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تقرير

ابن سلمان يخضع لمعادلة خان :االستثمارات وقود العالقات
على ّرغم أن فوز عمران
خان مثل ضربة للسعودية
أطاحت حلفاءها
التقليديين ،إال أن إسالم آباد
ال تجد مانعًا من التعامل
مع الرياض بهدف إنقاذ
اقتصادها المترهل .وفي
المقابل ،تحرص السعودية
على إدامة العالقات مع
باكستان ألغراض متعددة،
ليس السعي األميركي إلى
كبح جماح االستثمارات
الصينية مستثنى منها
علي جواد األمين
ي ــدي ــر رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــاك ـس ـتــانــي،
ع ـ ـمـ ــران خ ـ ــان ،ع ــاق ـت ــه بــال ـس ـ ّعــوديــة
انطالقًا من إرث تاريخي متجذر منذ
ً
ثمانينيات القرن املاضي ،وصوال إلى
حـكــم ن ــواز شــريــف ،ال ــذي حــافــظ على
أواص ـ ــر قــويــة بــاملـمـلـكــة ع ـلــى رغ ــم ما
شابها أخـيـرًا مــن خــافــات ،ســواء في
شأن موقف إسالم آباد من األزمة مع
قـطــر ،أو عــدم انخراطها فــي الـعــدوان
ع ـلــى ال ـي ـمــن ب ـس ـبــب رفـ ــض ال ـب ــرمل ــان.
ول ــم ت ـكــن بـصـمــة خ ــان ف ــي الـسـيــاســة
الـخــارجـيــة خــافـيــة عـلــى الـسـعــوديــن،
ّ
حتى قبيل تولي الرجل منصب رئيس
ال ـ ـ ــوزراء ف ــي آب /أغ ـس ـطــس املــاضــي؛
إذ لعب حزبه «اإلنـصــاف» دورًا كبير
ف ــي م ـنــع امل ـش ــارك ــة ف ــي ح ــرب الـيـمــن،
َ
ح ــن ق ــاط ــع الـ ـب ــرمل ــان ل ـق ــراب ــة سـبـعــة
أش ـه ــر ،طــال ـبــا م ــن أح ـ ــزاب امل ـعــارضــة
ال ـت ـ ّ
ـوح ــد ف ــي م ــواج ـه ــة مـخـطــط ال ـ ّ
ـزج
بالجيش في هذه الحرب العبثية ،كما
رف ــض مـشــاركــة ب ــاده فــي «الـتـحــالــف
اإلسالمي» الذي أعلن عنه ولي العهد
ال ـس ـعــودي مـحـمــد بــن سـلـمــان ،وعـ ّـن
قــائـدًا لــه رئـيــس األرك ــان الباكستاني
املتقاعد راحيل شريف.
خ ــان ،ال ــذي أع ـلــن مــع ف ــوزه ب ــدء عهد
مـكــافـحــة ال ـف ـســاد وال ـف ـقــر ف ــي ال ـبــاد،
أوحى بنيته اعتماد نوع من التوازن
ف ـ ــي ع ــاقـ ـت ــه بـ ـ ــإيـ ـ ــران والـ ـسـ ـع ــودي ــة،
بغية استقطاب دعــم مالي سعودي،
وتـ ـع ــاون اق ـت ـص ــادي إي ــران ــي ،يسمح
ل ــه بــإن ـقــاذ اق ـت ـص ــاد ال ـب ــاد امل ـتــرهــل،
وال ـ ــذي ي ـح ـتــاج إل ــى أك ـث ــر م ــن عـشــرة
مليارات دوالر بحسب تقدير الخبراء

ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــن .هـ ـك ــذا ،اخـ ـت ــار خ ــان
الـسـعــوديــة ،الـتــي تـ ّ
ـوجـســت مــن فــوزه،
كــأول محطة خارجية لــه ،األمــر الــذي
دفــع بالسعوديني إلــى إرســال رسائل
إليه بشأن رغبتهم في تأييده العلني
لــ«الـتـحــالــف اإلس ــام ــي» ،بـحـســب ما
أفـ ــادت بــه م ـصــادر ديـبـلــومــاسـيــة في
حينه .لكن خــان رفــض ذلــك بأسلوب
لـ ـ ّـن ،وإن أعـ ــرب ع ــن اس ـت ـع ــداد ب ــاده
لـ ــ«فـ ـع ــل ك ـ ــل م ـ ــا ب ــوس ـع ـه ــا ل ـح ـمــايــة
األم ــاك ــن امل ـقــدســة ف ــي امل ـم ـل ـكــة» ،وهــو
ً
ت ـع ـهــد عـ ـ ــادة م ــا ي ـتــرج ـمــه امل ــراق ـب ــون
عن الحياد.
الباكستانيون بأنه تعبير ّ
ّ
ف ــي ظ ــل ع ـهــد خـ ــان ،الـ ــذي مــثــل ف ــوزه
ضربة للسعودية أطــاحــت بحلفائها
التقليديني ،وأهـمـهــم حــزب «الــرابـطــة
اإلسالمية» الذي يتزعمه نواز شريف،
يبدو أن عالقة الــريــاض بــإســام آبــاد
س ـتــرســو ع ـلــى م ـعــادلــة ال ــدع ــم املــالــي
م ـق ــاب ــل مـ ــواقـ ــف خ ــارجـ ـي ــة داع ـ ـمـ ــة ال
يكون من شأنها التأثير في مصالح
بــاك ـس ـتــان وأم ـن ـه ــا ال ـق ــوم ــي .هـ ــذا ما
س ـعــى إل ـيــه رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـجــديــد،
الذي أيقن أن ما يشغل بال السعوديني
هــو عــدم التفريط بعالقتهم بالدولة
ص ــاحـ ـب ــة س ـ ـ ـ ــادس أك ـ ـبـ ــر جـ ـي ــش فــي
العالم ،والتي توفر لهم أيضًا خيارًا
في ما يتعلق بسعيهم للحصول على

سالح نــووي إذا دعت الـضــرورة .وقد
ّ
تجلت بعض فصول تلك املعادلة بعد
ّ
أيــام على تــولــي خــان رئــاســة ال ــوزراء،
ح ـ ــن وق ـ ـ ــف إل ـ ـ ــى جـ ـ ـ ــوار الـ ـسـ ـع ــودي ــة
فــي األزمـ ــة مــع ك ـنــدا .وه ــو مــا بــادلـتــه
ّ
الرياض بإرسالها بعد أقــل من شهر
فــريـقــا ت ـجــاريــا رف ـيــع امل ـس ـتــوى ،أب ــرم
خـمــس اتـفــاقـيــات تـجــاريــة كـبـيــرة مع
إسالم آباد.
وع ـق ــب ذل ــك ب ـش ـهــريــن ،اق ـت ـنــص خــان
ف ــرص ــة م ــؤت ـم ــر «م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة مـسـتـقـبــل
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار» الـ ـث ــان ــي فـ ــي الـ ــريـ ــاض،
والـ ــذي قــوطــع عـلــى ن ـطــاق واس ــع إثــر

تسعى السعودية إلى
تثبيت قدم لها في منطقة
ميناء جوادر
جريمة اغـتـيــال جـمــال خاشقجي في
ّ
ليسجل مشاركته بمبرر
إسطنبول،
ح ــاج ــة ب ـ ـ ــاده املـ ــاسـ ــة إل ـ ــى األمـ ـ ـ ــوال،
قـبــل أن يــدعــو املـسـتـثـمــريــن األجــانــب
إل ــى وض ــع أمــوال ـهــم فــي مـشــاريــع في
ب ــاكـ ـسـ ـت ــان .وق ـ ــد ع ـ ــاد خ ـ ــان مـ ــن ذل ــك
املؤتمر بحزمة وعــود سعودية أعلن

يدعم نصف االتفاقيات اقتصاد باكستان واآلخر يمنح الرياض موطئ قدم في جوادر (أ ف ب)

