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ي الصيينالتحد  

  

  وخاصة على الساحة األمريكية متابعة شهرية آلخر مستجدات التحدي الصيين على الساحة العاملية

  ٢٠١٠_كانون الثاين 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد

ومتابعة آخر مستجدات أخباره علـى   التحدي الصيني: دد ملفاً من الملفات اإلستراتيجية المهمة وهويتناول هذا الع

وهو ملف البد لكل متابع ومهتم بتطورات التحدي األمريكـي أن  . الساحة العالمية وخاصة على الساحة األمريكية

والظهور في القرن الحـالي،   لة بالتشكّ، إذ أنه يسلط الضوء على أهم حدث وظاهرة إستراتيجية آخذويحيط به يلم

وبالتأكيد إن أخبار هذا التحدي ستؤثر على أحداث العالم بأسره وعلى الخصوص منطقة الشرق األوسط المملـوءة  

  .، الذي هو المحرك األساسي لفصول هذا التحدي اإلستراتيجي المتتاليةبالنفط

صدام الحضـارات للكاتـب الراحـل    : اإلستراتيجي المهم اإلشارات المتكررة التي وردت في الكتابر هنا بونذكّ

  .، الى أهمية وحساسية وحراجة هذا التحدي الذي سيواجه الواليات المتحدة في العقود القليلة القادمةهنتغتون

التي يصدرها  ،نشرة أخبار الساعةمختلفة منشورة في  ستعتمد هذه المتابعة الشهرية على ما يرد من أخبار وتقارير

  .ز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجيةمرك
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٢٠١٠عناوين التحدي الصيين يف شهر كانون الثاين عام 

االعالم الصيني يتوسع دولياً.١

منطقة تجارة حرة تقودها الصين.٢

العقوبات على ايرانشركات صينية تتهرب من .٣

في الوقت الراهن عقوبات جديدة على ايرانالصين تستبعد فرض .٤

٢٠٤٠تريليون دوالر حجم االقتصاد الصيني عام " ١٢٣" .٥

الصين تتباهى باالمان التقني في غواصاتها النووية.٦

االمن القومي يشمل أمن االقتصاد والصحة: الصين.٧

عقوبات امريكية بشأن ايرانثغرات تتيح للصينيين االلتفاف على  .٨

نأي خيارات أمام واشنط: المعارض عقوبات ايرانفي ضوء موقف الصين .٩

حسم التنافس في منطقة آسيا الوسطى لمصلحة الصين وروسيا.١٠

الصين تعبر عن قلقها تجاه ارتفاع الدوالر.١١

تايوانالصين تحذر من صفقة االسلحة االمريكية مع .١٢

يعكس تغير ادوار واشنطن وبكين تجاه القضايا العالمية العقوبات على ايرانالخالف حول .١٣

آسياتوسع انتقال صناعة االتصاالت الى .١٤

%١٣.٩تتراجع  ٢٠٠٩تجارة الصين الخارجية عام  .١٥

االستثمارات الصينية المباشرة في بريطانية.١٦

تريليون دوالر ٢.٤ارتفاع احتياطي النقد االجنبي الصيني الى .١٧

بمصالحها االقتصادية الى اي حد يمكن ان تضحي الصين : مليار دوالر ٢٧التبادل التجاري بلغ .١٨

مع ايران

لتايواند الصيني على صفقة الصواريخ االمريكية سيناريوهات الر.١٩

عقوبات جديدة على ايرانالصين تعرقل فرض .٢٠
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هل ينسف التوتر الحالي مساعي التقارب وتحسين العالقات...العالقات الصينية االمريكية.٢١

هل يفيد واشنطن..تحرير سعر صرف العملة الصينية .٢٢

دفاالقتصاد الصيني يحقق معدل النمو السنوي المسته.٢٣

٢٠١٥مليار دوالر للتبادل التجاري مع السعودية في عام  ٦٠الصين تستهدف  .٢٤

من السابق ألوانه رفع سعر الفائدة في الصين .٢٥

تجاذب امريكي صيني على خلفية حرية االنترنت.٢٦

اسلحة تايوانالصين تندد بقرار الواليات المتحدة بيع  .٢٧
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  :ن الثاني نالحظ أنخالل تتبع عناوين التحدي الصيني لشهر كانو من

.هناك سبعة عناوين مرتبطة بملف العقوبات على ايران.١

.الغالبية العظمى لألخبار والتقارير تتعلق بالجانب اإلقتصادي للتحدي.٢

هناك ثالثة أخبار ذات طبيعة عسكرية تتعلق بصفقة األسلحة لتايوان، ومعروف أن هذه الصفقة .٣

.ين مواقفها تجاه العقوبات على ايرانترتبط بالضغوط األمريكية على الصين لتلي

.هناك تركيز على األخبار المتعلقة بسعر صرف العملة الصينية مقابل الدوالر.٤

:يمكن إعتبار العنوانين الخامس والسابع عشر هما األهم في هذا الشهر وهما.٥

٢٠٤٠تريليون دوالر حجم االقتصاد الصيين عام " ١٢٣" -

تريليون دوالر ٢.٤الصيين اىل جنيب حتياطي النقد األإرتفاع إ-
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ـز» أول من أمس أن إدارة ـزنـيــويـورك تــا ذكـرت صــحـيــفـة «نـيــويـورك تــا
الرئـيس باراك أوبـاما تعـتقـد أن االضطـرابات الداخـليـة ومؤشرات
إلى مشكالت لم تـكن متوقعة في البرنامج النووي اإليراني جتعال
قـادة طهـران أضعف أمـام عقـوبات جـديدة شـديدة وفـورية. ونـقلت
الصحيفة عن مصادر رسميـة لم تسمّها أن اقتراح فرض العقوبات
الـذي تـمت منـاقشـته مطـوالً يأتـي بيـنمـا أنهت اإلدارة األمـريكـية
مـراجــعـة جــديـدة لــتـقــدم الـبــرنــامج الـنــووي اإليـراني. ويــعـتــقـد
ـسـتــشـارون االسـتــراتـيـجــيـون ألوبـامـا أن الــقـادة الـســيـاسـيـ ا
والــعـســكـريـ في إيــران كـانـوا مــشـغــولـ في األشـهــر األخـيـرة
ـواجــهـات الــتي جــرت في الـشــوارع والـنــزاعـات الــسـيــاسـيـة بـا
الداخليـة ويبدو أن سعيهم إلى إنتاج وقود نووي تأثر. وأوضحت
الـصحيـفة أن البيت األبـيض يريد أن تركـز العقوبـات اجلديدة على
«احلرس الثـوري» وقال مسؤول في اإلدارة األمريكية يشارك في
السياسة حيال إيران إن اإلدارة تأمل أن تفتح االضطرابات اجلارية
ـكن أن جتـعـل اإليـرانـيـ حــالـيـاً «نــافـذة لـفــرض أول عـقـوبــات 
يفكرون إذا ما كان البرنامج النووي يستحق هذا الثمن». وتابعت
سؤولـ في إدارة أوباما يعتقدون أن جهود ز» إن ا «نيويورك تا
تطوير قنـبلة نووية تأثـرت إلى حد كبير بالـكشف قبل ثالثة أشهر
عن وجود منـشأة نوويـة يجرى بـناؤها قـرب مدينـة «قم» الشيـعية
ـنـشـأة حـرم إيـران من ـقـدسـة. وأوضــحت أن الـكـشف عن هـذه ا ا
أفـضل فرصة لـتنتج سراً يـورانيوم عـالي التخصـيب لصنع وقود
فتشون النوويون الدوليون إن عدد ألسلحة نووية. إلى ذلك قال ا
ـركزي التي تعمـل حالياً في منـشأة «ناتنز» حيث أجهزة الطرد ا
 تـشـغـيل آالف مـنـها إلنـتـاج يـورانـيـوم مـخـصب لـوقـود نووي
تراجع بـنسـبة نـحو ٢٠% منـذ الصـيف. ونسب خـبراء نـوويون هذا

التراجع إلى مشكالت تقنية حسب الصحيفة.

 kÉ«dhO ™°Sƒàj »æ«°üdG ΩÓYE’G

بـدأت هـيــئـة «شـبـكــة أنـبـاء الــصـ اجلـديـدة» الــتي تـعـرف
ـلوكة اختصـاراً بـ (سي إن سي) وهي شبـكة تلـفزيونـية إخـبارية 
لـوكالـة أنباء الـص اجلـديدة (شيـنخـوا) البثّ في منـطقـة آسيا-
الـبـاســفـيك وبـعض الـدول األوروبـيـة اعـتـبـاراً من األول من يـنـايـر
اجلاري. وقـال رئـيس وكـالـة أنبـاء الـصـ اجلديـدة احلـكـومـية لي
اضي: تـسوجن جـون خالل مراسم اإلطالق في بـك يـوم اجلمـعة ا
ــثل خـطــوة مـهــمـة إلثـراء قــطـاعـات «إن إطالق (سي إن سي) 
األعمال في وكالة أنبائنا ودخول عالم اإلعالم متعدد الوسائط».

وسـتـقـوم قـناة «وورلـد نـيـوز» الـتـابـعة لـ (سي إن سـي) التي 
إطالقها مؤخراً بـإذاعة برامج تلفزيونـية باللغة الـصينية على مدار
األربع والـعـشـرين ساعـة تـشـمل األحـداث اإلخـباريـة والـنـشرات
ـال واألعـمال» الـتابـعة اإلخـباريـة اخلاصـة. وسـيتم إطالق قـناة «ا
لـ(سي إن سي) في وقت مـتـزامن مـعهـا. وسـيـتم تـطـوير (سي إن
سي) لـتــشـمل مـقـابالت تـتـعـلـق بـاألخـبـار وحتـلـيالت إخـبـاريـة
وأفالماً وثائـقية وخـدمات معلـوماتيـة أخرى. كما تـعتزم «وورلد
نـيـوز» بث بـرامج بالـلـغـة اإلجنـليـزيـة اعـتبـاراً من يـولـيو ٢٠١٠.
وسيتم أيـضا بثّ أخبار بالـلغات الفـرنسية واإلسبـانية والبـرتغالية
ـسـتـقـبل. وتـعـمل وكـالـة أنـبـاء الـص والـعـربـيـة والـروسـيـة في ا
ية متعددة اجلديدة على تطوير نفسها للـتحوّل إلى وكالة أنباء عا
الـوسـائط حيث بـدأت الوكـالـة بتـقد خـدمـات متـعددة الـوسائط
بـالـلـغـة الـصـيـنـيـة في ديـسـمـبـر عـام ٢٠٠٨ وخـدمـات مـتـعـددة
الوسائط باللغة اإلجنليـزية في يوليو عام ٢٠٠٩. وقال لي: «إننا
ـسؤولـية نـعارض االعـتمـاد على الـقيـمـة التـجاريـة على حـساب ا
االجتـماعـية لإلعالم وجنتـهد لـتقد مـنتـجات عالـية اجلودة من
أجل بـنـاء شبـكـة إخـباريـة دولـيـة ذات خصـائص صـيـنيـة وتـأثـير

ي» بحسب ماتقول صحيفة «الشعبالشعب» اليومية. عا

ÚµH ø£æ°TGh

IÉ`````Yô`dG
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zkÉ°ûg{ ∫Gõj ’ ÉfOÉ°üàbG :براون: براون
تــعــهــد رئــيس الــوزراء الــبــريــطــاني
جوردون بـراون بتـعزيـز النـمو االقـتصادي
وإشاعـة «عقد من الـرخاء» في البالد مع
العـمل في الـوقت ذاته على تـقـليص عـجز
ــوازنـة بـطـريـقـة عــادلـة ومـتـوازنـة. لـكن ا
ناسـبة العام براون حذّر في خـطاب ألقـاه 
اجلـديد من أن اقـتـصاد بـريـطانـيـا ال يزال
». وقال براون قبل أشهر من إجراء «هشـاً
االنـتخابات العـامة التي سيـدعو إليها في
ـقبل إن أولـويـات حكـومـته التي يـونيـو ا
سيـسـعى «حزب الـعمـال» من خاللـها إلى
الفـوز بـواليـة رابـعـة تشـمل تـقـلـيص عـجز
يزانـية وإصالح اخلدمات العامة والقضاء ا
لتوية واحلفاظ مارسات السياسية ا على ا
عـلى قوة بـريطـانيـا ومكانـتهـا في احملافل
الـدولـية. وتـعهـد بـراون في اخلطـاب بعـشر
سـنــوات من الـرخــاء لــلـجــمـيع وذلك رداً
عـــلى من دعـــوا إلى عـــشـــر ســـنــوات من
الــتـقــشف وربط األحـزمــة. وقـال بـراون إن
اإلجـراءات التـقشـفيـة لن تـفيـد سوى الـقلة
ــمـيـزة. وتــكـهن بــراون بـأن يـبــدأ مـعـدل ا
البطـالة تراجعه في عام ٢٠١٠ كما ستجد
شروعـات التجـارية الصـغيرة الـعديد مـن ا
طـريـقـها إلى الـنـور. وناشـد رئـيس الوزراء
الــبــريـطــاني الــنــاخـبــ عــدم «تــقـويض»
االقـتــصـاد بـالـتـخـلي عن حـكـومـة «حـزب
العـمال» ودعـاهم إلى الـعمل عـلى تعـزيز
تضـررين من فترة الركود النمـو لتعويض ا
االقـتصـادي في البالد. وقـد وصف «حزب
ـعــارض خـطـاب بـراون بـأنه » ا احملـافـظـ

مغامرة أخيرة للبقاء في السلطة.

§Øf ôÄH 520 ôØëH äÉ©bƒJ :مصر: مصر
صري سامح فهمي أن تشهد مصر خالل عام ٢٠١٠ حفر ٥٢٠ توقع وزير البترول ا
بئراً استـكشافية وتنـموية جديدة لـلنفط و٣٦ بئراً لـلغاز الطبـيعي. وأضاف أن آبار النفط
ستـكلف مـليـاري دوالر في ح سـتكـلف آبار الـغاز التي سـتحـفر في دلـتا الـنيل وقـبالة
تحدث توسط أكثر من مـليار دوالر. وقال حمدي عبـدالعزيز ا ساحل مصر على البـحر ا
بـاسم وزارة البترول إن أعمال احلـفر ستجرى في مـناطق امتيازات مـنحتها الهـيئة العامة
ؤكـدة من الغاز من ١٫١ إلى نحو ٧٧٫٢ تريليون للبترول. وارتفـعت احتياطيات مصر ا

اضي. نتهية في ٣٠ يونيو ا الية ا قدم مكعبة على مدى السنة ا

Ú°üdG ÉgOƒ≤J ájƒ«°SBG IôM IQÉŒ á≤£æe
ؤسـسة لرابطة جنوب أصبحت منطقـة جتارة حرة جديدة تضم الـص وستاً من الدول ا
ـاضي. والدول الـست هي بروناي ـفعول مـنذ يـوم اجلمـعة ا شرق آسـيا (آسـيان) سـارية ا
ـنطـقة إلـغاء الـرسوم وإندونـيسـيا ومـالـيزيـا والفـلبـ وسنـغافـورة وتايـلنـد. وتعـتزم دول ا
ستوردة فيـما بينـها بنسبـة ٩٠%. وسيقلل ذلك من كلـفة التبادل اجلمـركية على السـلع ا
ـنطـقـة احلرة. ومن حـيث عدد ـشـاركة في ا الـتـجاري ويـزيد حـجم الـتجـارة بـ البـلدان ا
ـنطقة اجلديـدة أكبر منطقـة جتارة حرة في العالم بـعدد سكان نحو ١٫٩ الـسكان ستكون ا
مليار نسمة وبها عدد من االقتصادات الرئيسـية التي تعتمد على التصدير. وسيستفيد
واد اخلـام من جـنـوب شـرق آسيـا. كـما صـنـعـون الصـيـنـيون وكـذلك مـصـدرو ا من ذلك ا
. إال ستتمكن دول (آسيان) من احلصول على مكـونات صناعية ومواد رخيصة من الص
أن هـناك حتذيرات من دول (آسيـان) بأن بعض الصنـاعات فيها لـيست مستعـدة للتنافس
ـتوقع أن تنضمّ مع الص وأنه سـيكون هناك تـسريح للعـمالة في تلك الـصناعات. ومن ا
دول (آسيـان) األخرى مـثل فيـتنـام وكمـبوديا إلـى منـطقة الـتجـارة احلرة مع الـص في
غضون خمس سنوات. وزاد عدد مناطق التجارة احلرة في السنوات األخيرة وتقدر منظمة

ية أن هناك ٤٠٠ منطقة سيبدأ العمل بها في عام ٢٠١٠. التجارة العا

2009 ΩÉY »a ábÉ£dG ó«dƒJ »a kÉ«°SÉ«b kÉªbQ πé°ùJ á«æ«°U ájhƒfhô¡c äÉ£ëe
اضي أن  ذكرت شـركة إدارة مـحطـة «داياوان» الكـهرونـووية احملـدودة يوم الـسبت ا
رحلة األولى من مشروع محـطة «لينجاو» الكهرونووية محطة «داياوان» الكـهرونووية وا
في الص سجّلتـا رقماً قياسياً لتوليد الـكهرباء عام ٢٠٠٩ حيث حققتا نقل ٣٠٫٤٨
ملـيار كـيلووات/سـاعة إلى شـبكة الـكهـرباء الوطـنيـة مقابل ٣٠ مـليـار كيلـووات/ساعة
اضي. وقـال خبراء من الـشركة إنـه حسب مواصـفات دوليـة حددتـها اجلمـعية العام قـبل ا
ؤشرات حملطـة «داياوان» الكهرونووية ومحطة الدولـية للعمليات النوويـة بلغت مختلف ا
«لينـجاو» الكهـرونووية مسـتويات دوليـة متقدمـة. وتعد محـطة «داياوان» الكـهرونووية

 . الواقعة في مقاطعة قواجندوجن في جنوب الص نتاجاً لإلصالح واالنفتاح في الص

W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²
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 الثالثاء ٥ ينايـــر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٥١)

ájƒ°†©dG äÉbhôÙG ≈∏Y ¥ÉØfE’G Rõ©J zπ°T{

كتب راسل جولد مقاالً نـشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»«وول ستريت جورنال»
ذكـر فيه أن شـركة «رويال دتش شل» ضـاعفت تقـريباً من دعـمها
الي لـشركة «كوديكـسيس» الصاعـدة للمحروقـات العضوية في ا
ـاضي في أحدث إشارة إلى أن شـركات النـفط تزيد ببطء العام ا
وانـتقـائيـة من اهتـمامـها بـأبحـاث حتول الـنبـاتات إلى مـحروقات.
ويـلفت الـكاتب الـنظر إلى أن «شل» أنـفقت ٦٠ مـليون دوالر في
عـام ٢٠٠٩ لـتـمويل أبـحـاث في كـوديـكسـيس أي قـرابـة ضعف
ـلفات قانـونية. وتقـوم الشركة بلغ الـذي أنفقته قـبل عام وفقاً  ا
الصـاعدة بتطـوير ميكـروبات للتـسريع من التفـاعالت الكيـميائية
التي حتول نبـاتات غير صاحلة لألكل مثل األعشاب أو السيقان
إلى إيـثانـول وديزل. وهـناك شركـات نفط خـام أخرى قد زادت من
إنـفـاقـهـا على احملـروقـات الـعـضـويـة من بـينـهـا شـركـة «إكـسون
مـوبيل» الـتي قـالت هذا الـصيـف إنهـا سوف تـنـفق ٦٠٠ ملـيون
دوالر علـى مدار فـترة من خـمسـة إلى سـتة أعـوام على شـراكة مع
شركة «سينثـيتيك جينوميكس» لتطـوير طريقة لتحويل الطحالب
اضي دخلت شـركة «شيفرون» إلى وقـود محركات. وفي أكتـوبر ا
في عـالقـة مع شـركـة «مـاسـكـومـا» لــلـبـحث في وقـود قـائم عـلى
الـنباتات. وهذا العـام أنشأت شركة «بي بـيي» مشروعاً مع شركة
قبل. «فيرينيوم» لبناء مرفق مـحروقات في وسط فلوريدا العام ا
ـيزانيات ويقول الـكاتب إن هذا اإلنـفاق ال يذكر بـالطبع مـقارنة با
السـنويـة لـهذه الـشركـات الـنفـطـية الـتي تـزيد في بـعض احلاالت
عـلى ٢٠ مـلـيار دوالر في الـسـنة. لـكن هـذه اخملـصصـات تـشكّل
توقع أن أهـمية بـالنسـبة إلى أبحـاث احملروقات الـعضويـة ومن ا
تسـرع من اجلهود لـتقريـر إذا ما كـان باإلمكـان بطريـقة اقتـصادية

حتويل النباتات إلى وقود محركات على نطاق واسع.

