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اإلثن ١٠ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٠٦)

 ”Éb 2011 ΩÉY »a »ŸÉ©dG »æeC’G ™°VƒdG :محللون: محللون

ـساعـد في «معـهد الـعالقات يتـوقع يو تـيا جـوين األسـتاذ ا
» أنه في عام ٢٠١١ سـيبقى الوضع الدوليـة» في «جامعة بـك
ي قـاتـمــاً حـيث إن هـنـاك إمـكــانـيـة لـعـودة ظـهـور األمـنـي الـعـا
. كـمـا أن لـزعـماء احـتـكـاكـات عـسـكـريـة كـبـيـرة بـ الـكـوريـتـ
الـدولــتـ مـجــاالً مـحـدوداً جـداً لــلـمـنــاورة في مـيـدان الــسـيـاسـة
الـداخـليـة لـذلك فإن الـسـيطـرة الـعسـكـرية لالحـتـكاك والـصراع
تـحدة والص وقوى وضبط الـنفس تعتـمد أكثر عـلى الواليات ا
أخرى مـجاورة. ويضيف يو تـيا جوين حسـبما نقلت عـنه صحيفة
«الـشعبالـشعب» الـيـومـيـة الـصيـنـيـة أن الـوضع في الـشرق األوسط ال
يـــــزال يــــبــــعث عــــلى
الــقـلـق. وذلك بــسـبب
ـفاوضـات الـعـربـية- ا
اإلسـرائــيــلــيــة الــتي
انـــــهـــــارت بـــــســـــبب
ستوطنات اليهودية وجـنحت بعملية السالم في الشرق األوسط ا
ـستـقبل فـاوضات في ا مـرة أخرى مـا يصـعّب إعـادة فتح مـلف ا
الـقـريب. الفـتاً الـنـظر إلى أنـه بدءاً من يـولـيو ٢٠١١ سـوف تـبدأ
الـقـوات األمـريـكـيـة االنـسـحـاب من الـعـراق ولـكن يـتـوقف ذلك
الكي وأدائها فضالً عن إحراز االنسحاب على مقياس حـكومة ا
سألة األزمة النووية اإليرانية التي تقدم في التسـوية الدبلوماسية 
ال تــزال تـسـيــر في طـريق مـســدود. كـمـا يــشـيـر جــوين بـحـسب
الصـحيفـة إلى أنه في ظل رفض حكومـة باكسـتان بشـدّة احلصار
ـنـاطق الـقـبَـلـيـة الـقـريـبـة من احلدود األمـريـكي لـ «طـالبـان» في ا
تـحدة الـهشّ حلكـومة األفـغانـية-الـبـاكسـتانـية ودعم الـواليـات ا
نـطقة أو مـعرفة كرزاي فـإنه من الصعب حتـقيق االستـقرار في ا
موعـد انسحاب القوات األمـريكية من أفغانسـتان. ويتوقع يو تيا

جوين أن الوضع األمني في إفريقيا ال يدعو إلى تفاؤل. 
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اعـتــبـرت بـكـ أن
ــتـــحــدة الــواليـــات ا
ـــعـــتــادة تـــفـــوقـــهــا ا
العـسـكريّ في الـعالم
ال تـتحـمل تغيـر ميزان

الـقوى في العـالم عبـر عملـية الـتحديث اجلـارية لـلجيش الـصيني.
ز» الـصينـية مؤخـراً في ضوء زيارة زجلوبـال تا وكتبت صـحيفة «جلوبـال تا
تحدة معتادة كثيراً وزير الدفاع األمريكي لبك أن «الواليات ا
وجـبه منذ أمد يزان الـقوى الذي تتـعامل  الرسم البـياني القـد 
بعـيد مع الص ودول نامـية أخرى بطـريقة غير مـتوازية». ولفتت
الصـحـيفـة الـنظـر إلى أن الـصحـافـة األجنـبـية خـصّصـت مسـاحات
واسعة لـلتعـليق على صـور نشرت في «اإلنـترنت» لطـائرة مقـاتلة
. وقبيل قدمت عـلى أنها أول مـقاتـلة قاذفـة خفـية تنـتجهـا الصـ
ـقالـة نـشـرت مـقاالت أخـرى في الـصـحـافة األجـنـبـيـة حول هـذه ا
ـدى يـســتـطــيع ضـرب حـامالت إنــتـاج الــصـ صـاروخــاً بـعـيــد ا
. مـبيّنـة أنه لم يصدر عن الطـائرات األمريـكية في احملـيط الهاد
وزارة الـدفاع الـصـينـية أي تـعـليق عـلى بـرامج التـسـلح هذه. كـما
ـز» من أنه «سـواء كـانت هذه األسـلـحـة التي حـذرت «جـلـوبال تـا
حتدثت عنها الصحافة مـوجودة فعالً أو ال فإن الص ستحوز مع
الـوقت أسـلـحـة من الـطـراز األول قـادرة عـلى مـنـافـسـة آلـة احلـرب
تحدة علـى ما يبدو ليست األمـريكية». وأضافت أن «الـواليات ا
جاهـزة للتـعامل مع الصـ كقـوة مهمـة. إنها غـير راغبـة في تقبّل
واقـع أن الصـ عاجالً أو آجالً سـتحـصل على سالح من الـطراز
األول». وأضـافت الـصـحيـفـة أن وزيـر الـدفـاع األمـريـكي روبرت
جيتس وصل إلى الص أمس في زيارة يسعى خاللها إلى إعادة
وصل العالقـات الـعسـكـرية بـ الـبـلدين بـعـد عام من قـرار بـك

تعليق االتصاالت العسكرية كلّها مع واشنطن. 

ÚµH

الــرعـاة
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الثالثاء ١٨ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١٢)

قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس هو جينتاو
لـواشنطن وفـيما كـان وزير الدفـاع األمريكي
روبـرت جــيــتس مـوجــوداً في بــكـ مــؤخـراً
اضي أول أجرت السلطـات الصينـية الثالثاء ا

ـطاردة اخلفـية «جي-٢٠». وسواء طـلعـة جتريبـية لـطائرتـها ا
كان ذلك حتذيـراً واضحاً أو مجرد مصـادفة فإن هذا االختبار
ـراقـبــ و«أعـاد طـرح مـسـألــة الـتـهـديـد فـاجـأ الــعـديـد من ا
الصيني في مقدمة الساحة السياسية» على ما أفاد به خبير
عسكري غربي في تصريح إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»«وكالة الصحافة الفرنسية».
 وأوضح آرثـر دينج مـن «معـهـد العـالقات الـدولـية» في
«جـامعـة تـشـنجـشي» في تـايبـيه أن الـص بـاخـتبـارهـا هذه
ـتـحدة ودول الـطـائـرة احلـربيـة اخلـفـيّـة «تـوجه إلى الـواليـات ا
نـطـقـة رسالـة حـازمـة مفـادهـا أن حتديث اجلـيش الـصـيني ال ا
يـقـاوم والـصـ مـصـمّـمة عـلى أن تـصـبح الالعـب األكبـر في
قاتلة «جي- نطقـة». وعلق جيتس على الطـلعة التجريـبية  ا
٢٠» معـتـبراً أن الـصيـنـي «ربّـما وصـلـوا إلى مرحـلة أكـثر
ـا كانت االستخـبارات األمريكـية تتوقـعها». غير أنه تقدّماً 
يـبـقى من الـصعب عـلى اخلـبـراء الذين درسـوا الـصور األولى

للطائرة اخلفية أن يبتّوا في مستوى تقدّمها الفعلي.
وقال جـاريث جيـنيـنجـز خبـير شـؤون الطـيران في «مجـلة«مجـلة
تـخصصة في الدفـاع إن (ظهور «جي-٢٠» مؤخراً جينز»جينز» ا
قــد يــوحـي بــقــفـزة تــكــنــولــوجــيــة فـي قــدرات الــصــيــنــيـ
(الـعـسـكـريـة) لـكـن الـصـور ال تـكـشف عن كل شيء. ومن
عروف أن «جيش التحرير الشعبي» أكبر جيش في العالم ا
يـحيط برامجه الـعسكـرية بأقـصى درجات السـرية ويخصص

لها ميزانية دفاعية مدعومة بنمو اقتصادي بنسبة ١٠%.
وتـؤكّد الص في مواقفـها الرسميـة أن تقنيتهـا العسكرية
ـقدار عشريـن إلى ثالث سنة ـتحدة  متأخـرة عن الواليات ا

وتؤكـد أن عملـية حتـديث جيـشهـا ال تهدف إال
وقف إلى «الدفـاع» عن نفسهـا. غير أن هذا ا
يتـعارض بشـكل متزايـد مع الوقـائع إذ تعمل
بك مثالً على بناء حاملة طائرات واحدة على
ثـلى على الـصعيـد العسـكري. وقال األقل في مظـهر الـقوة ا
خـبيـر غـربي «لـيـست لـديـهم جتـهيـزات غـيـر دفـاعـيـة إطالقاً.
تلكون بشـكل متزايد طائرات قـادرة على شنّ هجمات على و
األرض. ما مـعـنى ذلك حـ يقـولـون إنـهم يريـدون الـدفاع عن

أنفسهم فقط?».
وأطـلــقت الـصـ أحـد األعـضـاء الــرسـمـيـ في «الـنـادي
الـــنــووي» في عـــام ٢٠٠٧ صــاروخـــاً دمــر أحــد أقـــمــارهــا
ــدار. وفي يـنــايــر ٢٠١٠ اعـتــرض اجلـيش الــصـنــاعـيــة في ا
الصيـني صاروخاً في اجلو. وهو اليوم يطـوّر صاروخاً باليستياً
قـادراً عـلى ضـرب حـامالت الـطـائـرات في احملـيط األطـلـسي.
وقـال رئـيس هـيئـة أركـان اجليـوش األمريـكـية األمـيـرال مايك
مـولن إن برامج األسـلحـة الصـينـية اجلـديدة تـبدو مـوجّهـة ضد

تحدة. الواليات ا
فهل سـنشهد تغييرًا
في مــيــزان الــقــوى في
الــشـرق األقــصى حـيث
تـكــثـر عـوامـل زعـزعـة
االسـتــقـرار بـ مـسـألـة
تـايوان والـتوتـر في شبه
اجلــــزيــــرة الــــكــــوريـــة
واخلـالفــات احلــدوديــة?
في مـطلق األحـوال يبدو
من احملـتـوم الـعودة إلى

سباق التسّلح.
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يرى مـحليرى مـحلّلـون أن الصـ بعـملهـا في سريـة تامة عـلى امتالك مـعدات عـسكريـة فائـقة الـتطور بـاتت تهـدلـون أن الصـ بعـملهـا في سريـة تامة عـلى امتالك مـعدات عـسكريـة فائـقة الـتطور بـاتت تهـدّد تفوقد تفوق
تحدة في احمليط األطلسي وتثير مخاوف الدول اجملاورة لها ما يسهم في حتريك سباق التسلّح.ح. تحدة في احمليط األطلسي وتثير مخاوف الدول اجملاورة لها ما يسهم في حتريك سباق التسلالواليات ا الواليات ا

- مق- مقـاتلة شاتلة شـبح صيبح صيـنينيـة مزدوجة مزدوجـة احملركة احملركـات من فئة اجلات من فئة اجلـيل اخلامس منيل اخلامس من
صنصنـاعة «شركاعة «شركـة شنة شنـقدو» لصقدو» لصـناعناعـة الطائة الطائـرات ومقرات ومقـرها مديرها مديـنة شنة شـنقدونقدو
رة قاتلة «جي-٢٠» ا رةرت ا قاتلة «جي-٢٠» ا صلحة الصلحة الـقوات اجلوية الصيقوات اجلوية الصيـنية واختبنية واختبـرت ا
األولى ياألولى يـوم ١١ يوم ١١ يــــنـايايـر ٢٠١١ إبر ٢٠١١ إّبـان زيان زيــــارة وزيارة وزيـر الر الـدفدفــــاع األماع األمـريريـكيكي

دة ١٨ دقيقة. كوث في اجلو  دة ١٨ دقيقة.نت من ا كوث في اجلو  للص حيث تمكللص حيث تمّكنت من ا
قـاتلة «جي-٢٠» تتمتع بعدد من قـاتلة «جي-٢٠» تتمتع بعدد من- وفق تقرير أسترالي فإن ا - وفق تقرير أسترالي فإن ا
مـيزات مـنـها مـا استـنـتجت بـعد مـعايـنـة النـموذج: الـتزود مـيزات مـنـها مـا استـنـتجت بـعد مـعايـنـة النـموذج: الـتزودا ا
بـالوقـود في اجلـو وتـقـنـيـة الـتخـفي وسـرعـات فـوق صـوتـيةبـالوقـود في اجلـو وتـقـنـيـة الـتخـفي وسـرعـات فـوق صـوتـية
مسـتـدامة مـن دون احلاجـة إلى حـراقات الحـقـة وبدن الـطـائرةمسـتـدامة مـن دون احلاجـة إلى حـراقات الحـقـة وبدن الـطـائرة
قـاتلة الـروسية «ت-٥٠» وحتى قـاتلة الـروسية «ت-٥٠» وحتىمناسب لـلتخفي أكـثر من ا مناسب لـلتخفي أكـثر من ا

من األمريكية «إف-٣٥» ومشابه للمقاتلة «إف-٢٢».من األمريكية «إف-٣٥» ومشابه للمقاتلة «إف-٢٢».
- من ناحية أخرى ذكر ت- من ناحية أخرى ذكر تـقرير أعدته صحقرير أعدته صحـيفة «تلجراف» اليفة «تلجراف» الـبريطانيةبريطانية
ـبـاغت فاغت فـإن أجإن أجـهـزة الزة الـكـهـروطروطـيـرانران أنه بأنه بـرغم الرغم الـتـطـور الور الـصـيـني اني ا
قاتلة ال تزال متـأخرة بجيل عن نظيراتهاأخرة بجيل عن نظيراتها قاتلة ال تزال متملة في ا ستعـملة في ا ستعالصينية ا الصينية ا
األمريكية والاألمريكية والـروسية واألوروبية واإلسروسية واألوروبية واإلسـرائيلية. وأن ترائيلية. وأن تـصميم الطائرةصميم الطائرة
يعيعـود إلى ٢٥ سود إلى ٢٥ سـنة منة مـضت وأن الضت وأن الـص لص لـم تردم سم تردم سـوى جوى جـزء يسزء يسـيرير

من الفجوة التقنية بينها وب رواد العالم.من الفجوة التقنية بينها وب رواد العالم.
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اإلثن ٢٤ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١٦)

 Éª¡eGõàdG ¿GóqcDƒJ Ú°üdGh IóëàŸG äÉj’ƒdG
 á```jhƒædG áë∏°SC’G øe m∫ÉN ºdÉY ≥«≤–

خرجت القمة الرئاسية
تحدة للـص والواليات ا
األمـريكـيـة التي عـقدت
مـــؤخــــراً في واشـــنـــطن
ـجمـوعة من الـتوصـيات
غطّت عـدداً من الـقضـايا

مـثل تـعزيـز الـعالقات الـثـنائـيـة ومواجـهـة التـحـديات اإلقـلـيمـية
ـنـفـعة ـيـة وبـنــــاء شـراكـة اقتـصـاديـة شـامـلـة مـتـبـادلـة ا والـعـا
ـناخ والطـاقة والـبيـئة. وكـان من أبرز تلك والتـعاون بشـأن تغـير ا
ـوقع اإللـكـتـروني لـوزارة اخلـارجـية الـتـوصـيـات كـمـا ورد في «ا

الصينية» ما يلي: 
تحدة العمل معـاً لبناء شراكة تعاونية * تلتزم الصـ والواليات ا
ـتبـادلة من أجل ـنـفعـة ا تـبادل وا تقـوم عـلى أساس االحـتـرام ا
ـشـتــركـة لـكـال الـبـلــدين ومـعـاجلــة الـفـرص ـصــالح ا تـعــزيـز ا
والتـحديات في الـقرن احلادي والـعشرين. واتـفق الزعيـمان على
ؤسـسـات والشـركاء ضـرورة الـتعـاون بشـكل أوسع وأعـمق مع ا
الـدولـيـ لـوضع حـلـول مـسـتـدامـة لـتـعـزيـز الـسالم واالسـتـقـرار

واالزدهار ورفاهية الشعوب في أنحاء العالم كافة.
شتـركة التي تواجهها الدولتان معاً * إدراكاً ألهمية التحدّيات ا
ـصالح فقـد قررتـا مـواصلـة الـعمل بـاجتـاه حتقـيق شـراكة تـدفع ا
شتـركة وتسلّـطا الضوء شتـركة قدمـاً وأن تعاجلا اخملـاوف ا ا
ـسؤوليات الـدولية. واعتـرف الزعيمـان األمريكي باراك على ا
أوبـامــا والـصــيــني هـو جــيــنـتــاو بـأن الــعالقــة بـ الــصـ
ـتحـدة مهمـة ومعـقدة عـلى السـواء. واتفق اجلـانبان والـواليات ا
عـلى مـواصلـة الـعـمل لـتـعزيـز الـثـقـة االستـراتـيـجـية الـثـنـائـية

وتعميقها لتعزيز العالقات بينهما.

zíÑ°T{ á∏JÉ≤e øY ∞°ûµJ Ú°üdG
á«µjôeC’G É¡JGô«¶f ≈∏Y ¥ƒØàJ ób

كشف مـسؤولـون صينـيون الـنقـاب مؤخـراً عن طائـرة مقـاتلة
كن أن جـديـدة من نوع «شـبح» تـسـتخـدم تـكـنولـوجـيـا متـقـدمـة 
تشكل تـهديداً كـبيراً للـتفوق اجلـوي األمريكي وقد تـكون الص
اسـتعانت في تصـنيعهـا على ما يبدو بـتكنولـوجيا من الواليات
برس». ـتـحـدة نـفـسـهـا. بـحـسب مـا أوردته وكـالة «أسـوشـيـتـد برسأسـوشـيـتـد  ا
ولفـتت الوكـالـة النـظر إلى أن طـائـرة «الشـبح» الصـيـنيـة متـعددة
ـهام التي يـطلق عليـها «تشـينجدو جـيه-٢٠» كانت قد أجرت ا
أول جتـربة حتلـيق في احلادي عـشر من ينـاير اجلاري لـتكشف عن

حتـقـيق تـقدم كـبـير في
جـــهـــود هـــذا الـــبـــلـــد
لـتـطـويـر تـكـنـولـوجـيـا
عــســكـريــة مــتــقــدمـة
لـلـغـايـة. مـوضـحـة أنه

حرك ال يزال أمامها ثماني سنوات برغم أن الطائـرة التي تعمل 
أو تـسع سـنـوات لـلـدخـول في أسـطـول الـسالح اجلـوي فـإنـهـا من
مـكن أن تـصبح مـنـافسـاً لـطائـرة «إف-٢٢ رابتـور» األمـريكـية ا
الـرائدة في هذا اجملـال وهي خلـيفة طـائرات «نـايتهـوك» وطائرة
هام كنها القيام  «الشبح» الوحيـدة التي دخلت اخلدمة الفعليـة و
حـالياً. وقـال مسؤولـون عسكـريون في دول البـلقان وخـبراء آخرون
في تصريح لوكالة «أسوشيتد برس» إنه في االحتماالت كافة فإن
ـقـاتـلة الـصيـنـيـ اكـتسـبـوا بـعض مـعرفـتـهم الـتكـنـولـوجـية من ا
األمـريكية «إف-١١٧ نايـتهوك» التي أسقـطت فوق صربيا عام
١٩٩٩. وكـانت طائـرات «نـايتـهوك» أول مـقـاتلـة «شـبح» تسـير

بسرعة فائقة يصعب على أجهزة الرادار التقاطها. 

ÚµH

الــرعـاة
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z20-»L{ Iójó÷G áq«æ«°üdG á∏JÉ≤ŸG                                       

كشف مسؤولون صينيون النقاب مؤخراً عن طائرة مقاتلة جديدة من نوع «شبح» تستخدم
ـكن أن تشكّل تهديـداً كبيراً للـتفوّق اجلوي األمريـكي وقد تكون الص تكنولوجيـا متقدّمة 

تحدة نفسها.  استعانت في تصنيعها على ما يبدو بتكنولوجيا من الواليات ا
á«µjôeC’G É«LƒdƒæµàdGh z20-»L{

برس» إنه في االحتماالت كافة فإن الـصيني حصلوا قال مسؤولون عـسكريون في دول البلـقان وخبراء آخرون في تصريح لـ «أسوشيتد برسأسوشيتد 
ـقاتـلة األمـريكيـة «إف-١١٧ نايـتهـوك» التي أسـقطت فوق صـربيـا عام ١٩٩٩. وكـانت طائرات على بعـض معرفـتهم الـتكـنولوجـية من ا
«نايتهوك» أول مقاتلة «شبح» تـسير بسرعة فائقة يصعب على أجهزة الرادار التقاطها. لكن في السابع والعشرين من مارس عام ١٩٩٩
وخالل القصف اجلوي لقوات «حلف شمال األطلسي» (الناتو) صربيا خالل حرب كوسوفو أسقط صاروخ صربي مضاد للطائرات مقاتلة من
ـقاتالت التي تـوصف غالباً رة األولى التي تـسقط فيـها هذه ا ّ إنقاذه. وكانت هـذه هي ا نوع «نايتـهوك» وقفـز قائدهـا قبل أن تسقـط و
ة». وأعربت وزارة الـدفاع األمريكية «البنتاجون» عن اعتقادها أن مزيجاً من التكتيك الذكي واحلظ اجليد كان وراء إسقاط بالطائرة «اخلفيّ
الـطائرة بـصاروخ «إس أيه-٣» روسي الـصنع أطـلقته الـقوات الـصربيـة خالل احلرب. وقـال األدميـرال ديفور دومـازيت-لوسـو رئيس أركان
نطقة التي اجليش الكرواتي خالل حرب كوسوفو (خالل هذه الفترة ذكرت تقاريرنا االستخبارية أن عمالء صيني انتقلوا مرات عدّة إلى ا
). وأضاف في مقابلة هاتـفية مع «أسوشيتد برس»: زارع احملليـ كت فيـها طائرة «إف-١١٧» واشتروا بعض أجزاء الـطائرة من ا تفكّ
ـعرفة الـتكنـولوجيـا السريـة لطائـرات «الشبح» ـواد (التي جمـعوها من مـوقع حتطّم الطـائرة)  (إننا نـعتقـد أن الصيـني اسـتخدمـوا هذه ا
والقـيام بعملـيات هندسة عـكسية لهـا). وأكد مسؤول عسـكري صربي بارز أنه جرت «إزالـة قطع من احلطام من قبل هـواة جمع التذكارات

وأن بعضها في نهاية األمر سقط في أيدي ملحق عسكري أجانب».
≥«∏ëà∏d ≈dhC’G áHôéàdG

ـهام التي يطلـق عليها «تـشينجـدو جيه-٢٠» أجرت أول جتربـة حتليق في احلادي عـشر من يناير دة ا كانت طـائرة الشبح الـصينيـة متعدّ
اجلاري لـتكـشف عن حدوث تقـدم كبـير في جـهود هذا الـبلـد لتطـوير تـكنولـوجيـا عسكـرية مـتقدمـة للـغايـة. وبرغم أن الطـائرة الـتي تعمل
مكن أن تـصبح منافسة لطائرة «إف- ك ال يزال أمامها ثمـاني سنوات أو تسع سنوات للدخول في أسـطول السالح اجلوي فإنها من ا حرّ
كنها ٢٢ رابتور» األمريكـية الرائدة في هذا اجملـال وهي خليفة طـائرات «نايتهـوك» وطائرة الشبح الـوحيدة التي دخلت اخلـدمة الفعلـية و
تحدة هذا األسبوع فإن العديد في . وبرغم الزيـارة الرسمية البارزة التي قام بها الرئيس الصيني هو جـينتاو للواليات ا هام حالياً القيام 

تحدة ولديهم قلق من واشنطن ينظرون إلى الص بصفتها تمثل تهديداً اقتصادياً للواليات ا
 . تنامي القدرات العسكرية الصينية أيضاً

مقاتـلة شبح صينية مزدوجـة احملرّكات من فئة اجليل اخلامس من صنـاعة شركة «تشينجدو»
ـصلـحة الـقوات اجلـوية الـصيـنيـة واختـبرت لـصنـاعة الـطائـرات ومقـرها مـدينـة  تشـينـجدو  
قاتلة «جي-٢٠». أول مرة يوم ١١ يناير ١١٠٢ إبان زيارة وزير الدفاع األمريكي للص ا
دة ٨١ دقـيقة. مـا دفع الوزيـر األمريكي روبـرت جيتس كـوث في اجلو  حـيث تمكـنت من ا
قاتلة الصينية قد تهدّد الوجود العسكري األمريكي في احمليط الهاد إلى التحذير من أن ا

لكنه ال يجزم بتحول الص إلى منافس عسكري.
áªFÉb ∫GõJ ’ áq«LƒdƒæµàdG IƒéØdG :«التلجراف»:«التلجراف»

باغت فإن ذكر تقـرير أعدته صحيفة «التلجرافالتلجراف» البريطانـية أنه «برغم التطور الـصيني ا
ـقاتـلـة ال تزال مـتـأخرة بـجـيل عن نـظيـرتـها سـتـعمـلـة في ا أجـهـزة الكـهـروطيـران الـصـينـيـة ا
األمريكـية والروسيـة واألوروبية واإلسرائـيليـة. وأن تصميم الـطائرة يعـود إلى ٢٥ سنة مضت

وأن الص لم تردم سوى جزء يسير من الفجوة التقنية بينها وب رواد العالم».

á``«eÓYEG äÉ``©HÉàeá``«eÓYEG äÉ``©HÉàeá``«eÓYEG äÉ``©HÉàeá``«eÓYEG äÉ``©HÉàeá``«eÓYEG äÉ``©HÉàe

النوع

بلد األصل
الصانع
صمم ا
أول طيران
دخول اخلدمة
الوضع احلالي

ستخدم األساسي ا
سنة الصنع

صنوعة الكمية ا

z20-»`L{

طائرة شبح
مقاتلة تفوق جوي
مقاتلة جيل خامس

 الص
«مجموعة تشينجدو لصناعة الطائرات»

«معهد تشينجدو لتصميم الطائرات»
الساعة١٢٫٥٠ الثالثاء ١١ يناير ٢٠١١

عام ٢٠١٧
قيد التجريب والتطوير
سالح اجلو الصيني

 ١٩٩٧
وذجان اثنان

زايا منها: ذكر تقرير أسترالي أن «جي-٢٠» تتمتع بعدد من ا
* التزود بالوقود في اجلو.          * تقنية التخّفي.

*  سرعات فوق صوتية مستدامة من دون احلاجة إلى حراقات الحقة.
قاتلـة الروسية «تي-٥٠» * بدن الطائـرة مناسب للـتخّفي أكثـر من ا

ومن األمريكية «إف-٣٥» ومشابه للمقاتلة «إف-٣٥».
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IOÉjõd kÉ££N ¿ƒãëÑj ¿ƒjOƒ©°S ¿ƒdhDƒ°ùe
AGò¨dG äÉfhõîe

يبحث مسؤولون سعوديون من احلكومة
والقطـاع الصناعي خططاً لزيادة اخملزونات
ـواجـهة قـفزة في الـغذائـية االسـتـراتيـجـية 
يـة وتأم إمدادات الغذاء. األسعار العا
وقـالت الـسـعـوديـة -أكبـر مـصـدر لـلـنفط
عـضــو مــنــظــمــة «أوبك» الــتي واجــهت
صعـوبات كـغيـرها من دول اخلـليج في عام
٢٠٠٨ عــنــدمـا ارتــفــعت أسـعــار الــغـذاء
ـيــة- هـذا األســبــوع إنـهــا سـتــزيـد الــعــا
مـخـزونـات الـقـمح بــحـيث تـكـفي حـاجـات
ملكـة لعام كامل بدالً من ستة أشهر بعد ا
تــوصــيــة من «مـجــلس الــشــورى». وقـال
مـســؤولـون في «الــغــرفـة الــتـجــاريـة» إن
«الـسـعـوديـة حتـتـاج إلى زيـادة مـخـزونـات
مواد غذائية من بينها القمح وثماني سلع
ـية». ـواجهـة ارتفـاع األسـعار الـعا أخـرى 
ـسؤولـ احلكـوميـ هذه وسـيـبحث كـبار ا
سـألـة في مؤتـمـر تسـتـضيـفه جلـنة األمن ا
الــغــذائي في «الــغــرفــة الــتــجــاريــة» في
الــريــاض. ووفــقــاً لــلــدعــوة فــإن وزيـري
ديـر العـام للـمؤسـسة التـجارة والـزراعـة وا
الـعـامة لـصـوامع الـغالل ومطـاحن الـدقيق
ـؤتـمـر. وقـالـت مـنـظـمة سـيـشـاركـون في ا
ـتـحدة لألغـذيـة والزراعـة (الـفاو) األ ا
فـي وقت ســـابق من الـــشــهـــر اجلــاري إن
أسعار الـغذاء ارتفعت إلى مستوى قياسي
ـاضي مـتـجـاوزة مـسـتـويـات عام الـشهـر ا
٢٠٠٨. وتــراجع الــتــضــخّم الــسـنــوي في
الـسعـوديـة في ديسـمبـر إلى ٥٫٤% وهو
ـسـتوى الـقـيـاسي الـبالغ أقل بـكـثيـر من ا
١١٫١% الـذي سـجـله في يـولـيو ٢٠٠٨
لكن اقتصادي يقولون إن ارتفاع األسعار
ـيـة سـيـبـقي الـتـضـخم فـوق مـتـوسط الـعــا

مستوياته منذ بدء االحتفاظ بسجالت.

2010 ΩÉY ájÉ¡f »a IóëàŸG äÉj’ƒdG OÉ°üàbG »aÉ©J ≈dEG ô«°ûJ á«µjôeCG á°SGQO
اضي بـشكل مـشجّع حـيث شهـدت منـاطق البالد أنـهى االقتـصاد األمـريكي الـعـام ا
تسـوق وزادت عمليات التوظيف في صانع وارتفع إنفاق ا كافة حتسناً وزاد إنـتاج ا
ؤشرات إلى أنه سيكون هناك وضع اقتصادي أقوى عام ٢٠١١. الشركات. وتشير هذه ا
ركزي هذه هي الصورة التي قدمتها دراسة أجراها «مجلس االحتياط االحتادي» (البنك ا
اضي. األمريكـي) حول األوضاع االقـتصـادية عـلى الصـعيـد الوطـني صدرت األربـعاء ا
وأعرب بن بـرنانكي رئيس «مجـلس االحتياط االحتادي» عن تفـاؤله بأن قوة االقتصاد
اضي من أن ذلك سـوف يسـتغرق األمريكي سـتتـزايد هـذا العـام لكنه حـذّر األسبـوع ا
فـترة تـصل إلى خـمس سـنوات بـالـنسـبـة إلى الـبطـالـة التي تـبـلغ نـسبـتـها اآلن ٩٫٤%
ـستـوى الطـبيـعي الـتاريـخي بنـسبـة نـحو ٦%. ومع ذلك تـلوح في األفق لتـنخـفض إلى ا
اليـ من حـاالت حبس الـرهن تـضـعف أسواق سـاكن وا مـخـاطر فـانـخفـاض أسـعـار ا
اإلسكان في أنحاء البـالد كلّها بحسب الدراسة. وقال برنـانكي إن ارتفاع أسعار البنزين

كن أن يؤثر بالسلب في االقتصاد.

