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الثالثاء ١ فبراير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٢٢)

ال تخفي الـص قلـقها جتـاه مستـقبل أوروبا االقـتصادي
ــكن أن يـدفع هـذا الـقــلق بـكـ إلى دعم ولـكن إلى أي حـدّ 
ـا يكـفي إلنقـاذ اليـورو من أزمة الـديون االقـتصـاد األوروبي 
الــسـيـاديـة? تـعـتــقـد صـحـيـفـة «JoongAnge Daily» أن عـلى
االقــتـصـادات األوروبــيـة أال تــراهن عـلى دعم خــارجي المـحـدود
خـاصـة إذا جـاء هـذا الـدعم مـغـلفـًا بـشـروط قـد ال تـسـتـطـيع الدول
ؤكد أن الـص تسعى إلى ستـفيدة اإلذعان لـها. فمن ا األوروبـية ا
ــّيـز احلــصــول عــلى مــكـاسـب اقـتــصــاديــة مـثـل انـتــزاع مــوقع 

لصادراتها وسـياسية مثل إعـادة أوروبا النظر
. في قرار حظر صادرات السالح إلى الص

اضي) وذكـرت الصـحيفـة (٢٧ ينـاير ا
أنه قـد يكـون صـحيـحـاً أن الصـ سبق أن
تـعــهّــدت بــشـراء الــســنــدات الـيــونــانــيـة
واإلسـبانـيـة فـضالً عن تصـريـحـات أخرى
حـول دعم البـرتـغال لـكن مـاذا لو امـتدّت

أزمة الـيـورو لتـطول دوالً أخـرى? كـيف يكـون تـصرّف الـص
سـاعتها? الـتفاؤل يدفع بعض احملـلل إلى التـأكيد أن الص
لن تتخلّى بأي حال من األحوال عن القارة العجوز التي تعتبر
قـبلـة الـصـادرات الـصـيـنيـة األولى. هـذا الـتـفـاؤل اسـتـند إلى
ــركـزي» تـصــريــحــات يي جــاجن نــائب مــحــافظ «الــبــنك ا
ـالـية األوروبـية الـصيـني مـؤخراً بـأن بالده «تـثق بـاألسواق ا
ـسـتـثـمـرين والـيـورو» مـشـيـراً إلى أن الـصـ «أحـد أكـبـر ا

الدائم في أوروبا منذ فترة طويلة». 
ويرى أحد احملـلّل أن رسائل الـطمأنة تـلك ال تعدو برغم
أهـمـيـتـهـا أن تكـون إال إشـارات رمـزيـة في أغـلب األحـيان
ولـكن تأتي على نـطاق واسع ولكن تعـمد بكـ إلى زيادتها
بـدرجة كـبيـرة. فشـراء الـسنـدات األوروبيـة وإبرام االتـفاقـيات
االستثمـارية في أوروبا التي تـمر بأزمة سـيولة خانـقة ليسا
سوى وسيـلة حتاول الص من خاللها بـناء جسور من الصداقة

والـتـواصل. لـيس هـذا فـحـسب بل تـسـعى أيـضـاً إلى انـتزاع
اعـتـراف من االحتـاد األوروبـي بـالـصـ كـاقــتـصـاد قـائم عـلى
الـسـوق وهـو االعـتـراف الـذي سـيـجـبـر أوروبـا عـلى تـخـفـيف
تهـمة بإغـراق السوق. وترى قيودهـا ضد الواردات الصـينيـة ا
ا حتالف أيضاً مع دول الصحيفة أن بناء عالقات صداقة ور
ـتـوسط الـتي تـنـظـر إلى الـتـجـارة مع حـوض الـبـحـر األبـيض ا
كن أن يساعد الص على حتقيق الص بـع الشك والريبة 
هذا الـهدف. كمـا أن استخدام الـص «الدبلـوماسية الـناعمة»
ـا عزّز صـالح الـتـجـاريـة ر الـقـائـمـة عـلى ا
موقف الـص في مـحادثاتـها احلـساسة مع
فروض قادة االحتـاد األوروبي حـول احلظـر ا
طـبق منذ علـى تصديـر األسلـحة لـلصـ وا

أحداث «ميدان السماء» عام ١٩٨٩.
ا كان لـكن شراء الـسنـدات األوروبيـة ر
سالحاً ذا حدّين. صحـيح أن أغلب احمللل
يرون أن الـص تسعى إلى احلفاظ عـلى اليورو من أجل تنويع
احــتـيـاطـهــا من الـدوالر األمـريــكي. ولـكن هـنــا تـواجه بـكـ
معضلة: فسندات اخلزانة األمريكية التي تملكها الص تسهم
أيـضاً في دعـم وضع الدوالر الـذي تـرتبط به عـمـلتـهـا احمللـية
فـروض بهدف دعم (الريـنمـنبي) بسـعر يـراه بعضـهم أقل من ا
صادراتها. وتقليص احتياطـاتها من العملة األمريكية سيؤدي
إلى تعزيز وضع (الرينـمنبي) وخفض الدوالر. وتـرى الصحيفة
ـستقبل اليورو يفاقم فرص أوروبا صير الغامض احمليط  أن ا
- في اخلـروج من األزمة هذا العـام حيث تشير -القاتمة أصالً
فـوضيـة األوروبيـة إلى أن معـدل النـمو االقـتصادي تـوقعـات ا
في عام ٢٠١١ لـن يتـجـاوز ١٫٥% مـقـابل ١٫٧% في عام
انيـة بيـنما ٢٠١٠. أغـلب هذا الـنمـو سيأتي من الـقاطـرة األ
ـتوقع أن تـتـراجع مـعدالت الـنـمو في بـقـية االقـتـصادات من ا

األوروبية.

Ú°üdG ºYO ≈∏Y kGô«ãc ∫qƒ©J ’CG hQƒ«dG á≤£æe ≈∏Y :محلل:محلل

يـرى مـحـلـلـون أن من اخلـطـأ أن تـمـنيـرى مـحـلـلـون أن من اخلـطـأ أن تـمـنّي دول مـنـطـقـة الـيـورو نـفسـهـا بـأن تـفـتح الـصـ خـزائـنـهـا لـشـراء سـنداتي دول مـنـطـقـة الـيـورو نـفسـهـا بـأن تـفـتح الـصـ خـزائـنـهـا لـشـراء سـندات
تعثّرة إلنقاذ اليورو. فالتصريحات الصينية في هذا الصدد قد تبدو صحيحة ولكنها رمزية.رة إلنقاذ اليورو. فالتصريحات الصينية في هذا الصدد قد تبدو صحيحة ولكنها رمزية. تعثاالقتصادات ا االقتصادات ا

ان اليوناني  رئيس الوزراء الصيني في البر
اضي يعلن دعم استقرار اليورو في أكتوبر ا
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ÚµH
 ájƒ«ë`dG ábÉ£dG ∫Éée »a ¿GOƒ°ùdG ™e ¿hÉ©àJ Ú°üdG

 
 افـتـتح عـلي عـثـمـان طه نـائب الـرئـيـس السـودانـي مـؤخراً
مـشروع الطـاقة احليـوية في إطار شـراكة مع الصـ وبحضور والي
اخلرطوم والسـفير الصيني لدى الـسودان لي شينج وين. ويشتمل
قـام في منطقـة (السليـت) على بعد نـحو ٢٥ كلم شرق ـشروع ا ا
الـعـاصـمـة الـسودانـيـة اخلـرطـوم عـلى وحدات عـدة إلنـتـاج الـطـاقة
لـلوقـود واإلنارة بـاالعـتمـاد عـلى مصـادر حيـوانـية مـحـليـة. وقال
الـسـفيـر الصـيني في تـصريح لـ «وكـالة األنـباء الـصيـنيةوكـالة األنـباء الـصيـنية»: «لـقد
قـمـنـا بـإنـشـاء ٧٥ وحـدة لـلـطـاقة
احلـيويـة في كل أنـحـاء الـسودان