¿GôjEG ≈∏Y äÉHƒ≤©dG øe Üô¡àJ á«æ«°U äÉcô°T :تقرير:تقرير

قـالـت صـحـيـفـة «وول ســتـريت جـورنـال»«وول ســتـريت جـورنـال» أمس إن شـركـات
صينية متهمة ببيع تكنولوجيا صواريخ إليران استطاعت االلتفاف
الي الدوالرات من حول احلظر التجاري األمريكي بشحن بضائع 
تـحـدة. وقـالت الصـحـيفـة مـستـشـهدة هـذه الشـركـات للـواليـات ا
» حـول احلـد من ـشـروع «ويـسكـونـسـ بـتـحـلـيل سـجالت شـحـن 
األسلـحة الـنوويـة إن شركـة صيـنيـة -وحدة تـابعـة لشـركة اسـتيراد
ـملوكة لـلدولة وتصـديرها- قامت بـنحو ٣٠٠ شحـنة غير اآلالت ا
فـروض على الـشركة في قانـونيـة لشـركات أمـريكـية منـذ احلظـر ا
منتصف عـام ٢٠٠٦. وقالت الصحيفة إن الـشركات األمريكية ال
تـعـرف عـلى األرجح أنـهـا كـانت تـتـعـامل مع كـيـانـات مـحـظورة.
وتـراوحت شحـنات الـشركـة التي بـلغت قـيمـتهـا مالي الدوالرات
ـراسي إلـى لعب األطـفـال. وكـانت الـشـركـة تـعمل فـي أغلب من ا
ـوجب أمـر رئـاسي األحـيـان كـوسـيط شـحن وهــو مـحـظـور أيـضـاً 
أمـريــكي عـام ٢٠٠٦. وكــانت إدارة الـرئــيس األمـريــكي بـاراك
ـتـزايـد إزاء حتـدّي إيـران بـشـأن أوبـامـا الـتي تـشـعـر بـاإلحـبـاط ا
برنامـجها الـنووي تدرس فـرض عقوبـات جديدة تـتركز عـلى قيادة
إيـران بـدالً من الـعـقـوبـات واسـعة الـنـطـاق الـتي قـد تـضـرّ بـحـركة
عارضة. وقـالت الصحـيفة إن الشـحنات الصـينيـة غير القـانونية ا
تـشيـر إلى أن الـعقـوبات األمـريكـية أصـبح من الصـعب تنـفيـذها.
« ونقل التقريـر عن جاري ميلهول مـدير مشروع «ويسكونس
قوله «نـقضي كـثيـراً من الوقت في إقـناع الـدول األخرى بـحاجـتنا
إلى تشـديد العـقوبات على إيـران في الوقت الذي نـحتاج فيه إلى
تـطبيق أفضل لقوانـيننا». ويذكر أن اإلدارة األمـريكية تعكف في
الــوقت الــراهن عــلى بــلـورة صــيــغــة عــقــوبـات لـم يـكــشف عن
صـادر اإلعالميـة تـشيـر إلى أنـها تـركز تـفاصـيلـهـا بعـد ولكـن ا
على استهداف النظام من دون التأثير سلباً في الشعب اإليراني.

ø£æ°TGh

IÉ`````Yô`dG
¿ƒ`«æ«JÓÑdG
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 األربعاء ٦ ينايـــر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٥٢)

øª«∏d zƒeÉfÉàfGƒL{ AÉæé°S π≤f ∞bƒJ ÉµjôeCG
تـحدة ستوقف في قـال البيت األبيض أمـس إن الواليات ا
الــوقت الــراهن نــقل مــزيـد مـن الـســجــنـاء فـي مـعــتــقل خــلـيج
«جـوانتـانامـو» بكـوبا إلى الـيمن. وتـعرّض الـرئيس األمـريكي
بــاراك أوبـامــا لـضــغـوط ســيـاســيـة من جــانب بـعـض أعـضـاء
ـزيـد من السـجـناء إلى «الـكـوجنرس» األمـريـكي كي ال يرسل ا
الـيمن اسـتـنـاداً إلى ما تـكـشّف عن أن مـنفـذ احملـاولـة الفـاشـلة

لتفجير طائرة «ديترويت» تلقّى تدريبات في اليمن. 

z…hƒædG QGƒë d̀G{ ∫ƒM ¿ƒàæ«∏c äÉëjô°üàH ÖqMôJ ¿GôjEG
رّحـبت إيـران بتـصـريحـات وزيـرة اخلـارجيـة األمـريكـيـة هيالري
كــلـيـنـتـون الـتي أشـارت فـيـهـا إلى أنه مـا من مـوعـد نـهـائي بـاّت
وصارم لـبدء احلوار الـنووي. وقالت كلـينتـون إن إدارة أوباما ال تزال
مـنفـتـحة أمـام التـفاوض مع إيـران بشـأن برنـامجـها الـنووي وأنه ال
مـوعـد نهـائـيًا صـارمـًا مع إيـران بالـرغم من أنـها سـتـتحـرّك بـاجتاه
إصـدار عقوبـات صارمـة إن لم تسـتجب إيـران بشكـل إيجابي. وفي
رّدهـا أمس رّحبت «اخلـارجية» اإليـرانيـة بتـعلـيقـات كلـينـتون وقال
رام مهمانـباراست الناطق باسمها «نحن نـشاركها األفكار نفسها
واعيد الـنهائية ال مـعنى لها ونأمل أن تـعود دول أخرى أيضًا إلى وا
مسارهـا الطبيعي». وتعـّد تلك التعلـيقات استجابـة إيجابية نادرة من

جانب اإليراني لتصريحات أمريكية بشأن برنامجها النووي.

á«æ«£°ù∏ØdG äGQqƒ£àdG ∫ƒM ájô°üe-ájOƒ©°S äÉKOÉëe
أطلـعت السعـودية مصـر أمس على مـحادثات أجـرتها مع
ـمكـنة بـينـها وبـ حركة صـاحلة ا زعـيم حركـة «حماس» حـول ا
ـنافـسـة لهـا لـكن السـعـودية اسـتـبعـدت إمـكانـية أن «فـتح» ا
فـاوضات بـ احلركـت بـعد أن تـوسّطت زيـد من ا تسـتضـيف ا
فـي اتـفــاق عـقـد بــيـنــهـمــا عـام ٢٠٠٧. وقــال وزيـر اخلــارجـيـة
الـسـعـودي األمـيــر سـعـود الـفــيـصل في مـؤتــمـر صـحـفي في
«مـنــتـجع شـرم الـشـيـخ» بـعـد مـحـادثـات مـع الـرئـيس حـسـني
مــبــارك ووزيـر اخلــارجــيــة أحـمــد أبــو الـغــيط أمـس «مـلف
». وقال وزير اخلارجية صـري صاحلة بـالكامل في يد اإلخوة ا ا
السـعودي إنه لم يحـصل على موافـقة مشـعل على توقـيع اتفاق

اضي. صاحلة ب الفصائل الذي أعدّته مصر العام ا ا

zIóYÉ≤dG{ ∫Éà≤d á©°SGh á∏ªM ≥∏£j øª«dG
قــالت مــصـادر أمــنـيــة أمس إن آالف اجلـنــود الـيــمـنــيـ
يـطاردون مـتشـدّدي «القـاعـدة» في ثالث محـافظـات وأعادت
الـسفارة األمريـكية في صـنعاء فـتح أبوابهـا. وقال دبلـوماسيون
إن الـسفارت البريـطانية والفرنـسية استأنفـتا أعمالهمـا لكنهما
بـقيـتا مـغلقـت أمـام اجلمـهور. وصـرّحت مصـادر أمنـية أمس
بـأن اليمن أرسل آالفاً من أفراد األمـن للمشاركـة في حملة على

تنظيم «القاعدة» في ثالث محافظات.

¿Éà°ùfÉ̈ aCG »a π°ûa Üô d̈G باكستان: باكستان: 
قال رئيس الوزراء الباكستاني أمس إن بالده حقّقت جناحاً
أكبر في قـتال التـمرّد الذي تـقوده «طـالبان» عـمّا حقّـقته قوات
غربية في أفـغانستـان في انتقاد جـريء في الوقت الذي تدفع
ـــتــحـــدة إسالم آبـــاد إلى تــقـــد مـــزيــد من فــيـه الــواليـــات ا
ـساعـدات. وقد تـمـثّل تلك الـتعـلـيقـات إساءات خـاصة إلدارة ا
زيد أوبـاما التي تـعاني اإلحبـاط بسبب عـدم قيام بـاكستـان با
مـن أجل اسـتــهــداف مـســلّــحي «طـالــبــان». وتـبــدو مــثل تـلك
ساعدات حـيوية لنجاح التحالف الغربي. وقال رئيس الوزراء ا
يــوسف رضــا جـيـالني إن «جنـاح مــســاعـيــنــا يـبــدو مــتـمــيـزاً
ومتـناقضاً للـغاية مع ما تمـكّنت قوات التـحالف من حتقيقه في

اضية». اجلارة أفغانستان على مدى السنوات التسع ا

çGó`````````MC’G º``````gCG
øgGôdG âbƒdG »a ¿GôjEG ≈∏Y IójóL äÉHƒ≤Y ¢Vôa ó©Ñà°ùJ Ú°üdG
تحدة أمس التوصّل إلى استبعـد سفير الص لدى األ ا
اتفـاق سـريع مع الـقـوى الـغربـيـة الـتي تـضغـط لفـرض عـقـوبات
جـديـدة ضـد إيـران بـشأن بـرنـامـجـهـا النـووي وقـال إن الـقـضـية
بـحـاجـة «إلى مـزيـد من الـوقت والـصـبـر». وقـال الـسـفـيـر جاجن
«هذا الوقت لـيس مالئمـاً واللحـظة غيـر مالئمـة للعـقوبات ألن
اجلهود الدبـلوماسية ما زالت جـارية». وتابع جاجن الذي تتولّى
بالده الـرئـاسـة الدوريـة جملـلس األمن أن «اجلـهـود الـتي تـهدف
إلى إجـراء مفاوضات دبلوماسـية بشأن القضيـة النووية اإليرانية
بحاجة إلى مزيد من الوقت والـصبر». وأضاف «إن ثمّة محاولة
تـضييق اخلالفـات وإيجاد تـسوية عـبر اجلهـود الدبلـوماسية.. ال

يزال هناك مجال أمام هذه اجلهود».
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وصـول حــجم اقــتـصــاد الــصـ إلـى هـذا الــرقم يــعـني أن
متوسط دخل الفرد فيها سيصل إلى قرابة ٨٤ ألف دوالر في
ي بـعد نحو العـام. ولكن برغم هـيمنـتها عـلى االقتصـاد العا
تحدة في ثالثة عقـود فإن الص لن تـتفوّق على الـواليات ا

توسط السنوي لدخل الفرد وذلك بسبب حجم السكان.  ا
ويقـول روبرت فـوجـيل اخلبـير االقـتـصادي مـدير «مـركز
االقتصـاد البشـري» التابع لـ «جـامعة شـيكاغو» إنـه اعتمد
في تـوقعاته بشأن مـستقبل الـص االقتصادي عـلى مجموعة
من الـعـوامل أبـرزهـا االسـتـثـمـار الـضـخم لـلـص فـي مـجال

التعليم وترقية االقتصاد الريفي. 
يقـول فـوجيل في هـذا اجلانـب إن الصـ أثبـتت عـملـياً أن
. وأشار في الـعـمّال األفـضل تعـلـيمـاً هم دائمـاً األكـثر إنـتاجـاً
مـعـرض مــقـال له نـشــرته مـجـلـة «فـوريـن بـولـيـسيفـوريـن بـولـيـسي» إلى أن
ـ نـادى عـام ١٩٨٨ الـرئـيس الـصـيــني الـسـابق جـيـاجن ز
بـزيادة نسبة االسـتيعاب في مـؤسسات التعـليم العالي وكان
سجّل في مـؤسسات التعليم الـعالي الصينية عدد الطالب ا
في ذلك الـــوقت نـــحـــو ٣٫٤ مــلـــيـــون طــالـب إال أن عــدد
ـؤســسـات ارتـفع خالل أربع سـنـوات من ـسـجـلـ في هـذه ا ا
إعالن جـيـاجن ز بـنـسبـة ١٦٥% كـما ارتـفع عـدد الطالب
الـصـيـنيـ الـذين كـانوا يـدرسـون في اخلـارج بنـسـبة ١٥٢%.
وتشير توقعات فوجـيل إلى أن الص ستنجح في زيادة نسبة
سـجل ـسجـل في الـتعـليم الـثانـوي إلى قرابـة ١٠٠% وا ا

في مؤسسات التعليم العالي بنسبة ٥٠%.
في ما يتـعلق بأهميـة الدور الذي يلعـبه االقتصاد الريفي
يقول فـوجيل في هذا السياق إن تـفوق الص االقتصادي ظلّ
مرتـبـطاً في األذهـان بأبـراج «شـنغـهـاي» وبنـاياتـهـا العـمالقة
ومصانع «جواجندوجن» إال أن التـحوّالت التي شهدها الريف

الصيـني ساعدت عـلى زيادة إنـتاجيـة الريف على نـحو ال يقل
ـناطق احلضرية ويتـوقع أن يلعب االقتصاد أهمية عن إنتاج ا
ـقبلـة خاصة أن الريفي دوراً حـيوياً في الـص خالل الـعقود ا
نحو ٥٥% من سـكان الـص (٧٠٠ مـليون نـسمـة) ال يزالون
يقـطنون الريف. ويـسهم القطـاع الريفي حالـياً بنحـو ثلث النمو
االقـتـصـادي الـصـيـني. ويـشـيـر الـكـاتب أيـضـاً إلى أن هـنـاك
اعـتـقـاداً سـائداً في بـعض األوسـاط االقـتـصـاديـة الـغـربـية في
تضخيم األرقام واإلحصاءات التي تـعلنها الص في مختلف
تـعلقة بـنشاطـها االقتـصادي وقال في هـذا السياق اجلوانب ا
إن األرقـام والــنـسب الــتي تـعـلــنـهـا الــصـ تــكـون في بـعض
احلـاالت أقل من األرقـام احلــقـيـقـيـة وذلك بــسـبب عـدم نـشـر
الــشـركــات الـصــغـيـرة خــاصـة في قــطـاع اخلــدمـات األرقـام
والـنسب اخلاصة بـاإلنتاجـية األمر الـذي قد يعـكس نسبة أقل

من النسبة احلقيقية للنمو االقتصادي. 
ـا ال يزال مـستـبعـداً فكرة يـخلص فـوجيل إلى أن الـغرب ر
أن يكـون هنـاك عالم مـركزه االقـتصـادي في القـارة اآلسيـوية.
وأشـار في هذا الـسيـاق إلى أن حتول مـركز الـعالم االقـتصادي
رة األولى التي تصبح إلى الص بعد نـحو ثالثة عقود لـيس ا
يـاً ذلك أن الـص فـيهـا الـص قـوة اقـتصـاديـة مهـيـمنـة عـا
. لذا لعبت هـذا الدور خالل معظم فتـرات األلفيت الـسابقت
فإن فكرة الصعود االقتصادي للـص تُعتبر في نظر الصيني

مجرد عودة إلى الوضع الذي كان سائداً في السابق. 

2040 ΩÉY »æ«°üdG OÉ°üàb’G ºéM Q’hO ¿ƒ«∏jôJ (123) :خبير اقتصادي: خبير اقتصادي

تشير التوقعات إلى أن حجم االقتصاد الـصيني سيصل إلى ١٢٣ تريليون دوالر عام ٢٠٤٠ كما يتشير التوقعات إلى أن حجم االقتصاد الـصيني سيصل إلى ١٢٣ تريليون دوالر عام ٢٠٤٠ كما يُتوقع أيضاتوقع أيضاً
ي إلى نحو ٤٠% وهذا يضمن لها االنفراد بالهيمنة االقتصادية على العالم.  ي إلى نحو ٤٠% وهذا يضمن لها االنفراد بالهيمنة االقتصادية على العالم. أن يصل نصيبها من الناجت العا أن يصل نصيبها من الناجت العا

»é«JGôà°S’G ∂jô`°ûdG
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áë°üdGh OÉ°üàb’G øeCG πª°ûj »eƒ≤dG øeC’G : : الص الص

اضي بـشرح قام مـدير مـركـز صيـني لألبحـاث يـوم اإلثنـ ا
فهوم األمـني للص أمام حضـور من روسيا االحتادية قائالً إن ا
ــواجـهـة الــتـهـديـدات اجلــيش الـصـيــني يـجب أن يــحـسن قـدراته 
الـتـقلـيـديـة وغـيـر الـتـقـليـديـة. وذكـر شـيـوجن جـواجن كـاي رئيس
عـهد الـصيـني للـدراسات االسـتراتـيجـية الـدوليـة» أن مفـهوم «ا
األمن الصيـني قد اتّسع نطاقه من حماية األراضي وسيادتها إلى
ـعــلـومـات ـال واالقــتـصــاد وا مـســائل أخـرى تــشـمـل األمن في ا
والـطاقـة والغذاء والـصحـة العـامة ومكـافحـة اإلرهاب. وفي كـلمة
ـدرسـة الـروسـية الـعـلـيـا لالقـتـصـاد قـال شـيوجن إن ألـقـاهـا في ا
الـقضـايا األمـنيـة التـقـليـدية مـثل النـزاعات اإلقـليـميـة واالنتـشار
الـنـووي تـتـداخل حـالـيـاً مع الـتـهـديـدات غـيـر الـتـقـلـيـديـة مـثل
ـاليـة االقتـصاديـة البـارزة حديثـاً وتتـطلب من اإلرهـاب واألزمة ا
ـتعددة وتنفيذ ـواجهة التهديدات ا اجليـش الصيني حتس قدراته 
ـطـالب الدور األمـني األكـبر. ـهـام كافـة من أجل الـوفاء  أنواع ا
ـوسكو حلـضور حـلقة ويقـوم شيـوجن ووفد صيـني مرافق له بـزيارة 
نقـاش تسـتمر يـوم حتت عـنوان "روسـيا والـص في بـيئـة دولية
عهـد الصيني للـدراسات االستراتيـجية الدولية» جديدة« بـرعاية ا
باالشـتـراك مع «اجملـلس الـروسي للـسـيـاسـة اخلارجـيـة والـدفاع»
وهـمــا مـركـزان شــهـيــران لألبـحـاث فـي الـصـ وروســيـا. ونـاقش
ـشـاركـون مــجـمـوعـة كـبــيـرة من قـضـايـا األمـن مـحل االهـتـمـام ا
ـية ا فـيـهـا التـيـارات االقتـصـادية والـسـياسـيـة العـا شـتـرك  ا
والوضع في آسيا الـوسطى وآفاق «منظـمة شنغهـاي للتعاون» في
عـهد الصـيني لـلدراسات ي. جديـر بالذكـر أن «ا إطار األمن العـا
االستـراتيـجيـة الدولـية» مـؤسسة غـير حـكومـية مـعنـيّة بـالقـضايا
ـية ويـحافظ عـلى االتصـاالت مع نحـو ١٠٠ مؤسـسة أخرى العا

من أكثر من ٥٠ دولة ومنطقة في أنحاء العالم.

