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اخلميس ٢٥ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٧٦)

ز» ز»«فايننشال تا كتب ديفـيد بيلينج مقاالً نشرته صحيفة «فايننشال تا
حتت عـنوان «آسيـا أمام مفـترق طرق» حتـدّث فيه حول حتوّل
الـنــفـوذ االقـتــصـادي والــسـيــاسي-اجلـغــرافي جـهــة الـشـرق
ال ـثالً حلـراك أوسع لـرأس ا مـتـجـسـداً في صـعود الـصـ و
واإلبداع والعـضالت االقتصادية نحـو آسيا في عملـية تعتبر
في حــســاب الـكــثــيـريـن أهم إعـادة تــوازن لــلـقــوة والــثـروة
يـت مـنذ ظـهور أمـريكـا كقـوة جديـدة عنـد نهـاية الـقرن العـا
يـز هذا التحول رء  التاسع عـشر. ويتساءل الـكاتب إن كان ا
في مـعدالت النمـو الهائلـة في الص والـهند وإندونـيسيا; أم
في مـسـتـويـات الدخل الـغـريـبة فـي اليـابـان وكـوريا اجلـنـوبـية
كدسة وسنغـافورة; أم في جبال احتياطيات الصرف األجنبي ا
رء عنه بدالً في خـزائن بنوك مـركزية آسيـوية? أم هل يفـتش ا
من ذلك في باطن (Tianhe-1A) أسرع كـمبيـوتر عمالق في
الـعالم بـنـاه علـمـاء ليـسـوا من أمريـكـا أو من أوروبا بل من
? أم إنه يطل في كـلـمة تـفاخـر لدبـلومـاسي هنـدي بارز الصـ
قـال مـتـحـدثـاً قـبل زيـارة الـرئـيس ألمـريـكي بـاراك أوبـامـا
للـهـند هـذا الـشـهر: إن نـيـودلهي حتـتـاج إلى إنـفاق مـلـيارات
سـاعدتهم على الدوالرات على طـائرات ومعـدات أمريكـية «
ـضي الكاتب اخلروج من كل تلك الـبطـالة»? طبـيعيـاً كما 
شواهد هذا التـحول موجودة في كل هـذه األشياء وآالف نقاط
ــالـيـة وتـغــيّـر االجتـاهـات. من الـبـيــانـات األخـرى واجلـداول ا
ـركبـات في الـصـ الـتي جتاوزت نـظـيـراتـها في مبـيـعـات ا
ـتزايد ي ا ـاضي إلى احلضـور العا ـتحـدة العام ا الواليات ا
لـشـركات مـثل «ريلـيـانس» الهـنديـة و«سـامسـوجن» الكـورية
وارد الـصـيـنـيـة هـنـاك دليل اجلنـوبـيـة وكـثـيـر من شـركـات ا
ساطع على أن مـركز جاذبية العالم يتحرك باجتاه الشرق. ومع
أن هـذه الـتـحـوّالت اتــضـحت عـلى حـقـيـقــتـهـا بـانـهـيـار بـنك
االسـتـثــمـار األمـريــكي ـ «لـيـمــان بـراذرز» في عـام ٢٠٠٨

ـبدئي فـإنهـا بدأت عـلى األقل قـبل ٣٠ سنـة مضت بـالنـجاح ا
لإلصالحات االقتـصادية الـصينـية وقبل ذلك بـثورة التـصنيع
ـعجزة في اليابـان. ويورد الكاتب عن زبـيجنيو بـريجنسكي ا
مـسـتـشـار األمن الـقــومي األمـريـكي في إدارة جـيـمي كـارتـر
قـوله: «إننـا نتـعامل مع شـيء مخـتلف نـوعيـاً عـمّـا ألفـنا من
قبل. إنه استـيقاظ عـام للشـرق األقصى». ينـبه الكاتـبة قبل
الشروع في فحص التغيرات االقتصادية واجلغرافية-السياسية
والـنفـسيـة اجلاريـة إلى مـحاذيـر مهـمة. أوالً صـعود الـص

. هنـاك ضغوط اقتصادية ومن ورائها الهند ليـس مقدراً سلفاً
وسـياسية وبيئـية هائلة في قلب الـتجربة الوطنـية لكال البلدين
تفائلة في الثمانينيات ال تزال قد توقف تقدمهما. التنـبؤات ا
اضي بـأن الـيابـان كـان مقـدراً لهـا أن تـصبح أكـبر مـن القـرن ا
اقــتــصــاد في الــعــالم تــســتــوجب احلــذر من تــوقــعــات اخلط
ـستقيم. ثـانياً من الـسهل اخللط بـ صعود الـص وصعود ا
غـزى ما النهـضة االقتصـادية لليـابان أوالً ثم النمور آسيا. 
اآلسـيوية واآلن الـص والهنـد هي في جانب منـها حتوّل عودة
إلى مـنـطـقة أسـهـمت بـنـصف إنـتـاج الـعـالم في الـقـرن الـتاسع
ـالية عشر. ويـلفت الكـاتب النظـر إلى أن بك مـنذ «األزمة ا
ـالـية ـتـحـدة حـول سـيـاسـتـهـا ا يـة» حتـاصـر الـواليـات ا الـعـا
تراخية وقد طرحـت فكرة عملة بديلة للدوالر لتكون والنقدية ا
ـية. كـذلك قوى آسـيويـة صاعـدة حديـثاً قد عـملة احـتيـاط عا
ـقـبولـة حـول كل شيء من تركـيـبة حتدت احلـكـمة (الـغـربيـة) ا
«صـندوق النـقد الدولي» إلى الـطريقـة الغربـية في إدارة برامج
ـعـونـات إلفـريقـيـا. بـاتـريك سـميث مـؤلف مـعـني بـالـشؤون ا
نطـقة من تقدم مادي حاذاة ما تنـجزه ا اآلسـيوية يحـاجج أن 
سيأتي شيء ما أكثر عمقاً بكثير: الثقة بالنفس وتغلب على
ـنـطقـة لالسـتـعـمار في مـرارة تـاريـخيـة ولـيـدة جتـربة خـضـوع ا

اضي. ا

أهم عملية إعادة توازن للقوة والثروة منذ نهاية القرن الـ (١٩)أهم عملية إعادة توازن للقوة والثروة منذ نهاية القرن الـ (١٩)
É«°SBG ƒëf »ŸÉ©dG »°SÉ«°ùdGh …OÉ°üàb’G PƒØædG ∫qƒ–

يشـهد العـالم حتويشـهد العـالم حتوّالً تاريخـيا تاريخـياً في موازين الـقوة يتمـثل في االنتقـال التدريـجي للقوة والـثروة إلى القـارة اآلسيوية في موازين الـقوة يتمـثل في االنتقـال التدريـجي للقوة والـثروة إلى القـارة اآلسيوية
خاصة الهند والص وكوريا اجلنوبية وإندونيسيا وسنغافورة.خاصة الهند والص وكوريا اجلنوبية وإندونيسيا وسنغافورة.
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األربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦٩)

áØYÉ°†e ≈dEG ≈©°ùj É«fÉ£jôH AGQRh ¢ù«FQ
Ú°üdG ™e IQÉéàdG ºéM

قـال رئـيس الـوزراء الـبـريـطـاني ديـفـيد
كامـيرون الـذي وصل إلى بكـ أمس على
رأس بـعـثـة جتـاريـة كـبـيـرة إنه يـسـعى إلى
مـضاعـفة حـجم التـجارة الـثنـائيـة مع الص
لــيــصل إلى أكــثــر من ١٠٠ مــلــيـار دوالر
سنـويًا بـحلول عـام ٢٠١٥. وقال كـاميرون
الـذي يقـوم بـأول زيـارة رسمـيـة لـلصـ مـنذ
اضي إنه يريد أن تـوليه منـصبه في مايـو ا
تـشّكـل الصـادرات الـبـريطـانـيـة إلى الـص
ـبـلغ. وصـّدرت ٣٠ مــلـيـار دوالر من ذلك ا
بــريـطـانــيـا مـا قــيـمـتـه ٧٫٧ مـلـيــار جـنـيه
إسترليني (١٢٫٤ مـليار دوالر) من السلع
واخلدمـات إلى الـصـ في عام ٢٠٠٩ في
حـــ بـــلـــغـت وارداتـــهـــا ٢٥٫٤ مـــلـــيـــار
ثل عجزًا جتاريًا ضخمًا إسترليني وهو ما 
مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي مقال
في صـحـيـفـة «وول سـتـريت جـورنـال» دعـا
كـامـيرون أيـضـًا إلى حتـقيق تـقـدم في جـولة
يـة. وتأتي الـدوحـة حملادثـات التـجـارة العـا
زيـارة كامـيـرون لـلـص الـتي تـسـتـمر ٣٦
سـاعة قـبل «قمة مـجموعـة العـشرين» التي
سـتعـقـد في كـوريا اجلـنـوبـية في وقت الحق
من هذا األسبوع. ويرأس كاميرون أكبر وفد
جتاري بـريطـاني على اإلطالق يـزور الص

ويـــضم أكــثـــر من ٤٠ من زعــمـــاء قــطــاع
األعـمـال البـريـطاني الـسـاع إلى صـفـقات
لتـعويض تـخفـيضـات في اإلنفـاق احلكومي
في الداخل. وقـال رئيس الـوزراء البـريطاني
ليارات الدوالرات إنه يأمل توقيع اتفاقات 
. وأضــاف أن فـي أثــنـــاء زيـــارته لـــلــصـــ
الـشركات الـبريـطانيـة ضمـنت أيضـًا أعماًال
بقيمة خمسة مليارات دوالر في إطار صفقة
وّقــعــتــهــا الـصــ مـع شــركــة «إيــربـاص»
األوروبــيـة لـصـنـاعـة الــطـائـرات في فـرنـسـا

اضي. األسبوع ا

…QƒØMC’G OƒbƒdG øe áÄ«ÑdG ≈∏Y ô£NCG q…ƒ«ë`dG OƒbƒdG :دراسة:دراسة
حـذّر تـقريـر جلـمـاعات مـدافـعـة عن البـيـئـة من أن اخلطـط األوروبيـة لـتشـجـيع الـوقود
زارع إلى حتويل ٦٩ ألف كيلومتر مربع من أراضي البراري إلى أراضٍ احليوي ستدفع ا
ـناخي. وتـعادل زراعـيـة وهو مـا سيـحرم الـفقـراء الطـعام وسـيسـرع من ظـاهرة الـتغـير ا
قـدّرة مساحـة جمهـورية أيرلـندا. وأضاف الـتقريـر أنه نتيـجة لذلك فـإن الوقود سـاحة ا ا
قبلـة سيولّد نسبة احليوي اإلضافـي الذي ستستخدمه أوروبـا على مدى السنوات الـعشر ا
تـتـراوح بــ ٨١% و١٦٧% من ثـاني أكــسـيـد الــكـربـون أكــثـر من الـوقــود األحـفـوري.
وخلـصت تسع جـماعات مـدافعـة عن البـيئة إلـى هذه النـتيـجة بـعد حتلـيل بيـانات رسـمية
تتـعلق بـهدف االحتـاد األوروبي اخلاص بـاحلـصول عـلى ١٠% من وقود الـنقل من مـصادر
فوضية األوروبية الذين تخصص بالطاقة في ا طاقة متجدّدة بحلول عام ٢٠٢٠. لكن ا
ـطـلــوبـة سـتـتــوافـر من خالل زراعـة صـاغـوا هــذا الـهـدف في األصل ردّوا بــأن األراضي ا

هجورة في أوروبا وآسيا وهو ما سيحدّ من تأثير هذا الهدف. األراضي الزراعية ا

zøjô°û©dG áYƒªée{ ∫hO »a (%8) Üôb ádÉ£ÑdG ∫ó©e :تحدة تحدة:األ ا األ ا
قالت «منظمة الـعمل الدولية» (إن معدل البطالة في «مجموعة العشرين» التي تضم
توقع في ما أكبر اقـتصادات العالم يـقترب من ٨% من إجمـالي القوة العامـلة وإن من ا
يـبـدو أن يـواصل االرتـفاع بـقـوة). وفي تـقـريـر إلى «قـمـة اجملـمـوعـة» هـذا األسـبوع في
ـتــحـدة إن عـدد الـعـاطـلـ عن الـعـمل في دول ـنـظـمـة الـتـابـعـة لأل ا سـيـئـول قــالت ا
«مجمـوعة العشرين» بـلغ نحو ٧٠ مليـون شخص بحلول مـنتصف عام ٢٠١٠ وإن أكثر

من نصفهم يتركّزون في الدول األغنى في اجملموعة.

¬q∏c ºdÉ©dG ≈dEG áÑ°ùædÉH Å«°S »µjôeC’G OÉ°üàb’G ƒ‰ DƒWÉÑJ :أوباما:أوباما
ـو االقـتـصـاد األمـريـكي أو قـال الـرئـيس األمـريـكـي بـاراك أوبـامـا إن مـحـدوديـة 
توقفه سوف يكون له تأثير سيئ في العالم. وجاء تصريح أوباما رداً على انتقادات دول
أخـرى لإلجراءات األخـيـرة الـتي اتخـذهـا «االحـتيـاطي الـفـيدرالـي» حيث يـخـطّط الـبنك
لـشراء سـندات حـكـوميـة طويـلة األجل بـقـيمـة ٦٠٠ ملـيـار دوالر حملاولـة خفض مـعدالت
الرهن والديون األخرى بـهدف حتفيز اإلقراض وتـعزيز االقتصاد األمـريكي. وانتقد وزير
ي اني هـذه اخلطوة وقال إنها سترفع من عدم اليق جتاه وضع االقتصاد العا الية األ ا
ـتحدة. ويـتوقع أن تـكون هـذه القضـية مـوضع نقاش الحق وستـضعف صـدقية الـواليات ا

هذا األسبوع في «قمة مجموعة العشرين» التي تعقد في كوريا اجلنوبية.

É«dÉ£jEGh É«fÉ£jôHh É°ùfôah Ú°üdG »a DƒWÉÑàdG ≈dEG ¬éàj …OÉ°üàb’G ƒªædG
أظهرت مؤشرات نشـرتها أول من أمس «منظمة التعاون والتنمية االقتصادية» أن
نظمة وهـا االقتصادي. وقـالت ا الـص وفرنسـا وبريطانيـا وإيطاليـا ستشهـد تباطؤاً في 
ـتقـدمـة لـشـهـر سبـتـمـبـر تظـهـر تـبـاينـاً في نـسق الـنـمو ـركـبـة ا ـؤشرات ا في بـيـان إن «ا
ـانـيا ـتـقـدمة أل ـركـبة ا ؤشـرات ا االقـتـصادي فـي هذه الـبـلـدان». وأضاف الـبـيـان «أن ا
و في حـ يسـتمر تـحدة واالحتـاد السـويسـري ال تزال في مـرحلـة  واليـابان والـواليات ا

توجه مؤشرات كندا وفرنسا والهند وإيطاليا وبريطانيا نحو تراجع معتدل».

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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اخلميس ٤ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦٥)

Real Clear»» يقـول الكـاتب مايـكل أوسلـ في مقـال نشرته
World» إنـه برغم أن الـيـابان أفـرجت عن قـبطـان سـفيـنـة الصـيد

الصـينيـة التي اصطدمت بـقوارب خفـر السواحل اليـاباني في بحر
ـزاج في كل من طـوكـيـو وبـكـ لم يـهدأ الـص الـشـرقي فـإن ا
ضي قائًال إن اليابان ليست الدولة الوحيدة التي استفّزتها بعد. و
الـصـ في مـحـاوالتـهـا لـتأكـيـد هـيـمـنـتـها الـبـحـريـة. فـفي شـهر
ـاضي احتجزت إنـدونيسـيا قارب صيـد صينـيًا يعمل أغسطس ا
ـنطقة االقتـصادية احلصرية الـتابعة لها. بـشكل غير قانوني في ا
كـمـا أجـرت الصـ مـؤخـرًا تـدريـبـات بـالذخـيـرة احلـيـة في الـبـحر
األصفـر بالـتزامن مـع تدريـبات بـحريـة أمريـكيـة-كوريـة مشـتركة
كـانت جترى عـلى مـقربـة مـنهـا. كمـا ألـقت التـوترات بـ فـيتـنام
ـبادرات الدبـلوماسـية لـتحسـ العالقات والصـ بظاللهـا على ا
ب الدول اآلسيوية حيث نشبت حرب ب الدولت عام ١٩٧٩.
اجلــديــد في هــذا كــلّه بــحــسب الــكــاتـب هــو أن الـدول
اآلسيـويـة تبـدو اآلن أكـثر مـيالً إلى الـوقوف في وجـه جارتـها
الكبرى. وقـد تعزز موقفـها هذا عندما أعـلنت وزيرة اخلارجية
ـنــتـدى اإلقــلـيـمي األمـريـكــيـة هــيالري كـلــيـنـتــون في «ا
ـاضي أن واشـنطن اآلسـيـوي» الـذي عـقد في شـهـر يـوليـو ا
ترى احلـل السلمي لـلنزاعـات في بحر الصـ اجلنوبي مـصلحة
قومـية أمـريكـية. كمـا أشار تـقريـر يابانـي إلى «الوصول إلى
ـواصالت البحـرية» بـصفتـهما من األسواق وسالمة خـطوط ا

. األولويات األمنية اليابانية في إشارة واضحة إلى الص
ـواقـف هـنـاك زيـادة فـي اإلنـفـاق الــعـسـكـري ووراء هـذه ا
تـزايدة مـا جعل مـنطـقة بـهدف مـسايـرة القـدرات الـصيـنيـة ا
آسـيـا واحمليط الـهاد ثـاني أكبـر سـوق في العـالم من حيث
اإلنفاق على القوات البـحرية حيث تعمل فيـتنام وإندونيسيا
وسـنـغافـورة والـيـابـان عـلى زيـادة أسطـولـهـا من الـغـواصات

وستـنـفق الـهنـد ٤٠ مـلـيار دوالر لـشـراء سـفن جديـدة لـتـصبح
بذلـك أكبر مشـترٍ لألسلحـة البحـرية في آسيا. كـما تسعى كل
من اليابان وكوريا اجلنـوبية إلى شراء طائرات مقـاتلة أمريكية
من طراز «F-35»  اجلـيل اخلـامس فـيمـا تـشـترك سـنـغـافورة
ـتحـدة في إنـتاج الـطائـرة. وفي هذه وأستـراليـا مع الـواليات ا
األثنـاء تـستـمر الـيابـان وكوريـا في االسـتثـمار في مـنظـومات

صواريخ باليستية دفاعية باهظة الثمن.
ـواقف الـصـينـيـة سـيـتالشى االعـتـقاد أن ومع زيـادة حـدّة ا
سـؤولية لـتترسخ بدالً الصـ ستكـون دولة عظـمى تتحـلى با
مـنه قـناعـة بـأن الصـ سـتسـتـخـدم قوتـهـا العـسـكريـة بـشكل
يــكـشف عن أهــدافـهــا اإلقـلــيـمـيــة وال يـتــوافق مع الــسـلـوك
تـعارف عليه بـ الدول. ولم حتاول بـك اتخاذ الدبلـوماسي ا
خطوات لـتهدئة هذه اخملاوف بل إن مواقـفها تشير إلى أن ما
أجنزته الدبلوماسية الهادئة خالل سنوات قد يضيع خالل بضعة
أشـهـر. عالوة على ذلـك فإن اجلـيش الـصـيني يـبـدو هـو الذي
ا يـوجهـها الـدبلـوماسـيون مـا يزيد من يـوجّه السـياسـة أكثـر 

ستقبل. سار الذي ستسلكه البالد في ا اخملاوف بشأن ا
ـتحدة تـعتمـد في تعامـلها بات واضحـاً اآلن أن الواليات ا
مع الص اسـتراتيجيـة مزدوجة جتمع ما بـ التطويق واحلوار
كـمـا ظــهـر من خالل دعم واشـنـطن غــيـر احملـدود لـلـيـابـان في
األزمـة األخيـرة ودعمـهـا لدول جـنوب شـرق آسيـا في مواجـهة

ادعاءات السيادة الصينية.
ـوذجـاً تقـليـديـاً للـقوى تـمثل الـنـبرة الـعـسكـرية الـصـينـية 
الـصاعـدة. ولكن هـذا الـدرب ال يخـلو من اخملـاطر فـاستـمرار
الص في اعـتقادها أن سياسـة التخويف ستمـكّنها من حتقيق
أهدافـها سـيـجعل الـبلـدان األخرى تـبتـعد عن الـتعـامل معـها

دبلوماسياً ويدفعها إلى اتخاذ موقف موحّد ضدها.

πÑ≤ŸG ó≤©dG ∫ÓN É«°SBG »a QGô≤à°S’G ìÉàØe Ú°üdG :خبراء:خبراء

يـرى هذا التقريـر أن تأكيد الـص حقها في أراضيـرى هذا التقريـر أن تأكيد الـص حقها في أراضٍ مـتنازع عليـها مع جيرانـها ليس باألمر اجلـديد ولكن اجلديد مـتنازع عليـها مع جيرانـها ليس باألمر اجلـديد ولكن اجلديد
ـزاعم. وستـكون طريـقة تعـامل القـيادة الصـينيـة مع النـزاعات النـاشئة ـزاعم. وستـكون طريـقة تعـامل القـيادة الصـينيـة مع النـزاعات النـاشئةهو وقوف الـدول األخرى بـقوة في وجه هذه ا هو وقوف الـدول األخرى بـقوة في وجه هذه ا

قبل. قبل.تها خالل العقد ا نطقة برمّتها خالل العقد ا قبلة هي العامل الذي يقرر إن كان السالم سيسود ا نطقة برمخالل األشهر ا قبلة هي العامل الذي يقرر إن كان السالم سيسود ا خالل األشهر ا
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يـعـتــقـد مــايـكل كــلـيـر أســتـاذ الــدراسـات األمــنـيـة في
«هـامـبــشـيـر كـولــيـدج» أنك إذا أردت أن تــعـرف اجتـاهـات
ـية فال بـدّ أن تـنـظر إلى الـصـ حيث كل هـبـوب الـريح العـا
ية واألمريكية. وهذا ما ستقبل الطاقـة العا تـعلّقة  األخبار ا
ـسؤول األمريـكي بحكم يفسّر مـشاعر القـلق التي تنتاب ا
معــرفتهم األكــيدة بـأن الـصــ هــي أكــبر مـسـتـورد لـلطـاقـة
- في العالم. وذكر الـكاتب في مقال نشرته -والنفـط حتديداً
ـز» أن رئـيس احملـلـلـ االقـتـصـادي في ـزآشـيـا تـا مـجـلـة «آشـيـا تـا
«وكـالـة الطـاقـة الـدولـيـة» فـاحت بـيـرول صرّح فـي حوار مع
صــحـيـفـة «وول سـتــريت جـورنـالوول سـتــريت جـورنـال» بـأن الـصـ تـفـوّقت عـلى
واد الطـاقة في العالم. هذا ـتحدة كأكبـر مستورد  الواليات ا
كن قـراءته بـطـرق عـدّة مثل أنـه مؤشـر حـقـيقي إلى الـتـطـوّر 
تنامي الـقوة الصنـاعية في الصـ ومؤشر إلى استـمرار حالة
ــتـحـدة ومـؤشــر إلى تـزايـد شــعـبـيـة الـركــود في الـواليـات ا
ية. كل هـذه التحليالت الـسيارات الصـينية في األسواق الـعا
صـحـيـحـة ولـكـنهـا تـغـفل أهم نـقـطـة وهي أن انـفـراد الـص
ركز األول كـأكبـر دولة مـستوردة لـلطـاقة يزيـد حجم قـوتها بـا

ية مهيمنة ومن ثم صياغة مستقبل العالم. كقوة عا
جاالت عدّة وأضاف الكاتب أنه نظراً إلى ارتـباط الطاقة 
ـي ونـظــراً إلى تــزايـد الــشـكــوك حـول في االقــتــصـاد الــعـا
تـاحة من الـنفط ومـصادر الوقـود احليـوية األخرى الـكمـيّات ا
ـستقبل فـإن قرارات الص في مـا يتعـلّق باحتيـاجاتها في ا
دى. وكأكبر العب من مواد الطاقة ستكون لها نتائج بعيدة ا
يـة ستـكون الـص قـادرة على حتـديد في سوق الـطاقـة العـا
لـيس األسعار الـتي سندفـعها مقـابل الوقود احلـيوي فقط بل
ستـقبل أيضاً. نـوع أنظمـة الطاقـة التي سنعـتمد عـليهـا في ا
واألهم من ذلك أن هذه الـقرارات ستـحدّد إذا ما كـانت الص

تحدة قادرت عـلى جتنّب الدخول في صراع دولي والواليـات ا
حـول واردات النـفط وإذا مـا كان الـعالم سـيـنجح في اإلفالت

من ظاهرة االحتباس احلراري الكارثية. 
ركـز األول كأكبر دولة مستوردة وأردف أن انفراد الص با
للطاقة في العالم سيؤدّي بالـتالي إلى تغيير سياستها الدولية
ـتـحـدة تـمـامـاً مـا يؤدّي عـلى غـرار مـا حـدث مع الـواليـات ا
بدوره إلى تـغـييـر مـسار الـعالقـات الصـيـنيـة-األمـريكـية بل
? كن أن نتـوقع من الص وعالقة الصـ بالعـالم كلّه. فمـاذا 
راقبون يتوقعون أن حتتل الطـاقة بؤرة تركيز القيادة الصينية ا
تاحة كافـة وتسخيرها وارد ا كهاجس أول ومن ثم تخطـيط ا
ـستقـبل. وهنا يـتعيّن عـلى القيادة لشـراء كميّـات كافية في ا
: تـأمـ كـمـيـات كـافـيـة لـتـلـبـيـة الـصـيـنـيـة أن تـواجه حتـدّيـ
كن أن تـعتمد عليه احتياجـاتها وحتديد نوعـية الوقود الذي 
في تلبية هذه االحتياجات. وكيفيّة تعامل القيادة الصينية مع
هذين التحدّي ستكون لها نتائج مهمّة على الساحة الدولية.
و استهالك تتوقع وزارة الطاقة األمريكية أن يتزايد معدل 
ـعدل ١٣٣% بـ عامي ٢٠٠٧ و٢٠٣٥ الـص من الـطـاقة 
أي ارتفـاع احـتيـاجـاتهـا من ٧٨ إلى ١٨٢ كـوادريلـيـون وحدة
حراريـة بريطـانية. ولكن الـص ستحـاول بكل تأكيـد التخلّص
من عـادة االعتـماد عـلى واردات الـطاقـة وهو مـا قد يـدفعـها
إلى االعتـماد عـلى الفـحم الذي يـوجد بـكثـرة عنـدها. وتـتوقع
وزارة الـطاقـة األمريـكـية أن يـصل اعتـماد الـصـ على الـفحم
إلى نـحو ٦٢% مـن صافي وارداتـهـا من الطـاقـة عام ٢٠٣٥.
ولـكن االعـتـمـاد عـلى الـفحـم سيـجـرّهـا إلى مـشـكالت بـيـئـية
وصحيّة جمّة وهو ما فطنت إليه القيادة الصينية مؤخراً ومن
تـجـدّدة وال سيّـما طـاقة ثم بـدأ بحـثهـا عن مـصادر الـطاقـة ا

الرياح والطاقة الشمسية.

?ábÉ£dG øe á«∏Ñ≤à°ùŸG É¡JÉLÉ«àMG Ú°üdG øqeDƒJ ∞«c :أكبر مستهلك للطاقة في العالم:أكبر مستهلك للطاقة في العالم

عـدل ١٣٣% بـ عامي ـو اسـتهالك الـصـ من الطـاقـة  عـدل ١٣٣% بـ عاميتـشـير تـقـديرات وزارة الـطـاقة األمـريـكيـة إلى تـزايد  ـو اسـتهالك الـصـ من الطـاقـة  تـشـير تـقـديرات وزارة الـطـاقة األمـريـكيـة إلى تـزايد 
٢٠٠٧ و٢٠٣٥ أي ارتفاع احتيـاجاتها من ٧٨ إلى ١٨٢ كوادريليون وحـدة حرارية بريطانية مـا يعني مزاحمتها٢٠٠٧ و٢٠٣٥ أي ارتفاع احتيـاجاتها من ٧٨ إلى ١٨٢ كوادريليون وحـدة حرارية بريطانية مـا يعني مزاحمتها
يـة ومن ثم إمكـانيـة الدخول في صـراع. فكـيف ستـؤمّن احتـياجـاتها فين احتـياجـاتها في ـتحـدة في منـابع الطاقـة العـا يـة ومن ثم إمكـانيـة الدخول في صـراع. فكـيف ستـؤمالـواليات ا ـتحـدة في منـابع الطاقـة العـا الـواليات ا

ستقبل? الص لديها حالياً كمي كميّات وفيرة من الفحم وتفكات وفيرة من الفحم وتفكّر في االعتماد على مصادر الطاقة البديلة.ر في االعتماد على مصادر الطاقة البديلة. ستقبل? الص لديها حالياا ا
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ـد لإلصالحات االقتصادية لكن ال يـتوافر لدى احمللل سوى عرف شي ج بيـنج الذي يتوقع أن يكون الرئيـس القادم للص بأنه مؤيّ  يُ
معلومات قـليلة عن الطـريقة التي سيـحكم بها بيـد أنهم يتفـقون على أن هشاشـة القاعدة السـياسية التي سـيبدأ بها شي واليـته قد تمنعه

لفترة ما على األقل من إحداث تغيير عميق.
احتل موضوع االنـتقال السـياسي مع اجليل اخلـامس للقادة الـشيوعيـ -بعد مـاو تسي توجن ودينج شـياوبينج
ؤتمر العام لـ«احلزب الشيوعي الصيني» مع تعي شي ج وجياجن ز وهو جينتاو- حيّزاً مهماً خالل انعقاد ا
ركـزية. وذلك يعـني منـطقيـاً أن نائب الرئـيس احلالي سـيخلف بيـنج في منصـب نائب رئيس الـلجـنة العـسكريـة ا
الرئيـس هو جينـتاو عام ٢٠١٣. وقـال ويلي الم احمللل الـسياسي في «جـامعة هـوجن كوجن الصـينيـة» لوكالة
ـركزيـة) فإن مسـتقـبله بات «فرانس بـرس»: «اآلن وقد أصـبح شي ج بيـنج نائـباً لرئـيس (اللـجنة الـعسـكرية ا
مضموناً وذلك يعني أنه سيصبح من دون أدنى شكّ األم العام (لـ «احلزب الشيوعي» عام ٢٠١٢) ثمّ رئيس

(البالد) في مارس ٢٠١٣».
) عـضو منـذ عام ٢٠٠٧ في الـلجنـة الدائمـة للـمكتب الـسيـاسي لـ «احلزب الشـيوعي الـصيني» وأعـضاء هذه شي جـ بينج (٥٧ عـاماً
ؤتمر الـسنوي العام في ركزية في أثـناء انعقـاد ا . وكان عـدم تعيينـه في اللجنة الـعسكريـة ا ون قيـادة الص اللـجنة التـسعة هم الذين يـتولّ
ة الـتوقـعات بـأنه الرجل األول الـقادم في الـبالد. منـذ ذلك احل أحـيط هذا ٢٠٠٩ قـد أثار فـضول اخلـبراء الـذين تسـاءل بعـضهم حـول صـحّ

عروف بنسبه الرفيع -كونه جنل شي جوجنشون الثوري الشيوعي الكبير رفيق ماو تسي توجن- بتغطية إعالمية واسعة.  الرجل ا
وفي حال أصبح فعالً الـرئيس القادم للدولة يتوقع أن يشـكّل فريقاً مع لي كيكياجن النائب األول لـرئيس الوزراء اخلليفة احملتمل لرئيس

الوزراء وين جياباو.

