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العناوٌن:
 غانً ٌقول إن أفغانستان مستعدة لتخفٌض عدد القوات األمرٌكٌة الرئٌسٌة
 الصٌن تنتقد الوالٌات المتحدة لنشرها شائعات حول استثمارات مبادرة الحزام والطرٌق فً باكستان
 خبٌر اقتصادي سابق فً البٌت األبٌض" :المرحلة األولى من صفقة الوالٌات المتحدة والصٌن هً كارثة"
التفاصٌل:
غانً ٌقول إن أفغانستان مستعدة لتخفٌض عدد القوات األمرٌكٌة الرئٌسٌة
نٌوٌورك تاٌمز  -قال الرئٌس األفغانً إنه أبلغ الرئٌس ترامب أن الوالٌات المتحدة قد تسحب ثلث قواتها ،حتى
مع استمرار اتفاق السالم مع طالبان بعٌد المنال ،مضٌفا ً أنه قد أع طى هذه الرسالة إلى الرئٌس ترامب ،وهً خطوة
نحو إنهاء الوجود العسكري األمرٌكً الباهظ بٌنما ٌكافح الدبلوماسٌون لوضع اللمسات األخٌرة على اتفاق سالم مع
طالبان .وال ٌزال حوالً  00111جندي أمرٌكً فً أفغانستان ،نزوالً من ذروة بلغت حوالً  011ألف قبل ثمانٌة
أعوام .وك ان انسحاب تلك القوات فً نهاٌة المطاف من أقوى أدوات المفاوضٌن األمرٌكٌٌن فً المحادثات مع طالبان
إلنهاء الحرب التً استمرت  01عاماً .وقد حدث انخفاض تدرٌجً فً القوات األمرٌكٌة فً البالد منذ عام ،0101
على الرغم من عدم وجود تسوٌة ناشئة عن مفاوضات السالم فً دولة قطر الخلٌجٌة خالل العام الماضً .وأعلن
ترامب فً أٌلول/سبتمبر أن المحادثات "مٌتة"  ،تماما كما كان الجانبان على وشك االنتهاء من اتفاق .واستؤنفت فً
وقت الحق ،لكنها توقفت منذ ذلك الحٌن .لقد كان السٌد غانً من أشد المنتقدٌن لمفاوضات الوالٌات المتحدة مع
المقاومٌن ،ألن المحادثات استبعدت حكومته .لكنه تحدث على هامش المنتدى االقتصادي العالمً فً دافوس بسوٌسرا،
ٌوم الخمٌس ،وقال إنه أبلغ السٌد ترامب بأن الحكومة األفغانٌة مستعدة لخفض إضافً قدره  0111جندي أمرٌكً ،أي
ثلث القوات المتبقٌة .وقال مسؤول مقرب من السٌد غانً إن موقفه ٌتماشى مع جهود الحكومة األفغانٌة الطوٌلة األمد
لتوفٌر توفٌر فً التكالٌف لرئٌس أمرٌكً ٌشكو من ثمن عملٌات النشر فً الخارج .فً المقابل ،قال المسؤول ،إن
السٌد غانً ٌأمل فً أن تعٌد الوالٌات المتحدة النظر فً ما ٌراه صفقة مت سرعة تضفً الشرعٌة على طالبان وتترك
الح كومة المدعومة من واشنطن لتدافع عن نفسها .وقال السٌد غانً للصحفٌٌن فً التجمع االقتصادي ،بعد ٌوم من
اجتماعه مع ترامب" ،نحن مستعدون تماما ً لسحب  0111جندي فً أي وقت ٌقرر فٌه الرئٌس" .لقد كان المفاوضون
األمرٌكٌون فً قطر منذ عدة أسابٌع ،فً محاولة لبدء عملٌة السال م المتوقفة .فً مقابل العودة إلى االتفاقٌة التً كانوا
على وشك الموافقة علٌها فً أٌلول /سبتمبر ،طالبوا بأن توافق طالبان على تقلٌل العنف بشكل كبٌر قبل توقٌع الصفقة.
كما ٌسعون اللتزام طالبان بفتح الطرٌق أمام المفاوضات بٌن المقاومٌن وغٌرهم من األفغان ،بما فً ذلك حكومة السٌد
غانً ،بشأن تقاسم السلطة.
مصلحة غانً الرئٌسٌة هً خدمة المصالح األمرٌكٌة ،فهو مستعد ألن ٌخرج عن مخططاته لتنفٌذ رغبات
ترامب.