وهـي تــعـــمـل بـــصـــورة جـــيــدة».
شروع يتـميز بقلة وأضاف «هذا ا
الـتـكـالـيف وســهـولـة االسـتـخـدام
وضمان االستمـرارية وهو يساعد
زارع على تنـمية الزراعة وحلّ ا
مشـكلـة قطع الغـابات مـا يحمي
الـبـيئـة». ورأى الـسـفـيـر الـصـيـني في اخلـرطـوم بـحـسب «وكـالة
تانـة العالقات ثل رمـزية أخـرى  ـشروع  األنباء الـصينـية» أن ا
ا يـخدم مصالح الشعب السـودانية-الصينيـة ورسوخها وتطورها 
الـشـقـيـق مـؤكـداً حـرص الصـ عـلى دعم مـشـروعـات التـنـمـية
مكنة لشعبه. ومن ساعدات ا واإلعمار في السـودان وتقد كل ا
جـانبه قال الـوسيلـة حسن منـوفلي مديـر مشروع «الـسليت» في
تـصـريح لـ «وكـالة األنـبـاء الـصـيـنـية»: (هـذا مـشـروع مـهم يـؤكد
وذجية أهـمية الـتعاون ب الـسودان والصـ ولدينا اآلن وحـدات 
: «فكرة في مشروع «السـليت» وسيجرى تعمـيمها». وتابع قائالً
مـشروع الطاقـة احليوية تـقوم على االستـفادة من بقـايا احليوانات
ما يحـسّن البيئـة للحيوان واإلنـسان ونحن نتطـلع إلى تعميم هذه

الفكرة».

 Ú°ü∏d ∂jô°T ÜôbCG ôÑà©J É«°ShQ :ميدفيديف:ميدفيديف

ـتـري اسـتـقــبل الـرئــيس الـروسـي د
ميـدفيـديف أول من أمس وزير الـدولة
الصيـني داي بينج قـوه وعقد الـطرفان
جـلـسـة مـحـادثـات نـاقـشـا فـيهـا جـوانب
تـنـمــيـة الـتـعـاون الـثــنـائي بـ مـوسـكـو
وبك باإلضافة إلى تنمية التفاعل ب
الـبـلـدين عــلى الـسـاحــة الـدولـيـة. وقـال

الـرئيس الـروسي «إن شراكـة الـتنـسـيق االستـراتـيجـية الـصـينـية-
الـروسـية حتـقّق تـقدّمـاً مسـتـمراً في جـميع اجلـوانب» حـيث حافظ
ّ ـاضي و زعـمـاء الـبـلـدين عـلى اتـصـاالت وثـيـقـة خالل الـعـام ا
تــعــمــيق الــتــعــاون في اجملــال االقــتــصــادي والــتــجــاري. وأكّـد
ميـدفيديف حسب ما أوردت وكالة «شينخواشينخوا» الصـينية لألنباء
«أن روسـيا تـعتـبر الـص أقـرب شريك لـها وهـو وضع لن يتـغير
على اإلطالق». وذكر ميـدفيديف أن روسيـا على استعـداد للعمل
مع الــصـ من أجل تـعــزيـز الـتـعـاون الــشـامل والـتـنــسـيق بـشـأن
القـضايـا الـدوليـة واإلقـليـميـة. وأوضح مـيدفـيـديف أن محـادثات
األمن االستـراتيجي بـ روسيا والـص هدف رئـيسي لزيارة داي
ستوى احلالـية التي تمثل قناة مـهمة للتنسـيق والتبادالت على ا
الـثـنـائي وأنـهـا لعـبت دوراً حـيـويـاً في تـعـزيـز الثـقـة الـسـيـاسـية
تبادلة. ومن جانـبه ذكر داي بينج قوه وفق وكالة االستراتيـجية ا
«شــيـنــخـوا» «أن الــسـنــوات الــعـشــر األولى من الـقــرن احلـادي
والعـشريـن كانت مـهمـة للـعالقـات الصـينـية-الـروسيـة». وأضاف
بينج قوه أن «الصـ تولي أهمية كبيرة للتنسيق االستراتيجي مع
روسـيـا وهي عـلى اسـتـعـداد لـلـعـمل مع روسـيـا من أجل تـنـمـيـة
شراكة التـنسيق االسـتراتيجـية بيـنهما واالرتـقاء بهـا إلى مستوى

أعلى».

الــرعـاة
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قـال وزيـر الـدفـاع الـبـريـطـاني لـيـام فـوكس مـؤخراً إن عـلى
كـنـها احلـصول الـقوى الـغـربيـة أن تـعمل عـلى افـتراض أن إيـران 
قبل وأن تقـدير إسرائـيل الحتمال عـلى سالح نووي بحـلول العـام ا
حـدوث ذلك في عـام ٢٠١٥ قـد يـكـون مـتـفائـالً أكثـر من الالزم.
ــديـــر الــســابـق لـ «وكــالـــة اخملــابــرات وكـــان مــائـــيــر داجـــان ا
اضي إن إسرائيل تعتقد وساد) قد قال الـشهر ا اإلسرائيلية» (ا
أن إيـران لن تتـمكّن من صنـع قنبـلة نـووية قـبل عام ٢٠١٥. لكن
وزيـر الـدفـاع الـبـريـطـاني فـوكس قـال حـسب مـا ذكـرت وكـالـة
«رويـتـرزرويـتـرز» لألنـبـاء إن داجـان «مـخـطـئ في افـتـراض أنـنـا يـجب
ـتفائل من الطـيف». وأضاف «نعرف دائماً أن ننـظر إلى الطرف ا
من جتـارب سـابـقـة عـلى األقل مـا حـدث في كـوريـا الـشـمـالـية أن
ـكن اجملـتـمع الـدولي 
أن يقع في افتراض أن
األمـور وردية أكثر من
الـــــــــــواقـع». وأوضـح
فــــــــوكس وفــــــــقـــــــاً
لـ«رويـتـرز» «عـلـيـنا
ـمــكن تــمـامـاً أن من أجل ذلك أن نــكـون واضــحـ فـي أنه من ا
تــكـون إيــران في نــهــايـة عــام ٢٠١٢ وأن نـتــعــامل وفــقـاً لــهـذا
التحذير». ولم يقل فوكس إذا ما كانت تصريحاته قائمة على أي
تـقـديـر مخـابـراتي مـتـاح لبـريـطـانـيا. ولـفت فـوكس الـنـظر إلى أن
«إيران ليس لديـها سالح نووي بعد كما هو مقدر لكنها تواصل
اء بالفعل السـعي إلى تخصيب اليـورانيوم وبناء مـفاعل يعمل با
الثقيل وكالهـما يحمل إمكـانية عسكـرية». وأشارت الوكالة إلى
ـتحـدة أقرّ أربع جوالت أن «مـجلس األمن الدولي» الـتابع لأل ا
من الـعـقـوبـات عـلى إيـران لـرفـضـهـا وقف بـرنـامـجـهـا لتـخـصـيب
الـيـورانـيوم الـذي تـشـتـبه القـوى الـغـربـية في أنـه يسـتـهـدف صنع

أسلحة نووية.

