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مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                  ٥٩من ١                             ٢٠١٠- تشرين االول

  

ي الصيينالتحد  

  

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

  ٢٠١٠_تشرين االول
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :مقدمة العدد

ومتابعة آخر مستجدات  التحدي الصيين: د ملفاً من امللفات اإلستراتيجية املهمة وهويتناول هذا العد

وهو ملف البد لكـل متـابع ومهـتم    . أخباره على الساحة العاملية وخاصة على الساحة األمريكية

إذ أنه يسلط الضوء علـى أهـم حـدث وظـاهرة     وحييط به بتطورات التحدي األمريكي أن يلم ،

والظهور يف القرن احلايل، وبالتأكيد إن أخبار هذا التحدي ستؤثر علـى   لبالتشكّ إستراتيجية آخذة

، الـذي هـو احملـرك    أحداث العامل بأسره وعلى اخلصوص منطقة الشرق األوسط اململوءة بالنفط

  .األساسي لفصول هذا التحدي اإلستراتيجي املتتالية

صدام احلضارات للكاتب : اإلستراتيجي املهماإلشارات املتكررة اليت وردت يف الكتاب ر هنا بونذكّ

، اىل أمهية وحساسية وحراجة هذا التحدي الذي سيواجه الواليات املتحدة يف العقود الراحل هنتغتون

  .القليلة القادمة

اليت  ،نشرة أخبار الساعةخمتلفة منشورة يف  ستعتمد هذه املتابعة الشهرية على ما يرد من أخبار وتقارير

  .اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية يصدرها مركز
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  ٢٠١٠عام  تشرين األولعناوين التحدي الصيين يف شهر 

  انتقادات صينية ملشروع قانون امريكي/استعراض سياسي سعر صرف اليواناعتربت ان استغالل  -١

  حرب جتارية بسبب العمالتامريكا والصني التتجهان اىل :جايتنر - ٢

  رفع قيمة اليوانسياسة الصني تساعد على :صندوق النقد - ٣

  سعر الصرففرنسا الجتري حمادثات سرية بشأن :مصدر - ٤

  حرب العمالت؟كيف يتجنب العامل  - ٥

  الواليات املتحدة تكثف الضغوط على الصني/سعر صرف اليوانتتمركز حول  - ٦

  ملشكالا الداخلية اليوان كبش فداءالصني تطالب امريكا بأال جتعل  - ٧

  خفض قيمة العملةجمموعة العشرين تعد بتجنب  - ٨

  على جدول اعمال القمة اآلسيوية يف هانوي طموحات الصني وعملتها- ٩

  مقترحات يف صندوق النقد جتعل الصني ثالث اقوى االعضاء نفوذاً- ١٠

  االقتصادات الناشئة تكسب نفوذاً اضافياً يف صندوق النقد- ١١

  وحسابات الدول الكربى خطط االصالحبني  صندوق النقد والبنك الدويل -١٢

  الواليات املتحدة تلجأ اىل احلمائية يف حرا التجارية مع الصني:دير شبيجل/منعطف حاد - ١٣

  الصني تتخطى امريكا كأكرب مستهلك للطاقة يف العامل:وكالة الطاقة- ١٤

  مليون برميل من نفط الشرق االوسط دفعة واحدة ١٨الصني تشتري - ١٥

  التوقعات والسياسة:الدور الصيين املتعاظم يف عمليات حفظ السالم- ١٦

  ٢٠١٠مليار دوالر يف  ١٨٠الفائض التجاري للصني من املتوقع ان يصل اىل :وزير- ١٧

  اوروبا وآسيا تعقدان سلسلة قمم االزمة بني الصني واليابانعلى خلفية  -١٨

  مزيد من التقارب مع واشنطنقد يدفع طوكيو اىل  نزاع الصني واليابان:خرباء -١٩

  حول اجلزر املتنازع عليها للصنيتندد برد الفعل اهلستريي  اليابان-٢٠
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  تؤسسان عالقات تعاون استراتيجية الصني وتركيا-٢١

    ٢٠١٥مليار دوالر يف عام  ٥٠اىل  الصنيتريد تعزيز التجارة مع  تركيا-٢٢

  غري مسبوقة تركية- صينيةمناورة عسكرية  -٢٣

  صيين-تركي- حتالف ايراينخماوف اسرائيلية من  -٢٤

  التركية- الصينيةقلق غريب جتاه املناورة اجلوية -٢٥

  مسجون وبكني ترفض ناشط صيينمنح نوبل اىل -٢٦

  العالقات العسكرية مع بكنيمسعى امريكي لتحريك -٢٧

    ١٣٠-ترحب بالغاء احلظر على تصدير سي الصني-٢٨

  سياسات الطاقة النظيفة الصينيةاالمريكي بشأن بكني تنتقد التحقيق -٢٩

  مهمة حملادثات جتاريةامريكا والصني حتددان منتصف ديسمرب املقبل موعداً -٣٠

  للرئيس الصيين لواشنطن زيارة مرتقبة-٣١

  اآلسيوية جولة كلينتونالصني ختيم على -٣٢

    ٢٠٠٧الول مرة منذ عام  الصني ترفع اسعار الفائدة-٣٣

  قراءة حتليلية..رفع معدالت الفائدةار الصني قر-٣٤

  اوروبا تبحث عن استراتيجية القامة عالقات وثيقة مع القوى الصاعدة- ٣٥

  دعم الصنياليونان حتصل على -٣٦

  قبل قمة لالحتاد االورويب استقرار اليورورئيس وزراء الصني يدعم -٣٧

  بااورو -يمن على اجتماع آسيا القضية االقتصادية-٣٨

  )أسيم(الثامنة اوروبا- حوار آسيا:القمة غري الرمسية ل-٣٩

  اىل الصني حتذيراً جتارياً اوروبا توجه -٤٠

  بريطانيااملباشرة يف  الصينيةاالستثمارات -٤١

  آسيا تشهد بداية حرب باردة:تامي- ٤٢

  يف آسيا بديالً نوعياً للصنيتطرح نفسها  اهلند-٤٣
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  يف آسيا قمة امنيةصدع يف اثناء تعمل على رأب ال الصني-٤٤

  يف آسيا الوسطى الصني تركز على موارد الطاقة:خط انابيب مع تركمنستان-٤٥

  وجهة نظر صينية..االزمة االفغانية-٤٦

  مع امريكا حتسن عالقات الطاقةالصني تبطئ مشروعات ايرانية مع -٤٧

  واليابان تراجعت لصنيجتارة النفط مع ا:ايران-٤٨

  يف الصني سجل تباطؤاً يف الربع الثالث لكنه اليزال قوياً و االقتصاديالنم-٤٩

  جديد  طريق حريروين جياباو يضع معامل -٥٠
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  :مايلينالحظ  تشرين االولمن خالل تتبع عناوين التحدي الصيين لشهر 

.االمريكي املتعلق بسعر العملة - ينيالصراع الصب٩اىل  ١:رقمترتبط االخبار .١

.بالنفوذ الصيين املتزايد يف صندوق النقد الدويل١٢اىل ١٠: رقم راخبط االرتبت.٢

.ببعض جتليات تعاظم النفوذ الصيين عرب العامل ١٧اىل  ١٣: ترتبط االخبار رقم.٣

 املهمة ،الذي يعترب من الصراعات االستراتيجيةالياباين-الصيينبالصراع  ٢٠اىل  ١٨: ترتبط االخبار رقم.٤

.اهلندي -الصيينيف املنطقة جنباً اىل جنب مع الصراع 

.تركيةال-الصينيةبالعالقات  ٢٥اىل  ٢١: ترتبط االخبار رقم.٥

.ةمريكياال-الصينيةبتطورات العالقات  ٣٢اىل  ٢٦: ترتبط االخبار رقم.٦

.بقرار الصني رفع سعر الفائدة ٣٤اىل  ٣٣: ترتبط االخبار رقم.٧

.االوروبية –بالعالقات الصينية  ٤١ىل ا ٣٥: ترتبط االخبار رقم.٨

.اآلسيوية –بالعالقات الصينية ٤٦اىل  ٤٢: ترتبط االخبار رقم.٩

.االيرانية –بالعالقات الصينية ٤٨اىل  ٤٧: ترتبط االخبار رقم.١٠

.ببعض جتليات بروز الصني٥٠اىل  ٤٩: ترتبط االخبار رقم.١١

:شهر األهم يف هذا ال يه ةالتاليين اوميكن إعتبار العن.١٢

  مقترحات يف صندوق النقد جتعل الصني ثالث اقوى االعضاء نفوذاً-

  الواليات املتحدة تلجأ اىل احلمائية يف حرا التجارية مع الصني:دير شبيجل/منعطف حاد -

  الصني تتخطى امريكا كأكرب مستهلك للطاقة يف العامل:وكالة الطاقة -

  االوسط دفعة واحدة مليون برميل من نفط الشرق ١٨الصني تشتري  -

  التوقعات والسياسة:الدور الصيين املتعاظم يف عمليات حفظ السالم -

  ٢٠١٠مليار دوالر يف  ١٨٠الفائض التجاري للصني من املتوقع ان يصل اىل :وزير -

  اوروبا تبحث عن استراتيجية القامة عالقات وثيقة مع القوى الصاعدة -

  آسيا تشهد بداية حرب باردة:تامي -
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  ؟أهم عناوين التحدي الصيينما هي 

  :أهم عناوين التحدي الصيين خالل االشهر املاضية ستذكريلي نفيما

٢٠٤٠تريليون دوالر حجم االقتصاد الصيين عام " ١٢٣" -

تريليون دوالر ٢.٤إرتفاع إحتياطي النقد األجنيب الصيين اىل -

٢٠١٠يف جولدمان ساكس يتوقع جتاوز اقتصاد الصني مثيله الياباين -

  اليابان تبقى ثاين قوة اقتصادية يف العامل:برغم تقدم الصني رقمياً-

عادة ترتيب أوضاع االقتصاد االمريكيإاخلرباء يطالبون ب:من سيطرة الصني خوفاً-

تراجع النفوذ االمريكي وتنامي نفوذ الصني-

  اوروبا تبحث عن استراتيجية القامة عالقات وثيقة مع القوى الصاعدة -

  التوقعات والسياسة:ور الصيين املتعاظم يف عمليات حفظ السالمالد -

هل تشهد الفترة املقبلة حرباً اقتصادية بني الواليات املتحدة والصني؟-

  خيارات الصني يف مواجهة الرسوم االمريكية على منتجاا-

  ع الصنيالواليات املتحدة تلجأ اىل احلمائية يف حرا التجارية م:دير شبيجل/منعطف حاد -

الصني تطبق سياسة الصعود السلمي يف جنوب شرق آسيا-

  آسيا تشهد بداية حرب باردة:تامي -

  االيكونوميست ترجح استمرار سباق القرن بني الصني واهلند -

خنفاض االمريكيةإزيادة براءات االختراع الصينية و-

الصني ستتصدر العامل يف جمال البحث العلمي قبل اية العقد احلايل-

  مقترحات يف صندوق النقد جتعل الصني ثالث اقوى االعضاء نفوذاً -
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ستهالكية يف العاملإكرب قوة أدالالت حتول الصني اىل -

  الصني تتخطى امريكا كأكرب مستهلك للطاقة يف العامل:وكالة الطاقة -

  مليون برميل من نفط الشرق االوسط دفعة واحدة ١٨الصني تشتري  -

تتجه اىل تغيري  توازنات االقتصاد العاملياالقتصادات الصاعدة -

االقتصادات الصاعدة تغري ديناميكيات الطلب على النفط-

الفنزويلي مالمح اسواق النفط العاملية -هل يغري التقارب الصيين-

الصني التزال كربى الدول املالكة سندات اخلزانة االمريكية-

شراء سندات اخلزانة االقتصاد األمريكي لن يتأثر إذا توقفت الصني عن-

الصني تطمح اىل نفوذ حبري يف املناطق النفطية-

  هل انتهى عصر اهليمنة البحرية االمريكية؟:يف ظل نشر صواريخ دونج فنج الصينية -

الصني الصاعدة والواليات املتحدة؟ :هل يصبح الشرق االوسط ساحة تنافس ساخن بني-

صبحت الشريك املفضل يف الشرق االوسطأالصني -

مؤشرات التجارة مع الصني تقلق ادارة اوباما-

يف املائة ٣٥رتفاع الصادرات الصينية بنسبة إ-

مليار دوالر ١٥٠قد يبلغ ٢٠١٠الفائض التجاري للصني عام :صحيفة-

  ٢٠١٠مليار دوالر يف  ١٨٠الفائض التجاري للصني من املتوقع ان يصل اىل :وزير -

ملقبلحوار استراتيجي صيين أمريكي االسبوع ا-

حوار اقتصادي بال نتائج بني الصني والواليات املتحدة-

جايتنر يسعى لطمأنة الصني بشأن عجز الواليات املتحدة-

الف وظيفة ٤٢٤يفقد امريكا % ١٠رفع قيمة العملة الصينية -
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٢٠١٠رتفاع اليوان مقابل الدوالر مع اية عام إتوقعات ب:% ٦اىل % ٤بنسبة -

ل صرف العملة الصينيةثالثة سيناريوهات ملستقب-

سعر صرف اليوان شأن داخلي صيين-

احتياطاتنا النقدية ليست سالحاً للحرب: الصني-

الصني قد حتسب سعر صرف اليوان مقابل سلة عمالت-

ساس لرفع كبري يف قيمة اليوانأاليوجد -

  الكوجنرس االمريكي يصوت اليوم على عقوبات حمتملة ضد بكني بشأن اليوان-

  قلق من اجتاه العامل اىل حرب عمالت..ض املؤشراتيف ظل بع-

  هل التزال الصني دولة نامية؟:سؤال مطروح يف االوساط االقتصادية الدولية-

دون مخس مغالطات شائعة حول االقتصاد الصيينلون يفناحمللّ-

  ات املتحدةهاديل وبريي يرصدان اخطر مخسة ديدات حمتملة على الوالي:خالل العشرين عاماً املقبلة - 

  من غري املرجح ان حتقق بكني اآلمال االمريكية بشأن الشفافية العسكرية:خرباء صينيون -
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األحد ٣ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤١)

اعتبرت أن استغالل سعر صرف «اليوان» استعراض سياسياعتبرت أن استغالل سعر صرف «اليوان» استعراض سياسي
 »µjôeCG ¿ƒfÉb ´hô°ûŸ á«æ«°U äGOÉ≤àfG

ـاضي على وافق «مجـلس النـواب األمـريكي» يـوم اخلـميس ا
مـشـروع قانـون يـسمح لـوزارة الـتجـارة األمـريكـيـة بفـرض تـعريـفات
جـمـركـيـة عـلى الـواردات من الـدول الـتي يـطـلق عـلـيـهـا أنـهـا تـقوم
«بإبـقاء قـيمة عـملـتها مـنخفـضة بـشكل أساسـي». وقالت صحـيفة
«الالـشعبشعب» اليـومـية الـصيـنيـة تـعلـيقـًا عـلى ذلك أنه ال يفـوت على
ذوي اخلبرة إدراك أن قانـون إصالح العملة من أجل التجارة النزيهة
دة في ّ تطبيـقه كاستعراض سياسي من أجل انـتخابات منتصف ا
ـقـبل وال عالقـة له بتـعـزيز الـكوجنـرس الـتي جتـرى يوم ٢ نـوفـمبـر ا
قراطي من التـجارة أو نزاهتها. وقـبيل التصويت قال السـيناتور الد
شرف على مشروع القانون: إن هذا القانون قد أوهايو تيم رايان ا
قبلة ألنه قراطي للفوز في االنـتخابات ا يكـون «مفيداً بشدة» للـد
يساعـد على «استـمالة» الـناخبـ في منطـقة وسط شمـال الواليات
تـحدة الـصنـاعيـة. ويرى رايـان وغيـره من رعاة الـقانـون اجلديد أن ا
انـخـفــاض قـيـمـة «الـيـوان» يـتـرجم
ـيزة تنافسيـة غير مستـحقة للص
في الــتـجــارة الــدولـيــة ويـؤدي إلى
اتسـاع الـعجـز الـتجـاري األمـريكي
. وقالوا إن االرتفاع احلاد مع الص
لقيمـة «اليوان» هو احلل الوحيد للخلل التجاري. ولكن من الواضح
أنـهم جتـاهـلـوا بـعض احلــقـائق الـرئـيـسـيـة. إذ يـجب أن يـأخـذ نـواب
الـكوجنـرس في اعـتبـارهم أن اخللـل التـجاري بـ الـص والـواليات
تـحدة هـو نتـاج زيادة االخـتالف في تقـسيم الـعمل الـدولي. وعلى ا
نافسة الدولية مرت اضية من التجارة احلرة وا مدار العقود الثالثة ا
يـزة التـنافـسـية األمـريكـية من صـناعـة التـصنـيع لقـطاع اخلـدمات ا
كن خلفض الواردات من الص أن يصلح بقيمة مضافة أعـلى. وال 
حالـة عدم كفـاءة التصـنيع األمـريكيـة مقابل بـقية الـعالم. ويجب أن
يـفـهم نـواب الـكـوجنـرس أن الـسـبب الـكـامن وراء الـعـجـز الـتـجاري
ـسـتــمـر والالنـهـائي في ـتـحــدة هـو الـتـوسع ا الـكـبـيـر لــلـواليـات ا

الية والنقدية. السياسات ا

ΩÓ°ùdG äÉKOÉëe »a ÉgQhO ¢û«ª¡J øe IAÉà°ùe ÉHhQhCG

أعـلنـت وزيـرة خـارجيـة االحتـاد األوروبي
كـاثـرين آشـتـون مــؤخـرًا أن هـنـاك شـعـورًا
بـاإلحـبـاط يسـود أوروبـا حيـال تـهـميش دور
االحتـاد األوروبي فـي مـحـادثـات الـسالم في
الـشـرق األوسط الــتي تـدخل حـالــيـًا مـرحـلـة
حـسـاسـة. وآشـتـون الـتي تـعـرضت لالنـتـقـاد

فاوضات بشدة خاصة مـن جانب فرنسا لغيابها عن أولى جلسات ا
ـباشرة بـ اإلسرائـيليـ والفـلسطـينيـ التي بـدأت في الثاني من ا
ـاضـيـ سـبـتـمـبـر في واشـنـطن أجـرت يــومي اخلـمـيس واجلـمـعـة ا
مـحادثات مع رئيس الوزراء اإلسرائـيلي بنيام نـتنياهو والرئيس
بعوث األمريكي اخلاص إلى الشرق الفلسطيني محمـود عباس وا
األوسط جورج ميـتشل. وقالت في بيان «قررت التوجه مباشرة من
ــتـــحــدة إلى الـــشــرق األوسـط حلض اإلســرائـــيــلـــيــ الــواليـــات ا
فاوضـات». وأضافت آشتون أن «ال والفلـسطيـني عـلى مواصلـة ا
بديل مـن احلل التـفاوضي» مـؤكدة أنـها تـنوي «جتديـد دعوتـها إلى
سؤولـية واختيـار سبيل السـالم». وهذا االستياء اجلـانب التـصرف 
عّبـر عنه الرئيس الفـرنسي مجدداً دون مـواربة عند استـقباله الرئيس
اضي عـندما قـال «ال نريد الفلـسطيـني محمـود عباس األسـبوع ا
أن نـكـون مـجـرد مـتـفـرجـ ال دور لـهم». ومع أن االحتـاد األوروبي
باشـرة ب اإلسرائيلي والـفلسطيني غائـب عن محادثات السالم ا
ـتحدة الـتي استـؤنفت في مطـلع أيلـول/سبتـمبـر بإشراف الـواليات ا
فـإن دوره ال يـسـتـهان بـه: فهـو أبـرز مـانح لألمـوال لـلـفـلـسـطـيـنـي
والشـريك االقتصادي األول إلسـرائيل إذ يسـتورد غالبـية الصادرات
اإلسـرائـيـلـيـة. إال أن روزا بـلـفـور احملـلـلـة فـي «مـركـز الـسـيـاسات
األوروبية» اعـتبرت أنه «إذا لم يلـعب االحتاد األوروبي دورًا مركزيًا
في الـشـرق األوسط فألن الـدول األعـضاء مـنـقـسـمـة للـغـايـة عـنـدما
يـتـعلق األمـر بـاتخـاذ قـرارات ملـمـوسة» خـاصـة ألسبـاب تـاريخـية.
وأضـافت بـلـفـور أن كاثـرين آشـتـون عـند تـعـيـيـنهـا حـددت الـشرق
األوسط أولـويـة لــهـا. إال أنـهــا أدركت عـلى األرجح أن مــقـاومـة

الدول األعضاء في االحتاد األوروبي قوية للغاية.

π°ùchôH ÚµH



14

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

األحد ٣ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤١)

∞bh Qô≤J á«HhQhCG §Øf äÉcô°T ™HQCG
¿GôjEG ™e É¡JÓeÉ©J

تـعهـدت الـشركـات الـنفـطـية األوروبـية
«تــــوتـــــال» و«شـل» و«ســــتـــــات أويل»
و«إيني» بـوقف االستـثمـار في إيران حتت
ـتحـدة بـفرض عـقـوبات تهـديـد الواليـات ا
عـلــيـهـا في مـا اعـتـبـرت وزارة اخلـارجـيـة
األمـريــكـيـة أنه «نـكـسـة كـبـيـرة» إليـران.
وقـال مــسـاعــد وزيـرة اخلــارجـيـة جــيـمس
سـتـيــنـبـرج: «تـلــقـيـنـا تــعـهـدات من أربع
شـركات دوليـة للطـاقة بوقف اسـتثمـاراتها
واالمـتناع عن القـيام بأي نـشاط جديد في
قـــطـــاع الــــطـــاقـــة في إيـــران». وأضـــاف
ستـيـنبـرج أن هـذه اخلطـوة «تـشكّل نـكـسة
كبيرة إليران» بينما رأى محللون أن معظم
الـشـركـات الـغـربـيـة الـكبـرى تـوصـلت إلى
نتـيجـة مفـادها أن االسـتثمـار في إيران لم
. وأضـاف سـتـيـنـبـرج أن هـذه يـعـدّ مـجـديـاً
ــؤســسـات وهـي الـفــرنــسـيــة «تــوتـال» ا
والبريطانية-الهولندية «شل» والنرويجية
«ســتــات أويل» واإليــطــالــيـة «إيــني»
ـنأى عن الـعـقـوبـات التي أصـبـحت بـذلك 
تـحدة. وتابع كن أن تفـرضها الـواليات ا
ــســؤول األمـــريــكي أن هــذه الــشــركــات ا
«أكّدت لـنا أنـها أوقـفت استـثمـاراتها في
إيـران» أو تـتـخـذ إجراءات لـتـحـقيق ذلك.
وفي بـاريس أكدت اجملـمـوعـة الـفـرنـسـية
ـاضي أنهـا تعـهدت «تـوتال» اخلـميس ا
بوقف اسـتثـمـاراتهـا في إيران بـعد إعالن
«اخلارجـية» األمـريكـية. وبـحسب تـصريح
لـوكالـة «فـرانـس بـرس» قالـت اجملـمـوعة
ـكن في إطار العـقوبات الـتي فرضها «ال 
االحتـاد األوروبي مــؤخــراً إال أن نــقـلص
أنـشـطـتنـا إلى احلـدّ األدنى في البـلـد الذي

كنا نوجد فيه بقوة».

2011 ΩÉY øe »fÉãdG ∞°üædG »a ™ØJôJ ób §ØædG QÉ©°SCG :«وكالة الطاقة»: «وكالة الطاقة»
قالت «وكالة الطاقة الدولية» أول من أمس إنها تتوقع ضغطاً صعودياً على أسعار
النفـط في النـصف الثـاني من عام ٢٠١١ بـسبب انـخفـاض متوقـع في مخـزونات اخلام.
« وقـالت الوكالـة أيضاً إن مشـروعات تطويـر النفط والـغاز اإليرانيـة تواجه تأخيـراً «كبيراً
تحدة واالحتاد األوروبي على طهران هذا بسبب العقـوبات التي فرضها كل من الواليات ا
الـصيف. وقـال إدواردو لوبـيز احملـلل الـكبـير في قـسم أسواق الـنفط بـالوكـالة إنه (إذا
و سـنويـاً يتـجاوز ٤% في الـنصف األول من عام ٢٠١١ ي معـدل  سـجل االقتـصاد العـا
وفقاً لتوقعـات «صندوق النقد الـدولي» فإن إمدادات اخلام قد تبـدأ في التناقص بشدة).
وقال لوبيز لــوكالة «رويترز» على هامش ندوة بشأن أسواق النفط والغاز: «مع انتعاش
الطـلب قد نشهـد تراجعاً فـي اخملزونات وهذا قـد يُحدِث بعض الـضغوط الصـعودية على
ا نـرى األسعـار ترتـفع بـحلـول النـصف الثـاني من عام األسـعار». وتـابع قـائالً «حيـنئـذ ر
٢٠١١». من نـاحية أخـرى قالت ديـان مونرو وهي مـحللـة ألسواق النفـط بالوكـالة أيضاً
ـتـحــدة واالحتـاد األوروبي تـضـرّ بــقـطـاع الـنـفط أمــام الـنـدوة: «إن عـقـوبــات الـواليـات ا
اإليراني وسـتؤدي إلى تـأخيـرات كبيـرة في تطـوير مـشروعات الـنفط والـغاز اإليـرانية».
وتـابعت «أحدثـت العقـوبات أثراً كـبيـراً أعتقـد أن كثـيراً من مشـروعات الـغاز الطـبيعي

.« سال ستواجه تأخيراً كبيراً ا

äÉHƒ≤©dG ÖÑ°ùH á«fGôjE’G RÉ¨dG äÉYhô°ûe ôqNCÉJ ™bƒàJ  zábÉ£dG ádÉch{
قالت «وكالة الطـاقة الدولية» أول من أمس إنـها تتوقع أن تواجـه مشروعات الغاز
» وذلك بسـبب العقـوبات التي فـرضها كل من سـال اإليرانيـة تأخيـراً «كبيـراً الطبـيعي ا

تحدة واالحتاد األوروبي على طهران هذا الصيف. الواليات ا

¿GôjEG »a »£Øf ´hô°ûe øe Öë°ùæJ ób á«fÉHÉ«dG z¢ùµÑfEG{ ácô°T
قـال وزيـر الـتجـارة الـيـابـاني أكيـهـيـرو أوهاتـا أول من أمس إن «إنـبـكس» أكـبر
شـركة تنـقيب عن الـنفط في بالده قـد تنسـحب من مشـروع حقل نفـطي في إيران لـتنضم
ية أوقـفت أنشطـتها في إيران لـتجنّب الـعقوبات األمـريكية. بـذلك إلى شركات نـفط عا
: إن («إنبكس» لم تـدرج حتى اآلن في قائـمة شركات تـشملها وقال الوزير لـلصحفـي
الـعقـوبات األمـريـكيـة وال في قـائمـة أخـرى للـشـركات الـتي اسـتثـنـيت من الـعقـوبات).
وأضاف (تبحث «إنبكس» أموراً من بينها االنسحاب استناداً إلى قرار إدارتها أريد أن

أحترم قرارهم اخلاص بالعمل وأحجم عن التدخل في األمر).

äÓª©dG ÖÑ°ùH ájQÉŒ ÜôM ≈dEG ¿É¡éàJ ’ Ú°üdGh ÉµjôeCG :جايتنر:جايتنر
ـتـحـدة والـص قـال وزيـر اخلـزانة األمـريـكي تـيـمـوثي جايـتـنـر إن بـوسع الـواليات ا
التـغـلب علـى اخلالفات بـشـأن سيـاسـات بـك بـخـصوص الـعـمـلة دون الـشـروع في حرب
اضي بـعد يوم من مـوافقة . وجاءت تـصريحـات جايـتنر اخلـميس ا جتارية تـضرّ اجلانـب
«مـجـلس الـنـواب األمريـكي» عـلى تـشـريع يفـرض رسـومـاً تـعويـضـيـة ضـد عمـلـة الـص

قوّمة بأقل من قيمتها». وقال الوزير األمريكي «لن تكون هناك حرب جتارية». «ا

ájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàe
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اإلثن ٤ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٢)

Ú°üdG ºYO ≈∏Y π°ü– ¿Éfƒ«dG
حصـلت اليـونان الـتي تواجه صـعوبة في
اخلـروج من أخطـر أزمة مـالية تـواجهـها على
ـاضي من الـصـ دعم مـالي كـبـيـر الـسـبت ا
قابل هيمنـتها على البنى التي ستبـسط في ا
الـتـحتـيـة لـلـبالد الـتي تنـوي أن جتـعل مـنـها
بـوابــتـهــا لـلــدخـول إلى جــنـوب أوروبـا ودول
البلـقان. وأعـلن رئيس الوزراء الـصيني وين
ـاضي في خـتـام لـقاء مع جـيـابـاو السـبت ا
نـظيره الـيونـاني جورج بـابانـدريو في أثـينا
أن «الـصــ سـتـبـذل مــجـهـودًا كــبـيـرًا لـدعم
اقـتـصــاد مـنـطــقـة الــيـورو والـيــونـان حـيث
سـتسـهم في شـراء سـنـدات يـونانـيـة جـديدة»
الـية. عـنـدها سـتعـود اليـونان إلى األسـواق ا
واضـطـرت الـيـونـان إزاء أعـبـاء َديـنـهـا الـعام
وارتـفـاع نـسب الـفـوائـد إلى طـلب مـسـاعدة
مالـيـة من «صنـدوق النـقـد الدولي» ومـنطـقة
ـاضي لكنهـا تنوي العودة الـيورو في مايو ا
إلى أسـواق الـسـنـدات طـويلـة األمـد فـي عام
٢٠١١ بعـد خـطة تـقـشف أطـلقـتـهـا. وبذلك
قــدمت الـصــ دعـمـًا ســيـاســيـًا كــبـيـرًا إلى
احلكومة االشـتراكية برئاسـة جورج باباندريو
الذي يـسعى مـنذ أسابـيع إلى جتنيب الـيونان
إعـادة جدولـة ديـونهـا. ومـنذ بـضـعة أسـابيع
ـالـيـة: هل يـتـعّيـن على تـتـسـاءل األوسـاط ا
أثـيـنــا الـتـوقف عـن تـسـديـد ديــونـهـا أو هل
ستثمرين اجلدي بشراء ستتمكن من إقناع ا
سـنـداتـهـا الـتي قـورنـت أحـيـانـًا بـ«الـسـندات
الـفـاسدة». وأكـد جـيـابـاو (أالحـظ أن اآللـية
ـشـتــركـة بـ االحتــاد األوروبي و«صـنـدوق ا
تخـذة أسفرت النـقد الدولي» وكل الـتدابيـر ا
عن نتـائج إيجابـية). وتتوافـر لليـونان قواعد
قــويـة جــدًا في مـجــال الــبـحــريـة الــتـجــاريـة
والتجـارة مع االنتعاش االقـتصادي الدولي

واالقـتـصاد الـيـونـاني سيـلـحق به ويـنهض».
وأضاف «أعتقد أن اليونـان ستتجاوز وحدها

صعوباتها بجهودها الذاتية».

zá∏ª©dG ÜhôM{ øe Qqòëj z»dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U{
حذّر رئـيس «صـنـدوق النـقـد الدولي» الـدول من تـخـفيض قـيـمة
عملتها بهدف دعم الصادرات. وقال دومينيك ستراوس-كان خالل
اضي في مـؤتمـر اقتـصادي في منـتجع يـالطا حديـثه يوم الـسبت ا
ـطل عـلى الــبـحـر األسـود إن هـذه الـواقع في شــبه جـزيـرة الـقــرم وا
ــكن أن تــهــدد الـــتــعــافي من «األزمــة االقــتــصــاديــة اإلجــراءات 
ـيـة». وحث رئـيس الـصـنـدوق الـدول عـلى الـتـعـاون وجتنّـب ما الـعـا
يـسمى «حروب العمـلة». ونقل منظـمو احلدث عن كان قوله إنه «ال

ية». وقال كان إن هذه اإلجراءات من شأنها أن تؤدي فقط توجد حلول قومية لقضايا عـا
إلـى دفع الـدول األخـرى إلى الــرد عـلـيـهــا. وواجـهت بـعض الــدول ومن بـيـنــهـا الـصـ

انتقادات بسبب إبقائها على عملتها منخفضة لدعم صادراتها.

¿Gƒ«dG áª«b ™aQ ≈∏Y óYÉ°ùJ Ú°üdG á°SÉ«°S :«صندوق النقد»:«صندوق النقد»
قال دومـينـيك سـتراوس كـان رئيس «صـندوق الـنقـد الدولي» أول من أمس إن
اإلجـراءات التي اتـخذتـها احلـكومة الـصيـنيـة لتـحرير الـيوان من ربـطه بالـدوالر ستـساعد
العـملـة الصيـنيـة على االرتـفاع. وقال خـالل مؤتمـر في منـتجع يـالطا عـلى البـحر األسود
«أنا على ثقة بأن السياسة اجلديدة للسلطات الصينية ستقود إلى ارتفاع قيمة اليوان».

qóë`dG ¥ƒØJ äÉHQÉ°†ŸGh ΩRÓdG øe ´ô°SCG ∑ôëàj ±ô°üdG ô©°S :اليابان:اليابان
قـال يـوشـيتـو سـيـنـجـوكـو كبـيـر أمـنـاء مـجـلس الـوزراء الـيابـاني أول من أمس إن
حتركـات سوق العملة في اآلونـة األخيرة أسرع من الالزم وتنطوي عـلى مضاربة تفوق احلدّ
وإن ال يزداد قوة بسرعة كبيرة ما يلحق ضـرراً خطراً باقتصاد اليابان. كانت السلطات

اضي. اليابانية عمدت إلى التدخل في سوق العملة في ١٥ سبتمبر ا

±ô°üdG ô©°S ¿CÉ°ûH ájô°S äÉKOÉëe …ôŒ ’ É°ùfôa :مصدر:مصدر
قـال مـصـدر في الـرئـاسـة الـفـرنـسـيـة أول من أمس إن فـرنـسـا والـصـ لم جتـريا
محادثات سرية في إطار جهود باريس لتعزيز التنسيق في أسعار الصرف. كانت صحيفة
ـز» أفـادت مؤخـراً بـأن محـادثـات من هـذا القـبـيل جتـرى منـذ عـام. وأبلغ «فـاينـنـشال تـا
ـصـدر «رويـتـرز»: (ال مـفـاوضـات سـريـة بـشـأن سعـر الـصـرف مع أي مـن شـركائـنـا في ا
«مـجموعة الـعشرين» ال مع الصـيني وال مع أي شـريك آخر). ويقول الـرئيس الفرنسي
نـيكـوال سـاركوزي إن الـنهـوض باالسـتقـرار النـقـدي الدولي سـيكـون على رأس أولـوياته

قبل. عندما تتولى فرنسا الرئاسة الدورية لـ «مجموعة العشرين» في نوفمبر ا

»°VÉŸG ôÑªàÑ°S »a kÉ«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e (2^021) ≈dEG â©ØJQG §ØædG äGQOÉ°U :العراق:العراق
قــال مـســؤول في قـطــاع الـنــفط الـعــراقي أول من أمس إن صــادرات الـنــفط اخلـام
ـاضي إلى ٢٫٠٢١ مـلـيـون برمـيل يـومـياً من ١٫٧٨٩ الـعـراقيـة ارتـفـعت في سـبتـمـبر ا

مليون برميل يومياً الشهر السابق.

ájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàe
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اإلثن ١١ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٧)

االفتتـاحيـةاالفتتـاحيـة

الحظاتكم واستفساراتكم
يرجى االتصال بإدارة اإلعالم
Tel: (971-2) 4044433/4044431

Fax: (971-2) 4044432
E-mail: media@ecssr.ae

نشورة التقارير والتحليالت ا
ركز ال تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر ا

أخبـار السـاعة
Akhbar Al-Sa’a

?äÓª©dG ÜôM ºdÉ©dG Öqæéàj ∞«c

 بعد أن استنـفدت الدول الكبـرى وسائل دعم انتعاشـها االقتصادي يـبدو أنها اتّجهت
مؤخـراً إلى الـتـدخّل في حتـديد أسـعـار صـرف عمـالتهـا كـأداة جـديدة في هـذا الـشـأن وقد
اضية حتكّم الص في حتديد قيمة عملتها الوطنية «اليوان» وإن شهدت األشهر القليلة ا
ـركزي الصيـني» قلّل من أهمـيّة هذا التـدخّل فإن إقراره بـوجود فارق ولو صرف ا كـان «ا
كـان بسـيـطاً بـ الـقيـمـة السـوقـية والـقـيمـة احلـقيـقـية لـليـوان يـعدّ دلـيالً عـلى أهـميّـة هذا
» خالل األسابيع األخيرة فضخّت التدخّل كما تدخّـلت اليابان أيضاً في سوق صرف «ال
تواصل مـقابل العمالت األخرى وقد يكون كميّات كبيـرة منه في األسواق لوقف صعوده ا
التراجع القياسي الذي شهده الدوالر مؤخراً ليس إال مظهراً من مظاهر التدخّل األمريكي
في أسواق الصرف فالتـوسّع في اإلنفاق لدعم انتعاش االقتـصاد األمريكي عبر «التمويل

بالتضخّم» ليس إال وسيلة فعّالة للمحافظة على دوالر ضعيف.
كن تفسير هذا النهج باعتبار أن احملافظة على عملة وطنية ضعيفة تمثّل أداة فعّالة و
لـدعم الـصـادرات حـيث إن ضـعف العـمـلـة من شـأنه تـخـفـيض تكـلـفـة احلـصـول علـى سلع
قبلة ية ويعدّ تزايـد عدد الدول ا الصادرات وبالتـالي حتس تنافسـيتها في األسواق العـا
على اسـتخدام هذه األداة دلـيالً على مدى الـفاعليّـة التي تراهـا الدول في العـملة الضـعيفة
ية» ـالية الـعا كوسـيلة لـدعم الصادرات في الـوقت الذي ما زالت فـيه تداعـيات «األزمة ا
تزايد ينـذر باحتدام النزاع ب ي وإن كان هـذا االجتاه الدولي ا تثقل كـاهل االقتصاد العا
القـوى االقـتصـادية الـكـبرى حـول قيم عـمالتـها وتـعمّق هـذا االجتاه واتـسـاعه ليـشمل دوالً
أخـرى لـيـتـحـوّل إلى مـا يـسـمّى «حـرب الـعمالت» األمـر الـذي سـيـكـون كـفـيالً بـتـوسيع
مـوجات الـتـذبذب في أسـواق صـرف العـمالت الرئـيـسيـة في الـعالم ويـنذر بـدخـول النـظام

. شوب بعدم اليق ي برمّته مرحلة من االضطراب ا الي العا ا
ـيّة قنـاة فاعلة لـلكثـير من األضرار الـتي ستلحق وسيـكون نشـوب «حرب عمالت» عا
ي حيث إنـها سـتصـعّب كـثيـراً قرار االستـثمـار وستـلحـق الضـرر بأسواق باالقـتصـاد العـا
السـلع االستراتيجـية بخاصـة أسواق النفط ومصـادر الطاقة األخـرى وستجعل من الذهب
خـيـاراً اسـتـراتيـجـيـاً لالدّخـار واالستـثـمـار علـى حدّ سـواء وسـتـضعف مـن أهمـيّـة الـبدائل
االدّخارية واالستثماريـة األخرى بسبب عدم استقرار قـيم هذه البدائل وكذلك عدم استقرار
ي تـرتّبة عـليها وهـو ما سيـتسبّب في ضعف مـحرّكات الـنمو االقتـصادي العا الـعوائد ا
كما أن نشوء مثل هذه احلرب سيوفر بيئة خصبة للمضاربة بأسواق العمالت لتضطر الدول
ضاربات ولكن دون إلى التدخّل بشكل أكبـر في أسواق عمالتها للحدّ من تذبـذبها بفعل ا
جدوى كبيرة حيث إن تـذبذب قيم العمالت سيضعف من آلـية التدخّل في هذه القيم كأداة

لدعم الصادرات فهذا التذبذب سينعكس بشكل سلبي على الصادرات.
وفي مـثـل هـذه الـظـروف فـإنه من الــواجب عـلى «صـنـدوق الـنــقـد الـدولي» وغـيـره من
نع ي أن تتـفاعل مع هـذه القـضيـة  ـالي العـا ـنظـمات الـدوليـة ذات الشـأن في النـظام ا ا
ي واحملـافظـة عـلى أسس تـوازن الـنـظام ـالي الـعـا اإلخالل بقـواعـد االسـتـقـرار النـقـدي وا
ـتضـرّرة بخـاصة االقـتصـادات النـامية ي برمّـته وحمـاية مصـالح الدول ا االقـتصـادي العـا
نـظمات تـلقي وإن كـان العبء األكـبر في هـذا الشـأن يقع عـلى تلـك ا الـتي تلـعب دور ا
فإن هـذا ال يعـفي الدول الـنامـية من مـسؤولـية متـابعـة القـضيـة عن كثب وتـبنّي الـوسائل

ـكن أن الـتي تـمـكّـنـهـا من جتـنّب اخلـسـائر الـتي 
مارسات. تلحق باقتصاداتها جرّاء هذه ا

 zâfôàfE’G{ ≈∏Y Iô°ûædG ™bƒe
( www.ecssr.ac.ae)

zá«é«JGôà°S’G çƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d äGQÉeE’G õcôe{ `d »fhôàµd’G ™bƒŸG øª°V

ــديـر العــام ا
…ójƒ°ùdG ó`æ°S ∫É`ªL .O

شرف على التحرير ا
»∏Y ∫BG ¬∏dGóÑY óªëe

»ª∏©dG QÉ°ûà°ùŸG

»ëàa ¢ù«fCG ìhó‡ .O

ô``jôëàdG ¢ù`«FQ
»`eƒ«H »eÉ``°S

ôjôëàdG ¢ù«FQ ÖFÉf
ô°UÉf ¬JÉë°T

ô`jô`ëàdG á``Ä«`g

جنــــــدي مــــدبــــــولي

د. أشـرف الــعـيـسـوي

عـــــــــــــــــلــي صـــــــــــــــــالـح
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األربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٩)

تتمركز حول سعر صرف «اليوان»تتمركز حول سعر صرف «اليوان»
Ú°üdG ≈∏Y •ƒ¨°†dG ∞ãµJ IóëàŸG äÉj’ƒdG

كــتب بـوب دافـز مـن واشـنـطن مــقـاالً نــشـرته صـحــيـفـة «وول«وول
ـتـحـدة سـوف حتاول أن سـتـريت جـورنال»سـتـريت جـورنال» قـال فـيه إن الـواليـات ا
تكثف الـضغوط على الـص حول سيـاستها لـسعر الصـرف بعدما
فـشل اجـتمـاع نـهـاية األسـبـوع لـ «صـندوق الـنـقـد الدولي» في أن
يسـفـر عن اتـفاق عـلى حتـركـات العـمالت الـدولـية. وقـال مـسؤول
أمريـكي إن إدارة أوبامـا كانت مسـرورة ألنهـا استـطاعت أن تضع
ـنـاقـشـات فـي االجـتـماع سـيـاسـات الـعـمـلـة الـصـيـنـيـة في بـؤرة ا
الـسـنـوي لـ «صـنـدوق الـنـقـد الـدولي» وشـعـرت بـأن بـكـ كـانت
تسـتجـيب للـجهود األمـريكـية لـرفع قيـمة «اليـوان» بوتـيرة أسرع
ـســؤول نـادى بــضـرورة ـاضي. لــكن هــذا ا عـلى مــدار الــشـهــر ا
ـنع الـصـ من الـردة إلى الـوراء. ويـذكـر اسـتـمـرار هـذا الـضـغـط 
ـتحدة والدول األوروبـية وعدداً من األسواق الـكاتب أن الواليات ا
الـنـاشـئـة تـشـتـكي أن الـصـ تـتـعـمـد تـخـفـيض قـيـمـة عـمـلـتـها
«اليـوان» بـقـصـد مـساعـدة مـصـدّريـهـا. وفي وجه ذلك اتـخذت
اليـابان وكوريا اجلـنوبية والـبرازيل ودول أخرى إجراءات لـتخفيض
قـيـمـة عـمالتـهـا كـذلك مـا أدى إلى مـخـاوف حـول نـشـوب حرب
تحدة سـتركز انتباهها على جتارية. ويقول الـكاتبان إن الواليات ا
قمة زعماء «مجموعة العشرين» من الدول الصناعية والنامية في
ـقبل. وتـراهن إدارة أوبـامـا عـلى أن الـص سـيـئول في نـوفـمـبـر ا
ـزيد من رفـع قيـمة عـمـلتـهـا قبل ذلك سـتـتخـذ خـطوات إضـافيـة 
احل كطـريقة إلبـعاد سيـاسات سعـر الصرف عن أن تـهيمن على
االجـتمـاع ويحـاول مفـاوضون من كـوريا اجلـنوبـية جـاهدين إقـناع
بك بأن تفعل ذلك. ويذكر الـكاتب أن بك قبل وقت قصير من
ـاضية فـي تورنتـو في كنـدا وافقت «قمـة مجـموعـة العـشرين» ا
على أن تظهر «مرونة» في سياستها لسعر الصرف لتنهي عام

ُحكَم ب «اليوان» والدوالر. من الربط ا

™°Sƒe ±ÓàFG π«µ°ûàd »µdÉŸG ≈∏Y »µjôeCG §¨°V

أعـدّ كل من تـوم شـانـكـر وسـتـيـفن لي
«نيـويورك«نيـويورك مـايـرز تـقريـراً نـشرتـه صحـيـفة 
ـتــحـدة ـز» حتت عــنــوان «الـواليــات ا ـز»تــا تــا
تـضـغط عـلـى الـقـادة الـعــراقـيـ من أجل
تــوســيع الــتـحــالف» قــاال فــيه إنه وسط

ــتـحــوّل في الـعــراق بـعــد أشـهـر مـن الـشـلل ــوقف الـســيـاسي ا ا
السـياسـي كثـفت إدارة أوبـاما ضـغـوطهـا عـلى القـادة الـعراقـي
لـتـشـكـيل حـكومـة ائـتالفـيـة واسـعـة بـينـمـا حتـاول تـهـمـيش أحد
عادية لها ومنعه من أن يكون له نفوذ واسع. األحزاب السياسية ا
- أن اإلدارة األمريـكية سعت ويوضح الـتقريـر -نقالً عن مسـؤول
ـالـكي لن يـقـدم إلى تـأكـيـد أن رئـيس مـجــلس الـوزراء نـوري ا
ألتباع رجل الدين الـشيعي مقتدى الصدر أي مناصب مهمة في
قـوات األمن مـقابل دعـمـهم تـرشيـحه لـرئاسـة مجـلس الـوزراء مدة
ثانـية. اجلـدير بـالذكـر أن أتبـاع الصـدر قاتـلوا الـقوات األمـريكـية
والعـراقيـة سنـوات وبرغم مـشاركـتهم في العـملـية الـسيـاسية فال
يـزالون يعارضون بـقاء الدور األمريكي في الـعراق. وكانت موافقة
الكي -بعد أسـابيع من معارضتهم الـتيار الصدري على تـرشيح ا
الـسابقة لذلك- قـد أثارت مخاوف واشنطـن ودفعتها إلى اإلسراع
ـالكي بـضم الفـصائل الـعراقـية الـرئيـسيـة األخرى في إلى إقـناع ا
حــكـومـته اجلـديـدة. من جـهـته أوضح جـيـمس جـيـفـري الـسـفـيـر
شـكلة الـتي نراها هنـا ويراها آخرون األمريـكي في العراق أن «ا
هي أنه ال تـوجد صورة واضحة لـلتيار الصـدري وإذا ما كان حركة
سياسـية أم مـيلـيشيـات مسـلحـة تنـفذ رؤيتـها الـسيـاسيـة بوسائل
ـقراطية». ويـشير الـتقرير عنـيفة. وهذا مـا ال حتتمـله العملـية الد
ـسـؤولـ األمـريـكـيـ ضـاقوا ذرعـاً بـاألزمـة الـسـيـاسـية إلى أن ا
الـعراقـية الـتي تسـببت في تـأجيل اخـتيـار رئيس مـجلس الوزراء

وتشكيل احلكومة اجلديدة.