-------------الصٌن تنتقد الوالٌات المتحدة لنشرها شائعات حول استثمارات مبادرة الحزام والطرٌق فً باكستان
صوت أمرٌكا  -دا فعت الصٌن عن استثماراتها فً تطوٌر البنٌة التحتٌة فً باكستان ووصفتها بأنها "مفتوحة
وشفافة" ،و دحضت انتقاد الوالٌات المتحدة المتجدد للتعاون االقتصادي المستمر بملٌارات الدوالرات فً إطار مبادرة
الحزام والطرٌق العالمٌة فً بكٌن .و أصدرت السفارة الصٌنٌة فً إسالم آباد ٌوم األربعاء الماضً رداً على تعلٌقات
فً وسائل اإلعالم الباكستانٌة تعزى إلى زٌارة دبلوماسً أمرٌكً رفٌع المستوى ٌشكك فً شفافٌة ونزاهة
المشروعات التً ٌجري تنفٌذها فً ما ٌُعرف باسم ال ممر االقتصادي الصٌنً الباكستانً ،من ترٌلٌون دوالر .وأكدت
البعثة الدبلوماسٌة الصٌنٌة فً بٌانها "أ ن العملٌة برمتها مفتوحة وشفافة وتتماشى مع المعاٌٌر الدولٌة .نحن على اتصال
بوكاالت المساءلة النسبٌة فً باكستان ،ومن المتفق علٌه أن الممر االقتصادي الصٌنً الباكستانً نظٌف" .ونقلت
الصحٌفة أٌضا عن نائب مساعد وزٌرة الخارجٌة ،ألٌس وٌلز ،الذ ي زار باكستان هذا األسبوع ،قوله إن التموٌل
المرتبط بالممر االقتصادي الصٌنً الباكستانً ٌثقل كاهل باكستان بقروض صٌنٌة باهظة الثمن .لقد أثٌرت مخاوف

وأسئلة مماثلة أثناء إلقاء خطاب عام فً واشنطن فً تشرٌن الثانً/نوفمبر الماضً .وٌرى النقاد فً الوالٌات المتحدة
وأم اكن أخرى برنامج الحزام والطرٌق الصٌنً باعتباره "فخ دٌن" لدول مثل باكستان ،التً تعانً من اقتصادات
تكافح من شأنها أن تجعل من الصعب علٌها سداد القروض الصٌنٌة" .وتواصل الوالٌات المتحدة اختالق قصة الدٌون
المزعومة ،وأكدت السفارة الصٌنٌة أن حساباتهم سٌئة ،وأن نٌتهم أسوأ"" .لم تجبر الصٌن الدول األخرى أبداً على
سداد دٌون ،ولن تطالب باكستان بمطالب غٌر معقولة" .واستثمرت الصٌن حوالً  01ملٌار دوالر ،معظمها فً
االستثمار األجنبً المباشر ،على مدى السنوات الخمس الماضٌة فً مشارٌع الممر االقتصادي الصٌنً الباكستانً،
الحصاد المبكر .وقد حسّن االستثمار بشكل كبٌر البنٌة التحتٌة للنقل المحلً وشٌدت محطات تولٌد الطاقة ،مما أنهى
فعلٌا ً النقص فً الكهرباء على مستوى البالد .و ٌقول المسؤولون الصٌنٌون والباكستانٌون إن التعاون االقتصادي قد
أوجد أٌضا ً أكثر من  00111وظٌفة مباشرة للسكان المحلٌٌن وساهم بنسبة  ٪0 - 0من الناتج المحلً اإلجمالً فً
باكستان .و استشهدت السفارة الصٌنٌة بإحصائٌات البنك المركزي الباكستانً ،قائلة إن إجمالً الدٌن الخارجً لباكستان
ٌبلغ  001ملٌارات دوالر ،مع المؤسسات المالٌة الغربٌة ،بما فً ذلك نادي بارٌس وصندوق النقد الدولً ،أكبر دائنٌن
للبالد .وأشار البٌان الصٌنً إلى أن "قرض الممر االقتصادي الصٌنً الباكستانً ٌبلغ حوالً  0.1ملٌار دوالر ،وهو
ما ٌمثل  ٪0.0من إجمالً الدٌن الخارجً لباكستان ،مع فترة سداد تتراوح بٌن  01و 00عاما ً وسعر ربا ٌبلغ حوالً
 ."٪0وأوضح أن عملٌات السداد ستبدأ فً عام  ،0100مع دفعات سنوٌة تبلغ حوالً  011ملٌون دوالر .وزعمت
السفارة أن "الدعاٌة السلبٌة" ضد الممر االقتصادي الصٌنً الباكستانً من الوالٌات المتحدة كانت تهدف إلى تقوٌض
عالقة بكٌن الوثٌقة مع إسالم أباد.
