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العالم

يمكن من خالله فهم القرار الباكستاني
الجديد على أنه استجابة لضغوطات
ّ
سعودية على إسالم آباد ،شكل إعالن
العقوبات األميركية الفرصة األنسب
لتصعيدها.
هـ ــذه ال ـض ـغ ــوط ــات ت ـم ـظ ـه ــرت ،ك ــذل ــك،
فــي ص ــور أخ ــرى غـلــب عليها الـطــابـ ُـع
َ
الـ ـت ــرغـ ـيـ ـب ــي ،م ـث ـل ـم ــا ت ـخ ـل ــل ال ـ ــزي ـ ــارة
األخ ـيــرة لــوزيــر الـتـجــارة واالسـتـثـمــار

السعودي ،ماجد القصبي ،إلى إسالم
آبـ ـ ــاد ،أوسـ ـ ــاط ش ـهــر ك ـ ُـان ــون ال ـثــانــي/
يناير املاضي .حينها ،أعلن عن توقيع
ات ـفــاق ـيــات وم ــذك ــرات تـفــاهــم لـلـتـعــاون
ال ـت ـجــاري واالق ـت ـصــادي بــن الـبـلــديــن،
إضافة إلى االتفاق على بحث الفرص
َ
االستثمارية في مجالي النفط والغاز،
فـ ــي وقـ ـ ــت تـ ـح ــدث ــت فـ ـي ــه تـ ـق ــاري ــر عــن
ق ـيــام الـسـلـطــات الـبــاكـسـتــانـيــة بــدعــوة

الشركات النفطية والغازية السعودية
مصاف على أراضيها .دعوة
إلى ّ إنشاء
ٍ
تـلــخــص حــاجــة بــاكـسـتــان املــاســة إلــى
رافــد خــارجــي القتصادها ،وهــي التي
تـسـتـعــد لخصخصة ش ــرك ــات وطنية
في مجاالت الطيران والطاقة والنشاط
املـ ـص ــرف ــي بـ ــاتـ ــت ت ـس ـت ـن ــزف خ ــزي ـن ــة
الــدولــة ،في ظل تهديدات أميركية لها
بإدراجها على القائمة الدولية ملراقبة
تمويل اإلره ــاب ،مــع مــا ينطوي عليه
األمر من مخاطر على القطاعني املالي
واملـصــرفــي فــي الـبــاد (عـلــى الــرغــم من
إع ــان إس ــام آب ــاد أم ــس تـعـلـيــق ق ــرار
اإلدراج لـثــاثــة أشـهــر إضــافـيــة ،إال أن
الـتـهــديــدات األمـيــركـيــة فــي هــذا اإلطــار
ّ
تظل قائمة).
إلـ ــى ج ــان ــب ذلـ ــك ال ـب ـعــد االق ـت ـص ــادي،
ثمة بعد سياسي متصل بطموحات
رئ ـي ــس حـ ــزب «ال ــراب ـط ــة اإلس ــام ـي ــة»،
رئـيــس ال ــوزراء الـســابــق ،ن ــواز شريف،
ال ـ ـ ــذي ُع ـ ـ ــزل مـ ــن م ـن ـص ـب ــه عـ ـ ــام 2017
بعد إدان ـتــه فــي قضايا فـســاد .يتطلع
شريف ،حاليًا ،إلى تجاوز األزمة التي
ّ
ول ــده ــا ل ــه ال ـح ـكــم املـ ــذكـ ــور ،والـ ـع ــودة
إل ـ ــى ال ـس ــاح ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ــن ب ــواب ــة
االنـتـخــابــات العامة املرتقب إجــراؤهــا
ف ــي آذار /مـ ــارس م ــن ال ـع ــام ال ـج ــاري.
ّ
تطل ٌع يبدو أنه يحظى بمباركة من قبل
السعودية ،التي كثرت إليها في اآلونة
األخيرة زيارات آل شريف .أواخر شهر
ّ
ك ــان ــون ال ـثــانــي /يـنــايــر امل ــاض ــي ،حــط
نــواز شريف في الرياض ،حيث التقى
ولــي الـعـهــد ،محمد بــن سـلـمــان .سبق
تلك الــزيــارة بــأيــام توجه شقيق نــواز،
رئيس حكومة إقليم البنجاب ،شهباز
شريف ،والذي يتوقع أن يرشحه حزب
«الــراب ـطــة» لــرئــاســة الـ ــوزراء ،على منت
طــائــرة سـعــوديــة خــاصــة إل ــى اململكة،
حـيــث الـتـقــى اب ــن سـلـمــان ومـســؤولــن
آخ ــري ــن .وق ــائ ــع ت ــؤش ــر إلـ ــى اس ـت ـقــرار
معتقد لدى نواز وأقربائه بأن مستقبل
الـ ـسـ ـع ــودي ــة آلل سـ ـلـ ـم ــان ،وب ــال ـت ــال ــي
فـ ـم ــن م ـص ـل ـح ـت ـهــم ت ـم ـت ــن روابـ ـطـ ـه ــم
ب ـه ــذه ال ـع ــائ ـل ــة ل ـت ـخ ـطــي مـشـكــاتـهــم.
وف ــي امل ـقــابــل ،ال تـخــرج سـيــاســات ابــن
سلمان عــن الــرؤيــة الـسـعــوديــة العامة
ل ـل ـعــاقــة «ال ـح ـي ــوي ــة» م ــع بــاك ـس ـتــان،
ول ـك ــن ال ـت ـم ـســك ب ـم ـفــات ـيــح آل شــريــف
يشي بتعويله الكبير عليهم في تقوية