عـنـهــا الح ـقــا وزي ــر املــال ـيــة أس ــد عمر،
متحدثًا عــن «أك ـبــر اسـتـثـمــار أجنبي
في تاريخ باكستان» .وكان ال بد لتلك
الوعود أن ُت ّ
توج بزيارة لولي العهد،
انتهت إلــى توقيع  8اتـفــاقـيــات تضمّ
ثــاث مــذكــرات تفاهم لالستثمار في
ق ـط ــاع ــات ال ـن ـفــط والـ ـط ــاق ــة ،وشـمـلــت
اتـفــاقـيــة إلن ـش ــاء مـصـفــاة ل ــ«أرام ـك ــو»
في ميناء جــوادر الباكستاني بقيمة
ً
 10مليارات دوالر ،فضال عن مشاريع
ت ـن ـم ــوي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة واق ـت ـص ــادي ــة
لتجعل قيمة مـجـمــوع االسـتـثـمــارات
أكثر من  20مليار دوالر.
بالنظر إلى هذه االتفاقيات ،يتبني أن
نصفها يحتاجه اقتصاد باكستان،
واآلخ ــر يسمح للسعودية بــالــدخــول
ع ـلــى خ ــط م ـي ـنــاء ج ـ ـ ــوادر ،الـ ــذي يقع
عـ ـل ــى بـ ـح ــر ال ـ ـعـ ــرب ويـ ـحـ ـت ــل مــوق ـعــا
ب ــارزًا فــي خطة املـمـ ّـر االقـتـصــادي بني
الـ ـص ــن وب ــاكـ ـسـ ـت ــان .تـ ـق ــول م ـص ــادر
مـ ـع ــارض ــة إن اس ـت ـث ـم ــار ال ـس ـع ــودي ــة
فــي املـيـنــاء ليس إال مرحلة أول ــى من
استثمارات خليجية متوقعة ،تلبية
لرغبة أميركية باالستثمار بما يفوق
حجم االستثمار الصيني ،الــذي بلغ
 52مليار دوالر في أيــام حكومة نواز
شريف (صــرف منها  18مليار دوالر
حتى اآلن) ،وقــد يصل إلــى ما بني 90
و 95مليار دوالر ،وذلك قبل عام ،2030
املوعد الذي يفترض أن يتم فيه إنجاز
امل ـشــروع بحسب االت ـفــاق بــن الصني
وباكستان.
تــدفــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة بـحـلـفــائـهــا،
ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ـ ــارات وأي ـض ــا قـطــر،
إل ـ ــى االس ـت ـث ـم ــار ف ــي املـ ـيـ ـن ــاء ب ـهــدف
قطع الطريق على الصني ،وإخراجها
م ــن امل ـش ــروع االق ـت ـص ــادي .ووفـ ــق ما
قــالــه العميد املـتـقــاعــد آص ــف ه ــارون،
ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ـ ـ ــى ص ـح ـي ـف ــة «األمـ ـ ـ ــة»
الـبــاكـسـتــانـيــة أمـ ــس ،ي ـق ــوم امل ـش ــروع
ً
األمـ ـي ــرك ــي ع ـل ــى ث ـ ــاث مـ ــراحـ ــل :أوال
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار سـ ـ ـع ـ ــودي ب ـق ـي ـم ــة ع ـش ــرة
ّ
م ـل ـي ــارات دوالر ،يـلـيــه اس ـت ـث ـمــار كــل
م ــن اإلم ـ ـ ــارات وق ـط ــر بـقـيـمــة مـمــاثـلــة،
وفــي املــرحـلــة الـثــالـثــة ،يــرجــح العميد
املتقاعد أن تستثمر الواليات املتحدة
ف ــي امل ـي ـن ــاء ب ـع ـشــريــن م ـل ـي ــار دوالر،
مشيرًا إلى أن الرياض تسعى في هذا
اإلط ـ ــار إل ــى شـ ــراء أراض ف ــي ج ــوادر
ب ـح ـجــة م ـص ـف ــاة ال ـن ـف ــط ،ل ـك ــي تـثـ ّـبــت
قــدم ـهــا ف ــي ه ــذه امل ـن ـط ـقــة ،وذلـ ــك فــور
انتهاء عقد بني باكستان وإيران يلزم
األول ـ ــى ب ـع ــدم اس ـت ـخ ــراج ال ـن ـفــط فــي
منطقة ج ــوادر الـتــي تـحـتــوي ذخــائــر
الغاز والنفط حتى عام .2020 - 2019

ّ
يتفهم
خان
غضب المعارضة
كمــا فــي زياراتــه األخيــرة
ّ
إلــى كل مــن مصــر وتونــس
وموريتانيــا والجزائــر ،القــى ابــن
ســلمان مواقــف رافضــة لــه فــي
باكســتان ،أطلقهــا عــدد كبيــر
مــن األحــزاب واملنظمــات ،توازيــا
مــع تنظيــم مســيرات وتظاهــرات
منـ ّـددة بالزيــارة .وبينمــا تـ ّـم
اقتحــام مكاتــب بعــض األحــزاب
واعتقــال كــوادر منهــا علــى
خلفيــة التظاهــرات ،بحســب مــا
أفــادت بــه مصــادر املعارضــة
«األخبــار» ،تواصــل وزراء فــي
حكومــة عمــران خــان مــع «مجلــس
وحــدة املســلمني» ،واســتمعوا إلــى
أســباب رفــض زيــارة ابــن ســلمان،
والتــي ّ
عددهــا مســؤول العالقــات
الخارجيــة فــي الحــزب ،شــفقت
الشــيرازي ،فــي حديــث إلــى
«األخبــار» ،الفتــا إلــى «املجــازر
التــي ارتكبــت فــي اليمــن ،ونشــر
الفكــر الوهابــي لخدمــة املشــروع
األميركــي فــي املنطقــة ،وتســويق
صفقــة القــرن ،وتأجيــج الصــراع
ّ
الطائفــي بــن الســنة والشــيعة».
وأشــار الشــيرازي إلى أن «الوزراء
ّ
تقبلــوا موقــف املعارضــة،
ّ
واعتبــروا أن مــن حقهــا االعتراض
علــى الزيــارة ،لكنهــم طلبــوا العمــل
علــى تخفيــف حــدة احتقــان
الشــارع ،فقــط ألجــل مصلحــة
الوطــن وحفاظــا علــى األمــن»،
خصوصــا أن «مجلــس وحــدة
املســلمني» أقــرب إلــى حكومــة
خــان مــن باقــي أحــزاب املعارضــة،
وتجمعــه لجنــة مشــتركة بحركــة
ّ
يتزعمهــا
«اإلنصــاف» التــي
رئيــس الــوزراء.
(األخبار)

