املعاهدة مقاطع �شديدة االهمية
من القانون الدويل االن�ساين .كان ال بد ان تكون
هذه املعاهدة متوافقة مع قواعد القانون الدويل

االن�ساين املتعلقة بالنازحني .وا�ضاف اذا مت تبني
هكذا اداة على م�ستوى القارة ،فان هذا االمر مهم
بحد ذات��ه :هناك ال�ت��زام �سيا�سي واخ�لاق��ي حيال
اح��دى اك�ثر امل�شاكل االن�سانية خطورة يف اطار
النزاعات امل�سلحة.
البعد اجلزائي للمعاهدة مهم اي�ضا .اوال لأن الدول
مرغمة على ان تالحق جزائيا من يرتكبون انتهاكات
خطرة للقانون الدويل االن�ساين ،وهو ما ت�ضمنته
املعاهدة .وهي تتعلق اي�ضا باملجموعات امل�سلحة،
ما ي�شكل عن�صرا بالغ االهمية الننا نواجه اينما كان
تقريبا نزاعات داخلية اكرث منها نزاعات بني دول.

�إخفاق املجتمع الدويل مبكافحة املخدرات يف افغان�ستان
تقرير اخباري

يرى حمللون ان مكافحة
املخدرات ت�شكل اكرب ف�شل
ذري���ع منيت ب��ه اال���س��رة
ال��دول��ي��ة يف افغان�ستان
ح��ي��ث اع���ت�ب�رت االمم
املتحدة ان االفيون يقتل
اكثـر من طالبان.

كابول  /اف ب

وافاد تقرير ن�شرته وكالة االمم املتحدة ملكافحة املخدرات
واجلرمية اخلمي�س ان افغان�ستان ،وهي اكرب منتج عاملي
لالفيون م��ع نحو  %92م��ن االن �ت��اج ،ت��زود �سوقا تقدر
بنحو  65مليار دوالر ،يرتدد عليها  15مليون مدمن على
الهريويني يف العامل .وت�ستفيد من هذه املوارد الهائلة،
يف خام�س اك�ثر البلدان فقرا يف العامل ،حركة طالبان
جزئيا التي متول بها متردها حتى ان وزيرة اخلارجية
االمريكية هيالري كلينتون اعتربت افغان�ستان "دولة
خمدرات" ،م�شددة على التواط�ؤ بني مهربي املخدرات
وم�س�ؤولني حكوميني .واعلن مدير عام الوكالة التابعة
لالمم املتحدة انطونيو ماريا كو�ستا ان "�ضبط االفيون
االف �غ��اين يف مكان انتاجه اك�ثر فعالية واق��ل كلفة من
حماولة �ضبطه يف مكان ا�ستهالكه".

لكن كما ا�شار املوفد االمريكي اخلا�ص اىل افغان�ستان
وباك�ستان ريت�شارد ه��ول�بروك ،ف��ان مكافحة املخدرات
يف افغان�ستان "هي الربنامج االقل فعالية الذي مل ن�شهد
مثله ابدا" .كذلك اقر االم�يرال مايكل مولن قائد اركان
اجلي�ش االمريكي ال��ذي ميثل ثلثي القوات الدولية يف
البالد ،اي�ضا بان حلف �شمال االطل�سي "مل يحقق تقريبا
اي جناح خالل ال�سنوات ال�سبع والثماين االخرية" على
تهريب املخدرات.
وق��د ط��ال االنتظار حتى ت�شرين االول/اك�ت��وب��ر 2008
لتتفق الدول االع�ضاء يف احللف االطل�سي على مكافحة
تهريب امل�خ��درات والتي مل تكن مدرجة يف املهمة التي
فو�ضت لها .ومنذ ذلك الوقت �سمح لقوات احللف االطل�سي
الدولية امل�ساهمة يف ار�ساء االمن يف افغان�ستان (اي�ساف)
بالتحرك �ضد املهربني ومن�ش�آتهم.

وهكذا �صودرت خم�سون طنا من االفيون و 1,8طن من
الهريويني بداية ت�شرين االول/اكتوبر  2009يف عملية
�شنتها القوات االمريكية واالفغانية جنوب افغان�ستان.
ومت فعال االنطالق يف برامج زراعة بديلة مع املزارعني
ال �سيما جنوب البالد معقل طالبان واكرب موقع النتاج
االفيون يف البالد لكن دون جدوى حتى االن.
ودفع ارتفاع ا�سعار امل��واد الغذائية اىل زي��ادة االهتمام
باالنتاج الزراعي لكن ال ي��زال ي�ستحيل على الزراعات
الغذائية مناف�سة االفيون رغم انهيار �سعره بنحو %25
بني  2008و 2009من  113اىل  85دوالرا للكيلوغرام
الواحد .وارتفع االنتاج يف افغان�ستان ب�شكل كبري منذ
االطاحة بنظام طالبان نهاية  2001ليبلغ  6900طن خالل
 2009متجاوزا اال�ستهالك العاملي حتى يبدو ان احتياطي
االفيون املخزن يف البالد يرتفع اىل  12الف طن.

وبذلك قد يكون انخفا�ض االنتاج الذي ا�شارت اليه وكالة
االمم املتحدة ملكافحة امل�خ��درات واجلرمية منذ �سنتني
ناجما عن ارادة املهربني يف ت�سويق خمزونهم تدريجيا
ولي�س عرب جناح مكافحة االرهاب.
كذلك يت�ساءل اخلرباء اي�ضا اذا كان من االف�ضل حتديد
ا�سرتاتيجية على املدى الق�صري "من اجل توفري نتائج
فورية لتح�سني م��وارد املزارعني" او مقاربة على املدى
الطويل تكون اك�ثر جناعة لكنها قد تاخذ حتى خم�س
�سنوات لت�ؤتي ثمارها كما ي��رى ان��دري����س ج��ودي��ه من
الوكالة .لكن هل ي�ستطيع الفالحون االفغان مقاومة �ضغط
املهربني واالفاق املربحة لزراعة االفيون؟ رمبا يتحولون
باعداد كبرية اىل زراعة احل�شي�شة التي ا�صبحت منت�شرة
يف افغان�ستان اىل حد باتت معه يف �صدد جتاوز ما ينتجه
املغرب اول منتج عاملي لها.

