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األربعاء ١ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٨٠)

وضـعت أحدث الـتصـنيـفات حول أفـضل ٥٠٠ حاسب آلي
على مستـوى العالم احلاسـبات اآللية العـمالقة الصينـية فائقة
ركـز األول رسمـياً اعـتـباراً من مـنتـصف الشـهر الـسرعـة في ا
اضي) أن ز» (٢٥ نوفمبر ا زآشيا تا اضي. وذكرت مجلة «آشيا تا ا
ـتـحـدة يـعـطي مـؤشراً إلى جنـاح الـصـ في إزاحـة الـواليات ا
ـيـة بـفــضل ضـخّـهـا صـعــود جنـمـهـا كــقـوة تـكـنــولـوجـيـة عــا
اسـتثـمارات ضـخمـة في مـجال احلـسابـات اآلليـة فائـقة األداء
ـادي ـاضــيـة. وجــاء هـذا الــدعم ا خـالل الـســنـوات الــعـشــر ا
ـسؤول الصيني لتحويل مشفوعاً بدعم سياسي من جانب ا
التن األصفر من قوة تكـنولوجية ثانوية عام ٢٠٠١ إلى قوة

عظمى عمالقة في مجال احلاسبات اآللية فائقة السرعة.
وأضـــافت اجملــلــة أن احلــاســبـــات اآللــيــة الــعــمالقــة (أو
احلـاسبـات فـائقـة األداء) تفـتح أمـام الصـيـنيـ آفاقـاً بـحثـية
ؤسسات واسعة كـانت في السابق حكراً على حفنة قليلة من ا
والهيئـات الرسميـة خاصة في مجـال التطبـيقات العـسكرية.
ويكـتسب هـذا النـوع من احلاسبـات أهمـية مـتزايـدة في مجال
عـلومـات وتـصمـيم األسـلحـة فضالً عن كـونـها خـطوة جـمع ا
مهمـة على طريق االبتكار واإلبـداع. وبرغم تأكيدات بك أن
ـدنية فإن استـخدام هذه احلـاسبات مقـصور على الـتطبـيقات ا
نـظرة سريـعة على تـاريخ البحـوث ومنظومـتها والـتطويـر فيها
كـافية ألن تـؤكد أن الـوكاالت والهـيئـات العسـكريـة ستعـتمد
ركز عـلى هذه احلـاسبـات بدرجـة كبـيرة. وبـرغم فوز الـص بـا
األول في مجـال هـذه احلاسـبات فـإن هـذا ال يعـني جناحـها في
التـفوق عـلى الغـرب في االبتكـار واإلبداع بـقدر مـا يعني أنه

زيد من التطور التكنولوجي. محطة أو منصّة لتحقيق ا
وتابعت اجمللة قائلة إن حرص الص على تخصيص موارد
ضـخمـة لـتـمـويل بـرامج الـبـحـوث والـتـطـويـر من أجل تـطـوير
ردود شار إلـيهـا يؤكد أن احلـكومة تـراهن على ا احلسابـات ا

وارد. وبرغم أن زيـادة القـدرات البحـثية في نتـظر من هـذه ا ا
ـردود فـإن ـدنـيـة أحـد مـكـونـات هـذا ا اجملـاالت الـتـجـاريـة وا
ؤكد أن اجلـيش الصيني سـيحقق اسـتفادة كـبيرة مـنها حيث ا
تتـميّز هـذه احلاسـبات بقـدرتهـا على حل مشـكلـة أو مشكالت
سـائل الـتي تـتطـلّب أربـعة عـدة في آنٍ واحـد والتـعـامل مع ا
مليارات عملية حسابية في الثانية الواحدة. كما أن احلسابات
كن حـلّها إال شكـالت التي ال  ـعقدة هي إحـدى ا الرياضـية ا
بنـوعيـة معـينـة من احلاسـبات فـائقـة السـرعة. وتـعتـمد الـص
على هـذه احلـاسبـات في تـطويـر شـبكـة لالتـصاالت الـفـضائـية

علومات اخلاصة برصد الصواريخ. أمونة وأنظمة بث ا ا
وبرغم أن الصـ تستخدم أحدث حاسبـاتها اآللية وأسرعها
دنـيـة فـإن الالفت للـنـظـر أن تطـويـر هذا في مـجـال البـحـوث ا
احلـاسـب جـاء عـلى يــد «اجلـامــعـة الـوطــنـيـة لــلـتــكـنـولــوجـيـا
الـدفاعيـة» التي تـعتبـر أول جامـعة عسـكريـة صينـية وواحدة
مـن أهم مراكـز الـبـحوث هـنـاك خـاصة في ظل احـتـيـاج خطط
تــطــويــر اجلـيـش إلى هــذا الـنــوع من احلــاســبـات. فــفي أوائل
ـاضي اتُّـهـمت الـصـ بـاسـتـخـدام الـتـسـعـيـنـيــات من الـقـرن ا
حـاسـبات آلـيـة أمـريـكيـة فـائـقة الـسـرعـة مخـصـصـة لألغراض
ـدنـيـة في أغـراض عـسكـريـة وهـو مـؤشـر إلى خـطط الـص ا

قصودة من وراء تلك احلاسبات.  ستقبلية ا وأهدافها ا
وأضافت اجملـلة أن هذه احلـاسبـات ستؤدّي خـدمات ال غنى
ـرحـلـة حتـديث تـرسـانتـهـا من عـنـهـا بـالـنـسـبـة إلى دولـة تـمـرّ 
األسلـحة النـووية والتقـليديـة. وفي ظل اتفاقـية حظـر االنتشار
كن تخطيط أي النووي التي حتظر إجراء التجارب النووية ال 
انفجـار نووي أو تصميمه إال باستخدام حاسبات آلية عمالقة
وهي احلـاسـبــات الـتي تـقـوم أيـضـاً بــوضع الـتـصـامـيم وإجـراء
الـتـعديالت اخلـاصة بـالـصواريخ واحملـركات الـنـفاثـة والعـبوات

الناسفة التقليدية.
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ياً في مجال احلسابات اآللية فائقة السـرعة يعكس اهتمامها الشديد بهذا النوع في مجال احلسابات اآللية فائقة السـرعة يعكس اهتمامها الشديد بهذا النوع رتبـة األولى عا يااحتالل الص ا رتبـة األولى عا احتالل الص ا
سلحة.  سلحة. من احلاسبات واعتمادها عليها في تنفيذ خطط حتديث قواتها ا من احلاسبات واعتمادها عليها في تنفيذ خطط حتديث قواتها ا
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الثالثاء ٧ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٨٢)

دالالت دعم واشنطن وباريس للهند دالالت دعم واشنطن وباريس للهند 
»ŸÉY QhO Ö©d ≈∏Y óæ¡dG qå– ÉµjôeCG ó©H É°ùfôa

اضي قـال الـرئيس األمـريكي خالل زيـارته األخيـرة للـهـند في شـهر نـوفـمبـر ا
ية ولـيست مجرد دولة نـاشئة» مؤّكداً أن بالده بـاراك أوباما إن الهنـد «قوة عا
تدعم حـصـولهـا على مـقـعد دائم في مـجـلس األمن الدولي. وخالل زيـارته لـلهـند
ـاضي حّث الـرئــيس الـفــرنـسي نـيــكـوال سـاركـوزي الـتي بــدأت يـوم الـسـبـت ا
نيـودلهـي على أداء دورهـا كامـًال في «مجـموعـة الـعشـرين» مـشيـرًا إلى أن هذه
ـثالي السالم واحلريـة» عليها (أداء ـقراطية» الـتي «ظلت باستـمرار وفية  «الد
دورهـا كامـالً في «مجـموعـة الـعشـرين»). وقال سـاركـوزي في خطـاب ألقـاه أمام

«مـعـهـد الـفـضـاء الـهـنـدّي» في بـنـجـالـور
(جنـوب) إن «الـهنـد جتـمع علـى أراضيـها
ـهّم للعـالم أن تظل سدس الـبشـرية ومن ا
بالد احلريـة والـسالم والتـقّدم وأن تـشارك
ـؤسـسـات الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة في ا
ـيـة الـكبـرى كـّلـهـا». وخـطت فـرنـسا الـعـا
والـهـنـد خـطـوة مــهـّمـة عـلى طـريق تـدعـيم
الـتـعاون فـي مـا بيـنـهـمـا من خالل تـوقـيع
«اتفـاق إطار» لـبنـاء مركـزين نوويَّ «آي

بي آر» بـ شركة «أريفا» الفرنـسية وشريكتهـا الهندية «الشركـة النووّية العامة»
هّم في هـذا الـصدد هـو: ما الـدالالت الـتي تنـطوي (إن بي سي). ولعل الـسـؤال ا
ي? في عـليـهـا الدعـوة األمـريكـيـة ومن بعـدهـا الفـرنـسيـة للـهـند لـلـعب دور عا
كن اإلشارة إلى أمور عـّدة أولها أن الهـند قد أصبحت اإلجـابة عن هذا السـؤال 
ي أيضًا ستـوى العا ـا على ا ستـوى اإلقليمّي فقط وإ قّوة مؤثرة لـيس على ا
سـواء من خالل مـستـويـات التـقـّدم االقتـصـادي والتـكـنولـوجي الـتي تـشهـدها أو
ـستـوى الدولي. ثـانيـها أن الـهـند بـصفـتهـا قّوة ـقراطـّية عـلى ا بـصفـتهـا أكـبر د
ي تؤّكـد ما كـانت التـقديرات آسيـوّية كـبرى فـإن دعوة الغـرب لهـا للـعب دور عا
تشيـر إليه منذ سنوات وهـو أن القارة اآلسيوية هي قـاّرة القرن احلادي والعشرين
ّيـة سوف تتحول إليها ما سيجعلها ميدان الصراع الدولّي وأن موازين القوى العا
حول القوة والنفوذ خالل الـقرن احلالي. ثالثها أن صعود الـهند وتأييد الغرب لها
ّي سوف يـحـِدثـان توازنـًا جـديـدًا في الـقارة اآلسـيـوّيـة بيـنـهـا وب لـلـعب دور عـا
الـصـ (الـقـّوة الـكـبرى في آسـيـا الـتي تـمـتـلك مـقـعـدًا دائـمًا فـي مجـلس األمن
قبلة الدولي) وهذا رّبما يـحِدث تنافسـًا كبيرًا ب بكـ ونيودلهي خالل الفـترة ا
إال أن الـهـند تـتـمّيـز في هـذا الـتنـافس بـأنهـا تـستـحـوذ عـلى دعم الغـرب بـسبب
ـتـحدة ـقـراطـيـة علـى عكـس الصـ الـتي تـوّجه إلـيـهـا الـواليـات ا جتـربـتـهـا الـد

األمريكية والغرب االتهامات بسبب سجّلها في مجال حقوق اإلنسان واحلرّيات.
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الثالثاء ٧ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٨٢)

≈∏Y πª©J ÉµjôeCG :محللون صينيون:محللون صينيون
É«°SBG »a ÉgPƒØf IOÉ©à°SG 

يــرى مــحــلّــلــون صــيــنــيــون أن
تحدة تـسعى جاهدة إلى الواليـات ا
استـعـادة نـفوذهـا في آسـيـا وأشار
هـــواجن بـــيـــنج مـــديـــر «مـــعـــهـــد
الــدراســات األمــريـــكــيــة» الــتــابع
ــيـة الــصـيــنــيـة لــلـعــلـوم لـ«األكـاد

االجتماعية» في مقابلة مع صحيفة «الشعبالشعب» الصينية إلى أن
. فبعد العالقات الصينية-األمريكية باردة بعد دفء لم يدم طويالً
كن الـقول إن الـسيـاسة مرور عـام عـلى إدارة حكـومـة أوبامـا 
األمريكيـة جتاه الص قد حتوّلت ودخلت فصل الشتاء البارد. لقد
ستوى إلى الص مباشرة بعد تولي قام أوباما بأول زيارة رفيعة ا
تـحـدة. وحـاليـاً هـنـاك حتوّالت كـبـيرة مـنـصب رئـاسة الـواليـات ا
للـغايـة في العالقات الـصيـنية-األمـريكـية إذ بدأت هـذه األخيرة
. بتـنـفيـذ أشكـال الـعقـوبات والـقـيود واالحـتواء كـافـة جتاه الـص
ية الـثانيـة أصبـحت آسيا أهم وقال هـواجن بيـنج منذ احلـرب العـا
تحـدة. وباعتراف اجلميع فإن التـنمية السريعة قضـايا للواليات ا
تحـدة للعودة إلى في الـص اآلن جعـلت استراتيـجية الـواليات ا
ـتـحـدة أن آسـيــا واحـدة من أهم االعـتـبــارات. أدركت الـواليـات ا
آسيـا أهم منطـقة لـلتنـمية االقـتصـادية في القـرن ٢١ وأن الص
والهـند أكـبـر الدول ذات االقـتصـادات النـاشـئة في آسـيا. وتـعتـبر
ـتـحـدة الصـ دائـمـاً عـامالً غـير مـؤكـد. حـيث يـجعل الواليـات ا
التطـوير السـريع وعلى نطـاق واسع واإلمكانات الـكبيـرة للص

ـتحدة في حـالة عـصبيـة شديدة. من بـعض الناس في الـواليات ا
ـتاعب بـ الص قـبلـة سوف تـستـمر ا وفي السـنوات الـقلـيلـة ا
شكالت والتناقضات. تحدة باإلضافة إلى بعض ا والواليات ا

 áæ°Uô≤dG ≈∏Y É¡HôM óq©°üJ Ú°üdG

قــــالت «وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــصـــوكـــالـــة أنـــبـــاء الـــصـــ
اجلـديدةاجلـديدة» إن وزارة التـجـارة الـصـيـنـية
أعــلــنـت أول من أمس الــعــديــد من
اإلجـراءات لـلـقـضــاء عـلى إنـتـاج سـلع

مزيفـة وبيعهـا في داخل الص وخـارجها التي يـشتهر مـواطنوها
قلّدة بـأعمالهـا. وتضمّنت اإلجـراءات منع نشاطـات بيع البضـائع ا
وتوجيه ضـربات عنـيفة إلـيهـا في اخلارج والرقـابة وإنزال عـقوبات
صــارمـة عــلى من يـكــتـشف تــورّطـهم في بــيع سـلع مــزيـفــة عـبـر
الـتلـفزيـون أو الهـاتف أو «اإلنتـرنت» وإدارة محـالّ بيع الـتجـزئة
ــنـتـجـ في مـجـال الـتـخـزين الــتـجـاريـة الـوطـنـيـة ومـعـايـرة كل ا
بـيعات.  وأوضحت وكـالة األنباء والـفحص إلى اللـوجيستـيات وا
أن هـذا اإلعالن جاء بعـد قرار مجـلس الدولة تـدش حمـلة تسـتمر
كافحة القرصنة من أكتوبر هذا العام إلى مارس العام ستة أشهر 
ـقبل. ويـأتي أيضـاً قبل أيـام فقط من االجـتمـاع السـنوي لـلجـنة ا
زمع في منتصف شتركة ا التجارة واألعمال الصينية-األمريكية ا
ديـسـمبـر اجلـاري في واشنـطن. وتـوقـعت الوكـالـة أن تكـون حـقوق
وضوعات التي ستوضع على طاولة النقاش لكية الـفكرية أحد ا ا
ـثارة على في االجتـماع بـاعتبـارها من أهم الـقضـايا األمـريكـية ا
نتـديات الثنائيـة ومتعددة األطراف. الفتة الـدوام ضد الص في ا
ـتـخـذة أيـضـاً قـيـام الوزارة الـنـظـر إلى أنه مـن ضـمن اإلجـراءات ا
بـتشـجـيع اسـتـخـدام الـسـلـطـات احملـليـة الـبـرمـجـيـات الـشـرعـية.
وأشارت الوكالـة إلى أن معدل قرصنة البـرمجيات في الص شهد
تـراجعـاً وأنه وفـقـاً لـتقـديـرات احتـاد البـرمـجـيـات التـجـاريـة كان
ـاضي ـركـبـة في الـصـ في الـعـام ا ٧٩% من كل الـبـرمـجـيـات ا

مقرصناً بانخفاض من ٨٦% عام ٢٠٠٥.

ÚµH

الــرعـاة
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 قـــالـت وكـــالـــة «رويـــتـــرزرويـــتـــرز»
لألنـباء فـي تقـرير لـهـا إن صدقـية
الـرئـيس األفـغاني حـامـد كرزاي
حتـطـمت بـعـد انـتـخـابـات رئـاسـية
ـانــيـة شـهــدت تالعـبـاً وأخـرى بـر

راقب أنه قد يضع النهاية حلكمه جسيماً باألصوات ويرى بعض ا
إنْ هـو أصـرّ عـلى رحـيل الـقـوات األجـنـبـيـة. وأضـاف الـتـقـريـر أن
حكـومة كرزاي تواجه أزمة شـرعية بعـد االنتخابات الـرئاسية التي
ّ إبطال ثـلث األصوات التي حصل جرت في أغـسطس ٢٠٠٩ و
ـانيـة جرت في عـليـهـا بوصـفهـا مـزوّرة كمـا شهـدت انـتخـابات بـر
اضي تـزويراً واسعـاً. مشيـراً إلى أن أفغـانستـان أعلنت سبـتمبـر ا
ـانية في األول من ديسـمبـر آخر دفـعة من نـتائج االنـتخـابات الـبر
نظمـ على إنهاء اضي مع حـرص ا التي جـرت في ١٨ سبتمـبر ا
ان جديد. عملية شابـها الكثير من التزوير لتمهيد الطريق أمام بر
ولفت التقريـر النظر إلى أن احمللـل يرسمون صورة قـاتمة حلكومة
مـتداعيـة معتـمدة على الـغرب وتـبدي في الوقت ذاته حـرصاً على
رحيل الـقوات األجـنـبيـة واحلـلفـاء يشـعـرون بإحـبـاط متـزايد إزاء
قـراطية بشـكل غيـر سليم. مـبيّناً أن ؤسسـات الد الفـساد وبنـاء ا
كل هـذا يـأتي فـي وقت يـطـلب فــيه كـرزاي من زعــمـاء الـواليـات
تحدة و«حـلف شمال األطلسي» (الـناتو) الذين دعـموا حكومته ا
عـدات واألمـوال مـنـذ عام ـسـاعـدات وا ـليـارات الـدوالرات من ا
٢٠٠١ الـبدء في خفض أعـداد قواتهم وإنـهاء العـمليـات القتـالية
بحـلـول عام ٢٠١٤. لـكن بـعضـهم يـرى أن هذا قـد يـرسم الـنهـاية
ا أورده التقرير. وأضاف التقرير أن «اجملموعة حلكم كرزاي وفقاً 
ـاضي (من دون دعم ـعـاجلـة األزمـات» قالـت األسبـوع ا الـدولـيـة 

خارجي ستنهار حكومة كرزاي... ستسيطر «طالبان».
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ـية ذكـرت صـحيـفة «الـشعبالـشعب» اليـوميـة الصـيـنيـة أن «األكاد
الصـيـنـية لـلـعلـوم االجـتـماعـيـة» أصدرت مـؤخـراً تـقريـراً بـشأن
ية لـسنة ٢٠١٠». وذكر التقرير أن الص «األمن والسياسة العا
قـد أصـبحت أكـبر مـصدر لـلمـهاجـرين لالسـتثـمار في الـعالم وأن
ـهـاجـرين الـصيـنـيـ هم من الـطـبـقـة الـغـنيـة حـديـثـاً والـفـئة أهم ا
الفكرية ما أدى إلى قلق كبير في أوساط اجملتمع الصيني وفقاً
كتب تـحدث بـاسم «ا لـلتـقريـر. وأضافت الصـحيـفة أن كـريس ا
الفيدرالي خلـدمات اجلنسية والهجرة» قال إن عدد احلاصل على

تـأشـيـرات االسـتـثـمـار في تـزايـد
مـسـتـمـر في الـسـنـوات األخـيـرة.
وخالل الـفــتـرة من شـهــر أكـتـوبـر
٢٠٠٨ إلى شـــهـــر ســـبـــتـــمـــبـــر
٢٠٠٩ ارتــفـع عــدد احلــاصــلـ

على تـأشيـرة االستـثـمار من ١٤٤٣ إلى ٤٢١٨ شـخصـاً وحصل
ـهـاجرون من الـدول اآلسيـويـة مثل الـص وكـوريـا اجلنـوبيـة على ا
نـحو ٧٠% من إجـمـالي تـأشيـرات االسـتثـمـار. ومنـذ عام ٢٠٠٨
تضـاعف عـدد الـصيـنـي احلـاصـلـ على تـأشـيـرة االستـثـمار من
٥٠٠ شخص إلى أكـثر من ١٠٠ شخص. وأضافت الصحيفة أنه
وفقاً لدراسة قامت بها اجلهات ذات الصلة في كندا أصبحت هذه
األخـيــرة أيـضـاً اخلـيـار األمــثل لـلـمــهـاجـرين الـصــيـنـيـ من أجل
ـلـيـاري دوالر كنـدي في االسـتـثمـار. وتـسـهم هـجـرة االسـتـثـمـار 
هاجـرين إلى كندا من االقـتصاد الـكندي كلّ سـنة. وأهم مصـادر ا
أجل االسـتثـمار هي هوجن كـوجن وتايـوان والبـر الرئـيسي في ح
ـهـاجـرين مـن الـبـر الـرئــيـسي نـصف الــعـدد اإلجـمـالي بـلغ عــدد ا

ناطق الثالث في السنوات األخيرة. للمهاجرين من ا

الــرعـاة
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أعـلنت حكومة تـركمانسـتان أكبر دولة
مـنتجـة للـغاز الطـبيـعي في آسيـا الوسطى
أمس ارتــفــاع صــادرات الـبـالد من الــغـاز
٢١٫١% ب ينـاير ونوفمـبر ٢٠١٠ مقارنة
ـاضي. وأظـهرت بـالفـتـرة ذاتهـا من الـعام ا
بــيـانـات رســمـيـة أن تـركــمـانـســتـان الـتي
تمـتلك وفـقًا لتـقديـرات «بي بي» رابع أكبر
احتـياطيـات من الغاز الـطبيـعي في العالم

عـّززت إنـتاجـهـا من الغـاز بـنسـبة ١١٫٩%
في الـفترة ذاتـها. وأعـلنت احلـكومـة النـسبة
ئويـة للزيادة فقط دون أن تذكر رقماً حلجم ا
ــو الـــصــادرات الـــفـــعــلـي وقــد يـــشــيـــر 
الصادرات إلى تعاٍف مّطرد بعد خفض كبير
في إمدادات تركمـانستان لسوقها التقليدية
اضي. وتوترت العالقات روسيا بـدأ العام ا
بـ مـوسـكـو وعـشق أبـاد بـعد خـالف عقب
مشكلة في خط أنابيب ما أّدى إلى توقف
اخلط عن الــعـمل بـ إبـريل ٢٠٠٩ ويـنـايـر
٢٠١٠ وتـتكّبد تركـمانستان خـسارة شهرية
مــقـــدارهـــا نــحـــو مــلـــيــار دوالر. وتـــنــتج
تـركـمـانــسـتـان عـادة نـحـو ٧٠ مـلـيـار مـتـر
مـكعب من الغاز الـطبيعي سـنويًا. وأشارت
تـقـديرات إلـى انخـفـاض حـجم اإلنـتـاج بـعد
تعّطل خط األنابيب إلى نحو ٤٠ مليار متر
مـكـعب. وتـعـتــزم الـدولـة الـصـحـراويـة رفع
إنتـاجـها من الـغـاز إلى ثالثـة أمثـاله لـيـبلغ
٢٣٠ مـلـيـار مــتـر مـكـعـب خالل الـعـشـرين
ـقبـلـة. وفي هـذا اإلطـار تـسعى إلى عـامـًا ا
ـيـة اجـتـذاب كـبـرى شــركـات الـطـاقــة الـعـا
للمـشاركة في تطـوير مستـودعاتها الـنفطية
في بـحـر قـزوين واحـتـياطـيـاتـهـا من الـغاز.
وتصـدر تـركـمانـسـتـان الـغاز الـطـبـيعي إلى
الصـ كما أنـها مـهتّمـة بشـحن الوقود إلى
بـاكـستـان والهـند عـبـر خط أنابـيب «تابي»
قـترح مده عـبر أفغانـستان وسـيكون غاز ا
تـركـمــانـسـتــان مـهـمــًا أيـضــًا خلط أنـابـيب

دعوم من االحتاد األوروبي. «نابوكو» ا

»£Øf ¢Vhô©e áeRCG ¬LGƒj ºdÉ©dG :«مندوب إيران في «أوبك»: مندوب إيران في «أوبك
قال مندوب إيران الـدائم لدى منظمة «أوبك» في تصريحات نشرت أمس إنه يعتقد
أن العـالم يواجه عدم تيقّن كبيـراً على صعيد أمن معـروض الطاقة وإن سعر اخلام ما زال
أقل من قيمته احلقـيقية وقد يصل إلى ١٠٠ دوالر في األجل القصير. وصرّح محمد علي
ـعروض النـفطي والقلق يـة تقترب من أزمـة عدم تيـقّن بشأن ا خطيـبي بأن األسواق الـعا
ي يـساور العـالم بشأن أمن مـعروض الطـاقة نظـراً إلى توقـعات تراجع إنـتاج النـفط العا
ـعروض من الدول غـير األعضـاء في «أوبك». وقال رداً على سـؤال عن توقّعاته وتراجع ا
دى الـقـصـير أمـر طـبـيعي. لـسـعر الـنـفط في ٢٠١١ إن ارتـفـاعه إلى ١٠٠ دوالر علـى ا
وقـال خطـيبي إن ارتـفاع سـعر الـنـفط ال يتـماشى حـتى اآلن مع الـتراجع في قـيمـة الدوالر
ية لم ترتفع بشكل على مدى األشهر األخـيرة وقال: في الوقت احلالي أسعار النـفط العا
قابلة حقيقي مقارنة باألعوام السابقـة وهي ال تأخذ في احلسبان تراجع الدوالر. وأجريت ا
قـبيل اجـتمـاع لـوزراء نفط «أوبك» تـستـضـيفه اإلكـوادور يوم ١١ ديـسـمبـر وقالت دول
ـستـبعـد تغـيير حـصص اإلنتـاج خالل االجـتماع. وقـال خطـيبي: في أعضـاء عدّة إن من ا
األعوام األخيرة دأبت بعض الدول غير األعضاء في «أوبك» على ضخّ معروض زائد على
قبـلة بسبب تراجع في اإلنتاج وهناك كناً في األعوام ا حاجة السوق لكن هـذا لن يكون 
نـتجة من االستثمار وقـال إن أحد احللول لضمان حاجة إلى أسعار أعلى لـتمك الدول ا
ـعـروض الـنفـطي هـو زيـادة االسـتثـمـارات في قـطـاع التـنـقـيب واإلنـتاج إمـداد الـسوق بـا

وارتفاع سعر النفط سيفضي إلى مزيد من االستثمار في هذا القطاع.

 kÉ©jô°S ájhƒædG ábÉ£dG êÉàfEG ójôJ ájOƒ©°ùdG :مسؤول أمريكي:مسؤول أمريكي
أعـلن مساعد وزيرة اخلارجـية األمريكيـة للشؤون التجـارية فرانشيسـكو سانشيز أن
السـعودية تنوي إنتاج الطاقة النـووية بحلول عشر سنوات لتـنويع مصادر التزوّد بالطاقة.
وقال سـانشـيز بـعد لـقاء مع مسـؤول سـعوديـ إن «السـعودي يـريدون إنـتاج الـطاقة
ـكن» أي «بحـلول ـدني كجـزء من تـنوع مـصادرهم.. بـأسرع وقت  النـووية لالسـتعـمال ا
ـقبلة». وكانت السـعودية التي تعـدّ أكبر مصدر للـمحروقات في العالم الـسنوات العشر ا
والتـي تعـمل مـعامـل الكـهـرباء فـيـهـا حتى اآلن عـلى الـنـفط والغـاز وقّـعت عام ٢٠٠٨
دنـية وأجرت الرياض العام تحدة حـول التكنولوجـيا النووية ا اتفاق تـعاون مع الواليات ا

اضي محادثات مع فرنسا ومع روسيا في اإلطار نفسه. ا

πÑ≤ŸG ΩÉ©dG (%10) ƒªæ«°S Ú°üdG OÉ°üàbG
رجّح أن ينمو اقتصاد ية الصينية للعلوم االجتماعية» أمس إنه من ا قالت «األكاد
قـبل أي دون تغيـر يذكـر عن مستـوى يبلغ ٩٫٩% هـذا العام الصـ نحو ١٠% الـعام ا
ـية الـصـينـيـة بقـاء الـتضـخم عـند حـتى مع تـباطـؤ تـدفقـات االسـتـثمـار. وتـوقعت األكـاد
قـبل وذلك بزيادة ستـهلـك ٣٫٣% العـام ا مسـتوى معـتدل مع ارتـفاع مؤشـر أسعـار ا
و ـيـة في توقـعاتـهـا السـنويـة إن  طفـيـفة من ٣٫٢% مـتوقـعة هـذا الـعام. وقـالت األكاد
اسـتثمـارات األصول الثـابتة -احملـرّك األهم لالقتصـاد الصيـني- سيتـباطأ إلى ٢٠% في

٢٠١١ من إيقاع يقدّر بنسبة ٢٣٫٥% هذا العام.

