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العالم

قضية
ينبئ القرار الباكستاني األخير إرسال قوات إلى السعودية برغبة متزايدة لدى الطرفين ،إسالم آباد
والرياض ،في تقوية عالقاتهما ،كل لمصالحه وغاياته .وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها
السلطات الباكستانية الحتواء تداعيات القرار داخليًا ،وامتصاص أي اعتراض عليه خارجيًا ،إال أن
إقدامها عليه في الوقت الراهن ينذرها بمخاطر عدة ،وهي التي تواجه في األصل تهديدات
استراتيجية متصاعدة

تودد باكستاني إلى السعودية:

تقامر
إسالم آباد ِ
بدعم «األصدقاء»
دعاء سويدان
بعد قرابة ثالثة أعوام من إقرار البرملان
َ
الحياد»
«التزام
الباكستاني ،باإلجماع،
َ
فــي ال ـصــراع الــدائــر فــي الـيـمــن ،ورفــض

طلب الرياض إرسال قوات باكستانية
إل ــى املـمـلـكــة ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي عـمـلـيــات
«عاصفة ال ـحــزم»َ ،أعلنت إس ــام آبــاد،
قبل أي ــام ،إرس ــال ألــفــي جندي إضافي
إل ــى ال ـس ـعــوديــة ،فــي «مـهـمــة تدريبية

معارضة من االنجرار لـ«المستنقع»
تحذيرات ِ
ّ
املعارض ،شفقت شيرازي،
يقر مسؤول العالقات الخارجية في «مجلس وحدة املسلمني في باكستان»
ِ
في حديث إلى «األخبار» ،بأن قرار السلطات إرسال قوات إضافية إلى السعودية ال يتعارض ،في ظاهره،
مع قرار البرملان الصادر عام  ،2015معتبرًا ذلك ّ
«معوقًا أمامنا ،كمعارضة ،في االحتجاج على الخطوة»،
التي يتم تبريرها بأنها «تأتي في إطار التعاون الثنائي ،وضمن اتفاقية الشراكة االستراتيجية املوقعة
عام  1984إبان حكم الجنرال ضياء الحق ،والتي تنص على تقديم باكستان كل قدراتها من أجل حماية
اململكة في حال تعرضها ألي خطر» .ويرى أن «نواز شريف يحاول عبر هذه الخطوات تخفيف الضغوط
األميركية على باكستان ،من خالل استرضاء السعودية لتتوسط لدى الواليات املتحدة» .وكان األمني العام
لـ«املجلس» ،راجا ناصر عباس ،أعلن ،في مؤتمر صحافي ،رفض حزبه القرار األخير ،معتبرًا إياه استجابة
إلرادة الرياض تعاون إسالم آباد معها في «حربها االنفرادية على الشعب اليمني» .وشدد على ضرورة أن
ً
«ال توقع الحكومة البالد في هذا املستنقع» ،داعيًا إياها إلى أن «تقوم بدور الوسيط» بدال من ذلك.
(األخبار)

ٌ
واس ـت ـش ــاري ــة» .إعـ ــان أث ــار الـكـثـيــر من
ع ــام ــات االس ـت ـف ـه ــام ب ـش ــأن خـلـفـيــاتــه
وتداعياته ،خصوصًا أنه يأتي في وقت
مساع تبذلها
تتزاحم فيه املؤشرات إلى
ٍ
اململكة إلح ــداث ت ـبــدالت عـلــى الساحة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة ب ـمــا يـخــدم
مصالحها .وعـلــى الــرغــم مــن أن الـقــرار
ال ـجــديــد اس ـتــدعــى م ــوج ــة اع ـتــراضــات
داخ ـ ــل ال ـب ــرمل ــان وخـ ــارجـ ــه ،إال أنـ ــه من
املستبعد أن يتم التراجع عنه ،في ظل
انـ ــدفـ ــاع «حـ ـ ــزب ال ــرابـ ـط ــة اإلس ــام ـي ــة»
الحاكم ،ومعه املؤسسة العسكرية ،إلى
تعزيز عالقتهما بالرياض.
ه ـ ــذا االن ـ ــدف ـ ــاع ت ـج ـل ــى ،خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
القصيرة املاضية ،في سلسلة تحركات
على خط الرياض  -إسالم آباد ،أوحت
ب ــأن ث ـمــة رؤيـ ــة س ـعــوديــة لــ«الـحـلـيــف
الباكستاني» تتم بلورتها على أكثر
من مستوى .بدأ األمر منذ أواخر شهر
تشرين الـثــانــي /نوفمبر املــاضــي ،مع
زيـ ــارة لــرئـيــس الـ ـ ــوزراء الـبــاكـسـتــانــي،
شــاهــد خــاقــان عباسي ،إلــى العاصمة
السعودية ،التقى خاللها امللك سلمان
بــن عـبــد ال ـعــزيــز ،وول ــي ع ـهــده محمد.