…OÉ°üàb’G ìÉàØfÓd …ƒb ójDƒe
نـاصب وهـو يعدّ مـؤيداً لـالنفـتاح االقـتصـادي بعـد سنوات يـنتـمي شي ج بـينج إلى مـا يعـرف بـ «األمراء احلـمر» الـذين يتـقلّـدون أهم ا
قضـاها رئيـساً لـ «احلزب الشـيوعي» في شاجنـهاي وإقليـمي زيجينـاج (شرق) وفوجـيان (جنوب شـرق) اللذين يـتميّزان بـحيوية اقـتصادية.
تـوسطة رجح جـداً أن يتـحدّث بـاسم الطـبقـة ا وأكد تـشيـنج لي (من مؤسـسة «بـروكيـنجـز» في واشنـطن) «أنه يؤيـد اقتـصاد السـوق ومن ا
والقطاع اخلاص ومع القـطاعات التي حتتكرها الـدولة» لكن في ما يخصّ آراءه السياسـية وكفاءته كقائد «الوضـوح قليل». وتقترب الفترة
االنتـقاليـة التي يـفترض أن يـرحل خاللهـا رئيس الـوزراء وين جيابـاو وأن يحلّ مـحلّه نائب رئـيس الوزراء لي كـيكيـاجن في ح تـتعالى
. وعـزّز مـنح ليـو شـيابـاو «جـائـزة نوبل لـلـسالم» تلك أصوات حـتى داخل «احلـزب الشـيـوعي» داعـية إلى إصالحـات سـياسـيـة في الـص
» و«في النـهـاية سـتكـون قدرات شـي على الـقيـادة على قـراطيـة وقال لي «إنـنـا في مسـتهل فـتـرة مهـمّة جـداً الدعـوات إلى مزيـد من الـد
احملك» وكذلك قـدرته على إدارة «كل تـلك القـوى اخملتـلفـة». لكن في الـوقت الراهن ال يـعرف الصـينـيون عن شي سـوى تلك الـشخـصية
تـخصّصـ في شؤون الـص يرون أنه من . لـكن ا القـليلـة اجلاذبـية التي غـالبـاً ما ترافـق الرئيس هـو وكذلك أنه زوج مـغنيـة مشـهورة جداً
كتب السياسي همّة جماعياً ب األعضاء التسعة في اللجنة الدائمة في ا احملافظ ولن يغيّر اجتاهه وال سيّما في بلد تتخذ فيه القرارات ا

. للـحزب احلـاكم. ويبـدو أن أصولـه وجتربـته في الشـؤون العـسكـرية أتـاحت التـوافق حول اسـمه ب هـو جيـنتـاو وسلـفه جيـاجن ز

á``«eÓYEG äÉ``©HÉàeá``«eÓYEG äÉ``©HÉàeá``«eÓYEG äÉ``©HÉàeá``«eÓYEG äÉ``©HÉàeá``«eÓYEG äÉ``©HÉàe
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. وقال سـون وينجـواجن األستاذ تحـدّر من فصـيل شاجنهـاي التابع جلـياجن أيـضاً مدرسـة احلزب وهي مؤسـسة محـافظـة جداً ويتـرأس شي ا
نشق «إذا حكمنا عليه من خالل القليل الذي رأيناه منه فال مجال أن نترقب منه جتديداً أو قطيعة مع النظام احلالي. سيبقي على تقاعد ا ا

األرجح على الوضع الراهن كما هو».
وقـد وفرت له قـيادة شـاجنهاي وفـوجيـان وشيـجيـاجن التي تشـكّل طلـيعـة النـمو الـصيني الـقائم عـلى الصـادرات واالنفـتاح االقـتصادي
سـتثمرين األجانب كما قال ويـلي الم احمللل في «جامعة هوجن كوجن الصـينية». وأضاف أن ذلك «قد يدفعه الكثير من االتصاالت مع ا
». لكن شي سيواجه مصاعب ألنه سـيتولّى احلكم مدعوماً بادرات األخيـرة التي فرضت قيوداً على الـشركات األجنبية في الـص إلى كبح ا
من أضعف قاعدة لزعيم شيـوعي صيني. وتوقع ويلي الم أن «يقـضي واليته األولى (خمس سنوات) في تعزيـز قاعدته» وأنه «مهما كانت
آراء شي واضحة حول االقتصاد أو غيره مـن اجملاالت فإنه على األرجح لن يتمكّن من جتسيدها عمـلياً قبل واليته الثانية». وستشكّل هذه
و يات عديدة منـها: هل يجب على «احلزب الشيوعي» أن ينفتح أم ال? ومواصلة  السنوات مرحلة يجب على الصـ أن تتصدّى فيها لتحدّ

قوي لكن أكثر توازناً ومسؤوليات الص في العالم.

?Ú°ü∏d ΩOÉ≤dG ¢ù«FôdG ƒg øe
* ولد شي ج بينج عام ١٩٥٣ وهو االبن األصغر لنائب رئيس الوزراء األسبق زي جوجن جون.

. * يعدّ من رجال اجليل اخلامس من القادة الصيني
سلّحة وشؤون االحتياط العسكري.  ناصب في القوات ا * بدأ حياته العملية ضابطاً في اجليش الصيني وشغل عدداً من ا

ركزية من عام ١٩٧٩ إلى ١٩٨٢. كتب العام للجنة العسكرية ا * عمل سكرتيراً في ا
ـقاطعة خبي من عام ١٩٨٣ ـحة الشعبـية في محافظة تـشنجدينج  سلّ * كان مسؤوالً سياسـياً وسكرتيـراً أول للجنة احلزبـية إلدارة القوات ا

إلى عام ١٩٨٥ ووقتها كان أيضاً سكرتيراً للجنة احلزب باحملافظة. 
ـقاطعـة فوجيان * عمل شي بعـد ذلك سكرتيـراً أول للجـنت احلـزبيت لـلمنـطقتـ العسكـريت الـفرعيـت في نينـجده وفوتـشو وكلـتاهما 

اعتباراً من ١٩٨٨ إلى ١٩٩٣.
ضادة للطائرات في قيادة منطقة فوجيان العسكرية دفعية االحتياطية ا * من عام ١٩٩٦ إلى ١٩٩٩ عمل مستشاراً سياسياً أول بفرقة ا

عندما كان نائباً لسكرتير «جلنة احلزب الشيوعي الصيني اإلقليمية» في فوجيان. 
دير جلنة تعبئة الدفاع الوطني بقيادة منطقة ناجنينج العسكرية ومديراً للجنة مقاطعة فوجيان لتعبئة الدفاع * عام ١٩٩٩ أصبح شي نائباً 

قاطعة فوجيان.  الوطني عندما تمّت ترقيته قائماً بأعمال حاكم 
قاطعة تشجياجن عام ٢٠٠٢ عيّن شي مديراً للجنة تعبئة الدفاع الوطني اإلقليمية في مقاطعة تشجياجن.  ّ نقله  * بعد أن 

قاطعـة تشجياجن» عـيّن سكرتيـراً أول للجنـة احلزب لقيـادة منطقـة تشجياجن نصب سكـرتير «جلنـة احلزب الشيـوعي  * وعندمـا رقي شي 
العسكرية. 

* عام ٢٠٠٧ تولّى منصب سكرتير أول اللجنة احلزبية حلامية شاجنهاي وسكرتيراً لـ «جلنة احلزب الشيوعي الصيني لبلدية شاجنهاي».
ركزية الـعليا لـ «احلزب الشـيوعي الصيني» خالل ستـوى يوم تعييـنه عضواً في اللجـنة ا * برز جنم شي ج بينج كـقائد مستقـبلي رفيع ا

ؤتمر السابع عشر للحزب احلاكم في أكتوبر عام ٢٠٠٧. ا
غنية الشعبية الشهيرة في الص منذ عام ١٩٨٧ ولديهما ابنة واحدة.  * متزوج من بنج لي يوان ا

á``«eÓYEG äÉ``©HÉàeá``«eÓYEG äÉ``©HÉàeá``«eÓYEG äÉ``©HÉàeá``«eÓYEG äÉ``©HÉàeá``«eÓYEG äÉ``©HÉàe
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يرى ريتشارد هاس رئيس مجلس العالقات اخلارجية أن
عـيـار احلـاكم األول وراء ذهاب الـسـيـاسـة اخلارجـيـة لم تـكن ا
معظم األمريكي إلى صناديق االقتراع لإلدالء بأصواتهم في
. وبرغم انتـخابات الـتجديد الـنصفي لـنواب الكوجنـرس مؤخراً
ا بـدا غريباً أو عصيـاً على الفهم من جانب أن هذا التوجّه ر

الدول األخرى فإنه حقيقة ال سبيل إلى إنكارها. 
وأوضح هـــاس في مــقـــال نــشــرته مـــجــلــة «بـــروجــيــكتبـــروجــيــكت
سـنـديـكـيتسـنـديـكـيت» (١٨ نـوفـمـبر اجلـاري) أن اهـتـمـام األمـريـكـي
ينصبّ عـلى القضايا الداخـلية التي تمس صـميم حياتهم مثل
و االقتصاد القومي واستمرار معدالت البطالة تباطؤ مـعدل 
ـرتفعة. وبرغم خـطورة التحـدّيات التي يواجهـها عالم اليوم ا
فإن اهتـمامات األمريكـي تظل محصـورة في الشأن الداخلي
بـالــدرجـة األولى. فــاحلـرب الــبـاردة انـتــهت قـبـل ٣٠ عـامـاً
ومـضت ١٠ سـنـوات تــقـريـبـاً عـلـى أحـداث احلـادي عـشـر من
سـبـتـمـبـر وال يـدرك مـعـظم األمـريـكـيـ حـجم الـتـضـحـيـات
ـكـثف في مـناطق ـتـعـلقـة بـالـوجـود العـسـكـري األمريـكي ا ا
احلــروب مـثل الــعـراق وأفـغــانـسـتـان. ولــكن كـون الــسـيـاسـة
اخلارجـية عـنـصراً هـامشـيـاً في انتـخابـات الثـاني من نـوفمـبر
اضي ال يعـني أن نتائج هذه االنتخابات لن تكون مؤثرة في ا
قضـايا الـسيـاسة اخلـارجية. فـالتـأثيـر سيـكون حـتمـياً ولكن

ا مفاجئة. بطرق قد ال تبدو مفهومة ور
É`«`°ShQ

ـتـحـدة بـروسـيا تـأتي في ذكـر هـاس أن عالقـة الـواليـات ا
لفـات التي ستتأثـر حتماً بـفوز اجلمهوريـ فموافقة مقـدّمة ا
مـجـلس الـشـيـوخ عـلى اتـفاقـيـة احلـدّ من الـتـسـلح اجلـديدة لن
تعـلقة بـالتحقق من تكـون سريعـة أو سهلـة في ظل اخملاوف ا
بـرامج الدفـاع الـصاروخي األمـريكـيـة وحمـايـتهـا. وأصبح من

ا مـحاوالت أيـضـاً لتـعـديل البـنود الـوارد حـدوث تأخـيـر ور
ـا بــدا نـواب الــتي اتــفـقت عــلــيـهــا واشـنــطن ومــوسـكــو ور
الكـوجنـرس كذلك أقل مـيالً إلى إزالة الـعـراقيل أمـام انضـمام
قراطية ية» عـلى خلفية الـد روسيا إلى «منـظمة التجـارة العا

.« الغائبة عن «الكرمل
Ú`°üdG

ـتحـدة بالـص سـتتـأثر بـفعل الـتوازنات عالقة الـواليات ا
ـلف يـخـضع سـلـفـاً اجلـديـدة في «كـابـيـتـول هـيـل» أيـضـاً فـا
لـضـغـوط متـزايـدة من أجل تـطـبـيق عقـوبـات جتـاريـة رداً على
رفض بك السـماح برفع قيمة عملتـها الوطنية إلى مستويات

مقبولة أمام الدوالر.
É`Hƒ`c

رشحة للتـفاعل داخل أروقة الكوجنرس لفّـات ا كوبا أحد ا
ـؤكد أن الـنـواب سيـقـاومون أيّ ضـغوط اجلـديـد أيضـاً فـمن ا
ـفروضـة عـلى هافـانا. لـرفع العـقـوبات االقـتصـاديـة الطـويـلة ا
صـحـيح أن الــرئـيس بـاراك أوبـامــا لـديه من الــصالحـيـات مـا
يسـمح له بالـتحـرك ولكن حدوث تـغيـر جوهـريّ في السـياسة
ـوافقـة الكـوجنـرس والكـوجنرس لن األمـريكـية يـظل مـرهونـاً 

يوافق ما لم يحدث تغير جوهري في كوبا أوالً.
á«dhO ÉjÉ°†b

هـنـاك إفـرازات أخـرى متـوقّـعـة لـنـتائـج التـجـديـد الـنـصفي
األخيرة حـيث تبدّدت الفـرص القليـلة إلمكانـية دعم الواليات
ـتـحــدة خـطـة دولـيـة تـرمي إلى احلــدّ من نـسـبـة االنـبـعـاثـات ا
لتـزمة. قضية الكربونـية أو فرض عقـوبات على الدول غـير ا
ـوقف أخـرى مهـمـة هـي االحتـبـاس احلـراري حـيث سـيـصـبح ا
األمــريـكي جتـاه هــذه الـقـضـيـة أكــثـر اعـتـمــاداً عـلى األفـكـار
ا يـكـفي خلفض اإلبـداعـيـة اجلديـدة وزيـادة كفـاءة احملـركـات 

نسبة استهالك الوقود.

á«µjôeC’G á«LQÉî`dG á°SÉ«°ùdG »a ä’ƒ– çhóM ™qbƒàj ¢SÉg :روسيا والص والطاقة:روسيا والص والطاقة

ال يستبعد احملـللون حدوث تغييـر في توجال يستبعد احملـللون حدوث تغييـر في توجّهات السيـاسة اخلارجية األمريكـية بعد فوز اجلمـهوري في انتخاباتهات السيـاسة اخلارجية األمريكـية بعد فوز اجلمـهوري في انتخابات
ناخ والطاقة. ناخ والطاقة.التجديد النصفي للكوجنرس تطول ملفات مهمة مثل العالقات بروسيا والص وكوبا وأزمة ا التجديد النصفي للكوجنرس تطول ملفات مهمة مثل العالقات بروسيا والص وكوبا وأزمة ا

Zandi
Underline
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ºqî°†àdG á¡LGƒŸ ô«HGóJ ôq°†– á«æ«°üdG áeƒµë`dG

أعــــــلن رئــــــيـس الـــــوزراء
الــصـــيــني ون جــيــا بــاو أن
حكومته حتضّر لسـلسلة تدابير
لـلجم ارتـفاع األسعـار بحسب
بـــيــــان لم يـــحـــدد طـــبـــيـــعـــة
اإلجـــراءات لـــتـــحـــقـــيق هـــذه

الية في الـص واخلارج ضبطـاً للمالية الغاية. وتخـشى األسواق ا
ـو يــتـرجم بـارتـفـاع مـعـدالت الـفـائـدة ويـؤدي إلى إبـطـاء وتـيـرة 
ـوقع ـوقعا االقــتــصـاد الــصـيــني. ونـقـل الـبــيـان الــذي نـشــر عـلى «ا
احلــكــومياحلــكــومي» عـن ون قــوله إنه «يــجب إعــارة الــعــرض والــطــلب
واطـن واألسعـار اهتـمامـاً كـبيـراً ألنهـا عـناصـر تمس مـصـالح ا

األساسية». وأضاف رئيس الوزراء أن «مجلس الدولة (احلكومة)
يعدّ لتـدابير ترمي إلى جلم االرتفاع الكبير في األسعار». وأوضح
الـبـيان أن ون أدلى بـهـذه التـصـريحـات في كـانـتون بـعـد أن أعلن
كـتب الـوطنـي لإلحصـاء» ارتـفاع أسـعار الـسـلع االستـهالكـية «ا
اضي وهي أكـبر زيادة مـنذ سـبتـمبر ٤٫٤% على شـهر أكـتوبـر ا
٢٠٠٨. وأقـرت احلكومـة بأنها سـتواجه صعـوبة في حتقـيق هدفها
القـاضي باحلدّ من نـسبة ارتـفاع األسعـار ٣% جململ عام ٢٠١٠.
سؤولـ احمللي إلى ضمان تموين األسواق وتشديد ودعا ون «ا
راقبـة واحلفاظ على النـظام في األسواق». وبحسب أرقام وزارة ا
الـتـجـارة فـإن أسـعــار ١٨ نـوعـاً من اخلـضـراوات في ٣٦ مـديـنـة
صيـنية ارتـفعت ٢٫٤% في مـطلع نوفـمبـر اجلاري مقـارنة بالـفترة
ـاضي لـلـمرة ـاضي. ورفعـت بكـ الـشـهـر ا نـفـسـهـا من الـعـام ا
األولى مـنذ ثالث سـنـوات معـدالت الفـائـدة في الصـ لـلتـصدّي
الرتفاع األسعار وال سيما في قـطاع العقارات. لكن هذا اإلجراء
ـضـاربة إلى الـص قـد يزيـد صـعوبـة التـصـدّي لتـدفق رسـاميل ا

ـتـطـورة الــتي تـسـجل حــيث حتـقق مـردوداً أكــبـر مـنه في الــدول ا
معـدالت فائـدة مـتدنـيـة جداً الـتي يـواجه اقـتصـادها صـعـوبة في

الية».  النهوض من «األزمة ا

»é«JGôà°SG Qƒ¶æe øe IQƒaÉ¨æ°S ™e É¡JÉbÓY »qªæJ Ú°üdG

نــقـلت «وكــالــة أنـبــاء الــصـ اجلــديـدةوكــالــة أنـبــاء الــصـ اجلــديـدة» عن نــائب الــرئــيس
الصيني شي ج بينج قوله إن الص مستعدة لتنمية العالقات
الـصيـنـية-الـسـنغـافـورية بـاستـمـرار من منـظـور استـراتـيجي إلى
جـانب زيـادة تـعـزيـز التـعـاون الـعـملـي مع سنـغـافـورة في مـخـتلف
اجملـاالت. وذلك خالل اجـتمـاعه مع الـوزيـر األقـدم السـنـغـافوري
جـوه شوك تـوجن موضـحة أن شي أضـاف أن الصـ ستعـمل على
توسيـع تعاونها مع سـنغافورة وتعـميقه وستسـعى من أجل تنمية
مـشـتـركة ومـتـكـافـئـة من أجل االرتـقـاء بالـعالقـات الـثـنـائـية إلى
مستوى أعلى. وقال نائب الرئيس وفقـاً لـوكالة األنباء الصينية
إن سـنغـافورة تـعد شـريكـاً مـهمـاً للـص في الـتعـاون االقتـصادي
والـتجـاري وإن الـتـعـاون االقـتـصـادي والـتـجـاري الوثـيق أعـطى
دعماً مـادياً قوياً لـلعالقات الـثنائيـة. وعلى خلفـية الوضع الدولي
تـغير قـال شي إنه يتعـيّن على الدولـت انتـهاز الفرص ـعقّد وا ا
بـيـنـمـا يـواجهـان الـتـحـديـات وكـذلـك تعـزيـز األسـاس الـتـعـاوني
لتـوسيع التجارة الـتقليديـة واالستثمارات واسـتغالل اإلمكانات
وتنمـية طرق جديـدة للتعـاون. وقال إنه يتعـ على اجلانبـ تنفيذ
اتـفاقـيـة التـجارة احلـرة الصـيـنيـة السـنغـافوريـة واتـفاقـية مـنطـقة
الــتـجـارة احلــرة بـ الــصـ و«اآلسـيــان» إلى جـانب االســتـفـادة
ـشـتـركـة لـلـتـعـاون الـثـنـائي» لـتـنـمـيـة الـكـامـلـة مـن «الـلـجـنـة ا
مـشروعـات رائـدة مـثل «منـطـقـة سوتـشـو الصـنـاعـية» و«مـديـنة
تـياجن األيكولـوجية». وذكر شي أن الدول في شـرق آسيا يتعيّن
ـتـبادل والـسعي من أجل علـيـها مـواصلـة التـزام مـبدأ االحـترام ا
نطقة. إيجاد أرضية مـشتركة ومعرفـة اخلصائص اخملتلفـة لدول ا
بـاد والـنهج الـتي ثـبت أنـها ـنـطقـة الـتـزام ا ويـتـع عـلى دول ا
فعّالة واحلـفاظ على الدور الرائد لـ «اآلسيان» حسبما ذكر شي.
وقال إن سـنغافـورة عضو مـهم في «اآلسيـان» ولعبت دوراً مـهماً

في تنمية العالقات ب الص و«اآلسيان». 
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األحــد ٢٨ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٧٧)

É«°Shôd »æ«°üdG AGQRƒdG ¢ù«FQ IQÉjõd áª¡e èFÉàf

 قالت «وكالة أنباء الص اجلديدةوكالة أنباء الص اجلديدة»
إن خـبـراء صـينـيـ قـّومـوا الـزيـارة التي
اخــتــتــمـــهــا مــؤخــرًا رئــيس الــوزراء
الصـيـني ون جـيا بـاو لـروسـيا بـأنـها
ساعـدت عـلى تعـزيـز الروابط والـتـعاون
القوي أصًال ب اجلانبـ محافظة على

ي. مشيرة إلى أن ون كـان قد عقد خالل التوازن االستـراتيجي العـا
. واتفق اجلانبان ير بـوت الـزيارة محادثات مع نظـيره الروسي فالد
تـينـة والقـوية سـتساعـد على على أن الـروابط الصـينـية-الـروسيـة ا
ي وتـعـهـدا بتـعـزيـز هذه احلـفـاظ على الـتـوازن االسـتراتـيـجي الـعا
ية الصـينية للعلوم العالقات. وقال جـياجن يي الباحث في «األكاد
االجـتماعـية» وفـقًا لـ «وكالـة األنبـاء الصيـنيـة» إنه «منذ انـتهاء
احلرب الباردة تعاونت الص وروسيا بـشكل جيد وامتّد تأثيرهما
ـية». مضـيفًا أن مـثل هذه العالقـة حتّولت إلى قوة في السـاحة العا
ـقـراطـية في إيـجـابـية فـي تشـكـيل نـظـام دولي جـديـد وتـعزيـز الـد
ـية الـية الـعا الـعالقات الـدوليـة. وقـال يي إنه «في ضوء األزمـة ا
وّسـعت الـصـ وروسيـا وكالهـمـا اقـتصـادان صـاعـدان تعـاونـهـما
ي وأسهـمـتـا في زيـادة صوت ـالي الـعـا وتأثـيـرهـمـا في القـطـاع ا
الي الدولي». وأشار يي إلى أن الدول النامـية وحقوقها في النظام ا
الي تبادل في االسـتثمارات والتـكنولوجيـا والقطاع ا «التـعاون ا
ـصدر اجلـديـد للـنمـو». وأضاف أنـه من ناحـية أخـرى أتاح أصبح ا
إنشاء روسيـا قرابة ٢٠ مـنطقـة اقتصاديـة خاصة وحـملتـها اجلديدة
لوكة للدولة فرصًا عظيمة للمستثمرين خلصخصة نحـو ٩٠٠ شركة 
ومنـظمي األعمال الصـيني وقـال «إن التحديث في روسـيا يحتاج
كن إضافة الص واالقتصادات الصاعدة األخرى إلى أموال فيمـا 

إلى قائمة خياراتها إلى جانب الغرب».

≈∏Y ¿É≤ØàJ ¿Éà°ùNGRÉch Ú°üdG
øeC’Gh ábÉ£dG ä’Éée »a  ¿hÉ©àdG ≥«ª©J

قـالت «وكـالـة أنـباء الـصـ اجلـديدةوكـالـة أنـباء الـصـ اجلـديدة» إن ون جـيـا باو رئـيس
الــوزراء الــصــيــني الــتــقى كــر مــاســيــمــوف رئــيـس الـوزراء
الكازاخـستاني خـالل زيارته الرسـمية لـكازاخـستان يـوم األربعاء
ـاضي حـيث وافق اجلـانبـان عـلى تـعـميـق التـعـاون في مـجاالت ا
الطـاقة واألمن وغـيـرها. وقـال ون جيـا بـاو خالل اللـقاء إن الـص
وكـازاخـستـان سـتـواصالن توطـيـد الـتعـاون الـثنـائي وتـوسـيعه في
مجاالت الـطاقة واألمن من أجل ضـمان العـمليـات اآلمنة والـثابتة
والفعالة ألنابيب النفط والغاز الطبيعي الصينية-الكازاخية وفقاً
للوكالة الصـينية. مشيـراً إلى ضرورة تعزيز التـعاون التنفيذي في
مجاالت الزراعة والتـكنولوجيا احلديـثة وبناء البنيـة التحتية لدفع
بـنـاء مركـز الـتـعـاون في احلدود الـصـيـنـية-الـكـازاخـيـة. وأضافت
شتركة الوكالة أن ون جـيا باو أعرب عن أمل الص بذل اجلهود ا
مع كـازاخسـتان وغـيـرها مـن الدول األعـضاء فـي «منـظـمة تـعاون
نـظمة إلى مـستوى أرقى واحلـفاظ على شـنجهـاي» لزيادة تـطوّر ا
ـشـتركـة. كـما أعـرب ماسـيـموف من جـهـته عن اهتـمام ـصالح ا ا
اجلانب الـكـازاخي بعالقـات الشـراكـة االستـراتيـجـية بـ البـلدين
وأمله تعميق التعاون في مجال الطاقة مع الص إلى جانب تعزيز
الـتبادالت والتـنسيق الثـنائي في إطار «منـظمة تعـاون شنجهاي»
نطقـة. ومن جهة أخرى لدفع األمن واالسـتقرار والتـنمية في هـذه ا
أعـلـنت وكـالة األنـبـاء أن الـص أطـلـقت بـنـجاح قـمـر االتـصاالت
اضي من «مركز الصناعي «تشوجنشـينج-٢٠ أيه» يوم اخلميس ا
شيتشاجن» إلطالق األقـمار الصناعـية في مقاطعة سـيتشوان جنوب
. وسـيساعد «تشوجنـشينج-٢٠ أيه» على حتس البث غرب الص
اإلذاعي والـتلـفزيوني في الـبالد. وأرسل القـمر بـوساطـة الصاروخ

دار احملدد سلفاً. احلامل «لوجن مارش-٣ أيه» إلى ا

ÚµH
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اخلميس ٤ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦٥)

QƒÑŸ’Gƒc ¿Gô¡W
?OÉ‚ ¢ù«Fô∏d z…QƒãdG ¢Sôë`dG{ äGOÉ≤àfG AGQh GPÉe

تـعـرّض الـرئيس اإليـراني مـحـمود
أحمدي جناد النتقـاد غير مسبوق من
جـانب «احلـرس الثـوري» قـوة النـخـبة
الــعـســكــريــة الـتـي تـعــدّ عــادة أقـوى
مؤيديه. وكـرّر مقال كتب بلهجة حادة
ونـشـر في اجملـلــة الـشـهـريـة لـ«احلـرساجملـلــة الـشـهـريـة لـ«احلـرس

الـثوري»الـثوري» انـتـقادات وجـهـت إلى أحـمدي جنـاد مـن جانـب أطراف
ـؤسسة اإليـرانية مـا يظـهر أن محـاوالت رأب الصدع أخرى في ا
ب صـفـوف النـخـبة احلـاكـمة فـي إيران مـا زالت مـتعـثـرة. ويواجه
ان ـقـرّبـون انتـقـادات من أعـضاء الـبـر أحـمدي جنـاد ومـسـاعدوه ا
ان لم والنظام الـقضائي وبعض رجال الدين األقوياء لقوله إن البر
يـعد في مركز صنع القـرار وترويجه للقومـية «اإليرانية» بدالً من
ان في مـركز االنتـماء «اإلسالمي». وفي مـقال بـعنـوان «هل البـر
صـنع الـقرار أم ال?» تـسـاءلت مجـلة «رسـالة الـثورةرسـالة الـثورة» قائـلة «هل
يبـرر الـوجود عـلى الـقمـة االعتـقـاد أن أي عمل تـقـوم به احلكـومة
ـرشـد صـواب بــغضّ الـنــظـر عن الـقــانـون?». ودفـعت اخلـالفـات ا
اإليراني األعـلى علي خامـنئي إلى دعـوة جميع أطـراف احلكومة
لدعم الرئيس ووصف احلـكومة بأنها ناجحة للغاية. وقال خامنئي
ـقـدسـة فـي اآلونـة األخـيـرة «الـوحـدة ـديــنـة قم ا فـي أثـنـاء زيـارة 
ر ومن الوطـنـية أمـر مـهم للـغـاية ويـجب تـعـزيزهـا مع كل يـوم 
». لـكن االنتـقـادات التي ـواطنـ ـسؤولـ وا أجل ذلك أخـاطب ا
وجهـتها مـجلة «رسـالة الثـورة» كانت مشـابهة لـتلك التي وجّـهها

ان والنظام القضائي ورجال الدين إلى جناد. البر

ádhO q…C’ kGójó¡J πqµ°ûJ ’ Ú°üdG :ماليزيا:ماليزيا

الـيزي  ذكر رئـيس الـوزراء ا
جنيـب عبـدالـرزاق أن مـالـيـزيا ال
تــنـــظــر إلى وضع الـــصــ كــقــوة
يـة بـصفـته تهـديداً اقـتصـادية عـا
ألي دولـــة. وقــــال جنـــيب الـــذي

ـنتدى ألقى خـطابه نـيابـة عنه نـائبه مـحيي الـدين ياسـ في «ا
نزلة فرصة ي الثاني»: «إننا نعتبر هذا  االقتصادي الصيني العا
لــلـعـديـد من الــدول». وأكـد جنـيب أن الـصــ شـريك جتـاري مـهم
لـ«اآلسـيان» وأن اتفـاقية الـتجارة احلـرة ب الصـ و«اآلسيان»
الـتي دخلت حيـز التنفـيذ في العـام اجلاري وسّعت بصـورة ضخمة
هم هو الـتجارة واالسـتثمـارات الثنائـية. وأضاف جنـيب أن األمر ا
أن زيـادة واردات الـص من «اآلسـيـان» ساعـدت عـلى التـخـفيف
ـية» األخـيرة في دول «اآلسـيان». الـية الـعا من تـأثيـر «األزمـة ا
وذكـر جنـيب «أن زيـادة االستـهالك في الـصـ تـعود بـالـنـفع على
ـنطـقة. دول جـنوب شـرق آسـيا ألنـها تـزيد مـن مشـتريـاتهـا من ا
ية وباإلضافة إلى دورهـا كقوة اقتصادية أصـبحت الص قوة عا
رئيسية تضطلع بدور قيادي في اجملتمع الدولي». وذكر جنيب أن
اضي حقّق أوجه تنمية إيجابية على نهوض الص في العقدين ا
نـطقة جنوب شـرق آسيا وقد أبلت مالـيزيا بالءً حسناً نحو هائل 
في ما يـتعلق باالستـفادة من االستثـمارات ونقل التكـنولوجيا من
. كمـا قـال رئـيس الـوزراء إن (الـص لم تـتـأثـر عـلى نـحو الـصـ
ية» التي ضـربت االقتصادات األكثر اليـة العا كـبير بـ «األزمة ا
ـستـقبـليـة تعـدّ بشـير خـير عرضـة لهـا وإن قـوة الصـ وآفاقـها ا