 ájhƒædG É¡JÉ°UGƒZ »a »æ≤àdG ¿ÉeC’ÉH ≈gÉÑàJ Ú°üdG

ذكرت صـحيفة «الشعبالشعب» الصينـية بطبـعتها الـدولية الصادرة
أمس نـقالً عن مقـالة بـثّهـا مـوقع وزارة الدفـاع الوطـني الصـينـية
اإللـكتروني حتت عنوان: تعـزيز سالح الغواصات النـووية وتعضيد
قدرته عـلى اإلبـحـار في أعـالي البـحـار بـالـشبـاب واحلـمـاسة أنه
مقـارنة مع غـواصات روسـيا الـتي يعـتبر مـستـواها الـفني ونـوعية
جنودها متخلّف عن نظـيرتها األمريكية في سالح الغواصات لم
تـحـدة الـتي تـمـتـلك الـعدد تـواجه دول أخـرى خـاصـة الـواليـات ا
ـتـمـاثل من الـغـواصات الـنـوويـة مع روسـيـا مـشـكالت كـثـيرة. ا
إضـافــة إلـى ذلك فــالــعــديـد مـن احلــوادث الـتـي تــعـرّضـت لــهـا
غـواصـات صـيـنـيـة جنـمت أيـضـاً نـتـيـجة عـوامـل خـارجيـة مـثل
االصـطـدام بـغـواصات أخـرى ووقـوع حـريق في مـحـركـات الـسفن
والـغـواصـات والـدخـول في شـبـكـات صـيـد أو االصـطـدام بكـتل
ـفاعالت. وقال وجـبال جلـيديـة وكلهـا ال تعـزى إلى حوادث في ا
الـتقرير: إن غـواصاتنا الـنووية (الصيـنية) جديـرة بلقب القدوة في
األمـان. وخالل عـمـلـيـات الـتـطـويـر والـبـنـاء لـلـغـواصـات الـنـوويـة
ـتـحـدة وروسـيا إسـهـامـاً عـظـيـماً الـصـيـنـيـة أسهـمت الـواليـات ا
انطالقاً من غنى جتاربهما في بـرامج صيانة هذه الغواصات أخذاً
في االعتـبار أن عمر الـغواصة الـنووية االفتـراضي يتراوح ب ٣٠
و٤٠ سـنــة تـخـضع خاللــهـا الـغـواصــة إلصالح وصـيـانــة شـامـلـة
وحتديث لالرتـقاء بهـا إلى مسـتوى عالٍ وهـذا عمومـاً يجرى في
تـحدة في أحواض جـافة. وكـما هو مـعروف عن بـرامج الـواليات ا
تـعـبئـة الـغواصـات الـنوويـة االسـتراتـيـجيـة واسـتخـدامهـا تـخضع
غواصتان كل يـوم من هذه الغواصات لبرنامج صيانة وفحوص في

يناء الذي ترسو فيه. ا
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≈∏Y ±ÉØàd’G Ú«æ«°ü∏d í«àJ äGô¨K :تقرير: تقرير
¿GôjEG ¿CÉ°ûH á«µjôeCG äÉHƒ≤Y

أفـــاد بـــاحـــثـــون أول من أمس بـــأن
الـشـركات الـصـيـنيـة الـواردة عـلى القـائـمة
الـسـوداء لــلـشـركــات الـتي تـبــيع مـعـدات
عــسـكـريـة إليـران تـلــتفّ عـلى الـعـقـوبـات
. وقالت بسبب الـضعف في تطبيق القوان
ـراقـبة مـجمـوعـة «وسـكـنـسن بـروجـكت» 
ناهضة لالنتشار النووي األسلحة الـنووية ا
إن الــشــركـات األمــريــكـيــة تــســتـورد من
شركات صينية مشمولة بالعقوبات دون أن
تـتعـرض ألي تـبعـات أو حـتى تعـرف أنـها
تخـرق احلظـر. وجنحت الشـركات الـصيـنية
ارسة أعـمالهـا في الواليات مـنوعة مـن  ا
ــتـحــدة بـســبب تــعـامــلـهــا مع إيـران في ا
الـدخـول إلى الـســوق األمـريـكـيـة من خالل
استخدام أسـماء مختلفة أو أسماء فروعها
الـتي ال تــظـهـر عـلـى الـلـوائح األمــريـكـيـة

الــســوداء. وقـــال الــتــقـــريــر «لألسف 
التركـيز خالل السنوات األخيرة على إعالن
نع أكـثر مـنه على تـطبـيقه» مـحذراً من ا
أن الـعـقـوبـات األمـريـكـيـة قـد تـتـحـول في
مـعظم األحـيان إلى مـجرد خـطوات رمـزية.
وذكـر التـقـرير أسـمـاء ٤٢ شركـة أمـريكـية
اســتـــوردت مــنــذ ٢٠٠٦ من مـــجــمــوعــة
«تشـاينـا بـرسيـجن ماشـينـري أمبـروت آند
إكــســـبــورت شــنــغــهــاي بــودوجن» الــتي
ـسـؤولـون األمـريـكـيـون «ذات يـعـتـبــرهـا ا
سـوابق» في مجـال نـشر األسـلـحة الـنـووية
بـسبب بيـعهـا تكنـولوجيـا صواريخ إليران.
وجـودات األجنبية ويـتولى مكتب مـراقبة ا
تـطبـيق العقـوبات وتتـراوح مسـؤولياته من
ـعـامالت مع إرهابـيـ مـشـتـبه بهم وقف ا

إلى مراقبة السفر إلى كوبا.

πÑ≤ŸG ôjGôÑa 11 »a OÉ°üàb’G ∫ƒM á«FÉæãà°SG á«HhQhCG áªb
يعـقد قادة االحتاد األوروبي قمة استـثنائية حول االقتـصاد في بروكسل في ١١ فبراير
ـقبل حسب ما أعلـن أول من أمس رئيس اجمللس األوروبي هيـرمن فان رومبوي. وقال ا
قبلة للمجلس األوروبي في ) أعد للقمة ا في بيان «إنه أول يوم عمل رسمي لي (اإلثن
وضوع ـبادرة لـدعوة هـذا اجمللس حـيث سيـكون االقـتصـاد ا قـبل أخذت ا ١١ فـبرايـر ا
زيد من الـتنمـية االقتـصادية من أجل الرئـيسي في القـمة». وأضاف «نـحن بحاجـة إلى ا
تمـويل وعلى أسس صـلبة نـظامنـا االجتـماعي واحلفـاظ على طريـقة حـياتنـا األوروبية».
ويـشـغل رئـيس الـوزراء الـبلـجـيـكي الـسابق مـنـصب رئـيس االحتـاد األوروبي الـذي أنشئ
ـاضي ولكن عـمليـاً منـذ مطلع وجب معـاهدة لـشبونـة رسمـياً منـذ األول من ديسـمبر ا

اضي. العام. وعقدت آخر قمة أوروبية عادية يومي ١٠ و١١ ديسمبر ا

Q’hO QÉ«∏e 38^5 πHÉ≤e z¿ƒµdCG{ ≈∏Y PGƒëà°S’G ≈dEG ≈©°ùJ z¢ù«JQÉaƒf{
قالت شركة األدوية السويسرية «نـوفارتيس» أول من أمس إنها تخطط لالستحواذ
تـخصـصة في الـعنـاية بـالعـيون بـدفع ٣٨٫٥ ملـيار دوالر مـقابل عـلى شركـة «ألكـون» ا
. وقالت «نوفارتـيس» إنها ستكمل صفقة اتفق ٣٧% من أسهم الشركة ال تمـتلكها فعالً
علـيها سابقاً لشراء حصة «نـستلة» البالغة ٥٢% قبل تنـفيذ اندماج يشمل جميع األسهم
ـملوكـة حلمـلة أسهم مع «ألـكون» الـذي سيمـنحـها السـيطـرة على حصـة ٢٣% األخرى ا
أقلية. واستحـوذت شركة تصنيع الـدواء التي تتخذ من باسـيل مقراً لها فعالً على ٥٢%
من «ألكون» عنـدما وافقت في إبريل عام ٢٠٠٨ على دفع ٢٨ مـليار دوالر لـ «نستلة»
لالسـتحواذ على حـصة األغلـبية. ويـوجد مقر «ألـكون» في هنـنبيـرج في سويسـرا ومقرها
األمريـكي موجـود في فـورت وورث في تكـساس. ويـعـمل في الشـركـة خمـسة عـشر ألف
عدات والـتجهيـزات اجلراحية ومـنتجات الـعناية بـالعيون. ـياً وتتخـصص في ا شخص عا

وحققت صافي ربح بلغ ٥١٥ مليون دوالر أو ١٫٧١ دوالر للسهم في الربع الثالث.

z∂«HÉ°ù«°ûJ{ ™e á≤Ø°üH »µjôeC’G ¥ƒ°ùdG ºëà≤J á«°ùfôØdG z∫ÉJƒJ{
تتأهب شركة «توتال» الفرنسية العاملة في مجال النفط القتحام سوق الغاز الطبيعي
األمريكي بصفقـة قوامها ٢٫٢٥ مليار دوالر مع شركة «تشيـسابيك» للطاقة التي تتخذ
من أوكالهـومـا مقـراً لـهـا. فقـد أعـلنـت «توتـال» أنـها سـتـدفع ٨٠٠ مـليـون دوالر نـقداً
مـقـابـل احلـصـول عـلى حـصـة قـدرهـا ٢٥% في أصـول «بـارنـيت شـيل» الـتـابـعـة لـشـركـة
«تـشيـسابيـك» التي تمـتلك الـغالـبية الـعظـمى من الغـاز الطبـيعي في شـمال تـكساس.
ـقرر أن تدفع الـشركة الفـرنسيـة ١٫٤٥ مليار دوالر إضـافية لـلمساهـمة في تمويل ومن ا
٦٠% من حصـة «تشيسابيك» في احلفـر واستكمال النفقـات. وتأتي خطوة «توتال» بعد
أسـابـيع قلـيـلة من إعالن شـركة «إكـسـون موبـيل» اعـتزامـهـا شراء شـركة «إكس تي أو»

تخصصة في إنتاج الغاز في صفقة بلغت قيمتها ٣١ مليار دوالر. للطاقة ا

W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²
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يبدو أن الص قد أصبحت الـعقبة الرئيسية أمام أي اجتاه
لفـرض عـقوبـات دوليـة مشـددة عـلى إيران من خالل «مـجلس
ـتحدة وحـلفاؤها األمن الدولي» كمـا تطالب بـذلك الواليات ا
األوروبيـون حيث استـبعدت بـك مؤخراً عـلى لسان سـفيرها
ـتحدة الـتوصل إلى اتفاق سـريع مع القوى الـغربية في األ ا
حول فـرض هذه العقوبات وأكـدت أن الوقت غير مالئم لذلك
وأن القضـية في حاجة إلى مزيد مـن «الوقت والصبر» وإتاحة

الفرصة للدبلوماسية.
الحظ في هــذا اخلــصـوص هــو أن الــصـوت ولــعل األمــر ا
الـصـيـني قـد أصـبح أعـلى من الـصـوت الـروسي في مـعـارضة
تحدة العقوبات على إيران بالصورة التي تطرحها الواليات ا
ثل تـطوراً مهـماً حيث كـانت الص تـنضمّ إلى روسيا وهذا 
وتأتي بعدها دائماً في هذا اخلصوص. ويرجع ذلك إلى خفوت
هـمة مـعارضـة موسـكـو معـاقبـة إيـران على إثـر التـفـاهمـات ا
التي تـمّت بيـنها وبـ واشنـطن خاصة فـي ما يتـعلق بـتخلّي
إدارة أوبـامـا عن خـطـة الـدفـاع الــصـاروخي في حـ تـرتـبط
ـصـالـح مـهـمــة مع إيـران خـاصــة في مـجــال الـنـفط بـكــ 
وبـالـتــالي جتـد نـفـسـهـا مـدفــوعـة إلى الـدفـاع عـنـهـا من دون
وقف الـصيـني يـثيـر تسـاؤل ـوقف روسيـا. هـذا ا االرتـباط 
مهمـ هما: هل تسـتطيع أن تصـمد الص إلى الـنهاية? وما
اخليارات أمام واشنطن في حال إصرار الص على موقفها? 
تحدة سوف تمـارس ضغطاً قوياً ال شك في أن الواليـات ا
ا تـقدم لهـا بعض احلوافز قـبلة ور علـى الص خالل الفـترة ا
ا لـتـغيـير مـوقفـها كـمـا حدث مع روسـيا لـكن األمر الـذي ر
وقف الصـيني هـو طبيـعة العـقوبات يـكون حـاسماً في اجتـاه ا
ا نـفسـها حـيث ال تـرفض بكـ الـعقـوبات بـشـكل مطـلق وإ

تريـد أال تؤثر هـذه العقوبـات في مصاحلـها النفـطية في إيران
وفي ضوء ذلـك فإن تغـييـر الص مـوقفـها يبـدو وارداً خاصة
ـوقف الـروسـي اخلـافت كــمـا سـبــقت اإلشـارة إلى في ضــوء ا

ذلك.
ـتاح لكن إذا مـا أصرّت بـك عـلى موقـفهـا فإن اخلـيار ا
ـتـحـدة هـو اللـجـوء إلى فـرض عـقـوبـات على أمام الـواليـات ا
إيـران خارج إطـار «مجـلس األمن الـدولي» وهذا مـا  طرحه
ـاضيـة عـبـر احلـديث عـلى لـسـان وزيرة بـالـفـعل خالل الـفـتـرة ا
اخلارجـية األمريـكية هيالري كـلينـتون عن عقـوبات انتـقائية
تـستـهـدف مـفـاصل الـنـظام احلـاكم في طـهـران وفي مـقـدمـتـها
«احلرس الـثوري» دون أن تضـر بالشعب أو تـسيء إلى حركته
االحتجـاجية. ولكن هل يؤدي موقف الـص الرافض العقوبات
ــوعـد الـذي حـدده الـرئـيس األمـريـكي بـاراك وجتـاهل إيـران ا
أوباما لهـا لقبول عرض القوى الكبرى عـليها بشأن برنامجها
ـاضـي ٢٠٠٩ إلى بـروز اخلـيـار الـنــووي وهـو نـهـايــة الـعـام ا
الـعـسـكري بـعـد فـتـرة من التـراجع واخلـفـوت? اخلط الـسـياسي
ـكاسب ألوبـامـا مـنذ مـجـيـئه إلى الـبيـت األبيض وحـسـابـات ا
ا تدفع في اجتاه نـخرطة فيها ر واخلسائر فضالً عن األزمات ا
تحـدة إلى استخدام الـقوة لكن هذا استبـعاد جلوء الواليـات ا
ال يـعني اسـتـبـعاد احـتـمـال عدم الـوقـوف في وجه إسـرائيل أو
ـنشـآت الـنوويـة اإليرانـية إعـطائـهـا الضـوء األخضـر لـضرب ا
خاصـة مع التقـارير التي تتـحدث عن استـعداد إسرائيـلي كبير
لـلـقــيـام بـهــذه الـضـربـة إذا مــا  إقـرارهـا من قــبل احلـكـومـة
تشددة بزعامة بنيام نتنياهو وهي احلكومة التي اليميـنية ا
تعطي «اخلطر اإليراني» أهمية وأولـوية متقدمت ضمن قائمة

التهديدات التي تتعرض لها الدولة العبرية. 

?ø£æ°TGh ΩÉeCG äGQÉ«N …CG :عارض عقوبات إيران عارض عقوبات إيران: في ضوء موقف الص ا في ضوء موقف الص ا

زيد من العقوبات الدولية على إيران والداعي إلى إعطاء اجلهد الدبلوماسي مزيداً زيد من العقوبات الدولية على إيران والداعي إلى إعطاء اجلهد الدبلوماسي مزيداموقف الص الرافـض فرض ا موقف الص الرافـض فرض ا
نـفردة نـفردةمن الـفرص يـضيـق خيـارات التـحرك األمـريكي جتـاه طهـران في «مجـلس األمن» ويطـرح خيـار العـقوبـات ا من الـفرص يـضيـق خيـارات التـحرك األمـريكي جتـاه طهـران في «مجـلس األمن» ويطـرح خيـار العـقوبـات ا

رة باعتباره خياراً إسرائيليا إسرائيلياً. ا يعيد اخليار العسكري إلى الساحة مرة أخرى ولكن هذه ا رة باعتباره خيارااالنتقائية ور ا يعيد اخليار العسكري إلى الساحة مرة أخرى ولكن هذه ا االنتقائية ور
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ـصــلـحـة كلٍّ من روسـيـا ــنـطـقـة  حـْسـم الـتـنـافس في هـذه ا
ـتـحـدة (بـتـأيـيـد من االحتـاد والـصـ في مـواجـهــة الـواليـات ا
األوروبي) أّكـده حــدثـان في األشـهــر األخـيــرة. فـفي مــنـتـصف
ـاضي افتتح الرئـيسي الصـيني هو جيـنتاو ورؤساء ديسـمبر ا
كل من تـركمـانسـتان وأوزبـاكسـتان وكـازاخسـتان خط أنـابيب
لـنقـل الغـاز الطـبيـعي من تـركمـانسـتـان إلى مديـنة «كـورجوز»
. وفي وقت سابق من الشهر نـفسه أعلنت موسكو شرقي الصـ
شروع وهي ـير بوتـ ا تأييـد رئيس احلكـومة الـروسية فالد
ـراقـبون دلـيًال قـويًا عـلى الـتـعاون الـصـيني- خـطوة اعـتـبرهـا ا
سـتمر في مجال الطاقة وهو تعاون يقول محللون إنه الروسي ا
قطع شوطـًا كبيرًا وبدأ بالفعل في صـياغة االقتصاد السياسي
اجلديـد للطـاقة في منطـقة آسيـا الوسطى وخارجـها. ُيضاف إلى
ذلك أن روسيا والص وضعتا مسبقًا أسس شراكة طويلة األمد
ـشـتـركــة في روسـيـا تـرتــكـز عـلى عــمـلـيـات االســتـكـشــاف ا
ـصارف الصـينيـة قروضـاً منخـفضة الـفوائد وخـارجها وتـقد ا

إلى مؤسسات قطاع الطاقة في روسيا.
وتشير تـوقعات محلل في مجال الطاقة حسبما جاء في
تـــقــريــر نــشــرته «وورلـــد بــولــيــتــيـــكس ريــفــيــووورلـــد بــولــيــتــيـــكس ريــفــيــو» إلى أن
تـركمانستـان التي تصدّر حالـياً ما يزيد عـلى ٧٠ مليار متر
مكعّب من الغاز سنوياً سـتسعى إلى إبرام اتفاقيات جديدة.
ـصدّرة كمـا أن كازاخـستـان التي تـعدّ من الـدول الرئـيسـية ا
ـنـطـقـة أعـلـنت ارتـيـاحـهـا لـلشـروط الـواردة في لـلـغـاز في ا
الـعقـود الـتي أبـرمـتهـا مع كلٍّ مـن الصـ وروسـيـا في مـجال
الطاقـة كما أعلن رئيسها نور سلطان نزارباييف في اآلونة
األخـيرة أن مـصادقـة حكـومته عـلى مشـروعات االسـتثـمارات
األجنبية ستقـتصر على تلك التي تتـقدّم بها الدول والشركات
الـراغبـة في الـتعـاون في مـجال خـطة الـتـصنـيع الـتي سبق أن

أعلنتها حكومته فقط.  
ال يـتـوقّع محـلّـلو شـؤون الطـاقـة أن تشـكّل هـذه التـطورات
خـطـراً كبـيراً عـلى أمن الـطاقـة للـدول الـغربـية. ويـرون في هذا
ـشـكالت اجلـانب أن إمــدادات الـغـاز األوروبـيــة لن تـتـعــرّض 
كن تأمينه من خالل خطي كبيرة ذلك أن الطلب على الطاقة 
Nord Stream and South) اإلمــداد الـــشــمـــالي واجلـــنــوبي
(Stream باإلضـافة إلى مشروع خط «نابوكو» الذي ستُنقل

عبره إمدادات الغاز من الشرق األوسط. 
نـطقة إال أن هذه التـطورات ستـكون لـها آثار دائـمة في ا
ذلك أن أهمـية خـطوط األنابـيب ال تقتـصر عـلى عملـيات نقل
الـنـفط والـغاز الـطـبيـعي فـحـسب بل تلـعب دوراً في صـيـاغة
ــشـــروع ورسم مـــواقــفـــهــا ــشـــاركــة فـي ا عالقـــات الـــدول ا
االسـتراتيـجيـة. وتشيـر التوقـعات بصـورة عامة إلى نـفوذ شبه
مـطـلق أقرب إلى الـسـيطـرة الـثنـائـية لـكلٍّ من روسـيا والـص

مستقبالً على منطقة آسيا الوسطى.
ـسؤول عن تـكريس هـذا الـوضع حسـبمـا جاء الـغرب هـو ا
فـي تـقـريـر «وورلــد بـولـيــتـيـكس ريــفـيـو». فــعـلى الـرّغم من
شتـركة لـلدول الغـربيـة مع كل من روسيا صـالح اإلقليـميـة ا ا
والــصــ مــثل نــزع الــسـالح ومــكــافــحــة اإلرهــاب وجتـارة
تحدة أو االحتاد اخملدرات فإنه نادراً ما تعـاملت الواليات ا
األوروبي على نـحو يـؤكد رغـبتـيهـما في الـتوصل إلـى اتفاق

مع كل من موسكو وبك حول شؤون منطقة آسيا الوسطى.