πÑ≤ŸG ó≤©dG »a IóëàŸG äÉj’ƒ∏d …QÉŒ ∂jô°T ôÑcCG íÑ°üà°S Ú°üdG :وزير اخلزانة األمريكي:وزير اخلزانة األمريكي
قال وزيـر اخلزانـة األمريكـي تيمـوثي جيـتنـر إن توسيع الـتجـارة مع الصـ يعني أن
تـحـدة في العـقد الـقوة اآلسـيويـة سـتصـبح علـى األرجح أكبـر شريك جتـاري لـلواليـات ا
ـقبل. وقـال جيـتـنر إن الـعالقـات مع الصـ تـعد «بـفـوائد اقـتصـاديـة هائـلـة» للـواليات ا
تحدة. وجاءت تصريحات جيتنر للصحفي في البيت األبيض أول من أمس قبل زيارة ا
ـتحدة. وكانت قـبل للواليات ا رسـمية يقـوم بها الرئـيس الصيني هـو جينتـاو األسبوع ا
إدارة الرئـيس باراك أوبـاما قـد ضغـطت على الـص لـرفع قيـمة عـملـتهـا اليـوان وهو ما
اضي. وقـال جـيتـنر إن الـتـضخم في الـص ظـلت الصـ تـقوم به تـدريجـيـاً منـذ يونـيـو ا
. وينظر األمريكيون إلى ساعد على حتس تنافسية الشركات األمـريكية في الص أيضاً
الص بصفتها تهديداً اقتصادياً لبالدهم. وقـد جاءت تعليقات جيتنر لتخفيف بعض هذه

قبل. اخملاوف قبل اجتماع األسبوع ا

2015 ΩÉY ∫ƒ∏ëH …/Ü ¿ƒ«∏e (4^4) ≈dEG π°ü«°S »bGô©dG §ØædG êÉàfEG :«ميريل»:«ميريل»
ذكر تقرير لبنك «أوف أمريكا ميريل لينش» أول من أمس أن إنتاج النفط العراقي
قد يـرتفع إلى ٤٫٤ مـليـون برمـيل يومـياً بـحلـول عام ٢٠١٥. وقـال فريق أبـحاث الـسلع
األولـية في البـنك في مذكرة بحـثية إن تـعديل توقعـات العام الـسابق بإنتـاج ٣٫٨ مليون
برميل يومياً جـاء نتيجة «رفع تقـديرات االحتياط من جانب احلـكومة». ورفعت احلكومة
اضي إلى ١٤٣ قـدار الربع في أكـتوبـر ا ـؤكّدة من الـنفـط  الـعراقـية حـجم احـتيـاطاتـها ا
ـركـز الـثــالث في قـائـمـة شــركـة «بي.بي» ألكـبـر مـلـيـار بـرمــيل مـا يـضع الـعــراق في ا
و الطـلب من االقتصادات الناشئة االحتـياطات في العالم. وأضاف البـنك أن تضافر قوة 
مع تراجع إنتاج الـدول غير األعضاء في «أوبك» سيعـوّض جزئياً على األقل زيادة قدرها
١٫٩ مـليون بـرميل يـومياً في اإلنـتاج العـراقي في الفتـرة حتى عام ٢٠١٥. وأكـد البنك

قبلة». توقع أن ترتفع أسعار النفط اخلام في السنوات ا أنه «من ا

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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اخلميس ٢٧ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١٩)

»ŸÉY OÉ°üàbG »fÉãc É¡©bƒe ócDƒJ Ú°üdG

أعـــــــلـن «مـــــــكـــــــتب
اإلحـــصـــاءات الــــوطـــني»
الصيني مؤخراً أن الناجت
احملـلي اإلجـمـالي احلـقـيقي
ا للـص لـعام ٢٠١٠ قـد 
بـنــسـبـة ١٠٫٣% مــقـارنـة

ا بنسبة أعلى بـكثير من النسبة التي ـاضي حيث  بأرقام العام ا
كانت تـتـوقعـها احلـكومـة وهي ٨%. هذا الـنـمو بـأكثـر من نسـبة
ية ١٠% هـو األول منذ عام ٢٠٠٧. وفي مـقارنة مع األرقام الـعا
كان الـناجت احمللي اإلجـمالي االسمي لـعام ٢٠١٠ يقـدر بنحو ٣٩
تـريـلـيونـاً و٧٩٨٫٣ مـلـيـار يوان (مـا يـعـادل خـمـسة تـريـلـيـونات
و٨٨١٫٢ مليار دوالر). وبـناءً على ما ذكرته احلكـومة اليابانية
ـقـدر بـالـدوالر لألشـهـر فـإن الـنـاجت احملـلي اإلجـمـالـي لـلـيـابـان ا
الـتسعـة األولى كان يـتفوق بـدرجة بـسيطـة على نـظيره الـصيني
إال أن األشـهر الثالثـة التالـية (من أكتوبـر حتى ديسـمبر) أشارت
إلى أن الـص قـد فاقت الـيابـان بفـارق كبـير وهـذا يشـير إلى أن
كون الـصـ القـوة االقتـصاديـة الـثانـية في الـعـالم قد أصـبح أمراً
حـقـيـقـيـاً بـحـسب «وكـالـة أنـبـاء الـصـ اجلـديـدة» (شـيـنـخـوا)(شـيـنـخـوا).
وأضافت الـوكالـة الصـينـية أن إحـصاءات الـناجت احمللـي اإلجمالي
قبل وأن الناجت الياباني يتوقع إعالنها في منتصف شهر فبراير ا
احملـلي اإلجمـالي للصـ للربـع الرابع من عام ٢٠١٠ (من أكـتوبر
واً بـنسبة ٩٫٨% مقـارنة مع الفترة إلى ديسمبـر) كان قد أحرز 
نفسـها من العـام السابق مـدعوماً إلى درجة كـبيرة بـالتحسّن في
قارنة مع الـنمو البـطيء في كل من اليابان مسـتوى الصادرات. وبـا

وأمريكا وأوروبا فالتقدم الذي أحرزته الص يعدّ تقدمًا ملحوظاً.

á©°SGh á«côJ äGOÉ≤àfG
zIôeôe{ äGAGóàYG ¿CÉ°ûH áq«∏«FGô°SE’G zπcô«J{ áæ÷ ôjô≤àd

انتقـدت وسائل اإلعالم الـتركـية تقـرير «تـيركل» اإلسـرائيلي
الـذي يـبرّ «الـبـحـرية» اإلسـرائـيلـيـة من اخلـطأ فـي الهـجـوم على
ـاضي. مـضـيـفـة أنه  نـشـر الـسـفـيـنـة «مـرمـرة» في ٣١ مـايـو ا
ـسـاعدات إلى قـطاع مـلـخص لتـقـرير تـركي حول حـادث أسـطول ا
غـزة اتـهم إسـرائـيل بـانـتـهـاك الـقـانـون الـدولي. ويـقـول الـتـقـريـر
الـتـركي حسـبـما أوردت «وكـالـة أنبـاء األنـاضول»«وكـالـة أنبـاء األنـاضول» الـرسمـية إن
يز فرطـة وبشكل غـير  «اجلنود اإلسـرائيليـ استخـدموا القـوة ا

ـدنـيـ وغــيـر مـنـاسـب ضـد ا
الحــة في وانــتــهــكــوا حـريــة ا
أعـالي الـبـحـار». كـمـا يـوضح
الـتـقريـر أن إسـرائـيل انـتـهكت
ـنـصوص ـعـاييـر الـقـانـونيـة ا ا

ـو» الـذي يـحـمي الـسـفن اخملـصـصـة عـلـيـهـا في «دلــيل سـان ر
ألغراض إنسانية من التعرض لهجوم ويحظر أعمال احلصار التي
ـدنـيـ يفـوق غـرضـها الـعـسـكري. لـهـا تأثـيـر غـيـر منـاسب في ا
وأرسـلت «جلنة التـحقيق والبـحث الوطنيـة» التركيـة التي شكلت
ـتـحـدة في لـلـتـحـقــيق في احلـادث تـقـريـرهــا الـسـري إلى األ ا
ز» أن ز»«نيـويورك تا اضي. ومن جـهتها أكـدت صحيفة «نيـويورك تا سبتمـبر ا
نتائج «جلنة التحقيق» اإلسرائـيلية بشأن العدوان اإلسرائيلي على
عروفة بـاسم «أسطول احلرية» التي ساعدات اإلنسـانية ا قـافلة ا
أضـفت شـرعـيـة عـلى هـذا الـهـجـوم الـدمـوي قـد غـذّت الـشـكوك
عروفة تزايدة لدى مـحلّل ذهبوا إلى أن نتائج حتقيقات اللجنة ا ا
بـ «جلنة تـيركل» كانت مـعدّة سـلفاً ومـجرد مسـرحية هـزلية وأن

أعضاءها اختيروا من جانب حكومة بنيام نتنياهو.

الــرعـاة

Iô``≤fCG Ú`µH
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الثالثاء ١٨ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١٢)

kÉÑjôb π«eôÑ∏d Q’hO (100) ≈dEG π°üà°S §ØædG QÉ©°SCG :«رئيس «أوبك»:رئيس «أوبك
صدرة للـنفط «أوبك» أول من أمس أن يصل نظمـة البلـدان ا تـوقع الرئيس احلـالي 
. وقال مسـعود ميـر كاظمي الـذي يشغل سـعر النفـط اخلام إلى مئـة دوالر للبـرميل قريـباً
أيضـاً منصب وزيـر النـفط اإليراني «سبـق أن قلت إن سعـر مئـة دوالر غير واقـعي نظراً
نتجة». وتوقع الكثير من احمللل أن إلى احلالة الراهنة للسوق وشراء الطاقة مـن الدول ا
و ئة دوالر هذا العام بـرغم أن هناك آخرين توقعوا ضعف  تفوق أسعار النـفط مستوى ا
ـي في عام ٢٠١١ وهـو مـا يؤدي إلى سـحب الـطـلب على الـنـفط اخلام. االقـتصـاد الـعا
ومتحدثاً في طـهران قال كاظمي إنه ال يرى حاجـة إلى عقد اجتماع خاص لدول «أوبك»
ـنـاقشـة خـفض هذا الـسعـر. وأضـاف أنه خالل فتـرة رئـاسته سـيـركز عـلى حتـقيق ضـمان

الطلب وكذلك تأم وجود إمداداته.

»°VÉŸG øe íÑ°UCG »ŸÉ©dG äÓª©dG ΩÉ¶f :الرئيس الصيني:الرئيس الصيني
ي الذي يهيمن عليه الدوالر وصف الرئـيس الصيني هو جينـتاو نظام العمالت العـا
اضي» لكنه قال إن األمر سيستغرق وقتـاً طويالً جلعل العملة الصينية عملة بأنه «من ا
تحدة هذا األسـبوع إنه ينبغي «أن تظلّ سيولة ية. وقال هو الـذي سيزور الواليات ا عا
الدوالر عـند مـستـوى معـقول ومـستـقر». وأدلى الـرئيس الـصيـني بهـذه التـصريـحات في

مقابلة نادرة مع صحيفت أمريكيت هما «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست».

ΩRÓdG øe ´ô°SCÉH ΩRÓdG øe ôãcCG ™ØJôJ §ØædG QÉ©°SCG :«رئيس «توتال»:رئيس «توتال
اضي إن قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية العمالقة «توتال» يوم األحد ا
أسعار النفط ترتفع أكثر من الالزم وبإيقاع أسرع من الالزم. وأبلغ كريستوف دو مارجري
ي يتعافى «رويترز» قبيل مؤتمر للطاقة في العاصمة اإلماراتية أبوظبي «االقتصاد العا
. كـان من األفضل لو أن األسعار لم ترتفع أكثر من الالزم بأسرع من الالزم». السوق للتوّ
ـتوقع. في صـعـود بـفعـل تزايـد الـطـلب في األسـواق الـنـاشـئـة إنه (الـطـلب) أعلـى من ا
اضي وارتـفع سـعر خـام بـرنت مـتـجاوزاً ٩٩ دوالراً لـلـبـرميل في نـيـويـورك يوم اجلـمـعـة ا
لـتـصل مكـاسـبه إلى ٥٫٧٣% على مـدار األسـبوع. وفي غـضـون ذلك ارتفع الـنـفط اخلام
األمـريكي تسـليم فـبراير ١٤ سـنتاً لـيتـحدّد سعـر التسـوية عـند ٩١٫٥٤ دوالر للـبرميل.
تـوقع أن يـبلغ سـعر ـاضي أن من ا وأظـهر اسـتطـالع للـرأي أجرته «رويـتـرز» األسبـوع ا
اخلام األمريكي ١٠٠ دوالر للبرميل في الربع األول من العام لكن فرصة تسجيل مستوى
قياسـي جديد فـوق ١٤٧ دوالراً تبـدو أقل بكـثيـر. وقال دو مـارجري عـندمـا سُئل إن كان
ينبغي لـ «أوبك» رفع اإلنـتاج? إن هذا قد يساعد عـلى كبح األسعار. وقال «األمر صعب
ألنه ال يـوجد نقص في النـفط. األمر اليوم حتدّده الـسوق بدرجة أكـبر بكثيـر» مضيفاً أن
». وقال وزير سـتهلك «سعـراً للنفط أعلى من الالزم لن يكـون محلّ ترحيب من جانب ا
الـنفط اإليـراني إن أياً من دول «أوبك» لم تـطلب عقـد اجتمـاع طار لـبحث ارتفـاع سعر
اخلام. ووصف الوزيـر مسعـود مير كاظـمي سعر١٠٠ دوالر بـأنه سعر «حـقيقي» وقال إنه

. نتج ال يبعث على القلق بالنسبة إلى ا

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

ó©H áÄaóàdG âjR ºYO IOÉjR Qqô≤J ÉjQƒ°S
¢ùfƒJ çGóMCG

قـرّرت الـسـلـطـات الـسـورية زيـادة دعم
اضي في حتوّل زيت التـدفئة يوم األحد ا
في ســيـــاســتــهـــا بــعــد إطــاحـــة الــرئــيس
الــتــونـسـي زين الـعــابــدين بن عــلي من
السـلـطـة بـسـبب احتـجـاجـات عـلى ارتـفاع
األسعار والبطالة والقمع. وأعلنت احلكومة
الـسـوريــة الـتي يـسـيـطــر عـلـيـهـا «حـزب
الـبـعث» منـذ تـوليه الـسـلطـة عام ١٩٦٣
أنها قرّرت زيادة دعم التدفئة للعامل في
ــا يـعـادل ٣٣ الــدولـة بــنـســبـة ٧٢% أي 
. وكانت احلكومة تعمل حتى دوالراً شهريـاً
اآلن على خـفض الدعم مع رفع احلـظر على
ـشـروعـات اخلـاصـة في مـحـاولـة إلصالح ا
عـقـود من الـركـود االقـتـصـادي واسـتـعـادة
رؤوس األموال. وفي األردن اجملاور أعلنت
احلكومـة خطـة تبلغ تـكلفـتها ٢٢٥ مـليون
دوالر خلـفض أسعـار أنواع عـدة من الوقود
وسـلع أسـاسـية مـن بيـنـهـا الـسـكر واألرز.
الية الـسوري محمد احلس وقال وزير ا

إن الزيـادة في دعم زيت الـتدفـئـة ستـكلف
الــــدولـــة ٣٢٦ مـــلـــيــــون دوالر ســـنـــويـــاً
وسيستفيد منها نحو مليونان من العامل
ــتــقــاعـــدين من بــ عــدد في الــدولـــة وا
الـسـكـان الـبـالغ ٢٠ مـلـيـون نـسـمـة. وقال
احلـســ لـ «الــوكـالــة الـعــربـيــة الـســوريـة
لألنـبـاء»: «سـتـكـون لـهـذه الـسـيـولـة آثار
إيجابية في النـشاط االقتصادي». وكانت
احلـكـومـة خـفــضت تـعـويض الـتـدفـئـة قـبل
ثالث سـنــوات مـا أدى إلى احــتـجـاج من
ـزارعـ الذيـن ارتـفعـت نـفقـاتـهم بـسـبب ا
اســـتـــخـــدام الـــوقـــود أيــضـــاً فـي الــنـــقل
ـضـخـات الـزراعـيـة. وألغـت الـسـلـطات وا
الـسـوريـة الــدعم عـلى األسـمــدة الـزراعـيـة
ـاضي برغم مـعارضـة االحتاد الـعام الـعام ا
ـدعوم من احلـكومـة. وقال وزير للـفالح ا

الزراعة إن هذا اإلجراء قلص الفساد.
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األحد ٩ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٠٥)

أعلن «الـتـلـفزيـون الـوطني الـصـينيالـتـلـفزيـون الـوطني الـصـيني» مؤخـراً أن الص
سـتتـمكن من اسـتعـمال مـخزونـها من الـيورانـيوم طـوال ثالثة
آالف سنـة بـدالً من ٥٠ إلى ٧٠ سنـة كمـا كـان متـوقعـاً حتى
اآلن وذلك بـفضل جتـربة نـاجحـة قامت بهـا «الشـركة الـنووية
الوطـنية الـصيـنية». وقـد أجنز هـذا «االختراق الـتكـنولوجي»
صنع رقم ٤٠٤ الـتابع للـشركة ـاضي في ا في ٢١ ديسـمبر ا
الصينـية في منـطقة صحـراوية نائـية في والية جانـسو (شمال
غـرب) حيث توصل مـهندسـون صينـيون إلى إعادة اسـتعمال

وقود مشعّ في مفاعل جتريبي.
وتـقـنيـة مـعاجلـة الـوقـود النـووي اجلـديـدة من شأنـهـا زيادة
مــصـادر الـبالد من الــطـاقـة من أجل احلـفــاظ عـلى ازدهـارهـا
االقـتصـادي بحـسب خـبراء وأكـد تقـريـر بثّه تـلفـزيون «سيسي
سي تي فيسي تي في» الصـيني الرسـمي أن هذا االختـراق سوف يوسّع
ـكن تـولـيـدها من ـا يـعـادل مـرات عدة كـمـيـة الـطـاقة الـتي 
ـواد احملــطــات الـنــوويــة الـصــيــنـيــة الــسـمــاح بــاسـتــرداد ا
االنـشـطـارية واخلـصـبـة إلنـتـاج وقـود جـديـد. وقـال مـديـر عام
«مجموعة الص لصناعة الطاقة النووية» سون تش «نحن
من بـ دول قـليـلة في الـعالم جنـحت في إعادة تـدوير الـوقود
ستنفـد». يذكر أن دوالً أوروبية عديدة مثل روسيا النووي ا
والـيـابـان تـعـيـد بـالـفـعل مـعـاجلـة الـوقـود الـنـووي السـترداد
سـتـخدمـ وتـقـليل نـسـبة الـيورانـيـوم والـبلـوتـونيـوم غـيـر ا

النفايات وإحكام إغالق الدورة النووية ألسباب السالمة.
وبوجه عام تـعدّ عمـلية مـعاجلة الـوقود النـووي لكل دولة
كن كـن االطّالع عليـها. و أحد أسرارهـا الصـناعيـة التي ال 
بعد ذلك إعادة استخدام الـبلوتونيوم والـيورانيوم اللذين يتم
فـاعالت استخدام كن لـبعض ا استردادهـما كوقـود. كذلك 
ـكـونـات األخـرى الـتي تـتم إعـادة مـعـاجلـتـهـا مـا من شـأنه ا

مـــضــاعـــفــة كـــمــيــة
الطاقة التي تنتج من
وقـــود الــيـــورانـــيــوم
األصــلي بــنــحــو ٦٠
مـرة. غـير أن عـمـلـية
ـــعــاجلــة هي إعــادة ا

كن اسـتخدامه ستـخلص  أمـر مثيـر للجـدل ألن البلـوتونيـوم ا
إلنـتـاج أسـلـحـة نـوويـة. كـمـا أنـهـا تـتـكـلّف أكـثـر بـكثـيـر من

استخدام الوقود مرة واحدة ثم تخزينه كنفايات. 
ولـدى الـصـ الـتي تــمـتـلك أسـلـحــة نـوويـة مـنـذ عـقـود
إمـدادات معـروفة من الـوقود الـنووي تـكفي لـفتـرة تتـراوح ب
ـكن أن ينتج عـنها ٥٠ إلى ٧٠ عاماً لـكن العمـليـة اجلديدة 
كن أن يجعل هذه الفترة تمتد لنحو ثالثة آالف وقود إضافي 
عـام بحـسب الـتقـريـر. وعكف الـعـلمـاء الـصيـنـيون عـلى هذه
التـكنولـوجيـا منذ أكـثر من ٢٠ عـاماً بحـسب تلـفزيون «سي
سي تـي في». وأوضح خـبـيـر غــربي يـعـمل في بــكـ لـوكـالـة
ــفـاعل «فــرانس بـرسفــرانس بـرس» أنه «في مـرحــلـة أولـى  تـشــغـيل ا

بـاسـتـعمـال مـواد غـيـر مـشـعـة أو ضعـيـفـة اإلشـعـاع وهـنا 
االنتقال إلى مرحلة اختبارات مع مواد انشطارية وإشعاعية».
وبـاتت الـصـ تنـتـمي إلـى «أقـليـة مـن الدول تـتـحـكم في
ـدير الـدائـرة الكـاملـة للـوقود الـنـووي» كمـا قال سـون ك ا

العام للشركة الصينية بافتخار.
وتـملك الـصـ حـاليـاً ١٣ مـفـاعالً نوويـاً في طـور الـعمل
ووافقت عـلى إجنـاز ٣٤ مفـاعالً أخرى يـجـرى بنـاء ٢٦ منـها
أي أكـثر مـن ٤٠% من احملطـات الـنوويـة الـتي يـجرى بـنـاؤها
في العـالم كما أفـادت بذلك صحـيفة «الشعبالشعب» مـؤخراً على

موقعها على «اإلنترنت».

 ábÉ£dG ∫Éée »a É¡dÓ≤à°SG ƒëf á∏Môe RÉàŒ Ú°üdG :تقرير: تقرير

ستـخدم في مفاعل جتـريبي اجتازت الـص مرحلـة تقنيـة مهمة ستـخدم في مفاعل جتـريبي اجتازت الـص مرحلـة تقنيـة مهمةمهـا في إعادة استعـمال الوقود الـنووي ا بتـحكبتـحكّمهـا في إعادة استعـمال الوقود الـنووي ا
حققتها قبلها دول أخرى لضمان استقاللها في مجال الطاقة على األمد الطويل كما يرى خبراء.حققتها قبلها دول أخرى لضمان استقاللها في مجال الطاقة على األمد الطويل كما يرى خبراء.
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اإلثن ١٠ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٠٦)

اسـتـبـعد مـايـكل مـوران مـحـرر الشـؤون االقـتـصـادية في
بـوست» (٧ يـنـايـر اجلـاري) انـهـيـار مـنـطـقـة مـجـلة «جلـوبل بـوستجلـوبل 
اليـورو هذا الـعـام ولكن احملـللـ في شركـة «روبيـني جاوبل
نـطقة تـماماً خالل الـفترة إيكـونومومـيكس» توقـعوا انهـيار ا
من عــام ٣٠١٣ إلى عــام ٢٠٢٠ بـــنــســبــة ٤٥%. وأضــاف
فـاجئ من جانب احلـكومـات في اليـونان مـوران أن الصـمـود ا
وآيرلـنـدا والبـرتغـال وإسبـانيـا وإيـطالـيا في أثـناء صـيف عام
٢٠١٠ ليس حـقيـقيـاً ألن بـقاءهـا مرهـون بسـياسـات االحتاد
وقوتة األوروبي التي اكتفت بترحـيل قنبلة الديون الـسيادية ا

من دون نزع فتيلها. 
ـصيـر منـطقـة اليـورو عام ٢٠١١ يـتوقع وعن تـصوراتـهم 
احملللـون أن تنعكس األزمة عـلى احلياة السيـاسية في اليونان
وآيرلـنـدا حـيث سـتجـد احلـكـومـة نفـسـهـا في مـوقف صعب.

األمر نفسه ينسحب على احلكومة في إسبانيا والبرتغال.
وذكرت اجمللـة في مقال آخر أن بعضهم يتشبث باألمل في
اخلروج من األزمة استناداً إلى مجـموعة من العوامل: فالص
سـبق أن تـعـهـدت بـضخّ اسـتـثـمـارات ضـخـمـة لـشـراء سـندات
االحتاد األوروبي لتـمويل خطة إنقاذ آيرلندا بتكلفة ٨٥ مليار
يـورو. فاألمـر لم يـسـتـغـرق من االحتـاد األوروبي سـوى نصف
سـاعـة فـقط لبـيع سـنـدات بقـيـمـة خمـسـة مـليـارات يـورو كان
للمسـتثمرين اآلسيويـ نصيب األسد فيـها. وآيرلندا ساعدت
بـنـفسـهـا عقب األنـبـاء الـتي أكدت أن زيـادة الـصادرات أدت
إلى زيـادة اإليرادات اخلـاصـة بـضريـبـة الـشركـات بـنـحو ٧٠٠
ملـيون يـورو أي أعلى من تـوقعـات احلكـومة بـنسـبة ٢١%.
ـانـيـة في كــمـا تـشـيـر الـتـوقـعـات إلى اســتـمـرار الـقـاطـرة األ
و  قياسياً مسيرتـها إذ إن اقتصادها القومي سيحقّق معدل 
ـو مـنـذ بـنـسـبـة ٣٫٦% في عـام ٢٠١٠ وهـو أعـلى مـعـدل 

 . انيت توحيد األ
إحـصـاءات االحتاد
األوروبـي الـــــــــــــتـي
صــدرت يــوم اجلـمــعـة
ــاضي أشـارت إلى ا

ـو بـنـسـبة ٠٫٣% (أقل من أن منـطـقـة الـيورو حـقـقت مـعدل 
تـوقع) خالل الربع الـثالث من عـام ٢٠١٠ أي نصـف معدل ا
ـو االقـتصـاد األمـريكي وأن قـيمـة الـعمـلـة األوروبيـة وصلت
إلى أدنـى مستـوياتـها مـقابل الدوالر مـنذ أربـعة أشـهر. ولكن
أكبر مصـدر للقلق حالـياً هو البرتـغال التي اضطرت حـكومتها
عدل فائدة اضي إلى بيع سنـداتها للمـستثمـرين  يوم اجلمعـة ا
ـدة عـشر سـنـوات وسط مخـاوف من عـجز قـياسي ٧٫٣٥% 
راقب يرون أن تلك احلكومـة عن الوفاء بديونها. لكن بعض ا
الية اخملاوف مبالغ فيها. فقد ساد شعور باالرتياح األوساط ا
عروف أن في أثـينا ومدريـد عقب تطمـينات بكـ حيث من ا
احتياط الص من النقد األجنبي يصل إلى تريليوني يورو ما
يعـني أن لديهـا القوة االقتـصادية الـكافية النـتشال أوروبا من
محنـتها. وتدرك أوروبا أن الص حريصة على جتنّب الغموض
االقتصادي احمليط بـأكبر أسواق صادراتهـا وأنها تسعى إلى
تنويع استثماراتها من السـندات احلكومية بعيداً عن السندات
األمريـكيـة التي تـملـكهـا التي تـبلـغ قيـمتـها ٩٠٧ مـليارات

دوالر. 
سـاعدة الصيـنية من دون مقـابل? بالطبع ولـكن هل تأتي ا
ال. فبك قد تسعى إلى حتقـيق مكاسب سياسية أيضاً حيث
تـريــد من االحتـاد األوروبي مــنـحــهـا وضع اقــتـصــاد الـسـوق
فـروض على تـصـدير الـسالح إليـها وإنـهاء احلـظـر األوروبي ا

الذي يعود إلى عام ١٩٨٩ عقب أحداث ميدان السماء.

áeRC’G øe êhôî∏d Ú°üdG ≈dEG ™q∏£àJ hQƒ«dG á≤£æe :برغم الفاتورة السياسيبرغم الفاتورة السياسيّة:ة

وحّـدة وإمكانية حلاق البرتـغال وإسبانيا وإيطالـيا باليونان وآيرلنداـدة وإمكانية حلاق البرتـغال وإسبانيا وإيطالـيا باليونان وآيرلندا وحمع احتدام أزمة العمـلة النقدية األوروبية ا مع احتدام أزمة العمـلة النقدية األوروبية ا
تتـطلتتـطلّع الـعيـون كلع الـعيـون كلّـها حالـياـها حالـياً إلى الـص النـتشـالهـا من األزمة. فـبكـ تريد تـنويع مـصادر اسـتثـماراتـها بـعيدا إلى الـص النـتشـالهـا من األزمة. فـبكـ تريد تـنويع مـصادر اسـتثـماراتـها بـعيداً عن عن
الغمـوض االقتصـادي احمليط باسـتثمـاراتها الـضخمـة في السنـدات احلكومـية األمريـكية كـما تبـحث عن مكاسبالغمـوض االقتصـادي احمليط باسـتثمـاراتها الـضخمـة في السنـدات احلكومـية األمريـكية كـما تبـحث عن مكاسب

فروض على صادرات السالح إليها.  فروض على صادرات السالح إليها. سياسية تتمثل في رفع احلظر األوروبي ا سياسية تتمثل في رفع احلظر األوروبي ا
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الثالثاء ١٨ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١٢)

ستثمرين على الرغم من ترحيب منطقة اليورو باستعداد ا
الـصـيـنـيـ لـشـراء الـسـنـدات احلـكـومـيـة وهي اخلـطـوة الـتي
ـتعثّرة نـزلة طوق جناة القـتصادات الدول ا ـراقبون  اعتـبرها ا
ا إيطالـيا الحقاً فإن هذا التفاؤل مثل البرتـغال وإسبانيا ور
نـع االحتاد األوروبي من الـتـساؤل حـول الـدوافع احلـقيـقـية لم 
كن وراء تلك اخلطـوة. فبعضهم يرى أن طوق النجاة الصيني 
أن يــكـون سالحـاً ذا حـدّيـن: رفع سـعـر صـرف الــيـورو مـقـابل
الـيوان مـن ناحـية ومـنح الصـادرات الصـينـية مـوقعـاً متـميّزاً

مقابل الصادرات األوروبية من ناحية أخرى.
وذكرت صحيفة «تلجراف»«تلجراف» أن الرئيس األوروبي هيرمان
فـان رومبي لم يخفِ قـلقه جتـاه العرض الـصيني بـشراء ديون
ا تـعثّرة داخل منطقة اليـورو ملمّحاً إلى أن الص ر الدول ا
كـانت لديـهـا دوافع «سيـاسيـة» وراء مـساعـدة أوروبا وأنـها
ا تـسعى إلى الـسيـطرة عـلى العـملـة األوروبية. وأوضح أنه ر
ـستثمرون الـصينيون علـى شراء اليورو تصبح «عـندما يُقدم ا
العمـلة األوروبية أقـوى والعملة الـصينيـة أضعف إلى حدّ ما
األمـر الـذي يـؤدّي إلى زيـادة الـقـدرة الـتـنـافـسـيـة لـلـصادرات
الـصينية». وأضـاف أن الصينـي «يضخّون اسـتثماراتهم في
بـعض الـدول الـضـعـيـفـة أيـضـاً مـا يـعـكس ثـقـتـهم الـشـديدة
بوصول تـلك الدول إلى حافّـة اإلفالس». وبرغم إدراك رومبي
ـوضـوع فـإنه رحّب بـاسـتـعـداد بـكـ لـشـراء حـســاسـيـة هـذا ا
السـندات السـياديـة لدول منـطقـة اليورو واصـفاً هـذا العرض
بأنه مؤشّر مهم إلى رغبة الص في دعم االقتصاد األوروبي.
ومن اجلديـر بالـذكر أن الـص فـرضت نفـسهـا كقـوة مؤدية
إلى الـتغيير في أزمـة ديون منطـقة اليورو خالل األيام الـقليلة
اضية بـعد أن عرضت استخـدام جزء من احتياطاتـها البالغة ا
ي. وبـرغم ٢٫٨٧ مـلــيـار يــورو في تـأمــ االسـتـقــرار الـعــا

الـتـرحـيب األوروبي بـهـذه اخلـطـوة فـإن احملـلـلـ االقـتـصـادي
يتسـاءلون عمـا إذا كان النظـام الشيـوعي الصيـني يسعى إلى

انتزاع تنازالت استراتيجية مقابل تلك اخلطوة.
وتـرى الصـحـيـفـة أن دور الـص يـبـدو غـامـضـاً حتى اآلن
خاصة بـعد أن تعهّد نائب رئيس وزرائها لي كيكياجن بشراء
ديون إسبانيا البالغة ٦ مليارات يورو في أثناء زيارته األخيرة
سـتريت ـاضي. وذكـرت صـحـيـفة «وول سـتريت«وول  ـدريـد في األسـبـوع ا
ـشـتـري الـسري في عـمـلـيـة شراء جـورنال»جـورنال» أن الـصـ كانت ا
اضي وهو ١٫١ مليار يورو من ديون الـبرتغال في األسبوع ا

الية فرناندو تكسيرا. ما لم يستبعده وزير ا
لكن الص لم تكن الـالعبة الوحيـدة في مزاد شراء الديون
ـال أن ـتــعــامـلــون داخل أســواق ا األوروبــيـة حــيث يــؤكــد ا
ـركزي األوروبـي» كانت له حتـرّكات قـوية من وراء ـصرف ا «ا
السـتار حيث أوعـز إلى نحو عـشرين مستـثمراً بـشراء الديون

البرتغالية.
Ú°üdG ±GógCG

ويعتقد تشارلز جرانت رئيس «مركز اإلصالح األوروبي»
أن هـدف الص األول هـو إنهـاء احلظر األوروبي عـلى وارداتها
من السالح الذي  فرضه عـقب مذبحة «ميـدان السماء» عام
١٩٨٩ الذي تعتبره بك أمراً مهيناً بالنسبة إلى قوة عظمى
ـية اختـلف احلال فيهـا عما كـان عليه في الـثمانـينيات من عا
ـانـيا تـشـعر ـاضي. وأضاف أن بـريـطـانيـا وفـرنسـا وأ القـرن ا
سـتمـرة لرفع هـذا احلظر بـالقـلق إزاء رغبة بـك وضـغوطـها ا

تحدة. مفضّلة التقارب مع الواليات ا
أما هـدف الصـ الثـاني فهـو انتـزاع ورقة اقـتصـاد السوق
من يــد الالعـبــ األوروبــيـ حــتى ال يــتـمــكّـنــوا من اتــخـاذ

إجراءات مضادة لإلغراق بحق الواردات الصينية.

hQƒ«dG á≤£æe ¿ƒjO AGô°ûd Ú°üdG ™aGhO ∫ƒM á«HhQhCG ∑ƒµ°T :أهداف سياسية واقتصادية: أهداف سياسية واقتصادية

ـتعـثّرة لـدول منـطقـة اليـورو فإن هذا الـترحـيب لم يخلرة لـدول منـطقـة اليـورو فإن هذا الـترحـيب لم يخلُ من من ـتعـثبرغم الـترحـيب باسـتعـداد بكـ لشراء ديـون الدول ا برغم الـترحـيب باسـتعـداد بكـ لشراء ديـون الدول ا
تسـاؤالت حول الدوافع احلـقيقـية وراء تلك اخلـطوة. احمللتسـاؤالت حول الدوافع احلـقيقـية وراء تلك اخلـطوة. احمللّلـون يقولـون إن بك تـسعى إلى انتـزاع مكاسب سـياسيةلـون يقولـون إن بك تـسعى إلى انتـزاع مكاسب سـياسية
ـفروض على صـادرات السالح إليـها واقتـصادية من حـيث انتزاع ورقـة اقتصـاد السوق ـفروض على صـادرات السالح إليـها واقتـصادية من حـيث انتزاع ورقـة اقتصـاد السوقمـثل رفع احلظر األوروبي ا مـثل رفع احلظر األوروبي ا