مؤيديون لنواز شريف يحتجون على قرار المحكمة العليا الصادر أمس (أ ف ب)

وقـ ــد بـ ــدا الفـ ـت ــا ،ح ـي ـن ـهــا ،أن عـبــاســي
اصطحب معه رئـيــس أرك ــان الجيش،
قمر الــديــن جــاويــد بــاجــوا ،ومــديــر عام
االستخبارات ،نويد مختار .تلت ذلك،
ف ــي أقـ ــل م ــن ش ـه ــري ــن ،زيـ ـ ــارة ل ـبــاجــوا
إل ــى ال ـس ـعــوديــة ف ــي األول م ــن الـشـهــر
الـ ـ ـج ـ ــاري أج ـ ـ ــرى خ ــالـ ـه ــا م ـب ــاح ـث ــات
تـنــاولــت «ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة ،خاصة
ف ــي امل ـ ـجـ ــاالت ال ـع ـس ـك ــري ــة» .ومـ ــا بــن

الزيارتني ،كان القرار األميركي ،أوائل
شـهــر كــانــون الـثــانــي /يـنــايــر املــاضــي،
تعليق مساعدات عسكرية لباكستان
ب ـق ـي ـمــة  255م ـل ـي ــون دوالر ،ومـ ــن ثــم
م ـ ـسـ ــاعـ ــدات أمـ ـنـ ـي ــة ب ـق ـي ـم ــة مـ ـلـ ـي ـ َـاري
ٌ
دوالر ،لتعقب الـقـ َ
ـاورات بحرية
ـرار مـنـ
سعودية  -باكستانية مشتركة باسم
ُ
ـ16
«نسيم البحر  »11 -اختتمت في ال ٌ
م ــن شـ ـب ــاط /ف ـب ــراي ــر ال ـح ــال ــي .س ـيــاق

واشنطن تسابق إلى «النووي السعودي» :صفقة «متساهلة»
تستعد الواليات المتحدة لعرض صفقة
على السعودية ،بشأن تطلعات األخيرة
بناء مفاعالت نووية على أراضيها.
إلى ٌ
صفقة تسعى واشنطن في جعلها
على مستوى منخفض من «المعايير
الصارمة» منعًا لتوجه الرياض نحو
موسكو أو بكين .لكن دون ذلك عقبات
عدة تبدأ من الشروط التي تفترضها
القوانين األميركية ،وال تنتهي باالعتراض
الديمقراطي في مجلس النواب األميركي
على التوسع في نشر التكنولوجيا النووية
في منطقة الشرق األوسط
واشنطن ــ محمد دلبح
تـ ـع ــود خ ـط ــط ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ـع ــودي ــة
لـبـنــاء مـفــاعـ َـلــن ن ـ َّ
ـووي ــن عـلــى أراض ــي
امل ـم ـل ـك ــة إلـ ـ ــى الـ ــواج ـ ـهـ ــة مـ ـ ـج ـ ــددًا ،مــع
اش ـتــداد املـنــافـســة بــن ال ـقــوى الــدولـيــة
عـلــى االس ـت ـئ ـثــار بــالـحـصــة األك ـب ــر من
االس ـت ـث ـمــار ف ــي ه ــذا امل ـج ــال .فـمـنــذ أن
ال ـت ـقــى وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة األم ـي ــرك ــي ،ريــك
بيري ،مندوبني سعوديني في اجتماع
ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة لـلـطــاقــة ال ــذري ــة في
ف ـي ـي ـن ــا فـ ــي شـ ـه ــر أي ـ ـل ـ ــول /سـبـتـمـبــر
امل ــاض ــي ،دخ ـل ــت ع ـلــى خ ــط الـتـنــافــس

ك ــوري ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة وف ــرنـ ـس ــا ،ال ـل ـتــان
ُت ّ
عدان حليفتني للواليات املتحدة ،كما
الخط نفسه كل من
دخلت أيضًا على
ّ
الصني وروسيا ،املصنفتني كـ«تهديد
رئيس لألمن القومي األميركي» وفق
االستراتيجية الدفاعية التي أعلنها
«البنتاغون» لعام .2018
وك ــان بـيــري قــد أبـلــغ الــوفــد السعودي
ب ـضــرورة أن تـكــون لـلــواليــات املتحدة
األولوية في الصفقة املنتظرة؛ كونها
«ال ـ ـشـ ــريـ ــك االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ال ــرئ ـي ــس
ل ـل ـس ـع ــودي ــة فـ ــي املـ ـ ـج ـ ــاالت ال ـن ـف ـط ـيــة
والـعـسـكــريــة» ،فــي إش ــارة إلــى ضــرورة
أن تتجاوز اململكة عالقاتها مع روسيا
والصني في هذا املجال ،على الرغم مما
تمثله الــدول ـتــان مــن أهـمـيــة بالنسبة
ل ـلــريــاض ال ـتــي تـسـعــى إل ــى الـحـصــول
على الخبرة التقنية لتجاوز االعتماد
على النفط ،والتنافس مع إي ــران .ذلك
أن الصني ُت ّ
عد من أفضل زبائنها على
اإلطـ ـ ــاق ،فـيـمــا تـمـثــل روس ـي ــا شــريـكــا
أساسيًا لها في ضبط اإلنتاج العاملي
من النفط.
ومن املقرر أن يزور ،قريبًا ،وفد أميركي
ي ـضــم دب ـلــومــاس ـيــن وم ـس ــؤول ــن في
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ،الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،إلج ـ ــراء
مـ ـف ــاوض ــات ب ـه ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،وم ـح ــاول ــة
الـ ـ ـت ـ ــوص ـ ــل إل ـ ـ ــى ح ـ ــل وس ـ ـ ــط م ـ ــا بــن
الشروط التي تفرضها قوانني تصدير
التكنولوجيا النووية األميركية ،وبني
إص ـ ــرار ال ـس ـعــوديــة ع ـلــى ت ـج ــاوز تلك
القوانني ،األمر الذي قد يدفع الرياض
إل ــى اخ ـت ـيــار دول أخ ــرى مـثــل روسـيــا