 ¥ƒØà«°S »æ«°üdG OÉ°üàb’G :«اإلندبندنت»:«اإلندبندنت»
2027 ΩÉY »a »µjôeC’G √ô«¶f ≈∏Y

اإلندبـندنتاإلندبـندنت» الـبريـطـانيـة مـقاالً عن الـص نـشـرت صحـيـفة «
أشارت فـيه إلى أنه في عام ٢٠١٠ تـفوّقـت الص عـلى الـيابان
وأصـبـحت ثـاني أكـبـر وحـدة اقـتـصـاديـة في الـعـالم مـوضـحـة أن
البيـانات االقـتصـادية الصـادرة مؤخـراً أكّدت أن الـص ال تزال
ـوها االقتصادي باإلضافة إلى إجنازات وسلسلة من حتافظ على 
األلـقـاب األخـرى من أكـبـر سـوق لـلـسـيـارات إلى أكـبـر دولـة من
نـاحيـة احـتيـاط الـنقـد األجـنبي فـي العـالم. وقـد توقع «جـولـدمان
ـو االقتـصـاد الـصيـني سـوف يـتفـوّق عـلى الـواليات سـاكس» أن 
ـتـحدة في عـام ٢٠٢٧. مـوضحـاً أن هـذا الوقت سـيـأتي عاجالً. ا

وأضــافت الــصــحــيــفـة
الـبـريـطـانـيـة أن نـهـضة
الـص أصـبحت حقـيقة
بـالـنسـبـة إلى كثـير من
األمريكـي على الرغم
من أن حـجم االقـتـصاد

األمريكي ال يزال يساوي ضعفي حجم اقتصاد الص مشيرة إلى
أن هناك دراسة حديثة بيّنت أن ٤٧% من األمريكي يعتقدون أن
ـقابل الـص سـوف تـكـون أكبـر وحـدة اقتـصـاديـة في العـالم وبـا
ـتــحـدة. ولـفـتت اخـتـار ٣١% فــقط من األمـريـكـيــ الـواليـات ا
مـتاز الـصحـيفـة الـنظـر إلى أنه بـرغم ذلك فإن مـثل هـذا األداء ا
. فتحديات الص في يغطي على التـحدّيات التي تواجهها الص
عــام ٢٠١١ تــكــمن في إمــكــانــيــة فــهم مــا يــلي: مـن الــتـوازن
االقـتصـادي إلى أزمة الـبـيئـة ومن فجـوة الثـروة إلى التـعامل مع
شكـلة الكبرى تكمن في إمـكانية مواصلة العـالقات اخلارجية. وا
الـنجاح الـذي حقّقـته إصالحات اقتـصاد السـوق التي خطـطها دجن
شـيـاوبـيـنج في عـام ١٩٧٨. وتـشـيـر الـصـحـيـفـة إلى أنه خالل الـ
اضـية حقّـقت الصـ إجنازات ضخـمة لم يسـبق لها (٣٠) سـنة ا

مثيل.

¿óæd

الــرعـاة
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ـاضـيـان حتـوالً كـبـيـراً في مـوازين الـقوى شـهـد الـعـقـدان ا
ـتـقـدمـة ـيـة فـتـراجع وزن االقـتـصـادات ا االقـتـصـاديـة الـعـا
كن رصد ذلك من خالل صلـحة الدول الـصاعدة والـناميـة و
األنصبة النسبية لكل من هذه القوى في كل من الناجت احمللي
ي والطلـب الكلي ي والنـمو االقـتصـادي العـا اإلجمـالي العـا

ية. ي واستهالك الطاقة والصادرات والتجارة العا العا
ية» ـالية الـعا اتّـسعت تلك الـتطوّرات في ظل «األزمة ا
ــتـقــدمــة وبـرغم أن الـتي انــدلــعت أوالً في االقــتـصــادات ا
تداعـيـاتهـا طـالت الـدول الصـاعـدة والنـامـية فـإن هـذه الدول
واً ال يقل عن سرعان مـا استـوعبت هذه الـتداعيـات وحقّـقت 

٨% في أســـوأ مـــراحل األزمـــة بــعـــكس
وجة تقدمـة التي تعرض معـظمها  الدول ا
انــكــمــاشــيــة عــمــيــقــة وفي خــضم هــذه
التـطوّرات تفوّقت الدول النـامية والصاعدة
ـتـقـدمـة في ما لـلـمـرة األولى عـلى الدول ا
يـتـعلّـق بحـجم اسـتـهالك الـطـاقـة وقـفزت

ـرتبة الثـانية ب الص (أقـوى االقتصادات الـصاعدة) إلى ا
أكبر اقتصادات الـعالم متفوقة علـى االقتصاد الياباني ومن
ـنـتظـر أن يتـحوّل االقـتصـاد الـصيـني إلى أكبـر اقتـصاد في ا
العالم بـنهاية العقـد اجلاري كما استطـاعت الص أن تتحوّل
انيا وقد حلقت كل إلى أكبر مُصدر في العالم متفوقةً على أ

من البرازيل وروسيا والهند بهذا الركب.
وفي خــضم هـذه الـتـحـوّالت زاد االهــتـمـام بـاالقـتـصـادات
الصاعـدة كوجهات استـثمارية خاصة في ظـل ما تمتلكه من
ميزات تنـافسية عديدة على رأسها تـوافر الفرص االستثمارية
ـؤهــلـة وتــوافـر عــوامل اإلنـتــاج خـاصــة األيــدي الـعــامـلــة ا
والرخيـصة ومرونـة أسواق العـمل وتعدّد احلـوافز التي تـقدمها
حـكـومـات هـذه الـدول لـلمـسـتـثـمـرين األجـانب هـذا كـله إلى
جـانب تمتع هذه الدول فـي معظمهـا بأسواق استهالكـية كبيرة

ستقبل. وقابلة للمزيد من النمو والتوسع في ا

لـذلك فــقـد بــاتت اقـتــصـادات هــذه الـدول بــالـفــعل قِـبــلـة
للمـستثمـرين الذين باتوا يـبحثون عن اخلـروج من االقتصادات
تقدمة لكن ما إن اندلعت االحتجاجات الشعبية في الغربية ا
مــصـر الــتي تُــعــد أحـد االقــتــصـادات الــصــاعـدة فـي بـعض
ــسـتـثـمـرين بـشـأن الـتـصـنـيـفـات حــتى ارتـبـكت حـسـابـات ا
االقــتــصــادات الــصـاعــدة حــول الــعــالم فــقــد أظــهــرت هـذه
ـكن أن تواجـهها رؤوس االحـتجـاجات مـدى التـهديـدات التي 
األمـوال األجنـبـيـة في تلك االقـتـصـادات فقـد تـعـرّضت بعض
راكـز التجـارية الكبـرى للتـخريب والتدمـير الكامل صانع وا ا
في مصر بسبب تلـك االحتجاجات وهو مـا فتح الباب مجدداً
أمــام مــراجـعــة مــعــايــيـر الــتــفــضــيل بـ
ـكن ـيـة و الـوجــهـات االسـتـثـمـاريـة الـعـا
الـقـول إن مـعيـار االسـتـقـرار الـسـيـاسي قد
ـرتبـة األولى بـ معـاييـر هذه يـصـعد إلى ا
ـفـاضـلـة في حـال تـعـلّق قـرار االسـتـثـمـار ا