ø£æ°TGh
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األحد ١٧ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٥١)

»eƒµë d̀G ºYódG ¢†ØN øe Qòëj »fGôjEG øjO πLQ
ـسـتـوى حـذر رجل دين إيـرانـي رفـيع ا
حكومـة الرئيس محـمود أحمدي جناد أول
من أمس مـن أن خـطــتــهــا خلـفـض الـدعم
ـواد أســاســيــة مـثل احلــكــومي الــكـبــيــر 
ــقـبـلــة قـد تــثـيـر األغــذيـة في األســابـيع ا
وجه مشاعر سخط شعبي. وكان االنتقاد ا
إلى اخلـطـة االقـتـصـاديـة لـلـرئـيس أحـمـدي
جناد أحدث عالمة على االنـقسامات بشأن
ـتشددة الـسياسـة داخل النـخبـة احملافـظة ا
التي حتكم اجلمهورية اإلسالمية وهو يبرز
ـــصـــاعب ـــتـــزايـــدة بـــشـــأن ا اخملـــاوف ا
. االقــتـصـاديـة الـتي تـنــتـظـر الـبالد أيـضـاً
وشـهد بـعض اإليرانـي فواتـير اسـتهالكهم
اضي الكهرباء تزداد عشرة أمثال الشهر ا
وهـو أول مؤشـر إلى أن تـخـفيـضـات الدعم
بدأ نـفـاذها. وتـصـطف طـوابيـر طـويـلة من
السـيارات أمـام محطـات الوقـود إذ يتوقع
أصحـاب الـسـيارات ارتـفـاع سعـر الـبـنزين
. وقال أحمد جـنتي في خطبة ارتفاعـاً حاداً
اضي: إن النـاس لديها صالة يوم اجلمـعة ا
مـن األسبـاب مـا يدعـوهـا إلى القـلق بـشأن
االقتـصـاد. وقال جـنـتي لـلمـصـلـ «يجب
على احلـكومـة أال تفعل شـيئـاً يثـير سخط
األمـة. وتـوجِـد من األسـبـاب مـا يـدعو إلى
االعـتـقاد أنـنا سـنشـهد ارتـفاع األسـعار».
ويصف أحـمدي جناد اخلطـوات الرامية إلى
إزالة الدعم احلـكومي البـالغة قـيمته ١٠٠
مـلـيار دوالر سـنويـاً في نهـاية األمـر بأنـها
«أكــبــر خـطــة اقــتــصـاديــة في الــســنـوات
ـاضــيــة». ويــقــول إن تــقـد اخلــمــســ ا
مـدفـوعـات نـقـديــة جـديـدة إلى اإليـرانـيـ

الفقـراء سيخفّف من وطأة ارتفاع األسعار.
ـياه وقـال جنـتي «قـيل لي مراراً أن سـعر ا
والـكــهـربـاء قــد ارتـفع». ويـتــرأس جـنـتي
«مـجـلس حـمـايـة الـدسـتـور». وأضاف أنه

كتب إلى احلكومة للتعبير عن مخاوفه.

»fGôjE’G z¿ÉéjOGRBG π≤M{ ´hô°ûe øe Öë°ùæJ á«fÉHÉ«dG z¢ùµ«ÑfEG{
قالت شركـة «إنبيكس» أكبـر شركة يابانـية للتنقـيب عن النفط أول من أمس إنها
انسحـبت من مشروع «حقل آزاديـجان» النفـطي في إيران. وكان الـقرار متوقـعاً نظراً إلى
تحدة عـلى طهران بـسبب برنـامجهـا النووي. وذكرت العـقوبات الـتي تفرضـها الواليـات ا

«إنبيكس» في بيان أن اخلطوة سيكون لها تأثير محدود في إيراداتها.

á«∏NGódG É¡JÓµ°ûŸ AGóa ¢ûÑc z¿Gƒ«dG{ π©Œ ’CÉH ÉµjôeCG ÖdÉ£J Ú°üdG
قـال مـتـحـدث باسـم وزارة التـجـاريـة الـصـيـنـيـة أول من أمس إنه يـنـبـغي لـلـواليات
ـشـكالتهـا الداخـلـية. مـتحـدثـاً قبل سـاعات من ـتـحدة أال جتـعل «اليـوان» كـبش فداء  ا
ـتحدة قراراً بشأن هل تـصف رسمياً الصـ بأنها تتالعب بـالعملة قال مـواجهة الواليات ا
ـنـصف انـتـقـاد سـعـر صــرف «الـيـوان» بـاإلشـارة إلى الـفـائض يـاو جـيـان: إنه من غـيــر ا
: إن الـصـ دولة ـتـحـدث الـصيـني قـائالً لـلـصـحفـيـ التـجـاري لـلـصـ فقط. وأضـاف ا
سؤولـية وستـمضي قُـدماً في إصالح العـملـة على أساس ظـروفها احملـلية. ومن تتصـرف 
ـركـزي الـصـيـني»: إن الـص نـاحـيـة أخـرى قـال تـشـو شـيـاو تـشـوان مـحـافظ «الـبـنك ا

ستسمح لـ «اليوان» بالتحرك في إطار نطاقات التداول احلالية.

≈dhC’G Iôª∏d ¥Gô©dG »a kGQÉªãà°SG øª°†J z»dhódG ∂æÑdG{ `d IóMh
اضي إنه سيضمن استثماراً في العراق للمرة األولى قال «البنك الدولي» اخلميس ا
في عالمة على أن مستثمرين صغاراً من القطاع اخلاص يرون فرصاً في بلد ال يزال مرتفع
اخملاطر أمـام االستثـمارات الكـبيرة. وقالـت «الوكالة الـدولية لـضمان االسـتثمار» ذراع
«الـبنك الـدولي» لـلتـأم من اخملـاطـر السـياسـية: إن الـضـمان الـذي تبـلغ قـيمـته خمـسة
مالي دوالر سـيـغطي اسـتثـمـاراً لشـركة تـركـية في مـصـنع ينـتج مواد خـام تـستـخدم في
صنـاعة الزجـاجات البالسـتيكـية. وقالت الوكـالة إن الضـمان يؤمن االسـتثمـار من مخاطر
شروع في منطقة صناعية تبعد دنية وتقلبات العمـلة. ويقع ا صادرة واحلرب والقالقل ا ا
نـحـو ١٧ كـيـلـو مــتـراً جـنـوب شـرق وسط بـغــداد. وأنـشـئت «الـوكـالــة الـدولـيـة لـضـمـان
بـاشرة في الدول االستـثمـار» في عام ١٩٨٨ وتـسهم في زيـادة االستـثمـارات األجنـبيـة ا

النامية من خالل ضمان استثمارات عبر التأم من اخملاطر السياسية.

»fÉŸC’G OÉ°üàb’G ƒ‰ á∏°UGƒÃ äÉ©bƒJ
عدل انـيا إن االقتصاد الـوطني سيواصل انـتعاشه  قـالت مراكز اقتصـادية رائدة في أ
ـو ٣٫٥% هذا العـام و٢٫٠% في عام ٢٠١١ بينـما ستشـهد سوق الـوظائف مزيداً من
الـتحـسن. وفي تـوقـعـاتهـا نـصف الـسـنويـة الـتي تـطـلبـهـا احلـكـومة قـالت مـراكـز الـبحث
اضي إنهـا تتوقع انخفاض عدد العاطل إلى ما دون االقتصادي الرائدة يوم اخلميس ا
ثالثــة ماليــ شــخص فـي عــام ٢٠١١ لــلـمــرة األولـى مــنـذ عــام ١٩٩٢. ورحّـب وزيـر
ـتفائـلة وقـال إن قوة قـطاع الـصادرات هي ـاني رايـنر برودرلـيه بـالنـظرة ا االقتـصاد األ
ـشكالت احملرك النـتعـاش أكبـر اقتـصاد فـي أوروبا. بـيد أن تـقريـر اخلبـراء حذر من أن ا

 . ية» لم يتم التغلب عليها بعد أيضاً الية العا الهيكلية التي كشفت عنها «األزمة ا

ájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàe

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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اإلثن ٢٥ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٥٧)

kÉ«aÉ°VEG kGPƒØf Ö°ùµJ áÄ°TÉædG äGOÉ°üàb’G
zó≤ædG ¥hóæ°U{ »a

سـتحـصل االقتصـادات النـاشئة سـريعة
النـمو علـى نفوذ أكـبر في «صـندوق الـنقد
وجب اتـفـاق تـاريـخي أبرم أول الـدولي» 
من أمـس ويبـرز حتـوّالً في مـوازين الـقوى
ـيــة بـعـيــداً عن الـدول الــصـنــاعـيـة. الـعــا
ـوجب االتـفاق سـيـجرى حتـويل أكـثر من و
٦% مـن حـصص الـتـصويـت في الـصـندوق
إلى دول نامية ذات اقتصادات نشطة مثل
الص الـتي ستصـبح ثالث أكبـر عضو في
ؤلف الـصنـدوق الـذي مقـرّه في واشنـطن وا
. وبحسب بيان صدر عقب من ١٨٧ عضواً
اجتماع لوزراء مالية «مجموعة العشرين»
ستـتـنـازل أوروبـا عن اثنـ من ثـمـانـية أو
تـسـعـة مـقـاعـد تـسيـطـر عـلـيـهـا دائـماً في
اجمللس الـتـنفـيذي لـلـصنـدوق الذي سـيظل
. وفي إطـار حـزمـة مـكـوّنـاً من ٢٤ عـضـواً
واسعة النطاق اتفقت «مجموعة العشرين»
أيضاً عـلى مضاعفة حـصص صندوق النقد
الـتي حتــدّد حـجـم مـســاهـمــة كل دولـة في
الصنـدوق وحجم ما تستطيع اقتراضه منه.
ويـبلغ إجـمـالي احلـصص حـاليـاً نـحو ٣٤٠
مـلــيــار دوالر. وطـالب خــبــراء الـصــنـدوق
ـضاعـفـة احلـصص لـوضـع الصـنـدوق «في
مــركـز قـوي يـسـمح لـه بـاسـتـبـاق األزمـات
احملــتـمـلــة أو الـتـأقــلم مـعــهـا في األعـوام
قـبلة». وقـالت «مجـموعة الـعشرين» إن ا
اإلصـالحـات ســتـجــعل الـصــنـدوق «أكــثـر
كـفــاءة وصـدقـيـة». وتـنـطـوي اإلصالحـات
ي عـلى تعـديل لـلـنـظـام االقـتـصـادي الـعا
الـذي نــشــأ عــنـدمــا أقــيم الــصــنـدوق في
ية الثانـية وهو ما دفع أعـقاب احلرب العـا
دير الـعام للصـندوق دوميـنيك ستراوس ا
كان إلى وصف االتفاق بالتاريخي. وأبلغ
الصحفي «هذا أكبر إصالح على اإلطالق

ؤسسة». في إدارة ا

ô£î∏d OÉ°üàb’G ¢Vqô©J É«fÉ£jôH ¿CG øe Qòëj OÉ°üàb’G »a zπHƒf{ õFÉë`dG
ـنحدر من أصل قبرصي الفائز بـ «جائزة نقل عن كريستوفـر بيساريدس البريطاني ا
ـالية الـبريـطاني جورج نوبل في االقـتصـاد» للعـام احلالي قـوله أول من أمس إن وزير ا
أوزبورن يـخاطـر من دون داعٍ باالنـتعـاش االقتـصـادي من خالل تخـفيـضاته الـكبـيرة في
اإلنـفاق. وقـال بيسـاريدس إن أوزبـورن ضخّم خطـر حدوث أزمـة ديون على غـرار ما حدث

في اليونان قبل تطبيق أكبر تخفيضات منذ جيل في مراجعة شاملة لإلنفاق.

CÉ£N ádƒ«°ùdG IOÉjõd á«µjôeCG á°SÉ«°S :انيا انيا:أ أ
اني راينر برودرله أول من أمس مـا وصفها بأنها سـياسة أمريكية انتقد وزير االقتـصاد األ
توقع عـلى نطاق لـزيادة السـيولة قـائًال إنهـا تتالعب تالعبـًا غيـر مباشـر بأسعـار الصـرف. ومن ا
ـركـزي األمـريكي») جـولـة جـديدة من واسـع أن يبـدأ «مـجـلس االحتـيـاطي االحتـادي» («البـنك ا
مشـتريات األصول لـدعم االقتصاد. وقـال برودرله الذي يحـضر اجتمـاعًا ـل «مجمـوعة العشرين»
ـريض إن أسعـار الـصرف األجـنـبي ينـبغي أن ـاني ا الـية األ في كـوريا اجلـنـوبيـة نـيابـة عن وزيـر ا
حتّددهـا األسواق. وقال إنه مـندهش لـنتـائج اجتـماع «مجـموعـة العـشرين» الـتي فاقت تـوقعاته.
ـركزي ـاني» عضـو «مـجـلس مـحافـظي الـبـنك ا ـركـزي األ وقال أكـسل فـيـبـر رئيس «الـبـنك ا
شّرع راحل النهائيـة من إصالح تنظيمي للبنوك وإن على ا سؤول يباشرون ا األوروبي» إن ا
هّمة إقرار القواعد اجلديدة قريبًا. وقال فيبر إنه ما زالت هناك حاجة إلى حلول للتعامل مع البنوك ا

رتب. لسالمة النظام ككل مضيفًا أن هذا ينبغي أن يشمل إلية لإلعسار ا

á∏ª©dG áª«b ¢†ØN ÖæéàH ó©J zøjô°û©dG áYƒªée{
وعــدت الـدول األكـثـر تـقـدّمـاً واالقــتـصـادات الـصـاعـدة في الـعــالم بـتـجـنّب إضـعـاف
ي. عـمالتـها بـهـدف احلـدّ من تـوترات الـعـمـلـة التي تـهـدّد االنـتـعاش االقـتـصـادي الـعا
واتفقت «مجموعـة العشرين» أيضاً على منح الدول النـامية رأياً أكبر في «صندوق النقد
ـقتـرحات إلصالح إدارة «صـندوق الدولي» ضـمن مـا وصفـته بأنه مـجمـوعة طـموح من ا
ي في بيان النقد الدولي». وقالت اجملموعة التي تشكّل نحو ٨٥% من االقتصاد العا
زيد من أنظـمة معـدّالت صرف أكثر تـركيزاً على الـسوق» وإنها إنـها «ستـتحرّك باجتـاه ا

«ستمتنع عن خفض قيمة العمالت بشكل تنافسي».

2011 ƒ«dƒj ≈àM »°ShôdG íª≤dG ôjó°üJ ó«ªŒ ójóªJ ø∏©j ÚJƒH
ـير بوتـ عن تمـديد حـظر تصـدير الـقمح الروسي أعلن رئـيس احلكـومة الروسـية فالد
الـذي فـرض نتـيـجة اجلـفـاف غـير الـطـبيـعي صـيف هـذا العـام. وقـال بـوت خالل اجـتـماع
ـناقـشة الـقطـاع الزراعي في روسيـا: «لقـد وقعت قـرارا حكـوميا بـتمـديد جتـميد خصص 
تصـديـر احلبـوب حتى األول من يـوليـو ٢٠١١». وأشار رئـيس احلـكومـة الروسـية إلى أنه
رغم اجلفاف فإن روسيـا حصدت هذا العـام نحو ٦٠ مليـون طن من احلبوب». وأكد بوت
ّ جـمعه هـذا العـام يسـدّ بالـتمـام والكـمال احـتياجـات البالد أن مـحصـول احلبـوب الذي 
لكن يجب التوقف حـالياً عن تصدير احلبوب إلى اخلارج. وكانت احلكومة الروسية فرضت
حـظراً عـلى تصـديـر القـمح الروسي حـتى ١٥ ديـسمـبر من الـعـام اجلاري. وروسـيا هي من

صدّرة للحبوب كالقمح والشعير. أكبر الدول ا

ájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàe

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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اخلميس ٢٨ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦٠)

 IóëàŸG äÉj’ƒdGh É«°ShQh É°ùfôa IOÉb
áë∏°SCG äÉ≤Ø°üd óæ¡dG ¿hQhõj

تستعد الهند التي بدأت
بـرنـامــجـاً ضـخـمــاً لـتـحـديث
جـيشـهـا السـتقـبـال الـرؤساء
األمــــريـــــكي والــــفـــــرنــــسي
والــروسي عــلى الــتــوالي في

زيارات قـد تفـضي بحـسب اخلبـراء إلى توقـيع سلـسلـة اتفـاقات
تـوقعة هي بـقيمـة عشرات مـليارات الـدوالرات. وأهم الصفـقات ا
ـتمثلة في تـوقيع عقد إنتـاج مشترك لثالثـ طائرة مطاردة تلك ا
«شـبح» بقيـمة تقـدر بثالث مـليار دوالر وذلك خـالل زيارة يقوم
تري مـيدفيديف للهنـد في نهاية ديسمبر بهـا الرئيس الروسي د
قبل. وسـتلي زيارته زيارة الرئـيس األمريكي باراك أوباما في ا
قبل وزيـارة الرئـيس الفرنـسي نيكـوال ساركوزي بداية نـوفمبـر ا
ــقـبل الـلــذين سـيــعـمالن عـلـى الـدفـاع عن في بـدايــة ديـسـمــبـر ا
عروضهما للفوز بعقـود مجزية في مجال الدفاع. وتأمل الشركات
األمـريكـية الفـوز بعـقود بـقيمـة تتـراوح ب ١٠ و١٢ مـليار دوالر
بيـنهـا خاصـة عقـد بيع عـشر طـائـرات «بويـنج» للـنقل الـعسـكري
بقيمة ٨٫٥ مـليار دوالر تقريباً. أما فرنسا فإنها تريد الدفاع عن
بيع طـائرة «رافال» (شـركة داسـو) ضمن طلـب عروض بقـيمة ١٢
ـقبـل. وتأمل مـلـيـار دوالر مع تـسـلـيم ١٢٦ طـائرة مـقـاتـلـة الـعـام ا
فرنسا الفـوز بعقد بقيمة ١٫٢ مليار دوالر لتحديث طائرة «ميراج-
٢٠٠٠» التي كانت باعتها للهند قبل عقدين. وأصبحت الهند بلدًا
ـتزايـد إزاء القوة الـعسـكرية نشطـًا في سوق الـتسـلح بسبـب القلق ا

نافس التقليدي للهند وتنامي نطاق تأثيرها. للص ا

∫ÉªYCG ∫hóL ≈∏Y É¡à∏ªYh Ú°üdG äÉMƒªW
…ƒfÉg »a ájƒ«°SB’G áª≤dG

يـتوقع أن تهـيمن طـموحـات الصـ وسيـاستـها الـنقـدية حيث
تـتهم بـاإلبقـاء على عمـلتـها متـدنيـة بشكـل مصطـنع على الـقمة
اآلسيـوية التي تـفتتح في هـانوي اليـوم اخلميس وتراقـبها بـاهتمام
ـياه واشـنـطن ومـوسـكـو. وتـثـيـر الـنـزاعـات حـول الـسـيادة عـلـى ا
ـتشدد منذ أشهر عدة القلق نطقة وخطاب بك ا اإلقليميـة في ا
. وجتد دول ـنـطـقـة ذات الـتـوازن اجلـغـرافي الـسيـاسـي الهـشّ في ا
«رابطـة بـلـدان جـنـوب شـرق آسيـا» (آسـيـان) نـفـسـها فـي موضع
زعج في الوقت الذي ينازع ترقب إزاء خطاب متشدد من جارهم ا

فيه عدد منها الـص السيطرة
عــلـى أرخــبــيـــلي بــاراســـلــيــز
وسـبــراتـلــيـز في بــحـر الــصـ
اجلنوبي. وقـال رالف كوسا من
«مــركــز الــدراســات الــدولــيـة

واالسـتــراتـيـجــيـة» في واشـنــطن إن «درجـة الـتــوجس عـالـيـة ألن
ا ستكون عليه الص الكثيرين يـعتقدون أنهم يشهدون سينـاريو 
عندمـا تصبح أقوى». وتنـظم في العاصمـة الفيتنـامية اليوم وغداً
قـبل لتشمل شرق آسيا مع قمة «آسيـان» قبل أن تتوسع السبت ا
نطقة نتدى الـذي يجمع منذ عـام ٢٠٠٥ دول ا تنامي طمـوحات ا
الـعــشـر إضـافـة إلى الــصـ والـيـابــان وكـوريـا اجلـنـوبــيـة والـهـنـد
وأستـراليـا ونيوزيـلنـدا. وال يزال اجـتماع رئـيس الوزراء الـصيني
وين جيباو ونظيره الياباني نـاوتو كان معلقاً بعيد أسوأ أزمة
دبلـوماسـية ب الـبلديـن منذ سـنوات بسـبب نزاع حـدودي آخر هذه

رة في بحر الص الشرقي. ا

…ƒfÉg »¡dOƒ«f

 ô°ûY ¢SOÉ°ùdG …ƒæ°ùdG ábÉ£dG ôªJDƒe
(2010 ôÑªaƒf 10-8)  záÄ°TÉ`ædG äÉ``jóëàdG :§ØædG ô``°üY{

الــرعـاة
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األربعاء ٦ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٤)

Ú°üdG π©Œ zó≤ædG ¥hóæ°U{ »a äÉMôà≤e
kGPƒØf AÉ°†YC’G iƒbCG ådÉK

ـنـتـظـر أن تـتـخـّطى الـصـ الـقوى من ا
ـانـيـا وفـرنـسـا وبـريـطـانـيا) الـصـنـاعـيـة (أ
لـتــصــبح ثــاني أقــوى األعـضــاء نــفـوذًا أو
ثالثـهم في «صنـدوق النـقد الدولي» وذلك
ـوجب خـطط ُتـنـاَقش لـتـعـزيـز وضـع الـقوى
الـصـاعـدة. وأشـارت وثيـقـة لـ «الـصـندوق»
حصـلت عـليـهـا «رويتـرز» إلى أن الـتغـيـير
الــذي تـدرسه الـدول أعـضــاء الـصـنـدوق من
ـــنـح عـــدداً من االقــــتـــصـــادات شــــأنه أن 
الـصـاعدة بـيـنـها الـبـرازيل وروسـيا والـهـند
وكوريـا اجلـنوبـية وتـركـيا مـزيدًا من حـقوق
الــتـصــويت في «الــصــنــدوق». وأصــبـحت
الـدول الصـاعـدة مـثل الـصـ مـحـركـًا قـويًا
ـي في وقت تـــكــافـح فــيه لــلـــنــمـــو الـــعــا
االقتصادات الـصناعية للـخروج من التباطؤ
ي. وزيادة حقوق التصويت االقتصادي العا
كن أن تمـنح دوًال مثل الـص كلـمة أقوى
في قــرارات اإلقـــراض ونــفـــوذًا أكــبــر في
ـية. ويزيد مقترح السياسـة االقتصادية العا
«الصنـدوق» حقوق الـتصويت لالقـتصادات
الصاعـدة في إطار خطـة من شأنهـا أن تعّزز
مـوارده إلى تـريـلـيـون دوالر أو أكـثـر. كـمـا
يـخفض ذلك نفـوذ الدول األوروبيـة الكبرى

وكذلك الدول األصغر مثل هولندا وبلجيكا.
وفي ثالثة من أربعة تصـورات قّدمها خبراء
في «الــــصـــنــــدوق» إلى مـــجــــلس إدارته
ـرتـبة اضـي تقـفـز الـصـ إلى ا األسـبـوع ا
تـحدة والـيابان من الثـالثـة وراء الواليـات ا
ـقــتــرحـات الــسـادســة حــالـيــًا. وفي أحــد ا
رتـبة تـتخـّطى الـص الـيابـان وتـقفـز إلى ا
الـثانية. وتـشمل التصـورات الدول العشرين
الـكبـرى في الصنـدوق. وستـصعد الـهند من
رتبة احلادية عشرة إلى التاسعة والبرازيل ا
من الرابعة عشرة إلى احلادية عشرة وتركيا

من الثالث تقريبًا إلى العشرين.

ÉjQƒ°ùd É«côJ ¢Vhôb hQƒj ¿ƒ«∏e (180)
الـية الـسوري إن تـركيـا تعـهدت بـتقـد قروض لـسوريا قـال محـمد احلـس وزيـر ا
قيـمتـهـا ١٨٠ ملـيـون يورو (٢٤٧ مـلـيون دوالر) السـتخـدامـها في مـشـروعات لـلـبنـية
. وتأتي هذه التحتية وذلك في خـتام اجتماعات عـلى مستوى عالٍ ب الـدولت اجلارت
القـروض في إطار التزامـات دولية أوسع نـطاقاً جتاه سـوريا منذ أن أعـلنت حكومـتها هذا
قبلة العام أنها حتتاج إلى استثمارات بنحو ٨٥ مليار دوالر على مدى السنوات اخلمس ا
لتـطوير البالد التي يسكـنها ٢٠ مليون مواطن. وقال احلـس لـ «رويترز» في مقابلة أول
من أمس « االتفاق على خط ائتـماني تستطيع من خالله احلكومة السورية أن تستخدم
شروعات في سوريا. في ضوء ال خصّصته احلـكومة التركية إلقـراض بعض ا مبـلغاً من ا
مـشروعات الـبنية الـتحتيـة التي ستـحدَّد سيتم الـسحب «من خط االئتـمان»). ولم يحدد
شروعـات لكن احلكومة قالت إنها حتـتاج إلى تسعة مليارات دوالر على األقل احلس ا
تزايد بنسبة ٦% سنوياً. فردها وتلبية احتياجات الطلب ا حلل مشكلة نقص الكهرباء 

zäÉ«ë°†J{ Öq∏£à«°S á«fGõ«ŸG õé©H zójó¡àdG{ :«ركزي األمريكي ركزي األمريكي»:رئيس «البنك ا رئيس «البنك ا
ـيزانية ركـزي األمريكي» بن بـرنانكي أمس أن الـعجز في ا أعلن رئيس «الـبنك ا
األمريكية «هو تهديد حقيقي ومتصاعد األمر الذي سيتطلب تضحيات واتخاذ قرارات
». وقال إن «التهـديد بوجود عـجز في اقتـصادنا هو حـقيقي ومتـصاعد األمر صـعبة جـداً
ـيزانية خـطّة تتمـتع بصدقية سـؤولون عن سياسة ا الـذي سيكون سـبباً كافـياً كي يضع ا
تـوسط». وأضـاف برنـانـكي أن الدولـة الـفيـدرالـية ـدى ا من أجل تـقلـيص الـعجـز عـلى ا
دى ـيـزانيـة بـسـبب األزمـة االقتـصـاديـة وعـلى ا األمـريـكيـة تـواجه تـصـاعداً في عـجـز ا
رض تـعلق بـضمـان ا الـطويـل بسـبب هرم الـسكـان الذي يـعرّض لـلخـطر الـنظـام العـام ا

وبضـمـان التـقاعـد. وأوضح في كـلمـة ألـقاهـا في بـروفيـدانس (رود آيالنـد شمـال شرق)
«ليس هـنـاك أدنى شك حول هـذه الـنقـطـة: مواجـهة هـذه الـتحـديـات ستـتطـلّب من الـقادة

السياسي والشعب اتخاذ قرارات صعبة جداً وأن يقبلوا تقد تضحيات».

õé©dG ¢ü«∏≤àd º«∏©àdG πjƒªJ ¢†ØN ¢†aôj ÉeÉHhCG
قـال الـرئـيس األمريـكي بـاراك أوبـاما إنه لـيس هـنـاك أي منـطق في خـفض اإلنـفاق
ـوازنة. عـلى الـتعـليم حـتى مع اجلهـود األمـريكـية اجلـادة في خفض الـعـجز الـضخم في ا
وجاءت تـعليقات أوباما خالل اجتـماع للمجلس االستشـاري إلنعاش االقتصاد حيث قال
ـعدل ٢٠% مـن أجل تقـليص إن اجلـمهـوريـ يخـطّـطون لـتقـلـيص اإلنفـاق عـلى التـعـليم 
العـجز الـعام. وقـال أوبامـا إن تقـليص اإلنـفاق في قـطاع الـتعـليم غيـر منـطقي في وقت
يواجه فـيه االقتصاد األمريكي مصـاعب في مواجهة منافسـة دولية. ويواجه حزب الرئيس
ـقراطـي) حتديـاً قـوياً من اجلـمـهوريـ في االنـتخـابـات النـصـفيـة لـلكـوجنرس (احلـزب الد
ـقـراطي» خـسائـر في حـصته من قـبل. ويـتـوقع مراقـبـون أن يسـجل «احلـزب الد الشـهـر ا
» في االنـتخابات الـنصفيـة. وكان أوباما قد صلحة «اجلـمهوري قـاعد في الكوجنـرس  ا
قـراطي» سيواجه ما وصـفه بأنه «تصويت عقـابي» في انتخابات حذّر من أن «احلزب الد
توقع الكـوجنرس إذا حتولـت إلى استفـتاء على أداء االقـتصاد األمـريكي. يذكـر أنه من ا

وازنة األمريكية إلى ١٫٥ تريليون دوالر هذا العام. أن يصل عجز ا
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اإلثن ٢٥ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٥٧)

kÉ«aÉ°VEG kGPƒØf Ö°ùµJ áÄ°TÉædG äGOÉ°üàb’G
zó≤ædG ¥hóæ°U{ »a

سـتحـصل االقتصـادات النـاشئة سـريعة
النـمو علـى نفوذ أكـبر في «صـندوق الـنقد
وجب اتـفـاق تـاريـخي أبرم أول الـدولي» 
من أمـس ويبـرز حتـوّالً في مـوازين الـقوى
ـيــة بـعـيــداً عن الـدول الــصـنــاعـيـة. الـعــا
ـوجب االتـفاق سـيـجرى حتـويل أكـثر من و
٦% مـن حـصص الـتـصويـت في الـصـندوق
إلى دول نامية ذات اقتصادات نشطة مثل
الص الـتي ستصـبح ثالث أكبـر عضو في
ؤلف الـصنـدوق الـذي مقـرّه في واشنـطن وا
. وبحسب بيان صدر عقب من ١٨٧ عضواً
اجتماع لوزراء مالية «مجموعة العشرين»
ستـتـنـازل أوروبـا عن اثنـ من ثـمـانـية أو
تـسـعـة مـقـاعـد تـسيـطـر عـلـيـهـا دائـماً في
اجمللس الـتـنفـيذي لـلـصنـدوق الذي سـيظل
. وفي إطـار حـزمـة مـكـوّنـاً من ٢٤ عـضـواً
واسعة النطاق اتفقت «مجموعة العشرين»
أيضاً عـلى مضاعفة حـصص صندوق النقد
الـتي حتــدّد حـجـم مـســاهـمــة كل دولـة في
الصنـدوق وحجم ما تستطيع اقتراضه منه.
ويـبلغ إجـمـالي احلـصص حـاليـاً نـحو ٣٤٠
مـلــيــار دوالر. وطـالب خــبــراء الـصــنـدوق
ـضاعـفـة احلـصص لـوضـع الصـنـدوق «في
مــركـز قـوي يـسـمح لـه بـاسـتـبـاق األزمـات
احملــتـمـلــة أو الـتـأقــلم مـعــهـا في األعـوام
قـبلة». وقـالت «مجـموعة الـعشرين» إن ا
اإلصـالحـات ســتـجــعل الـصــنـدوق «أكــثـر
كـفــاءة وصـدقـيـة». وتـنـطـوي اإلصالحـات
ي عـلى تعـديل لـلـنـظـام االقـتـصـادي الـعا
الـذي نــشــأ عــنـدمــا أقــيم الــصــنـدوق في
ية الثانـية وهو ما دفع أعـقاب احلرب العـا
دير الـعام للصـندوق دوميـنيك ستراوس ا
كان إلى وصف االتفاق بالتاريخي. وأبلغ
الصحفي «هذا أكبر إصالح على اإلطالق

ؤسسة». في إدارة ا

ô£î∏d OÉ°üàb’G ¢Vqô©J É«fÉ£jôH ¿CG øe Qòëj OÉ°üàb’G »a zπHƒf{ õFÉë`dG
ـنحدر من أصل قبرصي الفائز بـ «جائزة نقل عن كريستوفـر بيساريدس البريطاني ا
ـالية الـبريـطاني جورج نوبل في االقـتصـاد» للعـام احلالي قـوله أول من أمس إن وزير ا
أوزبورن يـخاطـر من دون داعٍ باالنـتعـاش االقتـصـادي من خالل تخـفيـضاته الـكبـيرة في
اإلنـفاق. وقـال بيسـاريدس إن أوزبـورن ضخّم خطـر حدوث أزمـة ديون على غـرار ما حدث

في اليونان قبل تطبيق أكبر تخفيضات منذ جيل في مراجعة شاملة لإلنفاق.

CÉ£N ádƒ«°ùdG IOÉjõd á«µjôeCG á°SÉ«°S :انيا انيا:أ أ
اني راينر برودرله أول من أمس مـا وصفها بأنها سـياسة أمريكية انتقد وزير االقتـصاد األ
توقع عـلى نطاق لـزيادة السـيولة قـائًال إنهـا تتالعب تالعبـًا غيـر مباشـر بأسعـار الصـرف. ومن ا
ـركـزي األمـريكي») جـولـة جـديدة من واسـع أن يبـدأ «مـجـلس االحتـيـاطي االحتـادي» («البـنك ا
مشـتريات األصول لـدعم االقتصاد. وقـال برودرله الذي يحـضر اجتمـاعًا ـل «مجمـوعة العشرين»
ـريض إن أسعـار الـصرف األجـنـبي ينـبغي أن ـاني ا الـية األ في كـوريا اجلـنـوبيـة نـيابـة عن وزيـر ا
حتّددهـا األسواق. وقال إنه مـندهش لـنتـائج اجتـماع «مجـموعـة العـشرين» الـتي فاقت تـوقعاته.
ـركزي ـاني» عضـو «مـجـلس مـحافـظي الـبـنك ا ـركـزي األ وقال أكـسل فـيـبـر رئيس «الـبـنك ا
شّرع راحل النهائيـة من إصالح تنظيمي للبنوك وإن على ا سؤول يباشرون ا األوروبي» إن ا
هّمة إقرار القواعد اجلديدة قريبًا. وقال فيبر إنه ما زالت هناك حاجة إلى حلول للتعامل مع البنوك ا

رتب. لسالمة النظام ككل مضيفًا أن هذا ينبغي أن يشمل إلية لإلعسار ا

á∏ª©dG áª«b ¢†ØN ÖæéàH ó©J zøjô°û©dG áYƒªée{
وعــدت الـدول األكـثـر تـقـدّمـاً واالقــتـصـادات الـصـاعـدة في الـعــالم بـتـجـنّب إضـعـاف
ي. عـمالتـها بـهـدف احلـدّ من تـوترات الـعـمـلـة التي تـهـدّد االنـتـعاش االقـتـصـادي الـعا
واتفقت «مجموعـة العشرين» أيضاً على منح الدول النـامية رأياً أكبر في «صندوق النقد
ـقتـرحات إلصالح إدارة «صـندوق الدولي» ضـمن مـا وصفـته بأنه مـجمـوعة طـموح من ا
ي في بيان النقد الدولي». وقالت اجملموعة التي تشكّل نحو ٨٥% من االقتصاد العا
زيد من أنظـمة معـدّالت صرف أكثر تـركيزاً على الـسوق» وإنها إنـها «ستـتحرّك باجتـاه ا

«ستمتنع عن خفض قيمة العمالت بشكل تنافسي».