من الالعب األوروبي وتفويت الفرصة عليهم لفرض رسوم إغراق على الواردات الصينية.من الالعب األوروبي وتفويت الفرصة عليهم لفرض رسوم إغراق على الواردات الصينية.
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األحد ٩ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٠٥)

ÚµH
 äÉbÓ©dG õjõ©J ™bƒàJ á«æ«°üdG zá«LQÉî`dG{
Iójóé`dG áÑ≤ë`dG ∫ÓN IóëàŸG äÉj’ƒdG ™e

قال وزيـر اخلـارجـية
الــصــيــني يــاجن جــيه
تــــــشي أول مـن أمس
اجلــــمــــعــــة إن زيـــارة
الـرئـيس الـصـيـني هـو
جــ تـــاو الــرســمــيــة

تحـدة ستعزز مواصلة تنمـية العالقات الصينية- رتـقبة للواليات ا ا
األمريكية خالل احلقبة اجلـديدة. جاء ذلك على لسان ياجن جيه تشي
لدى إلـقائه خـطابًا في أثـناء مـأدبة غـداء أقامهـا على شـرفه مجلس
أنباء العالقات اخلارجية في نـيويورك. وقال ياجن بحسب «وكالة أنباءوكالة 
رتـقبـة من ِقبل الـرئيس هـو ج الصالصـ اجلديدة اجلديدة» إن زيـارة الدولـة ا
تحدة التي تتزامن مع الذكرى الـ (٤٠)  الستئناف تاو للواليـات ا
ـتحـدة وتأتي كذلك في مـستهّل االتصـاالت ب الصـ والواليات ا
الـعقـد الثـاني من القـرن احلـادي والعـشرين سـتعـزز مواصـلة تـنمـية
عالقـات ثنـائـيـة إيجـابـيـة وتعـاونـية وشـامـلـة خالل احلـقبـة اجلـديدة.
وأوضح ياجن وفـقًا لـلـوكالـة أنه بـتضـافـر جهـود اجلانـبـ ستـعزز
الـزيـارة على نـحـو فعـال الـتعـاون الـعـملي بـ الـبلـدين وسـتدعم
تـبـادلـ بـ الشـعـبـ وسـيـكون لـهـا تـأثـير التـفـاهم والـصـداقـة ا
ي إيجـابي كبـير في حمـاية الـسالم واالستـقرار عـلى الصـعيـد العا
شاركون شتركـة. ومن جهتهم قـال األمريكيـون ا وستدفع الـتنميـة ا
ـأدبـة حـسـبـمـا أوردت الـوكالـة الـصـيـنـيـة إن الـعـالقـات ب فـي ا
ـتحـدة والصـ تتـمـتع بأهـميـة حيـوية لـلجـانبـ وللـعالم الـواليات ا
قاطـبـة. وأعـربـوا عن أملـهم أن يـتـواصل تـوسع الـعالقـات الثـنـائـية
رتقبة باحلدث اإليجابية والتعاونية والشامـلة. واصف تلك الزيارة ا

هم للغاية.  ا

¬HƒæLh ¿GOƒ°ùdG ∫Éª°ûd AÉcô°T qπ¶æ°S : :الص الص

صـرّح دبـلــومـاسي صـيـني بـارز مــؤخـراً بـأن بالده سـتـواصل
الـــتــعـــاون مع شـــمــال
الــــســــودان وجــــنــــوبه
ــنـــفــعــة لــتـــحــقـــيق ا
ـتـبـادلة بـغضّ الـنـظر ا
عن نــتـائـج اسـتــفــتـاء
جنوب الـسودان. ويعدّ

ـقرر إجـراؤه اليوم األحـد جزءاً رئـيسـياً مـن اتفـاقية االسـتفـتاء ا
ـوقـعـة ب الـشـمـال واجلـنـوب في عام ٢٠٠٥. الـسالم الـشامـلـة ا
وتولـي الص أهمـية كبيـرة لهذه الـلحظة الـتاريخـية في السودان.
وأعـرب الـدبلـومـاسي الصـيـني عن أمـله أن يكـون االسـتفـتـاء حراً
. وأضاف الـسفير الـصينـي لدى السودان ونزيهـاً وشفافـاً وسلمـياً
ــا أوردته صـحــيـفـة «الــشـعبالــشـعب» الـيــومـيـة لي تــشـنج ون وفــقـاً 
الـصيـنـيـة أن «اهتـمـام الصـ بـاالسـتفـتـاء يتـمـاشى مع مـصالح
اجملـتـمع الدولي ونـأمل جدّيـاً إحالل سالم دائم في الـسودان ألنه
لن يسـتفيد أحـد من الفوضى هـناك وال بدّ أن يكـون هناك توافق
حول احلـفاظ على الـسالم واالستقـرار في أكبـر دولة إفريـقية وأن
يـكون هدفـاً مشـتركاً لـلجـانب في الـسودان وللـمجـتمع الدولي».
وأوضحت الـصـحيـفة الـصيـنيـة أن الـصداقـة ب الـص والـسودان
تـتطـوّر مـنـذ إقامـة الـعالقـات الـدبلـومـاسـية بـ الـبـلـدين في عام
١٩٥٩. حـيث تعد الص أكـبر شريك جتاري للـسودان الذي يعدّ
ثـالث أكـبر شـريك جتاري لـلـص في إفـريقـيـا. ويشـترك أكـثر من
عـشرة آالف صيـني يعمـلون في أكثـر من مئة شـركة في تشـييد
الـبنية التـحتية والـتعاون الفني واالسـتثمار في أجزاء مـختلفة من
الـسودان. الفتـة النظـر إلى أن التعاون بـ الص والـسودان يعود
ـاضـي عـنـدمـا بـدأ الــصـيـنـيـون إلى الـســبـعـيـنــيـات من الـقـرن ا

مشروعات في قطاع الزراعة وبناء اجلسور والطرق.

الــرعـاة
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األربعاء ١٩ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١٣)

ø£æ°TGh ™e äÉbÓ©dG ôjƒ£àd á«æ«°U äÉMôà≤e

ـواصلة دفع اقترح الـرئيس الـصيني هـو جيـنتاو أربع نـقاط 
. وقال هـو الذي غادر أمس الـعالقات الصـينيـة-األمريـكية قُـدماً
تـحدة في مقـابلة مع بالده متوجّـهاً في زيـارة رسميـة للواليـات ا
صـحـفــيـ من صـحــيـفـتي «وول ســتـريت جــورنـال»«وول ســتـريت جــورنـال» و«واشــنـطن«واشــنـطن
بوست»بوست»: «كالنا سـيكـسب من عالقات صـينـية-أمريـكيـة سلـيمة
ـواجهـة». وذكـر هـو: «علـيـنـا العـمل وفـقاً وكالنـا سـيـخسـر من ا
ـصـالح الـشـامـلـة والسالم لـلـمـصـالح األسـاسـية لـشـعـبـيـنا ودعم ا
والـتنمـية في الـعالم. وعـليـنا أن نـصبح عـلى قدر مـا يواجـهنا من
حتـديــات والــقــضــاء عـلـى اخلالفــات والـعــمل مـن أجل حتــقـيق
ستمر لعالقاتنا». وفي ما يلي شتركـة وتعزيز النمو ا األهداف ا
الـنقاط األربع التي أكّدهـا الرئيس الصينـي مجدداً لدفع العالقات
الصـيـنـيـة-األمريـكـيـة قُـدماً: أوالأوالً: «يتـعـيّن عـليـنـا زيـادة احلوار
ثانياثانياً: «يتعيّن ـتبادلة».  واالتـصال وتعـزيز الثقـة االستراتـيجية ا
علينـا التخـلّي عن عقلـية احلرب الـباردة والنـظر إلى تنـمية اآلخر
بـطريقـة موضوعـية وحكـيمـة واحترام طـريق التنـمية الـذي اختاره
شـتـركة من خالل الـتـعاون اآلخر والـسـعي إلى حتقـيق الـتـنمـيـة ا
مـتـكـافئ الـكسب». ثـالـثاثـالـثاً: عـلـيـنـا احتـرام سـيـادة اآلخـر وسالمة
أراضيه ومـصالح الـتنمـية اخلـاصة به ومعـاجلة اخملـاوف الرئيـسية
رابعارابعاً: يتـع علـينـا بذل جهـود مسـتمرة لآلخـر بصـورة صحـيحة. 
ـتحدة ـتقـاربة حتى تـصبح الصـ والواليات ا لتـوسيع مصـاحلنا ا
شـريـكتـ للـتـعاون في مـجاالت أعـرض. وذكـر هو أنه مـنذ بـداية
ـلـمـوسـة التي يـبـذلـها الـقـرن احلـادي والـعشـرين وبـفـضل اجلـهود ا
اجلانبـان تتمتع العالقـات الصينيـة-األمريكية كـكل بنمو مطّرد.
وقـال هـو إنه «مـنـذ أن تـولى الـرئـيس األمـريـكي بـاراك أوبـامـا
مهـام منصـبه نحافظ على اتـصال وثيق من خالل تـبادل الزيارات

ات هاتفية وتبادل الرسائل». وعقد االجتماعات وإجراء مكا

الــرعـاة

ÚµH
ÉµjôeCG »a OqóªàJ á«æ«°üdG áaÉ≤ãdG :«ز ز»:«جلوبال تا «جلوبال تا

قـال خـبيـر أمـريكي في
شـــؤون الـــصـــ إن صــورة
الــــصــــ حتــــّســـــنت خالل
الـســنــوات األخـيــرة فـيــمـا
يــتــصــاعــد تــأثــيــرهــا في

تحـدة وهو ما يراه العديد من األمريكي إيجابيًا. وقال الواليات ا
» في تحدة-الص كاليتون دوبي مساعد مدير «مـعهد الواليات ا
«جامـعة كالـيفورنـيا اجلنـوبية» لإلعالم الـصيني في مـقابلـة خاصة
ـتحـدة إن الصـ بذلت ـناسـبـة زيارة الـرئيس الـصيـني للـواليات ا
جهودًا خالل الـسنوات األخيـرة من أجل حتس صـورتها في اخلارج
وكانت هذه اجلهـود ناجحة وأضاف أن استطالع رأي أمريكيًا أظهر
أن األمريكـي الذين يـنظرون بـإيجابـية إلى الصـ تزايدت نسـبتهم
من ٣٨% عـام ٢٠٠٩ إلى ٤١% فـي ربـيع عــام ٢٠١٠. وقـال إنه
من الواضح أن األمـريكي يـقّدرون الثـقافة الـصينـية من نواٍح عدة
ـدن األمريكيـة كبيرة ـطاعم الصـينية تـنتشـر في كل مكان في ا فا
أم صـغـيـرة. وقال إنه ذهـب مرة لـلـتـدريس في بلـدة صـغـيرة من ١٠
آالف شخص في كـنتـاكي ووجـد هنـاك ثالثة مـطـاعم صيـنيـة. وقال
هذا مـهم ألن األمـريـكـي الـعـاديـ يدفـعـون أمـواًال من أجل تـناول
أطعمـة صيـنية واسـتهالك مـنتجـات صينـية وهـذا يرمز إلى الـقبول
األمـريـكي لـلـثـقـافـة الـصـيـنـيـة. وقـال دوبي إن األطـعـمـة الـصـيـنـية
ـتـحـدة كـما أن أصـبـحت حتـظى بـشـعـبـية مـتـزايـدة في الـواليـات ا
الكـتب التي تـتعـّلق بالـطهي الـصيـني تبـاع في كل مكـتبـة تقـريباً.
وأضاف أنه مـن دون شك هنـاك حب استـطالع بـشأن الـص في كل
ـثال أرسـلت غـرف الـتجـارة في الـعـديد من مكـان. فـعلى سـبـيل ا
. وفي ما يتعلق بالـعنصر الصيني ـدن األمريكية وفودًا إلى الصـ ا
ز» الصينية إنه تا ز»«جلوبال  في أفالم هولـيوود قال دوبي لصحيفة «جلوبال تا
لم يـكن هنـاك عـلى اإلطالق أي شيء صيـني في األفالم األمـريكـية
ـاضي. وفي الثمـانينـيات بدأ مـخرجو قبل الـثمانـينيـات من القرن ا

. األفالم األجانب تصوير أفالم في الص
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الثالثاء ١٨ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١٢)

¿CG ¿hôj Ú«æ«°üdG øe (%90) :استطالع للرأي:استطالع للرأي
áª¡e á«µjôeC’G-á«æ«°üdG äÉbÓ©dG

يـــــرى ٩٠% تــــقـــــريــــبـــــاً من
الصيـني أن الـعالقات الصـينية-
األمـريـكــيـة مـهـمـة حـسـبـمـا ذكـر
اسـتــطالع لـلــرأي أجـري مـؤخـراً
الــصـ أنــبــاء  بـــحــسب «وكــالــة أنــبــاء الــصـ«وكــالــة 
اجلديدة»اجلديدة». وكانت صحيفة «الص

الـشعبـية» اليـوميـة و«مجمـوعة هورايـزون االستشـارية للـبحوث»
في الصـ قد أجـرتا هـذا االستـطالع الذي شـمل ١٤٤٣ شخـصاً
في سـبـع مـدن صــيــنـيــة كــبـرى مـن بـيــنــهـا بــكــ وشـنــجــهـاي
وقــواجنــتـشــو خالل الــفـتــرة من ٢٠ إلى ٣٠ ديــسـمــبــر من عـام
ـشـارك فـيه يرون ٢٠١٠. وأظهـر االسـتطالع أن ٥٤٫٣% من ا
كـان أن حتـافظ الـصـ عـلى عالقـات جـيدة مع أنه من األهـمـيـة 
ـا أوردتـه الـوكـالـة. ويرى ٦٠% ـتـحـدة وذلـك وفـقاً  الـواليات ا
ـشـاركـ في االسـتـطالع أن الـعالقـات الـصـيـنـيـة- تــقـريـبـاً من ا
األمريكـية ستـظل مستـقرّة فيـما يرى ٢٣٫٨% أنـها ستـتحسن

. وتـشير «وكالة األنبـاء الصينية» ويـرى ١٠% أنها ستزداد سوءاً
تـوقع أن حتظى زيارة الـرئيس الصـيني هو جـينتاو إلى أنه من ا
ـتحـدة التي تـبدأ الـيوم الـثالثاء ١٨ يـنايـر وتسـتمر لـلواليات ا
حـتى احلـادي والـعـشـرين من الـشـهـر نـفـسه بـاهـتـمـام كـبـيـر لدى
شارك في االستطالع أن . حيث يرى قرابة ٦٠% من ا الصيـني
القـمم التي تعـقد ب الزعـماء الصـينيـ واألمريكـي تعـدّ وسيلة
شاركون فعالة حلل الـقضايا الـثنائـية وتعزيـز التنمـية. كما يـرى ا
ـوضـوعــات احملـتـمل بـحـثــهـا خالل اجـتـمـاع فـي االسـتـطالع أن ا
الزعيم ستكون الوضع في شبه اجلزيرة الكورية وقضية تايوان
واخللل التجاري الـثنائي وفقاً لـلوكالة. ولفتت الـوكالة النظر إلى
شارك في استطالع الرأي هذا يرون أن العالقات أن ٥٣% من ا

الصينية-األمريكية ازدادت سوءاً عام ٢٠١٠.

É«°SBG ™e ¿hÉ©àdG Rqõ©J Ú°üdG
á≤£æŸG »a QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ≈dEG ƒYóJh

ذكـر دبلوماسي صـيني بارز أول من أمس أن الصـ ستعمل
بشكل وثـيق مع الدول اآلسـيوية لـتسـريع التعـاون اإلقلـيمي جلعل
. وفي ي آسـيا محركـاً مهماً لالنـتعاش والنمـو االقتصاديـ العا
مـقـابـلـة أجـراهـا مع وسـائل اإلعالم الـصـينـيـة قـال مـسـاعـد وزير
اخلارجية الصيني هو تشنج يويه إن الـص تمتعت بثقة متبادلة
متـزايدة وعالقـات جتاريـة نشـطة مع الـبلـدان اآلسيـوية األخرى في
ستوى وذلك تكررة رفيعة ا عام ٢٠١٠ مستـشهداً بالزيارات ا
حسبـما نقلت عـنه صحيفة «الشعب»«الشعب» اليومـية الصيـنية. وأشارت
الصـحيفة إلى أن تـشنج يويه أوضح أن الـتجارة ب الـص وآسيا

زادت بـــنــســـبــة ٣٦٫٦%
على أسـاس سـنوي لـتصل
إلى ٧٩١٫٥ ملـيار دوالر
أمــريـــكي في األشـــهــر الـ
(١١) األولـى مـن عـــــــــام

٢٠١٠. وأضاف أن: «الصـ ما زالت تعد أكبـر سوق للصادرات
بالنسـبة إلى الدول اآلسيوية وأن إجمالي قيمة واردات الص من
الـدول اآلسيـوية بلـغت ٤٤٦٫٥ مليـار دوالر أمريكي خالل الـفترة
نفسها بزيادة نسبتها ٤١٫١% على أساس سنوي». وقال تشنج
يـويه تـبـعـاً لـلـصــحـيـفـة إن مـنـطـقــة الـتـجـارة احلـرة بـ الـصـ
و«اآلسـيان» الـتي أقيـمت في األول من ينايـر ٢٠١٠ تعـدّ أكبر
منطقة من نوعها ب الدول النامية. مشيراً إلى أنها تسرع بشكل
وارد واد والـتكـنولوجـيا وا ال وا مـلحوظ من تـدفقـات رأس ا
البـشـرية. وذكـرت الـصحـيـفة أن كـالً من الصـ والـيابـان وكـوريا
قترحة اجلنوبية ستنهي دراسة مشتركـة حول منطقة التجارة احلرة ا
بيـنهـا بحـلول عـام ٢٠١٢. وقـال تشـنج «إننـا نتـعهّـد بالـعمل مع
ـنـطقـة لـتعـزيـز بنـاء الـطرق وخـطـوط السـكـة احلديـدية الدول في ا

واصلة تسريع التعاون متكافئ الكسب. وانئ  وا

الــرعـاة

ÚµH
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األحد ٩ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٠٥)

 zÚ«WGô≤ÁódG{h zÚjQƒ¡ª÷G{ ÚH kGôJƒJ ó¡°ûj ¢Sô‚ƒµdG

ز» الـنظر تا زورك  لفت كارل هـولز الـكاتب في صحـيفة «نيوينيويـورك تا
» رسـمـيـًا رئـاسـة مـجلـس الـنواب إلى أنه فـور تـسـّلم «اجلـمـهـوريـ
اضي وتولي العضو اجلمهوري جون بوهنر األمريكي يوم األربـعاء ا
ـقـراطـيـة نـانـسي بـيـلـوسي. شرع مـنـصب رئـيس اجملـلس خـلـفًا لـلـد
األعـضاء «اجلـمـهوريـون» اجلدد في تـعديـل قواعـد اجمللس ولـوائحه
بـهدف تعجيـل جهود تفكـيك قانون الرعايـة الصحية اجلـديد وتقليل
اإلنـفـاق االحتـادي وتـقـد االقـتـطـاع الـضـريـبي الـذي يـرونه وسـيـلة
أزق احلزبي لتحـفيز االقـتصاد. ويضـيف الكاتب أن الـتوتر بـسبب ا
الذي سيـطر على اجلـلسة األخيـرة جمللس الشـيوخ انتـقل إلى اجللسة
االفـــتــتـــاحـــيــة لـــلــدورة ١١٢
لـلكـوجنرس وذلك حـينـما هدد
« ــقــراطــيــ حتــالف من «الــد
نع بـتطـبيق تـعديالت إجـباريـة 
اإلجراءات الثورية التي عرقلت
. مـوضـحـًا أن الـيوم األول ـاضـيـ مـسـار الـتـشريـع خالل الـعامـ ا
نقسمة في إدارة أوباما -للمرة األولى للكوجنرس اجلديد واحلكومة ا
مـنـذ تولـيه الـرئـاسـة- شـهـد مـنـاوشات حـزبـيـة حـول حـجم احلـكـومة
ودورهـا وعـدد من الــقـضـايـا األخـرى في الـوقت الـذي تـسـعى فـيه
ـتزايـدة سريـعًا الدولـة إلى إعـادة بنـاء االقتـصاد ومـواجهـة الـديون ا
عـقدة. ويـشير الـكاتب إلى والتـعامل مع تـهديـدات األمن القـومي ا
أن بوهنر تعـهد بعد توليه رئاسة مـجلس النواب بإدارته بشكل أكثر
شـمـوًال وعـمـلـيـة لـكنـه وجه اجملـلس نـحو تـفـكـيك قـانـون الـرعـاية
ـيـزانـية اجلـديـدة والتـحـقيق في كـيـفيـة تـعامل الصـحـية واقـتـطاع ا
. الفـتًا ـاضـي هـّمة خـالل العـام ا اإلدارة مع عـدد من الـقضـايـا ا
الـنــظـر إلـى أن األغـلــبـيــة اجلـمــهــوريـة في اجملــلس وافــقت -بـرغم
»- عـلى لـوائح تـتـطـّلب االقـتـطـاع من ـقـراطـيـ اعــتـراضـات «الـد

ا يوازي زيادة اإلنفاق في بعض البنود األخرى. يزانية  ا

إلعادة تفعيل العالقات األمريكية-الصينيةإلعادة تفعيل العالقات األمريكية-الصينية
É«°SBG »a Ú«µjôeC’G Ú«°SÉeƒ∏HódG »a á©bƒàe äGô««¨J

ذكر جوش روج الكاتب في صحيفة «واشنطن بوستواشنطن بوست» في
مـقالـة حملت عـنوان «تـغييـرات كبـيرة آتيـة على فـريق أوباما في
ـقـرّر أن يـغـادر عـدد من كـبـار مسـؤولي اإلدارة آسـيـا» أنه من ا
األمريكية فـي آسيا مناصبهم أو ينـتقلوا إلى مناصب جديدة خالل
ـقبل وذلك في محاولـة من البيت األبيـض إلعادة تفعيل الشهر ا
الـعالقات األمريكية-الـصينية. ويشيـر الكاتب إلى اثن من أبرز
مـسـؤولي اإلدارة إلدارة سـيــاسـة آسـيـا وهم جــيـفـري بـدر مـديـر
مـجلس األمن القومي آلسيـا وكورت كامبل مسـاعد وزير الدولة
. حـيث إنهمـا صديقـان مقرّبان لشؤون شـرق آسيا واحملـيط الهاد
منذ البداية برغم أن كامبل أكثر حنكة بشأن الص مقارنة ببدر.
ـتوقع أن يغادر بـدر منصبه بـعد زيارة الرئـيس الصيني هذا ومن ا
قربون في اإلدارة. إال أنه لواشنطن الشهر اجلـاري وهو ما أكده ا
ـا ال يزال هنـاك أسابيع ـوعد احملدد لـلمـغادرة فر لم يـتم حتديد ا
أو أشـهر من اآلن بـحسب الكـاتب. ويلـفت الكاتب الـنظر إلى أن
اضي بدر الذي عـمل على الصـ منذ الـسبعـينيـات من القرن ا
ـتوقع يـسعى إلى اخلـروج نظـراً إلى اإلرهاق الـذي يعـانيه. ومن ا
ديرين العامل مع بدر محلّه. أن يحلّ دانيـيل راسل وهو أحد ا
إذ عــمل راسل مـن قـبل كــقـنــصل عــام في مــدن أوسـاكــا وكـوبي
اليابانيـة. مضيفاً أن اخـتيار راسل أعطى األمل لـليابان أن البيت
األبيض سـيـعيـد إحيـاء الـعالقات األمـريكـيـة-اليـابانـية «إال أن
احلـقـيـقـة هي أن الـصـ سـتـهـيـمن عـلى جـدول أعـمـال اإلدارة في
ـتــحـدة وفـقـاً آســيـا». وعـلى اجلــانب اآلخـر تــفـكّـر الــواليـات ا
للـكاتب في جـعل نائب كـامبل جـو دونوفان سـفيـراً أو مبـعوثاً
قادماً لكوريـا الشمالية ما يعطي له الـفرصة لشغل منصب سفير
ـتــحـدة في كــمــبـوديــا. مـشــيـراً إلـى أنه في الـشــهـر الـواليــات ا
نقـضي أعلن البـيت األبيض تعـي ديفـيد شيـر وهو نائب آخر ا
لكـامبل كـسـفيـر لفـيـتنـام وهو مـا يـترك مـنصـبـ فارغـ على

كامبل شغلهما.

ø£æ°TGh

الــرعـاة



8

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

اإلثن ١٠ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٠٦)

تأتي زيارة وزير الدفاع األمريكي روبرت جيتس لبك
ـقـبل قـبل الـتي بـدأت أمس وتـسـتـمــر حـتى يـوم األربـعـاء ا
أسـبـوع من زيـارة الـرئـيس الـصـيـني هـو جـيـنـتـاو الـرسـمـية
لـواشــنـطن مـا يـوجـد قـوة دفع دبـلـومـاسـيـة يـأمل مـسـؤولـون
أمريكيون أن تسمح جليتس بتحقيق تقدم في القضايا األمنية
الشـائـكـة. ويـشمل جـدول أعـمـال زيـارة جيـتس اجـتـمـاعاً مع
الرئيس الصيني هو وكبار القادة العسكري وزيارة للفرقة
الثـانيـة للـمدفـعيـة التي تـسيـطر عـلى ترسـانة الـص الـنووية
الـكــبـيـرة. وسـيـتـوجّه جـيـتس بـعـد ذلك إلى الـيـابـان وكـوريـا

نطقة). تحدة في ا اجلنوبية (أقرب حليف للواليات ا
ـارسـة ضغط أمـريـكي على بـك ومن ب هـذه الـقضـايا 
كي تـتخـذ موقـفاً أكـثـر حزمـاً جتاه إيـران وكبح جـماح كـوريا
الشـمـاليـة وأن تـصبح أكـثـر شفـافـية في مـا يـتعـلّق بـعـملـية
حتديث اجليش الصـيني (أكبر جيش في الـعالم من حيث حجم
ـتـوقّع بـحـسب مـا تـرى الـقـوات) الـتي تـمـضي بـأسـرع من ا

وكالة «رويترزرويترز» في تقرير لها.
 وقد تكـون زيارة جيتس لـلص على نـحوٍ ما نتـيجة لقوة
الدفع تلك. فـالعالقات العسـكرية األمريـكية-الصـينية كانت
مـتـوقـفـة في مـعـظـم عـام ٢٠١٠ حـيث احـتـجّت بـكـ عـلى
صـفقـة األسـلـحة لـتـايـوان التي اقـتـرحـها الـرئـيس األمـريكي
باراك أوبامـا. وزيارة جـيتس للـص أوضح بـيان على تـطبيع
ـتـحـدث الـعالقـات. وفـي هـذا اإلطـار يـقــول جـيف مـوريـل ا
الصـحفي لـوزارة الدفـاع األمريـكيـة «البـنتـاجون» «هذا شيء
يـرغب الـصيـنـيون بـشـدة في حتـقيـقه قـبل زيارة هـو جـ تاو.
يريـدون عودة هـذه العالقـة إلى مسـارها وأن تعـمل في اجتاه
إيجابي». ولكن الشـواهد تؤكد أن هنـاك مشكالت شائكة ال
ـتـحدة والـص تـزال بـاقيـة حـيث يـوجد خالف بـ الـواليات ا
حـول مـبـيعـات األسـلـحة لـتـايـوان واخملاوف الـصـيـنيـة بـشأن

الـعـمـلـيـات العـسـكـريـة األمـريـكـية
قـرب شواطـئـهـا. ويرى دين تـشـينج
من «مؤسسـة هريتـيج» وهي مركز
أبــحـاث مـحـافظ أنه «مـا لم يـكن
هـــنـــاك تــغـــيـــيـــر في الــســـيـــاســة
األمريـكيـة فلن يـتغـير أي من هذه

األمور» وتـوقع أال تسـفر الـزيارة عن شيء يـتجـاوز «الفرص
اللـتـقـاط بـعض الـصور الـلـطـيـفة». وقـد اسـتـؤنـفت الـعالقات
اضي. وفي الـعسـكـريـة احملدودة بـ واشـنـطن وبكـ الـعـام ا
عشيـة زيارته رأى جيتس أن العالقات العسكرية ب البلدين
ـتـحدث في حتـسّن بـحـسب مـا ذكره أحـد مـسـاعـديه. وقـال ا
بـاسم «البـنتـاجـون» جيف مـوريل عشـية الـزيارة «لـقد ذهب
بتشـجيع وتفاؤل وأمل». ومع ذلك فـإن هناك مؤشـرات قليلة
إلى أن الــصـ تـريــد نـوعـاً مـن الـشـراكــة األوسع الـتي شـدّد
جـيــتس عـلى أنـهـا ســتـسـاعـد عـلى جتــنّب سـوء الـفـهم وسـوء
التقدير في الوقت الذي توسّع فيه الص قدراتها العسكرية.
ـنزلة جنـاح بالـنسـبة إلى جـيتس الذي وتعـدّ دعوة الـص 
اثلة وزيارة مقارّ األسلحة دعا نظيره الصيني إلى محادثات 
تـوقع توجيه دعوة الـنووية األمـريكية عـام ٢٠٠٩. وكان من ا
اثلـة عام ٢٠١٠ بيـد أن الص لم تـقم بذلك احتـجاجاً على
صـفقة مخططـة لبيع أسلحـة أمريكية بقـيمة ٦٫٤ مليار دوالر
ــتــحـدة والــصــ بــشـأن إلى تــايــوان. وتـعــاونت الــواليــات ا
الــعـقـوبـات ضـد إيــران بـسـبب بــرنـامـجـهـا الــنـووي وتـنـاقش
الـدولتـان العـمل جنـباً إلى جـنب لردع الـقرصـنة والتـعامل مع
الكوارث الطـبيعية في آسيـا. غير أن جيشيـهما منخرطان في
اخـتـبـار إرادة في احملــيط الـهـاد حـيـث تـبـدأ الـصـ حتـدي
تـحدة هـي القـوة العـسكـرية الـبارزة االفـتراض بـأن الواليـات ا

هناك وهو االفتراض القائم منذ نحو قرن من الزمان.

 Ú°ü∏d »µjôeC’G ´ÉaódG ôjRh IQÉjR OÉ©HCG

ـتـوترة مع ـتـوترة مع إلى تـهدئـة الـعالقات ا بـدأ وزيـر الدفـاع األمـريكي روبـرت جـيتـس أمس زيارة لـلـص مـتـطلبـدأ وزيـر الدفـاع األمـريكي روبـرت جـيتـس أمس زيارة لـلـص مـتـطلّـعـاـعـاً إلى تـهدئـة الـعالقات ا
«جيش التحرير الشعبي» ولكن السياسـات القائمة منذ عهد بعيد التي تغـذ«جيش التحرير الشعبي» ولكن السياسـات القائمة منذ عهد بعيد التي تغـذّي الشكوك العميقة لدى اجلانب قدي الشكوك العميقة لدى اجلانب قد

تقوض ذلك الهدف بحسب ما يرى محللون.تقوض ذلك الهدف بحسب ما يرى محللون.
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األربعاء ١٢ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٠٨)

RÉ¨dG øe ¿GôjEG ∑Ó¡à°SG ¢üq∏≤j ºYódG ¢†ØN

نـقل موقع «الـتـلفـزيـون اإليرانيالـتـلفـزيـون اإليراني» علـى «اإلنتـرنت» مـؤخراً
عن مسـؤول إيراني قـوله إن استـهالك إيران من الـغاز تـراجع أكثر
من ٢٠ مـليـون متـر مكـعب يومـيـاً منـذ أن خفـضت احلكـومة دعم
األسعار قبل ثالثة أسابيع. وقال جواد أوجي رئيس «شركة الغاز
الوطـنيـة اإليرانـية» لبـرنامج تـلفـزيوني «منـذ تطـبيق قـانون الدعم
ـاضي حـتى اآلن تـراجع اسـتـهالك ـسـتـهـدف في ١٩ ديـسـمـبـر ا ا
نزلية والـتجارية وشبه الصناعية ما ب ٢٠ الغاز في القطاعات ا
و٢١ مـليـون مـتر مـكـعب يومـيـاً». ولم يذكـر أوجي كم كـان حجم
ـسؤولـ اإليرانـيـ يقـولون االسـتهالك قـبل خـفض الدعم لـكن ا
عـادة إن إيران تسـتهلك نـحو ٥٠٠ ملـيون متـر مكعب في أوقات
نازل الذروة. ولفت أوجي النظر إلى إن تراجع استهالك الغاز في ا
تـوسط لكـنه وصل إلى ١٥% في العـاصمـة طهران بـلغ ٦% في ا
ذات الكثـافة السـكانية الـعاليـة. مضيـفاً أنه «في ضوء أن بعض
ـستهـلك من وحدات صنـاعية ومـحطات كـهرباء يـستورد الوقود ا
من اخلارج فإن مستوى التراجع هذا في استهالك الغاز في القطاع
ـنـزلي يـعــادل تـوفـيـر ١٦ إلى ١٦٫٥ مـلــيـون دوالر يـومـيـاً في ا
وقع توسط من قـيمة الواردات». وأوضح أوجي حـسبما أورد ا ا
ـنازل تستطيع خفض استهالك الغاز بدرجة أكبر اإللكتروني أن ا
نـظـراً إلى أن نـسـبـة الـهـدر في هـذا الـقـطـاع تبـلـغ نحـو ٣٠% من
ـكن أن يـستـخـدم لوحـدات عدة في االسـتـهالك مبـيـناً أن الـغاز 
صـناعـة البـتروكيـماويـات. مشـيراً إلى «أن إنـتاج الـغاز في إيران
ـتوقع أن يـستـقرّ عـند بـلغ ٦٠٠ مـليـون متـر مكـعب يومـياً ومن ا
قبـلة». وأضاف «حالياً ـستوى على مدى األعـوام الثالثة ا ذلك ا
يجـرى إنتـاج ٦٠٠ ملـيون متـر مكـعب من الغـاز منـخفض وعالي
الكـبريت يـوميـاً في إيـران.. مسـتوى اإلنـتاج هـذا يتـراجع إلى ما
بــ ٥١٠ و٥٢٠ مــلـيــون مــتــر مـكــعب بــعــد مــعـاجلــته في ١٣

مصفاة».