بدولة من الدول الصاعدة.
ــتـــوقع أن يـــنـــتج عن وفي إطـــار هــذا الـــتـــحـــوّل فــمـن ا
االحتـجاجـات األخيـرة التي شـهدتـها مصـر تراجع نـسبيّ في
تّجهة إلى الدول الصاعدة وفي حجم التدفقات االستثـمارية ا
حـال قررت هـذه االسـتـثـمـارات الدخـول إلى تـلك الـدول فـإنـها
ستبـقى على أهبـة االستعـداد للخـروج مرة أخرى وتـرك السوق
توقع لدى أول ظهـور أي اضطرابـات وتماشيـاً مع ذلك فمن ا
ـقبلـة ارتفاعـاً نسبـياً في كلـفة التـأم على أن تـشهد الـفترة ا

األصول االستثمارية في االقتصادات الصاعدة. 
لـكن يـجب أن يـؤخـذ في االعــتـبـار أيـضـاً أن عـوامل عـدم
االسـتـقـرار الـسـيـاسي إن كـانت احـتـمـاالتـهـا أعـلى في الـدول
النـامية والـصاعـدة فإنهـا ليست حـكراً عـليهـا حيث إن الدول
ـتقـدمة ذاتـهـا ليـست في مـأمن منـها كـمـا أن االضطـرابات ا
ـا يحـدث في مصـر حالـياً عـادة ما تـكون ـماثـلة  السـياسـية ا

مؤقتة وهو ما ينسحب على آثارها أيضاً.

IóYÉ°üdG äGOÉ°üàb’G á«HPÉLh á«Ñ©°ûdG äÉLÉéàM’G

ـاضيـة خـاصة في ظل ـاضيـة خـاصة في ظلبعـد أن ازدادت جـاذبيـة االقـتصـادات الـصاعـدة كـوجهـات اسـتثـماريـة خالل الـسنـوات ا بعـد أن ازدادت جـاذبيـة االقـتصـادات الـصاعـدة كـوجهـات اسـتثـماريـة خالل الـسنـوات ا
ية» جاءت االضطرابات األخيرة التي شهدتها مصر لتقلّص بعض الشيء من هذا التوجص بعض الشيء من هذا التوجّه.ه. الية العا ية» جاءت االضطرابات األخيرة التي شهدتها مصر لتقل«األزمة ا الية العا «األزمة ا
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ليس أحبّ إلى قـلب الصيني من حتـويل اليوان إلى عملة
ـية ما يـجبـر الدول األخـرى على االحـتفاظ بـاحتـياطـاتها عا
ـنـح «الـتـنــ األصـفــر» مـزايـا الــنـقــديـة بـالــيـوان وهــو مـا 
- كبيـرة. ولكن هـذه الطـموحات اقـتصـادية -وسيـاسيـة أيضـاً
ـصرف تـصطـدم بـالسـيـاسة الـنـقديـة نفـسـها الـتي يـتبـعـها «ا
ـركزي» الصـيني في االحـتفـاظ بقيـمة الـعمـلة الوطـنيـة عند ا
مستويات متدنية على غير الواقع. واليوم إذا أرادت الص
ـية بـشهرة حتـقيق طـموحاتـها في حتـويل اليـوان إلى عمـلة عا
الدوالر األمـريكي والـيورو األوروبي فـعلـيهـا إعادة الـنظر في
قــيــمـة الــيــوان بــصــورة واقــعــيــة إذا أرادت أن تــصـبـح قـوة

ية مهيمنة. اقتصادية عا
وذكـرت مجلة «ديـر شبيجل»«ديـر شبيجل» (٢٦ يـناير اجلاري) أن تلك
الـطـمـوحـات االقـتـصـاديـة-الـسـيـاسيـة لـيـسـت ولـيـدة الـيوم
ولكنهـا اكتسبت قـوة دفع ضخمة بـزيارة هو جينـتاو للواليات
. الرئيس الـصيني صـرّح قبل مغـادرة بك بأن ـتحدة مؤخـراً ا
ية- أن تتوقع تحدة -معقل الرأسمـالية العا على الواليـات ا
ـية مـشيـراً إلى أن النـظام خريـطـة توزيع جـديدة لـلقـوى العـا
ـي الـذي يـقـوده الــدوالر األمـريـكي «عــفـا عـلـيه ــالي الـعـا ا
دى الـطويل الزمن». وأضـافت أن حـلم الصـ الكـبـير عـلى ا
هـو أن تصبح صاحبـة أكبر عملـة رئيسية في الـعالم ما يعني
أن على الدول األخـرى حتويل أرصدتها االحتياطية احلالية من
كّن الـص من احلصول الدوالر والـيورو إلى اليوان وهـو ما 
يزات تعاقدية أفضل في اتفاقياتها التجارية الدولية. على 
كـتب الـسيـاسي لـ «احلزب وقـد تلـقى جـينـتاو وأعـضـاء ا
الـشيـوعي» الـصيـني قـبل سنـوات مـحاضـرات سريّـة عـلى يد
أسـاتذة صـينيـ حول رحـلة صـعود الدول الـكبـرى وسقـوطها.
ومنذ ذلك التاريخ أدركت القـيادة الصينيـة استحالة حتوّل أي
دولـة حديـثة إلى دولـة عظـمى من دون عمـلة احـتيـاطيـة. فقد

تـحـدة في خالفة اإلمـبـراطوريـة البـريـطانـية جنـحت الواليـات ا
ـيـة الثـانيـة عـندمـا حلّ الـدوالر محل اجلـنيه عـقب احلرب الـعا
ي. وهذا الي الـعا اإلستـرليني كـعمـلة مهـيمنـة داخل النـظام ا
ة اليـوان منذ بدء «األزمة يـفسّر سعي الـص احلثيث نحـو عو
نـافـستـها ـية» الـتي تـعتـقد بـكـ أنهـا أحلـقت  الـيـة العـا ا

األمريكية أضراراً جسيمة. 
احملللـون يقولون إن الص تـملك أوراقاً عدة فمن الصعب
حتويل «العملة الشعبية» -الرينمبي- إلى عملة أخرى. ولكي
حتافظ على أسـعار صادراتها عند مسـتوى منخفض تعمد إلى
ربط سـعر صرف عـملتـها بالـدوالر. وإلى اآلن تستـخدم الص
نـظامـاً معقـداً لوضع ضـوابط رقابـية عـلى النـقد األجـنبي حتى
تـدفقـة. وعلى حتمي الـرينـمبي ضـد رؤوس األمـوال األجنـبيـة ا
الصـ أن تـتخـلّى عن هـذا النـظام إذا أرادت أن يـكـون لديـها
عـمـلة احـتـيـاطيـة وأن تـبـدأ في إعـادة تقـو قـيـمـة عمـلـتـها
ها حتى يـخرج سعر الصرف معبّراً عن تدريجـياً بل حتى تعو
القيمة احلقيقية للعملة وقوة االقتصاد الوطني. اجلانب السلبي
لـهذه الـسـياسـة اجلـديدة هـو ارتفـاع أسـعار الـصـادرات وخفض
معدالت الـنمو االقتصادي بدرجة كبيرة. وبرغم هذا فال يكاد
ـر يـوم من دون أن تطلــق الص مشـروعات جتريبـيــة جــديـدة

دى الطويل. ته على ا لـ «تدويل» اليوان وعو
وعـلى طـريـق «تـدويل» الـيـوان يـأتي االسـتـثـمـار اخلـارجي
كـواحـدة من أبرز اآللـيـات الـقويـة لـتحـقـيق هذا الـهـدف حيث
وافقت احلكومة اعتباراً من يناير احلالي على السماح لشركات
الـقــطـاع اخلــاص في مــديـنــة «ويـنــزو» الـصــنـاعــيـة -مــعـقل
شـروعات اخلـاصـة- شرق الـبالد باالسـتثـمار اخلـارجي حتى ا
٢٠٠ مـلــيـون دوالر وتــلك نـقــلـة نــوعـيــة في رؤيـة الــقـيـادة
الـسـيـاسـيـة جتـاه الـدور الـدولي اجلـديـد الـذي تـريـد الـصـ أن