2011 ƒ«dƒj ≈àM »°ShôdG íª≤dG ôjó°üJ ó«ªŒ ójóªJ ø∏©j ÚJƒH
ـير بوتـ عن تمـديد حـظر تصـدير الـقمح الروسي أعلن رئـيس احلكـومة الروسـية فالد
الـذي فـرض نتـيـجة اجلـفـاف غـير الـطـبيـعي صـيف هـذا العـام. وقـال بـوت خالل اجـتـماع
ـناقـشة الـقطـاع الزراعي في روسيـا: «لقـد وقعت قـرارا حكـوميا بـتمـديد جتـميد خصص 
تصـديـر احلبـوب حتى األول من يـوليـو ٢٠١١». وأشار رئـيس احلـكومـة الروسـية إلى أنه
رغم اجلفاف فإن روسيـا حصدت هذا العـام نحو ٦٠ مليـون طن من احلبوب». وأكد بوت
ّ جـمعه هـذا العـام يسـدّ بالـتمـام والكـمال احـتياجـات البالد أن مـحصـول احلبـوب الذي 
لكن يجب التوقف حـالياً عن تصدير احلبوب إلى اخلارج. وكانت احلكومة الروسية فرضت
حـظراً عـلى تصـديـر القـمح الروسي حـتى ١٥ ديـسمـبر من الـعـام اجلاري. وروسـيا هي من

صدّرة للحبوب كالقمح والشعير. أكبر الدول ا
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األربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٩)

ؤسستـ الدوليت باهتمام دولي كبير حتظى اجتماعات ا
ـية ولـتأثـيرهـما ـا تمـثالنه من أهـميـة اقتـصاديـة ومالـيـة عا
ــيـة. وفي هـذا اإلطـار يـقـول الـكـبـيـر فـي االقـتـصـادات الـعـا
الدكتـور حمدي عبدالعظيم أستاذ االقتصاد الرئيس األسبق
يـة السادات لـلعلوم اإلداريـة» في مصر في مـقابلة لـ «أكاد
مع صـحيـفة «الـشعب»«الـشعب» الـصيـنـية الـيـوميـة إنه في مـا يتـعلق
ـؤسـسـتـ تـوجـد بـزيـادة «الـكـوتـا» أو حق الـتـصـويت في ا
ـالـية مـطـالب مـلـحّـة من الـدول الـنامـيـة لـتـعـديل احلـصص ا
ــال وكــذلك تــعــديل الــقـوى ــســاهــمــات في رأس ا وحــجم ا
الـتصويـتية مـستبعـداً أن يتمّ السـماح بإعـطاء الدول الـنامية
قوى تـصويـتـية أكـبر. وأرجع عـبدالـعـظيم ذلك إلى أن الـقوى
ـتحـدة األمريـكيـة وأوروبا حـريصة الكـبرى خـاصة الـواليات ا
عـلـى أن تـظل قـواعـد الـلـعـبـة في الـبـنك كـمـا هي وأن تـظل
ي وفـقاً قواعـد اللـعـبة في أيـديهـمـا لتـحريك االقـتـصاد الـعا

نع اإلضرار باقتصادات تلك الدول. لتوجهاتهما و
ولـفت الـنـظـر إلى أنه قــد يـتمّ الـسـمـاح بـتـعـديل احلـصص
ـالـيـة وأن تـتاح الـفـرصـة لـلـدول التـي لديـهـا فـوائض مـالـية ا
بـزيادة مساهـمتها في الـبنك ولكن دون تعـديل أو تغيير في
الـقوى التصويـتية فالـدول الغربية تـدرك تماماً أن ذلك ليس

صاحلها. في مصلحتها وأنه من شأنه اإلضرار 
صري ـاليـة ا وكان الدكـتور يـوسف بطـرس غالي وزير ا
الية في «صندوق النقد الدولي» قد رئيس اللجنة النقدية وا
ـالية ـاضي قبـيل اجتمـاع اللجـنة النـقدية وا صـرّح األربعاء ا
بــالـصـنــدوق في إطـار اجـتــمـاعـات صــنـدوق الـنـقــد والـبـنك
الدولي التي جترى مرت سنـوياً بأن السبيل الوحيد لكسر
اجلـمــود بـشـأن كـيـفـيــة مـنح الـدول الـنـاشــئـة نـفـوذاً أكـبـر في
الـصـنـدوق هـو ضـمـان أن يـخـرج اجلـمـيع وهم يـشـعـرون بـأنـهم

فائزون. وقـال إنه ما لم تشـعر األسواق الـناشئـة بأن لهـا صوتاً
مـسـمـوعـاً داخل الـصـنـدوق فـلن يـكـون الـصـنـدوق فـعـاالً في
ية صعـبة مثل التوتـرات بشأن أسعار وضوعـات عا الـتصدي 
صرف الـعملـة. وتطـالب األسواق النـاشئـة بتمـثيل يـتناسب مع
ـتنامي لكن الـدول األوروبية ال تريد أن نفوذهـا االقتصادي ا
تـفـقـد مقـاعـدهـا في اجملـلس الـتـنـفيـذي لـلـصـنـدوق وال يـريد

األمريكيون التنازل عن «حق النقض».
وأوضح أنه يـجب أن تـتـفق الـدول األعـضـاء فـي الـصـندوق
وعــددهـا ١٨٧ دولـة عـلى مــجـمـوعـة مـن اإلصالحـات تـشـمل
إعـادة توزيع حـصص الـتـمـثـيل في الـصنـدوق وهـو مـا يـحدد
الـقـوة الـتصـويـتـيـة لـكل دولـة كـمـا تـشـمل تـشـكيـل مجـلس

الصندوق الذي تهيمن عليه حالياً الدول األوروبية.
ويرى عبدالعظيم أن اختـيار الدكتور محمود محيي الدين
صري السابق مديراً لـ «البنك الدولي» لن وزير االستـثمار ا
يـكون مـؤثـراً بـالشـكل الـذي يـتوقـعه الـكـثيـرون في مـسـاعدة

الدول النامية في إبراز صوتها في احملافل الدولية.
وعــزا ذلك إلى أن مـحــيي الـدين ســيـكــون مـوظـفــاً دولـيـاً
وسيكون انتماؤه األساسي لـ «البنك الدولي» وسيكون مدافعاً
عن سـياسـاته مـتـحدثـاً بـلسـانه ولـيس بـلسـان الـدول النـامـية
مضيفاً أن كل ما يستطـيع عمله هو عرض وجهات النظر التي
يكون فيها تشـابه أو تطابق ب تلك الدول و«البنك الدولي»
هام ولديه ارسـاً لتلك ا خاصة في مـا يتعلق بالـقروض لكونه 

خبرة فيها.
وأوضح أن مـحيي الدين الـذي عُ مديراً لـلمنـطقة الـعربية
والـشـرق األوسط هو في اإلدارة الـوسـطى لـ «الـبـنك الدولي»
وليس رئيـساً للبنـك أو نائب رئيس البـنك ليملك سـلطة اتخاذ

لك فرصة اإلقناع واإليضاح. ا هو  القرار وإ

iôÑµdG ∫hódG äÉHÉ°ùMh ìÓ°UE’G §£N ÚH z»dhódG ∂æÑdG{h zó≤ædG ¥hóæ°U{

اضي في العاصمـة األمريكية واشنطن اجتماعات اجلمـعية العمومية لـ «صندوق النقد اضي في العاصمـة األمريكية واشنطن اجتماعات اجلمـعية العمومية لـ «صندوق النقدعقدت نهاية األسبوع ا عقدت نهاية األسبوع ا
الــدولي» و«الـبـنك الـدولي» وتـأتي حـرب الــعـمالت وأزمـة الـديـون واحلـرب الـتـجـاريــة عـلى قـمـة عـنـاصـر أجـنـدةالــدولي» و«الـبـنك الـدولي» وتـأتي حـرب الــعـمالت وأزمـة الـديـون واحلـرب الـتـجـاريــة عـلى قـمـة عـنـاصـر أجـنـدة

االجتماعات التي استمرت من الـثامن حتى العاشر من أكتوبر اجلاري.االجتماعات التي استمرت من الـثامن حتى العاشر من أكتوبر اجلاري.
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اخلميس ٧ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٥)

ـكن أن يطـلق مشـروع القـانون الـسابق حـربًا جتـارية جـديدة
. ولكن احلـقيقة كـما تقـول مجلة ـتحدة والـص ب الواليات ا
«ديديـر شر شـبـيـجلجل» (٥ أكـتـوبـر اجلـاري) هي أن الـنـظـام الـنـقدي
ي ككل يشهـد حالة من االنفالت تدفع شـركات االستثمار العا

راهنة على الذهب بسبب تراجع الثقة بالدوالر. اخلاصة إلى ا
وذكرت اجملـلة أن مشـروع قانـون «إصالح العـملة من أجل
جتـارة عادلـة» بـدا سهالً لـلـوهلـة األولى ولـكنه حتـوّل إلى نوع
من احلــرب مـا إن بـدأت مـنــاقـشـته. زافــيـر بـاســيـرا الـنـائب
ـقـراطي عن واليـة كالـيـفـورنيـا عـلّق عـلى ذلك بـقوله إن الـد
ية قضية مصيريّـة مهمة لدرجة أننا ما إن نبدأ «التجارة الـعا
ـعارضـة برغم أن هذه في منـاقشـتها حـتى تنـبري األصوات ا
ـنـاوشـات تـؤدّي إلى فـقدان األمـريـكـيـ وظـائـفهـم». ولكن ا
تيـموثي ميـرفي النائب اجلمـهوري عن والية بـنسلفـانيا كان
ـتحـدة توشك أن أكثـر مبـاشرة عـنـدما صـرّح بأن «الـواليات ا
تفقد مكانتها كقائدة للعالم عندما تتجاوزها الص في العام
شكلة قبل كـأكبر دولة مصـنّعة في العالم». وأضـاف أن «ا ا
هي أن الـص لم تـلـتـزم مـطلـقـاً الـقواعـد األسـاسـية لـلـتـجارة

العادلة». 
قراطية لوالية ونقلت اجمللـة عن ليندا سانشيز النـائبة الد
ـعارضـ يرون أن مـشروع الـقانون كالـيفـورنيـا قولـها إن «ا
كن أن يؤدّي إلى حرب جتارية ولكني أؤكد أننا شار إليه  ا
في حرب جتـاريـة بالـفعل. وفـيـما تـستـخدم الـصـ أسلـحتـها

الثقيلة ما زلنا نتراشق بالطلقات الفارغة».
وقد شـهـدت اجلـلـسـة انـتقـادات قـاسـيـة من جـانب الـنواب
تالعبـ بالعمـلة» في الص الـتي تقوم بدعم الـذين دانوا «ا
منـتجاتـها بـتعـمّدهـا اإلبقاء عـلى قيـمة عـملتـها احملـليـة عند

مستويـات منخفضة. وكانت محصلـة اجللسة هي مطالبة جميع
وافـقة على مشروع الـقانون وحتويـله إلى قانون نافذ الـنواب با
ـنح وزارة الـتجارة عـروف أن مشـروع القـانون  ـفعـول. ومن ا ا
األمريكـية صالحية الـبدء في فرض تـعريفـة عقابـية ضد بعض
الـدول دون الـرجـوع إلى الـبـيت األبـيض. ويـسـتـهـدف مـشـروع
الـقانون «إتش آر ٢٣٧٨» دوال مـعينـة تعـمدت «خفض قـيمة
عـمـلتـهـا بـدرجـة كـبيـرة» و«حتـقـيق فـائض كـبيـر في حـسـابـها
اجلاري» وحتقيق احتياط ضخم للغاية من العمالت األجنبية -
. وقـد وافق مـجـلس الـنـواب عـلى مـشـروع الـقـانون أي الـصـ
بـأغلبيـة ٣٤٨ صوتاً مقـابل ٧٩ ما يعتـبره نيكوالس الردي
احمللل االقـتصـادي في «مـعهـد بيـتـرسون» لالقـتصـاد الدولي

«أقوى رسالة تصدر عن واشنطن حتى اآلن».
وتـرى اجمللـة أن هـذه التـطـوّرات تعـني أن احلـرب التـجـارية
ب بكـ وواشنطن قد دخلت بـالفعل مرحلـة حادّة جديدة. وقد
ــة هي أعــاد الــنــواب األمــريــكــيــون اكــتــشــاف وســيــلــة قــد
«احلـمائـية» وذلك بـسبب قـلقـهم الشـديد من وصـول معدالت
البطالة إلى مستوى ١٠% تقريباً واستمرار حالة التشاؤم حول
وضع االقـتـصـاد األمـريـكي. ويـطـالب الـنـواب الـصـ بـإعـادة
تـقـو عـملـتـهـا حـتى ال تصـبح مـنـتـجاتـهـا أرخص كـثـيراً من

نتجات األمريكية.  ا
ـتـحـدة وتـزداد احلــرب الـتـجـاريــة سـخـونـة بـ الــواليـات ا
والـص إذا أضفـنا االعـتبارات الـقانـونية والـسيـاسية. فـالقوة
االقـتـصـاديــة في الـقـرن الـعــشـرين تـسـعى إلـى حتـجـيم الـقـوة
االقتصـادية للقرن احلادي والعـشرين. ولكن السؤال يبقى: هل
تحـدة من القوة مـا يكفي لتـحقيق هذا ما زال لدى الـواليات ا

الهدف? وهل تسفر هذه احلرب عن نتائج تطول دول العالم?

منعطف حادمنعطف حاد
Ú°üdG ™e ájQÉéàdG É¡HôM »a zá«FÉªë`dG{ ≈dEG CÉé∏J IóëàŸG äÉj’ƒdG :«دير شبيجل»:«دير شبيجل»

ـنح وزارة الـتـجـارة -من دون الـرجـوع إلى الـبيت ـنح وزارة الـتـجـارة -من دون الـرجـوع إلى الـبيت عـلى مـشـروع قـانـون  وافق مـجـلس الـنـواب األمـريـكي مـؤخراوافق مـجـلس الـنـواب األمـريـكي مـؤخراً عـلى مـشـروع قـانـون 
األبـيض- صالحيـة فـرض تعـريفـة عقـابيـة ضد بـعض الـدول التي تـعمـد إلى «خفض قـيـمة عـملـتهـا بدرجـة كبـيرة»األبـيض- صالحيـة فـرض تعـريفـة عقـابيـة ضد بـعض الـدول التي تـعمـد إلى «خفض قـيـمة عـملـتهـا بدرجـة كبـيرة»

و«حتقيق فائض كبير في حسابها اجلاري» و«حتقيق احتياط ضخم للغاية من العمالت األجنبية».و«حتقيق فائض كبير في حسابها اجلاري» و«حتقيق احتياط ضخم للغاية من العمالت األجنبية».
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ô©°S ™aôJ ób ±ô°üdG QÉ©°SCG :اقتصادي:اقتصادي
Q’hO (100) ¥ƒa §ØædG

ـتخـصص فـي شؤون قـال االقـتـصـادي ا
الطـاقة فيـليب فيـرليـجر إن أسعـار النفط
قد تتجاوز ١٠٠ دوالر للبرميل إذا استأنف
الـدوالر هــبـوطه أمــام الـيــورو نـظـرًا إلى أن
أســعــار الــصــرف ولـــيس عــوامل الــعــرض
والطلـب هي التي تلـعب الدور الـرئيسي في
حتـديـد أسـعـاراخلـام. ويـعـني هـبـوط الدوالر
قّوم بالعملة األمريكية زيادة جاذبية النفط ا
للمستثمرين الذين يشترونه بعمالت أخرى.
ـاضي وتـراجعـت أسـعار الـنـفـط اإلثنـ ا
إلى ٨٢٫٢١ دوالر لـلـبـرمـيل بـيـنـمـا صـعد
. لـكن مـحـلـلـ الـدوالر أمـام الـيــورو والـ
ـرّجح بـعـد إخــفـاق الـقـادة يـقـولـون إن مـن ا
ـيـ فـي مـطـلع األسـبـوع في ـالـيــ الـعـا ا
إخــمـاد تـوتــرات أسـواق الـعـمــلـة أن يـعـاود
ـســتــثـمــرون بـيـع الـدوالر وهــو مـا أوصل ا
الـعـمـلة األمـريـكـيـة إلى أدنـى مسـتـوى في
ثـمـانــيـة أشــهـر ونــصف الـشــهـر في اآلونـة
األخـيــرة. وقـال فـيــرلـيــجـر أمـام «الــرابـطـة
الـوطــنـيـة القـتـصـادات األعـمـال» اإلثـنـ
ـاضي إن هذا سـيـؤدي بـدوره إلى ارتـفاع ا
أسعـار النفـط. وقال فيـرليـجر «اعـتبارًا من
ـدى الـقـصـيـر فـصـاعـداً سـتـمـثل الـعـمـلة ا

ولـيس الـعوامل األسـاسـية عـامل اخلـطر».
وتـابع «جتـاهل الـدوالر قـد يـرفع النـفط إلى
مـا فـوق ١٠٠ دوالر». وذكـر فـيـرلـيـجر أنه
إذا ارتــــفع الــــيــــورو إلى ١٫٧٥ دوالر من
مسـتواه احلالي عـند نـحو ١٫٤٠ دوالر فإن
النـفط قـد يـصل إلى ١٠٠ دوالر للـبـرميل.
وقــال إن حــاجــة أوروبــا إلى وقــود الــديــزل
منـخفض الـكبريت رفـعت أسعـار النفط إلى
١٤٥ دوالرًا للـبرميل في عام ٢٠٠٨. وفي
ظل انـتــعـاش االقـتـصــاد األوروبي يـتـجـّدد
الـطلب مـا يجعل أوروبـا وعمـلتهـا احملرك

ية. الرئيسي لألسعار العا

¿GôjEGh ¥Gô©dG §Øf äÉWÉ«àMG äÉfÉ«H »a ∂qµ°ûj ≥HÉ°S »bGôY ôjRh
قـال وزيـر الـنـفـط الـعـراقي األسـبق عـصـام اجلــلـبي أول من أمس إن حتـرّك الـعـراق
وإيران لـزيادة تقديراتهما الحتياطـاتهما النفطية بصـورة كبيرة له دوافع سياسية وال توجد
أدلة مـادية تدعـمه. وأبلغ اجللـبي الذي عمل وزيـراً للنـفط في حكومـة صدام حسـ خدمة
اضي زيادة احتياطاته النفطية «رويترز إنسايدر» الـتلفزيونية أن إعالن العراق األسبوع ا
كن الـتعـويل عـليه». وأضـاف على هـامش مؤتـمر عن الـنفط ؤكـدة بنـسبـة ٢٥% «ال  ا
كن اضي لـألسف ال تدعمه أدلة كـافية». وتـابع بقوله «إنه رقم ال  «ما أعـلن األسبوع ا
التعويل عليه. ليست هذه طريقة للتعامل مع االحتياطات. أعتقد أن اإلعالن خلفه دوافع
ـؤكدة إلى ١٤٣ مـلـيار سـيـاسيـة». ورفع الـعراق تـقـديره اإلجـمـالي الحـتيـاطـات النـفط ا
بـرميل األمر الذي يـجعله وفق بيانـات «بي بي» صاحب ثالث أكبـر احتياطـات نفطية في

العالم بعد السعودية وفنزويال.

ºdÉ©dG »a ábÉ£∏d ∂∏¡à°ùe ôÑcCÉc ÉµjôeCG ≈£îàJ Ú°üdG :«وكالة الطاقة»: «وكالة الطاقة»
قـال نوبـو تاناكـا رئيس «وكالـة الطاقـة الدولـية» أول من أمس إن الصـ أصبحت
تحدة. وقـال تاناكـا في مؤتمر عن أكبر مـستهلـك للطاقـة في العالم مـتجاوزة الواليـات ا
الطـاقة «أصبـحت الص اآلن أكـبر مسـتهلك للـطاقة وفـقاً لتـعريفـنا». على األرجح يأتي
. ال يعـرف أحد مـتى سيـتبـاطأ. وتـقدم نصف االرتـفاع في الـطلب عـلى النـفط من الصـ
شورة إلى ٢٨ دولـة متقدمـة. وليست الصـ جزءاً من «وكالة «وكالة الـطاقة الدولـية» ا
كن أن يؤثـر بشكل الطاقـة الدوليـة» لكن الوكـالة تراقب الـص ألن طـلبهـا على النـفط 
كـبـيــر في األسـعــار. وقـال تــانـاكـا إن الــعـراق الـذي عــدّل في اآلونـة األخــيـرة تــقـديـراته

كن أن يؤثر بشكل كبير في سوق النفط. ؤكدة برفعها ٢٥%  الحتياطاته النفطية ا

hQƒj QÉ«∏e  (334^4) óæY ôq«¨J ¿hO hQƒ«dG á≤£æe »a ÖgòdG äÉWÉ«àMG
ركزية في منطقة اضي إن احتياطات البنوك ا ركزي األوروبي الثالثاء ا قال «البنك ا
اليورو من الـذهب استقرت دون تـغيّر عـند ٣٣٤٫٤ مليـار يورو في األسبـوع الذي انتهى
ـالي اجملـمّع األسبـوعي إن صافي في الـثـامن من أكتـوبر اجلـاري. وقـال البـنك في بـيانه ا
احتيـاطات الـنقـد األجنبي لـدى البـنوك األوروبيـة في منـطقـة اليورو انـخفض ٠٫٢ مـليار
ـيزانـيـة العـمـومـية لـلـبنك إلى ـو ا يـورو إلى ١٧٦٫٥ مـليـار يـورو. وأظـهرت الـبـيانـات 

١٫٨٦٨ تريليون يورو من ١٫٨٦٦ تريليون يورو في األسبوع السابق.

§ØædÉH »æ¨dG ¥Gô©dG ∫Éª°T »a QÉªãà°S’G ≈dEG ™∏£àJ É«°ShQ
اضي إن بالده جتري قال فاليريـان شوفاييف السـفير الروسي في العـراق الثالثاء ا
محادثـات مباشرة مع إقليم كـردستان العراقي الغـني بالنفط بشأن فـرص االستثمار هناك
ـركزيـة في بغـداد. وتوجـد خالفات ب وذلك في استـراتيـجية قـد تثـير غـضب احلكـومة ا
سـتقل. وعـارضت العـاصمة بـشدة اتـفاقـات نفطـية وقـعها بـغداد وإقـليم كـردستان شـبه ا
األكراد بـشكل مـستقل مع شـركات أجـنبيـة. وأدّى اخلالف إلى وقف التـصديـر من احلقول

الكردية. وقال شوفاييف إن وفوداً روسية زارت كردستان مراراً لبحث فرص االستثمار.

ájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàe
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øe π«eôH ¿ƒ«∏e (18) …ôà°ûJ Ú°üdG :جتار:جتار
IóMGh á©aO §°ShC’G ¥ô°ûdG §Øf

ــاضي إن  قـــال جتــار يــوم الـــثالثــاء ا
الـصـ اشـتـرت مـا يـصل إلى ١٨ مـلـيـون
بـرمــيل من خـامــات نـفط الــشـرق األوسط
دفــعـة واحـدة مع إبــقـائــهـا عـلى مــسـتـوى
ــرتـفع في ظـل أسـعـار الــنـفط االسـتــيـراد ا
ــشــجــعــة. وزادت الــصــ -ثــاني أكــبــر ا
مستهلك للطاقة في العالم- من مشترياتها
ـاضـيـ من الـنــفط اخلـام خالل الـشـهــرين ا
واستوردت كمـية قياسـية في سبتـمبر بلغت
٥٫٦٧ مـليون بـرميل يـوميـًا لتلـبيـة الزيادة
في اسـتـهالك الــطـاقـة في الـداخل وارتـفـاع
مستـوى التخزين من جانب شـركات الطاقة
احمللـيـة. وقال تـاجـر مقـره سـنغـافورة «من
ألـوف حقـاً أن تتـعاقـد شركـة واحدة غـيـر ا
مع هـذا العـدد من الـسـفن من الواضح أن
كـنهـا شراؤها الـص تـشتـري أكبـر كميـة 
لــكــنـي ال أعــرف الــســبب». وقــال وكالء
شحن إن شركة «يونيبك» الذراع التجارية
لـشركـة «سيـنوبك» الـصيـنيـة تعـاقدت مع
ثـمـاني نـاقالت عـمالقــة لـتـحـمـيل الـنـفط
اخلـام خالل الـفـتـرة من الـثـاني إلى الـثـاني

قبل. عشر من نوفمبر ا

§ØædG øe É¡LÉàfEG ¢VÉØîfG ™bƒàJ ôFGõé`dG
 2011 ΩÉY »a RÉ¨dGh

ـاليـة اجلزائـرية إن اجلـزائر قـالت وزارة ا
تــتـوقع تــراجع إنـتــاجـهــا وصـادراتــهـا من
الــــطـــاقــــة فـي عـــام ٢٠١١ وخــــفــــضت
تقديراتـها لعائدات الـنفط والغاز في العام
احلـالي بـنسـبـة ٤٫٥%. وأظـهـرت مـسودة
ــالـيــة حــصـلـت عـلــيــهـا وثــيــقـة لــوزارة ا
«رويــتـرز» أن عــائـدات مـبــيـعــات الـنـفط
والـغـاز إلى اخلــارج سـتـتـراجع إلى ٤٢٫٢
ــتـوقع في الـعـام مـلــيـار دوالر من الـرقم ا

احلالي والبالغ ٤٤٫٢ مليار دوالر.

 Q’hódG QƒgóJ QGôªà°SG ∫ÉªàMG ™e äÉjóëàdG á¡LGƒŸ õgÉL ô«Z »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G
واجهة التحديات إذا استمر تراجع ي لن يكـون جاهزاً  يرى محللون أن االقتصاد العا
عتمـدة كعمـلة أساسيـة في التجـارة الدولية الثقة بـالدوالر وإذا تدهـور سعر هذه الـعملـة ا
تحدة. ويبدو أن الورقة واالحتـياطات الرسمية األمر الـذي بدأ يثير القلق في الواليـات ا
ـضارب في السوق اخلـضراء تتجه نـحو تسجيل أدنـى مستوى لهـا منذ عام ١٩٩٥ ألن ا
عطيات األسبـوعية لبورصة شيكاجو. وفي عام ١٩٩٥ يراهنون على انخـفاضها بحسب ا
قـررت واشنـطن وقف تخفـيض عملـتهـا. وأكد وزير خـزانتهـا آنذاك روبرت روبن أنه مع
قـيام «دوالر قـوي». وإذا كان وزيـر اخلـزانة احلـالي تـيمـوثي جـايتـنر يـقـول إنه جزء من
أولـئك الـذيـن اخـتـرعـوا الــصـيـغــة إال أنه ال يـؤخـذ كــثـيـراً عــلى مـحـمـل اجلـد. ومـا يـراه
ركـزي» يسـتعد لـضخ مئـات مليـارات الدوالرات في الـنظام سـتثمـرون هو أن «الـبنك ا ا
واصلة اضي أن «الدوالر مـحكوم علـيه  ـالي. وكتبت «وول ستـريت جورنال» اإلثـن ا ا
التـراجع» ألن «مـسـؤولي االحتـيـاطي الـفيـدرالي يـريـدون زيادة الـتـضـخم أكثـر بـقـليل».
ـطالـبة بـرفع قيـمة عمالت وانـتقدت صـحيـفة «األعـمال» بـشدة الـسيـاسة الـتي تقـضي با
الـدول الـنـاشـئـة وإغراق الـعـالم بـعـمـلـتـهـا. واعـتـبـرت «أن تـخـفـيض قـيـمـة الدوالر لـيس
يـة لـلـنـمو». وفـي الواقع يـؤدي تـخـفـيض قـيمـة الـدوالر إلى جـمـلة من اسـتـراتيـجـيـة عـا
الي الـتعـقـيدات خـارج الـبالد. فالـدوالر األمريـكي يـبقى الـعـملـة األسـاسيـة في الـنظـام ا
ي. فهو يباع ويشترى في ٨٥% من األربعة آالف مليار دوالر من الصفقات اليومية العا
عزل عن ية  في سـوق الصرف. كما يسـتخدم في تسعيـر غالبية الصـفقات التجاريـة العا
بادالت الـداخليـة في منطـقة اليـورو. ويستـخدم أيضـاً كعمـلة في ٦٢% من احتـياطات ا
الـدول من العمالت الـصعبـة. ويؤثـر أي خفض كبـير في ثقـة عدد ال يـحصى من الفـاعل
. وهو الذي يرفع عموماً أسعار الذهب الذي يعتبر أفضل حماية ضد الي االقتصادي وا
دير الـعام لـ «صندوق الـنقد الدولي» دومـينيك ستـراوس كان السبت التضـخم. ولفت ا
ـالـيـة األمــريـكـيـة تـصبّ في مــصـلـحـة االقـتـصـاد ـاضي الـنـظـر إلى «أن الــسـيـاسـة ا ا
األمريكي وهذا أمـر طبيعي. فمـا هي انعكاسـاتها على بقـية العالم? كثـيرون يقولون إن
ذلك يطرح مشكـلة». ويرى بول فولكـر الرئيس السابق لـ «االحتـياطي الفيدرالي» الذي
أسهم في قوة الورقة اخلضراء من خالل ضبط التضخم في عام ١٩٨٢ دعا مطلع أكتوبر
اجلاري إلى «احلـفـاظ على بـعض الثـقة بـالـدوالر». وأضاف «وإال لن يـنجح أي شيء من
الية األمـريكية. وعـبر حاكم «مصرف كل ذلك» في إشـارة إلى السياسـة االقتصاديـة وا
ـاضي عن خشيته تفـاقم االضطراب احلالي في أسواق إجنلترا» مرفـ كينج األسبوع ا
الـصـرف: فمن دون تـعاون «لـيس سـوى مسـألـة وقت قبل أن تـلـجأ دولـة أو دول عدة إلى
ـاضي. ففي عـام ١٩٣١ كان الـسـياسـة احلمـائـية» مـثلـمـا حدث في ثالثـيـنيـات القـرن ا
سـتخدمة في التجارة لقرار مؤسـسته تخفيض قيمـة اجلنيه اإلسترليني الـذي كان العملة ا
ـضارب ال ي. لكن ا ية آنـذاك بأكـثر من ٢٠% وقع كارثيّ عـلى االقتـصاد العـا العـا
يراهـنون الـيوم عـلى مثل هـذه النـتيـجة. وقـال نيل مـيلـور احمللل في «بـنك ميـلون» في
تـحدة بأن اضي «يبـدو لنـا أن األسواق على وشك مـطالـبة الواليـات ا نيويـورك اإلثنـ ا

تقرن أقوالها باألفعال» في إشارة إلى تطمينات تيموثي جايتنر بشأن الدوالر القوي.
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خـــلص كل مـن بـــيل وهـــوجن إلى مـــجـــمـــوعـــة من
الحـظات عن مـشاركـة الـص في عـمـليـات حفظ ا
ـشـاركـة ـكن أن تـكـون هـذه ا الـسـالم وعن كـيف 

ستقبل. أكثر فاعلية في ا
الحظات إلى أن قوات حفظ الـسالم الصينية وتشيـر أولى ا
ـتـحــدة حلـفظ الـسالم تـصـنف بـ األكـثـر في عـمـلـيـات األ ا
ـدربة تدريباً جـيداً وذات فاعليـة وذات انضباطية احترافية وا
ؤلفـان أن الصيـني يشـاركون بصـورة متزايدة عالـية. ويضـيف ا
في مـهمـة القيـادة وصنع الـقرار في ما يـتعـلّق بهذه الـعمـليات
وهـو ما يـعـزّز بـالـتالي شـرعـيـة عمـلـيـات حـفظ السالم في األ

تحدة وفاعليتها. ا
ويــرى مـعـدا الـدراســة أن الـروابط الـعـســكـريـة والـســيـاسـيـة
ـتـنامـيـة للـص في إفـريـقيـا سـتحـتاج إلى إدارة واالقـتصـادية ا
نطـقة. كما أفـضل الستكمـال جهود حـفظ السالم الصـينيـة في ا
أن الــصــ حــسـبــمــا خــلص الــبــاحـثــان يــتــوقع أن تــزيـد من
مـسـاهـمـاتهـا في عـمـلـيـات حفـظ السالم خـاصـة في مـا يـتـعلّق
واصالت ـواقع مـثل طـرق ا قـاتـلـة وقوات تـأمـ ا بـالـقـوات ا
الـبـريـة واجلـوية ومـنـشـآتـهـا. كمـا أن فـرص تـعـمـيق الـتـعاون مع
الهيئات اإلفـريقية على بنـاء السالم في إفريقيا تـتزايد للص

ـعـداتهـا الـعـسكـريـة الفـضل في حتـسـ أداء قوات التي كـانت 
أخـرى في عمـلـيات حـفظ الـسالم خاصـة في إفـريقـيـا برغم أن
عـدم إتقان الـلغة األجـنبيـة ما زال عائـقاً لدى قـوات حفظ السالم

الصينية حسبما الحظ بيل وهوجن.
تزايد لـلص يرى الباحـثان أنه قد تتمكّن وعـبر هذا الدور ا
ناطق مثل التأثير الغربي الص تدريجـياً من التأثير في تلك ا
عايير التي حتكم واألهم في ذلك أن يكون لـها دور في صياغة ا
تحـدة حلفظ السالم وذلك بـالشكل الـذي يتفق عـمليـات األ ا

مع مباد السياسة اخلارجية الصينية ومصاحلها القومية. 

 صـدرت عن «معـهـد أستـوكـهولم ألبـحـاث السالم

راكـز البحثية الدولي» الذي يـعد واحداً من أكبر ا
في العـالم ومن مراكـز تـوزيع منـشوراته الـعاصـمة
تزايـد للص البـريطانيـة لندن دراسـة عن الدور ا

تحدة حلفظ السالم. وقال معدّا ساهمة في عمليات األ ا في ا
سـاهمة تـوسّعت الدراسـة باتس بـيل وج هـاو هوجن إن هـذه ا
بشـكل كبيـر في السنـوات األخيرة ففـي أغسطس ٢٠٠٩ كانت
ساهم في بعثات األ ركز الرابع عشر ب أكبر ا الص في ا

ـزيد من اجلنـود ورجال الـشرطة تحـدة تلك وذلك عـبر توفـير ا ا
راقب العسكريـ أكثر من أي من األعضاء الدائم اآلخرين وا
في «مجـلس األمن الـدولي» ومن خالل االنـخـراط بشـكل أكـبر
ـهـنـدسـ وكـتـائب الـنـقل في أنـشـطـة حـفظ الـسالم وتـوفـيـر ا

يدانية. ستشفيات ا وا
ويـضيف كل من بـيل وهـوجن أن من العـوامل الرئـيـسيـة التي
تـقف وراء توسيع الـص مشـاركاتهـا في عملـيات حفظ السالم
ـاضي رغـبتـها في خـاصة مـنـذ أواخر الـتسـعيـنـيات من الـقرن ا
تعزيـز مكانـتها الـدولية. وكجـزء من هذا فـإن الص تسـتجيب
ـزيـد من لـلــتـوقـعـات الــدولـيـة مـنــهـا بـأنـهــا يـنـبـغي أن تــبـذل ا
. كـمـا أن قوات ـيـ ـلـمـوسـة لـلسـالم واألمن العـا ـسـاهـمات ا ا
شـاركة في عمـليـات حفظ السالم األمن الصـينـية تسـتفيـد من ا
متعددة األطـراف وذلك من حيث اكتساب اخلبـرة العملية ألنواع
مـخـتـلــفـة من الـعـمـلـيـات الـعــسـكـريـة ومن حـيث تـزايـد فـرص

التدريب في اخلارج والتعاون الوثيق مع قوات دول أخرى.
ؤلفـ وبحث ميداني وفيـما استنـدت الدراسة إلى حتـليالت ا
مـكثف أجنـزاه وال سـيّمـا في إفريـقـيا حـيث تـوجد ثالثـة أرباع
قوات حـفظ الـسالم الـصيـنـية حـيث قـامـوا بإجـراء مـقابالت مع
ـســؤولـ وصــنّـاع الــقـرار في االحتـاد مــوظـفي الــبـعــثـات ومع ا
تحـدة فقد تـحدة والواليـات ا اإلفريـقي وفي أوروبا واأل ا

á°SÉ«°ùdGh äÉ©bƒàdG :ΩÓ°ùdG ßØM äÉ«∏ªY »a ºXÉ©àŸG »æ«°üdG QhódG
dCÉJ»∞:  باتس بيل وج هاو هوجن  باتس بيل وج هاو هوجن                                                                             ô°TÉædG: «معهد أستوكهولم ألبحاث السالم الدولي»معهد أستوكهولم ألبحاث السالم الدولي»

W¦¹bŠ  «—«b ≈W¦¹bŠ  «—«b ≈
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األحد ٣١ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦١)

§°ShC’G ¥ô°ûdG »a ƒªædG :«صندوق النقد»: «صندوق النقد»
ádÉ£Ñ∏d iqó°üàj ¿CG øe ∞©°VCG

قال مـسعـود أحمـد مديـر إدارة الشرق
األوسـط ووسط آسـيـا في «صـنـدوق الـنـقد
الـدولي»: إنه يـنـبغي القـتـصـادات منـطـقة
الـشـرق األوسط وشــمـال إفـريـقــيـا تـسـريع
ـوها في فترة ما بـعد التبـاطؤ االقتصادي
من أجل خـفض البـطالة. وأضـاف أحمد أن
ي نـطـقة سـتـخرج من الـتـباطـؤ الـعا دول ا
ــو أقل بـقـلــيل من ٥% في الـعـام ـعـدّل 
ـقـبل وهـو أعــلى مـنه في االقـتـصـادات ا
ـتقـدّمـة لـكـن هنـاك ضـرورة إلصـالحات ا
هـيـكــلـيــة من أجل إيـجــاد وظـائف. وقـال
أحمد في مقابلة مع «رويترز»: «سيكون
مـعــدل الـنـمـو في مـنـطـقـة الـشـرق األوسط
وشـمــال إفـريـقـيـا عـنـد ٤٫٢% هـذا الـعـام
مـقارنـة بـ (٢٫٣%) عام ٢٠٠٩ وسـيبلغ
قبل». وتابع أن النـمو ٤٫٨% في العـام ا
الـنــمـو مــدعـوم بــارتـفــاع إيـرادات الــنـفط
وزيـادة االستـثـمارات احلـكـوميـة في الدول
ــصـدّرة لــلـنــفط واإلجـراءات احلــكـومــيـة ا
«الـســريـعــة الـتي تــتـسم بــالـكــفـاءة» في
ـنـطقـة مـثل مـصر األسـواق الـصاعـدة في ا
ـــغـــرب وتـــونس. وأضـــاف في واألردن وا
ـاضي عـلى سـاعـة مـتـأخـرة يوم الـثـالثاء ا
ي بشأن نتدى االقـتصادي الـعا هـامش «ا
الـشـرق األوسـط وشـمـال إفـريـقـيـا»: «بـلغ
مـتـوسط معـدل الـنـمو فـي الدول الـصـاعدة
ـــاضي األربع نــــحـــو ٤٫٥% الــــعــــام ا
وسيـصل إلى ٥% هـذا الـعام». لـكـنه قال
«يـجب أن يـصل الـنمـو في هـذه الدول إلى
٦٫٥% وأعـلى من ذلك وليس ٤٫٥% أو
٥% من أجل خــفض الــبـــطــالــة. يــنــبــغي
لالقـتصـادات الصـاعدة في مـنطـقة الـشرق
األوسط وشمـال إفريـقيا إيـجاد ١٨ مـليون
قبلة من أجل وظيفة في السنوات الـعشر ا

خفض البطالة».

¢TÉ©àf’G ±hÉîe ÖÑ°ùH ∞«©°V §ØædG ≈∏Y »ŸÉ©dG Ö∏£dG :تقرير:تقرير
ي عـلى الـنـفط قـالت مـؤســسـة «أرنـست إن يـوجن» أول من أمـس إن الـطـلب الـعــا
سيـبقى ضعـيفاً في الـربع األخير من عـام ٢٠١٠ إذ إن الشكـوك بشأن سالمـة االقتصاد
. وقال احملـلل ديل نيجوكا ستـهلك األمـريكي ما زالت تضعف أنـشطة األعمـال وثقة ا
في مـذكـرة ربع سـنـويـة «عـلى مـسـتوى الـعـالم يـنـذر ارتـفـاع الـبـطـالـة واآلثـار الـضـعـيـفة
لـسياسات التـحفيز بإفسـاد استمرارية أي انـتعاش ودوامه وما لذلك من آثـار سلبية على
الطـلب على الطاقة». وقال نيجوكـا: إن الص قد تشهد تباطـؤ معدالت النمو بعد أشهر
من النـمو الـقوي للـطلب. وأضـاف «ما زالت الشـكوك بـشأن البـيئـة التنـظيـمية كـبيرة مع
غيـاب الوضوح بـشأن التعـديالت التنـظيميـة والتشريـعية الـتي تنشئ إطاراً غـامضاً أمام
ـناقـشات ـذكرة قـولـها «يـدور الكـثـير من ا سـتـثمـرين في هذه الـصـناعـة». وأضافت ا ا
نـاطق البـحريـة خاصـة في ما يـتعـلّق بأين تـكمن الدولـية بـشأن سـياسـات السالمـة في ا
سـؤولـيـة األسـاسيـة عن الـسالمـة». وكـان يـشيـر بـذلك إلى الـقـواعـد اجلديـدة الـصـارمة ا

عمورة. للمناطق البحرية التي يجرى تبنّيها في شتّى أنحاء ا

â©LGôJ ¿ÉHÉ«dGh Ú°üdG ™e §ØædG IQÉŒ :إيران:إيران
صدّرة لـلنفط» قـال محمد عـلي خطـيبي منـدوب إيران الدائم لـدى «منظـمة البـلدان ا
(أوبك) أول من أمس إن جتـارة النـفط اإليـرانيـة مع الـصـ واليـابـان قد تـراجـعت لكن
فقط بـصـورة مؤقـتـة. ونقـلت «وكـالة فـارس اإليرانـيـة» شبه الـرسـميـة عن خـطيـبي قوله:
«االنخفاض في حـجم جتارة النفط ب إيران وكل من الص واليابان في األجل القصير».
وتـأثـرت إيـران خـامس أكـبـر مـصـدّر لـلـنـفط في الـعـالم بـشـدّة بـالـعـقـوبـات الـدولـية الـتي
تـسـتـهدف الـضـغط عـلـيـهـا لـوقف بـرنامـجـهـا الـنـووي الـذي تـخشـى بعض الـدول من أنه
يـستهـدف إنتـاج قنبـلة وهـو ما تنـفيه إيـران. ولم يفـصح خطيـبي عن سبب االنـخفاض في
التجارة مع البـلدين أو حجمه وهما أكـبر أسواق النفط اإليراني لـكنه قال إن مستوردي
كنهم جتنّب الشراء من إيـران. وأضاف «إمدادات الطاقة هي كل ما حتتاج إليه النفط ال 
الــدول وال سـيــمـا الــدول الـشــرقـيـة وســواء شـاؤوا أو أبــوا يـجب عــلـيــهم احلـصــول عـلى
احتياجاتهم من الـدول التي تمتلك احتـياطات ومن بينها إيـران». وفي مقابلة مع «وكالة

فارس» قال خطيبي: إن طهران راضية عن السعر احلالي للنفط.