النفوذ السعودي داخــل هــذا البلد .إال
أن دون تـطـلـعــات نـ ــواز وابـ ــن سـلـمــان
عـقـبــات ع ــدة تـجـلــى آخــرهــا ي ــوم أمــس
في إصدار املحكمة العليا الباكستانية
قـ ــرارًا ب ـعــزل شــريــف م ــن رئ ــاس ــة حــزب
«ال ــراب ـط ــة» ،واع ـت ـبــار جـمـيــع ال ـق ــرارات
التي اتخذها بهذه الصفة و«كأنها لم
تكن» ،ما ّ
يهدد مستقبل الشخصيات
التي رشحها نواز لالنتخابات.
ما عالقة الروابط بني ابن سلمان وبني
شــريــف بــالـقــرار الباكستاني األخـيــر؟
أوائ ــل شهر كــانــون الثاني /يناير من
ال ـع ــام  ،2017أكـ ــدت بــاك ـس ـتــان تعيني
رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ـ ــان الـ ـس ــاب ــق ل ـج ـي ـش ـهــا،
راحـ ـي ــل ش ــري ــف (الـ ـ ــذي ت ــرب ـط ــه صـلــة
وثيقة بنواز) ،رئيسًا ألركان «التحالف
اإلسـ ــامـ ــي مل ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ـ ــاب» ال ــذي
أعـلـنـتــه ال ـس ـعــوديــة ع ــام  .2015إع ــان
أوح ـ ــى بـ ــأن ال ــري ــاض ت ــري ــد م ـمــارســة
تأثير أكبر على الجيش الباكستاني
ال ــذي تعتقد أن ــه هــو ال ــذي عــرقــل قــرار
مـ ـش ــارك ــة إسـ ـ ـ ــام آبـ ـ ـ ــاد فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
«عاصفة الـحــزم» ،نتيجة مخاوف من
انـقـســام تركيبته الـتــي تـضــم عناصر

تواجه باكستان
تهديدات خارجية تفرض
عليها مراعاة أصدقائها
مـ ــن طـ ــوائـ ــف دي ـن ـي ــة مـ ـتـ ـع ــددة .سـبــق
ذل ـ ــك اإلعـ ـ ـ ــان ت ـص ــاع ــد الـ ـح ــدي ــث عــن
تـحـســن الـعــاقــة بــن ح ــزب «الــراب ـطــة»
وب ــن الـجـيــش ،خـصــوصــا وأن رئيس
األركان الحالي ،باجوا ،تم تعيينه في
منصبه أواخــر عــام  ،2016بتزكية من
ن ــواز شــريــف نـفـســه .وعـلـيــه ،فـمــن غير
املستبعد أن يكون القرار الجديد ،الذي
أعلنه الـنــاطــق بــاســم الجيش بنفسه،
واح ـ ــدة م ــن «ثـ ـم ــرات» ال ـت ـطــور امل ـشــار
إلـيــه .لكن مــا يـجــدر التنبه إلـيــه أيضًا
أن للمؤسسة العسكرية ،هي األخــرى،
حـســابــاتـهــا ،غـيــر املتصلة بــالـضــرورة
ّ
بحسابات السلطة .ولعل من حظ ابن
سـلـمــان ال ـيــوم الـتـقــاء تـلــك الـحـســابــات
جـمـيـعـهــا ع ـلــى ض ـ ــرورة ال ـتــزلــف إلـيــه
واالستفادة منه.