تلعبه. 
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ية في إطار طموحـاتها إلى طرح نفسها كقوة ية في إطار طموحـاتها إلى طرح نفسها كقوةحتلم الـص بتحويل عملتها الـوطنية إلى أكبر عملة احتـياطية عا حتلم الـص بتحويل عملتها الـوطنية إلى أكبر عملة احتـياطية عا
ه أيضاً ا تعو ه أيضا ور ا تعو اً حـقيقيا حـقيقياً ور ا. ولكن احللم يصطدم بـضرورة تقو اليوان تقو ياً جديدا جديداً. ولكن احللم يصطدم بـضرورة تقو اليوان تقو يا عـا ـية جديدة تقود نظاماً عـا ـية جديدة تقود نظاماعا عا

وهو ما يعني ارتفاع أسعار الصادرات (ما يؤثوهو ما يعني ارتفاع أسعار الصادرات (ما يؤثّر سلبار سلباً في قدرتها التنافسية) وخفض معدالت النمو االقتصادي. في قدرتها التنافسية) وخفض معدالت النمو االقتصادي.
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األحد ٦ فبراير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٢٥)

هكذا التقت الهـند وإندونيسيـا على رغبة واحدة وهي عدم
ترك الـساحة اإلقلـيمية خالـية أمام الصـ لفرض هيمـنتها على
الـقارة اآلسـيوية. فـفي مؤشر إلى األهـميـة اجلديدة الـتي تعلـقها
عـلى عالقاتهـا مع دول جنوب شـرق آسيا كـانت الهنـد حريصة
عـلى دعوة رئـيس إنـدونيـسـيا سـوسـيلـو بـامبـاجن يـودهويـونو

ناسبة اليوم الوطني.  حلضور احتفاالتها هذا العام 
وذكــر مــوقع «Rediff.com» أنه مــنـذ ســتــ عـامــاً كـان
الـرئيس اإلندونيـسي سوكارنو آنـذاك ضيف الهنـد الرئيسي
في أول احـتـفال لـها بـاليـوم الوطـني عام ١٩٥٠ وكـان هدف
» الهندية وتأكيد الزيارة منح دفـعة قوية لسياسة «انظـر شرقاً
ضـرورة حتـقـيق قـدر أكـبـر من االنـدمـاج والـتـكـامـل الـتـجاري
والـتعـاون االستراتـيجي بـ الهـند ومنـطقـة شرق آسـيا. وكان
ـوهان سيـنج الذي سـافر إلى الـيابان رئيس وزراء الـهنـد ما
ومـاليزيا رداً عـلى زيارات سابـقة وإلى فيـتنام حلـضور «قمة
ـاضي قد أوضح أن اآلسـيـان-الـهنـد» الـثامـنـة في نـوفمـبـر ا
سياسـته اخلارجيـة ستركـز بالدرجة األولـى على منـطقتي شرق
وجــنـوب شـرق آسـيــا الـلـتـ يــرشح احملـلـلــون االقـتـصـاديـون
و مسـتدامة في الـقرن احلادي اقـتصـادهما لـتحقـيق معـدالت 
والعـشرين. ساعتـها بدا هذا الـتوجه الهـندي اقتصـادياً بحتاً
ولكن الشواهد تؤشر إلى وجود هدف سياسي أيضاً: محاصرة
نـافسـة التقـليـدية ب الـعمالق الـص اقتـصاديـاً في إطار ا

اآلسيوي الكبيرين.
وقع أن تـاريخ الـشـراكة االقـتـصاديـة بـ الهـند وأضـاف ا
ؤسس للدولت جواهر الل وإندونيسيا يعود إلى األبـوي ا
نـهرو وسـوكـارنـو الـلذيـن طرحـا سـيـاسـة خارجـيـة اسـتـمدت
. فالرجالن شترك كمستعمرت سابقت جذورها من الـتاريخ ا
واجهة ا يكفي  كانا يتطلعان إلى إقامة منطقة آسيوية قوية 

تـهــديـدات احلـرب الـبـاردة بـ الـقـوتـ الـعـظـمـيـ وفي هـذا
اإلطار جاء مـولد «حركة عـدم االنحياز». لـكن التاريخ القد
شيء والـتـاريخ احلـديـث شيء آخـر خـاصـة مع دخـول الـصـ
ي الـهدف. وكانت كـمارد اقتـصادي زاحف إقلـيمي النـشأة عا
ـلـحوظ بـ الهـند تـزايد ا الصـ كلـمـة السـر وراء التـقـارب ا
وإنـدونـيــسـيـا اقـتــصـاديـاً وأمـنــيـاً وقـررت األولى من خالل
ـنطـقة فـيما » تكـثيف وجـودها في ا سـياسـة «التـوجه شرقـاً
حـرصت الثـانيـة على لـعب الدور الـرئيـسي في جذب نـيودلهي

نحو «مجموعة اآلسيان» بصورة أكبر.
شهد االستـراتيجي في آسيا في حقبة ما بعد وأدّى تغيّر ا
احلرب الـباردة إلى تـوسيع الهـند أطر الـتعـاون مع إندونيـسيا
مـكنة التي حيث حرصت كـلتاهمـا على استـغالل كل الفرص ا
أتـاحهـا الـنمـو االقتـصادي الـكبـيـر الذي تـشهـده االقتـصادات
اآلسيوية. فـالتعاون بـ الدولتـ ينمو بـسرعة كبـيرة ويتوقع
ـراقبون أن يـحقق قـفزة نوعـية هـائلة بـعد تـوقيع االتفـاقية له ا
اضي. وال الـتجـارية بـ الهـند و«مـجمـوعة اآلسـيان» العـام ا
واد اخلام ننـسى أن إندونيـسيا تعـتبر مـصدراً مهمـاً للطـاقة وا
بالـنسـبة إلى الـهنـد. وجنحت الـدولتـان في جتاوز الـهدف الذي
حددتاه عام ٢٠١٠ بالـوصول بحجم التـبادل التجاري إلى ١٠
كـننـا أن نـشهـد حـضوراً مـكثـفـاً لشـركات ملـيـارات دوالر. و
هـنـديـة عـمـالقـة مـثل «تـاتـرا» و«إيـسـار» و«جـنـدال سـتـيل»

و«بجاج موتورز» في األسواق اإلندونيسية اليوم. 
وفي عــام ٢٠٠٥ وقـــعت الـــدولــتـــان اتـــفــاقـــيــة شـــراكــة
استراتيـجية تالها إعالن توقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي عام
فـاوضات الـثـنائـية حـول تـوقيع اتـفاقـية ٢٠٠٦. كمـا بـدأت ا
التـعـاون االقـتـصادي إلى جـانب الـتـعاون الـقـائم بـالـفعل في