2010 »a Q’hO QÉ«∏e (180) ≈dEG π°üj ¿CG ™bƒàŸG øe Ú°ü∏d …QÉéàdG ¢†FÉØdG :وزير:وزير
قـال وزيـر الـتـجـارة الــصـيـني تـشن دمـيـنج في تـعـلـيـقـات نـشـرت أول من أمس إن
توقع أن يصل إلى ١٨٠ مليار دوالر انخفاضاً الفائض التجـاري للص عام ٢٠١٠ من ا
ـتــوقع أعـلى كـثـيـراً من الـتـقـديـر الـرسـمي من ١٩٦ مـلـيـار دوالر عـام ٢٠٠٩. والـرقم ا
السابق لـلفائض التجـاري البالغ ١٠٠ مليـار دوالر الذي صدر في إبريل. وكنـسبة مئوية
إلى النـاجت احملـلي اإلجـمالـي فإن الـفـائض لن يـزيد عـلى ٣٫٣٨% عـام ٢٠١٠ وهـو ما
يـقل عن مسـتـوى ٤% الذي تـطـالب به واشنـطن لـلدول الـتي حتـقق فوائـض جتاريـة. وقال
تشن في أثناء اجتمـاع مع مصدّرين ومسؤول جتاري صينيـ إن الص سيتعيّن عليها

واً قوياً للصادرات عام ٢٠١١ لتعزيز النمو االقتصادي. أن تواصل 

ájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàe

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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الثالثاء ٥ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٣)

على خلفية األزمة ب الص واليابان على خلفية األزمة ب الص واليابان 

ºªb á∏°ù∏°S ¿Gó≤©J É«°SBGh ÉHhQhCG

بـدأت الــدول األوروبــيــة واآلســيــويـة اعــتــبــارًا من أمس في
ناخ وتطغى عليها مع بروكسل عقد سـلسلة قمم حول التجـارة وا
ذلك األزمـة الـدبلـوماسـيـة ب بـكـ وطوكـيو حـول مـنطـقـة بحـرية
تتنـازع الدولتـان السـيادة علـيها. والـتقى ابـتداء من أمس رؤساء
ـثلو ٤٦ دولـة من مجمـوعة «احلوار بـ آسيا دول وحـكومات أو 
ـدة يــومــ قــبل اجــتـمــاعــات بــ االحتـاد األوروبي وأوروبــا» (
والـص ثم مع كـوريا اجلـنوبـيـة غداً األربـعاء). ودول «احلـوار ب
آسيا وأوروبا» الـتي ستجتمع لـلمرة الثامـنة تمثل ٦٠% من عدد
نـظمة كل دول يـة. وتضم ا سكـان العام و٦٠% من الـتجارة الـعا
طـلة على االحتاد األوروبي إضـافة إلى غالـبية دول مـنطقة آسـيا ا
احملـيط الهاد بـدءاً بالصـ والهند. ولـلمرة األولى أيـضاً تشارك
روسيا في االجتماع. ولكن كل األنظار ستتجه إلى رئيس الوزراء
اليـابـاني ناوتـو كـان ونظـيـره الـصيـني وين جـيابـاو الـذي بدأ
اضي جـولة أوروبية. وفي مـحاولة خلفض حـدة التوتر ب السبت ا
سـؤول الـدولتـ حتـدثت طوكـيـو عن إمكـانـية عـقـد لقـاء بـ ا
على هـامش قـمة آسـيا-أوروبـا. لـكن لم يتـقـرر أي شيء ملـموس
في هـذا الصدد حتى اآلن. وفي أوروبـا التي تخشى الـتهميش في
ي اجلديد ينظر إلى قمة «أسيم» بالتحديد على أنها عطى العا ا
فـرصـة فريـدة إلعادة تـوثيـق العالقـات مع قارة آسـيـوية مـحكـومة
بـالـبـعد. واعـتـبـرت شـدى إسالم احملـلـلة في «مـركـز الـسـيـاسات
األوروبـيــة» في بـروكــسل «أن عـلى االحتــاد األوروبي أن يـغــتـنم
ـسرح فـرصة االجـتـمـاع ليـعـلن أنه لم يـعـد من دون أهـميـة عـلى ا
ـسائل تـابعـ في آسيـا». وستـطغى ا الدولي كـما يـؤكد بـعض ا
االقـتـصاديـة عـلى القـمـة. ويـعتـزم األوروبـيون دعـوة الـص ودول
آسـيوية أخـرى مثل اليـابان إلى عـدم جعل اإلغراق الـنقدي وسـيلة
وها. إال أنهم يقومون بذلك من وراء الكواليس لدفع الصادرات و
ألن مـسـودة الـبـيــان اخلـتـامي تـتـجـنّب الــتـطـرق مـبـاشـرة إلى هـذا

وضوع اخلالفي. ا

ƒµ°Sƒe IóªY ádÉbEG ∫ƒM ∫óé`dG QGôªà°SG

ما زالت إقـالة عمـدة موسـكو يوري
لـوجـكـوف تـتصـدّر األجـنـدة السـيـاسـية
الـروسـيـة فـقــد اخـتـلـفت الـشـخـصـيـات
ــاتـهم ــراقـبـون فـي تـقـو الـســيـاســيـة وا
ـستـقـبل الـعـمدة الــمُـقـال. وقد اخلـاصـة 

وحّدة» وتوجيـهه رسالة جريئة وصف انـسحابه من حزب «روسيـا ا
» حيث اقـترح إلى رئيس الـدولـة بـ «إنذار وحتـدٍّ سافـر للـكـرملـ
لوجكوف عـلى الرئيس ميدفـيديف أحد اخليـارين: إما إقالته وإما
- عن أولئك الـذين قدّموا لـلرئيس هـذه اخلدمة التي التخـلّي-علنـاً
وصـفـهـا بالـوحـشـيـة وقصـد بـهـا احلـمـلة اإلعالمـيـة ضـده وأخـيراً
تهـديده بـرفع دعوى قـضائـية عـلى قرار إقـالته. وكـلّها وقـائع تدلّ
قال ال على أن الشـخصيات الـسياسيـة تعتقـد أن عمدة موسـكو ا
دير التـنفيذي حلركة «من أجل حقوق ينوي االستـسالم فقد قال ا
اإلنسـان» ليف بـونومـاريـوف: «يبـدو لي أن هذا الـتصـرّف مفـيد
بـالنـسبـة إلى مـستـقـبل البـالد السـياسـي ألن لوجـكوف سـيـفضح
أخطـاء السـلطة وسـيعـمل جاهـداً على الـعودة إلى نـظام انـتخاب
ـا سـيـؤسّس حـزبـاً سـيـاسـيـاً خلوض هـيـئـات الـسـلـطـة احمللـيـة ور
االنـتخـابـات. وبعـبارة أخـرى فإن لـوجـكوف سـيكـافح ضـد النـظام
الذي كان قد شـارك هو نفسه في إنشائه» وفي ما يعتقد بعضهم
أن مثل هـذا الطـريق عد اجلدوى ولن يـؤدي إال إلى تأجيج حـملة
إعالمـيـة صــاخـبـة ضـده يـرجّـح آخـرون وبـيـنـهـم الـنـاشط في فـرع
ير سـيماجـو أن لوجكوف ـوحدة» فالد مـوسكو حلـزب «روسيا ا
شاركـة في حيـاة البالد الـسيـاسية. فـقد قـال سيـماجو سيـواصل ا
«إن لـوجــكـوف رجل قـادر عـلى الــقـيـام بـعــمل جـريء أمـا قـوته
النفسيـة وصموده فإنهمـا دليالن على أن حياته السـياسية لم تنته
بعد.. كلنا نعرف أن ونستون تشرتشل تولّى رئاسة احلكومة وكان
عمـره تسعة وسـت عاماً وبرغـم أن لوجكوف يبـلغ من العمر ٧٤

عاماً فإننا نعلم أن الطب احلديث يصنع معجزات..».

ƒµ°Sƒe π°ùchôH
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اخلميس ٧ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٥)

ـعروف أن الصـ هي أكبر شريك جتـاري لليـابان منذ من ا
ــتـحــدة. وقـال عــام ٢٠٠٩ عــنـدمــا حــلّت مـحـل الـواليــات ا
هيتوشي تاناكا دبلـوماسي ياباني كبير سابق «الص سوق
و واعد للغاية». ويضيف «تعتمد كل من واعدة جداً ومـركز 
الـص واليابـان على األخرى كـثيراً لـذا دعونا نـوجِد ثقة في
ـكن الـتـكـهن ـنـطـقـة ونـسـتـعـد في الـوقت نـفـسه لـصـ ال  ا
بتـصـرفـاتهـا. ولـهذا الـسـبب عـليـنـا أن نتـحـرك بهـدوء وبـتروٍّ
ـطـلوب ـنـطـقة.. ا شـديـد للـدخـول في شـراكات مـتـعددة في ا
تـوازن ب األمريـن». وتعرض رئـيس الوزراء الـيابـاني ناوتو
كـان الذي يـعاني بـالفـعل مشـكالت بسـبب ضعف االقـتصاد
ـان النتـقادات شـديدة داخل الـيابـاني وقوة الـ وانقـسام الـبر
الـيابان بـسبب إفـراج مدعـ عن قبطـان صيـني لسفـينـة صيد
كـانت طوكـيو قـد احتجـزته بعـدما اصـطدمت سـفيـنته بزورقي
دوريـة يابانـي بـالقـرب من جزر يتـنازع عـليهـا البـلدان. لكن
ـفـاجئ عن الـقـبـطـان الـصيـني لم يـنه اخلـالف حيث اإلفـراج ا
تـضغـط اليـابـان والصـ صـاحبـتـا أكبـر اقـتصـادين في آسـيا
لـلدفـاع عن مزاعم بأحـقيتـهمـا في السيـادة على جزر صـخرية
ا في بـحر الص الشـرقي حيث توجد بيـئة خصبة لـلصيد ور
مـخـزونـات كـبـيـرة من الـنـفط والـغـاز الـطـبـيـعي. وقـال أندرو
ديـنة كـيوتو هـورفات مـدير «مركـز ستـانفـورد» في اليابـان 
«يــظــهـر هــذا أن الــتــكــامـل االقـتــصــادي وحــده ال يــضــمن
االسـتقـرار. هـذه احلـادثة أثـبـتت للـيـابانـيـ أنهم بـحـاجة إلى
ــتــحــدة مـن وجــهــة نــظـر الــعالقــة األمــنــيــة مـع الـواليــات ا
اسـتــراتـيـجـيـة. إنـهم بـحـاجـة إلى أخـذ مـوضـوع الـدفـاع عـلى
ـدعـ اإلفراج محـمل اجلـد وهـو ما ال يـحـدث». وجـاء قرار ا
عن الـقــبـطـان بـعــد مـخـاوف مـتــنـامـيـة بـشــأن حـرب كالمـيـة
مـتـصاعـدة بـ الدولـت وضـغـوط صريـحـة من بكـ كان من

ـسـتـوى مع بــيـنـهـا وقف االتـصـاالت الـدبـلـومــاسـيـة رفـيـعـة ا
طوكيو. واعتقلت الص أربعـة ياباني لالشتباه في انتهاكهم
ـنشـآت العـسـكريـة لكن طـوكيـو قالت إنه ال قـانـوناً يـحمي ا
عالقة لألمـر بالنـزاع بشأن اجلـزر. وتأزمت عالقات طـوكيو مع
ـقراطي» في اليابان واشنطن بـعدما تولى السـلطة «احلزب الد
اضي وتعهد بإقـامة عالقات أفضل مع جيران آسيوي العام ا
تحدة. وأثـارت محاولة وعالقـات أكثر تسـاوياً مع الواليـات ا
رئيس الوزراء الـسابق يوكيـو هاتويامـا الفاشلـة إعادة النظر
ـشـاة في اتـفـاق أبـرم عـام ٢٠٠٦ لـنـقل قـاعـدة جـويـة تـابـعـة 
البحرية األمريكية في جزيرة أوكيناوا معارضة داخلية للخطة
التي قال كان إنه سينفـذها. ويوجد في أوكيناوا نصف القوات
األمـريكـية في اليـابان. ويـشوب انعـدام الثـقة دائمـاً العالقات
الصـينـية-الـيابـانيـة بسـبب ذكريـات أليـمة فـي الصـ لعدوان
ـاضي. لكن الـيابـان ليـست على عـسكـري شنّـته اليـابان في ا
اإلطـالق الـوحـيـدة الـتي تـشـعـر بــالـقـلق إزاء عـدوانـيـة الـصـ
ـتزايـدة. وتزعم الـص أحـقيـتهـا في السـيادة عـلى قطـاعات ا
في بـحـر الــصـ اجلـنـوبي حــيث تـوجـد مـزاعـم سـيـادة أيـضـاً
تـطلـقهـا تايـوان ودول عديدة في رابـطة دول جـنوب شـرق آسيا
«آسـيـان» التي تـضم عـشـر دول. وقـال فيل ديـنـز أسـتاذ في
كن أن يـشير إليه هذا فـرع «جامعة تـيمبل» في اليـابان «ما 
األمـر بالنسـبة إلى اجلمـيع هو أنهم بـحاجة إلى إبـقاء الواليات

.« تحدة هنا بصفتها قوة معادلة توازن قوة الص ا
دير التنفيذي لـ «منتدى اليابان وقال كاتسوهيكو ناكامـورا ا
وهو مؤسسة بحثية إن طوكيو «يجب أن تتقّرب أيضًا اآلسيوي»
». وأضاف «إنهم ـنطقة تواجه عدوانـية الص من دول أخرى في ا
- بحاجـة إلى بناء استـراتيجيـة. ليست اليـابان وحدها -اليابانـي
هي التي تواجه ضغوطًا من الص مع تنامي قوتها االقتصادية».

ø£æ°TGh ™e ÜQÉ≤àdG øe ójõe ≈dEG ƒ«cƒW ™aój ób ¿ÉHÉ«dGh Ú°üdG ´Gõf :خبراء: خبراء

فاجئ ب طـوكيو وبك اليابـان إلى إصالح عالقاتها مع حلـيفتها الوثيـقة واشنطن والتواصل مع فاجئ ب طـوكيو وبك اليابـان إلى إصالح عالقاتها مع حلـيفتها الوثيـقة واشنطن والتواصل معقد يـدفع النزاع ا قد يـدفع النزاع ا
نطقة تشعر بقلق أيضاً من الص التي تتجه إلى إثبات ذاتها بشكل متزايد. من الص التي تتجه إلى إثبات ذاتها بشكل متزايد. نطقة تشعر بقلق أيضادول أخرى في ا دول أخرى في ا
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األربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٥٤)

 z…ô«à°ù¡dG{ π©ØdG OôH OqóæJ ¿ÉHÉ«dG
 É¡«∏Y ´RÉæàŸG Qõé`dG ∫ƒM Ú°ü∏d

نـدّدت احلكومـة اليابـانية أول من أمس
بـردّ الفعل «الـهستيـري» للسـلطات الصـينية
في مـلف اجلزر الـتي تتـنـازع السـيادة عـليـها
مع بـكـ مـعــربـة عن أسـفـهــا لـلـتـظـاهـرات
ــعــاديـة لــهــا الـتي جــرت في الــصـ خالل ا
. وأعــلن رئــيس الـوزراء ـاضــيـ الــيـومــ ا

ان أن «احلكومة تأسف للتظاهرات الياباني ناوتو كان أمام البر
نـاهـضة لـليـابـان التي جـرت في ١٦ و١٧ أكـتوبـر (اجلاري) في ا
الص وهي تطالب بشدة بأن تتم حـماية الشركات اليابانية» في
. أمـا وزيـر خـارجـيتـه سيـجي مـايـهـارا فـاعـتـبـر رد فعل الـصـ
الـص حول اجلـزر موضـوع اخلالف «هستـيريـاً» مضيـفاً أن اجلزر
«جزء ال يتـجزّأ من األراضي الـيابـانيـة». وبعـد فتـرة من الهدوء
اضـيـ ب عاد الـتـوتـر ليـتـصاعـد فـجـأة يومي الـسـبت واألحـد ا
البـلدين اجلـارين الناجـم عن قيام خـفر سـواحل يابـانيـ باحـتجاز
ـتنازع ـياه ا اضي في ا سـفيـنة صـيد صيـنيـة في مطـلع سبـتمبـر ا
علـيها. وتظـاهر آالف الصـيني وغـالبيتـهم من الشباب احـتجاجاً
على سيطرة الـيابان على هذه اجلـزر التي تطلق علـيها اليابان اسم
ـتظاهرون «سنـكاكو» بـينما تـسميـها الص «ديـاويو». وحطم ا
ــنـتــجـات وهـم يـردّدون شــعـارات «لــنـحم ديــاويــو» و«لـنــقـاطع ا
الـيـابـانيـة» واجـهـات متـاجـر يـابانـيـة وأحلـقوا أضـراراً بـسـيارات
يابانـية الصـنع في مدن جنـجزو (إقـليم هيـنان) وشيـان (شانشي)
وشـنـجـدو ومـيـانـيـاجن (سـيشـوان). وتـعـتـبـر هـذه الـتـظـاهرات من

عارضة لليابان منذ عام ٢٠٠٥. أضخم التظاهرات ا

á«NhQÉ°üdG ´QódGh ¿GôjEG ™e É¡ë`dÉ°üe ÚH IôFÉM É«côJ

عــبّــرت تــركـيــا عن بــعض
التحـفّظات مـؤخراً جتاه الـنظام
ضـاد للصـواريخ الذي يـعتزم ا
حلف شمال األطـلسي (الناتو)
نـشره وقالت إنـها تريـد مزيداً

من التـفاصـيل التـقنـية بـشأنه وإنه يـجب أال يطـرح كنـظام دفاعي
. ويـقول حـلف شـمـال األطـلـسي إن هـذا الـنـظام ضـد إيـران حتـديـداً
يستهدف الدفاع عن احللف -الـذي يخوض نزاعاً مع طهران- ضد
هـجمات صـاروخية مـحتمـلة من جانب دول مـارقة. وقالت تـركيا
التـي عززت عالقـاتهـا مع إيران وسـوريـا اجملاورتـ في السـنوات
ـاضــيـة إنـهـا ال تـعـارض فـكــرة إقـامـة نـظـام لـلـدفـاع الـقـلـيـلـة ا
الصاروخي في أوروبا. لكنها عـبّرت عن القلق من أن تعتبر إيران
. وقال النظـام عمالً عـدائياً إذا حـدد احللف إيران بـوصفـها تهـديداً
ـيل إلى فكرة حتديد دول مـسؤول في وزارة اخلارجية الـتركية «ال 
بـعيـنهـا مثل إيـران وسـوريا وروسـيا بـاعتـبارهـا مصـادر تهـديد».
وقال أحمد داود أوجـلو وزير خارجية تركـيا «ال نتوقع أي تهديد
من أي دولة مـجاورة وال نعتقـد أن جيراننـا يشكّلـون تهديداً حللف
شـمال األطـلسي». وقـال وزير الـدفـاع التـركي وجدي جـونول إن
أنقرة تسعى أيضاً إلى اتفاق بشأن القضايا التقنية تتضمن كيفية
تــأثـيــر الــنــظـام الــذي يــغـطـي دول حـلـف األطـلــسي في الــنــظـام
الـصـاروخي في تـركـيا وإذا مـا كـان سـيـغطـي البـلـد كـله. ويـقول
مـراقـبـون أتـراك إن نـظـام الـدرع الـصـاروخـيـة يـوضح الـصـعـوبـات
وازنـة ب احلفاظ على عالقات ـتزايدة التي تواجهـها أنقرة في ا ا

طيبة مع حلفائها الغربي وأصدقائها اجلدد.

Iô≤fCG ƒ«cƒW

 ô°ûY ¢SOÉ°ùdG …ƒæ°ùdG ábÉ£dG ôªJDƒe
(2010 ôÑªaƒf 10-8)  záÄ°TÉ`ædG äÉ``jóëàdG :§ØædG ô``°üY{

الــرعـاة
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األحد ١٠ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٦)

¢†aôJ ÚµHh ¿ƒé°ùe »æ«°U §°TÉf ≈dEG zπHƒf{ íæe

ـسجـون لـيو  فـاز النـاشط الـصيـني ا
شياو بو بجائزة «نوبل للسالم» أول من
أمس حيث وصف بـيـان منح اجلـائزة أنه
مـكافح سلـمي بدأ مـشواره قـبل عقود من
أجل حـقوق اإلنسـان. وتضع اجلائـزة حقوق
اإلنـسان في الـصـ حتت دائرة الـضوء في
وقت تـسعى فـيه بك إلى لـعب دور أكبر

يـة نتيـجة لـتنـامي قوتـها االقـتصـادية. وأثنت على الـساحـة العـا
اللجنة الـنرويجية التي تمنح «نوبل» على ليو في حيثيات اجلائزة
قـائلـة إنهـا منـحت له لـ«كـفاحه الـطويل والـسـلمي من أجل حـقوق
». وأضافت «تؤمـن اللجنة منذ وقت اإلنسان األساسـية في الص
طويل بـأن هناك ارتـباطاً وثـيقاً بـ حقوق اإلنـسان والسالم». من
ـتحدث باسم وزارة اخلـارجية الـصينيـة ما تشاو ناحيـتها وصف ا
شـيـوي قرار مـنح «جائـزة نوبل لـلسـالم» للـصيـني ليـو شيـاو بو
ــكن أن يـضــرّ بــالـعالقــات بـ الــصـ بـأنه «يــدنس اجلــائـزة» و
والنرويج. وكـان قد حكم على ليو بـالسجن مدة ١١ عاماً في ٢٥
ديسمـبر ٢٠٠٩ بعدما دانـته محكمة مـحلية في بكـ بالتحريض
ؤلف الـرئيسي الـذي يرمي إلى تـخريب احلـكم في البالد لكـونه ا
لـبـيـان أصـدره مـفكـرون ونـاشـطـون صـينـيـون دعـوا فـيه إلى حـرية
التـعبـير وإجـراء انـتخـابات تـعـددية. كـما ذاع صـيت لـيو أسـتاذ
األدب السابق بصـفته «قائد اعتصـام» في أثناء االحتجاجات في
» عـام ١٩٨٩. وأكّــد شـيـوي أنه يـتـعـيّن مـنح ـ مـيـدان «تـيـانـا
«جـائـرة نــوبل لـلـسالم» ألشـخـاص أسـهــمـوا في الـوئـام الـوطـني
والـصـداقـة ب الـدول ودفع جـهود نـزع الـسالح وعـقد مـؤتـمرات
لـلـسـالم والـتـرويج له. وذكــر أن هـذه كـانـت رغـبـة الـفــريـد نـوبل
مــؤسس «جــائـزة نــوبل». وأضــاف شـيــوي أن لــيـو مــجــرم دانـته
الـسلـطات الـقضائـية الـصينـية خملـالفـة القانـون الصـيني. وقال إن
(مـا فعـله يـتعـارض مع الهـدف من مـنح «جائـزة نوبل لـلسالم»).
يشـار إلى أن الصـ والنـرويج تتمـتعـان بتنـميـة سليـمة لـلعالقات

الثنائية خالل السنوات األخيرة.

á«é«JGôà°SG ¿hÉ©J äÉbÓY ¿É°ù°SDƒJ É«côJh Ú°üdG

ســــتــــؤسـس الــــصـــ
وتــركـيــا عالقـات تــعـاون
اسـتـراتــيـجــيـة لـتــحـسـ
االقـــتــصـــاد والـــعالقــات
الـسيـاسـيـة حسـبـمـا ذكر

رئـيس الـوزراء الصـيـني وون جـيـا باو ورئـيس الـوزراء الـتركي
رجب طـيب أردوجـان في محـادثـاتهـمـا الـثنـائـية أول من أمس
في أنقرة. جـاء ذلك في مؤتـمر صـحفي أعـقب اجتمـاعهـما. وقال
وون إنه تـــوصل وأردوجـــان إلى تـــوافق واسـع خالل احملـــادثــات
مـشيراً إلى أن قرار تأسيس عالقات تـعاونية استراتـيجية سيكون
. وأضاف وون أن ـيـ له تـأثـير مـهم عـلى الـسالم والـتنـمـيـة العـا
الـصـ وتركـيا تـواجـهان تـهديـد قوى الـشـر الثالثـة وهي اإلرهاب
واالنـفـصـالـيـة والــتـطـرف وجتـمـعـهـمـا مـصــالح مـشـتـركـة حلـمـايـة
سـيادتـهـما ووحـدة أراضـيهـما. وأكـد أن الـص سـتـواصل تعـميق
تبادلة وسـتتخذ إجراءات فـعالة لتعـزيز التجارة الثقة الـسياسيـة ا
مع تركـيا التي تـولي الصـ أهمـية كـبيرة لـتأثـيرهـا في الشؤون
اإلقـليـمـية والـدوليـة. وسـتشـجع الصـ الـشركـات الصـيـنيـة على
االسـتـثـمـار في تـركيـا وتـيـسـر الـتـعـاون في مـجـاالت اقـتـصـادية
الي. من مختلفـة منها مشروعات الطاقـة وبناء اجلسور والقطاع ا
جـهته ذكـر أردوجان أنـه أجرى مـحادثـات ناجـحة لـلغـاية مع وون
وأن تركـيا والـص ستـتخـذان خطوة جـديدة في تـنشـيط العالقات
الثنائية. وكشف عن أنه في اجملال االقتصادي اتفق البلدان على
زيـادة حجم التجارة السـنوية بينهمـا إلى ٥٠ مليار دوالر أمريكي
بحلول عـام ٢٠١٥ ومئة مليار دوالر أمريكي بحلول عام ٢٠٢٠.
يـشـار إلـى أن حـجم الـتــجـارة بــ الـصـ وتــركـيـا جتــاوز عـشـرة
مليـارات دوالر أمريكي عام ٢٠٠٩ وفـقاً لإلحصاءات الـرسمية.
وذكر أن تـركيا تـأمل أن يتـمكن البـلدان من اسـتخـدام عملـتيـهما
في التجـارة الثنـائية. وقـد وقعت الصـ وتركيـا ثماني اتـفاقيات

بشأن التعاون في مجاالت عدة.

Iô≤fCG ÚµH
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األحد ١٠ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٦)

É¡ëæe ¬°†aôd z»dhódG ∂æÑdG{ ºLÉ¡J ¿GôjEG
kÉ°Vhôb

اتهمت إيران «البنك الدولي» أول من
أمس بـانتـهاج «سـلوك تـميـيزي» لـرفضه
إجازة مساعدة تنمـية جديدة لطهران. وقال
وزيـر االقــتــصــاد اإليـرانـي شـمـس الـدين
حـسـيني في كـلـمـة أمام جـلـسـة مكـتـمـلة
لـ«الـــبـــنك الــدولـي» و«صــنـــدوق الــنـــقــد
الـــدولي»: إن مـــســـاعـــدات الـــتـــنـــمـــيــة
ـسـاعـدات اإلنـسـانـيـة لـيـست جـزءاً من وا
تحـدة التي فرضتها الدول عقوبات األ ا
وها النووي. الكبـرى على إيران للحدّ من 
وأضــاف أن رفض «الــبـنك الــدولي» مــنـذ
عــام ٢٠٠٥ بـحث اســتـراتــيـجــيـة إقـراض
جـديدة إليـران تـتـعـارض مع بـنود اتـفـاقـية
البنـك. وقال إن تصرفـات «البنك الدولي»
ـوارد الـتــنـمـويـة. حتــرم بـلـداً عـضــواً من ا
ـفجـعة هي أنه بـناء وأضاف أن «الـنقـطة ا
عــلى اســتــفــســار من اإلدارة الــقــانــونــيـة
شروعات التنموية لـ«البنك الدولي» فإن ا
واإلنــســانـيــة مــسـتــثــنـاة مـن الـعــقــوبـات
كـن الـعـثور ـفروضـة عـلـى إيـران. «وال  ا
في أي جــزء مـن الــرأي الـــقــانـــوني عــلى
أسباب خلفض العالقـات وعدم تمويل مثل
شروعات اجلديدة». ويضغط النواب هذه ا
األمريـكـيون عـلى «الـبنك الـدولي» الذي
يـرأسه األمــريــكي روبــرت زولـيـك عـلى
عدم إقراض إيـران وهدّدوا بحـجب التمويل
األمــريــكي لـلــبــنك إذا وافق عــلى قـروض
جــديـدة. وحــسب مـوقـع «الـبــنك الـدولي»
عــلى «اإلنــتـرنت» لـم يـوافق الــبــنك عـلى
قــروض جـديــدة إليــران مـنــذ عـام ٢٠٠٥.
وقــال إن قـــرار «مــجــلـس األمن الــدولي»
١٧٣٧ الــصـــادر في مـــارس عــام ٢٠٠٧
بـــشـــأن إيـــران بـــرغم أنه يـــدعـــو الـــدول
ية إلى االمـتناع نظـمات العـا األعضـاء وا

عن توفير تمويل جديد إليران.

zá≤∏¨e ±ôZ{ »a ÇOÉg ¢TÉ≤f ≈dEG êÉàëj äÓª©dG äGôJƒJ πM :غالي:غالي
الية الـدولية» في «صندوق النقد قال يـوسف بطرس غالي رئيس «اللجنـة النقدية وا
ية حتتاج إلى أن الدولي» أول من أمس إن التوتـرات بشأن أسعار صرف العـمالت العا
يتمّ تسويتـها «في هدوء وفي غرف مغلـقة وليس من خالل مناقشـات علنية». وأضاف
ـصري أن تـوترات أسـعـار الصـرف الـتي أثارت مـخـاوف من جولـة مـنافـسة ـاليـة ا وزيـر ا
ركـزية في يـة على خـفض قيم الـعمالت سـينـاقشـها وزراء مـاليـة ومحـافظـو البنـوك ا عـا
قبل. وأبلغ بطرس غالي االقتصادات الكـبرى في العالم في واشنطن في مطلع األسـبوع ا
مطبوعة داخلية في صندوق النقد «مسألة سعر الصرف ستكون في جدول األعمال لكنها
كن حلهـا في غرف مغلـقة ومحاولة ناقـشات العلنـية هذه مسـائل  لن تكـون في جدول ا
ـسألة»? ـعنـية بـشأن كيـف نريد الـتعـامل مع ا إيجـاد أرضيـة مشـتركـة جلمـيع األطراف ا
ـوذجياً فإن شـكلة اقـتصادية أوسع.  وقال إن توتـرات أسعار الصـرف هي أحد األعراض 
شكلة لـها أكثر من عرض واحد إننا وضعنا يدنا على العرض األكثر وضوحاً لكن تلك ا
شكلة نفـسها هذا سيحتاج سألة نفسـها وحل ا ـعاجلة ا كن عملها  هناك أشيـاء أخرى 

إلى معاجلة هادئة وفي روح من التعاون». 

ƒªædG ºYód ójõŸG πªY øq«©àj :مستشار اقتصادي بارز للبيت األبيض:مستشار اقتصادي بارز للبيت األبيض
ـو الـوظـائف في قـال مـسـتـشـار اقـتـصـادي بـارز لـلـبـيت األبـيض أول من أمس إن 
ـاضي يقـدم مـزيداً من األدلـة على أن االقـتـصاد األمـريكي القـطاع اخلـاص في سـبتـمـبر ا
و الوظـائف ليس كافـياً خلفض نـسبة الـبطالة بـشكل سريع. يـواصل التعـافي لكن معـدل 
ـستـشـارين االقتـصاديـ قائالً «هـذا النـمو وأضـاف أوستـان جـولسـبي رئيس مـجلس ا
زيد زيد من األدلة على أن االقتصاد يواصل التعافي لكن يتعيّن علينا أن نفعل ا يقدم ا
و اقتصـادي قوي». وأظهرت بـيانات الوظـائف في أمريكا لوضع االقتـصاد على مسـار 
ـاضي الـتي صدرت الـيوم أن نـسبـة الـبطـالة اسـتقـرت بال تـغيـير عـند لشـهـر سبـتمـبر ا
» في ـقـراطـي ٩٫٦%. وسـيـستـخـدم «اجلـمهـوريـون» هـذه البـيـانـات كذخـيـرة ضـد «الد
ـقبل انـتخـابـات الـتجـديـد الـنـصفي لـلـكـوجنـرس التـي ستـجـرى في الـثـاني من نوفـمـبـر ا

مجادل بأنها دليل آخر على أن سياسات الرئيس باراك أوباما سيئة لالقتصاد.

 .2015 ΩÉY »a Q’hO QÉ«∏e (50) ≈dEG Ú°üdG ™e IQÉéàdG õjõ©J ójôJ É«côJ
قال رئـيسا وزراء تركيـا والص أول من أمس إن الـدولت تسعـيان إلى زيادة حجم
التجارة الثنـائية إلى ٥٠ مليار دوالر سنوياً بـحلول عام ٢٠١٥ من نحو ١٧ مليار دوالر
في الوقت الراهن في إطار «شراكة استراتيـجية». وقال رئيس الوزراء الصيني وون جيا
باو أمـام مؤتـمر صحـفي مع رئيس الـوزراء التـركي رجب طيب أردوجـان في العـاصمة
التركية أنقرة «قررنا إقامة شراكة استـراتيجية في عالقاتنا الثنائية». وقال أردوجان إن
الـبلدين اتـفقا عـلى استخـدام عملـتيهـما احمللـيت في الـتجارة الـثنائيـة بدالً من الدوالر.
ـنـتعـشة مع وذكـر أن التـعـاون في مجـال الكـهـرباء الـنوويـة سـيشـكّل جـزءاً من التـجارة ا
. وقـال أردوجان بعدما وقّع الزعـيمان ثمانيـة اتفاقات في مجاالت من بـينها النقل الص

والتجارة (اتفقنا على استخدام «الليرة» و«اليوان» في جميع عالقاتنا).

ájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàe

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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اإلثن ١١ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٧)

ábƒÑ°ùe ô«Z á«côJ-á«æ«°U ájôµ°ùY IQhÉæe

قالت صحيفة «ذي أستراليان»«ذي أستراليان»
نــقالً عن بــيـان أمــريــكي صـادر عن
«الـبــنـتـاجــون» إن الـقــوات اجلـويـة
الـصـيـنـيـة والـتـركـيـة أجـرتـا مـنـاورة
مـشـتـركـة في أول مـنـاورة عـلى مـا
يبـدو جتمع ب بك ودولة عضو في
حـــلف شـــمـــال األطـــلـــسي. وقـــالت

ـتحدّثة باسم وزارة الدفاع األمريكية الكولونيل تامارا باركر ا
ـتحـدة أنها سـتبـذل «أقصى اهـتمام» إن تـركيـا أكدت للـواليات ا
حلـماية التكـنولوجيا األمـريكية وتكـنولوجيا حـلف شمال األطلسي
احلـسّـاسة من االطّالع الـصيـني. ووصـفت احلكـومة الـتـركيـة بأنـها
مـلـتـزمـة حـلـف شـمـال األطـلـسي واسـتـمـرار الـعالقـات الـقـويـة مع
ـتـحـدة. وأضـافت (حـسب عـلـمـنـا لم تـشـارك طـائرات الـواليات ا
لحق ـناورة). ولم يـرد مكتـب ا «إف ١٦» أمـريكـية الـصنع في ا
الـدفـاعي الــتـركي في واشـنـطن عـلى طـلـب لـلـتـعـلـيق عـلى ذلك.
ـناورة جـرت من ٢٠ سبـتمـبر وذكرت تـقاريـر صـحفـية تـركيـة أن ا
ـاضي حتـى ٤ أكتـوبـر اجلـاري في قـاعدة «قـونـيـة» اجلـوية في ا
مـنطقـة األناضول بـوسط تركـيا. ووصف بعض اخلـبراء األمريـكي

نـاورة بأنـها تـؤكد قـدرة الص عـلى الـعمل أبـعد من أراضـيها. ا
وقال مـسـؤول آخـر في وزارة الـدفـاع األمـريكـيـة طـلب عـدم نـشر
ـتـوافــرة تـقـول إن الـقـوات اجلـويـة الـتـركـيـة ـؤشـرات ا اسـمه إن ا
استـخـدمت طـائـرات «فـانتـوم إف-٤» الـتي اسـتـخـدمت بـشكل
ـتـحـدة خالل حـرب فـيـتنـام فـي ح مـكـثف من قـبل الـواليـات ا

اسـتـخـدمت الـص طـائـرات روسـيـة الـصـنع من طـراز «سـوخوي-
نـاورة الصيـنيـة-التركـية قـبل زيارة بدأهـا لتـركيا ٢٧». وجـرت ا
ــاضي. هـذا وقـد ويـن جـيـابــاو رئـيس وزراء الـصــ األسـبـوع ا
شـهـدت عالقـات تـركـيـا مع الـصـ فـتـرات من الـتـوتـر وال سـيّـما
بـسـبب مـوقف بـكـ الـصـارم جتـاه الـقالقل في شـيـنـجـيـاجن الـذي
تعـيش فيه أقـلـية تـركيـة مسـلمـة تعـرف باسم «الـيوجـور» الذين

تتهمهم بك بأنهم انفصاليون. 

»æ«°U-»côJ-»fGôjEG ∞dÉ– øe á«∏«FGô°SEG ±hÉîe

ذكــــــرت صـــــحــــــيـــــفـــــة
«هـــــآرتس»«هـــــآرتس» أن إســـــرائـــــيل
تـحـدة تـتـابـعان والـواليـات ا
في الـفـتـرة األخـيـرة بـقلـق ما
وصف بـالتـحـالف العـسـكري
اجلــديـد بـ تــركـيــا والـصـ

وإيــران. وأكــدت «هــآرتس»
ّ التـعبيـر عنها «أن العالقات األمـنية بـ الدول الثالث هـذه قد 
ـاضي وشاركت من خـالل منـاورة جـويـة مشـتـركـة جرت األسـبـوع ا
فيها مقاتالت صينية وتركية».  وقالت «هآرتس» «إنه حتى عام
٢٠٠٨ كـان سالح اجلـو فـي إسـرائـيل شــريـكـاً دائــمـاً في األجـواء
ناورات السـنوية التـي تسمّى «النـسر األناضولي» الـتركيـة وفي ا
غير أن موقف تـركيا تغيّر في أعقاب احلـرب التي شنّتها إسرائيل
عـلى قـطاع غـزة في نـهـايـة عام ٢٠٠٨ ومـطـلع عـام ٢٠٠٩ التي
تـواصـلت ٢٢ يـومـاً. وبـحــسب «هـآرتس» فـقـد تـبـيّن إلسـرائـيل
ـاضي أن تـركـيـا وجـدت بـديالً إلسـرائـيل حـيث قـامت األسبـوع ا
الــصـــ بــإرســال طـــائــرات من طــراز «ســـوخــوي-٢٧» من أجل
ـنـاورات إلى جانـب طائـرات «إف ١٦» الـتـركـية. ـشـاركـة في ا ا
ـناورات الـتركـية-الـصيـنيـة جرت بـسريّـة تامّة وكـشفت «عن أن ا
اضي وهـو أمر غـير مـعتـاد غيـر أنه وبعـد تسرّب خالل األسبـوع ا
األنباء عنها نشرت أنباء بشـكل مقتضب في الصحافة التركية».
وتابعت «إن الغـرب يتابع بشكل متواصل التغييرات التي جتريها
دى نـاورات بعيدة ا الـص في مبنـى جيشهـا العسكـري خاصة ا
ـقـاتالت الـبـحـريـة واجلــويـة في اآلونـة األخـيـرة» مــضـيـفـة أن «ا
الـصيـنـيـة تـوجّهت إلى تـركـيـا عن طـريق باكـسـتـان وإيران» وأن
«اإلدارة األمريـكيـة بعثت بـرسالـة احتـجاج إلى احلـكومـة التـركية
ـناورات». وجاء في االحتجـاج األمريكي لتـركيا أنها بشأن هذه ا
دولـة في حلف شـمال األطـلسي وتـتعـاون عسـكريـاً مع إيران فـيما
يسود االعـتقـاد في إسرائـيل «أن محـوراً جديـدا ًيتـشكّل اآلن ب

 . تركيا وإيران والص

Ö«HCG πJ Iô≤fCG
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الثالثاء ١٢ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٨)

ذكـرت مجـلة «آشـيا سـنتـينل»«آشـيا سـنتـينل» أن عدداً غـير مـعروف من
ـقاتـلتـ «إس يـو-٢٧» و«ميج-٢٩» روسـيّتي الطـائـرت ا
الــصـنع الـتـابـعـتـ لـسالح اجلــو الـصـيـني هـبط في قـاعـدة
«كـونيـا» اجلويـة في منـطقـة األناضـول التـركيـة قبل أسـابيع.
ولم تمضِ أيام قليلة حتى انخرطت هذه األسراب في مناورات
ـقـاتالت الـتـركيـة من طـراز «إف-١٦» وهي تـدريـبـيـة مع ا
ناورات الـتي عدّها احمللـلون األمنيـون األولى من نوعها ب ا
الص والـدولة العضـو في حلف «الناتـو» ما طرح تساؤالت

حول دوافع هذا التطور ودوافعه.
ونقلت اجملـلة عن اخلبيـر األمني جاف جـرينوود قوله إن
نـاورة اجلوية الـتي أجريت حتت اسم «نـسر األنـاضول» تأتي ا
في سـياق اتـفاق سـبق أن وقـعته الـدولتـان إلجراء سـلسـلة من
شـتركة الـتي أصابـت الغرب بـنوع من ـناورات الـعسـكريـة ا ا
ـفـاجئ في دولـة حلـيـفة له. الـصـدمة لـهـذا الوجـود الـصـيني ا
فالـغـرب الـذي يطـالب أنـقـرة بتـفـسـير هـذه اخلـطـوة يرى أن
التـحرك الصـيني يـعدّ عمالً اسـتفزازيـاً وال سيمـا أنه يتزامن
مع تـوجّهـات بكـ األخيـرة إلى استـعراض قـوتهـا العـسكـرية
مـثـلـمـا فـعـلت مع الـيـابـان مـؤخـراً. فـاقم مـخـاوف الـغـرب أن
التحـرك الصيني جاء فـي توقيت سيّئ تتـعرض فيه العالقات
تـحـدة وأوروبا مـن ناحـيـة والصـ من نـاحـية بـ الـواليـات ا

أخرى لتوتر على خلفية مشكالت اقتصادية وعسكرية.
ا حمل رسالة ويعتقد اخلبير أن وصـول الص إلى تركيا ر
ـدى من حـيث تعـزيـز أجـندة احلـكـومة اسـتـراتـيجـيـة بـعيـدة ا
واجلـيش الصـيني احلـريصـ على إظـهار قـوة الصـ وقدرتـها
ـباغـتـة لدرجـة أن بعـضهم شـكّك في حدوث مـناورات على ا
جــويـة مـشــتـركـة بـ الــدولـتـ من األســاس. ولـكن إذا كـان
الـغـرب يضـرب أخـمـاسـاً في أسـداس حـول دوافع بـكـ فـما
دوافع أنـقرة احملـسوبـة كحـليف لـلغـرب? وما مـدى تأثـير هذه
ـنـاورات في عالقـة تركـيـا بحـلف شـمال األطـلسـي (النـاتو) ا

واالحتاد األوروبي?

ــــؤكّــــد أن من ا
الـصــ وتــركــيـا ال
تــبـدوان مـرشــحـتـ
مـنـاسـبـتـ لـلـدخول
في أي شــــــكـل من
أشــكــال الـــتــعــاون
الـــعـــســـكــري وأن

ـناسـبات عالقـتـهمـا ال تتـجاوز بـحـال نطـاق البـروتـوكوالت وا
االجتمـاعية التي تهدف في الـدرجة األولى إلى طمأنة مخاوف
كل طـرف جتاه الطرف اآلخـر وإخفاء الـعداوة الدفيـنة بيـنهما.
والكل يـذكر اخلـالفات احلـادة التي دخل فـيهـا الطـرفان بـسبب
مـعاملة السلـطات األمنية الـصينية سكـان إقليم اليوجور وهم
عبارة عن أقلية مسلمة تتحدث اللغة التركية واستقرت غرب
ـعـروف أن بـكـ تنـظـر بـع الـصـ مـنذ فـتـرة طـويـلة. ومن ا
الـشك والريبة إلى سـكان هذا اإلقليم بـصفتهم مـصدراً للشغب
طالبة باالنفـصال ومصدراً للتطرف الديني أيضاً. واحلركات ا
مارسات االستعمارية ولكن أنقرة ترى سكان اإلقليم ضحايا ا
ـســاعـدة إلــيـهم من بـاب الـصــيـنـيــة وال تـتـردّد في تــقـد ا

التعاطف والتضامن معهم.
تــركــيـا عــبّــرت عـلى لــســان رئـيس وزرائــهــا رجب طـيب
أردوجان عن استـيائهـا الشـديد من الصـدامات الدمـوية التي
حـدثت ب سـكان اإلقـليم والـصيـنيـ من عشـيرة «هـان» عام
٢٠٠٩ الـتي أسـفـرت عن مـقـتل ٢٠٠ وجـرح اآلالف في ما
ذبـحـة». ولكن أنـقـرة عادت بـعـدها لـتـخفف من وصـفت بـ «ا
ـاثل أزق ومـعاناة  ـا لشعـور تركيـا  نبرتـها االحـتجاجـية ر
بسبب االنـفصاليـ األكراد. ويعـتقد احمللل أن الـعراقيل التي
تشعر تركيا بأن االحتاد األوروبي يضعها عمداً في طريق طلب
ـا كانت أحـد األسـباب انـضمـامـها إلى اجملـمـوعـة األوروبيـة ر
الـتي دفعت أنقـرة إلى السـماح للمـقاتالت الـصينيـة بالتـحليق

في اجملال اجلوي لـ«الناتو».