á«µjôeC’G-á«æ«°üdG ájôµ°ù©dG ä’OÉÑàdG ™«Ñ£J ≈∏Y ¥ÉØJG

اتــــــفـــــــقت الــــــصــــــ
ـتــحــدة عـلى والــواليــات ا
جتــنّب ســـوء الــفــهم خالل
زيــــــارة وزيــــــر الــــــدفـــــاع
األمريـكي روبرت جيتس
لـــبـــكــــ الـــرامـــيـــة إلى

ـتـوتـرة بـ ـسـتـوى ا اسـتـئـنـاف الـتـبـادالت الـعـسـكـريـة رفـيـعـة ا
الـبــلـدين. وخالل مـحــادثـاتـهـمـا الــرسـمـيـة تــوصل وزيـر الـدفـاع
الـصـيـني ليـاجن قـواجن وضـيفـه األمريـكي روبـرت جـيتس إلى
شتركة صالح ا شتركة من أجل توسيع ا توافقات بشأن اجلهود ا
وتـعمـيق احلوار والـتبادالت وجتـنّب سوء الـتفـاهم والتـقديـر اخلطأ
من أجل ضـمان عودة العالقات الـعسكرية إلى مـسارها الصحيح.
شاورات وتعهدا بـاإلبقاء عـلى قناة آليـة التبـادل مفتوحـة للقـيام 
. وذكر جـيتس: «إن هناك األمـن الدفـاعي والبحـري ب اجليـش
كننا العمل العديد من اجملاالت التي بها مصالح مشتركة بيننا و
فـيها مـعاً وإن أفـضل طريقـة للتـعامل مع اخلالفات هي من خالل
ـناقـشات مع بـعضنـا بعـضاً». تـأتي زيارة جـيتس التي احلوار وا
جاءت قبل زيارة دولة يقوم بها الرئيس الصيني هو ج تاو في
ـتــحــدة في وقـت الحق من الــشــهـر احلــالي مـن بـ الــواليــات ا
ّ تـأجيلها بعد أن ستـوى التي كانت مقرّرة و االتـصاالت رفيعة ا
قرر «الـبنتاجون» بيع صـفقة أسلحة بقـيمة نحو ٦٫٤ مليار دوالر
أمريـكي لـتـايـوان في يـنايـر ٢٠١٠. وخالل عـمـلـيـة الـتوصل إلى
اتفاقـيات بشـأن تنمـية الـتبادالت الـعسكـرية التي  ّاسـتئنـافها
ـتحـدة أسـلـحة حـذّر وزير الـدفـاع الـصـيني من أن بـيع الـواليـات ا
صالـح الرئيـسيـة للصـ للـخطر». وقـال لياجن لتايـوان «يعـرّض ا
في مـؤتمـر صـحفي عـقب مـحـادثاته هـذه: ال نـريد رؤيـة مـثل هذه
تـحدة أسـلحة األشياء حتـدث مجـدّداً. ال نريد أن تـبيع الـواليات ا

لتايوان حتى ال يؤدّي ذلك إلى زيادة اإلضرار بالعالقات. 

ÚµH ¿Gô¡W

الــرعـاة
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األحــد ٢٣ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١٥)

«الشعب» الصينية:«الشعب» الصينية:
ΩÓ°ùdG á«∏ªY ó≤©j π«FGô°SEG »a »°SÉ«°ùdG ΩÉ°ù≤f’G 

قـال وزير الـدفاع اإلسرائـيلي إيـهود باراك الـذي انسحب من
«حزب العـمل» الذي كان يترأسه مؤخراً إن مشكالت االنتعاش
االقـتصـادي ومـسـتـوى معـيـشـة الـشـعب التـي تواجـهـهـا إسـرائيل
وعملية السالم الـفلسطينيـة-اإلسرائيلية وغيـرها من القضايا هو
اخـتبـار صعب جداً إلسـرائيل. وكـان باراك الذي أعـلن ونائب وزير
الدفاع متـان فلنائي وثالثة أعضاء آخرون استقالتهم من «حزب
العـمل» بداية األعـمال التـحضيريـة لتشـكيل حزب مـستقل يدعى
«حــزب االسـتــقالل» وتــعـهــد بـاراك الــتــزام «حـزب االســتـقالل»
سـتقـبل. وذلك بحسب الـتمسك بـخط الوسط في سـياسـتهم في ا
صحيفة «الشعب»«الشعب» اليومية الصينية. وأضافت الصحيفة أن معظم
أعـضـاء «حزب الـعـمل» اعـتـرفـوا بـحق الشـعب الـفـلـسـطـيني في

تــقــريــر مــصــيــره مــنــذ إعــادة
ــــبــــاشــــرة بـــ احملــــادثــــات ا
اإلسرائيـلي والفلـسطيني في
اضي. كما الثاني من سبتمبر ا
ـارسها أن الـضغـوط التي كان 

تشدد وقف ا إيهود باراك رئـيس «حزب العمل» السابق على ا
ستوطنات وتعديل استراتيجية التفاوض حلكومة نتنياهو بشأن ا
قد تـختلف اآلن. مـوضحة أن بـاراك يعتـقد أن اخلالفات في الرأي
وحد وقف ا ب مـختلف األحزاب الـسياسيـة ينبغي أال تؤثـر في ا
جتاه الـشؤون اخلـارجيـة. وتـرى الصـحيـفة أن وقف احملـادثات بـعد
ـزيد من تعميق اخلالف باشرة أدت إلى ا فاوضـات ا جـولت من ا
بـ باراك وغالـبية أعضـاء «حزب العـمل» ما سيؤدي إلى تـعقيد
عـمـليـة السـالم في منـطقـة الـشرق األوسط وتـعطـيل الـتوصل إلى

. تسوية سلمية ب اإلسرائيلي والفلسطيني
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 قـال مــسـؤول صـيـني
في مــــــجــــــال احلــــــدّ من
الـــتــســـلح أول من أمس
ــعـــايــيــر اجلـــمــعـــة إن ا
زدوجة والـنفـعية يـتعيّن ا

ي. وأدلى نع انتـشار األسلحة وحتـقيق السالم العا التخلي عـنها 
ديـر العام إلدارة احلـدّ من التسـلح ونزع السالح تـشنج جـينج يه ا
الحظـات خالل ورشـة عمل في وزارة اخلـارجيـة الـصيـنـية بـتـلك ا
حول احلد من التـسلح استغـرقت يوم في بكـ وركزت على نزع
الـسالح في شـرق آسـيـا وجـنـوب شـرقـها. وقـال تـشـنج بـحـسـبـما
أوردت وكـالـة «أنـبـاء الـصـ اجلـديـدة»«أنـبـاء الـصـ اجلـديـدة» إنه لـكـي يـتـســنى مـنع
عاجلة كل انتشار األسـلحة الـنووية يـتعيّن تـبنّي منـهج متكـامل 
من األعـراض واألسـبـاب اجلــذريـة. مـضـيـفــاً أن احلـدّ من الـتـسـلّح
ي ومـصـالح الشـعـوب من كلّ الـدول. ولفت يـتعـلق بـالسـالم العـا
تـشنج الـنظـر إلى أن الصـ دولة تفي بـالتـزاماتـها في مـجال احلدّ
من التـسلح الـدولي ومنع االنـتشار. وقـال: «إن الصـ لم تشارك
أبداً في أي شكل من سباقات التسلح النووي وإنها لن تفعل ذلك
سلحة ـستقبل». مشيـراً إلى أن الص هي الدولة الوحـيدة ا في ا
باألسـلحة النووية التي ألـزمت نفسها سياسـة عدم البدء باستخدام
ا نـقلته «وكـالة األنباء األسلحـة النوويـة. واستطـرد تشنج وفـقاً 
الـصينـية» قـائالً إن الصـ ألزمت نـفسـها بـصورة غـير مـشروطة
ـسـلـحة عـدم اسـتـخدام األسـلـحـة النـوويـة في تـهديـد الـدول غـير ا
بـاألسلـحة الـنوويـة. وأضاف أن حـقوق الـدول في استـخدام الـطاقة

النووية سلمياً يتعيّن أن حتظى باالحترام الكامل.

الــرعـاة

ÚµH
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يطرح اجلـانبان األمريكي والـصيني من آن إلى آخر أفكاراً
عن أنشطـة مشتركة في الفضاء من بيـنها السير في الفضاء
وعــمــلـيــات اسـتــكــشـاف ومــشـروعــات رمــزيـة لـ «حتــسـ
األجواء». ولكن اجلهود عـلى هذا الصعـيد لم تسفر عن شيء
ــاضـي الــذي شــابــته تــوتــرات اقــتــصــاديــة طــوال الــعــقــد ا
ودبـلومـاسيـة وأمنـية بـرغم محـاولة الرئـيس األمريـكي باراك
أوبـاما ونـظيره الـصيني هـو جيـنتاو حتـفيز االتـصاالت ب
ؤسسـات احلكومـية في البـلدين. وتقـلل األوضاع السـياسية ا
تحدة من احتـمال إحراز تقدّم في هذا الداخلية في الواليـات ا
الـصـدد حـ يـسـتـضيف أوبـامـا الـرئـيس الـصـيـني في الـبيت
األبيض في ١٩ من الـشهـر اجلاري. فثـمة خالف بـ واشنطن
ـتـعـلقـة بـالـعمـلـة والـفائض وبكـ بـشـأن سيـاسـات األخـيرة ا
التـجاري الـضخم ولـكنـها حتـتاج إلى مـساعـدة الص لـكبح
الطموحات النوويـة لكوريا الشمـالية وإيران وإحراز تقدم في

ناخ والتجارة وقضايا أخرى. محادثات ا
وذكـــر الــبـــيت األبــيـض أن زيــارة هــو وهـي زيــارة دولــة
ستـسـلّط األضـواء على أهـمـيـة توسـيع نـطـاق الـتعـاون بـشأن
ية». لـكن الفـضاء يبـدو أفقاً «قضايـا ثنـائية وإقـليمـية وعـا
أبــعـد من أن يــصال إلـيه فـي الـوقت احلــالي ويـرجع ذلك في
جـزء منه إلى مخاوف أمـريكية من نـقل تكنولـوجيا عن طريق
ا لم تعـد الص مهـتمة العـتقادها أنـها ال حتتاج اخلطـأ ور
إلى اخلبرة األمريكية في برنامج الفضاء اخلاص بها. ووضعت
سـيطـرة اجلمـهوريـ على «مـجـلس النـواب» عقب انـتخـابات
اضي «الـكـوجنرس» الـتي أجريت في الـثـاني من نوفـمبـر ا
ـقرر أن يـتولى عقـبات جـديدة أمـام مثل هـذا التـعاون. ومن ا
فرانك وولف العضو اجلمهوري في «مجلس النواب» رئاسة
جلـنة فـرعيـة للـمخـصـصات في اجملـلس تمـول «إدارة الطـيران

والفضاء األمريكية» (ناسا).

دافع واعـترض الـنـائب اجلمـهـوري الـذي ينـتـقد الـصـ ا
القوي عن حـقوق اإلنسان عـلى لقاء رئيس «نـاسا» مسؤول

اضي. في «مكتب هندسة الفضاء» الصيني في أكتوبر ا
وكـتـب وولف وثالثـة من الــنـواب اجلــمـهـوريــ إلى رئـيس
ـاضي وهـو في «نـاسـا» تـشـارلـز بـولـدن في ١٥ أكـتـوبـر ا
طريقه إلى الـص (كما تعلم لـدينا مخاوف جادّة بـشأن طبيعة
برنامج الـفضاء الصيني وأهدافه ونـعارض بقوة أي تعاون ب

الــصــ و«نــاســا»).
ودعـا أوبامـا والرئيس
الــصـــيــني فـي بــيــان
صـــدر في نـــوفـــمـــبــر
٢٠٠٩ إلـى «بــــــــــدء
حـوار مـشــتـرك بـشـأن
رحـالت فــــــــــضــــــــــاء

وأنـشطة اسـتكشـاف في الفضـاء تستـند إلى مـباد الشـفافية
ـتبادلـة». ودعا البـيان الذي صدر نـفعة ا ثل وا عـاملة بـا وا
ـنـاسـبـة زيـارة أوبـامـا لـلـصـ إلى تـبـادل الـزيـارات في عـام
٢٠١٠ بـــ رئـــيس «نـــاســـا» و«نـــظـــيـــر مـالئم من اجلـــانب
الصـيني». وقال بولدن الـذي ذهب إلى الص على رأس وفد
ناقشات «لم تـتضمن بحث أي مقـترحات محددة صغيـر إن ا
لـتعـاون مـسـتـقـبـلي». وهـو بيـان يـهـدف عـلى مـا يـبدو إلى
تـهـدئة وولف الـذي يـضطـلع بدور بـارز في تـخصـيص مـيزانـية
«ناسا». ولم يزر وفد صـيني «ناسا» في عام ٢٠١٠ ألسباب
ــثـلـون عــنـهـا عـن اإلجـابـة عن لم يــتم تـوضــيـحـهــا. وأحـجم 
تـحدث باسم السفارة التساؤالت بينـما قال واجن باو دوجن ا
الـصينـية إنه يـعتقـد أن األمر يـتعلق «بـصفـة أساسيـة بجدول

واعيد». ا
والص قـوة بازغـة في عالم الـفضاء فـعلى مـدار ١٣ عاماً

?»æ«°üdG-»µjôeC’G ¿hÉ©à∏d kGójóL kÉ≤aCG íàØj πg ..AÉ°†ØdG

تحـدة والص في مجـال الفضـاء يرى أنصار هـذا التعاون أن تحـدة والص في مجـال الفضـاء يرى أنصار هـذا التعاون أنفيما تـتضاءل احـتماالت التـعاون ب الـواليات ا فيما تـتضاءل احـتماالت التـعاون ب الـواليات ا
من شأنه أن يسهم في بناء جسور للتواصل في العالقات الصعبة ب البلدين.من شأنه أن يسهم في بناء جسور للتواصل في العالقات الصعبة ب البلدين.
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بداية من أغـسطس ١٩٩٦ نـفذت ٧٥ عمـليـة إطالق متتـالية
وناجحـة لصواريخ «لوجن مارتش» بعد تـغلّبها على مشكالت
ـاضي أطلقت ساعـدة شركات أمـريكية. وفـي أكتوبر ا فنيـة 
الـص ثاني مركـبة تتـخذ مداراً حول الـقمر. وفي عام ٢٠٠٨
تـحدة وروسيا ترسل رواداً أضحت ثالث دولة بعـد الواليات ا
لـلسـيـر في الفـضاء. وتـنـوي بكـ إنـزال مركـبة من دون رواد
عــلى الـقـمـر وإنــزال سـفـيـنـة مــتـجـولـة عـلـى سـطـحه في عـام
٢٠١٢ وجـمع عيـنـات من تربـة الـقمـر وحجـارته بـحلـول عام
٢٠١٧ . وحتدث علماء صينيون عن إمكانية إرسال رائد إلى
القمر بعد عام ٢٠٢٠ بعد أكثر من ٥٠ عاماً من حتقيق رواد
أمريـكـي ذلـك. وذكرت وكـالة «رويـترزرويـترز» في تـقريـر لـها أن
ـتحدة قد اجلـدل حول التعـاون احملتمل ب الـص والواليات ا
ازداد بعدما قامت بك بتجربة الستهداف أقمار صناعية في
ينايـر ٢٠٠٧ مستـخدمة صـاروخاً أرضيـاً إلصابة قـمر أرصاد
ـنطقة القطبية. ولم جوية مـتعطل كان موجوداً في مدار فوق ا

تصدر الص إعالناً مسبقاً عن التجربة.
ـتـحـدة قــمـر جتـسس وبــعـد ١٣ شـهــراً دمـرت الـواليــات ا
أمـريـكيـاً مـتـعطـالً بصـاروخ «سـتـاندرد ٣» من إنـتـاج شـركة
«رايـثـيـون» وأطـلق الـصـاروخ من سـفـيـنـة وصـاحب احلـدث
دعاية مسبقة كبيرة. وجرى اعتراض القمر خارج اجملال اجلوي
مـبــاشـرة كي يـحـتـرق احلـطـام عـلى الـفـور. ويـقـول مـسـؤولـون
كن أن تهدد األقـمار األمريكية أمريكيون إن قدرات الـص 
في مدارات مـنخفـضة. وخـلفت الـتجـربة الصـينـية سـحابة من
احلـطـام في مـدار حـول األرض قـد تـسـتـمـر مـئـة عـام وتـهـدد
ـمـلـوكة رحالت يـشـارك فـيـهـا رواد فـضـاء ومـئـات األقـمـار ا
ـــاضي قــال واالس ألكـــثــر من ٢٤ دولـــة. وفي ديــســـمــبــر ا
جـريجسون مـساعد وزير الـدفاع األمريكي لـشؤون أمن آسيا
واحملــيط الـهــاد إن أنـشــطـة الــصـ في مــجـال األســلـحـة
ضادة لألقمار الصنـاعية «تزعزع األوضاع» كما أشار إلى ا
االستثـمار في صـواريخ مضادة لـلسـفن وغواصات مـتطورة
وصـواريـخ سـطح جـو وأسـالــيب احلـرب اإللـكــتـرونـيـة. وقـال
جريجسون في منتدى اسـتضافه «معهد السـياسة التقدمية»
في واشنـطن «أضحى أكـثر وضـوحاً أن الـص تنـتهج سـياسة
ـدى وشاملة لتعزيز اجليش قد تؤدي إلى تغيير ميزان طويلة ا

األمن اإلقـــلـــيـــمي».
ودعت «مـــــؤســــســــة
هـريــتـدج» احملــافـظـة
أعضاء «الكوجنرس»
إلى تـوخّي احلـذر جتاه
أي تـعـاون مع الـصـ

تـاحة لـبكـ ما قد ـعرفـة ا بـدعوى أن من شـأن ذلك تعـزيز ا
تحدة. يضر بأمن الواليات ا

ـتـخـصص في ـؤســسـة ا وقـال دين تـشــنج الـبـاحث في ا
الـشؤون األمـنيـة والسـياسـية الـصـينـية واثـنان من زمالئه في
ـاضي مـذكـرة إلى أعـضـاء «الـكـوجنـرس» في ١٥ ديـسـمـبـر ا
(ينـبـغي أن يرفض «الـكوجنـرس» مـحاولـة إدارة أوبامـا كسب
رضـا اجملـتـمع الـدولي بـتـهـديـد الـتـفـوق األمـريـكي في مـجـال
الفـضاء). ويـقول مـؤيدو الـتعـاون إنه حتى اخلـطوات الـرمزية
ا مـثل اسـتضـافة رائـد صـيني في مـحـطة الـفضـاء الـدوليـة ر
تشددين. تساعد على كسب أصدقاء في الص وإسكات ا
 ويقول جريجوري كوالكي مدير «مشروع الص في احتاد
» وهو جمـاعة كثيراً ما تـختلف مع السياسة هتم العلمـاء ا
األمريـكـية إن «الـتـعاون سـيـكون مـشـروعاً سـياسـيـاً وليس
فنـياً». وقال «يـنبغي أن نـتجاوز فـكرة أن الصـ حتتاج إلـينا

ا نحتاج إليها». أكثر 
يذكر أن الص وروسيا اتفـقتا مؤخراً على تنفـيذ مهمتهما
ريخ في شهـر أكتوبر شتركـة الستكشـاف كوكب ا الفـضائيـة ا
ـسبـار الـصـيني «يـوجنـهو-١» ٢٠١١ حيث سـيـتم إطالق ا
والـــصــاروخ الـــروسي «فـــوبــوس إكـــســـبــلـــورر» من قـــاعــدة
ـريخ خـطوة ـثل اكـتـشـاف ا «بايـكـونـور» في كـازاخـسـتان. و
متـقدمة فـي البرنـامج الفـضائي الـصيـني الطـموح الـذي يهدف
ـتـحدة وروسـيـا في مجـال اسـتكـشاف إلى مـواكبـة الـواليات ا
الـفضـاء الـعـمـيق. وأوضـح تـشاجن وي تـشـيـاجن نـائب رئـيس
سبار الصيني ية شـنجهاى لتكنولوجيـا الفضاء» أن ا «أكاد
«يوجنهـو-١» يزن ١١٥ كيلوجراماً وقد اجتاز مؤخراً اختباراً
مهمـاً ناجحاً ويبلغ عمـره االفتراضي عام وأنه سوف يصل
ـريخ بـعــد إطالقه بـنـحـو ١٠ أشـهـر إلى مــداره عـلى ارتـفـاع ا

يقطع خاللها مسافة ٣٨٠ مليون كيلومتر.
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اإلثن ١٧ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١١)

»µjôeC’G zÚæK’G áYƒªée{ ìôà≤e ¢VQÉ©J Ú°üdG

قـال نـائب وزيـر اخلـارجـيـة تـسـوي
تيـان كاي أول من أمس إنه فـيما ال
تـتّفق الـص مع مـا يسـمّى «مجـموعة
» جند أن تعاونها مع الواليات االثن
ـتــحـدة ال غـنى عــنه من أجل إيـجـاد ا
شكالت في العالم. حلول للعديد من ا
وأشـاد تـسوي خالل «مـؤتمـر النتـينج

الـثاني» بالـتعاون ب الـبلدين ودعـا إلى مزيد من الـتنسيق في
مـجاالت أخرى. ونـقلت صحـيفة «الشعبالشعب» الـيوميـة الصيـنية عن
تحـدة بلدان لهما تأثير كبير تسوي قوله: «إن الص والواليات ا
في الـشـؤون الـدوليـة وقـد أجـريا مـشـاورات وتـنـسيـقـاً فـعاالً في
الـتـعــامل مع الـصـراعـات اإلقــلـيـمـيـة وفـي مـكـافـحـة اإلرهـاب
وحافظا على اآلليات الدولية حلظر االنتشار النووي والتعامل مع
القـضايا الـدوليـة الرئـيسيـة». وأشار بـحسب الـصحـيفة إلى أن
ـساعدة منطقة آسيا-الباسفيك كال البلدين قدّما إسهامات مهمّة 
الية» كما عزّز تنسيق البلدين والعالم على اخلروج من «األزمة ا
ـسـتـوى بـشـأن اتـفـاقـية األ ـفـاوضـات عـالـيـة ا الـنـشط إجـراء ا

ناخي في كـوبنهاجن وكانكون. ومضى تحدة اإلطاريـة للتغيّر ا ا
طـالب نفسـها في ما تسوي يـقول إن البـلدين اشـتركا كـذلك في ا
يتـعلّق باحلفـاظ على السالم واالستـقرار في شبه اجلزيـرة الكورية
والـعمل مع أجل نزع السالح النـووي فيها مشـيراً إلى أن البلدين
يتـفاوضـان مع األطراف كافـة لتـهدئـة الوضع. وأضافت الـصحـيفة
أن نائب وزيـر اخلـارجيـة الـصيـني تسـوي تـيان كـاي لـفت النـظر
ية الـناشئة كن ألي دولة التـعامل مع التـحديات العـا إلى أنـه ال 
ـشتركـة للمـجتمع دون تـعاون دولي تفـاعلي وأضاف أن الـرغبة ا
زيـد من اإلسـهـامات من هـمـا ا الدولي هي تـعـاون الـبلـدين وتـقـد

شتركة في العالم. أجل حتقيق السالم والتنمية ا

¥ƒ°S OÉ°üàbÉc É¡H ±GôàY’G ≈dEG ø£æ°TGh ƒYóJ Ú°üdG

ـتحدة األمـريكـية إلى دعت الصـ هذا األسـبوع الـواليات ا
تسـريع عملـية اعتـرافها بالـص كاقـتصاد سـوق. وقال نائب وزير
اخلارجـيـة الـصـينـي تسـوي تـيـان كـاي في «منـتـدى النـتـينج»
حـسـبـما أوردت «وكالـة أنـبـاء الـصـ اجلـديدةوكالـة أنـبـاء الـصـ اجلـديدة» (شـيـنـخوا) إن
كن إنـكارها حتى وإن «امـتالك الص اقـتصاد سـوق حقيـقة ال 
تحـدة األمريـكية في لم يُعتـرف بهـا ونأمل أن تسـرع الواليـات ا
االعـتراف بهذه احلقيـقة». ومضى يقول وفقـاً للوكالة إن «احلظر
األمريكي على بعـض الصادرات فائقة الـتكنولوجـيا للص أصبح
ـتـحـدة تـنـاقض أمـراً بـالــيـاً». وأضـاف أن «حتـرّكـات الـواليــات ا
بعضـها بعـضاً ألنهـا حتاول توسـيع الصادرات من نـاحية وفرض

سيطرة على الصادرات
إلـى الـص مـن نـاحـية
أخــرى». ودعــا تــيــان
كــاي حـســبـمــا نـقـلت
وكالة األنباء الصينية
ـتـحـدة إلى الـواليـات ا

رفع الـقيود عـلى الصادرات لتـحفيـز التعافي االقـتصادي وزيادة
التوظيف ما يصبّ في مصلحتي البلدين. وذكر أنه «شيء جيد
ـاذا ال نتخذ خطوات أسرع? لـقد سمعنا الـقرع على أعلى السلم و
صالح مـنذ فتـرة. واآلن نتـطلّع إلى من يـنزل السـلم». وأفاد بـأن ا
ومـتـطــلـبـات الـتـنــمـيـة أسـفــرتـا عن إصالح سـعـر صــرف الـعـمـلـة
لـكية الـفكـرية. ولـفتت الـوكالة الصـينـية وزيادة حـمايـة حقـوق ا
الـصـينـيـة الـنظـر إلى أن الـيـوان الصـيـني قد سـجّل أمس ارتـفـاعاً
قيـاسـياً حـيث بـلغ ٦٫٥٨٩٦ مـقابـل الدوالر األمـريـكي. وارتفع
ـركزي الـصـيني» في سـعره بـأكـثر من ٣% مـنـذ إعالن «البـنك ا
ـاضي أنه سـيـصـلح آلـيـة سـعـر صـرف الـيـوان لـتـحـس يـونـيـو ا

مرونته.

ÚµH

الــرعـاة
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اإلثن ١٧ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١١)

QÉ©°SCG ´ÉØJQG øe kGójó¡J iôJ ’ Ójhõæa
§ØædG

قـال وزيـر الطـاقـة الـفـنـزويـلي رفـائيل
ـاضي إن الـزيادة رامـيريـز يـوم الـسـبت ا
في أســـعــار الـــنــفط ال تـــهــدّد انـــتــعــاش
ي وليس هنـاك حاجة إلى االقتصـاد العـا
عـقـد اجـتـمـاع طـار لـ «مـنـظـمـة الـبـلـدان
ــصـدرة لــلــنـفط» (أوبك) لــبــحث زيـادة ا
ـعـروض. وكـثـيـراً مـا تدعـو فـنـزويال إلى ا
زيـادة األسـعـار لـزيادة عـائـدهـا إلى أقصى
حدّ من قطاع يـعدّ محور اقتـصاد لم يبتعد
بـشـكل يــذكـر عن االعـتـمــاد عـلى الـنـفط
ـاضي ويـنـاضل فـي مـواجـهة خالل الـقـرن ا
. وأبــلغ ــاضــيــ ركــود خالل الــعــامـــ ا
راميريـز «رويترز» أن «الـسعر يـقترب من
الـــقـــيــــمـــة الـــعــــادلـــة وهي ١٠٠ دوالر
لـلبـرمـيل» مؤكـداً موقـف عضـوين آخرين
في «أوبك» هــمــا لـــيــبــيــا واإلكــوادور
الـلتان تـقوالن إنـه ال بدّ من زيـادة األسعار
ـنـتجـة علـى احلفـاظ على سـاعـدة الدول ا
اإلنـتـاج. وكـثـيـراً مـا تـقـول «أوبك» إنـهـا
ســـتــعـــمل عـــلى مـــعـــاجلــة أي نـــقص في
ــعــاجلــة زيــادات ــعــروض ولـــكن لــيس  ا
ضاربون. األسـعار التي تقـول إن سببهـا ا
وكــرر عـــبــدالــله الـــبــدري األمــ الــعــام
وقف. وحافظت «أوبك» لـ«أوبك» هـذا ا
عروض ـستـهدف مـن ا عـلى ثبـات احلجم ا
منذ اتخاذ قرار في ديسمبر ٢٠٠٨ بتنفيذ
خـفـض قـيـاسـي بـلغ ٤٫٢ مــلـيـون بــرمـيل
يـومــيـاً في مــسـتــويـات اإلنـتــاج لـتــعـزيـز
ـية». ـالـيـة الـعـا األسـعـار بـعـد «األزمـة ا
وقال راميريز (نحن ال نعتقد أنها (الزيادة
في أســـعــار الـــنــفط) تـــعــرقل انـــتــعــاش
ي.. فــنـزويال ال تـرى أن االقـتــصـاد الــعـا
هنـاك ضـرورة لعـقـد اجتـمـاع استـثـنائي أو

طار لـ«أوبك»).

»µjôeC’G Q’hódG AGô°ûd πjóH ’ :مسؤول صيني:مسؤول صيني
قال مـسؤول كبـير في «صنـدوق الثروة الـسياديـة الصيـني» إنه ال يوجد مـا يدعو إلى
القلق بشأن االستـثمار بكثافـة في الدوالر وسندات اخلزانة األمـريكية نظراً إلى أنه ليس
وذجاً فريداً في عـالم بال بدائل تذكر. وقال واجن جـيانكسي كبـير مديري إدارة اخملاطرة
اضي إن في «مؤسـسة الص لالستـثمار» التي تـدير ٣٠٠ مليـار دوالر يوم السبت ا
سـوق سـندات اخلـزانـة األمـريكـيـة هي األكـثر سـيـولـة في العـالم وإن احلـكـومـة األمريـكـية
قوّمة بالدوالر األمريكي مستقرّة زايا جتعـل األصول ا مقترض ذو صدقية. وقال إن تلك ا
زايا نفسها. وأبلغ واجن منتدى نسبياً وما من استـثمارات بديلة في العالم تتمتع بتلك ا
استـثماريـاً «ينـبغي أال نـشكو مـخاطـر شراء الدوالرات وأذون اخلـزانة األمـريكيـة واحلاجة
إلى االسـتـثـمـار في بـلـدان أخرى» مـضـيـفـاً أن تـلك هي وجـهـة نـظره الـشـخـصـيـة. وقال
«االسـتثـمار في دول أخـرى ال ينـطوي بـالضـرورة على مـخاطـر أقل». والصـ أكبـر حائز
أجنـبي لسـندات اخلـزانة األمـريكـيّـة حيث تـستـثمـر ثلث احـتـياطـاتهـا من النـقد األجـنبي
الـبالـغـة ٢٫٨٥ تريـلـيون دوالر في ديـون احلـكومـة األمـريكـيّـة. لكـن واجن قال إن الـص
ليست البلد الـوحيد الذي يعتمد على الدوالر وضـرب مثالً بصناديق الثروة السيادية في
قـوّمة بالعـملة األمـريكيّة. أبوظـبي والنرويج وسـنغافـورة كمشتـرين كبار آخـرين لألصول ا
وتأتي تـصريحـاته بينـما يسـتعد الـرئيس الصـيني هو  جـينتـاو لزيارة واشنـطن األسبوع

قبل حيث سيحاول البلدان إيجاد أرضية مشتركة لروابطهما الثنائية. ا

ÚHQÉ°†ŸG ÖÑ°ùH ¢ù«d øµd ∑qôëà∏d Iqó©à°ùe z∂HhCG{ :صحيفة:صحيفة
نـظـمة ـسـاويـة إن ا نـظـمـة «أوبك» لصـحـيـفة  قـال عبـدالـله الـبدري األمـ الـعـام 
ـعـروض في سوق الـنـفط لكن لـيس كـرد فعل ـعاجلـة حـاالت نقص ا مسـتـعدة لـلـتحـرك 
لتحـركات السعـر الناجمـة عن مضاربـة. وأبلغ البدري صـحيفة «فـيرتسشـافتسبالت» في
نـظمـة ترقب ـاضي أن ا مـلخص مـقابـلة نـشره مـوقعـها عـلى «اإلنتـرنت» يوم الـسبت ا
الـوضع عن كــثب وأن («أوبك» سـتـتــدخّل لـتــحـقـيق االســتـقـرار في الــسـوق إذا فـقـدت
). وقالت الـصحـيفـة إن البـدري يعـتقد أن ضـارب تـوازنهـا. «أوبك» لن تتـدخل بسـبب ا
ضاربة هي السبب الـرئيسي في ارتفاع األسعار إلى مـستوياتها احلالـية لكنها لم تنقل ا
اقتباساً مباشراً عنه في هذا الصـدد. وارتفع سعر خام برنت فوق ٩٩ دوالراً للبرميل يوم
ـاضي ما أسـهم في رفع أسـعار الـنـفط األمريـكي بـرغم أحدث حتـرك من جانب اجلـمعـة ا
سـتبـعـد أن تصـعد الصـ لـتشـديـد االئتـمان. ويـقـول محـللـون في مـجال الـنـفط إن من ا
أسـعار اخلـام صـوب ١٥٠ دوالراً هـذا العـام كـمـا حـدث في عـام ٢٠٠٨ ألسبـاب مـنـها:
تـوافر مزيـد من النفط اخملـزون وزيادة طاقـة إنتاج الـوقود لدى شـركات التـكرير ووجود

عدد أكبر من آبار النفط غير العاملة.