والصني لبناء املفاعالت النووية.
وت ــرى إدارة الــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب،
التي تحظى بمكانة «غير عادية» لدى
الـسـعــوديــة ،أن إح ـيــاء صـنــاعــة نــوويــة
محظورة ُي ّ
عد بمثابة فرصة ال ينبغي
تفويتها ،لكن مراقبني يتساءلون عما
إذا كــان ذلــك يستحق ّ
تحمل املخاطر
التي سيستجلبها انتشار تكنولوجيا
تـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى ت ـ ــداخ ـ ــل م ـ ــع ت ـط ــوي ــر

األسـلـحــة ال ـنــوويــة فــي املـنـطـقــة األكـثــر
تقلبًا في العالم.

«المعيار الذهبي»
غـيــر أن تــوســع انـتـشــار التكنولوجيا
الـنــوويــة فــي املنطقة قــد بــدأ بالتحقق
ً
فعال؛ إذ إن دولة اإلمــارات بدأت عمليًا
بـ ـن ــاء أول م ـف ــاع ــل ن ـ ـ ــووي مـ ــن امل ـق ــرر
تشغيله هذا العام ،فيما وقعت شركة

ترى إدارة ترامب أن إحياء صناعة نووية محظورة فرصة ال ينبغي تفويتها (أ ف ب)

«روزاتــوم» الروسية الحكومية صفقة
بقيمة  21.3مليار دوالر لبناء مفاعل
ن ـ ــووي ف ــي م ـص ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أن
األردن وق ــع فــي ع ــام  2015ات ـفــاقــا مع
الروس بقيمة  10مليارات دوالر لبناء
م ـفــاعــل ن ـ ــووي .وك ــذل ــك فـعـلــت تــركـيــا،
فــي حــن تخطط الـسـعــوديــة لـبـنــاء 16
ً
م ـفــاعــا ن ــووي ــا بـكـلـفــة تـبـلــغ ن ـحــو 80
مليار دوالر.
ه ــذه األخـ ـي ــرة ل ــن ي ـكــون ل ـهــا ،بحسب
م ـج ـلــة «إي ـك ــون ــوم ـي ـس ــت» ،أي مـعـنــى
اقـتـصــادي ،فــي بلد يـحــرق يوميًا 465
ألــف برميل نفط فــي إنـتــاج الكهرباء،
ولـ ــديـ ــه  11م ـل ـي ــار دوالر مـ ــن م ـ ـ ُـوارد
النفط .وتشير املجلة ،في تقرير نشر
مطلع الشهر الجاري ،إلى أن املفاعالت
السعودية لن تكون قــادرة على توليد
أك ـثــر مــن س ــدس ال ـطــاقــة املـطـلــوبــة في
سـ ــاعـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــذروة ،وهـ ـ ــي  120غـيـغــا
بــايــت ،معتبرة أنــه فــي بلد تتسع فيه
امل ـســاحــات الـصـحــراويــة فـمــن األفـضــل
االستثمار في الطاقة الشمسية« ،حيث
ال تقوم السعودية بتوليد أي طاقة من
هذا النوع» ،محذرة من أن «بناء مفاعل
نووي لألغراض السلمية سيؤدي إلى
سـبــاق تسلح فــي أكـثــر مناطق العالم
اضطرابًا».
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـطــاقــة ال ـنــوويــة
لــاس ـت ـخــدامــات الـسـلـمـيــة ب ـع ـيــدة عن
األسـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ،إال أن ال ــوق ــود
امل ـس ـت ـن ـف ــد ت ـم ـك ــن إعـ ـ ـ ـ ــادة م ـعــال ـج ـتــه
وتحويله إلى البلوتونيوم الذي يدخل
فــي صـنــاعــة الـقـنــابــل ال ـنــوويــة .كـمــا أن