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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اخلميس ٩ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٨٤)

هل يكـون الـقرن احلـادي والعـشـرون هو الـقـرن الصـيني? وهل
ي مـثلـما فـعلت قبل تـسيطـر الصـ مرة أخـرى على الـنظام الـعا
ـسيح حـتى عام ١٨٠٠ تـقريـبًا? هـذه التـساؤالت مـيالد السـيد ا
ـية» وما الـية الـعا الـصعبـة فرضت نـفسـها بـقوة عقـب «األزمة ا
تحدة والـدول الغربية األخرى تالها من تداعيات علـى الواليات ا
ـدى الـطويـل. وبرغم اتـفـاق احملـلـل عـلى قـوة االقـتـصاد عـلى ا
ـنح بك ثقًال سيـاسيًا أيضًا بـالضرورة فإنهم الـصيني وهو ما 
سـتـقـبل الـعـالم اعتـمـادًا عـلى الـقوة ـكن الـتـكـّهن  يـرون أنه ال 
االقـتـصـاديـة أو الـسـيـاسـيـة فـقط ويـرون أيـضـًا أن الـطـمـوحات
الصينـية في قيـادة العالم تصـطدم بتـحّديات صعـبة. وذكر جورج
(UBS)ــسـتــشـارين االقــتـصـاديــ في بـنك مـاجــنـاس كـبــيـر ا
لالسـتـثـمـار في مـقـال نـشـره موقع (The worldtoday.org) (عـدد
ديسـمبر) أن اإلصالحـات الشامـلة التي أطـلقهـا الرئيس الـصيني
ـسار األسـبق دجن زيـاوبـنج عـام ١٩٧٨ وضـعت الـصـ عـلى ا
تحدة السريع لتصبح منافسـة جيوبوليتيكية رئـيسية للواليات ا
ي وأكـبـر دولة مـصّدرة ولتـصـبح صاحـبـة ثاني أكـبـر اقتـصـاد عا
ـالـية وأكـبـر دولـة دائـنـة وصـاحبـة احـتـيـاطي ضـخم من األصـول ا
األجنبـية يتجـاوز الثالثة تريـليونات من الـدوالرات أي ما يعادل
٧٥% من إجمـالي الناجت احمللي الـصيني. وأضاف أنه إذا واصل
عـدالت احلـالـيـة نفـسـهـا فسـيـتـجاوز ـوه بـا االقـتـصـاد الـصيـني 
إجـمـالي الـنـاجت احملـلـي الـصيـنـي نـظـيـره األمريـكـي بـحـلـول عام
٢٠٣٠ إن لم يكن قـبل ذلك. فـدخل الفـرد الذي تـضاعف ثالث
مـرات خالل الثالثـ عامًا األخـيرة ليـصل إلى نحو ٣٧٠٠ دوالر

كن أن يقفز إلى ١٣٠٠٠ دوالر.
ـنع الــصـ مـن قـيـادة وإذا كــان الـوضـع كـذلك فــمـا الــذي 
العالم? يقول اخلبير االقتصادي إن هناك خمسة عوامل رئيسية:
* أوال* أوالً: معد: معدّل تقادم األعمار في الص هو األسرع في العالمل تقادم األعمار في الص هو األسرع في العالم
وجـرافية تـعدّ الصـ سوقـاً ناشئـة غريـبة من النـاحيـة الد
ا األسـرع على مـستوى حيـث معدّل األعـمار لـيس األكبـر وإ

العالم وبحلـول عام ٢٠٥٠ سيكون مـعدّل األعمار في الص
تـوقع أن يتراجع ـتحـدة. فمن ا أكبر من مـثيـله في الواليات ا
عـدد الـسكـان من صـغار الـسن ومن هم في سن الـعمـل فيـما
. وهـذا يعني سيـرتفع مـعدّل من تـزيد أعمـارهم على ٦٥ عـاماً
أن نـسبـة أعمـار الـعامـل عـلى خدمـة كل فـرد من كبـار السن

ستتراجع من ٢٫٥ عامل مقابل ١٠ عمال اليوم.
* ثانيا* ثانياً: ثقافة االبتكار: ثقافة االبتكار

بـرغم التـقّدم التـكنـولوجي الـكبيـر في الصـ فإن اسـتخدام
التـقنـيات احلـديثـة وتطـويرهـا ال يجـاريان الـتحـّول التـكنـولوجي
مكن قـيادة العالم في مجال عدل نفـسه. فمن ا واالستثـماري با
إنتاج األجهزة اإللكـترونية والطاقة الـنظيفة ولكن أين ذلك من
«وادي الـسـيـلـيكـون» الـذي يـسـابق الـزمن في مـجـال االبـتـكار
لكية اخلاصة واحلقوق الفكرية بعيدًا عن أي تدّخل سياسي? وا

* ثالثا* ثالثاً: احلقوق والقانون: احلقوق والقانون
تعـاني الص ضعـفاً مزمـناً في مؤسسـاتها نـسبياً وتـفتقر
ؤسـسات إلى القـدرة على التـجديد والـتطويـر. وهنا جتد هذه ا
ؤسـسات القانونـية واالجتماعـية والسياسـية الصينـية نفسها ا

على احملك بفعل عمليات إعادة الهيكلة مستقبالً.
* رابعا* رابعاً: إمكانية تعر: إمكانية تعرّض االقتصاد لالنتكاسض االقتصاد لالنتكاس

من األمـور الــواردة فـشـل االقـتــصـاد الــصـيــني في االحـتــفـاظ
ـقـبـلـة ـوه الــعـالـيـة (٨%-٩%) احلـالـيـة خالل الـعـقـود ا ـعـّدالت 
وجرافية وارتفاع معدالت األمّية ألسباب عّدة مثل تغّير التركيبة الد
ـواد اخلـام بـسـبب زيـادة الـطلب ـواد الـغذائـيـة وا وارتـفـاع أسـعـار ا
تزايدة من انفجار فقاعة العقارات. باإلضافة إلى اخملاطر احملتملة ا

* خامسا* خامساً: التوترات الدولية: التوترات الدولية
تنـامي قوة الـصـ أفرز بـالفـعل تـوترات دولـية: فـمن نزاع
حول اجلـزر مع الـيابـان إلى سبـاق تسـلّح بـحري في آسـيا إلى
إعادة بـناء جـسورهـا التجـارية والـسيـاسيـة مع الشرق األوسط

وإفريقيا وحتى أمريكا الالتينية.

z»æ«°üdG ¿ô≤dG{ ≥jôW »a ∞≤J á«°ù«FQ äÉjqó– á°ùªN :محللون:محللون

يـعتقـد محللـون أن مقولة «الـقرن الصـيني» تصطـدم بخمسـة حتديـعتقـد محللـون أن مقولة «الـقرن الصـيني» تصطـدم بخمسـة حتدّيات رئيـسية صـعبة هي تقـادم األعمار وضعفيات رئيـسية صـعبة هي تقـادم األعمار وضعف
ؤسسات وإمكانية تراجع معدّل النمو االقتصادي والتوترات الدولية.ل النمو االقتصادي والتوترات الدولية. ؤسسات وإمكانية تراجع معدثقافة االبتكار وضعف ا ثقافة االبتكار وضعف ا
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األحد ١٢ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٨٥)

kGOÉ°ùa OGOõj ºdÉ©dG :«منظ«منظّمة الشفافية الدولية»:مة الشفافية الدولية»
أظهر استـطالع أجرته «منـظمة الشـفافية
الــدولـيـة» أن الــعـالـم يـزداد فـســادًا وقـالت
نـظـمة إن نـتائج «اسـتـطالع حتديـد مقـياس ا
ي» لـعام ٢٠١٠ بـينت أن سـتة الفـساد الـعا
مـن كل ١٠ أشــخــاص فـي الــعــالم يــرون أن
الـفسـاد شهد تـزايدًا خالل الـسنـوات األخيرة
في ح قـال شخـص واحد من كل أربـعة إنه
ــاضي. يــشـار إلى أن دفع رشى في الــعـام ا
مـقـياس الـفـسـاد لعـام ٢٠١٠ يـجـمع جتارب
أكــثــر من ٩١ ألــفــًا و٥٠٠ شــخص في ٨٦
بلدًا وآراءهم ما يجـعل منه استطالع الرأي
األكـثـر شـمــوًال عن هـذه الـظـاهـرة. وتـبـ أن
اآلراء بـشأن الـفـسـاد كـانت أكثـر سـلـبـية في
أوروبـا الـغـربـيـة وأمـريـكـا الـشـمـاليـة حـيث
أعرب ٧٣% و٦٧% فيهما على التوالي عن
اعـتـقـادهم أن نـسـبــة الـفـسـاد ارتـفـعت خالل
اضـية. وتبّين أن أكثر من السنوات الثالث ا
٢٠ بـلداً سـجلت تـزايداً في نسـبة الـرشى منذ
عـام ٢٠٠٦ ولـكن االرتـفاع األكـبـر كان في
تشيلي وكولـومبيا وكينيا ومقدونيا ونيجيريا
وبـولنـدا وروسيا والـسنـغال وتـايالند. وحتدث
شـخـص من كّل اثـنــ في إفــريـقــيـا جــنـوب
الـصـحـراء عن دفع رشــوة وهي نـسـبـة أكـبـر
مــنـهـا في أي مـكـان آخــر في الـعـالم. وبـعـد
إفـريـقـيـا جـاءت «جـنـوب الـصـحـراء» الـتي
قـدرت نــســبــة الــفـســاد فــيــهـا بـ (٥٦%)
وجاءت منطقة الـشرق األوسط بنسبة ٣٦%
مع العلم أن الفساد أكثر استشراًء في العراق
ـسـتـقـلـة حـديـثـًا بـ(٥٦%) ومن ثم الــدول ا
(٣٢%) فـأمـريكـا الالتيـنيـة (٢٣%). أما
دول الـبلـقـان وتـركيـا فـبلـغت نـسـبة الـفـساد
فــــيــــهــــا ١٩% مــــقــــابل ٥% فـي كلٍّ من
تـحـدة واالحتـاد األوروبي. وتـبّين الـواليـات ا
أن الـفـقـراء أكـثـر مـيًال من األثـريـاء إلى دفع
رشى مـقابل احلـصـول عـلى خـدمات أسـاسـية

مثل التعليم. 

(%5^1) ≈dEG õØ≤j Ú°üdG »a ºî°†àdG ∫qó©e
ؤشر األبرز لـلتضخم في الص في نوفمبر ارتفع مؤشر أسعار الـسلع االستهالكية ا
اضي بـنسبـة ٥٫١% متـجاوزاً بـذلك السـقف الذي حـدّدته السلـطات لـلمـعدل الـسنوي ا
ـكـتب الـوطـني لإلحـصـاء» وهـو أعـلى ارتـفاع لعـام ٢٠١٠ الـبـالغ ٣% كـمـا أعـلن «ا
اضي سجل يسجل مـنذ يوليـو ٢٠٠٨ ح قفزت األسـعار بنـسبة ٦٫٣%. وفي أكتـوبر ا
مـؤشر أسعـار االستـهالك ارتفاعـاً قدره ٤٫٤%. وكـان خبراء أعـلنـوا لوكالـة «داو جونز»
االقـتصـادية أنـهم يتـوقعـون ارتفـاعاً في مـؤشر األسـعار بـنسـبة ٤٫٧% في شـهر نـوفمـبر
ـكـافحـة وتيـرة التـضخم ـاضي وذلك بـعد سـلسـلة اإلجـراءات الـتي اتخـذتهـا احلكـومة  ا
اضـي أي األشـهر األحد مـتدّة ب يـنايـر ونوفـمبـر ا ـتسارعـة. وبالـنسـبة إلى الـفتـرة ا ا
عـشـر األولى من السـنـة فـقد بـلغ مـعـدل ارتفـاع األسـعار ٣٫٢% أي أكـثـر من الـسقف

الذي حدّدته احلكومة للمعدل السنوي للتضخم. 

  »°VÉŸG ôÑªaƒf »a ¬d iƒà°ùe ≈∏YCG ≈dEG π°üj á«µjôeC’G á«dGQó«ØdG á«fGõ«ŸG õéY
اضي ليتجاوز ّا هو متوقع في نوفمبر ا تحدة أكثر  زاد العجز في موازنة الـواليات ا
١٥٠ ملـيار دوالر وهو أعلى مسـتوى شهريّ له كـما أعلنت وزارة اخلـزانة في واشنطن.
وأشـارت األرقـام الشـهـرية لـوزارة اخلـزانة حـول احلـسابـات الـعـامة لـلـشهـر الـسابق إلى أن
توالية وبلغ العجز موازنـة الدولة الفيدرالية سجّلت عـجزاً في الشهور الستة والعـشرين ا
ّا كان في نوفمبر ٢٠٠٩. وكان في هذا الشهر ١٥٠٫٣٩ مليار دوالر أي ٢٥% أكـثر 
احملللون يتـوقعون زيادة أقل في العجز ليصل إلى ١٣٤ مـليار دوالر بحسب توقعاتهم

الوسطية.

IQÉéàdG ôjôëàd á«bÉØJG ¿CÉ°ûH óæ¡dGh »HhQhC’G OÉ–’G ÚH ∂«°Th ¥ÉØJG
أوشك االحتـاد األوروبي والهـند أن يـتوصال إلى اتـفاق واسع لـتحـرير الـتجـارة ويأمل
قبل حسبما قال اجلـانبان. وأعلِنت االنفراجة خالل زيارة الطـرفان توقيع االتفاقية العـام ا
ـقـر االحتـاد األوروبي في بـروكسل. واسـتـغرق ـوهـان سـينج  رئـيس الـوزراء الهـنـدي ما
وضع االتفـاق أربع سـنوات ومن شـأنه تعـزيـز التـجارة بـ الـهنـد واالحتاد األوروبي نـحو
نتجات بنسبة ٩٠% وسيجعل من اليسير زيادة ٣٠%. وسيلغي االتفاق اجلمارك على ا
ـفوضـيـة األوروبيـة خوسـيه مـانويل . وقال رئـيس ا التـجـارة واالستـثـمارات بـ اجلانـبـ
باروسـو بـعـد لـقاء مع سـيـنج «لـنـوقع االتـفـاق في عام ٢٠١١. وبـعـدمـا تـضـاعف حجم
اضـية علـينا أن نـعزّز ذلك الزخم». وكانت الـتجارة بـ اجلانبـ خالل السنوات الـسبع ا
الهند قبل عقدين سوقـاً مغلقة بشكل كبير لكنهـا انفتحت أمام العالم ليصبح اقتصادها
. ووصل حجم و سنوية فاقت ٩% أحياناً عدالت  واحداً من أكبر االقتصادات الصاعدة 
التـجارة واالسـتثـمارات مع الـهند إلى نـحو ٣٩ مـليـار يورو (٥٢ مـليـار دوالر أمريكي)
اضي. وخارج االجتـماع احتـجّت «منظمـة أطباء بال حـدود» على خطط محـتملة العـام ا

قلّد. في االتفاق ستجعل من الصعب على الدول النامية شراء دواء اإليدز الهندي ا

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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IQƒaÉ¨æ°S OÉHBG ΩÓ°SEG
¿Éà°ùcÉH »a q…OÉ°üàb’G ôã©àdG ΩÉY ƒg 2010 :«ميديا لينك»«ميديا لينك»

لينك» اإلخبارية الباكسـتانية في تقرير ذكرت خدمة «ميديا لينكميديا 
لـها أن اخلبراء في بـاكستان يـشيرون إلى أنه إن كان عام ٢٠٠٩
هو عـام الـتعـثر األمـني في بـاكسـتـان دون منـازع حيث أدى إلى
مـقـتل وإصـابـة مـا ال يـقل عن ٢٤ ألف شـخص وهي سـابـقـة في
تاريخ بـاكـستـان احلـديث إذ لم يـسبق لـبـاكسـتـان أن خسـرت هذا
الــعـدد الـضــخم كـلّه في عــام واحـد فـيــمـكن الـقــول إن وضـعـهـا
االقـتـصادي كـان بدوره األصـعب في عام ٢٠١٠ دون مـنازع ولم

يـســبق لـهــا حـسب الــتـقــريـر أن
واجـهت حتديـات اقتـصاديـة مثل
الـتي عـاشـتـها فـي عام ٢٠١٠.
وأضـاف الـتـقـريـر أن اخلـبـراء في
الـشـؤون االقــتـصـاديــة قـالـوا إن

األرقـام التي حتـقّـقت في عـام ٢٠١٠ تـكـفي وحـدها لـتـؤكـد مدى
تـردّي لباكسـتان في مجـال اقتصـادها وتنـميتـها. الفت الوضع ا
النظر إلى أن األزمـة تمثّل في عنصرين مهم هما تراجع الوضع
ـعيـشي تقول سـتوى ا عـيشي وتنـامي ظاهـرة الفـساد. فـعلى ا ا
«مؤسسة رقابـة التنمية» في بـاكستان في تقريـرها السنوي لعام
٢٠١٠ الصـادر في ٩ ديـسمـبر ٢٠١٠ إن الـغالء ارتفع في سـنة
ـواد الـغـذائـية ٢٠١٠ وحـدها بـنـسـبـة ١٦٠%. وشـهـدت مـعـظم ا
والـضرورية وفـقاً لـلتقـرير ارتـفاعاً غـير مسـبوق في أسـعارها لم
يسبق له مثيل بهذه السرعـة في أقل من سنة فقط. ويقول التقرير
ـواد األكـثـر اسـتـهالكـاً مـثل الـزيـوت والـسـكـر نـفـسه إن أسـعـار ا
والطحـ واخلضراوات والفـواكه ارتفعت في شهـر واحد فقط وهو

شهر نوفمبر ٢٠١٠ بنسبة تتراوح ب ٢٠% و٦٥%.

 âbh ádCÉ°ùe É«°SBG ƒëf Iƒ≤dG õcôe ∫qƒ– :خبير دولي:خبير دولي

ذكـرت صـحيـفة «The strait Times» السـنـغافـورية أمس
ـعروف في الـشؤون أن كـيشـور مـحبـوباني اخلـبيـر السـنغـافوري ا
السياسية والدولية قال إن الـعالم قد دخل إلى فترة جديدة تتميز
ي وصعود آسـيا كمركز بنهـاية الهيمـنة الغربـية في التاريخ الـعا
اسـتـقـطـاب قـوي وإنـهـا مـسـألـة وقت حـتى يـنـجـز هـذا الـتـحول.
وأضـافت الـصـحـيـفة أن مـحـبـوبـاني الـذي يشـغل مـنـصب عـمـيد
وأسـتـاذ محـاضـر في «كـليـة لي كـوان يـو للـسـيـاسة الـعـامة» في
جامعة سنغافورة (إحـدى أهم مدارس السياسات في البالد) كان

قــد دشّن كـــتــابـه الــذي يـــحــمل
عـنــوان «نـصف الــكـرة األرضـيـة
ـية اآلسـيـوي: حتـول الـقـوى الـعـا
الــذي ال يـردّ نـحــو الـشـرق» أول
من أمس وقال فيه: «ليس لديّ

شك مـطـلقـاً في أن الـص سـتمـتـلك اقـتصـاداً أكبـر من الـواليات
تحدة في أقل من عقدين وأن الـهند ستكون (رقم ٢) في وقت ا
قصير». وأضاف محبوباني حسب الصحيفة أن السبب في ذلك
هـو أن اجملـتـمـعـات اآلسـيـويـة تـبـلـي بالءً حـسـنـاً في فـهم أهـمـيـة
شكلة مع العقول الغربيّة هي استيعاب احلكـمة الغربية «غير أن ا
أنهم ال يستطيعون حتى االقتناع بفكرة أن هناك مجتمعات أخرى
كنـها أن تكـون أكثر جناحـاً منهم». وفي مـا يتعلّق بـقدرة الص
علـى الصعود من خالل جيرانهـا أشار محبوباني وفقـاً للصحيفة
ت فيه الـسنـغـافوريـة إلى «أنه من الـطـبيـعي في الـوقت الـذي 
الص بشـكل أسرع أن يكون جيـرانها معـني بذلك وحتى اآلن
أبـلت الصـ بالءً حـسـناً وشـاركت جـيـرانهـا في مـزايـا االزدهار
ووقّعت اتفاقيات جتارة حرة معهم وهذه كلّها مؤشرات جيدة».

الــرعـاة
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جـاءت األزمة األخـيرة بـ الكوريـت الـشمـاليـة واجلنـوبية
لتضع الص التي تـسير على مبـدأ كسب األطراف كلّها في
عالقــتــهــا اخلــارجــيـة مـن أجل حتــقــيق مــكــاسب ســيــاســيـة
واقـتصاديـة في مأزق عمـيق حيث لم تنـدّد الص بـالقصف
الكوري الشمالي جلزيرة يونبـيوجن الكورية اجلنوبية كما أنها
حتــاول جــاهـدة أن تــقف عــلى احلـيــاد في الــنـزاع الــقــائم بـ
اجلـانـب هـذا من ناحـية. ولـكنـهـا مطـالبـة من قبل الـواليات
ـتحدة األمـريكـية وحـلفائـها اآلسـيوي بـاتخـاذ موقف حاسم ا
جتـاه حليـفتهـا كوريا الـشمالـية وزيادة ضـغوطهـا على بيوجن
يـاجن لـتـهـدئـة الـتـوتـر في شـبه اجلـزيـرة الـكـوريـة من الـنـاحـية
األخرى وذلك في إطار تـصعيد واشنـطن اتهامها بـك بأنها
توفّر احلـماية للـبرنامج الـنووي لبيـوجن ياجن. وبرغم ذلك فإن
الصـ تـتـعـامل مع األمـر بشـكل مـخـتـلف فـهي تـمـتنع عن
الضـغط بقوة عـلى كوريـا الشـماليـة خشـية إغضـابهـا وخوفاً
من تأثير ذلك في زعزعة استقرار حـليفتها الشمالية وكذلك
ـنطـقـة ولـلحـيـلـولة دون تـمـك حـرصاً عـلى مـصـاحلهـا في ا

القوات األمريكية من التمركز على احلدود الصينية. 
تنازعة على اجللوس  كما تسعى بك إلى حثّ األطراف ا
إلى مـائـدة الـتفـاوض حلل الـصراع عـبـر احلـوار وذلك حتى ال
تــغـلّـب مـصــلـحــة طـرف ضــد اآلخـر من أجل احملــافـظــة عـلى

مصاحلها قائمة مع األطراف كافة. 
ـتـحـدثـة بـاسم وزارة وبـرز هــذا واضـحـاً في تـصـريـحــات ا
اخلـارجيـة الـصـيـنـيـة جـيـاجن يـو الـتي قـالت «إن مـسـؤولـية

احلفاظ على الـسالم واالستقرار في
شمال شرق آسيا يـجب أن تتحمّلها
ـــنــطــقــة» األطــراف كــلّـــهــا في ا
مـضيـفة أن األطـراف كلّـها شـركاء

ـتحـدة وحلـفاءها داعـية تـلك األطراف الـتي تمـثل الواليات ا
اآلسيـوي كوريـا اجلنـوبية والـيابـان إلى الردّ بإيـجابـية على
مـقـتـرحـاتـهـا حلل الـصـراع من خالل احلـوار والـتـفاوض. ولـكن
واشنطن وحلفاءها يرفـضون اجللوس مع بيوجن ياجن ما يشكّل

وقف الصيني. ضغطاً متزايداً على ا
وبالـتالي قـد تضـطـرّ بكـ إلى أن تخـتار بـ اإلبقـاء على
عالقاتـها مع كـوريا الشـمالـية أو احملـافظة عـلى تعـاونها مع
واشـنـطن وحـلـفـائـهـا. وهـذا ما يـدفع إلـى الـسؤال الـتـالي: هل
تستطيع الص االستـمرار في سياسة كسب األطراف كلّها في

عالقاتها اخلارجية?
لـقد انـتـهجت الـصـ منـذ عـقود سـيـاسة خـارجـية تـقول إن
ـشـتـركـة ي ودفع الـتـنـمــيـة ا هـدفـهـا صـيــانـة الـسالم الـعــا
وتـأسـيس نـظـام سيـاسي واقـتـصـادي جـديـد قـائم عـلى احـترام
ي والـتركـيـز على الـدول كـافة واحملـافـظة عـلى الـتنـوّع العـا
الـعالقات اخلـارجيـة التي تـخدم أهـداف التـنمـية االقـتصـادية
واالبـتعـاد عن الـتورط فـي النـزاعات الـدولـية وبـنـاء عالقات
ـهمة وفي مـقدّمتـها روسيـا والواليات استـراتيجـية مع الدول ا
ــانـيـا وفـرنـسـا وبـريـطــانـيـا والـيـابـان واالهـتـمـام ـتـحـدة وأ ا
ــتـــقــدّمـــة من أجل احلــصـــول عــلى بــالـــعالقــات مـع الــدول ا

في ظل الضغوط الدولية حلثفي ظل الضغوط الدولية حلثّها على اتخاذ موقف حاسم جتاه كوريا الشماليةها على اتخاذ موقف حاسم جتاه كوريا الشمالية
?á«LQÉî`dG É¡JÉbÓY »a É¡q∏c ±GôWC’G Ö°ùc á°SÉ«°S »a QGôªà°S’G Ú°üdG ™«£à°ùJ πg

سعت الـسياسـة اخلارجية الـصينـية على مدى ثالثـة عقود تـقريبـاسعت الـسياسـة اخلارجية الـصينـية على مدى ثالثـة عقود تـقريبـاً إلى حتقيق التـوازن في عالقاتهـا اخلارجية إذ إلى حتقيق التـوازن في عالقاتهـا اخلارجية إذ
تريد اإلبقاء عـلى عالقاتها جيدة مع األطراف كافة الـتي قد تكون متصارعة ومتـناقضة وذلك خلدمة مصاحلها فيتريد اإلبقاء عـلى عالقاتها جيدة مع األطراف كافة الـتي قد تكون متصارعة ومتـناقضة وذلك خلدمة مصاحلها في
األساس. ولكن تـواجه تلك السيـاسة اآلن حتديات كبـيرة تفرض عـليها اتخـاذ موقف حاسم جتاه بـعض القضايا أياألساس. ولكن تـواجه تلك السيـاسة اآلن حتديات كبـيرة تفرض عـليها اتخـاذ موقف حاسم جتاه بـعض القضايا أي

تغليب مصلحة طرف ضد اآلخر.تغليب مصلحة طرف ضد اآلخر.



10

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

األحد ١٢ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٨٥)

التكنـولوجيا والتركيز على فصل االقتصاد عن السياسة في
تعامـلها مع الدول كافة. إضافة إلى حتـويل اجلاليات الصينية
في اخلــارج إلى مـصـدر قـوة اقـتــصـاديـة جلـذبـهــا لالسـتـثـمـار

. وللسياحة في الص
 إال أن بـكـ اضـطــرّت في بـعض الـقـضــايـا الـدولـيـة إلى
ـتـحـدة عـلى األغـلب عـلى تـأيـيـد طـرف تـتـزعــمه الـواليـات ا
حــسـاب الــطـرف اآلخــر وذلك ألنـهــا حتـاول احملــافـظــة عـلى
ـوارد مــعـدالت الــتــنـمــيــة االقـتــصــاديـة من خـالل تـأمــ ا
والـوصــول إلى األسـواق األجــنـبــيـة الـتـي قـد تـقـف الـواليـات
تـحدة األمـريكيـة حائالً دون وصـول السـلع الصـينـية إلـيها ا
تـحدة في ومن ثـم فإن بـك ال تـريد االصـطدام بـالواليـات ا
الـقــضـايـا اخلـالفـيـة بــشـكل مـبــاشـر حـتـى ال يـؤثـر ذلك في
ـتوقع أن تـعتـمد كل من واشـنطن مـصاحلـها اخلـارجيـة. فمن ا
وبك على األخرى لفترة مـا من أجل حتقيق مصالح متبادلة
تحدة ولذلك فإن الـص حترص على عدم إغـضاب الواليات ا

رحلة احلالية. بشكل عنيف خالل ا
ؤشرات إلى وقد أظـهرت الص في اآلونة األخـيرة بعض ا

واقف الغربية ومنها: التقارب مع ا
١- تأييـد الصـ اجلوالت األربع من الـعقوبـات التي اتـخذها
مجلس األمـن ضد حليـفتهـا إيران وذلك بالـرغم من أنها
ظـلت لـفــتـرة طـويـلــة تـرفض فـرض عـقــوبـات عـلى إيـران
اقتناعاً منها بأن العقوبات لن توقف طهران عن توجّهها
وأن هـذه الـعقـوبـات غيـر مـجـدية كـمـا لعـبت بـك دوراً
عدات الـعسـكرية رئيـسياً في تـزويد طـهران باألسـلحـة وا

تقدمة. والتكنولوجيا ا
ـتـحـدة وأوروبـا ٢- في الـوقت الـذي رفـضت فـيه الـواليـات ا
نتائج االنـتخابات الـفلسـطينـية ولم تعـترف بـ «حماس»
عـام ٢٠٠٦ اسـتـقـبـلت الـصـ أحـد قـادة «حـمـاس» هو
مـحمـود الـزهـار ولكن تـغـير مـوقـفهـا سـريعـاً بـعد ذلك

وأوقفت اتصاالتها الرسمية كافة بحكومة «حماس».
وقـف السوري ـوقف الصـيني جتـاه لبـنان يـتقـاطع مع ا ٣- ا
ويأتـي تأييـداً للـموقف الـغربي حـيث وافقت الـص على

قرارات مـجلس األمن الـتي تؤيـد تشـكيـل محـكمـة خاصة
تـهم باغتـيال رئيس الوزراء الـلبناني األسبق حملـاكمة ا

رفيق احلريري. 
ـؤيد للغرب في األزمـة السياسـية في بورما عام ٤- مـوقفها ا
بـابوي عام ٢٠٠٦. ٢٠٠٧ وجتاه حـكومة مـوجابي في ز
وقف الصيني الذي يقول إنها غير قادرة هذا إضافـة إلى ا
عـلى قـيـادة الـعـالم أو تبـوّؤ مـوقع قـيـادي فـيه يـحل محل

تحدة. الواليات ا
ـكن القول إن الـسياسـة اخلارجيـة الصيـنية تواجه ومن هنا 
حتـديـات كـبـيـرة قــد تـضـطـرهـا إلى الـتــخـلّي عن مـبـدأ كـسب

صلحة أطراف أخرى ومنها: تنازعة كلّها  األطراف ا
واقف الـسيـاسيـة قد ـصالح االقـتـصاديـة وا وازنـة ب ا *  ا
تدفع بك إلى التخلّي عن بـعض حلفائها من أجل احملافظة

على مصاحلها االقتصادية.
تـحدة قضايا الـص اخلارجيـة العالقة * إذا وظّـفت الواليات ا
مع بــعض جـيـرانـهـا إضــافـة إلى اسـتـخــدام قـضـيـة تـايـوان
كـوسـائل ضـغط عـلى بـكـ التخـاذ مـوقف مـؤيّـد لـواشـنطن

وسياستها. 
ـنطـقة حـليـفة لـلواليات * إذا برزت قـوى إقلـيميـة أخرى في ا
ـصالح ـتحـدة ومـنـافـسـة لـلصـ فـقـد يـصـطـدم ذلك مع ا ا
نـطقـة مع تكـتل الغرب ضـدها مـا قد يؤدي الصـينـية في ا
إلى حـدوث تـغـيـيـر في سـيـاسـة بـكـ اخلـارجـية جتـاه بـعض

القضايا.
ـعـادية * إذا شـعرت الـصـ أن اسـتمـرار حتـالـفـها مع الـدول ا
للـغـرب سـوف يـسـفر عن تـهـديـد أمـنـها ومـصـاحلـهـا بـشكل
ـتوقع أن تفكّ بـك ارتبـاطها مباشـر ففي تلك احلـالة من ا

بتلك الدول.
* إذا اســتــمـرت روســيــا في الـتــقــارب مع الــغـرب واتــخـذت
خــطــوات جـوهــريــة في هـذا الــصــدد. حـيث كــانت الــصـ

ـسـائل ـوقف الـروسي وتــتـقـوى بـه في ا تـقــلـيـديــاً تـتـبـع ا
ـتـحـدة والغـرب ومـنـهـا عـلى سـبيل اخلالفيـة مع الـواليـات ا

ثال البرنامج النووي اإليراني. ا
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اخلميس ٩ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٨٤)

 zπëe π–{ ¿CG ójôJ ’ Ú°üdG
ºdÉ©dG »a øª«¡ŸG ÉgQhO »a IóëàŸG äÉj’ƒdG

 
وقـع اإللكتـروني لوزارة وقـع اإللكتـروني لوزارةا نـشر «ا
الـشـؤون اخلـارجـية الـصـيـنـيةالـشـؤون اخلـارجـية الـصـيـنـية» أول
من أمـس مـقــاالً كــتــبه داي بــيـنج
قـوه عضو مـجلس الدولـة الصيني
حتت عـنوان: «التـزام طريق الـتنـمية

الـسـلمـية» الـذي قـدم مقـتـرحات كـشرح بـرنـامج اخلطـة اخلـمسـية
الـ(١٢) للـتنـميـة االجتمـاعيـة واالقتـصادية الـصيـنيـة (ب عامي
ـقـال أن فـكـرة أن الـصـ تـريد أن حتل ٢٠١١ و٢٠١٥). وذكـر ا
ـتحدة في الهيمنة عـلى العالم خرافة. وأنه يتع محل الواليات ا
عـلى اجملـتـمع الـدولي الـترحـيب بـالـنـمـو السـلـمي لـلـصـ وليس
اخلـوف مـنـه ومـسـاعــدته بـدالً من الــعـرقــلـة والــدعم ومـحـاوالت
صالح واالهـتمامات الـصينية االحـتواء وينبـغي للعالم أن يـفهم ا
قال عـقولة في التـنمية الـسلميـة ويحترمـها. وأضاف ا نـاسبة وا ا
أن ثـقـافـة الهـيـمـنة لم تـكن مـوجـودة في التـقـالـيد الـصـيـنيـة عـبر
الـتاريخ. حيث إن «اخلـير والسالم» كانـا جوهر السـياسة الصـينية
الـتـقـلـيديـة مـنـذ آالف الـسـن فـقـد دعت الـصـ بـاسـتـمرار إلى
قال احلـرص على السالم واخلـير لألقارب وحسن اجلـوار. وأضاف ا
كن ة االقتصادية  «إذا نظرنا من ناحية الواقع وفي عصر العو
ـنفعة والتعاون من خالل تبادلة وا نافسة الـدولية ا للـدول حتقيق ا
ساواة وال حاجة إلى االستمرار في طعن النظام الدولي وحتدّي ا
ـكن أن نفهم من سـقوط القوى مسار الـتنمـية لبلـدان أخرى كما 
ـكن الـسـيـر في طـريق رئـيسي واسع الـعظـمى في الـعـالم أنه ال 
ـكن السـير في طـريق سباق الـتسـلّح». موضـحاً أن طريق كما ال 
الهـيمـنة عـلى العـالم مسـدود وأن الـتنـميـة السـلمـية هي الـطريق

الوحيد الصحيح. 