»©«Ñ£dG RÉ¨dÉH ÉHhQhCG ójhõJ ≈∏Y ¿Éà°ùfÉªcôJ qå– zá«HhQhC’G á«°VƒØŸG{
ـفـوضيـة األوروبـيـة» خـوسـيه مـانـويل بـاروزو تـركمـانـسـتـان الـغـنـية حثّ رئـيس «ا
ـضي قُدمـاً في اجلهـود الرامـية إلى تـزويد أوروبا بـالغـاز الطـبيعي. وزار بـالطـاقة على ا
اضي هذا البـلد الواقع في وسط آسيا في محـاولة لتنويع مصادر باروزو يـوم السبت ا

ا ينبغي على روسيا. الطاقة لالحتاد األوروبي. ويقول مراقبون إن أوروبا تعتمد أكثر 

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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الثالثاء ١٨ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١٢)

ـتواصل القـتـصادهـا خالل السـنوات بالـتوازي مع الـنـمو ا
اضية فـقد عمدت الص إلى إعـادة النظر في قيـمة عملتها ا
«اليوان» ورفعتها بنحو ٥٥% منذ عام ١٩٩٤ ومع تنامي
ـالية العجـز التـجاري األمريـكي مع الصـ في ظل «األزمة ا
تـحدة ومن ورائـها اجملـتمع يـة» فقـد سعـت الواليـات ا العـا
الـدولي إلى الضـغط عـلى الصـ لـرفع قيـمـة عمـلـتهـا حيث
إنـهـا ترى أن انـخـفـاض سعـر الـيـوان بـنحـو ٤٠% عن قـيـمته
احلقيقية هو سبب عجزها التجاري مع الص وهو ما يدفعها
إلى مـطـالـبـة الـصـ بـسـرعـة رفع قـيـمـة عـمـلـتـهـا لكـن هذه
طالبـات ال تلقى استـجابة صينـية كبيـرة فهي ترى أن سعر ا
اليوان ال ينخفض عن قيمته احلقيقية بأكثر من ٥% وتسعى
إلى تـعديـل قيـمة عـملـتهـا تدريـجـياً حـتى ال يزعـزع استـقرار
اقتـصـادها كـمـا أنهـا تـرفض الربط بـ قـيمـة الـيوان وعـجز

يزان التجاري األمريكي. ا
á«Hô©dG è«∏î`dG ∫hOh ¿Gƒ«dG

ـتـنـامـية بـ اقـتـصـادات دول اخلـليج نـتـيـجـة للـعالقـات ا
العـربية من نـاحيـة واالقتصـاد الصيـني من ناحيـة أخرى فإن
ـتغـيّرات ذات الـتأثـير سيـاسـة سعـر صرف الـيوان تـعدّ أحـدّ ا
نطقة فهناك تبادل جتاري ب الص باشـر في اقتصادات ا ا
ـا يـسـاوي نـحو ـنـطـقـة يـبـلغ نـحو ٧٠ مـلـيـار دوالر  ودول ا
١٠% من إجمالي األسواق اخلليجـية العربية وتبلغ الواردات
اخللـيـجيـة العـربـية من الـصـ نحـو ٣٥ ملـيـار دوالر سنـوياً
ويـعني ذلك أن رفع قـيمـة اليـوان الصـيني بـنحـو ١% سيؤدي
إلى زيادة فـاتـورة الواردات اخلـليـجيـة من الصـ بنـحو ٣٥٠
مـلـيـون دوالر وسيـؤدي ذلك إلى رفع مـعـدالت الـتـضخّم في

األسواق اخلليجية بنحو ٠٫٠٥ نقطة مئوية.
وعـلى اجلـانب اآلخـر فـرفع قـيـمـة الـيـوان مـقـابل الـعـمالت
األخـــرى خـــاصـــة الــدوالر ســـيـــؤدي إلى زيـــادة الـــقــدرات
ـا فـيـها ـصـدّرة إلى الـصـ  ـنـتـجـات ا الـتـنافـسـيـة جلـمـيع ا
نـتـجات اخلـليـجـية وهـو ما من شـأنه أن يـعود بـالنـفع على ا

االقـتـصـادات اخلـلـيـجيـة ذاتـهـا وإن كـان هـذا الـنـفع سـيـكون
مــحـدوداً في ظل تـركّـز صـادرات الـدول اخلــلـيـجـيـة في صـورة
ـثّل النـفط والغـاز نحو ٨٥% من صـادرات نفط وغـاز حيث 
إجمـالي الصـادرات اخللـيجـية إلى الـص كـما أن الـصادرات
اخلـليجـية غيـر النفـطية إلى الـص ستـجد نفـسها في مـنافسة
ـشابهة من الـدول األخرى للحـصول على حصة ـنتجات ا مع ا
تنـامية بـفعل ارتفاع من السـوق الصيـني ذي القوة الـشرائيـة ا

قيمة اليوان.
من شـأن رفع قـيمـة الـيـوان الـصيـني خـاصـة إن  بـشكل
مــفـاجـئ أن يـدفع رؤوس األمــوال إلى االنــتـقــال إلى الــصـ
للمضـاربة على عملتها ولعل تصميم السلطات الصينية على
اتّـبـاع مـنـهج مـتأنٍّ في رفع قـيـمـة عـملـتـهـا هـو حيـلـة دفـاعـية
كن أن تـنـجم عن هذه نع األضـرار الـتي  تـتبـنّاهـا الـسلـطـات 
ضـاربات لـكن في األحوال كـلهـا فإن رفع قـيمـة اليـوان ولو ا
بشكل تدريجي سيتسبب في سحب كميات كبيرة من السيولة
ية وتوجيهها نحو الص وسيكون تأثير ال العـا من أسواق ا
ا فـيهـا أسواق دول اخلـليج ـوجة شـامالً جلـميع األسـواق  هذه ا
ـتداولة ذاتـها األمـر الذي سـيؤثّـر سلـباً في أحـجام الـسيـولة ا
ـضاربة فيـها وال يـتوقف األمر عـند هـذا احلدّ فـقد تتـسبب ا
ـالية في على قـيمة الـعمـلة الصـينيـة في بعض االضـطرابات ا
االقتـصاد الـصيـني وترفع مـعدالت الـتضـخم هنـاك ما يـؤثر

ن فيهم دول اخلليج العربية. بالطبع في شركائها التجاري 
وفـوق هـذا وذاك فـبـفــرض رضـوخ الـصـ لـلـضـغـوط الـدولـيـة
وقيامها برفع قيمـة اليوان بشكل سريع فهـذا قد يدخلها في موجة
من الركود االقتصادي فرفع قيـمة العملة يؤدي إلى تراجع الطلب
ي عـلى الــصـادرات الـتي تــمـثّل احملـرك الــرئـيـسي لــلـنـمـو الــعـا
الصـيني األمـر الذي يوّجه لـالقتصـاد الصـيني ضـربة قـوية تـفقده
الـقدرة عـلى الـنـمو كـمـا هو احلـال في الـيـابان حـالـيًا مـا سـيؤدي
بـالـطـبع إلى تـراجع طـلب الـص عـلى مـدخالت اإلنـتـاج ومـصادر

كّون الرئيسي للصادرات اخلليجية. الطاقة التي تمّثل ا

á«Hô©dG è«∏î`dG ∫hO äGOÉ°üàb’ º¡e ôq«¨àe ..¿Gƒ«dG ±ô°U ô©°S

تنامـية ب دول اخللـيج العربية والـص تزداد أهمـية سعر صرف الـيوان وتأثيره تنامـية ب دول اخللـيج العربية والـص تزداد أهمـية سعر صرف الـيوان وتأثيرهفي ظل الـعالقات االقتصـادية ا في ظل الـعالقات االقتصـادية ا
نطقة. نطقة.في اقتصادات دول ا في اقتصادات دول ا
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اخلميس ٢٠ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١٤)

∫ÉØWC’G óqæŒ zÜÉéæÑdG-¿ÉÑdÉW{
áqjQÉëàfG äÉ«∏ªY »a º¡eGóîà°S’

ـفتش الـعام لـشرطة الـبنـجاب عـقب االعتـقاالت التي صرح ا
شنتها قـواته في مدن مختلفة من إقليم البنجاب بأن هناك عالقة
صادر ب «طـالبان-البنـجاب» والعصـابات اإلجراميـة. وكشفت ا
األمـنـية عن أن أفـراد «طـالبـان-الـبنـجـاب» متـورّطـون في حاالت
ـة لـتـمـويل حـركـتهـم وتوفـيـر مـصـادر تـمـويل لـها الـسـطو واجلـر
ـواصلـة أنشـطـتهـا بعـد أن ضاق بـها اخلـنـاق في منـاطق القـبائل
وبـاتت تواجه أزمات كـبيـرة. وكشفت مـصادر األمن وفـقاً لتـقرير
لينك» اإلخبـارية عن أنهـا توصّلت إلى هذه نقـلته خدمة «ميـديا لينك»«ميـديا 

الـنــتــائج بـعــد أن اعـتــقـلت
عـنـاصر من مـجمـوعة تـطلق
عــلى نــفــســهــا «مــنــظــمــة
الــتـــوحــيـــد واجلـــهــاد» في
الهور حـيث صودرت مـنها
كمـيّة من األسلحـة والذخيرة

وخـرائط وحاسـوب وغيرهـا كانت بـحوزتهم. ويـقول رجال األمن إن
هذه اجملمـوعة كـانت تنشط حتت قـيادة الـدكتور عـمر كـندي الذي
نظمة ب قتل في فيصل آباد عام ٢٠٠٩. وبعد مقتله انقسمت ا
عروف بـ «ملك مجمـوعات متفـرقة أهمـها مجمـوعة عابد أكـرم ا
ـة والــسـطـو. طـوفــان» وهـو مــتـورّط في عــدد من حـوادث اجلــر
اضية في وكـانت هذه اجلماعة قد مـارست نشاطها في الـسنوات ا
سـرية تامـة ولم تعلن نفـسها إال في نهـاية شهر ديـسمبر ٢٠١٠
بحـسب التقـرير. ويشـير التقـرير إلى أن حركـة «طالبـان» احمللية
هـند أجـنسـي القـبلي قـد تمـكـنت من جتنـيد ـوجودة في إقـلـيم  ا
٥٠٠ مـسـلح جـديـد نـصـفـهـم من الـسـكـان احملـلـيـ وتـدريـبـهم
زيـد من الهجـمات على أهداف عـسكرية وإعدادهم من أجل شنّ ا

وأمنية في أنحاء مهمند كلّها.

ôÑcC’G ó«Øà°ùŸG ø£æ°TGh :الشعب» الصيني«الشعب» الصينيّة»
ÚµH ™e …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG øe

وفـــقــــاً إلحـــصـــاءات وزارة
الـتجـارة الصـينـية حـتى نهـاية
عام ٢٠١٠ بـلغ إجـمـالي عدد
مــشـــروعــات االســـتــثـــمــارات
األمريـكيـة في الصـ أكثر من

٥٩ ألف مـشـروع ووصل مـبلغ االسـتـثـمار الـفـعلي إلى ٦٥٫٢٢
مـليار دوالر أمـريكي حيث أصـبحت الص تـدريجيـاً مركز الربح
لـلعديد من الشركـات ذات التمويل األمريكي. وتـعدّ الص حالياً
واً في ثـاني أكبر شـريك جتاري ألمـريكا وأسـرع سوق لـلتصـدير 
أمـريكـا. وبحـسب صحـيفة «الـشعب»«الـشعب» اليـوميـة الصـينـية ووفـقاً
ألحدث البيانـات التي أصدرتها اإلدارة العامة للجمارك الصينية
بـلغ حجـم التـجـارة الصـيـنـية-األمـريـكـية ٣٨٥٫٣٤ مـلـيار دوالر
أمـريكي في عـام ٢٠١٠ بـزيادة قـدرها ٣٠% مـقارنـة مع ما في
عـام ٢٠٠٩ من بـيـنـهـا ١٠٢٫٠٤ مـلـيـار دوالر أمـريـكي قـيـمـة
الـواردات الصـينـية من أمـريكـا بزيـادة قدرهـا ٣١٫٧%. وتشـير
تحدة تستفيد بشكل تام من التعاون الصحيفة إلى أن الواليات ا
االقـتـصـادي والـتـجـاري بـيـنـهـا وبـ الـصـ وذلك ألن الـتـعـاون
االقتصادي والـتجاري ب بكـ وواشنطن ال يكـمن في التصدير
واالستـثمار األمـريكي في الصـ فقط بالـرغم من أن توسيع هذا
األخـيـر له فـوائد كـبـيـرة في االقـتـصـاد الـكـلي بل إن الـصادرات
ـسـتـهلك الـصـيـنيـة إلى أمـريـكا لـهـا دور كـبيـر وفـعّـال في رفاه ا
نـتـجات الـصـيـنيـة نـحو األمريـكي. ووفـقـاً لإلحصـاءات تـمـثل ا
٧٥% من منتـجات السـوق األمريكي. ولفـتت الصحـيفة الصـينية
االنـتباه إلى أنه وفقاً لنـتائج بحث شركة «مورجـان ستانلي» فقد
بلغ مـتوسط تـوفير األمـريكـي من خالل شـراء البـضائع الـصيـنية

نحو ٣٠٠ دوالر أمريكي في عام ٢٠٠٩.

الــرعـاة

OÉHBG ΩÓ°SEGÚµH
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اإلثن ١٧ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١١)

ájhƒædG É¡°ShDhQ OóY ¢†Øîà°S É«°ShQ
 2018 ΩÉY ∞°üædG øe ôãcCG 

أوضح مـصـدر مـسـؤول في وزارة الـدفـاع الـروسيـة في حـديث
لوكالة «نوفوستينوفوستي» لألنباء أن روسيا سـوف تقلّص عدد الرؤوس
النـووية ألسـلحـتهـا االستـراتيـجيـة من الصـواريخ العـابرة لـلقارات
ـدى والقـاذفات الـثقـيلة من ٣٨٠٠ والصـواريخ اجملنـحة بـعيدة ا
ـعـاهـدة الـروسـيـة-األمـريـكـية ـوجـب ا حـالـيـاً إلى ١٥٥٠ رأسـاً 
ــســـؤول الــروسي بــحــسب اجلـــديــدة «ســتــارت-٣». وأضــاف ا
«نوفـوستي» أن «مجـلس الدوما الـروسي» أقر مـؤخراً مشروع
عاهدة الـتي وقّعها الـرئيسان الروسي صادقة على هـذه ا قانـون ا
ـتــري مـيــدفـيـديـف واألمـريـكـي بـاراك أوبـامــا في بـراغ في د
الـــــــثــــــامـن من إبـــــــريل
٢٠١٠ حــول مــواصــلــة
تــــقـــلــــيص األســــلــــحـــة
االستراتـيجية الهجومية
مع تـــضـــمـــ الـــشــروط
ـعاهدة الروسـية لـتنفـيذ ا

في نص مشروع قانون التصديق. وتصف هذه اإلضافات التي 
إدخـالـهـا من جانـب نواب «مـجـلس الـدومـا» عـلى مـسـودة قـانون
عاهدة عند الضرورة صادقة شروط خروج اجلانب الروسي من ا ا
مع التشديـد على ضرورة ترسيخ الربط ب األسلـحة االستراتيجية
ـضاد لـلصـواريخ. كـما تـلزم الـوثـيقـة رئيس الهـجـوميـة والدفـاع ا
الدولة اعـتماد برنامج خـاص لتنمية الـقوات االستراتيـجية النووية
في روسـيـا وتـلـزم احلـكـومــة تـقـد تـقـريـر سـنـوي إلى «مـجـلس
عـاهـدة وحالـة اجملـمع االستـراتـيجي الـدوما» حـول سـير تـنفـيـذ ا

النووي الروسي وآفاق تطويره وفقاً للوكالة.

ø£æ°TGƒd »æ«°üdG ¢ù«FôdG IQÉjR ô¶àæJ á që∏e ájOÉ°üàbG ÉjÉ°†b

ز» حتت زفايـننشـال تا أعدّ آالن بـيتي تـقريراً نـشرته صحـيفة «فايـننشـال تا
» ذكر و الـص تـحدة بشـأن  عنـوان «قائـمة مخـاوف الواليـات ا
فيه أنه يتعـيّن على الص خفض اإلعانات غير العادلة ومواجهة
مـتلكـات الفكـرية والـسماح بـتقديـر عُمـلتهـا على حسب سرقـة ا

قول تـيم جايتنر. وصرّح
تـــيـم جــايـــتـــنـــر وزيــر
اخلـزانــة األمـريـكي في
كــلــمـة ألــقــاهـا مــؤخـراً
قــبـــيل زيــارة الـــرئــيس

ـتـحدة األمـريـكيـة خالل األسـبوع الصـيـني ج تـاو لـلواليـات ا
ـتـحـدة إزاء الـسـيـاسـة االقـتـصـادية اجلـاري بـأن قـلق الـواليـات ا
الصينية يـتجاوز العملة التي كانت مـحطّ تركيز غضب الكابيتول
هـيل. لـكـنه سعى إلـى احلدّ من الـلـوم الــمُلـقى عـلى عـاتق الـص
تـحدة شـكالت االقتـصاديـة احمللـية. وقـال إن الواليـات ا بشـأن ا
ـزيـد في األبـحـاث والـتـطـوير األمـريـكـيـة بحـاجـة إلى اسـتـثـمـار ا
ـا ذكره وإصالح الـتعـلـيم وتعـزيز الـبـنيـة الـتحـتيـة الـعامـة وفـقاً 
ـنافسة من خالل التقـرير. وأضاف أنه يـتعيّن عـلى الص تـعزيز ا
خفض الـدعم احلكومي الـضمني لـلشركـات -من األراضي والطاقة
نخفضة- واتخاذ إجراءات صارمة ضد سرقة الية ا ذات التكلفة ا
لـكية الـفكريـة من الشركـات األجنبـية. وفي شأن ارتـفاع العـملة ا
عـدل احلالي لتقدير ما يقرب من الصينيـة قال تيم جايتنر: «إن ا
نسـبة ٦% سـنـوياً -أقـرب إلى نـسبـة ١٠% من الـقيـمة احلـقـيقـية
نظراً إلى زيـادة التضـخم الصيـني- كان كبـيراً ولكن لـيس كافياً.
وأضاف وزيـر اخلـزانة األمـريـكي «نعـتـقد أنه فـي مصـلـحة الـص
السماح للعملة باالرتفاع بسرعة أكبر تماشياً مع قوى السوق».

ƒµ°Sƒe

الــرعـاة

¿óæd
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هل ينجح باراك أوباما وهو جينتاو في التوصل إلى اتفاق
حـول الـعمـلـة الصـيـنيـة وكـوريـا الشـمـاليـة وتـايوان وبـقـية
الـقـضـايا احلـسـاسة األخـرى أم تـأتي زيـارة الرئـيس الـصـيني
ـرتـقبـة في إطـار دبـلـوماسـيـة اجملـامالت والعالقـات الـعـامة ا
التي تـتبـعـها واشـنطن لـتـحيـيد «الـتنـ األصـفر»? صـحيـفة
«واشنـطن بـوست»«واشنـطن بـوست» اسـتـطلـعت آراء اخلـبـراء والبـاحـثـ الذين
اسـتبـعـدوا جنـاح الـرئـيـسـ األمـريـكي والـصـيـني في تـسـوية
ـعلـقة وإن كان هـذا ال يحـول دون إمكانـية جناح شكالت ا ا
الـرجلـ في حتـقـيق تـقدم عـلى جـبـهات أخـرى. فـجـينـتـاو قد
يـــضــغط فـي اجتــاه رفع احلـــظــر األمـــريــكي عـــلى تـــصــديــر
الــتـكـنـولـوجـيـا بـيـنـمـا قـد يـركـز أوبـامـا عـلى فـتح األسـواق
ـؤكّد هو الـصيـنية أمـام الشركـات األجنبـية لـكن األمر شبه ا
أن الـص سـتـدخل بـثـقـلـهـا االقتـصـادي كـله إلبـرام صـفـقات
ضـخـمــة مع الـشـركــات األجـنـبـيــة حـتى تـثـبـت لـواشـنـطن أن

االستثمار ال يسير في طريق واحد دائماً.
بـعض احملـلــلـ مـثل ســكـوت ويـلـســون مـحـرر الـشـؤون
السـيـاسـيـة في الـصحـيـفـة يـتـوقعـون أن يـكـون مـلف حـقوق
طـروحة للنقـاش في قمة أوباما- وضوعات ا اإلنسان ضـمن ا
اضي جينتاو أيضاً حيث سبق لألول أن اجتمع يوم اخلميس ا
مع خـمسة من أكبر الـشخصيات الـصينية الـداعية إلى احترام
ـدنـيـة وحـقـوق اإلنسـان. ويـرى بـوني جـلـيـزر مـدير احلـقـوق ا
برنـامج الشؤون الـصينيـة في «مركز الـدراسات االستراتـيجية
رتقبـة تمنح أوباما فرصة ذهبية للحوار والدولية» أن القمّة ا
مع الرئيس الـصيني حول مجمـوعة كبيرة من القـضايا الدولية
واإلقليمـية والثنـائية. فعلى الـصعيد الـدولي تسعى الواليات
تحـدة إلى حث الص عـلى التـعاون بصـورة أكبر عـلى حظر ا
ي انتشار األسلـحة النووية وعالج اخللـل في االقتصاد العا
ناخ. أمـا القضـايا اإلقلـيميـة فتشمل وعالج مـشكلـة تغيـر ا
وقف استفزازات كوريا الشمالية وتكريس التعاون في مجال
األمن اإلقلـيـمي فيـما تـضم القـضايـا الثـنائـية احـترام حـقوق

اإلنسان والتبادل التجاري والتعاون العسكري. 
ÚµH äÉeÉªàgG

ذكـرت الصـحـيـفة الـتي اسـتـبـعدت إمـكـانـية صـدور بـيان
ختـامي مشـترك مطـوّل في نهـاية الـقمة أن قـلق بكـ ينصبّ
ــظـاهــر الـشــكــلـيــة لــلـزيــارة مـثل في الــدرجـة األولى عــلى ا
االسـتقبال الرسـمي بإحدى وعشـرين طلقة وحـفل العشاء على
ـظـاهر تـعـكس مشـاعـر واشنـطن وتـوجّهـاتـها أساس أن تـلك ا
. فتلك هي زيارة جينتاو األخيرة لواشنطن احلقيقـية جتاه الص
قـبل ولذلك كـرئيس لـلصـ حيـث تنـتهي واليـته في العـام ا
فهو يـضع الزيارة الوشيـكة في خانة «اإلجنازات الـشخصية»
ويـعدّها فـرصة لطـرح نفسه كـراعٍ رسمي مسـؤول عن العالقات
الصـينيـة-األمريكيـة على مدار السـنوات العشـر لواليته. وهو
صالح القـومية الصـينية ـدافع عن ا يريد أن يـظهر في صورة ا
. وتأتـي احملافـظـة عـلى مـعـدل النـمـو االقـتـصـادي على أيـضـاً
رأس قـائـمـة أولـويـات حـكـومـة جيـنـتـاو بـوصـفه أكـبـر ضـمـانة
لالستقـرار الداخلي واستمرار «احلزب الـشيوعي» في السلطة.
وفي واشـنـطن سـيـسـعى جـيـنـتـاو إلى انـتـزاع ضـمـانـات لـفـتح
الـسوق األمـريـكـيـة أمـام الـسـلع الـصـيـنـيـة. وفي مـلف كـوريا
الشمالـية ستردّد بك موقفها التـقليدي حول أهمية االستقرار
ـفاوضـات وسيـلة وحـيدة في شبه اجلـزيرة الـكوريـة واعتـماد ا
لـتسـوية اخلالفـات. وستـسعى الـص إلى حتـس صـورتها في
عـيون األمـريكـي الـذين يـتهـمونـها بـالقـرصنـة على الـوظائف

األمريكية. 
?ƒd GPÉe

ـطـلـوب? يـحـذر لـكن مـاذا لـو لم تـسِـر األمـور بــالـشـكل ا
احمللل السياسي ليزلي جيـلب من مغبّة العواقب الوخيمة التي
واقف التقليدية وعدم تقد كن أن تترتب على التمسك بـا

لـفات االقـتصـادية واألمـنيـة الصـعبة. تـنازالت عـلى صـعيـد ا
ويتعـ على أوباما وجـينتاو تفـويت الفرصة عـلى الصقور في
واشنطن وبك وحتقيق خطوات ملموسة حلسم هذه القضايا.

á«dhódG äÉbÓ©dG áZÉ«°U IOÉYE’ á«ÑgP á°Uôa hÉàæ«L-ÉeÉHhCG áqªb :محللون:محللون

ثمة إجماع بـ اخلبراء األمريكي على أهميـة زيارة الرئيس الصيني لواشنـطن من حيث التفاهم حول جملة منثمة إجماع بـ اخلبراء األمريكي على أهميـة زيارة الرئيس الصيني لواشنـطن من حيث التفاهم حول جملة من
ي. ي.قة مثل حظر االنتشار النووي وحقوق اإلنسان وعالج اخللل في االقتصاد العا علّقة مثل حظر االنتشار النووي وحقوق اإلنسان وعالج اخللل في االقتصاد العا علالقضايا احلساسة ا القضايا احلساسة ا
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تحدة تـكتسب الزيارة التي بـدأها الرئيس الصيـني هو جينتاو لـلواليات ا
اضي وتـستـمر أربعـة أيام أهـمية كـبيـرة في مسار األمريـكيـة يوم الثالثـاء ا
الـعالقـة بـ بـكــ وواشـنـطن الـتي شـهـدت -وتـشـهـد- الـعـديـد من اخلالفـات

والتوترات بشأن قضايا كثيرة سياسية وأمنية واقتصادية.
تحدة حول: أوالً: سعر صرف تتمحور قضـايا اخلالف ب الص والواليات ا
اليـوان الصيني حـيث تضغط واشنـطن من أجل رفع قيمته لـلتغلّب عـلى العجز
: وضع حقوق اإلنسان ليارات الدوالرات. ثانياً التجاري مع الصـ الذي يقدّر 
في الـص وهي قـضيـة تثـير الـتوتـر ب اجلـانبـ ب كل فـترة وأخـرى. ثالـثاً:
تـحدة في آسيا. النـزاعات احلدودية بـ الص واليـابان أحد حلـفاء الواليات ا
رابعاً: التطوّر العسكري الصيني الذي يثير قلق واشنطن بقوة وعبّرت عن ذلك
بوضوح الـتصريحات األخيـرة لوزير الدفاع األمريـكي روبرت جيتس الذي قال
إن األسـلحة الصـينية اجلـديدة تمـثّل خطراً على الـوجود العسـكري األمريكي في
: الـعالقـة بـ الـصـ وإيــران. إضـافـة إلى الـتـنـافس احملـيط الـهـادي. خـامــسـاً
الصيني-األمريكي للحصول على مصادر الطاقة في مناطق مختلفة من العالم.
تحـدة األمريكـية بعد زيـارة وزير الدفاع جتيء زيـارة الرئيس الـصيني للـواليات ا
األمريـكي روبرت جـيتـس لبـك مـؤخرًا وبـعد أن وافـقت الـص عـلى رفع قيـمة
اضي وبـعد دور صيني في تهدئة األوضاع عملـتها بنسبة ٣٫٩% منـذ شهر يونيو ا
ب الكـوريت قوبل بنوع من االرتـياح األمريكي إضافة إلى صـدور مواقف متبادلة
. وقد عكس عشاء الـعمل الذي يعّد تبـادلة ب اجلانبـ تؤّكد أهـمية ترسيخ الـثقة ا
بادرة غير معهودة كـثيرًا الذي أقامه الرئيس أوباما لـنظيره الصيني بعد وصوله إلى
اضي مدى االهـتمام الذي توليه واشـنطن للزيارة وطبـيعة نظرتها واشـنطن الثالثاء ا
ي سـتوى الـعا إلى الصـ التـي أصبحـت تمـّثل القـوة االقتـصاديـة الثانـية عـلى ا
وحرص أوبـاما على حتقـيق اختراق مهّم فـي مسار العالقـة مع العمالق الصـيني يعّزز
مـوقعه في الـداخل قبل انـتخـابـات الرئـاسة في عـام ٢٠١٢ خاصـة في ظل تصـاعد
األصـوات على السـاحة األمريـكيـة احملّذرة من صعـود الص والـنتائج الـسلبـية لذلك

ية. تحدة وموقعها على اخلريطة العا على الواليات ا
ـراقبـ ال يـتـوقعـون أن حتـقّق هذه ومع أهـمـية االعـتـبـارات السـابـقة فـإن ا
الزيـارة اختراقاً كـبيراً في العالقـة ب اجلانـب بالنـظر إلى التعـقيد الكـبير الذي
ـيز مـلفـات اخلالف بـينـهمـا خـاصة في اجملـال االقتـصـادي إضافـة إلى الدعم
نافس اإلقـليمي الـقوي للص لـلحصول عـلى مقعد بـاشر للهـند ا األمريكي ا
دائم في «مـجـلس األمن الـدولي» وهـو الـدعم الذي عـبّـر عـنه بـوضـوح الـرئيس
األمريـكي خالل زيارته لهـا مؤخراً وتـبعته فـيه فرنـسا وبريـطانيـا. أخيراً فإن
ثّل إحدى العقـبات الرئيسية أمام قلق واشنـطن جتاه التطوّر العسكـري الصيني 
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األحــد ٢٣ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١٥)

äÉ≤Øf ¢†qØîJ ¿ÉHÉ«dG
GhÉæ«chCG »a á«µjôeC’G óYGƒ≤dG áaÉ°†à°SG 

دة ـتـحدة مـؤخـرًا مـعاهـدة جـديـدة  وقـعت الـيـابان والـواليـات ا
خـمس سـنـوات تـنص عـلى أن طـوكـيـو ستـسـتـمـر في دفع الـنـفـقات
السنوية الستضافة القواعد األمريكية على أراضيها عند مستوى ال
يـتغـيـر وهو ١٨٨٫١ مـليـار ين (٢٫٢٦ مـليـار دوالر) اعتـبارًا من
ـالية ٢٠١١. وقال وزير اخلارجية الياباني سيجي مايهارا السنة ا
عاهدة ا أوردته وكالة أنباء «كيودو»«كيودو» اليـابانية إنه واثق بأن ا وفقًا 
اجلـديدة التي ستحّل محّل االتفـاقية احلالية الـتي ستنتهي في شهر
ان سـتسـاعـد على ـجـرد التـصـديق علـيـها في الـبـر ـقبل  مـارس ا
تـخفـيف عبء استـضـافة الـقواعـد األمريـكـية عـلى سكـان أوكيـناوا
ـعاهدة . ويـقول مـسؤولـون يابـانيـون بحـسب الوكـالة إن ا احملـلي
واطـن الـيابـانيـ العامـل في اجلديـدة ستـتضـمن تخـفيض عـدد ا
اجلـيش األمـريــكي الـذين يـحـصــلـون عـلى رواتـبــهم من احلـكـومـة
قدر بـ ٢٢٠٥٥ الـيابانيـة بواقع ٤٣٠ شخصاً مـن عددهم احلالي ا
شخـصاً كـما سـيتمّ اسـتـبعـاد أولئك الـعامـل في وظـائف تتـعلق
ـيزانيـة بالكامل. بالتسـلية والـترفيه في الـقواعد األمريـكية من ا
نشآت عاهدة اجلديدة سيصل احلد األقصى لنفقات ا وجب هذه ا و
إلى ٢٤٫٩ مليار ين (٣٠٠٫١٤ ملـيون دوالر). وذكر مسؤولون
أن النفـقات التي سـتتحـمّلهـا احلكومـة اليابـانية سـتنخفـض كثيراً
خالل فـتـرة السـنـوات اخلـمس من نـسـبـة ٧٦% احلـالـية إلى ٧٢%
لـتـوفر احلـكومـة بـذلك ٥٫٢ ملـيـار ين (٦٢٫٦٨ ملـيون دوالر).
وأشـارت الوكالة الـيابانيـة إلى أنه بعد قيـام اليابان بـتوفير الدعم
ـالـي لـلـقـواعـد األمــريـكـيـة عـام ١٩٧٨ اعــتـرض الـرأي الـعـام ا
الـياباني على ذلك بحـجة أن ضرائبه يجب أال تـستخدم في أشياء
مثل دفع نفقات أنشطة التـسلية والترفيه ألفراد اجليش األمريكي