إن باكستان محاصرة فً صراع شرس من أجل التفوق بٌن قوتٌن عظمتٌن ،والقٌادتان المدنٌة والعسكرٌة
للبالد غٌر مكترثتٌن بشأن ما ٌجب القٌام به.
--------------خبٌر اقتصادي سابق فً البٌت األبٌض" :المرحلة األولى من صفقة الوالٌات المتحدة والصٌن هً كارثة"
سً إن بً سً  -صرحت لجنة من خبراء التجارة بالمنتدى االقتصادي العالمً ٌوم الثالثاء بأن صفقة المرحلة
األولى بٌن الوالٌات المتحدة والصٌن ال تعالج المشكالت الهٌكلٌة فى العالقات التجارٌة الثنائٌة .بعد ما ٌقرب من
عامٌن من نزاع التعرٌفة الجمركٌة المتبادلة ،بدا أن أكبر اقتصادٌن فً العالم قد ه ّددا النقاش األسبوع الماضً بتوقٌع
اتفاق مبدئً .لم تتراجع الصفقة عن الرسوم الجمركٌة المفروضة بٌن واشنطن وبكٌن ،لكن الطرفٌن اتفقا على مناقشة
ذلك خالل الجولة المقبلة من المفاوضات التجارٌة .ومع ذلك ،قال خبراء ٌتحدثون فً المنتدى االقتصادي العالمً إن
الصفقة "كارثة" وببساطة "خطوة وسٌطة" للسما ح للتوترات بالهدوء" .على الرغم من أن هذه الصفقة رائعة بمعنى
أنها هدأت األشٌاء ،إال أن الرسوم الجمركٌة اإلضافٌة ال تجدي ،بصرف النظر عن أن الصفقة هً فً األساس كارثة.
وقال تشاد باون ،زمٌل سابق بمعهد بٌترسون لالقتصاد الدولً ،إنه ال ٌعالج أٌا ً من القضاٌا النظامٌة .وقال باون ،الذي
شغل منصب كبٌر االقتصادٌٌن للتجارة الدولٌة فً البٌت األبٌض ،تحت قٌادة أوباما ،إنه "قلق للغاٌة" بشأن ما فً
االتفاق .ووافقت الصٌن على شراء  011ملٌار دوالر إضافٌة من السلع األمرٌكٌة خالل العامٌن المقبلٌن ،كجزء من
الصفقة .وقال الرئٌس دونالد ترامب ،الذي ألقى خطابا فً منتدى دافوس فً وقت سابق ٌوم الثالثاء ،إن عدد
المشترٌات قد ٌنتهً إلى  011ملٌار دوالر .وقال باون" :هذه أرقام غٌر واقعٌة ،األمر الذي ٌضع الجدوى الكاملة
للصفقة موضع تساؤل" ،مضٌفا ً أن السبٌل الوحٌد للوصول إلى هذه األرقام هو تحوٌل التجارة بعٌدا ً عن البلدان
األخرى ،مثل حبوب الصوٌا بعٌداً عن البرازٌل واألسماك بعٌداً عن كندا .من بٌن المشترٌات اإلضافٌة للسلع
األمرٌكٌة ،التزمت الصٌن بشراء منتجات زراعٌة أمرٌكٌة بقٌمة  01ملٌار دوالر على األقل .ومع ذلك ،أثار خبٌر
سلع بارز فً جولدمان ساكس الشكوك حول ما إذا كانت الصٌن ستنجح فً القٌام بذلك .قال جٌف كوري فً حدٌث له
مع سً إن بً سً فً وقت سابق من هذا الشهر "ال ٌزال هناك الكثٌر من عدم الٌقٌن بشأن كٌفٌة تحقٌق  01ملٌار
دوالر أو حتى  01ملٌار دوالر من المشترٌات الزراعٌة" .ومع ذلك ،فإن معظم خبراء التجارة ٌجادلون بأن أصعب
المفاوضات التجارٌة بٌن الوالٌات المتحدة والصٌن لم تبدأ بعد.
تتعلق صفقة ترامب فً المرحلة األولى بشراء الوقت الالزم إلعادة انتخابه ،وبمجرد االنتهاء من ذلك ،سوف
ٌستمر فً شن حروب تجارٌة ضد الصٌن.
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