السودان

شهران على االحتجاجات« :تجمع المهنيين» يقود مركب المعارضة
الخرطوم ــ أشرف محمد
شـهــران مضيا مــن عمر االحتجاجات
املـطــالـبــة بــإسـقــاط نـظــام الــرئـيــس عمر
البشير ،والتي تركت األزمــة السياسية
تـ ـح ــوم فـ ــي خ ــري ـط ــة جـ ــديـ ــدة ألح ـ ــزاب
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواالة .ب ـ ـ ــات «ت ـج ـم ــع
املهنيني الـســودانـيــن» الـنـقــابــي ،الــذي
جــدول التظاهرات في مختلف مناطق
تحد للحكم املستمر
البالد ،يشكل أكبر ٍ
منذ ثــاثــة ع ـقــود .ه ــذا فــي امل ـي ــدان ،أما
في السياسة ،فقد بات «التجمع» الذي
نما على مطلب «إسقاط النظام» ،يحتل
مــرك ـزًا مـتـقــدمــا بــن أحـ ــزاب املـعــارضــة،
األم ــر ال ــذي بــدا جليًا فــي تــوحــد أحــزب
املـ ـع ــارض ــة ع ـل ــى امل ـط ـل ــب ال ـ ـ ــذي رف ـعــه
املحتجون منذ اليوم األول ،وانضوائها
تحت «ميثاق الحرية والتغيير» الذي
ش ــدد عليه «الـتـجـمــع» ،خ ــال اجتماع
جرى في دار حزب «األمة» في أم درمان،
أكبر أحزاب املعارضة.

وبعد مشاركة ممثل «تجمع املهنيني»،
م ـح ـمــد ي ــوس ــف أح ـم ــد م ـص ـط ـفــى ،في
مــؤتـمــر امل ـعــارضــة الـخـمـيــس املــاضــي،
ل ـ ــم يـ ـج ــد ال ـب ـش ـي ــر ط ــريـ ـق ــا ل ـت ـســويــق
«ش ـب ـح ـيــة» ال ـت ـج ـمــع ،أو ات ـهــامــه بــأنــه
كـيــان «سـ ــري» يسيطر عـلـيــه «الـحــزب
ال ـ ّش ـي ــوع ــي ال ـ ـسـ ــودانـ ــي» .وب ــال ـت ــال ــي،
خــفــض الــرئ ـيــس م ــن س ــردي ــة «ال ـتــآمــر
الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي» ،الـ ـت ــي ط ــامل ــا اتـ ـه ــم بـهــا
«ب ـ ـعـ ــض» امل ـح ـت ـج ــن ،ك ـم ــا دأب مـنــذ
انطالق االحتجاجات ،في حني لم يعد
ً
«ال ـت ـغ ـي ـيــر» ف ــي ن ـظ ــره مـسـتـحـيــا من
خــال «فايسبوك ووات ـســاب» ،بحسب
ما أشار سابقًا ساخرًا ،في إشارة إلى
«تجمع املهنيني».
ممثل التجمع محمد يوسف أحمد أكد
فــي حديث إلــى «األخ ـبــار» أن «التجمع
م ــوج ــود م ـن ــذ وقـ ــت ط ــوي ــل ،ون ـشــاطــه
معروف للقاصي والداني» ،مشيرًا إلى
أن «ق ـي ــادات ــه مـعـلــومــة ل ــدى الـحـكــومــة،
س ــواء ب ـشــأن م ـكــان الـعـمــل أم الـسـكــن».

وأرج ـ ـ ـ ـ ــع أح ـ ـمـ ــد «إل ـ ـ ـصـ ـ ــاق ال ـغ ـم ــوض
بــالـتـجـمــع (إلـ ـ ــى) م ـحــاولــة يــائ ـســة من
ال ـح ـكــومــة إللـ ـه ــاء ال ـش ـعــب ال ـس ــودان ــي
ع ــن قـضـيـتــه األس ــاس ـي ــة وه ــي إس ـقــاط
الـنـظــام» ،مـشــددًا على أن «الـشـبــاب هم
الداعم الرئيس للتجمع ،وأن جذوته لن