 É«°ShQh Ú°üdG áë∏°üŸ ≈£°SƒdG É«°SBG á≤£æe »a ¢ùaÉæàdG º°ùM :«وورلد بوليتيكس ريفيو»:«وورلد بوليتيكس ريفيو»

وارد الـطبـيعـيـة والنـفوذ في مـنطـقـة آسيـا الوسـطى ب وارد الـطبـيعـيـة والنـفوذ في مـنطـقـة آسيـا الوسـطى بالـتـنافس الـذي دار على مـدى عـقدين من الـزمن علـى ا الـتـنافس الـذي دار على مـدى عـقدين من الـزمن علـى ا
ة الغـرب في هذا التـنافس بـدت واضحة في بطء . هـز صلـحة األخيـرت تـحدة وروسـيا والصـ انتهـى  ة الغـرب في هذا التـنافس بـدت واضحة في بطءالـواليات ا . هـز صلـحة األخيـرت تـحدة وروسـيا والصـ انتهـى  الـواليات ا

تنفيذ خط أنابيب «نابوكو» وإعادة جمهوريات آسيا الوسطى النظر في أولويات عالقاتها اخلارجية.تنفيذ خط أنابيب «نابوكو» وإعادة جمهوريات آسيا الوسطى النظر في أولويات عالقاتها اخلارجية.
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 األحد ١٠ ينايـــر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٥٤)

Q’hódG ´ÉØJQG √ÉŒ É¡≤∏b øY ôqÑ©J Ú°üdG

صـرح وزيـر التـجـارة الـصيـني تـشن ده مـينج أول من أمس
ي بأن استقرار الـعملة الصينية يسـهم في انتعاش االقتصاد العا
بـينمـا أعرب عن قلـقه بشأن ارتفـاع سعر الـدوالر األمريكي. وقال
تشن خالل زيارة للعاصمة التركية أنقرة «ذكرت احلكومة الصينية
ـناسـبات أنـها سـوف حتافظ بـشكل رئيـسي على في العـديد من ا
اسـتقـرار سعـر صرف الـيوان» مـضيـفاً «نشـعر أن في ذلـك دعماً
رحـلة مهمّة من مراحل ر  ي الذي  وإسهاماً مهـماً لالقتصاد الـعا
التـعافي». وقال تشن فـي مؤتمر صـحفي مشتـرك مع وزير الدولة
الـتركي لـلتـجارة اخلـارجيـة جـعفـر كاجاليـان إن حدوث حـالة من
ثل حجم جتارتها نحو ١٠% عدم استقرار العملة الصيـنية التي 
ي سـيـكـون له تـأثـيـر كـبـير في من إجـمـالي حـجم الـتجـارة الـعـا
ية. واعـترض الشركاء التـجاريون الرئيـسيون للص التجـارة العا
على انـخـفاض قـيمـة الـيوان عـن قيـمتـه األصلـية حـيث قـالوا إن
ـنح أفـضلـيـات في أسعـار الـصادرات الـصيـنـية. وقـد ارتفع ذلك 
الـيوان أكثر من ٢١% مـقابل الدوالر األمريـكي منذ فكّ االرتباط
زيد ب العـملتـ في يوليـو ٢٠٠٥. وقال تشـن إن الص تـبذل ا
من جـهـود اإلصالح من أجل تعـو مـحكـوم لسـعـر صرف الـيوان
في ح أكـد مخاوف الـص بشـأن ارتفـاع قيمـة الدوالر. وأضاف
«إننـا قلـقون حالـياً بـشأن إذا مـا كان الـدوالر األمريـكي يسـتطيع
احلـفاظ على اسـتقراره وقوته حـيث إن الص تمـتلك كميـة كبيرة
ـالـية احملـسـوبة بـالـدوالر األمريـكي». مـعروف أن من الـسـندات ا
الصـ هي أكـبـر دولة تـمـلك سـنـدات مالـيـة أمـريكـيـة حـيث بلغ
إجـمـالي قـيـمـتـهـا ٧٩٨٫٩ مـلـيـار دوالر أمـريـكي بـحـلـول نـهـاية
ـا ذكرته بيـانات «اخلزانة» األمـريكية. في أكتـوبر ٢٠٠٩ وفقاً 
جـانب آخـر صـرح وزيـر الـدفـاع الـصـيـني لـيـاجن قـواجن لـيه بـأنه
يتعيّن عـلى الص والهنـد أن تبذال جهـوداً لتوجيه اإلعالم والرأي
سـاعـدة على إيـجـاد بيـئة ـكـنه ا الـعام بـاجتاه مـشـجّع وإيـجابي 

مالئمة لتطوير العالقات الثنائية.

¿GƒjÉJ ™e á«µjôeC’G áë∏°SC’G á≤Ø°U øe Qqò– Ú°üdG

ـتحـدة من عواقب حـذّرت الصـ مؤخـراً مجـدداً الواليات ا
ـضي في تـقد صـفـقة أسـلحـة أمـريكـية وخيـمـة سوف يـسبـبـها ا
مـتـقـدّمـة إلى تـايـوان قـائـلـة إن هـذه اخلـطـوة سـتـضـعف الـتـعـاون
ـتـحـدثـة باسم وزارة الـصـيـني-األمريـكي. وذكـرت جـيـاجن يوي ا
اخلارجـية الـصينـية في مـؤتمرهـا الصـحفي نـصف األسبوعي «أن
الـصـ تـعـارض بـشـدّة صــفـقـة األسـلـحـة األمـريـكـيـة مع تـايـوان.
وموقفنـا ثابت وواضح». تأتي تصريحـات جياجن وسط تقارير بأن
وزارة الـدفاع األمـريكـية أعـلنت في وقت سـابق من يوم األربـعاء
ــاضي عــقـداً يــنصّ عــلى بـيـع عـدد غــيـر مــحــدّد من صـواريخ ا
ــتـقـدمـة لـتــايـوان. وكـانت جــيـاجن قـد أعـربت عن «بـاتـريـوت» ا
معـارضة احلـكومة الـصيـنيـة هذه الصـفقـة في مؤتمـر صحـفي عقد
اضي. وتـرى الـص أن قـضيـة تـايوان تـمسّ مـصاحلـها الـثالثـاء ا
تـحـدة على إلـغـاء صفـقـة األسلـحة الـرئـيسـيـة وحثّت الـواليـات ا
تـوسع ب قـرّرة هـذه حتى تـتـجنب إفـساد الـتـعاون اإليـجـابي ا ا
ـتــحـدة عـلى إدراك الـبـلــدين. وقـالت جــيـاجن «نـحثّ الــواليـات ا
العواقب الوخيمة لصفقة األسـلحة مع تايوان والتمسك بالبيانات
ـباد ـتـحـدة خاصـة ا ـشـتركـة الـثالثـة ب الـصـ والـواليات ا ا

شتـرك في ١٧ أغسطس ١٩٨٢». ـنصوص عـليهـا في البيـان ا ا
يــشـار إلى أن «بــيــان ١٧ أغــسـطس» يــنص عــلى أن الــواليـات
ـتـحدة سـتتـبع سـياسـة طـويلـة األجل لعـدم بـيع أسلـحـة لتـايوان ا
ويـستـهدف تـخفـيض مبـيعـات األسلـحة تـدريجـياً. وأكـدت جياجن
«لـقد قـدّمـنا احـتجـاجـات جادة إلى اجلـانب األمـريكي». يـذكر أن
صـفقات األسـلحـة األمريكـية لتـايوان ما زالـت عقبـة رئيسـية أمام

تحدة. و العالقات الثنائية ب الص والواليات ا
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 الثالثاء ١٢ ينايـــر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٥٦)

ال يـبـدو في األفق مـا يـشيـر إلى فـرض أيّ عـقـوبـات على
ـسـتقـبل القـريب ويُـعزى ذلك حلـدٍّ كـبيـر إلى عدم إيران في ا
تحدة أدلى في . فالـسفير الـصيني لـدى األ ا تعاون الـص
ـقـتـرحـة علـى إيـران بتـصـريح سـيـاق اجلـدل حـول الـعـقـوبـات ا
سـاعي واشـنـطن الرامـيـة إلى كسب اعتـبـره مراقـبـون عرقـلـة 
الـتـأيـيد الالزم لـفـرض عـقوبـات جـديدة عـلى طـهـران قائالً إن
«الوقت غيـر مناسب لـفرض عقـوبات على إيـران ألن العمـلية

الدبلوماسية ال تزال مستمرة».
هذا التـعليق يعكس بوضوح مـوقف بك جتاه اجلدل بشأن
ـشروع النـووي اإليراني وهو تـصريح يعـتقد مـراقبون أنه ال ا
ـتحـدة في مجال يعـكس تضـارب مصـالح الص والـواليات ا
السياسة اخلارجية فحـسب بل يسلّط الضوء أيضاً على تغيّر

ية. تحدة والص جتاه األحداث العا أدوار الواليات ا
ـوقف حسـبمـا جاء في حتـليل لـ «معـهد الـدراسات«معـهد الـدراسات هذا ا
االسـتراتـيـجيـة والدولـية»االسـتراتـيـجيـة والدولـية» يـسلّـط الضـوء على ثالثـة جوانب

كن تلخيصها في ما يلي: وقف الصيني  رئيسية بشأن ا
ـوقف * أوال* أوالً: مـصـالح الـصـ الـذاتيـة هـي الدافـع الرئـيـسي 
لف النووي اإليراني. فهناك عالقات اقتصادية بك جتـاه ا
قـويـة تـربـط بـ الـصـ وإيـران إذ وصـلت جـمـلـة الـتـبـادل
التـجاري ب الدولت خالل عام ٢٠٠٨ إلى نحو ٢٧ مليار
دوالر كـمـا أن إيـران كـانـت تصـدّر إلـى الـصـ نـحو ٤٠٨
ـاضي. آالف بـرمـيل من الـنـفط اخلــام يـومـيـاً خالل الـعـام ا
يُضـاف إلى ذلك أن شـركات الـنـفط الصـيـنيـة مألت الـفراغ
الــذي تـركـته شــركـات الـطــاقـة الـغـربــيـة في قـطــاع الـنـفط
اإليـراني بسبب الـعقوبـات التي حتظـر تعامل هـذه الشركات
ـاضي عـقوداً اسـتـثمـارية مع إيـران. ووقّعـت الصـ الـعام ا

واتفاقيات جتاريّة بقيمة ١٧ مليار دوالر.
ثانـياياً: من احملـتمـل أن تتـرّتب على مـوقف بكـ نـتائج سـلبـية * ثان* 
ـصـالح الــصـ فـالـبـرنـامج الـنـووي ـطـاف  تـضـّر في نــهـايـة ا
اإليراني وسعـي إيران إلى إنتاج سالح نووي من شأنهما تعكير
. وسبق أن نـاخ الدولي عـلى نحـو يتـعارض مع مـصالح الـص ا
أعـلنت بك تـأييدها حق إيـران في تطوير بـرنامج نووي سلمي
وأيـدت في الـوقت نـفـسه قـرارات مـجـلس األمن بـشـأن احلّد من
عـمـليـات تـخـصـيب لـلـيورانـيـوم. إال أن مـضّي إيـران ُقـُدما في
وقف الصـيني الـراهن من احملتمل تطـوير سالح نووي في ظـل ا
ملـكة الـعربيـة السـعودية من أن يـنعكـس سلبـًا على صـادرات ا
النفط إلى الص خاصة أن واردات الص من النفط السعودي

أكبر بكثير من وارداتها النفطية من إيران.
ـشـروع الـنـووي اإليـراني ال ـوقـف الـصـيـني جتـاه ا ثـالـثاً: ا * ثـالـثا* 
ـرجوّة بـ واشـنطن يـسـاعد عـلى تـمـت عالقـات الـشراكـة ا
وبـكـ فـواشـنـطن سـعت بــصـورة جـديـة إلى تـركـيـز احلـوار
األمريكي-الـصيني على قضايا تكرّس الشراكة ب واشنطن
ـسـائل الـثـنـائـية ـية ولـيس عـلى ا وبكـ جتـاه قـضـايـا عـا
فـــقط ويــــتـــضح ذلك مـن خالل زيـــارة وزيـــرة اخلـــارجـــيـــة
األمـريـكيـة هـيالري كـلـينـتـون لـبكـ في فـبـراير ٢٠٠٩
واحلـوار االسـتـراتـيـجـي االقـتـصـادي بـ الـصـ والـواليـات
تـحدة في واشنـطن فضالً عن زيـارة الرئيس بـاراك أوباما ا
وقف ـاضي. كما من احملتـمل أن يؤثر ا لـبك في نوفـمبر ا
الـصيـني سـلبـاً في مـجمـوعة من الـتـحديـات الثـنـائيـة مثل
ــراقـبـة ـســتـمـر بــشـأن الـتــبت وحـول عـمــلـيـات ا اخلالف ا
األمـريكـيـة في «بـحـر الـص اجلـنـوبي» فـضالً عن قـضـايا

. خاوف أمنية واقتصادية لدى الطرف أخرى تتعلق 

áq«ŸÉ©dG ÉjÉ°†≤dG √ÉŒ ÚµHh ø£æ°TGh QGhOCG ôq«¨J ¢ùµ©j ¿GôjEG ≈∏Y äÉHƒ≤©dG ∫ƒM ±Óî`dG :«تقرير»:«تقرير»

ـعارض فـرض عـقـوبـات عـلى إيران بـسـبب مـشـروعـها الـنـووي من حـرص بـكـ على ـعارض فـرض عـقـوبـات عـلى إيران بـسـبب مـشـروعـها الـنـووي من حـرص بـكـ علىيـنطـلق مـوقف الـصـ ا يـنطـلق مـوقف الـصـ ا
نـاخ الدولـي على نـحـو يتـعارض مع نـاخ الدولـي على نـحـو يتـعارض معد بزعـزعـة ا مـصـاحلهـا اخلـاصة إال أن مـسـاعي إيران إلنـتـاج سالح نووي تـهـدمـصـاحلهـا اخلـاصة إال أن مـسـاعي إيران إلنـتـاج سالح نووي تـهـدّد بزعـزعـة ا

مصالح الص فضالمصالح الص فضالً عن أن موقف بك احلالي ال يصب عن أن موقف بك احلالي ال يصبّ في مصلحة تطوير عالقات شراكة بينها وب واشنطن. في مصلحة تطوير عالقات شراكة بينها وب واشنطن.
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ي من جتـنب الـكـثـيـر من تـمـكّن قـطـاع االتـصـاالت الــعـا
ـالية اخلـسائـر خالل الفـترة الـتي انقـضت حتت وطـأة «األزمة ا
ـيـة» بـدايـة مـن الـنـصف الـثـاني من عـام ٢٠٠٨ حـتى الـعـا
اآلن حيث حافظت إيرادات مشـغلي خدمات االتصاالت على
ـسـتـويـات التـي سبـقت ـرتـفـعـة بـالـقـرب من ا مـسـتويـاتـهـا ا
ـيـة» بـاستـثـنـاء إيـرادات الـتـجوال من ـاليـة الـعـا «األزمـة ا
آنـد ـؤســسـة «بـوز آنـد«بـوز  الــشــركـات ويــؤكّـد ذلـك تـقــريـر أخــيــر 
كـومباني»كـومباني» كما تـمكّـنت مؤسـسات االتـصاالت من تـخفيض
تـكـاليف الـتشـغـيل ما سـاعدهـا عـلى احملافـظـة على حتـقيق
ي أربـاح مرتـفعـة. وبالـطبع فـإن أداء قطـاع االتصـاالت العا
اضية خاصة خالل عام ٢٠٠٩ الذي بدا جيداً خالل الفترة ا
الية ـتوقع أن يسـاعده على التـعافي من آثار «األزمـة ا من ا

ية» قبل غيره من القطاعات االقتصادية األخرى. العا
áYÉæ°üdG ìhõf

شـهدت الـصـناعـات الـتي تـرتبط بـقـطاع االتـصـاالت مثل
علومات خالل السنوات صناعة اإللـكترونيات وتكنولوجـيا ا
ـــالــيــة» مـــا يــشــبـه الــنــزوح  من الــتي ســـبــقت «األزمــة ا
ـتـقـدّمة واالنـتـقـال إلى االقـتـصادات االقـتـصـادات الـغـربيـة ا
ثل نتيجة مباشرة الناشئة في آسيا وبالطبع فـإن هذا النزوح 
ية للتـغيرات التي طرأت على موازين القوى االقتصادية العا

اضية. خالل العقود القليلة ا
فــقـد شــهــدت تـلـك الـعــقــود تــزايـداً في الــوزن الــنــسـبي
لالقتصادات الناشئة خاصة اقتصادات الص والهند وكوريا
ومـاليـزيـا وغـيـرهـا من الـدول اآلسـيويـة وهـو مـا مـكّـنـها من
امتالك أسواق دينامـيكية خلدمـات االتصاالت وبجانب ذلك
فـقـد تمـكـنت هـذه الـدول من توفـيـر عـوامل جذب االسـتـثـمار
ـا فـيـهـا قـطـاع االتـصـاالت األجـنــبي في جـمـيع الـقـطـاعـات 

علومات خاصة أنهـا تمتلك أيدياً عاملة ماهرة وتكنولـوجيا ا
ـرتفـعة ومـنخـفضـة التـكـاليف بـجانب احلـوافز االسـتـثمـارية ا
التي تـوفـرهـا هـذه الـدول. وقـد استـطـاعت الـدول الـنـاشـئة في
آسيا أن تبني صناعة متقدّمة للبرمجيات وهي الصناعة التي
كون الرئـيسي لصناعـة االتصاالت وتعدّ الـهند حالياً تـمثل ا
هي ثـاني أكـبر مـصـدّر لـلبـرمـجيـات في الـعـالم بعـد الـواليات
ستخدمة فردها نـحو ٤٠% من البرمجيـات ا تحدة وتـنتج  ا

تنقلة. في الهواتف ا
ـميـزات فـقـد أصبح الـتـوسع في صـنـاعات وبـفـضل هـذه ا
ـعلـومات في االقـتصـادات الغـربية االتصـاالت وتكـنولوجـيا ا
غـيـر ذي جـدوى اقـتـصـاديـة مـقـارنـة بـدول آسـيـا. وقـد جـاءت
ـية» التي أضـرت باالقتـصادات الغـربية ـالية الـعا «األزمة ا
عـدالت أعلى مـن إضرارهـا باالقـتصـادات اآلسـيويـة لتـعمّق
تــوجه قــطــاع االتــصــاالت من الــغــرب إلى الــشــرق وهــنـاك

مؤشرات عدّة تشير إلى ذلك وهي:
* شهد عـدد مشتركي خدمات االتصاالت ارتفاعات كبيرة في
األسـواق اآلسيـوية مـقارنـة باألسـواق الـغربـية فـقد بـلغ عدد
ـشـتـركـ اجلـدد فـي خـدمـات االتـصـاالت في الـهـنـد خالل ا
الـنـصف األول من عـام ٢٠٠٩ نـحو ١٤٢ مـلـيـون مـشـترك
وسجل هذا الـعدد نـحو ٨٧٫٤  مـليون مـشتـرك في الص

ـتـحدة ـشـتركـ اجلـدد في الـواليات ا في حـ سـجّل عدد ا
خالل الفترة نفسها نحو ١٤ مليون مشترك فقط.