رابط في اليابان. ا

 IóëàŸG äÉj’ƒ∏d »æ«°üdG ¢ù«FôdG IQÉjR :«شينخوا»«شينخوا»
øjó∏ÑdG äÉbÓY »a á«îjQÉJ áeÓY

تــمـثـل زيـارة الــرئـيس
الـصـيــني هــو جـيــنـتـاو
ـتـحدة حـالـيـاً لـلـواليـات ا
األمريكية عالمـة تاريخية
فـي عالقـــــــات بـــــــكــــــ

وواشنطن الدبـلوماسية في احملـافل الدولية. وفي هـذا السياق قال
الـرئيس هـو جـيـنـتـاو في أثنـاء مـراسم االسـتـقـبال الـفـخـمـة التي
أقيمت ترحـيباً به في البيت األبيض بحـسبما أوردت وكالة أنباء
تـبادلة تـحدة لـزيادة الـثقـة ا «شيـنخوا»«شيـنخوا» «أتيت إلى الـواليات ا
وتـعـزيــز الـصـداقـة وتـعــمـيق الـتــعـاون ودفع الـعالقــات الـشـامـلـة
ـتحـدة قـدماً في والتـعـاونـية واإليـجـابيـة بـ الـص والـواليـات ا
الــــقـــــرن الـ (٢١)». وفي مــــعـــــرض إشــــارتـه إلى الـــــعالقــــات
الــدبـلــومــاسـيــة ذكــر الـرئــيس األمــريـكي بــاراك أوبــامـا وفق
كنهما «شينخوا» أن اجلانب عبر زيارة الـرئيس هو جينتاو «
قـبلة». ولـفتت الـوكالة وضع أساس للـعالقات لألعـوام الثالثـ ا
الصينيـة النظر إلى أن أبرز فعاليات هـذه الزيارة أنها تعد الزيـارة
اخلـارجـية األولى للـرئيس هـو جيـنتـاو في السنـة اجلديـدة مضـيفة
توقع أن تؤدي هذه الزيارة التاريخية إلى دفع العالقات أنه من ا
االستراتيجيـة الصينية-األمريكية قـدماً إلى مستقبل مشرق كما
سـتـسـلط ضـوءاً جـديـداً عـلى نـزاعـات وخالفـات دولـيـة رئـيـسـية
يـاً أعمق بـالسالم والـتنـميـة في العـالم. وكان وحتـشد الـتزامـاً عـا
وزير اخلارجية األمريكي األسبق هنرى كـيسينجر قد ذكر لوكالة
أنبـاء «شينـخوا» «أنا مقـتنع بأن هـناك فرصـة عظيـمة لبـدء حقبة
جديـدة في العالقات األمريـكية-الصيـنية.. أعتـقد أن هذه الزيارة

ستقبل». كن أن تكون ذات أهمية أساسية في رسم ا

ÚµH ƒ«cƒW

الــرعـاة
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الثالثاء ٢٥ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١٧)

ـاضي دعا قـبل مـغادرته بـك إلى واشـنطن يـوم اجلمـعة ا
ا تحـدة والص  هو جيـنتاو إلى إقامـة عالقة ب الـواليات ا
يـخدم مـصلحـتي الطـرف ويبـدو أن هذا هو مـا حتقق بـالفعل
بـرغم أنه من السابق ألوانه مـعرفة النـتائج التي أسفـرت عنها
تـحـدة. وذكـرت صحـيـفة زيـارة الـرئيس الـصـيـني للـواليـات ا
«كريستـيان ساينس مـونيتوركريستـيان ساينس مـونيتور» أن الرئيس بـاراك أوباما خرج
من تلك احملـادثات أكـثـر ثقـة بالـنفـس في التـعامل مع الـقوة
الصينية الصاعدة عما كان عليه في زيارته األخيرة لبك في
نهـايـة ٢٠٠٩ حيث حـرص عـلى طرح مـلف حـقوق اإلنـسان
ـتـبـادلـة لــلـطـرفـ بـفـتح أسـواقـهـمـا أمـام ـنـفـعـة ا وحتـقـيق ا
الـشركـات ويـبـدو أن أوبـامـا جنح فـي إقـنـاع ضيـفـه بـضرورة
تـكثيف الـص ضـغوطهـا على كوريـا الشـماليـة. أما جيـنتاو
ـظـاهــر كـلّـهـا الــتي تـلـيق به فـقــد حـصل كـمـا أراد عــلى ا
كرئيس لدولة كبرى وعلى تكريس صورته وميراثه الشخصي
كـمهـنـدس لعـملـية الـتحـول االقـتصـادي في الصـ والصـعود

بنجمها إلى مصافّ الدول الكبرى.
لـموسـة لزيارة جـينـتاو تبـدو أقل وضوحاً ولـكن النـتائج ا
تـحدة سـتدفع في اجتاه رفع حـيث أعلن أوبـاما أن الواليـات ا
قـيمة الـعملـة الصيـنية ولـكن معركـة العمالت بـ العمالق

االقـتصـاديـ لم تسـفـر عن أي تطـورات مـلمـوسـة حتى اآلن.
وبرغم أن الصـ أحرزت بعض الـتقـدم على صعـيد التـزامها
لكية الفكرية لآلخرين مؤخراً التنسيق بشأن احترام حقوق ا
فـإن الشك مـا زال يـساور بـعض رؤساء الـشـركات األمـريكـية
وقف الترقّب واالنتظار لـقضية هي قضية حياة الذين اكتـفوا 
أو مـوت بـالـنـسبـة إلى قـطـاع الـصـادرات األمـريـكـيـة. وبرغم

اعــتـراف جـيـنـتـاو في
ؤتمر الصحفي الذي ا
جــــمع الــــزعــــيــــمـــ
الــــكـــــبــــيــــرين يــــوم
ـاضي بـأن األربـعــاء ا
«بالده مـا زال أمامها

الـكـثـيـر كي تـفـعـله عـلى صـعـيـد حـقـوق اإلنـسـان» فـإن هذا
قصّ الرقيب هناك. التصريح تعرّض إلى حد كبير 

تخصص في الشؤون والنتـيجة كما يراها بعض اخلبراء ا
األمريكـية-الصينية هي أن قمة واشنطن حققت مكاسب لكل
ـنح أبرز قوتـ في القرن احلادي ـا يكفي  طـرف ولكن ليس 
والـعشـرين عالقـة أكثـر قـدرة عـلى االستـمـرار وعلى مـقـاومة
الـتـوتر. ويـرى درو طـومـسـون مديـر الـدراسـات الصـيـنـية في
«مـركز نـيـكسـون» في واشـنطن أن «الـقـمة جـاءت عـلى قدر
ـراسم البروتوكولية » حـيث نال جينتاو ا توقعات كال اجلانب
كـلّهـا الـتي يريـد إبرازهـا أمـام رجل الشـارع الـصيـني وطرح
ـيـة صاعـدة «ولـكن هذا ال أوبامـا تـصـوراته للـصـ كـقوة عـا
يـعني أن الـعالقات األمريـكية-الـصينـية محـصّنة ضـد الهزات
كـلّهـا» مـا يعـني احـتـمال اسـتـمـرار العالقـات الـثـنائـيـة على
وتيرة «يـوم حلو يوم مر» صعوداً وهبوطاً التي سادت سنوات
اضي. «ولـكن مـصدر الـقـلق اآلن يـتمـثل في تـسارع الـعـقـد ا
نوبات الصعود والهبوط» مع استمرار النجم الصيني في الصعود.
الوضع كما يـقول احملللون قد يكون مخـتلفاً بالنسبة إلى
الـعالقات االقـتصـاديـة التي تـسيـر إلى األفـضل بخـطى ثابـتة

. بفضل اتساع مساحة احلوار االقتصادي ب الدولت

ظاهـر والشكـليات حيث نـال األول مظاهـر احلفاوة الـتي يريدها ـا جنحت قمـة جينـتاو-أوبامـا على مستـوى ا ظاهـر والشكـليات حيث نـال األول مظاهـر احلفاوة الـتي يريدهار ـا جنحت قمـة جينـتاو-أوبامـا على مستـوى ا ر
لتكريس صورته في الشـارع الصيني كمهـندس لعمليـة التحول االقتصـادي واكتسب الثاني مزيـدالتكريس صورته في الشـارع الصيني كمهـندس لعمليـة التحول االقتصـادي واكتسب الثاني مزيـداً من الثقة بطرح من الثقة بطرح
لفات الـثنائيـة الشائكـة مثل حقوق اإلنـسان وسعر الـيوان. ولكن أياً من الـطرف لم يتـخذ أي خطوة نـحو تعزيز من الـطرف لم يتـخذ أي خطوة نـحو تعزيز لفات الـثنائيـة الشائكـة مثل حقوق اإلنـسان وسعر الـيوان. ولكن أياا ا

راقبون أنها ما زالت أضعف من أن تصمد أمام أول اختبار حقيقي. راقبون أنها ما زالت أضعف من أن تصمد أمام أول اختبار حقيقي.العالقات التي يرى ا العالقات التي يرى ا

بعد قمبعد قمّة أوباما-جينتاوة أوباما-جينتاو
á«æ«°üdG-á«µjôeC’G äÉbÓ©dG õjõ©àd á«∏ªY äGƒ£N øe qóH ’ :محللون:محللون
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اإلثن ٣ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٠١)

اضي) ز» (٢٩ ديـسمـبر ا زنـيويـورك تا تعـتقـد صحـيفة «نـيويـورك تا
أن السـياسـة اخلارجـية الـهنديـة حقّـقت نقالت جـيوبـوليـتيـكية
ـاضيـة خاصة فـي ما يتـعلّق بـرغبـتها نوعـية خالل الشـهور ا
في احلــصـول عـلى مـقـعـد دائـم في «مـجـلس األمن الـدولي»
حيث كانت نـيودلهي محطة رئيسيـة لشخصيات دولية بارزة
مـثل رئـيس وزراء بـريـطانـيـا ديـفـيد كـامـيـرون في الـصيف
اضي ـاضي ثم الـرئيس األمـريكي أوبـامـا في نوفـمبـر ا ا
ثم الرئـيس الـفرنـسي ساركـوزي الذي وقّع اتـفاقـيات نـووية
ــاضي ثـم الــرئــيس الــروسي عــدة في مــطــلـع ديــســمــبــر ا
مـيدفيـديف الذي غادر نـيودلهي حـامالً في جعبـته حزمة من

االتفاقيات الدفاعية.
وجـة العامـرة بالتـفاؤل جاء على االستـثناء الـوحيد لـهذه ا
يد رئـيس وزراء الـصـ ون جـيابـاو الـذي زار نـيـودلهي في
سـؤول الصيني جنح في ـاضي. صحيح أن ا منتـصف الشهر ا
تـأمـ عـدد من الـصــفـقـات الـتـجـاريــة وبـلـورة أهـداف بـكـ
الـتجارية اجلديدة وطـمأنة هواجس الهـند جتاه النيّـات الصينية
إال أن الـزيــارة بـرهــنت أيـضــاً عـلى اســتـمــرار حـالــة الـتــوتـر
ـيزان واالحـتقـان بـ العـمالق اآلسـيـوي بـسبـب اخللل في ا
الـتجاري والنـزاع احلدودي ب الدولـت ووضع إقليم كـشمير.
قــد ال يـــكــون هــذا الــتــوتــر جــديــداً ولــكن اجلــديــد هــو أن
ـعـروفـة بـتـجـنّـبـهـا الدخـول في أي الـدبـلـومـاسـيـة الـهـنـديـة ا
. وعـلّق راجنيت مـصادمـات مع بـكـ أصبـحت أكـثـر تشـدّداً
طـالب جوبـتا الدبـلومـاسي الهـندي الـسابق وأحد احملـللـ ا
بـاتـخاذ مـوقف أكـثر تـشدداً جتـاه الـص عـلى زيـارة جيـاباو
بـقـوله إن «الـزيـارة أســهـمت في تـعـمـيق الــفـجـوة بـ الـهـنـد
والص وعـكست للمرة األولى حرص الدبلـوماسية الهندية

على اتخاذ مواقف أكثر واقعية».
وأضافت الصـحيفة أنه قـد يكون صحـيحاً أن الهـند لديها

مـــــبــــــرّرات قــــــويـــــة
للـتـشـكـيك في نـيّات
الـصــ خـاصــة بـعـد
رفض األخــيـــرة طــلب
نـيــودلـهي االنــضـمـام

إلى عـضويـة «مجـلس األمن الدولي» ولـكن األمر الـذي أثار
ـستـفزّة حفـيظـة نيـودلهـي بصـورة أكبـر هو تـصريـحات بـك ا
ـتـزايد مع ـتـعـمـدة حول كـشـمـيـر خـاصة في ظـل تقـاربـهـا ا ا
بـاكـســتـان. وال يـفـوت عــلى الـهـنـد أيـضــاً مـحـاوالت الـصـ
ستمـرة لتوسيع رقعة نفوذهـا الدبلوماسي واالقتصادي خارج ا
مـنـطـقة جـنـوب آسـيـا عن طـريق تـطـوير عالقـتـهـا بـسـريالنـكا

الديف. ونيبال وجزر ا
ـفتـرض أن تسـهم زيارة جـيابـاو في تخـفيف وقـد كان من ا
حـدّة هـذا التـوتـر ب الـص والـهـند بـعـد أن بدأت األخـيرة في
ـتحدة ولـكن يبدو أن الـكيل قد توطـيد عالقتـها بـالواليات ا
يزان الـتجاري إلى مصلحة الص طفح بالـهنود بسبب ميل ا

نع- الشركـات الهندية وعرقلة الـسلطات الـصينية -إلى حـد ا
عن دخول األسواق الصينـية اجلاذبة. وبرغم تعـهّد جياباو بفتح
أســواقـه أمــام تــلك الـــشــركــات فــإن الـــشك مــا زال يــســاور
نـيـودلـهي. وصبّت الـصـ الـزيت فوق الـنـار بـقرارهـا مـؤخراً
إصـدار تأشـيـرات خاصـة -بـدالً من التـأشـيرات الـعـادية- ألي
مـقيم في شطـر كشمـير الهـندي يرغب في زيـارة الص وذلك
عـلى أسـاس أن كشـمـيـر مـنـطـقة مـحلّ نـزاع. وبـعـدهـا أعـلنت
الدبلومـاسية الصـينيـة رفضها وجـود جنرال هنـدي مكلّف ملف
. ومع ـتبادلة بـ الدولت كشميـر ضمن البعـثات العـسكرية ا
زيارة جيـاباو األخيرة تـوقّعت نيودلـهي أن يعلن رئيس الوزراء
الصـيـني إلـغاء قـرار الـتـأشيـرات اخلـاصـة لكـشـمـير الـهـنـدية

زيد من التشاور ب البلدين. ولكنه لم يفعل بل طالب 

Ú°üdG ™e zΩGó°üdG ΩóY{ á°SÉ«°S øY ≈q∏îàJ óæ¡dG :«ز ز»:«نيويورك تا «نيويورك تا

. فنـيودلهي تـشكو اخللل في . فنـيودلهي تـشكو اخللل في جتـاه الص ـا يكفي التـخاذ مواقف أكـثر تشدداً جتـاه الص ـا يكفي التـخاذ مواقف أكـثر تشددايبدو أن الـكيل قد فاض بـالهند  يبدو أن الـكيل قد فاض بـالهند 
صلحة الص وعرقلة الص طلبها احلصول على مقعد دائم في «مجلس األمن الدولي». يزان التجاري  صلحة الص وعرقلة الص طلبها احلصول على مقعد دائم في «مجلس األمن الدولي».ا يزان التجاري  ا
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من الطبـيعي أن يستقـطب التنافس الصـيني-الهندي على
احمليط الهندي ورغبة نيودلهي في تطوير التعاون البحري مع
تـحدة اهتـمام واشنـطن ولكنّ ثـمّة سبـاقاً من نوع الواليـات ا
آخر يـجرى في اخلـفاء وبـهدوء شديـد ب بـك ونـيودلهي في
مـنطـقـة بحـر الـعـرب وهو سـبـاق يتـركّـز حتـديداً في مـيـناءين
أحـدهـمــا في بـاكــسـتــان وتـدعــمه الـصــ واآلخـر في إيـران
ـنح الـصـ رئـة مـهـمّة وتـدعـمه الـهـند. فـ «مـيـنـاء جـوادار» 
ـفروض للـوصـول إلى احمليط الـهنـدي أمـا «شبـاهـار» فمن ا
ـينـاءين يعـكس تنـافساً أنه يربط الـهنـد بأفغـانسـتان وكال ا
ـنـافـسة إقلـيـمـيـاً مزمـنـاً بـ الصـ والـهـنـد يأتي فـي إطار ا

اإلقليمية التقليدية ب أكبر قوت في القارة اآلسيوية.
وذكـر كـريسـتـوف جـافـرلـوت كـبيـر الـبـاحـثـ في «مـركز
مرات الدراسات والبحوث الدولية» أن قرب «جوادار» من ا
الـبـحريـة احليـويـة الواقـعة بـ الشـرق األوسط والـص يـجعل
يناء ذا أهميّة استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى الص خاصة ا
فـي مـا يـتـعـلّق بــوارداتـهـا الـنـفــطـيـة. وإذا أرادت الـصـ أن
تـتـجـنّب أي مـشـكالت تـتـعـلّق بـالـنـقل أو تـفـادي مـشـكالت
ا كان احلل عسكـرية على الشريط الساحلي اجلنوبي آلسيا فر
ـكن االنطالق مـنهـا إلى احمليط الـهندي. إيجـاد نقـطة عـبور 
ـة» أن ـة»«مــركـز يــيل لـدراســة الـعــو وأوضح في مــقـال نــشـره «مــركـز يــيل لـدراســة الـعــو
ــنح الـصــ مـوقــعـاً ــبـاشــر لــلـمــحـيط الــهـنــدي  الــوصـول ا
ثّل نـقطة حـيوية لـلغايـة بالنـسبة إلى استـراتيجـياً لـلمراقـبة و
ـساعدة ـار وسيـريالنكا  سالح الـبحـرية. وبرغم اسـتعـداد ميا
بـك في هـذا األمر فـإن باكـستـان تظل بـالنـسبة إلـى الص
احلل األمثل بفضل موقعها وعالقة الصداقة التي جتمعهما.
الـهند التي تـشعر بأنهـا محاصرة لم تـغب عن بالها هذه

اخملـطّـطـات الـصـينـيـة وكـان الـرّد احلـاسم هـو قـرار نـيـودلـهي
بـإقـامـة قاعـدة بـحـريّة ضـخـمـة بتـكـلفـة ٨ مـلـيارات دوالر في
«كـروار» جـنـوب «جـوا» عـلى سـاحل بـحـر الـعـرب. ولم تـكن
«كروار» الـرّد الهـنـدي الوحـيد حـيث سارعت نـيودلـهي عقب
بـدء الصـ الـعمل فـي «جوادار»- بـإبـداء استـعـدادها إلقـامة
مينـاء في «شباهار» الذي يـقع على بُعد ٧٢ كيـلومتراً غرب
نـح «شباهار» الهنـد نقطة عبور فترض أن  «جوادار». ومن ا
ـعروف أن إلى أفغـانـسـتان عن طـريق احملـيط الـهنـدي. ومن ا
ـنح السـلع الهـندية الـهنـد وإيران وأفـغانـستـان وقّعت اتـفاقـية 
ـيزة خاصة ـتّجهـة إلى آسيا الـوسطى وأفـغانسـتان معـاملة  ا

فضالً عن خفض التعريفة اجلمركية في «ميناء شباهار».
ويقع «ميـناء جوادار» على خـليج عُمان بـالقرب من مدخل
اخلـليـج العـربي ووقـع االختـيـار عـلى سـنـغـافـورة عام ٢٠٠٧
يناء ولكن سنغافـورة لم تضخ استثمارات كافية ما إلدارة ا
يـناء إلى جهـة أخرى لم حتدّدها دفع بـاكستـان إلى نقل إدارة ا
. كمـا تـبحث بـعد وإن كـانت كل الـشواهـد تـشـير إلى الـصـ
بـاكسـتان والـص إمـكانيـة تعـزيز الـعالقات الثـنائـية وتـفكّر
إسالم آبـاد وبكـ في تطـويـر طريق «قـراقـورم» السـريع لربط
منـطقـة «زينجـياجن» الصـينـية بإقـليم «جلـجيت-بـالتيـستان»
في بـاكــسـتـان. ووقّـعت الـدولـتــان مـذكـرة تـفـاهم عـام ٢٠٠٦

ذكور. لتطوير الطريق ا
تـنامـية الـهنـد تـعتـبر الـعالقـات الصـينـية-الـبـاكسـتانـيـة ا
تـهــديـداً لــهـا وحــذر تـقــريـر صــادر عن «مـعــهـد الــدراسـات
والـتحـليالت الـدفاعـية» فـي نيـودلهي من خـطورة قـفز الـص
ينـاء «قريب جـداً من مضـيق هرمز على «مـينـاء جوادار» فـا

مرات البحرية. كّن باكستان من السيطرة على الطرق وا و

صالح األمريكية صالح األمريكيةد ا يهديهدّد ا
Üô©dG ôëH á≤£æe »a óæ¡dGh Ú°üdG ÚH q»ØN ¥ÉÑ°S :محللون:محللون

حذر محـللون من سـباق صيـني-هندي في منـطقة بـحر العـرب بسبب الـتنافس اإلقـليمي التـقليـدي بينـهما وهوحذر محـللون من سـباق صيـني-هندي في منـطقة بـحر العـرب بسبب الـتنافس اإلقـليمي التـقليـدي بينـهما وهو
. صالح األمريكية هناك أيضاً ا امتد ليطاول ا صالح األمريكية هناك أيضا التوتر اإلقليمي بل ر ا امتد ليطاول ا سباق ال تقف خطورته عند حدسباق ال تقف خطورته عند حدّ التوتر اإلقليمي بل ر
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ت العالقـات التـجاريـة ب الـص وروسـيا بـشكل مـطّرد
خالل السـنوات األخيـرة فارتـفع التبـادل التجـاري بينـهما من
نحـو ٢٩ مليار دوالر في عام ٢٠٠٥ إلى نـحو ٥٦٫٨ مليار
في عـام ٢٠٠٨ بزيادة تـقدّر بنـحو ٩٥٫٩% وتمـثل الص
ثـالث أكـبـر الـشـركـاء الـتـجـاريـ لـروسـيـا وحتل روسـيـا في
توقّع أن رتبة الـثامنة ب الشركاء الـتجاري للص ومن ا ا
يزداد التبادل التـجاري ب البلـدين إلى نحو ٦٠ مليار دوالر

خالل عامي ٢٠١١ و٢٠١٢.
تصدّر روسيا نحو سبعة مالي برميل من إجمالي إنتاجها
اليومي من الـنفط البالغ نحو ١٠٫١ مليون برميل في نهاية
عام ٢٠١٠ وتعـاني صادرات النفط الـروسية التـركّز الشديد
ـنــطـقـة في عــدد مـحــدود من الـدول حـيـث تـسـتــحـوذ دول ا
ـثل هـذا األوروبـيــة عـلى نـحـو ٨١% من هــذه الـصـادرات و
ي التركـز تهديداً الستقرار هذه الصادرات وألمن الطلب العا
عـلى النـفط الـروسي بوجه عـام ونـتيـجـة العتـمـاد االقتـصاد
الـروسي عـلى إيـرادات تـصـديـر مـنـتـجـات الطـاقـة من الـنـفط
والـغاز والكهـرباء فإن تـركّز هذه الصـادرات في عدد محدود
ـثل عـامل تهـديـد الستـقرار األوضـاع االقـتصـادية من الدول 
الـروسيـة بـشكل عـام ويعـني ذلك أن تـنويع وجـهـات تصـدير

النفط ومصادر الطاقة األخرى يعدّ مطلباً ملحّاً.
  عـلى اجلـانب اآلخـر تـقف الـصـ على رأس قـائـمـة أكـثر
دول الــعـالم اسـتـهـالكـاً لـلـنــفط ومـصـادر الـطــاقـة في الـوقت
ـتحدة الراهـن حيث إن استـهالكهـا فاق اسـتهالك الـواليات ا

خالل الـنــصف األول من عـام ٢٠١٠ وتــعـتــمـد الــصـ عـلى
الـنـفط في الـوفـاء بـنـحـو ٢٠% من إجـمـالي احـتـيـاجـاتهـا من
توقع أن يزداد نـصيب النفط من ميزان مصادر الـطاقة ومن ا
ـقـبلـة في ظل سـعي الـص الطـاقـة الـصيـني خالل الـسـنوات ا
ثل نـحو ٧١% من نحـو تقـليص االعـتمـاد على الـفحم الـذي 
اسـتهالكهـا من الطاقـة في الوقت احلالي. وقـد بلغ استـهالكها
من الـنفـط نحـو ثـمـانـية ماليـ بـرمـيل يـوميـاً في نـهـايـة عام
٢٠٠٩ وقد اعـتمدت الدولة على األسواق اخلارجية في تأم

نحو نصف هذه االحتياجات النفطية.
ــتـوقع لــلــصـ عــلى مـدار   وفي ظـل الـنــمـو االقــتــصـادي ا
ـقـبـلـة ُيـتـوقع أن يـصــعـد اقـتـصـادهـا لـيـصـبح أكـبـر الـسـنـوات ا
االقـتصـادات على مـسـتوى الـعالم بـحـلول الـفتـرة من عام ٢٠٢٠
و استهالكها من النفط رّجح أن يستمر  إلى عام ٢٠٢٥ فمـن ا
ويـتوقع أن يبلغ هـذا االستهالك نـحو ١٠ مالي برمـيل يوميًا في
نـهايـة عام ٢٠١١ وأن تـزداد االحـتيـاجات الـنفـطيـة من األسواق
عطيات اخلارجية إلى نحو ستة مالي برمـيل يوميًا. وتمّهد هذه ا
الفـرصة لتـنامي العالقـات النفطـية ب روسـيا والصـ حيث تعّد
روسـيا من مـصّدري الـنفط الـرئيـسيـ إلى الص فـهي تأتي في
ـصـدرين بــعـد الـسـعـوديـة وأجنـوال وإيـران ـرتـبـة الــرابـعـة بـ ا ا
وتـســتـحـوذ عـلى نــحـو ٧٫٥% من إجـمـالي الــواردات الـنـفـطـيـة
الصـينـية بواقع ٣٠٦ آالف بـرميل يـوميًا ولـعل بدايـة ضخّ النفط
الروسي إلى الصـ عبر خط األنـابيب اجلديد «بـتروتشـاينا» الذي
ينقل نـحو ١٥ ملـيون طن سنـويًا اخملّطط أن تـزداد إلى نحو ٥٠
سـتقبل تمـثل خطوة جّديـة نحو تمـت العالقات ملـيون طن في ا

النفطية ب البلدين.
وبوجه عـام تعـدّ روسيـا مصـدراً واعداً لـلنـفط بالـنسـبة إلى
ستـقبل في ظل اعتبـارات عدّة أهمهـا حجم إنتاج الـص في ا
الـنفـط الوفـيـر والقـرب اجلـغرافي بـ الـدولتـ وارتـباطـهـما
بـعالقات اقتصاديـة متينة خـاصة أنهما عـضوان في مجموعة

«البريك» إلى جانب البرازيل والهند.

Ú°üdGh É«°ShQ ÚH ádOÉÑàe áq«£Øf ídÉ°üe

رجّح أن تتطـور هذه العالقـات بشكل مطح أن تتطـور هذه العالقـات بشكل مطّـرد خالل السنواتـرد خالل السنوات رجترتبط روسـيا والص بـعالقات نفـطية قويـة ومن ا ترتبط روسـيا والص بـعالقات نفـطية قويـة ومن ا
قبلة في ظل أهمية كل منهما بالنسبة إلى قطاع الطاقة لدى الطرف اآلخر وإلى اقتصاده.  قبلة في ظل أهمية كل منهما بالنسبة إلى قطاع الطاقة لدى الطرف اآلخر وإلى اقتصاده. ا ا

á«°ShôdG §ØædG äGQOÉ°U ™jRƒJá«æ«°üdG §ØædG äGOQGh  QOÉ°üe
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اإلثن ٣١ ينـايـر ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٢١)

»é«JGôà°S’G øeC’G ≥«≤– ≈dEG ¿É«©°ùJ Ú°üdGh É«°ShQ

عــقـدت الــصـ وروســيـا
مـؤخــراً اجلـولـة اخلــامـسـة من
مـــــــــــحــــــــــادثــــــــــات األمـن
االسـتـراتـيـجي بـتـعـهّـد بـذل
ــزيــد مـن اجلــهــود من أجل ا
تــــعـــــزيــــز األمن الـــــوطــــني

واإلقلـيمي والدولي. وقد زار الـوفد الصـيني بقيـادة وزير الدولة
داي بـيـنج قـوه روسـيـا بـنـاء عـلى دعـوة سـكـرتـيـر مـجـلس األمن
الـروسي نيـكـوالي بـاتـروشف. وخالل احملـادثات تـبـادل الـطـرفان
وجهـات النـظر بـشأن الـقضـايا الـدولـية الـرئيـسيـة وتعـزيز تـنمـية
الـشراكـة االسـتـراتـيـجـيـة والتـفـاعل بـ روسـيـا والـصـ واتفق
ية الطـرفان عـلى أن التـعاون الثـنائي الـوثيق بـشأن الـقضايـا العـا
ستوي ساعد على احلفاظ على السالم واألمـن واالستقرار على ا
ي. واعـتـرفت الدولـتـان روسيـا والصـ حـسبـما اإلقـليـمي والـعا
ذكرت «وكالـة أنبـاء الصـ اجلديدةوكالـة أنبـاء الصـ اجلديدة» بـأنه من أجل زيـادة تعـزيز
تـبادلـة وحتس الـوضع األمني في مـختلف الـثقـة االستراتـيجـية ا
أنـحاء الـعالم يتـعيّن عـلى الطرفـ رسم خريـطة تنـميـة العالقات
ـقبـلـة من مـنـظور الـصـينـيـة-الـروسـية خالل الـسـنـوات الـ (١٠) ا
استراتيجي وشـامل. وتعهّدت الدولتان كشريكت استراتيجيت
تبادلة والتعاون منذ فترة طويلة بأنهما ستلتزمان مباد الثقة ا
مـتـكافـئ الـكـسب وحـسن اجلـوار خالل الـتـعـاون االسـتراتـيـجي.
وأشـارت الــوكــالـة إلى أن اجلــولــة الـرابــعــة من مــشـاورات األمن
الصـينـيـة-الروسـيـة كانـت قد عـقدت فـي بكـ ديـسمـبر ٢٠٠٩
» بـشـأن الـتـعاون في عـنـدمـا وقّـعت روسـيا والـصـ «بـروتـوكـوالً
قرر أن تعقد اجلولة اجملال األمني االستراتيجي. موضحة أنه من ا

. قبلة من احملادثات في وقت الحق من هذا العام في الص ا

ájƒb á«fÉà°ùcÉÑdG-á«æ«°üdG äÉbÓ©dG :دبلوماسي:دبلوماسي

ذكـرت صـحـيـفـة «الـشـعبالـشـعب» الـيـومـيـة الـصـيـنـيـة أن الـسـفـيـر
البـاكـستـاني لـدى الصـ مـسعـود خـان ذكر مـؤخـراً أن عالقات
ـاضية كانت الـصداقة ب بـاكستـان والص خالل الـعقود الـستة ا
قـويـة ومـستـقـرة. مـبـينـة أن عـام ٢٠١١ يـوافق الـذكرى الـ (٦٠)
إلقامة عالقـات دبلومـاسيـة ب الدولـت وهو أيـضاً عام الـصداقة
الصيـنية-الـباكـستانـية. ولفـتت الصـحيفـة النظـر إلى أن خان قال
في حـديث خاص لإلعالم الـصيـني: «إذا نظـرنا إلى الـعالقات ب
الـدول األخرى عـادة مـا نـراهـا مـتـقـلبـة لـقـد حـدثت الـكـثـير من
ستوى الدولي ولكن التغييرات في باكستان وفي الص وعلى ا

عـالقـاتـنــا وصـداقــتـنـا
ظــــلت مـــســــتـــقـــرة».
وأضــــاف أن عـالقـــات
الصـداقة أصـبحت أحد
عــوامل االسـتـقـرار في
نطقة قد عـملنا معاً ا

ـنـطـقـة وعـلى مـسـتـوى من أجل تـعـزيـز الــسالم واالسـتـقـرار في ا
العـالم». مـوضـحاً أن «عالقـات الـصـداقة بـ بـاكـستـان والـص
ـاضـيـة كـانت عالقــات شـراكـة مـتـكـافـئـة خالل الـعـقـود الـسـتــة ا
الــكــسب». وأشـار خــان بـحــسب الــصـحــيـفــة إلى أن أنـشــطـة
االحـتفـال بـ «عام الـصداقة الـصيـني-البـاكسـتاني» بـدأت بإرسال
الص وفداً يـضم ١٠٠ شاب إلى باكسـتان. مبيّـنة أن الوفد الذي
يـ وكتـاب وصحـفي في يـتألف من مـسؤولـ حكـومي وأكـاد
الـعـشـرينـيـات والـثالثيـنـيـات من العـمـر سـيقـوم «بـنـقل عالقات
الـصـداقـة بـ الدولـتـ إلى اجلـيل األصـغـر». حـيث قـال الـسـفـير
الـبـاكـسـتـاني «إن أسـالفـنـا وضـعـوا أسـاس هـذه الـصـداقـة واآلن

سيعمل الشباب على مواصلة هذه الصداقة».