2011 ΩÉY »a ºdÉ©dG ™e iƒbCG ¿hÉ©J ≈dEG ™∏£àJ Ú°üdG

ذكــرت صــحـــيــفــة «الـــشــعبالـــشــعب»
اليـوميـة الصيـنيـة أن وزير اخلـارجية
الـصـيـني ياجن جـيه تـشي قال أول
من أمس إن عـام ٢٠١١ سـيـتـمـيّـز
بروابط أوثق وأكـثر تفاعالً وتعاوناً

أقوى ب الصـ والعالم. ولفتت الصحيفة النظر إلى أن ياجن جيه
تـشي أدلى بـتـصـريـحـاته خالل خـطـابه في حـفل السـتـقـبـال الـعـام
اجلديد استضـافته وزارة اخلارجية الصينـية. وأضافت الصحيفة أن
يــاجن أشـار إلى أن عـام ٢٠١٠ كـان عــامـاً مـهــمـاً بـالــنـسـبـة إلى
الـية» والشروع في ي للخـروج من ظل «األزمة ا االقتـصاد العـا
مـسـار االنـتـعـاش وأن بالده والـدول األخـرى قـد عـمّـقت الـتـعاون
شتـركة. وقال ياجن خالل عـمليـة السعي من أجل حتقـيق التنمـية ا
«إن عام ٢٠١١ يـشهد بـدء تنـفيذ اخلـطة اخلـمسـية الثـانيـة عشرة
ـبـذولة في الـص وإن الـبالد سـتدخل فـتـرة حـاسمـة في اجلـهود ا
لـبنـاء مـجتـمع مـزدهر عـلى نـحـو معـتـدل وتسـريع عـملـيـة حتويل
وذج الـتنمية االقتصـادية». واستطرد ياجن وفقـاً للصحيفة «أنه
شـتركـة تتـمتع الـص وبـاقي العالم في ظل األهـداف التـنمـوية ا
بنـطـاق أوسع لـلتـعـاون ومـواجهـة فـرص تاريـخـيـة جديـدة». الفـتاً
النـظر إلى أن الصـ ستكـيّف نفـسها بـشكل استـباقي للـتطوّرات
ـية وستظـل ملتزمة واالحـتياجات اجلـديدة لألوضاع احمللـية والعا
الطريـق السلـمي للـتنـميـة وتتـبع بثـبات اسـتراتـيجـية االنـفتاح
ـنــفـعـة». وقــال وزيـر اخلــارجـيـة حــسب مـا أوردته «مـتــبـادلــة ا
الصحيـفة الصـينيـة «إن العالم سيـواصل التحـرك باجتاه الـتعددية
الـقــطـبـيـة في الــوقت الـذي سـيـواصل فــيه االنـتـعـاش واإلصالح

ي تطوره». االقتصادي العا

ÚµH

الــرعـاة
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الثالثاء ١٤ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٨٧)

≥aC’G »a ìƒ∏J ñÉæŸG ¿CÉ°ûH IójóL ácô©e
تواجه حـكـومـات بـلدان الـعـالم مـعـركة
جـديدة في جـنوب إفـريقيـا في عام ٢٠١١
بـ الـدول الـغـنـيـة والـدول الـفـقـيـرة بـشـأن
ـنـاخي. وفـي عام ٢٠١١ إبـطاء الـتـغـيّـر ا
ســتـحـاول احلـكـومـات الــتي عـزّزهـا بـعض
كسيك ولكن مع آمـال ضعيفة التقـدم في ا
بالتوصل إلى اتفاقـية جديدة خالل السنوات
قـبلـة االعـتمـاد عـلى اتفـاقـية  الـتوصل ا
ــكـسـيك إلنـشــاء مـا يـعـرف بـ إلــيـهـا في ا
نـاخ األخضـر» لـلمـساعـدة على «صـنـدوق ا
حتـويل ١٠٠ مـلـيار دوالر كـمـسـاعدات في
ـناخ سـنـوياً ابـتـداء من عام ٢٠٢٠ مـجـال ا
إلى جـانب أنـظـمـة جـديـدة حلـمـايـة الـغـابات
االستوائـية واقتـسام التكـنولوجـيا النـظيفة.
وأظـهر االجـتماع الـذي استـمر أسـبوع في
طّل عـلى الكاريبي الذي منتـجع كانكون ا
اضي اعتقاد أوسع أن انتهى يوم السـبت ا
الـتـوصل إلى اتـفـاقـيـة مـلزمـة قـانـونـيـًا أمر
ــنــال وذلك إلى حــد مــا بــســبب بــعــيـــد ا
ـتحـدة وهـما معـارضـة الـص والـواليـات ا
أكـبر دولتـ ينبـعث منـهمـا غازات مسـببة
الرتـفاع درجـة حرارة األرض. وقـال مفوض
االحتـــــاد األوروبي لـــــلــــمـــــنـــــاخ كــــوني
هيديـجارد عن آمال التـوصل إلى اتفاقية
ـية مـلـزمـة قـانـونيـاً «مـا زالت أمـامـنا عـا
لـوءة بالتـحديات». ورفضت رحلة طـويلة 
كــانــكــون دعــوات من جــانب دول جــزريـة
صـغـيرة تـخـشى أن يؤدي ارتـفـاع منـسوب
مــيــاه الـبــحــر إلى إزالــتـهــا من اخلــريــطـة
لتحديـد موعد نهائي لـلتوصل إلى معاهدة
قـبلة في رة ا عـندما يـلتقي وزراء الـبيئـة ا
دربـان بـجـنـوب إفـريـقـيـا في غـضـون عام.
رجح أن تكـون مديـنة دربان مـسرحاً ومن ا
ـتقـدمة والـنامـية بـشأن عـركة بـ الدول ا
كـيـفيـة مـد بـروتوكـول كـيـوتو أو تـغـيـيره
الـذي يـلزم نـحـو ٤٠ دولـة مـتـقـدمـة خفض
االنبعاثات حتى ٣١ ديسمبر عام ٢٠١٢.

óæ¡dG ™e IQÉéàdG ôjôëàd äÉKOÉëe AGôLEG πeCÉJ Ú°üdG
قال السـفير الصينـي لدى الهند أمس اإلثنـ إن الص تأمل إجراء مـباحثات بشأن
حترير التـجارة مع الهنـد خالل زيارة يقوم بـها رئيس الوزراء الصـيني للهـند هذا األسبوع.
ـرحلة التـالية في العالقات وقال الـسفير تـشاجن يان «إن توقيع اتـفاق للتـجارة احلرة هو ا
الهندية-الصيـنية نأمل أن نبدأ العمـلية». تأتي هذه الزيارة بعـد زيارة قامت بها الرئيسة
اضي للصـ وهي أول زيارة يقوم بـها رئيس هندي الهنديـة براتيبـها باتيل في مايـو ا
ـناقشـات التي تهدف إلى لـلص مـنذ عقد وتـأتي في أعقاب اجلـولة الرابـعة عشرة من ا

رتفعة في جبال الهمااليا. تسوية اخلالفات حول احلدود ا

kGóL Ö©°U 2015 ΩÉY πÑb hQƒ«dG á≤£æe ≈dEG ΩÉª°†f’G ..GóædƒH
ار بوفالك نـائب رئيس الوزراء الـبولندي نـقلت صحـيفة مـجرية أمس اإلثـن عن فالـد
اعتـقاده أن من الصـعب جدًا أن تنـضّم بولندا إلى مـنطقـة اليورو قـبل عام ٢٠١٥ نظرًا إلى
ــطـلـوبـة. وقـال في مـقـابـلـة لــصـحـيـفـة «نـابي جـاشـاسـاج ـعـايـيـر ا أنـهـا ال تـفـي بـجـمـيع ا
ـعـاييـر لذا من الـصـعب جدًا أن تـنضّم االقـتـصاديـة»: «ال نفي في الـوقت احلـالي بجـميع ا
بولندا إلى منطـقة اليورو قبل عام ٢٠١٥». وأضاف أن معدل الـنمو االقتصادي قد يتجاوز
ا النـاجت احمللي اإلجمالي توقـعات احلكـومة وتابع بـحسب البـيانات اإلحصـائية الـرسميـة 
في بولندا بنـسبة ٤٫٢% في الربع الثالث من الـعام اجلاري هذا يعني أن الـنمو االقتصادي

و يبلغ ٣٫٥%. عدل  في بولندا في نهاية عام ٢٠١٠ سيتجاوز كثيرًا التكهنات 

¢ùfƒJ »a »eÓ°SEG ∂æH ∫hCG ºYój zá«ªæà∏d »eÓ°SE’G ∂æÑdG{
قـال مــسـؤولـون في «بـنك الـزيــتـونـة» في تـونس أمس اإلثــنـ إن «الـبـنك اإلسالمي
للتـنميـة» سيقـدم مساعـدة فنيـة لدعم «بنك الـزيتونـة» أول بنك إسالمي في تونس في
صرفـية اإلسالميـة. ويأتي هذا الـتطور في إطـار االهتمام إطار خطـطه لتطـوير األنشـطة ا
ي الـذي يشهد قـطاع التمـويل اإلسالمي الذي سجل حـجم نشاط يفـوق ٧٠٠ مليار العا
دوالر إذ أبرزت دراسات صالبة البنوك اإلسالمية وقدرتـها على الصمود أمام الصدمات
الية واالقتصادية» في الـفترات األخيرة. وكان «بنك الزيتونة» قد أطلق ومنها «األزمة ا
في وقت سـابق هـذا العـام كأول بـنك إسالمي في تـونس بـرأس مال يـبلغ نـحـو ٣٠ ملـيون
دوالر في مـســعى إلى تـوفـيـر فــرص تـمـويل واسـتــثـمـار بـديــلـة تـتـطـابـق مع الـشـريـعـة

اإلسالمية وسيرتفع رأس مال البنك إلى ٧١ مليون دوالر في عام ٢٠١١.

π≤æàŸG ∞JÉ¡dG ôÑY ™aódG äÉeóî`d á«ŸÉY áq°üæe AÉæH
أعـلـنت شـركـة «كي دي دي آي» الـيـابـانـيـة الـعـامـلـة فـي مـجـال االتـصـاالت وشـركة
ـاليـة قيام ـزودة للـخدمات ا «مايـكروفـاينانس إنـترنـاشونـال كوربورايـشن» األمريـكية ا
شراكة بينهمـا تقضي باستثمـار ٢٢ مليون دوالر في تطوير منـصة دفع جوالة مفتوحة في
جـميع أنحـاء العـالم كحل مبـتكـر لتحـويل األموال حـول العالم وسـيكـون النظـام اجلديد
ـتنـقل من ناحـية أخرى في مربـوطاً بشـبكـة دافعي األمـوال من ناحـية وشبـكات الـهاتف ا
ـاليـة بحيث ٩٠ دولة حـول العـالم ومن شأن هـذا النظـام اجلديـد توسـيع نطاق اخلـدمات ا

صرفي الرسمي. صرفية في النظام ا تدمج مليارات العمالء احملروم من اخلدمات ا

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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الثالثاء ١٤ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٨٧)

§¨°†∏d ¢Vqô©àj z»HhQhC’G OÉ–’G{
π«FGô°SEG øe ¬Øbƒe ójó°ûàd

قـالت «وكـالـة األنـبـاء الـفـرنـسـية»«وكـالـة األنـبـاء الـفـرنـسـية» في تـقـريـر لـهـا إن االحتاد
األوروبي يـتعـرّض لـضغـوط عـدد من الـقادة األوروبـيـ السـابـق
سدود احلالي في الشرق األوسط حملاسبة إسرائيل على الـطريق ا
طالبة «بتقدّم عاجل» على طريق إنشاء دولة غير أنه سيكـتفي با
سـاعدات لغزة. ولـفت التقريـر النظر إلى أنه فلسـطينيـة واقتراح ا
بعد توقف مفـاوضات السالم الفلسطـينية-اإلسرائيـلية مؤخراً بعد
فـشـل مـبـادرة أمريـكـيـة لـدفع إسـرائـيـل إلى جتـمـيـد االسـتـيـطان
تفاقمت الـضغوط على أوروبا التي اجتمع وزراء خارجيتها أمس
ـسـألـة. وأضاف الـتـقـرير أنه في ـنـاقشـة ا اإلثـن فـي بروكـسل 

رســــــالــــــة إلى وزيــــــرة
خــــــارجـــــيــــــة االحتـــــاد
األوروبـي كـــــــاثـــــــرين
أشــتــون نـــشــرت يــوم
ـاضي طـالب اجلـمـعـة ا
٢٦ مــســؤوالً أوروبــيــاً

حاسـبة إسـرائيل على سابـقاً من بـينـهم سلفـها خـافييـر سوالنـا 
مواصـلة االستـيطان. مـوضحاً أن مـوقعي الرسـالة طالـبوا بتـحديد
ـهلـة حتـى إبريل ٢٠١١ واقـترحـوا بـعدهـا الـعودة «إلى اجملـتمع ا
تـحـدة. وأشار الـتـقـرير إلى أن الـرسـالة الدولي» أي إلـى األ ا
ـفوض الـسـابق لـلعـالقات اخلـارجـيـة كريس ـبـادرة من ا صيـغت 
بـاتن ووزيـر اخلارجـيـة الفـرنـسي األسبـق أوبيـر فـدرين ومن ب
ـاني األسـبق هـلــمـوت شـمـيت ورئـيس ـسـتـشــار األ ـوقــعـ ا ا
فوضية األوروبية السابق اإليطالي رومانو برودي. وقال التقرير ا
ستوطنات ما إنه في ردّ على الرسالة أقرت أشتون بـأن «مسألة ا

زالت تثير مخاوف كبرى».

RôÑJ iôÑµdG çGóMC’G :وزير اخلارجية الصيني:وزير اخلارجية الصيني
á«ŸÉ©dG áMÉ°ùdG ≈∏Y »æ«°üdG QhódG

وفقـاً لصحيفة «الشعب»«الشعب» اليومـية الصينيـة فإن وزير اخلارجية
الصـيني ياجن جيه تشي

« بياد بك صرح بأن «أو
عــــام ٢٠٠٨ ومــــعـــرض
«إكــــســـبـــو شـــنـــغـــهـــاى
ي» عـــام ٢٠١٠ الـــعــــا
هـــمـــا مـن بـــ األحـــداث

الكبرى التي دفعت الص إلى مـكانة أكثر بروزاً كما أعرب عن
استعداد بالده للـقيام بالتزاماتها الدولية الواجبة. وقال حسب ما
أوردت الصحـيفـة إن هذه األحـداث كان لـها تـأثيـر تاريخي وإن
الـصـ قامـت بدور مـهم في الـسنـوات األخـيـرة في حمـايـة السالم
ودفع التنمية في العالم قُدماً. وقالت الصحيفة إن وزير اخلارجية
ياجن أشار إلى أنه في هذا العام ٢٠١٠ زار ما يزيد على ٣٫٥
مليون مواطن أجـنبي معرض «إكسـبو شنغهـاي» من بينهم قرابة
عرض فرصـة ذهبية ١٠٠ من رؤساء الـدول واحلكومات. مـعتبـراً ا
«لـدبلوماسـية شاملـة» حيث أتيحت الـفرصة للـعديد من األجانب
ـزيـد عن الـصـ والـشــعب الـصـيـني. وإلى جـانب هـذين ـعـرفـة ا
ـية». ـالـية الـعـا احلدثـ تـمـكّنـت الصـ من مـعـاجلة «األزمـة ا
مضـيفاً أن اجلـهود الـصيـنيـة بعـثت بالـثقـة بالـتعـافي االقـتصادي
ي. وأضاف ياجن وفقاً للـصحيفة إن بالده لعبت أيضاً دوراً العا
ي. حـيث أعلنت احلكومة إيـجابياً وبنّاء في مـواجهة االحترار العا
الصيـنية أنها سـتخفض تكثـيف انبعاثات الـكربون لكل وحدة من
إجمالي الناجت احمللي بنسـبة تتراوح ب ٤٠% و٤٥% بحلول عام
ستويات عام ٢٠٠٥. كما ستبذل جهوداً مستمرة ٢٠٢٠ مقارنة 
ـتـحدة بـشـأن التـغـير لـلـتوصل إلى اتـفـاقـية في مـؤتـمرات األ ا

ناخي. ا

ÚµH π°ùchôH

الــرعـاة
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اإلثن ١٣ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٨٦)

¿Éà°ùcÉHh ¿Éà°ùfÉ¨aCGh ¿Éà°ùfÉªcôJ AÉ°SDhQ
º¡dhO ÚH RÉ¨dG ÜƒÑfCG ́ hô°ûe ò«ØæJ AóH ¿ƒæ∏©j
أعـطى رؤساء تـركمـانسـتان وأفـغانـستان
وبـاكسـتان مـؤخـرًا الضـوء األخضـر لتـنفـيذ
ار عـبـر أفغـانسـتان مـشروع أنـبـوب الغـاز ا
ّ تـوقــيع اتــفـاقــيـة حــكـومــيـة بــهـذا حــيث 
اخلصوص فـي قّمة هذه الدول التي عقدت في
العـاصمة التـركمانـية عشق آبـاد يوم السبت
ـاضي وقـال الــرئـيس الـتـركــمـاني قـربـان ا
قـولي بـيـردي مـحـمـدوف بـهـذا الـصـدد «إن
أنـبـوب الغـاز هذا سـيـعّزز بـ دولنـا عالقات
الصـداقة احلقـيقـية وحسن اجلـوار على أساس
شتركة في التعاون عرفة الدقيقة لألهداف ا ا
طـويل األمـد» وأضـاف «لـقـد أصـبح إطالق
ـتـنـا الـسـيـاسـيـة ـكـنـًا بـفـضل عـز ـشـروع  ا
ــنــتــجــ والــتــوّصـل إلى تــوازن مــصــالـح ا
صـادر الطاقة». من ـستهلـك  والنـاقل وا
جـانبه أعلن الـرئيس األفغـاني حامد كرزاي
شروع كما أن «بالده ستنـفذ التزاماتـها في ا
من اجلـانب األمني كـذلك من ناحـية الـبناء»
وأعـرب عن شكـره لـلبـنك اآلسـيوي لـلـتنـمـية
ــمـــّول لــلــمــشــروع. وبــدوره قــال الــرئــيس ا
البـاكسـتاني آصف علي زرداري إن «بالده
حتتاج إلى الـكثيـر من الوقود الـرخيص حيث
سـيـشـّكل أنـبـوب الغـاز هـذا جـزءًا مـهـمًا من
مـستـقـبـلـهـا». وقـد وّقع وزراء الـنـفط لـلدول
ـشـروع اتـفـاقـًا إطـاريًا ـشـاركـة في ا األربع ا
حـول مـّد أنـبـوب الـغـاز من تـركـمـانـيا وحـتى
الهـنـد مـرورًا بأفـغـانسـتـان وبـاكسـتـان .هذا
ـشروع على واستـمرت احملـادثات حـول هذا ا
مدار أكثر من ١٥ عامًا. وبعـد انضمام الهند
إلـيه بـصـفـتـهـا الـسـوق األوسع قـام «الـبـنك
اآلسـيـوي للـتنـمـية» في عـام ٢٠٠٥ بتـمويل
شـروع. وسـيبـلغ طـول األنبـوب ١٦٨٠ كلم ا
ابتداًء من حـقول الغاز في تركمانستان وحتى
شـروع بـ (٣٫٣) مليار الهنـد. وتقّدر كلـفة ا
دوالر وقـّدرته بـ (٣٣) مـلـيـار مـتـر مكـعب

في العام.

hQƒ«dÉH äGóæ°ùdG IôµØd á«fÉŸCG-á«°ùfôa á°VQÉ©e
انية أجنيال ميركل مجدّداً ستشارة األ أكد الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي وا
زيد من «الـتكامل معـارضتهـما فكـرة السـندات بالـيورو وأعلـنت ميركل الـتي تطـرح ا
تّـبعـة كشـرط مسبـق «أن تقاسم السـياسي» و«الـتمـاسك» في السـياسـات االقتـصاديـة ا
معدالت الفوائد واخملاطر لن يساعدنا على الصعيد الهيكلي». وقال ساركوزي من جهته
سؤولـيات عنهـا» مشدّداً عـلى أهميّة ـسؤوليات ال نـزع ا «يتعـيّن جعل الدول تـتحمّل ا
حتــقـيـق «مـزيــد من الــتــكــامل الــســيــاسي». ويــدافع رئــيس مــجـمــوعــة وزراء مــالــيـة
«يوروجروب» اللوكسمبورجي جان كلود يـونكر عن فكرة إصدار سندات باليورو التي
تدعمـها دول مـتوسـطية عـدّة. وقد واجـهت ميـركل الفـكرة بالـرفض وهو مـا وصفه يـونكر

. بأنه عمل «مناهض ألوروبا».  ومنذ ذلك الوقت قدّمت باريس دعمها لبرل

»HhQhC’G OÉ–’Gh Ú°üdG ™e áqª¡e ájQÉŒ äÉKOÉëe …ôŒ ÉµjôeCG
ستوى مع الص واالحتاد األوروبي تحدة محادثات جتارية رفيعة ا جتري الواليات ا
هـذا األسـبوع في اخـتـبار لـقـدرة إدارة الرئـيس بـاراك أوبامـا عـلى تذلـيل الـعقـبـات التي
تحدة والص عاماً تعرقل الصادرات األمريكية والنمو االقتصادي. وستختتم الواليات ا
من العالقات الـتجارية الـشائكة بـاجتمـاعات تستـغرق يوم تـبدأ غداً الثالثـاء. وتنطلق
نـفصلة قبل. وتمـثّل احملادثات ا احملادثات الـتجارية مع االحتـاد األوروبي يوم اخلميـس ا
واً سـريـعاً بـالقـسط األكـبر من حتـدّيات مـخـتلـفـة تمـاماً إذ حتـظى الـص الـتي حتـقق 
االهـتـمام األمـريـكي هـذا الـعـام. وقبل االجـتـمـاع الـسنـوي لـلـجـنة األمـريـكـيـة-الصـيـنـية
ـشتركـة للتجـارة تتعـرّض اإلدارة األمريكيـة لضغوط من «الـكوجنرس» كي حتـقّق تقدّماً ا

في مجموعة من القضايا التجارية من صادرات اللحوم إلى برامج الكمبيوتر.

πÑ≤ŸG ΩÉ©dG »a á«ë°Uh Iô≤à°ùe ájOÉ°üàbG á«ªæJ ¿Éª°†H ó¡©àJ Ú°üdG
تعهّدت الـص أمس بتعزيز لـوائح االقتصاد الكلّي وحتـسينها لضمـان حتقيق تنمية
ـقبـل حسـبمـا ذكـر بيـان صـدر عقب مـؤتـمر الـعمل اقـتصـادية مـسـتقـرّة وصـحيـة الـعام ا
ـقبل ركـزي السـنـوي. وأفاد الـبيـان بأن لـوائح االقتـصاد الـكلّي في الـعام ا االقـتصـادي ا
رونة. وأضاف البيان أنه سيكون ينبغي أن تتسم أسـاساً بالوقائية واالستقرار واحلكـمة وا
ستقرّة والسريعة نسبياً من األفضل التركيز على تناول العالقة ب التنمية االقتصادية ا
شاركون وإعادة الهيكلة االقتصادية وتوقعات التضخم بطريقة نشطة ومستقرّة. واتفق ا
ؤتـمر الذي اسـتمر ثالثـة أيام وهو أحد أهم أحـداث صنع السـياسات االقـتصادية في ا
قبل. كمـا اتفقوا على تسريع على بذل جـهود أكبر للحفـاظ على استقرار األسعـار العام ا
التـحويل االستـراتيـجي لنـمط التـنميـة االقتـصاديـة في البالد جلـعل التنـميـة االقتـصادية
ا اقـتـصاد الـصـ بنـسـبة أكـثـر تنـسـيقـاً واسـتدامـة واعـتمـاداً عـلى االقـتصـاد احملـلي. و
٩٫٦% علـى أساس سـنـوي في الـربع الـثـالث من الـعـام اجلـاري أبـطـأ من زيـادة بـنـسـبة
١٠٫٣% في الـربع الثـاني وارتفـاعـاً بنـسبـة ١١٫٩% في الربع األول. وارتـفع التـضخم
ليـصل إلى أعـلى مـستـوى له مـنـذ ٢٨ شهـراً وبـنـسبـة ٥٫١% في نـوفـمبـر حـيث يـبدو
صـرفيـة ستتـجاوز هـدف العـام بأكـمله وهو ٧٫٥ بصـورة مؤكّدة أن تـسهـيالت القـروض ا

تريليون يوان الذي حدّدته احلكومة في بداية العام.

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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اإلثن ١٣ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٨٦)

2011 ΩÉY %10 áÑ°ùæH ƒªæj ¿CG ™bƒàj »æ«°üdG OÉ°üàb’G

ـاضي أن ينـمو توقّع مـركز أبـحـاث حكـومي صيـني األسـبوع ا
إجـمالي الناجت احملـلي الصيني نـحو ١٠% عام ٢٠١١ مع وجود
ضـوابـط فـعـالـة عــلى االقـتـصــاد الـكـلي. وذكــر الـكـتـاب األزرق
ية الصـينية لـلعلوم االقـتصادي لـعام ٢٠١١ الصادر عن «األكـاد
االجـتــمــاعــيـة» أنه «إذا أمــكن احلــفــاظ عـلـى ضـوابط فــعــالـة
ومسـتقرة نـسبيـاً على االقـتصاد الـكلي فإن االقـتصاد الـصيني
و سريع نسبياً عام ٢٠١١». وحدد التقرير القوى سيحافظ عـلى 
ية والـضوابط احملـليـة الدافـعة لـلنـمو واألوضـاع االقتـصاديـة العـا
الـفعـالة لالقـتصـاد الكـلي باعـتبـارها الـعوامل الـرئيـسية الـثالثة

الـتي سـتـؤثـر في االقـتصـاد الـصـيـني الـعام
ــالــيـة ــقــبل. يــذكــر أنه عــقب «األزمــة ا ا
ـيـة» حــاولت الـسـلـطـات تـدعـيم دور الـعـا
الــطـلب احملــلي بـيــد أن االقـتــصـاد أصـبح
أكثر اعتماداً على االسـتثمار وذلك نتيجة
سيـاسـات التـحـفيـز التي اتـبـعتـهـا احلكـومة

ـيـة. وذكـر الـتـقـرير أن ي بـحـسب األكـاد خالل االنـكـمـاش الـعـا
ـزيد من جـوانب عدم الـيق في االقتـصاد الـصيـني يواجه أيـضاً ا
ي أصبح األسواق الـدولـيـة نـظـراً إلى أن تعـافي االقـتـصـاد الـعـا
ية الصـينية للعلوم االجتماعية» إنه أكثر تعقيداً. وقالت «األكاد
بيـنمـا بـلغـت نسـبة االسـتـثمـارات في قـطاع الـعـقارات ٢٠% من
إجمـالي االستـثمـارات في األصول الـثابـتة فـي الصـ واالرتباط
الـوثيق لهذا القطـاع بالعديد من القـطاعات األخرى فإن إجراءات
ركـزية لـكـبح جمـاح الـسوق الـعقـاري سـيوجِـد ضغـوطاً احلكـومـة ا
ـشددة من جانب تبطئ من سـرعة الـنمو. كـما سـتعمل الـضوابط ا
شـددة لقنـوات التـمويل باحلـكومات ركـزية والـلوائح ا احلكـومة ا
ـو االســتـثـمــارات. كـمــا تـوقـعت احملـلـيــة عـلى إبــطـاء سـرعــة 
ـية الـصـينـيـة لـلعـلـوم االجتـمـاعـية» أن يـنـمو االقـتـصاد «األكـاد

الصيني بنسبة ٩٫٩% لعام ٢٠١٠ كله.

QÉ«W ¿hO øe äÉ«Mhôe êÉàfEG Rqõ©J Ú°üdG

ذكـــرت صـــحــيـــفــة
الــيــومــيـة «الــشـعب» «الــشـعب» 
الــصـيــنــيــة أن الــصـ
بدأت إنـتـاج مروحـيات
 (V750) من دون طيار

الـــتـي تــمـــلـك حـــقــوق
ـستـقلـة وقد ـلكـية ا ا

ـوذجـهـا في «مـعـرض تـشـوهـاي للـطـيـران». وأضـافت  عـرض 
الصحيفـة الصينية أن تشنج شن تسوجن رئيس «مجموعة ويفاجن
تيـانشياجن للتكـنولوجيا» قال إن الشـركة سلمت ثالث مروحيات
ـاثلـة سنـوياً. طوّرتـهـا بصـورة مسـتقـلـة وستـنتج ١٠٠ مـروحـية 
وتـتوقع الـشركـة التي يـقع مقـرها في مـدينـة ويفـاجن في مقـاطعة
شــانـدوجن شـرق الـصـ حـسب مــا أوردت الـصـحـيـفـة أن يـزداد
ـكن أن تستخدم في روحيـات من دون طيار التي  الـطلب على ا
راقـبة الـبيـئية. ولـفتت الـصحـيفة صـناعـة التـعدين وفي أعـمال ا
النظر إلى أن وزن الطيران األقصى للـمنتج الرئيسي للشركة (وزن
كنها التحليق أربع . و روحية مع احلمولة) يبلغ ٧٥٠ كيلوجراماً ا
ساعـات كحدّ أقصى وأن تـقطع مسـافة ٥٠٠ كيلـومتر. وأشارت
الصحيفـة إلى أن تشنج قال إن هـذا النموذج يتكـلف سبعة مالي
يـوان (نـحــو ١٫٠٥ مـلـيـون دوالر أمــريـكي) أي أنه أرخص من
ـتـحـدة األمـريـكـيـة ـمـاثـلـة الـتي تــبـاع في الـواليـات ا الـنـمـاذج ا
وإسـرائـيل مـضـيـفاً أن الـنـمـوذج الـصيـني له مـيـزة سـعـريّـة لكن
ستخـدمة فيه ليست متقدمـة مثل نظيراته األجنبية التـكنولوجيا ا
ـتـحـدة األمريـكـية نـافـسـة. وأوضحت الـصـحـيفـة أن الـواليات ا ا
وإسرائيل قـد احتكـرتا أعلـى تكنـولوجيـا الطائـرات من دون طيار
في العالم وأن معـظم الدول النامية ال تقـدر على دراستها. الفتة
كـنها النـظر إلى أن مـروحيات (V750) الـتي تعـدّ من دون طيـار 

أن تعزز من قدرات الص في هذا اجملـــال.

ÚµH

الــرعـاة
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اإلثن ١٣ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٨٦)

ÚµH ähô«H
¿GôjEG ≈∏`Y äÉ`Hƒ`≤`©`dG z≥`∏`b{ `H ™LGôj zø`eC’G ¢ù∏ée{

قالت صحـيفة «الـسفير» «الـسفير» اللـبنـانية إن مـندوب اليـابان رئيس
ــفـروضـة عــلى إيـران من قـبـل «مـجـلس األمن جلـنـة الـعــقـوبـات ا
ط ـا قـال إنه «تـواصل  الـدولـي» أعـرب عن «قـلـقه الـكـبــيـر» 
متكرر خلرق العقوبـات التي حتظر نقل األسلحة من إيران» وذلك
صـادرة شـحنـات أسلـحة بـعد إخـطار نـيجـيـريا وإيـطالـيـا اللـجنـة 
ثلي إيرانية كانت إحداها ستنقل إلى سوريا. وعلى الرغم من أن 
تحـدة وبريطانـيا وفرنسا انـتقدوا بقوة الـدول الغربيـة الواليات ا
في خـطـابـاتـهم مـا قـالـوا إنه مـواصـلـة قـيـام إيـران بـخـرق قـرارات

«مجـلس األمن» و«الـوكالة
الـدولـيـة لـلـطـاقـة الـذريـة»
فــإنـــهم أكـــدوا في الـــوقت
ــواصــلـة ذاته تــمــســكــهم 
احلـوار مع طـهـران الـذي بدأ

ـشـاركة الـدول اخلمس دائـمة الـعضـوية في هذا األسـبوع في جـنيف 
ـانيا وعلى أن جتـرى جولة ثـانية من احلوار في «مجلس األمن» وأ
قبل. وأضافت الصحيفة أن «مجلس األمن» كان قد تركيا الـشهر ا
راجـعة عقـد مؤخـرًا اجـتمـاعًا دوريـًا يـلتـئم مـرة كل ثالثة أشـهـر 
ــوجب قـرارات عــدة عـلى مـدى ــفـروضــة عـلى إيـران  الـعــقـوبـات ا
ـاضـيـة وآخـرهـا الـقـرار ١٩٢٩ في شـهـر يـونـيو الـسـنـوات األربع ا
ـاضي الذي اعـتبـرته إدارة الرئـيس األمريـكي باراك أوبـاما من ا
أقـوى قرارات الـعـقـوبات الـتي صـدرت بـحق طهـران. وقـدّم مـندوب
اليابـان تسونـوي نيشـيدا الـذي ترأست بالده جلنـة العقـوبات على
اضيـ تقريرًا أشار فـيه إلى تلقي اللـجنة إخطارين مدى الـعام ا
من دولـتـ حـول أنـشطـة «تـمـثل خـرقًا لـلـفـقـرة اخلامـسـة من الـقرار
١٧٤٧ لـعـام ٢٠٠٧ الـذي يـفرض حـظـرًا عـلى صـادرات كل أنواع

األسلحة ومشترياتها من جمهورية إيران اإلسالمية».