لم يستمد «تجمع المهنيين»
جماهيريته من عضوية مكوناته
أو من المعارضة
تنطفئ» ،وأنه «قريبًا سيحقق أهدافه».
وف ـي ـمــا أث ـب ــت «ال ـت ـج ـمــع» ق ــدرت ــه على
تــوج ـيــه الـ ـح ــراك م ـنــذ ال ـب ــداي ــة ،اب ـتــدر
القيادي في «املؤتمر الوطني» ،وعضو
القطاع السياسي ،ربيع عبد العاطي،
حديثه إلــى «األخ ـب ــار» ،بــأن «التجمع
ي ـ ـض ـ ــم ف ـ ـ ــي م ـ ـكـ ــونـ ــاتـ ــه (شـ ـي ــوعـ ـي ــن

وإسالميني وبعثيني) ،وهــذا مــا جعل
االرت ـ ـبـ ــاك ي ـب ــدو ظ ــاهـ ـرًا ف ــي ص ـفــوفــه،
وم ـحــاوالتــه فــي الــوصــول إل ــى القصر
فاشلة ،وإن كثرت» ،بحسب ما قال .لكن
الخبير النقابي محمد علي خوجلي
رأى أن قيادة «تجمع املهنيني» أكدت
فــي املـمــارســة «صـحــة تكتيك االنتقال
مــن قضية إلــى أخ ــرى» ،مشيرًا إلــى أن
«جماهيرية التجمع لم يعد يستمدها
من عضوية مكوناته ،بل من جماهير
ال ـش ـعــب ال ـ ــذي ع ـ ّـب ــر ع ــن أهـ ــدافـ ــه ،كما
نجح وبامتياز في الربط بني النشاط
ال ـع ـل ـنــي وال ـ ـسـ ــري ،واس ـت ـط ــاع تــأمــن
حــركــة ق ـيــاداتــه وتــوسـيـعـهــا ،لــذلــك لم
تعرقل االعتقاالت نشاطه».
وأوض ــح الخبير النقابي ،أن التجمع
«ت ـحــول مــن هيئة صـغـيــرة ال ـعــدد إلــى
هيئة واسعة النفوذ» ،رغم أن القانون
ي ـح ـظ ــر ت ـش ـك ـي ــل الـ ـنـ ـق ــاب ــات امل ـه ـن ـيــة
امل ـس ـت ـق ـل ــة ،وي ـس ـم ــح ب ـن ـق ــاب ــات تـضــم
ج ـم ـيــع ال ـعــام ـلــن ف ــي امل ــؤس ـس ــات من

دون ف ـصــل ،األمـ ــر الـ ــذي دف ــع بمئتني
م ــن أسـ ــاتـ ــذة ج ــام ـع ــة الـ ـخ ــرط ــوم إل ــى
إن ـ ـشـ ــاء ت ـج ـم ــع م ـه ـن ــي غـ ـي ــر رسـ ـم ــي،
وشـجــع املهنيني فــي أنـحــاء العاصمة
الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم عـ ـل ــى إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء ت ـج ـم ـع ــات
مشابهة .ففي عام  ،2016قررت ثمانية
مـ ــن ال ـت ـج ـم ـع ــات امل ـه ـن ـي ــة امل ـن ـف ـص ـلــة،
ضمنها «اإلعــام ـيــون» و«الـصـيــادلــة»
و«املعلمون» و«املـحــامــون» و«األطـبــاء
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـطـ ــري ـ ـيـ ــون» ،ت ــأسـ ـي ــس «ت ـج ـم ــع
املـهـنـيــن ال ـس ــودان ـي ــن» ،لـتـكــون أول ــى
أنشطته بعد أسـبــوع مــن التظاهرات،
فـ ــي  25مـ ــن كـ ــانـ ــون األول/ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر
امل ــاض ــي ،ال ــدع ــوة إلـ ــى ت ـظ ــاه ــرة نحو
الـقـصــر ال ـج ـم ـهــوري «لـتـسـلـيــم مــذكــرة
ّ
بتنحي
لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة تـطــالــب
ال ــرئـ ـي ــس ف ـ ـ ــورًا عـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة» ،وه ــو
مـطـلــب ل ــم ي ـبــدلــه الـتـجـمــع ك ـمــا فعلت
أح ــزاب معارضة أخــرى سابقًا ،تلبية
ل ـل ـحــوارات الـتــي ك ــان يطلقها البشير
عند كل منعطف سياسي.