á«côàdG-á«æ«°üdG ájƒ÷G IQhÉæŸG √ÉŒ »HôZ ≥∏b

اضي أصابت شتركـة الشهـر ا قاتالت الـصينـية للـمشاركـة في مناورات «نـسر األناضـول» ا اضي أصابتاسـتضافـة تركيـا ا شتركـة الشهـر ا قاتالت الـصينـية للـمشاركـة في مناورات «نـسر األناضـول» ا اسـتضافـة تركيـا ا
ناورات. ناورات.الغرب بصدمة حول دوافع أنقرة العضو في «حلف الناتو» احملسوبة كحليف قوي وراء تلك ا الغرب بصدمة حول دوافع أنقرة العضو في «حلف الناتو» احملسوبة كحليف قوي وراء تلك ا
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األحد ١٠ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٦)

¢†aôJ ÚµHh ¿ƒé°ùe »æ«°U §°TÉf ≈dEG zπHƒf{ íæe

ـسجـون لـيو  فـاز النـاشط الـصيـني ا
شياو بو بجائزة «نوبل للسالم» أول من
أمس حيث وصف بـيـان منح اجلـائزة أنه
مـكافح سلـمي بدأ مـشواره قـبل عقود من
أجل حـقوق اإلنسـان. وتضع اجلائـزة حقوق
اإلنـسان في الـصـ حتت دائرة الـضوء في
وقت تـسعى فـيه بك إلى لـعب دور أكبر

يـة نتيـجة لـتنـامي قوتـها االقـتصـادية. وأثنت على الـساحـة العـا
اللجنة الـنرويجية التي تمنح «نوبل» على ليو في حيثيات اجلائزة
قـائلـة إنهـا منـحت له لـ«كـفاحه الـطويل والـسـلمي من أجل حـقوق
». وأضافت «تؤمـن اللجنة منذ وقت اإلنسان األساسـية في الص
طويل بـأن هناك ارتـباطاً وثـيقاً بـ حقوق اإلنـسان والسالم». من
ـتحدث باسم وزارة اخلـارجية الـصينيـة ما تشاو ناحيـتها وصف ا
شـيـوي قرار مـنح «جائـزة نوبل لـلسـالم» للـصيـني ليـو شيـاو بو
ــكن أن يـضــرّ بــالـعالقــات بـ الــصـ بـأنه «يــدنس اجلــائـزة» و
والنرويج. وكـان قد حكم على ليو بـالسجن مدة ١١ عاماً في ٢٥
ديسمـبر ٢٠٠٩ بعدما دانـته محكمة مـحلية في بكـ بالتحريض
ؤلف الـرئيسي الـذي يرمي إلى تـخريب احلـكم في البالد لكـونه ا
لـبـيـان أصـدره مـفكـرون ونـاشـطـون صـينـيـون دعـوا فـيه إلى حـرية
التـعبـير وإجـراء انـتخـابات تـعـددية. كـما ذاع صـيت لـيو أسـتاذ
األدب السابق بصـفته «قائد اعتصـام» في أثناء االحتجاجات في
» عـام ١٩٨٩. وأكّــد شـيـوي أنه يـتـعـيّن مـنح ـ مـيـدان «تـيـانـا
«جـائـرة نــوبل لـلـسالم» ألشـخـاص أسـهــمـوا في الـوئـام الـوطـني
والـصـداقـة ب الـدول ودفع جـهود نـزع الـسالح وعـقد مـؤتـمرات
لـلـسـالم والـتـرويج له. وذكــر أن هـذه كـانـت رغـبـة الـفــريـد نـوبل
مــؤسس «جــائـزة نــوبل». وأضــاف شـيــوي أن لــيـو مــجــرم دانـته
الـسلـطات الـقضائـية الـصينـية خملـالفـة القانـون الصـيني. وقال إن
(مـا فعـله يـتعـارض مع الهـدف من مـنح «جائـزة نوبل لـلسالم»).
يشـار إلى أن الصـ والنـرويج تتمـتعـان بتنـميـة سليـمة لـلعالقات

الثنائية خالل السنوات األخيرة.

á«é«JGôà°SG ¿hÉ©J äÉbÓY ¿É°ù°SDƒJ É«côJh Ú°üdG

ســــتــــؤسـس الــــصـــ
وتــركـيــا عالقـات تــعـاون
اسـتـراتــيـجــيـة لـتــحـسـ
االقـــتــصـــاد والـــعالقــات
الـسيـاسـيـة حسـبـمـا ذكر

رئـيس الـوزراء الصـيـني وون جـيـا باو ورئـيس الـوزراء الـتركي
رجب طـيب أردوجـان في محـادثـاتهـمـا الـثنـائـية أول من أمس
في أنقرة. جـاء ذلك في مؤتـمر صـحفي أعـقب اجتمـاعهـما. وقال
وون إنه تـــوصل وأردوجـــان إلى تـــوافق واسـع خالل احملـــادثــات
مـشيراً إلى أن قرار تأسيس عالقات تـعاونية استراتـيجية سيكون
. وأضاف وون أن ـيـ له تـأثـير مـهم عـلى الـسالم والـتنـمـيـة العـا
الـصـ وتركـيا تـواجـهان تـهديـد قوى الـشـر الثالثـة وهي اإلرهاب
واالنـفـصـالـيـة والــتـطـرف وجتـمـعـهـمـا مـصــالح مـشـتـركـة حلـمـايـة
سـيادتـهـما ووحـدة أراضـيهـما. وأكـد أن الـص سـتـواصل تعـميق
تبادلة وسـتتخذ إجراءات فـعالة لتعـزيز التجارة الثقة الـسياسيـة ا
مع تركـيا التي تـولي الصـ أهمـية كـبيرة لـتأثـيرهـا في الشؤون
اإلقـليـمـية والـدوليـة. وسـتشـجع الصـ الـشركـات الصـيـنيـة على
االسـتـثـمـار في تـركيـا وتـيـسـر الـتـعـاون في مـجـاالت اقـتـصـادية
الي. من مختلفـة منها مشروعات الطاقـة وبناء اجلسور والقطاع ا
جـهته ذكـر أردوجان أنـه أجرى مـحادثـات ناجـحة لـلغـاية مع وون
وأن تركـيا والـص ستـتخـذان خطوة جـديدة في تـنشـيط العالقات
الثنائية. وكشف عن أنه في اجملال االقتصادي اتفق البلدان على
زيـادة حجم التجارة السـنوية بينهمـا إلى ٥٠ مليار دوالر أمريكي
بحلول عـام ٢٠١٥ ومئة مليار دوالر أمريكي بحلول عام ٢٠٢٠.
يـشـار إلـى أن حـجم الـتــجـارة بــ الـصـ وتــركـيـا جتــاوز عـشـرة
مليـارات دوالر أمريكي عام ٢٠٠٩ وفـقاً لإلحصاءات الـرسمية.
وذكر أن تـركيا تـأمل أن يتـمكن البـلدان من اسـتخـدام عملـتيـهما
في التجـارة الثنـائية. وقـد وقعت الصـ وتركيـا ثماني اتـفاقيات

بشأن التعاون في مجاالت عدة.

Iô≤fCG ÚµH
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األربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٩)

ø£æ°TGh
»fGOƒ°ùdG Üƒæ÷G »a áWô°ûdG äGƒb ÜqQóJ ÉµjôeCG

أعد آشيش كومار سـ تقريراً نشرته
ـز» حتت عـنـوان تـا ـزواشـنـطن  صـحـيـفـة «واشـنـطن تـا
ـتـحـدة تـمـدّ يـد الـعـون إلى «الـواليـات ا
قـوات الشـرطة في الـسودان» أشـار فيه
ـتـحدة تـسـعى جـاهدة إلى أن الواليـات ا
إلى بـــنــاء قــوات الــشـــرطــة في جــنــوب

الـسـودان في محـاولة مـنهـا للـوصول بـتـلك القـوات إلى أن تتـمتع
زمع ا يـضـمن إجـراء االستـفـتـاء ا بـالقـدر الـكـافي من الـفعـالـيـة 
رتقب أن يقصد اجلنوبيون قبل في سالم. فمن ا إجراؤه في ينايـر ا
ـقبل لـلـتـصـويت بـشأن صـنـاديق االقـتراع في الـتـاسع من يـنـايـر ا
انـفصـال اجلنـوب عن الشمـال ومن ثم سيـقرر سـكان مـنطـقة أبيي
الغنـية بالـنفط إذا ما كـانوا يفـضلون أن يـظلوا جزءاً مـن الشمال
ـنفـصل. ويـشيـر الـتقـريـر إلى أن قوات أو يـنضـمـوا إلى اجلنـوب ا
الـشـرطـة في جـنـوب الـســودان ال تـتـمـتع بـاخلـبـرة أو الـقـدرة عـلى
احلـيـلـولـة دون انـزالق الـبالد مـرة أخـرى إلى احلـرب األهـلـيـة الـتي
مـزقـت أوصـالـهـا في الــسـابق طـوال مــا يـزيـد عـلى الــعـقـدين من
اضـي تصـاعـدت مخـاوف جتدّد الـزمان. وخالل نـهـاية األسـبـوع ا
أعمال العنف مـرة أخرى عندما احـتشد آالف الشمالـي مناهض
فكرة انـفصـال اجلنـوب ومنادين بـوحدة الـبالد. وقد حتـدث مسؤول
سـتوى في إدارة أوبامـا شريطـة عدم الكـشف عن هويته رفـيع ا
تحدة في السودان مشيراً إلى عن اجلهود التي تبذلها الواليات ا
أن موعـد االستـفتاء هـو قرار سـياسي وليـس مبنـياً عـلى احلقائق
عـلى أرض الواقع. ويـشيـر التـقريـر إلى أن بعـض عنـاصر الـشرطة
تحدة في الـسودان على تدريب األمريـكية يسـاعدون بعثـة األ ا
قـوات الشـرطـة السـودانيـة الـتي ستـتـولى مـسؤولـية احلـفـاظ على
ــتـحـدة األمـن خالل وقت االسـتــفـتــاء. وأشـار إلى أن الــواليـات ا
اسـتـثــمـرت مـبـلـغــاً تـصل قـيـمـتـه إلى ١٥٫٤ مـلـيـون دوالر عـام
٢٠٠٩ ومــبــلــغـاً قــدره ١٦ مــلـيــون دوالر عــام ٢٠١٠ في هـذا

بلغ.  البرنامج التدريبي. وقد طالب الرئيس أوباما بزيادة هذا ا

ÚµH ™e ájôµ°ù©dG äÉbÓ©dG ∂jôëàd »µjôeCG ≈©°ùe

يـتـيح الـلـقـاء الـذي عـقـد بـ وزيـري
الــدفـاع األمــريـكي والــصــيـني اإلثــنـ
ـاضي في هـانوي فـرصـة لواشـنطن من ا
أجل حتسـ عالقاتـها العـسكـرية الـهشة
مع بـك وبدء حـوار «أكثر صـدقية» في
. واحملـادثـات رأي مـسـؤولـ أمـريـكـيـ

التي أجـريت ب وزيـر الدفـاع األمريـكي روبرت جـيتس ونـظيره
الصيني لياجن جواجن لي على هـامش اجتماع لرابطة دول جنوب
شــرق آسـيــا (آســيـان) هـي األولى مـنــذ عــام بــ كـبــار الــقـادة
ـساعي األمريكـية لفتح الـعسكريـ في البلدين وسـتشكّل آخر ا
. وقـطـعت الـصـ مـراراً عالقـاتـهـا مع حـوار حـول األمن مع بـكـ
الـعسكريـ األمريكيـ بسبب خالفات حـول السياسـة األمريكية
وال سيما بـشأن بيع أسـلحة أمريـكية لـتايوان التي تـعتبـرها بك
إقليماً مـتمرداً من أقاليمها األمـر الذي نددت به واشنطن مشيرة
إلى أن حواراً أكثر انتظاماً سوف يسهم في خفض حدة التوتر. إال
سـؤول األمـريكيـ ال يتوقـعون نـتائج كبـرى من هذا الـلقاء أن ا
مـعتبـرين أنه مجـرد محـطة في آلـية أوسع نـطاقـاً وأكثـر حسـاسية
تـحـدث باسم تتـطـلب فـترة من الـوقت لـتـعطي نـتـائجـهـا. وقـال ا
«البنتاجون» جيف موريل للـصحفي «إننا ننظر إلى ذلك على
دى». ودعا روبرت جيتس الصيني إلى البدء أنه عمليـة بعيدة ا
بجـدية فـي تبـادل وجهـات النـظر حـول الـدفاع لـتفـادي سوء الـفهم
و«األخطاء» مورداً مثاالً احلوار ب االحتاد السوفيتي والواليات
ـتـحـدة إبـان احلـرب الـبـاردة. وأوضح جـيف مـوريل أن الـواليـات ا
واصـلة العالقات الـعسكرية تـحدة ال تسعى إلى إقـناع الص  ا
بل إلى إقنـاعها باألحـرى بأن مثل هذا األمـر يصبّ في مصلـحتها
ـنطقـة. وقال «األمر يـتعلق بـإقناع الـصينـي بأن ذلك ومصـلحة ا
مفـيد لهم ولـنا عـلى السواء». وواجـهت إدارة الرئـيس األمريكي
وازاة باراك أوبـاما حتـدياً كبـيراً في سـعيـها لـكسب ثـقة الـص 

الدفاع عن وجود بحريتها في احمليط الهاد وطمأنة حلفائها.
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اإلثن ١٨ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٥٢)

 IOqóéàŸG ábÉ£∏d Úéàæe (5) ôÑcCG øª°V á«Hƒæ÷G ÉjQƒc

كشـفت اللـجنـة الرئاسـية الـكورية اجلـنوبـية للـنمـو األخضر عن
تجدّدة مـحلياً تـستهدف خطط جـريئة لتـطوير صنـاعات الطاقـة ا
أن تصـبح كوريـا اجلـنوبـية ضـمن أكـبر خـمس دول منـتـجة لـلطـاقة
ـتجـدّدة على مسـتوى الـعالم إلى جـانب تأكـيد محـورية الـطاقة ا
الشـمـسيـة وطـاقـة الريـاح وذلك بـنـصيب يـبـلغ ١٥% من الـسوق
ـية في عـام ٢٠١٥. ولـتحـقـيق تلـك اخلطـة سيـتمّ إنـفاق ٤٠ العـا
تـريـلـيـون «وون» أي مـا يـعـادل ٣٦ مـلـيـار دوالر تـقـريبـاً خالل
ـتـجدّدة ـقبـلـة عـلى تطـويـر مصـادر الـطـاقة ا الـسنـوات اخلـمس ا
وجـعـلـهـا ضـمن مــحـركـات الـنـمـو اجلـديــدة. ويـتـضـمن ذلك قـيـام
احلـكـومـة بـضخ نـحو ٦٫٣ مـلـيـار دوالر بـيـنمـا سـيـضخ الـقـطاع
تـبقي وهو ٢٩٫٧ مـليـار دوالر حتى عام ٢٠١٥ بـلغ ا اخلـاص ا
تجدّدة. وسيتمّ تطبيع من أجل تطوير التقنيات األساسية للطاقة ا
صـنـاعـات طـاقـتي الـشـمس والـرياح لـتـكـون في مـركـز االقـتـصاد
الـوطني تـمامـاً مثل صـناعـات أشـباه الــمُوصّالت والـسفن. ولـهذا
الــغـرض سـيــتمّ إنـفـاق ١٫٥ تــريـلـيــون «وون» أي ١٫٣ مـلـيـار
دوالر كاستثمارات لتطوير ١٠ تقنيات أساسية من بينها اجليل
الـثاني من الـبطاريـات الشـمسـية ومـولدات طـاقة الـرياح الـبرية.
كما سيـتمّ استثمار ٣ تريـليونات «وون» أي ٢٫٦ مليار دوالر
في تـطويـر ٨ أجهـزة ومـواد أساسـية وتـأمـيمـهمـا وإنـشاء الـبنـية
تجدّدة. ويشار هنا إلى األساسية التكنولوجية لصناعات الطاقة ا
أن الـتـوجه نحـو الـنمـو األخـضـر منـخـفض الكـربـون قد بـرز مـؤخراً
كقـضـية كـبـرى في مـختـلف أنـحـاء العـالم ومن ثم شـهـدت سوق
واً مـتسـارعاً. وتـقول وزارة االقـتصـاد الكـورية ـتجـدّدة  الـطاقـة ا
تـجددة قـد بلغ ١٦٢ ـية لـلـطاقـة ا اجلـنوبـية إن حـجم الـسوق الـعا

مليار دوالر في عام ٢٠٠٩.

(130-»°S) ôjó°üJ ≈∏Y ô¶ë`dG AÉ¨dEÉH ÖMôJ Ú°üdG

ـتحدث بـاسم وزارة التجـارة الصيـنية عن أعرب يـاو جيان ا
تـحدة إلغاء احلظـر على تصدير ترحـيب الص باعتـزام الواليات ا
طائـرات (سي-١٣٠) لـلصـ الستـخـدامهـا في عمـلـيات تـطهـير

تــســـرّب الــنـــفط. وقــال يــاو إن
الـصـ عـلـمت بـاقـتـراح الـرئيس
األمريكي باراك أوباما بإنهاء
ـفـروضة عـلى مـبيـعات القـيود ا
طائرات النقل الـعسكرية (سي-
١٣٠) للص وذلك في خطاب

بعث بـه إلى الكوجنـرس األمريكي يـوم ٨ أكتوبـر. وأضاف ياو أن
تحـدة لتعزيز ثل عالمة إيـجابية تـرسلها الـواليات ا إلغاء احلـظر 
صادراتها للص وأن الص ترحب بجميع اإلجراءات التي تسهم
بتعزيز التعاون االقتصادي الـثنائي وتدعم التجارة البينية. وقال
إن قيـود الصـادرات التي تـفرضـها احلـكومـات األمريـكيـة والتي
بــدأت قـبل ٦١ عــامـاً أدت إلى حــدوث خــلل جتـاري في قــطـاع
التـصنـيع بـ البـلدين وعـدم استـقـرار بيـئة الـتجـارة. وأضاف أن
تـحـدة تـخـفيف الـقـيـود على الـص تـأمل أن تـواصل الـواليـات ا
صادرات منـتجات التـكنولوجـيا الفائـقة وتبنّي سـياسات «عادلة
» خالل عملـية إصالح قيود الصادرات. وغـير تمييزيـة جتاه الص
تحدة بتسريع إصالح وقال ياو إن الص تأمل أن تقوم الواليات ا
قـيود الـصادرات الـذي أعـلنـته في ٣١ أغـسطس أيـضاً من أجل
تدعـيم الروابط االقتـصاديـة الثنـائية مـع الص وحتـس ميـزانها
الــتـجـاري. إلى ذلك أعـرب مـتـظـاهــرون صـيـنـيـون عن غـضـبـهم
الشـديـد ضد الـيـابان عـنـدما نـزلـوا إلى الشـوارع لـتأكـيـد أحقـية

الص في السيادة على جزر «دياويوي». 

ÚµH ∫ƒÄ«°S

 ô°ûY ¢SOÉ°ùdG …ƒæ°ùdG ábÉ£dG ôªJDƒe
(2010 ôÑªaƒf 10-8)  záÄ°TÉ`ædG äÉ``jóëàdG :§ØædG ô``°üY{

الــرعـاة
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األربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٥٤)

ÚµH OÉHBG ΩÓ°SEG

»µjôeC’G ÜÉë°ùf’G ó©H Ée á∏MôŸ ó©à°ùJ z¿ÉÑdÉW{

ذكرت مـصادر مقرّبـة جداً من حركة «طـالبان-أفغـانستان» أن
احلـركـة شـرعت في تـرتـيب أوضـاعـهـا الـداخـلـيـة من خالل تـعـيـ
شخـصيات طالبـانية ستتـولى مناصب وزارية ضمن حـكومة قادمة
تقول مصادر احلركة إنها ستـشكّلها بحسب ما أورد تقرير صادر
صادر عن خدمة «ميديا لينك»«ميديا لينك» اإلعالمية الـباكستانية. وذكرت ا
نفـسها أن احلركة قـد أعلنت تشـكيل حكومـة في الظل تتكون من
وزراء ووالة وحــكـام أقــالـيـم داخل أفـغــانـســتـان إلى جــانب قـادة
اجليش الطـالباني اإلسالمي. وكانت «طالبان» قد وضعت في عام
٢٠٠٧ مــيـثـاقـاً خـاصـاً بـهـا ودسـتــوراً إسالمـيـاً أطـلق عـلـيه اسم
(الالئحة األخالقيـة لـ «طالبان») تمثّـلت في القوان واألطر التي
تسير علـيها احلركة في التعامل مع الـسكان احمللي ومع موظفي
ـكـونـ لـلـقـوات األفـغـانيـة في ظل حـكـومـة كـرزاي ومع اجلـنود ا
الــوجــود األمـريــكي إلـى جـانـب عالقــاتـهــا مع الــعــالم اإلسالمي
واجملتمع الدولي. ويـقول قادة «طالبان» إن حركتهم نظّمت نفسها
قـبل سن وقسـمت أفغانستـان إلى أقاليم مخـتلفة ونصّـبت عليها
ـشاركـة في العمـليـات العسـكرية حكام أقـاليم اشـترطت عـليهم ا
كشرط رئيسـي لتعيينهم في مناصبهم. أما وزراؤها في الظل فقد
تنـقلة عيّنـتهم في منـاصبـهم وحملـتهم مسـؤولية إدارة مـكاتبـهم ا
ـقـربة مـنـها إن صـادر ا وكـولـة إلـيهم. وتـقـول ا ـهـام ا والـقـيـام با
احلـركة تـمـكّنت بـعد سـنوات من الـقتـال ضد الـقوات األجـنبـية من
تــكـوين جــيش مــنــظم ومـكــون من ١٥ ألف مــقــاتل حتت قــيـادة
ـولوي سراج الـدين حقاني بـصفته الـقائد مشـتركة يـشرف علـيها ا
األعـلى لهـيئـة أركان مـسلـحي «طالـبان» ومـقره في واليـة خوست
ـنـطــقـة الـقـبـلـيـة األفـغـانــيـة لـكـنه يـوجـد فـي أكـثـر أوقـاته في ا

لباكستان.

»µjôeC’G ≥«≤ëàdG ó≤àæJ ÚµH
á«æ«°üdG áØ«¶ædG ábÉ£dG äÉ°SÉ«°S ¿CÉ°ûH 

 انتـقدت الـصـ التـحـقيق األمـريكـي بشـأن سيـاسـات الطـاقة
وجب إجـراء يسمّى (الفـقرة ٣٠١) مؤكدة أنه الـنظيـفة الصيـنية 
ـزيد من الدعم الذي ـتحدة نفـسها وسـيكشف ا سيضـرّ الواليات ا
تـقدّمه هي نفسها لـشركات الطاقة اجلـديدة. وأكد تشاجن قوه باو
كـتب الوطـني للـطاقـة في الصـ محـدودية الـدعم الذي رئـيس ا
تقدمه الص لشركات الـطاقة اجلديدة في وقت تدعم فيه واشنطن
ـبلغ ٤٫٦ مليـار دوالر أمريكي نـقداً خالل األشهر هذه الـشركات 
الــتـسـعـة األولى من الــعـام اجلـاري من بـيــنـهـا ٣ مـلـيـارات دوالر
حابـاة الشركات لشركـات طاقة الـرياح. ونفى تـشاجن االتهامـات 
ارسة التمييز ضد ناقصات اخلاصة بطاقة الـرياح و الصينيـة في ا
الـشركـات األجنبـية فـي الصـ التي تـقدم بـعضهـا بعـطاءات في
ـناقصة في الـفترة من عام ٢٠٠٣ إلى عام الص وفاز بـعضها با
٢٠٠٥ قـبل أن تنـخفض فـرص حصـولهـا على مـناقـصات جـديدة
بسـبب عرضها أسعاراً أعـلى بكثير من الشركـات الصينية. وحول
كمـية منتجـات الطاقة اجلديـدة التي صدّرتهـا الص إلى الواليات
ـتحدة قـال تشـاجن: إن الصـ صدّرت ثالثة مـولدات لـلرياح إلى ا
تحدة فـقط أو أقل من ١٠ آالف كيلووات من الطاقة الواليات ا
ـولدة فيما صدّرت شـركة «جنرال إلكـتريك» األمريكية ٨٠ ألف ا
كـيـلووات من مـولـدات الـريـاح إلى الـصـ في عـام ٢٠٠٥ ونـحو
اضي ليتجاوز إجمالي صادراتها من ٣٤٠ ألف كيلووات العام ا
مولدات الريـاح إلى الص ١٫١٣ مليون كيلووات خالل السنوات
ـاضـيـة. وأضاف تـشـاجن: إن الـص حـقـقت عـائدات من اخلـمس ا
اضي. سوق معدات طاقة الرياح تقدر بـ (٨٥) مليار يوان العام ا

 ô°ûY ¢SOÉ°ùdG …ƒæ°ùdG ábÉ£dG ôªJDƒe
(2010 ôÑªaƒf 10-8)  záÄ°TÉ`ædG äÉ``jóëàdG :§ØædG ô``°üY{

الــرعـاة



16

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

اخلميس ٢١ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٥٥)

äGQÉªãà°SG ÜGòàLG ≈dEG ™q∏£àj ¥Gô©dG
Q’hO QÉ«∏e (600) áª«≤H á«ÑæLCG

حـدّد الـعـراق هــدفـاً طـمـوحـاً الجـتـذاب
اسـتـثـمـارات أجـنبـيـة بـقـيـمـة ٦٠٠ مـلـيار
دوالر إلعــادة إعـمـار الــبـلــد الـذي مــزّقـته
احلـرب ويعلق آمـاالً على مشـروع لإلسكان
. وفي إطار اجتـذب اهتمـاماً أجـنبيـاً كبـيراً
خـطـة لـلتـنـمـية االقـتـصـادية مـدتـهـا خمس
سنوات تـريد احلكومة اجـتذاب استثمارات
أجـنبـيـة بقـيمـة ستـة مـليـارات دوالر لكن
ســـامي األعـــرجي رئـــيـس مــجـــلس إدارة
الـهيـئة الـوطنـية لالسـتثـمار قـال إن آماله
أكبـر من ذلك بكثـير. وقال األعرجي خالل
«قــمـة رويــتـرز لالســتـثــمـار» في الــشـرق
األوسط «لدينـا هدف. لدينا خطة خمسية.
نـحـتـاج إلى سـتة مـلـيـارات دوالر ونودّ أن
نتجاوز ذلك لنسـتهدف ٦٠٠ مليار. نأمل
بـالـطـبع أن نـسـتـطــيع حتـقـيق ذلك لـكـنـنـا
سـنـكـون سعـداء لـلـغـايـة إذا حقـقـنـا نـسـبة
جيدة منه إذا تخطّينا نسبة ٥٠% بقوة».
وتـهـدف خطـة الـتـنـمـيـة الـعـراقـيـة من عام
٢٠١٠ إلى عــــــام ٢٠١٤ إلـى تــــــنــــــويع
االقتصـاد من خالل شراكات ب الـقطاع
العام واخلاص في الصنـاعة واجتذاب مزيد
من االسـتثـمارات. وقال الـعراق في مارس
اضي إنه يريد عروضاً لـبناء مليون وحدة ا
سـكـنـية جـديـدة بـقـيـمة ٥٠ ألف دوالر في
تـوسط لكـل منـها وبـقـيمـة إجـمالـية ٥٠ ا
مــلـيـار دوالر. وقــال األعـرجي إن الـهــيـئـة
سـتـهدف إلى تدرس رفـع عدد الـوحـدات ا
مليوني وحدة سكنية بعد االهتمام الكبير
الذي أبدته شـركات أجنبـية. وأضاف قائالً
«إذا اسـتهدفـنا بنـاء مليـوني وحدة سكـنية
فهـذا في حد ذاته سـيحقق لـنا نـسبـة جيدة
من هـذا الهـدف. حتى الـيوم تـقدمت ١٣٢
شركـة ونـحن نـركز عـلى ٣٥ نـهدف (إلى

إبرام اتفاقات) بنهاية العام».

áª¡e ájQÉŒ äÉKOÉÙ kGóYƒe πÑ≤ŸG ôÑª°ùjO ∞°üàæe ¿GOqó– Ú°üdGh ÉµjôeCG
ـتـحـدة والـصـ ـاضي إن الـواليـات ا قـال مـسـؤول جتـاري أمـريـكي يـوم الـثالثـاء ا
قبل في سـتعقدان محادثـات جتارية واقتصـادية على مستـوى عالٍ في منتصف ديـسمبر ا
واشنـطن. وأبلغ فـرانشـيسـكـو سانـشيـز وكيل وزارة الـتجـارة األمريـكي الصـحفـي أنه
يأمـل حتقيق تـقدم في تـهدئـة اخملاوف األمـريكـية بـشأن احلـواجز الـتي تضـعهـا الص في
ـلكـية الفـكرية األمـريكـية. وزار سانـشيز سوقهـا للـمشتـريات احلكـوميـة وحمايـة حقوق ا
اضي لإلعداد تريـوس مارانـتيس بكـ األسبـوع ا مثل الـتجـاري األمريكـي د ونـائب ا
شـتركـة. وقال سـانشـير ـقبل بـشأن الـتجـارة األمريـكـية-الـصيـنيـة ا لالجتـمـاع السـنوي ا
«كـانت زيارة مـثمـرة جداً وأنا مـتفـائل بأنـنا سنـحقق تـقدمـاً في ديسـمبر مـا زلنـا نحاول
االتفاق على موعد مـحدد لكنه سيكون األسبوع الذي يـبدأ في الثالث عشر (من ديسمبر
ـشـتركـة وزيـر الـتجـارة جـاري لوكي ـقبل)». ويـرأس اجلـانب األمـريكي في الـلـجـنة ا ا

مثل التـجاري رون كيرك. ويرأس اجلانب الصيـني نائب رئيس الوزراء واجن كيشان. وا
نـتـدى السـنـوي مسـألة الـعـملـة وهي مـوضـوع رئيـسي لـلنـقـاش ب الـواليات وال يتـنـاول ا
ـتـحدة حملـاولـة تسـويـة اخملاوف بـشأن ـكان الـرئـيسي لـلـواليات ا . لكـنه ا ـتـحدة والـصـ ا
السياسات الصناعية الصينية التي تعتقد أنها تنطوي على تمييز ضد الشركات األمريكية.

á«£ØædG äÉWÉ«àM’G ≈dEG Iô«Ñc äÉ«ªc ∞«°†æ°S :الكويت:الكويت
ــنـتــدب في «شـركــة نـفط  قـال ســامي الـرشــيـد رئــيس مــجـلس اإلدارة الــعـضــو ا
الكـويت» مؤخـراً إن هنـاك كـميـات «أكثـر من كبـيرة» سـيـتم إدخالـها ضـمن احتـياطي
ـقبل. وأوضح ـاليـة احلالـيـة في مارس ا اخملـزون النـفـطي للـكويت بـحـلول نـهايـة الـسنـة ا
قامة في مكـتبها في الكويت الرشيـد في «قمة رويترز لالسـتثمار» في الشـرق األوسط ا
أنه مـنـذ عام ١٩٩٥  اعـتـمـاد سيـاسـة تـعويض مـا يـتم إنـتاجـه من النـفط بـحـيث يتم
ـستخـرج مبيـناً أن نسـبة التعـويض لم تقلّ مـنذ ذلك التاريخ إحالل مخزون جـديد محل ا

وحتى اآلن عن ١٠٠%.

2009 ΩÉY òæe ≈dhC’G Iôª∏d …OÉ°üàb’G É¡Áƒ≤J ¢†ØîJ ¿ÉHÉ«dG
ـها لالقتـصاد وذلك للـمرة األولى منـذ فبراير ٢٠٠٩ خفضت احلـكومة الـيابانـية تقو
قائـلة إنه في حـالة تـوقف تام حـيث يهـدد ارتفـاع ال وتـباطـؤ الصـادرات بإخـراج تعافٍ
ـرة األولى منذ يولـيو ٢٠٠٨ -قبيل تـفجر الركود اقتصـادي هشّ عن مساره. وتلك هي ا
ي األخير- التي تـصف فيها احلكومـة الوضع االقتصادي بالتـوقف التام في تقريرها العا
ي الشـهري. وحذرت احلكـومة من مخاطـر انكماش اقـتصادي جراء تـباطؤ االقتـصاد العا
وتقـلبـات أسعـار األسهم وأسـعار الـصرف األجـنبي. وقال الـتقـرير «حـركة االقـتصـاد تبدو
رحلـة انكمـاش طفيف في ـر  متوقـفة في اآلونة األخـيرة» مع إعـادة تأكيد أن االقـتصاد 
األسعار. وفي التقارير السابقة قالـت احلكومة إن الوضع يزداد صعوبة وإن كان االقتصاد
كن توقع بـعض الضعف يتعـافى مع توقع مـيل باجتاه تـعافٍ مسـتدام. وقال الـتقريـر إنه 
ساعـدة من حتسن االقتصادات ـرجح أن يتحسّن االقـتصاد  في الوقت احلالي لكن من ا

في اخلارج وخطوات حتفيز حكومية.

ájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàe

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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اإلثن ٢٥ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٥٧)

ÚµH
á«æ«°U ô¶f á¡Lh .. á«fÉ¨aC’G áeRC’G

ز» الصينية في تقرير لها أن نظرة ز»«جلوبال تا ترى صحيفة «جلوبال تا
تعاقبة خالل ثالثة زمنة توضّح أن الـنظم ا على أزمة أفغـانستان ا
صاحلة سـلّح من أجل الـسالم وا عقـود قد اقتـربت من اخلصوم ا
الوطنية إال أنـها كلها انتهت باإلخفاق التام. وتقول الصحيفة إن
الـتوصّل إلى تسوية عن طريق الـتفاوض يبدو صعـباً للغاية حيث
ـسبقة. وتقول إن كالً من احلكومة و«طـالبان» لديهمـا شروطهما ا
احلـكومـة األفـغانـيـة إن أي عنـصر من عـنـاصر «طـالـبان» يـشجب
أعـمـال الـعـنف ويـقــطع الـعالقـات مع شـبــكـة «الـقـاعـدة» ويـقـبل
الدستور األفـغاني سوف يحـظى بالترحـاب. في الوقت الذي تؤكّد
فيه «طـالـبان» انـسـحاب الـقـوات الدولـيـة من البالد قـبل الـدخول
ـشكلة األفـغانية راقبـون مع الرأي القائل إن ا إلى حوار. ويـتفق ا
صالح لن حتل في أفـغانـستان وحـدها ومـا لم تؤخذ في احلـسبـان ا
راقبون أن عدداً . كما يرى ا شارك نطقة وكل ا شروعة لـدول ا ا
شارك يـؤيدون استمرار «طـالبان» في احلرب بأفـغانستان. من ا
ـتـنـاحرة في وفي احلـقيـقـة فـإن حـربـاً بالـوكـالـة جتـرى ب الـقـوى ا
ــتــحــدة في أفــغــانــســتــان. وتــعــارض إيــران وجــود الــواليــات ا
أفـغانسـتان. بيـنما تـتصارع الـهند وبـاكستـان أيضاً هـناك. وعلى
ذلك فــإن كــثــيــراً مـن الــدول تــتــنــافس من أجل مــصــاحلــهــا في
ـا ذكره احملـلل األفـغاني وحـيد مـوجداً. أفـغانـستـان وذلك وفـقاً 
تـحدة وفـقاً لألنـباء ترفض أي دور وفوق كل ذلك فـإن الواليـات ا
ال عــمــر الــذي فــرّ من مــحــاولـة اجلــيش لــزعــيم «طــالـبــان» ا

طلوب لواشنطن. األمريكي القبض عليه وأصبح أول ا
شـكلة ا أن ا وقال األستـاذ في «جامـعة كابـول» سيد مـسعـود: (
األفغانـية كانت مشكلـة إقليميـة واحلرب في أفغانستـان ليست حرباً ب
األفـغان بل هي حرب بالوكالـة فإنه ال «طالبان» وال احلكـومة األفغانية

وحدهما قادرت على اإلتيان بالسالم ما لم يتعاون اجلميع). 

ø£æ°TGƒd »æ«°üdG ¢ù«Fô∏d áÑ≤Jôe IQÉjR

أكد متحدّث باسم وزارة اخلارجية
الـصـيـنـيـة أن الـصـ بـدأت بـالـقـيـام
باالستعدادات الالزمـة لزيارة الرئيس
الـصــيـني هــو جـ تـاو لــلـواليـات
ـتـحـدّث مـا تـشاو ـتحـدة. وصـرّح ا ا
شــيـوي فـي مـؤتــمــر صــحـفي: «أن
ـتـحـدة حتـافـظان الـص والـواليـات ا

تعلقة بالزيارة». بيد أنه لم يذكر على اتصال وثيق بشأن األمور ا
مـتى سـيـقوم الـرئـيس هـو جـ تـاو بـالزيـارة. وقـال إنه يـعـتـقد أن
الزيارة ستؤثـر بشكل ملحـوظ في العالقات الصينـية-األمريكية
تـحـدة جنـاح الـزيـارة في إحـراز تـقدّم وتـتـوقع الـصـ والـواليـات ا
بشأن إقامـة عالقات صيـنية-أمريـكية إيـجابية وتـعاونيـة وشاملة
في الـقرن احلادي والـعشرين. وكـان هو ج تـاو قد التـقى الرئيس
األمريكي باراك أوبـاما على هامش «قمّة مـجموعة العشرين»
ــاضي. وخالل الــتي عــقـــدت في تــورونــتــو في شــهـــر يــونــيــو ا
تحدة. االجتماع قـبل هو ج تاو دعـوة أوباما لزيارة الـواليات ا
قـبلة من جهـة أخرى أعـربت الص عـن أملهـا أن تفـضي القمّـة ا
جملـمـوعـة الـ(٢٠) لـالقـتـصـادات الـرئيـسـيـة إلـى جـهـود إيـجـابـية
تشمل اجلـهود الرّامـية إلى تعـزيز بناء مـؤسسات اجملـموعة وزيادة
الـثقة بالـسوق في جمـيع أنحاء الـعالم وتسـريع انتعـاش االقتصاد
مثل ي. جاءت تلك التـصريحات خالل كلـمة لى باو دوجن ا الـعا
ـتــحـدة في اجــتـمــاع غـيــر رسـمي الــصـيــني الـدائم لــدى األ ا
ـتحـدة حول «قـمّة مـجـموعـة العـشرين» للـجـمعـية الـعامـة لأل ا
قـبل في سيـئول. وذكـر لي أن (الص الـتي ستـعقـد في نوفـمبـر ا
شتركة وعلى صلحة ا تأمل أن تساعد «قمّة سيئول» بروح من ا

أساس تنفيذ نتائج «قمّة مجموعة العشرين» السابقة. 

 ô°ûY ¢SOÉ°ùdG …ƒæ°ùdG ábÉ£dG ôªJDƒe
(2010 ôÑªaƒf 10-8)  záÄ°TÉ`ædG äÉ``jóëàdG :§ØædG ô``°üY{

الــرعـاة
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اخلميس ٢٨ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦٠)

ÚµH ƒ«cƒW
óæ¡dGh ¿ÉHÉ«dG ÚH á«é«JGôà°SG ácGô°T

أعـلن رئـيـســا وزراء الـيـابـان والـهـنـد أن بــلـديـهـمـا قـد أكـمال
احملـادثات حول اتفاقيـة شراكة اقتصـادية. فقد وقّع رئيس الوزراء
ـوهان الـيابـاني نـاوتـو كـان ورئيس الـوزراء الـهـنـدي الزائـر مـا
سـينج وثـيقـة تعـلن استـكمـال احملادثـات في طوكـيو يـوم اإلثن
اضي. واتفق الـزعيـمان أيضـاً على أن تـبدأ الدولـتان مـحادثات ا
ـسـتوى الـوزاري. وصـرّح رئيـس الوزراء نـاوتو اقـتصـاديـة على ا
كــان في مـؤتـمـر صـحـفي مـشــتـرك بـأن اجلـانـبـ أكّـدا أن عالقـة
الـشـراكـة االسـتـراتـيـجـيـة قــد تـعـمّـقت. ومن جـانـبه وصف رئـيس
اضـي باإلجنـاز التـاريخي الـوزراء الـهنـدي اتفـاقـية يـوم اإلثنـ ا
قـائالً إنها تظـهر أن اقتـصادين آسيـوي كبـيرين سيـوسعان عالقة
التعـاون بينهما. كـما قال إن اتفاقـية الشراكة االقتـصادية ستوجِد
فـرص أعمال جـديدة وستشـجع التجارة واالسـتثمار سـريعاً. واتفق
ـعادن النادرة كان وسيـنج أيضاً عـلى التعـاون في تنميـة مصادر ا
الـتـي عـلــيــهـا طــلب كــبــيـر من قــبل صــنــاعـات عــديــدة وإعـادة
اسـتخدامها. ويجـدر الذكر أن الص تنـتج حالياً ٩٠% من الناجت
وارد. وقـال كان وسينـج إنهمـا اتفقا أيـضاً على ـي من هذه ا العا
الـــعـــمل مـــعـــاً إلصالح «مـــجـــلس األمـن الـــدولي». هـــذا ويــرى
هـيـروتوشـي إيـتـوو نائـب مـدير قـسـم آسيـا واحملـيط الـهـاد في
عروفة اختصاراً بـ(جيترو) «منظمة التجارة اخلارجية اليابانية» ا
أن أهم بنـود اتفاقـية الشـراكة االقتـصادية هـو تخفـيض التعـريفة
اجلمـركية عـلى جتارة الـسلع. وهـو أيضـاً أكثر الـبنـود التي تـتطلع
اليابان إلى حتقـيقها. وقد اتفقت اليابان والهند على إلغاء الرسوم
اجلـمــركــيـة عــلى الـبــضـائـع الـتي تــصل إلى أكــثـر من ٩٠% من
إجمـالي التجارة الثنائـية ب البلدين في غـضون عشر سنوات بعد

فعول.  أن تصبح اتفاقية الشراكة االقتصادية سارية ا

ájƒ«°SB’G ¿ƒàæ«∏c ádƒL ≈∏Y º«îJ Ú°üdG

أضافت وزيرة اخلـارجية األمريكـية توقفاً
قصيراً في الـص لرحلـتها إلى منـطقة آسيا
واحملــيط الـهــادي الــتي بـدأت أمس وهي
رحـلة تـسـتـمر ١٣ يـومـاً وتـهدف إلى تـعـزيز
العالقات مع منطقة يتزايد نفوذ الص فيها
بــاطّـراد. ووصــفت وزارة اخلــارجـيــة تــعـديل

مسار الرحلة لـتشمل جزيرة هينان يوم السـبت بأنه مجاملة بسيطة
ـستـشار الدولـة الصـيني داي بيـنج قوه وهـو شخصـية مـهمة في
توتـرة. وبدأت اجلولة أمس إدارة العالقـة األمريكيـة-الصينـية ا
بتـوقف في هاواي لـالجتـماع مع وزيـر اخلارجيـة اليـاباني سـيجي
ميـهـارا ثم زيارات إلـى فيـتـنام ومـالـيزيـا وبـابوا غـيـنيـا اجلـديدة
ونيـوزيلندا وأستراليـا. وتهدف الرحلة التي تـتركز على قمة شرق
تحدة آسـيا في هانوي هذا األسـبوع إلى إظهار التـزام الواليات ا
توترة أحـياناً مع الواليات نطقـة في أجواء من عالقات الصـ ا ا
ـتحـدة ومع بعـض من جيـرانهـا. واصطـدمت واشنـطن وبكـ هذا ا
الـعام بـشأن قيـمة العـملـة الصيـنية ومـبيـعات األسلـحة األمريـكية
إلى تايـوان واجتمـاع الرئيس األمريـكي باراك أوبامـا في فبراير
ـاضي مـع الدالي المـا زعـيم الـتـبت الـروحي الـذي يـعـيش في ا
ـنـفى. ويـحـتـدم اخلالف بـ الـبــلـدين أيـضـاً بـشـأن بـحـر الـصـ ا
اجلـنوبي حـيث تـوجد مـزاعم إقـلـيمـيـة متـضـاربة لـكل من الـص
وتـايوان والـعديد من دول جـنوب شـرق آسيـا. وأصبـحت العالقات
ب الص واليـابان وهما أكبـر اقتصادين في آسيـا مشحونة هذا
ـدة ١٧ يومـاً قبـطـان سفـيـنة صـيد العـام بـسبب احـتجـاز الـيابـان 

صينية اصطدمت مع سفن حلرس السواحل الياباني.
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األربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٥٤)

OÉ‚ ºYO ≈dEG Ú«fGôjE’G ƒYój »ÄæeÉN
دعــا الـزعـيم اإليــراني األعـلى أمس إلـى تـأيـيــد حـكـومـة
الـرئـيس مـحـمـود أحـمـدي جنـاد مـنـتـقـداً أولـئك الـذين يـروّجون
«شـائـعات» بـشـأن أدائـهـا. وتأتي كـلـمـات الـتأيـيـد الـقـوية من
أعلى سلطة في إيران بعد أشهر من التشاحن في أوساط النخبة
ا في ذلك انـتقاد تـشدّدة في اجلـمهوريـة اإلسالميـة  احلاكمـة ا
ان والهيئة أداء حـكومة أحمدي جنـاد من جانب أعضاء في البـر
القـضائـيـة. وفي خطـاب بـثه التـلفـزيـون قال عـلي خـامنـئي أمام
حشـد هـائل في مـديـنـة «قم»: «الـتقـارب مع الـهـيـئـات الثالث

احلاكمة في البالد يجب أن يقوى يوماً بعد يوم». 