É«°SBG ≈dEG ä’É°üJ’G áYÉæ°U ∫É≤àfG ™q°SƒJ

ي مـنـذ سـنـوات عـدّة انـتـقـاالة انـتـقـاالً عـلى نـطـاق واسع من االقـتـصـادات الـغـربيـة إلى عـلى نـطـاق واسع من االقـتـصـادات الـغـربيـة إلى ي مـنـذ سـنـوات عـديـشهـد قـطـاع االتـصـاالت الـعـا يـشهـد قـطـاع االتـصـاالت الـعـا
توقّع أن يزدادع أن يزداد رتبطة بالقطاع ومن ا شترك والصناعات ا توقاقتصادات الدول الناشئة في آسيا على صعيد عدد ا رتبطة بالقطاع ومن ا شترك والصناعات ا اقتصادات الدول الناشئة في آسيا على صعيد عدد ا

ية». الية العا قبلة بفعل التغيرات التي أفرزتها «األزمة ا ية».هذا التوجه خالل السنوات ا الية العا قبلة بفعل التغيرات التي أفرزتها «األزمة ا هذا التوجه خالل السنوات ا

»``°ù«FôdG ∂jô`°ûdG
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IQÉéàdG ºéM ¿É©aôJ Ú°üdGh áqjOƒ©°ùdG
2015 ΩÉY ∫ƒ∏ëH %50

قـــال مــــســـؤولــــون أول من أمس إن
الـسـعـوديـة (أكـبـر بلـد مـصـدر لـلـنـفط في
الـعــالم) والــصــ وهي مـشــتــرٍ رئــيـسي
لـلـخـام تـرغـبـان في زيـادة حـجم الـتـجـارة
بيـنهـما بنـسبـة ٥٠% بحـلول عام ٢٠١٥
وحل اخلالفـات بطـريقـة ودية في مـا يخص
ــسـائل مـثـل اإلغـراق. وقـال وزيـر بـعض ا
الـتــجـارة الــصــيـني تــشن ده مــيـنج في
تصـريـحات لـلـصحـفيـ «نـرغب في زيادة
حجم التـجارة إلى ٦٠ مـليار دوالر بـحلول
عــام ٢٠١٥ بــعــد جتــاوز هــدف األربــعــ
مــلـيـار دوالر لــعـام ٢٠١٠ في أوائل عـام
٢٠٠٨». والــســعــوديــة هي أكــبــر مــورد
لـلـنـفط إلى الـصـ حـيث زادت الواردات
الـصـيــنـيـة من اخلــام الـسـعــودي أكـثـر من
ــاضي إلى مـا يـزيــد قـلـيالً ١٢% الـعـام ا
. ويـصـدّر عـلـى ٨٠٠ ألف بـرمـيـل يـومـيــاً
أكـثـر من نـصف إنــتـاج الـسـعـوديـة عـضـو
مـنــظـمــة «أوبك» إلى آسـيــا وهي حـصـة
تـوقع زيـادتهـا هذا يـرى احمللـلـون أن من ا
الية السعودي إبراهيم العام. وقال وزير ا
الــــعــــســـاف إن بـالده تـــرغـب في زيـــادة
ــنـتــجـات غــيـر صــادراتـهــا من الــنـفط وا
الـنفـطيـة إلى الـص بـاإلضافـة إلى زيادة
االسـتـثـمـارات الثـنـائـيـة. وأبـلغ مـسـؤول
ورجال أعـمال صـينيـ وسعـودي أن عدد
ــشـتــركـة بــ الـدولــتـ ال ــشـروعــات ا ا
يتجـاوز ١٩ مشروعاً وهـو ما ال يتفق مع
عـمق الـعالقـات واإلمـكانـات االقـتـصـادية
للبـلدين. وأضاف أن البـلدين يأمالن إنهاء

خالف بشأن إجراءات مكافحة اإلغراق.

%13^9 ™LGôàJ 2009 ΩÉY á«LQÉî`dG Ú°üdG IQÉŒ
تراجعت التجارة اخلارجية الصينية في عام ٢٠٠٩ بنسبة ١٣٫٩% عن العام األسبق
لـتـصل إلى ٢٫٢١ تـريلـيـون دوالر أمـريكي. في حـ انـخـفض فـائضـهـا الـتجـاري الـعام
اضي ٣٤٫٢% على أساس سنوي إلى ١٩٦٫١ مليار دوالر أمريكي. وأظهرت األرقام ا
الصادرة أول من أمس (األحد) عن «الهيئة العامـة للجمارك» الصينية أن الصادرات
ـاضي قد سجلت ١٫٢ تريليـون دوالر أمريكي بانخفاض ١٦% عن الصـينية في العام ا
عام ٢٠٠٨ فـيمـا بلغت الـواردات ١٫٠١ تريلـيون دوالر أمـريكي بانـخفاض ١١٫٢%
عن الـعام الـذي سبق طـبقاً لـبيـان الهـيئـة. وفي ديسـمبـر ٢٠٠٩ بلـغت التـجارة الـثنـائية
٢٤٣ ملـيار دوالر أمريكي مـا مثّل زيادة على أسـاس سنوي بنـسبة ٣٢٫٧% وصعوداً
اضي ١٣٠٫٧ شهـريـاً بواقع ١٦٫٧%. وسـجـلت قيـمـة الصـادرات الصـيـنيـة الـشهـر ا
مـلـيـار دوالر أمـريـكي بـزيـادة ١٧٫٧% عـلى الـعـام األسـبق. وحـقـقت واردات ديـسـمـبر
اضـي رقمـاً قيـاسيـاً لتـصل إلى ١١٢٫٣ مـليـار دوالر أمريـكي بزيـادة ٥٥٫٩% على ا

الفترة ذاتها من عام ٢٠٠٨ تبعاً للهيئة.

ájOÉ°üàb’G áeRC’G øe êhôN á«é«JGôà°SG òØæJ á«Hƒæ÷G ÉjQƒc
تخطط كـوريا اجلنوبية لـلمضي قُدماً في ما يـعرف بـ «استراتيجـية اخلروج» للتعامل
مع مـسألة توفيـر السيولـة في السوق وذلك بعد ظـهور عالمات انتعـاش القطاع اخلاص
الية هور اضي. وقال نائب وزير ا بحسب تصريحات مسؤول حكومي أدلى بها السبت ا
كـيـوجن ووك في مـقـابـلـة أجـرتـهـا مـعه شـبـكة (CNN) األمـريـكـيـة في هـوجن كوجن إن
ـال تعدّ أكـبر في حال تـأخر اتخـاذ مثل هذه مـخاطر اتـخاذ إجراءات لـلتحـكم في عرض ا
اخلطـوات. وأصبـحت احلـاجة إلـى منع الـتـضخم بـصـورة مسـبـقة أهم مـسـألة بـالنـسـبة إلى
االقتـصادي وصانـعي القرار في مخـتلف أنحـاء العالم. وسبق أن أوضـحت سيئول نـيّتها
تنـفيـذ استـراتيـجيـة اخلروج لـكنـها ظـلت تلـتزم احلـذر جتاه هـذا العـمل نظـراً إلى احتـمال
و اقتصاد . وبلغت نسـبة  حـدوث نتائج عكسيـة على انتعاش اقـتصادها الذي ظهـر باكراً
ـسـؤول في ـيـة». وقال ا ـالـيـة الـعـا الـبالد ٠٫٢% في عـام ٢٠٠٨ نـتـيـجـة لـ «األزمـة ا
برنامج «عـالم التجـارة اليوم» إن قـدرة كوريا اجلـنوبيـة على زيادة الـنمو بـنسبة ٥% في
ـواد اخلام بـاإلضافة إلى ـية وا عـام ٢٠١٠ تعـتمـد على عـوامل مثل أسـعار الـنفط الـعا
تحدة وغيرها من الدول بالنسبة إلى استراتيجية اخلروج. وأوضح قرار أوروبا والواليات ا
هور أن كوريا اجلنوبية ترغب في حتديد أجندة قـمة «مجموعة العشرين» التي ستعقد في
ـالـيـة مع تـطـبيق كـن أن تسـاعـد عـلى وضع آلـيـة لـلسالمـة ا سـيئـول هـذا الـعـام حـيث 
ـي ـالي. وعـقـد هـور في وقـت سابـق مـحـادثـات مع خـبـراء عـا إصالحـات في الـقـطـاع ا
أشـاروا فيـهـا إلى أن كوريـا اجلـنوبـية حـقّـقت انتـعـاشاً اقـتصـاديـاً على نـحو بـاكـر مقـارنة

بالدول األخرى.

W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²
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دن وتقول الدراسة إن لندن هي أكثر ا
اجلـاذبـة لالسـتـثـمـارات الـصـينـيـة في
ـتـحـدة وأوروبـا أيـضاً في ـملـكـة ا ا
ـقـارّ الصـينـيـة االستـثمـارية هـي األكثـر عدداً في لـندن الواقع. ا
أكـثر منـها في أي مـكان آخر في أوروبـا وهو مـا يؤكد األهـمية
ـستثمرين األجانب التي يوليهـا الصينيـون وأيضاً غيرهم من ا

تحدة بوصفها بوابة إلى األسواق الغربية. ملكة ا للندن وا
بادرات اإلقليمية التي تهدف إلى   وترى الدراسة أيضاً أن ا
زيادة االستـثمارات الـصينيـة ما وراء البـحار انتـشرت في لندن
ومنـطقـة الـشمـال الشـرقي الـوجهـت الـرئـيسـيتـ لالسـتثـمارات

تحدة. ملكة ا الصينية ما وراء البحار في ا
وتشـيـر الـدراسة إلـى أن عمـلـيـات االستـحـواذ الـقلـيـلـة التي
تحدة كانت كبيرة ملكة ا نفذت من قبل الشركات الصينية في ا
نـوعاً ما. كـلها فيـما عدا واحـدة من هذه االستـثمارات كانت في
السيـارات وقطـاع قطع غـيار الـسيـارات. في حاالت االسـتحواذ
هـذه فإن الشـركات الصـينيـة كانت تـسعى إلى االستـحواذ على
أصول استـراتيجـية وقطاع الـبحث والتـطوير وشبـكات التوزيع
(في حـالة اسـتحـواذ شركـة سيـارات ناجنيـنج الـ «إم جي روفر»
كـان الـدافع أيـضاً االنـتـهازيـة في رأي الـدراسـة). ولكن بـصـفة
عامة تقول الدراسة إن االستثمـارات الصينية تسعى إلى تطوير
ـوجـودة وتوسـيـعـهـا والـبـحث عن وسـائط أخـرى لـدخول ـواقع ا ا

أوسع للشركات الصينية.
وتقــول الــدراسة إن األدلــة تشــيـر إلـى أن النــشـاط الصـيني
في أوروبـا مــا زال قلـيالً ولكــن هـنـاك اهـتـمام مـتزايـد بسـرعة
من قبل الـشركـات الصـيـنيـة بتـأسيس عـمـليـات تسـويق صغـيرة
ومـقر رئـيسـي للـعمـليـات الـتجـارية في لـنـدن ومنـاطق أخرى من
تـحـدة مع أهـداف رئـيسـيـة تـقوم عـلى احلـصـول على مـلـكـة ا ا
مــعــلـومــات وتـوفــيــر اخلـدمــات لـلـمــبـيـعــات في بـقـيــة الـسـوق

األوروبيـــة.

لكية»   صدرت عن «معهد الشؤون ا

(تـشـاتــام هـاوس) دراسـة حـديـثـة عن
ـمـلـكة االستـثـمـارات الـصـيـنـيـة في ا

ـتحدة. وتـقول معدتـا الدراسة نورا بـورجارات وفينـيسيا روسي ا
ـبـاشرة في أوروبـا تـاريـخـياً إن اسـتـثمـارات الـصـ األجـنبـيـة ا
كانت دومـاً منخفـضة جداً. بيـد أن االجتاهات األخيـرة لالستثمار
الـصيـني يبـدو أنها حتـوّلت إلى التـركيـز نحـو اخلدمـات وهذا ما
قـد يــفـســر حـسـب الـدراســة الـزيــادة الـســريــعـة في مــعـدالت

تحدة على وجه اخلصوص. ملكة ا االستثمار الصيني في ا
ـتحدة هي مـلكة ا   وتـقول الـدراسة إنه وعلى الـرغم من أن ا
الـوجهة األولى لالسـتثمـارات الصيـنية مـا وراء البحـار فإن هذه
ـتـوسط تـعد االستـثـمـارات ال تـزال مـنـخفـضـة أوروبـيـاً وفي ا
االسـتـثـمارات الـصـينـيـة مـنخـفـضة في بـريـطـانيـا إذا مـا قورنت
تحـدة. وهذا ما يفسره مـلكة ا باستثـمارات الدول األخرى في ا
إلى حد كـبير حقيـقة أن االستثمـارات الصينيـة ما وراء البحار
بـدأت مـؤخراً االهـتـمام بـبـريطـانـيـا. حيث تـرى الـدراسة أن رأس
ال الـصيني بـدأ بالتـوسع تدريجـياً منـذ التسـعينيـات من القرن ا
اضي. بـاإلضافـة إلى ذلك فـإن تدفق االسـتثـمـارات الصـينـية ا
ركـز في وقت باكـر بشـكل كبـير عـلى آسيـا والدول الـنامـية في
ـواد اخلام إطـار تـعـرّف فـرص االسـتـثـمـار في قـطـاع الـطـاقـة وا
دخالت الالزمة للصـناعة والتصنيع الصيني وذلك بهدف تأم ا
بيعات والتصدير بدالً من توسيع الـعمليات في اخلارج وزيادة ا

هارات. واحلصول على التكنولوجيا وا
وتـرى الـدراسة أن مـعـظم الـشركـات الـصـينـيـة تـستـثـمر من
حـيث نوع النـشاط بصـورة رئيسيـة في قطاع الـصناعة ومن ثم
ـالـي واألعـمـال ومــهـمـا يــكن من أمـر ومن نــاحـيـة الـقــطـاع ا
الـنشاط فإن الشركات الـصينية واالستـثمارات ما وراء البحار
تحـدة تركز على تطوير ملكة ا في االقـتصادات الناضجة مـثل ا

عرفة واالبتكار والتوسع في األسواق والوجود. ا

É«fÉ£jôH »a Iô°TÉÑŸG á«æ«°üdG äGQÉªãà°S’G
لكي للشؤون الدولية» (تشاتام هاوس) عهد ا لكي للشؤون الدولية» (تشاتام هاوس)«ا عهد ا ô°TÉædG                                Nora Burghart and Vanessa Rossi :∞«dCÉJ: «ا

W¦¹bŠ  «—«b ≈W¦¹bŠ  «—«b ≈
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 األحد ١٧ ينايـــر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٥٩)

»æ«°üdG »ÑæLC’G ó≤ædG »WÉ«àMG ´ÉØJQG
Q’hO ¿ƒ«∏jôJ 2^4 ≈dEG

ــركـزي الــصــيــني» ــصــرف ا أعـلـن «ا
ارتفاع االحـتياطي من الـنقد األجـنبي للبالد
-األعلى في العالم- بنسبة ٢٤% في العام
ـاضي لـيـصل إلـى ٢٫٤ تـريـلـيـون دوالر. ا
ـتــحـدة عن كـثب وضع وتـراقب الــواليـات ا
االحـتياطي الـصيـني وهي تأمل أن تواصل
الص االسـتفادة من فوائضـها التجارية في
شراء أذون اخلـزانـة األمـريـكـيـة وغـيـرها من
أشكـال الـدَّين األمريـكي الـذي حتتـاج إليه
ـتـحـدة بـشـدة لـدعم اقـتـصـادهـا الـواليـات ا
ـقدار ـا االحـتـياطي الـصـيـني  تـداعي. و ا
٤٥٣ مـلــيــار دوالر في عــام ٢٠٠٩ وهـو
مــعـدل أســرع بـكــثـيــر من الــعـام الــسـابق
ركـزي الـصيـني». وأضاف حـسـبمـا ذكـر «ا
ــصـــرف ١٠٫٤ مــلــيـــار دوالر في شــهــر ا
ديـسمبر وحـده. ويأتي هذا الـزخم من القيود
الـتي تفـرضهـا الـص عـلى العـمالت التي
جتـبـرهـا عـلى شـراء الـدوالرات وغـيـرهـا من
الـعمالت األجـنبـية الـتي تـتدفق عـلى البالد
من أجل حتـــديـــد أســعـــار صــرف الـــيــوان.
ـيـزان وأعـلـنـت الـصـ حتـقـيـق فـائض في ا
الـتـجــاري بـلغ ١٩٦ مـلــيـار دوالر في عـام
٢٠٠٩ الـذي شـهد أيـضـًا اقـتنـاصـهـا لقب
انية. أكبر مصّدر في العالم من األنياب األ
وتقول جهـات تنظـيمية إن «أمـواًال ساخنة»
أجـنبـية تـتدفق عـلى الصـ للـمضـاربة على
األسهـم والعـقـارات وهو األمـر الـذي حتاول
احلكومة إيـقافه. وتقـول احلكومة األمـريكية
إن الص تستثمر ٧٩٨٫٩ مليار دوالر في
سندات اخلزانة األمريكية وذلك اعتبارًا من

اضي. شهر أكتوبر ا

W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

IÉ``````Yô`dG
¿ƒ``jõfhô`ÑdG

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

á``qjƒ÷G É¡Wƒ£î`d á∏µ«g IOÉYEG áq£N :¿ÉHÉ«dG
ستعـلن اليابـان خطة إلعـادة هيكـلة «اخلطوط اجلـوية اليـابانيـة» التي تعـاني خسارة
مـالية في التاسع عـشر من ينايـر اجلاري حيث إن أكبر شـركة طيران في آسيـا على شفير
اإلفالس. ويـتـزامن تـاريخ كـشف تـفـاصـيل إعـادة الـهـيـكـلـة مع الـيـوم الـذي ذكـر فـيه أن
وجب قـانون الـشركـة التي تـعرف بـاسم «جال» سـتتـقدم بـطـلب حلمـايتـها من الـدائنـ 
ـنافـسة من شركـات يابـانية ي وا اإلفالس. وعانت «جـال» في ظل تراجع االقـتصاد الـعا
مـثل «خـطوط أول نـيـبون اجلـوية» أضـرت بـسمـعة شـركـة الطـيران. وبـلـغت الديـون على
الشركة ١٫٥ تريليون ين (١٦٫٥ مليار دوالر) بحسب تقارير أرباح «جال» في نوفمبر
ـاضي. وقـالت «نـيـكي» أكـبـر صـحيـفـة اقـتـصـاديـة في اليـابـان وصـحـيـفة من الـعام ا

«أساهي» اليومية إن دَين «جال» يتجاوز أصولها بنحو ٨٠٠ مليار ين.

§ØædG ≈∏Y Ö∏£dG ´ÉØJQG ™qbƒàJ zá«dhódG ábÉ£dG ádÉch{
ي على النـفط خالل العام أبـقت «وكالة الـطاقة الدولـية» على تـوقعاتـها للـطلب العـا
اجلـاري فتكـهنت بـانتعـاش في االستـهالك مدفوع بـقدر كـبير بـاالقتـصادات النـاشئة في
آسـيا. وتـوقّعت الـوكالة الـتي تتـخذ من بـاريس مقـراً لهـا التي تـقدم الـنصح إلى الدول
ستهلكـة للنفط في تقريرها الشـهري أن يصل متوسط الطلب على النفط إلى ٨٦٫٣ ا
ـا يزيد ١٫٤ ملـيون برميل يـومياً على عام ٢٠٠٩. وال مليون بـرميل يوميـاً هذا العام 
ـاضي. ولم تـتـغـيـر أيـضاً يـتـغـيـر ذلك عن تـقـريـر سـابق أصـدرته الـوكـالة فـي ديسـمـبـر ا
تقـديرات الـوكـالة لـعـام ٢٠٠٩ فظـلت عـند ٨٤٫٩ مـليـون بـرميل يـومـياً حـسـبمـا قالت
«وكالـة الـطـاقة الـدولـيـة». وجاء فـي تقـريـرهـا «سيـدفع الـنـمـو (في الطـلب) الـدول غـير

األعضاء في منظمة التنمية والتعاون االقتصادي وال سيما في آسيا».