Iô«NC’G á«fGôjE’G äÉKOÉÙG ìóàªJ Ú°üdG

قــالت «وكــالــة أنــبــاء«وكــالــة أنــبــاء
الـص اجلديدة»الـص اجلديدة» إن الص
رحّـبـت بـاحملــادثــات الـتي
أجــريت مــؤخـراً بــ إيـران
والــقـــوى الــغــربـــيــة حــول

بـرنـامج إيران الـنـووي واصفـة إيـاهـا بأنـهـا «إيجـابـية ومـفـيدة».
تحدثة باسم وزارة اخلارجية الصينية جياجن يي أول من وقالت ا
أمس الـسـبت لـقـد «سـاعـد احلـوار جـمـيع األطـراف عـلى تـعـمـيق
تبادل». وقالت جياجن إن الص تتوقع من جميع األطراف الفهم ا
ـفـاوضـات الـدبـلـومـاسـية. وإن الـتـزام اجتاه الـتـسـويـة عن طـريق ا
ـتبـادلة والـسعي الصـ حثّت جـمـيع األطراف عـلى تعـزيز الـثـقة ا
ستـمر في عملية احلوار إلى إيـجاد أرضية مشتركـة ودفع التقدم ا
ـرونة والعـملـية. وقالت: «سـتواصل الـص لعب بروح التـعاون وا
دور بـناء وستـحافظ في الوقت نـفسه علـى االتصاالت الفـعالة مع
ـعـنيـة بـالقـضـيـة». من جانـب آخر قـالت «وكـالة األطـراف كافـة ا
األنباء الـصينـية» أن مـسؤوالً في وزارة الدفـاع الصـينيـة ذكر يوم
ــاضي أن مـســؤولــ عـســكــريـ بــارزين من الــصـ الــســبت ا
ـتحـدة سـيتـبـادالن الـزيارات عـام ٢٠١١. وقـد صرح والـواليـات ا
قوان يـو في نـائب مـديـر مـكـتب الـشـؤون اخلـارجـيـة في الوزارة
حسب مـا أوردت الوكالة بـأن اجلانبـ اتفقا عـلى أن وزير الدفاع
األمريـكي روبـرت جـيـتس سـيـزور الـصـ خالل الـفـتـرة ب ١٠
و١٤ ينايـر عام ٢٠١١ وأن تشن بينج ده رئـيس األركان العامة
تحدة في مـوعد مناسب للطرف جليش الص سـيزور الواليات ا
في عـام ٢٠١١. ولـفـتت الـوكـالـة الـنـظـر إلى أن ذلك  االتـفـاق
علـيه بـعد انـتهـاء مـشاورات دفـاعيـة جـرت ب الـص والـواليات

اضي في واشنطن. تحدة يوم اجلمعة ا ا

الــرعـاة
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اإلثن ٢٠ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٩١)

ÚH Q’hO QÉ«∏e (15) áª«≤H IójóL Oƒ≤Y
¿Éà°ùcÉHh Ú°üdG

أبــرمت الـــصــ وبــاكـــســتــان أول من
أمس عقـودًا جديدة بـقيمـة إجمالـية تقارب
١٥ مــلـيـار دوالر غــداة تـوقــيع اتــفـاقـات
نـاسـبـة زيارة بقـيـمـة عشـرين مـلـيـار دوالر 
رئــيـس الــوزراء الــصــيــني وين جــيــابــاو
إلسالم آبــاد. وقــال سـلــطــان أحـمــد شـوال
رئـــيس «غـــرفـــة الــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعــة
الباكستانية»: «لقد وّقعنا ١٨ اتفاقًا بقيمة
تـقـارب ١٥ مــلـيـار دوالر». وتــضـاف هـذه
االتـفـاقــات إلى تـلك الــتي وّقـعت اجلــمـعـة
اضـيـة بقـيـمة ٢٠ مـلـيار دوالر. وبـحسب ا
الئـحة قـّدمت إلى الـصحـافـة فإن أهم عـقد
اضي يـتعّلق بـتطويـر الطاقة موّقع الـسبت ا
الشمـسية والهوائية وتصل قيمته إلى ٦٫٥
مــلــيــار دوالر. وحــتى مع عــدم الــتـصــريح
عــنــهـا فــإن مــحـادثــات وراء الــكــوالـيس
ستتناول قيام الص ببناء محطة نووية بقوة
جـيجاوات واحـد في إطار بـرنامج يرمي إلى
إنتـاج ثمانـية آالف ميـجاوات من الكـهرباء
بـحلـول عـام ٢٠٢٥ للـتخـّلص من الشّح في
الـطاقة وهو مـا تعانيه الـبالد التي ال تغطي
حـالـيـًا سـوى ٨٠% من حــاجـاتـهـا. وكـانت
تـنـمـيــة الـتـجـارة الـثـنـائـيـة واالسـتـثـمـارات
الـصـيـنـيـة في صـلب أول زيـارة في غـضـون
خــمـســة أعــوام لــرئـيـس وزراء صـيــني إلى
باكـسـتان حـليـفة الـصـ منـذ وقت طويل.
وتــواجه بـاكـســتـان أزمــة اقـتـصــاديـة حـاّدة
بـسبب الـفيـضانـات الكارثـية الـتي ضربـتها
هذه الـسنـة وتـباطـؤ االستـثـمارات الـغربـية.
نـاسبة مأدبة وأعلن رئيس الـوزراء الصيني 
غـداء أقـيـمت عـلى شـرفه «أن الـروابط بـ
الصـ وبـاكـسـتان جتـاوزت جتـارب الـسـن
والـتغـييـرات الدولـيـة (...) لن نتـخّلى عن
التـزامـنـا مـواصـلة هـذه الـشـراكـة مـقابل أي

شيء في العالم».

Iójóé`dG áeƒµë`dG »a m¥ÉH »bGô©dG §ØædG ôjRh
قـال مـسـؤولــون بـارزون أول من أمس إن وزيـر الــنـفط الـعـراقي
كن أن حـس الشـهرستـاني مهنـدس اتفاقات الـطاقة الـرئيسـية التي 
نـصبه عند ية سيـحتفظ  تـدفع العراق إلى طـليعة الـقوى النفـطية العـا
كـشف النقـاب عن تشكـيل احلكومة اجلـديدة في العـراق اليوم. وذكرت
ـالـكـي أن وزير مـصـادر مـقـرّبـة من رئـيس الـوزراء الـشـيـعي نـوري ا

نصبه أيـضاً بينما لم يقع االختيار على اخلارجية هوشيار زيـباري وهو كردي سيحتفظ 
الـية بـشكل نـهائي. وقـاد الشـهرستـاني وهو شـيعي وزارة الـنفط مـع بدء البالد وزيـر ا
قبلة مساعي لزيادة اإلنتـاج إلى ١٢ مليون برميل يومياً خالل السنوات الست أو السبع ا
لتـنافس السـعودية أكـبر منـتج في العـالم. ويبلغ إنـتاج العـراق حاليـاً ٢٫٥ مليـون برميل
. ويقول محللون إن هدفاً يتراوح ب ستة وسبعة مالي برميل يومياً أكثر واقعية. يومياً

¢ùfƒJ »a Ö°ûî`dG êÉàfE’ hQƒj ¿ƒ«∏e (900) ôªãà°ùJ ájô°ùjƒ°S áYƒªée
قالت مـجمـوعة «جلـوبال وود هولـدينج» الـسويسـرية أول من أمس إنـها سـتستـثمر
٩٠٠ مليـون يورو إلجناز مـشروع إلنتـاج اخلشب في منـطقة تطـاوين بالصـحراء التـونسية
ليجـري تصديره الحـقاً إلى أوروبا. وقال ألـدو بونالدي نـائب رئيس اجملموعـة في مؤتمر
شروع الـذي سننجزه بتكلفـة ٩٠٠ مليون يورو يتمثّل في صحفي بالعاصمـة التونسية «ا
زراعة ١٦٠ ألف هـكتار من نبتة الكالـتوس بالصحراء التونـسية إلنتاج اخلشب وتصديره
شـروع ستبـدأ في عام ٢٠١١ بيـنما رحـلة األولى من ا كلـياً إلى أوروبـا». وأضاف أن ا
. وتـوقع أن يبـلغ إنتـــاج اخلشــب سـتة مالي شـروع ١٥ عامـــاً سيسـتغـرق إجناز كـامل ا
طن كل ثالث ســنـوات سـتــصـدر إلى أوروبــا. وقـال فـؤاد دغــفـوس وزيــر أمالك الـدولـة
شروعات شروع سيوفّر نحو ٤٥ ألف فرصة عمل وسيوجد عدداً آخر من ا التونسي إن ا

رتبطة بــــه. ا

»HhQhC’G OÉ–’G á«fGõ«e ó«ªŒ ≈dEG ƒYóJ É«fÉ£jôHh É«fÉŸCGh É°ùfôa
انيـا وفنـلندا وهـولنـدا أول من أمس إلى جتميـد ميـزانية دعت بـريطـانيا وفـرنسـا وأ
ـفوضـية االحتـاد األوروبي حتـى عام ٢٠٢٠ عـلى األقل وذلك في خـطاب مـشتـرك إلى ا
فـوضية األوروبيـة خوزيه مانويل باروزو ـوجّهة إلى رئيس ا األوروبية. وقـالت الرسالة ا
شـتركة لالحتـاد األوروبي بوتـيرة أسرع مـن معدّل الـتضخم ـيزانيـة ا إنه ينـبغي أال تـنمو ا
ا بعد عام ٢٠١٣. وقـالت الرسالة التي كـشفت عنها في مـيزانية الكـتلة لألجل الطـويل 
كن اسـتـثنـاء اإلنفـاق العـام األوروبي من اجلـهود الـكبـيرة لـلدول الـرئـاسة الـفرنـسيـة «ال 
األعـضاء من أجل احـتواء إنفـاقهـا العام». وتـبدأ دول االحتـاد األوروبي السبع والـعشرون
مـحـادثات في مـنـتـصف عام ٢٠١١ بـشـأن ميـزانـية لألجـل الطـويل تـبدأ من ٢٠١٤ إلى
قـبل ١٢٦٫٥ مـلـيار يـورو أكـثر من ٤٠% ٢٠٢٠ أو بعـد ذلك. وتـبـلغ ميـزانـية الـعـام ا

ساعدة الدول الفقيرة. منها للزراعة والثلث 

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇



13

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J
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Qqó°üe ôÑcCG ¿ƒµJ ¿C’ áë°Tôe Ú°üdG
…QÉ÷G ΩÉ©dG ájÉ¡f »a OQƒà°ùe ôÑcCG »fÉKh

قالت وكالة أنباء (شينخواشينخوا) الصيـنية في تقرير لها إن وزير
توقع أن الـتجارة الـصيـني تشن ده مـينج أعـلن مؤخـراً أنه من ا
تتجـاوز التجـارة اخلارجيـة الصيـنية ٢٫٩ تـريليـون دوالر أمريكي
لـلـعام اجلـاري وتـتـوقع الـبالد أن جتـارتهـا ومـدفـوعـاتهـا الـدولـية
ـقبـلة. ولـفتت سـتكـون أكـثر تـوازناً عـلى مدار الـسنـوات اخلمس ا
الوكـالـة االنـتبـاه إلى أن تـشن أضـاف في مـقابـلـة مـعـها «إنه من
ـصـدّر األكـبـر في الـعـالم وثـاني أكـبر ـرجّح أن تـصـبح الـصـ ا ا
مـسـتـورد بـحـلـول نـهـايـة الـعـام اجلـاري بـسـبب الـنـمو الـقـوي في
الــصـــادرات والــواردات». وأوضح تـــشن حـــسب الــوكـــالــة أن
مبـيعـات التـجزئـة في السـلع االستـهالكيـة الصـينـية سـتتـجاوز الـ

(١٥) تـــريـــلـــيـــون يــوان
(٢٫٢٥ تـريــلــيـون دوالر
أمــريــكي) الــتـي سـيــتم
إنـفـاق ٤٥٠ مــلـيـار يـوان
(٦٧٫٥٣ مـــلـــيــار دوالر
أمــــريـــكـي) مـــنــــهـــا في

التـسوّق اإللكـتروني. وأشـارت الوكالـة إلى أنه وفقـاً آلخر األرقام
عدّل حاد اجلـمركيـة فإن الواردات والـصادرات الصيـنية قـد زادت 
ـاضي. وقـفـزت ــسـتـوى الـركـود الـعـام ا الـعـام اجلـاري مـقـارنـة 
جتـارتــهــا اخلـارجــيـة بــنــسـبــة ٣٦٫٣% عـلـى أسـاس ســنـوي إلى
٢٫٦٧٧٢٨ تريلـيون دوالر أمريـكي في األحد عشـر شهراً األولى
من العام اجلاري. كما وصلت مبيعات التجزئة للسلع االستهالكية
في الفترة من يناير إلى نوفمبر إلى ١٣٫٩٢ تريليون يوان (٢٫١
تريليون دوالر أمـريكي) بزيادة نسبتهـا ١٨٫٤% مقارنة بالفترة

اضي. نفسها من العام ا

ájhƒædG ábÉ£dG á«ªæJ »a ´ô°ùJ Ú°üdG

ذكـرت صــحـيـفـة «الـشـعبالـشـعب»
اليـوميـة الصـينيـة في تـقريـر لها
أن مصـادر صـيـنـية مـوثـوقـاً بـها
قــالـت خالل إقــامــة «مـــنــتــدى
الطـاقة اآلسـيوي» لـعام ٢٠١٠

في مديـنـة قواجنـتـشو فـي مقـاطـعة قـواجنـدوجن جنـوب الـص إن
البالد ستعـزز وتيرة تنمية الطاقة النووية. وقال داي يان ده نائب
رئيس معهد بـحوث الطاقة التابع للجنة الدولة للتنمية واإلصالح
ا أوردته الصحيفة «ستصل سعة نتدى وفقاً  في أثناء حضوره ا
مولدات الطـاقة النووية إلى ٨٠ مليون كيلوواط في الص بحلول
عهد هو مركـز األبحاث والدراسات الفكرية عام ٢٠٢٠». ويعدّ ا
الـرسمي الـذي تـعتـمـد علـيه احلـكـومة الـصـينـيـة في عمـلـية وضع
سياسات الطـاقة حسب الصحيفة. ولفتت الصحيفة النظر إلى أن
مواقف احلكومـات احمللية في الص قـدمت دالئل على هذا النبأ
إذ أفــاد لي تــشــون هـوجن نــائب ســكـرتــيــر حـكــومــة مـقــاطــعـة
ـقاطـعة ستـبذل جـهوداً كـبيـرة لتـبلغ سـعة تـوليد قواجنـدوجن بأن ا
الطـاقة النـووية ٢٤ مـليون كـيلـوواط في مخـتلف أرجائـها بـحلول
عام ٢٠٢٠. بـينـمـا ستـحـتل الطـاقـة اجلديـدة الـتي تضـم الطـاقة
ياه والطاقة الشمسية ٣٠% ولدة بالـرياح وا النووية والكهرباء ا
ستـهلكـة في قواجندوجن. وأشـارت الصحـيفة إلى أن من الطـاقة ا
لي أعـلن أن مـقاطـعـة قواجنـدوجن سـتـضيف عـشـرة ملـيـارات يوان
ـقبلـة لدعم (١٫٤٩ ملـيار دوالر أمـريكي) في األعـوام اخلمـسة ا
ا فيـها منشآت الطاقة النووية. الصناعات االستـراتيجية الناشئة 
مضيفة أن الص تملك في الـواقع أكبر حجم بنائي جارٍ في مجال

الطاقة النووية على مستوى العالم.

ÚµH

الــرعـاة
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OÉHBG ΩÓ°SEG IôgÉ≤dG
 kÉcGôJCG ä’GôæL ÜqQO zOÉ°SƒŸG{ :«روز اليوسف»: «روز اليوسف»

¿É`LhOQCG ≈∏Y ÜÓ``≤fÓd ÉjQÉ¨∏H »a

قـالـت صـحـيـفة «روزروز
ــصــريــة إن الــيــوسفالــيــوسف» ا
هـناك تقـريراً لـلمـخابرات
الــتـــركـــيــة «إم آي تي»
كــــــــــشـف عـن تـــــــــورّط
ـوســاد» اإلســرائــيـلي «ا

في الـهـجوم عـلـى مـجلـس الـدولة الـتـركي عـام ٢٠٠٦ وأضـافت
» التركية فإن ا ذكرته صحيفة «تقوتقو «روز اليوسف» أنه وفقاً 
جهـاز اخملابـرات قدم إلى احملـكمـة اخملتـصة بنـظر قـضيـة منـظمة
ـتهمة بالتخطيط لالنقالب العسكري على حكومة «أرجينكون» ا
تهم األول رجب طيب أردوجان تقريراً يفيد بتلقّي ألب أرسالن ا
في قـضـيـة الـهـجـوم عـلـى مـجـلس الـدولـة ومـقـتل أحـد قـضـاته
وساد» في بلـغاريا. وجاء في تدريبات عـلى أيدي عناصـر من «ا
ـصـريـة أن أرسـالن الـتـقى ضـابـطـًا الـتـقــريـر حـسب الـصـحــيـفـة ا
رّجح إسرائيليًا برتبة عقيد في بلغاريا قبل تنفيذ الهجوم وأنه من ا
أن يـكون هـو الـذي أصدر إلـيه األمـر بتـنـفـيذ الـهـجوم عـلى مـجلس
الدولـة في ١٧ مايـو ٢٠٠٦ واستـند الـتقـرير إلـى اعتـرافات دوجو
تـهـم في بريـجـنيك أحـد أفـراد «حزب الـعـمـال» التـركي أحـد ا
قـضـية «أرجـيـنكـون». ومن جـهة أخـرى قـالت صـحيـفة «الالـشروقشروق»
صريـة إن تركيـا احتجت علـى اتفاقيـة وقعت ب إسـرائيل وقبرص ا
ـتوسط. لـتحـديد احلـدود الـبحـرية بـينـهمـا في مـنطـقة شـرق البـحر ا
وذكرت مـصـادر دبـلـومـاسـية أول مـن أمس وفـقًا لـلـصـحـيـفة أن
اخلـارجـيـة التـركـيـة اسـتدعت جـابي لـيـفي الـسفـيـر اإلسـرائـيلي في

أنقرة وأبلغته استياء أنقرة الشديد من االتفاقية.

ó«°ûj »æ«°üdG AGQRƒdG ¢ù«FQ
ÜÉgQE’G áëaÉµe »a ¿Éà°ùcÉH Oƒ¡éH

ذكــرت وكــالـة أنــبـاء «أســوشــيـتــد بـرسأســوشــيـتــد بـرس» أن رئــيس الـوزراء
الصـيـني وين جـيـاباو قـال أمس إن اجملـتـمع الـدولي يجب أن
ـية عـلى اإلرهاب يـعتـرف بـتضـحيـات باكـسـتان في احلـرب العـا
ويـحتـرم جهـودها في هـذا الشأن. الفـتة الـنظـر إلى أن تصـريحات
وين جـاءت في خـطـاب ألـقـاه أمام جـلـسـة مـشـتـركـة لـ «اجلـمـعـية
ـان) في الـيوم األخـيـر من زيارته الـوطنـيـة البـاكسـتـانيـة» (الـبر
الـرسـمـيـة لـباكـسـتـان الـتي تـركّـز بـشـكل أسـاسي عـلى الـعالقات
. وأوضحت االقتصادية والـتجارية ب احلـليف اآلسيـوي القد
الـوكالة أن اجلانب الصـيني والباكستـاني وافقا على توقيع خمس

وثـالث اتـفاقـية جـديدة يـتوقع أن
تـصل قـيــمـتـهـا إلى ثالثـ مـلـيـار
دوالر أمـــــــريــــــــكي فـي صـــــــورة
استثـمارات في باكستان على مدى

قـبلة. وقـال وين للنـواب «باكسـتان في صدارة السنـوات اخلمس ا
الـدول التي تكـافح اإلرهاب وبذلت تـضحيات كـبيرة ومـساهمات
مهمّـة واضحـة للـجميع». وأضـاف قائالً «يـجب أن يؤكّـد اجملتمع
الـدولـي ذلك ويـقـدّم دعـمـاً كـبـيـراً بـاإلضـافـة إلى احـتـرام طـريق
ا الـتنمية الذي اختـارته باكستان». وفي الـسياق ذاته قال وفقاً 
نـقلـته الـوكالـة «إن احلـرب يجـب أال تركـز عـلى ديانـات بـعيـنـها

بـقـدر ما حتـاول اجتـثـاث العـوامل التي يـتـرعرع فـيهـا اإلرهاب».
ـناطق الـقبلـية في بـاكسـتان تضمّ آالف وأشارت الوكـالة إلى أن ا
ـسلّح الذين ينـفّذون أو يدعمون الـهجمات سواء في الداخل أو ا
ضــد اجلـنــود األمــريــكــيــ وجـنــود الــدول احلــلــيــفـة األخــرى في
أفغانستان اجملاورة. ويعدّ تعاون إسالم آباد حيوياً في احلرب ضد

اإلرهاب واستقرار األوضاع في أفغانستان.

الــرعـاة
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تمضي الص قدُماً في اتفاقها النووي مع باكستان الذي
يـتـضـمن تـصديـر مـفـاعالت نـوويـة إلـيـهـا وذلك بـرغم وجود
شـكوك قـويـة من جانب الـغرب فـي مؤشـر إلى أنهـا تـستـطيع
ـية أيضاً بعد أن ضغطت تشكيل قواعد التـجارة النوويّة العا
تحـدة من أجل منح إعفاء لـلهند لـفتح سوق نووية الـواليات ا

قيمته ١٥٠ مليار دوالر.
ويـــرى احملــلــلـــون حــسب «رويـــتــرز» أنه حـــ غــضّت
ـتحـدة الطرف عن بـرنامج الـتسـلح النـووي للـهند الـواليات ا
ــواد الـنـوويـة لـلــقـوة اآلسـيـويـة وفـتــحت صـادرات الـوقـود وا
ـنوال الصـاعدة أتـاح ذلك للـص وبـاكسـتان الـتعـاون على ا

نفسه برغم مخاطر االنتشار النووي.
ـوجب اتــفـاق عــام ٢٠٠٨ رفـعت وأضــاف احملـلــلـون أنـه 
واد دة ٣٥ عاماً على جتارة ا ـتحدة حظراً فرضته  الواليات ا
النـوويـة مع الـهـنـد ثم حـاولت أن تـقـنع به مـجـمـوعـة مورّدي
ـؤلـفـة من ٤٦ عــضـواً الـتي تـضع الـقـواعـد ـواد الـنـوويـة ا ا
لالسـتخدام السـلمي للـصادرات النوويـة حتى تمـنح نيودلهي
ساعـدة على تلـبية . مـوضّح أن الـص تأمل كـذلك ا إعفاءً
احتـياجـات حلـيفـتهـا باكـستـان من الطـاقة الـتي لم تمـنحـها
ـاثالً عـلى أسـاس أن علـيـها أوالً ـتـحدة اتـفـاقاً  الـواليات ا

حتس سجلّها في مجال االنتشار النووي.
ولفت احملللون النظر إلى أن زيارة رئيس الوزراء الصيني
ون جـيــا بـاو لــلـهــنـد ثم بــاكـســتـان تـؤكّــد عـمق الــعالقـات
نـطقـة من ناحـية كمـا تشيـر من النـاحية االستراتـيجـيّة في ا
األخـرى إلى أن الــسـبـاق عــلى تـوسـيع نــطـاق بـرامـج الـطـاقـة
ـكن أن يـضيـف عامـالً جديـداً من الـنـوويـة في جـنـوب آسـيـا 

عوامل زعزعة االستقرار في منطقة مضطّربة بالفعل.
وقال مارك هـيبز اخلبـير في الشـؤون النووية جلـنوب آسيا

ضون في «مـعهد كارنـيجي للسالم الـدولي» إن «الصينـي 
فاعالت لـكنهم يـريدون التـحلّي باحلذر». قُـدُماً في تصديـر ا
وتعتزم الص بناء مفاعل جديدين في «مجمع تشاشما» في
فـاعل الذي يعمل هناك بالفعل واآلخر باكستان فضالً عن ا
الذي قارب عـلى االنتهاء. ومن جـهتها تـقول الص إنـها تمدّ
فاعـل في إطار اتـفاق ثنـائي موقع عام ٢٠٠٣ بـاكستـان با
ـورّدين النـووي أي قـبل عام من انـضـمامـها إلى مـجمـوعة ا

وإن تعاونها مع باكستان ألغراض سلمية بحتة.
وقال لياجن وين تاو وهو نائب مدير عام في وزارة التجارة
الصـينيـة للـصحفـي قبل زيـارة رئيس الوزراء الـصيني ون
لبـاكـسـتان «سـتـطوّر الـصـ وباكـسـتـان تعـاونـهمـا في مـجال
الـطـاقــة الـنـوويــة أكـثـر وهــذا يـقـتــصـر عـلى اجملــال الـنـووي
الــسـلــمي ويـتـفـق مع االلـتـزامــات الـدولــيـة الـتـي قـطـعــتـهـا
الـدولـتان». مـضيـفاً أن هـذا التـعاون ألغـراض سلـميـة تمـاماً

ويأتي في إطار إشراف «الوكالة الدولية للطّاقة الذرية».
 وأشـار مـحلـلـون إلى أن الـصـ لم جتـرِ اتـصـاالت رسـمـية
ورّدين النـووي حتى تعطي باكسـتان موافقة كتلك جموعة ا
ـسـاعدة تـحـدة من أجل الـهنـد  الـتي سـعت إلـيهـا الـواليـات ا
بريطـانيا وفرنـسا وروسيا وأن بـك قد جتادل بـأنها ال حتتاج
ــفــاعــلـ إلى مــوافــقــة اجملــمــوعــة ألنه  االتــفــاق عــلى ا
اإلضافـيـ قبل أن تـنضم إلـى عضـوية اجملـمـوعة. لـكن مارك
هـيبـز اخلـبـيـر في الـشؤون الـنـوويـة جلـنوب آسـيـا في «مـعـهد
كـارنــيــجي لــلــسالم الــدولي» له رأي آخــر حــيث يــقـول إن
تحدة وبعض األعضاء اآلخرين أشاروا إلى أنه ح الواليـات ا
أبـلـغت الـص اجملـمـوعـة عـندمـا انـضـمّت إلـيـها بـتـعـاونـها
ا في ذلك أنـها تبني مفاعل لم تذكر النووي مع باكستان 

فاعل الثالث والرابع. اعتزامها بناء ا

Üô¨dG ∑ƒµ°T ºZôH ¿Éà°ùcÉH ™e …hƒædG É¡bÉØJG »a kÉeób »°†ªJ Ú°üdG

واد النـووية مع الهند ـتحدة والهنـد عام ٢٠٠٨ بشأن رفع احلظـر على جتارة ا واد النـووية مع الهنديرى محللـون أن اتفاق الواليات ا ـتحدة والهنـد عام ٢٠٠٨ بشأن رفع احلظـر على جتارة ا يرى محللـون أن اتفاق الواليات ا
والسـماح باالستخدام السـلمي للصادرات النـوويوالسـماح باالستخدام السـلمي للصادرات النـوويّة فتح اجملال واسعاة فتح اجملال واسعاً أمـام الص إلبرام اتفاقـات لتصدير مفاعالت أمـام الص إلبرام اتفاقـات لتصدير مفاعالت

نووية إلى باكستان الفت النظر إلى أن ذلك قد يساعد على تطوير برامج التسلنووية إلى باكستان الفت النظر إلى أن ذلك قد يساعد على تطوير برامج التسلّح النووي. ح النووي. 
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≈dEG ¿É«©°ùJ ¿Éà°ùcÉHh Ú°üdG
á«fhÉ©àdG á«é«JGôà°S’G ácGô°ûdG ≥«ª©J

قالت «وكوكـالة أنالة أنـباء الباء الـصص
اجلاجلــــــديديــــدةدة» إن رئـــيـــسي وزراء
الـص وباكـستان ون جـيا باو
ويـوسـف رضـا جـيالني أجـريـا
أول من أمـس مــــحـــــادثــــات

لـتعـمـيق الـشراكـة االسـتراتـيـجيـة الـتعـاونـية والـتـعاون الـثـنائي في
مـختـلف اجملاالت ب بـلديـهمـا. وفي بدايـة محادثـتهـما أعرب ون
عن تـقـديره حلـسن ضـيـافـة الشـعب الـبـاكـستـاني. وقـال إن الـبـلدين
يتمّتعان بصداقة عميقة أرست قاعدة صلبة للعالقات الثنائية. وقال
ون «آمل أن أخـبـر الـعــالم من خالل زيـارتي أن الـصــ وبـاكـسـتـان
سـتقـبل». وقد صـديقـان جيـدان وأننـا سنـواصل القـيام بـذلك في ا
وصل ون إلى إسالم آبــاد في وقت سـابـق أول من أمس مـفــتـتــحـًا
زيـارة رسـمـيـة لـبـاكـسـتان. وقـال رئـيس الـوزراء الـصـيـني حـسـبـما
صالح أوردت الـوكالة إن تعزيز العـالقات الودّية الثنائـية ال يلّبي ا
األسـاسـيــة لـكال الـبـلــدين فـقط ولـكــنه يـسـهم فـي حتـقـيق الـسالم
واالستقرار في آسـيا والعالم أيضًا. وقال جيالني لون إن الص تعّد
الصديق «األفـضل» و«األجدر بالـثقة» لـباكسـتان وإنه فخـور بنمو
الـصداقـة الثنـائيـة في السـّراء والضّراء بـينـهمـا. وأضاف جيالني إن
«زيـــارتــكم عـالمــة بــارزة أخـــرى في الــتـــاريخ الــطـــويل واجملــيــد
لعالقـاتنـا». وسـيفـتـتح ون خالل زيارته مـركـز الصـداقة الـصـينـية-
ّ إنــشـاؤه لـتـســهـيل الـتـبــادالت الـطالبـيـة الــبـاكـسـتــانـيـة الـذي 
ـية. وأشـارت «وكالـة األنباء الـصيـنية» إلى أن واإلعالمـية واألكاد
الص وبـاكستـان قد طّورتـا منذ إقامـة العالقـات الدبلومـاسية في
عام ١٩٥١ صداقة في السّراء والضـّراء وتعاونًا شامًال. وتعّهدت
الص بتـقد ما مجموعه ٢٥٠ مليون دوالر أمريكي إلى باكستان

عقب الفيضانات التي اجتاحتها. 

ágqƒ°ûŸG á°SÉ«°ùdG :«هآرتس»:«هآرتس»
 π«FGô°SEG »a º«∏©àdG QÉ«¡fG ≈dEG äqOCG

ذكرت صـحـيـفة «هآرتسهآرتس» اإلسـرائـيلـيـة أن الـتـحذيـر الـعـلني
ـعــهـد الــتـكــنـولــوجي اإلسـرائــيـلي) لـرئــيس «الـتــخـنــيــون» (ا
البروفيسور بيرتس لفي من أن تـعليم العلوم في إسرائيل «يوجد
في حـالـة انــهـيـار» يـنـبــغي أن يـهـزّ كل إسـرائــيـلي يـخـاف عـلى
مستـقبل الـدولة. الفتـة النـظر إلى أن الـنمو االقـتصـادي والتنـمية
والرفـاه في إسرائيل تـعتـمد كـلّها عـلى مؤسـسات الـبحث الـعلمي
وعلى الصنـاعات التي تتغذّى من إنـتاج البحوث. وأنه في غياب

طالب عـلى مـسـتـوى مـناسب
في الـعـلـوم لن يـكـون هـنـاك
ـســتـقـبـل أي عـلـمـاء أو في ا
مــهـنــدسـ أو وبــاحـثـ ذوي
. وأضـــافت مــــســـتـــوى عــــالٍ

الصحـيفة أن لـفي قال إنه يـظهر في الـسنـوات األخيرة هـبوط حاد
وضـوعات قـبـول في «الـتخـنـيون» وأسـاسـاً في ا في مسـتـوى ا
األسـاسيـة -الريـاضيـات والفـيزيـاء والكـيمـياء-. وحـسب أقواله
فإن الطالب اجلدد غير جاهزين للتعليم اجلامعي. ولفتت الصحيفة
النـظر إلى أن لالنـهيـار أسبابـاً عديـدة وعلى رأسـها سـلم أولويات
شوّهة أدّت إلى تضخيم جهاز سياسي مشوّه حيث إن السياسـة ا
الـتـعـلـيم األصـولـي الـذي ال يـتعـلّـمـون فـيـه العـلـوم; إضـافـة إلى
ن ـوضـة للـتالمـيـذ وأهـالـيهم  خـضـوع جـهاز الـتـعـلـيم لضـغـوط ا
وضوعات األساسيـة العلمية «يـهربون» على حدّ قول لـفي من ا
ـتـطـرّف ـوضـوعـات األسـهل; وتـنـمـيـة اإلحـسـاس الـقـومي ا إلى ا
ـنغلق واحملافظ في جهـاز التعليم الـذي يتناقض مع الروح احلرّة ا
سـجّل للـعلم. موضّـحة أن الـنتيـجة واضـحة في انـخفاض عـدد ا
وجّـهة فيها قـدرات الكبرى ا ية وفي ا لكـليّات العلـوم في األكاد

إلى تقليل فوارق العلم ب الطالب.