 . مجاالت أخرى مثل تسليم اجملرم

IOQÉÑdG Üôë`dG AÉ¡àfG òæe É«°ù«fhófEGh óæ¡dG ÚH ®ƒë∏e ÜQÉ≤J

ثمة تقارب هنـدي-إندونيسي ملحوظ منذ انـتهاء احلرب الباردة وهو تقارب ال يسـتند إلى اعتبارات اقتصاديةثمة تقارب هنـدي-إندونيسي ملحوظ منذ انـتهاء احلرب الباردة وهو تقارب ال يسـتند إلى اعتبارات اقتصادية
فقط بل يستند إلى رغبة مشتركة في التصدي حملاوالت الص تعزيز نفوذها في آسيا. فقط بل يستند إلى رغبة مشتركة في التصدي حملاوالت الص تعزيز نفوذها في آسيا. 
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األحد ٦ فبراير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٢٥)

z¿Gƒj{ ¿ƒ«∏e (527) `H á«eƒ≤dG äÉ«∏bC’G ºYóJ Ú°üdG

أشارت «وكالة األنباء الـصينيةوكالة األنباء الـصينية» إلى أن جلنة الدولة الـصينية
لـشـؤون الـقـومـيـات قـد خصـصـت ٥٢٧ مـلـيـون «يـوان» (الدوالر
األمريكي الواحد يساوي حاليـاً نحو ٦٫٥٩ «يوان») لدعم تنمية
األقليات الـقومية في الدولة. الفتة النظر إلى أنه يوجد في الص
حـالـيـاً ٢٢ أقـلـيـة يقـل تعـداد سـكـان كل مـنـهـا عن ١٠٠ مـلـيون
نسمة ويبلغ إجمالي تعداد سـكانها أكثر من ٦٠٠ مليون نسمة.
وأوضـحـت الـوكـالـة الـصـيـنـيـة إلى أن بـعض اإلحـصـاءات األولـيـة
أهـولة باألقـليـات «قلـيلة أظهـرت أن أكثـر من ٩٥% من القـرى ا
تعـداد السـكان» قـد وصـلتـها الـطرق الـعامـة والكـهربـاء واإلذاعة
والتـلفـزيون والـهواتف
ــدارس إضـــافـــة إلى ا
ـسـتـوصفـات ومـياه وا
الــشـــرب الــنـــظــيـــفــة
ـــريـــحــة ـــســـاكن ا وا
ـروج في فتـرة اخلطـة اخلمـسيـة احلاديـة عشرة واحلقـول الزراعـية وا
ـاضي وافق (٢٠٠٦-٢٠١١). وأشـارت الوكـالـة إلى أن الـعـام ا
نـاطق احلـدودية الـذكـرى الـعاشـرة لـتنـفـيـذ الصـ حـملـة إنـعـاش ا
وإغنـاء الـشـعب. وأنه في الـعـام نـفـسه خـصـصت الـبالد أكـثر من
٧٠٠ ملـيون «يـوان» من اإلعانـات لـهذا الـغرض اسـتخـدم منـها
أكـثـر من ١٠٠ مـلـيون «يـوان» في دعم مـؤسـسات جتـريـبـية ذات
. ولـفـتت الـوكـالة خـصـائص في ١٢ مـحافـظـة حـدوديـة في الـص
الـنــظـر إلى أن الـصـ تــواجه حتـدّيـات كـبـيــرة إلدارة مـشـكالتـهـا
الــعــرقــيـة وذلـك بـســبب الــتــوسع احلــضــري الـســريع والــتــحـول
هـاجرين من األقـليات تـواصلة في عـدد ا االقتصـادي والزيـادة ا

دن آملة العثور على حياة أفضل. نتقلة إلى ا القومية ا

رئيس «مؤتمر ميونيخ لألمن»: رئيس «مؤتمر ميونيخ لألمن»: 
 á«æeCG ácGô°T ôjƒ£àd äÉfÉµeEG ¿Éµ∏Á zƒJÉædG{h Ú°üdG

ذكـر ولـفجـاجن إيـشـنـجر رئـيس «مـؤتـمـر مـيونـيخ لألمن» أن
ـلكان إمكـانات كبيرة الصـ و«حلف شمال األطلـسي» (الناتو) 
ـسـتـقــبل وال سـيـمـا في مـواجـهـة لـتـطـويـر شـراكــة مـعـيـنـة في ا
الـتـحدّيـات األمـنـيـة. وقـال إيـشـنجـر في مـقـابـلـة مع وكـالـة أنـباء
ؤتمـر الذي يعقـد سنوياً حول «شينخواشينخوا» الصـينية -عـلى هامش ا
سـيـاسـة األمن الدولـي الذي تـأسس عـام ١٩٦٢- إنه يـعـتـقد أن
«حلف شـمـال األطلـسي» والصـ بإمـكانـهـما أن يـكونـا شريـك
ا جيدين في مـواجهـة التحـدّيات األمـنية لـيس في آسيـا فقط وإ

في الــعــالم أيــضـاً.
ودعـا اجلــانـبـ إلى
«اجلــــلــــوس مــــعـــاً
ــنـــاقــشـــة قــواعــد
الــلـــعــبــة» من أجل
التـأكد أن ما يـفعله

. ولفت إيشنـجر النظر «النـاتو» لن يكون أبداً ضـد مصالح الصـ
صـالح نفسـها في كـثير إلى أن «النـاتو» والـص يشـتركـان في ا
من اجملاالت مـشيراً إلى قـضية عدم االنـتشار كـمثال على ذلك.
ـصـالح الصـيـنـيـة واالسـتـقرار والـتـقـدم اإلقـلـيمي وتـابع بـقـوله «ا
نـطقتنا تعـلقة  يتوافـقون تماماً مع أنـواع مصالح عدم االنـتشار ا
والـعالم». وتطـرّق إيشـنجـر بحسب «شيـنخواشيـنخوا» إلى أن التوازن
ي بدأ في التـحول بطـريقة درامـاتيكـية في منـطقة السـياسي العـا
ـنطقة احملـيط الهاد ويـجب مناقشـة مسألة الـتعاون األمني في ا
ي مثل مؤتمر ميونـيخ. وقال «إن الص اليوم تعدّ في مؤتمر عـا

واحدة من العناصر السياسية الرئيسية في العالم».

ÚµH

الــرعـاة
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اإلثن ٧ فبراير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٢٦)

2010 ΩÉY á∏ª©dÉH ÖYÓàJ ºd Ú°üdG :تقرير أمريكي:تقرير أمريكي

 قال تقرير صدر عن وزارة اخلزانة األمريكية مؤخراً إن شركاء
ـتحدة ومن بينـهم الص لم يتالعبوا التجارة الكـبار للواليات ا
بسعر صرف عمالتهم لكسب ميـزة غير عادلة في التجارة الدولية
عـام ٢٠١٠. وأشـار الـتـقـريـر نـصف الـسـنـوي الذي أحـالـته وزارة
اخلزانة إلى الكوجنرس األمريكي الذي يتناول سياسات االقتصاد
وسـعر الـصـرف الـدوليـة إلى أنه بـنـاء على اسـتـعـادة مرونـة سـعر
ـاضي وزيادة سـرعة التـقو الـثنائي احلـقيقي الصرف في يـونيو ا
ـاضـيـة فـإن سـلـوك الـصـ لم يـدرج حتت عـبـر األشـهـر الـقـلـيـلـة ا
الــتـعـريـف الـرسـمي لــلـتالعـب بـسـعــر الـصــرف. وفي مـا يــتـعـلق
بسـياسات سـعر الـصرف اسـتعـرض التقـرير ١٠ اقـتصـادات تمثل
نــــحــــو ثالثــــة أربـــاع
الـتـجـارة األمـريـكـيـة.
وأضـــاف الـــتـــقـــريــر
بـحسب «وكـالـة أنـباءوكـالـة أنـباء
اجلـديـدة» أن الـصــ اجلـديـدةالـصــ 
كـــــثــــــيـــــراً من هـــــذه
رونة كاملة لسعر الصرف وقليالً منها يطبق االقتصادات يتـمتع 
سـيـاسـات سـعـر صـرف أكـثـر تقـيـداً بـدرجـات مـتـفـاوتـة. ويـخلص
الـتـقـريـر إلى أن «ال أحـد من شـركـاء الـتـجـارة الـكـبـار لـلـواليات
عايير التي حـددها الكوجنرس في ما يتعلق تحدة تنـطبق عليه ا ا
ركزي بالتالعب بسعر صرف العمـلة». وأنه حينما أعلن «البنك ا
الـصـيـني» مــرونـة أكـبـر في سـعـر صـرف الــعـمـلـة في ١٩ يـونـيـو
٢٠١٠ ارتـفعـت قيـمـة العـمـلـة الصـيـنيـة الـيـوان بنـسـبة ٣٫٧%
ا يـعادل نـحو ٦% عـلى أساس سـنوي. وارتـفعت مقـابل الـدوالر 
قيمة الـيوان بنسبـة ٢٦% إجماالً مقـابل الدوالر منذ عام ٢٠٠٥.
وقـالت وزارة اخلـزانـة األمـريـكـيــة إن الـتـضـخم في الـصـ مـرتـفع