OÉØædG ≈∏Y ∂°Tƒj ¿Éfƒ«dG ≈∏Y zhQƒ«dG á≤£æe{ ôÑ°U :مراقبون:مراقبون
نطقة على اليونان يوشك   قالت مصادر في «منطقة اليورو» إن صبر وزراء مالية دول ا
أن ينـفد بـعد أن ضلّـلتـهم مراراً بشـأن حجم الـعجـز في ميزانـيتـها وأنهم سـيكـونون على
استـعداد لفـرض عقوبات عـلى أثينـا إذا كانت ضرورية. وسـيناقش وزراء مـالية ١٦ دولة
تستخدم اليورو اإلحصـاءات اليونانية التي يعـدّونها غير جديرة بالـثقة غداً بعد تقرير
فوضـية األوروبية» أظهر أن الـيونان تعمّـدت على مدى سنوات تقـد بيانات كاذبة لـ «ا
صادر يزانيـة ألن نظام اإلحصاءات مـعرّض للتأثـير السيـاسي. وقال أحد ا بشأن عجـز ا
الـذي يـشارك في اإلعـداد الجـتمـاع وزراء مـاليـة مـنـطقـة الـيورو «الـنـاس غاضـبـون جداً
وعلـيه فإن هنـاك رغبة في عـمل أي شيء لهم». وأدى تعـديل احلكومة الـيونانـية اجلديدة
ـيـزانـيـة اليـونـانـيـة لـعـام ٢٠٠٨ إلى ٧٫٧% من ٥% من الـنـاجت احمللي بـيـانات عـجـز ا
قدار ثالثة أضعاف لتوقعات العجز في عام ٢٠٠٩ إلى ١٢٫٧% من اإلجمالي وزيادة 

الناجت احمللي اإلجمالي إلى تخفيضات للتصنيفات االئتمانية للبالد.
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 اإلثن ١٨ ينايـــر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٦٠)

ـهلـة التي حـددها الـغرب إليـران للـرد على مـاذا بعـد انتـهاء ا
ـقـتـرحـات الـغـربـيـة حـول وقف تـخـصـيب الـيـورانـيـوم? الـسـؤال ا
ـتــحـدة جتــاه هـذا ــطـروح اآلن هــو كـيف تــتـصــرف الـواليــات ا ا
ـطـروحـة? هل يـكـون الـتـجـاهل اإليــراني مع مـحـدوديـة الـبـدائل ا
التصـّرف بطـرح مهلـة زمنـية جديـدة? احمللـلون يسـتبـعدون حدوث
ـوقف الرسـمي لبـك . فا ذلك قـريبـًا لسـبب بسـيط وهـو الصـ
ـتحـدة قبل أسـبوع كـما جـاء على لـسان منـدوبهـا لدى األ ا

ساعـي األمريكية لـتطبيق يـقطع الطريق عـلى أي أمل في جناح ا
عــقـوبــات جـديــدة ضـد إيـران: فـ «الــوقت غـيــر مـنــاسب لـفـرض
عـقـوبـات ألن اجلـهـود الدبـلـومـاسـية مـا زالت مـسـتـمـرة». ويرى
ـان أسـتاذ كـرسي الـدراسـات الـصـيـنـيـة في «مـركز تـشـارلـز فـر
ـوقـف الـدراسـات االسـتـراتـيجـيـة والـدولـيـة» أن الـتـبـاين بـ ا
الصيـني واألمريكي حول «النووي» اإليراني يـعكس تباينًا ليس
ـصالح وأسالـيب السيـاسة اخلارجـية فحسب بل في األدوار في ا
ب الدولت الكبيرت جتاه القضايا الدولية أيضاً. هنا نتساءل:
* هل تـنطـلق معـارضة الـص فـرض عقـوبات اقـتصـادية ضد* هل تـنطـلق معـارضة الـص فـرض عقـوبات اقـتصـادية ضد

إيران من منطلق مصاحلها الذاتية البحتة?إيران من منطلق مصاحلها الذاتية البحتة?
اإلجـابـة بـ «نـعم» بـكل تـأكـيـد ونـظـرة واحـدة إلى عالقـة

الص التجارية القوية بإيران كافية إلقامة الدليل:
- فـحجم التـبادل التـجاري ب الـدولت بلـغ ٢٧ مليار دوالر
عـام ٢٠٠٨ كمـا أبرمت االثـنتـان اتفـاقيـات جتاريـة بقـيمة

اضي. ١٧ مليار دوالر العام ا
- أن الـصـ تــعـوّل عـلى إيـران في تـلـبــيـة احـتـيـاجـاتـهـا من
الــنــفط ويــكــفي أن نــعــرف أن إيــران صـدّرت ٤٠٨ آالف

اضي. برميل للص العام ا
- أن منـع أنشطة الـشركات الـغربية في إيـران أو تقلـيصها
شروعات منح الـشركات الـصينـية فرصـة ذهبيـة القتنـاص ا

التجارية في السوق اإليرانية بكل حرية.
نــقـطـة مــهـمـة أخــرى بـعــيـدة عن إيـران هـي أن الـعالقـات
بـدأين رئـيسـيـ يعـكـسان اخلـارجيـة الـصيـنـية تـسـيـر طبـقـاً 

أولويات بك الداخلية بالضرورة:
* األول: أن الـصـ حـريـصـة عـلى قــيـام نـظـام دولي مـسـتـقـرّ
تـستـطيع فيه تـكريس مشـروعات الـتنمـية الداخـلية من دون
حــروب أو أي عـــوامل مــقـــيـــدة أخــرى. وهـــذا مــا يـــجــعل
دبـلوماسيتـها تقوم على «مـدّ يد الصداقة» ونـبذ الصراعات

واحلروب في العالقات الدولية.
* الـثاني: أن الـص تـعاني حـساسـية مـفرطـة ضد أي سـياسة
دولية تقوم عـلى «التدخل في القرارات الـسيادية» وهو ما
تعكـسه حساسيتـها الشديدة جتاه الـتدخل الدولي في تايوان
والــتـبت وإقــلـيم زجنــيـاجن. ولـكن مــاذا لـو اصـطــدمت تـلك
احلـسـاسيـة بـقـضـيـة شائـكـة مـثل إيـران? سـاعتـهـا سـتـفضل
الـصـ السـيـر في طريق فـرض عـقوبـات حـتى وإن جاء ذلك

تزايدة في إيران. على حساب مصاحلها االقتصادية ا
* هل يـؤثـر الـبــرنـامج الـنـووي اإليـراني في وجـود نـظـام دولي* هل يـؤثـر الـبــرنـامج الـنـووي اإليـراني في وجـود نـظـام دولي

? ?مستقر ومن ثم التأثير في مصالح الص مستقر ومن ثم التأثير في مصالح الص
نـعم بكـل تأكـيد فـبـرغم تطـلع الـص إلـى تكـريس دورها
ية جديدة فإن حرصها على تكريس مصاحلها الذاتية كقوة عا
كن أن يأتي أوالً. كما أن بك تدرك تماماً التداعيات التي 

تترتّب على امتالك إيران السالح النووي مثل:
- مـبادرة إسـرائـيل إلى حتـيـيـد اخلـطـر الـنـووي اإليرانـي بدافع

اخلوف على أمنها القومي.
- مـحاولة دول أخـرى -مثل السـعودية- احلـصول على قدرات
نـوويـة. ويـكـفي أن نـعـرف أن صـادرات الـطـاقـة الـسـعـوديـة

للص أكبر من مثيالتها اإليرانية.
* مـاذا يعـني موقـف الصـ جتاه «الـنووي» اإليـراني بالـنسـبة* مـاذا يعـني موقـف الصـ جتاه «الـنووي» اإليـراني بالـنسـبة

إلى العالقات الصينية-األمريكية?إلى العالقات الصينية-األمريكية?
ـؤكّد أن «الـنووي» اإليراني يـؤثر سـلبـاً في العالقات من ا
ب بك وواشنطن مثله في ذلك مثل زيادة احلساسيات حول
ي واستمرار اخلالف التجارة في ظل الركـود االقتصادي الـعا

حول التبت وتايوان وأنشطة التجسس األمريكية.

?¿GôjEG ™e ájOÉ°üàb’G É¡ë`dÉ°üÃ Ú°üdG »ë°†J ¿CG øµÁ xóM …CG ≈dEG :التبادل التجاري بلغ ٢٧ مليار دوالر: التبادل التجاري بلغ ٢٧ مليار دوالر

ـتحدة فرض عـقوبات جـديدة ضد إيران بـرفض بك الـتي حتتفظ بـعالقات جتارية ـتحدة فرض عـقوبات جـديدة ضد إيران بـرفض بك الـتي حتتفظ بـعالقات جتاريةتـصطدم محـاوالت الواليات ا تـصطدم محـاوالت الواليات ا
قوية مع طهران. وبرغم هذا الرفض فإن محلقوية مع طهران. وبرغم هذا الرفض فإن محلّل ال يستبعدون إمكانية تضحية الص بتلك العالقات.ل ال يستبعدون إمكانية تضحية الص بتلك العالقات.
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 اإلثن ١٨ ينايـــر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٦٠)

اعتبرت الص صفقة الـصواريخ األمريكية لتايوان تهديداً
ـوقف ب اجلـانـب من ألمـنـها الـقـومي وفي حـال تصـعيـد ا
احملتـمل أن تـعـلن الـص نـيـتـها نـصب صـواريخ مـوجّـهة إلى
تايوان بحجة حماية أمنها القومي خاصة أن الص تعتبر أيّ
مـســاع لـلــتـأثــيـر فـي أوضـاع أيّ من «تــايـوان» و«الــتـبت»

محاولة تستهدف سيادتها ووحدة أراضيها.
يتوقع مراقبون أن تصادق اإلدارة األمريكية بصورة نهائية
ـتـوقع أن في وقت الحق عــلى صـفـقـة الـصــواريخ. كـمـا من ا
يلتـقي الرئيس بـاراك أوباما الداالي المـا خالل العام اجلاري
اضي عـقد لقاء مع زعيم بعد أن رفض البيت األبـيض العام ا
ـراقـبـون مـؤشـراً إلى إبـداء حسن التـبت في خـطـوة اعـتـبـرها ا
. ويتـوقّع مـراقبون الـنيـات من جانـب إدارة أوباما جتـاه الصـ
أن تتجه الص إلى واحد من خيارين في حال إصرار واشنطن

على إتمام الصفقة:
عسكرياً من احملتـمل أن تتسبب الصـفقة بدفع الص إلى * عسكريا* 
التـلويح بـإعادة الـنظر في حـجم تعـاونهـا العـسكري مع كلٍّ
من إيـران وكوريـا الـشمـاليـة بـهدف الـضـغط على الـواليات
ـتـحــدة حلـمـلـهـا عـلى إعـادة الــنـظـر في صـفـقـة صـواريخ ا
«بــاتـريــوت» الـدفــاعـيــة لـتــايـوان. وإذا قــررت اسـتــخـدام
الـتسليح كورقـة ضغط على واشنـطن فإنها قد تـلجأ أيضاً
إلى إعالن نـيـتهـا التـعـاون مع روسيـا في تـسلـيح فـنزويال
وبـيع كوريا الـشمـاليـة تكنـولوجـيا متـقدّمـة على اعـتبار أن
ـتـحدة الـعدو الـرئـيـسي لكـوريـا الشـمـاليـة هي الـواليات ا
ولـيــست آسـيـا. ومن الـوارد أيـضــاً أن تـهـدّد الـصـ بـعـدم
ـلف الـنـووي الـتـعـاون في مـحـادثـات الـدول الـست بـشـأن ا
لكوريـا الشماليـة. ويرجّح محللـون أن تلجأ الص أوالً إلى

إعالن جتـمـيــد الـتـبـادل الــعـسـكــري بـيـنـهــا وبـ الـواليـات
ـتحـدة وهـذه خطـوة من شـأنهـا أن تـثيـر عـدم ارتيـاح لدى ا
اضي عـلى زيارة واشـنطن بـعد اتـفاق الـطرفـ في نوفـمبـر ا
تحدة وزيارة رئيس هيئة أركان اجلـيش الصيني للـواليات ا
وزيـر الـدفاع األمـريكي ورئـيس هيـئة األركـان العـام اجلاري
تـحدة . وتشـيـر التـوقعـات أيـضاً إلى أن الـواليـات ا لـلصـ

ستكون الطرف األكثر تضرراً من توتر أجواء العالقات.
* اقـتصاديا* اقـتصادياً بوسع الص اسـتخدام ورق الضـغط االقتصادي
ـتـحدة مـسـتفـيـدة من اآلثار الـسـلبـيـة التي عـلى الـواليات ا
يـة»; إذ بإمـكان الـص خـلّـفتـها «األزمـة االقتـصاديـة العـا
استخدام احتياطيها الهائل من سندات اخلزانة األمريكية في
ـتـحـدة إال أن إبـطـاء االنــتـعـاش االقـتــصـادي لـلـواليــات ا
اللـجوء إلى هـذا اخلـيار من احملـتمل أن يـنـعكس سـلبـاً على
تحدة كما أن من حركة الصادرات الصينـية إلى الواليات ا
شأن هذه اخلطوة اإلضرار باالستثمارات االقتصادية الصينية

تحدة. في الواليات ا
وبصورة عامة إذا جلأت الص إلى استغالل مجال التبادل
تـحـدة في الـردّ على صـفـقة التـجـاري بيـنـهـا وب الـواليـات ا
الـصـواريخ األمريـكيـة لتـايوان فـإن ذلك سـيُعـدّ خرقـاً لقـواعد
«مـنـظمـة التـجـارية الـدوليـة» كمـا أن من احملـتمل أال تـكون
تحدة.   اخلطوة الصينية فاعلة كوسيلة ضغط على الواليات ا
واشـنطن وبـك تـدركان أن هـناك مـصالح مـشتـركة واسـعة
جتمع بـينهـما في عدد من الـقضايـا الدوليـة الرئيـسية; لذا من
احملـتمل أن يـتجه الـطرفان إلى الـتعـامل مع العالقات بـينـهما
ـشتـركة ـصالح ا مـن منـظور اسـتراتـيجي يـأخذ فـي االعتـبار ا

دى الطويل واالجتاه بالتالي إلى التهدئة واحلوار.  على ا

هل تردهل تردّ بك بالتعاون العسكري مع إيران وكوريا الشمالية: بك بالتعاون العسكري مع إيران وكوريا الشمالية:
¿GƒjÉàd áq«µjôeC’G ïjQGƒ°üdG á≤Ø°U ≈∏Y »æ«°üdG qOôdG äÉgƒjQÉæ«°S

تـحـدة في اآلونـة األخـيرة عـلى بـيع صـواريخ «بـاتريـوت» دفـاعـية لـتـايـوان عـلى الرّغم منغم من تـحـدة في اآلونـة األخـيرة عـلى بـيع صـواريخ «بـاتريـوت» دفـاعـية لـتـايـوان عـلى الروافـقت الـواليـات ا وافـقت الـواليـات ا
توقع من جانب الـص تطرح أسئلة مهـمة: هل ستقدِم الصم الص توقع من جانب الـص تطرح أسئلة مهـمة: هل ستقدنـات بالرد ا حتذيرات بـك ومعارضتها الـقوية. التكهحتذيرات بـك ومعارضتها الـقوية. التكهّنـات بالرد ا

عـلى فرض عقوبات عـلى الشركات األمـريكية ذات الصـلة بهذه الصـفقة? هل تتعـلى فرض عقوبات عـلى الشركات األمـريكية ذات الصـلة بهذه الصـفقة? هل تتّجه إلى تـعليق التبـادل العسكري?جه إلى تـعليق التبـادل العسكري?
تحدة أم تتغاضى عن الصفقة حرصاً على عالقات جيدة مع أمريكا? على عالقات جيدة مع أمريكا? تحدة أم تتغاضى عن الصفقة حرصاهل تدخل في حرب جتارية مع الواليات ا هل تدخل في حرب جتارية مع الواليات ا
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األربعاء ٢٠ ينايـــر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٦٢)

Éà°ûbÉf Ö«HCG πJh Iô≤fCG :تقرير: تقرير
ô«Ø°ùdG áeRCG IhQP »a ájôµ°ùY ácGô°T

سـتقبل» الـلبـنانـية عـن صحـيفة «أكـشامأكـشام» سـتقبلا نـقلت صـحيـفة «ا
الـتـركـيـة ما نـشـرته األخـيـرة بـشـأن زيـارة قـام بـهـا وفـد عـسـكري
ـاضي بـرئاسـة نائـب وزير الـدفاع إسـرائيـلى لـتركـيـا الثالثـاء ا

أودي شانـي في ذروة األزمة الـدبلـوماسـية بـ تركـيا وإسـرائيل.
وقـالـت الصـحـيـفـة الـتـركـيـة إن وزيـر الـدفـاع اإلسـرائـيـلي إيـهود
باراك قـام بعد ذلك بـزيارة ألنقـرة حيث ناقش مـشروعاً تـركياً-
إسرائـيلـياً مـشتـركاً جترى بـصدده مـحادثـات سريـة مشـتركـة منذ
فترة طويلـة يتعلق بتـحديث الدبابات «إم-٦٠» أمـريكية الصنع
خملـتـلف دول العـالم. وكـشفت الـصحـيـفة أنه  تـوقـيع بروتـوكول
اضي مـهم ب تـركيـا وإسرائـيل في أنقـرة بتـاريخ ١١ ديسـمبـر ا

قتضاه شـركة «آي إم آي» اإلسرائيليـة وشركة «أسيلسان» تـقوم 
الـتـركيـة بـالـتـعاون في حتـديث الـدبـابـات األمـريكـيـة جلـيوش دول
العالم اخملتلـفة حيث سبق للشركة اإلسرائيلية حتديث ١٧٠ دبابة
أمريكية من الطراز نفسه من قبل. ولفتت «أكشام» النظر إلى أن
تركيـا تمتلك مـنشآت عـسكرية مـتطورة في هذا اجملـال في مدينة
ـشـترك قيـصـري بـوسط وتسـعى أنـقرة وتـل أبيب إلى الـتـعاون ا
لتحديث دبـابات جيوش دول مختلفـة في العالم وستكون تايالند
أول دولة يتم حتديث دبـاباتها بتعاون تركي-إسرائيلي مشترك في
شروع حيث سـترسل بانـكوك خالل فترة قـصيرة وفداً إطار هـذا ا
عـسـكـريـاً إلى تـركـيـا لالطالع عـلى إمـكـانـات الـشـركـة الـتـركـية
«أسيلسان». وذكرت الصحيـفة أن نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي
أودي شـاني أبـلغ اجلـانب الـتـركي أن اجلـيش الـكـولـومـبي يـرغب
ـشـروع التـركي-اإلسرائـيلي. أيضـاً في حتـديث دبابـاته في إطار ا
ـشروع في وأضـافت أن تـركيـا وإسـرائـيل تسـتـهـدفان أن يـشـمل ا

ستقبل حتديث دبابات جيوش دول الشرق األوسط. ا

¿GôjEG ≈∏Y IójóL äÉHƒ≤Y ¢Vôa πbô©J Ú°üdG :صحيفة: صحيفة

ذكرت صـحيفة «كـريستيـان ساينس مـونيتوركـريستيـان ساينس مـونيتور» في تقرير حتت
ـوافـقـة عـلى فــرض عـقـوبـات عـلى عـنــوان «الـصـ تُـحـجم عـن ا
سـؤولـ الـدبلـومـاسـي لـدى الـقوى الـست الـكـبرى إيـران» أن ا
فــشــلـوا فـي الـتــوصل إلى اتــفــاق حــول فـرض جــولــة جــديـدة من
اضي العـقوبـات عـلى إيران خالل االجـتمـاع الـذي عقِـد السـبت ا
في نـيويـورك; إذ قـاومت الصـ كـمـا كان مـتـوقّعـاً فـرض مثل
تلك الـعـقـوبات األمـر الـذي يسـلط الـضـوء علـى الدور الـرئـيسي
الـذي تــسـتـطـيـع الـصـ أن تـضــطـلع به -خـاصــة مع حق الـنـقض
(الـفيـتـو) الذي تـتمـتّع به- في ما يـتـعلق بـالعالقـات الدولـية مع
إيران. ويـشيـر التـقريـر إلى أن األطراف الـستـة لم تتفـق على كون
قترح بـتغيير الرقابـة على تطورها النووي ردّ إيران عـلى العرض ا
ـسار وزيادتـها غـيـر مرضٍ وعـلى أن الوقت قـد آن لـلنـظر في «ا
الــثــاني» وهــو فــرض الـعــقــوبــات. ووفق مــا ذكــرته صــحــيــفـة
ناهض لفرض ز»; فـالص لم تتـراجع عن موقفهـا ا زنيـويورك تا «نيـويورك تا
مـثل تلك الـعقـوبـات التي ال تـرى حتى اآلن حـاجـة تدعـو إليـها.
ـثليها ولـتأكيد وجـهة نظرهـا لم ترسل الص سـوى بعض صغار 