نطقة وال سيما اجملاورة).  للدول في ا
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الثالثاء ٩ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦٨)

Gô«ÑfÉc ∫ƒÄ«°S

zøjô°û©dG áYƒªée{ ∞©°†J zäÓª©dG ÜôM{
z ∫ƒÄ«°S áªb{ á«°ûY

تواجه الدول الـغنيـة والناشـئة في «مجـموعة الـعشرين» التي
قبـل في قمة في سـيئول في أجواء من جتتـمع اخلميس واجلمـعة ا
عـودة تــصـعـيــد «حـرب الــعـمالت» صـعــوبـة في اســتـعـادة حسّ
الية» قبل عام. شتـركة الذي قاد ردّها على «األزمـة ا ـصلحة ا ا
ــركــزي األمـــريــكي» (االحـــتــيــاط ولـن يــكــون قـــرار «الــبـــنك ا
الـفيـدرالي) الـذي تـعـرض لـلـسـخـريـة في أوروبـا وآسـيـا إلغراقه
ـئـات مـليـارات الـدوالرات هـو الـذي سيـسـاعـدهـا على األسواق 
رصّ صـفـوفـهـا. وقـد ردت الـصـ عـلى
ذلك بـشـدة هــذا األسـبـوع مـعــتـبـرة مع
غـيــرهــا من الــدول أن عـمــلــيــة الـضخ
الـكــثـيـفـة هــذه لـلـدوالرات في األسـواق
سبّـبت حاالت كبيرة من اختالل التوازن.
وهـــذا اإلجــراء الــذي يــفــتـــرض به دعم الــتــحـــسن االقــتــصــادي
األمـريكي له مـفـعول آخـر أيـضاً يـكـمن في جذب الـرسـاميل إلى
الدول الـناشئـة حتت طائلـة زعزعـة استقـرارها والتـسبب بفـقاعات
ـضاربـات. وأكد جي تـيـانكي نـائب وزيـر اخلارجـية في مجـال ا
فـاوض الصينـي في «مجموعـة العشرين» أن الواليات كبير ا
تـحدة «تـدين لنـا بتـفسـير». وحذر مـن أنها «إذا لم تـقم بذلك ا
ي قد تعاني فإن الثقة الـدولية باالنتعاش والنمـو االقتصادي العا
». أمــا األوروبـيـون فـقـد طــالـبـوا من جـهـتــهم بـبـحث هـذا سـلـبـاً
اضي أوضح مسؤول أوروبي كبير وضوع في سيئول. واجلمعة ا ا
أن قرار «االحتياط الفيدرالي األمريكي» قد «يبطئ بوضوح في

طاف التحسن في منطقة اليورو». نهاية ا

 É«°SBG »a ájôµ°ù©dG ÉµjôeCG äÉcô– :جيتسجيتس
Ú°üdG ó°V á¡qLƒe â°ù«d

قـال وزيـر الـدفاع األمـريـكي روبرت
جــــيــــتس أول من أمـس قـــبـل إجـــراء
مــحــادثــات بـشــأن تــعــمــيق الــعالقـات
الــدفــاعــيـة مـع أسـتــرالــيــا إن اجلــهـود
العسكـرية األمريكية لتعزيز وجودها في

. ونـشرت صـحـيفـة أسـترالـية آسـيا ال تـهـدف إلى مواجـهـة الصـ
تقريراً قال إن أسـتراليا ستمنح اجليش األمريكي استخداماً موسعاً
لـقـواعدهـا ولـكن مسـؤوالً دفـاعيـاً أمـريكـيـاً حـذر من أنه لن يتم
اتخـاذ أي قـرار بشـأن مثل هـذا االحـتمـال قبـل أشهـر على األقل.
وقـال جيتس إن مراجـعة استـراتيجـية للـوضع العسـكري األمريكي
لن تـتــضـمّن إقــامــة أي قـواعــد جـديــدة في آسـيــا. وأردف قـائالً
ـراجـعـة لـلــصـحـفـيـ قـبل وصـوله إلى مـلــبـورن «في مـا يـتـعـلّق 
الوضع فإنـنا ال نبـحث إضافة أي قـواعد أو أي شيء أي قواعد
جـديدة في آسـيـا. ولكـن نركّـز بـدالً من ذلك بـشكل حـقـيـقي على
كيفية تعزيز العالقة القائمة» وأجرى جيتس محادثات في ملبورن
إلى جـانب هيالري كـليـنتـون وزيرة اخلـارجيـة التي قـضت كـثيراً
اضـي في جولة إقـليميـة هيمنت عـليها اخملاوف من األسـبوع ا
األمـريكية بشأن الصـرامة الصينيـة مع الدول اجملاورة. وتزايد قلق
واشـنطن وحـلـفائـهـا في منـطقـة آسـيا واحملـيط الـهاد إزاء نـيات
الـص مع إنـفاقهـا ببـذخ على حتـديث قواتـها العـسكـرية وإرسال
قواتـها الـبـحريـة إلى مـناطق بـعـيدة وتـأكيـد سـيادتـهـا على بـحر
الصـ اجلـنوبي. وقـال جـيتس إن اجلـيش األمـريكي «يـبـحث سبل

ا جعل وجودنا أكثر قوة». تعزيز وجودنا في آسيا ور
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اخلميس ١١ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٧٠)

ـكـنه أن يالحـظ تـنـافـساً ـا يـحـدث في إفـريـقـيـا  ـتـابع  ا
تحـدة والصـ كل بطريـقتـها على محـتدماً بـ الواليـات ا
ـتزايـدة للـقارة الـسمـراء. فاجلـنود االسـتفـادة من اإلمكـانات ا
ساعـدة اجليش في األمريـكيـون يوجـدون في الكـوجنو حـاليـاً 
إطـار منـاورات تدريـبية مـدتهـا أسبوعـان حتت إشراف الـقيادة
األمـريـكيـة في إفـريـقيـا الـتي أنـشـئت منـذ ثالثـة أعـوام. أما
الهـدف فـهو تـكـريس الـنفـوذ األمـريكي في هـذا الـبلـد الـغني
ـعـادن الـذي يـعـاني نـظـامـاً سـيـاسـيـاً غـيـر مـسـتـقـر. أما بـا
الـصـيـنـيون فـيـوجـدون هـنـاك أيـضـاً ولـكن في شـكـل خـبراء

ائية.  مدني لتنفيذ مشروعات إ
وذكـرت مـجـلـة «ذا دبـلـومـات»«ذا دبـلـومـات» (٩ نـوفـمـبـر اجلـاري) أن
الـسـباق األمـريـكي-الصـيـني على تـكـريس النـفـوذ ليس في
ا في دول العالم الثالث عموماً ال القارة السمراء وحدها وإ
يـحـمل جـديـداً ولـكن اجلـديـد هـو األسـلـوب الـذي يـتـبـعه كل
شـهد احلالي في الـكوجنـو يعكس منافس في حتـقيق هـدفه. ا
. فبـينـما تـميل اختـالف االستـراتيـجيـات ب واشـنطـن وبكـ
ـتحدة إلى استـخدام التـعاون العسـكري في حتقيق الواليات ا
هـدفهـا تفضل بـك عـرض مساعـدتها االقـتصـادية في شكل

بناء البنية األساسية.
وأضافت اجمللـة أنه برغم تباين االستراتيـجيت األمريكية
والـصينـية فإنه كـثيراً مـا تتقاطـعان وال سيـما عنـد استخدام
ـتـحـدة والصـ أصـبـحتـا الـيوم سالح الـبـحريـة. فـالـواليات ا
ــسـاعـدات الـعـسـكـريـة تـتـبـنـيـان مــهـام مـزدوجـة جتـمع بـ ا
هـام الـتي يـرشـحـهـا اخلـبراء ـسـاعـدات اإلنـسـانـية وهـي ا وا
لـلزيـادة بعـد انـتهـاء اجليش األمـريكي مـن مهـمته في الـعراق
وأفغانستـان. وحتى قبل اندالع هاتـ احلرب كانت الواليات

ــهـام ــتــحـدة في مــقـدمــة الــدول الـتي اعــتــمـدت أســلـوب ا ا
ـدنية اإلنـسانـية حـيث وضعت أطـقمـها الـطبيـة العـسكـرية وا
هنـدس واخلبراء على م البوارج والطائرات العسكرية في وا
ـدى إلى أمـريكـا الالتـينـيـة وإفريـقـيا والـقـوقاز مـهام بـعـيدة ا
وجنوب شـرق آسيا وغيـرها. وبعد فتـرة لوحظ أن الص بدأت

تحدة. حتذو حذو الواليات ا
هـذا التقـليـد كمـا تقول اجملـلة يـعني موافـقة الـص على
اجلـهود األمـريـكيـة ضـمنـيـاً وهو تـقـليـد يتـزامن مع مـبادرات

اثلة من جانب الدول الغنية مثل اليابان وهولندا.
أحدث أسالـيب القوة الناعمـة ظهوراً في الوقت احلاضر هي
تـقدمـة التابـعة لـلبـحريتـ األمريـكية سـتشفـيات الـعائـمة ا ا
ـاضي خـرجت «الـسـفـيـنة والـصـيـنـيـة. فـفي أواخر أغـسـطس ا
ــواسـاة ــوذج مـصــغـر مـن سـفن «ا ٨٦٦» الــصـيــنـيــة وهي 
والرحـمة» األمريـكيـة قبل عشـرين عاماً في أول مـهمة كـبيرة
ـدة ثالثة أشهـر كاملة لها جـابت خاللها مـياه احمليط الـهندي 
سـاعـدات والـرعايـة الـطبـيـة والتـدريب إلى جـيـبوتي لتـقـد ا

وكينيا وتنزانيا وجزر سيشل وبنجالدش.
وقـد بـدأت الـصـ مـشـروع «الـسـفـيـنة ٨٦٦» قـبل خـمس
سـنوات تـقريبـاً وعقب إعـصار تـسونامي الـذي اكتـسح سكان
ـأسـاة ١١ دولــة وخـلف وراءه أكــثـر من ٢٠٠ ألف قــتـيـل. ا
واد اسـتدعت تـدخل دول العـالم التي أرسـلت أطقم اإلغـاثة وا
تحدة أسطوالً ؤن والتبرعات وأرسـلت الواليات ا الغذائـية وا
ـساعدات. وكان ـدمرات احلاملـة للمروحـيات واألطباء وا من ا
من ب قطع األسطـول السفينة الـبرمائية الهـجومية «ميرسي»
(الـرحـمـة) الـتي طـلـيت بـالـلـون األبـيـض. وسـرعـان مـا سارت

الص على الطريق نفسه.

تحدة تحدةد الواليات ا تقلتقلّد الواليات ا
AGôª°ùdG IQÉ≤dG »a áªYÉædG Iƒ≤dG Ωóîà°ùJ Ú°üdG :«ذا دبلومات»: «ذا دبلومات»

ثمثمّة تـقليد صيني مـتزايد يعتمـد القوة الناعمـة كأداة لتكريس النـفوذ وهو ما يبدو واضحـاة تـقليد صيني مـتزايد يعتمـد القوة الناعمـة كأداة لتكريس النـفوذ وهو ما يبدو واضحـاً في القارة السمراء في القارة السمراء
طروح هو: إلىإلى طروح هو: نية األساسية. السؤال ا ليارات الدوالرات إلقامة البـنية األساسية. السؤال ا ليارات الدوالرات إلقامة البشروعات  هـندسون الصينيون حالياندسون الصينيون حاليًا م مـشروعات  هحيث ينفذ ا حيث ينفذ ا

شاركتها في الساحة الدولية اعتماداً على الدبلوماسية الناعمة? على الدبلوماسية الناعمة? تحدة للص  كن أن تسمح الواليات ا شاركتها في الساحة الدولية اعتمادا  تحدة للص  كن أن تسمح الواليات ا أي حدأي حدّ 
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ïjQGƒ°U õq¡Œ „Éj „ƒ«H
ÚàjQƒµdG ÚH ΩÓ°ùdG ¿Éª°V »a óYÉ°ùà°S Ú°üdGh

ذكـرت وكالة «يـونهابيـونهاب» الكـورية اجلنـوبيـة لألنباء أمس أن
كوريا الـشمالية نصـبت صواريخ أرض-أرض على منصات إطالق
تـحدة في الـبحـر األصـفر في الـوقت الـذي بدأت فـيه الـواليـات ا
وكوريـا اجلنوبـية منـاورات عسـكرية مـشتركـة وقالت الصـ إنها
سـتحاول ضـمان السالم. مـضيفـة أن الرئيس الـكوري اجلنوبي لي
ميـوجن بـاك قال لـوفـد صـيني يـزور بالده إن عـلى بـكـ احللـيـفة
الوحيدة لـكوريا الشـماليـة التي حتجم تقـليديـاً عن انتقاد نـظامها
ـزيـد من اجلـهـد للـمـسـاعدة. مـوضّـحـة أن قصـر الـرئـاسة في بذل ا

كـوريا اجلـنـوبيـة ووسائل إعالم
صيـنـيـة قـالت إن الـصـ التي
اتفقت مع كوريا اجلـنوبية على
أن الوضع مثير للقلق ستحاول
مــنع تـدهــوره. وذكـرت وكــالـة

«يـونهـاب» أيضـاً أن كـوريا الـشمـاليـة حركت صـواريخ أرض-جو
ـواجهـة بـعد أيـام من قـصف جـزيرة كـوريـة جنـوبـية قـرب خطـوط ا
صغيرة مـا أدى إلى سقوط أربعة قتلى. ولـفتت الوكالة النظر إلى
غادرة جزيرة أن وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية نصحت الصحفي 
ّ «يـونبـيوجن» ألن الوضع سـيئ. وأن الكـثيـر من السـكان الذين 
إجالؤهم في وقت سابق قالوا إنهم ال يريدون العودة. ونقلت وكالة
«يـونهـاب» الكـورية اجلـنوبـية لألنـباء عن مـسؤول كـبير في وزارة
ـالية لتـستقرّ على ـالية قوله إن سـيئول تتـوقع تذبذب األسواق ا ا
زيـد من االستفزازات. ـدى القريب مـا لم تقم كوريا الـشمالـية با ا
وقـال مسؤول في الـقوات األمريـكية في كـوريا اجلنـوبية إن حـاملة
الطائـرات التي تعـمل بالـطاقة الـنوويـة «جورج واشنـطن» انضمت

ناورات التي تستمر أربعة أيام. إلى ا

øY åëÑj z¿ƒLÉàæÑdG{ :«واشنطن بوست»:«واشنطن بوست»
É«≤jôaEG »a á«µjôeC’G IOÉ«≤∏d º```FGO ô≤e

ذكـرت صـحـيـفة «واشـنطنواشـنطن
بـوستبـوست» األمــريـكــيـة أن وزارة
الدفاع األمريكية «البنتاجون»
بــدأت من جـديـد الــبـحث عـلى
نطـاق واسع عن مكـان للـقيادة

األمريـكية العسكريـة إلفريقيا التي ما زالت تـفتقر إلى مقر قيادة
دائم بعد ثالثـة أعوام من تـشكيـلها. وقـالت الصـحيفـة إن اجلنرال
كـارتـر إف هـام الذي عـيّـنـته إدارة الـرئـيس بـاراك أوبـامـا لـتولّي
مهـمّة القـيادة العـسكريـة األمريكيـة في إفريـقيا «أفريـكوم» أبلغ
اضي سـلّحة في «مـجلس الـشيوخ» األسـبوع ا جلـنة اخلدمـات ا
أنه سوف سـيـشـرع في البـحث عن مـقـر. وأشارت إلى أن الـقـيادة
ـانيـا مقـراً لها بـشكل مـؤقت ألن الدول تتـخذ من شـتوجتـارت بأ
اإلفـريــقـيــة تـعــارض بـشــدّة اجتـاه واشــنـطن إلى تــوسـيـع الـوجـود
الـعسـكري األمريـكي في الـقارة اإلفـريقـية. ونقـلت الـصحيـفة عن
اجلـنرال هـام قوله أمـام اللجـنة: «أعـتقـد أنه يتـع عـليّ أن أباشر
ذلك وإن كـانت أحد اخليـارات تتمـثّل في نقل مـقر قيـادة أفريكوم
وأفـرادهــا الـتي يـبـلغ عـددهم نــحـو ١٥٠٠ وظـيـفـة إلى الـواليـات
ـوقع نعمـة بالنـسبة إلى ـانيون «ا تـحدة حيث يـرى النواب الـبر ا
مـنــاطـقــهم». وأضـاف هــام «أحـد االحـتــمـاالت تــتـمــّثل في واليـة
فيـرجيـنيـا الـغربـية الـتي يتـشّبث مـسؤولـون في الواليـة بهـا كجـائزة
شتركة األمريكية». توقعة لقيادة القوات ا ترضية مقـابل اخلسارة ا
وأضافت الـصحـيفـة أن خـطوة خلـفض التـكلـفـة أعلـنهـا وزير الـدفاع
ـاضي تـتمـّثل في الـتخـطيط إلغالق روبـرت جيـتس في أغـسطس ا
ـشتـركـة الـتي تـتـخـذ من «نـورفـولك» مـقـراً لـها قـيـادة الـقـوات ا

وتوظف نحو ٦ آالف عامل ومتعهد حكومي. 

ø£æ°TGh ∫ƒÄ«°S

الــرعـاة
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اإلثن ٢٢ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٧٣)

¥ƒ≤M ∑É¡àfG ó≤àæj kGQGôb ≈qæÑàJ IóëàŸG ·C’G »a áæ÷
á«dÉª°ûdG ÉjQƒc »a ¿É°ùfE’G

قــالت وزارة اخلــارجــيــة الــكــوريـة
ــاضي إن جلـنـة اجلـنــوبـيـة الــسـبت ا
ـتحدة تـابعة لـلجـمعـية العـامة لأل ا
تـبــنّت قـراراً يــنـتــقـد انــتـهــاك حـقـوق
اإلنسـان في كوريـا الشـمـاليـة معـبّرة

عن قـلقـهـا الكـبيـر من وضع حـقوق اإلنـسان في كـوريـا الشـمالـية
وطـالـبت الـنـظـام الكـوري الـشـمـالي بـالتـوقف عن انـتـهـاك حـقوق
ّ تبـنّي الـقرار الـذي دعـمـته كوريـا اجلـنـوبيـة بـصورة مـواطـنيـه. و
وافقة اضي في اللجنة الثالثة من اجلمعية  مشتركة يوم اجلمعة ا
١٠٣ أصـوات مقـابل معـارضة ١٨ صـوتـاً مع امتـناع ٦٠ صـوتاً
ا قـالته الوزارة في بيـان لها. وتبـّنت اجلمعيـة مثل هذه القرار طـبقًا 
حول ظروف حقـوق اإلنسان لكوريا الشـمالية منذ عام ٢٠٠٥. وقال
الـقرار إن اجلمـعية الـعامة تـعّبـر عن قلقـها الكـبير وسط وجـود أنباء
ـدنـيـة والـسـيـاسـية تـشـيـر إلى انـتـهـاكـات مـنـتـظـمـة ضـد احلـقـوق ا
واالقتـصادية االجـتماعيـة والثقافـية في كوريـا الشمالـية. وتشمل
ـذكـورة في قرار األ الـقـائـمـة الـطـويـلة من انـتـهـاكـات احلـقـوق ا

ـهينة أو ـعاملـة القاسـية أو الالإنسـانية أو ا تحـدة التعذيب وا ا
ـعـلن واالحتـجـاز الـتعـسـفي خارج العـقـوبـة أو تنـفـيذ اإلعـدام ا
نطـاق القضـاء وغيـرها. ويدعـو القـرار بشـدة كوريا الـشمـالية إلى
االحـترام الكامل لكل حـقوق اإلنسان واحلريـات األساسية واإلنهاء
ـنتـظـمـة ضـد حـقـوق اإلنـسان. وعـلى وجه الـفـوري لالنـتـهـاكـات ا
اخلـصوص عبّـر قرار هذا الـعام عن اآلمال فـي أن تقوم الـكوريتان
شـتتـة بحـجم كبـير وبـصورة بتـرتيـبات ضـرورية لـلمّ شمل األسـر ا
دوريـة. من ناحية أخرى قال نـائب السفير الـكوري الشمالي لدى
ـتحـدة بـاك تـوك هون إنه يـرفض الـقـرار بصـورة حـازمة األ ا
ّ إيـجادها من قبل الواليات واصـفاً ذلك بأنه وثيقة غـير قانونية 

تحدة ومؤيديها طبقاً لتقارير األخبار. ا

IQƒaÉ¨æ°S ∫ƒÄ«°S
ÜÉgQE’G áëaÉµŸ ácôà°ûe äÉÑjQóJ ¿ÉjôŒ IQƒaÉ¨æ°Sh Ú°üdG

ذكرت «شـبكـة أخبـار آسيا»«شـبكـة أخبـار آسيا» أن قوات أمن سـنغافـورة والص
سلحة بدأتا تـدريباً مشتركاً لهما هو الثاني من نوعه العسكرية ا
ـاضي. وتركـز منـاورات التـعاون لـعام كـافحـة اإلرهاب الـسبت ا
ـكــافـحـة اإلرهـاب خالل ٢٠١٠ عــلى عـمـلـيــات األمن اخلـاصـة 
ـؤتـمـرات واأللـعـاب الـريـاضـية. انـعـقـاد أحـداث دولـيـة كـبـرى كـا
سلحة السنغافورية ويشترك ما يقرب من ٦٠ جندياً من الـقوات ا
و٨٦ جنـدياً من اجليش الـصيني فـي هذا التـدريب الذي يسـتغرق
تسـعة أيـام وفقـاً لشـبكـة األخبار ويـضم نـدوات وتدريبـات على
ـثل اجلـيش الصـيـني في هذا التـخـطـيط ومنـاورات لـردّ الفـعل. و

الــتــدريب أفــراد من مــقـر
قيادة اجليش وقـيادة بك
الـعسـكـرية وحـامـية بـك
وفـوج الـدفـاع الكـيـمـيائي
في قيادة بك الـعسكرية
سـوف يــتـدربـون مع أفـراد

ـسـلحـة السـنـغافـورية من قـوة الـدفاع الـشعـبـية الـثانـيـة للـقوات ا
ـشاة الـسنـغافـورية األولى ومـجمـوعة الـدفاع ومـركز قـيادة فـرقة ا
الـكـيمـاوي والـبـيـولوجي واإلشـعـاعي والـتـفجـيـري وقـوة الـتدخل
سلحة السنغافورية. وأضافت الطبي والشرطة العسكرية للقوات ا
الشبكـة أنه قد أعلن افـتتاح الـتدريبـات رسمياً الـبريجـادير جنرال
تـيـو جـينج سـيـوجن قـائـد قوة الـدفـاع الـشـعبـيـة الـثـانيـة لـلـقوات
يجـور جنرال قاو جيان قوه نائب رئيس سلحة الـسنغافورية وا ا
. وفي كـلـمة ألـقـاهـا في حفل األركـان لـلـقيـادة الـعـسكـريـة لـبكـ
افتـتاح تـدريبـات التـعـاون لعـام ٢٠١٠ رحب تيـو بقـوات اجليش
الصيني في سنغافورة. وقال معترفاً بإمكانات الص في اإلسهام
في األمن اإلقلـيمي «إن سـنـغافـورة ترحب بـالتـبادالت الـدفاعـية
ـستويـات الثنـائية ـستمـرة للـص وتفـاعلهـا مع منطـقتـنا على ا ا
ومتعـددة األطراف األمر الـذي سوف يسـاعد علـى تعزيـز التعاون

نطقة». وحتقيق تفاهم أفضل ب جيوش ا
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األحد ١٤ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٧١)

óæ¡dG ™e IôM IQÉŒ ¥ÉØJG äÉãMÉÑe ≥∏£J Góæc
أعـلن قـادة من كنـدا والـهنـد مـؤخراً أن
الـبـلـدين أطـلــقـا رسـمـيـاً مـفـاوضـات حـول
اتـفاق شـامل للـتجـارة احلرة. وأعـلن رئيس
الوزراء الـكـنـدي ستـيـفن هـاربر ونـظـيره
ــوهــان ســيـنـج إطالق هـذه الـهــنــدي مـا
ـبــاحــثـات الــرسـمــيـة عــلى هـامش قــمـة ا
«مـجموعة الـعشرين» في كوريـا اجلنوبية
ليصال بذلك إلى مرحـلة الذروة في سنوات
من االتـــفــاقـــيـــات الــتـــجـــاريــة األولـــيّــة
واحملـادثـات االستـكـشافـيـة. وصرّح هـاربر
لـلـصحـفـيـ «سيـكـون لـذلك فائـدة كـبـيرة
لـبـلديـنـا وسـيكـون له أهـمـية خـاصـة على
نــحـو واضـح جملـتــمع األعــمـال الــهــنـدي-
الـكـنـدي. كـمـا يـعـدّ مـعـلـمـاً رئـيـسـيـاً في
العالقـة بـيـننـا ويـدلّ علـى زيادة الـتـعاون
بيـنـنا». وأجـرت الدولـتـان دراسة في وقت
ســابق مـن الـعــام احلــالي تــوصّــلت إلى أن
اتـفــاق جتـارة حــرة واسع الــنـطــاق سـيــزيـد
الـنــاجت الـســنـوي لــكل دولـة بــنـحـو ٥٫٩
مـلـيار دوالر وسـيـعـزّز الـتـجارة الـثـنـائـية
بـنسـبة ٥٠%. وبـلغ حجـم التـجارة الـبيـنية
بــ الـــدولــتــ ٤٫١ مـــلــيــار دوالر عــام
٢٠٠٩ وهو أعلى مـستـوى للتـجارة على
اإلطالق بـينـهـمـا لكـنه ال يـزال مـنخـفـضاً
مقارنة بـحجم العالقات التـجارية ب كندا
ودول أخــرى. وبــلغ حــجم االســتــثــمــارات
الكندية في الهـند ٥٩٦ مليون دوالر فقط
عـام ٢٠٠٩. وكـانت الـعـالقـات بـ كـنـدا
والـهـنـد الـتـي أصـبـحت عـلى نـحـو سـريع
ثالث أكبر اقتـصاد في العالم كانت دوماً
وديّـة لــلـغــايـة. وكـانـت كـنـدا مــتـردّدة في
االقــتـراب أكــثــر من دولــة مــنــخــرطـة في
أنــشـطـة نـوويـة. بـيـد أن الـدولـتـ وقّـعـتـا
ـاضي وهـو اتـفـاقــيـة نـوويـة في يــونـيـو ا
اتفاق وصـفه سينج بـأنه «حتوّل في العالقة

بيننا».

zÇOÉ¡dG §«ÙG-É«°SBG ióàæe{ `d ájOÉ°üàb’G áª≤dG ìÉààaG
» (أبـيك) أمس في ـنـتـدى االقـتـصـادي آلسـيـا-احملـيط الـهـاد افـتـتـحت «قـمـة ا
ـنطـقـة بيـنـها الـواليات ـثلـ عن ٢١ اقـتصـاداً في ا يـوكوهـامـا قرب طـوكـيو بـحـضور 
تـحدة والـصـ واليـابان. وافـتتـح رئيس الـوزراء اليـاباني نـاوتـو كان االجـتمـاع الذي ا
وضوع بادالت االقتصادية ب ضفّتي احمليط الهندي ا سيستمر يـوم وسيكون حترير ا
الرئـيسي للمـناقشات الـتي تنتهي بـعد ظهر الـيوم األحد. وكان الرئـيس األمريكي باراك
ـتحـدة وجهوده أوبـاما قـد دافع قبل انطالق الـقمـة عن السـياسة االقـتصـادية لـلواليات ا
لتنشيط االنتعاش االقتصادي وجاءت تصريحات أوباما غداة قمة «مجموعة العشرين»
تحدة النـتقادات حادّة. وقال أوباما إنه لم يكن يوماً واثقاً التي تعرّضت فيها الواليات ا
كـما هو اليوم بالـتوجّهات االقتـصادية األمريكيـة وأضاف إن قادة الدول الغنـية والناشئة
اضـي في سيـئول أكّدوا في «مـجموعـة العشـرين» الذين اجتـمعوا اخلـميس واجلمـعة ا
ي. وانـتقدت دول عـدة في «مجـموعة تصـميـمهم عـلى مواصلـة التـركيـز على النـمو الـعا
ـانيا والصـ أكبر دولـت مصدرتـ في العالم في سيـئول القرار العـشرين» خاصة أ
الية. األخـير لـ «االحتـياطي الفيـدرالي» األمريكي ضخّ ٦٠٠ مـليار دوالر في األسـواق ا
وبرّر «االحـتيـاطي الفـيدرالي» القـرار بضـرورة تشـجيع االنتـعاش األمـريكي لـكن القرار
اعـتبر وسيلـة إلضعاف الدوالر من أجل تـشجيع الصادرات األمـريكية وتهـديداً لالستقرار

ي. الي العا ا

(%6^39) ≈dEG (%3^72) øe Ú°üdG á°üM ™aô«°S z»dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U{
ـاضي أن حـصـة الـصـ في تـمويل  أعلن «صـنـدوق الـنـقـد الـدولي» يـوم اجلمـعـة ا
الصندوق سـترتفع من ٣٫٧٢% حالياً إلى ٦٫٣٩%. وعمّم «صـندوق النقد الدولي» هذا
الـقرار الذي اتخـذه مجلس إدارته في اخلامس من نـوفمبر اجلاري بـعد قمة الـدول الغنية
اضـي في سيـئول. وقد والصـاعدة في «مـجمـوعة الـعشريـن» التي انـتهت يـوم اجلمـعة ا
حدّدت القـمة حصـص أهم ٢٠ دولة عضـو في «صندوق الـنقد الـدولي». وأيّد رؤساء دول
اضي إصالحاً للحصص ولـ«صندوق وحكومات «مجموعة العشرين» علناً يوم اجلمعة ا
الـنقد الـدولي» يفترض أن يـؤدّي إلى «تمثـيل أكبر لألسواق الـدينامـية الصاعـدة والبلدان
ـمثلة بنسبـة ال تعكس حجمها الـفعلي بعد سنوات من في طور النمـو». وتعتبر الص ا
ركز النمو االقتـصادي الضخم الرابح األكبر من هذا اإلصالح. وبـهذا تنتقل الص من ا
تحدة السادس على الئحة أهم دول «صندوق النقد الدولي» إلى الثالث خلف الواليات ا
ـانـيــا (٥٫٥٩%) وفـرنـسـا (١٧٫٤١% من احلـصص) والــيـابـان (٦٫٤٦%) وأمــام أ
وبريطانيا (٤٫٢٣% لكلّ منهما). وستنتـقل حقوق التصويت التي تملكها الص التي
يتم احتسابها على قاعدة مختـلفة من ٣٫٦٥% حالياً إلى ٦٫٠٧%. إال أن هذا التغيير
صـادقة علـيه من جانب مـجلس احلـكام مطـلوبة لن يكـون فعـلياً عـلى الفور إذ ال تـزال ا
قـبلة حيث يتـمثل مجمل الـدول الـ (١٨٧) األعضاء. ثم يتوجب لسريـانه في األسابيع ا
ستوى الوطني من جانب ١١١ بلداً على األقل تمثّل على األقل ٦٠% من إقراره على ا

حقوق التصويت. وهذه العملية قد تستغرق سنوات عدة.
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األحد ٢١ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٧٢)

ôÑcCG »fÉK) ’ƒ‚CÉH É¡JÉbÓY Rqõ©J Ú°üdG
(É«≤jôaEG »a §Øæ∏d èàæe

بـدأ نــائب الـرئـيس الــصـيـني شي جـ
بـيـنج زيــارة ألجنـوال الـغـنـيــة بـالـنـفط يـوم
ــاضي قـــائًال إنه يــعـــتــقــد أن اجلــمــعـــة ا
الـعالقـات مع أكــبـر شـريك جتــاري إفـريـقي
لـبـالده سـيـجـرى تـعـزيـزهـا. وقـالت «وكـالـة
أنبـاء الـصـ اجلـديـدة» (شـيـنـخوا) إن شي
ســيــعـــقــد في ثـــاني مــحـــطــة في جـــولــته
اإلفريقية التي تشمل أربع دول محادثات
مع الرئـيس األجنولي خوسيه إدواردو دوس
ســانـتـوس وإن زيـارته تــهـدف إلى حتـسـ
ـشــتـرك بــ الـبــلـدين. ونــقـلت الـتــعـاون ا
«شـينخـوا» عن شي قوله «أعتـقد وبفضل
اجلهـود من اجلانبـ كليـهما فـإن العالقات
الصـيـنيـة-األجنـوليـة سـتواصل الـســير إلـى
مـسـتوى أعــلـى». ووصل شي -الذي يـنظر
- إلى إلـيه عـلى أنه الرئـيس الـقـادم لـلـص
أجنـوال قادمًا من جنـوب إفريقيـا بعد زيارة
اسـتــمـرت ثالثــة أيــام ألكـبــر اقـتــصـاد في
إفريـقـيـا بهـدف تـأم حـاجـات الـص من
وهـا الـسـريع. وأجنوال هي ـواكـبـة  ـعادن  ا
أكبـر منتج للنـفط في إفريقيا بعـد نيجيريا
ولها عالقـات قوية بالص منذ عقود. وقال
السفـير الصيني لدى أجنوال تشاجن بولون
إن الـصـ قـّدمت قـروضـًا إلى أجنـوال تـصل
إلى ٤٫٥ مـلـيـار دوالر مــنـذ انـتـهـاء حـرب
أهـلـيـة مـدمـرة اسـتـمـرت ٣٠ عـامًا فـي عام
٢٠٠٢. وقـال تـشاجن إن الـتـجـارة الثـنـائـية
توقع أن تصل إلى ب الص وأجنـوال من ا
٢٠ مــلـيــار دوالر هــذا الــعــام وهي زيـادة
كبيـرة على ما كـانت عليه في عام ٢٠٠٩.
وأضـاف أن خطط أجنـوال لتـقلـيل اعتـمادها
ـكن أن تــوجـد مــجـاًال أوسع عـلى الــنـفـط 
لـتــحــسـ الــعالقــات حـيـث تـرى الــصـ
إمكانـات في مجاالت الـزراعة والصـناعات

تجّددة. اخلدمية والبنية التحتية والطاقة ا

»dGƒàdG ≈∏Y ô¡°T ô°TÉ©d IójóL ∞FÉXh ópLƒj »∏jRGôÑdG OÉ°üàb’G
أوجـد االقـتصـاد الـبـرازيلي وظـائف جـديـدة للـشـهـر العـاشـر عـلى التـوالي في أكـتـوبر
اضي وهـو ما يؤكّـد النـمو الـقوي في سوق صـاعد يـجتـذب االستثـمارات بـينـما تواجه ا
ـتقدمـة مشـكالت. وقالت وزارة الـعمل إن اقتـصاد الـبرازيل أضاف مـعظم االقتـصادات ا
اضي بعـدما أوجـد ٢٤٧ ألف وظيفـة في سبتـمبر ٢٠٤ آالف وظيـفة جديـدة في أكتوبـر ا
ـتقـدة هي محرك ركـزي» فإن سـوق العـمالة ا سح أسـبوعي لـ «الـبنك ا اضي. ووفقـاً  ا
توقع أن يـنمـو بنسـبة ٧٫٦% هذا الـعام. وجـعل الرئيس رئيـسي للـنمو االقـتصادي مـن ا
نتهية واليته لوال دا سيلفا من زيادة الوظائف أولوية. وسجّل معدل البطالة البرازيلي ا
ـنتـظر أن تـصدر اضي. ومن ا في البـرازيل أدنى مـستـوى له على اإلطالق في سـبتـمبـر ا
ـقبل ويتوقـع بعض اخلبراء االقـتصادي ـاضي األسبوع ا بيانـات البطـالة لشهـر أكتوبر ا

أن يسجل معدل البطالة مستوىً قياسياً منخفضاً جديداً.