تحدة.  مقارنة بنظيره في الواليات ا

 z»dhódG øeC’G ¢ù∏ée{ »a π«FGô°SEG ƒµ°ûj ¿ÉæÑd

تقـدم لـبنـان مؤخـراً بشـكوى إلى «مـجلس األمن الـدولي» ضد
إسـرائــيل إثــر قـيــام دوريـة مـن الـقــوات اإلسـرائــيـلــيــة في الـرابع
اضي بـ «اجـتيـاز السـياج احلـدودي التـقني والعـشرين من يـنايـر ا
نطقة احملررة تحفّظ عليها في مزارع شبعا احملتلة وا نطقة ا ب ا
في خراج بلدة كفرشوبا». وذكر بيان صادر عن مكتب اإلعالم في
وزارة اخلارجـيـة الـلبـنـانيـة بـحـسب صحـيـفة «الـشعبالـشعب» الـيـومـية
الصيـنية أن (لـبنان اعـتبر في شـكواه هذا اخلـرق انتهـاكاً صارخاً
لـلـسـيـادة الـلبـنـانـيـة ولـقـرار «مجـلس األمن الـدولي» رقم ١٧٠١
تـحدة إضافة إلى تـهديده السلم ـيثاق األ ا وللـقانون الدولي و

.( واألمن الــــدولــــيـــ
ولــفـــتت الــصـــحــيــفــة
الـصيـنية الـنظر إلى أن
لـبــنــان كـان قــد تــقـدم
ــاثـلــة ضـد بــشـكــوى 
إسرائيل مـنذ أيام على

اضي خلفية «إقـدام دورية إسرائيلية في الـثامن عشر من الشهر ا
بـاجـتـيـاز الـسـيـاج احلـدودي الـتـقـني والـعـبـور إلى داخل األراضي
ـواطن الـلبـناني شـربل اخلـوري ونقـلته إلى الـلبـنانـيـة واختـطاف ا
داخل األراضي الفلسطـينية احملتلة». وأشارت الصـحيفة الصينية
توسط إلى أن اكتـشاف الـغاز الـطبـيعي في قـاع البـحر األبيـض ا
أصبح نقـطة توتـر إضافيـة ب إسرائـيل ولبنـان في اآلونة األخيرة
حيث نازع كل منـهما أن حقـول الغاز تقع في أراضـيه مضيفة أن
ـتـحـدة احلـدود قـد يـفـشل في احملـلـلـ يـقـولـون إن تـرسـيم األ ا
تـخفـيف حدة الـتوتـر. ومضت الـصحـيفـة تقـول إن بعض األعـضاء
ـان الـلـبنـاني نـبـيه بري البـارزين في «حـزب الـله» ورئـيس البـر
ـياه اإلقلـيمـية اللـبنـانية وأن أوضـحوا أن حـقول الغـاز تقع داخل ا

تلكاتها. البالد في حاجة إلى التحرك من أجل حماية 

ÚµH

الــرعـاة
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ـسـوّدة األولى من «االسـتـراتــيـجـيـة الـعـسـكـريـة خـرجت ا
الـقـوميـة» األمـريـكـيـة تؤكّـد صـعـود جنم مـنـطقـة آسـيـا كـقوة
صـاعــدة وكــمـصــدر لــلـقــلق أيــضـاً في إشــارة واضــحـة إلى
علومات تزايدة لعملـيات الهجوم على شبكات ا التهديدات ا
وخطورة «هذه احلـرب اجلديدة على اجليـش األمريكي والشعب
األمريكي بعد أن دخلت الـقوات األمريكية عـامها العاشر في
ساينس العـراق وأفغانـستـان». وذكرت صحـيفة «كريسـتيـان ساينسكريسـتيـان 
مونـيـتورمونـيـتور» أن االسـتـراتيـجـيـة التـي  إعالنهـا يـوم الـثالثاء
ـاضي تـعكس رؤيـة «البـنـتاجـون» لألمن الـقومي األمـريكي ا
ـلـحّـة الـتي تـواجـهـهـا وتـقـو الـبـيت األبـيـض لـلـتـهـديـدات ا

تحدة وكيفية التعامل معها.  الواليات ا
وأشـارت االستـراتيـجـية إلى حـالـة اإلنهـاك التي يـعـانيـها
اجلــيـش األمــريــكي جــراء حــربــ مـــتــزامــنــتــ في الــعــراق
وأفـغـانسـتـان مـؤكدة «خـطـورة الـتهـوين من حـجم الـضـغوط
الـتي تـتـعـرض لـها األسـلـحـة األمـريكـيـة والـشـعب األمـريكي

بسبب تواصل العمليات احلربية هناك».
وأضافت الصـحيفة أن االستراتيجية التي جاءت لتعكس
لـقـاة عـلى اجلـيش األمـريـكي ـتـزايـدة ا ـسـؤولـيـات ا حـجم ا
ية مثيرة لـلقلق وعدم االستقرار نبهت إلى وجود توجهـات عا

ناخ.  ياه وتغير ا مثل زيادة الكثافة السكانية وندرة ا
سؤول العسكري األمريكي أن تركيز وذكر أحد كبار ا
تزايد عـلى آسيا «ال يعـني بالضرورة» إرسال «الـبنتاجـون» ا
نطـقة وإن لم يسـتبعد زيد من الـتعزيزات الـعسكـرية إلى ا ا
ـسـؤول إمـكـانـيـة «إعـادة تـوزيع» الـقـوات مـشـيـراً إلى أن ا
أوروبا مثالً ال حتـتاج إلى قـوات بريـة أمريكـية بـعد أن بدأ
حلف «الناتو» في بناء نظام الدفاعي الصاروخي الباليستي.
ناورات وطالبت االستراتـيجية التي تـدفع في اجتاه زيادة ا
الـعسكـرية األمـريكيـة في دول عدة; الفـلب وتـايالند وفيـتنام

نطـقتي جنوب شرق اجليش األمريـكي بضرورة «زيادة االهـتمام 
ـوارد هنـاك». كمـا طالبت آسيـا وجنـوب آسيـا ومحاولـة زيادة ا
بـضرورة تـوسـيع نطـاق الـعالقـات العـسـكريـة مع كل من الـص
طـالبة بـتقويـة العالقات والـهند والـعمل على تـطويرهـا. وبرغم ا
ــؤسـســة الـعـســكـريـة الــدفـاعــيـة مع دولـة مــثل الـصــ تـظل ا