المقابلة

األميركي في أفغانستان ،كانت ظاهرة إنتاج
على مدار سنوات الوجود ّ
المخدرات وتهريبها تتسع باطراد ،حتى بلغ حجم إنتاج األفيون عام ،2018
 6400طن ،وفقًا لما يفيد به جنرال االحتياط ومدير مركز المعلومات
العلمية والتحليلية في معهد الدراسات الشرقية التابع ألكاديمية العلوم
بلوتنيكوف ،في حوار مع «األخبار» .يؤكد بلوتنيكوف أن
الروسية ،نيكوالي ّ
الظاهرة ،بل ورعتها ،ضمن
الواليات المتحدة غضت الطرف عن استشراء هذه
ً
استراتيجيتها القائمة على استخدام المخدرات باعتبارها أداة من أدوات زعزعة
استقرار الدول

نيكوالي
بلوتنيكوف

أجراها وليد شرارة

• أفغانستان تحولت بعد الحرب إلى أبرز دولة منتجة للهيرويين
• واشنطن تغاضت عن الظاهرة بهدف زعزعة استقرار الجوار
• األميركيون ّ
يعممون الفوضى ،وروسيا حريصة على االستقرار
من املحتمل أن يــؤدي اتفاق اإلطــار
الذي توصلت إليه الواليات املتحدة
وحـ ـ ــركـ ـ ــة «طـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــان» إلـ ـ ـ ــى ن ـه ــاي ــة
إح ـ ــدى أط ـ ــول الـ ـح ــروب ال ـعــدوان ـيــة
األمـيــركـيــة املـسـتـمــرة مـنــذ أك ـثــر من
 17عــامــا .ك ــان ال ـهــدف املـعـلــن لـهــذه
الـ ـح ــرب ه ــو ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى تـنـظـيــم
«ال ـقــاعــدة» ،امل ـســؤول عــن هـجـمــات ال ـحــادي عشر
مــن أيـلــول ،وعلى حركة «طــالـبــان» التي آوتــه في
أفغانستان .إن أدى االتفاق املذكور إلى انسحاب
الـقــوات األميركية مــن هــذا البلد ،فمن املـ َّ
ـرجــح ُّأن
تتمكن «طالبان» في مستقبل غير بعيد من تسلم
السلطة فيه .وبما أن معيار االنتصار أو الهزيمة
فــي الـحــرب هــو نـجــاح الـطــرف ال ــذي يـبــادر إليها
فــي تحقيق أه ــداف ــه الـسـيــاسـيــة املـعـلـنــة أو فشله
في ذلــك ،ستضاف حــرب أفغانستان إلــى سلسلة
هزائم التدخالت العسكرية األميركية في العقدين
األخيرين.
منذ بداية هــذه الحرب ،كــان أحــد أبــرز االتهامات
ال ـت ــي ُو ّجـ ـه ــت إل ــى «ط ــالـ ـب ــان» ،رعــاي ـت ـهــا ل ــزراع ــة
امل ـخ ــدرات فــي أفـغــانـسـتــان وتـهــريـبـهــا للحصول
على موارد مالية .لكن الالفت أن إنتاج املخدرات
ّ
تـ ـط ـ ّـور ب ـ ــاط ـ ــراد طـ ـ ــوال فـ ـت ــرة ال ـ ـحـ ــرب ،ح ـت ــى فــي
امل ـنــاطــق الـخــاضـعــة لـسـيـطــرة ال ـق ــوات األمـيــركـيــة
وحـلـفــائـهــا ،فيما زاد تــدفــق امل ــواد امل ـخــدرة نحو
األس ــواق الـعــاملـيــة ،وخـصــوصــا نحو بـلــدان آسيا
الوسطى وروسـيــا .ويعتقد البعض فــي روسيا،
ومنهم نيكوالي بلوتنيكوف ،أن الواليات املتحدة
تغاضت عن تعاظم هــذه الظاهرة في هــذا البلد.
وهو يرى ،في مقابلة مع «األخبار» ،أن واشنطن
تـلـجــأ ع ـم ـدًا إل ــى مـحــاولــة تــوظـيــف امل ـخ ــدرات في
عـمـلـيــات زع ــزع ــة اس ـت ـقــرار بـعــض ال ـ ــدول ،ومنها
روسيا ،على الرغم من قناعته بافتقاد األميركيني
استراتيجية جدية في الشرق األوسط.
لم يمنع استعار الحرب في أفغانستان تحولها
إلــى مركز إلنتاج  %90من الهيرويني في العالم،
وم ــن إدخـ ــال تـقـنـيــات جــديــدة عـلــى ه ــذا اإلن ـتــاج،
ومن تطوير بذور جديدة ّ
معدلة وراثيًا .نيكوالي
بلوتنيكوف يــؤكــد أن «مـصــالــح العـبــن كثيرين
الـتـقــت ف ــي إن ـت ــاج املـ ـخ ــدرات ف ــي أفـغــانـسـتــان من