فـ ــي خ ــاص ــة املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ،ي ـت ـط ـلــع كــل
م ــن األط ـ ــراف امل ـق ــرري ــن ع ـلــى الـســاحــة
الباكستانية إلــى غــايــة مــن وراء قــرار
إرس ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـ ـ ــذي جـ ـ ــاء ب ــرض ــاء
الجيش ووزير الدفاع ورئيس الوزراء،
فـيـمــا تـسـتـهــدف ال ـس ـعــوديــة بــالــدرجــة
األولــى توصيل رسالة إلى إيــران التي
ك ــان ــت أبـ ـ ــدت ام ـت ـعــاض ـهــا م ــن تـعـيــن
راحيل شريف رئيسًا ألركان «التحالف
اإلسالمي» ،وبالدرجة الثانية التأثير
ع ـل ــى م ــوق ــف إسـ ـ ــام آبـ ـ ــاد م ــن األزم ـ ــة
الخليجية بعدما قــررت الــوقــوف على
الحياد ،وبالدرجة الثالثة ربما  -وهذا
م ــا ال ي ــؤك ــده أي مـعـطــى ح ـتــى اآلن -
تعزيز عمليات «التحالف العربي» في
اليمن .وعلى الرغم من توارد أنباء عن
أن باكستان أبلغت إيران وقطر ،مسبقًا،
ب ـقــرارهــا األخ ـي ــر ،وع ـلــى ال ــرغ ــم أيـضــا
مــن طمأنة وزيــر الــدفــاع الباكستاني،
خورام داستاغير ،برملانيي بالده ،إلى
أن «الـ ـق ــوات الـبــاكـسـتــانـيــة ل ــن تنتشر
خارج أراضي السعودية أو في اليمن»،
وإلــى أن إســام آبــاد «ستظل محايدة
في أي نزاع في الشرق األوسط» ،إال أن
انتهاج سياسة «السير على الحبال»
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي يـ ـب ــدو م ـح ـفــوفــا
بــامل ـخــاطــر ل ـع ــدة أس ـب ــاب ل ـعــل أهـمـهــا
اثنان :أولهما أن ثمة حساسية زائدة
داخ ــل بــاكـسـتــان ،س ــواء عـلــى مستوى
املــؤسـســات أو عـلــى مـسـتــوى ال ـشــارع،
إزاء أي قرار متصل بالسعودية ،وهو
ما يهدد بتصاعد التوتر على الساحة
الـسـيــاسـيــة الـبــاكـسـتــانـيــة ،خـصــوصــا
بعدما تـحــول االحـتـجــاج على إرســال
ال ـق ــوات إل ــى ف ـعــل شـعـبــي بـ ــدأت أول ــى
مظاهره يــوم األحــد املاضي بتظاهرة
في إسالم آباد .وثانيهما أن باكستان
تـ ــواجـ ــه ح ــالـ ـي ــا ت ـ ـهـ ــديـ ــدات خ ــارج ـي ــة
تـ ـف ــرض ع ـل ـي ـهــا م ـ ــراع ـ ــاة أص ــدق ــائ ـه ــا
التقليديني (في مقدمتهم إيران) الذين
يمكن أن يشكلوا لها ظهيرًا حقيقيًا
في مواجهة تلك التهديدات ،خصوصًا
أن ثمة ،في الوقت الراهن ،توجهًا لدى
إدارة دون ــال ــد ت ــرام ــب لـتـقــويــة شــوكــة
الهند (الخصم التقليدي لباكستان)،
وانفتاحًا إيــرانـيــا الفتًا على األخـيــرة،
وانــدفــاعــا هـنــديــا وكــذلــك إيــران ـيــا إلــى
ُتقوية العالقات مع أفغانستان (الجار
امل ِقلق لباكستان).

ترضي تل أبيب
اليورانيوم املخصب الــازم للعملية
يـحـمــل جــاذب ـيــة خــاصــة للجماعات
اإلرهــاب ـيــة .وملـنــع االنـتـشــار العاملي،
ت ـض ــع ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة مـعــايـيــر
ص ــارم ــة ب ـشــأن الـتـكـنــولــوجـيــا الـتــي
يمكن بيعها في الخارج ،وما يمكن
للمشترين القيام به .إذ يتعني عليهم
التوقيع على مــا يسمى «البند »23
ف ــي ق ــوان ــن ت ـصــديــر الـتـكـنــولــوجـيــا
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،والـ ـ ـ ـ ــذي ُيـ ـطـ ـل ــق ع ـل ـيــه
«املعيار الذهبي».
وكــانــت دول ــة اإلم ـ ــارات ،فــي سعيها
إلــى بناء املفاعل الـنــووي ،قد مهدت
لذلك بأن وقعت مع الواليات املتحدة،
ع ــام  ،2009ات ـفــاقــا ت ـل ـتــزم بـمــوجـبــه
ب ـمــا ي ـنــص ع ـل ـيــه «ال ـب ـن ــد  ،»123إذ
تعهدت بعدم تخصيب اليورانيوم
أو اسـتـخــدام الــوقــود وتـحــويـلــه إلــى
بلوتونيوم .لكن السعودية رفضت،
م ـن ــذ فـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة ،امل ــوافـ ـق ــة عـلــى
«امل ـع ـيــار ال ــذه ـب ــي» ،بــالـنـظــر إل ــى أن
لديها كميات من اليورانيوم الخاص
تحت األرض ،وتريد أن تكون مكتفية
ذاتـ ـي ــا ف ــي إع ـ ـ ــداد الـ ــوقـ ــود الـ ـن ــووي
عـلــى امل ــدى ال ـطــويــل ،ل ــذا فـهــي تريد
الـتـخـصـيــب بـنـفـسـهــا .بتعبير آخــر،
تــريــد الـسـعــوديــة الـحـصــول عـلــى ما
حصلت عليه إيران بموجب االتفاق
النووي الــذي تم توقيعه عام ،2015
والذي سمح لإليرانيني بالتخصيب
بــأن ـف ـس ـهــم ،م ـقــابــل مــواف ـق ـت ـهــم على
تدمير معظم أجهزة الطرد املركزي
امل ـس ـت ـخــدمــة ل ـل ـت ـخ ـص ـيــب ،وال ـق ـي ــام