الــرعـاة

ÚµH
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األربعاء ٥ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٠٣)

ÚµH
»HhQhC’G OÉ–’G ™e á«é«JGôà°SG ácGô°T ≈dEG íª£J Ú°üdG

بـدأ نــائب رئـيس الـوزراء
الــصـيــني لي كه تـشــيـاجن
جولـة زيارات رسـمية أمس
انـطالقـاً مـن إسـبـانـيـا تـلـيـها
انـيـا وبـريطـانـيـا وتسـتـمر أ

توقع أن تلك الـزيارات حـتى الثـاني عشـر من ينـاير اجلاري. ومـن ا
تــؤدي تــلك الــزيــارة «بــحــسب وكــالــة أنــبــاء الــصــ اجلــديـدة»
(شيشيـنخوانخوا) لـيس إلى تعـميق الـشراكـة االستراتـيجـية الـشامـلة ب
الصـ واالحتـاد األوروبي وتـعزيـز تـعاونـهـمـا في مخـتـلف اجملاالت
فـقط بـل سـيـكـون لـهــا تـأثـيـر إيـجــابي في االنـتـعـاش والــتـنـمـيـة
. ومـضت الـوكـالة تـقـول إن هـنـاك بـيـانًا االقـتـصـاديـة لدى اجلـانـبـ
صادرًا عن وزارة اخلـارجية الـصيـنيـة يشـير إلى أنه مع دخـول العالم
الـعقد الـثاني من القـرن احلادي والعـشرين فإنه يـتعّين عـلى الص

ـالية» واالحتـاد األوروبي مواصلـة تعاونـهما وجتـاوز آثار «األزمة ا
ـّو مـنـتعش ي نـحو  ـساعـدة عـلى تـوجـيه االقـتصـاد الـعـا مـعـًا وا
ية الية الـعا ومسـتدام ومتـوازن. مضيفـة أنه في أعقاب الـعاصفـة ا
الكـاسحة وما تالها من أزمـة ديون في منطـقة اليورو يـتعّين أيضًا
على الصـ والكتـلة التي تضم ٢٧ عـضوًا باعـتبارهمـا اقتصاَدْين
يـًا حتـقيـق استـفـادة تامـة من اآللـيات الـثـنائـيـة واألطر مـهمَّـ عـا
متعددة األطراف لـتحس تنسيق صناعـة سياسات االقتصاد الكلي
ومواجهـة «احلمائية» بـشكل مشتـرك ومواجهة التـحديات ومساعدة
ي عـلى حتـقـيق انـتـعـاش مـسـتـدام في أقـرب وقت االقـتـصـاد الـعـا
كن. وتـذكـر الـوكالـة أن الـبيـان يـدعـو كذلك إلـى ضرورة مـواصـلة
تــعـزيـز الـتـعـاون بـ اجلـانــبـ بـاعـتـبـاره مـكـّونــًا مـهـمـًا لـلـشـراكـة

االستراتيجية الشاملة ب الص واالحتاد األوروبي. 

 »Hô©dG-»æ«°üdG …QÉéàdG ¿hÉ©àdG ºéM
 Q’hO QÉ«∏e (200) ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d íq°Tôe

بـحـلـول عـام ٢٠١١ تـخـطـو الـصـ نـحـو فـتـرة جـديـدة لـلـتـنـمـيـة
ـعقدة في االقتـصادية واالجـتمـاعيـة على خـلفيـة البـيئة االقـتصـادية ا
ركزية لـ«احلزب الـعالم. ولرسم منـهج هذه التنـمية قد عـرضت اللجنـة ا
الـشيـوعي» الصيـني اقتـراحاً لـصيـاغة اخلـطة اخلمـسيـة الثـانيـة عشرة
ـعنـية في احلـكومـة على (٢٠١١-٢٠١٥). كـما أقـّرت القـطـاعات ا
ستويات كـافة في البالد خطط تنمية فـي إطار هذا االقتراح لتحديد ا
مسـار التنـمية االقـتصـادية واالجتـماعيـة. وقالت صحـيفة «الشعبالشعب»
الـيـومـيـة الصـيـنـيـة إن الدول الـعـربـيـة التـي أقامت عـالقات تـعـاونـية
اضي ٢٠١٠ مـرشحة لتعاون أكبر استراتيـجية مع الص في العام ا

مع بــكـ خالل فــتـرة اخلـطـة
اخلـمـسـية الـصـيـنـيـة اجلـديدة
(في األعـــــوام اخلـــــمـــــســــة
ــقـبـلــة) مـا يـبــّشـر بـآفـاق ا
وفـرص للـتعـاون االقتـصادي

الـكــثـيف بــ الـصــ والـدول الـعــربـيــة. وأضـافت الــصـحــيـفـة أن
اإلحـصاءات أظـهـرت أن قيـمـة التـجـارة بـ الصـ والـدول العـربـية
بلغت ٦٩٫١ مـليار دوالر أمـريكي في النـصف األول لعام ٢٠١٠
كما بلـغت ١٠٧٫٤ مليار دوالر طـوال عام ٢٠٠٩. مبّيـنة أنه نظرًا
إلى الـنمـو السـريع لهـذه التـجارة الـثنـائيـة فإن عـلى الـص والدول
العـربيـة مواصـلة حتـفيـز التـجـارة بيـنهـما لـكي تصل قـيمـة التـجارة
الـثـنـائـيـة إلـى ٢٠٠ مـلـيـار دوالر أمـريـكي أو إلى مـا يـفـوقـهـا في
غـضون ٣ إلى ٥ سـنـوات مقـبـلة. وتـشيـر الـصحـيـفة إلى أن الـص
تتـحّمل في فـترة اخلطـة اخلمـسيـة الـ (١٢) مهـمة كـبيرة فـي تعديل
الهيكل التجاري اخلارجي أي توسيع حجم الواردات من أجل الدفع

نحو توازن جتاري مع الدول األخرى.

الــرعـاة
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األربعاء ٢٦ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١٨)

ÚµH
وزير اخلارجية الصيني:وزير اخلارجية الصيني:

»îjQÉJ ∞£©æe »a z¿É«°SB’G{ ∫hO  ™e äÉbÓ©dG

قــال وزيـــر اخلــارجــيــة
الصيـني ياجن جيه تشي
أمس إن الـــعالقــات بــ

الــصـ ودول «اآلســيـان»
ـاضي للمـضي قدماً. تقف في مـنعطف تـاريخي مهم حـاملة إرث ا
وقد قـدم ياجن تـصـريحـًا في لقـائه وزراء اخلـارجيـة لدول «اآلسـيان»
). وقـال يـاجن بحـسب ما ـينج (جـنوب غـرب الـص في مـديـنة كـو
أوردته صـحيـفة «الالـشعبشعب» الـيومـية الـصيـنيـة إنه مع تـبّني اخلـطة
ـدروسـة لـلتـواصل مـا بـ دول «اآلسـيـان» في عـام ٢٠١٠ أصبح ا
. وقد التواصل موضوعـًا مهمًا ورئيـسيًا لتعـاون «اآلسيان» والص
أعـرب كـاسـيت بـيرومـيـا وزيـر اخلـارجـيـة التـايـلـنـدي عن امـتـنانه
للـحكومـة الصيـنية علـى حسن الضـيافة مشـيرًا إلى إعجـابه بنمط
يـنج-بـانكـوك». وقال إن الـطريق الـرابط بـ الصـ وتايـالند «كـو
اجلانب سيعقدان سلسلة من الـنشاطات لالحتفال بالذكرى العشرين
للحوار بـ الص ودول «اآلسيان». ولفتت الـصحيفة النظر إلى أن
ستـشارين السياسـي في الص جيـا تشينج ل بـناننينج كـبير ا
كان قد أكـد أن عالقة الـص بـ «اآلسيـان» تخـضع لسيـاسة ثـابتة
هـدفـها تـعـزيـز الصـداقـة والـتعـاون بـ الـص و«اآلسـيـان» بـصورة
شـامـلـة. وقـال (إن هـذه الــسـيـاسـة في صـدر أجـنــدة الـدبـلـومـاسـيـة
الـصـيـنـيـة مع الـدول اجملاورة وإن الـنـمـو في الـعالقـات بـ الـص
و«اآلســيـان» لم يــحــقق مــنـافـع لـلــشــعب الــصـيــني وشــعـوب دول
«اآلسيان» فقط ولكنه عزز بنشاط السالم واالستقرار والتنمية في
تحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية هوجن نطقة أيضاً). وصرح ا ا
لي وفقًا للصحيفة الصـينية بأن احلوار ب الص و«اآلسيان» بدأ
عـام ١٩٩١ وأسس اجلانـبان «شـراكة اسـتراتيـجيـة من أجل السالم

والرخاء عام ٢٠٠٣».

Ú°üdG ™e QGƒM ≈dEG ™q∏£àjh 2011 ΩÉY äÉjƒdhCG Oqóëj zƒJÉædG{

حدّد أم عام «حلف شمال األطـلسي» (الناتو) أندرس فوغ
راسـمـوسن ثالث أولويـات لـلحـلف خالل عـام ٢٠١١ من بـينـها
الــوضع االنـتــقـالـي في أفـغــانـســتـان واإلصالح وشــراكـة أكــثـر
فـاعـليـة وال سيـما الـسـعي إلى احلوار مع الـصـ والهـند والـقوى
الــرئـيـسـيـة األخــرى في الـعـالم. وقـال أمــ عـام الـنـاتـو أول من
أمس وفـقـاً لـ «وكـالـة األنـبـاء الـصـيـنـيـة اجلـديدة» (شـيـنـخواشـيـنـخوا):
«سـيـشـهــد ربـيع هــذا الـعـام مـرحــلـة جـديــدة في مـشـاركــتـنـا في
ـقـاطـعـات األولى الــتي تـسـتـعـد الـقـوات أفـغـانـسـتــان بـإعالن ا
األفغـانيـة للـقيادة فـيهـا». وأضاف «في عـام ٢٠١٠ كانت لـدينا
وارد عـلى النـحو الصـحيح. ويـتعـ علـينا اآلن االستـراتيـجيـة وا
ـكاسب واالنتقـال إلى قيادة األمن األفغاني االعـتماد على هذه ا
اضي تغييرات . وقد أجرينا في العام ا على النحو الصحيح أيضاً
صـعبـة على أرض الواقع. ونـحن اآلن نحـتاج إلى ضمـان أن تكون
هذه التغييرات قوية». وفي ما يتعلّق بإصالح «الناتو» قال فوغ
راسـموسن بحسب الوكالـة الصينية إن احلـلف حدّد خططاً خلفض
الـوكاالت وتبـسيط الهـيكل القـيادي إلى جانب تـنميـة القدرات
بـالغة األهـمية مـثل الدفـاع الصاروخي. ولـفت أم عام «الـناتو»
إلى أن «هـذا العام سـيمـثل عامـاً مهـماً للـشراكـة» فيـما سـيعزز
ـنـظمـات الـني نـشـاركـهـا في الـقلق احلـلف «شـراكـته مع الـدول وا
األمــني وبـإمـكـانـهــا الـتـعـاون من أجل مــنـفـعـة األمن الـدولي».
فردنا وأشارت الوكالـة إلى أن راسموسن مضى يقول «نحن لسنا 
في مـواجهـة حتديات األمن الـصاعـدة مثل اإلرهاب أو االنـتشار
ة اإللـكتـرونيـة أو الـطاقـة أو القـرصنـة وليس الـنووي أو اجلـر
ـفردنا; لـذا سنسـعى إلى بلورة بإمكـاننا الـتعامل مـعهـا بفاعـلية 

حوار مع دول مثل الص والهند وقوى رئيسية أخرى.

الــرعـاة
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اإلثن ٢٤ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١٦)

øe §ØædG OGô«à°S’ äÉbÉØJG OqóŒ Ú°üdG
»°VÉŸG ΩÉ©dG äÉjƒà°ùe óæY ¿GôjEG

قـالـت مـصـادر لـ «رويـتـرز» إن الـص
جدّدت العـمل باتفاقات مع إيران الستيراد
الـنـفـط اخلـام لـعـام ٢٠١١ تــبـقي إجـمـالي
حــجم اإلمــدادات بال تــغـــيــيــر يــذكــر عن
اضي عـند نـحو ٤٦٠ مسـتواه في الـعـام ا
. ويـأتي الـتـزام الـص ألف بـرمـيل يـومـيـاً
إبـقاء اإلمـدادات كمـا هي في الـوقت الذي
ــيـة الـست إقـنـاع حتـاول فـيـه الـقـوى الـعـا
إيـران بكـبح جمـاح برنامـجهـا النووي خالل
ـاضي. مـحــادثــات بــدأت يـوم اجلــمــعــة ا
ـواجـهـة بــ إيـران والـغـرب وتـصـاعــدت ا
بــشـأن «الــبـرنــامج الـنــووي اإليـراني» في
تحدة اضية حـيث فرضت األ ا السنـة ا
عـقــوبـات جـديـدة ورفـضت الـدول الـغـربـيـة
ـبــادلــة بــعض عــرضـاً مــعــدالً مـن إيــران 
وقودها النووي في اخلـارج واصفة إياه بأنه
. ويعـتبـر جتديد متـواضع جداً ومـتأخر جـداً
اتـفاق الواردات الصـينية خـبراً ساراً إليران
أيــضــاً في الــوقت الــذي يـدور فــيه خالف
بينها وب الهند ثاني أكبر مستورد للنفط
اإليراني بشـأن مدفوعات الواردات الهندية
الـتي تـبـلغ نـحـو ٤٠٠ ألف بـرمـيل يـومـياً
عالوة على تقـليص اليابان مـشترياتها من
الـنـفط اإليـراني. وقـال مـصـدران مـطـلـعان
عـلى االتفـاقات إن شـركة «تـشوهـاي تشن
روجن كـورب» الــصــيــنــيـة -أكــبــر شــركـة
مـشترية لـلنفط اإليراني- اتـفقت مع شركة
«الـنـفـط الـوطـنـيـة اإليــرانـيـة» عـلى شـراء
٢٤٠ ألف برمـيل يوميـاً من اخلام اإليراني
في عــام ٢٠١١. وفـي اتــفـــاق مــنـــفــصل
اتـفـقت شـركـة «سـيـنـوبك كـورب» -أكـبـر
شركة لـتكرير النـفط في آسيا- على شراء
٢٢٠ ألـف بـــرمــيـل يـــومــيـــاً مـن الــنـــفط
اإليـراني في الـعــام احلـالي بال تـغـيـيـر عن

اضي. العام ا

AGò¨dG äGQOÉ°U ó««≤àd πFGóH øY åëÑdG ≈dEG ƒYój zá«ŸÉ©dG IQÉéàdG áª¶æe{ ôjóe
ـاضي إن قيود يـة» يوم الـسبت ا قال بـاسكال المـي مدير «مـنظـمة الـتجـارة العـا
ية وإنه ينبغي أن تبحث التصدير سبب رئـيسي لالرتفاعات احلالية في أسعار الغذاء العا
الـدول عن طـرق أخـرى لتـوفـير اإلمـدادات احملـليـة. وقـال المي إن ارتـفاع األسـعـار يذكي
مـعـدالت الـتضـخم في الـعـالم ويـثـير اضـطـرابـات سيـاسـيـة في الـعديـد من الـبـلـدان برغم

انقضاء بضع سنوات فقط بعد أزمة الغذاء التي حدثت عام ٢٠٠٨.

IójóL äGQÉªãà°SG ÜòàŒ ô°üe ó«©°U »a á«£Øf äÉaÉ°ûàcG :وزير البترول:وزير البترول
اضي إنها تتوقع تدفق استثمارات جديدة صرية يوم السبت ا  قالت وزارة البترول ا
ـناطق يـة من أجل مـزيد من أنـشـطة الـبـحث والتـنـقيب في سـبعٍ من ا من الـشـركات الـعـا
صري إن (اكتشاف البترول الواعدة في صعيـد مصر. وقال سامح فهمي وزير البـترول ا
للـمرة األولى في صـعيد مـصر من حـقل «البـركة» في منـطقـة «كوم أمبـو» وتأكـيد وجود
نظام بترولي فـعال في مناطق جنـوب مصر أحدثا تـغييراً وتصحـيحاً للمـفاهيم في أنشطة
ية لـتضخ استثـمارات جديدة في الـبحث واالستـكشاف وأسهـما في توافد الـشركات الـعا
ناطق الـبكر التي ينتظـرها مستقبل واعد سـيؤدي إلى تغيير كبـير في خريطة مصر تلك ا
البـترولية). وأضاف فهمي قوله إنه مـنذ تأسيس شركة «جنوب الـوادي القابضة للبترول»
ّ تـوقيع ١٨ اتـفاقـية بـتـروليـة باسـتثـمـارات حدّهـا األدنى ٤٨٢ ملـيون في عـام ٢٠٠٣ 

دوالر وحفر ٩٣ بئراً استكشافية.

√É«ª∏d äÉYhô°ûe ≈∏Y Q’hO QÉ«∏e (301) ≥ØæJ Ú°üdG
ذكـرت وكـالـة أنبـاء «شـيـنـخوا» الـصـيـنـية الـرسـمـيـة نقالً عن مـسـؤول حـكـومي يوم
اضي أن الصـ ستستـثمر تريـليوني يوان (٣٠٠٫٨ مـليار دوالر) على مدى اخلـميس ا
يـاه وحتس جودة قبـلة في بناء مـشروعات لـلبنى التـحتيـة مرتبطـة با السنوات اخلـمس ا
سؤول عن ـناطق الـريفـية. وقـالت «شيـنخوا» نـقالً عن تـشو شويـن ا مـياه الـشرب في ا
ـائية إن بك سـتستثمـر في عام ٢٠١١ ما يزيد وارد ا شروعات في وزارة ا تخطـيط ا
على ٢٠ ملـيار يوان إلعـطاء دفعـة لبنـاء مشروعـات أساسيـة. وسيتجـه االستثـمار أيضاً
إلى مشروعات لتـمك ٦٠ مليون شخص إضافي من احلصـول على مياه شرب نظيفة في
نـاطق ـواطـن فـي هـذه ا ـنـاطق الـريـفـيـة عـلى حـد قـول تـشـو مـضـيـفـاً أن ٧٧% من ا ا
ياه بحلول نـهاية العام. وتشـعر السلطات في الـص بالقلق بشأن سـيحصلون على تـلك ا
آالف اخلزانات التي حتتـاج إلى إصالحات ما قد يشكّل خطراً بـوقوع فيضانات في القرى
اجملاورة. ونـتج عن زيادة اخملـلفـات الصـنـاعيـة والصـرف الصـحي إضافـة إلى االستـخدام

ناطق الريفية. كثف للمبيدات واألسمدة تلوث مياه الشرب في أجزاء كثيرة من ا ا

2015 ΩÉY ∫ƒ∏ëH (%143) õØ≤j ¿CG ™bƒàŸG øe Ú°üdG »a RÉ¨dG ∑Ó¡à°SG :صحيفة: صحيفة
ـاضي إن مـتـوسط قـالت صـحـيـفـة شـنـغـهـاي «سـيـكـيـوريـتـز نـيوز» يـوم اجلـمـعـة ا
تـوقع أن يـقفـز بـنسـبة ١٤٣% من االستـهالك الـسنـوي لـلغـاز الطـبـيعي في الـصـ من ا

مستوياته عام ٢٠١٠ ليصل إلى ٢٦٠ مليار متر مكعب بحلول عام ٢٠١٥.

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇



7

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

اإلثن ١٧ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥١١)

اليـ في ــتــحـدة الــتي اســتـثــمــرت ا تـعــدّ الــواليـات ا
ساعـدات اإلنسانية والتي قدّمتها للجنوب السوداني خالل ا
احلرب األهلية واستضافت آالف اجلنوبـي حليفاً استراتيجياً
جلنـوب الـسـودان بعـكس الـصـ التي تـعـدّ احللـيف الـرئـيسي
لـلخـرطوم. وتـابع األمريكـيون عن كـثب االستـفتـاء في جنوب
ـنـطـقـة فـالـرئيـس األمريـكي الـسـودان لـتـقريـر مـصـيـر هـذه ا
ـبـعوث األسـبق جـيـمي كارتـر والـسـيـنـاتور جـون كـيـري وا
اخلاص سـكـوت جـرايشن جـمـيـعهم راقـبـوا سـير االسـتـفـتاء
الـذي يتـوقع أن يـقود إلى اسـتقالل جـنـوب السـودان وبالـتالي

والدة دولة جديدة في القارة اإلفريقية.
ـتـحــدة دوراً مـركـزيـاً فـي الـتـوصّل إلى وأدّت الـواليــات ا
اتـفـاق الـسـالم الـذي أنـهى عـام ٢٠٠٥ احلـرب األهـلـيـة الـتي
سلم واجلنوب اسـتمرت أكثـر من عقدين ب الـشمال العـربي ا
فاوضات حول ـسيحي وال يزال دورها مهـماً في ا اإلفريقي ا
مستـقبل العالقات بـ الشمـال واجلنوب. وب رفع الـعقوبات
االقـتـصـاديـة وشـطب اسـم الـسـودان من قـائـمـة الـدول داعـمـة
ــســاعــدة عـلـى خــفض ديــون الــســودان تــبـدو اإلرهــاب وا
تحدة وكأنها تمتلك الكثير من «اجلزرات» إلقناع الواليات ا
اخلـرطوم بإبـقاء العالقـات الشمـالية-اجلـنوبيـة سلمـيّة في حال
ستورد األول انـفصل اجلنوب. أمـا بالنسـبة إلى الص فـهي ا
ـزوّد األول لـلـخـرطـوم بـالـسالح والـداعم لـلـنـفط الـسـوداني وا
األسـاسي لـلنـظـام السـوداني في مجـلس األمن الـدولي. ولكن
قـدّرة بـأكثـر من سـتة واقع أن ٨٠% من احـتـياطـات الـنفـط ا
مـليـارات بـرمـيل تـقع في بـاطن األراضي اجلـنوبـيـة دفع بـك

إلى تغيير صورتها كحليف للخرطوم في أنظار اجلنوب. 
ففي جوبـا عاصمة جنـوب السودان الذي يتـمتّع بحكم شبه
ذاتي فــتــحت الــصــ قــنــصــلــيـة فـي عـام ٢٠٠٨ فـي حـ

استـثمرت الـشركة الـنفطيـة الصيـنية «سي إن بي سي» أمواالً
في مركز معـلوماتي تابع جلامعة محلية. كما استقبلت حكومة
اضي وفداً من احلزب الشيوعي احلاكم في اجلنوب في الربيع ا
. ويــقـول دبـلــومـاسي غـربـي طـلب عـدم الــكـشف عن الــصـ
هويتـه إن (الصيني مـدعوم من «سي إن بي سي» أطلقوا
حـمـلة إغـراء للـجنـوب بإيـفادهم عـشرات الـقادة اجلـنوبـي إلى
). ويـضـيف أن هـذه اجلـهـود «حـقّـقت بـعض الـنـجاح» الـص

مـــــشـــــيـــــراً إلى أن
الص ليست مهتمّة
بـــالــنـــفط اجلـــنــوبي
فـقط بـل بـالـثروات
ـــنـــجـــمـــيــة الـــتي ا
يـخــتـزنــهـا اجلــنـوب
. ويــوضّح أن أيــضــاً

ـاس والــنـحـاس اجلـنــوب «لـديه الـيــورانـيــوم والـبـوكــسـيت وا
نـاطق النـادرة في العالم والـذهب. جنوب الـسودان هـو إحدى ا
ـعـادن ال تزال غـيـر مـستـثـمرة». الـتي لـديهـا مـخـزونات من ا
وتعـهّـدت السـلـطات اجلـنـوبيـة باحـتـرام العـقـود النـفـطيـة التي
أبـرمـتـهـا اخلـرطـوم خالل احلـرب األهلـيـة مع شـركـات صـيـنـية.
كنها أيضاً ويعتبـر محللون أن الص وبـتقرّبها من اجلنوبـي 
القيام بدور محوري في إبقـاء السالم ب الشمال واجلنوب بعد
االنفصال. ويقول أليكس فيـنز مدير قسم إفريقيا في «معهد
شـاتـام هـاوس» البـريـطـاني لـلـدراسات إن الـصـ «سـتـحاول
اإلبـقاء عـلى عالقـات جيـدة مع الشـمال واجلـنوب في آن مـعاً
وسـتــسـتـخـدم نــفـوذهـا خــلف الـكـوالــيس لـتـعــزيـز الـعالقـات
. ويـضيف لوكـالة «فرانس برس» أن الـتعايشـية» ب الـطرف

«آخر ما تريده الص هو نزاع جديد في السودان».

¿GOƒ°ùdG ÜƒæL »a OƒLƒdG äÉÑKE’ ¿É°ùaÉæàJ IóëàŸG äÉj’ƒdGh Ú°üdG :محللون:محللون

ـتـحـدة الـتي تـمسك بـورقـة الـنـفـوذ الـسـياسـي لعب ـتـحـدة الـتي تـمسك بـورقـة الـنـفـوذ الـسـياسـي لعبحتـاول الـصـ الـتي تـمـسك بـورقـة النـفط والـواليـات ا حتـاول الـصـ الـتي تـمـسك بـورقـة النـفط والـواليـات ا
نـطقة الـشاسعة نـطقة الـشاسعةأوراقـهما كل دولـة على طريـقتهـا إلثبات وجودهـا على اخلريـطة السـياسيـة في جنوب الـسودان ا أوراقـهما كل دولـة على طريـقتهـا إلثبات وجودهـا على اخلريـطة السـياسيـة في جنوب الـسودان ا

رشحة ألن تصبح دولة مستقلة هذه السنة. وارد الطبيعية وا رشحة ألن تصبح دولة مستقلة هذه السنة.الغنية با وارد الطبيعية وا الغنية با
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األربعاء ١٢ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٠٨)

¬æµd ™LGôàj »æ«°üdG …QÉéàdG ¢†FÉØdG
 ±ÓN ´ƒ°Vƒe ≈≤Ñj

تراجع الفائض التجاري للص في عام
٢٠١٠ لكنه يبقى بـحجمه البالغ ١٨٣٫١
مـلـيـار دوالر مـوضـوع خالف خـصـوصاً مع
تـحـدة الـتي سيـزورهـا الـرئيس الـواليـات ا
ـقـبل. الـصـيـني هـو جـيـنـتـاو األسـبـوع ا
وقـالت اجلـمـارك الـصـيـنـيـة في بـيـان بـعـد
إعالن هـذه األرقـام التي تـشـكّل انخـفـاضاً
عن الـفائض الـذي بلغ ١٩٦٫١ ملـيار عام
٢٠٠٩ إن «التجارة اخلارجية تتخذ اجتاهاً
مـتـوازنـاً بـشـكّل عـام». ولم يـعـد الفـائض
الـتــجـاري ألول دولــة مــصـدرة في الــعـالم
يــشـكّل ســوى ٦٫٢% من حـجم جتــارتـهـا
اخلــارجــيـة مــقــابل ٨٫٩% عـام ٢٠٠٩.
وتــعـززت عـمـلـيــة إعـادة الـتـوازن هـذه في
ــاضي حــيـث بــلغ الــفــائض ديــســمـــبــر ا
التجاري ١٣٫١ مليار دوالر وهو رقم أقل
من تـقـديرات احملـليـ وأقل بـشكل واضح
من  ٢٢٫٩ مـــلـــيــــار دوالر ســـجـــلت في
نـوفـمبـر. وقـال ألـستـر ثـورتن من مـكتب
االســـتـــشـــارات «آي إتش إس جـــلـــوبـــال
إينسـايت» إن «النمـو الذي ما زال كـبيراً
لــلــواردات (الـصــيــنـيــة) وبطء انــتــعـاش
ي يخـفضان الـفائض بيـنما االقـتصاد الـعا
ـتـداولة تـؤدي زيـادة سـريـعـة في األمـوال ا
إلى تـعــزيـز الـطــلب الـصـيــني». وسـجـلت
الـصادرات الـصـيـنـية الـتي تـتـألف بـشكل
ـــــنــــتــــجــــات أســــاسي مـن األجــــهــــزة وا
اإللـكــتـرونـيــة وكـذلك الــواردات أرقـامـاً
اضـي. فقـد بـلغت قـياسـيـة في ديـسمـبـر ا
ـاضي ١٥٤٫١٥ مــلـيـار األولى الــشـهــر ا
دوالر أي ارتـفـعت بـنـسـبـة ١٧٫٩% عـلى
مـدى عــام بـيــنــمـا وصــلت الــثـانــيـة إلى
١٤١٫٠٧ مـلــيـار دوالر بـزيـادة ٢٥٫٦%

على مدى عام.

ìÉjôdG øe á«FÉHô¡µdG É¡JÉLÉ«àMG øe %12 êÉàfEG ≈dEG íª£J ô°üe
تأمل مـصـر إنتـاج ١٢% من احتـيـاجاتـها من الـكـهربـاء من الريـاح وسـتطـلق في هذا
اإلطار مـشروعـات عدة إلنـتاج ٢٦٩٠ مـيجـاوات من مـزارع رياح خالل الـسنـوات اخلمس
ـاضي إن مناقصات ـقبلة. وقـال وزير الكهربـاء حسن يونس في بيـان أصدره اإلثن ا ا
ـشروع بـالتـعاون مع إلنشـاء مزارع ريـاح إلنتـاج الكـهربـاء ستـطرح عـام ٢٠١١ لتـنفـيذ ا
زارع فـي منطقـة خليج ـانية وحـكومتي إسـبانيا والـيابان. وسـيتم إنشـاء هذه ا مصارف أ
ناطق التي تنشط فـيها الرياح في مصر. وأوضح الوزير أن السويس التي تعـد من أكثر ا
سـاهمـة في إنتـاج الطـاقة عن طـريق الريـاح وسيـنتج ١٣٧٠ القـطاع اخلـاص مدعـو إلى ا
عدل ميجاوات. ووفقاً لبيانات «البنك الدولي» فإن الطلب على الكهرباء في مصر زاد 
عدل قـرر أن تستـمر هـذه الزيـادة  ٧% سنـوياً خالل الـفتـرة من ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٤ ومن ا
٦% إلى ٧% سنويـاً حتى عام ٢٠١٤. وأكـد «البنك الـدولي» أن منطـقة خلـيج السويس

في مصر من أكثر مناطق العالم مالءمة إلنتاج الطاقة عن طريق الرياح.

 IOQƒà°ùŸG á«FGò¨dG OGƒŸG ≈∏Y Ωƒ°SôdG »¨∏J É«Ñ«d :مصدر حكومي:مصدر حكومي
واد الغـذائيـة على ما أعـلن مصدر فـروضة عـلى ا قررت لـيبيـا إلغـاء الرسوم كـافة ا
ـصدر إن احلكومـة الليبـية قررت «إلـغاء الرسوم اجلـمركية كـافة والرسوم حـكومي. وقال ا
واد الغـذائية خصوصـاً األساسية مـنها وكذلك عـلى حليب األطفال» األخرى كلهـا على ا
دون أن يـوضح إذا مـا كان هـذا الـقرار عـلى عالقـة باالضـطـرابات االجـتـماعـيـة في تونس
واد الـغذائـية في صـدر القـرار باالرتـفاع الـكبـيـر في أسعـار ا واجلـزائر اجملـاورين. وبـرر ا
واد الـغذائيـة لليـبيا الـعالم مقـلالً من أهمـية الدخل الـذي توفره الـرسوم اجلمـركيـة على ا
ـصدر ذاته إلى أن لـيبـيا أنـفقت ٦ مـليـارات دوالر عام ٢٠١٠ الـدولة الـنفـطيـة. وأشار ا

واد الغذائية األساسية عالوة على احملروقات واألدوية. حتت بند دعم ا

áÄ°TÉædG äGOÉ°üàb’G »a ºî°†àdG øe Qòëj ¬«°ûjôJ
اضي من خطـر جتدد التضخم في حذر محافـظو بنوك مـركزية رئيـسية يوم اإلثـن ا
االقـتصادات الـناشئة سـريعة الـنمو وقالـوا إن ارتفاع أسعـار الغذاء عـامل مهم. وقال جان
ي في اجتـماع لبنك الـتسويات كـلود تريـشيه خالل محادثـات يرأسهـا عن االقتصاد الـعا
ي تـقدم وإن كان أداء االقتصاد العا الدولـية إن الضغوط التضخـمية أضعف في العالم ا
ــتـوقع. وقــال تـريـشــيه «اخملـاطــر الـتـضــخـمـيــة حـاضــرة كـسـمــة عـامـة في أفـضل من ا
ـتـقـدمـة. الـوقت لـيس وقت االقـتـصادات الـنـاشـئـة وهـو شيء ال تـراه في االقـتـصـادات ا
». وقال إن ارتفاع التراخي واإلرساء القوي لتوقعات التضخم يعتبر شيئاً مهماً لنا جميعاً
أسعـار الغذاء الذي يؤثر في التضـخم الكلي وال سيما في االقتـصادات الناشئة هو عامل
مـهم. وقال «أسبـاب الزيادات احلـادثة في أسعـار الغذاء تعـتبر مـهمة. هـذا أمر مهم على
سـتـهلـكـ في االقتـصـادات النـاشـئة. نـحـو خاص من حـيث الـتأثـيـر في مـؤشر أسـعـار ا
». وقالت بـالتأكـيد هـذا مكوّن من مـكوّنـات التهـديد احملتـمل للـتضخم الـذي ذكرته آنـفاً
ـاضي إن أسعـار الـغذاء ـتـحدة لألغـذيـة والزراعـة» (الـفـاو) األسبـوع ا «وكالـة األ ا
ـاضي محـذرة من أن تكلـفة حـبوب أساسـية قد سجـلت مسـتوىً قيـاسيـاً مرتفـعاً الـشهر ا

ترتفع بدرجة أكبر إذا استمر تأثر احملاصيل بطقس سيّئ.