ájOÉ°üàb’G äÉ°SÉ«°ùdG ≥«°ùæJ ≈∏Y ≥ØàJ á≤HÉ°S á«à«aƒ°S äÉjQƒ¡ªL çÓK
وقّـعت روسـيـا وروسـيـا الــبـيـضـاء وكـازاخـســتـان أول من أمس اتـفـاقــيـة لـتـنـسـيق
سياساتـها االقتصادية وهي خـطوة رئيسيـة في مسعاها إلى إنـشاء منطقـة للتجارة احلرة
فـي عام ٢٠١٢. وصـرحت مـصـادر حكـومـيـة أن االتـفاقـيـة بـ أعضـاء االحتـاد اجلـمركي
تعـلقة بالديـون وأسعار الصـرف والتضخم. وقالت تشـمل نهجاً مشـتركاً في السـياسات ا
احلكومة الروسية إن رؤساء مجالس الوزراء في الدول الثالث وقعوا االتفاقية االقتصادية
في أثناء اجـتماع في ميـنسك  خالله كذلك تـوقيع وثائق بـشأن الهجـرة واحلصول على
. واالتفاقـات التي وقعت أول من أمس ب اخلدمات االحتـكارية للـموارد الطبـيعية أيـضاً
بضعة اتـفاقات يجـرى التفاوض عـليها لتـشكيل منـطقة اقتصـادية مشتـركة تشمل الدول
الثالث في عام ٢٠١٢. وتسـعى روسيا -صاحبة أكبر اقتصاد في الدول الثالث- بشكل
حثـيث إلى إقـامـة االحتاد اجلـمـركي بعـد أن نـفد صـبـرهـا في مسـعـاها إلى االنـضـمام إلى

ية». «منظمة التجارة العا

?zèæjƒH{h z¢UÉHôjBG{ ™e …qóëàdG »a z919 »°S{ RƒØJ πg
ها ـنافـسة في قـطاع صنـاعة طـائرات الـركاب التـجاريـة مع تقـد دخلت الـص عالم ا
طـائـرة «سي ٩١٩» التي يـتـوقع مـراقـبون أن تـشـكل مـنـافسـة حـقـيـقيـة لـعـمالقي إنـتاج
الـطـائـرات «بـويـنج» األمـريـكـيــة و«آيـربـاص» األوروبـيـة. وطـائـرة «سي ٩١٩» الـتي
مرّ واحد ـملوكة لـلدولة تتمـيز  صنعتـها شركة الـطائرات التجـارية الصيـنية «كوماك» ا
وصـفّي مـقـاعـد وصـمـمت لـتـنـافس «آيـربـاص آي ٣٢٠» و«بـويـنج ٧٣٧» وقـد أزيح
الستـار عنهـا رسميـاً في «معرض تـشوهاي» جنـوب الص يـوم ١٦ نوفمـبر اجلاري. وقد
بـدأت أوامر الـشراء تـصل بالـفعـل إلى شركـة «كومـاك» مع ١٠٠ طلب من أربع شـركات
طـيـران صـيـنـيــة مـحـلـيـة بـاإلضـافــة إلى شـركـة «جـنـرال إلـكــتـريك» خلـدمـات الـطـيـران
ـياً عـلى مدى األمريـكيـة وتتـوقّع الـشركـة بيع أكـثر من ٢٠٠٠ طـائـرة «سي ٩١٩» عا

قبلة. السنوات العشرين ا
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اإلثن ١ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦٢)

يعـتقـد خبـراء ومـحلـلون أن إحـدى أولويـات زيارة الـرئيس
ـلـيـارات الـدوالرات أوبـامـا لـلـهـنـد هي االتـفـاق عـلى عـقـود 
زوّد بأسلحـة معظمها روسية وترجع لتحديـث اجليش الهندي ا

إلى حقبة احلرب الباردة ح كانت هناك شراكة ب البلدين.
وتشـمل طـلبـات الـشراء صـفـقة قـيـمتـهـا ١١ ملـيار دوالر
لـشــراء ١٢٦ طـائــرة قــد تـعــود بـالــفــائـدة عــلى الــشـركــتـ
األمريكيت «بـوينج» و«لوكهيد مارتـن». كما تتنافس على
الـصـفــقـة شــركـات «داســو» الـفـرنــسـيــة و«مـيج» الــروسـيـة

و«ساب» السويدية و«يوروفايتر تايفون».
ولـكن واشـنـطن تـواجه سـلـسـلـة من الـعـقـبـات من بـيـنـها
مــخــاوف هــنــديــة من أن تــتــورّط بـــشــكل أوسع مع اجلــيش
األمريـكي نتيـجة توقيع الـهند اتـفاقيات دفـاع ضرورية إلبرام

صفقات أسلحة أمريكية.
ـوهان سـيـنج إلى الـتـعاون مع وسعـى رئيس الـوزراء مـا
ـاضــيـة الـتي أمـضـاهـا في واشـنـطـن خالل الـسـنـوات الـست ا
ـؤتـمـر) وحـلفـاءهم في السـلـطـة إال أن كـثـيـرين في حـزبه (ا
ان يـتردّدون في تـأييـد االتفـاقيـات التي تـنتـظر الـتوقيع الـبر

منذ ما يزيد على ثالثة أعوام.
وقال سيدهارت فاراداراجان مـحرر الشؤون االستراتيجية
في صحـيفة «هنـدو نيـوزبيـبر»«هنـدو نيـوزبيـبر» في دلهي «تـزن الهـند األمور
لـترى إذا مـا كـانت جمـيع هـذه االتفـاقيـات تـهدف إلى إتـاحة

نطقة». مجال أوسع للمناورة للقوات األمريكية في ا
) لـهـذه وأضـاف «ثـمـة عـدم تـطــابق لـتـوقـعـات (الـطـرفـ
العـالقة. تـريـد الـهـند الـنـظـر إلى مـبـيعـات األسـلـحـة كـعالقة
ـتـحـدة إلى خـصـوصـية في جتـاريـة بـيـنـمـا تسـعى الـواليـات ا
الــشـراكــة» مـشـيــراً إلى رغـبــة أمـريــكـيـة في جــعل اجلـيش
نطقة. األمريكي عنصراً نشطاً في التوسع االستراتيجي في ا
ـؤسسة «كيه بي إم جي» أن الـشكوك بشأن  وذكر تقرير 

االتفاقيات «عقبات» أمام احلفاظ على زخم العالقة.
 وال يتـمثل الـتحـدي الذي يـواجه أوبامـا في الفـوز بعـقود
بل في حتس الـعالقات لتصبح شـراكة عسكريـة طويلة األمد

في مـنــطـقـة تـخـوض فـيــهـا واشـنـطن حـربــاً وتـبـحث عن سـبل
. وتبـرز االتفاقيات الـدفاعية التي الحتواء صـعود جنم الص
تريـد واشنطن أن تـوقّعهـا الهند بـعض هذه التـحديات. إحدى
هـذه االتفاقيات اتـفاق الدعم اللـوجيستي الذي يـسمح للجيش
األمـريـكي بـاسـتـخـدام مـنـشـآت هنـديـة لـعـمـلـيـات مـثل إعادة
الـتزوّد بـالوقـود. ويخـشى الـهنود أن تُـستـخدم بـلدهـم كمـنصة

نطقة. لشن عمليات عسكرية في ا
 وينـبغي تـوقيع اتفـاق آخـرين أيضـاً كما تـقضي الـقوان
األمـريـكـيـة احملـلـيـة بـشـأن نـقل تـكـنـولـوجـيـا دفـاع أمـريـكـية
حــسـاســة. وتـخـشـى الـهــنـد أن يـفــرض عـلـى جـيـشــهـا اطّالع

تحدة على معلومات سرية. الواليات ا
 وقال مسؤول في وزارة الدفاع لـ «رويترز»«رويترز»: «تتطلب هذه

االتفاقيات مشاورات أوسع. سيكون لها تبعات متباينة».
تحدة والهند تنتمي إلى  وبعد أن كانت كل من الواليات ا
جبهة مختلفة إبان احلرب الباردة بدأت العالقات بينهما تشهد
حتسـناً قبل عـقد تقريـباً وجاء الـتحوّل الـنموذجي بـاتفاق نووي
مــدني في عــام ٢٠٠٨ ســعى مـن خالله الــرئــيس األمــريــكي
آنـذاك جورج بـوش إلى إنـهاء عـزلـة الهـنـد النـوويـة. ويظـهر
ـوافقـة الـهنـد على تـنامي فـي العالقـات الدفـاعـية  الـتـوافق ا
شراء مـعدات عـسكـرية أمـريكـية بـقيـمة نـحو عـشرة مـليارات
دوالر في صــفـــقــات أبــرمت بــ احلــكــومــتــ في الــعــامــ

األخيرين.
تحـدة مناورات عسكريـة مع الهند أكثر وأجرت الواليات ا
من أي دولة أخـرى. وارتفع حـجم التـجارة بـ اجلانـب إلى ما
يقـرب من ٥٠ مليار دوالر من خمـسة مليارات دوالر فقط في
عـام ١٩٩٠. كمـا كـان رئـيس وزراء الـهـنـد أول ضيـف رسمي

اضي. تستقبله إدارة أوباما في العام ا
 وتـريـد الـهـنـد تـأكـيــدات من واشـنـطن أن تـتـعـامل مـعـهـا
صـالح الـهـنـدية كـشـريك جتـاري بشـكل جـديّ وأال تـضـحّي بـا
ــتـهـا بـاكــسـتـان في حــربـهـا ضـد فـيــمـا تـســعى إلى دعم غـر

. إسالمي متشدّدين وفي إطار صفقات مع الص

ÉeÉHhCG IQÉjR ∫ÓN á«YÉaódG äÉbÓ©dG Ú°ù– ≈dEG ¿É«©°ùJ ÉµjôeCGh óæ¡dG

حـ يصل الرئيس األمريكي باراك أوبامـا إلى الهند سيواجه حتديـاحـ يصل الرئيس األمريكي باراك أوبامـا إلى الهند سيواجه حتديـاً رئيسيا رئيسياً هو تعـزيز العالقات الدفاعية مع هو تعـزيز العالقات الدفاعية مع
صالح األمريكية. صالح األمريكية. برغم وجود شكوك سياسية بشأن االنسياق وراء ا نيودلهي. وتشهد العالقات حتسنيودلهي. وتشهد العالقات حتسّناناً برغم وجود شكوك سياسية بشأن االنسياق وراء ا

Zandi
Underline
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اإلثن ٨ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦٧)

á«æ«°üdG áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG ôjó°üJ ∫ƒM á«fÉHÉj ájDhQ

ـعـادن الـنـادرة هي مـوارد ثـمـيـنـة ال غـنى عـنـهـا في صـنـاعة ا
نتجات عـالية التقنية. وفي يوليو من هذا العام كشفت احلكومة ا
عادن النادرة هذا الصينية النقاب عن خـطة خلفض صادراتها من ا
اضي. وفي يـوم الثالثاء العام بـنسـبة ٤٠% عن مـستـوى العـام ا
ـزيد من اخلـفض في صـادراتها من اضي أعـلنت أنـها سـتجري ا ا
قـبل األمر الـذي يزيد الـقلق من آثار ذلك عـادن النادرة الـعام ا ا
كنها أن تستغني في الصناعات عالية التقنية اليابانية التي ال 
ـعــادن الـنــادرة. ويـقــول هـيــكـارو هــيـرانــومـا الــبـاحث في عن ا
«مـؤسسة طـوكيو لـلبحـوث ودراسات السـوق» عن الوضع احلالي
ـعادن النـادرة على مـستوى الـعالم إن الـص تنـتج نحو إلنتاج ا
ي. وهي تــعـتــزم إعالن حـصص ٩٠% من مـجــمل اإلنـتــاج الـعــا
قبل في نهاية هذا العام. وتهدف الص إلى رفع التصدير لـلعام ا
ـعـادن الـنـادرة من خالل إخـطــار الـعـالم بـأنـهـا سـتـخـفض قـيـمـة ا
ا أنـهـا أعـلنت خـطـة اخلـفض في مـرحلـة بـاكرة في إمداداتـهـا. و
عادن اضي فإن ردّ فـعل السوق تمثل في زيـادة أسعار ا يـوليو ا
النـادرة. هناك سبب آخر وهو أن الـص منتجة ومسـتهلكة كبيرة
لـلــمــعـادن الــنــادرة في آن واحــد. فـفي عــام ١٩٩٩ بــلغ مــجـمل
ـعادن الـنادرة نـحو سـبعـة آالف طن ولكنه استهـالك الص من ا
وصل إلى ٧٠ ألفاً في عام ٢٠٠٨. لذا يعـتقد أن الص اختارت
ـعـادن الـنـادرة الـثمـيـنـة إلشـباع أن تـعطي األولـويـة لـتـخـصيص ا
الـطـلب احملـلي بـدالً من الـتـصديـر. وعن الـكـيـفـيـة التـي يجب أن
ـواجه هذا الوضع ا فيه الـيابان  يتـصرف بهـا اجملتمع الـدولي 
يقول هـيكارو إنـه ليس وضعـاً جيداً أن حتـتكر دولـة واحدة إنتاج
ـوضوع لـلنـقاش عـادن النـادرة وهو مـا سـيمـهّد الـطريق لـطرح ا ا

ية».  مستقبالً ضمن أطر دولية مثل «منظمة التجارة العا

á«ÑæLC’G äÉcô°ûdG Üò÷ zøjô°û©dG áªb{ ≈∏Y øgGôJ ∫ƒÄ«°S

بــالـنــسـبـة إلى جــيل عـاش في
مـديـنــة اسـتـضـافت دورة لأللـعـاب
ـبيـة ونـهـائيـات كـأس الـعالم األو
ـتوقع ـا من غـيـر ا لـكـرة القـدم ر
أن يــــــســـــبب اجــــــتـــــمـــــاع دولي
للسـياسي وزعمـاء األعمال ضجة
كبيرة. لكن احلال هكذا في سيئول
بسبب «قـمة مجمـوعة العشرين»

قبل التي تـعقـد هذا األسبـوع حيث تـنظـر سيـئول إلى االجـتمـاع ا
الـذي يـضم زعـمـاء أكـبـر ٢٠ اقـتـصادًا فـي الـعـالم بـصـفتـه فـرصة
ديـنة في ثوب جديد برغم أن اإلثـارة ليست مثلما مـثالية إلظهار ا
كانت عـليه احلال عندمـا استضافت أكـبر حدث ريـاضي في العالم
ـاضـيـة كـانت في عـامي ١٩٨٨ و٢٠٠٢. وفـي األشـهـر الـقـلـيــلـة ا
سـيئول تضع الـلمسات األخيـرة على عملـية جتميل تكـّلفت مليارات
عـّدة من الدوالرات فـقـد أعـيـد رصف الـشـوارع ووضـعت أحواض
باني الزهور على طول الطرق. كما تغطي الفتات عمالقة عشرات ا
ديـنة. ووصفت عـمليـة تغيـير وجه سيـئول بأنـها «معـجزة على في ا
ر عبر العاصمـة. وبدأت العملية في الهـان» نسبة إلى النهر الـذي 
الـسـتيـنـيات والـسـبعـيـنـيات في أثـنـاء فتـرة من الـنـمو االقـتـصادي
والصناعـي السريع. ويعكف أوه سي-هون السياسي الهاد الذي
عـجزة أعيـد انـتخـابه رئيـسـًا لبـلـدية سـيئـول مـؤخرًا عـلى إجنـاز «ا
ـديـنــة الـتي يـبــلغ عـمـرهــا ٦٠٠ عـام مـركـزًا الـثــانـيـة» بــجـعل ا
اقـتصاديًا ومـقـصداً ســيـاحياً رئيـسياً فـي شمــال شرق آسـيا. وقال
لـ «رويترز»«رويترز» في مقابلة «ندخل في القرن احلادي والعشرين مرحلة ال

دن أيضاً. ا ب ا تشهد تنافسًا ب الدول فحسب وإ

∫ƒÄ«°S 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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اإلثن ٢٢ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٧٣)

≈dEG π°üj ƒ‰ ≥«≤– πeCÉj óæ¡dG AGQRh ¢ù«FQ
πÑ≤ŸG ΩÉ©dG øe AGóàHG %10

ــوهــان ســيــنج رئــيس وزراء قــال مــا
الهند أول من أمس (الـسبت) إنه يتوقع
و عودة ثالث أكـبر اقتصـاد في آسيا إلى 
دائم يـتــراوح بــ ٩% و١٠% ابــتـداء من
. ـالـيـة ٢٠١١-٢٠١٢ فـصـاعـداً الـسـنـة ا
وقـال سينج في كلمـة في العاصمـة الهندية
أيضـاً إنه يـتعـيّن عـلى الهـنـد االستـثـمار
في الــبـنــيـة األســاســيـة إذا كــانت تــتـوقع
ـو يــبـلغ ١٠% من إجـمـالي الـوصـول إلى 

الناجت احمللي.

ójó°ûJ »¨Ñæj :«ركزي الصيني ركزي الصيني»:مستشار لـ «ا مستشار لـ «ا
ájó≤ædG á°SÉ«°ùdG

قال شـيا ب مـستشـار «جلنة الـسياسة
ــركـزي» إنه الــنـقـديــة» بـ «بـنـك الـصـ ا
ينبغي للص تشديد الـسياسة النقدية للحّد
ــزيـد من من الـســيـولــة عـلـى أن تـتــخـذ ا
ـقـبل. وصـّرح في حـديث اإلجـراءات الـعـام ا
ـوقع شـهيـر لألخـبـار االقـتصـاديـة نـشر في
ســاعــة مــتــأخــرة مـن مــســاء أول من أمس
(السـبت): «يـنبـغي أن جنـد وسائل لـسحب
الـسـيـولـة واتبـاع سـيـاسـيـة نـقـديـة مـتـقـشـفة
وحـصيـفة مـناسـبة». وأضـاف شيـا أن حقـيقة
وجــود ســيــولــة كــبــيــرة هي أحــد األســبــاب
الرئيسية لالرتفاع األخـير في نسبة التضخم.
وصعـدت نـسـبـة التـضـخم في الـصـ ألعلى
مــسـتــوى في ٢٥ شــهـرًا عــنـد ٤٫٤% في
ـلك شيـا سـلطـة اتـخاذ الـقرار أكـتوبـر. وال 
ــركـزي» بــوصـفه مــسـتــشـارًا لـ «الــبـنك ا

ولـكـنه يدلي بـرأيه في عـملـيـة صنع الـقرار.
ـاضي أعلن «بـنك الـشعب» ويـوم اجلمـعـة ا
الـصـيـني أنه سـيــرفع االحـتـيـاطي اإللـزامي
بـواقع ٥٠ نـقـطـة أسـاس وهو خـامس إعالن
من نــوعه الـعـام اجلــاري لـسـحب الــسـيـولـة

الزائدة في النشاط االقتصادي.

á«dÉe QGô°SCG øe IOÉØà°SG ºFGôL »a kÉªî°V kÉ≤«≤– …ôŒ IóëàŸG äÉj’ƒdG 
ة اسـتغالل تـضع الـسلـطات األمـريـكيـة اللـمـسات األخـيرة عـلى حتـقيق ضـخم في جـر
كن أن ـكن أن تكون األكبر في تـاريخ البالد لتبـدأ إثره مالحقات قـضائية  أسـرار مالية 
الي األمريكي الذي بـالكاد بدأ يتـعافى من األزمة وفقـاً لصحيفة «وول تزعزع الـوضع ا
ستـريت جورنـال». وبعد االنـتهـاء من التحـقيق الـذي بدأ مـنذ ثالث سنـوات بات بـإمكان
الـقضـاء األمـريكي و«مـكتب الـتـحقـيقـات الفـيـدرالي» (إف بي آي) و«مكـتب البـورصة
الحـقات القضائـية قبل نهـاية العام كمـا أكّدت الصحـيفة السبت ـباشرة با األمـريكية» ا
ـكن أن يكـون أكبـر حتقـيق في جرائم لف. وفي مـا  اضي نـقالً عن مـصادر قـريبـة من ا ا
ـتــحـدة. يـشـمل الـتـحــقـيق الـعـشـرات من اسـتـغالل أسـرار مـالـيــة في تـاريخ الـواليـات ا
صرفي االستثماري والعامل في «صناديق التحوط» اليـ واحمللل وا ستشارين ا ا
ـكن أن يــكـونـوا الــسـبب في جــني عـشــرات ماليـ الـدوالرات من األربــاح غـيـر الــذين 
شـروعة من خالل كشف أو استغالل معلـومات سرية يفترض أال يـعلمها أحد غيرهم عن ا
شركـات مسجلـة في البورصة. ويـسعى احملققـون خاصة إلى معـرفة إذا ما كان مـصرفيون
في «جولدمان ساكس» الـذي يُعدّ من أكبر بـنوك االستثمـار في «وول ستريت» كشفوا
ـستثمرين حققوا منها أرباحاً عن معلومات سرية تـتعلق بعمليات دمج في قطاع الصحة 
كبـيـرة. ولم يعـلق مـكتب وزارة الـعـدل في نـيويـورك و«مـكتب الـتـحقـيـقات الـفـيدرالي»
كن أن يفضح علـومات. وقالت الصـحيفـة إن التحقـيق  و«جولـدمان ساكس» علـى هذه ا
ـا في ذلك أساليب جديـدة لتسريب الية األمـريكية  «ثقافـة إفشاء أسرار في األسـواق ا
علومـات السرية إلى متعـامل في البورصة عبـر خبراء مرتبط بـقطاعات أو مؤسسات ا
اري جـلـوبال ـارسـات «بـر سـتـهـدفة يـبـحث احملـققـون في  ؤسـسـات ا خـاصـة». ومن بـ ا
ستـثمرين الراغـب في احلصول ريـسرتش» وهو مـكتب في كاليـفورنيا يـعمل على إيـصال ا
. على مـعلومـات عن قطاعي الـتكنـولوجيـا والصحـة إلى خبراء يـعملـون في هذين القـطاع
وتأتي هذه الـقضية بعـد عام من قضية صنـدوق التحّوط «جالـيون» الذي اتهم مؤسسه راج
راجاراتـنام باسـتغالل معـلومات سـرية جلني ٢٠ مـليون دوالر من األربـاح في البورصة. ومن
قرر أن يحـاكم راجاراتنام قريـبًا مع موظفـة سابقة تدعى دانـيال شيسي تؤكـد براءتها. وقد ا
حكم بـالفعل على مـارك كرالند وهو مـؤسس صندوق استـثمارات عالـية اخملاطر كـان تابعًا
في وقت سابق لـ «بنك بيـر ستيرنز» ثم لــ «جي بي مورجان تـشيز» بالسجن ٢٧ شهرًا في
تهم فيهـا أيضًا موظـفون كبار في «أنتـيل واي بي إم» و«ماكينسي». إطـار هذه القضيـة ا
كما يخضع مديـر سابق في «جولدمان ساكـس» يدعى راجات كوبتا للـتحقيق. وفي مثال
آخر على هـذا النـوع من األعمـال أوقف طبـيب فرنسي يـدعى إيف بن حمـو مطـلع نوفـمبر
تحـدة التهامه بقبول تعييـنه مستشاراً من قِبل صندوق حتوط لكي اضي في الواليات ا ا
يكـشف لألخير معلـومات سرية حول جتـارب إكلينـيكية كان يـشرف عليهـا حلساب مصنع
الحـقات القضـائية فإن التكـنولوجيـا الصحيـة «هيومان جـينوم سـاينس». وإذا أطلقت ا
ذلك قد يشكّل ضربة قاسية جديدة لالقتصاد األمريكي الذي ما كاد يتعافى من األزمات
الـية لعامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩. وفي حـال وجه االتهام لـ «جولدمان سـاكس» فإن سمعته ا
ستـزداد سوءاً بعد اتهامه هذا العام بـالفعل بخداع مستثـمرين بالتواطؤ مع صندوق حتوط

بهدف حتقيق أرباح من سوق القروض العقارية عالية اخملاطر.

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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األربعاء ٣ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦٤)

ثمة تقارير صحفية أمريكية تتحدث عن انتهاك الشركات
فـروضة ضد إيران ببـيعها أجهزة الصينـية العقوبـات الدولية ا
تتعلق بالـبرنامج النووي اإليـراني األمر الذي أصاب اجملتمع
الدولي بالـصدمة. هذه األجهزة شمـلت األلياف الكربونية ذات
اجلودة الـعاليـة التي يـستخـدمهـا اإليرانيـون منـذ أربع سنوات
ــركــزي وإنــتـاج لــرفع مــســتـوى أداء أســطــوانــات الــطـرد ا
الصواريخ ويـستحيل على احلكومة الصينية أن تزعم أنها ال
علم لها بطبيـعة أو نوعية تعـامالت شركاتها مع إيران. وذكر
احملـلل الـسيـاسي مائـيـر جاويـد أنـفار في مـقال نـشـرته مجـلة
دبـلـومات» أن الـصـ تـلك الـقـوة الـعـظـمى الـصـاعدة «ذا دبـلـومات»«ذا 
تـعـمل مـنـذ فتـرة طـويـلة عـلى تـكـريس نـفوذهـا االقـتـصادي

والعسكـري أحياناً حول العالم بدلـيل سياسة «عقد اللؤلؤ»
وانئ البحرية في البحرية التي تتـبعها وتطويرهـا عدداً من ا
دول آسـيـويـة مـثل بـاكـسـتـان وبـنـجالديش في إطـار تـكـريس

تزايدة. مصاحلها االقتصادية والدبلوماسية والبحرية ا
»æ«°U-»µjôeCG ôJƒJ

أضـاف أنفـار أن مضيّ الـص في مـخطـطاتـها كي تـصبح
تحدة. ية يضعـها دائماً في وضع التحـدي للواليات ا قوة عا
الـردّ األمريكي على هـذا الوضع يتفـاوت تبعاً لـكل حالة على
حـدة. إيـران إحدى هـذه احلـاالت حـيث أنـفقت واشـنـطن وقـتاً
وجهداً كبيرين من أجل تشـكيل حتالف دولي قوي ضد النظام
تحدة وبالطبع فإن آخر ما تريده اإليراني داخل أروقة األ ا
هو أن تـرى هذا الـتحـالف يتـعرض لالنـهيـار. وتأتي الـعوامل
الـداخلـيـة لـتـضـاعف من دقـة وضع اإلدارة األمـريـكـيـة حيث
يبـدي مـعظم األمـريكـي قـلقـهم خـشيـة امتالك إيـران أسلـحة
نووية. وهـذا يعني أن أي تهاون من جانب احلكومة األمريكية
ـكن أن يكلّف الرئيس باراك في منع إيـران من حتقيق هدفها 

قراطي» كثيراً. أوباما و«احلزب الد
 »æ«°U-»°ShQ ôJƒJ

أوضح الـكاتب أن التعـامالت التجاريـة الصينـية احملظورة

مع إيـران تنـعكس سـلبـاً أيضـاً على عالقـة بكـ بروسـيا التي
تـعارض امـتالك إيـران أسلـحـة نوويـة حـتى ال تشـكل طـهران
حتـديــاً لـهــا عــلى حـدودهــا اجلــنـوبــيـة. مــوســكـو عــبـرت عن
مـعارضتـها تلك في شـكل رفض مفاجئ لـبيع صواريخ «إس-
٣٠٠» لـلــجـمــهـوريــة اإلسالمـيــة ومـنع الــعـلــمـاء الــنـوويـ
اإليـراني من دخول أراضـيها. ومن الطـبيعي أن تشـعر روسيا
تـهـا الـصـيـنـيـة وهي بـالـغـضب واإلحـبـاط مـعـاً وهـي تـرى غـر
تــواصل تـزويـد إيــران أجـهــزة حـيـويــة مـتــعـلـقــة بـ «الـنـووي»

اإليراني.
á«æ«°üdG á°SÉ«°ùdG QGô°VCG

أضاف أنـفار أن هـناك عـوامل أخرى ال بـدّ من وضعـها في
ـدى الـطـويل عـلى الـشرق االعـتبـار. فـالـصـ تـعـتـمـد عـلى ا
ـنطقة إلى األوسط كمصـدر مهم من مصـادر الطاقـة وحتتاج ا
االسـتـقــرار لـلـحـفـاظ عــلى اسـتـقـرار أســعـار إمـدادات الـنـفط
والغاز. وامـتالك إيران السالح النووي الذي سيمنح سياستها
اخلـارجـيـة صـوتــاً أعـلى من دون شك من شـأنه أن يـؤدّي إلى
ارتفـاع أسـعار مـواد الطـاقـة ما يـعني حتـمـيل أعبـاء إضافـية
عـلى االقتصاد الـصيني نفسه. هـذا الوضع سيؤثـر سلباً ليس
ا في طموحاتها صالح االقتصادية الـصينية فحـسب وإ في ا
الـعسكـرية أيضـاً. فبكـ لديهـا خطط طمـوح لزيادة أسـطولها
الـبحـري وحتـديث سالحـهـا اجلـوي وهي خـطط تعـتـمـد بـشدة
على بقـاء اقتصـادها معـافًى وفي حالة جـيدة وارتفـاع أسعار
ـضيّ في خـطط مـواد الـطـاقـة سـيجـعل مـن الـصعـب عـليـهـا ا
حتديث أذرعتها العـسكرية وتطويـرها. ويرى الكاتب أنه برغم
أن الـصــ أكّـدت في أكــثـر من مــنـاســبـة الــتـزامــهـا تـطــبـيق
الـعقـوبات الـدولـية ضـد إيران فـإن هـذه التـأكـيدات لم تُـترجم
ـطلب لـيس من أجل اجملـتمع الـدولي وحده إلى أفعـال. هذا ا

ـدى الـطـويل. ـصـالح الـصـيـنـيـة نـفـسـهـا عـلى ا بل من أجل ا
ال ويـتعـ على بـكـ أال تسـتسـلم إلغراءات احلـصول عـلى ا

بطريقة سريعة وسهلة عن طريق انتهاك العقوبات الدولية.