Ö«HCG πJ ÚµH

الــرعـاة
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في أثــنـاء زيــارته لــلـهــنــد مـؤخــراً حــرص رئـيس وزراء
الــصــ ون جــيــابــاو عــلى تــأكــيــد أن «الــهــنــد والــصــ
وضوع الرئيـسي للزيارة التي صديقـتان». ويبدو أن هذا هـو ا
نزلة امتدت إلى ثالثـة أيام والتي اعتـبرها احمللـلون الهنـود 
حمـلـة دبلـوماسـيـة من جانب الـص لـتـسويق مـا سمّـاه رئيس
. الوزراء «التعاون دون التنافس» ب أكبر عمالق آسيوي
وذكـرت صـحـيـفـة «واشـنـطن بـوستواشـنـطن بـوست» (١٧ ديـسـمـبـر) أن
زيارة جيـاباو تأتي في أعقـاب سلسـلة الزيارات الـتي قام بها
قادة الـغـرب مـثل الرئـيس األمـريـكي باراك أوبـامـا ورئيس
وزراء بريطـانيا ديفيد كـاميرون والرئيس الـفرنسي نيكوال
سـاركوزي بـهـدف دخـول السـوق الـهـنديـة الـرائـجـة على أمل
ي. ولكن انتشـال االقتصـادات الغربـية من حالـة الركود الـعا
بـرغـم الـشـعـارات البـرّاقـة واالتـفـاقـات الـكـبـيـرة لـزيـادة حـجم
التبادل الـتجاري التي حفلت بهما زيارة جياباو فإن الصداقة
الهنديـة-الصينية تتعرّض لتوتر متزايد بسبب تنافس االثنت
الـشـديد عـلى أسواق الـطـاقة في إفـريقـيـا وجنـوب شرق آسـيا
وروسـيا وأمـريكـا الالتيـنيـة. وبرغم أن الـبنـية األسـاسيـة لدى
الـدولت مـا زالت غير كـافية نـسبيـاً فإن االثنـت تتـسابقان
ــدارس في كل دول الــعــالم مــثل عــلى شقّ الــطــرق وبــنــاء ا
السودان ونيجيريـا على أمل تمهيد الطـريق لتوقيع اتفاقيات

تضمن لهما احلصول على إمدادات الطاقة.
نافسة ب وتوقع احمللـلون االقتصاديون أن يؤدّي احتدام ا
العمالقـ اآلسيويـ في رحلة احلـصول على حـصص أكبر من
تـناقصـة إلى ارتفاع أسـعار النفط. ـية ا إمدادات النـفط العا
ـكن أن يؤجّج الـتوتـر القـائم ب ـنافـسة  كمـا أن تزايـد حدّة ا
الدولتـ الذي يعـود تاريخه إلى عـام ١٩٦٢ عندمـا اجتاحت
الـصـ الـهنـد وهـو الـتوتـر الـذي عـمّقـته مـئـات االنتـهـاكات

احلدودية منذ ذلك التاريخ.
وذكــرت الــصــحــيــفـة أن
الـنــزاع احلـدودي بـ الــهـنـد
والصـ ليس سوى حلقة في
سـلـسـلـة طويـلـة من الـتـوتر.
فـالـهنـد تشـعـر بقـلق متـزايد

إزاء عالقـة الــصــ بـبــاكـســتـان -عــدوة الـهــنـد- عــسـكــريـاً
واقـتصـاديـاً فضالً عن زيـارة جيـابـاو إلسالم آباد. كـما تـعود
يـاه بالـقرب أسبـاب التـوتـر أيضـاً إلى اخلالف حول إمـدادات ا
ـشـتـركـة بـ الـدولـتـ وإلى مـا تـرى الـهنـد أنه من احلـدود ا

انحياز صيني إلى جانب باكستان.
ويرى خـبراء أن هـناك قـضايـا أكبـر وأعقـد من النـفط الذي
تـؤجّج اخلالف بـ الهـنـد وبـاكـستـان. ويـرى احملـلل الـسـياسي
: هل زوراوار دولــيت سـيـنج مــؤلّف كـتـاب «مـطــاردة الـتـنـ
?» أن «كال الدولت تـستهلك تسـتطيع الـهند اللـحاق بالصـ
كـميّات هائلـة من الطاقة -بـرغم محدوديتهـا- بسبب معدّالت
ـنـافسـة بيـنـهمـا على ـو اقـتصـادهمـا الـعالـية مـا يـعني أن ا

النفط ستصبح عنصر توتر في العالقة بينهما».
ـثّل ـعـروف أن تـعـداد الـسـكـان في الـصـ والـهـند  ومن ا
أكثر من ٤٠% من تـعداد السكان في العـالم. وتستورد الهند
٧٥% من احتياجاتها الـنفطية فيمـا تستورد الص أكثر من
٥٠% من هـذه االحـتـيـاجات. وتـشـيـر تـقديـرات وزارة الـطـاقة
األمـريـكـيـة إلى أنه بـحـلـول عـام ٢٠٢٥ سـيـتـضـاعف الـطـلب
الصـيـني عـلى الـنـفط لـيصـل إلى نحـو ١٤٫٢ مـلـيـون بـرميل
يومياً بينما ستستـورد الهند ١٫٤ مليون برميل فقط يومياً
ـتوقع أن يـرتفع حـجم الواردات إلى خـمسـة مالي ولكن من ا

قبل. برميل يومياً خالل العقد ا

راقبـ ال يستبـعدون استمرار راقبـ ال يستبـعدون استمرار فإن ا بـرغم الترحيب الـذي قوبلت به تصـريحات ون جيابـاو في نيودلهي مـؤخرابـرغم الترحيب الـذي قوبلت به تصـريحات ون جيابـاو في نيودلهي مـؤخراً فإن ا
نـافسة احملـتدمة نـافسة احملـتدمةق بـا ا ألسـباب تـتعلّق بـا ا ألسـباب تـتعلالتـوتر في الـعالقة ب بـك ونـيودلهي لـيس ألسبـاب تاريخـية فـحسب وإ التـوتر في الـعالقة ب بـك ونـيودلهي لـيس ألسبـاب تاريخـية فـحسب وإ

ية أيضاً. كنة من كعكة الطاقة العا ية أيضاة  كنة من كعكة الطاقة العا بينهما للحصول على أكبر حصبينهما للحصول على أكبر حصّة 

ábÉ£dG äGOQGh ≈∏Y ¢ùaÉæàdG ÖÑ°ùH óæ¡dGh Ú°üdG ÚH äÉbÓ©dG ôJƒJ :«واشنطن بوست»:«واشنطن بوست»



9

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

اخلميس ١٦ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٨٩)

OÉHBG ΩÓ°SEG ÚµH
ßaÉ– ájóæ¡dG-á«æ«°üdG äÉbÓ©dG

á«ªæà∏d Iô≤à°ùeh áq«ë°U ™aO Iƒb ≈∏Y

قـالت صـحـيـفـة «الـشـعب»«الـشـعب»
اليومـية الصيـنية في تقـرير لها
إن الـص والهـند الـلتـ تعود
عالقـاتـهـمـا إلى مـا يـزيـد عـلى
ألـفي عـام قــد أقـامـتـا شـراكـة
تــعـاونـيــة اسـتــراتـيـجــيـة عـقب

دخول الـقـرن احلـادي والـعشـرين وحـافـظت الـعالقـة بيـنـهـمـا على
تنـمـيـة صحـيـة ومـستـقـرة. مـضيـفـة أن قـيادة كل من الـبـلـدين قد
ذكـرت مرات عـدة أن الـبلـدين همـا شريـكا تـعاون ولـيسـا خصـم
مـتـنـافسـ وأن الـعـالم من االتـسـاع بـحـيث يـسـتـوعب الـتـنـمـية
ـا يكفـي لكال الـبلدين ـشتـركة لـكل من الصـ والهـند وواسع  ا
كي يحسّنا الـتعاون في ما بينهما. وأشارت الصحيفة في تقريرها
ـشــتـركـة والـتـعـاونـيـة إلى أن احلـكـومـتـ تــقـوالن إن الـتـنـمـيـة ا
والـسلـمية لـلصـ والهـند تـفيـد شعـبيْ البـلدين وتـقدّم إسـهامات
أعظم للسالم والتنمية في العالم. كـما يتمتع البلدان كحضارت
تـ بكنوز ثقـافية ثرية وتعـود التبادالت الوديـة بينهما إلى قد
يـالد. وإنه مع انتـقال الـبوذية إلـى الص من القـرن الثاني قـبل ا
يالدي بدأت احلضارتان الـعظيمتان رحلة الهند في الـقرن األول ا
ـشتـركة. مضـيفة أنه في تبـادل والتنـمية ا طـويلة من الـتفـاعل ا
العصـور احلديثـة تمتع الـبلدان بـعالقات أوثق وتبـادال التعاطف
والـدعم في كـفـاحهـمـا من أجل االسـتقالل الـوطـني واحلريـة. وبـعد
إقـامـة العالقـات الدبـلومـاسيـة بـ البـلدين قـبل ٦٠ عامـاً نادت
ـبـاد اخلمـسـة لـلـتعـايش الـسـلمي الـص والـهـنـد مشـتـركـت بـا
بـاعتبـارها أعـراف العالقات الـدولية األمـر الذي لم يـكتب فصالً
ـا قدّم جـديـداً في تـاريخ الـصـداقـة الـصـيـنـيـة-الـهـنـديـة فـقـط وإ

ي أيضاً. إسهاماً مهماً في السالم العا

º«¶æàd §q£îJ á°VQÉ©ŸG
2011 ¢SQÉe »a ¿Éà°ùcÉH »a áeÉY äÉHÉîàfG

ذكــرت خـــدمــة (مــيـــديــا(مــيـــديــا
لينك)لينك) اإلخباريـة الباكسـتانية
في تـقريـر لهـا أن عدداً كـبيراً
ــراقــبـ في بــاكــســتـان من ا
وصـفـوا مـا تـشهـده بـاكـسـتان

هـذه األيام من أزمات سيـاسية أو صراعات داخـل التحالف احلاكم
بـأنه مخطط لـتنظـيم انتخابـات ب مارس وإبـريل ٢٠١١. وتشير
طّـلعة وفـقاً للـتقريـر إلى أن هناك حتـركات حدثت في ـصادر ا ا
اضـية شاركت فيها قيـادات من صنّاع القرار السياسي األسابيع ا
في باكـستـان وافقت عـلى عدم الـسمـاح حلكـومة «حـزب الشعب»
بإكمال مدتها قبل نهايـة عام ٢٠١٠ والتخطيط إلجراء انتخابات
صـادر حـسب الـتقـرير ـانـية في ربـيع عـام ٢٠١١. وتـشيـر ا بر
إلى أنه بـرغم التكـتّم الذي طـبع لقاءات رئـيس حكـومة البـنجاب
شهـباز شـريف مع قائـد اجليش الـباكـستـاني وقادة االسـتخـبارات
ــرتــ مـتــتــالـيــتــ في نــهــايـة نــوفــمـبــر وبــدايـة الـعــســكــريـة 
ديـسـمـبـر٢٠١٠ فـإن احلـديث بـات يـتـصـاعـد أكـثر الـيـوم من أن
الـسـاعــات الـطــويـلــة الـتي دارت بــ رئـيس اجلــيش واخملـابـرات
وشـهـباز شـريف كـانت تدور حـول إنـهاء حـكـومة «حـزب الـشعب»
بـالـطـرق الــسـيـاسـيـة ودون احلـاجـة إلى تــرك الـسـيـاسـيـ الـقـيـام
باالنقالب القانوني وإنهاء حكومـة «الشعب» الباكستاني وتنظيم
رشح انتخابـات جديدة قبل موعدها يكون نواز شريف هو أبرز ا
للفوز فيها. ويقول اخلبراء حسب ما جاء في التقرير إن مدة منع
شريف من خوض االنـتخابات والعودة إلى سدة احلكم انتهت بداية
شـهـر ديسـمـبـر ٢٠١٠ حيث بـات حـالـياً قـادراً عـلى الـدخول في

معترك السياسة الباكستانية من بابه الواسع.

الــرعـاة
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األربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٨٨)

ÚH á«côª÷G äÉØjô©àdG ¢†Øî`d ¥ÉØJG
á«eÉædG ∫hódG øe áYƒªée

قـال مسـؤول حكـومي برازيـلي كبـير إن
مـجموعة مكـوّنة من ١٢ دولة ناميـة بينها
دولـتان عـربـيتـان تقـودها الـبـرازيل والهـند
سـتوقّع اتفاقـية هذا األسبـوع خلفض حواجز
الـتـعريـفـات وحفـز الـتجـارة في مـا بيـنـها.
ـفاوضـات في إطار الـنظام وأعـيد إطالق ا
ي ألفـضــلـيــات الـتـجــارة بـ الـدول الــعـا
الـنــامــيــة فـي عـام ٢٠٠٥ فـي مــحــاولـة
لــتــنــويع إيــرادات الــتــجــارة لــهــذه الـدول
وتـقـلـيص اعـتـمـادهـا عـلى الـدول الـغـنـية.
ووقّـــعت نــحـــو ٤٣ دولـــة اتــفـــاق اإلطــار
األصــــلـي الــــذي يــــرجع إلى عــــام ١٩٨٨
وسـتوقّـع ١١ دولـة االتـفـاقيـة احملـدثـة في
ـوجب جــنـوب الــبــرازيل هـذا األســبــوع. و
االتفاق ستخفض هذه الدول التعريفات على
جتارتـهـا الـبيـنـية بـنـسـبة ٢٠% وسـيـشمل
التـخفيض نـحو ٧٠% من منـتجاتـها. وقال
كــارلــوس مــارثـيــو كــوزنــدي رئـيس إدارة
االقتصـاد في وزارة اخلارجية البرازيلية في
مؤتمر صحفي إن االتفاق لم يكن له أهمية
ـاضي وكـان ســيـاسـيـًا عـلى اإلطالق فـي ا
بـــدرجـــة أكـــبـــر واآلن أصـــبح أداة لـــفـــتح
التجارة. ويغطي االتفـاق اقتصادات سريعة
النمو يصل ناجتها احمللي اإلجمالي مجتمعًا
إلى نـحـو خـمسـة تـريـلـيـونـات دوالر وتضمّ
ـوقّـعة نـحـو ثـلث سـكـان الـعـالم. والـدول ا
األخـــــرى هي األرجـــــنــــتـــــ وأوروجــــواي
وبـاراجواي وإنـدونـيسـيـا ومالـيـزيا وكـوريا
ـغرب ومصر وكـوبا. لكن قدرة اجلـنوبية وا
االتـفـاقـيـة عــلى تـولـيـد تــدفّـقـات جتـاريـة
جديـدة كبـيرة قد تـكون مـحدودة ألن بعض
الـدول حـصــلت عـلى اسـتــثـنـاءات مـهـمـة.
وبـاإلضـافة إلى ذلـك فبـعض الـدول لـيست
لديها عالقات جتارية مالئمة أو بنية حتتية

كافية لتعمل بناء على احلوافز اجلديدة. 

á«æ«°üdG äGQÉWE’G ≈∏Y á«µjôeC’G áØjô©àdG ºYóJ zá«ŸÉ©dG IQÉéàdG áª¶æe{
تحدة تصرّفت ضمن حـقوقها حينما ية» بأن الـواليات ا حكمت «منظمة الـتجارة العا
فرضت ضرائب على استيراد اإلطارات الصينـية. ورفضت جلنة التجارة شكوى الص بأن
هذه التـعريـفات الـعاليـة التي فـرضت إلبطاء صـادرات اإلطارات الـصيـنية تـنتـهك قواعد
ية». من جـانبه وصف «مكـتب التمـثيل التـجاري» األمريكي في «منظـمة التـجارة العـا
تحدة وللشـركات والعامل األمريكي نظمة بأنه «نصر كبـير للواليات ا واشنـطن حكم ا
خاصة». وتركّز النـزاع ب الدولت على تعريفة مـدتها ثالث سنوات أقرّها الرئيس باراك
أوباما في سبتـمبر عام ٢٠٠٩. يشار إلى أن الـواردات األمريكية من اإلطـارات الصينية
سـتـوى زادت إلى ثالثة أضـعاف لـتصل إلى نـحو سـتة وأربـع مـليـون إطار مـنخـفضـة ا
خالل الفـترة من عـام ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠٠٨ ويـحقّ لـلصـ الطـعن في قرار الـلجـنة في

. غضون ست يوماً

á«ÑæLC’G äGQÉªãà°SÓd á«bGôY áªµëe
أعلن مجـلس القضـاء األعلى في العـراق مؤخـراً تأسيس مـحكمـة مختـصّة بالـنظر في
ستثمرين األجـانب بهدف ترسيخ التخصـص القضائي وحلّ اخلالفات التي تطرأ قضـايا ا
سـتثـمرين األجـانب وتشـجيع االسـتثـمار في الـعراق. واعتـبر الـقاضي عـبد الـستار مع ا
تـحدث باسـم «القضـاء األعلى» العـراقي أن احملكـمة ستـختصّ بالـنظر في البيـرقدار ا
سـتثمرين األجـانب من جهة واحلكـومة أو الشركات أو األفـراد العراقي ـنازعات ب ا ا
ـستثمرين األجانب. وأوضح من جهة أخرى والغـرض من احملكمة تأكيـد حماية مصالح ا
سـتشار في «هيئـة االستثمار» الـعراقية عبـدالله البندر أن إنـشاء احملكمة يـأتي لتعزيز ا
نازعات الناشئة ب واد للفـصل في ا تضـمن مجموعة من ا قانـون االستثمار في البالد ا
األطـراف اخلاضعـ ألحكام قـانون االستـثمار بـشكل عام في إطـار االنفتـاح االقتصادي
لـلـعراق عـلى الـعالم اخلـارجي. من جـهته اعـتـبر اخلـبيـر الـقانـوني الـعراقي طـارق حرب أن
تـأسـيس هـذه احملـكـمة يـهـدف إلى حـصـر فضّ اخلـصـومات بـهـذا الـشـأن في جـهـة واحدة
ـسـتثـمرين األجـانب ومصـلحـة القـطاع الـعام واعـتبـر أن هذا اإلجـراء يصبّ في مـصلـحة ا

عنية األخرى. واألطراف العراقية ا

ájOƒ©°ùdGh á«°ùfôØdG ¿Gô«£dG »àcô°T ÚH ¿hÉ©J ¥ÉØJG
شترك» وقّعت شركتا خطوط الطيران السعودية والفرنسية اتفاقية تشغيل بـ «الرمز ا
بـهدف تطـوير تعاونـهما. وجـاء في بيان أن (االتـفاق الذي سيـبدأ العـمل به في ١٠ يناير
قـبل وهو سيـتيح للـشركتـ من خالل نظم احلجـز اآللي القيـام بعمـليات احلـجز والبيع ا
ـنـتظـمـة علـى مدار األسـبـوع بواقع ٧ رحالت عـلى قـطاع ـبـاشر عـلى رحالت الـطـرف ا ا
جـدة/باريس وبالـعكس و٧ رحالت على قـطاع الريـاض/باريس وبالـعكس دون أي قيود
وباسـتـخـدام طـائرات حـديـثـة من طـراز «إيربـاص ٣٢٠/٣٣٠»). وحـسب هـذا الـنوع من
كن لـشركـة ما أن تـبيع بـطاقـات في رحلـة تقـوم بهـا شركـة أخرى ويـطول االتفـاقيـات 

التعاون الرحالت نفسها وكذلك صاالت الركاب والبرامج.

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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ÚµH ∫ƒÄ«°S
á°†eÉZ á«dÉª°ûdG ájQƒµdG äGRGõØà°S’G √ÉŒ Ú°üdG äÉaô°üJ

ذكـرت وكـالـة أنـباء «يـونـهاب»«يـونـهاب» الـكـورية اجلـنـوبيـة أن الـص
تتـخذ تصرفات غـامضة جتاه االستـفزازات الكورية الـشمالية من
دفـعي عـلى جـزيرة كـوريـة جـنوبـيـة حـيث جتنّب بـيـنـها الـهـجـوم ا
ستوى إيراد أي تعلـيق على الهجوم عندما مسؤول صينـي رفيع ا
ـا ذكـره مـسـؤول رفـيع ـاضي وذلك وفــقـاً  زار سـيـئــول الـشـهـر ا
ـسؤول حـسـب ما أوردت ـسـتـوى في سـيـئـول مـؤخـراً. وأشـار ا ا
سـتشار الدولة الصيني داي بنجوي الوكالة إلى زيارة مفاجئة 
ـاضي للمـساعدة عـلى تخفـيف حدة التـوتر بعد لسـيئول الـشهر ا

الـــــهــــجـــــوم الــــكــــوري
الـشـمـالي الــفـتـاك عـلى
جزيـرة يونبـيوجن يوم ٢٣
ـاضي. وخالل نـوفـمـبـر ا

ــدة يــومــ  زيــارته 
تـرتيـبـهـا لـفـتـرة وجـيزة

وشملت لقاءه مع الرئيس الـكوري اجلنوبي لي ميوجن باك ووزير
ـنـاقشـات دعـا داي كـوريا اخلـارجـيـة كيـم سوجن هـوان. وخالل ا
اجلـنوبـيـة إلى ضبط الـنـفس قـائالً إن الكـوريـت جتـمـعهـمـا عالقة
األخوة وإن ارتفـاع حدة التوتر من شأنـها أن تسبّب األضرار لكال
ـسـؤول ونقـلته الـوكالـة. ولفـتت الوكـالة ـا ذكره ا اجلانـب وفـقاً 
شكـلة احلقـيقية هي أن داي سـؤول قال: (إال أن ا النـظر إلى أن ا
لم يتحـدث عن القضـايا الشـائكـة التي نواجـهها ولم يـتطرق إلى
حـادثـة السـفـيـنـة «تـشـونـان» وجـزيرة يـونـبـيـوجن والـيـورانـيوم في
الـشمال) مشـيراً إلى حادثة غـرق السفيـنة «تشونـان» التي تتهم
اضي وكشف النقاب بيوجن ياجن بـضلوعها في غرقها في مارس ا

مؤخراً عن تشغيل منشآت تخصيب اليورانيوم في بيوجن ياجن.

óæ¡∏d É¡FGQRh ¢ù«FQ IQÉjR ≈∏Y Iô«Ñc k’ÉeBG ≥q∏©J Ú°üdG

ذكـرت «وكـالـة أنـبـاء الـصـ اجلـديـدة»«وكـالـة أنـبـاء الـصـ اجلـديـدة» أن الـصـ أعربت عن
اآلمـال العريـضة التي تـعلّقـها على زيـارة رئيس الوزراء الـصيني
ون جيا باو لـلهند (١٥-١٧ ديسمـبر اجلاري) وقالت إن الزيارة
» يسهم في تـعزيز العالقـات الثنـائية. وقال ستـكون «حدثـاً مهمـاً
مـساعد وزيـر اخلارجيـة الصيـني هو تشـنج يويه في بكـ وفقاً
ـا أوردته وكالة األنـباء: «إن العالقـات ب الصـ والهنـد مهمة
واتــفق قــادة الــبــلــدين عــلـى أن الــعــالم به مــتّــسع كــافٍ لــنــمــو
». مشيرة إلى أن بـاو سيلتقي خالل الزيارة االقتصادين الـناشئ
الرئـيسة الهنـدية براتيبـا باتيل ورئيس الوزراء سـينج وزعيمة

ـؤتــمـر» احلـاكم سـونـيـا «حـزب ا
غــانــدي. كــذلـك ســيــحــضــر بــاو
ـنـاسبـة الـذكرى ـقامـة  األنشـطـة ا
الــــســـــتــــ لــــبـــــدء الــــعالقــــات

الدبلوماسـية ب الص والهند. وأعرب الدبلوماسي الصيني رفيع
سـتوى يويه وفـقاً لوكـالة األنبـاء عن أمله أن تعـزز زيارة باو ا
تـبادلة والتفاهم في إطار تعـزيز التعاون الثنائي الثـقة السياسية ا
في االقتـصـاد والتـجـارة. وأضاف أن اجلـانـب سـيـعمالن من أجل
زيادة الـتعاون احلـكومي لتـعزيز الـتنسيـق في ما يتـعلّق بالـقضايا
الـدولـيـة واحملـلـيـة. وقـال يــويه إن الـصـ والـهـنـد حـافـظـتـا عـلى
سـتوى خالل األعوام األخيـرة في إطار التعاون التبادالت رفـيعة ا
في احملــافل مــتــعــددة األطــراف مــثل «مــجــمــوعــة الـعــشــرين»
). وقال إنه و«مـجموعـة بريك» (البـرازيل وروسيا والـهند والـص
ستتم مناقشة مشكالت احلدود خالل الزيارة. ولفتت الوكالة النظر
إلى أن الص والـهند كـانتا قـد اختتـمتا اجلـولة الرابعـة عشرة من
اضي بدعوة مشتركة «للسعي محادثات احلـدود يوم ٣٠ نوفمبر ا

إلى إيجاد حلّ نزيه وعقالني يقبله الطرفان».

الــرعـاة
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تستمدّ زيارة رئيس الوزراء الـصيني وين جياباو للهند
الـتي تبدأ اليوم األربـعاء وتستغـرق يوم أهميـتها من أنها
تـأتي بــعـد سـلـسـلـة زيــارات غـربـيـة لـلـهــنـد بـدأهـا الـرئـيس
ـاضي أسـفـرت عن األمـريـكي بـاراك أوبـامــا في نـوفـمـبـر ا
تـوقـيع واشنـطن ونيـودلهي اتـفاقـيات جتـارية وعـسكـرية تـبلغ
قـيمتهـا ١٥ مليار دوالر. إضـافة إلى حصول الـهند على دعم
واشنطن في سعيها إلى احلـصول على مقعد دائم في «مجلس
األمن». ثم جـاءت زيـارة الـرئـيس الـفـرنـسي سـاركـوزي في
شهـر ديـسمـبر اجلـاري لتـسفـر أيـضاً عن تـوقيع اتـفاقـات عدة
دني باإلضافة مشتـركة في مجالي الدفاع والقـطاع النووي ا
ساعيهـا للحصول إلى حـصول الهند أيـضاً على دعم فرنـسي 
على مـقعد دائم في «مجـلس األمن الدولي». هذا إضافة إلى
انيا والهند في زيادة مبادالتهما التجارية الثنائية من رغبة أ

١٣ مليار يورو حالياً إلى ٢٠ مليار يورو في عام ٢٠١٢.
كمـا تأتي في ظل اقـتراب الـهنـد من إجنـاز اتفـاق للـتبادل
ـتـوقع تــوقـيـعه في ٢٠١١. احلــر مع االحتـاد األوروبي مـن ا

وذلك بعد مفاوضات طويلة انطلقت في عام ٢٠٠٧.
فـي ضوء مـا سبق فـإن الـتوجه الـصـيني نـحو الـهـند يـجد

تفسيره في العديد من االعتبارات لعل أهمها:
تحدة * تشعـر الص بأن الـقوى الغربـية خاصة الـواليات ا
حتـاول الضغط عليـها واحتواءهـا وتقليص نفـوذها اإلقليمي
وحتـجـيـمه لـتـحـقيـق أهداف سـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة وجتـارية
عــديـدة مـن خالل الـتــقـارب مع الــهـنــد. وهـو مــا جتـلّى من
قيامـهم بتقد دعم سياسي كبير لها بشأن توسيع «مجلس

األمن» إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون.
كن أن يسفر عن بروز * ترى الصـ أن الدعم الغربي لنيـودلهي 
ستوي الـهند كقوة إقلـيمية ودولية عـمالقة قد تزاحمهـا على ا
ستـقبل خاصة مع التـطور االقتصادي اإلقليـمي والدولي في ا
الـكبـير لـلهنـد ومعـدالت النمـو العـاليـة التي حتقـقهـا. ومن هنا
تـسـعى إلى احـتوائـهـا من خالل تـعمـيق الـعالقات مـعـها. وفي
ضــوء ذلك قـال الــسـفــيـر الـصــيـنـي في الـهــنـد زاجن يـان إن
العالقـات بـ بالده والهـنـد هّشـة وأضـاف: «إنهـا حتـتاج إلى

مزيد من الثـقة.. إن العمالق اآلسيوي يسـتطيعان العمل معًا
يًا». ليصبحا مصنعًا ومكتبًا عا

* تسعى الـص إلى تعزيز الـعالقات التجاريـة واالقتصادية مع
ــــلف الــــهــــنــــد ووضـع ذلك ا
كأولوية في العالقـات الثنائية
بـيـنـهـمـا عـلى حـسـاب قـضـية
احلــدود وذلك حــتى ال تــؤثـر
مسـألة احلدود الـعالقـة بينـهما
في شـكل الـتـعـاون وطـبـيـعـته
. وفي إطـار ذلك بـ الـطـرفـ

ـسائل احلدوديـة ينبغي لفت السـفير الـصيني الـنظر إلى أن «ا
أال تؤثر في األوجه األخرى للعالقة» حيث ال تريد الص أي

مواجهة مع الهند حول هذه القضية.
عـلى اجلـانب اآلخر تـنظـر الـهنـد إلى زيـارة رئيس وزراء الـص
لـهـا عـلى أنهـا فـرصـة لـتعـزيـز لـلـتعـاون الـثـنائـي ومحـاولـة لـطرح
تـعـلـقة ـشـكالت العـالـقـة بـ البـلـدين خـاصـة قضـيـة احلـدود ا ا
ـنطقـت حدوديـت في الـهيماليـا وتسّبـبت في حرب بـينهـما عام
١٩٦٢. وفي ضوء ذلك قال السفير الـهندي لدى الص الدكتور
صـالح لـلـهنـد والـصـ سيـتـجاوز س. جـايشـانـكر إن «الـتـقـاء ا
مـستوى اخلطـاب ويبرهن نفـسه في التعاون والـتفاعل األساسي».
كن الـتعبيـر عن ذلك بأبعاد مـختلفة مـن عالقتنا حول وأضاف «
ية».  شكالت اإلقليمية والقضايا العا العالقات الثنائية وحول ا
ـتوقع أن تؤثـر سلباً ولكن هنـاك بعض األسبـاب التي من ا

في تقارب وجهات النظر ب الطرف لعل أهمها: 
١ - إن الـهـنـد أصبـحت اآلن نـّدًا قـويـًا لـلـصـ خـاصـة بـعـد الدعم
الكبير الذي حصلت عليه من القوى الغربية وتطورها االقتصادي

. ما يضعها في موقف قوة خالل مباحثاتها مع بك
ـنـطـقة ٢ - إن الـهـنـد أصـبـحت تـمـتـلك نـفوذاً إقـلـيـمـيـاً في ا

كنها مزاحمة الص في آسيا والعالم. و
٣ - قـد تؤثر الـقضـايا الـعالـقة بـ الدولـت وأبـرزها مـسألة
ـباحـثات ـتوقع أن تـثيـرها الـهـند خالل ا احلدود الـتي من ا

في نتائج الزيارة.

É¡aGógCGh óæ¡∏d »æ«°üdG AGQRƒdG ¢ù«FQ IQÉjR iõ¨e

تأتي زيـارة رئـيس الوزراء الـصيـني لـلهـند الـيـوم األربعـاء في محـاولة مـن بكـ لتـعزيـز الـعالقات الـتجـاريةتأتي زيـارة رئـيس الوزراء الـصيـني لـلهـند الـيـوم األربعـاء في محـاولة مـن بكـ لتـعزيـز الـعالقات الـتجـارية
واالقتصادية مع نيودلهي إضافة إلى تقريب وجهات النظر ب الطرف في ظل دعم غربي الفت للنظر للهند.واالقتصادية مع نيودلهي إضافة إلى تقريب وجهات النظر ب الطرف في ظل دعم غربي الفت للنظر للهند.
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¿ó`æd Ú`µH
AGôLEG ó«cCÉJ ¢†aôJ Ú°üdG

πÑ≤ŸG ΩÉ©dG É«°ShQ ™e áqjôµ°ùY äGQhÉæe

ذكـرت «وكوكــــالالــــة أنة أنــــبــــاءاء
الالـصـ اجل اجلـديدةديدة» أن الـص
رفــضـت تــأكـــيــد تـــقــاريــر
صـحفيـة يابانـية حتدثت عن
اعـتــزامـهــا وروسـيــا إجـراء
مـنـاورات عسـكـرية تـشارك

فيهـا قوات برية وبحـرية وجوية في مـنطقة احلـدود الصينـية الروسية
قبل. إال أن في الـشرق األقصى والبحر الـغربي قبالة اليـابان العام ا
ـنـاورات بـصـفتـهـا مـسهـمـًا قـويـًا في حفظ الـص أشـادت بـفـكرة ا
الـسالم واالسـتـقــرار في مـنـطـقـة الـشــرق األقـصى. ونـقـلت «وكـالـة
تحدثة بـاسم اخلارجية الصـينية جيـاجن يوي قولها: األنبـاء» عن ا
ناورات معًا وفي إطار «إن الص وروسيا أجرتا العـديد من تلك ا
سؤولـة الصيـنية: «إن تلك منـظمة شـاجنهاي لـلتعاون». وأضـافت ا
نـاورات اخملصصة لتـحس رّد الفـعل جتاه التهديـدات والتحديات ا
ـشـتـرك وتـوسع نـطـاق اجلـديـدة تـعـّمق الـتــنـسـيق االسـتـراتـيـجـي ا
». وقالت حسبما نقلت العالقات العسكرية وتعّزز قدرات اجلانب
الوكالة إن هذه التدريبات كّلها تسهم في ضمان السالم واالستقرار
ـنطـقـة. ومن جـهـة أخرى قـالت «وكـالـة األنـباء الـصـيـنـية» إن في ا
الـصـ حـثـت بقـوة اجلـانـبـ في شـبـه اجلـزيـرة الـكوريـة عـلـى الـتزام
الــهـدوء وضـبط الـنــفس وحلّ الـقـضـايــا من خالل احلـوار واالرتـبـاط
ـمثل الـدائم لـلص ـا أشار إلـيه نائب ا بـشكل سـلمي وذلك وفـقًا 
ـتـحـدة في ـتـحـدة واجن مـ مـؤخــرًا في مـقـر األ ا لـدى األ ا
نـيـويـورك حـيث قـال إن الـصـ تـولي اهـتـمـامـًا بـالـغـًا لـلـتـطورات

األخيرة للوضع في شبه اجلزيرة الكورية.

πLCG øe Oƒ¡L :«ز ز»: «فايننشال تا «فايننشال تا
 á«µjôeC’G á«fGõ«ŸG õéY ¢†«ØîJ

كـتـب جـيــمس بـولــيـتي من واشــنـطـن مـقـاًال نــشـرتـه صـحــيـفـة
ز» حتت عـنوان «أعضاء مـجلس الشـيوخ في مسعى تا زشال  «فايننفايننـشال تا
ثيرة مشترك ب احلزب لتخفيض العجز» قال فيه إن التوصيات ا
لـلجـدل التي تـقّدمت بـها جلـنة الـعجـز األمريـكيـة لتـقليص ٣٫٩٠٠
يـزانية بحـلول عام ٢٠٢٠ تـلّقت دفعة مـليار دوالر من عـجوزات ا
عندما قال أعـضاء من «مجلس الشـيوخ» إنهم سيطـرحون تشريعًا
ـقبل يستند إلى مقـترحات اللجنـة. ويعّد هذا التحّرك مطلع العام ا
من جانب ساكسبي شامبليس جمهوري من جورجيا ومارك وارنر
قراطي من فـيرجيـنيـا محاولـة حلشد «الـكوجنرس» بـاجتاه توافق د

صـعب ب احلـزب عـلى اخلطوات
ـعـاجلـة مـشكـالت الّدين الالزمـة 
طــــــويل األجـل في الــــــواليـــــات
ـمكن أن يـضيف ـتحـدة. ومن ا ا
مــزيــدًا من الـــضــغط عــلى إدارة

أوبامـا حـتى تأتي بـخطـة خـاصة بـها لـتخـفيـض العـجز قـبيل مـوعد
توقع ـيزانيـة لسنـة ٢٠١٢ ا اخلـطاب حول حـالة االحتاد ومـقترح ا
قبل. ويورد الكاتب عن شامبليس ووارنر اللذين شّكال في فبراير ا
مجـموعـة من نحـو ٢٠ صانع قـانون في «مـجلس الـشيـوخ» ينصّب
تـركيزها عـلى تخفيض العـجز قولهـما إن هدفهمـا يتمّثل في الدفع
وافقة على مـقترحات اللجنة بحلول نهاية باحلكومة األمريكية إلى ا
الـية ـالي إلى األسـواق ا ـقـبل وإرسال إشـارة باالنـضـباط ا الـعام ا
الدوليـة. وقاال إنهما يـعرفان أن خطة الـلجنة -مزيج مـن تخفيضات
على الضمان االجتماعي وبرامج الـرعاية الصحية واإلنفاق اجلزافي
مـشـتمالً الـدفـاع واإلصالح الضـريـبي- يتـوقع أن تـشهـد تـعديالت
خالل الـعمـلـيـة الـتـشريـعـيـة لـكـنـهمـا أرادا احلـفـاظ عـلى أهـدافـها

وإطارها العام األساسي.