األفـ ـي ــون ،م ـث ــل :أج ـه ــزة م ـخ ــاب ــرات ب ـعــض ال ــدول
األج ـن ـب ـيــة ،وف ـص ــائ ــل أف ـغــان ـيــة مـخـتـلـفــة ،ولـيــس
طـ ــال ـ ـبـ ــان ف ـ ـقـ ــط ،وع ـ ـصـ ــابـ ــات إجـ ــرام ـ ـيـ ــة دولـ ـي ــة
مـتـخـصـصــة ف ــي إنـ ـت ــاج امل ـ ـخـ ــدرات وت ـســوي ـق ـهــا.
وب ــال ـت ــال ــي ع ـمــل ك ــل ه ـ ــؤالء ع ـلــى خ ـلــق ال ـظ ــروف
امل ــوات ـي ــة ل ــزي ــادة م ـح ـصــول خ ـش ـخــاش األفـ ـي ــون،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــر الـ ـ ـب ـ ــذور امل ـ ـعـ ـ ّـدلـ ــة وراثـ ـي ــا
لخشخاش األفيون ،بما يسمح بجني محاصيل
كثيرة ،مع استخدام املبيدات ،واأللواح الشمسية
ملضخات املـيــاه املستخدمة فــي ال ــري ،واستيراد
املواد املساعدة إلى أفغانستان على نطاق واسع،
الـتــي مــن دونـهــا يستحيل الـحـصــول على املنتج
النهائي ،أي الهيرويني».
م ـكــاف ـحــة زراعـ ـ ــة امل ـ ـخـ ــدرات وت ـج ــارت ـه ــا سـيــاســة

ليست لدى األميركيين
أي استراتيجية للشرق األوسط
بشكل عام

رسمية لجميع األطراف الدولية الرئيسة ،فلماذا
لــم ُت َ
عتمد خطة تـهــدف إلــى الـقـضــاء على إنتاج
الهيرويني ُفي هذا البلد؟ «ال توجد أي خطة من
ّ
هــذا القبيل أ ِق ـ ّـرت دولـيــا ،مــع أن مــن املفترض أن
تكون موجودة .ولكن من الضروري قبل كل شيء
أن تكون هناك إرادة سياسية مــن ِقـ َـبــل املجتمع
الدولي كله ،وتنسيق للجهود من أجــل مكافحة
ظاهرة واسعة النطاق ،مثل إنتاج املخدرات في
أفغانستان ،وهــذا أيضًا غير موجود .والنتيجة
أنه منذ عام  ،2001خالل فترة الوجود العسكري
األجـنـبــي فــي أفـغــانـسـتــان ،حصلت زي ــادة هائلة
ف ــي إن ـت ــاج امل ـ ـخـ ــدرات .ه ـنــا ب ـعــض األرقـ ـ ــام فـقــط.

قبل مـجــيء األميركيني إلــى أفغانستان فــي عام
 ،2001بلغ إنتاج األفيون  180طنًا .في عام ،2015
بـلـغــت امل ـســاحــات امل ــزروع ــة بـخـشـخــاش األف ـيــون
في أفغانستان  183ألــف هكتار ،وفــي عــام 2016
( )201ألف هكتار ،وفي  )328( 2017ألف هكتار،
وفـ ــي  )263( 2018ألـ ــف ه ـك ـت ــار .ووص ـ ــل إن ـتــاج
األف ـيــون فــي عــام  2015إلــى  3300طــن ،وفــي عام
 2016إلى ( )4800طن ،وفي  2017إلى ( )9000طن،
وفــي  2018إلــى ( )6400طــن .أمــا االنـحـســار الــذي
حصل للمساحات امل ــزروع ــة ،وتــراجــع محصول
الـهـيــرويــن فــي ال ـعــام امل ــاض ــي ،فـقــد ك ــان نتيجة
ل ـع ــامــل ال ـج ـف ــاف ال ـش ــدي ــد ف ــي عـ ــدة م ـحــاف ـظــات.
الوضع الحالي كارثي».
هذا الواقع يدفع بديهيًا إلى التساؤل عن الغايات
األميركية الفعلية من التغاضي عن تعاظم هذه
الـظــاهــرة ،وعــن احـتـمــال وج ــود رغـبــة بتوظيفها
م ــن أج ــل زع ــزع ــة اس ـت ـقــرار روس ـي ــا« .بـشـكــل ع ــام،
من الصعب فهم األميركيني .فهم مــوجــودون في
أفـغــانـسـتــان م ُـنــذ  18عــامــا .لــم يتحقق أي نجاح
يـ ــذكـ ــر ،واآلن ت ـ ـجـ ــرى مـ ـف ــاوض ــات بـ ــن ط ــال ـب ــان
وواشنطن حول انسحاب القوات األميركية .وما
يـحــدث هــو أشـبــه بتسليم األميركيني لحلفائهم
املتمثلني بالحكومة األفـغــانـيــة ،وف ــرار الــواليــات
امل ـت ـح ــدة م ــن هـ ــذا الـ ـبـ ـل ــد» .ل ـك ــن امل ـت ــاب ــع ال ـج ــدي
للسياسة األمـيــركـيــة فــي مــا ُس ـمــي يــومــا «ق ـ َ
ـوس
األزم ــات» ال يمكنه إال أن يخلص إلــى أنها تعمل
على تعميم ال ـخــراب .فهي قــد ّ
سببت فــي سوريا
ولـيـبـيــا وال ـع ــراق فــوضــى ع ــارم ــة ،ودم ــرت دولـهــا
ومجتمعاتها جزئيًا أو كليًا .بحسب بلوتنيكوف،
«ليست لــدى األميركيني أي استراتيجية للشرق
األوس ـ ــط بـشـكــل عـ ــام ،وال تــوجــد اآلن ع ـلــى وجــه
الخصوص .فالسياسة الخارجية األميركية في
العالم بأسره تتسم بالتهور ،وعــدم الـقــدرة على
ال ـت ـن ـبــؤ ،وت ـج ــاه ــل م ـصــالــح ال ـب ـل ــدان وال ـش ـعــوب
األخ ــرى ،واسـتـخــدام أساليب العصابات فــي حل
املشاكل الدولية املعقدة ،والنفاق املطلق ،وانتهاك
قواعد القانون الدولي».
روسيا ّأدت دورًا رئيسًا في تحقيق االستقرار في
سوريا ،فهل املصلحة االستراتيجية تتمثل في منع
انهيار الــدول في الشرق األوســط ،بينما مصلحة

الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ت ـســريــع م ـثــل هـ ــذا االن ـه ـي ــار؟
«ن ـع ــم ،ص ـح ـيــح ،ل ـقــد ّأدى ب ـلــدنــا وجـيـشـنــا دورًا
مهمًا في تحقيق االستقرار في سوريا .وروسيا
ج ــاءت إلــى ســوريــا بـنـ ً
ـاء على طلب مــن الحكومة
الشرعية إلنقاذ هذا البلد ،ودعم السلطة الشرعية
فـيـ ّـه ،وض ــرب الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة الــدولـيــة .وقد
تحققت تلك املهمات .اآلن املهمة الرئيسية للجيش
الــروســي فــي ســوريــا تقديم املـســاعــدات اإلنسانية
إلى الشعب السوري ،ومساعدة أجهزة السلطة في
إعــادة الالجئني والنازحني إلى ديارهم .أعتقد أن
مواطني سوريا سيتذكرون بكل امتنان جنودنا،
الذين غالبًا ما كانوا يوصلون إلــى الناس املــواد
الغذائية واألدويــة والضروريات األساسية تحت
ّ
نيران الجماعات اإلرهابية .وسيظل في ذاكرتنا
األطـبــاء العسكريون ال ــروس الــذيــن قتلوا بنيران
مسلحي القاعدة وداعــش ،بينما كانوا يساعدون
الـجــرحــى املــدنـيــن فــي حـلــب ودي ــر الـ ــزور ،وكــذلــك
مشاة البحرية الذين يحرسون قوافل املساعدات
اإلنسانية ،والذين قتلوا أثناء تصديهم لهجمات
من كمائن ،وكذلك خبراء إزالة األلغام واملتفجرات
الذين أبطلوا آالف األلغام والعبوات الناسفة .لكن
إذا تـحــدثـنــا بشكل ع ــام عــن مصلحة روس ـيــا في
منطقة الشرق األوسط ،فإن أمن حدودنا الجنوبية
يعتمد إلى ّ
حد كبير على الوضع في تلك املنطقة.
لذلك ،تدعو روسيا باستمرار إلى ضرورة أن يكون
تطور العمليات الدولية في املنطقة على أساس
ّ
الـتـقـيــد ال ـص ــارم بــال ـقــانــون ال ــدول ــي ،ل ـئــا تنشب
ال ـح ــروب ،ول ـكــي ي ـكــون ل ــدى ال ـنــاس أيـنـمــا كــانــوا
م ـكــان يـعـيـشــون ف ـيــه ،وت ـكــون لــديـهــم ثـقــة بــاألمــن
وال ـغ ــد وال ـح ـيــاة ال ـكــري ـمــة ،وأن ي ـكــون بــإمـكــانـهــم
الحصول على الرعاية الطبية ،وأن يكون بإمكان
أطفالنا الحصول على تعليم جيد وعـمــل الئــق،
لكي تقرر شعوب الـشــرق األوس ــط بنفسها كيف
تـعـيــش ،ال أن يـمـلــي عليها أح ــد ذل ــك .فموسكو،
بخالف واشنطن وعدد من الدول األخرى ،تحتفظ
بعالقاتها مع كافة دول الشرق األوس ــط ،وتبني
عالقات اقتصادية تقوم قبل كل شيء على املنفعة
املتبادلة .وبهذا كله ،تختلف سياسة روسيا عن
تـصــرفــات الــواليــات املـتـحــدة فــي املنطقة اختالفًا
جذريًا» ،يختم بلوتنيكوف.