¿GôjEG ó°V á«dhódG äÉHƒ≤©dG ΩGõàdÉH Ú°üdG ¿ƒÑdÉ£j ¿ƒ∏∏ÙG :حتى ال تتضرحتى ال تتضرّر مصاحلها: ر مصاحلها

يرى محللون أن الـص تكتفي بإعالن الـتزامها تطبيق الـعقوبات الدولية ضد إيـران من دون تطبيق هذا االلتزاميرى محللون أن الـص تكتفي بإعالن الـتزامها تطبيق الـعقوبات الدولية ضد إيـران من دون تطبيق هذا االلتزام
على األرض. فالـشركات الصـينية مـا زالت تزوعلى األرض. فالـشركات الصـينية مـا زالت تزوّد إيران بـاألجهزة اخلاصـة بالبرنـامج النووي والصـواريخ. واالستمرارد إيران بـاألجهزة اخلاصـة بالبرنـامج النووي والصـواريخ. واالستمرار

في هذه السياسة يعني امتالك إيران أسلحة نووية أي مزيدافي هذه السياسة يعني امتالك إيران أسلحة نووية أي مزيداً من عدم االستقرار في الشرق األوسط. من عدم االستقرار في الشرق األوسط.
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اإلثن ١ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦٢)

¢ùjQÉH …ƒfÉg
Ú°üdG ™e ±Óî`dG »a z¿É«°SBG{ ∫hód »µjôeCG ºYO

خطفـت وزيرة اخلارجيـة األمريكية
هـيالري كـلـيـنتـون األضـواء أول من
أمس خالل قــمـة دول شـرق آسـيـا في
هـــانـــوي حــــيث أكـــدت مـــجـــدّداً أن
تعـلقة باجلزر يجب أن حتل النزاعات ا
وفـقاً للقـانون الدولي في مـوقف يثير
استيـاء بك لكنه يـبعث ارتياحاً لدى

بقـية دول القارة. ووزيرة اخلـارجية األمريـكية التي حـضرت القمة
كضيـفة شـرف وكذلك نـظيـرها الـروسي سيـرجي الفروف وقفت
مرة جـديدة إلى جـانب رابطـة دول جنـوب شرق آسـيا (آسـيان) في
ـسـائل الـسـيـادة. وقـالت مـجـال تــأيـيـدهـا حالً مـتـعـدد األطــراف 
الحـة والـتـجارة ـتحـدة مـصـلـحـة وطنـيـة في حـريـة ا «لـلـواليـات ا
الـبـحـرية احلـرة». وأضـافت «ح تـظـهـر خالفات حـول جـزر نحن
عتاد». ملتزمون حـلها بشكل سلمي على أساس القانون الدولي ا
والــتـقت الـدول الـعــشـر األعـضـاء في (آسـيــان) شـركـاءهـا الـست
ـعـتـادين (الصـ والـيابـان والـهـند وكـوريـا اجلنـوبـيـة وأستـرالـيا ا
ونـيــوزيالنـدا) فـيـمــا هـيـمـنت الـطــمـوحـات الـصـيــنـيـة عـلى كل
النقاشات. وهناك أعضاء عـديدون في هذا التكتل اإلقليمي على
خالف مع الـصـ حول جـزر في بحـر الـص اجلـنوبي. وفي اخلالف
الـصيني-الـيابـاني تدخلت كـلينـتون في الـنقاش. وبـعدما حـذّرتها
بكـ التي طلبت مـنها «تـوخّي احلذر» ح تتـطرّق إلى مشكالت
ـسـتـقبل عـقـد لـقـاء ثالثي ب الـسـيـادة اقتـرحت كـلـيـنتـون في ا
سـاعدة الـقوتـ علـى العودة ـتحـدة واليـابان والصـ  الـواليات ا

إلى عالقات طبيعية.

ÜÉgQE’G áëaÉµe »a ájOƒ©°ùdG äÉeƒ∏©ª∏d »°SÉ°SCG QhO :محللون:محللون

ـعـلومـات الـتي جتـمـعـها الـسـعـوديـة حول  يـرى محـلـلـون أن ا
تنظيم «الـقاعدة في اليمن» باتت تلعب دوراً أساسياً بالنسبة إلى
احلـكـومـات الـغربـيـة الـتي تـبـلغـهـا الـريـاض بـانتـظـام أي مـخـاطر
مـحتـملـة وفي هـذا أعرب الـبيت األبـيض عن «امتـنانه لـلمـملـكة
العربية السعودية للمساعدة التي قدّمتها ما سمح باحلصول على
معـلومـات تـتعـلّق بتـهديـد داهم مـصدره الـيمن». وقـبل أسبـوع
شكر وزيـر الداخـلية الـفرنـسي بريس أورتوفـو الريـاض إلبالغها
بـاريس بخطـر وقوع اعتـداء يخطـط له تنظـيم «القاعـدة في جزيرة
الـعـرب» في أوروبـا خـاصـة في فـرنـسـا. ونقـلت «وكـالـة األنـباء«وكـالـة األنـباء
ـتحـدث باسم وزارة الـداخلـية الـسعـودية الـلواء الفـرنسـية»الفـرنسـية» عن ا
منـصـور التـركي قـوله إن الـوزارة ال تـعلّق عـلى عـمـليـات أجـهزة
علومات مع قابل على أهمـية تبادل ا االستخبـارات مشدداً في ا
دول أخـرى مـن أجل الـتـغــلب عـلى «الــقـاعــدة». وأوضح اخلـبـراء
والـدبـلـوماسـيـون الـذين الـتـقـتهم «فـرانس برسفـرانس برس» أن الـتعـاون ب
أجهـزة االسـتخـبـارات األمريـكـية واألوروبـيـة واألجهـزة الـسعـودية
. وقــال أحـــدهم إن أجــهــزة ــاضــيـــتــ تــعــزّز خـالل الــســنــتـــ ا

االستخبارات الـسعودية بات لديها موظفون محترفون غالباً ما 
إعــدادهم في الـغــرب يـتــكـلّــمـون اإلجنــلـيــزيـة وال يــتـردّدون في
» في حـال كان هـناك االتصـال حتى «في الـساعـة الثـالثـة صبـاحاً
ـثّل تغييراً كبيراً في خطر آنيّ. وقالت «الـفرنسية» إن هذا األمر 
موقف الريـاض السـابق إذ كانت تـرفض تقـاسم معـلومـاتها خالل
اضي وحـتى بعد اعـتداءات ١١ سبـتمبر الـتسعيـنيات من الـقرن ا
٢٠٠١. وقال خبيـر غربي مقره في الريـاض إن السعودي «كانوا

نزلة مشكلة غربية». يعتبرون اإلرهاب 

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

الــرعـاة

Zandi
Underline
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األحــد ٢٨ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٧٧)

Ú°üdG »a …ôéë`dG RÉ¨dG êÉàfE’ ´hô°ûe
أعلنت مجموعـة «وير» وشركة «شنجلي
أويل فـيلـد هـاي النـد بتـرولـيـوم إكويـبـمنت»
سـؤولـيـة احملـدودة تـشـكـيل مـشروع ذات ا
مـشـتـرك لـتـأمـ مـضـّخـات الـضـغـط عـالـية
عـدات للتحكم في تدّفق اجلودة وغيرها من ا
الـغـاز لـتـطــويـر صـنـاعـة الــغـاز احلـجـري في
ـتوقع أن يـبـدأ العـمل في هذا . ومن ا الصـ
شـتـرك في الـنـصف األول من عام ـشـروع ا ا
ـــوافـــقــات ٢٠١١ بـــعـــد احلـــصـــول عـــلى ا
الـتـنـظيـمـّيـة اخلـاصـة به. وتمـتـلك مـجـمـوعة
ـشــروع فـيـمـا «ويـر» نــحـو ٦٠% من هـذا ا
ـتـمثـلة في ٤٠% تـمـتلك الـنسـبـة البـاقـية وا
ـشـروع من شــركـة «هـاي النـد» وسـيــتـخـذ ا
مـنـطقـة دوجن يـنج في مـقاطـعـة شـاندوجن في
الص مـقرًا له. وتتوقع «وير» اسـتثمار نحو
٦٫٢ مـلـيـون دوالر أمـريـكي (٣٫٩ مـلـيـون
ـشــتــرك خالل ســنـتي ــشــروع ا يــورو) في ا
. وتـســعى الـصــ الـتي ــشـروع األولـيــ ا
تـعـتـمـد بـشـكل كــبـيـر عـلى الـوقـود والـغـاز
ــشـــروع إلى ــســـتـــورد من خـالل هـــذا ا ا
االستـفـادة من احـتيـاطـها مـن الغـاز احلـجري
ومحاكـاة النجاح احملـّقق في إنتاج الـغاز غير
الـتقـليـدي الذي سـجلـته أمـريكـا وقد قّدرت
«الوكـالة الـدوليـة للـطاقـة» احتـياطي الـص
من الـغـاز احلـجـري بـنـحـو ٢٦ تـريـلـيـون مـتر
مكـعب في نـهـاية عـام ٢٠٠٨ في حـ بلغ
االحـتيـاطي األمريـكي نـحو ٣٢٫٨ تـريلـيون
مـتـر مـكـعب. وقــد وضع «مـركـز األبـحـاث
االستـراتـيجـيـة للـطـاقة والـغاز» في «وزارة
وارد واألراضي» الصـينـية هدفـًا في بداية ا
عـام ٢٠١٠ لــلـكــشف عن تــريـلــيـون مــتـر
مكعب من احتياطي الـغاز احلجري وإقامة
عدل يـتراوح ب ١٥ و٣٠ قدرات إنتـاجيـة 
مـليـار مـتـر مكـعب وإنـتاج ٨%-١٢% من
الـغـاز الـطـبــيـعي من حـقـول الـغـاز احلـجـري

بحلول عام ٢٠٢٠.

á«æ«°U π≤f äGôFÉW …ôà°ûJ Ójhõæa
صرّح مسؤول عسكـري فنزويلي كبيـر بأن فنزويال تعتـزم شراء ما يصل إلى ١٢ طائرة
شتريات الدفاعية من الص نقل من طراز «واي-٨» من الص لـتضاف إلى قائمة من ا
في اآلونة األخـيرة. وقال اجلنرال خـورخي أوروبيزا إن احلكـومة تتفـاوض على شراء ما ب
دى يبلغ مـدى رحلتها ٧٫٥ سـاعة. وأضاف أن (طائرات ١٠ و١٢ طائرة نـقل متوسطـة ا
«واي-٨» تلك ستـضاف إلى عمليـاتنا بطائـرات «هيركيليـز سي-١٣٠» وسيتم توسيع
وصـولهـا عبـر أمريكـا اجلنـوبيـة وإلى آسيـا). واشتـرى الرئيس الـفنـزويلي هـوجو شـافيز
. وأدى لـيارات الـدوالرات من روسيـا والصـ لتـحديث الـعتـاد القد مـعدات عـسكـرية 
ـتحـدة على فـنزويال إلى جـعل كثـير من األسـطول حظـر عـلى األسلـحة تـفرضه الـواليات ا
اجلوي الـفنـزويلي في حـالة سـيئـة. وسلّـمت الصـ ١٨ طائـرة تدريب من طـراز «كيه-٨»

لفنزويال وباعت لها شبكة من أجهزة الرادار.

 hQƒ«dG á≤£æe ≈dEG qº°†æJ ób É«°ShQ : :بوت بوت
ـيـر بوتـ إنه يـثق بالـيـورو برغم أزمـة الـديون في قال رئـيس الـوزراء الروسي فالد
أوروبا وقال إن بالده قد تـنضمّ إلى منطـقة اليورو يـوماً ما. وانتـقد بوت هـيمنة الدوالر
شـكالت التي ـية. وقـال بوتـ إنه بـرغم ا األمـريكي بـاعـتبـاره العـملـة االحـتيـاطيـة العـا
ـثقـلـة بالـديون فـي منـطقـة الـيورو فـإن اليـورو أثـبت أنه «عمـلة تواجـههـا بـعض الدول ا
يـة مستـقرة». وقال في جتـمع لقادة األعـمال في برل «عـلينـا االبتعـاد عن االحتكار عا
ـي معـرضاً لـلمـخاطـر». وقال بـوت إنه الـساحق لـلـدوالر إن ذلك يجـعل االقتـصاد الـعا
على ثقة بأن اليـورو سيظلّ صامداً أمام التـحديات التي أوجدتها أزمـة الديون السيادية
ـركـزي األوروبي» والدول األعـضـاء في منـطـقة صـرف ا وأشـاد بـاجلـهود الـتي يـبذلـهـا «ا
اليورو للحفاظ عـلى هذه العملة. وبسؤاله عن إمكانية تـبنّي روسيا اليورو كعملة لها في
يوم من األيام لم يستـبعد بوت هذا االحتمال وقال «التقارب ب روسيا وأوروبا أمر ال
ـسـتـشـارة مـفـرّ مـنه». وحتــدّث بـوتـ في وقت الحق في مـؤتــمـر صـحـفي مـشــتـرك مع ا
ـانيـة آجنـيال ميـركل قائالً إن االحتـاد الـنقـدي يتـطلّب أوالً تـعـاوناً اقـتصـادياً أوثق األ
لكنه لـم يستـبعـد مجدداً أن تـتبـنّى روسيا الـيورو كـعملـة لهـا. ووصفت مـيركل ذلك بأنه

«رؤية للمستقبل» وأكّدت احلاجة إلى التعاون االقتصادي الوثيق كخطوة أوليّة.

á«fhôàµdE’G äÉªé¡dGh á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ¢ü≤f øe »fÉŸCG ôjò–
وارد الـطبـيعـية والـهجـمات اإللـكتـرونيـة من ب ـاني إن نـقص ا قـال وزير الـدفاع األ
ستقبل. وقـال وزير الدفاع كارل ثـيودور زو جوتنبرج الـتهديدات األمنـية احملتملـة في ا
لحّة تشمل كيفـية الدفاع عن الصناعات الوطنية ضد لقادة األعمال إن القضـايا األمنية ا
عـادن النادرة الالزمة للصناعات عالية وارد مثل ا الهجمات اإللكتـرونية وكيفية تأم ا
ـبنـيّ على الـتصـديـر. يذكـر أن الصـ هي أكبـر مـنتج لـتلك التـكنـولوجـيـا واالقتـصاد ا
ا فيها منجوليا عادن النادرة بيـد أن جوتنبرج دعا إلى عالقات موسّعة مع دول أخرى  ا
ـكن الـعثـور أيضـاً عـلى تـلك العـنـاصر الـنـادرة. وأضاف أن تـأم وكازاخـسـتان حـيث 

ستقبل».  عادن النادرة قد يكون «نقطة نزاع في ا احلصول على تلك ا

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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الثالثاء ٢ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦٣)

É°ùfôØd »æ«°üdG ¢ù«FôdG IQÉjR øe m∫ÉY ∫ÉeBG ∞≤°S

 تـوقّـعت فـو يـنـج نـائـبـة وزير
اخلارجية الصيني أن توقّع الص
وفـرنـسـا عدداً من وثـائق الـتـعاون
في مـــجـــالي الــطـــاقـــة الــنـــوويــة
الــسـلـمـيـة والـطـيـران خالل زيـارة
الــرئـيس الـصــيـني لـفــرنـسـا الـتي

ستـتم في الفتـرة من ٤-٨ نوفـمبـر اجلاري تـليهـا زيارة لـلبـرتغال.
وقـالت فـو إن الـصـ وفرنـسـا حـقّـقـتـا تعـاونـاً مـثـمـراً في مـجالي
حطة الـطاقة النووية دنيـة والطيران مستـشهدة  الطاقـة النووية ا
ـقاطعة قواجندوجن في جنوب الص وخط التجميع في خليج دايا 
. ورداً عـلى سؤال النـهـائي لطـائـرة «إيربـاص-٣٢٠» في تـياجنـ
عما إذا كان اإلضراب واسع النطاق في فـرنسا سوف يلحق الضرر
ـوقف في فـرنسـا لن يـؤثر في بزيـارة الـرئيس هـو قـالت فو إن ا
عـدّ سلفـاً لزيارة الـرئيس. وقالت فـو إن زيارة هو لـفرنسا اجلدول ا
ي غـير والـبـرتـغـال تـأتي في سـيـاق االنـتـعـاش االقـتـصـادي الـعـا
ـقـبـلة في ـسـتـقر وأجـواء مـا قـبل قـمة «مـجـمـوعـة العـشـرين» ا ا
سـيئـول. وتـأمل الـص أنه عن طـريق احلـوار بـ الـزعيـمـ سوف
تـبادلـ وتعـزّزان شراكـة قائـمة تزيـد الدولـتان من الـفهم والـثقـة ا
تبـادل ب القوى الـكبرى. وقالت فو إنه ساواة واالحـترام ا على ا
في الوقت الذي سـتتقـلّد فيه فـرنسا رئـاسة «مجـموعة الـعشرين»
لالقتـصـادات الرائـدة في مـنتـصف نـوفمـبر اجلـاري سـوف يتـبادل
ـقـبـلـة والـتـنـمـيـة الـزعـيـمـان وجـهـات الـنـظـر حـول قـمــة سـيـئـول ا
ستقبلية آللية «مجموعة العشرين». وتوقعت فو أن يبحث قادة ا
اجلانبـ التـعاون في مـجال الـتكـنولـوجيـا الفـائقـة وتوفـير الـطاقة

وحماية البيئة والتبادالت الثقافية والتعليمية.

É«°SBG »a ÉgPƒØf Rõ©J ÉµjôeCG

تـقـول صـحـيـفة «جـلـوبال«جـلـوبال
ز» الـصيـنـية إن واشـنطن ز»تـا تـا
مـنـهـمـكـة مـنـذ مـجيء إدارة
الــرئــيس األمــريـكـي بـاراك
أوبــامــا في إعـــادة إحــيــاء

تراجع في آسيـا وهو ما تعـكسه جلياً اجلـولة اآلسيوية نفـوذها ا
السـادسة الـراهنـة لوزيـرة اخلارجـية األمريـكيـة هيالري كـليـنتون
اثلة سيقـوم بها رئيسها التي تمتدّ إلى ١٣ يـوماً توازيها جولـة 
باراك أوباما آلسيا وللمرة الثانية منذ مجيئه إلى احلكم في البيت
ـكـثّفـة لـلدبـلـوماسـية األبـيض. يرى خـبـراء أن مثل هـذه األجـندة ا
األمريكية في آسـيا من قبل القادة األمريكي تؤكد الدبلوماسية
«النشـطة» التي امتدت على مـدار ٢١ شهراً من عمر إدارة باراك
تحدة في آسيا. أوباما في مسـعى إلى استعادة نفوذ الـواليات ا
ومهّدت كليـنتون جلولتها اآلسيـوية بالتصريح من هاواي األسبوع
ـاضي بـأن «هذه هي أولـويتـنا الـقـصوى مـنذ الـيوم األول إلدارة ا
أوباما ألننـا نعرف أن الكثـير من تاريخ القـرن الـ (٢١) سيسطّر
و اقـتصـادي حتوّلي على نـطقـة أسرع  في آسيـا. وستـشهد هـذه ا
ظهر األرض». وال غـرابة في ذلك إذ ال تعكس كـلمات كلـينتون
نـاطق دينامـيكية غيـر إجماع مـتنامٍ عـلى أن آسيا أضحـت أكثر ا
ومركـز قوة جديداً في الـعالم. وفي تعـليقه على األمـر يقول بوني
جالزيـر من «مـركـز الـدراسـات االسـتـراتـيـجـيـة والـدولـيـة»: «إن
ـنـطـقة خـطـاب كـليـنـتـون وجـولـتـهـا الـتي تسـتـمـرّ ١٣ يـومـاً في ا
نطقـة آسيا-الباسيفيك ـتعاظمة  اآلسيـوية دليالن على األهمية ا
ـتــحـدة وعـلى عـزم إدارة أوبـامـا عـلى بــالـنـسـبـة إلى الـواليـات ا

االضطالع بدور قيادي في صياغة مستقبلها». 

ÚµH

 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 ١١ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٧٠)

É«°SBG »a ƒµ°SƒŸ ≥HÉ°ùdG PƒØædG IOÉ©à°SG ójôj ∞jó«aó«e

ـــتـــري بــــدأ الـــرئـــيس الــــروسي د
مـيــدفـيــديف أمس فـي خـضم اخلالف
الدبـلوماسي مع الـيابان جـولته الـثالثة
في غضـون ثالثـة أشـهـر إلى آسـيـا ما
يـؤكد سعي موسـكو إلى توسـيع نفوذها
. ومن في الــقــارة بــحـــسب مــحــلــلــ

توقـع أن يصل ميـدفيديف أوالً إلى سـيئول لـلمشاركـة في «قمة ا
مجـموعـة العـشرين» تلـيهـا زيارة دولـة لكوريـا اجلنـوبيـة يتوجه
بعدها إلى يوكـوهاما في اليابان للمـشاركة في اجتماع لـ «منتدى
» (أبيك). وتأتي التعـاون االقتصادي لدول آسيـا-احمليط الهاد
ـتـوقعـة لـلـيابـان بـعـد أن أثار غـضب طـوكـيو زيـارة مـيـدفيـديف ا
بـتـوجـهه إلى جـزر كـوريل الـتي تـطـالب الـيـابـان بـأربع مـنـهـا مـنذ
احـتاللـها مـن قبل الـقـوات الـسـوفيـتـيـة إثر اسـتـسالم الـيـابان في
ـتري مـوسـيـاكوف مـديـر مـركز يـة الـثـانيـة. وقـال د احلـرب الـعـا
الـدراســات حـول جـنــوب شـرق آســيـا وأسـتــرالـيــا وأوقـيــانـيـا في
ـيـة العـلـوم» إن «هـذا دليـل على أن الـسـلـطات الـروسـية «أكاد
بــدأت حتــول أنــظــارهــا مــجــدداً نــحــو آســيــا». وأشــار فــيـودور
لوكيـانوف رئـيس حترير مـجلة «راشا إن جـلوبـال أفيرز»«راشا إن جـلوبـال أفيرز» إلى أنه
«من الواضـح أن هنـاك توجـهاً جديـداً وهذه الـسيـاسة تـهدف إلى
تـعويض الوقت الضائع». إال أن الـفراغ الذي خلـفته موسكو خالل
تـحدة. وإذا عـقديـن تقـريبـاً في آسـيـا شغـلتـه أوروبا والـواليـات ا
أرادت روسيا الـعودة فهي لم حتدد بعد كـيف ستقوم بذلك. وقال
لوكـيانـوف آسفـاً «علـينـا أن نحدد اسـتراتـيجـية إال أنـها ال تزال
غائبة في الـوقت احلاضر». وفي هذا اإلطار تـعدّ زيارة ميدفيديف
ـزيد من الوقت نزلـة إشارة فروسـيا ال تـريد إهدار ا جلزر كـوريل 
في مفـاوضات دبلوماسـية عالقة مـنذ قرون وتفضل الـتركيز على

سائل االقتصادية والتجارية. ا

 óæ¡dG áÑZQ zºq¡ØàJ{ Ú°üdG
øeC’G ¢ù∏ée »a ºFGO ó©≤e ≈∏Y ∫ƒ°üë`dG »a

 
أكـدت الــصـ أول من أمس أنـهـا تـتـفــهّم رغـبـة الـهـنـد في
تـحدة احلصـول عـلى مقـعد دائم في مـجـلس األمن التـابع لأل ا
حــيث تـعــدّ الــصـ الــعــضـو اآلســيــوي الـوحــيـد. وأيــد الــرئـيس
األمريكي باراك أوباما خالل زيارته للهند هذا األسبوع مطلبها
في احلـصـول عـلى مــقـعـد دائم في إطـار عـمــلـيـة إلصالح مـجـلس
تـحدث بـاسم وزارة اخلارجـيـة الصـينـية األمن. وقـال هـوجن لي ا
في إفـادة صــحـفـيـة مــعـتـادة «تـؤيــد الـصـ إصالحــات مـنـاسـبـة
تـحـدة. تتـفـهم الـص وضـرورية في مـجـلس األمن الـتابع لـأل ا
رغبـة الـهـند في دخـول مـجلس األمـن. الصـ راغـبة في اسـتـمرار
ـشـاركة في ـا في ذلك الـهـند وا االتـصـاالت مع الـدول األخرى 
مـفاوضـات خاصـة بدخـول عدد أكبـر من الـدول النـاميـة». وتغـيير
الـشـكل احلالي جملـلس األمن قـد يـكـون برغم ذلك عـمـلـية طـويـلة
وصعبة قـد تلقى مقاومة من دول دائـمة أخرى في اجمللس. وتتسم
العالقـة ب الـص والـهند بـاحلسـاسيـة في عدد من اجلـبهات من
بينها حدود مـشتركة متنازع عليها في جبال الهيمااليا. وأسقطت
الـصـ مؤخـراً مطـالبـتهـا بـوالية أرونـاتشـال براديش احلـدودية في
تـحدة وبـريطـانيـا وفرنـسا شمـال شرق الـهنـد. وتشـغل الواليـات ا
وروسـيا والـص مـقاعـد دائـمة في مـجلس األمن. وشـغلت الـص
ـقـعــد الـذي كـانت تـشـغــله تـايـوان. وفي عـام مــنـذ عـام ١٩٧١ ا
ـدن الـصيـنـيـة مـنـاهضـة لـلـيـابان ٢٠٠٥ نـظمت تـظـاهـرات في ا
واكـبت مسـعى طـوكـيو إلى احلـصـول عـلى مقـعـد دائم في مـجلس
هتمة باحلـصول على مقعد في مجلس األمن. ومن الدول األخرى ا
ـوسّع أن يضم دولة ـكن جمللس األمن ا ـانيا والـبرازيل. و األمن أ
إفـريـقـيـة مـثل جـنـوب إفـريـقـيـا أو مـصـر أو نـيـجيـريـا. إلى ذلك
حذّرت الص من أن التيسير الكمي األمريكي قد يزعزع استقرار

ي ويضخم فقاعات األصول. االقتصاد العا

ÚµH ƒµ°Sƒe
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اإلثن ٢٩ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٧٨)

Ú`µH ¿ÉªY
ÖdÉ£j »µjôeCG ∫Gô«eOCG

É¡©e zºYÉædG{ πeÉ©àdG ó≤àæjh kÉjôµ°ùY ¿GôjEG ójó¡àH

ز» نقلت صـحيفة «الغدالغد» األردنـية عن صحـيفة «واشـنطن تا
أن األدمـيرال جـيـمس أي لـيون وهـو قـائـد أركان سـابق لألسـطول
األمريـكي في احمليط الـهاد أكـد في مقـال بهـا أن أفضل دفاع
هو مساعـدة التمرّد وراء حـدود إيران. وأوردت الصحـيفة أن ليون
قـال (إن وزيـر الـدفـاع األمـريـكي روبـرت جـيتـس عبّـر عن آرائه
بشـأن إيران في صـحيـفة «وول ستـريت جورنالوول ستـريت جورنال» يوم ١٦ نـوفمـبر
اجلاري وكـانت رسـالته الـرئـيسـية هـي أن العـقوبـات االقـتصـادية
تؤتي ثـمارها وأنهـا تسبّب تـصدّعات فـي القيادة اإليـرانية وأنه
زيـد من الـتصـدّعات يـؤيّد ضـمـناً اسـتـمرار هـذا النـهج إلحـداث ا
لكـنه في الـوقت نـفسه يـقـرّ بـاعتـقـاده أن القـيـادة اإليـرانيـة تـنوي
امتالك أسلحة نووية». وأضافت الصحيفة أن ليون أكد أن األكثر
إزعاجاً هـو أنه برغم استـمرار الـقيادة اإليـرانية في الـقيام بـأعمال
تحدة ألكثر من ثالث عاماً فقد استبعد مستفزّة ضـد الواليات ا
جـيـتس برغم ذلـك أي عمل عـسـكـري ضد إيـران. مـشـيراً إلى أنه
بدالً من ذلك حـاول تفسـير مـواصلة مـحاوالت الـتفـاوض مع نظام
عـلي خامنـئي ومحمـود أحمدي جنـاد «غير الـشرعي» حسب قول
الـصحيـفة. وأوضحت الـصحيـفة أن ليـون قال «يبـدو أن جيتس ال
كن أن يحدثه مجرّد التهديد بالهجوم يقدّر التأثـير النفسي الذي 
عـلى الـقـيـادة اإليـرانـيـة إذا شـرعـنـا في الـقـيـام بـذلك فـقط. فـمن
ــمـكن أن يـوهـن الـرأي الـذي ظل مــسـتــمـراً مـنــذ إدارة الـرئـيس ا
األسـبق كـارتر بـأنه ال يـوجد قـائد أمـريـكي مسـؤول يـريد حـرباً مع
ضطرب باإلضافة إلى أن اإلخفاق وقف ا إيران». مبيّناً أن هذا ا
ـتـكـرّرة هو الـذي أعـطى دفـعة في الـرّد على اسـتـفـزازات إيران ا

قوية للحركة األصولية اإلسالمية.