الــرعـاة
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قـطـعت الـعـمـلـة الصـيـنـيـة (الـيـوان) مـشـواراً مـهـماً خالل
ية منافسة ـاضي على طريق التحوّل إلى عـملة عا العام ا
لـلعمالت الرئـيسية كـالدوالر واليورو وقـد بدت خالل األشهر
اضـية أكـثـر قربـاً من ذي قـبل إلدراك هذا الـهدف الـقـليـلـة ا
ـألوف أن يحدث حتول عـملة أي دولة من مجرد وإن كان من ا
ـستوى احمللي إلى عـملة ذات قبول في عـملة تسـتخدم على ا
األسـواق الـدولـيــة وفـقـاً لــقـوى الـســوق من عـرض وطـلب في
وذجاً ية قد أوجد  اضي فإن حتول «اليوان» إلى عمـلة عا ا
جديداً في هـذا الشأن فهـو يحدث وفقاً خلـطوات مرسومة من
قـبل السـلـطات الـنـقديـة الـصيـنـية بـشـكل مرتـبط بـاألهداف
ستوي احمللي واخلارجي. االقتصادية للدولة الصينية على ا
وبــالـتـالي فـإن رصـد الـتــقـدم الـذي أحـرزه «الـيـوان» في
ه من خالل رصـد ـكـن تـقـو ـيـة  طـريـق حتـوله إلى عـمـلــة عـا
اخلطـوات الـتي قـامت بهـا احلـكومـة الـصيـنـية في هـذا الـشأن
ومـدى الـنجـاح الـذي تـمكـنت من إحـرازه حـتى اآلن وفي هذا

كن تلخيص تلك اخلطوات على النحو التالي: اإلطار 
ـية بـ «اليـوان»: اتفقت * التـشجيع عـلى إتمـام التجـارة العا
الــصــ مع عــدد مـن شــركـائــهــا الــتــجــاريــ عــلى إحالل
«الـيـوان» مــحل الـدوالر في جتـارتــهم الـبـيـنــيـة وسـمـحت
باسـتـخراج فـواتيـر وارداتـها وصـادراتـها مـنهم وتـسـوياتـها
عامـالت التجاريـــــة بـ«اليـــــــوان» وقـد بلغـــــت قيـمــــة ا
ـدة من يونيو إلى نـوفمبر بـ «اليوان» بـ هذه الدول خالل ا
٢٠١٠ نـحـو ٣٤٠ مــلـيــار يـوان (٥١ مــلـيـار دوالر) ولم
يـقف األمـر عـنـد هـذا احلـد بل بـات «الـيـوان» هـو الـعـمـلة
ـعـظم الـتجـارة اخلـارجـية في آسـيـا كـما تـشـير الـرئيـسـية 
تـقـاريـر «دويـتـشه بـنك» إلى أن الـيـوان ولـيس الدوالر أو
اليورو هو عملة التجارة ب معظم الدول اآلسيوية حالياً.
ـصرف * توقـيع اتفـاقـيات لـتبـادل العـمالت مع الدول وقّع «ا

ـــركــــزي الـــصــــيـــني» ا
اتفاقيات تبادل العمالت
ــركــزيــة ــصــارف ا مع ا
لـدول األرجـنتـ وروسـيا
الـبــيـضــاء وهـوجن كـوجن
وأيـسـلـنـدا وإنـدونـيـسـيا

ومالـيزيا وسـنغافـورة وكوريا اجلـنوبـية و بالـفعل وفقـًا لهذه
االتـفـاقيـات تـبـادل مـا قيـمـته نـحو ٨٠٠ مـلـيـار يوان (١٢٠
مليـار دوالر) وتفتح هـذه اخلطوة الـباب الستـخدام اليوان في

التجارة ليس في آسيا فقط ولكن حول العالم.
عامالت بـ «اليوان» عاجلة ا * إنشاء البنى التحتـية الالزمة 

ـصـارف كـ «دويــتـشه بـنك» شـجّـعت الــصـ الـعـديــد من ا
و«سـيتـي جروب» و«جي بـي مورجـان» عـلى تـوفـير الـبـنـية
التحتـية الالزمة الستخدام «اليوان» كعـملة لتمويل التجارة
اثالً من قبل مصارف اضية طلباً  ية وشهدت الفترة ا العا
في دول سـنـغــافـورة ومـالـيـزيــا وكـوريـا اجلـنـوبــيـة والـيـابـان
ـتــحــدة وبـعـض دول الـشــرق األوسط كــإيـران ــمـلــكــة ا وا
وتــركـــيــا هـــذا بــخالف أن مـــصــرفـي «إتش إس بي سي»
و«سـتانـدرد تـشـارتـرد» قد تـمـكّـنـا بالـفـعل من تـوفـيـر هذه

البنية وهما يتنافسان حالياً على جني األرباح.
* إصدار سـنـدات مـقوّمـة بـ «الـيـوان» في األسواق اخلـارجـية:
سمحت السـلطات النقديـة الصينية مؤخـراً للشركات بإصدار
قدور سـندات مقـوّمة بـ«اليوان» مـا يعني أنه قـد بات في ا
ية وقد اسـتخدام الـيوان في تمويل الـدَّين في األسواق العـا
قـامـت بـعض الـشـركـات مــتـعـددة اجلـنـســيـات بـإصـدار هـذه
الـسـندات بـالـفعـل أهمـهـا «شـركة كـاتـربـيلـر» الـبـريطـانـية
ـعـدات الـبـنـاء الـثـقـيـلـة و«شـركـة مـاكـدونـالـدز» ـنـتـجـة  ا

األمريكية للوجبات السريعة.

z¿Gƒ«dG{ πjhóàd áq«æ«°U äGƒ£N

ـيـة رئيـسـية بـجـوار الدوالر والـيـورو أمراً شـبه حـتـمي في ظل ما شـبه حـتـمي في ظل ما ـيـة رئيـسـية بـجـوار الدوالر والـيـورو أمراله إلى عـمـلـة عا بـات تدويل «الـيـوان» وحتوبـات تدويل «الـيـوان» وحتوّله إلى عـمـلـة عا
قطعته السلطات النقدية الصينية من خطوات وما حققته من جناحات في هذا االجتاه.قطعته السلطات النقدية الصينية من خطوات وما حققته من جناحات في هذا االجتاه.
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قد يكـون صحيحاً أن الغرب يتربّع على قمة العالم حالياً
وأن أوروبا وأمـريكا الـشمـاليـة تسـتقطـبان سُـبع سكـان الكرة
نـطقـت وثـلثي األرضيـة الـذين ينـتجـون ثلـثي ثـروة هاتـ ا
احتياجـاتهما من األسلحة وينفقون أكثـر من ثلثي ميزانيتيهما
اخملــصـصـتــ لـلـبــحـوث والـتــطـويـر وأن إنــتـاجـيــة الـعـامل
األمـريكي تـفوق إنـتـاجيـة نظـيـره الصـينـي سبع مـرات. ولكن
عـنـدما قـام الـرئيـس األمريـكي األسـبق ريتـشـارد نيـكـسون
بزيـارته الـشـهيـرة لـبكـ عـام ١٩٧٢ كانت إنـتـاجيـة الـعامل
األمريكي تـفوق إنتاجية العـامل الصيني عشرين مرة. وكانت
ي آنذاك ال تـتجاوز ٥% مقابل حصة الص من اإلنـتاج العا
١٤% الـيـوم وأصبـحت الـصـ اليـوم صـاحبـة أكـبر اقـتـصاد
ـركـز الـثـالث) وأكـبر ي (بـعد أن أطـاحت الـيـابـان إلى ا عـا
مـصـدر لالنـبـعـاثـات الـكـربـونـيـة في الـعـالم وصـاحـبـة أسرع
كمبيوتر عمالق في العالم. كما جنح الصينيون في غزو الفضاء.
ة والـتاريخ في ويرى إيـان مـوريس أستـاذ الـدراسات الـقـد
«جامعـة ستـانفورد» أن الـعالم يـشهـد حاليـًا أكبـر عملـية حتول
في تـاريـخه من حـيث الثـروة والـقـوة والهـيـبـة مـنذ قـيـام الـثورة
الـصنـاعـيـة قـبل ٢٠٠ عـام وأن القـوة احملـركـة التـي تدفع جنم
الشرق إلى الـصعود اليوم هي الـقوة احملركة نفـسها التي دفعت
جنم الغرب إلى الـصعود من قبل. هـذه القوة احملركـة هي نتيجة
تـفاعل نـشط ب عوامـل اجلغرافـيا واالقـتصـاد والتكـنولـوجيا.
وأوضح الباحث في مقال نشرته صحيفة «ذا كريستيان ساينسذا كريستيان ساينس
مـونيتورونيتور» (٢١ ديسمـبر اجلاري) أن التـكنولوجـيا أسهمت إلى
ـسافـات في القـرن العـشرين ومع حـلول حّد كـبيـر في تقـريب ا
عـام ١٩٥٠ لم يعـد احملـيط الهـاد عـائقـًا أمام حـركـة التـبادل
التـجاري. واليـوم جاء دور منـطقة شـرق آسيا لـتفجـير طاقـاتها
الصـناعـيـة الهـائـلة حـيث دخـلت اليـابـان ثم كوريـا اجلـنوبـية

فـتـايـوان وسـنـغـافـورة
ومــــالــــيــــزيـــا واآلن
الــصـــ مــنـــظــومــة
ي. االقــتــصــاد الـعــا
ومـع حــــــلــــــول عـــــام
٢٠٠٠ حلــقت الـصـ

ستبعد أن تطيحها عام ٢٠٥٠. تحدة وليس من ا بالواليات ا
يـرى الـباحث أن أمـام الـغـرب في الـقرن احلـادي والـعـشرين
طـرقـاً عـدّة لـلـتـعـامل مع جنم الـشـرق الـصـاعـد أبـرزهـا سـداد
الغرب ديونه الثقيلـة فالتجارب األليمة الـتي خاضتها منطقة
هـمة ولكن القلق اليورو مـؤخراً أكبر مؤشـر إلى صعوبة هذه ا
ـقـبل أسـوأ ــتـحـدة يـؤشــر إلى أن ا الـذي تـعــيـشه الـواليـات ا
بـكثـير. طـريق آخر هـو تشـجيع الـهجرة من أجـل التغـلّب على
مـشـكـلــة تـقـادم األعـمـار لـدى الــغـرب. ومـا لم تـبـادر أوروبـا
بــصـورة خــاصـة إلى بــذل جـهــود أكـبــر لـعـالج هـذه الــظـاهـرة
قبل. طريق ثالث ـوجرافية خالل العـقد ا فستـتعرض لكارثة د
هو أن يتـحرّر الغـرب من النفط والـغاز فالـتنافس بـ الشرق
ـوارد الطـبيعـية داخل «قـوس عدم االسـتقرار» والغـرب على ا
متـد من إفريقـيا إلى آسيـا الوسطى مـروراً بالشرق األوسط ا

شكالت. لن يؤدي إال إلى إثارة ا
ــتــحـدة قــوتــهـا ويــرى الـبــاحث أن اســتـخــدام الــواليـات ا
ي عـامل ال يقل أهمية العسكـرية للمحـافظة على الـنظام العا
ترتبة عن العوامل الثالثة السابقة. وبرغم التكاليف الباهظة ا
ـهمة فإنـنا يجب أال ننـسى أن األسلحة األمـريكية على هذه ا
هي الـتي حافـظت عـلى الـسالم في تـايوان وكـوريـا عـلى مدار
كن أن تـضمن سـلمـيّة الـصعود ٦٠ عامـاً تقـريباً وهـي التي 

الصيني في القرن احلادي والعشرين.

اآلسيويون قادموناآلسيويون قادمون
øjô°û©dGh …OÉë`dG ¿ô≤dG íeÓe Oqó– á∏Ñ≤ŸG á©HQC’G Oƒ≤©dG :باحث:باحث

قبلة هي األخـطر في تاريخ البشرية منذ قيام الثورة الصناعية قبلة هي األخـطر في تاريخ البشرية منذ قيام الثورة الصناعية ا ي إيان موريس أن الـ (٤٠) عاماً ا ي إيان موريس أن الـ (٤٠) عامايعتقد األكاد يعتقد األكاد
قبل ٢٠٠ عام وذلك بسبب تغيقبل ٢٠٠ عام وذلك بسبب تغيّر خريطة الثروات الطبيعية والقوة والهيبة بعد صعود جنم منطقة شرق آسيا.ر خريطة الثروات الطبيعية والقوة والهيبة بعد صعود جنم منطقة شرق آسيا.

مصنع صيني إلنتاج القطارات فائقة السرعةمصنع صيني إلنتاج القطارات فائقة السرعة
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شهـد الـعـام اجلـاري تـوتـرات وأزمـات عـدّة عـلى الـصـعـيد
ـالي أهمهـا «حرب العـمالت» واخلالفات حول أسـعار صرف ا
الدوالر األمريـكي واليـوان الصـيني واخملاوف عـلى مسـتقبل
ــتـزايـدة بــ اقـتــصـادات الـدول الــيـورو مــا عـكس الــهـوّة ا
سـتـمرة في أزومـة واقـتـصادات الـدول الـناشـئـة ا تـطـورة ا ا
و. ويـرى اخلبراء أن أهم قـرار خالل العـام اجلاري كان حتقـيق 
ركزي الـصيني» السمـاح لسعر اليـوان بالتقلّب قـرار «البنك ا
ضمن هامش أكبر قبيل قمـة «مجموعة العشرين» في تورنتو

اضي غير أن تأثيراته كانت متفاوتة. (كندا) في يونيو ا
انـيـ األمريـكيـ الذين وأثـار هـذا القـرار انتـقـادات البـر
يــشــنـون هــجــومــاً حـاداً عــلى بــكــ في هـذا الــشــأن. وقـال
السـينـاتور تشـارلز شـومر الذي يـسعى إلى اسـتصـدار قانون
يتيح الرد بإجراءات جتارية إن الـتشريعات القوية وحدها هي
الـتي ستـرغم الصـينـي عـلى التـغييـر وستـعمل عـلى توقف

هروب الوظائف والثروات خارج أمريكا.
ويشيـر اخلبراء إلى أن سعر العملـة الصينية لم يرتفع خالل
ستة أشـهر تقريباً إال بنـسبة ٢٫٥% في مواجهة الدوالر وما
زال «صنـدوق النـقد الدولي» يـعتـبره أدنى بـكثيـر من القـيمة
الفـعليـة للـيوان. وفـيما تـراجع الدوالر بـالنـسبـة إلى العمالت
األخـرى كـلّـهـا فــقـد انـخـفض الـيـوان مـقـابل الـيـورو (بـنـحـو
٤%) والـ اليـاباني (بـأكثـر من ٥%). ويوضح اخلـبراء أنه
إذا ثبت وجـود «حرب عمالت» بـشكل فعلـيّ في العالم فإن
األوروبي واليـاباني يعـتبرون أنفسهم أبـرز ضحاياها حيث
تـواجه دول منـطقـة اليـورو انـكمـاشاً اقـتصـادياً حـاداً وأزمات
مـالية مـثل اليونـان وأيرلندا لـكونهـا تعتـمد العـملة نـفسها

واً. انيا التي يسجل اقتصادها  مثل أ
ووفق «وكالـة األنباء الـفرنسـية» (فرانس برس)«وكالـة األنباء الـفرنسـية» (فرانس برس) فإن هذا
الـتعـايش ب عـمالت تتـقلب بـحريـة بحـسب السـوق وعمالت
ـركزية وحتـدد أسعـارها قـائم منذ ـصارف ا أخرى تـضبـطها ا

نـحـو ٤٠ عــامـاً غـيـر أن
هـذا الـنظـام الـذي يـعـتـمد
الــدوالر عـمــلـة مــرجـعــيـة
وصل إلى حدود إمـكاناته
عـــلى مــا يـــبــدو. وأوضح
اخلـــبــــيـــر االقــــتـــصـــادي

الفـرنسـي باتـريك أرتوس فـي كتـابه «السـيـولة اخلـارجة عن
السيـطرة» أن هذا النظـام يدفع الدول كلّهـا إلى إصدار كميات
تحدة تتمتع بامتياز يتيح نقدية طائلة. موضحاً أن الواليات ا
لـهـا أن تــصـدر من دون أيّ عـقـدة عـمـلـة ال يـتـوقف الـطـلب

عليها على ما يبدو.
ركـزية نفسـها مضطرّة إلى صارف ا وفي مقابل ذلك جتـد ا
الـتـصـدي الرتـفـاع أسـعـار عمالتـهـا بـشـراء دوالرات تـوظـفـها
كـاحتـيـاطـات وال سيـمـا كسـنـدات دَين لـلخـزانـة األمريـكـية.
ـثال إصدار مبـالغ إضافية من ولـتحقيق ذلك يـتم على سبيل ا
الـيـوان في الـصـ ومن الـريــال في الـبرازيل ومـن الوون في
ـتــوقع أال يـكـون هـذا الــنـظـام قـابالً كـوريـا اجلـنــوبـيـة. ومن ا
ـتحـدة نـفسـهـا النـظر لالسـتمـرار إلى حـدّ أن تعـيـد الواليـات ا
فـيـه وقـال رئــيس «االحـتــيـاط الــفـيــدرالي األمــريـكي» بن
اضي إن النظـام النقدي الدولي كما هو برنانـكي في نوفمبر ا

. مبني اليوم يعاني خلالً بنيوياً
ــالــيــة الــبــرازيــلي جــيـدو وجتــدر اإلشــارة إلى أن وزيــر ا
مانتـيجا كان أول من أطلـق تسمية لألزمـة وذلك عندما قال
اضي «نعـيش اليوم حـرب عمالت دولية في نـهاية سبـتمبـر ا
وتخـفيضاً مـعمماً ألسـعار العمالت». وانـتشر بعـد ذلك تعبير
بـيّـتة «حـرب العـمالت» وأطـلق عـلى العـديـد من اخلالفـات ا
بـ قادة أكـبـر القـوى االقـتصـاديـة في الـعالم والـدول األكـثر
انـيـا واليـابان والـدول الـطامـحة إلى تـصديـراً مثل الـصـ وأ

تحدة ودول منطقة اليورو. زيد مثل الواليات ا تصدير ا

ºdÉ©dG äGOÉ°üàbG ÚH IójGõàe Iqƒg ¢ùµ©J äÓª©dG ÜôM

واجهات العسـكرية فقط بل إن هناك نوعاً آخر من آخر من واجهات العسـكرية فقط بل إن هناك نوعايرى محللـون أن احلرب في العصر احلديث ال تقتـصر على ا يرى محللـون أن احلرب في العصر احلديث ال تقتـصر على ا
واجهات وهو احلرب النقدية عن طريق التالعب بأسعار العمالت. واجهات وهو احلرب النقدية عن طريق التالعب بأسعار العمالت.ا ا
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√ô©°S ´ÉØJQG ó©H (%16^6) ™LGôàj

قالت وزارة النفط اإليرانية في موقعها
عـــــلى «اإلنـــــتــــرنـت» أول من أمس إن
ـقدار استـهـالك البـنـزين فـي إيـران تراجـع 
الــســدس في الــيــوم األول بــعــد تــنــفــيـذ
حكومـة الرئيس محمود أحمدي جناد زيادة
كـبـيرة في الـسـعـر إلى أربعـة أمـثـاله برغم
ـعـارضـة الـشعـبـيـة. والـزيـادة في الـسـعر ا
جــزء من سـيــاســة أحـمــدي جنـاد لــتـعــزيـز
ثقل بـالعقوبات من خالل اقتصـاد إيران ا
التـخلص تـدريجيـاً من الدعم ألسـعار عدد
من االحــتـيـاجـات األسـاسـيـة مـثل الـطـاقـة
ـاء. واندلعت أعـمال شغب ح والغذاء وا
دعوم في بدأت احلـكومة تـرشيـد البنـزين ا
عـام ٢٠٠٧ لكن الـوجود الـقوي لـلشـرطة
عـنــد مـحـطــات الـوقـود والـشــعـور الـعـام
باالسـتسالم كانـا سببـ بعدم ورود تـقارير
اضي. وقبل رفع عن مشكالت يـوم األحد ا
الـســعـر كـان اإليـرانــيـون الـذين يــعـتـبـرون
الـوقـود الـرخـيص في بـلـدهم الـغـني بـالـنفط
حـقــاً مـوروثـًا يـدفـعـون ١٠٠٠ ريــال فـقط
(نحـو ١٠ سنـتـات أمريـكـية) مـقـابل اللـتر
ألول ٦٠ لـتـراً يشـتـرونهـا كل شـهر. وكـانوا
ــا زاد عـلى يـدفــعــون ٤٠٠٠ ريــال لــلـتــر 
ذلك. ورفعت الزيادة سعر حصة الست لترًا
إلى ٤٠٠٠ ريــــال والـــســـعـــر األعـــلى إلى
٧٠٠٠ ريــال. وقــالت الـوزارة في مــوقـعــهـا
على «اإلنـترنت» إن االستـهالك انخفض يوم
وقع اضي بـنسـبة ١٦٫٦%. ونـقل ا األحـد ا
عن «الـشـركـة الـوطـنـيـة اإليـرانـيـة لـلـتـكـريـر
والـتوزيع» وهي شركة حـكومية قـولها «يوم
ـاضي  اسـتـهالك ٦٣٫٩ مـلـيون الـسـبت ا
لـتر من الـبنـزين في البالد لـكنـها انـخفضت
اضي بـنـحو ١٠٫٦ مـلـيـون لتـر يـوم األحـد ا
إلى ٥٣٫٣ مـلـيون لـتـر بـالتـزامن مع تـنـفـيذ

ستهدف». قانون الدعم ا

äGQ’hO (3) ™ØJôJ 2011 ΩÉY »a §ØædG QÉ©°SCG :توقتوقّعات:عات
ـتوقّع أن ترتفع إلى متوسط أعلى أظهر مسح أجـرته «رويترز» أن أسعار النفط من ا
قبل بزيادة نحو ثالثة دوالرات على توقعات يتجاوز مستوى ٨٦ دوالراً للبرميل العام ا
ـو الـطـلـب. وقال ـاضي بـسـبب تـوقـعـات بـتـراجع اخملـزونـات وتـسـارع  مـسح الـشـهـر ا
مـحـللـون إن ارتفـاع التـوقـعات لـلشـهر الـثـالث على الـتوالي يـرجع إلى الـطلب الـقوي من
ون كـوك ياربـورو احمللل ـسـتغـلّة. وقـال سـا و الـطاقـة اإلنـتاجـية غـير ا آسيـا وتـراجع 
الـنفطي الـبارز لـدى «لويدز» «نـتوقع أن تبـقى أسعـار النفط مـرتفـعة في عام ٢٠١١ مع
تـعطّشـة إلى النفط وتـراجع اخملزونات». ورفع اسـتمرار الـطلب من جانـب الدول النامـية ا
ـسح من بنـوك وحـكومـات وهـيئـات تـوقعـاتهـم فتـوقّعـوا أن يـبلغ ـشاركـ في ا أغـلب ا
مـتوسط سـعر اخلـام األمريكي اخلـفيف ٨٦٫٣٦ دوالر لـلبرمـيل في عام ٢٠١١ ارتـفاعاً
اضي. وقالت «إدارة مـعلومات الطاقة سح الذي أجري الـشهر ا من ٨٣٫٦٦ دوالر في ا
ـتـحدة (أكـبر األمـريـكيـة» في أحـدث تقـريـر أسبـوعي إن مـخزونـات اخلـام في الـواليات ا
مـستـهـلك لـلـنـفط في الـعالم) انـخـفـضت ٩٫٩ مـلـيون بـرمـيل مـسـجّـلة أكـبـر انـخـفاض
أسـبوعي مـنذ سـبتـمبـر عام ٢٠٠٢. وقـال آدم سيـمـنسـكي كبـير اقـتصـاديّي الطـاقة في
ـا ب ستـة مالي وسـبعة ماليـ برميل «دويتشه بـنك» إن الطـلب على النـفط سينـمو 
قـبلة في حـ سترتـفع اإلمدادات من خارج مـنظمـة البلدان يوميـاً في السنـوات اخلمس ا

ا ب ثالثة مالي وأربعة مالي برميل يومياً فقط. صدّرة للبترول (أوبك)  ا

á«ÑæLC’G äÉcô°ûdÉH Ú°üdG ÖqMôJ ¿CG …Qhô°†dG øe :«فوضية األوروبية فوضية األوروبية»:«ا «ا
فـوضية األوروبـية أمس في افتـتاح محادثـات جتارية سـنوية ب  قال نـائب رئيس ا
الص واالحتـاد األوروبي إن من الضـروري للجـانب كـليـهما أن جتـد الشـركات األجنـبية
ـونــيـا الـذي يـشــارك في رئـاسـة تـرحــيـبـاً من االقــتـصـاد الـصــيـني. وأضـاف جــواكـ ا
احملـادثـات إن الـصـ واالحتـاد األوروبي لـهـما كـذلك مـصـلـحـة مـشـتـركـة في دفع جـولة
ـيـة إلى نهـايـة نـاجحـة في عـام ٢٠١١. وشـهدت الـدوحة حملـادثـات حتـرير الـتـجـارة العـا
اضية بسبب العالقـات التجارية ب الص واالحتـاد األوروبي توتراً في األشهر القلـيلة ا
اخـتالفات تتـراوح ب اجلـدل حول قيـمة  العـملـة الصيـنية (الـيوان) ومـخاوف بكـ بشأن

رسوم جمركية فرضها االحتاد األوروبي على منتجات صينية.

á«fGôjEG ∑ƒæH ≈dEG á«LQÉN ™FGOh πjƒ– Ωõà©j z»fGôjE’G …õcôŸG{
ركزي اإليراني» أول من أمس إن البـنك قرّر حتويل حجم غير قال محافظ «الـبنك ا
محـدد من ودائـعه لدى الـبـنوك األجـنـبيـة إلى بـنوك داخل إيـران وعـزا ذلك إلى األوضاع
يـة. ونقلت «وكالـة األنباء اإليـرانية الرسـمية» عن مـحمود بـهمني قوله االقتـصادية الـعا
ركزي» خـفض حجم ودائـعه اخلارجيـة وحتويلـها إلى الداخل من خالل (قرر «بنك إيـران ا
إيداعـها لـدى بـنوك مـحـليـة». وأضـاف « االتفـاق عـلى استـخـدام تلك الـودائع لـتـلبـية
الـية لـلمشـروعات احملـلية بـالعـملة الـصعـبة بدالً من الـريـال كي ال يـتفاقم االحـتيـاجات ا

معدل التضخّم احمللي».

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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«مصـائب قوم عـند قـوم فوائـد» مثل قـد ال ينـطبق مـثلـما
ينـطبق عـلى الص الـيوم فـالتـن األصفـر يسـعى هذه األيام
إلى استغالل مـشكلة الديون األوروبيـة في توسيع رقعة نفوذه
داخل الـقــارة الـعـجـوز عن طـريق ضـخّ اسـتـثـمـارات ضـخـمـة
تعثرة بسبب وشراء السندات احلكومية الـتي تصدرها الدول ا
وطـأة الـديـون. وتـرى مـجـلـة «ديـر شـبـيـجلديـر شـبـيـجل» أن هـذا الـتـوجّه
أزق نفـسه الذي كن أن يـلقي بـأوروبا فـي ا الـصيـني اجلديـد 

. الي على الص تحدة وهو االعتماد ا تعانيه الواليات ا
وذكـرت الـصحـيـفـة أن أزمـة الديـون احلـادّة الـتي تعـانـيـها
مـنطـقـة الـيـورو تـفـتح أمـام الـصـ كـنـزاً من الـفـرص إلظـهار
تـعاطـفـهـا سـواء بالـتـصـريـحـات الداعـمـة لـوضع الـيورو أو
تـعثرة بالـوعود بتـقد مسـاعدات مالـية إلى االقتـصادات ا
وذلك كلّه بـهـدف واحد هـو احملـافظـة عـلى توازن أكـبـر شريك
صـالح الـصـينـيـة. وأضافت أنه جتـاري لهـا حـتى ال تتـضـرّر ا
حـتى قـبل زيارة الـرئيس الـصيـني هـو جنـتاو لـلبـرتغـال كان
الــكـثــيــرون في لــشــبــونــة يـبــعــثــون بــإشـارات -أقــرب إلى

االستغاثات- إلى بك كي ترمي إليها بطوق النجاة.
ويرى محللون أن الـقوة العظمى الصـاعدة تعزف بذكاء على
أزمــة الــيـــورو من أجل تــوســيـع رقــعــة نــفــوذهـــا الــســيــاسي
ـساعدات واالقتـصادي داخل القـارة األوروبية. وتـركز عروض ا
الـصينـية على إنـقاذ مجـموعة «PIIGS» (الـتي تضم البـرتغال
وآيرلـندا وإيـطالـيا والـيونـان وإسبـانـيا) بـصفـتهـا صاحـبة أكـثر
االقتـصادات تـعثـرًا في مـنطـقة الـيورو وذلك عـلى أمل كسب
ـدى هــذه الـدول كــحـلــفـاء لــهــا داخل االحتـاد األوروبي عــلى ا

الطـويل. وسبق لـلص
أن طـــرحت نـــفـــســـهــا
كـــدولـــة «صـــديـــقــة»
لــلــيــونــان وإســبــانــيـا
وإيــطــالــيــا عن طــريق

ـستـثمـرون اآلخرون قد شراء سـنداتـها احلـكوميـة في وقت كان ا
ان اليوناني قفـزوا من السفيـنة الغارقـة. وتعّهد جنـتاو أمام البـر
ـجرد طرحـها في األسواق بشـراء السنـدات احلكـومية الـيونانـية 
اليـة. وكان تعّهده أكثر من مجـرد الكالم بالنسبة إلى األسواق ا
نـزلة تصويت على الثقة تعثرة التي اعـتبرت تعهده  األوروبية ا
ـعـروف أن لـدى الـصــ اسـتـثـمـارات خـارجـيـة بــالـيـورو. ومن ا
ضخـمة تـقدر بنـحو ٢٫٥ تريـليـون دوالر (١٫٠ تريلـيون يورو)

٧٠% منها في شكل أصول مقّومة بالدوالر.
 IójóL á«é«JGôà°SG

دفـعت الـسيـاسـة الـنقـديـة األمريـكـيـة الصـ مـؤخراً إلى
تغـييـر اسـتراتـيجـيـتهـا والـتوجّه نـحو اسـتـثمـار احتـيـاطاتـها
النقـدية الضخمـة في العمالت األخرى بـعيداً عن الدوالر. أحد
مـهـندسـي استـراتـيـجـيـة الـتـنويـع النـقـدي اجلـديـدة هـذه هـو يو
ـسـتـشار الـسـابق لـ «الـبنك يـوجنـدينج االقـتـصـادي الـبارز ا
ـعـروف في بــكـ بـ «قـاتل الـدوالر». ــركـزي الـصـيــني» ا ا
وبــرغم اعــتــراف يـوجنــديـنـج بـأن الــعـمـالت األخـرى «ال تــعـدّ
بـالضرورة بـديالً مثـاليـاً للـسندات احلـكومـية األمـريكـية فإنه
ـكن أن تـقـلل اخلـسـائـر في حـالـة حدوث يـرى أن هذه اخلـطـوة 

انخفاض درامي في العملة األمريكية».