بعمليات أقل من تلك التي يحتاجها
تصنيع القنابل النووية .وكــان آخر
املسؤولني السعوديني املعبرين عن
تـلــك الــرغـبــة وزي ــر الـخــارجـيــة ،عــادل
الـجـبـيــر ،ال ــذي ق ــال لشبكة «س ــي إن
بي سي» ،يوم األحد املاضي(« ،إننا)
نريد أن نحظى بنفس الحقوق التي
تتمتع بها الدول األخرى».
وت ـس ـت ـعــد الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،على
َ
ح ــرج ،ألن ت ـع ـ ِـرض عـلــى الـسـعــوديــة
ص ـ ـف ـ ـقـ ــة ال ت ـ ــرق ـ ــى إلـ ـ ـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
«املعيار الذهبي» ،على الرغم من أن
املسؤولني األميركيني يقولون إنها
س ـت ـظــل أك ـث ــر ص ــرام ــة م ــن ال ـش ــروط
ـان محتمل آخر.
التي يفرضها أي بـ ٍ
ل ـكــن مـجـمــوعــة ال ـش ــرك ــات املــدعــومــة
مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وال ـت ــي
يفترض أن تـشــارك فــي املـشــروع ،لن
يكون بإمكانها ذلك من دون االلتزام
ب ــ«ال ـب ـن ــد  .»123ك ـمــا أن تـنـفـيــذ أي
اتـفــاق بهذا الـشــأن يتطلب مصادقة
الكونغرس في غضون  90يومًا من
الـتــوقـيــع عـلـيــه ،علمًا أن أع ـضــاء في
مجلس الشيوخ يحذرون من أن أي
تخفيف لـ«املعيار الذهبي» سيكون
«كارثيًا».
ويـ ــرى مـحـلـلــون أن إســرائ ـيــل تبقى
أكـ ـث ــر األط ـ ـ ـ ــراف ت ــأثـ ـيـ ـرًا فـ ــي ت ـمــريــر
هـكــذا ات ـفــاق ،معتبرين أن االنــدفــاع
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،أخ ـ ـي ـ ـرًا ،نـ ـح ــو ت ـعــزيــز
الـ ـع ــاق ــات م ــع ت ــل أب ـي ــب ي ـص ــب فــي
ه ــذا االتـ ـج ــاه .ونـقـلــت «بـلــومـبـيــرغ»
ع ــن ي ــوئ ـي ــل غ ــوزان ـس ـك ــي ،امل ـس ــؤول

اإلســرائـيـلــي السابق فــي مـجــال عدم
ان ـت ـش ــار األس ـل ـح ــة الـ ـن ــووي ــة ،قــولــه
إن «ل ــدي ـن ــا م ـص ـل ـحــة ف ــي أن تــدخــل
الــواليــات املـتـحــدة ولـيــس الـصــن أو
روسيا السوق النووية السعودية».
كما نقلت عنه أنه «إذا كانت واشنطن

داخ ــل املـ ـش ــروع ،فــإنـهــا سـتـكــون في
وضـ ـ ــع أفـ ـض ــل مل ــراقـ ـب ــة الـ ـب ــرن ــام ــج،
وال ـض ـغــط عـلــى ال ـس ـعــوديــن ف ــي أي
مواجهة في املستقبل» .وفي املقابل،
فـ ــإن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ال ـس ـع ــودي -
ّ
يسهل جهود
األميركي املحتمل قد
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كوشنر إلبرام اتفاق سالم إسرائيلي
 ف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ي ـت ـط ـل ــب ب ــال ـت ــأك ـي ــدمـ ـس ــاع ــدة سـ ـع ــودي ــة ،مـ ــا ي ـع ـن ــي أن
ال ـش ــروط ال ـنــوويــة «املـتـســاهـلــة» مع
ال ــري ــاض سـتــدفــع األخ ـي ــرة إل ــى بــذل
جهد أكبر في عملية تمرير التسوية.