¿RGƒJ ≥«≤– ≈dEG ≈©°ùJ Ú°üdG
á«dhO •ƒ¨°Vh „Éj „ƒ«H ™e É¡ë`dÉ°üe ÚH

 
تواجه دبـلوماسية الـتسويف في اتخـاذ القرار التي تشـتهر بها
الـصـ اختـبـاراً صـعـباً نـتـيـجـة الـنزاع بـ الـكـوريـت الـشـمـالـية
ـرجح أن تتـصدى الـص لـلضـغوط وحتمي واجلنـوبيـة ولكن من ا
حـليفتهـا كوريا الشمـالية. وسيكـون قصف كوريا الشـمالية جزيرة
ـاضي ما أسـفر عن سـقوط قـتلى كـورية جـنوبـية يـوم الثالثـاء ا
اختـباراً مـهمـاً لكـيفـية حتـقيق الـص الـتوازن بـ دورها كحـليف
طـالب الدوليـة بالضـغط على كوريا رئيسي وحـيد لبـيوجن ياجن وا
الـشمـاليـة بل ومعـاقبـتهـا بسـبب أسوأ قـصف تشـهده شـبه اجلزيرة
ـرجح أن تـتـغـلّب الـكـوريـة مـنـذ عـام ١٩٥٣. وفي الــنـهـايـة من ا
أهميـة بيوجن يـاجن لدرء أي مسـاعٍ الحتواء الـص إقلـيمياً أو في
ــنـطــقــة عــلى دعــوات إدارة الــرئـيس حـالــة نــشــوب صــراع في ا
األمـريـكي بـاراك أوبـامـا وحـلـفـاء الـواليـات لـرد فـعل قـوي من
ـكن أن يـزعج كـوريا الـشـمالـية. فـي هذا الـسـياق قـال شو بـك 
قواجن يو وهـو ميجـور جنرال متـقاعد في جيـش التحريـر الشعبي
الصـيني ويـعمل حـاليـاً في «اجلمعـية الـصيـنيـة للـحد من الـتسلح
ونزع الـسالح» التـابعة لـلحـكومة «لن يـكون هـناك أي تغـيير في
شـكلـة الـداخلـية». الـهيـكل الكـلي لـلعالقـات بـسبب مـثل هـذه ا
وتابع «هدفنا األكبر االستقـرار في شبه اجلزيرة الكورية. لن نحقق
هـذا الـهـدف بـالـتـخـلّي عـن كوريـا الـشـمـالـيـة. مـواقف الـصـ لن
تتـغـيّـر. ستـدعـو إلى ضـبط النـفس. تـخـشى الـتصـعـيـد ولكن لن
يـكـون هـنـاك أي تـغـيـيـر جـوهــــري». وفي حـالـة مـقـاومـة الـصـ
ـطالب بتـوجيه تـوبيخ أقـوى إلى بيـوجن ياجن قـد تتـأثر مـكانـتها ا
اإلقـلـيـميـة وهـو مـبـعث قلـق قد يـؤثـر أيـضـاً في أسلـوب تـفـكـير

 . سؤول في بك ا

ّ

الــرعـاة
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اخلميس ٤ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦٥)

تـأتي زيــارة بـاراك أوبـامـا سـادس رئــيس أمـريـكي يـزور
الـهنـد منـذ حصـولهـا علـى االستـقالل في وقت حرج لـلغـاية
سـواء بالنسـبة إلى واشنـطن أو نيودلـهي. فاألولى تـعاني بعد
اسـتقالة بـعض من أقرب مستـشاري أوباما وهـو ما ترك فجوة
واضحة فـي األمن القومي واالقـتصاد الـلذين يأتـيان على رأس
وهان سـينج. والـثانية باحثـات الثنـائية مـع حكومة مـا أجنـدة ا
تعاني بسبب التعقيدات الشديدة احمليطة بالقضايا قيد البحث
في ظل خــيـارات مـحـدودة لـلـغـايـة. فــقـضـيـة مـثل األمن في
أفغـانسـتـان وباكـستـان تمـر بأدق مـنعـطفـاتهـا على اإلطالق
كما أن اخلالفـات الثنائية حـول االقتصاد والتـجارة والعملة ال
. تحدة مع الص تقل مرارتها عن مرارة خالفات الواليات ا
في هــذا الـســيــاق أوضح جــاسـوانت ســيــنج الــذي شـغل
مـنصب وزيـر اخلـارجيـة الـهنـديـة في التـسـعيـنـيات في مـقال
نـشرته مجلة «Project Syndicate» (عـدد نوفمبر اجلاري)
أن حظـر انتشار األسـلحة الـنووية وبـيع التكنـولوجيـا النووية
الـسـلـمـيـة لـلـهـنـد يـأتـيـان عـلى رأس قـائـمـة أولـويات الـبـيت
ـكن أن تـقـدّمه األبـيض. ويـحـرص أوبـامــا عـلى مـعـرفــة مـا 
نـيـودلهي في مـلف إيـران الـتي ترتـبط الـهنـد مـعهـا بـعالقات
كن أن يحدث ـشتركة جتاه ما  جيدة على خـلفية مخاوفهما ا

. في أفغانستان وباكستان غداً
وفي ظل قائـمـة التـحديـات تلك يـقـفز سـؤال مهم: مـا فرص
جنـاح زيـارة أوبامـا? بـدايـة يـرى الـكـاتب أن عـلـى الـدولـت أن
ذكرات ـنّمقة وعن تبادل ا تتخليا عن العبـارات الدبلوماسية ا
مكن» وأن تـرّكزا بدًال من ـضيعـة للوقت حـول «الالزم» و«ا ا
ذلـك على مـا حقـقته «احلـليـفـتان الـطبـيعـيتـان» (حسب وصف
رئيس الوزراء السابق آتال بـيهاري فاجبايي) بـالفعل منذ عام
ـنـاسبـة لـعالقتـهـما في ١٩٩٨ مـن أجل وضع خريـطـة الطـريق ا
ـسـتقـبل. وال بـّد من توصل الـطـرف إلى مـواءمة مـصـاحلهـما ا

شتركة من أجل االتفاق على القضايا العالقة كلها. ا

سـؤول السـابق يقول إنه ومضى ا
يتـع على نـيودلهي طـرح تساؤالت
صـعــبــة عـلى أوبــامــا حـول كــيـفــيـة
تـكـريس األمن في آسـيـا وفي اجلزء
اجلـنـوبـي مـنهـا عـلـى وجه الـتـحـديد.
ولـكن قبل طـرح السـؤال علـى أوباما
يـتـعــ طـرحه عـلـى نـيـودلـهي أوالً.

ـليـار نسـمة وزيـادة يجب أن تـؤكد اسـتحـالة فالـهنـد صاحـبة ا
إبقائـها محصورة داخل دائرة «جنوب آسيا» فقط. وأضاف أن
ترتبة تحـدة أن تتفهّم االنعكـاسات السلبـية ا عـلى الواليات ا
عـلى تمدّدهـا عسـكريـاً وسيـاسياً ودبـلومـاسيـاً وانخـراطها في
ـنطقـة إلى طريق مـسدود. الـهند من «حرب بـعيـدة» أوصلت ا
جانبها عليـها أن تتفهّم محدوديـة اخليارات األمريكية التي ال
تـتيح لـها مسـاحة كافـية للـمنـاورة. أصعب هذه اخلـيارات تلك

تحدة بباكستان. ضطربة التي جتمع الواليات ا العالقة ا
ويـرى الـكـاتب أنه لـيس من احلـكـمـة أن تـتـطـوّع الـواليات
ـنح الـص دوراً في شـؤون مـنطـقـة تعـدّ الـهنـد إحدى ـتـحدة  ا
اضي بلعب دور دولها حسبمـا طالب أوباما بكـ في العام ا
فـي كــشــمــيـــر. وأضــاف أن عــلـى واشــنــطن أن تـــتــوقف عن
اسـتجـواب الـهنـد في ما يـتـعلق بـعالقتـهـا بإيـران التي تـرتبط

معها بعالقات اقتصادية وثقافية وحضارية طويلة.
لـكن احمللـل السـيـاسي فـريد زكـريـا يـرى أن جولـة أوبـاما
التي تـضم الهنـد وإندونيـسيا وكـوريا اجلنـوبية والـيابان تأتي
. وأوضح الـكـاتب في مقـال نـشرته في تـوقـيت منـاسب تـمامـاً
صـحـيـفـة «واشـنـطن بـوست»«واشـنـطن بـوست» (٢ نـوفـمـبـر اجلـاري) أن اجلـولـة
تكتـسب أهمية خـاصة بسـبب الص الـتي تتقـاطع عالقتها -
- مع هذه الدول حيث تـستخدم الص سالح ومصاحلها أيـضاً
ساعـدات مع دول تدرك تمامـاً أهمية تـطوير عالقاتـها بأكبر ا

سوق إقليمية في القارة اآلسيوية.

É«°SBG »a áÑ≤JôŸG ÉeÉHhCG ádƒL á«ªgCG ¿hócDƒj ¿ƒ∏∏ÙG : :ش عن الص فتفتّش عن الص

تكـتسب جـولة الـرئيس األمريـكي في أربع دول آسـيوية (الـهنـد وإندونـيسـيا وكـوريا اجلنـوبيـة واليـابان) أهـميةتكـتسب جـولة الـرئيس األمريـكي في أربع دول آسـيوية (الـهنـد وإندونـيسـيا وكـوريا اجلنـوبيـة واليـابان) أهـمية
. .خاصة ألسباب مختلفة ومتباينة ولكنها تلتقي عند نقطة واحدة: الص خاصة ألسباب مختلفة ومتباينة ولكنها تلتقي عند نقطة واحدة: الص
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الثالثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٧٤)

 øY ∞°ûµdG ÖÑ°ùH »dhO ≥∏b
á«dÉª°ûdG ÉjQƒc »a Iójó÷G ájhƒædG ICÉ°ûæŸG

 
أثـار كـشف كـوريـا الـشـمـالـيـة أمـام عالـم أمريـكي عـن وجود
كن أن يـخوّلها صنع مـصنع قيد الـعمل لتخـصيب اليورانـيوم ما 
قـنبلـة نووية ثانـية موجـة ردود أفعال غاضـبة أمس اإلثن في
واشنطن وسيئول وطوكيو. وقال كبار مسؤولي الدفاع األمريكيون
كن أن يعطي الدولـة الشيوعـية إمكانيـة صنع أسلحة صـنع  إن ا
نوويـة إضافيـة فيمـا اعتبرت الـيابان ذلك أمـراً «غير مـقبول على
اإلطالق» وعــبّـرت كـوريـا اجلـنـوبـيـة «عن قـلق عـمـيق». واعـتـبـر
لف الكوري الشمالي ستيفن كلف ا بعوث األمريكي اخلاص ا ا
ـنشـأة النـووية الـكوريـة الشـمالـية بـوسوورث أمس اإلثـن أن ا
اجلديدة اخملصصة لتخصيب اليورانـيوم تعتبر «مؤسفة» لكنها ال
تـشـكّل «أزمة». وقـال قـائـد أركـان اجلـيش األمـريـكي األمـيرال
مـايــكل مـولن لـشـبـكـة «أيـه بي سي» إن االفـتـراض هـو «أنـهم

ضي في اجتاه صنع أسلحة نووية إضافية». يواصلون ا
من جـهـته قـال وزيـر الـدفـاع األمـريـكي روبـرت جـيـتس في
بوليفيـا إن «مصنعاً لتـخصيب اليورانيـوم كهذا إذا افترضنا أنه
فـعالً كمـا يـقـولـون يعـطـيـهم بـالـتأكـيـد الـقـدرة علـى صنع سالح
نووي». وفي طوكيو قال الناطق باسم احلكومة اليابانية يوشيتو
سنجوكو للـصحفي إن «تطور كوريا الشمالية نووياً غير مقبول
عـلى اإلطالق من وجهـة نظـر أمن اليابـان والسالم واالسـتقرار في
ـنطـقة». وأضـاف «سـنواصل بـذل جهـود كبـرى في اجتـاه تعـليق ا
ـتـحدة تـطور كـوريـا الـشمـالـيـة الـنووي بـالـتـعـاون مع الواليـات ا

.« وكوريا اجلنوبية والص
وفي سـيئـول قـال وزيـر الـدفـاع الـكـوري اجلـنـوبي كـيم تاي-
» إزاء ـان إن سيئول وواشنطن تتشـاطران «قلقاً عميقاً يوجن للبر

سألة. هذه ا

¢UÉî`dG ¿Gô«£dG ¥ƒ°ùd É¡HÉH íàØJ Ú°üdG

ذكرت «وكالـة أنبـاء الص«وكالـة أنبـاء الص
اجلــديـدة»اجلــديـدة» أنه مع افــتــتـاح أول
قـاعدة تـشـغـيلـيـة ثـابتـة خلـدمة
الطائرات اخلاصة في الص في
مـــديــنــة تــشــوهــاي اعــتــرفت

الـعديـد من الـشركـات األجنـبيـة بـالفـرص التـجاريـة الـتي تتـيحـها
نـخفض االرتفاع. الفـتة النظر اللوائح الـصينيـة اجلديدة للـطيران ا
ّ االحـتـفــال بـافـتــتـاح أول قـاعــدة تـشـغــيل وخـدمـة في إلى أنه 
الـص ورأت الـوكـالة أن قـواعـد التـشـغـيل واخلدمـة تـعتـبـر أمراً
عاديـاً في صناعة الطيران الـدولية لكنها اليـوم تعتبر أمراً جديداً
.  وأضافت الوكالة أن جياجن لي مدير قاعدة التشغيل في الص
واخلدمـة في الصـ قال: «تعـتبـر قاعـدة التشـغيل واخلـدمة مزوّداً
طار أو رئـيسيـاً خلدمات الـطيران. وهي عـادة ما تقع في مـحيط ا
كـن أن تكون مـلكـاً للـقطـاع اخلاص أو أن تـدار من قبل بقـربه. و
بـلـدية أو مـديـنة مـعـينـة». وأضـاف جـياجن لي أن قـواعـد التـشـغيل
واخلدمة تـعتـبر حجـر األساس لـقطاع الـطيـران العام. فـهي الصـناعة
التي ال تزدهر مع تـنمية قطـاع الطيران العـام فحسب بل تسهم في
هذه الـتنمية أيـضًا. مبيـنًا أنه مع ازدهار سوق الـطائرات اخلاصة في
ـقبلـة ستـكون هذه الـقواعـد جاهزة لـضمان الـص خالل الـسنوات ا
استمرار هذه العملية. مـؤكداً أن مشكلة امتالك طائرة خاصة دون
التمـكن من إيجـاد مكان خلـدمتهـا لن يكـون لها وجـود مرة أخرى
. وأشارت الوكالة إلى أن هذه في قطاع الطيران اخلاص في الص
الـقواعـد عـادة ما تـقـدم خدمـات التـزويـد بالـوقـود باإلضـافة إلى
ـؤقـتـة أو الـسـنـويـة. أمـا اخلـدمـات ـواقف الـطـائـرات ا تـوفـيـرهـا 
األخرى فقد تـشمل التدريب على الطيران وبيع أو تأجير الطائرات

وأعمال الصيانة حتى توفير طائرات التاكسي. 

ÚµH „Éj „ƒ«H

الــرعـاة
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اخلميس ٤ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦٥)

z¢Sô‚ƒµdG{ äÉHÉîàfG èFÉàf : الصالص
ø£æ°TGh ™e ÉæJÉbÓY »a ôKDƒJ ød

خالل انتخابات التجديد النصفي للكوجنرس األمريكي  ربط
ا في نـاقشات االنتـخابية  الـقضايا االقـتصادية الـتي تصدّرت ا
. يزانـية األمريـكية -بـالص رتـفع وعجـز ا ذلك معـدل البطـالة ا
ن يـســعـون إلى انـتــخـابـهم أو إعـادة فـبــالـنـســبـة إلى الـكـثــيـر 
انـتـخـابـهم أصـبـحت الـصـ هـدفـاً جـاهـزاً. وجـادلـوا بـأن الـعـمـلة
الصـيـنيـة أقل من قـيـمـتهـا وأن الـص سـرقت وظـائف الـواليات
ـراقـب إن الـص ـتـحدة. وفي واقـع األمر يـقول الـكـثيـر من ا ا
ـعـركة الـسـياسـيـة األمريـكـية لـتـحويل هي كـبش فداء سـهل في ا
ـصدر األزمة. فوفقاً الستطالع غضب الناخـب نحو االجتاه اخلطأ 
اضي أعرب (US Today/Galop) الذي صدر يوم الثالثاء ا
١٧% فــقـط من الــنــاخـــبــ احملــتــمـــلــ عن رضـــاهم عن عــمل
الكوجنرس بينما عبّر واحد من كل خمسة عن رضاه عن األوضاع
ـتحـدة بصـفة عـامة. وقـد أضحت الـص مـوضوعاً في الـواليات ا
في عمليـة انتخابات الـكوجنرس «بسبب فـشل إجراءاته في حتفيز
االقتـصاد األمـريكي. وبـدالً من قبـول اللـوم اختـار الكـثيرون في
الكـوجنرس إلـقاء اللـوم على قـيمـة العمـلة الـصينـية» بـحسب ما
ز» الصيـنية عن ديرك سيسورز اخلبير ز»«جلوبال تا نقلت صحيفة «جلوبال تا
في مؤسسة «هيرتاج» البحـثية في واشنطن. وقال خبراء إنه برغم
أن الـقـضــايـا الـصـيـنـيــة قـد اسـتـخـدمت كــعـنـاوين حلـمالت فـإن
انتخـابات الكـوجنرس لن تؤثر في الـعالقات الثـنائية األمـريكية-
الـصـينـيـة. وأضـافوا: «ال نـتـوقع أن تـفضي انـتـخـابات الـتـجـديد
النـصفي إلى أي تـغيـيـرات على اإلطالق. انـظروا إلى انـتخـاباتـنا
الـرئـاســيـة الـتي لم تـؤد إلى أي تـغـيـيــر كـبـيـر في عالقـاتـنـا مع

.« الص

¿ÉHÉ«dG ™e É¡YGõf »a »µjôeC’G πNóàdG ¢†aôJ Ú°üdG

تحـدث باسم وزارة اخلارجية الصيـنية ما تشاو شيوي أفاد ا
بـأن استـضـافة مـحـادثات رسـمـية بـ الـص والـيـابان والـواليات
تـحدة مـجـرد فكـرة أمـريكـية تـثـيرهـا األمـاني. وصرح مـا بذلك ا
عـندمـا طلِب مـنه التعـليق عـلى تقـارير تـقول إن اجلـانب األمريكي
أعرب للجانـب الصيني عن استعداده الستـضافة محادثات ثالثية
ـتحدة حلـمل الص والـيابان على ب الصـ واليابـان والواليات ا
تبادل وجهـات النظر حول سـلسلة من القـضايا. وقال ما: «أود أن
ناقشات التي جرت ب وزير اخلارجية الصيني ياجن جيه أوضح ا
تـشي ووزيرة اخلارجـية األمريـكيـة هيالري كلـينتـون في هانوي
ـاضي». وذكـر أن اجلـانـبـ بـحثـا تـدعـيم الـتـعـاون ب األسبـوع ا
ـصلـحة تـحـدة من أجل العـمل مـعاً  الصـ والـيابـان والواليـات ا
حتقيق الـسالم والتنـمية في مـنطقـة آسيا-الـباسيـفيك. وأشار إلى
أن اجلـانب األمـريكـي اقتـرح إجـراء محـادثـات ثالثـيـة رسمـيـة ب
ـتحـدة. وأضـاف: «أود أن أؤكد أنه الـصـ واليـابـان والواليـات ا
مجـرد تـفـكيـر من اجلـانب األمريـكي». وقـال إن الـص تـنـظر في
االسـتفـادة الكـاملـة من جمـيع آليـات احلوار والـتعـاون احلالـية في
منطقة آسيا-الباسيفيك أمالً بجعلها ذات فاعلية أكبر في تعزيز
تـحـدث أن «جزر ديـاويوي نـطـقة. وذكـر ا السالم والـتـنمـيـة في ا
تـنازع عـليـها مع الـيابـان) واجلزر اجملـاورة لهـا جزء ال (اجلـزر ا
ـتـعـلق بـاجلزر يـتـجـزأ من أراضي الـصـ وأن الـنزاع اإلقـلـيـمي ا
قـضـيـة ثنـائـيـة بـ الصـ والـيـابـان. ومن اخلـطأ تـمـامـاً أن تـعلن
تـحدة بشكل مـتكرّر أن جزر ديـاويوي تقع داخل نطاق الواليات ا
. وما يتع تبادل عاهدة األمريكية-اليابانية للتعاون واألمن ا ا
ـوقف اخلطـأ على تـحدة فـعله هـو تـصحـيح هذا ا عـلى الواليـات ا

الفور». 

ÚµH

 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 ٧ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦٦)

ـا كـانت الـزيـارة الـتي بدأهـا الـرئـيس األمـريـكي باراك ر
أوبـاما لـلـهنـد أول من أمس فـرصـة منـاسـبة له لـلـخروج من
ـقراطـيون في انـتخـابات أجواء اخلـسارة الـتي تعـرّض لهـا الد
اضي. ولـكن مجـلة «ديليديلي الـتجـديد الـنصـفي يـوم الثالثـاء ا
بيستبيست» تقول إنه إذا كان الرئيس األمريكي يبحث في الشرق
عن حلّ يـداوي به جراحه الـسياسـية في الـداخل فلن يـجد هذا
احلل سـواء فـي مـومـبــاي (حـيث مـقــرّ إقـامـته) أو نــيـودلـهي

(حيث يجتمع كبار مسؤولي احلكومة الهندية).
…óæg •ÉÑMEG

وترى الصحيفة أن التـحالف األمريكي-الهندي تراجع منذ
انـتــهـاء واليـة جـورج بـوش وأن انـشـغــال أوبـامـا بـالـقـضـايـا
الداخلية مثل الرعاية الصحية وأزمة الرهن العقاري والقضايا
اخلارجية مـثل «أفغاكستان» جاء ليـباعد الفجوة ب واشنطن
ونيودلـهي وهو ما أصاب الهند بإحباط شديد وسط قناعتهم
بـأن الـتـجـاهل األمـريـكي مـقـصـود ومـتـعـمّـد بـسـبب تـقاربـهم
الـشـديـد مع اإلدارة األمريـكـيـة السـابـقة. وتـفـاقم هـذا الوضع
بــســبب اعـتــقــاد الــهـنــد أن أوبــامــا فـرض مــبــعــوثه اخلـاص
ألفغانـستان وباكـستان ريـتشارد هـولبروك عـلى شبه القارة

الهندية كـ «قيصر كشمير».
á«µjôeC’G ídÉ°üŸG

ـصـالح األمريـكيـة في الـهنـد تنـقسم إلى تـقول اجملـلّة إن ا
: مصـالح «ماديـة» (عسـكريـة واقتـصادية) ومـصالح قـسمـ
«معـنويـة» مثل الـسـياسـة الداخـليـة واأليديـولوجـية والـثقـافة
السياسية. فاألولى تـوجد مع عدد كبير من الدول ولكن هذه
صالح ال جتـد لها مكاناً كبيراً إال مع عدد محدود من الدول ا
(مـثل بـريطـانـيـا). الـهنـد يـجب أن تـكـون من ب هـذه الـفـئة

الثـانيـة خاصـة إذا تعلّق
األمـر بحـروب وصـراعات
صـالح تـتـقـاطع عـنـدهـا ا
ـشـتركـة. وتـقـول اجملـلّة ا
تحدة إن على الواليـات ا

أن تتساهل في خالفاتها مع دول هذه الفئة. 
áµFÉ°T ÉjÉ°†b

هناك ثالث قضايا شائكة تفرض نفسها فرضاً قبل اجتماع
وهان سينج: ا أوباما 

ـكن أن تــفـعل * األولى:* األولى: األمن (خـاصــة الـبــحـري). فــمــاذا 
واشـنـطن حـيـال مـخـطّـطـات الـصـ لـفـرض سـيـطرتـهـا عـلى
ـائية في شرق القـارة اآلسيوية وجـنوب شرقها? ـسطحات ا ا
ـســاعي ــتــحــدة إزاء ا وكــيف يــكــون ردّ فـعـل الـواليــات ا
الصـيـنـية الحـتـواء الـهنـد? هـنـا يرى تـشـارلـز هيـلـز أسـتاذ
الـعـلـوم الـسـيـاسـيـة في «جـامـعـة يـيل» أن عـلى أوبـامـا أن
يُـطمـئن الهـند بأنـها لن تـكون وحدهـا وأن واشنـطن ستدافع
الحـة في أعـالي البـحـار طـبـقاً ألحـكـام الـقـانون عن حـريـة ا
الدولي حتى لو أدّى األمر إلى حدوث مواجهات وصدامات.
الثـانـية: قـلق الـهـنـد الذي تـشـاطـره فيـهـا دول أخـرى مثل * الثـانـية:* 
بـريـطـانـيـا والـيـابـان من امـتـنـاع أوبـامـا عن دعم األنـظـمـة
ا ليـنأى بنفسه عن أجندة سلفه في قراطـية وحمايتها ر الد
ما يـتـعـلّق بدمـقـرطـة العـالم. يـرى تـشارلـز أن هـذا أمـر مهم
حتى ال تـسقط الـهـند في شـرك «النـمـوذج الصـيني» الـقائم
عـلى االنـفـتـاح االقـتـصـادي واالنـغالق الـسـيـاسي. فـالـهـنـد
ـقراطي ناضج واقـتصاد ديـناميـكي وهو ما صاحبـة نظام د

 . كن أن يصنع منها قوة معادلة في مواجهة الص

?ÉeÉHhCG ¢ù«FôdG IQÉjR ≈dEG óæ¡dG ô¶æJ ∞«c

برغم طموحات الهند في أن تكون زيارة الرئيس األمريـكي بداية عصر جديد في العالقات الثنائية التي أصابهابرغم طموحات الهند في أن تكون زيارة الرئيس األمريـكي بداية عصر جديد في العالقات الثنائية التي أصابها
ـقراطي الـسلطة عـام ٢٠٠٨ فإن احملللـ يستبـعدون إمكانـية حتقيق ذلك ـقراطي الـسلطة عـام ٢٠٠٨ فإن احملللـ يستبـعدون إمكانـية حتقيق ذلك الـتجاهل مـنذ تولي الد فتور إلى حدفتور إلى حدّ الـتجاهل مـنذ تولي الد
. .قة مثل باكستان وأفغانستان والص علّقة مثل باكستان وأفغانستان والص علة تباين وجهات النظر حول جملة من القضايا الثنائية الشائكة ا على خلفيعلى خلفيّة تباين وجهات النظر حول جملة من القضايا الثنائية الشائكة ا

صورة أرشيفيةصورة أرشيفية
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األربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦٩)

ـعـروف أن الـصـ أصـبــحت تـقـود االقـتـصـادات أصــبح من ا
الـناشـئة وذلك بـعد أن حـققت جنـاحاً كـبيـراً في القـضاء على
الفقـر ووضع قاعدة صـناعـية كبـرى وإيجاد وظـائف جديدة
وترجـمـة القـوة االقتـصـادية إلى قـوة سيـاسـية. وذكـرت مجـلة
» أن صعـود جنم الـصـ على هـذا الـنـحو الـسـريع جعل «تاتا
قراطـية ورأسـمالـية الـسوق احلرة الغـرب يشكّ في مـباد الـد
الـتي اعتـنقهـا. ويعتـقد بعـضهم أن االقتـصاد الصـيني الذي
ا كان خياراً تسيـطر عليه الدولة وال يطبق أسـعار السوق ر
تمدن. ولكن هـنا يقفز أفضل بالنـسبة إلى متـطلّبات العـالم ا
سؤال مهم: هل تعدّ احلالة الصينـية وصفة ناجحة بالنسبة إلى
الدول الفقيرة? يرى الري سمرز مساعد الرئيس باراك أوباما
لـلـشـؤون االقتـصـاديـة أن الـنـمـوذج الـسـيـاسي-االقـتـصادي
ـا سـاد الـنـموذج ـا كـانت له الـغـلـبـة يـومـاً مـا. ور الـهنـدي ر
الصـيني مع حـلول عـام ٢٠٤٠ وسواء كـان هذا أو ذاك فإن

من الواضح أن النموذج الغربي لم يعد اخليار األمثل.
 وعنـدمـا يتـعـّلق األمـر بدول الـعـالم النـامي فـأّي النـمـوذج
قـارنـة بـ أكبـر دولـت من أصـلح: الـصيـني أم الـهـندي? عـنـد ا
حـيث عدد الـسكـان وأكبر اقـتصـادين من حيث مـعدالت الـنمو
ـو ـقـارنـة. فـمـعـدالت  عـادة مـا تـخــرج الـهـنـد خـاسـرة في هـذه ا
االقـتصاد الهنـدي تلي نظيراتـها لدى االقتصـاد الصيني. كما أن
الهند لم تـقِض على الفقر بالـسرعة نفسهـا التي قضت بها الص
عليه مـا أدى إلى سيادة الشعور باإلحباط ب األوساط الفقيرة
بـرغم أن الهـند سـبقت الـص بـعشـرات السنـ على طـريق خطط
اإلصالح االقتـصادي. وأضافـت اجمللة أن الـهنـد تصارع من أجل
مـنـافـسة الـصـ في مـجال الـتـصنـيع الـقـائم علـى التـصـدير ولم
تنجح في جذب الكم نفسه من االستثمارات األجنبية التي جنحت
الصـ في جذبه. كـما أن احلكـومة تسـير بـخطى أبطـأ من الص

رافق األساسية. ويكفي في ما يتعلق بتنفيذ السياسات أو بناء ا
ــبــيــاد ٢٠٠٨» في بــكــ و«دورة ألــعـاب أن نــقـارن بــ «أو
الـكـومنـولث» الـهـزيلـة في نـيودلـهي. ولـكن الـهنـد تـتـمتع بـنـظام

اقتصادي يتفوق على نظيره الصيني في النواحي التالية:
توازن: * النمو ا

عـنـدما يـتـحدث احملـللـون االقـتصـاديـون عن الصـ جندهم
يـركـزون على ضـرورة «إعادة الـتوازن» أي أن الـص تـعتـمد
بشدة على الصادرات واالستـثمارات في حتقيق معدالت النمو
االقـتـصـادي وهـي بحـاجـة إلـى زيادة دور االسـتـهـالك اخلاص
حـتى يصبح اقتصـادها أكثر اتزانـاً. الهند تقف الـيوم عند هذه
الــنـقــطـة الـتـي تـبــحث عـنــهـا الـصــ حـيـث يـلـعـب اإلنـفـاق
االسـتهالكي دوراً أكـبر في االقـتصـاد الهـندي. وهذا يـعني أن
الهند لـيست بحـاجة إلى تطبـيق سياسـات قد تضر بـاالقتصاد
ي (مثلمـا يفعل نظـام العملـة الصينـية). فالهـند تشتري العـا
ا تـبيع مـا يجـعل اقتـصادها أقل من بقـية دول الـعالم أكـثر 

ي. تعرضاً لصدمات االقتصاد العا
صارف سياسات رشيدة: * اتّباع الشركات وا

ـقــصـلـة الــسـيـاسـة فـاالقـتــصـاد الـصــيـني يـظل مــعـرضـاً 
واألولـويــات الـسـيـاسـيـة مـا يــؤدّي إلى حـدوث فـقـاعـات في
الي. لكن الشركات الـهندية أكثر األصول وإضعاف النظـام ا
عدومة لدى البنوك أقل تركيـزاً على األرباح ونسبة القروض ا
منها لـدى نظيراتهـا الصينيـة. كما أن مديونـية القطاع اخلاص
الـهـنـدي أقل (٥٤% من إجـمـالي الـنـاجت احملـلي فـقط مـقـابل