¢UÉî d̀G OÉ«ÑŸhC’G Öîàæe πÑ≤à°ùj ójGR øH óªëe
أكـد الـفريق أول سـمو الـشيخ مـحمـد بن زايـد آل نهـيان ولي عـهد أبـوظبي
سلّحة أن صاحب الـسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نائب القائد األعـلى للقوات ا
نهيـان رئيس الدولـة -حفظه الـله- يحرص دائـماً على تـوفير كل أشـكال الدعم
ـسانـدة للـقطـاع الرياضـي بشكل عـام وقطـاع الريـاضة اخلـاصة بـشكل خاص وا
تميز. جاء ذلك خالل وذلك من مـنطلق حرص سموه عـلى بناء إنسان اإلمـارات ا
بـياد اخلاص ـنتـخب الوطـني لألو استـقبـال سمـو ولي عهد أبـوظبي فـريق بعـثة ا
بحـضـور محـمد فـاضل الهـامـلي رئيس مـجـلس إدارة «احتاد اإلمـارات لريـاضة

يز في «دورة » وماجد الـعصيمي أم الـسر العام لالحتـاد وعدد من أعضاء مجـلس اإلدارة. حيث شارك الفـريق بشكل  عـاق ا
نطقـة الشرق األوسط وشـمال إفريـقيا» الـتي أقيمت في سـوريا وحصـد فيها بـياد الدولي اخلـاص  األلعاب اإلقلـيميـة السابـعة لألو

نتخب». منتخبنا ٦٩ ميدالية ملوّنة منها ٢٤ ذهبية و١٨ فضية و٢٧ برونزية من أصل ٤٩ العباً مشاركاً «أعضاء فريق ا

2012 ΩÉY ¿ójÉH ƒéH ¿ƒàæ«∏c …QÓ«g ∫GóÑà°SG ¬àq«f »Øæj ÉeÉHhCG
نـفى الـرئــيس األمـريـكي بــاراك أوبـامـا نـيّــته الـطـلب من
نصب نائب الـرئيس األمريكي هـيالري كليـنتون ترشـيح نفسهـا 
إلى جـانــبه في عـام ٢٠١٢ واصـفــاً هـذه الـشـائــعـة بـأنـهـا «ال
أسـاس لها عـلى اإلطالق» وذلك في مقـابلـة نشرت مـقتـطفات
مـنها أمس. ورداً عـلى سؤال لـ «صـحيفـة ناشونـال جلوب» حول
ّ تـداوله قـبل أسابـيع في واشـنطن خـاصة من هـذا اخلبـر الذي 
قبل الصـحفي بوب وودورد أجـاب أوباما أوالً أنه لم يـقرّر بعد
إذا ما كان سـيرشّح نفـسه لواليـة ثانية. وأضـاف «بالتـأكيد لم
اتّخذ رسـميـاً بعـد هذا الـقرار». وأضـاف مع ذلك «لديّ انـطباع

أن أمامي الكثير من العمل للقيام به».

تحدة في العراق من تفجير تحدة في العراق من تفجيرجناة مبعوث األ ا جناة مبعوث األ ا
äÉKOÉëe AGôLE’ IôgÉ≤dG Qhõj »µdÉŸG

ـالكي مصر حالياً في يزور رئيس الوزراء العراقي نوري ا
محـاولة لـنيل الـدعم في الوقـت الذي يكـافح فـيه لتـأم والية
الـكي الرئيس قـرّر أن يلتـقي ا ثانـية كرئـيس للـحكومـة. ومن ا
تحدة الرئيسي حسني مبارك اليوم. إلى ذلك جنا مبعوث األ ا
في العـراق من تفـجيـر استـهدف مـوكبه أمس فـي أعقاب لـقائه
ـنـاقــشـة تـشـكــيل احلـكـومـة أبـرز رجـل دين شـيـعي في الــبالد 
تعثّرة. وقـال ميلكرت قبل التـفجير «لقد حان الوقت العـراقية ا

الجتماعنا جميعاً على طاولة واحدة لتشكيل احلكومة».

بك تعلن التزامها تطبيق عقوبات دولية ضد إيرانبك تعلن التزامها تطبيق عقوبات دولية ضد إيران
2007 ΩÉY òæe Iôe ∫hC’ IóFÉØdG QÉ©°SCG ™aôJ Ú°üdG

ركزي الـصيني» األسواق أمس برفع أسعار فاجأ «البنك ا
الـفائدة لـلمرة األولى في ثالث سـنوات تقـريباً في خـطوة تعكس
مـخـاوفه بشـأن ارتـفـاع أسعـار األصـول احملـليـة وتـضـخّم جامح.
وقال البنك إنه سيرفع الفائـدة القياسية ألجل عام على اإلقراض
والودائع بواقـع ٢٥ نقطة أساس. إلى ذلـك قالت وزارة اخلارجية
ـتحدة الصـينـية أمس إن بـك مـلتـزمة تنـفيـذ عقـوبات األ ا
ـفـروضة عـلى إيـران بشـأن بـرنامـجـها الـنـووي وذلك رداً على ا
تـقاريـر في وسائل اإلعالم األمـريكـية تفـيد بـأن شركـات صيـنية

تلتفّ حول العقوبات.

çGó`````````MC’G º``````gCG
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األحد ٢٤ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٥٦)

ركـزي الصـيني» فاجـأت اخلطـوة الـتي اتخـذها «الـبنـك ا
ية وجاءت قبل اجتماع وزراء اضي األسواق العا الثالثاء ا

مالية دول «مجموعة العشرين» في كوريا اجلنوبية. 
وقـد أجـبـر ارتـفـاع الـتـضـخم والـزيـادة الـهـائـلـة في أسـعار
الـعقـارات احلكـومة عـلى رفع سعـر فائـدة اإلقراض لـعام واحد
وسعر فـائدة اإليداع بـ(٢٥) نقطة أساسـية لكل منها بعد أن
أثـبتت مـجـموعـة من اإلجـراءات الـتي اتخـذتـها احلـكـومة في

 . وقت سابق من هذا العام بأنها غير كافية حسب محلل
وتـسبّب رفع مـعدالت الـفائـدة الصيـنيـة بهـبوط في أسواق
ـاضي خشـيـة أن يتـسبّب أي ال في أنـحـاء آسيـا األربعـاء ا ا

ي الهشّ. تباطؤ صيني في اإلضرار بالنمو العا
وقـد تـسـارع الـتـضـخم في الـصـ خالل األشـهـر األخـيـرة
حـيث ارتـفع بـأسـرع وتـيرة لـه منـذ نـحـو عـامـ في أغـسطس
عـنـدما ارتـفـعت أسـعـار السـلع االسـتـهالكـية بـنـسـبة ٣٫٥%
ـواد مـقـارنـة بــالـعـام الـذي ســبق بـعـد أن ارتـفــعت أسـعـار ا
الغـذائية بـشكل كبيـر بسبب تـضرّر احملاصيل الـزراعية وسوء
أحـوال الطقس. وفي الـوقت نفـسه بقيـت أسعار الـعقارات في
ـدن الــكـبـرى عــلى ارتـفــاعـهــا الـشــديـد وتـواصـل ارتـفـاع ا
عمـليـات اإلقراض في حتدٍّ لـلخـطوات الـتي تتخـذها احلـكومة
لـلــحـدّ من ارتـفــاع األسـعـار وزيــادة الـقـروض. وصــرح تـومـو
كينـوشيتا وتـشي صن احمللالن في «بنك نـومورا» الياباني
ــتــنــاسب يــشــيـر إلى أن في مــذكــرة أن «االرتــفــاع غـيــر ا
الـسـلـطـات أرادت أن جتعـل اإليداع خـيـاراً اسـتـثـمـاريـاً أكـثر
ضـاربات جاذبـية من خـيار االسـتـثمـار في العـقارات لـوقف ا
في سوق العقارات». ومن ب األسباب التي دفعت بك إلى
تأجـيل قـرار رفع معـدالت الـفائـدة خـوفهـا من أن يـشجّع ذلك
الية بهدف حتقيق مكاسب أعلى نسبياً ما يجعل ضاربات ا ا
من الـصـعـب احلـفـاظ عـلـى اسـتـقـرار الــيـوان. ويـتــعـيّن عـلى
ركـزي الـصـينـي» شراء الـدوالرات الـتي تـتدفق من «الـبـنك ا
ـنع ارتـفـاع الــيـوان بـشـكل أسـرع من الـصـادرات الـصـيــنـيـة 
الالزم. وسيـؤدّي ذلك إلى تـراكم مخـزون الـدولة من الـعمالت

األجنبية. 

ـاضي بـتـخـفـيف وكـانت الـصـ قـد تـعــهّـدت في يـونـيـو ا
القـيود عـلى اليـوان وقد ارتـفع سعـر العـملـة منـذ ذلك الوقت
بشـكل طـفيف. إال أن بـك ال تـزال تقـبض عـلى اليـوان برغم
الضغوط األمريكية واألوروبـية بالسماح بارتـفاع سعر العملة.

ويـــقـــول مــنـــتـــقــدو
سياسة بك اخلاصة
بـــــالـــــعـــــمـــــلــــة إن
الــســلــطـات حتــافظ
على الـيوان أقل من
قـيمـته بـنسـبـة تصل
إلـى ٤٠% لــــزيـــادة

ية.  الصادرات الصينية بشكل غير عادل في األسواق العا
ويـرى نـيكـوالس كـونسـونري احملـلل في مـجمـوعـة يوراسـيا
التي مقّرها واشنطن أن رفع أسعـار الفائدة قد يقود إلى «معضلة
صعبة في السياسة الـنقدية» بالنسبـة إلى بك حيث إنها تشّجع
تـدفـق مـزيد مـن رؤوس األمـوال األجنـبـيـة إلى الـبـالد. وأضاف أن
«فـهم السوق بـأن السيـاسة الـنقديـة تزداد تشـّددًا بينـما يزيـد سعر
الـعمـلة سـيشـّجع على تـدفق مزيـد من رؤوس األموال إلـى الص

ــزيــد مـن الــتــضــّخـم في األصــول وأســعـــار الــســلع مــا يــهـــّدد 
االسـتهـالكيـة». ويأتي هـذا التـحذيـر مع ازدياد تـدّفق األموال إلى
األسواق الـناشئة -ألسـباب من بينـها السـياسة النـقدية الفـضفاضة
ـتحـدة- ما يزيـد من قيـمة عمالتـها مـقابل الدوالر في الـواليات ا
ويضع ضغـوطًا على صادراتها. وتخسر هذه الدول -ومعظمها في
آسيا وأمريكا الالتينية- ميزتها التنافسية في مواجهة الص ما
دفع بعـضها إلى فرض ضوابط مـحدودة على رؤوس األموال وأثار
ية. ويعني إعالن بك رفع معدالت مخاوف من حرب عمالت عا
الفائـدة أنه أصبح من األقل ترجيحًا أن تـقوم الص بتـنفيذ وعدها
رجح أن تنتظر لـتقو تأثير بـتخفيف القيـود على عملتهـا ومن ا

رفع سعر الفائدة حسب سيمبفيندورفير. 
ركزي» عن إعالن مزيد تنع «الـبنك ا ويتوقـع احملللون أن 
ـقـبل إال إذا ارتـفـعت من رفع مـعـدالت الـفــائـدة حـتى الـعـام ا

قبل.  أسعار العقارات ومعدّل التضخم بشكل كبير الشهر ا

á«∏«∏– IAGôb ..IóFÉØdG ä’ó©e ™aQ Ú°üdG QGôb

أقرأقرّت الص مؤخرات الص مؤخراً أول زيادة في معدالت الفائدة منذ نحو ثالث سنوات في قرار مفاجئ ناجت عن خوفها من أول زيادة في معدالت الفائدة منذ نحو ثالث سنوات في قرار مفاجئ ناجت عن خوفها من
نع ارتفاع سعر صرف اليوان بالنسبة إلى الدوالر حسب ما يرى احملللون. نع ارتفاع سعر صرف اليوان بالنسبة إلى الدوالر حسب ما يرى احملللون.د جهودها  التضخم إال أنه قد يعقالتضخم إال أنه قد يعقّد جهودها 
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الثالثاء ٥ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٣)

خالل جتمّع لوزراء خارجـية االحتاد األوروبي ورؤساء الدول
في األســابـيـع األخـيــرة كــانت قــضـيــة «تــقــويـة الــشــراكـات
االسـتراتـيجـية» تـتصـدر جدول األعـمال لكـن االجتمـاعات لم
تضع تـفاصيل لـهذه الفـكرة العـامة للـسياسـة اخلارجيـة. وبعد
نـحو عـام من التـصـديق على «مـعاهـدة لـشبـونة» -الـتي كان
ــفـتـرض أن حتـسّن من عـمـلــيـة صـنع الـقـرار في االحتـاد من ا
ـزيد من الـنـفـوذ في الـعالم- لم األوروبي وأن تـمـنح االحتـاد ا

يتم إحراز تقدّم يذكر برغم كل احلديث في هذا الصّدد.
وبــدأ خـبـراء الـســيـاسـة اخلــارجـيـة وبـعـض وزراء خـارجـيـة
االحتاد األوروبي الدعـوة إلى تعـديل الطريـقة الـتي يباشـر بها
االحتاد األوروبي دبلـوماسيته قائل إنه عرضة خلطر أن يفقد
فاعـلـيته مـا لم يحـسّن سـريعـاً من الـطريـقة الـتي يـشكّل بـها
ـسـألـة أكثـر إحلـاحـاً في أهـدافه ويـحـقّـقـهـا. وأصـبـحت هـذه ا
الوقت الـذي يتأهّب فـيه االحتاد األوروبي لقـمّة مع رابطة دول
جـنوب شـرق آسـيـا (آسـيان) وقـمـتـ مـنـفصـلـتـ مع الـص

قبل. وكوريا اجلنوبية في األسبوع ا
قـالت كـاثـرين آشـتـون مـسـؤولـة الـسـيـاسـة اخلارجـيـة في
اضي االحتاد األوروبي عـقب تولـيها مـنصـبها في ديـسمـبر ا
ـو اقـتصـاد كل من الـصـ والهـنـد ودول أخرى من «يـقتـرب 
١٠% سـنـويـاً. الـثـقل االقـتــصـادي يـنـعـكس في صـورة ثـقل
سياسي وثـقة بالـنفس». وأضـافت «إذا حتلّيـنا بربـاطة اجلأش
فيمكننا أن نـضمن مصاحلنا. إذا لم يحـدث هذا فسوف يتخذ
آخـرون القـرارات بالـنيـابة عـنا. الـوضع بهـذه البسـاطة». وفي
ح أن األهداف كما حتدّثت عنـها آشتون واضحة فإن السعي
إلى حتقـيقهـا يواجه عقـبات نتيـجة االفتـقار إلى التـنسيق ب
الـدول األعضـاء في االحتـاد األوروبي الـبالغ عـددهـا ٢٧ دولة
ـلحّة الـفورية تـطغى على يل بـ الزعمـاء جلعل القـضايا ا وا
الـصـورة الـكـبـرى. وخالل اجـتـمـاع لـوزراء اخلـارجـيـة الـشـهر
اجلاري قـالت مصـادر في االجتـماع إن آشـتون حتدّثـت أخيراً

بشأن رحلة قامت بـها مؤخراً إلى الصـ وكيف أن هناك حاجة
إلى تنمية هذه الـعالقة لكن الوزراء لم يقدّمـوا مساهمة تذكر
خالل االجــتـمــاع. وقــال مــصـدر كــان حــاضـراً في االجــتــمـاع
«اجلـمـيع اتـفق عـلـى أن االحتـاد األوروبي في حـاجـة إلى وضع
استـراتيجـية جـديدة لكن لم يـكن هنـاك كثيـرون يتـحدثون عن
كننـا أن نفعل بها هذا». ولم تكن طريقة تناول الطريقة التي 
هـذه القـضـية أكـثر جنـاحـاً خالل قمّـة لـزعمـاء االحتاد األوروبي
ــاضي عــنـدمــا خــيّم خالف بــ فـرنــسـا يـوم ١٦ ســبــتـمــبـر ا
هـاجـرين من الـغـجر فـوضـيـة األوروبـية حـول طـرد بـاريس ا وا
بــظالله عـلى الــقـمّـة مــا أدّى إلى عـدم الــتـطـرّق إلى قــضـيـة
الـشراكـة االسـتراتـيـجـية. ونـتـيـجة لـذلك فـإن الـبيـان اخلـتامي
لـلقمّـة افتقر إلـى التفاصـيل برغم أن القـضية محـورية بالـنسبة
إلى الــطـريـقـة الـتي يـحــوّل بـهـا االحتـاد األوروبي الـذي يـضم
٥٠٠ مـليون نـسمة ثقـله االقتصـادي إلى نفوذ سـياسي. جاء
في الـبــيـان «سـيــتـصــرف االحتـاد األوروبي والــدول األعـضـاء
بـطـريقـة أكـثـر اسـتـراتـيجـيـة من أجل تـفـعـيل الـثـقل احلـقـيقي
سـتوى الدولي». وأضـاف «يتطـلّب هذا حتديداً ألوروبـا على ا
صـاحلهـا وأهدافـها االسـتراتـيجـية خالل حلـظة مـعيّـنة واضحـاً 
وتـركيـزاً محـدّداً على طـرق السـعي إلى تنـفيـذها بـشكل أكـثر
كن أن تـبدو مناقشـة «الشراكات االستـراتيجية» ». و إصراراً
وكأنهـا كالم في الهواء من اخلارج خـاصة عندمـا يتعلّق األمر
ببعض دول االحتـاد األوروبي مثل بريطانيا وفرنسا التي تتبع
كل منـها سيـاستها اخلـارجية الـراسخة اخلـاصة بهـا التي تعمل
كل مـنهـا على تطـبيقـها بعـناية وتـفضّل أال تنـضوي حتت لواء
سـألة بـالتجـارة يصبح االحتاد األوروبي. لـكن عنـدما تتـعلّق ا
وجود استـراتيجية مـوحّدة إلقامة عالقـات مع قوى جديدة أمراً
حـيـويـاً بالـنـسـبـة إلى االحتاد األوروبي أكـبـر تـكـتّل جتاري في
الــعـالم خـاصـة إذا كـان يـريـد أن يــبـقي عـلى نـفـوذه في وقت

يتباطأ فيه النمو وحتدث فيه حتوالت في موازين القوى.

IóYÉ°üdG iƒ≤dG ™e á≤«Kh äÉbÓY áeÉbE’ á«é«JGôà°SG øY åëÑJ ÉHhQhCG

أكثر ما تتـفق عليه دول االحتاد األوروبي هو ضـرورة إقامة عالقات أقوى مع اقـتصادات ناشئة قـوية مثل الهندأكثر ما تتـفق عليه دول االحتاد األوروبي هو ضـرورة إقامة عالقات أقوى مع اقـتصادات ناشئة قـوية مثل الهند
شكلة هي كيفيّة بلوغ هذا الهدف.ة بلوغ هذا الهدف. شكلة هي كيفيوالص والبرازيل لكن ا والص والبرازيل لكن ا
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اإلثن ٤ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٢)

Ú°üdG ºYO ≈∏Y π°ü– ¿Éfƒ«dG
حصـلت اليـونان الـتي تواجه صـعوبة في
اخلـروج من أخطـر أزمة مـالية تـواجهـها على
ـاضي من الـصـ دعم مـالي كـبـيـر الـسـبت ا
قابل هيمنـتها على البنى التي ستبـسط في ا
الـتـحتـيـة لـلـبالد الـتي تنـوي أن جتـعل مـنـها
بـوابــتـهــا لـلــدخـول إلى جــنـوب أوروبـا ودول
البلـقان. وأعـلن رئيس الوزراء الـصيني وين
ـاضي في خـتـام لـقاء مع جـيـابـاو السـبت ا
نـظيره الـيونـاني جورج بـابانـدريو في أثـينا
أن «الـصــ سـتـبـذل مــجـهـودًا كــبـيـرًا لـدعم
اقـتـصــاد مـنـطــقـة الــيـورو والـيــونـان حـيث
سـتسـهم في شـراء سـنـدات يـونانـيـة جـديدة»
الـية. عـنـدها سـتعـود اليـونان إلى األسـواق ا
واضـطـرت الـيـونـان إزاء أعـبـاء َديـنـهـا الـعام
وارتـفـاع نـسب الـفـوائـد إلى طـلب مـسـاعدة
مالـيـة من «صنـدوق النـقـد الدولي» ومـنطـقة
ـاضي لكنهـا تنوي العودة الـيورو في مايو ا
إلى أسـواق الـسـنـدات طـويلـة األمـد فـي عام
٢٠١١ بعـد خـطة تـقـشف أطـلقـتـهـا. وبذلك
قــدمت الـصــ دعـمـًا ســيـاســيـًا كــبـيـرًا إلى
احلكومة االشـتراكية برئاسـة جورج باباندريو
الذي يـسعى مـنذ أسابـيع إلى جتنيب الـيونان
إعـادة جدولـة ديـونهـا. ومـنذ بـضـعة أسـابيع
ـالـيـة: هل يـتـعّيـن على تـتـسـاءل األوسـاط ا
أثـيـنــا الـتـوقف عـن تـسـديـد ديــونـهـا أو هل
ستثمرين اجلدي بشراء ستتمكن من إقناع ا
سـنـداتـهـا الـتي قـورنـت أحـيـانـًا بـ«الـسـندات
الـفـاسدة». وأكـد جـيـابـاو (أالحـظ أن اآللـية
ـشـتــركـة بـ االحتــاد األوروبي و«صـنـدوق ا
تخـذة أسفرت النـقد الدولي» وكل الـتدابيـر ا
عن نتـائج إيجابـية). وتتوافـر لليـونان قواعد
قــويـة جــدًا في مـجــال الــبـحــريـة الــتـجــاريـة
والتجـارة مع االنتعاش االقـتصادي الدولي

واالقـتـصاد الـيـونـاني سيـلـحق به ويـنهض».
وأضاف «أعتقد أن اليونـان ستتجاوز وحدها

صعوباتها بجهودها الذاتية».

zá∏ª©dG ÜhôM{ øe Qqòëj z»dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U{
حذّر رئـيس «صـنـدوق النـقـد الدولي» الـدول من تـخـفيض قـيـمة
عملتها بهدف دعم الصادرات. وقال دومينيك ستراوس-كان خالل
اضي في مـؤتمـر اقتـصادي في منـتجع يـالطا حديـثه يوم الـسبت ا
ـطل عـلى الــبـحـر األسـود إن هـذه الـواقع في شــبه جـزيـرة الـقــرم وا
ــكن أن تــهــدد الـــتــعــافي من «األزمــة االقــتــصــاديــة اإلجــراءات 
ـيـة». وحث رئـيس الـصـنـدوق الـدول عـلى الـتـعـاون وجتنّـب ما الـعـا
يـسمى «حروب العمـلة». ونقل منظـمو احلدث عن كان قوله إنه «ال

ية». وقال كان إن هذه اإلجراءات من شأنها أن تؤدي فقط توجد حلول قومية لقضايا عـا
إلـى دفع الـدول األخـرى إلى الــرد عـلـيـهــا. وواجـهت بـعض الــدول ومن بـيـنــهـا الـصـ

انتقادات بسبب إبقائها على عملتها منخفضة لدعم صادراتها.

¿Gƒ«dG áª«b ™aQ ≈∏Y óYÉ°ùJ Ú°üdG á°SÉ«°S :«صندوق النقد»:«صندوق النقد»
قال دومـينـيك سـتراوس كـان رئيس «صـندوق الـنقـد الدولي» أول من أمس إن
اإلجـراءات التي اتـخذتـها احلـكومة الـصيـنيـة لتـحرير الـيوان من ربـطه بالـدوالر ستـساعد
العـملـة الصيـنيـة على االرتـفاع. وقال خـالل مؤتمـر في منـتجع يـالطا عـلى البـحر األسود
«أنا على ثقة بأن السياسة اجلديدة للسلطات الصينية ستقود إلى ارتفاع قيمة اليوان».

qóë`dG ¥ƒØJ äÉHQÉ°†ŸGh ΩRÓdG øe ´ô°SCG ∑ôëàj ±ô°üdG ô©°S :اليابان:اليابان
قـال يـوشـيتـو سـيـنـجـوكـو كبـيـر أمـنـاء مـجـلس الـوزراء الـيابـاني أول من أمس إن
حتركـات سوق العملة في اآلونـة األخيرة أسرع من الالزم وتنطوي عـلى مضاربة تفوق احلدّ
وإن ال يزداد قوة بسرعة كبيرة ما يلحق ضـرراً خطراً باقتصاد اليابان. كانت السلطات

اضي. اليابانية عمدت إلى التدخل في سوق العملة في ١٥ سبتمبر ا

±ô°üdG ô©°S ¿CÉ°ûH ájô°S äÉKOÉëe …ôŒ ’ É°ùfôa :مصدر:مصدر
قـال مـصـدر في الـرئـاسـة الـفـرنـسـيـة أول من أمس إن فـرنـسـا والـصـ لم جتـريا
محادثات سرية في إطار جهود باريس لتعزيز التنسيق في أسعار الصرف. كانت صحيفة
ـز» أفـادت مؤخـراً بـأن محـادثـات من هـذا القـبـيل جتـرى منـذ عـام. وأبلغ «فـاينـنـشال تـا
ـصـدر «رويـتـرز»: (ال مـفـاوضـات سـريـة بـشـأن سعـر الـصـرف مع أي مـن شـركائـنـا في ا
«مـجموعة الـعشرين» ال مع الصـيني وال مع أي شـريك آخر). ويقول الـرئيس الفرنسي
نـيكـوال سـاركوزي إن الـنهـوض باالسـتقـرار النـقـدي الدولي سـيكـون على رأس أولـوياته

قبل. عندما تتولى فرنسا الرئاسة الدورية لـ «مجموعة العشرين» في نوفمبر ا

»°VÉŸG ôÑªàÑ°S »a kÉ«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e (2^021) ≈dEG â©ØJQG §ØædG äGQOÉ°U :العراق:العراق
قــال مـســؤول في قـطــاع الـنــفط الـعــراقي أول من أمس إن صــادرات الـنــفط اخلـام
ـاضي إلى ٢٫٠٢١ مـلـيـون برمـيل يـومـياً من ١٫٧٨٩ الـعـراقيـة ارتـفـعت في سـبتـمـبر ا

مليون برميل يومياً الشهر السابق.

ájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàe
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الثالثاء ٥ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٣)

πNóJ ºZôH kÉ°ûg ∫GR Ée q»fGôjE’G ∫É`jôdG
z…õcôŸG ∂æÑdG{

حتــّدت الــعــمــلــة اإليــرانــيــة (الــريــال)
ـركزي اإليراني» إنعاش محاوالت «البنك ا
قـيمتـها واستمـر ضعفـها بعـد أن انخفضت
اضي. ١٣% مـقابـل الدوالر في األسـبـوع ا
ــاضي وأثـــار هــبـــوط الــريــــال األســبـــوع ا
تـكّهـنات بسـياسـة غيـر معـلنـة خلفض قـيمة
الــعــمــلــة أو تــهــافت عــلى الــدوالر وسط
مــخــاوف مـن نــدرته نـــتــيـــجــة عـــقــوبــات
ـركزي» أوضح اقـتـصـاديـة. لـكن «الـبـنك ا
في وقت الحق أنه سـيـتـدخل لـدعـم الـريـال.
وبــلغ سـعــر الــصـرف في الــسـوق ١٠ آالف
و٩٠٠ ريـــال لـــلـــدوالر أول من أمس أي
ـركزي أقل من الـسـعر الـذي حدده «الـبنك ا
اإليراني» عـند ١٠ آالف و٧٠٠ ريـال عقب
ضّخ عـمــلــة صـعــبـة فـي الـســوق احملـلــيـة.
ويـعتـقـد اقتـصـاديون كـثيـرون أنه لم يـسمح
بانـخفاض قيمـة الريـال تماشـيًا مع التضخم
ا في إيران وأنه أعلى من قـيمته احلقيقية 
ب ٣٠% و٥٠%. واستهـدفت جولة جديدة
من العقوبـات البنوك اإليـرانية بصـفة خاصة
من أجل الـضغط على إيـران لكـبح نشـاطها
الـنـووي الـذي يـرتاب الـغـرب في أنه يـهدف
إلى صنع قنبلة. وتقول طهران إن طموحاتها
الـنوويـة سلـميـة وتهـّون من شـأن العـقوبات
التي قال محـللون إنـها قد حتّد من إمـكانية
احلــصـول عـلى دوالرات ويــورو. وقـال جتـار
ــركــزي عــمــلـــة في طــهـــران إن «الــبـــنك ا
اإليـراني» لـم يـبــذل جـهــدًا كـافــيـًا من أجل
ـتعامل اسـتقرار سعر الـصرف. وقال أحد ا
في جتارة العـملة طلب عـدم نشر اسمه «لم
يـضخ ســوى كـمـيــة مـحـدودة مـن الـعـمالت
األجـنـبـيـة فـي الـبـنـوك». وتـابع أن «الـبـنك
ركزي» طلب من التجار بيع الدوالر بسعر ا
١٠ آالف و٩٠٠ ريـــــال لـــكـــنـه لم يـــضخ

مبالغ كافية من أجل حتقيق ذلك.

2015 ΩÉY »a Iójó÷G ™fÉ°üª∏d ábÉ£dG OGô«à°SÉH íª°ùà°S ô°üe
صـري رشيد مـحمد رشـيد مؤخـراً إن مصر سـتسمح قـال وزير التـجارة والصـناعة ا
شـروعات الـصنـاعية ـو ا للـمصانع اجلـديدة بـاستـيراد الـطاقـة بدءاً من عام ٢٠١٥ وإن 
سيـستـمر حـتى لـو لم يكن إنـتاج الـطاقـة احمللـي كافـياً لـسدّ االحـتيـاجات احملـليـة. وقال

ال» إن استيراد الطاقة سيبدأ في عام ٢٠١٥. رشيد لصحيفة «ا

Q’hO ¿ƒ«∏e (733) áØ∏µàH áªFÉY §Øf ôjó°üJ äÉq°üæe »æÑj ¥Gô©dG
ـنتـهيـة واليتـهـا على إحـالة مـشروع مـدّ أنـابيب وتـشيـيد وافقت احلـكومـة العـراقـية ا
مـنصـات عائـمـة لتـصديـر النـفط اخلـام إلى شركـة سنـغافـوريـة بقـيمـة ٧٣٣ ملـيون دوالر
ـوافـقة عـلى طلب ـتحـدث باسـم احلكـومة عـلي الـدباغ (ا بـحسب بـيـان رسمي. وأعـلن ا
وزارة النفط إحالة مشروع مدّ أنابيب ونصب وحـدات التصدير األحادية العائمة إلى شركة

.( بلغ قدره ٧٣٣ مليون دوالر بفترة تنفيذ ١٥ شهراً «اليتون أوفشور» السنغافورية 

»HhQhC’G OÉ–Ód áªb πÑb hQƒ«dG QGô≤à°SG ºYój Ú°üdG AGQRh ¢ù«FQ
تـعهـدت الـصـ أول من أمس بـدعم اسـتـقـرار اليـورو وأال تـقـلص حـجم الـسـندات
األوروبيـة التي حتتفظ بها في محاولة لـتفادي االنتقادات لسياسـتها بشأن سعر الصرف
توقع أن تواجه الص التي قبل قمة بـ االحتاد األوروبي والص األسبوع اجلاري. ومن ا
ـاثـلة خالل جـولـة في الدول ـتـحدة بـشـأن سـعر الـصـرف شكـاوى  تخـتـلف مع الـواليات ا
األوروبيـة األسبوع اجلاري. وأكـدت الص رغبـتها في الـتعاون مع دول االحتاد األوروبي
وعددها ٢٧ دولة. وقال رئيس وزراء الص وين جياباو خالل زيارة لليونان ضمن جولة
أوروبية تـستمـر أسبوعـاً «أوضحت أن الـص تدعم اسـتقرار الـيورو. لن نـقلّص حيـازاتنا

من السندات األوروبية في محفظتنا للنقد األجنبي».

»eƒµë`dG ¥ÉØfE’G ¢†Øî`d Iô«Ñc äÓjó©àd qó©à°ùJ É«fÉ£jôH
أعلن «االئـتالف احلـكومي الـبريـطـاني» سلـسلـة إجـراءات تقـشفـيّـة تهـدف إلى خفض
ـالية التي تـدفع للعاطـل عن العمل وذوي ـعونات ا كبـير في اإلنفاق احلـكومي تطول ا
تدنية. وقال وزير العمل والتقاعد البريطاني إيان دنكان سميث إن التعديالت األجور ا
ـال وتفعيل اجلديـدة تهدف إلى تـيسير طـريقة عـمل نظام الرعـاية االجتـماعية وتـوفير ا
ستـفيدين مبـدأ أن «العمل هـو األفضل واألجدى». وتـهدف الـتعديالت إلى نـقل جمـيع ا
ـقترح عـلى مدى ١٠ أعـوام على أن تطـرح اخلطة من الـنظام الـقد إلى الـنظام اجلـديد ا
قترحة تـمثل أكبر تغـيير يطرأ ـقبل. وتقول احلكـومة إن التعـديالت ا ان العام ا أمام الـبر

. على نظام الرعاية االجتماعية منذ سبع عاماً

äô°ùëfG è«∏î`dG »a ºqî°†àdG •ƒ¨°V :«ركزي الكويتي ركزي الكويتي»:محافظ «ا محافظ «ا
ركزي الكـويتي» إن ضغوط قال الـشيخ سالم عـبدالعزيـز الصباح مـحافظ «البـنك ا
التـضـخم في دول مـجلس الـتـعاون انـحـسرت بـشـكل مـلحـوظ. جـاء ذلك في تصـريـحات
ـركـزيـة اخلـلـيـجـيـة وكـبـار ألـقـاهـا في افـتـتـاح اجـتـمـاع فـي الـكـويت حملـافـظي الـبـنـوك ا

. مسؤوليها. لكن الشيخ سالم قال إن كالمه ال يعني اختفاء الضغوط التضخمية تماماً

ájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàe
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األربعاء ٦ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٤)

عبر اتفاقية جتارة حرة مرتقبة مع االحتاد األوروبيعبر اتفاقية جتارة حرة مرتقبة مع االحتاد األوروبي

ºdÉ©dG ¥Gƒ°SCG ôÑcCG ≈∏Y íàØæJ á«Hƒæ÷G ÉjQƒc

قال الرئيس الكوري اجلنوبي لي ميوجن
باك إن اتـفـاقيـة الـتجـارة احلـرة مع االحتاد
األوروبي التي سـتوقع هذا األسـبوع سـتفتح
الباب أمام كوريا اجلنوبية على أكبر أسواق
الـعالم. وأضـاف الـرئيس في خـطاب إذاعي
مـسـجل أنه إذا امـتــلـكت كـوريـا اجلـنـوبـيـة
الفرص اجلديدة في السـوق األوروبية فإنها

سـتـعـزز الـوظـائف في الـسـوق احملـلـيـة أيـضـاً. والـرئيـس الـكوري
اجلـنـوبي يزور بـلجـيـكا حـالـياً حلـضور الـقـمة اآلسـيـوية-األوروبـية
الثـامنة «أسـيم». وأوضح لي إنه سـينـاقش مع اثني عـشر زعـيماً
من الــدول األعــضــاء في قـمــة «مــجــمـوعــة الــعــشـريـن» الـذين
سيـحـضـرون الـقـمـة األوروبيـة-اآلسـيـويـة (أسـيم) في بـروكـسيل
األجـندة الرئيسية لـ «قـمة العشرين» في سيـئول التي ستعقد في
ناقـشة قضايا مثل تضييق ـقبل مشيراً إلى أنه يخطط  نوفمبر ا
الفـوارق التـنـمويـة وتـأسيـس شبـكة أمـان مـاليـة دولـية وإصالح
الـية الـدوليـة. ونفى الـرئيس اخملـاوف حول انـخفاض ـؤسسـات ا ا
ّ وضـعها مع ـوازنة  الـية لـكوريا اجلـنوبـية وأكّد أن ا الـسمـعة ا
ـالي والـديون الـوطـنيـة. وأضاف أن األخـذ في االعتـبـار التـوازن ا
ـقبل هـو توفـير األمل لـلطـبقـة العـاملة ـوازنة لـلعام ا هدف خـطة ا
وإعادة تـأكيد دعم الدولـة الكامل لـرعاية األطفـال ورسوم الدراسة
هني الثانوية. من ناحية أخرى أوضحت لطلبة مدارس التدريب ا
انـية وزارة الـدفاع في كـوريـا اجلنـوبـية خالل جـلـسة اسـتجـواب بـر
ـواجهة أي للـهيـئات احلكـوميـة أن الوزارة أكـملت االستـعدادات 
اسـتــفــزازات أو تـهــديــدات إرهـابــيــة. وسـتــحــافظ الــوزارة عـلى
ـستـوى الـثـاني حـتـى السـادس والـعـشـرين من جـاهـزيـتـهـا عـنـد ا
ـسـتـوى أكـتـوبـر ثم تــرفع بـعـد ذلك مــسـتـوى االسـتـعــداد إلى ا
الـثـالث أي إلى أعلـى مسـتـوى حـتى الـثالـث عشـر من نـوفـمـبر
قـبل أي حـتى انـتـهـاء «قـمة الـعـشـرين». وقـد وضـعت الوزارة ا

واجهة اإلرهاب.  تسع خطط 

ÉHhQhCG-É«°SBG ´ÉªàLG ≈∏Y øª«¡J ájOÉ°üàb’G á«°†≤dG

صرّح مبعوث االحتاد األوروبي لدى «اآلسيان» في جاكرتا بأن
وضـوعات سـخونة القـضايـا االقتصـادية سـتظل واحـداً من أكثـر ا
في اجـتـمـاع آسـيـا-أوروبـا (أسيـم) الذي بـدأت أعـمـاله أول من
أمس في بروكسـيل على الرغم من مرور أوروبا بـأسوأ مرحلة في
ـية». وقـال روبـرت مـيـكـال سـفـيـر االحتاد ـالـيـة الـعـا «األزمـة ا
األوروبي لـدى «اآلسيـان» في مـقـابـلـة صـحفـيـة قـبـيل اجـتـماع
ـقـارنة ـبـعـوث إلى أنه با «أسـيم»: «إن اخلـطر انـتـهى». وأشار ا
بالوضع في عام ٢٠٠٨ عـندما عقد اجتماع آسيا-أوروبا السابع
ي قــد تـغـيّـر. وقـال إن الـعـامـ في بـكــ فـإن االقـتـصـاد الـعـا
» بـالـنـسبـة إلى االقـتـصاد ـاضـيـ كانـا «وقـتـاً صعـبـاً جـداً جداً ا
ــفـوضـيـة ي. وفي وقـت سـابق من الـشــهـر اجلـاري رفـعت ا الـعـا
عدل النمـو االقتصادي في منطـقة اليورو العام األوروبية توقعـها 
اضي الـذي بلغ اجلاري إلى ١٫٧% مـقارنـة بتـوقعهـا في مايـو ا
٠٫٩%. وعلى صـعيد مـتصل قـال «بنك الـتنـميـة اآلسيوي» إن
آسيا باستثناء اليابان سـتنمو بنسبة ٨٫٢% العام اجلاري وهو
اضي. وقـال آبو:«لـقد ـا كـان متـوقعـاً في إبريـل ا أعـلى بـكثـير 
تعافينا وأعتقد أننا نعود تـقريباً إلى وضعنا الطبيعي» مضيفاً
ـثـلـون ٥٨% مـن الـتـعداد ـشـاركـ في اجـتـمـاع بـروكـسـيل  أن ا
ي وأكـثـر من ي و٥٠% من الـنـاجت احملـلي اإلجـمـالي الـعـا الـعـا
ـية. وأضاف قائالً «عالوة على ذلك فقد ٦٠% من التجارة العا
جتنـبنـا استـراتيـجـية احلـمائـية». ويـخـشى االقتـصاديـون أن بعض
االقتـصـادات ستـعـود إلى «احلـمائـيـة» الكـامـلة لـضـمان تـشـغيل
العمالـة احمللية وهو ما من شأنه اإلضرار بالتجارة احلرة والضغط
ي. وقال آبـو إن الـتوافق الـذي توصـلت إليه عـلى االقتـصـاد العـا
احلكـومات اآلسـيويـة واألوروبيـة في اجتـماع آسـيا-أوروبـا األخير
ّ وضــعه في قــمـتـي «مـجــمــوعـة في بــكــ أوحى بــاحلل الــذي 
العشريـن» في واشنطن ولنـدن. وأضاف آبو أنه بالـرغم من التقدم
ـاضيـ فـإنه ال يزال هـنـاك خطـر وقوع الـذي حتقق في الـعـام ا

ا قد تؤدي إليه برامج حتفيز الديون. ركود آخر. وحذر آبو 
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اخلميس ٧ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٥)
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(º«°SCG) áæeÉãdG zÉHhQhCG-É«°SBG QGƒM{ `d á«ª°SôdG ô«Z áª≤dG

خالل يـومي الـرابع واخلامس من شـهـر أكتـوبـر ٢٠١٠ استـضـافت العـاصـمة الـبلـجـيكـيـة بروكـسيـل الدورة الـثامـنـة لقـمـة «حوار آسـيا-
 .« واطن أوروبا» التي تعرف اختصاراً بـ «أسيم» حتت شعار: «جودة احلياة حتقيق رفاهية أعظم وكرامة أكثر جلميع ا

تـعقد هـذه القمة غـير الرسـمية احلـوارية بواقع كل سـنت مـنذ استـحداثهـا عام ٢٠٠٦ في بانـكوك إذ حتتـضنهـا بالتـناوب عواصم الدول
األعضاء في آسيا وأوروبا. 

zº«°SCG{ á«dBG äGAÉ°üMEG
ي * يشكل مجموع اقـتصادات الدول الثـماني واألربع األعضاء في آلـية (أسيم) ما يقـرب من نصف إجمالي النـاجت االقتصادي العا

ثل مجموع التعداد السكاني لهذه الدول ما يبلغ ٦٠% من تعداد سكان العالم. كما 
ي وفق إحصاءات االحتاد األوروبي. ثل حجم النشاط التجاري في تلك الدول ٦٠% من حجم النشاط التجاري العا  *

* تـظـهـر إحـصـاءات االحتـاد األوروبـي أن حـجم جتـارته الـسـلـعـيـة بــ عـامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٨ مع ١٨ دولـة آسـيـويـة من دول «أسـيم»
باإلضـافة إلى روسـيا قـد تضـاعف تقـريبـاً ليرتـفع من ٥٤٫٦ مـليـار يورو (٧٤٫٨ مـليار دوالر أمـريكـي) إلى ١٠٤ ملـيارات يورو

(١٤٢٫٥ مليار دوالر أمريكي).
هت ضربة شديدة إلى التجارة ب االحتاد األوروبي وشركائه من دول (أسيم) حيث انخفض إجمالي اليـة» وجّ * وبالرغم من أن «األزمة ا
الواردات والصـادرات بنسـبة ٢٠% عـام ٢٠٠٩ فإن هذا الـعام شهـد جتدّداً في الـنمو فـخالل النـصف األول من العام اجلـاري شكّلت
صادرات شـركـاء مـنـظـمـة (أسـيم) ٢٩% من صـادرات االحتـاد األوروبي و٤٥% من وارداته. في حـ أصـبح االحتـاد األوروبي كـذلك

سوقاً رئيسية للكثير من الدول اآلسيوية كالص وكوريا اجلنوبية.
ácQÉ°ûŸG ∫hódG

. ومنهـا دول تشارك للمرة األولى هي روسيا * ضمت حقيبـة مشاركة دورة هذا العام نطـاقاً موسّعاً من الدول بلغ ٤٨ دولـة من اإلقليم
وأسترالـيا ونيوزيلندا إضافة إلى الـدول األعضاء األساسية وهي ٢٨ دولة أوروبيـة من بينها ٢٧ دولة من أعضاء االحتاد األوروبي
ـفوضـية األوروبـية و١٨ دولـة آسيـوية تـبرز مـنـها دول «اآلسـيان» الـعشـر والصـ وكوريـا اجلنـوبيـة والـيابـان إضافـة إلى مشـاركة ا

نظمة دول جنوب شرق آسيا (اآلسيان).  واألمانة العامة 
ـشاركة مسؤولو خـطها القيادي األول من مـلوك ورؤساء دول وحكومات. ـشاركة بالنوعـية حيث مثل كلّ الدول ا * اتسم تمثيل الدول ا
وكانت للجبهة اآلسـيوية مشاركة نوعـية في دورة هذا العام تبعـاً للقضايا السـاخنة التي أتت في حقيبـة هذا اجلانب إلى بروكسيل التي

تعدّ قلب االحتاد األوروبي النابض.
 ΩÉ©dG Gòg IQhO äÉØ∏e
- ما يراه األوروبيون- ما يراه األوروبيون

ي ـر به االقـتصـاد الـعا سـيطـر مـلف الـتعـاون االقـتـصادي عـلى جـوهـرية مـلـفات بـحث دورة هـذا الـعام إدراكـاً لـلـوضع الصـعب الـذي 
وبالتـحديـد أزمة الـقروض الـسيـادية األوروبيـة التي تـستـميت أوروبـا للـخروج من ضـيقهـا عبـر وصفـة ترى الـنظـر شرقاً سـبيالً إلى ذلك.
وباستضـافته أكثر من اثني عـشر زعيماً آسـيوياً في قلب أوروبا تـطلّع االحتاد األوروبي إلى عالقات جتاريـة أكبر تعمل عـلى تدعيم تعافيه

االقتصادي الهش بنوع من احلذر يقبل الشراكة مع القوى الصاعدة في آسيا.
وحيث يواجه االحتاد األوروبي مشكالت تتـبدى في سوق مالية مضـطربة واستثمار بطيء واسـتهالك خاص ضعيف فإن االحتاد األوروبي
و اقتـصادي أفـضل على الـطلب اخلارجـي وال سيمـا اآلتي من آسيـا. وتظـهر اإلحصـاءات الرسـميـة أن جناح االحتاد عـقد آمـاله في حتقيـق 

و إيجابي هذا العام يرجع بشكل كبير إلى حجم الصادرات الكبير إلى اخلارج.  األوروبي في احلفاظ على 
- ما يراه اآلسيويون- ما يراه اآلسيويون

ترى أقطاب آسيا الصـاعدة وال سيما الص ورابـطة «اآلسيان» والهند أن صـعودها الصحي لن يحـدث ما لم تُعَد عمليـة تنظيم الهيكل
ية ا فيهـا الدول األوروبية لذا صار مطـلب «حوكمة مالية واقـتصادية عا ي للحـوكمة االقتصادية الـذي هيمنت عليه الدول الـغنية  العا

أكثر فاعلية» إحدى األولويات العليا للزعماء اآلسيوي القادم إلى بروكسيل.