في حـ شـهـد االجـتـماع حـضـور كـبـار دبـلـومـاسـيّي بـاقي الدول.
ـز» الـضـوء عــلى مـحـاولـة ـزالـتـا ويـلـقي الــتـقـريـر الــذي نـشـرته «الـتـا
سؤول الغربي إظهار االجتماع في صورة إيجابية موح بأن ا
ثلي الدول الـست يتحركون في االجتـاه نفسه. وفي النهـاية تشير
صـحـيـفـة «كـريـسـتـيـان سـايـنس مـونـيـتـور» في تـقـريـرهـا إلى أن
مـعارضة الصـ فرض جولة جـديدة من العقـوبات قد تكـون ناجمة
عن عـدم استـسـاغـتـهـا نوعـيـة الـعـقوبـات الـتي تـريـد دول الـغرب
فـرضها عـلى النـظام اإليراني احلـاكم. ومع عدم ارتيـاح الص إلى
ـرجّح أن ترفـض فرض أيّ عـقـوبات ـقـراطيـة فـمن ا احلـركات الـد

عارضة اإليرانية.  تهدف إلى دعم حركة ا
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اخلميس ٢١ ينايـــر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٦٣)

أصدرت «وكـالة األنـباء الـصيـنيـة الرسـميةوكـالة األنـباء الـصيـنيـة الرسـمية» بيـاناً أكدت
فـيه جنـاح جتـربـة االعتـراض الـصـاروخي وأوضـحت كذلك أن
الـتجـربـة ذات طـبيـعـة دفـاعيـة ولـيـست هـجومـيـة وأنـها ال
تـحدة فقـد أعلنت تـستـهدف أيّ بلـد محـدد. أما الواليـات ا
من جانبـها أنهـا رصدت تصـادماً خارج الـغالف اجلوي نتـيجة
لـلـتـجـربـة التـي أجراهـا «جـيش الـتـحـريـر الـشـعبـي» (اجليش

. الصيني) وطلبت توضيحاً من الص
تـطـورة من جـانب اسـتـعـراض الـقـوة والـقـدرات الـتـقـنـيـة ا
الص لم يفاجئ وزارة الدفاع األمـريكية (البنتاجون) إال أن
نظّم بشأن ما كان مفاجئاً بالفـعل هو الرد الصيني احلكومي ا
التـجربة مقـارنة بصمت بـك وارتباكـها بعد جتـربة الصاروخ
ـضادّ لألقـمار الـصـناعـية الـذي أطـلقه اجلـيش الـصيـني عام ا
٢٠٠٧. ومن الـواضح أن الـصـ قـد اخـتـارت وقـتـاً مـنـاسـبـاً
إلجـراء جتـربة االعـتـراض الصـاروخي األخـيـرة يوم ١١ يـنـاير
اجلاري غداة تأكيد واشـنطن قبل ثالثة أيام من هذا التاريخ
منح شـركة «لوكـهيد مـارتن» عقداً لـتزويد «تـايوان» بأنـظمة
صـواريخ «بـاتـريـوت» وهي جـزء من صـفـقـة أسـلـحـة بـقـيـمة
٦٫٥ مــلـيـار دوالر صـادقت عـلـيــهـا إدارة الـرئـيس الـسـابق

جورج بوش في أكتوبر ٢٠٠٨.
ـاضي وشـنّت الـص مـن جانـبـهـا حـمـلـة رسـمـيـة الـشـهر ا
أعـربت من خاللـها عن احـتـجـاج قوي عـلى تـسلـيح الـواليات
تحـدة لتـايوان. وجاءت بـعد ذلك جتـربة الدفـاع الصاروخي ا
التي فـسّرهـا احمللـلون في سـياق الـتوتـر احلالي في الـعالقات
ـقـرر أن يـلـتـقي الـرئـيس باراك بـ واشنـطن وبـكـ إذ من ا
أوبـامـا الداالي المـا فـيـمـا سيـلـتـقي أعضـاء «الـكـوجنرس»

الرئيس التايواني ما ينج-جيو أواخر يناير اجلاري.
ؤكّد أن تـثير جتـربة االعتراض الـصاروخي الصـينية ومن ا
قـلقاً فـي واشنطـن إزاء عدم شفـافيـة سيـاسة الـدفاع الـصيـنية
ـسـألـة األكـثـر أهـمـيـة واإلنـفـاق الـعـسـكـري لـلـصـ إال أن ا

وإحلـاحـاً في واشنـطن هي كـيفـية الـتـعامل مع الـتـطور الـسريع
تواصل لـقدرات الص في مجال أنظمة الدفاع الصاروخي. وا
ــرجّح أن يــبـرز مــجـدداً اخلـالف بـ الــصـ والــواليـات ومن ا
تحـدة حول استخدام الـفضاء ألغراض عسـكرية كما أن هذا ا
الـتطـور سيـضطـر البـيت األبيض إلى تـوضيح مـوقف الواليات

تحدة من استخدام الفضاء ألغراض هجومية. ا
ـتـحـدة إلى اسـتـعراض ومن احملـتـمل أن تـلـجـأ الـواليـات ا
قـوتـهـا من خالل جتـريب بـعض األجـزاء من شـبكـة صـواريـخـها
الـبـالـيـسـتـيـة الـدفـاعـيـة وإعالن الـتـجـارب كـجـزء من خـطط
جتـريـبـية لـنـظـمـها الـصـاروخـيـة. كمـا أن قـادة الـصـ سبق أن
أعـربـوا عـن اسـتـيـائـهم جتـاه تـراجـع أوبـامـا عن خـطط الـدفـاع
الـصــاروخي في مـنــطـقــة أوروبـا الـشــرقـيــة وتـعــزيـز قـدرات
. نطقة آسيا-احمليط الهاد تحدة في الوقت نفسه  الواليات ا
ــعــنــيــة الــصـ ــهمّ لــدى األطــراف الــثالثــة ا الــعــامل ا
ـتـحـدة وتـايـوان هـو اسـتـمـرار عالقـات الـتـفـاهم والـواليـات ا
الثالثية ب بكـ وتايبيه وواشنـطن; إذ شهدت هذه العالقات
تطوراً بعد انتخاب أوباما. ويتوقف استمرار هذه العالقة على
مـدى قـدرة تـايوان عـلى إقـامـة عالقـات مـتوازنـة تـرتـكـز على
أسـاس الـتواصل مـع الصـ واسـتـمرار الـعالقـات اخلـاصة مع
. واشنطن من دون الدخول معها في ما يتعارض مع مصالح بك
ا يتسبب التوتر احلالي في العالقات بـ واشنطن وبك ر
ــواجـهـة بـ سالحي الـبــحـريـة الـصـيـني بـتـصــعـيـد الـتـوتـر وا

واألمريكي في بحر الص اجلنوبي.

?äÉbÓ©dG Ú°ù–h ÜQÉ≤àdG »YÉ°ùe »dÉë`dG ôJƒàdG ∞°ùæj πg .. áq«µjôeC’G-áq«æ«°üdG äÉbÓ©dG

ـتحدة بسـبب صفقة الـصواريخ األمريكيـة لتايوان بـرز بصورة واضحة في ـتحدة بسـبب صفقة الـصواريخ األمريكيـة لتايوان بـرز بصورة واضحة فيإصـرار الص على مـواجهة الواليات ا إصـرار الص على مـواجهة الواليات ا
جتربة االعتراض الـصاروخي الناجحة التي أجرتها الص في اآلونة األخيرة وهي خطوة اعتبرها محللون مؤشراجتربة االعتراض الـصاروخي الناجحة التي أجرتها الص في اآلونة األخيرة وهي خطوة اعتبرها محللون مؤشراً إلى إلى

اضي باجتاه حتس العالقات. اضي باجتاه حتس العالقات. ومبادرات غير مسبوقة خالل العام ا تزايد ب البلدين بعد مساعٍ ومبادرات غير مسبوقة خالل العام ا تزايد ب البلدين بعد مساعالتوتر ا التوتر ا
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األحد ٢٤ ينايـــر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٦٤)

ÚµH
±ó¡à°ùŸG …ƒæ°ùdG ƒªædG ∫ó©e ≥q≤ëj »æ«°üdG OÉ°üàb’G

ـعـدل أعلى من ١٠% خالل واصل االقـتـصاد الـصـيني الـنـمو 
ـاضي بـزيـادة على مـعـدل الـنمـو الـسـنوي الـربع الرابـع من العـام ا
ـستهدف الـذي حددته احلكومـة وهو ٨% وسط مخاوف أعرب ا
عـنـهـا خبـراء االقـتـصاد حـول الـتـضخم واخملـاطـر الـتي تـشكـلـها
ـستدام. وأعـلنت «هـيئـة الدولة فـقاعـات السوق عـلى االقتـصاد ا
الـصيـنية لـإلحصاءات» أول من أمس أن إجـمالي الـناجت احمللي
ـا بنـسـبة ٨٫٧% خالل عـام ٢٠٠٩ بـعد أن وصل إلى الـصيـني 
١٠٫٧% خالل الربع األخـير. وقـال مديـر الهـيئـة ما جـيان تاجن
خالل مؤتمر صحفي «أصبحت الص أولى الدول التي تعافت من
الـتــبـاطـؤ االقــتـصـادي حـيث حــقـقت انـتــعـاشـاً صــاعـداً بـشـكل

ـوذجي». وأرجع الـنـمــو إلى حـزمـة احلـوافـز احلـكـومـيـة الـتي 
ـالية الـنشطة الئم وكذلك إلى السـياسة ا تـطبيقـها في الوقـت ا

. وتـفاعلت «بورصة شنجهاي» تـساهلة نسبياً والسـياسة النقدية ا
بــحـذر مع األرقـام حـيث ارتــفـعت بـنـسـبــة ٠٫٢٢% لـتـقـفل عـلى
ـواجهة أسوأ كـساد يشـهده العالم ٣١٥٨٫٨٦ نقـطة يوم أمس. و
منـذ ٨٠ عـامـاً طبـقت احلـكـومة الـصـينـيـة حـزمة حـوافـز بقـيـمة ٤
تـريلـيونات يـوان مع تـخصيـص نسـبة كبـيرة مـن األموال لتـوسيع
البنية التحتية مثل الطرق والسكك احلديدية ومواجهة االنخفاض
في الصادرات الذي بلغ ١٦% حيث أدى الـتباطؤ إلى انخفاض
قرضة في البالد الطـلب على البضـائع الصينـية. وقامت اجلهـات ا
بـضخ ائتـمان بـقيـمـة ٩٫٥٩ تريـليـون يوان (١٫٤ تـريلـيون دوالر
ـناخ . وشـهد ا اضي تـقريـباً أمـريكي) وهـو ضعف مـعدل الـعـام ا
االقـتصادي الواعد ارتفـاع «بورصة شنجـهاي» بنسبة ٨٠% خالل
عـام ٢٠٠٩. وقـال تـشواجن جـيـان اخلـبـير االقـتـصـادي في «بنك
التنـمية اآلسـيوي» «أعقب النـمو بنسـبة أعلى من ١٠% انـتعاشاً
ـواً كـبيـراً في اإلنتـاج الـصنـاعي خالل ديـسمـبر في الـصادرات و
ضافة لإلنتاج الصناعي بنسبة ١١% اضي». وارتفعت الـقيمة ا ا
خالل عــام ٢٠٠٩ بـعـد االرتـفــاع بـنـسـبــة ١٨٫٥% خالل الـشـهـر

اضي. ا
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ـضي قدماً في تعـديل سعر صرف قال اقتـصادي أمريكي إن ا
الـعمـلـة الـصـينـيـة لن يـقـضي عـلى اخلـلل التـجـاري بـ الـواليات
تحدة والص مثلما تعتقد احلكومة األمريكية وتضغط به على ا
. وصرح مايـكل وولفولك أسـتاذ االقتـصاد الدولي في الصـينيـ
«جامـعة نـيويـورك» في تعـليـقه على سـؤال لإلعالم الصـيني في
ـية» الثامن هذا الـصدد خالل اجتمـاع «اآلفاق االقتصـادية العا
الذي استـضافته مـؤسسة «داو جـونز أندكـسز» قائالً «إنـني غير
مقـتنع بأن حترير سعـر الصرف يفيد بالـضرورة االقتصاد األمريكي
أو الـصيني». وأقر وولفـولك بأن العالقات التـجارية ب الواليات
ا من أكثر القـضايا تعقيداً في تـحدة والص «قضية مـعقدة ر ا
ـيـة». وأضـاف أن مـشـكـلـة اخلـلل ـال الـعــا مـا يـتـعـلق بـأسـواق ا
الية» «أصـبحت بشكل كبير ي نتيـجة لـ «األزمة ا الـتجاري العا
مـشكـلـة خلل جتـاري بـ الـبلـدين. مـشكـلـة ثنـائـية بـ الـواليات
». وفي مـعرض إشـارته إلى أن أوروبا والـواليات ـتحـدة والصـ ا
ـتحدة تضـغطان عـلى الص لتـعديل قيمـة اليوان شكك في أن ا
ـعـاجلـة اخلـلل الـتـجـاري. وأردف مايـكل يـكـون هـذا حالً مـثـالـيـاً 
ا بواقع وولفولك قـائالً «حتى إذا رفعت قـيمـة العمـلة الصـينيـة ر
٢٥% على مـا هي عـليـه اآلن  فمـا زال هنـاك اخـتالف كـبيـر ب
تحدة والص إننا قد نواصل شراء تكلفة العمالة في الواليـات ا
ـا لــيس من الـصـ ولـكن من مـنـتـجــات من أسـواق صـاعـدة ر
الــدول اجملــاورة. إنـنــا لن نــشــتــريــهــا بـالــضــرورة من مــنــتــجـ
». ولفت النظر إلى أن احلل بدالً من تـغيير سعر صرف أمريكيـ
العملـة هو تشـجيع مزيـد من الشركات الـصينـية على االسـتثمار

تحدة.  في الواليات ا
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اإلثن ٢٥ ينايـــر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٦٥)

 …QÉéàdG ∫OÉÑà∏d Q’hO QÉ«∏e (60) ±ó¡à°ùJ Ú°üdG
2015  ΩÉY »a áqjOƒ©°ùdG ™e

أكـد وزير التـجارة الصـيني تشن ده مـينج أن الصـ تخطط
لـرفع حجم الـتـبادل الـتجـاري مع الـسعـوديـة إلى ٦٠ ملـيار دوالر
ستـهدف الذي وضع عام بحـلول عام ٢٠١٥ بـعدما حتقق الـرقم ا
٢٠٠٦ وقـدره ٤٠ مــلــيـار دوالر قــبل مـوعــده في عـام ٢٠١٠.
وكرّر الـوزير الصـيني احلديث عن اقـتراح سبق أن قـدمه إلى نظيره
كن أن الـسعـودي في الـريـاض مؤخـراً مـكون مـن خمس نـقـاط 
تع على حتقيق هدف الـ (٦٠) ملـيار دوالر من التجارة الثنائية

عام ٢٠١٥. وتغطي النقاط اخلمس ما يلي:
: أشــار إلى أن حـجـم واردات الـصــ من الــنـفـط اخلـام من * أوال* أوالً
اضية بـنسبة ١٢% ما الـسعودية ارتفع خالل الـ (١١) شـهراً ا
ـسـتـهـدف بـوصـول حجم يـعـزز الـثـقـة بـإمـكانـيـة حتـقـيق الـرقم ا
الـتبـادل التـجـاري ب الـبلـدين إلى ٦٠ ملـيار دوالر من مـحاور
رؤية صـيـنيـة في هذا الـصـدد أولهـا هو اسـتـمرار تـطويـر جتارة

النفط اخلام ورفع معدالتها.
* ثانيا* ثانياً: أوضح أن احملور الثاني هو بذل جهـود كبيرة لزيادة حجم
الـتـجـارة غـيـر الـنفـطـيـة الفـتـاً النـظـر إلى أن الـسـعـوديـة تولي
اهـتماماً أكـبر للصادرات الـبتروكيـماوية إلى الص فـيما تركز
األخـيـرة عــلى تـوسـيع صـادراتـهـا إلى الـسـعـوديـة في مـجـاالت

التكنولوجيا ومعدات البناء وأجهزة السكك احلديد.
ستهدف اجلديد في * ثالثا* ثالثاً: يتمثل احملـور الثالث لتحقيق الرقم ا
شتـركة ب البلدين خاصة في مشروعات تعزيز االستثمارات ا
الـبـنـيـة الـتــحـتـيـة; إذ بـلغ حــجم االسـتـثـمـارات الــصـيـنـيـة في
الــســعــوديــة نــحــو ٦٩٠ مــلــيــون دوالر بــيــنــمــا وصل حــجم
االسـتـثـمـارات الـسـعـوديـة في الـصـ إلى ٦٠٠ مـلـيون دوالر.
ولـفت الـنظـر إلى أن هـنـاك آفـاقاً واسـعـة لـلـتعـاون الـثـنـائي ب
اجلـانبـ في هـذه اجملـاالت. وكـشف وزيـر التـجـارة الـصـيني أن
شتركة في البنـية التحتية بلغت خالل األربع شـروعات ا قيمة ا

اضية نحو ١٥٫٥ مليار دوالر. سنوات ا

zâfôàfE’G á«Ñ°U{ ó«æŒ ±ó¡à°ùJ zIóYÉ≤dG{ :«لوفيجارو»: «لوفيجارو»

ذكرت صحيفة «لوفيجارولوفيجارو» الفرنسية في تقـرير لها أن تنظيم
«القاعـدة في شبه اجلزيـرة العربيـة» بات يسـتهدف شـريحة مـعينة
من الشـباب وهم حديثـو السن ذوو التعـليم البسـيط; حيث يطلق
قـدامى اجلهادي على هؤالء «صـبية اإلنترنت» باعـتبارهم شباباً
يــكـادون يـبــلـغـون الــعـشـرين مـن الـعـمــر ولـقـنــوا الـدروس عـلى
«اإلنـتـرنت» من دون أن يـلتـقـوا أبـداً أسامـة بن الدن وسـائـر قادة
. وأوضح احملـلل اليـمني مراد ظـافر (نحن «الـقاعدة» الـتاريـخي
قاتل غالـباً هم عاطلون عن العمل نـشهد ظهور جيل جديـد من ا
وتـعـلـيـمهـم بسـيط لـلـغـايـة ويـسـتـهدفـهم الـتـجـنـيـد الـذي تـقوم به
«القاعدة في اليمن»). مثًال عبدالرحمن العجيري االنتحاري الذي
يـبلغ من العـمر ١٨ سـنة وغيـر معـروف لدى أجهـزة األمن قد قتل
تفجرات أربعة سياح كوري جنوبي ومرشدهم اليمني في مارس با
ـاضي. واعترف نائب وزير اخلارجـية اليمنيـة محيي الظبي بذلك ا
«منذ ذلك احل أمسكنا بعـشرات الشباب اآلخرين وبعضهم خّطط
لهجمات انتحارية». وتقـول الصحيفة إن العراق قد حتول إلى أرض
لتـدريب هؤالء اجلهـادي اجلدد منـذ سنة ٢٠٠٣ حـيث ذهب كثير
. وتـنـقل عن أحـد ـواجــهـة األمـريـكـيــ من الـيـمـنــيـ إلى هـنـاك 
الـصحفـي قوله «ال تـنسوا أن الـزرقاوي كان محـاطاً بالـعديد من
». ولكن خالفاً «لألفـغان» األكـبر عمـراً الذين سـبقوهم اليمـنيـ
فإن هؤالء لم يكـتفوا بالتدريب بل قاتلوا سنت أو ثالث سنوات
في مـواجـهة األمـريـكـيـ في الـعـراق. وعـنـد عـودتهـم إلى الـيمن
أثــمـرت هــذه «اخلــبـرة» بــســرعــة إذ وقـعت أولـى الـهــجــمـات بـ
«الـهـاون» عـلى ســفـارات سـنـة ٢٠٠٧. وتـتـابع «هـؤالء الـشـبـان
العاطـلون عن العـمل ال يشبهـون األكبر منـهم عمراً; فـهم يرفضون

أي اتفاقات على تسوية مع السلطات».
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اإلثن ٢٥ ينايـــر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٦٥)

™aQ ¬fGhC’ ≥HÉ°ùdG øe :اقتصادي حكومي: اقتصادي حكومي
Ú°üdG »a IóFÉØdG QÉ©°SCG

قـال اقتصـادي حكـومي كبـير أول من
أمس إنـه من الــســـابق ألوانه أن تـــعــمــد
الص إلـى رفع أسعار الفائدة نظراً إلى أن
الـتـضخم ال يـزال حتت الـسـيـطرة وإن رفع
تــكــالــيف االقــتــراض قــد يــتــمــخّض عن
تـدفـقـات غـيـر مـرغـوب فـيـهـا من األمـوال
ـالية ضـاربة. ونـقلت صحـيفة «األوراق ا ا
الـصـيـنـيـة» الـرسمـيـة عن شـيـا بـ مـدير
الي في «مركز أبحـاث التنمية» عهـد ا ا
وهـو مـؤسـسـة أبـحـاث حكـومـيـة قـوله إن
و سريعاً اقتصـاد الص قد يواصل معدل 
نـســبــيــًا ال يــقل عـن ٨% هـذا الــعــام مع
ستهلك استمرار انخفاض تضخم أسعار ا
عــنــد نـــحــو ٣%. وحــذر شــيــا من أن رفع
تحدة الص أسـعار الفائدة قبل الواليات ا
قد يجـذب تدفقات من «األموال الساخنة»
ستهلك ال يزال في ح أن مؤشر أسعار ا
ـكن الــسـيــطـرة عـلــيه. وكـانت في نـطــاق 
ـاضي بــيـانــات صــدرت يــوم اخلــمـيـس ا
و اقتـصاد الـص ١٠٫٧% على أظهـرت 
أسـاس سـنـوي في الـربع األخـيـر من الـعـام
ـــاضي في حـــ قـــفــز مـــؤشــر أســـعــار ا
اضي ١٫٩% ـسـتهـلـك في ديـسـمبـر ا ا
على أسـاس سنوي من ٠٫٦% في نـوفمبر
ـاضـي. وتـنـبئ الـبـيـانـات الـقـويـة في مـا ا
ـزيـد من الــتـشــديـد في الـســيـاسـة يـبــدو 
ـركـزي» بـالـفعل الـنقـديـة. وبـدأ «الـبـنك ا
جتـفـيـف الـسـيـولــة الـفـائــضـة في األسـواق
الـصيـنيـة إذ قام في األسـبوعـ األخيرين
بـرفع نسـبـة االحـتـيـاطي اإللـزامي لـلـبـنوك

وعوائد السندات قصيرة األجل.