.( ١٤٨% بالنسبة إلى الص
قراطية: * الد

هذا الـنظام الـسياسي سـاعد االقتصـاد الهنـدي على حتقيق
. اضي و سريعة خالل العقدين ا معدالت 

q»æ«°üdG ¬∏«ãe øe π°†aCG q…óæ¡dG OÉ°üàb’G êPƒ‰ :« »:«تا «تا

و في العالم وبـرغم االستثمـارات األجنبية الهـائلة فإن بعض و في العالم وبـرغم االستثمـارات األجنبية الهـائلة فإن بعضبرغم أن االقتصاد الـصيني صاحب أعلى مـعدل  برغم أن االقتصاد الـصيني صاحب أعلى مـعدل 
احملـلاحملـلّـل يـرون أن االقتـصاد الـهنـدي أكـثر تـوازناـل يـرون أن االقتـصاد الـهنـدي أكـثر تـوازناً من حـيث معـدالت الـنمـو ويعـتمـد عـلى حتقـيق األرباح بـعكس من حـيث معـدالت الـنمـو ويعـتمـد عـلى حتقـيق األرباح بـعكس

تقلّبة.بة. تقلرة في األصول وحيث يرتبط االقتصاد بعجلة السياسة ا برَّرة في األصول وحيث يرتبط االقتصاد بعجلة السياسة ا براالقتصاد الصيني حيث الفقاعات غير ا االقتصاد الصيني حيث الفقاعات غير ا
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األحد ١٤ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٧١)

OÉHBG ΩÓ°SEG
 ¿Éà°ùcÉH øe kÉbÓ£fG ÉHhQhCG Ö∏b Üô°†d § q£îj zIóYÉ≤dG{ º«¶æJ

لـينك» أنه لن يـكـون األمر ذكـر تـقـرير نـشـرته خـدمة «ميـديـا لـينكميـديـا 
ـقـبـلـة تـمـكّن تـنـظـيم «الـقـاعدة» من غـريـباً إن أعـلن فـي األيام ا
اسـتـهـداف مــصـالح مـخـتـلـفـة في قـلب أوروبـا وفي أهم الـعـواصم
طلعة صادر ا الغربية خـاصة العاصمة الفرنسيـة باريس. وتقول ا
في منـاطق القـبائل الـباكسـتانـية خاصـة منـطقة وزيـرستـان وفقاً
للتـقرير إن هـناك تخـطيطاً اسـتغرق بـضع سنوات وزادت أهـميته
مع مـطـلع عام ٢٠١٠ هـو تركـيـز تنـظيم «الـقـاعدة» عـلى جتنـيد
سلم الفـرنسي من أصول عربية سلمـ اجلدد أو ا الفـرنسي ا
ومـسلمة السـتخدامـهم في شنّ هجـماته داخل فرنـسا بصـفة خاصة
ـصـادر وداخـل أوروبـا بـشـكـل عـام. وأضـاف الـتــقـريـر أنه وفــقـاً 
مـتـفـرقـة من سـكـان الـقـبـائل وصـحـفيـ لـهم شـهـرتـهم فـي شؤون
نـطـقة أبـرزهم رحـيم اللـه يوسف زي فـإن هـناك تـركـيزاً واضـحاً ا
عــلى الــعــنــصــر األروربي مـن أصل عــربي وإسالمي أو حــتى من
ـسـلـمـ اجلدد حـيث لـوحظ أن عـدداً كـبـيـراً مـنـهم يـتـردّد على ا
طارات وتمـكّنوا من دخول منطـقة وزيرستـان وصلوا إلـيها عبـر ا
باكستـان بتأشـيرة دخول صـحيحـة على أنهم سـائح ثم تـمكّنوا
من دخـول مناطق وزيـرستان بعـد أن يتم استـقبالهم من قـبل شبكة
صـادر إن هناك ـوجودة في كل مـكان. وتـقول هـذه ا «القـاعدة» ا
عـدداً يــتـراوح بــ ١٠٠ إلى ١٥٠ شـخــصـاً تــمـكّـنــوا من دخـول
وزيــرسـتـان مـنـذ مـطـلع عـام ٢٠١٠ حــتى اآلن. يـحـمل جـمـيـعـهم
انـية ومعـظمهم من جـوازات سفر فـرنسيـة وبريطـانيـة وإيطالـية وأ
أصـول تركـيـة وجزائـرية ومـغـربيـة ولـيبـية وفـلـسطـيـنيـة. وكان من
ـانيا وفرنسا. ـسلم اجلدد غالـبيتهم من أ بينـهم عدد قليل من ا
وأوضح الــتـقـريـر أنـه هـنـاك مـصــادر مـطّـلــعـة قـد أشـارت إلى أن
وجـودة في إقـليم وزيـرستـان باتت مـعـسكـرات اليـاس كشـميـري ا
جميـعهـا مخصـصة الستـقبـال هذه اجلنـسيـات القادمـة من الغرب

حيث وفّرت لهم التدريبات العسكرية الالزمة.

zøjô°û©dG áªb{ »a á«æ«°U á«°SÉFQ äÉMôà≤e

قدّم الـرئيس الصيني هو ج تاو
الذي حـظـيت مشـاركـة بلـده وتـفاعالته
في «قـمة الـعشـرين» بـاهتـمـام متـزايد
بــاعــتــبــارهــا بــؤرة اجلــدل الــدائــر بـ
ــتــقــدمـة االقــتــصـادات الــنــاشــئـة وا
وّ قوي مقترحاً من أربع نقاط لتحقيق 

ي وذلك في خـطـابه بـقـمـة ومــسـتـدام ومـتـوازن لالقـتـصـاد الـعــا
اضي تتمثل في: «مجموعة العشرين» يوم اجلمعة ا

و قوي ي أن يـحسّن اإلطـار لتـحقيـق  ١- يـنبغـي للـمجتـمع الـعا
ومسـتدام ومـتوازن وتـعزيـز التـنمـية الـتعـاونيـة. موضـحاً أن
تـوازن يتـمتع بـأهمـية ـستـدام وا النـمو االقـتصـادي الـقوي وا

بالغة للعالم أجمع.
فـتوحـة وأن يعمل ي أن يـدعم التـجارة ا ٢- يجب على اجملـتمع الـعا
نّسقة. كما ينـبغي لنا أن نلتزم بحزم حرية على تعزيز التـنمية ا
الـتجارة والـتوافقـات التي  التـوصل إليهـا في قمم «مجـموعة
الـعـشـرين» الـسابـقـة ومـعـارضة أشـكـال احلـمـائيـة كـافـة وإزالة
اإلجراءات احلمائيـة التجارية القائمة. مـوضحًا أنه علينا أيضًا أن
نـقلّل بشكل جـوهري العقـبات أمام التـجارة واالستثـمار وتوسيع
شـتركة ومـعاجلـة االحتـكاكات واخلالفـات على الـنحو صـالح ا ا
ــسـاواة ورفع الــقــيـود غــيـر ـالئم من خالل احلــوار عـلى قــدم ا ا
ـشترك ـعقـولة عـلى صادرات التـكنـولوجيـا الفـائقـة والتعـزيز ا ا

ية تّتسم باحلرية واالنفتاح واإلنصاف والعدل.  لبيئة جتارة عا
الي وتـعزيز التنمية ي إصالح النظام ا ٣- ينـبغي للمجتمع الـعا
ـستـقرة. وأن نـواصل الـدفع من أجل اختـيـار نزيه قـائم على ا
زيد ـاليـة الدولـية وتـمكـ ا ـؤسسات ا االسـتحـقاق إلدارة ا
من مــواطـنـي الـدول الــنــامـيــة من تــولّي مــواقع إداريــة عـلى

توسط واألعلى. ستوي ا ا
ي تـضـييق الـفـجوة الـتـنمـويـة وتعـزيز ٤- ينـبـغي للـمـجتـمع الـعا
ية ـتوازنة. وأن نسـعى جاهدين إلى بـناء شراكـة عا التنـمية ا

جديدة وأكثر مساواة. 

ÚµH
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اإلثن ٢٢ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٧٣)

ـفـضلـة لـدى الـص في تمـثل إفـريـقيـا إحـدى الـوجهـات ا
الــوقت احلــالي لــتـوسـع عالقـاتــهــا االقـتــصــاديـة فـي خـضم
ي التـغيّـرات التي تطـرأ على هـيكل الـنظام االقـتصـادي العا
تمثلة ية» وا الية الـعا رحلـة الراهنة في ظل «األزمة ا في ا
ــتـقـدمـة في فـي تـراجع الـوزن الــنـسـبي القـتــصـادات الـدول ا
ـتـحـدة كبـؤرة لـتـركـز الـتـجـارة وتـدفـقات أوروبـا والـواليـات ا
رؤوس األموال الدولية وتصاعد أهمية االقتصادات الصاعدة

والنامية في كل من آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية.
وتأتـي االتفاقـات األخيـرة التي أبـرمتـها الـص مع أجنوال
في هـذا اإلطار وإن كـانت هذه االتـفـاقات أيـضاً لـها دالالت
وأهـمـيــة أكـبـر بـالـنـسـبـة إلى الــصـ في ظل مـجـمـوعـة من

االعتبارات:
* تمثل أجنوال منتجاً واعداً للنفط في إفريقيا إذ إنه بالرغم
من عـدم انـقضـاء فـتـرة طويـلـة على انـتـهـاء مرحـلـة احلروب
األهـلـيـة فيـهـا في عـام ٢٠٠٢ فـإنهـا اسـتـطـاعت أن ترفع
إنـتـاجـهـا الـنـفـطي إلـى نـحـو ١٫٨٥ ملـيـون بـرمـيـل يـومـياً
رتـبـة الـثـانيـة بـعـد نـيجـيـريـا الـتي تـنتج حالـيـاً لـتـحـتل ا
١٫٩٤ مـليـون برمـيل يومـياً ويـعني ذلـك أن أجنوال لـديها
فرص أكبر لـزيادة إنتاجها وبالتالي صادراتها النفطية خالل
ـقبلة بـخاصة بـعد أن تنتـهي من تنفيـذ مشروعات الفترة ا
ـشروعـات الـتي تـضـطلع تـطـوير قـطـاعـها الـنـفـطي وهي ا
الـص ذاتهـا بدور مهم في تـنفـيذها سـواء من خالل تقد

الي ألجنوال ـالي وقد بـلغ دعمهـا ا الدعم الـفني أو الدعم ا
منذ انتهاء احلروب األهلية هناك بنحو ٤٫٥ مليار دوالر.

* تعتبر أجنوال واحداً من أكبر الشركاء التجاري بالنسبة إلى
الصـ ومصـدراً رئيـسيـاً الحتـياجـاتهـا النـفطيـة حيث تـبلغ
الـصادرات الـنـفـطـيـة األجنولـيـة إلى الـصـ نـحو ٤٥١ ألف
ثل نـحو ١١٫٦% من االحتـياجات ـا  بـرميل نفط يـومياً 
الـنـفطـيـة الصـينـيـة من األسواق اخلـارجيـة وهي بـذلك حتتل
ـرتـبـة الثـالـثـة بـ أكبـر مـصـدّري النـفط إلى الـصـ بـعد ا
رتـبـة األولى بكـمـية صـادرات تـبلغ الـسـعوديـة الـتي حتتـل ا
ـرتـبـة نـحـو ٧٤٠ ألف بـرمـيل يـومــيـاً وإيـران الـتي حتـتل ا

. الثانية بصادرات تبلغ نحو ٥٤٤ ألف برميل يومياً
* وتـزداد أهمـيـة أجنـوال كـمـصـدر لـلـنـفط إلى الـصـ في ظل
فـروضة عـلى إيران بـسبب الـعقـوبات االقـتصـادية الـدوليـة ا
بـرنـامـجـهـا الـنـووي فـي الـوقت احلـالي حـيث إن تـركُـز هـذه
الـعقـوبـات على قـطـاع النـفط اإليـراني قـد يتـسـبّب في عدم
اســتـقـرار صـادرات الــنـفط اإليـرانـيــة إلى الـصـ في األجل
الطويل مـا يهدد استقرار أسواق النـفط الصينية بوجه عام
صـانع عن العمل مـا سيؤثر وقـد يتسـبّب في توقف بعض ا

في مجمل النمو االقتصادي الصيني.
و الطلب الصيني على النفط قوة دفع إضافية للتوجه * ويعتبر 
الـصـيـني لـضـمـان اسـتـقـرار وارداتـهـا الـنـفـطـيـة عـبـر تـقلـيص
االعتماد على إيران والـتوسع في االعتماد على الدول األخرى
ـصّدرة لـلنـفط بخاصـة الدول الـتي لديـها فـرص أكبـر لزيادة ا
طاقاتـها اإلنتاجية مثل أجنوال وقد شهد الطلب الصيني على
نقضية من عام ٢٠١٠ وًا بنحو ٧٫٤% خالل الـفترة ا النفط 
اضي ومن ـستـواه خالل الـفـترة نـفـسهـا من الـعـام ا مقـارنـة 
ـقـبـلة حـيث ـتوقـع أن يسـتـمـر في الـنـمـو خالل الـسـنـوات ا ا
تتوقع كل من «الـوكالة الدولـية للطاقـة» و«منظمة أوبك» أن
توقع في تـستحوذ الصـ على أعلى نسـبة إسهام في الـنمو ا

قبلة. ي على النفط خالل السنوات ا الطلب العا

?á«æ«°üdG §ØædG äGOQGƒd Qó°üªc ¿GôjEG πëe ’ƒ‚CG qπ– πg

ـرحلـة جديـدة في العـالقات ب ـرحلـة جديـدة في العـالقات ب بـ الصـ وأجنوال بـداية  قـد تمـثل االتفـاقات االقـتصـادية الـتي أبرمت مـؤخراقـد تمـثل االتفـاقات االقـتصـادية الـتي أبرمت مـؤخراً بـ الصـ وأجنوال بـداية 
. .ر للنفط إلى الص البلدين لتمأل أجنوال الفراغ الناجت عن تراجع دور إيران كمصدالبلدين لتمأل أجنوال الفراغ الناجت عن تراجع دور إيران كمصدّر للنفط إلى الص
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اإلثن ٢٢ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٧٣)

قـبل قيـام باراك أوبـاما بـزيارته األخـيرة لـلهـند حث مـعظم
« ـنــتـمــ إلى «اجلـمــهـوريـ اخملــطـطــ االسـتـراتــيـجــيـ ا
» و«احملـافـظ اجلـدد» الـرئيس األمـريـكي على و«احملـافـظ
استغالل تـلك الزيارة في محـاولة إقناع نيـودلهي بالدخول في
تـحدة عـلى أساس حتـالف سـياسي-عـسكـري مع الواليـات ا
كن أن تـشكّل حجر الزاويـة في اجلهود الرامية إلى أن الهند 
تحـدة األمريكية كقـوة عظمى في آسيا تعزيـز دور الواليات ا

واحمليط الهندي من أجل حصار الص واحتوائها.
ديـبـلـومـات» (١٩ نـوفـمـبـر) أن هـذا وذكـرت مـجـلـة «ذا ديـبـلـومـات»«ذا 
ـا كـان عرضـاً مـغريـاً من جـانب قـوة عظـمى بـحجم الـعرض ر
ـتـحـدة ـتـحــدة وثـقـلـهــا حـيث ظـلت الــواليـات ا الــواليـات ا
األمريـكيـة على مدار عـقود طـويلة تـتعـامل مع الدول األخرى
كـقـطع شـطـرجن فـضالً عن أن مـعـظم احملـلـلـ احملـافـظـ ال
يتعاملون مع الـهند كدولة كبرى بـل كحائط صدٍّ في مواجهة
تحدة تتعامل مع الص الص -تماماً كما كـانت الواليات ا

كحائط صد ضد االحتاد السوفيتي السابق.
ولـكن الرئيس أوبـاما يرفض أن يـتعامل مع الـهند من هذا
نظـور بدليل وصـفه الهنـد بأنهـا «الشريكـة األهم في القرن ا
احلـادي والـعـشـرين» وتـركـيـزه طـوال الـزيـارة الـتي اسـتـمرت
ثالثـة أيـام عـلى الــتـجـارة واالقـتـصـاد والـوظـائف. ولـكن مع
عودة الرئـيس إلى أرض الوطن جاءت تأكيـدات أوباما مخيبة
آلمال الكـثيرين من احمللـل احملسوبـ على التيـار اليميني.
فـمنـذ انطالق احلـوار األمـريكي-الـهنـدي االسـتراتـيجي مـطلع
ينية التوجه في واشنطن تسوّق العام احلالي ومراكز البحـوث 
. فاحملللون في لفكرة إقامة حتالف أمريكي-هندي ضد الص
«معـهد إنـتربـرايز» األمـريكي و«مـعهـد هدسـون» و«مؤسـسة
ـعاقل الـبـارزة ألفـكار «احملـافـظ هـريـتدج» الـتي تـعـتبـر ا
ـوقف الهـند ـا اعـتبـار  اجلدد» يـدفـعون في هـذا االجتاه دو
كإحدى الـدول البارزة في حركة عدم االنحياز ورفضها الدخول

في أي حتالفات.
ؤكـد أن «احملـافـظ اجلـدد» الـبـعيـدين عن صـنـاعة ومـن ا
فـاتيح البيت األبيض يحنون القرار األمـريكي منذ فوز أوباما 
فـكرون الـبارزون مـثل توم إلى أيام جـورج بـوش عنـدما كـان ا
دونـلي احمللل الـعـسكـري في «معـهد إنـتربـرايز» األمـريكي
ـتحـدة في كسب الـهنـد إلى صـفها يـرون أن «جناح الـواليات ا
ي اجلـديد يشـكّل حـجـر الزاويـة في احلـفـاظ على الـنـظـام العـا
تحـدة». وعشيـة زيارة أوبامـا حتدّث محلال بـقيادة الواليـات ا
«إنتـربرايـز» تيم سـوليـفان ومـايكل مـازا عن «مخـاوف الهـند
تـزايدة من تزايـد القوة الـعسكريـة الصيـنية ومـحاوالت بك ا
تأكيد نفوذها داخل القارة اآلسيوية» مقترِحَيْن قيام الواليات
تـحدة ببـناء الـقدرات العـسكـرية الـهنديـة عن طريق صـفقات ا
ـتقـدمـة وتـعزيـز الـقـوة البـحـرية الـسالح ونـقل التـكـنـولوجـيـا ا
الهنديـة في مياه شرق آسيـا. وانتقد احمللالن اعتـماد الترسانة
الـعـسـكـريـة الـهـنـدية عـلى األسـلـحـة الـروسـيـة بـنـسـبة ٧٠%
تـطورة بل ودعوتها ـنح نيودلهي أحدث األسـلحة ا مـطالِبَيْن 
ــشــاركـة فـي بــرنـامـج الــطــائـرة «إف-٣٥» «إجــويــنت إلـى ا
سـترايك فـايتـر» بهـدف حتقـيق «التـوافق» الالزم ب األسـلحة

األمريكية والهندية في حالة نشوب حرب ب الهند وروسيا.
وذكرت اجمللة أن الرئيس أوباما حـسناً فعل بتجاهله معظم
عـاكس مثل دعـمه رغبة هذه النـصائح والـذهاب في االجتـاه ا
الـهـنـد فـي احلـصـول عـلى مـقـعــد دائم في مـجـلس األمن ورفع
احلظـر بصورة جزئـية عن تصديـر التكنولـوجيا احلسـاسة إليها
ومطالـبة باكستان بإغالق «مرافئها اآلمنة» في وجه اجلماعات
الحظ أن أوباما حاول إيجاد نوع من التوازن ب اإلرهابية. وا
الـهـنـد والـص وأن يـتـعـامل مع كل واحـدة بـاعـتـبـارهـا دولة
كبـرى مستـقلـة صاعدة وهـو ما أكّـده مساعـد وزيرة اخلـارجية
اضي عندما أكّد للشؤون اخلارجية وليام بيرنز في الصيف ا

.« «أهمية قيام عالقة صحية ب الهند والص

يرى مـحلـلون أن الـرئيس األمـريكـي باراك أوبـاما حـسنـايرى مـحلـلون أن الـرئيس األمـريكـي باراك أوبـاما حـسنـاً فعل بـرفضه نـصائح احملـافظـ اجلدد بـإقامـة حتالف فعل بـرفضه نـصائح احملـافظـ اجلدد بـإقامـة حتالف
سياسي-عسكري مع الهند ضد الص مفضالسياسي-عسكري مع الهند ضد الص مفضالً التعامل مع كل واحدة كقوة كبرى ناشئة مستقلة. التعامل مع كل واحدة كقوة كبرى ناشئة مستقلة.

Ú°üdGh óæ¡dG ™e áfRGƒàe äÉbÓY áeÉbEG ≈∏Y ¢üjôM ÉeÉHhCG :«ذا ديبلومات»:«ذا ديبلومات»
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اخلميس ٢٥ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٧٦)

ـتـبـادلة بـ الـصـ والـيـابان ـنـاوشات الـكالمـيـة ا أدت ا
تنازع عليها في بحر الص خالل األشهر األخـيرة حول اجلزر ا
اجلنـوبي إلى إثـارة حـالة من الـقـلق بـ دول آسيـا الـتي كانت
تـفـضل أن تـركـز اجلــارتـان الـعـمالقـتــان عـلى عالقـات حـسن
اجلـوار والـتجـارة واالقـتـصـاد. ولكن احلـرب الـكالمـيـة جاءت
لتـغطي عـلى ظاهـرة أكثر غـموضـاً وإثارة لـلقـلق وهي اتخاذ
دول آسيـا وضع االستـعداد حتسـباً لـنشـوب حرب حقـيقـية ب
ي جــوشـوا أركــان الـقــارة الـنــاشـئــة. وهـنــا يــتـســاءل األكـاد
ـتخصص في شـؤون جنوب شـرق آسيا كـيرالنتـزيك الباحث ا
في مجـلس العالقـات اخلارجـية: هل يـعني ذلك بـداية انطالق
سـباق جـديد لـلتـسلح في آسـيا? الـسؤال يـبدو وجيـهاً في ظل
الـتقديـرات التي أعـلنـها «مـعهـد إستـوكهـولم لبـحوث السالم
الـدولي» بأن اإلنـفـاق العـسـكـري على صـفـقات األسـلـحة في
مـنطقة جـنوب شرق آسيـا تضاعف مرت خـالل الفترة من عام
٢٠٠٥ إلى عام ٢٠٠٩ وأن هـذا التـوجه مرشح للـصعود في

ي. عامي ٢٠١٠ و٢٠١١ برغم الركود االقتصادي العا
zIôµ°ù©dG{ ÜÉÑ°SCG

«نـيوزويك»«نـيوزويك» (٢٢ وذكـر الـبـاحث في مـقـال نـشـرته مـجـلة 
نـوفمبر) أن بـعض أسباب ارتفـاع اإلنفاق العـسكري في آسيا
يعود إلى تقادم الـترسانات احلربيـة دون تطبيق خطط اإلحالل
يـة» التي ضربت الـية الـعا والتـجديـد الالزمة بسـبب «األزمة ا
اضي ومـطلع الـعقد القـارة في أواخر الـتسـعيـنيـات من القـرن ا
ـسـتـقـرة احلـالي. سـبب آخـر هـو تـوجه بـعض دول الـقـارة غـيـر ا
نح قواتها يول التـوسعية نحـو «العسكـرة»  سياسيـًا أو ذات ا
ـسـلـحـة صالحـيـات غـيـر مسـبـوقـة. وفي ظل تـوجه دول مـثل ا
باكـستـان والصـ وكوريا الـشمـالية نـحو الـعسكـرة جتد أنـظمة
قراطية إقليمية نفسها مضطرة إلى السير في الطريق نفسه. د

RôHC’G π¶J Ú°üdG
أحدث تقرير صـادر عن «البنتاجون» حـول اجليش الصيني
يـؤكـد أن «حتـديث اجلـيش الـصـيـني يـتـسـارع كــمّـاً وكـيـفاً»

مـرجــحـاً «تــزايـد الــبـدائل
ـــتــــاحـــة أمـــام الـــصـــ ا
الســــتـــــخــــدام قــــوتــــهــــا
الـعــسـكــريـة فـي احلـصـول
عـلى مـكاسب دبـلـوماسـية
أو حسـم النـزاعات احلـالية
صلحتها». ستقبلية  أو ا

والـدلـيل على ذلـك أن الصـ قامت مـؤخـراً بزيـادة ميـزانـيتـها
الـدفاعـيـة بـأكثـر من ١٠% وشـرعت في بـنـاء أسطـول بـحري
ياه اإلقـليمية. وفي قوي قادر عـلى بسط نفوذه خـارج حدود ا
رأي الـكاتب أن الـتحـديث الـعسـكـري يعـكس ببـسـاطة الـثقل
تزايد للص ولكن األمر ال يقف عند هذا احلدّ. االقتصادي ا
ـسلـحة الصـينـية أصـبحت أكـثر قوة الحظ أن الـقوات ا فمن ا
من النـاحـية الـسيـاسـية. فـخالفـاً للـرؤساء الـسـابقـ مثل دجن
ن جند الرئـيس احلالي هو جنتـاو وخليفته زياوبنج وجـياجن ز
ـؤسـسة ـتـوقع زي جـيـنـجـبـنج ال يـتـمتـعـا بـعالقـة قـويـة مع ا ا
ؤسسة للعب دور أكبر العسـكرية ما أفسح اجملال أمام هـذه ا
ـسـؤول في الشـؤون الـسـيـاسيـة حـسب قـول عـدد كبـيـر من ا

. الصيني
ويقول الكاتب إن الـص تظل على األقل أكـثر استقراراً
من دول إقـلــيـمـيــة أخـرى تـســيـر في طــريق الـعـســكـرة. فـفي
بــاكـســتـان فــإن اجلـيش الــذي فـقــد جـزءاً من قــوته مع قـدوم
ـدنـية خالل فـترة الـتـسعـينـيـات قد اسـتعـاد زمام احلكـومات ا
السيطرة على دفة احلياة السياسية. وزادت إسالم آباد إنفاقها

العسكري بنسبة ١٧% في ميزانية عام ٢٠١٠-٢٠١١.
ويــرى الــكـاتـب أنه إذا أخـذت بــؤر اخلــطـورة مــثل كــوريـا
الـشـمـاليـة وبـاكـستـان بـسـياسـة االنـفـتاح واعـتـمـاد أنظـمـتـها
ـقراطية إقـليمية السياسـية أسلوب الشـفافية قـد جتد أنظمة د
نفسهـا أقل احتياجـاً للتـسلح ولكن يبـدو هذا األمر مسـتبعداً

في ظل التوجهات التي تتبعها أنظمة مثل بيوجن ياجن.

É«°SBG »a í∏°ùà∏d ójóL ¥ÉÑ°S ¥Ó£fG øe ±hÉîe

يخـشى محـللـون دخول الـقارة اآلسـيويـة سباق تـسلـح جديدايخـشى محـللـون دخول الـقارة اآلسـيويـة سباق تـسلـح جديداً بـسبـب بعض األنـظمـة التي حتـاول تكـريس خطـطها بـسبـب بعض األنـظمـة التي حتـاول تكـريس خطـطها
التوسعية (مثل الص وكوريا الشمالية) أو احملافظة على استقرارها السياسي (مثل باكستان).التوسعية (مثل الص وكوريا الشمالية) أو احملافظة على استقرارها السياسي (مثل باكستان).
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اخلميس ٢٥ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٧٦)

OQGƒŸG ≈£îàJ É«≤jôaEGh Ú°üdG ÚH ájQÉéàdG §HGhôdG

شـغـلت اتـفاقـات الـطـاقـة جـزءاً مهـمـاً من جـولـة نـائب الـرئيس
تـنـاميـة ب الـصيـني في جـنوب الـقـارة اإلفريـقـية لـكن الـروابط ا
الصـ وإفريـقيـا تـتخـطى بوتـيـرة سريـعة قـطاعي الـطـاقة والـبنـية
. وأنـهى نـائب الرئـيس الـصـيـني شي ج األسـاسـيـة التـقـلـيديـ

بـيـنج هـذا األسـبوع زيـارة جلـنـوب إفـريـقـيـا وأجنـوال وبـوتـسـوانا.
ـتـوقع أن يــخـلف هـو جــ تـاو في رئـاسـة وشـهـد شي الــذي من ا
الي احلـزب الـشـيـوعي احلـاكم في عام ٢٠١٢ تـوقـيع اتـفـاقـات 
الـدوالرات لبناء مـحطة كهـرباء ومصنع للـخاليا الشمـسية ولزيادة
. والـتـجـارة من الـقـطـاعات صـادرات جـنـوب إفـريقـيـا إلى الـصـ
األقل حـضـوراً خالل الزيـارات الرسـميـة لكـنـها من أكـثرهـا أهمـية
ـوارد الطبـيعـية. وباتت الـسلع االسـتهالكيـة الصيـنية إلى جانب ا

تنـتـشـر في األسواق اإلفـريـقـية
بـينما تـقوم مزيـد من الشركات
الصيـنية باستكشاف الصفقات
في قطاع الصناعـات التحويلية.
وقــال مـارتن ديــفـيــز الـرئـيس
الـتـنـفـيـذي لـشـركـة «فـرونـتـيـر

أدفـيزوري» في جوهـانسبرج «االجتـاه الرئيـسي الذي ينمـو هنا هو
ستـثمـرين الصيـني مـتناهي الـصغر أننـا نرى مئـات اآلالف من ا
ـنتجات ويبيـعونها للمسـتهلك األفارقة في يشترون من الص ا
ـتــطـور.. في قـطـاع األوسـاط احملـلـيــة». وأضـاف «في اجلـانب ا
ـشـتـريـات غـير الـتـجزئـة الـتـقـلـيـدي... يـأتي نـحو ثـالثة أربـاع ا
». وبينما تعتبر الص إفريقيا مصدراً رئيسياً الغذائية من الصـ
عادن التي يحـتاج إليها اقـتصادها فإن الـقارة اإلفريقية للنـفط وا
أيــضــاً ســوق واعــدة لــكـل شيء من إكــســســوارات الــشــعــر إلى

السيارات التي تنتجها الشركات الصينية شديدة التنافسية.