á``«eÓYEG äÉ``©HÉàeá``«eÓYEG äÉ``©HÉàeá``«eÓYEG äÉ``©HÉàeá``«eÓYEG äÉ``©HÉàeá``«eÓYEG äÉ``©HÉàe
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اخلميس ٧ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٥)

ـوضوع آسيويـاً وتقبّـله إقراراً بالذنـب أوروبياً فقـد اتفق منـدوبو الدول في االجتـماعات الـتحضيـرية للـقمة على ونظراً إلى أهمـية هذا ا
طلب اآلسيوي هذا. ية أكثر فاعلية» يتعاطى مع ا إصدار إعالن مستقل يحمل عنوان «نحو حوكمة اقتصادية عا

ـية كسبب ـد لهذه الـنتيجـة التي فرحت بـها آسيا فـي تشخيص «قـمة العـشرين» األخيرة ضـعف احلكومـة االقتصاديـة العا وكان قد مُهّ
الـيـة واالقتـصاديـة» حيث اتـفق وقتـهـا زعمـاء العـالم على إتـاحة دور وتـمـثيل أكـبر لالقـتصـادات الصـاعدة مبـاشر من أسـباب «األزمـة ا
ؤسسات الدولية مثل «صندوق النقد الدولي». ولغرض التمهيد للنجاح الذي تتوق إليه أوروبا في كسب ود آسيا طمعاً في والنامية في ا
اضي بـيان دورها اإلنـعاشي لـالقتـصاد األوروبي صـدر عن اجتـماع وزراء مـاليـة دول االحتاد األوروبي الـتحـضيـري لقـمة احلـوار األسبـوع ا
صلحـة األسواق االقتصـادية الصاعدة أعرب عن استـعداد األوروبي لـلتخلي عن مـقعدين لهم في مـجلس إدارة «صنـدوق النقد الدولـي» 
التي ال يتم تمـثيلهـا بالشـكل الكافي والدفع من أجـل إنهاء إصالح نظـام احلصة في الصـندوق هذا الـعام باعتـبار أن األوروبي يـشغلون

قاعد األربع والعشرين في مجلس إدارة «صندوق النقد الدولي». وحدهم ثلث ا
á«eÉàî`dG ≥FÉKƒdG

البيان اخلتامي ومحاوره الرئيسية كما يلي:البيان اخلتامي ومحاوره الرئيسية كما يلي:
شاركون في القمة في بيانـهم اخلتامي الذي كان من ٢٤ صفحة عن دعم بالدهم األجندة التنموية * أعـرب قادة الدول اآلسيوية واألوروبية ا
تـقدمة والدول الـنامية إلى جانب دعم ي وإزالة الـفجوات التـنموية ب اقـتصادات الدول ا الي العا من أجل إقـامة شبكة أمـان للنظـام ا
مساعي كوريـا اجلنوبية بصفتها رئـيسة الدورة احلالية لقمـة «مجموعة العشرين» نحـو حتقيق النمو األخضر منـخفض الكربون .كما تعهد
شاركـون بالسعي من أجل دعم «التنمية االقتصـادية» و«التكامل االجتماعي» و«حماية الـبيئة» باعتبار أن هذه احملاور الثالثة القادة ا

ستدامة باإلضافة إلى تقوية التعاون في ما ب الدول األعضاء لتحقيق هذه األهداف. هي التي تدور حولها عملية التنمية ا
* وفي شأن األمن الـدولي طالب البيـان اخلتامي للـقمة إيران بـتغييـر موقفها في مـا يتعلق بـاخلالف حول برنامـجها النـووي. وأشار البيان
إلى حق إيـران في االسـتفـادة الـسلـمـية من الـطـاقة الـنـووية ولـكنـه شدد في الـوقت نـفسه عـلى أهـميـة وجـود تعـاون كـامل ب طـهران

و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية». 
ـة بـشكل مـتـزايد ويـؤثـر بشـكل مـباشـر في االسـتقـرار والـرخاء * وفي شأن أمن الـطـاقة وجـد الـبيـان أن أمن الـطاقـة أصـبح قـضيـة مـلحّ
ية وتنمية الطاقات التقليدية بشكل ي وعليه يتع تعزيز احلوار والتعاون والعمل على حتس آلية سوق الطاقة العا االقتصادي العا
تطوّرة رشيد وتطوير أنواع متجددة من الطـاقة. وحث البيان على دعم األبحاث والتطوير والتطبيق في ما يتعلق بتكنولوجيا الطاقة ا
ساعـدة الدول النامية على استـغالل الطاقة بشكل أكثر لتعزيز احلفاظ على الـطاقة وكفاءتها وإقامـة نظام مناسب لنقل التـكنولوجيا 
فاعلـيةً وضمـان أجواء سياسـية سلـيمة وصحـية ألمن الطـاقة واستقـرارها مع تأكـيد ضرورة عـدم السماح لـلنزاعـات اجليوسيـاسية بأن

ية وضرورة عدم تسييس قضايا الطاقة. تعوق إمدادات الطاقة العا
 á«∏«∏– ájDhQ @

ـكن أن نـقول إن اآلسـيـويـ كـانوا حـمـلـة اآلمال ـشـاركـون في الـقمـة وفي حـوزتـهم جـمـلة من اآلمـال والـهـمـوم. وفي ذلك  جـاء الـقادة ا
صالح ب نامٍ طـامح ومتقدّم مثقل عـادلة ويتبادلـوا ا واألوروبيـ هم حملة الهـموم. وب هذين الوصفـ سعى القادة كي يكـملوا طرفي ا
طلوب هو زيادة التكامل االقتصادي وجعله أكثر نضجاً حيث أصبح هذا بالديون. لذلك ال يختلف احملللون على أن االجتاه العام هو أن ا
ال التكـامل أكثر حيويـةً من مجرد النمط الـتقليـدي البسيط الذي تـمثل في مجرد اسـتقبال أوروبا صـادرات آسيا واستقـبال آسيا رأس ا

من أوروبا وهو النمط الذي حكم العالقات االقتصادية ب اجلانب لفترة طويلة مضت. 
ي «لقـد باتت أوروبا تنظر نـحو الشرق بالفـعل» عبارة تتردّد كثـيراً في أوساط البحث والـتحليل ويشهـد لها شواهد انتـقال الثقل العا
ـوجب السـينـاريو ان به. و الـيـة» الراهـنة عـلى تسـريع وتيـرة اإل للـقوة االقـتصـادية من الـغرب إلى الـشرق األمـر الذي سـاعدت «األزمـة ا
ستقبل. بيعات بالنسبـة إلى الشركات األوروبية متعددة اجلنسيات في ا ي االقتصادي اجلديد سوف تصبح آسيـا مركزاً أساسياً لنمو ا العا
قبـلة سـوف يكون إلى حـدّ كبيـر قصـة يحكـيها وسوف حتـتفظ األسواق األخـرى كذلك بـأهميـتهـا ولكن توسّع الـسوق في األعـوام العشـرة ا
تـحدة الوهن في عـملية الـتعافي االقـتصادي. ويشـهد من جديد تاريـخ االقتصاد عن آسـيا في الوقت الـذي تعاني فيه أوروبـا والواليات ا

على هذا الرأي توقيع اتفاقية جتارة حرة مع كوريا اجلنوبية وأخرى قيد اإلجناز مع الهند وماليزيا وبقية في الطريق. 
وقع اإللكتروني للمفوضية األوروبية».  ز» الصينية + «ا صادر: صحيفة «جلوبال تا وقع اإللكتروني للمفوضية األوروبية». * ا ز» الصينية + «ا صادر: صحيفة «جلوبال تا * ا
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األحد ٢٤ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٥٦)

QGƒë`dG ∫ƒÑb ≈∏Y kGOqóée ¿GôjEG å– ÉHhQhCG

جدّدت كـاثرين أشـتون مـفوّضـة الشؤون اخلـارجيـة في االحتاد
األوروبي أول مـن أمس دعـوة إيـران إلى إجـراء مـحـادثـات حـول
قبل فيما حثت روسيا إيران على قبول برنامجهـا النووي الشهر ا
العرض. وفي خطاب وجّهته إلى سفير إيران لدى االحتاد األوروبي
ـفاوضـ النـووي اإليـراني حتثّ أشـتون سـعيـد جلـيلـي كبـير ا

على قبول عرض إجراء محادثات في فيينا في الفترة من ١٥ إلى
١٧ نوفمـبر وإجراء مـباحـثات تشـمل البـرنامج النـووي «وأي بنود
أخـرى ذات صلة بـالنـقاش». وجاء فـي نسخـة من اخلطـاب اطّلعت
كن أن يبدأ بعشاء يوم ١٥ نوفمبر عليها «رويترزرويترز»: «االجتماع 
ـشاورات إلطالق مـناقـشات جـوهريـة». وبالـنظر يـليه يـومان من ا
ـقتـرحة والـقـيود عـلى جـدول أعمـال األطراف ـواعيـد ا إلى قـرب ا
شـاركـة فإنـني أتـمنى احلـصـول على ردّ بـاكـر وإيجـابي مـنكم». ا
ـشــاركـة في وحتـظى أشــتــون بـتــأيـيــد الـقــوى الــست الـكــبــرى ا
تـحدة وروسيا وفـرنسا وبريـطانيا فاوضـات النووية -الـواليات ا ا
ــانـيـا- في االتـصـال مـع طـهـران. وآخـر دعـوة إلجـراء والـصـ وأ
محـادثـات أصدرتـها في ١٤ أكـتوبـر ولم تتـلق بعـد أي ردّ رسمي
برغم أن إيران أوضحت من خالل وسائل اإلعالم لـديها أنها ترحّب
بـالدعوة لـلمحادثـات التي ستكـون أول اتصال على مـستوى رفيع
هذا العـام. وفي تطوّر منفصل ذكرت وكالة «إنترفاكسإنترفاكس» الروسية
لألنـباء أن مـوسكـو حـثّت إيران أيـضاً عـلى قبـول العـرض. ولزمت
طهـران الغـموض بشـأن استعـدادها لـلعودة إلـى احملادثات وتـبديد
عـلن لـلطـاقة الـذريـة السـلمـية اخملاوف مـن أن يكـون برنـامـجهـا ا
غــطــاءً لـســعــيـهــا إلى امــتالك أســلـحــة نــوويـة. ودعــا ســيـرجي
ـوافقة على ريابـكوف نائب وزيـر اخلارجية الـروسي طهران إلى ا

فاوضات التي ستترأسها أشتون. إجراء ا

 Ú°üdG ≈dEG zkÉjQÉŒ{ kGôjò– ¬qLƒJ ÉHhQhCG

أظهرت مـسودة وثيـقة حتدّد االستـراتيجـية التجـارية األوروبية
ـقـبـلة أن االحتـاد األوروبي سـيـتـصدّى ألي في السـنـوات الـعـشر ا
واد اخلـام النـادرة أو موارد الـطاقة دولة تـمنـعه من الوصـول إلى ا
الـتي يـحـتـاج إلـيـهـا من أجل الـنـمـو وهـو مـا قـد يـزيـد الـتوتـر مع
الص وروسيـا. وتبرز األهداف الواردة في االستراتيجية التجارية
لالحتـاد األوروبي حتى عام ٢٠٢٠ التي سيـعلنها مـفوّض التجارة
قبل تصميم أوروبا على في االحتاد كاريل دي جوشت الشهر ا
واد اسـتخدام نـفوذيهـا القانـوني والسيـاسي إلتاحة الـوصول إلى ا
اخلـام وإزالـة احلـواجــز في األسـواق الـتي يـخـشى االحتـاد أنـهـا قـد
ة. ووفقـاً للمسودة تـعوق مساعي الـصناعات األوروبـية نحو الـعو
الـتي حصـلت عـلـيـها «رويـترزرويـترز» فـإن أوروبا سـتـحثّ عـلى إكـمال
ـيـة» بنـهـاية قواعـد الـتجـارة الـدولـية في «مـنـظمـة الـتجـارة الـعا
٢٠١١ وستدعـو إلى تعزيز جتـارة اخلدمات والـتكنولـوجيا البـيئية
ـتطـوّرة وسـتتـصدّى وسـتـقوم بـتـطويـر قـطاعـاتهـا لـلتـكـنولـوجيـا ا
لكية الفـكرية وستبرم اتفـاقات للتجارة احلرّة مع نتهكي حقـوق ا
دول تــمـثل نــصف الـتــجـارة اخلـارجــيـة لالحتــاد األوروبي. وقـالت
ؤلـفة مـن ٢١ صفـحة الـتي تـوضّح األسواق الـرئـيسـية الـوثيـقـة ا
رتـفعة في اخلارج سـتهدفـة «ينبغي أن نـغتنم مسـتويات الـنمو ا ا
خـاصة في جنـوب آسيا وشـرقها». ويـعتزم االحتـاد األوروبي أيضاً
ـواد اخلــام وعـلى الـدعم الـتــركـيـز عــلى الـقـيــود عـلى صـادرات ا
احلـكـومـي الـذي تـقـدّمه دول مـثل روسـيـا والـصـ وأيـضـاً اتـخـاذ
ـيـة» فـضالً عن إجـراءات قـانـونـيـة فـي «مـنـظـمـة الـتـجـارة الـعـا
اسـتخدام الـترسانـة القانـونيـة لالحتاد. وتنـفي الص تـقارير بـأنها

عادن النادرة. تخطّط خلفض حصص تصدير ا

π°ùchôH

 ô°ûY ¢SOÉ°ùdG …ƒæ°ùdG ábÉ£dG ôªJDƒe
(2010 ôÑªaƒf 10-8)  záÄ°TÉ`ædG äÉ``jóëàdG :§ØædG ô``°üY{
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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
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» في تـقريـر بقـلم هانـا بيش أن حـادثة »«تا ذكرت مـجلة «تا
دة ١٨ قبطان سـفينة الصـيد الصينـية الذي احتجـزته اليابان 
اضي وأدت إلى توتير العالقات ب يوماً في شـهر سبتمبر ا
أكبر دولـت في شرق آسيـا كشفت عن هشـاشة توازن القوى
ـنـطقـة فـقد ردت بـكـ بـغضب شـديـد وقطـعت مـعظم في ا
عالقـاتــهـا الــدبـلـومــاسـيـة مـع الـيـابــان وأخّـرت الـشــحـنـات
عـادن النادرة التي اليابـانية وعلـقت لفترة مـؤقتة صادرات ا
حتتاج إليـها اليابان لـتصنيع كل شيء من السيـارات الهجينة

وصالت فائقة التوصيل.  إلى ا
فترض أن يؤدي قرار طوكيو اإلفراج عن القبطان وكان من ا
إلى نزع فـتيل األزمـة الدبـلومـاسيـة. ولكن الـص لم تـظهر أّي
رغـبة في تـخفـيف التـوتر حـيث رأت صحـيفة «ت«تـشايشايـناديلي»ناديلي»
كن احلكومـية أن احلادثة أحلقت بـالعالقات الثنـائية «ضررًا ال 
إصالحه». كـما طالـبت بكـ طوكيـو باالعتـذار ودفع تعويض.
إال أن رئــيس الـوزراء الــيـابــاني رّد بــأنه لن يــسـتــجـيب لــهـذا
الــطــلب. وفي الــيــوم الــتـالـي طـلــبت طــوكــيــو من بــكـ دفع
تعويـضات عن األضرار التي حلـقت بقوارب خفـر السواحل جراء

االصطدام بينها وب سفينة الصيد الصينية. 
تشيـر كل من اليـابان والـص بـشكل أو بـآخر إلى السالم
بصفته العامل األساسي وراء تفـوقهما االقتصادي إال أنهما
تخوضـان اليوم حرباً كالمية يتـساءل الكثيرون إالمَ ستفضي.
ـتزايـد يعكس تـغيراً في ديـنامـيكيـات القوة هذا االحـتكاك ا
ـوارد ـتــعـطـشـة إلى ا في شـرق آسـيـا حــيث راحت الـصـ ا
ـعـتـقـد أن جزر تـسـتـعـرض عـضالتـهـا اجلـيـوسـيـاسـيـة. ومن ا
ـتنازع عـليهـا ب الصـ واليابان ـأهولة ا سيـنكاكـو غير ا
تـقع وسط مـنطقـة غنـية بـالغـاز الطـبيـعي. كمـا يوجـد مخزون
ـنـطقـة احملـيطـة بـجزر سـبـارتلي كبـيـر من النـفط والـغاز في ا

وبارسيل التي تتنازع عليها ست دول آسيوية. 
ـتحـدة األمريـكيـة احملافـظة عـلى السالم تولت الـواليات ا

ـنـطـقــة وذلك من خالل حتـالــفـات أمـنـيــة تـعـهـدت في هــذه ا
وجـبهـا بنشـر قواتـها حلمـاية حـليفـاتهـا في آسيا في واشنـطن 
. حـالة تـعرضهـا للـهجـوم من قبل أي دولة مـعاديـة أي الص
ـتحـدة ستـفكـر فعـلياً في ومن الـصعب تـصديق أن الـواليات ا
خـوض حرب مع الـصـ بسـبب جـزر صخـريـة متـناثـرة في بـحر
الصـ الـشرقي. ولـكن تطـمـينـات واشنـطن لـقيت تـرحيـباً في
اليـابان التـي تخشى جـارتهـا العمالقـة والشيء نـفسه يـنطبق
أيضاً على دول آسيا واحمليط الهاد األخرى التي راحت حتث
ـنـطـقة واشـنطن عـلى إعـادة تـوجـيه سـياسـتـهـا اخلـارجيـة في ا

للحيلولة دون توسع النفوذ الصيني. 
تـحـدة إلى الـتحـركـات الـصيـنـية وقـد تنـبـهت الـواليـات ا
حيث قـال األدميرال روبـرت ويالرد رئيس الـقيـادة األمريـكية
فـي مـنـطـقـة احملـيط الـهـاد إن الـتــحـديث الـسـريع لـلـجـيش
نطقة الـصيني يهـدف إلى حتدّي حرية احلركـة األمريكيـة في ا
ا في ذلك حلفاء ارسة العدوان أو اإلكـراه على جيرانهـا  أو 
ـتـحدة وشـركـاؤهـا. كـمـا أكـد الـرئـيس األمـريكي الـواليـات ا
بـاراك أوبـامـا مـراراً مـتـانــة الـعالقـات الـتي تـربط الـواليـات
اضي تـحـدة بشـركائـها في آسـيا وعـقـد يوم ٢٤ سـبتـمبـر ا ا
كـون من عشر قمـة مع قادة «احتاد أ جـنوب شـرق آسيـا» ا
ـتحـدة مثل سـنغـافورة دول من بـينـها دول صـديقـة للـواليات ا
تـحـدة «تنـوي لعب دور وتـايالند تـعهـد فـيهـا بـأن الواليـات ا

القيادة في آسيا». 
هناك مـا يدعو إلى االعتـقاد أن أوباما يعـني ما قاله فقد
ازدهرت الـعالقات الثـنائـية مع فيـتنام مـثالً لدرجة أن الـبلدين
اضي تـدريـبات عـسـكريـة مشـتـركة في أجـريا في أغـسـطس ا
بـحر الـص اجلـنوبي. وقـد أزعج ذلك الصـ مثـلمـا أزعجـتها
الـتدريـبـات البـحريـة األمـريكـيـة-الكـورية في الـبـحر األصـفر.
ـتحـدة تـريد إضـعاف ويعـتـقد بـعض الصـيـنيـ أن الـواليات ا

الص وهي تستخدم البلدان األخرى الحتوائها. 

IOQÉH ÜôM ájGóH ó¡°ûJ É«°SBG :« »:«تا «تا

ـتـزايـد يعـكس تـغـيراً في في ـتـزايـد يعـكس تـغـيرا عـلى الـتـوتر األخـيـر ب الـصـ والـيابـان يـقـول هذا الـتـقـرير إن االحـتـكاك ا تعـلـيـقاتعـلـيـقاً عـلى الـتـوتر األخـيـر ب الـصـ والـيابـان يـقـول هذا الـتـقـرير إن االحـتـكاك ا
وارد تستعرض عضالتها اجليوسياسية. تعطشة إلى ا وارد تستعرض عضالتها اجليوسياسية.ديناميكيات القوة في شرق آسيا حيث راحت الص ا تعطشة إلى ا ديناميكيات القوة في شرق آسيا حيث راحت الص ا
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على مدى عشرين عاماً ظلّت خطط التنمية الهندية تعتمد
عـلى «التوجّه شرقـاً» على اعتبـار أن آسيا هي مفـتاح الهند
لـتأم مـستقـبلهـا االقتصـادي واالستراتـيجي. وذكرت مـجلة
«وورلد بـوليـتيكس ريـفيو»«وورلد بـوليـتيكس ريـفيو» (١ أكتوبـر) أن الزيارة الـرسمية
التي قـام بـها الـرئـيس الهـنـدي براتـيـها ديـفيـسـينج لالوس
وكمـبوديـا مؤخراً تـضمّـنت تقـد عروض لزيـادة حجم الـتبادل
« التجاري وتقد قـروض ما يعني أن سيـاسة «التوجّه شرقاً

كن أن تكون واعدة وذات مردود إيجابي.
ولكن الصورة تـبدو مختلفة بالنسـبة إلى الهند عندما تتطّلع
إلى الـشمـال حيث تـبدي نـيودلـهي شعـورًا بعـدم االرتيـاح جتاه
ـكن أن تقـّلل من ـسـؤولـون الهـنـود أنـهـا  الصـ الـتي يـرى ا
فـرص الهـند داخل الـقـارة اآلسيـوية. ويـرى احمللـلون أن الـعالقة
فـارقات بحكم أنها تقوم ب الص والهند تـتسم بالعديد من ا
على اإلعجاب واخلـوف وعلى التـرحيب والرفض في آن واحد.
فالعالقـات االقتصادية ب الدولتـ تشهد تطّورًا مّطردًا حيث
يتجاوز حجم التجارة البينية ٦٠ مليار دوالر سنويًا (أي بزيادة
مــقــدارهــا ٢٠% خالل الــعــقــد احلــالي) ولــكـن الــتــحــّركـات
االسـتراتـيجـية لـلصـ تظلّ تشـكّل مصـدر قلق وحـيرة بـالنـسبة
شروعـات العسـكرية التي إلى الدبـلوماسـية الهنـدية. كمـا أن ا
تنازع عليها ناطق احلدودية ا تنفذهـا الص حاليًا بالقرب من ا
جتعل الهنود يتساءلون حول دوافع بك ونّياتها احلقيقية مثلما
يفعل تقارب الص مع دول مـثل بنجالديش وسيريالنكا اللت

تعـتبـران الـباحـة اخللـفّيـة بـالنـسبـة إلى الهـنـد منـذ فتـرة طويـلة.
ـألوف أن نـسمع اتـهامـات الهـند والنـتيـجة هي أنه أصـبح من ا
لـلــصــ بــاخلــروقــات احلـدوديــة ومــحــاوالت الــتــطـويـق. هـذه

االتهامات بعضها حقيقي وبعضها اآلخر مبالغ فيه.
وأضافت الـصـحيـفـة أنه في هذا اإلطـار يُـنظـر إلى تـقارب
الهنـد مع الوس وكمبوديا على أنه يناقض النظرة السائدة عن
نافسـة الهندية-الصـينية بأنهـا من جانب واحد وبأن الص ا

هي التي تـمارس أسـاليب التـنمّر
عــلى الــهـنــد. وفي جـنــوب شـرق
آسـيــا حتـاول الـهـنـد صـدّ الـتـقـدّم
الـــصـــيـــني. فـــفـي الوس عــرض
الــرئــيس الــهــنـدي تــقــد قـرض
بـقيـمة ٧٥ مـليـون دوالر لتـمويل
مـشروعـات تطويـر الطاقـة هناك

بـاإلضافة إلى دخول شـركات هنـدية عمالقة مـثل «تاتا» سوق
الوس السـتـخـدام األيـدي الـعـامـلـة الـرخـيـصـة هـنـاك. أمـا في
كـمبـوديـا فقـد عـرضت الـهنـد تـقـد قرض بـقـيـمة ١٥ مـلـيون

ناطق الريفية.  ياه في ا دوالر لتمويل أحد مشروعات ا
ولـكـن هـذه الـعالقـات االقــتـصـاديـة تــظل مـحـدودة إذا مـا
سلّحة مـتدة على نطاق واسع وا قورنت بالتـحرّكات الصينية ا
بـعـروض مـاليـة سـخـيّـة. فتـقـاريـر «الـبنك الـدولي» تـفـيـد بأن
الـص اسـتثـمرت أكثـر من ٣٫٥ ملـيار دوالر في الوس خالل
بلغ اضي بـاإلضافـة إلى تقد أربـعة أضـعاف هـذا ا الـعقـد ا
إلى كمبـوديا خالل السنوات األربع األخيـرة فقط. وفي سبتمبر
ـاضي وضـعت إحـدى الـشـركـات الـصيـنـيـة الـعـمالقـة خـطـطاً ا
السـتـثـمـار ثالثـة مـلـيـارات دوالر لـتـطـويـر قـطـاعـات الـطـاقـة

والتعدين والعقارات هناك.
وذكرت الصـحيفـة أن الهنـد ال تستـطيع مجـاراة الص في
ـطـروح هو إذا مـا كـانت نـيـودلهي هـذه التـحـرّكـات. السـؤال ا
ه. راؤول قادرة على تقد بديل نـوعي يصعب على بك تقد
تخصّص في شؤون جنوب آسيا في شودري كبـير الباحث ا
ـعـهد الـدولي لـلـدراسـات االسـتـراتيـجـيـة» عـلّق عـلى هذا «ا
األمـر بــقـوله إن «الـهـنـد حتـاول أن تـصـنع فـرقـاً بـ أسـلـوبـهـا
. فـأسلوب الـهند يـعتمـد على التـحرّك الهاد وأسلـوب الص
دى الطويل فيـما يعتمـد أسلوب الص وحتـقيق نتائج علـى ا

دى القريب». على التحرّك السريع وحتقيق نتائج على ا

É«°SBG »a Ú°ü∏d zkÉ«Yƒf kÓjóH{ É¡°ùØf ìô£J óæ¡dG

يرى محللون أن قـناعة الهند بعجزها عن مجاراة الص في حتريرى محللون أن قـناعة الهند بعجزها عن مجاراة الص في حترّكاتـها اإلقليمية في جنوب آسيا وشرقها لم تمنعكاتـها اإلقليمية في جنوب آسيا وشرقها لم تمنع
» للص في سياق التنافس اإلقليمي التقليدي بينهما.» للص في سياق التنافس اإلقليمي التقليدي بينهما. نيودلهي من محاولة طرح نفسها «بديالنيودلهي من محاولة طرح نفسها «بديالً نوعيا نوعياً
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ÚµH ∫ƒÄ«°S

»dÉª°ûdG …QƒµdG º«Yõ∏d ôµÑdG øH’G
á£∏°ùdG åjQƒJ ¢VQÉ©j πjEG-„ƒL º«c 

أعـلن االبـن الـبـكـر لـلــزعـيم الـكـوري
الـشـمـالي كـيم جـوجن-إيل أنه يـعارض
توريث السلطة ألخيه غير الشقيق وذلك
في مقابلة أجراها معه الـتلفزيون الياباني
«أساهيأساهي» وبّثت أول من أمس. وقال كيم
جوجن-نام في مقابلة أجرتها معه الشبكة

الـيابـانية في بـك «أنـا شخـصيًا أعـارض التـوريث (السـلطة) إلى
اجلـيل الـثـالث من الـعـائـلـة». إال أن كـيم جـوجن-إيـل (٣٩ عـامًا)
الـذي يعـيش في مـاكاو أكـد أنه سيـقـبل خيـار والده وقـال «بدوري
ـساعـدة أخي األصـغر إذا اقـتضى األمـر مع بـقائي في أنـا مسـتعـد 
اخلـارج».  وأضاف «لكنـني أعتقد أن هـناك أسبابـًا داخلية مـعينة»
لـنقل السـلطة من األب إلى ابـنه مؤكدًا أنـه في تلك احلالـة «أعتقد
أن علينا أن نتقيد» بقرار الزعيم الكوري الشمالي. وقال جوجن-نام
ا لتلـفزيون «أسـاهي»: «أعتـقد أن والدي هـو الذي اتخـذ القرار. و
أنـني غـير مـهتم بـهـذا األمر فـأنا ال أبـالي مـطلـقًا». وأشـار احمللل
-إيل إلى أن جـوجن-نام «قدم قيم في طـوكيو بـيون ج الـسياسـي ا
جـوابه ألنه مـدرك تـمـامـًا االنـتـقـادات في كـوريـا اجلـنـوبـيـة لتـوريث
احلـكم» مـشـيراً إلـى أن جوجن-نـام لـديه عالقـات وثيـقـة مع كـوريا
ـاء الـبـارد عـلى جـهود اجلـنـوبـية. وأضـاف أنه «قـام فـعـلـيًا بـصّب ا
كوريا الشمـالية للدعاية لكـيم جوجن-أون كوريث للحكم. وبعد هذه
الـتصـريـحـات قـد ال يتـمـكن كـيم جـوجن-نام من الـعـودة إلى كـوريا
الشـمـالـيـة وعـليه أن يـواصل الـعـيش في اخلـارج». وجـوجن-نـام هو
األخ غـيـر الـشـقـيق لـ «كـيـم جـوجن-أون». ويـبـدو أنه أفـسـد فـرصه
لـتـولي الـقـيـادة بـعـد أن جـرى تـرحـيـله من الـيـابـان في عـام ٢٠٠١
حملـاولـته دخـول البـالد بجـواز سـفـر دومـيـنـيـكي مـزّور. ويـعـتـقد أن
محاولة دخوله اليابان التي قيل إنها بهدف زيارة «ديزني الند» في

طوكيو مع امرأت وابنه قد أغضبت والده.

É«°SBG »a á«æeCG áªb AÉæKCG »a ´ó°üdG ÜCGQ ≈∏Y πª©J Ú°üdG

ـحاوالت لرأب الصدع فـي أثناء لقائـها جاراتها قامت الص 
ـتحـدة في قـمة اآلسيـويـة وغيـرهـا من الدول ومـنـهـا الواليـات ا
أمنـيـة تـأتي وسط توتـرات في أعـقـاب محـاوالتـها األخـيـرة فرض
ـياه اإلقـلـيمـيـة. فيـمـا أكدت مزيـد من الـنفـوذ بـشـأن نزاع عـلى ا
ـياه مفتوحة مـناوئتها واشـنطن مصلحـتها القومـية في إبقاء هذه ا
أمـام حركة التجـارة. وقال روبرت جيتس وزيـر الدفاع األمريكي
تـنـاميـة بـشأن ـتحـدة لـديهـا حـصـة في النـزاعـات ا إن الواليـات ا
ـياه الـتي تطـالب بها الحة في ا تبـعيـة سالسل اجلزر اآلسـيويـة وا
عقود نتـدى األمني لوزراء الـدفاع» ا . وقال جـيتس في «ا الص
الحة في العاصـمة الـفيتـناميـة «لدينـا مصـلحة قـومية في حـرية ا
وعدم إعاقة الـنمو االقتصادي والتجارة واحترام القانون الدولي».
ـقـصـود بـها كـانت الـرسـالـة قـويـة ولم يـكن من الـصعـب تخـمـ ا
. ولم يـذكر اسم بـاشـرة مع الـصـ ـواجـهـة ا ولكن جـيـتس جتـنّب ا
قـتـضبـة لوزراء الـدفاع الـتي كانت الـص صـراحة خالل كـلمـته ا
ستوى. وقد عبّرت العديد تتضمّن قيادة عـسكرية صينية رفيعة ا
نطـقة عن قلـقها بـشأن حتركـات بحريـة تزداد شراسة من من دول ا
اضي في بـحر جـانب الـعمالق الـصـيني مـنهـا نـزاع وقع الشـهـر ا
شـرق الصـ أدّى إلى تـدهـور الـعالقـات ب الـصـ والـيـابان إلى
أدنى درجـة مــنـذ خـمس ســنـوات. وكـان من بـ هــذه الـتـحـركـات
ـاضي في الـسواحل األحـداث الـتي أحاطت بـارتـطام وقع الـشـهر ا
. وقـد حتـسّنت الـعالقات ـتـاخمـة جزراً تـقع في بـحر شـرق الـص ا
مـنـذ ذلك التـاريخ ولـكن كـلـتا الـدولـت واصـلت ادّعـاء أحـقيـتـها
ـعروف بـاسم «سـينـكـاكو» في الـيـابان وسـيادتـهـا على اإلقـلـيم ا
. وقد حاولت الـص أول من أمس تلطيف و«ديايو» في الـص
أجواء الـتوتـر من خالل طمأنـة جيـرانهـا بأنهـا ترغب في الـتعاون.
قـال اجلـنـرال الصـيـني لـيـاجن قـواجن ليـه خالل كلـمـة ألـقـاهـا أمام

نظرائه «إن الص تتبع سياسة عسكرية طبيعتها دفاعية».
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اإلثن ١٨ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٥٢)

ــؤرخـ أن طـريق احلـريــر في الـقـرن احلـادي يــرى مـعـظم ا
ية للمرة األولى في والعشرين جرى افتتاحه أمام التجارة العا
ـثل بـدء الـتشـغـيل الـرسمي خلط ١٤ ديـسـمـبر ٢٠٠٩ الـذي 
واد الطاقة (مروراً األنابيب الـواصل ب تركمانسـتان الغنيـة 
بـكـازاخـسـتـان وأوزبـكـسـتـان) وإقـلـيم زيـنجـيـاجن في أقـصى
MotherJones.com (12 وذكر موقع . الطـرف الغـربي للصـ
أكتوبـر) أن احلدث دفع الرئيس الـتركمانسـتاني جورباجنولي
بردي مـحمـدوف إلى التـعبـير عن سـعادته الـشديـدة قائالً إن
ـشروع ال يـحمل قـيـمة جتـارية أو اقـتصـادية فـحسب «هذا ا
ا قيمة سياسية أيضاً. فالـص بسياستها احلكيمة بعيدة وإ

النظر أصبحت العبة أساسية في تكريس األمن الدولي».
وهـذا يعـني ببـسـاطة أنه بـحلـول عام ٢٠١٣ سـتحـلّق مدن
شـنـغـهاي وجـواجنـزو وهـوجن كـوجن بعـيـداً في عـالم االقـتـصاد
بفضل الـغاز الطـبيعي الـذي ينقلـه خط أنابيب آسـيا الوسطى
الـذي يــصل طـوله إلـى ١٨٣٣ كـيـلــومـتــراً والـذي ســيـعـمل
بـطـاقـته الـقـصـوى. وهـذا مـعـنـاه أنه في بـحـر سـنـوات قـلـيـلة
دن الصـينية الكبـرى قادرة على احلصول على مواد ستصبح ا
تـلك احتياطيات نـفطية هائلة الطاقة اآلتـية من العراق الذي 
تحفّظة لم تصل إليها يد الكشف والتنقيب بعد. التقديرات ا
ا ارتـفعت ـتلك ١١٥ مـلـيار بـرمـيل ر تـشيـر إلى أن الـعراق 
ـقـدمـة قبـل إيران. إلى ١٤٣ مـلـيـار بـرمـيل مـا يـضـعه في ا
ويـبــدو أن هــذه الـتــوقــعــات لم تــكن في حــسـبــان جــنـراالت
«الـبـنـتاجـون» أيـام واليـة جـورج دبـلـيـو. بـوش عـنـدمـا قرروا

إطالق احلرب الكونية ضد اإلرهاب.
واد الـطاقة وقع أن االقـتصـاد الصيـني متـعطش  وذكر ا
ــسـؤولـ فـي بـكـ إلى االنــطالق شـرقـاً األمــر الـذي يـدفع ا
تزايدة الالزمـة للمحـافظة على وغربـاً بحثاً عن احـتياجاتـهم ا
و االقتـصاد الوطـني. فالصـ متعـطشة لـلنفط في معـدالت 

الــعـراق ولــلـغــاز الـطــبـيــعي في تـركــمـانــسـتــان ولـلــنـفط في
كازاخـستـان أيضـاً ولكـنـها بـدالً من أن تهـدر أكثـر من ثالثة
تريـليـونات دوالر في حـرب الـعراق أو إقـامة قـواعد عـسكـرية
في الـشـرق األوسط الـكبـيـر وآسيـا الـوسطى تـسـتخـدم الـص
ـتطلبات سالحـاً من نوع آخر: شركات الـنفط الوطنـية لتأم ا

عن طريق الدخول في مزاد قانوني على النفط العراقي.
وقع أنه في الـلعبة الكبـيرة التي تشهـدها منطقة وأضاف ا
كان في عدم إرسال أي من أوراسيا كانت الص من احلـكمة 
جـنودهـا أو توريط نـفسـها في حـرب مثل أفـغانـستـان وجلأت
بـــدالً من ذلك إلى إبـــرام اتــفـــاقــيـــات جتــاريـــة مــبـــاشــرة مع
تركـمـانسـتان واسـتغالل خالفـات األخـيرة مع روسـيا وشق خط
أنابيب يؤمن معظم احـتياجاتها من الـغاز الطبيعي. لذلك لم
يـكن غـريـبـاً أن يخـرج ريـتـشـارد مـورنـيـنـجـسـتـار مـسـتـشار
الـرئـيس بـاراك أوبـامـا لـشـؤون الـطـاقـة في مـنـطـقـة أوراسـيا
ـكـنـها ـتـحـدة ال  لـيـعـتـرف أمـام الـكـوجنـرس بـأن الـواليـات ا
ـواد الـطــاقـة في آسـيـا الـتــنـافس مع الـصــ في مـا يـتـعــلق 

الوسطى. 
عادلة اإليرانية ا

ـسـؤولـ في بكـ يـتـعـاملـون مع قـضـية من الـواضح أن ا
تنويع مصادر الطاقة بجديـة بالغة. فعندما وصل سعر البرميل
ــالـيـة إلـى ١٥٠ دوالراً عـام ٢٠٠٨ وقـبـل حـدوث «األزمـة ا
ـية» خـرجت وسـائل اإلعالم الصـينـيـة لتـصف الشـركات الـعا
النفطـية األمريكية العمالقة بأنـها «حيتان نفطية» في إشارة
خـفـيـة إلى أن عـرقـلـة جـهـود الـتـنـمـية فـي الـص هـي الـهدف
الرئيسـي ألجندة الغرب السرية. وقد ضخت الشركات الصينية
اسـتـثمـارات ضخـمـة تقـدر بنـحـو ١٢٠ ملـيار دوالر في قـطاع
اضـية. وتـعتـبر إيران الـنفط اإليـراني خالل السـنوات اخلـمس ا

 . بالفعل ثاني أكبر موّرد نفط للص

≈£°SƒdG É«°SBG »a ábÉ£dG OGƒe ≈∏Y õcôJ Ú°üdG :خط أنابيب مع تركمانستان: خط أنابيب مع تركمانستان

ـاضي هو أكبر ـاضي هو أكبر تدشيـنه أواخر العام ا ّ تدشيـنه أواخر العام ا يرى محلـلون أن خط أنابـيب تركمانـستان-الصـ للغاز الـطبيـعي الذي يرى محلـلون أن خط أنابـيب تركمانـستان-الصـ للغاز الـطبيـعي الذي 
نطقة آسيا من حيث تلبية احتياجاتها من مواد الطاقة. تزايد  نطقة آسيا من حيث تلبية احتياجاتها من مواد الطاقة.مؤشر إلى اهتمام بك ا تزايد  مؤشر إلى اهتمام بك ا
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اإلثن ٢٥ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٥٧)

ÚµH
á«æ«°U ô¶f á¡Lh .. á«fÉ¨aC’G áeRC’G

ز» الصينية في تقرير لها أن نظرة ز»«جلوبال تا ترى صحيفة «جلوبال تا
تعاقبة خالل ثالثة زمنة توضّح أن الـنظم ا على أزمة أفغـانستان ا
صاحلة سـلّح من أجل الـسالم وا عقـود قد اقتـربت من اخلصوم ا
الوطنية إال أنـها كلها انتهت باإلخفاق التام. وتقول الصحيفة إن
الـتوصّل إلى تسوية عن طريق الـتفاوض يبدو صعـباً للغاية حيث
ـسبقة. وتقول إن كالً من احلكومة و«طـالبان» لديهمـا شروطهما ا
احلـكومـة األفـغانـيـة إن أي عنـصر من عـنـاصر «طـالـبان» يـشجب
أعـمـال الـعـنف ويـقــطع الـعالقـات مع شـبــكـة «الـقـاعـدة» ويـقـبل
الدستور األفـغاني سوف يحـظى بالترحـاب. في الوقت الذي تؤكّد
فيه «طـالـبان» انـسـحاب الـقـوات الدولـيـة من البالد قـبل الـدخول
ـشكلة األفـغانية راقبـون مع الرأي القائل إن ا إلى حوار. ويـتفق ا
صالح لن حتل في أفـغانـستان وحـدها ومـا لم تؤخذ في احلـسبـان ا
راقبون أن عدداً . كما يرى ا شارك نطقة وكل ا شروعة لـدول ا ا
شارك يـؤيدون استمرار «طـالبان» في احلرب بأفـغانستان. من ا
ـتـنـاحرة في وفي احلـقيـقـة فـإن حـربـاً بالـوكـالـة جتـرى ب الـقـوى ا
ــتــحــدة في أفــغــانــســتــان. وتــعــارض إيــران وجــود الــواليــات ا
أفـغانسـتان. بيـنما تـتصارع الـهند وبـاكستـان أيضاً هـناك. وعلى
ذلك فــإن كــثــيــراً مـن الــدول تــتــنــافس من أجل مــصــاحلــهــا في
ـا ذكره احملـلل األفـغاني وحـيد مـوجداً. أفـغانـستـان وذلك وفـقاً 
تـحدة وفـقاً لألنـباء ترفض أي دور وفوق كل ذلك فـإن الواليـات ا
ال عــمــر الــذي فــرّ من مــحــاولـة اجلــيش لــزعــيم «طــالـبــان» ا

طلوب لواشنطن. األمريكي القبض عليه وأصبح أول ا
شـكلة ا أن ا وقال األستـاذ في «جامـعة كابـول» سيد مـسعـود: (
األفغانـية كانت مشكلـة إقليميـة واحلرب في أفغانستـان ليست حرباً ب
األفـغان بل هي حرب بالوكالـة فإنه ال «طالبان» وال احلكـومة األفغانية

وحدهما قادرت على اإلتيان بالسالم ما لم يتعاون اجلميع). 