مستغلمستغلّة أزمة الديونة أزمة الديون
ÉHhQhCG »a ÉgPƒØf ™«°SƒJ »a É¡JGQÉªãà°SG Ωóîà°ùJ Ú°üdG :احملللوناحملللون

تـعثـرة في منـطقة تـعثـرة في منـطقة استثـمارات ضـخمـة لشـراء السـندات احلـكومـية لالقـتصـادات ا تسـعى بـك حالـياتسـعى بـك حالـياً إلى ضـخ إلى ضـخّ استثـمارات ضـخمـة لشـراء السـندات احلـكومـية لالقـتصـادات ا
الـيـورو وهو مـا يـرى احمللـلون أنه خـطـوة وإن بدت جـيـدة تنـطوي عـلى خـطرين: األول هـو مـحاولـة بـك تـوسيعالـيـورو وهو مـا يـرى احمللـلون أنه خـطـوة وإن بدت جـيـدة تنـطوي عـلى خـطرين: األول هـو مـحاولـة بـك تـوسيع
ستفيدة مستقبالً للمشكلة نفسها للمشكلة نفسها ستفيدة مستقبالض الدول ا نفوذها باستخدام فوائضها النقدية الضخمة والثـاني هو إمكانية تعرنفوذها باستخدام فوائضها النقدية الضخمة والثـاني هو إمكانية تعرّض الدول ا

. تحدة في التعامل مع الص .التي تعانيها الواليات ا تحدة في التعامل مع الص التي تعانيها الواليات ا
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« منـذ تفـجّـر النـزاع على تـبـعيـة منـطـقة ««أكـساي تـش
وواليـة أروناكال براديش الـشرقيـة الهنديـة عام ١٩٦٢ تعاني
العالقات بـ أكبر عـمالق آسيـوي االحتـقان وانعـدام الثقة
اضي مثالً اللذين أدّيا إلى حرب باردة طـويلة. ففي العام ا
ـوهـان حتـفّـظـت الـصـ عــلى زيـارة رئـيـس وزراء الـهـنــد مـا
سينج لزعيم الـتبت الروحي الداالي الما في والية براديش
ـاضي ألـغت الـتي تـدّعي بـكـ مـلـكـيـتهـا. وفـي أغسـطس ا
نيودلـهي التبـادل العسـكري مع بكـ بعد رفض األخـيرة منح
تـأشيـرة جلـنـرال هـنـدي مـقيـم في كشـمـيـر. وال تـخـفي الـص
مـعارضـتهـا طلب الـهنـد احلـصول عـلى مقـعد دائم في مـجلس
ـعـقّدة لـم يكن غـريـباً أن األمن الـدولي. وعـلى هذه اخلـلـفـية ا
يخـرج مـبعـوث الـص إلـى الهـنـد ليـصـرح قبـيل زيـارة رئيس
الوزراء ون جيـاباو للهنـد بأن العالقات «هشّـة للغاية ومن

الصعب إصالحها ولذلك فهي حتتاج إلى رعاية خاصة».
ـنافـسـة ب وبـرغم مـحاولـة جـيابـاو الـتقـلـيل من خطـورة ا
اجلارتـ اآلسـيـويـتـ علـى أساس أن «الـعـالم يـتـسع لـتـطوّر
الـص والهند مـعاً» فإن كلـماته لم تترجَم إلى تـقدم ملموس
. والـسبب كما تراه في الـعالقات االستراتـيجية بـ الدولت
احملـللـة السـياسـية نـيتـا الل هو عـدم استـعداد الـص لـتفهّم
الهواجس االسـتراتيجية للهـند سواء كانت نزاعاً حدودياً أو
االعـتراف بإقلـيم كشمير وجـامو أو االعتراف بـدور باكستان
يزان التجاري في العمليات اإلرهابية ضد الهند أو اختالل ا
. وأوضحت في مقال نشرته مجلة «ذا دبلوماتذا دبلومات» ب الدولت
(٢٠ ديسمبر اجلاري) أن جياباو في زيارته األخيرة لنيودلهي
: ماذا كان جتاهل هذه الـهواجس كـلّها مـا يطرح سـؤاالً مهمّـاً

الهدف من الزيارة? 

من الواضح أن التجـارة كانت الهدف الـرئيسي إن لم يكن
الـوحيـد حيث وقّـعت الدولـتان بـالفـعل اتفـاقيـة جتاريـة لزيادة
حجم الـتـبادل الـتجـاري من ٦٠ مـليـار دوالر إلى ١٠٠ ملـيار
دوالر بـحـلــول عـام ٢٠١٥. ولـكن هــذا لم يـعـالج الــعـجـز في
ـدفوعات (٣٠ مـليار دوالر) الـذي يصبّ في مـصلحة ميزان ا
الـصـ فضالً عن حـرمـان الشـركـات الهـنديـة دخـول قطـاعات

علومات. صينية حيوية رائجة مثل صناعة األدوية وتقنية ا
ــز أوف إنـديـا» (٢٠ ديـســمـبـر ــز أوف إنـديـاتـا وبـرغم أن صــحـيــفـة «تـا
اجلـــاري) تــتـــفق مـع رأي احملــلـــلـــ بــأن الـــتـــجـــارة وتــدفق
االستـثمـارات والتعـاون الثـقافي والـتعـليمـي كانت هي احملور
الـرئـيـسي لــزيـارة جـيـابـاو فـإن الـشـيء األهم هـو تـلك الـثـقـة
الـهــنـديــة اجلـديــدة بـإمالء مــا تـراه من شــروط لـتــفـعــيل هـذا
الـتـعـاون عـلى حـدّ قـول وزيـر اخلـارجـيـة إس. إم. كـريـشـنـا

وأشارت الصحيفة في ذلك إلى:
ـكن أن تـعود ـزايـا التي  * أوال* أوالً: إن الـهنـد أوضـحت لـبكـ ا
ـعادالت الـسابـقة علـيهـا جرّاء الـتعـاون مع نيـودلهي وأن ا
تحـدة- «طالبان» من -الواليـات ا (محور بـاكستـان-الص
ناحية ومـحور روسيا-التحالف الشـمالي-الهند من الناحية

األخرى) أثبتت فشلها. 
* ثــانـيـا* ثــانـيـاً: إن الــبـيـان اخلــتـامي لــلـزيـارة جتــنّب أي إشـارة إلى
القـضايا الـسيـاسية الـشائـكة بـ الدولتـ مؤكّـداً االحترام
ـتــبـادل وزيـادة االجــتـمـاعـات الــسـنـويــة ورفع مـسـتـوى ا
هّد لوضع العالقات الثنائية التمثيل الدبلوماسي فيـها ما 

على طريق جديد.
* ثـالثا* ثـالثاً: إن البـيان أكد ضـرورة «استـفادة كلّ طـرف من نقاط

شتركة. صلحة ا القوة لدى الطرف اآلخر وحتقيق ا

زمنة زمنةبرغم اخلالفات ا برغم اخلالفات ا
Ú°üdG ™e »é«JGôà°S’G ¿hÉ©àdG QGôªà°SG øe qóH محللون هنود: المحللون هنود: ال

راقب بـشدّة حول نتائج زيارة رئـيس وزراء الص ون جيابـاو لنيودلهي مـؤخراة حول نتائج زيارة رئـيس وزراء الص ون جيابـاو لنيودلهي مـؤخراً. وبرغم حتف. وبرغم حتفّظاتظات راقب بـشدتبـاينت آراء ا تبـاينت آراء ا
الـكـثيـرين في نـيودلـهي عـلى أن الزيـارة كـانت في أغلـبـية أهـدافـها جتـارية بـحـتة فـإن هـناك اتـفـاقاالـكـثيـرين في نـيودلـهي عـلى أن الزيـارة كـانت في أغلـبـية أهـدافـها جتـارية بـحـتة فـإن هـناك اتـفـاقاً عـلى ضرورة عـلى ضرورة

تبادلة. تبادلة. للمنفعة ا استمرار التعاون مع بك حتقيقااستمرار التعاون مع بك حتقيقاً للمنفعة ا



11

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

الثالثاء ٢١ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٩٢)

 áë`dÉ°üŸG ∞`∏e »a Ωqó≤J …حمـاس»: أ«حمـاس»: أ»
 á«Hô¨dG áØ°†dG »a ä’É≤àY’G ∞bƒH ¿ƒgôe

ذكـرت وكالـة أنـبـاء الـص
(شــــيــــنــــخـواوا) أن مــسـؤوًال في
حركـة (حمـاس) قال إن حتـقيق
ــصــاحلـة أّي تــقـدم في مــلف ا
الـفـلـسـطـيـنـيـة «مـرهـون بوقف
االعــتــقـــاالت الــســيـــاســيــة

ـعـتـقلـ في الـضـفـة الغـربـيـة». وأضاف خـلـيل احلـية واإلفراج عن ا
ـكـتب الـسـيـاسي لـلـحـركة أن تـوّجـهـات حـركـة «فـتح» جتاه عـضو ا
ـصـاحلـة خـاصـة ما صـاحلـة «ال تـنّم عن رغـبـة صـادقـة في حتقـيق ا ا
». وقـال احلـيـة لــوكـالـة أنـبـاء ـعـتـقـلــ الـسـيـاســيـ ـلـف ا يــتـعـلق 
انية في «شينخوا» عـلى هامش اعتصام نّظمته كتـلة «حماس» البر
غزة لـلتضامن مع معتـقليها الذين أضربـوا عن الطعام أخيرًا في سجن
صـاحلة فإن عليها أريـحا في الضفة الغـربية (إذا ما أرادت «فتح» ا
تـهيـئـة األجواء لـهـا في الـضفـة الـغـربيـة وأن تـقلـع إلى األبد عن شّن
لف اعـتقـاالت سـياسـيـة). ورأى أنه من دون تهـيـئة األجـواء الالزمـة 
صاحلة «فإن أي حديث بشأنه سيبقى مجرد سراب حتى لو  توقيع ا
ـصــريـة لـلــمـصـاحلــة)». وحّث احلـيـة أوراق (في إشـارة إلى الــورقـة ا
الـفصـائل الفـلـسطـينـية عـلى التـدخل «لـوقف االعتـقاالت اجلـارية في
الضـفـة الغـربـية قـبل فوات األوان». وأضـافت الـوكالـة أن نـواب كتـلة
ـانيـة اعـتصـمـوا في مـقر اجملـلس الـتشـريـعي في غزة «حـمـاس» البـر
للتضامن مع عدد من معتقـلي احلركة الذين أضربوا عن الطعام مؤخرًا
«احـتجـاجـًا عـلى ظروف اعـتـقـالـهم في سجـن أريحـا الـتـابع للـسـلـطة
الفلسطينية». مبينة أن هناك بيانًا صدر خالل االعتصام حّمل السلطة
عتـقل لديـها». وطالب ـسؤوليـة الكامـلة عن حيـاة ا الفلـسطيـنية «ا
الـبيان حـسب الوكـالة بـ «وقف أي مـفاوضـات للسـالم مع إسرائيل

وفّك االرتباط السياسي واألمني معها».

 ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG Rqõ©j …QÉéàdG Ωqó≤àdG
IóëàŸG äÉj’ƒdGh Ú°üdG ÚH

ذكرت صـحيـفة «الشعبالشعب» الـيومـية الصـينـية في تـقريـر لها أنه
عـلى الرغم من الـنـزاعـات واخلالفـات فإن الـعالقـات الـتجـاريـة ب
ـتـحـدة الـتي تـخـضع لـتـدقـيق شـديـد أحرزت الـصـ والـواليـات ا
تـقــدمـًا كــبـيــرًا مع مــضّي الـوقت. وأن حتــسن الــتـبــادل الـتــجـاري
. مبّينة أن اجللسة والعالقات االقتصادية أفرز وضعًا نافعـًا للجانب
احلـاديـة والـعـشـرين للـجـنـة الـتجـارة والـتـبـادل التـجـاري بـ الـص
ـتـحدة الـتي اخـتـتـمت أعمـالـهـا مـؤخراً في الـعـاصـمة والـواليـات ا
األمريكية واشنطن شهدت تقدمًا ملموسا في القضايا التجارية ب
الـبلدين. ولفتت الصحـيفة النظر إلى أن تـلك اللجنة أسست في عام

نـتدى الـرئيسي ١٩٨٣ بـصفـتهـا ا
سؤول عن مـعاجلة قضايا التبادل ا
الـتـجاري ودعـم الفـرص الـتـجـارية
ــتـحـدة. بـ الــصـ والــواليـات ا
مـضـيــفـة أن نـائب رئــيس مـجـلس
الـدولة الـصـيني واجن تـشي شان

الـذي رأس االجــتـمـاع مـع وزيـر الـتــجـارة األمـريــكي جـاري لـوك
ـمـثل الـتـجـاري رون كيـرك قـال إن «االجـتـمـاع اخـتـتم بـنـجاح وا
ونـتـائج مــثـمـرة». ومن جـانـبه قـال واجن «جنـح اجلـانـبـان في تـعـزيـز
تبادل عن طريق التواصل واحلوار الصريح وإرساء التفاهم والـثقة ا
أسـاس من أجل بــنـاء عالقـات جتـاريــة واقـتـصـاديــة أشـمل وأعـمق
وأوثق بـ البلـدين». وأشارت الـصحيـفة إلى أن الـبلدين وّقـعا سبع
اتفـاقيـات جديـدة تشـمل التـعاون الـزراعي وصادرات فـول الصـويا
تحدة. واتفق اجلـانبان على تطبيق وتـعزيز االستثمار في الـواليات ا
تـعـاون اقـتصـادي شـامل السـتـكـشـاف إمكـانـيـة وضع إطـار تـعاون

لكية الفكرية. متبادل حول حقوق ا

ÚµH

الــرعـاة
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الثالثاء ٢١ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٩٢)

ــتــري الـــزيــارة الـــتي ســيـــبــدؤهـــا الــرئـــيس الــروسـي د
ميـدفـيديف لـلـهـند الـيـوم وتسـتـمر حـتى غـد تـأتي في إطار
حرص موسكو على تعزيـز العالقات الثنائية مع نيودلهي إذ
ـهمة ـقرر أن يوقّع خالل هـذه الزيـارة بعض االتفـاقيات ا من ا
شروع روسيا التي تخـدم هذا الهدف من بينهـا اإلطار العام 
بـشأن إقـامـة مفـاعـل نـوويـ إضافـيـ جنـوب الـهنـد. زيارة
اثـلة قـام بها الرئـيس الروسي تـأتي بعـد أسبـوع من زيـارة 
الـرئيـس الفـرنسي نـيـكوال سـاركوزي وقـع خاللهـا عدداً من
همة بـقيمة نـحو ١٥ مليـار يورو منهـا اتفاقان االتفاقيـات ا
ـضغـوط كما اء ا إطـاريان حـول مفـاعل نـووي يـعمالن بـا
تـأتي بـعـد زيـارة للـرئـيس األمـريـكي بـاراك أوبـامـا الـشـهر
ـاضي وقع خاللـهـا اتـفـاقـيـات بـقـيـمـة ١٠ مـلـيارات دوالر ا

. تسهم في توفير ٥٠ ألف فرصة عمل لألمريكي
óæ¡∏d »°ShôdG AGQRƒdG ¢ù«Fôd á≤HÉ°S IQÉjR

زيـارات رؤسـاء ثالث دول كـبـرى لـلـهـنـد في هـذه الـفـتـرة
الزمنية القصيرة تعكس عدداً من الدالالت لعل أبرزها:

تنامي وأنها أضحت * أوال* أوالً: االعتراف الدولي بنفوذ الهند ا
ـؤثـر فـي الـقـضــايـا اإلقــلـيــمـيـة طـرفــاً رئـيــسـيـاً لـه دوره ا
هـمة في مـا يتعـلق بطـموح الـهند والـدوليـة ولهذا داللـته ا
إلى تــولّي مــقـعــد دائم في مــجــلس األمن إذ إن اعــتـراف
كن أن يـكون ـؤثـر  ـكانـة الهـنـد ودورها ا الـقوى الـكبـرى 
ـطلـبها فـي هذا الشـأن خاصـة أن الدول الثالث من داعماً 
األعـضـاء الـدائـمـ في مـجـلس األمن الـدولي وكـثـيـراً مـا
وقـفـهـا فـالرئـيس أوبـامـا أكد خالل تبـنت مـواقف داعـمـة 
ـية ولـيست مـجرد دولة زيـارته األخيـرة أن الهـند «قـوة عا
ناشئـة» مؤكّداً أن بالده تدعم حصولها على مقعد دائم في
ـهم في هذا السـياق أن الدور مجـلس األمن الدولي. األمر ا
الذي تمـارسه الهنـد سواء عـلى الصعـيد اإلقلـيمي أو الدولي

يـحـظى بـالـقـبـول ألنـهـا
تـقف على مـسافـة واحدة
من اجلـــــمــــيع وحتــــاول
االسـتـفــادة من األطـراف
ـكاسب كّلـهـا والفـوز با
كـّلـها وتـقـلـيل اخلـسـائر
قدر اإلمكان حفاظًا على

استقاللها وحيادها.
* ثــانــيـا* ثــانــيـاً: رغــبــة الــقـوى

الكبـرى في إقامة عالقات شـراكة استـراتيجيـة مع الهند في
مـختـلف اجملـاالت وهو مـا أكـده الرئـيس أوبـاما بـقوله «إن
ـتــحـدة والــهـنــد سـتــكـون إحـدى الـشــراكـة بــ الـواليــات ا
الـشراكـات اجلـوهـرية في الـقـرن احلـادي والـعشـرين». الـهـند
تدرك بالفـعل أهميتـها االستـراتيجيـة وتدير سيـاساتها من
ـنـطلق بـل تسـعى إلى اسـتثـمـاره في تعـزيـز موقـعـها هذا ا
ـية الكبرى من منـطلق أنه ليست هناك أي لدى القوى العا
كنـها أن تـتجـاهلـها كـشريك اسـتراتـيجي ولـذا تركز دولـة 
ـيـادين احملددة مع عالقـاتـها الـثـنـائيـة عـلى مـجـموعـة من ا

إدراكها اهتمام العالم بها وبسوقها. 
ثالـثاً: قـوة االقـتصـاد الـهنـدي وجاذبـيـته للـقـوى الكـبرى * ثالـثا* 
بصـفـته من االقـتـصادات اآلخـذة في الـنـمـو والصـعـود فـقد
ـالية تمـكّن من حتقـيق معـدل للـنمـو بلغ ٩% قـبل «األزمة ا
ـية» كـمـا جنح إلى حـدّ بـعـيد في احـتـواء آثـار هذه الـعـا
األزمـة وتـداعيـاتهـا بالـشكل الـذي جـعله جـاذباً لـكثـير من
ـكن قـراءته بــوضـوح من غـلــبـة الـطـابع دول الـعـالم. وهــذا 

االقتـصـادي والتـجاري لـزيـارتي أوبامـا وساركـوزي وما 
تـوقيـعه من اتـفـاقـيات خاللـهـمـا والزيـارة احلـاليـة لـلـرئيس

الروسي التي تستهدف العالقات التجارية واالستثمارات.

á«ŸÉ©dG áMÉ°ùdG ≈∏Y É¡àfÉµÃ »dhO ±GôàYG óæ¡∏d É«°ShQh É°ùfôah IóëàŸG äÉj’ƒdG AÉ°SDhQ äGQÉjR

تحدة وفـرنسا وروسيـا للهند تـعكس االعتراف ـتتاليـة لرؤساء ثالث من الدول الـكبرى الواليـات ا تحدة وفـرنسا وروسيـا للهند تـعكس االعترافالزيارات ا ـتتاليـة لرؤساء ثالث من الدول الـكبرى الواليـات ا الزيارات ا
ية. تنامية على خريطة السياسة العا كانته ا تزايد بأهمية هذا البلد و ية.الدولي ا تنامية على خريطة السياسة العا كانته ا تزايد بأهمية هذا البلد و الدولي ا
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يقول رئـيس معهد الـدراسات الصيـنية في باكـستان سيد
مشاهـد حس (يـشغل مـنصب األم الـعام لـ «حزب الـرابطة
قـائـد أعـظم») إنه يـعـتـقـد أن زيـارة رئـيس الـوزراء الـصـيـني
لبـاكستان لـيست زيارة عمل تـقليدية تـستهدف عـقد صفقات
جتـاريـة بـ الـدولـتـ فـقط بـقـدر مـا تـنـطـوي عـلى إشـارات
ـنــزلـة حتـرك صـيـنـي لـلـردّ عـلى مــا طـرحه الـرئـيس جتــعـلـهـا 
األمـريـكي بـاراك أوبـامـا خالل زيـارتـه لـلـهـنـد في نـوفـمـبـر
ـاضي حيـث تضـمّنت الـزيارة وعـوداً وصـيغ تعـاون هنـدية- ا
نـطقة أمريـكيـة من شأنهـا حتويل الـهنـد إلى قوة ضاربـة في ا
ومهدّدة للمصالح الصينية وهو األمر الذي تبدي بك حتفظاً
عليه من خالل حتـركاتها حلمـاية مصاحلـها عبر جـعل باكستان
سـتوى نـداً قويـاً للـهنـد ومـنافـساً حـقـيقـياً لـهـا سواء عـلى ا

االقتصادي أو العسكري واألمني.
…óæ¡dG QhódG »eÉæJ ≈∏Y »æ«°U ßqØ–

تنـقل خـدمة «مـيديـا لـينكمـيديـا لـينك» اإلعالميـة الـباكـسـتانـية عن
مشاهد حس اعتقاده أن هدف الص الرئيسي هو منع تغيير
نـطقة ومـواجهـة خطط حتويل الـهند اخلريـطة السـياسيـة في ا
ـنطقة. ويـرى مشاهد حـس أن ما أعلنه إلى أقوى دولة في ا
رئـيس احلكـومة الـصينـية في أثـناء زيارته لـباكـستان في ١٨
اضي خاصة في مجال حرصه على حتويل باكستان ديسمبر ا
ـنـطــقـة وزيـادة حـجم إلى قـوة اقــتـصـاديــة وعـسـكـريــة في ا
التـعـاون الصـيني الـبـاكسـتاني وعـزم بالده عـلى جعـلهـا قوة
تكـنـولـوجيـة ونـووية ال تـقل عن الـهـند يـدخل ضـمن احلـفاظ

على توازن الرعب في
نـطقة ومـنع حدوث ا
االخــتالل فـي مـوازين
الـقـوى. أمـا الـسـفـيـر
السـابق لباكـستان في
الــــصـــ الـــذي أدار

دة ٤٠ سنة أكرم زكي ملف العالقات الصينية الباكستانية 
فيرى أن الص تسـعى إلى أن تبقى باكسـتان دولة لها دورها
ؤثر في شبه القارة الهنديـة وفي منطقة جنوب آسيا وتبقى ا
نطـقة ومنع حتويل الـهند إلى قوة الـدولة احملافظـة على أمن ا
; ويــقـول أكــرم زكي إنه يــرى ضـرورة مـنــافـــسـة ونــدّ لــلـصــ
الـتـقـارب الـصـيـني الـبـاكـسـتـاني في ظل الـدعم الـغـربـي غـير
احملـدود الـذي حصـلت عـليه الـهـند في اآلونـة األخـيرة من دول
انـيا وروسـيا ـتحـدة وفرنـسـا وأ كـبرى عـدّة مـنهـا الواليـات ا
ويـرى زكي أن النـزاع الهـندي البـاكسـتاني حـول كشـميـر يفاقم
مخـاطر حـدوث مواجـهة عسـكريـة خاصـة في حال تـعاظم قوة
الهنـد العسكريـة. ويرى زكي أن مواصلة الـص دعم باكستان
في مجـال الصناعـة العسـكرية وتـطوير مـنشآتـها النـووية ربّما
حتول دون تـخـطـيط الـهـنـد لشـن أي هجـوم ضـد بـاكـسـتان إذا
عـلـمت أن بـاكـسـتـان تـملـك من الـقـوة الـنوويـة مـا ال يـقل عن
الـهــنــد وهــو مــا ســيـحــقق تــوازن الــرعب. ويــرى مــراقــبـون
بـاكـسـتـانـيـون آخـرون بـحـسب «مـيـديـا لـيـنك» أن حتـركات
الص إقليمياً لها دالالت سياسية تشير إلى أن بك تتحفّظ

يرون أن زيارة رئيس الوزراء الصيني لباكستان تتضميرون أن زيارة رئيس الوزراء الصيني لباكستان تتضمّن دالالت سياسية بالغة األهميــــة ن دالالت سياسية بالغة األهميــــة 
 …ƒ«°SB’G Üƒæ÷G »a iƒ≤dG äÉfRGƒJ ≈∏Y ®ÉØë∏d kÉ```«ª«∏bEG ∑ôëàJ Ú°üdG :محللون باكستانيون:محللون باكستانيون

وصف خبراء سياسـيون باكستانيـون زيارة رئيس الوزراء الصيـني إلسالم آباد التي أعقبت زيارته لـلهند بأنهاوصف خبراء سياسـيون باكستانيـون زيارة رئيس الوزراء الصيـني إلسالم آباد التي أعقبت زيارته لـلهند بأنها
تـدخل ضمن إعـادة الصـ رسم اخلريطـة السـياسـية في منـطقـة شبه الـقارة الهـنديـة ويقـول اخلبراء إن الـص لـديهاتـدخل ضمن إعـادة الصـ رسم اخلريطـة السـياسـية في منـطقـة شبه الـقارة الهـنديـة ويقـول اخلبراء إن الـص لـديها
رؤيـتـها االسـتراتـيجـية اخلـاصة وتـسعـى إلى منع حـدوث نظـرية الـقطب األوحـد في شـبه القـارة الهـنديـة ومواجـهةرؤيـتـها االسـتراتـيجـية اخلـاصة وتـسعـى إلى منع حـدوث نظـرية الـقطب األوحـد في شـبه القـارة الهـنديـة ومواجـهة
سـيطرة على هذه البقـعة من العالم حيث ترى سـيطرة على هذه البقـعة من العالم حيث ترىخـريطة سياسيـة محتملة تـكون فيها الهنـد القوة اإلقليمـية الكبرى ا خـريطة سياسيـة محتملة تـكون فيها الهنـد القوة اإلقليمـية الكبرى ا

نطقة بحسب منظورها. نطقة بحسب منظورها. جديدة في هذه ا بك أن من شأن ذلك إحداث إخالل باألمن وقد يفجبك أن من شأن ذلك إحداث إخالل باألمن وقد يفجّر حروبار حروباً جديدة في هذه ا
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عـلى أي خريـطـة سيـاسـية إقـلـيمـيـة جديـدة تـرتكـز عـلى لعب
الهنـد دوراً دولياً مـؤثراً من خالل شغل مقـعد دائم في مجلس
ــنـــطــقــة ــا يـــنــعــكـس عــلى إدارة أزمـــات ا األمن الـــدولي 

وقضاياها.
ـراقـبـون الـنــظـر إلى مـوقف الـصـ الـتي جـدّدت ويـلـفت ا
مـوقفـهـا من قـضـية كـشـمـيـر حـيث شددت بـكـ عـلى أنـها
قضـيـة مـتـنـازع عـلـيهـا وهـو مـا يـعـني رفض الـصـ تـرسيم
حـدودهـا الـواقـعـة عـلى مـشـارف إقـلـيم كـشـمـيـر الـواقع حتت
السيطـرة الهنديـة وهو أمر ظلت الـهند تطـالب به منذ عقود
وهـو األمــر الـذي أدى من قــبل إلى انـدالع حــرب بـ الـصـ
والـهنـد أوائل الـستـينـيـات وال تزال الـهـند حتـاول إغالق هذا
نطـقة حتديداً ـلف عبر تـرسيم حدودهـا مع الص في هـذه ا ا
بينما ظلت الص تـرفض إتمامه إال بعد أن حتلّ قضية النزاع

احلادث ب الهند وباكستان حول منطقة كشمير.
¿Éà°ùcÉHh Ú°üdG ÚH áªî°V äÉ≤Ø°U

وكــان أحـد أهم مــا تــمـخّــضت عـنـه زيـارة رئــيس الـوزراء
ـشـترك الـصيـني لـبـاكـسـتـان هـو مـا  إعالنه في اإلعالن ا
بينهما في عبـارة «من أجل مواجهة اخملاطر اإلقـليمية سترفع
الص مستوى تعاونها مع باكستان في مجال القطاع النووي
ــفـاعالت الـنـوويـة الـتي اتـفق عـلـيـهـا من خالل إتـمـام بـنـاء ا
ـنشآتـها النـووية بعد الـبلدان ثم مـواصلة تـوفير قـطع الغيار 
». وفي اعتـقاد مـشاهـد حسـ أن هذا أن منـعت عنـها دولـيـاً
الـقــرار سـيـغــضب اجلـانب األمــريـكي وســيـزيـد من اســتـيـاء

واشنطن جتاه بك ومن حدّة الصراع معها.
وكـان البـلدان قـد توصال إلى عـقد ٣٥ اتفـاقيـة ثنـائية في
مـجـاالت التـنـميـة والـدفاع والـشـؤون النـوويـة والتـكـنولـوجـية
بــلـغت قـيـمـتــهـا ٣٠ مـلـيـار دوالر. وتـعــدّ هـذه الـصـفـقـة هي
األضـخم من نـوعهـا في تـاريخ الـتعـاون بـ البـلـدين. وقررت
الـصـ رفع حـجم اسـتـثـمـاراتـهـا في بـاكـسـتـان في الـسـنوات
قبلة ليصل إلى ١٩ مليار دوالر. ويتوقع بعد إعالن اخلمس ا
االسـتـثـمارات اجلـديـدة والـتـعاون بـ الـبـلـدين أن يـصل حجم
التـبادل الـتـجاري إلى سـقف ٢٥ ملـيـار دوالر سنـوياً وهـو ما

سـيجـعل الصـ أهم شريك جتـاري لباكـستـان. وأعلـنت الص
أنـهـا من أجل مسـاعـدة باكـسـتان عـلى تقـلـيل مشـكالتـها مع
الـطاقـة الكـهـربائـية سـتـستـثـمر في تـوليـد الـطاقـة واإلشراف
بنفسهـا على بناء مـفاعل للطاقـة الشمسـية ستبلغ قـيمته ستة
مــلـيــارات دوالر. وفي مــا يـتــعــلق بــالـكــوارث الــتي ضـربت
بـاكسـتـان فـقد قـررت الـص تـقـد مـساعـدة قـيمـتـها ١٠٠
تـضررين وإعـادة إعمار بيـوتهم وما ـساعدة ا مـليون دوالر 
دمّـرته الـسيـول. كـمـا أعـلـنت الـصـ دفع ٤٠٠ مـلـيون دوالر
واجهـة كوارث السيول وآثارها في شكل قروض ميسّرة ومن

دون شروط.
ويـتوقع رئيس مركـز الدراسات الـصيني الـباكسـتاني سيد
ي مشاهد حس أن الـص وإدراكاً منها حلجـم تأثيرها العا
ـتنامي سيكون بـإمكانها تعـضيد موقف باكسـتان إقليمياً ا

ـالـية. ومـسـاعدتـهـا علـى اخلروج من أزمـاتـها االقـتـصـادية وا
ويـرى مشـاهـد أن عـلى باكـسـتـان اسـتغالل هـذه الـفـرصة وأن
تـدخل في حتالف استراتـيجي غير مـسبوق مع الـص وحماية
ـنـطـقة مـقـابل أن تتـحـول بـاكسـتـان إلى طرف مصـاحلـها في ا
الية. نطقة بعد أن تقلل مشكالتها االقتصادية وا مؤثر في ا
ويذكر أن زيارة رئيس الوزراء الصيني مؤخراً لباكستان
هي األولى لرئيس وزراء صيني مـنذ خمس سنوات لـباكستان
احلـلـيف القـد لـبـك كـمـا يذكـر أن الـص هي أكـبـر شريك
جتاري للهـند لكنهـا تستثمـر أكثر بسبع مـرات في باكستان
ّا وتساعـد إسالم آباد عـلى بنـاء مفاعالت نـووية عـلى الرغم 

يثيره هذا من قلق في الغرب.
وكان رئـيس الوزراء الباكستـاني يوسف رضا جيالني قد
أكد عـشية زيـارة نظيـره الصيني أن هـذه الزيارة سـتعطي قوة
دفع جـديدة لـتطـوير الـعالقات الـباكـستـانيـة الصـينـية الـقائـمة
على «الصـداقة الصامدة والتـعاون الشامل». وأضاف جيالني
أن عـام ٢٠١١ يــصـادف الـذكــرى الـسـتـ إلقــامـة الـعالقـات
الـدبلومـاسيـة ب باكـستان والـص وقـررت باكسـتان تسـمية
ـقـبل «عـام الـصـداقة الـبـاكـسـتانـيـة الـصـينـيـة» كـما الـعام ا

ستنظم سلسلة من االحتفاالت.
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∫ƒNódG Iô«°TCÉJ áHƒ©°U
Q’hO QÉ«∏e (500) ÉµjôeCG äó≤aCG

جــزم رجل األعـــمــال األمـــريــكـي بــيل
مــاريـوت أحــد مالك «شــبــكــة مــاريـوت
ـديـر الـتـنـفـيـذي لـفـروعـهـا الـفـنـدقــيـة» ا
ـيــة بـأن االقـتـصـاد األمـريـكي فـقـد الـعـا
ـنـصـرم ٥٠٠ مـلـيار دوالر خالل الـعـقـد ا
وأكثر من ٤٠٠ ألف وظيـفة وذلك بسبب
السياسـات الصارمة لواشـنطن على صعيد
مــنح تـأشــيــرات الـزيــارة لـلــسـيــاح. وقـال
ــشـكالت األســاســيــة الـتي مــاريــوت إن ا
تــعــتــرض الــســيــاح الــراغــبــ في زيــارة
ــتــحـدة تــشــمل الـقــلق حــيـال الــواليـات ا
ـصـاعب ـبـالـغ فـيـهـا وا إجـراءات األمن ا
الـتـي تـواجــهــهم خـالل سـعــيــهم إلى نــيل
الـتأشـيرة. وأضـاف «على الـزوار االنتـظار
لفترات طـويلة بهدف احلـصول على تأشيرة
ـقـابالت في دخــول واحلـضـور شــخـصـيــاً 
الـسفارات والقـنصليـات وهذا يشمل دوالً
ي نامـيـة سيـتـركز عـلـيهـا االقـتصـاد الـعا
مسـتقـبالً مثل الـص والـهنـد والبرازيل».
ـــاضي خــســرت وتـــابع: «خالل الــعـــقــد ا
تحدة ٤٤٠ ألف وظيفة و٥٠٠ الواليـات ا
مليار دوالر بسبب صعـوبات السفر إليها
وإذا تــمــكّــنــا من إعــادة الــنــمـو إلـى هـذا
القطاع بـنسبة ١٠% سنويـاً فقط فستوفر
الــسـيــاحـة ١٠٠ ألف وظــيـفــة كل عـام».
وذكــر مـــاريــوت أن اإلنــفـــاق الــســـيــاحي
الـسـنوي في أمـريكـا يـتجـاوز ١٤٠ ملـيار
دوالر وطالب أجـهـزة اجلمـارك واألمن بأن
: ـسـافـرين قائالً تكـون أكـثـر لـيـناً حـيـال ا
«على قوات احلدود أن تكون أكـثر ترحيباً
ــشـكــلـة هـي االنـتــظـار بـالــزوار ولــكن ا
الـطــويل لــلـتــأشـيــرات وكـذلك فــقـدانــنـا
ـصـلـحــة الـسـيـاحـة». حـمالت تـرويـجــيـة 
وتابع: «الـرئيس بـاراك أوبامـا يريد تـعزيز