Ú°üdG ™e ≥KhCG äÉbÓY ≈dEG ™∏£àj zƒJÉædG{ `d ΩÉ©dG ÚeC’G

عـلى الـرغم من أن «حـلف شـمال
األطلـسي» (الناتـو) لم يذكـر الص
في مـفـهـومه االســتـراتـيـجي اجلـديـد
ّ اعــتـمــاده مــنـذ أيــام فـإن الــذي 
األمــ الـعــام لـ «الــنــاتــو» قـال إنه

يـتـطـلع إلى تـعـزيـز الـعالقـات بـ الـصـ والـتـحـالـف الـعـسـكري
الـغـربي. وفي مقـابلـة حصـرية مع «وكالـة أنبـاء الصـ اجلديدة»«وكالـة أنبـاء الصـ اجلديدة»
قال أم عـام احللف أندريه فوج راسموسن إن «الناتو» والص
ال بد من أن يـتـحدثـا ويـتشـاورا بـعضـهـما مع بـعض في مـجاالت
عدة نظـراً إلى أن الص أصبحت قوة صـاعدة. وقال إنه مع تأكيد
تحدة وكـون الص عضواً «النـاتو» التزامه مـباد ميثـاق األ ا
ـزيـد من دائـمـاً في «مـجـلس األمن الـدولي» فال بـد من إجـراء «ا
. وقال إن نـتظـمة» بـ «النـاتـو» والصـ مسـتقـبالً االتـصـاالت ا
«الـنـاتـو» قام تـدريـجـياً بـزيـادة عالقـاته مع الـصـ خالل األعوام
األخــــيــرة وإن نــائب األمــ الــعــام حلــلف «الــنــاتــو» كــلــوديــو
اضي. وقال راسموسن «أرغب في بيسونييرو زار الـص العام ا
ـكن أن تكون شاورات الـسياسـية وأعتـقد أن تلك  تـفعيل تـلك ا
ّ فـهوم االسـتراتـيجي الذي  اخلطـوة التـالية». وفي مـا يتـعلق بـا
الـكشـف عنه مـؤخـراً في قـمـة لـشـبـونة مـنـذ ٣ أيـام ويُـعـدّ مـرشداً
ـقـبل قـال راسـمـوسن إنه مـقـارنة حلـلـف «الـناتـو» خالل الـعـقـد ا
فهـوم الذي  إعالنه عام ١٩٩٩ فإن أعضاء «الناتو» تعهدوا با
ـتـمـثـلـة في ـواجـهــة الـتـهـديـدات الـنـاشــئـة ا بـتــحـسـ قـدراتـهم 
الصـواريخ واالخـتراقـات اإللكـتـرونيـة واإلرهـاب. وقال راسـموسن
مـدركاً أن احلـلـول الـعـسكـريـة ال تـصلـح وحدهـا حلل الـنـزاعات إن
شـاركـة مع حـلف «الـنـاتـو» في حـاجـة إلى حتـسـ الـشـراكـات وا

األطراف الرئيسية حول العالم.

الــرعـاة

ÚµH
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اخلميس ٢٥ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٧٦)
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شـغـلت اتـفاقـات الـطـاقـة جـزءاً مهـمـاً من جـولـة نـائب الـرئيس
تـنـاميـة ب الـصيـني في جـنوب الـقـارة اإلفريـقـية لـكن الـروابط ا
الصـ وإفريـقيـا تـتخـطى بوتـيـرة سريـعة قـطاعي الـطـاقة والـبنـية
. وأنـهى نـائب الرئـيس الـصـيـني شي ج األسـاسـيـة التـقـلـيديـ

بـيـنج هـذا األسـبوع زيـارة جلـنـوب إفـريـقـيـا وأجنـوال وبـوتـسـوانا.
ـتـوقع أن يــخـلف هـو جــ تـاو في رئـاسـة وشـهـد شي الــذي من ا
الي احلـزب الـشـيـوعي احلـاكم في عام ٢٠١٢ تـوقـيع اتـفـاقـات 
الـدوالرات لبناء مـحطة كهـرباء ومصنع للـخاليا الشمـسية ولزيادة
. والـتـجـارة من الـقـطـاعات صـادرات جـنـوب إفـريقـيـا إلى الـصـ
األقل حـضـوراً خالل الزيـارات الرسـميـة لكـنـها من أكـثرهـا أهمـية
ـوارد الطبـيعـية. وباتت الـسلع االسـتهالكيـة الصيـنية إلى جانب ا

تنـتـشـر في األسواق اإلفـريـقـية
بـينما تـقوم مزيـد من الشركات
الصيـنية باستكشاف الصفقات
في قطاع الصناعـات التحويلية.
وقــال مـارتن ديــفـيــز الـرئـيس
الـتـنـفـيـذي لـشـركـة «فـرونـتـيـر

أدفـيزوري» في جوهـانسبرج «االجتـاه الرئيـسي الذي ينمـو هنا هو
ستـثمـرين الصيـني مـتناهي الـصغر أننـا نرى مئـات اآلالف من ا
ـنتجات ويبيـعونها للمسـتهلك األفارقة في يشترون من الص ا
ـتــطـور.. في قـطـاع األوسـاط احملـلـيــة». وأضـاف «في اجلـانب ا
ـشـتـريـات غـير الـتـجزئـة الـتـقـلـيـدي... يـأتي نـحو ثـالثة أربـاع ا
». وبينما تعتبر الص إفريقيا مصدراً رئيسياً الغذائية من الصـ
عادن التي يحـتاج إليها اقـتصادها فإن الـقارة اإلفريقية للنـفط وا
أيــضــاً ســوق واعــدة لــكـل شيء من إكــســســوارات الــشــعــر إلى

السيارات التي تنتجها الشركات الصينية شديدة التنافسية.
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عـلى الـرغم من أن «حـلف شـمال
األطلـسي» (الناتـو) لم يذكـر الص
في مـفـهـومه االســتـراتـيـجي اجلـديـد
ّ اعــتـمــاده مــنـذ أيــام فـإن الــذي 
األمــ الـعــام لـ «الــنــاتــو» قـال إنه

يـتـطـلع إلى تـعـزيـز الـعالقـات بـ الـصـ والـتـحـالـف الـعـسـكري
الـغـربي. وفي مقـابلـة حصـرية مع «وكالـة أنبـاء الصـ اجلديدة»«وكالـة أنبـاء الصـ اجلديدة»
قال أم عـام احللف أندريه فوج راسموسن إن «الناتو» والص
ال بد من أن يـتـحدثـا ويـتشـاورا بـعضـهـما مع بـعض في مـجاالت
عدة نظـراً إلى أن الص أصبحت قوة صـاعدة. وقال إنه مع تأكيد
تحدة وكـون الص عضواً «النـاتو» التزامه مـباد ميثـاق األ ا
ـزيـد من دائـمـاً في «مـجـلس األمن الـدولي» فال بـد من إجـراء «ا
. وقال إن نـتظـمة» بـ «النـاتـو» والصـ مسـتقـبالً االتـصـاالت ا
«الـنـاتـو» قام تـدريـجـياً بـزيـادة عالقـاته مع الـصـ خالل األعوام
األخــــيــرة وإن نــائب األمــ الــعــام حلــلف «الــنــاتــو» كــلــوديــو
اضي. وقال راسموسن «أرغب في بيسونييرو زار الـص العام ا
ـكن أن تكون شاورات الـسياسـية وأعتـقد أن تلك  تـفعيل تـلك ا
ّ فـهوم االسـتراتـيجي الذي  اخلطـوة التـالية». وفي مـا يتـعلق بـا
الـكشـف عنه مـؤخـراً في قـمـة لـشـبـونة مـنـذ ٣ أيـام ويُـعـدّ مـرشداً
ـقـبل قـال راسـمـوسن إنه مـقـارنة حلـلـف «الـناتـو» خالل الـعـقـد ا
فهـوم الذي  إعالنه عام ١٩٩٩ فإن أعضاء «الناتو» تعهدوا با
ـتـمـثـلـة في ـواجـهــة الـتـهـديـدات الـنـاشــئـة ا بـتــحـسـ قـدراتـهم 
الصـواريخ واالخـتراقـات اإللكـتـرونيـة واإلرهـاب. وقال راسـموسن
مـدركاً أن احلـلـول الـعـسكـريـة ال تـصلـح وحدهـا حلل الـنـزاعات إن
شـاركـة مع حـلف «الـنـاتـو» في حـاجـة إلى حتـسـ الـشـراكـات وا

األطراف الرئيسية حول العالم.

الــرعـاة

ÚµH
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اإلثن ٨ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦٧)

áqjƒ«°SB’G ÉeÉHhCG ádƒL ≈∏Y ô£«°ùj OÉ°üàb’G

ـوجّه األهم خلـيـارات الـنـاخبـ األمـريـكـي في مـثـلـما كـان االقـتـصـاد هو ا
قراطي» بـزعامة انـتخابـات الكـوجنرس األخيـرة التي تعـرض فيـها «احلزب الـد
بـاراك أوباما لتـعثر ملـحوظ فإن االقتصـاد هو العنـوان األبرز للجـولة اآلسيوية
ـاضي وتـسـتمـر عـشرة أيـام وتـشمل لـلرئـيس األمـريكـيّ التي بـدأت الـسبت ا
الهند وإندونيسـيا وكوريا اجلنوبيّة إضافة إلى اليابان حيث يسعى خاللها إلى
فتح أسواق جديدة للمنـتجات األمريكية في الدول التي تشملها وإقناعها بعدم
تـخـفيض عـمالتـهـا من جـانب واحـد حـتى ال يؤثـر ذلك بـالـسـلب في الـصادرات
زيـد من األيدي العـاملة في سـاعدة عـلى تشغـيل ا األمـريكيّـة إليـها ومن ثمّ ا
ـواجهة مشـكلة البـطالة التي تـعانيهـا البالد كأحد تحدة األمـريكية  الواليـات ا
يّـة» وفي هذا الـسياق فـقد علـق أوباما عـلى جولته الـيّة الـعا آثـار «األزمة ا

اآلســــيـــــويــــة قــــائـالً إنه «من
الواضح أن أحد مـفاتيـح توفير
الوظائف هو فتح األسواق أمام
ـصــنّـعـة الــسـلع األمــريـكـيــة ا
». وفي بـأيدي عمال أمـريكي
ــــوقع احملــــوريّ إشــــارة إلـى ا
لالقــتـصـاد في أجـنـدة اجلـولـة

توقع أن أعـلن أوباما اتـفاقات تبـلغ قيمـتها ١٠ ملـيارات دوالر مع الهـند من ا
توفّر نحـو ٥٠ ألف فرصة عمل أمـريكية وقـال تعليـقاً على ذلك «إن الواليات
تـحدة ح تـنظـر إلى الهـند الـيوم فإنـها تـرى فرصـة لبـيع صادراتـها في أحد ا
واً في الـعالم». جديـر بالذكـر أن الهنـد هي صاحبـة ثالث أكبر األسـواق األسرع 
تحدة وكان أحد اقتصاد آسيوي بعد الص واليابان. ولعل ما يقلق الواليات ا
دوافع اجلـولة اآلسيـويّة للرئـيس باراك أوبامـا هو التمـدّد االقتصـادي والتجاري
رتفعة خطراً وّها ا عدالت  الصيني الكبير في منطقة آسيا حيث تمثل الص 
توقّع أن تـشهد ـوقع األمريـكي في االقتصـاد الدولي ولذلك فـإنه من ا على ا
ـقبـلة تـنافسـاً أمريـكيـاً-صيـنيـاً جتاريـاً واقتـصاديـاً مجـاله العـالم كله الفـترة ا
همّ فـي هذا الـسـيـاق هو أن جـولـة أوبـاما ولـيس الـقـارة اآلسيـويـة فـقط. األمـر ا
ا يكون هـو محور اهتمـام اإلدارة األمريكيّة اآلسيوية تـشير إلى أن االقتصـاد ر
قبـلة حتى مـوعد انـتخابـات الرئـاسة في عام ٢٠١٢ سـواء تعلّق خالل الـفتـرة ا
األمر بـالسـياسة الـداخلـية أو اخلارجـية خـاصة أن أوبامـا نفسـه اعترف بـأن ثمة
قــصـوراً في مـجـال االقـتـصـاد هـو الـذي أدى إلـى خـسـائـر حـزبه في انـتـخـابـات
ـا يـكـون مـوجّــهـاً أسـاسـيـاً الـكـوجنــرس األخـيـرة وهـذا يــعـني أن االقـتـصــاد ر

قبلة. تحدة خالل الفترة ا للتحركات اخلارجية للواليات ا
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اخلميس ٤ نوفمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٦٥)

á∏Ñ≤ŸG á«fGõ«ŸG »a ΩÉ©dG ¥ÉØfE’G :قطر:قطر
2011/2010 ΩÉY »gÉ°†«°S

ـالـيـة الـقـطري يـوسف     قـال وزيـر ا
كمـال أول من أمس إن اإلنفاق احلكومي
قبلة لن يقل عن الية ا القطري في السنة ا
نـظـيره احملـدّد في مـيـزانيـة الـسـنة احلـالـية
٢٠١١/٢٠١٠ الـبـالغ ٣٢ ملـيار دوالر
وإن النمو االقتصادي للدولة سيتسارع في
قـبل. كـانت قطـر -الـدولة الـعـضو الـعـام ا
في «أوبك» الـتي حـقـقـت مكـاسـب كـبـيرة
من مــبـيــعـات الــنــفط والـغــاز- قـد زادت
اإلنـفـاق في مـيـزانـيـة الـعـام اجلـاري بـنـسـبة
٢٥% في األساس لتحس البنية األساسية
ــركــز الـــتي تــتــخـــّلف عــنــهـــا في دبي -ا
ـنـطـقـة. وقـال كـمـال أمام الـتـجـاري في ا
قبل منتدى استثماري إن مـيزانية العام ا
لـن تكـون أقل من مـيـزانيـة الـعـام اجلاري.
وأضــاف أن الـدولـة ســتـخـصص ٤٠% من
ـشـروعات مـيـزانـيـتـهـا حتـى عـام ٢٠١٦ 
البنيـة التحتية. وزادت قـطر -أكبر مصدر
سال فـي العالم- اإلنفاق لـلغاز الطـبيعي ا
إلى ١١٧٫٩ مـلـيـار ريـال (٣٢٫٤ مـلـيار
اليـة التي بدأت في إبريل دوالر) للسـنة ا
ـيزانـية ٢٠١٠. وتتـوقع قطـر فائـضاً في ا
قـدره ٩٫٧ مـلـيـار للـعـام اجلـاري بدعم من
ارتـفــاع أسـعـار الــنـفط. وصــنـدوق الـثـروة
الــســيــاديــة الـــقــطــري هــو إحــدى كــبــرى
ـؤسـسات االسـتـثمـارية فـي العـالم. وقال ا
كـمـال إن ديون قـطـر ال تـتـجاوز ٣٠% من
الــنــاجت احملـــلي اإلجــمــالي تـــمــاشــيــاً مع
توقـعات «صـندوق النـقد الـدولي» أن يبلغ
الـــدَّين احلـــكـــومي ٢٧٫٢% من الـــنـــاجت
احملـلي اإلجمـالي هـذا الـعام انـخـفـاضاً من
٣٦٫٧% في عـام ٢٠٠٩. وقال «صندوق
اضي إنه ينبغي النقـد الدولي» في ينايـر ا
مراقـبة تنـامي الدَّين اخلـارجي القطـري بعد

سلسلة من إصدارات الديون.

2010 ΩÉ©d ¿Gô«£dG ´É£b äÉ©bƒJ ócDƒj zÉJÉjEG{ ¢ù«FQ
قـال جـيـوفـاني بـيسـيـنـيـاني رئـيس االحتـاد الـدولي لـلـنقل اجلـوي أول من أمس إن
االحتاد ال يتوقع أن تـعاني أرباح شركـات الطيران انـتكاسة بعـد اكتشاف طـردين ملغّم
تحـدة. وقال بيـسينـياني لتـلفزيـون «رويترز إنـسايدر» خالل مرسلـ جواً إلى الواليـات ا
مؤتـمـر بشـأن أمن الطـيران «مـا زلـنا نـتوقع نـتـائج إيجـابيـة تـبلغ ٨٫٩ مـليـار دوالر هذا
ـ من الـيـمن إلى مـعبـدين يـهـودي في رسـلَ لـغّـمـ ا الـعـام». و اكـتشـاف الـطـردين ا
ـاضي. وعـثر عـلى أحدهـما في رحـلة تـحدة في بـريـطانـيا ودبي يـوم اجلمـعة ا الواليـات ا
لـشركـة «يـونـايتـد بـارسـيل سـرفيس» لـلـشـحن اجلـوي في مطـار «إيـست مـيـدالندز» في
بـريطانيا. وعـثر على اآلخر في عـبوة حبر خاصـة بطابعة كـمبيوتر في شـحنة تنقـلها شركة
ؤتـمر مـن أيّ خطـوات متـسرّعـة لـتطـبيق «فـيـديكس» في دبي. وحـذر بـيسـينـيـاني في ا
ـتعلقـة بالواقعة إجراءات أمنيـة جديدة وقال إن احلـكومات حتتـاج إلى جمع كل احلقائق ا
عـنية من أجل حتس األمن . كما دعـا إلى التعاون بـ احلكومات وجـميع األطراف ا أوالً

في قطاع الطيران.

áæ°S (20) ¿ƒ°†Z »a (4000) øe ôãcCÉH äGôFÉ£dG øe Ú°üdG äÉLÉM Qqó≤J zèæjƒH{
دنية راندي تينسيث أول كلف سوق الطائرات ا أعلن نائب رئيس شركة «بوينج» ا
من أمس في بكـ أن الص ستكـون في حاجة إلى ٤٣٣٠ طائـرة مدنية إضافـية بحلول
عام ٢٠٢٩ في سوق تقـدّر بنحو ٤٨٠ مليار دوالر. وأوضح واجن يوكويي الناطق باسم
شـركة الـطـائرات األمـريـكيـة في الـص لـ «فـرانس بـرس» أن تلك الـتـوقعـات في ارتـفاع
اضية حيث كان يتوقع أن يكون عددها نحو ٣٧٧٠ طائرة إضافية تقدّر مقارنة بالسنة ا
قيمتها بنـحو ٤٠٠ مليار دوالر. وأفادت توقـعات شركة صناعة الـطائرات األمريكية بأن
ـدني في الـصـ سـيـصل إلى ٥١٨٠ سـنـة ٢٠٢٩ مـقابل ١٥٧٠ عـدد طائـرات الـنـقل ا
اضـية كـما توقـعت مضـاعفة األسـطول اجلـوي الصيـني في غضـون ١٠ سنوات. السـنة ا
وأعلن تيـنسيث في لـقاء مع الصـحفيـ أننا في الصـ «لدينـا حصة في سـوق الطائرات
ا ب ٥٢% و٥٣% ونعتزم االحتفاظ بذلك». وتملك «بوينج» حالياً ٨٧٤ طائرة تقدر 
ثل ٤٣% من ـاضي مـا  رحالت مقـابل ٦٢٣ طـائـرة من طراز «إيـربـاص» في سبـتـمـبر ا
الــسـوق. لـكن طـلـبــيـات صـانع الـطـائــرات األوروبي في الـصـ أهم حـالــيـاً من مـنـافـسه

األمريكي بنحو ٢٩٠ طلباً مقابل ٢٦٩.

áéàæŸG ∫hó∏d ó«L ô©°S §ØædG π«eôÑd Q’hO (100) :É«Ñ«d
صدرة للنفط» (أوبك) إن  قال مسؤول كبير في ليبيا العضو في «منظمة البلدان ا
ـنتـجة ألن سـعـر النـفط عـند ١٠٠ دوالر لـلـبرمـيل سـيكـون مـريحـاً بـدرجة أكـبـر للـدول ا
ارتــفـاع أسـعــار الـغـذاء وضـعـف الـدوالر يـؤديــان إلى تـراجع إيــراداتـهـا. وتــشـيـر هـذه
رجّـح أن تتـخـذ «أوبك» قريـبـاً إجراءات لـتـهدئـة ارتـفاع التـصـريـحات إلى أنه من غـيـر ا
سـؤول الليبي بـعدما رفعت السـعودية أكبر مـصدر للنفط األسعار. وجاءت تـصريحات ا
في العـالم أول من أمس النطـاق السعـري الذي تؤيده مـنذ نحـو عام قائـلة إن «سعر

.« النفط ب ٧٠ و٩٠ دوالراً للبرميل مريح للمستهلك

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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ـا كـانت الـزيـارة الـتي بدأهـا الـرئـيس األمـريـكي باراك ر
أوبـاما لـلـهنـد أول من أمس فـرصـة منـاسـبة له لـلـخروج من
ـقراطـيون في انـتخـابات أجواء اخلـسارة الـتي تعـرّض لهـا الد
اضي. ولـكن مجـلة «ديليديلي الـتجـديد الـنصـفي يـوم الثالثـاء ا
بيستبيست» تقول إنه إذا كان الرئيس األمريكي يبحث في الشرق
عن حلّ يـداوي به جراحه الـسياسـية في الـداخل فلن يـجد هذا
احلل سـواء فـي مـومـبــاي (حـيث مـقــرّ إقـامـته) أو نــيـودلـهي

(حيث يجتمع كبار مسؤولي احلكومة الهندية).
…óæg •ÉÑMEG

وترى الصحيفة أن التـحالف األمريكي-الهندي تراجع منذ
انـتــهـاء واليـة جـورج بـوش وأن انـشـغــال أوبـامـا بـالـقـضـايـا
الداخلية مثل الرعاية الصحية وأزمة الرهن العقاري والقضايا
اخلارجية مـثل «أفغاكستان» جاء ليـباعد الفجوة ب واشنطن
ونيودلـهي وهو ما أصاب الهند بإحباط شديد وسط قناعتهم
بـأن الـتـجـاهل األمـريـكي مـقـصـود ومـتـعـمّـد بـسـبب تـقاربـهم
الـشـديـد مع اإلدارة األمريـكـيـة السـابـقة. وتـفـاقم هـذا الوضع
بــســبب اعـتــقــاد الــهـنــد أن أوبــامــا فـرض مــبــعــوثه اخلـاص
ألفغانـستان وباكـستان ريـتشارد هـولبروك عـلى شبه القارة

الهندية كـ «قيصر كشمير».
á«µjôeC’G ídÉ°üŸG

ـصـالح األمريـكيـة في الـهنـد تنـقسم إلى تـقول اجملـلّة إن ا
: مصـالح «ماديـة» (عسـكريـة واقتـصادية) ومـصالح قـسمـ
«معـنويـة» مثل الـسـياسـة الداخـليـة واأليديـولوجـية والـثقـافة
السياسية. فاألولى تـوجد مع عدد كبير من الدول ولكن هذه
صالح ال جتـد لها مكاناً كبيراً إال مع عدد محدود من الدول ا
(مـثل بـريطـانـيـا). الـهنـد يـجب أن تـكـون من ب هـذه الـفـئة

الثـانيـة خاصـة إذا تعلّق
األمـر بحـروب وصـراعات
صـالح تـتـقـاطع عـنـدهـا ا
ـشـتركـة. وتـقـول اجملـلّة ا
تحدة إن على الواليـات ا

أن تتساهل في خالفاتها مع دول هذه الفئة. 
áµFÉ°T ÉjÉ°†b

هناك ثالث قضايا شائكة تفرض نفسها فرضاً قبل اجتماع
وهان سينج: ا أوباما 

ـكن أن تــفـعل * األولى:* األولى: األمن (خـاصــة الـبــحـري). فــمــاذا 
واشـنـطن حـيـال مـخـطّـطـات الـصـ لـفـرض سـيـطرتـهـا عـلى
ـائية في شرق القـارة اآلسيوية وجـنوب شرقها? ـسطحات ا ا
ـســاعي ــتــحــدة إزاء ا وكــيف يــكــون ردّ فـعـل الـواليــات ا
الصـيـنـية الحـتـواء الـهنـد? هـنـا يرى تـشـارلـز هيـلـز أسـتاذ
الـعـلـوم الـسـيـاسـيـة في «جـامـعـة يـيل» أن عـلى أوبـامـا أن
يُـطمـئن الهـند بأنـها لن تـكون وحدهـا وأن واشنـطن ستدافع
الحـة في أعـالي البـحـار طـبـقاً ألحـكـام الـقـانون عن حـريـة ا
الدولي حتى لو أدّى األمر إلى حدوث مواجهات وصدامات.
الثـانـية: قـلق الـهـنـد الذي تـشـاطـره فيـهـا دول أخـرى مثل * الثـانـية:* 
بـريـطـانـيـا والـيـابـان من امـتـنـاع أوبـامـا عن دعم األنـظـمـة
ا ليـنأى بنفسه عن أجندة سلفه في قراطـية وحمايتها ر الد
ما يـتـعـلّق بدمـقـرطـة العـالم. يـرى تـشارلـز أن هـذا أمـر مهم
حتى ال تـسقط الـهـند في شـرك «النـمـوذج الصـيني» الـقائم
عـلى االنـفـتـاح االقـتـصـادي واالنـغالق الـسـيـاسي. فـالـهـنـد
ـقراطي ناضج واقـتصاد ديـناميـكي وهو ما صاحبـة نظام د

 . كن أن يصنع منها قوة معادلة في مواجهة الص

?ÉeÉHhCG ¢ù«FôdG IQÉjR ≈dEG óæ¡dG ô¶æJ ∞«c

برغم طموحات الهند في أن تكون زيارة الرئيس األمريـكي بداية عصر جديد في العالقات الثنائية التي أصابهابرغم طموحات الهند في أن تكون زيارة الرئيس األمريـكي بداية عصر جديد في العالقات الثنائية التي أصابها
ـقراطي الـسلطة عـام ٢٠٠٨ فإن احملللـ يستبـعدون إمكانـية حتقيق ذلك ـقراطي الـسلطة عـام ٢٠٠٨ فإن احملللـ يستبـعدون إمكانـية حتقيق ذلك الـتجاهل مـنذ تولي الد فتور إلى حدفتور إلى حدّ الـتجاهل مـنذ تولي الد
. .قة مثل باكستان وأفغانستان والص علّقة مثل باكستان وأفغانستان والص علة تباين وجهات النظر حول جملة من القضايا الثنائية الشائكة ا على خلفيعلى خلفيّة تباين وجهات النظر حول جملة من القضايا الثنائية الشائكة ا

صورة أرشيفيةصورة أرشيفية
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سـتوى ـسـتمـر في نظـام الـدولة عـلى ا * الـثالـثة:* الـثالـثة: التـدهور ا
ي بـخــروج دول مـثل أفـغـانـسـتــان من عـبـاءة الـنـظـام الـعـا
ي القائم وحتوّلـها إلى ملجـأ إليواء تنظيـمات إرهابية الـعا

ي جديد مختلف تماماً.  تسعى إلى إقامة نظام عا
هنا يتـعيّن على أوبامـا طمأنة الهـند بأن واشنطن تـعتبرها
حلـيفة كـاملة ومـهمّة في حـماية األمن والـسلم الدولـي (مثل
احلرب ضـد اإلرهـاب) وأن يـؤكّد األهـمـيّـة اجليـوبـولـيتـيـكـية
للهـند كحائط صدّ في وجه التـوسّع الصيني وإمكـانية انفجار
تحدة فيد أن تـضغط الواليات ا باكسـتان من الداخل. ومن ا
كي تـقـوّي الـهــنـد عالقـتــهـا بـالـدول اآلسـيــويـة األخـرى الـتي

تشاطرها مخاوفها من هيمنة الص أيضاً. 
™bGƒdG ™e πeÉ©àdG

فـرط الذي حلّق في بـعض الباحـث يحـذرون من التـفاؤل ا
سمـاء نيودلـهي قبيل بـدء زيارة أوباما وهـو تفاؤل ال يـستند
إلى واقع. وأوضح جورج بـيركوفـيتش نائب رئـيس «مؤسسة
كارنيـجي للسالم الدولي» وبيتر أوس الباحث في الشؤون
ـؤسّسة أنه ال يـوجد تطـابق في وجهات الـنظر اآلسـيوية في ا
تحدة والهنـد حيال عدد من القضايا اجلوهرية ب الواليات ا
وأن بنـاء عالقة طـويلـة ومـثمـرة يفـرض على الـدولتـ ضرورة
عـمل توازن أفـضل ب جـدول األولويـات وجدول االحـتيـاجات

حتى يتمكّنا من مواجهة حتدّيات دولية أكبر وأخطر.
وذكـر البـاحثان في مـقال نـشره موقع «ريل كلـير وورلدريل كلـير وورلد»
ـتــحــدة تـريــد من الــهــنـد أن (٥ نــوفــمــبـر) أن الــواليــات ا
تـسـاعـدهـا وأن تضـفي الـصـدقـيـة علـى خطـطـهـا الـرّامـية إلى
قراطيـة على مستـوى العالم. ولكن الـهند ترفض تكريس الـد
أي خطط تـفـتـئت عـلى سـيـادة الـدولة كـمـا أن صـراع الـهـند
ـظـالم في ـسـتـمـر حلـمـايـة حـقـوق األقـلـيـات وردّ ا الـداخــلي ا
كشمير وغيرها يضعـها في مرمى نيران االنتقادات السياسية
ـتـحـدة فـي انـتـقـاداتـهــا لـلـقـمع إذا انـضـمت إلى الــواليـات ا
تحدة ثال. كما أن الواليات ا مارس في إيـران على سبيل ا ا
ـقـراطي الـهـندي ـكـنـها أن تـعـوّل كـثـيراً عـلى الـنـظـام الد ال 
العتيـد في إقناع نيـودلهي بأن تكـون أكثر تفـهّماً وجتاوباً مع

األهداف السياسية األمريكية.

¿hÉ©àdG ä’Éée
* جنوب آسيا* جنوب آسيا

تحدة والهند عند ضرورة الضغط تلتقي مصالح الواليات ا
ـؤسـسة الـعسـكريـة في بـاكسـتان من دنـية وا عـلى احلـكومـة ا
أجل التـعاون مـعهـما في استـئصـال شأفـة اإلرهاب والـتطرّف
ارسة وهو ما يتـطلّب تغييراً جـذرياً في نفوس الباكـستاني و
ـدني بـصـورة حقـيـقـية. تـعـاون واشـنطن مـع باكـسـتان احلكم ا
ـدى الطـويل وليس من احلـكمة أو سـيكـون أمراً مـهمـاً على ا
الواقعيـة أن تنتقد نيودلهي اإلدارة األمـريكية على تصريحات

أو قرارات تصبّ في مصلحة باكستان دون الهند.
* أفغانستان* أفغانستان

هنـا جتـد واشنـطن نفـسـها في مـأزق ب بـاكـستـان والهـند.
فـفـيـما ال تـألـو بـاكـسـتـان جهـداً في الـقـتـال حـتى آخـر مـقاتل
طـالـبـاني أو مـقـاتل تـابع لـقـوات الـتحـالف حـتى حتـافظ عـلى
مصاحلـها في أفغانستان جند الهـند تستميت من أجل اإلبقاء
ارسة عـلى آخر جنـدي أمريكي حـتى حترم جارتـها اللـدود من 
ـباشـرة علـى النـظام األفـغاني في أي نـوع من السـيطـرة غـير ا
طاف ـستقـبل. أما عن واشـنطن فسـتجد نـفسهـا في نهايـة ا ا
ـفـاوضـات مع «طـالـبـان» وهي خـطـوة لن جتـلس إلى مـائـدة ا

تكون محل ترحيب ال في إسالم آباد وال في نيودلهي.
ـتـحـدة في ويـرى الـبـاحـثـان أنه بـدالً من دخـول الـواليـات ا
منـافسـة عسـكرية مع الـص فـمن األفضل واألجـدى أن تركّز
ـسـيرة واشـنطـن ونيـودلـهي على دعم الـتـنمـيـة االقتـصـادية وا
االقتـصادية في الـدول احمليطة بـالص وتعـزيز القوة الـناعمة

 . لدى الدول الراغبة في التصدّي للص
* تفاؤل حذر* تفاؤل حذر

».. كان عنـوان صحيفة «ديكانديكان «ال تتوقـعوا إجنازاً كبـيراً
كـرونيكلكـرونيكل» (٥ نـوفمبر) ورأيـها حول زيـارة أوباما للـهند التي
تمتـد ثالثة أيام. وأوضـحت الصحـيفة أنه من اخلـطأ أن نحمّل
العالقات الثنائية شديدة التعقيد أساساً توقعات مفرطة في
الـتفـاؤل خاصـة أن الـشكـوك تخـيّم عـلى الهـنـد بسـبب تراجع

قراطية األمريكية. العالقات الثنائية منذ قدوم اإلدارة الد