2011 ΩÉY »a á≤£æŸG OÉ°üàbG øq°ù– ™bƒàj z»dhódG ∂æÑdG{
أكد تقرير لـ «البنك الدولي» أن اقتصادات الشرق األوسط وشمال إفريقيا ستتحسن في
ـسـجل في ـتـوقع أن يـزيـد الـنـمـو إلى ٤٫٤٥% في ذلك الـعـام وهـو ا عـام ٢٠١١ ومن ا
صرفي في «بنك كريدي سويس» في عامي ١٩٩٥ و٢٠٠٥. فيما توقع رئيس االستثمار ا
عدل مـنطقـة الشرق األوسط وشـمال إفـريقيـا جيفـريكول بـيرد أن يـنمو اقـتصاد اإلمـارات 
٣% في عـام ٢٠١٠. وتوقع تـقـرير «الـبنك الـدولي» أن تبـقى أسـعار الـنفط مـستـقرة خالل
فتـرة الـتـوقع حـول ٧٥ دوالرًا لـلبـرمـيل. كـمـا تـوقع أن يزداد الـنـاجت احملـلي لـدول «مـجلس
الــتـعـاون» ٣٫٢% فـي عـام ٢٠١٠ و٤٫١% في عــام٢٠١١; حـيث سـتــسـاعــد شـركـات
ـالـية اإلنـتـاج وأسعـار الـنـفط عـلى اسـتـعادة الـعـائـدات. وقـال التـقـريـر إن تـأثيـر «األزمـة ا
ـية» في اقـتـصادات الـشـرق األوسط وشـمال إفـريـقيـا كـان متـفـاوتًا خـاصـة في الدول العـا
صـّدرة لـلـنـفط. وإن دول «مجـلس الـتـعـاون» عـانت انخـفـاضـًا بـسيـطـًا في الـنـاجت احمللي ا
ـالية والـقاعـات غير الـنفطـية. وتوقع أن اإلجـمالي خالل عام ٢٠٠٩ بـفضل بـرامج احلوافز ا
ـنطـقة إلى ٢٫٩% من ٤٫٣% في عـام ٢٠٠٨. وتوقع يـصل النـاجت احمللي اإلجـمالي في ا
ي في عام كبير االقتصادي في «البنك الدولي» جوس ل تعافيًا كامًال لالقتصاد العا

الية سارية حتى عام ٢٠١٢. ٢٠١٣ داعيًا الدول إلى إبقاء اإلجراءات ا

»µfÉfôH áj’h ójóŒ ƒëf ¬éàj z»µjôeC’G ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée{
نتمي إلى صارف» في مجلس الشـيوخ األمريكي ا قال كريس دودد رئيس «جلـنة ا
قراطي» وجـاد جريج وهو عضـو جمهوري في اجملـلس إنهما عـلى ثقة بأن «احلـزب الد
ـركزي األمـريكي) بن ـصرف ا الـكوجنـرس سيـجدد لـرئيـس «االحتـياطي الـفيـدرالي» (ا
اضي إنه «وفـقاً برنـانـكي. وقال الـسيـناتـوران في بيـان مشـترك أصـدراه مسـاء السـبت ا
لـلمفاوضات التي أجـرياها مع العديـد من زمالئهما هنـاك ثقة عالية بـأن مجلس الشيوخ
ـاضي أن الرئيس سـيمنح بـرنانكي واليـة ثانـية». وكان الـبيت األبيض قـد أعلن اجلـمعة ا
نـعه االقـتصـاد األمـريكي من األمـريكي بـاراك أوبـاما «يـثق بـشكل كـامل بـبرنـانـكي 
االنـهـيار». وأضـاف البـيت األبـيض أن الرئـيس «يـعتـقد أن بـرنـانكي يـتمـتع بـالكـفاءات
نـصب وهـو مـقتـنع بـأن الـكوجنـرس سـيـقر الـتـمديـد له». يـذكـر أن والية الالزمـة لـهـذا ا
برنـانكي تنتـهي في نهايـة شهر ينـاير اجلاري وكان عـدد من أعضاء الكـوجنرس عارضوا
التجديد له. وتـأتي هذه األخبار بعد ما وصف باألسبـوع السيئ للرئيس األمريكي وحزبه
ـقــراطي» مـقــعـداً فـي االنـتــخـابــات الـفــرعـيــة لـواليـة خــاصـة إثــر خـســارة «احلـزب الــد
. وازدادت الشكوك ماستشوستس كـان يشغله السيناتور تيد كـينيدي الذي توفي مؤخراً
حول مـصير مـنح برنـانكي والية ثـانية بـعد أن أعـلن كل من السيـناتـورين باربرا بـوكسر
قـراطي» أنهمـا سيصـوتان ضد واليـة ثانية نتـمي إلى «احلـزب الد وراسل فـينجولـد ا
قـراطيـ يـعارضـون استـمـرار برنـانكي في لـبـرنانـكي. يشـار إلى أن نـحو ١٠ أعـضـاء د

. والية ثانية باإلضافة إلى عدد كبير من اجلمهوري
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اخلميس ٢٨ ينايـــر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٦٨)

ÚµH OÉHBG ΩÓ°SEG

¿Éà°ùfÉ¨aCG »a ™°VƒdG øgQ ¿Éà°ùcÉH QGô≤à°SG :محللون: محللون

نقلت خدمة «ميـديا لينكميـديا لينك» اإلعالمية الـباكستانـية في تقرير
لـها عن مـحلـل باكـستـانيـ قولهـم إن الطريق الـوحيـد لتـحقيق
االسـتــقـرار فـي بـاكـســتـان وإنــهـاء أعــمـال الــعـنف والــعـمــلـيـات
االنتحارية وغيرها يتوقف على ما ستحقّقه اللقاءات والتشاورات
الـتي جتـريـهـا دول الــعـالم حـالـيـاً مـن أجل وضع حـدّ لـلـصّـراع في
أفـغـانـسـتــان وحتـقـيق الـسالم في ربـوعـهــا. وتـكـاد تـتـفق جـمـيع
عارضة واجلماعات اجلـماعات واألحزاب الباكسـتانية واحلكومـة وا
الديـنية والعـلمانيـة وغيرها عـلى أن باكستـان قد تنعم بـاالستقرار
الكامل ويعود إلـيها االستقرار وتـتوقف فيها العـمليات اإلرهابية
وعـمـلـيـات التـفـجـيـر وغـيرهـا جـمـيـعـهـا في عـام ٢٠١٠ في حال
ـساعي الدوليـة واجلهود الـتي تبذلهـا عدد من دول العالم جنحت ا
دمّرة في حتـقيق السالم واالستقـرار في أفغانسـتان ووقف احلرب ا
فـيها. ويرى الـباكستـانيون أن السـبب الرئيسي في انـفجار أعمال
العنف في بـاكستـان كان بعد إطـاحة حكـومة «طالبـان» في نهاية
والـية لـها عـام ٢٠٠١ ومالحقـة عنـاصرهـا وعنـاصر «الـقاعـدة» ا
داخل الـتــراب الـبــاكـســتـاني واألراضـي الـبــاكـســتـانــيـة اجملـاورة
ؤسسـات الفكريـة الباكسـتانية من سـياسية ألفغـانستان. وتـقول ا
واقتصادية وأمـنية واستراتيجية إن دخـول القوات الباكستانية في
مواجهة مسلّـحة في مناطق القبـائل التزاماً منها تـعهّدات أعطتها
بـاكـسـتـان إلى الـقــوات الـدولـيـة في مـسـاعــداتـهـا عـلى مـحـاربـة
ـــســلّــحــ من «طــالــبــان» اإلرهــاب وتــضـــيــيق اخلــنــاق عــلى ا
و«القاعدة» في األراضي الـباكستانـية وعدم السمـاح لهم بتحويل
ـناطق الـباكـستانـية إلى مـنطـلق لعـملـياتـهم في أفغـانسـتان هذه ا
جـــمــيــعــهــا أســبــاب أدّت إلى حــدوث مــواجــهــات بــ الــقــوات
سـلّحـ القـبائـليـ ثم تطـوّر األمر إلى عـملـيات البـاكسـتانـيـة وا
انتقام ومـحاولة إلرباك عمليـات اجليش في مناطق القبائل إلى أن
ارسة الضغط وصل احلال إلى شنّ عملـيات إرهابية الـقصد منهـا 

على الباكستاني لوقف هجماتهم في مناطق القبائل.
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قالت صحـيفة «الشعبالشعب» الـيومـية الـتي تعبّـر عن وجهـة نظر
احلزب احلـاكم في الص بطبـعتها الـدولية في افتتـاحيتها: (إن
ـتـحـدة ضـد الدول حـرية «اإلنـتـرنت» الـتي تـروّج لـهـا الـواليـات ا
بـنيـة على األخرى هي من وسـائلـها الـدبـلومـاسيـة وطمـوحـاتهـا ا
نـيّـات غيـر شـريـفـة). وتعـلـيـقاً عـلى تـصـريـحات وزيـرة اخلـارجـية
األمريكـية هـيالري كليـنتـون بشأن رفع قـيود «اإلنـترنت» التي
تـفـرضهـا احلكـومة الـصـينـية ووصف األمـر بـأنه من ب أولـويات
برنامجها الدبلوماسي ذكرت الصـحيفة في مقال لها اتسم بلهجة
شـديـدة تعـكس مـدى الـغضب الـذي تـشـعر به الـقـيـادة الصـيـنـية
ـتحـدة على الـتمـسّك بإبـقاء احملـطات مـنتـقـداً إصرار الـواليات ا
الـطـرفـيـة اإللـكـتـرونـيـة لإلنـتـرنت عـلـى أراضيـهـا وإعـالن شـركة
«مـايـكروسـوفت» وقف خـدمات (msn) في كـوبا وإيـران وسـوريا
ـقـال مـعـلـومـات عن قـيام والـسـودان وكـوريـا الـشـمـاليـة وأورد ا
احلكـومة األمـريكـية بـالطـلب من موقع (twitter) تـأجيل حتديث
عارضة اإليرانية أنشطة احتجاجية خوادم الكمبيوتر خالل تنظيم ا
ـتـحـدة هي أول من أنـشـأ قـوّة لشنّ مـؤخـراً مبـيّـنـاً أن الـواليات ا
هـجمـات إلـكـتـرونـيـة ضـد الغـيـر عـام ٢٠٠٢. اجلـديـر بـالـذكر أن
ـقبلـة» الذي أصدرته وزارة ـهام للـسنوات األربع ا «تقريـر تقو ا
الدفاع األمـريكيـة مؤخراً حـسب الصحـيفة الـصينيـة يدعو إلى
وضع احلــرب اإللــكــتــرونــيــة ضـمـن قـائــمــة الــقــدرات اجلــوهــريـة
تحدة تغـيّر باستمرار قال إلى أن الواليـات ا األمريكيـة. وخلص ا
ـقــراطـيــة إلى حـريـة عـصـاهــا من حـقــوق اإلنـسـان وتــصـديــر الـد

«اإلنترنت» وهي تهدف جميعاً إلى حتقيق مصاحلها اخلاصة.
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األحد ٣١ ينايـــر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٦٩)

 áë∏°SCG ¿GƒjÉJ ™«H IóëàŸG äÉj’ƒdG QGô≤H O qóæJ Ú°üdG
هــدّدت الــصـ بــفـرض عــقـوبــات عــلى شـركــات األسـلــحـة
األمريـكية وخفض الـتعاون مع واشنـطن ما لم تلغ صفـقة أسلحة
لتـايـوان تـصل قيـمـتهـا إلى ٦٫٤ مـلـيار دوالر في حتـرّك غـير
تنامية في العالم. ودانت الص مسبوق يشير إلى قوة الصـ ا
أمس بـشــدّة إعالن إدارة أوبـامـا قـبل يـوم أنـهـا تـريـد أن تـبـيع
تـايوان -اجلـزيـرة التي تـتـمتع بـاحلـكم الـذاتي التي تـنـظر إلـيـها
بـكـ على أنـها إقـليم انـفصـالي غـير شـرعي- أسلـحة. ويـعمّق
اخلالف االنــقـســامـات بــ بـكــ وواشـنــطن وهـمــا عـلى خالف

بالفعل بشأن التجارة والعملة والتبت و«اإلنترنت».

ºdÉ©dG »a á`̀ dhO iƒ`̀ bCG ¿Gô`̀ jEG ــاد:  ــاد: جنـ جنـ
حـمل الـرئـيس اإليـراني مـحـمـود أحـمـدي جنـاد أمس عـلى
الــغــرب واّدعـى أن بالده هي أقــوى دولــة فـي الــعــالم في إطــار
عـارضـة. وقال أحـمدي تـصعـيـد القـيادة اإليـرانـية حـملـتـها ضـد ا
ادي والتسّلطي جناد في كلمة ألقاها أمس «إن الغرب بنظاميه ا
قـد وصل إلى نهـاية الـطريـق من النـاحيـت الـنظـرية والـعمـلية».
واسـتـطـرد الرئـيس اإليـراني قـائًال «دون أي شّك األمـة اإليـرانـية
هي الـيوم أقوى الدول نـفوذًا وأهمهـا في العالم» وأضاف «إيران
لك الكلمة األخيرة تملك الكـلمة األخيرة في الشرق األوسط ومن 

لك الكلمة األخيرة في العالم». نطقة فهو  في هذه ا

≥°ûeO ≈dEG ô«Ø°S ∫É°SQEG »a É¡àÑZQ ÉjQƒ°S ≠∏ÑJ IóëàŸG äÉj’ƒdG
كشف مسـؤول في السفارة األمريكية في سوريا أمس عن
ـبعـوث األمريكي تـحدة أبـلغت دمـشق بوسـاطة ا أن الواليـات ا
اخلاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل رغبتها في التوصّل
ـسـؤول لـوكـالة إلى اتفـاق إلعـادة سـفـيـرها إلـى دمشق. وأكـد ا
«فـرانس بـرس»: أن «الـقـرار الـذي اتّـخـذ بـإرجـاع الـسـفـيـر إلى
ـتـحــدة بـكل سـوريـا مــثـال حــقـيــقي عـلـى تـمـسّـك الـواليــات ا
عـاجلة القضايا التي ا في ذلك احلوار (مع سوريا)  األدوات 
ـتــحـدة». وأضـاف «أن ذلك يــعـكس اعـتـراف تـهمّ الــواليـات ا
نـطـقة هم الـذي تـلـعبه سـوريـا في ا اإلدارة األمريـكـية بـالـدور ا

نطقة واستقرارها». وبأنها ستعلب دوراً بنّاءً في أمن ا

مستشار اقتصادي ألوباما في «دافوس»:مستشار اقتصادي ألوباما في «دافوس»:
Ö°ùëa ¥QƒdG ≈∏Y kÉ°TÉ©àfG ó¡°ûJ IóëàŸG äÉj’ƒdG 

قـال كـبـير االسـتـشـاري االقـتـصـادي لـلـرئـيس األمـريكي
ـتحـدة تـشهـد انتـعـاشاً اقـتصـادياً بـاراك أوبامـا إن الـواليات ا
عـلى الـورق لكن ال تـزال هـنـاك حـالة من الـركـود «اإلنـساني»
بــسـبب فــقــدان الـوظــائف. وقــال لـورنس ســمــرز مـديــر اجملـلس
ـنـتدى االقـتـصـادي الـوطـني في الـبـيت األبـيض أمـام جلـنـة في ا
ي في «دافوس» أمس إن أحـدث اإلحصاءات االقـتصادي الـعا
أظهـرت أن الـنـمو االقـتـصـادي األمـريكي الـقـوي يـشـير إلى أن

نع االنهيار االقتصادي بدأت تؤتي ثمارها. سياسات أوباما 

É¡àfÉ°SôJ R qõ©J IóëàŸG äÉj’ƒdG :«ز ز»:«نيويورك تا «نيويورك تا
¿GôjEG á¡LGƒe »a ïjQGƒ°ü∏d IOÉ°†ŸG 

ـز» أمس أن الــواليـات ذكــرت صـحــيـفــة «نـيــويـورك تــا
تـحدة تـسـّرع وتيـرة نشـر أنظـمة مـضـادة للـصواريخ في اخلـليج ا
استعدادًا ألي هجـوم محتمل قد تشّنه إيران. ونقلت الصحيفة عن
مسؤول عسكري وفي اإلدارة األمريكية أن واشنطن تنشر سفنًا
متخّصصة قبالة السواحل اإليرانية إضافة إلى صواريخ اعتراض
في أربع دول خـليـجيـة وتـابعت أن الـدول العـربـية بـاتت تتـقبّل
بشكل أكبر موضوع نشر أسلحة دفاعية أمريكية على أراضيها
خشـية القدرات العـسكرية إليران. ونـقلت الصحـيفة عن مسؤول

.« ستوى قوله إن «هدفنا األول هو ردع اإليراني رفيع ا
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ـتـمــرّدين الـشــيـعــة في الـيـمـن أمس وقـفـاً أعـلن زعــيم ا
إلطالق النار مع قـوات احلكومة وقال إنه يـقبل شروط احلكومة
ـلك احلوثي في تسـجيل صوتي لوقف إطـالق النار. وقـال عبدا
وضع على «اإلنـتـرنت» «وإننـا وحـرصاً مـنّـا على حـقن الـدماء
وحرصًا مّنا على اإلسهام في تـفادي الوضع الكارثي وحرصًا مّنا
ـدنيـون جنـّدد للـمرة عـلى وقف حـالة اإلبـادة الـتي يتـعـّرض لهـا ا
الرابعـة ما أعلّناه سـابقًا قبولنـا النقاط اخلمس بـعد إيقاف العدوان
بـادرة وتـؤثر مـصلـحـة البـلد ونأمل أن يـتـفهّم كل األطـراف هـذه ا

فوق كل االعتبارات والكرة اآلن في مرمى الطرف اآلخر».
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