ø£æ°TGƒd »æ«°üdG ¢ù«Fô∏d áÑ≤Jôe IQÉjR

أكد متحدّث باسم وزارة اخلارجية
الـصـيـنـيـة أن الـصـ بـدأت بـالـقـيـام
باالستعدادات الالزمـة لزيارة الرئيس
الـصــيـني هــو جـ تـاو لــلـواليـات
ـتـحـدّث مـا تـشاو ـتحـدة. وصـرّح ا ا
شــيـوي فـي مـؤتــمــر صــحـفي: «أن
ـتـحـدة حتـافـظان الـص والـواليـات ا

تعلقة بالزيارة». بيد أنه لم يذكر على اتصال وثيق بشأن األمور ا
مـتى سـيـقوم الـرئـيس هـو جـ تـاو بـالزيـارة. وقـال إنه يـعـتـقد أن
الزيارة ستؤثـر بشكل ملحـوظ في العالقات الصينـية-األمريكية
تـحـدة جنـاح الـزيـارة في إحـراز تـقدّم وتـتـوقع الـصـ والـواليـات ا
بشأن إقامـة عالقات صيـنية-أمريـكية إيـجابية وتـعاونيـة وشاملة
في الـقرن احلادي والـعشرين. وكـان هو ج تـاو قد التـقى الرئيس
األمريكي باراك أوبـاما على هامش «قمّة مـجموعة العشرين»
ــاضي. وخالل الــتي عــقـــدت في تــورونــتــو في شــهـــر يــونــيــو ا
تحدة. االجتماع قـبل هو ج تاو دعـوة أوباما لزيارة الـواليات ا
قـبلة من جهـة أخرى أعـربت الص عـن أملهـا أن تفـضي القمّـة ا
جملـمـوعـة الـ(٢٠) لـالقـتـصـادات الـرئيـسـيـة إلـى جـهـود إيـجـابـية
تشمل اجلـهود الرّامـية إلى تعـزيز بناء مـؤسسات اجملـموعة وزيادة
الـثقة بالـسوق في جمـيع أنحاء الـعالم وتسـريع انتعـاش االقتصاد
مثل ي. جاءت تلك التـصريحات خالل كلـمة لى باو دوجن ا الـعا
ـتــحـدة في اجــتـمــاع غـيــر رسـمي الــصـيــني الـدائم لــدى األ ا
ـتحـدة حول «قـمّة مـجـموعـة العـشرين» للـجـمعـية الـعامـة لأل ا
قـبل في سيـئول. وذكـر لي أن (الص الـتي ستـعقـد في نوفـمبـر ا
شتركة وعلى صلحة ا تأمل أن تساعد «قمّة سيئول» بروح من ا

أساس تنفيذ نتائج «قمّة مجموعة العشرين» السابقة. 

 ô°ûY ¢SOÉ°ùdG …ƒæ°ùdG ábÉ£dG ôªJDƒe
(2010 ôÑªaƒf 10-8)  záÄ°TÉ`ædG äÉ``jóëàdG :§ØædG ô``°üY{

الــرعـاة
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األحد ٣١ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦١)

حتـوّلت إيران -ثـاني أكـبـر منـتج لـلـخام في مـنـظـمة «أوبك»
ـلـيـارات الـدوالرات جملـرّد احلـفاظ الـتي حتـتـاج إلى اسـتـثمـارات 
على مـسـتـوى الـطاقـة اإلنـتـاجيـة- إلى الـصـ لسـدّ الـفـراغ الذي
خـلّـفـته الـشـركـات الـغـربـيـة الـتي انـسـحـبت حتـت وطـأة الـضـغوط
تـحدة وحلفـائها الغـربي إلى كبح السيـاسية مع سعي الـواليات ا
«الـبرنامج النووي اإليـراني». بيد أن مصادر بـالشركات في بك
قـالت إن احلكـومة الـصـينـيـة أصدرت تـعلـيـمات غـيـر رسمـية إلى
تحدة عقوبات الشركات إلبطاء أعمالها بـعدما فرضت الواليات ا
من جانب واحد على إيران في يونـيو وفي الوقت الذي سعت فيه
اثـنـتـان من أكـبـر ثالث شـركـات صيـنـيـة لـلـتـوصّل إلى اتـفـاقات

أتيحت أمامها فرص أكبر لدخول سوق الطاقة األمريكية.
وجب العقوبات استهداف العـمليات األمريكية التابعة كن  و
لـلـشـركات األجـنـبـية الـعـامـلة في قـطـاع الـطاقـة اإليـراني وهـو ما
يـنـطبق عـلى الـشركـات الـصيـنـيـة مع تنـامي الـوجود الـصـيني في
قـطـاع الـطـاقـة األمـريـكي. وقـال مـصـدر في الـقـطـاع مـطّـلع عـلى
أنشطة النـفط والغاز الصيـنية في اخلارج «جاء الـضغط السياسي
ــنــطــقي ربط هــذا من احلــكـــومــة مــبــاشــرة.. وأعــتــقــد أن مـن ا

باالتفاقات األمريكية».
وفي وقت سـابق هذا الـشهـر أعلنت الـشركـة الوطـنية الـصيـنية
لـلـنـفط الـبـحـري «سـيـنـوك» الـشـركـة األم لـ «سـيـنـوك احملدودة»
ـدرجة في نـيويـورك اتفاقـاً بشـأن الغـاز الصـخري مع «شـيزابيك ا
ـستقـلّة. وهـذا االتفاق الـذي ينـتظر مـوافقة إنيرجـي» األمريكـية ا
احلـكـومة األمـريكـيـة هو األول لـلـشركـة الصـيـنيـة مـنذ أن أحـبطت
جهات تـنظـيميـة وسيـاسية أمـريكيـة عام ٢٠٠٥ مـحاولتـها شراء
«يـونوكال» األمريـكية. كما اتـفقت شركة «سي إن بي سي» وهي
كبرى شركات الطـاقة الصينية في سبتـمبر على التنقيب عن الغاز
مع «شـيـفـرون» األمـريـكـيـة الـعـمالقـة. وقـال مـحـلل إن الـواليات
ا تـكـون عرضت عـلى الـشركـات الـصيـنيـة فـرصاً أكـبر ـتحـدة ر ا

لـدخول قـطاع الطـاقة األمـريكـي مقابـل دعم بكـ جولـة العـقوبات
األخـيـرة الـتي فــرضـهـا مـجـلس األمن الــدولي في يـونـيـو. وأيّـدت
الـصـ -أحــد أكـبــر الـشـركــاء الـتـجــاريـ إليــران الـتي تــتـمـتع
بالـعـضويـة الدائـمة في مـجـلس األمن- تلك الـعـقوبـات شريـطة أال
تشمل قطـاع الطاقة اإليراني. وقال محـلل سياسي مقيم في بك

طـلب عـدم الكـشف عن اسـمه في تـصـريـحات لـ«رويـترزرويـترز»: «في
ـستمرة إلقناع الـص بتطبيق الـعقوبات على إيران إطار جهودها ا

ـتـحـدة تـنـاقش الـواليـات ا
مـنذ فـتـرة الـسمـاح لـلـص
بـالوصـول إلى سوق الـطاقة
األمــــــريـــــكـي». وفـــــازت
شـركــات صـيــنـيــة بـعــقـود
تــطــويــر في بــعض أصــول
الـطـاقة الـثـمـيـنـة في إيران

مــثل حــقل غــاز «بــارس اجلــنـــوبي» وحــقــلي غــاز «أزاديــجــان»
و«يادافـاران». إال أن «سي إن بي سي» لم حتفر حتى اآلن أول بئر
ـرحلـة احلاديـة عـشرة من حـقل غاز «بـارس اجلنـوبي» بعـدما في ا
أبرمت في وقت سـابق هـذا العـام اتفـاقاً بـقـيمـة ٤٫٧ ملـيار دوالر
رحلـة في أكبر مـكمن للـغاز اخلالي من الـكبريت في لـتطوير هـذه ا
توقع في السابق أن يبدأ احلفر في مارس. وقال العالم. وكان من ا
ـسـؤول في الـقطـاع «ركّـزت الـشـركة بـدالً من ذلك عـلى األعـمال ا
اإلداريـة وتـقـو االحـتـيـاطـات ووضع خـطط الـتـطـوير ولـيس عـلى

العمل الفعلي على األرض».
وقالت مـصادر فـي القـطاع إن «سيـنوك» لـم حترز تـقدّمـاً يذكر
في مشـروع «بارس اجلـنوبي» بـعد اتـفاق إطاري بـقيـمة ١٦ مـليار
دوالر في أواخر ٢٠٠٦ لتطوير احلقل وبنـاء منشآت لتصدير الغاز
ـســال. وأضــافت أنه في حــ سـتــبــطئ «سـيــنـوك» الــطـبــيــعي ا
ـشروعات ب أعـمالهـا إال أن الشركة الـتي تملك أكـبر عدد من ا

ÉµjôeCG ™e ábÉ£dG äÉbÓY øq°ù– ™e á«fGôjEG äÉYhô°ûe Å£ÑJ Ú°üdG

أبـطـأت شركـات الطـاقة الـصيـنيـة الكـبـرى العـمل في مشـروعات في إيـران مع تعـزيـز تلك الـشركـات عالقاتـها معأبـطـأت شركـات الطـاقة الـصيـنيـة الكـبـرى العـمل في مشـروعات في إيـران مع تعـزيـز تلك الـشركـات عالقاتـها مع
نظيراتها األمـريكية فيما يوجنظيراتها األمـريكية فيما يوجّه ضربة لطهران التي تكافح في ظل العقوبات من أجل جذب االستثمار إلى قطاعهاه ضربة لطهران التي تكافح في ظل العقوبات من أجل جذب االستثمار إلى قطاعها

النفطي االستراتيجي. النفطي االستراتيجي. 
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¿GôjEGh Ú°üdG ÚH äÉbÓ©dG

تحدة. : تعدّ إيران مـورّداً رئيسياً لـلنفط اخلام إلى الـص ثاني أكبر مـستهلك لـلنفط بعد الـواليات ا * إيران ثالث أكـبر مورّد للـطاقة للصـ
ورّدين آخرين. وحثت واشنطن بك على االستعانة 

* بلغت مشتريات الص من اخلام اإليـراني ثاني أكبر مستوى لها في سبتمبر عـند نحو ٥٩٥ ألف برميل يومياً بعد تراجع مقداره ٣١% في
النصف األول من العام عزاه التجّار إلى األسعار وليس إلى السياسة. وتأتي إيران بعد السعودية وأجنوال وفقاً لبيانات اجلمارك الصينية.
واً سريعاً تهيمن عليه صادرات الطاقة اإليرانية. وفي عام * حصص الص من الطاقة والتجارة في إيران: شهدت التجارة ب الص وإيران 
٢٠٠٥ بـلغ حـجم التـجـارة الثـنـائيـة ١٠٫١ مـليـار دوالر وقـفز في عـام ٢٠٠٩ إلى ٢١٫٢ مـليـار وخالل األشـهر الـثـمانـيـة األولى من عام
اضي لتسجل ١٨٫١ مليار دوالر إذ زادت ـواً بنسبة ٣٣% في القيمة مـقارنة بالفترة نفسهـا من العام ا ٢٠١٠ شـهدت التجارة الثنائية 

الصادرات الصينية إلى إيران بنسبة ٤٨٫٨% لتقترب من سبعة مليارات دوالر.
* أسهمت الشركات الصينيـة بدور في تطوير أهم أصول الطاقة اإليرانية مثل حقل «بارس اجلنوبي» للغاز وحقلي «أزاديجان» و«يادافاران»
. وأبرمت شركـة مؤسسـة البتـرول الوطنـية الصـينية «سـي إن بي سي» أكبر مـجموعة لـلطاقـة في الص اتـفاقاً هـذا العام لـتطوير الـنفطيـ
ـرحـلة ١١ من مـشـروع حـقل «بـارس اجلنـوبي» ووسـعت عـمـلـياتـهـا في إيـران. واجملـموعـة طـرف بـالفـعل في اتـفـاق لـتـطويـر حـقل شـمال ا
«أزاديـجان» للنفط إلنـتاج ١٢٠ ألف برميل يومـياً بتكلـفة ملياري دوالر عـلى األقل. ووقّعت مجموعـة «سينوبك» الصـينية صفـقة بقيمة

ملياري دوالر لتطوير حقل «يادافاران» في ديسمبر ٢٠٠٧.
* بالرغم من اجلـهود األمـريكيـة لتقـليص واردات الـطاقة اإليـرانيـة فإن الصـ باعت الـبنزين إلى إيـران التي تـفتقـر إلى القـدرات التكـريرية

للوفاء بالطلب احمللي. وعادة ما تتم هذه الشحنات عبر وسطاء وال تظهر في إحصاءات اجلمارك الصينية.
* الص شريك دبلوماسي: حافظت الصـ على عالقات ثنائية قوية مع إيران لكنهـا أيّدت قرارات سابقة جمللس األمن الدولي تنتقد موقف

سائل النووية. طهران من ا
* الص قلقة من اخلطط النووية لكنها تريد احلوار ال العقوبات ومساندة الص إليران ليست مطلقة. تريد بك أن تروّج لنفسها كمدافع عن

صلحة قرارات مجلس األمن الدولي التي استهدفت الضغط على إيران بشأن أنشطتها النووية. منع االنتشار النووي وصوّتت 

الشـركات الـصيـنـية الـعامـلـة في إيران سـتواصـل التـزام عقـودها.
وقـال مسؤول تنـفيذي آخر مـطلع على استراتـيجية الـقطاع اخلاصة
باخلـارج «في ما يخصّ النـاحية االستراتـيجية.. لن تـتنازل الص

بخصوص إيران».
تـخـصّصـة في قطـاع الطـاقة » ا  وذكرت صـحيـفة «أبسـترأبسـتر
ـنـبع هـذا الـشــهـر أن الـذراع الـهـنـدسـيــة وذراع أبـحـاث أعـمـال ا
التابـعتـ لشركـة «سي إن بي سي» أوقفـتا العـمل بشـأن مشروع
حقل نفط «أزاديجان» برغم حترّك الشـركة مؤخراً لتحويل االتفاق
من مذكرة تفـاهم إلى عقد جتاري. ووقّعت الشركة الـصينية اتفاقاً
مبدئياً مـطلع ٢٠٠٩ مع شركة النفط الوطنية اإليرانية لالستحواذ
رجّح بدرجة أكبر أن تواجه شروع النفطي. ومن ا على ٧٠% من ا
مشـروعات الـغاز تأخـيرات أكـبر من األعـمال في احلـقول الـنفـطية
ـدرجـة في بـعـدمـا كــثـفت «سي إن بي سي» ووحـدتــهـا اجلـديـدة ا
نيـويورك «بـتروتـشايـنا» اسـتثـماراتـهمـا في الغـاز في أستـراليا.
ـرتـبـطـة وكـثــيـر من بـراءات االخـتــراع والـقـدرات الـتــصـنـيـعـيــة ا
لوك للشركات الغربية التي جتد نفسها بتكنولوجيا النفط والغاز 

مـضــطـرة لالبــتـعــاد عن الــعـمل فـي إيـران. وتــفـتــقـر الــصـ إلى
سال الـتكنولـوجيا الالزمة إلجناز مـنشآت تصـدير الغاز الطـبيعي ا
سـؤول الكـبيـر الثانـي في القطـاع «تبـاطأ الـتقدّم بـنفـسهـا. وقال ا
ــعـدات من دول أخـرى». هـنـاك نــظـراً إلى تــزايـد صـعــوبـة جـلب ا
وأضـاف أن من بـ اإلمـدادات التـي تواجه الـشـركـات صـعـوبة في
ـيــاه عن الــنـفـط ومـضــخـات احلــصـول عــلــيـهــا وحـدات لــفــصل ا
شـكالت سـتؤخّـر على وصـمامـات وبرمـجـيات. وقـال مسـؤول إن ا
األرجح أولى شـحنـات مـشروع «سي إن بي سـي» النـفـطي الكـبـير
اآلخـر وهــو حـقل شـمــال «أزاديـجـان» بـنــحـو عـامــ إلى مـا بـعـد
٢٠١٥. ولم يتضح إذا مـا كانت مجموعة «سـينوبك» -ثاني أكبر
- قد أبطأت العمل في مشروعها الرئيسي شركة للطـاقة في الص
الذي يـتـكلّف مـلـياري دوالر في حـقل «يـادافاران» حـيث نـشرت
الشركـة نحو ٢٠٠ عـامل. وقال مسـؤول تنفـيذي ثالث فـي القطاع
مـطّلـع علـى أنشـطـة «سـيـنـوبك» في اخلـارج «ال أعـتـقـد أن هـناك
ـقـبل كـمـا هـو ـتـوقع بـدء اإلنــتـاج الـعـام ا تـأثــيــراً كـبــيـراً.. من ا

مقرّر».
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§°ShC’G ¥ô°ûdG »a ƒªædG :«صندوق النقد»: «صندوق النقد»
ádÉ£Ñ∏d iqó°üàj ¿CG øe ∞©°VCG

قال مـسعـود أحمـد مديـر إدارة الشرق
األوسـط ووسط آسـيـا في «صـنـدوق الـنـقد
الـدولي»: إنه يـنـبغي القـتـصـادات منـطـقة
الـشـرق األوسط وشــمـال إفـريـقــيـا تـسـريع
ـوها في فترة ما بـعد التبـاطؤ االقتصادي
من أجل خـفض البـطالة. وأضـاف أحمد أن
ي نـطـقة سـتـخرج من الـتـباطـؤ الـعا دول ا
ــو أقل بـقـلــيل من ٥% في الـعـام ـعـدّل 
ـقـبل وهـو أعــلى مـنه في االقـتـصـادات ا
ـتقـدّمـة لـكـن هنـاك ضـرورة إلصـالحات ا
هـيـكــلـيــة من أجل إيـجــاد وظـائف. وقـال
أحمد في مقابلة مع «رويترز»: «سيكون
مـعــدل الـنـمـو في مـنـطـقـة الـشـرق األوسط
وشـمــال إفـريـقـيـا عـنـد ٤٫٢% هـذا الـعـام
مـقارنـة بـ (٢٫٣%) عام ٢٠٠٩ وسـيبلغ
قبل». وتابع أن النـمو ٤٫٨% في العـام ا
الـنــمـو مــدعـوم بــارتـفــاع إيـرادات الــنـفط
وزيـادة االستـثـمارات احلـكـوميـة في الدول
ــصـدّرة لــلـنــفط واإلجـراءات احلــكـومــيـة ا
«الـســريـعــة الـتي تــتـسم بــالـكــفـاءة» في
ـنـطقـة مـثل مـصر األسـواق الـصاعـدة في ا
ـــغـــرب وتـــونس. وأضـــاف في واألردن وا
ـاضي عـلى سـاعـة مـتـأخـرة يوم الـثـالثاء ا
ي بشأن نتدى االقـتصادي الـعا هـامش «ا
الـشـرق األوسـط وشـمـال إفـريـقـيـا»: «بـلغ
مـتـوسط معـدل الـنـمو فـي الدول الـصـاعدة
ـــاضي األربع نــــحـــو ٤٫٥% الــــعــــام ا
وسيـصل إلى ٥% هـذا الـعام». لـكـنه قال
«يـجب أن يـصل الـنمـو في هـذه الدول إلى
٦٫٥% وأعـلى من ذلك وليس ٤٫٥% أو
٥% من أجل خــفض الــبـــطــالــة. يــنــبــغي
لالقـتصـادات الصـاعدة في مـنطـقة الـشرق
األوسط وشمـال إفريـقيا إيـجاد ١٨ مـليون
قبلة من أجل وظيفة في السنوات الـعشر ا

خفض البطالة».

¢TÉ©àf’G ±hÉîe ÖÑ°ùH ∞«©°V §ØædG ≈∏Y »ŸÉ©dG Ö∏£dG :تقرير:تقرير
ي عـلى الـنـفط قـالت مـؤســسـة «أرنـست إن يـوجن» أول من أمـس إن الـطـلب الـعــا
سيـبقى ضعـيفاً في الـربع األخير من عـام ٢٠١٠ إذ إن الشكـوك بشأن سالمـة االقتصاد
. وقال احملـلل ديل نيجوكا ستـهلك األمـريكي ما زالت تضعف أنـشطة األعمـال وثقة ا
في مـذكـرة ربع سـنـويـة «عـلى مـسـتوى الـعـالم يـنـذر ارتـفـاع الـبـطـالـة واآلثـار الـضـعـيـفة
لـسياسات التـحفيز بإفسـاد استمرارية أي انـتعاش ودوامه وما لذلك من آثـار سلبية على
الطـلب على الطاقة». وقال نيجوكـا: إن الص قد تشهد تباطـؤ معدالت النمو بعد أشهر
من النـمو الـقوي للـطلب. وأضـاف «ما زالت الشـكوك بـشأن البـيئـة التنـظيـمية كـبيرة مع
غيـاب الوضوح بـشأن التعـديالت التنـظيميـة والتشريـعية الـتي تنشئ إطاراً غـامضاً أمام
ـناقـشات ـذكرة قـولـها «يـدور الكـثـير من ا سـتـثمـرين في هذه الـصـناعـة». وأضافت ا ا
نـاطق البـحريـة خاصـة في ما يـتعـلّق بأين تـكمن الدولـية بـشأن سـياسـات السالمـة في ا
سـؤولـيـة األسـاسيـة عن الـسالمـة». وكـان يـشيـر بـذلك إلى الـقـواعـد اجلديـدة الـصـارمة ا

عمورة. للمناطق البحرية التي يجرى تبنّيها في شتّى أنحاء ا

â©LGôJ ¿ÉHÉ«dGh Ú°üdG ™e §ØædG IQÉŒ :إيران:إيران
صدّرة لـلنفط» قـال محمد عـلي خطـيبي منـدوب إيران الدائم لـدى «منظـمة البـلدان ا
(أوبك) أول من أمس إن جتـارة النـفط اإليـرانيـة مع الـصـ واليـابـان قد تـراجـعت لكن
فقط بـصـورة مؤقـتـة. ونقـلت «وكـالة فـارس اإليرانـيـة» شبه الـرسـميـة عن خـطيـبي قوله:
«االنخفاض في حـجم جتارة النفط ب إيران وكل من الص واليابان في األجل القصير».
وتـأثـرت إيـران خـامس أكـبـر مـصـدّر لـلـنـفط في الـعـالم بـشـدّة بـالـعـقـوبـات الـدولـية الـتي
تـسـتـهدف الـضـغط عـلـيـهـا لـوقف بـرنامـجـهـا الـنـووي الـذي تـخشـى بعض الـدول من أنه
يـستهـدف إنتـاج قنبـلة وهـو ما تنـفيه إيـران. ولم يفـصح خطيـبي عن سبب االنـخفاض في
التجارة مع البـلدين أو حجمه وهما أكـبر أسواق النفط اإليراني لـكنه قال إن مستوردي
كنهم جتنّب الشراء من إيـران. وأضاف «إمدادات الطاقة هي كل ما حتتاج إليه النفط ال 
الــدول وال سـيــمـا الــدول الـشــرقـيـة وســواء شـاؤوا أو أبــوا يـجب عــلـيــهم احلـصــول عـلى
احتياجاتهم من الـدول التي تمتلك احتـياطات ومن بينها إيـران». وفي مقابلة مع «وكالة

فارس» قال خطيبي: إن طهران راضية عن السعر احلالي للنفط.

2010 »a Q’hO QÉ«∏e (180) ≈dEG π°üj ¿CG ™bƒàŸG øe Ú°ü∏d …QÉéàdG ¢†FÉØdG :وزير:وزير
قـال وزيـر الـتـجـارة الــصـيـني تـشن دمـيـنج في تـعـلـيـقـات نـشـرت أول من أمس إن
توقع أن يصل إلى ١٨٠ مليار دوالر انخفاضاً الفائض التجـاري للص عام ٢٠١٠ من ا
ـتــوقع أعـلى كـثـيـراً من الـتـقـديـر الـرسـمي من ١٩٦ مـلـيـار دوالر عـام ٢٠٠٩. والـرقم ا
السابق لـلفائض التجـاري البالغ ١٠٠ مليـار دوالر الذي صدر في إبريل. وكنـسبة مئوية
إلى النـاجت احملـلي اإلجـمالـي فإن الـفـائض لن يـزيد عـلى ٣٫٣٨% عـام ٢٠١٠ وهـو ما
يـقل عن مسـتـوى ٤% الذي تـطـالب به واشنـطن لـلدول الـتي حتـقق فوائـض جتاريـة. وقال
تشن في أثناء اجتمـاع مع مصدّرين ومسؤول جتاري صينيـ إن الص سيتعيّن عليها

واً قوياً للصادرات عام ٢٠١١ لتعزيز النمو االقتصادي. أن تواصل 
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األحد ٢٤ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٥٦)

»°ùfôØdG OÉ°üàb’G IÉfÉ©e ójõJ äÉHGô°VE’G
ـصـافي النـفط وإضراب اإلغالق الـتام 
تـصاعد في فـرنسا -الـلذان عرقال النـقل ا
- لـم يكـونـا لـيحال احلـيـاة لـنحـو أسـبـوع
ضـيفـ على االقـتصـاد الفـرنسي في وقت
ــا هــو عــلــيه اآلن حــيث تــشــكّل أسـوأ 
احلـجج االقـتـصاديـة عـصـب دفاع الـرئـيس
الـفـرنسي نـيـكوال سـاركوزي عن إصالح
نــظـام الــتـقـاعــد الـذي يــسـتــنـزف األمـوال
لـيارات يـزانـية يـقـدّر  ويراكـم عجـزاً في ا
الــيـوروات فـي الـوقت الــذي وصــلت فـيه
ديـون فـرنــسـا إلى أرقــام غـيـر مــسـبـوقـة.
ويــقـــول ســاركــوزي: إن فــرنــســا لم تــعــد
زايـا السخي تسـتطيع اإلبـقاء على نـظام ا
ن سـيـحالـون عـلى الـتـقـاعـد لدى اخلـاص 
بـلوغ سن الـستـ وإن زيادة سن الـتقـاعد
سـنتـ إضـافـيتـ أمـر ضـروري إن كانت
فــرنــســـا تــرغب حـــقــاً في احلـــفــاظ عــلى
مـالـيــاتـهـا في وضع سـلـيم. يـشـار إلى أن
فــرنــســا مــجـبــرة وفــقــاً لــقــواعــد االحتـاد
األوروبي عـلى خـفض عجـزها إلى ٦% من
ـقبل وإلى الـناجت احملـلي اإلجـمالي الـعام ا
٣% بــحـلـول عـام ٢٠١٣ مـقــارنـة بـنـحـو
ـدى ٧٫٧% الـعـام اجلــاري. ولـكن عـلى ا
الـقـصــيـر فـإن االضـطــرابـات الـنـاجتـة عن
ـــعـــارضــة لإلصـالحــات الـــتي قـــدّمـــهــا ا
ساركوزي تـضرّ أيضاً بـاالقتصـاد بأشكاله
كــافــة. حــيث ال يــزال مـــجــمل الــتــأثــيــر
االقـتــصــادي لـهــذه االضـطــرابــات مـوضع
ــكـاتب احلــكـومــيـة بــيـد أن دراســة في ا
سؤول وخبراء االقـتصاد بدأوا يحاولون ا
الـــوصــول إلى تـــقــديــرات لـــتــأثـــيــر هــذه
االضـطـرابــات في االقـتـصــاد. وقـال وزيـر
الدولة لـلتوظيف الفرنـسي لوران فوكييه
هــذا األســبــوع إن ١٥٠٠ وظــيــفــة دمّـرت
يـومـياً مـنذ بـدأت اإلضرابـات تأخـذ طابـعاً
جدّياً في الثاني عشر من أكتوبر اجلاري.

kÉjƒb ∫Gõj ’ ¬æµd ådÉãdG ™HôdG »a kGDƒWÉÑJ πqé°S Ú°üdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG
ـاضي أن اقـتصـادها سـجّل تـباطـؤاً في النـمـو الذي بـلغت أعلـنت الـص اخلـميس ا
نـسـبـته ٩٫٦% في الــربع الـثـالث مـن الـعـام اجلـاري إال أنه ال يــزال قـويـاً في مـا يـرى
و أكـثر مـحلـلون أنه يـثـبت فاعـليـة اإلجراءات الـتي اتـخذتـها بـك لـتوجـيه الـبالد نحـو 
اضي استدامـة. وارتفعت أسـعار االستـهالك بأسرع وتـيرة لـها منـذ عام في سـبتمـبر ا
كما أظهرت البيانات الرسمية وهو ما يفسّر قرار بك هذا األسبوع رفع معدالت الفائدة
لـلـمــرة األولى مـنـذ عـام ٢٠٠٧. وبـلغ إجـمـالي الــنـاجت احملـلي ٩٫٦% في الـربع الـثـالث
و بنسبة ٩٫٥% طبقاً لـ«مكتب اضي فيما كانت التوقعات تشير إلى  مقارنة بالعام ا
اإلحصاءات الوطني». وتعـدّ هذه النسبة انخـفاضاً عن النمو الـذي حقّقته الص في الربع
الـثـاني (١٠٫٣%) والربع األول (١١٫٩%) بـعد أن بـدأت بكـ سحب إجـراءات حتفـيز

ية». واجهة «األزمة االقتصادية العا االقتصاد التي طرحتها 

π«eôH QÉ«∏e (12) QGó≤Ã á«£ØædG É¡JÉWÉ«àMG äGôjó≤J ™aôJ âjƒµdG
اضي أن الـكويت أضافت ١٢ مليار ذكرت صحيفـة «اجلريدة» الكويتـية اخلميس ا
برمـيل إلى تقديـرات احتياطـاتها الـنفطيـة التي تتجـاوز ١٠٠ مليـار برميل بعـد إجرائها
دراسـة شامـلة. ونـقلت الـصحـيفـة عن «مصـادر نفـطيّـة مطـلعـة» أن االحتـياطـات اجلديدة
اكتـشـفت في «حـقل بـرقـان» الـذي يـعـدّ ثانـي أكبـر حـقل نـفـطي في الـعـالم بـعـد «حقل
ّ صادر أنه  الـغوار» في الـسعوديـة وتقدّر مـحتويـاته بـ (٧٠) مليـار برميل. وذكـرت ا
اكتشاف احـتياطات عـدّة في عدد من احلقول بـعد دراسة شامـلة ما يرفع بـشكل ملحوظ
علن. وكان نائب رئيس االحتـياطات الكويتية الـتي سبق أن شكّكت تقارير في حجـمها ا
ـاضي (إن الـوزراء لــلـشـؤون االقـتــصـاديـة الـشــيخ فـهـد الــصـبـاح قـد قــال في إبـريل ا
ا هو معلن). وذكر الشيخ فهد حينها أن الكويت ستنشر احتياطات «حقل برقـان» أكبر 
مـعــلـومـات عن االحـتـيــاطـات في سـائـر احلــقـول. وفي عـام ٢٠٠٦ قـالت نــشـرة نـفـطـيـة
متخصّصة أن االحتياطات الكويتية هي في الواقع ٤٨ مليار برميل نصفها مثبت فقط.
وردّت الكويت حـينها بتأكـيد عدم صحّة التـقرير. وفي الرابع من أكتـوبر رفع العراق بقوة
تقديرات احتيـاطاته النفطية من ١١٥ مـليار برميل إلى ١٤٣٫١ ملـيار برميل متجاوزاً
صدّرة للنفط (أوبك). إال بذلك إيران صـاحبة ثالث أكبـر ثروة نفطيـة في منظمة الـدول ا
أن إيران قالت بـعد أسبوع فـقط إن تقديرات احـتياطـاتها ارتفـعت من ١٣٨ ملياراً إلى

ركز الثالث. ١٥٠٫٣ مليار برميل وأكدت احتفاظها با

 äÉHƒ≤©dG øe kÉHôg á«eÓ°SEG ∫hO »a ±QÉ°üe AÉ°ûfEG ∫hÉ– ¿GôjEG :واشنطن:واشنطن
اضي أن إيران حتاول إنشاء مصارف في أكدت وزارة اخلارجيـة األمريكية اخلميس ا
تحـدة معتـبرة أن هذا األمـر يؤكّد فـاعلية دول إسالمية لـاللتفاف عـلى عقوبـات األ ا
ـتـحـدّث مـارك تونـر رداً عـلى سـؤال بـشـأن مـعلـومـات نـشـرتـها هـذه الـعـقوبـات. وقـال ا
ز»: «أعـلم أنـهم (اإليـرانيـون) يـحاولـون» الفـتاً الـنـظر إلى أن صـحـيفـة «نـيويـورك تـا
واشنـطن تبلغ شـركاءهـا بالـوضع. وأضاف تـونر «األمـر ليس مفـاجئـاً وقد حـاولوا الـقيام

اضي. بالنسبة إلينا إنه مؤشر إلى أن العقوبات لها تأثير معيّن». بذلك في ا
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اإلثن ١١ أكتوبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٤٧)

ójóL ôjôM ≥jôW ºdÉ©e ™°†j hÉHÉ«L øjh

عـــزّزت بــكـــ في غـــضــون أســـبــوع
نـفـوذهـا في أوروبــا بـرغم األزمـة عـنـدمـا
هـبّت لنجدة الـيونان وعنـدما وضعت معالم
«طريق احلـريـر» اجلديـدة بـاستـثـمارات في
مـجال الـنـقل احلديـدي والـبحـري لـربط شرق
ــتـوسط بـآسـيــا. ولم تـمـنـع الـتـوتـرات مع ا

األوروبيـ حـول أسعـار الصـرف واجلدل حـول حقـوق اإلنسـان الذي
رافق إعـالن مـنح مـنــشق صـيـني «جــائـزة نـوبل لــلـسالم» رئـيس
الـوزراء الـصــيـني وين جــيـابـاو من إبــرام اتـفـاقــات جتـاريـة في
الـيـونـان وإيــطـالـيـا وتـركـيـا خـاصـة في مــجـال الـبـنى الـتـحـتـيّـة
اخملـصّصـة للـنقل وذلك خالل جـولة يـفتـرض أن تنـتهي في عـطلة
ـاضي في نـهـايـة هـذا األسـبوع. وقـد وقّـعت الـصـ يـوم اجلـمـعة ا
أنـقـرة اتـفـاقـات لـلـمـشــاركـة في حتـديث ٤٥٠٠ كـلم من الـسـكك
احلــديـديـة. ودعـا رئــيس الـوزراء الـتــركي رجب طـيب أردوجـان
شـخـصــيـاً إلى إنــشـاء «طـريق حــريـر جـديـدة» مـن خالل الـسـكك
احلديديـة ب الـص وأوروبا عـبر تـركيا عـلى غرار طـرق القوافل
ة الـتي أتاحت حـتى الـقرن الـسادس عـشـر نقل الـبضـائع ب الـقـد
طرفي العالم. وفي إيـطاليا استثمرت الص أيضاً في بنى حتتية
وفي شـبـكات لـكنـهـا مرتـبطـة بـالطـاقة الـشـمسـية واالتـصاالت.
ودعا وين جيابـاو الشركات اإليطاليـة إلى مزيد من االستثمار في
ــبـادالت بالده. وفـي الـبــلــدان الـثالثــة وعــدت الـصــ بــزيـادة ا
الـتـجاريـة بـحـلول عـام ٢٠١٥ من ٤٠ إلى ١٠٠ مـلـيار دوالر مع
إيطـاليـا ومن ١٧ إلى ٥٠ مـليـار دوالر مع تركـيا ومن ٤ إلى ٨
مليارات مع اليونان. وكان وين جياباو تعهّد بشراء سندات الدولة
ثـقـل بالـدّيون بإصـدار سندات اليونـانيـة عندمــا يبدأ هــذا البـلد ا
ـبــادرة طـويــلـة األمــد. لـكـن إذا كــان بـعـضـهـــم قــد اعــتـبـر أن ا
تـقـارن بـ «خـطـة مـارشـال لـلـيـونـان» عـبّـر عدد كـبـيـر من وسـائل
اإلعالم عن مخاوف من أن تصـبح اليونان «أول مـستعمـرة صينية
في أوروبـا» (إذاعـة هـولـنـدا الـدولـيـة) أو «حـصـان طـروادة بـذيل

ز). » (آشيا تا تن

عن عدم بيعها صواريخ «إس-٣٠٠»عن عدم بيعها صواريخ «إس-٣٠٠»
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صــــــرح ســــــيــــــرجي
شـيــمـيـزوف مـديـر عـام
الشركـة الوطنية لتصدير
األســـلـــحـــة الـــروســـيـــة
«روسوبورونكسبورت»
أن بـالده عـلى اسـتـعـداد

ـبـالـغ الـتي دفـعـتـهـا إيـران لـقاء صـفـقـة لـشـراء صـواريخ إلعـادة ا
«إس-٣٠٠» الـتي  إلغـاء تـسـلـيـمهـا تـطـبـيـقاً لـقـرار عـقـوبات
مجلس األمن. وأضـاف شيمـيزوف أن بالده حتضّـر الوثائق الالزمة
لدفع تـعويضات إليـران قد تصل قـيمتهـا إلى ٨٠٠ مليون دوالر.
وكانت طـهران في وقت سابق قـد كشفت عن مـساعيـها إلى إقناع
ـنــظـومـات دفـاعـيـة ـوافـقــة عـلى اسـتـئــنـاف إمـدادهـا  روسـيـا بـا
وعـسكريـة في ظل التهديـدات األمريكيـة واإلسرائيلـية بشنّ حرب
ـفاعالت الـنوويـة.  جاء هـذا في تصـريحات على طـهران لـضرب ا
للـجنـرال أحـمد وحـيدي وزيـر الدفـاع اإليـراني موضـحاً أن بالده
ـنـظـومة ـسـؤولـ الروس لـلـحـصـول عـلى ا جتـري مـحـادثـات مع ا
الـصـاروخـيـة «إس-٣٠٠» الـتي تــسـتـخـدم إلسـقـاط الـطـائـرات
والـصـواريخ عـلى بـعـد ١٥٠ كـيـلـومـتـراً مـؤكـداً أن رفض روسـيا
نظومة الصـاروخية يتعارض مع االتفـاقيات التي وقعتها تسـليم ا
ـتري ميدفـيديف الرئيس الروسي الـدولتان عام ٢٠٠٧. وكان د
ـاضي مرسوماً يحـظر إمداد إيران بدبـابات قتالية قد وقع الشهر ا
ومركبات مدرّعة وأنظمة مدفعية ثقيلة وطائرات حربية ومروحيات
عـسـكـريـة وسـفن وصـواريخ في إطـار إجـراءات تـتـخـذهـا روسـيـا
لتنفـيذ قرار مجلس األمن الدولي فرض عـقوبات على طهران على
خلفية برنـامجها النووي. وفي ما يتعلق بحظر السفر الذي فرضته
سؤولـ اإليراني قال وحيدي إنه تـحدة على بعض ا الواليات ا
يـظـهـر ضعف الـدبـلـومـاسـيـة األمريـكـيـة وإن إدارة أوبـامـا حتاول

تغطية فشلها بهذه اإلجراءات. 
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