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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اإلثن ١٠ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٠٦)

í«ë°üdG √ÉŒ’G »a ∑qôëàj OÉ°üàb’G :أوباما:أوباما
أشاد الرئيس األمريكي باراك أوباما
بنـمو الـوظـائف في القـطاع اخلـاص وتراجع
مــعـــدالت الــبــطـــالــة وقــال فـي خــطــاب
لـلـمـواطـنـ إن «االجتـاه واضح» بـالـنـسـبة
إلى االقــتــصــاد وإنه مــشــجّع. واســتـغل
الرئـيس أوباما خطـابه اإلذاعي األسبوعي
الـذي يـبـث عـلى شـبـكــة «اإلنـتـرنت» يـوم
ــنــاقــشــة آخــر األخــبـار الــســبت أيــضــاً 
االقــتــصــاديــة والـدفـع بــاجتــاه الــتــحـرك
ــشــتــرك لــكـال احلــزبــ «اجلــمــهــوري» ا
ـقـراطي» في «الـكوجنـرس» اجلـديد و«الد
ـنـقسم بـشأن إجـراءات حتـفيـز االقتـصاد. ا
وقــدّم الــرئـيـس تـقــريــراً عن الـوظــائف في
ـاضي بصورة إيجـابيّة برغم أنه ديـسمبر ا
لـم يــصل إلـى مــا كـــان يــتـــوقــعه خـــبــراء
االقـتـصاد حـتى إن الـتـراجع في مـعدالت
الـبـطـالـة جــاء جـزئـيـاً بـسـبب تـوقف بـعض
ـواطـنــ عن الـبـحث عن عـمل. وأضـاف ا
الـقـطاع اخلـاص ١٠٣ آالف وظـيفـة جـديدة
اضي وتـراجع معدل البطالة في ديسمبر ا
من ٩٫٨% إلـى ٩٫٤%. وقــال أوبـــامــا
ــا سـتـتــوقف فـرص جنـاحـه لـلـفـوز الـذي ر
بـــواليــة ثـــانـــيــة عـــلى وضـع االقــتـــصــاد
األمـريـكي «اآلن نـعـلم أن هـذه األرقـام قـد
تـتـأرجـح من شـهـر إلى آخــر لـكن االجتـاه
واضح». وأضـاف «شـاهدنـا ١٢ شـهراً من
رة و الوظائف في الـقطاع اخلاص وهي ا
األولى الـتي يصـبح فيـها هذا األمـر حقـيقة
مــنـذ عــام ٢٠٠٦». وأضــاف االقــتــصـاد
ـاضي وكان ١٫٣ مـليـون وظـيـفة الـعـام ا
كلّ فــــصـل (ثالثــــة أشــــهــــر) أقــــوى من
الـسابق وهـو ما يـعني أن وتـيرة الـوظائف
في تصاعد. وأرجع أوباما تزايد التوقعات
تـفـائلـة جـزئيـاً إلى اتـفاقـية االقـتـصاديـة ا
خــفض الــضــرائب الــتي جــرى الــتــفــاوض
ـاضـي مع اجلـمـهـوريـ بـشـأنـهــا الـشـهـر ا

بهدف تمديد قانون خفض الضرائب.

2010 ΩÉY »a (%10) ƒëf É‰ Ú°üdG OÉ°üàbG :نائب رئيس الوزراء:نائب رئيس الوزراء
قال لي كه تشـياجن نائب رئـيس الوزراء الصيـني في تصريـحات نشـرت يوم السبت
ا نـحـو ١٠% في عام ٢٠١٠ مع ارتـفاع مـبيـعات الـتجـزئة اضي إن اقـتصـاد الصـ  ا
١٨٫٥% ما يـظهـر زيادة االعـتمـاد على االستـهالك احمللـي. وأبلغ لي رجـال أعمال في
بـرلـ بـحـسب نص لـكـلـمـته نـشـرته صـحـيـفة «الـشـعب» الـيـومـيـة الـرسـمـيـة «قوة دفع
االسـتــهالك احملـلي في تــصـاعــد وقـد أســهـمت زيــادتـهــا بـأكـثــر من ٩٠% في الــنـمـو
ـلك الثقة واإلمكـانات والقدرة عـلى احملافظة على االقتصـادي (لعام ٢٠١٠)». وقال «
ـو اقـتصـادي مـستـقـر وسريع لألجل الـطـويل». كـان تشـو شـياو تـشـوان محـافظ الـبنك
ــا نــحـو ١٠% فـي عـام ـركــزي قــال في وقت ســابق إن «الــنــاجت احملــلي اإلجــمــالي  ا
واطن من ٢٠١٠». وأضاف لي أن الص تستهدف تنمية االستهالك احمللي وتمك ا
ـقبـلة. كـما أبـدى ثقـة بقدرة زيـد من ثمـار النـمو الـسريع في األعـوام اخلمـسة ا الـتمتـع با
أوروبـا على جتـاوز أزمة الـديـون السـياديـة قائـالً إن «بكـ تولي اهـتمـامـاً بهـا وستـقدم

دعمها». وتعهّدت الص علناً بشراء سندات حكومية من اليونان وإسبانيا.

  2012 ≈dEG 2011 øe (%10-%9) ƒªæ«°S OÉ°üàb’G :رئيس وزراء الهند:رئيس وزراء الهند
اضي إن االقتصاد الهندي وهان سينج يوم السبت ا قال رئيس الوزراء الهندي  ما
قبلة التي تبدأ أول إبريل الية ا سينمو على األرجح ب ٩% و١٠% اعتباراً من السنة ا
الية احلالية. كان االقتصاد الهندي الذي حتركه عوامل و نسبته ٨٫٥% في السنة ا بعد 
ـاضي وهو ـنتـهي في سـبـتـمبـر ا ا بـنـسبـة ٨٫٩% عـلى مـدى ربع الـسنـة ا مـحلـيـة قـد 
مسـتوى الربع السـابق نفسه. ويفـوق توقع سينج تـقديرات رسمـية سابقـة تبلغ ٩%. وأبلغ
ـغتربـ في نيودلهـي «برغم عدم التـيقن بشـأن االقتصاد سينج اجتـماعاً سـنوياً لـلهنود ا
ـقبل ـضي عـلى نحـو طـيب. نتـوقع من الـعام ا ي يـسرني أن تـعـافيـنا االقـتـصادي  العـا
عدل ب ٩% و١٠%». واالقتصاد الـهندي هو ثالث أكبر ـو  فالحقـاً أن نستطيع حتقيق 
ـالـية ـتـوسط بـلغ ٩٫٥% في ثالث سـنـوات حـتى الـسـنـة ا ـا  اقـتصـاد في آسـيـا وقـد 
ي الـذي أبـطأ إيـقـاع الـنمـو الـسـنوي إلى ـنتـهـيـة في مـارس ٢٠٠٨ قبل الـتـبـاطؤ الـعـا ا

٦٫٧% في عام ٢٠٠٨-٢٠٠٩.

2012 ΩÉY πÑb Q’hO (100) π«eôÑdG RhÉŒ ó©Ñà°ùj zÚ°SGQÉ°S ∂æH{
» الـسـويسـري في تقـريـر أن تتـجه أسواق الـنـفط إلى التـشدد تـوقع «بنك سـاراس
و قوي في الـطلب مـدعوماً من األسـواق الناشـئة على أن التـدريجي عـام ٢٠١١ وإلى 
تـتـراوح األسـعـار  مـا بـ ٨٠ و١٠٠ دوالر للـبـرمـيل. وعـزى الـبـنك عـدم االرتـفـاع احلاد
ألسعار الـنفط خالل عـام ٢٠١٠ إلى مستـويات عالـية نـسبيـاً للـمخزون وفـائض اإلنتاج
ستويـات الدعم عام ٢٠١١ حيث عـلى الرغم من تزايد مـطرد للـطلب. وستواصل تـلك ا
ـكن اسـتغـاللهـا لـدى بروز مـشـكالت في الـعـروض. ولفت الـبـنك الـنظـر إلى أن تـراجـعاً
سـريـعـاً في اخملـزون واالحـتـيـاط ســيـرفع مـخـاوف مـؤقـتـة من حـدوث نـقص في إمـدادات
. ضاربـة التي قد تدفع األسـعار فوق الـ (١٠٠) دوالر للبـرميل أحياناً النفط ويـشجع ا
» يـرى أن جتاوز الـسـعر الـ (١٠٠) دوالر لن يـحـدث إال خالل عام إال أن «بـنك ساراسـ

٢٠١٢ وأنه سيبلغ خــــــالل الربع األخير من العام اجلاري عتبة الـ (٩٨) دوالراً.

ájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàe
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األحد ٣٠ ينـايـر ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٢٠)

§ØædG øe É¡LÉàfEG ™aôJ ºd ájOƒ©°ùdG :«أوبك»:«أوبك»
قـــال عبـدالـله البـدري األمـيـن الـعـــام
ـــاضي إن لـ «أوبـك» يـــوم اخلــــمـــيـس ا
نظمة- السعوديـة -أكبر منتج للنفط في ا
لم ترفع إنـتـاجهـا مـضيـفاً أن «أوبك» لن
تـــزيــد اإلنـــتــاج إال إذا رأت اخـــتالالً بــ
الـعرض والطـلب في السوق. وأبـلغ البدري
تـلــفـزيــون «رويــتـرز إنــســايـدر»: «وفــقـاً
للـمـعلـومات الـتي تلـقـيتـها من الـسعـودية
ستوى نفسه فإن إنتاجـها هو تقريباً عـند ا
ـاضي ولـهذا ال الـذي كان عـلـيه الـشهـر ا
أرى أي زيــادة فـي إنــتــاج الــســعــوديـة».
«سـعر برنت يـرتفع ليس بـسبب نقص (في
ـــعــــروض في األســـواق) لـــكـن بـــســـبب ا
مشـكالت فـنيـة.. الـسعـر الـذي تتـحـدثون
عـنه ليس الـسعـر احلقـيقي». وقـال البدري
(أودّ أن أقول إنه ال يوجـد نقص مادي في
الـسوق. عـنـدمـا ترى «أوبـك» اختالالً في
وازنـة الـسوق). السـوق فـإنهـا سـتتـحـرّك 
وقـالت «وكالة الـطاقة الـدولية» في وقت
سـابق من الــشـهـر احلــالي إن الـســعـوديـة
زادت إنــتـاجــهــا لـتــهـدئــة أســعـار الــنـفط
ــرتــفـــعــة وهــو رأي قـــوبل بــالـــنــفي من ا
«أوبك» ومن مـشـتـرين رئـيـسـيـ لـلـنـفط
الــسـعــودي. وقـال الـبــدري «ال أعـرف من
أين حصلت وكـالة الطاقة الدولية على هذا
الــرقم لــكن ردّ فــعل الــســوق أيــضــاً كـان
. إنهم ال يـتفـقـون مع وكالـة الطـاقة سـلبـيـاً
الـدولية في أن الـسعوديـة زادت اإلنتاج».
وقـال إن «أوبك» تـتـوقع أن يــزيـد الـطـلب
ي عـلى الــنـفط بـواقـع ١٫٢ مـلـيـون الــعـا
بـرمـيل يــومـيـاً هـذا الـعـام وهـو مـا يـعـادل
ـاضي. تــقـريـبـاً نــصف الـنـمــو في الـعـام ا
ـئـة بأنه وأضـاف قائـالً «إنني واثق مـئـة با
عند النظر إلى األسواق فإنه ال يوجد نقص
في الـسـوق بل هـنــاك وفـرة من الـنـفط في

السوق».

á«Ñ∏°S ≈dEG ô°üŸ »fÉªàF’G ∞«æ°üà∏d É¡JÉ©bƒJ ∫qó©J z¢ûà«a{
صر إلى عدّلت «وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانـية» توقعاتها للتصنيف االئتماني 
«سـلـبيـة» من «مـستـقـرة». وقال ريـتـشارد فـوكس رئـيس قـسم التـصـنيـفـات السـيـادية
لـلشـرق األوسط وإفـريقـيـا في الوكـالـة «تعـديل الـتـوقعـات يـعكس تـنـامي االحتـجـاجات
السياسية والـغموض الذي يضيفه ذلك إلى اآلفـاق السياسية واالقتـصادية قبل انتخابات

قبل». قرّرة في سبتمبر ا (الرئاسة) ا

2011 ΩÉY %10 ≈dEG É¡JGQOÉ°U ƒ‰ CÉWÉÑàj ¿CG ™bƒàJ Ú°üdG
قال وزير التجارة الصيني تشن دي مينج إن الص ليست بحاجة إلى أن ترفع قيمة
ـو صادراتها سيـتباطأ إلى ١٠% هـذا العام كما عمـلتها ألسبـاب تتعلّق بـالتجارة ألن 
نـتظر أن يـنكمش بـحلول عـام ٢٠١٥. وقال تشن في مـقابلة أن فائضـها التـجاري من ا
ي» في «دافوس» أول من أمس إن ـنتدى االقتصـادي العا مع «رويـترز» في أثناء «ا
الـواردات إلى ثــاني أكـبـر اقــتـصـاد فـي الـعـالم ســتـنـمــو عـلى األرجح بــخـطى أسـرع من
الصادرات هـذا العام. ورفض دعوات حتثّ الصـ على السماح لـعملتهـا اليوان باالرتفاع
ي لـلتصدّي لـلفائض التجـاري ودعا بدالً من ذلك الدول صـاحبة عمالت االحـتياطي العا
ـتـحـدة- إلى مـنع عـمالتهـا من االنـخـفـاض. وقـال تشن «أن -في إشـارة إلى الواليـات ا
يطلب من الص رفع قيمة عملتها ألسباب تتعلّق بالتجارة فهذه حجّة غير سليمة». وفي

واً بلغ نحو ٣٠%.  عام ٢٠١٠ سجلت صادرات الص 

πÑ≤ŸG ¢SQÉe πFGhCG hQƒ«dG ¿CÉ°ûH áqªb ó≤Y ¿ƒ°SQój ÉHhQhCG AÉªYR :مصادر:مصادر
قالت مصـادر حكـوميـة في منـطقة الـيورو أول من أمس إن قـمّة أوروبـية خـاصة قد
ـناقـشة اليـورو والتـحرّك بشـكل أسرع بـشأن خـطة إلصالح شامل في تعقـد أوائل مارس 
ـقتـرحة ـصادر أنه لم يـتضح هل الـقـمّة ا ـوحّدة. وأضـافت ا مـجـموعـة العـملـة األوروبـية ا

ستضمّ زعماء دول منطقة اليورو أو االحتاد األوروبي بأكمله.

2010 ΩÉY øe ™HGôdG ™HôdG »a (%3^2) »µjôeC’G OÉ°üàb’G ƒ‰
ا بـنسبـة ٣٫٢% على أسـاس سنوي قالت وزارة التـجارة األمـريكـية إن اقتـصاد الـبالد 
في الــربع األخـيـر من عــام ٢٠١٠ وذلك مـقــارنـة بـ (٢٫٦%) في الـربع الــثـالث. وجـاءت
ا االقتصاد ٢٫٩% في عام ٢٠١٠ األرقام أقل قليالً من الـتوقعات التي بلغت ٣٫٥%. و
و مـنذ عام ٢٠٠٥. وكان االقتـصاد قد انكمش بـنسبة ٢٫٦% في عام بالكـامل وهو أكبر 
٢٠٠٩. كـمـا ارتـفع مـعـّدل اإلنـفـاق االسـتــهالكي -الـذي يـشـّكل أكـثـر من ثـلـثي الـنـشـاط

االقتصادي األمريكي- ٤٫٤% وهي أسرع وتيرة منذ الربع األول من عام ٢٠٠٦.

§ØædÉH óæ¡dG OGóeEG π°UGƒJ ¿GôjEG
قالت مصادر إيرانية ومسؤولـون في شركات هندية أول من أمس إن إيران ستواصل
إمـداد الـهنـد بـالنـفط في الـوقت الـراهن برغم أن الـبـلدين لـم يتـوصّال بـعد إلى حل خلالف
بـشـأن مدفـوعات الـنـفط. وقال مـصـدر في شركـة النـفط الـوطنـية اإليـرانـية لـ «رويـترز»:

«حتى اآلن ليست لدينا نيّة خلفض اإلمدادات إلى الهند».

ájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàe
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األحد ٢ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٠٠)

øe kÉ«ª°SQ Ö∏£J ¿Éà°ùfÉ¨aCG
z¿ÉÑdÉW{ ™e É¡àWÉ°Sh ¿Éà°ùcÉH

ذكـرت خـدمـة «مـيــديـا لـيـنكمـيــديـا لـيـنك» اإلخـبـاريــة في تـقـريـر لـهـا أن
أفغانستان قررت تقد طلب رسـمي إلى احلكومة الباكستانية مع
حـلول عـام ٢٠١١ بالـتوسط بـينهـا وب حـركة «طـالبـان» والعمل
علـى الـتعـجـيل بـإنـهـاء احلـرب في الـبالد. جـاء ذلك عـقب إعالن
فاوضـات في أفغانـستان إلى احلـكومة األفغـانية نـيتهـا في دفع ا
األمام ورفع جـمـيع العـقـبات الـتي تـوجـد أمامـهـا اليـوم. وأعـلنت
احلـكـومـة األفـغـانـيـة وفـقـاً لـلـتـقـريـر أنـهـا قـررت إرسـال رئـيس
صـاحلة الوطنيـة» برهان الدين رباني لـزيارة باكستان «مجلس ا
ـسؤول السيـاسي والعسـكري وقادة اخملابرات واالجتماع مع ا
وزعـمـاء اجلمـاعات الـديـنيـة وتـقد طـلب من بالده إلى بـاكسـتان

فاوضات ب للقيام بدورهـا في إجناح ا
حــكـومــة كـرزاي و«طــالـبـان». ويــلـفت
ـرة الـتـقـريــر الـنـظـر إلـى أن هـذه تـعـد ا
األولى التي توافق فيهـا أفغانستان من
حـكومـة ومعـارضـة على مـنح بـاكسـتان

ـفاوضـات في أفـغانـستـان والـتوسط بـيـنهـا وب دوراً مـهمـاً في ا
راقبون أن احلوار بـ الطرف كـان قد بدأ منذ «طالبان». ويـرى ا
ـلكون عـام ٢٠١٠ لكـنه ظل ضمن وساطـات ضيقـة وأشخاص ال 
زمام األمور. ويضيف التقرير أن حركة «طالبان» األفغانية بقيادة
الــمُال محـمد عـمـر مجـاهد أعـلنت من جـهـتهـا أنهـا ما زالت عـند
ـفـاوضات بـعد مـغـادرة اجليش تـمـثل في الدخـول في ا مـوقفـهـا ا
األمريكي وحلفـائه أفغانستان. وذكرت احلركة أنها ستبقى ملتزمة
مـوقفهـا بضرورة الشـروع في سحب القـوات األجنبيـة كبادرة حسن

فاوضات.  نية لتقوم من جانبها بالدخول في هذه ا

 2011 ΩÉY IQOÉædG ¿OÉ©ŸG øe É¡JGQOÉ°U ¢†qØîJ Ú°üdG

قـــالت «وكـــالـــةوكـــالـــة
أنــــــبـــــاء الــــــصـــــأنــــــبـــــاء الــــــصـــــ
اجلــديـدةاجلــديـدة» إن الـص
ستـخـفّض صادراتـها
ـعــادن الــنـادرة من ا
عـــــــــام ٢٠١١ وهي
توقع أن خطـوة من ا

نتـجات عالية الـتقنية. ستخـدمة في ا ـعادن ا تـرفع أسعار تلك ا
وقالت وزارة التجـارة الصينية إنهـا ستخفّض احلصص األولى لعام
٢٠١١ بـ (٣٥%) لتـصل إلى ١٤٤٠٠ طن. وقد أعلنت احلكومة
الصـينـية بـالفـعل عن تخـفيـضات بـ (٤٠%) عـلى صادراتـها من
ـعادن الـنادرة لـهــــذا الـعام مشـيرة إلـى مخـاوف بيـئيـة واحلاجة ا
إلى احملـافــظـة عـلى مــخـزونـهــا الـطـبــيـعي. وقــررت رفع الـرسـوم
ـعـادن الـنـادرة بـــــدءاً من عـام ٢٠١١. ـفـروضـة عـلى تـصـديـر ا ا
عـلومات وتقـول احلكومـة اليابـانية بـحسب الوكـالة إنهـا جتمع ا
حـول مـا ذكـر عن تـخـفيـض الصـ لـصـادراتـهـا. وقـد اسـتـخدمت
عادن النادرة في عام الصناعات اليابانـية نحو ٢٠ ألف طن من ا
. وخـفّـضت ّ اسـتـيـراد نـحـو (٩٠%) مـنـهـا من الـصـ ٢٠٠٩ و
ــعـادن الـنـادرة إلى الـيــابـان بـعـد حـادث الـصــ صـادراتـهـا من ا
الـتصـادم بـ قارب صـيد صـيـني وسفـيـنتـي دورية يـابانـيـت في
ـاضي. ولـكن وزير الـتـجارة الـيـاباني أكـيـهيـرو أوتا سـبتـمـبر ا
أعـرب عـن تـفـاؤلـه مـؤخـراً من أن الــيـابــان الـتي تــعـتـبــر أكـبـر
ـعادن سـتكـون قادرة ـستـفيـدين من صـادرات الصـ من هذه ا ا
عـادن النادرة ألن الـص تعـتبر عـلى استيـراد ما حتتـاج إليه من ا

. اليابان شريكاً جتارياً مهماً

ÚµH OÉHBG ΩÓ°SEG
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الثالثاء ٤ يناير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٠٢)

áÑ©°U äÉjqó– ¬LGƒJ Ú°üdG »a OÉ°ùØdG áëaÉµe

أفاد بـيـان رسمي صـيـني بأن مـكافـحـة الفـسـاد في الصـ ما
زالت تـواجه حتـدّيات صـعـبـة وبـأن الـسـلـطـات حـثت عـلى حتـقيق
إجنـازات جـديـدة في ما يـتـعـلق بـ «احلـوكـمـة النـظـيـفـة» مع حـلول
الذكرى التـسع لتـأسيس «احلزب الشـيوعي» خالل العام اجلاري
ـركـزية لـلـحزب ـكـتب الـسيـاسي لـ «الـلـجنـة ا ٢٠١١. واسـتمع ا
ـا نقـلته ـركزيـة في البالد وفـقاً  الـشيـوعي الـصيـني» القـيادة ا
وكـالـة األنـبـاء الـصـيـنـية «شـيـنـخواشـيـنـخوا» وذلـك خالل اجـتـمـاع عـقد
كـافحـة الـفسـاد وتعـزيز تـعـلق  مؤخـراً إلى تـقريـر حـول العـمل ا
ـاضي ٢٠١٠. ولفتت «احلـوكمة الـنظيـفة» الذي حتـقق في العام ا
وكـالـة «شيـنخـوا» النـظـر إلى أن الرئـيس الـصيـني هو جـ تاو
ـركزيـة للحـزب الشـيوعي الـذي يعـدّ السـكرتـير الـعام لـ«الـلجـنة ا
الصـيـني» أيـضاً قـد رأس االجـتمـاع وأن الـزعـماء نـاقـشوا خالل

االجــتـمــاع تــرتـيــبـات
مكـافحـة الكـسب غير
ـشـروع التي سـتـطبق ا
في الــــعــــام اجلــــاري.
ـكــتب مــضــيــفــة أن ا
الـسـيـاسي لـ «الـلـجـنة

ـركزية» ذكـر في البيـان الذي صدر عـقب االجتمـاع أنه بالرغم ا
لحوظة التي حتققت في تعزيز «احلوكمة النظيفة» من اإلجنازات ا
في الـعـام اجلاري فـإن مـكافـحـة الفـسـاد ما زالت تـواجه حتـدّيات
صعبـة وما زالت تـمثل مـهمـة شاقة. وأن جلـان احلزب واحلـكومات
ـســتـويـات يــجب أن تـعـالج وسـلــطـات االنـضــبـاط عـلى جــمـيع ا
األعـراض واألسـباب اجلـذريـة لـلفـسـاد في عـام ٢٠١١. ودعا إلى

تعزيز اجلهود لتوعيه كوادر احلزب وفرض رقابة عليهم.

ºdÉ©dÉH Ú°üdG ábÓ©d ≥KhCG kÉ£HGôJh kÉfhÉ©J ó¡°T 2010 ΩÉY

شهـدت الـعالقـة الصـيـنـّية بـالـعالم
حتــــوالت جــــديــــدة فـي عـــام ٢٠١٠
وأصبحت تنـمية الص لها أهمية أكبر
في أنـحاء الـعالم كـّلها. وذلـك بحسب
تـقــريـر نــشـرته صــحـيــفـة «الالــــشـعبعب»
اليـومية الـصينـية الفتـة النظر إلى أن

انية حتدثت مؤخراً عن أهمية الص بالنسبة هناك تقاريـر إعالمية أ
» أسـاس انـتـعـاش ـانـيـا حـيث ذكـرت أن «صــنع في الـصـ إلى أ
انيـا ستخرج ـاني. مشيـرة إلى أنه لم يتوّقع أحـد أن أ االقـتصاد األ
وًا اقـتصاديـًا قويًا عن ـالية» بـهذه الـسرعة مـحققـة  من «األزمة ا
أّي فتـرة سـابقـة لتـصـبح أهم واجهـة للـمـستـثمـرين األمـريكـي في
انيـا استطاعت أن تستبعد للمّرة سوق األسهم هذا العام. كما أن أ
اني األولى مـفـردات «العـمـالة الـشـاملـة» من قـاموس الـشـعب األ
. وأضـافت الـصـحيـفـة الـصـيـنـّيـة أنه من جـهـة أخرى بـفـضل الـصـ
أشـارت تقـارير إعالمـية أمـريكـية إلى أن الـص كـانت فرصـة لنـمو
األسواق األمريـكية فـي عام ٢٠١٠ كما كـانت الشـركات الصـينية
« هي جنــمـــة ســوق االكــتــتـــاب الــعــام األمــريـــكي وأن «الــصــ
ـستـثمرين و«اإلنتـرنت» معًا شـّكلـتا مصـدرين أساسـّي اللـتقاط ا
األمـريكـي األسهم. وأوضـحت الصـحيـفة أنه في عـام ٢٠١٠ شهد
تـقّدمـة تـباطـؤًا في ح أن انـتعـاش االقـتصـاد العـام في الـبلـدان ا
و الـناجت احمللي اإلجمـالي للصـ يبلغ نحـو ٢٠% من النمو مـعدل 
شـاركـة الصـينـيـة كانت فـّعـالة في ي حيـث إن ا االقتـصادي الـعـا
ي وتنـسيق الـسياسـات االقتـصادية الـدولية إدارة االقتـصاد الـعا

واإلسهام في تعزيز زيادة تمثيل البلدان النامية في «البنك الدولي»
و«صندوق النقد الدولي». 
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األحد ٣٠ ينـايـر ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٢٠)

ÜÉgQE’G áëaÉµe á«Ø«c ¿CÉ°ûH Iô«M »a É«°ShQ :شينخوا» الصينية:«شينخوا» الصينية»

جــعل الــهــجــوم اإلرهــابي الــذي حــدث مــؤخــراً في «مــطــار
ـيت يضرب دومـوديدفـو» في موسـكو والـذي يعـدّ ثاني تـفجـير 
واطن الروس يتساءلون مرة العاصمـة الروسية خالل ١٠ أشهر ا
أخرى عمّا إذا كان الـقادة السياسيـون باستطاعتـهم السيطرة على
ـواجـهـة اإلرهاب. الوضع وإذا مـا كـانت لـديـهم سيـاسـة مـجـدية 
وفــيـمــا أصـدر الــسـيــاسـيــون الـروس بــدءاً من الـرئــيس ورئـيس
الوزراء إلى حـكّام األقالـيم تصـريحـات تبـدو حاسـمة عقب ذلك
الهـجوم فإن اخلبـراء واحمللل أعـربوا عن اعتقـادهم أن السلطات
ليس لديهـا سوى القليل لتفعله من حيث الواقع. ويقول اخلبراء إن
الـسـؤال الـرئيـسي لـكل مـواطن روسي هـو مـا الـذي سـوف تـتـخذه
الـسلـطات حلـمـاية الـشعب من هـجمـات جـديدة مـحتـملـة? وفق ما
«شـيـنـخوا»«شـيـنـخوا» الـصـيـنـيـة لألنـبـاء. وقـال الـكـولـونـيل ذكـرت وكـالـة 
تقـاعد في «جـهاز اخملابـرات السـوفيتـية» الـ «كيه جي الـروسي ا
يـر لوتسيـنكو لوكـالة أنباء «شـينخوا» إنه من أجل بي» فالد
حـماية الشعب الـروسي من اإلرهاب فإن تطبـيق القانون يجب أال
يـنـحـصـر في تعـقّب اإلرهـابـيـ بـالـسالح فـقط. مـضـيـفاً أن «كل
ـواطن الـعـادي إلى الـزعـيم الـوطنـي يجب أن شـخص بـدءاً من ا
يـدرك أن الـدولة في حـالـة حـرب.. ويـجب أن نـتـوقف عن اعـتـبار
نطق حرب .. إن اإلرهابي يتصرّفون  اإلرهابي مجرم عادي
فـيـمـا تـواصل الـسـلـطـات الـتفـكـيـر بـعـقـلـيـة مـحـاربة جـرائم وقت
الـسلم». وأوضح لـوتسـينـكو لـلوكـالة أنه «في أعـقاب كـل هجوم
جديد تضخ الـسلطات مزيداً من األموال وتبذل مزيداً من اجلهود
ـكـافحـة اإلرهاب مـثل تـركيب أجـهزة جـديدة في إجـراءات فنـية 
لكـشف القنـابل أو كاميـرات دوائر تلـفزيونيـة مغلـقة جديدة.. إن
هـذا أيضـاً أمـر له أهمـيّـته لكـنه يـعتـبر مـحـاربة لـلـنتـائج وليس

محاربة لألسباب».

IOôØæe ºdÉ©dG ≈∏Y Iô£«°ùdG É¡æµÁ ádhO óLƒJ ’ :«الشعب»: «الشعب»

قـالت صـحيـفة «الـشعب»«الـشعب» الـيومـية الـصـينـيـة إن حتويل الـقوة
االقتـصاديـة الصـينيـة إلى النـفوذ الـدولي يسـتغرق وقـتاً ويـحتـاج
. مـوضحـة أن «الناجت احملـلي اإلجـمـالي لـلصــ إلـى فرص أيـضاً
ــيـاً فــي أوائـل القـــرن الـ (١٩) لـكنـها ركـــز األول عــا احــتلّ ا
ـبـادرة والـتـكـيّف مـع مـتـغـيـرات الـعـالم فـشـلت في أخـذ زمــام ا
دة مئـة سنة تـقريبـاً وقد جتاوز فـتعرّضت لـهيمـنة القـوى الكبـرى 
ـتـحــدة بـريـطـانـيـا في أواخـر الـقـرن الـ حـجم اقـتـصـاد الـواليـات ا
ـيـة (١٩) وأصــبـحت أقـوى دولــة في الـعــالم بـعــد احلـرب الـعــا

الثانية».
ولـفتت الـصحيـفة الـنظـر إلى أن هناك عـدداً كبـيراً من الـبلدان
ـعاصر مع تسارع االجتاه الناشئة يـشهد تنميـة مزدهرة في العالم ا
زايا الدولي نحو التعـددية القطبيـة حيث تتمتع البلـدان اخملتلفة 
مـختلـفة فـي مجاالت مـختـلفـة ومن الصـعب وليـس من السـهولة
تبادل صالح واالعتماد ا «ترتيبها». الفتة النظـر إلى أن تمازج ا
ب البلدان اخملتلفة قد وصـل إلى مستوى غير مسبوق. فال توجد
كنها أن تسيـطر على العالم وحدهـا في الساحة الدولية أي دولـة 
شاركـة في الفـرص واجلهود ـتبـادل وا الـيوم بل أصبـح االحترام ا
يـة هو الـهدف األسـاسي الجتاه ـواجهـة التـحديـات العـا ـشتـركة  ا
دول مختـلفة في الـعالم. وأضافت الـصحيـفة أن الصـ قد فتحت
أبوابها لـتصبح دولة قوية وتـقدّمت في طريق إثراء الشعب ولكن
ـكنـهـا حتـقـيق الـتحـويل من ما زال الـطـريق أمـامـهـا طـويالً. وال 
» إلى «اإلبــداع في الــصــ » ومن «قــاعــدة «صــنـع في الــصــ
الـتـصـنيع» إلى «قـاعـدة االبـتكـار» إال من خالل تـعـزيـز التـنـمـية
االقتصادية إجـمالياً ونوعية معاً بـشكل يجعل الص أكثر قدرة

ستقبل. نافسة الدولية في ا شاركة في ا على ا
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