.« الصادرات وهذا ما نريده نحن أيضاً

áÄ°TÉædGh áeó≤àŸG äGOÉ°üàb’G ÚH IƒéØdG ¢ùµ©J zäÓª©dG ÜôM{
ـتحدة والـص إزاء أسعار الـصرف والقلق حـرب العمالت واخلالفـات ب الواليات ا
تـقدمة إزاء مـستـقبل الـيورو تـعكس كـلّهـا فجوة تـزداد اتسـاعاً بـ اقتـصادات الـدول ا
اضي قال التي تستطيع بالـكاد النمو واالقتصادات النـاشئة سريعة النمـو. ففي سبتمبر ا
ـالية البـرازيلي جيدو مـانتيجـا «إننا في منتـصف حرب للعـمالت وهبوط عام في وزير ا
تصاعدة ب زعماء سعر صرف العمالت». وقـد عكست تلك الكلمات القليلة اخلالفات ا
ـانـيـا والـيـابـان- والدول صـدّرين -مـثل الـصـ وأ أكـبـر اقـتـصـادات في الـعـالم وأكـبـر ا
تحدة ومنـطقة اليورو. وكانت األخرى التي تريد أن تزيـد حجم صادراتها مثـل الواليات ا
ـركـزي الصـيـني» بـفكّ ارتـبـاط الـيوان هـنـاك نـتائج مـتـبـايـنـة ألهم قـرار اتخـذه «الـبـنك ا
اضي. فـلم يستطِع القرار بالدوالر قـبل قمة «مجموعـة العشرين» في تورنـتو في يونيو ا
ـشرعـون األمـريكـيـون ضد أن يـفعل شـيـئاً من أجل تـخـفـيف االنتـقـادات التي يـوجّـههـا ا
سياسـة الص الـنقدية الـتي يرون أنهـا حتافظ على انخـفاض سعـر صرف اليوان لـلحصول
عـلى امتيـازات جتاريـة. وقال السـيناتـور تشـوك شومر إن قـانوناً أمـريكـياً قويـاً هو وحده
الـكفـيل بـتـغـيـيـر الـسـياسـة الـصـيـنـيـة. لـكن الـرئيـس الصـيـني هـو جـيـنـتـاو يـرد على
االنـتقـادات بالقـول إن سيـاسة بالده الـنقـدية متـوازنة ومـسؤولـة. ويقـول رئيس الوزراء إن
العـديد من الشركات الصينيـة التي تعتمد على الصادرات سـوف تفلس ويفقد العديد من
العمـال وظائفهم في حـال ارتفع اليوان بـصورة كبيـرة مقابل الدوالر. وخالل أكـثر من ستة
أشهـر ارتفع سـعـر صرف الـيوان بـنـسبـة أقل من ٢٫٥% مقـابل الـدوالر. وقال «صـندوق
النقد الدولي» إنه ال يزال أقل بكثير من قيمته احلقيقية. ومع هبوط الدوالر مقابل معظم
العمالت األخـرى هبط سـعر صرف الـيوان مقـابل اليـورو بنسـبة ٣% وبـنسبـة ٥% مقابل
. وإذا كـانت هنـاك بـالفـعل حرب أسـعار فـإن األوروبيـ والـيابـانيـ يعـتقـدون أنهم ال
ضحـاياها. وحـتى في منطـقة اليـورو فإن الدول الـتي لم ترَ إلى اآلن نهـاية للـركود مثل
آيرلـندا والـيونـان تعـاني بسـبب ارتبـاطهـا بالـيورو. وقـد كان احلـديث عن انهـيار االحتاد
ـكن تـصوره في عـام ٢٠٠٩ في حـ كثـر احلـديث عن ذلك في عام الـنقـدي األوروبي ال 
دة أربعة عقود تعايش العالم مع عـمالت  تعو بعضها في األسواق بينما ٢٠١٠. و

ركزية على بعضها اآلخر.  سيطرت البنوك ا

 §ØædG äÉéàæe äGQOÉ°U ≈∏Y IójóL kÉeƒ°SQ qô≤J É«°ShQ
وقع اإللكتروني للحكومة الروسية» أمس أنها أقرت أظهرت وثيقة نـشرت على «ا
ـقبـلة من ٢٠١١ إلى نـتجـات الـنفـطيـة لألعـوام الثالثـة ا رسـوماً جـديدة عـلى صـادرات ا
ـقـررة على صـادرات منـتـجات الـنفط اخلـفـيف ٦٧% من ضريـبة ٢٠١٣. وتـبلغ الـرسوم ا
صـــادرات الــنــفـط في عــام ٢٠١١ و٦٤% في عـــام ٢٠١٢ و٦٠% في عــام ٢٠١٣.
وقـالت احلـكومـة عـلى «مـوقعـها اإللـكـترونـي» إن الرسـوم علـى صادرات مـنـتجـات اخلام
الثقـيل حتدّدت عنـد ٤٦٫٧% من ضريبـة صادرات اخلام في عام ٢٠١١ و٥٢٫٩% في

عام ٢٠١٢ و٦٠% في عام ٢٠١٣.

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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اخلميس ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٩٩)

á«dhódG áMÉ°ùdG ≈∏Y kÉLhOõe kGQhO Ö©∏J Ú°üdG

ذكرت صحـيفة «الشعبالشعب» اليـوميـة الصيـنية أن عالقـة الص
لـوء بـالـتـغـيرات بـبـاقي دول الـعالم أصـبـحت أكـثـر قـوة في عـام 
كن وصف هذه العالقـة بأنها السيـاسية واالقتـصادية العـميقـة و
«تفاعل إيجـابي». الفتة النظر إلى أنـها تلعب دوراً مزدوجاً على
ي حـالـيـاً حـيث أصـبـحت الـصـ مـسـتـفـيـدة من الـصـعـيـد الــعـا
تبادالتها وتـعاونها مع باقي دول العالم ومسهمة في إيجاد نظام
دولي أكثر عدالً وشمولية. وأضافـت الصحيفة أن من ب النماذج
اجلـيدة لـهـذا الدور اإلجنـاز الكـبيـر الذي حـققـته الصـ في تطـوير
شبكتها اخلاصة بالسكك احلديدية عالية السرعة وأنه مع اقتراب
عـام ٢٠١٠ من نـهـايـته فـقد شـهـد الـعـالم رقـمـاً قيـاسـيـاً جـديداً
سـجـلـته الـصـ إذ مـدت الـبالد خـطـاً لـلـسـكـك احلـديـديـة فـائـقة
السـرعة بواقع ٤٨٦٫١ كم في الـساعة متـجاوزة اليابـان وفرنسا
ـانيـا. مشـيرة إلى أنه من الـعدل القـول إن تكـنولـوجيـا السكك وأ
احلـديــديـة فـائـقـة الــسـرعـة الـصــيـنـيـة تــدين بـالـكـثــيـر لـشـركـات
«شينكـانسن» اليابانية و«تي جي في» الفرنسية و«آي سي آي»
ـانية إذ إن الـتكـنولوجـيا الـتي ابتكـرتهـا الص اعـتمدت في األ
األساس علـى قطارات «ماغـليف» الـتي صنعـتها هـذه الشركات.
وقـالت الصـحـيـفة إنه مع ذلـك تبـنّت الـص تـكـنـولوجـيـات الدول
ثال يوضح أن األخرى وطورتهـا وحققت نتـائج قياسيـة. وإن هذا ا
الصـ لم تستـفِد من تعـاونها مع الـعالم فحـسب بل أسهمت في
تـطوير الـعالم بأسـره ورخائه أيضاً وأنه عـلى مدار العـقود الثالثة
ـاضية سار االقتصاد الـصيني على مسار سـريع من النمو بفضل ا
انتشار السلم واالستقرار إلى حدّ كبير في العالم. الفتة النظر إلى
أن الص عـلى استعداد دائم لإلسـهام في الوصـول إلى عالم أكثر

سلماً واستقراراً ورخاءً.

 ájôµ°ù©dG É¡JGƒb OGóYCG ¢†qØîJ Ú°üdG

أعـلن وزير الـدفاع الوطـني الصـيني اجلـنرال لـياجن قواجن لي
أول من أمس الـثالثـاء أن الــصـ قـد خـفّـضت قـوات االحـتـيـاط
العـسـكـري في الـبالد من ٦٠٠ ألف جـنـدي إلى ٥١٠ آالف رجل
ـاضـيـة. وقــال اجلـنـرال لـيـاجن في وامـرأة خالل األعـوام اخلـمــسـة ا
مقـابـلة مع وكـالة أنـباء الـص «شـينـخواشـينـخوا» إن الصـ قد خـفّضت

عـــدد األشــخـــاص في
ـيـلــيـشـيـات من ١٠ ا
ماليـــ إلى ثــمــانــيــة
مـاليــ خالل الـــفــتــرة
نـفسـها أيـضاً. وتـشير

ـرة األولى الـتي تـقـدم فـيـهـا احلـكـومـة الـوكـالــة إلى أن هـذه هي ا
يـليشيات. الصـينية العـدد الدقيق لألفراد في قـوات االحتياط وا
ـكن لـ «جـيش الـتحـرير الـشـعبي مـوضحـة أنه في وقت الـطوار 
يـليـشيـات لتـقد الـصيـني» إصـدار األوامر لـقوات االحـتيـاط وا

ساعـدة للقوات الـنظامـية التي يبـلغ عددها ٢٫٣ ملـيون جندي. ا
وقـال الوزيـر لـيـاجن بحـسب الـوكـالة (إنه بـالـرغم من أن الـص
مرّت بثالث عاماً تقريباً مـن السالم فإن «جيش التحرير الشعبي
الصيني» لم يـسترخِ قط في استعداداته العسـكرية ويقظته خاصة
كن فيه استبعاد نـزاعات عسكرية إقليمية). في الوقت الذي ال 
مضيفـاً أنه في وقت السلم فإن قـوات االحتياط الـتابعة لـ «جيش
الـتـحـريـر الـشـعـبي الـصـيـني» تـقـوم بـتـدريـبـات عـسـكـريـة دورية
وتشارك في عمليات عسكرية غير قتالية مثل أعمال اإلغاثة من
الـكوارث. ولـفتت الـوكالـة النظـر إلى أن الوزيـر أوضح أن «جيش
التـحـريـر الـشـعبـي الصـيـني» مـضى في إصالحـات عـسـكـرية في
اضيـة من أجل بنـاء جيش قـوي بأنظـمة أسـلحة األعوام اخلـمسـة ا

متطورة وأفراد ذوي نوعية تدريب مرتفعة.

ÚµH

الــرعـاة
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األربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٩٨)

¿GOƒ°ùdG ∫Éª°T »a áq«£Øf äÉaÉ°ûàcG
أّكـــد وزيــــر الـــدولـــة في وزارة الـــنـــفط
الـسـودانـيـة علـي أحمـد عـثـمـان أن هـناك
اكـتـشـافـات نفـطـيـة في شـمـال الـبالد وأن
جنوب الـسودان ال يسـتطيع اسـتغالل النفط
لـديـه بـاإلنــتـاج والــتـصــديـر إال بــالـتــعـاون
الكـامل مع الشـمال في حـال اختـار سكانه
قّرر ـصيـر ا االنـفصـال في استـفتـاء تقـرير ا
ـقـبـل. وقال إن حـجـم إنـتاج بـدايـة الـشـهر ا
الشمال من النفط هو ١١٠ آالف برميل من
٤٧٠ ألف بـرمـيل بنـسـبة ٢٣% من جـمـلة
إنتـاج الدولـة وأضاف أن هنـاك اكتـشافات
مـبّشرة فـي واليات الشـمال كّلـها. واستـبعد
الـوزيــر نـشــوب نـزاع مــسـّلـح بـ الــشـمـال
نـزلة واجلـنوب بـسبب الـنفط ألنه سـيكـون 
دمار لـلجنـوب العتمـاده على الـنفط بنـسبة
١٠٠% في إيــراداتـه وأوضح أن اعــتــمـاد
اجلـنوب عـلى الـشـمـال في اسـتـغالل موارده
يناء وأنابيب النفطية يأتي ألن الـشمال به ا
نشآت وانئ وا صافي وا النفط الرئيسية وا
الداعـمـة مـثل اخملـتـبـرات وهو مـا يـفـتـقده
علومات اجلنوب كما أن الشمـال به مركز ا
الـذي يـضم كل الـبـيـانات اخلـاصـة بـصـنـاعة
ـدّربـة وبـيـنهم الـنـفط والـكـوادر البـشـريـة ا
. وقـال إن عــدد قـلـيل جــداً من اجلـنــوبـيـ
الطـبـيعـة اجلغـرافـية جـعلت الـنـفط ينـساب
ـا يـجـعـله أقل تـكـلـفة. شـمـاالً مع الـنـيل 
وأضــــاف أنه «عــــلـى الــــعــــكس إذا أراد
اجلنـوب تصـديـر النـفط جنـوباً فـإنه سيـمرّ
بـجبال ومـستنـقعات وغـابات ومنـاطق غير
آمنة» وأشار إلى وجـود دراسة أثبتت أنه
لـضخّ النفط عـبر كيـنيا لتـصديره سـيحتاج
إلى ١٠ طــلــمــبــات بــتــكــلـفــة تــبــلغ ١٠
مــلـيـارات دوالر عــلى أقل تـقــديـر وعـبـر
الـكــامــيـرون ســيـحــتـاج إلى ١٦ طــلـمــبـة
بتـكلـفة أكـبر وكذلـك الوضع في جـيبوتي

وإثيوبيا غير التأم بالطبع.

øª«dG §Øf äGóFÉY ´ÉØJQG
نيّ أن عـائدات اليمن من صـادرات النفط اخلام سـجلت ارتفاعاً أظـهر تقريـر حكوميّ 
ملـحوظاً في األشـهر التـسعة األولى من الـعام اجلاري حـيث ارتفعت إلـى ١٫٩٠٧ مليار
اضي. قارنة مع انـخفاض بلغ ١٫٢٣٥ مليار دوالر في الفترة نفسها من العام ا دوالر با
ركـزي اليمني» أن ارتفاع العائدات يرجع إلى زيادة وأضاف التقرير الصادر عن «البنك ا
حصـة احلكومة اليـمنية من إجـمالي إنتاج الـنفط اخلام خالل الفتـرة من يناير إلى سـبتمبر
٢٠١٠ إلى ٢٤ مـلـيـون بـرميل مـقـابل ٢١ مـلـيون بـرمـيل في الـفـتـرة نفـسـهـا من الـعام
اضـية. ـية في األشـهـر ا الـسابق بـاإلضـافة إلى ارتـفـاع أسعـار النـفط في األسـواق العـا
وذكر الـتقـرير أن مـتوسط سـعر اخلـام الـيمـني في األشهـر التـسعـة األولى من عام ٢٠١٠
بـلغ ٧٧٫٤٠ دوالر لـلـبرمـيل صـعوداً مـن ٥٨٫٥١ دوالر للـبـرميل في الـفـترة احـتـسب 
قابلة من عـام ٢٠٠٩. وتشكّل حصة صادرات النفط اخلام التي حتصل عليها احلكومة ا
شاركة وجب اتفـاقيات ا نـتجة  اليمنـية من تقاسم اإلنتـاج مع شركات النفط األجـنبية ا

وازنة العامة للدولة و٣٠% من الناجت احمللي اإلجمالي. نحو ٧٠% من موارد ا

á«eÓ°SE’G á©jô°û∏d ≥HÉ£e q»dÉe ô°TDƒe ¥ÓWEG :الهند:الهند
ـتوافـقة مع أحـكام الـشريـعة أطلـقت بورصـة مومـباي مـؤشراً لـقيـاس أداء الشـركات ا
ستثمرين كن من ا الي مع أكبر عدد  اإلسالمية في محاولة لفتح التعامل في السوق ا
. ويـضم مـؤشـر «بي إس آي تـأسـيس شـريـعـة» أسـهم ٥٠ من كـبـرى الـشـركات ـسـلـم ا
طـابقة ألحكام الـشريعة اإلسالمية في إطـار مؤشر «بي إس آي» الذي يضم أسهم ٥٠٠ ا
ؤشـر لعملـية تدقيق لـلتأكد من الـتزامها شركـة. وخضعت الشـركات كافـة التي يشمـلها ا
أحكام الشريعة اإلسالمية التي ال تسمح للـمستثمرين بوضع أموالهم في شركات تتعامل
دير بالفائدة أو تبيع سـلعاً محرمة مثل الكحول أو سلعاً مثل التبغ أو األسلحة. وقال ا
ؤشر اجلـديد سـيجـتذب مـستـثمرين ـالي مادهـو كانـان إن ا التـنفـيذي لسـوق مومـباي ا
سـتثمرين في الـهند واخلارج. وأضاف يتـعاملون طبـقاً للشـريعة اإلسالميـة وغيرهم من ا
ـوافـقـة لـلشـريـعـة اإلسالمـية». ـالـية ا ـنتـجـات ا ـؤشر «سـيـبـني قـاعدة لـتـرخـيص ا أن ا
سلمـ في الهند البـالغ عددهم ١٦٠ مليون وأظـهرت العديد من الـدراسات أن غالبـية ا
الي الرسمي بسبب عدم توافقه مع الشريعة اإلسالمية. شخص ال يتعاملـون مع القطاع ا
ؤشر لـعمليـة تدقيق من شـركة «التقـوى لالستشارات وخضعت الـشركات التي يـشملـها ا
. طابقة للشريعة التي يضم مجلس إدارتها علماء دين إسالمي واحللول االستثمارية» ا

IQOÉædG ¿OÉ©ŸG øe É¡JGQOÉ°U ¢†ØîJ Ú°üdG
عـادن النادرة أصـدرت وزارة التـجارة الصـينـية الدفـعة األولى من حـصص صادرات ا
أمس فخـصصت ١٤٤٤٦ طـنـاً لـ(٣١) شركـة. وجاء ذلك أقل بـنـسبـة ١١٫٤% مقـارنة
بـالدفـعـة األولى التي خـصصـتـها من حـصص عام ٢٠١٠ لـ(٢٢) شـركـة التي بـلغت في
ـنتجة زيد من الـشركات ا ذلك احل نحـو ١٦٣٠٤ أطنان. وقـالت الوزارة إنها أضـافت ا
إلى قائمة احلصص لكنها خفضت الكمـيات اخملصصة للشركات التجارية وأضافت في
ـصدّرة منذ بداية ٢٠٠٨ حتى بيان لها أن «احلصص الـتصديرية استـندت إلى الكميات ا

أكتوبر ٢٠١٠».

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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الثالثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٩٧)

 ≈©°ùJ áeƒµë`dG :رئيس الوزراء الصيني:رئيس الوزراء الصيني
QÉ©°SC’G ´ÉØJQG áHQÉëe ≈dEG IógÉL

 ذكـرت «وكـالـة أنـبـاء الـصـوكـالـة أنـبـاء الـصـ
اجلديدةاجلديدة» أنه مع اتخـاذ سلسلة من
اإلجـراءات لــكــبح جـمــاح ارتــفـاع
األسـعار تـثق احلـكومـة الـصيـنـية
بقدرتها على احلفاظ على األسعار

عند مستـوى معقول حسبما ذكـر رئيس الوزراء الصيني ون جيا
ـستـمع خالل بثّ بـاو مؤخراً فـي أثناء إجـابته عن سـؤال ألحد ا
ركزية». ووفقاً لإلحصاءات احلكومية مباشر من «إذاعة الص ا
ستهلك وهو مقياس رئـيسي للتضخم بنسبة ارتفع مؤشر سعـر ا
اضي وهو أعلى مستوى ٥٫١% على أساس سنوي في نوفمبر ا
له مـنـذ ٢٨ شـهـراً. وقـال ون بـحـسب الـوكـالـة إن البـالد لـديـها
قـاعدة جـيـدة من اإلمدادات الـزراعيـة تـمنح احلـكومـة الـثقـة بأنـها
قادرة على احلفـاظ على استقرار األسعار مـضيفاً أنه في محاولة
للسيطرة على التضخم زادت احلكومة أيضاً من نسبة االحتياطي
صرفي ست مرات ورفعت سعر الفائدة مرت خالل العام اجلاري. ا
وذكر رئـيس الوزراء الصـيني أن «السبـيل األساسي للـحفاظ على
استقرار األسـعار هو حتقيق توازن ب العرض والطلب األمر الذي
يتطلّب تنمـية زراعية مستمرة». كما تعهد ون وفقاً للوكالة بأن
ـساكن وقـال إنه وعد يسـعى جاهـداً إلى الـسيـطرة عـلى أسـعار ا
ـسـاكن عـنـد مسـتـوى مـعـقـول خالل فـترة بـاحلفـاظ عـلى أسـعـار ا
واليته ولن يتـراجع وسيـواصل العـمل بجـدّ لتحـقيق هـذا الهدف.
وعند اإلجـابة عن سؤال حول كـيفيـة العمل لكي يـتمتع الصـينيون
ـة على نحـو أكبـر قال ون إنه يـتعـيّن أن يكـون اجلميع بـحيـاة كر
سـواسـية أمـام الـقـانـون بـغضّ الـنـظـر عن مـهـنـتـهم أو أصـولهم أو

مجموعتهم العرقية أو عقائدهم الدينية.

2020 ΩÉY kÉ«FÉ¡f ≥∏£ŸG ô≤ØdG ≈∏Y »°†≤J Ú°üdG

ا أعلنه ذكرت صـحيفة «الشعبالشعب» اليومـية الصينيـة أنه وفقاً 
ـؤتـمـر الـوطـني لـلـحـدّ من الـفـقـر مـؤخـراً فـإن عـدد الـفـقـراء في ا
ناطق الريفية انخـفض من ٩٤٫٢٣ مليون فقير عام ٢٠٠٠ إلى ا
٣٥٫٩٧ مـليـون فقـير عـام ٢٠٠٩ وذلك مـنذ بـداية تـنفـيذ خـطة
تـنـمـيـة األريـاف لـلـحـدّ من الـفـقـر (٢٠٠١-٢٠١٠). وقـد كـانت
األولـويـة الـوطـنـيــة لـلـحـدّ من الـفـقـر هـي حتـقـيق األهـداف كـامـلـة
ـو مـتوسـط صافي ـتـمـثـلـة في  ـقتـرحـة في اخلـطـة وا لألعـمـال ا
ّ الـدخل الـسنـوي احلـقـيقي لـلـمـزارعـ إلى نسـبـة ٦٫٧%. كـما 

عــمل تــعــزيــز شــامل لــبــنـاء
مرافق البنية التحتية اخملتلفة
ــــنــــاطـق الــــريــــفــــيـــة في ا
ـشـروعــات االجـتـمــاعـيـة وا
واحملــافــظــة عــلى الــتــنــمــيـة

االقتـصادية الـسريعة وزيـادة حتس الـبيئة اإليـكولوجـية. ولفتت
الصـحيفـة النـظر إلى أن فان شـياو جـيان مـدير مكـتب التـخفيف
مـن حـدة الـفـقـر الـتــابع جملـلس الـدولـة أعـلـن أنه من نـهـايـة عـام
ناطق ٢٠٠٠ حـتى نهاية عـام ٢٠٠٩ انخفض عدد الـفقراء في ا
الــريـفـيـة في الـصــ بـنـسـبـة ٦١٫٨%. ووفـقــاً لـتـقـريـر األهـداف
ـتحدة تب أن الص ائية لأللـفية ٢٠١٠ الصادر عن األ ا اإل
ـائــيـة لأللـفـيـة أصـبـحت فـي مـقـدمـة الـدول احملــقـقـة األهـداف اإل
تمثلة في احلدّ من الفقـر في البالد وارتفاع معدل النمو في كلّ ا
قاطعات الرئيسية ونصيب من الناجت احمللي اإلجـمالي للفرد في ا
ـيزانية العامة للحكومة احمللية حيث وصل الفرد من الدخل من ا
إلـى أكــثــر مـن ١٧% بــاإلضــافـــة إلى ارتــفــاع دخـل الــفــرد في
ـقـاطـعـات الـرئـيـسـيـة من ١٢٧٧ يـوان عـام ٢٠٠١ إلى ٢٨٤٢ ا

يوان عام ٢٠٠٩.

ÚµH

الــرعـاة
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األحد ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٩٥)

äGQ’hódG äGQÉ«∏e ≥Øæà°S Ú°üdG
2011 ΩÉY »a √É«ŸG ≈∏Y ®ÉØë∏d

ذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية
ـتـوقع أن تـنـفق احلـكـومـيـة أمس أن من ا
احلـكـومة الـصـيـنيـة نـحـو ٢٠٠ ملـيـار يوان
(٣٠٫١ مــلــيـار دوالر) عــلى مــشــروعـات
ـيـاه في عـام ٢٠١١ وهـو مـا يـزيد حـفظ ا
ـقـدار الـُعـشـر علـى عام ٢٠١٠. وأضـافت
الـصحيـفة أنه سيـتم إعطاء أولـوية لتـحس
الـري لــضـمـان تـأمـ احلـبـوب ومـشـروعـات
مـكـافـحـة اجلــفـاف والـفـيـضــانـات. ونـقـلت
ياه الـصحيفـة عن تش لي وزيـر موارد ا
قــوله في اجــتــمــاع لــلــحــكــومــة إن بــعض
االسـتـثمـارات سـتـأتي من ضـريـبة قـيـمـتـها
ـكــتـسـب من تـأجــيـر ١٠% عــلى الـدخـل ا
األراضي وستـخصَّص أموال أخرى لـتجديد
ناطق ـياه من ا الـبنية األسـاسية إلمدادات ا
الـزراعـيـة الـرئـيـسـيـة وضـمـان تـوافـر مـيـاه
شرب آمـنة لـسـت مـليـون شخص يـعيـشون
ناطق الريفية. وقال تش إنه يأمل أن في ا
تـســتـطــيع الـبـالد خالل الـســنـوات الــعـشـر
ــتــوسط الــســنــوي ــقــبــلــة مــضــاعــفــة ا ا
ياه. وقـد استثمرت لالستثـمارات في حفظ ا
احلكـومة الصـينيـة نحو ٧٠٠ مـليار يوان في
ـاضـية. ـيـاه خالل السـنـوات اخلمس ا حـفظ ا
وقـال تـشـ شـيـون مـديـر مـجـمـوعـة العـمل
ركزية التي الريفي البارزة التابعة لـلحكومة ا
ــشـورة إلـى كـبــار الــزعــمــاء بــشـأن تــقــّدم ا
الـسيـاسة الـريـفيـة إن احلكـومـة ستـستـهدف
ياه خالل بـشكل خاص مسـألة احلفـاظ على ا
ـقبل بسبب القـلق على إنتاج احلبوب. العام ا
وقــال تــشــ إنه عــلى الــّرغم مـن أن إنــتـاج
احلبوب سـيزيـد إلى ٥٤٦٫٥ ملـيون طن هذا
العـام بارتـفاع ١٥٫٦ مـليـون طن على الـعام
ـاضي فإن هـنـاك مخـاوف بـشأن مـحـصول ا
ـقبل بـسبب الـكوارث الـطبـيعـّية التي الـعام ا

واد الغذائية. قد ترفع أسعار ا

kÉ«°SÉ«b kiƒà°ùe πqé°ùJ É«côJ ≈dEG RÉ¨dG äGQOÉ°U :إيران:إيران
قـالت وكالـة «مهـر» شبه الـرسـميـة لألنبـاء إن إيران أعـلـنت أن صادراتـها من الـغاز إلى
تركيا اجملاورة ارتفـعت إلى مستوًى قياسّي جـديد مع زيادة الطلب بسـبب شّدة البرد. ونقلت
نـتدب لـ «شركة الـغاز الوطـنية اإليرانـية» قوله إن إيران الوكـالة عن جواد أوجي الـعضو ا
كانت تصـّدر نحو ٣٠ مليـون متر مكعب من الغـاز يوميًا إلى تركـيا لكن «هذه الصادرات
بــلـغت في األيـام األخــيـرة ٣١٫٥ مـلـيــون مـتـر مـكــعب». وتـمـتــلك إيـران نـحـو ١٦% من
احتـياطات العالم من الغاز وهي ثاني أكبـر موّرد لتركيا بعد روسيـا إذ تمّدها بنحو عشرة
مـلـيـارات مـتـر مكـعب من الـغـاز سـنـويـًا. وقـال أوجي «نـظرًا إلى مـوجـة الـبـرد الـشـديد في
قـدار عشرة مالي إلى ١٥ أوروبا فنـحن مستعـدون لزيادة صادراتـنا من الغاز إلى تـركيا 
مـليون متـر مكعب يـوميًا». ولم يذكـر مزيدًا من التـفاصيل. وتتـباهى إيران بامـتالكها ثاني
تحدة أكـبر االحتياطات مـن الغاز الطبيـعي في العالم بعد روسـيا لكن عقوبـات الواليات ا
ـتحدة الـتي تعوق اسـتثمار الـشركات الـغربيـة صاحبـة اخلبرة والـتكنـولوجيـا فيها واأل ا
أبـطأت تـقدمـهـا كمـصّدر رئـيـسي. وباإلضـافة إلى تـركـيا تـصّدر إيـران الـغاز إلى أرمـينـيا

تحدة ودول أخرى. وتعتزم التصدير إلى باكستان واإلمارات العربية ا

IóYÉ°üdG äGOÉ°üàbÓd z∂jôH{ πàµJ ≈dEG ΩÉª°†f’G Qqô≤J É«≤jôaEG ÜƒæL
قـالت وزيرة الـعالقات الدولـية اجلـنوب إفـريقيـة إن جنـوب إفريقـيا سـتنـضمّ إلى تكتل
. وقالت الوزيرة مايت لالقتصادات النامية الصاعدة يضم البرازيل وروسيا والهند والص
نـكوانا مـاشابان إنهـا تلقّت اتصـاالً هاتفيـاً من وزير الشـؤون اخلارجية الـصيني ياجن جي
عروفة باسم «بريك». تشي يدعو جنوب إفريقيا لتصبح العضوة اخلامسة في اجملموعة ا
ستثمرين الطامح إلى االستفادة من األسواق الناشئة. وتأمل ويحظى التكتل باهتمام ا
زيد من االسـتثمارات األجـنبية جنـوب إفريقيـا التي كانت تسـعى إلى العضويـة جذب ا
من خالل دخـولهـا اجملـمـوعة. وتـعـمل الـدول األعضـاء عـلى تـعـزيز الـتـجـارة ب بـعـضـها
ية الرئـيسية وبصـفة رئيسية اليـة العا بعضاً وتدعـيم دور الدول الناميـة في القرارات ا
داخل مؤسـسات مـثل «صنـدوق النـقد الـدولي». وقالـت ماشابـان إن الصـ (أكبـر شريك
جتـاريّ لـبالدهـا) دعت رئـيـس جـنـوب إفـريـقـيـا جـاكــوب زومـا إلى حـضـور قـمّـة لـقـادة
قـبل وقـالت «الصـ تـعتـقد أن انـضـمام جـنوب اجملمـوعة سـتـستـضيـفـها بـكـ العـام ا

إفريقيا سيعزّز تقدّم اجملموعة ويزيد التعاون ب اقتصادات األسواق الناشئة».

2010 ΩÉY »a á«°SÉ«b äÉ≤aóJ πqé°ùJ áÄ°TÉædG äGOÉ°üàb’G :«آي بي إف آر»:«آي بي إف آر»
قـالت مـؤسـســة «آي بي إف آر جـلـوبـال» الـتي تـرصـد نــشـاط صـنـاديق االسـتـثـمـار إن
االقتصـادات النـاشئـة في طريقـها إلى تـسجـيل تدّفـقات قيـاسيـة في عام ٢٠١٠ حـيث بلغت
تدفقـات صناديق األسـهم حتى اآلن ٩٢٫٥ ملـيار دوالر بارتـفاع قدره ١٠٫٥ مـليار دوالر عن
اضي بينـما اجتذبت صناديق السندات ٥٢٫٥ مليار دوالر أي نحو سبعة أمثال الرقم العام ا
في عام ٢٠٠٩. وقـالت الشركة التـي تتخذ من بوسـطن مقرًا إنه من نـاحية األداء األسبوعي
ستمـرة منذ ٢٩ أسبـوعًا بسبب عـمليات جنـي األرباح والشكوك انقطـعت سلسلـة التدّفقـات ا
بـشـأن الـتـضـّخـم وضـوابط الـتـدفـقـات اجلـديـدة. وبـوجه عـام قـالت «آي بي إف آر» إن تـركـيـز

ستثمرين حتول خالل األسابيع األخيرة من عام ٢٠١٠ من السندات إلى األسهم. ا
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