. األمريكية قلقة من الطفرات التكنولوجية التي حّققتها بك
ولم حتـمل اسـتراتـيـجـيـة عام ٢٠١١ أي مـفـاجـآت جـديدة
خاصـة في مـا يـتعـلّق بـكـوريا الـشـمـاليـة الـتي تـعـتبـر مـصدر
نـطقـة. فقـد ذكرت تهـديد حـقيـقي لـلمـصالح األمـريكـيـة في ا
االسـتـراتـيـجـيـة أن «كـوريـا الـشـمـالـيـة تـظلّ تـشـكّل تـهـديـداً
مـسـتـفـزاً لالسـتـقـرار اإلقـليـمي» بـسـبب «تـرسـانـتـهـا الـنـووية
وإمكانية انتقال السلطة من دون سالسة وهو ما يشكّل خطراً
بذولـة على صعيد عـلى االستقرار اإلقلـيمي واجلهود الـدولية ا

حظر االنتشار النووي».
أمــا في مـا يــخص مــنـطــقـة الــشــرق األوسط فـقــد حـذّرت
ـكن أن يـدفع دوالً االسـتـراتــيـجـيــة من قـيــام إيـران نـوويــة «
إقــلــيـمــيــة أخــرى إلى امــتالك قــوة نـوويــة مــوازيــة أو زيـادة
كن أن يؤدي إلى ترسـانتهـا من األسلـحة التـقليـدية وهو مـا 
كن أن يؤثـر بدوره في اجلهـود الرامية حرب إقلـيميـة». وهذا 
إلى السـيطـرة على أسـلحـة الدمـار الشـامل وإلى منع وصـولها

إلى يد اجلماعات أو التنظيمات اإلرهابية. 
ـعـلـومـات أو وحـذّرت االسـتـراتـيـحـيـة مـن حـرب اخـتـراق ا
تـخريبـها مـشيـرة إلى زيادة احـتمـاالتهـا بصـورة خطِـرة بسبب
غـياب الـقـوان الـدوليـة وصـعوبـة تـتبع مـنـفّذيـهـا مع سهـولة
تـطويـر أسـالـيبـهـا. وعـلى صـعيـد االنـفـجار الـسـكـاني حذرت
االسـتراتـيجـيـة من «ازدياد عـدد سـكان الـكرة األرضـيـة طبـقاً
لـلتقارير الـتي توقعت أن يزداد بـنحو ١٫٢ مليـار نسمة» ما
تاحة». وارد ا ائية وصعوبة إدارة ا وارد ا يؤدي إلى «قلة ا

»µjôeC’G »eƒ≤dG øeCÓd á∏ªàÙG äGójó¡àdG ¿GQó°üàj äÉeƒ∏©ŸG äÉµÑ°T ¥GôàNGh É«°SBG
ـاضي من التهديـدات احملتملة ـاضي من التهديـدات احملتملةحذرت االستـراتيجية الـعسكريـة األمريكيـة اجلديدة التي أعلـنت يوم الثالثاء ا حذرت االستـراتيجية الـعسكريـة األمريكيـة اجلديدة التي أعلـنت يوم الثالثاء ا
ستـقرة في جنـوب آسيا صـالح األمريكـية هذا الـعام وتـصدر القـائمة األوضـاع غيـر ا كن أن تتـعرض لهـا ا ستـقرة في جنـوب آسياالـتي  صـالح األمريكـية هذا الـعام وتـصدر القـائمة األوضـاع غيـر ا كن أن تتـعرض لهـا ا الـتي 

ناخ.  ناخ. ر ا ياه وتغيّر ا علومات وتخريبها وزيادة عدد سكان العالم وندرة ا ياه وتغيوجنوب شرقها وعمليات اختراق شبكات ا علومات وتخريبها وزيادة عدد سكان العالم وندرة ا وجنوب شرقها وعمليات اختراق شبكات ا
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êÉeóf’G äÉ«∏ªY ≈∏Y áHÉbôdG Rqõ©J Ú°üdG
»eƒ≤dG øeCÓd kÉfÉª°V á«ÑæLC’G äÉcô°û∏d
أعلنت الص أنها سـتعزز الرقابة على
مــشـروعـات االنـدمــاج والـشـراء من جـانب
شـركــات أجـنــبـيــة بــهـدف «ضــمـان األمن
الـقـومي» مـا قد يـقـلص طـمـوحـات بعض
اجملــمـوعـات األجـنــبـيـة. وقــالت احلـكـومـة
الـصينـية إنها سـتنشئ هـيئة مكـلفة دراسة
االستثـمارات األجنبية في قطاعات الدفاع
ـوارد الــوطـنـي والـزراعــة والــطــاقــة وا
الـطـبـيـعـيــة والـبـنى الـتـحــتـيـة والـنـقل

والتـكنـولوجـيا والـتجـهيـزات الصـناعـية.
وسـتوضع هـذه الهـيئـة حتت رقابـة «اللـجنة
الــوطــنــيــة لــلــتــنــمـيــة واإلصالح» ووزارة
الــتـجـارة كـمـا أعـلــنت احلـكـومـة الـسـبت
ـــاضـي في بـــيــــان عـــلـى «مـــوقــــعـــهـــا ا
اإللكتـروني». وسيتم تـقو االستـثمارات
األجــنـــبــيـــة وفــقـــاً النـــعــكـــاســهـــا عــلى
االسـتقـرارين االقـتصـادي واالجتـماعي في
الـص ووفـقاً لـقـدرة البالد عـلى مواصـلة
األبـــحــاث والـــتــنـــمــيـــة في مـــا يــتـــعــلق
ـرتبـطة بـاألمن القومي بـالتكـنولـوجيات ا
بـحـسب الـبـيـان. ويـدعـو قـانـون مـكـافـحة
االحـــتــكـــار الــذي صـــدر في أغـــســطس
٢٠٠٨ إلى مراقبـة االستثـمارات األجنـبية
في شــركـات صـيـنـيـة. وقـبل اعـتـمـاد هـذا
القانون كانت الشركـات متعددة اجلنسيات
خـاضـعـة لـنـزر قـلــيل من الـرقـابـة. وكـانت
االستـثمـارات الصيـنيـة في اخلارج مـجمدة
أحـيــانـاً بـســبب األمن الـقــومي. وفي عـام
٢٠٠٥ اضـــطــرت اجملــمــوعــة الــنــفــطــيــة
العمالقة «سي إن أو أو سي» إلى التخلّي
عن مـشـروع شـراء مـجـمـوعـة «يـونـوكـال»
األمـريـكـيـة مــقـابل ١٨٫٥ مـلـيـار دوالر
وذلك بـســبب «مـعــارضـة سـيــاسـيــة غـيـر
مـــســبــوقـــة» في واشــنـــطن كــمـــا قــالت

اجملموعة الصينية.

 Ú°üdG ó©H kÉ«ŸÉY ådÉãdG ¬©°†j q»fÉHÉ«dG OÉ°üàb’G ¢TÉªµfG
أظهـرت أرقام جـديـدة نشـرت أمس أن االقتـصـاد اليـاباني سـجل تراجـعـاً نهـاية الـعام
. فـقـد أكدت ـتـحـدة والـصـ ي بـعـد الـواليـات ا ـاضي مـا يـجـعـله ثـالث اقـتـصـاد عـا ا
عدل ١٫١% خالل الربع األخير من عدالت األداء تـسجيل انكمـاش  البيانات احلـكومية 
عام ٢٠١٠. ويعدّ هذا أول تـراجع يسجله االقتصاد اليابـاني منذ نهاية عام ٢٠٠٩ فقد
أظهـرت بيـانات احلـكومـة تراجع إجـمالي الـناجت احملـلي بنـحو ٠٫٣%. فـقد قدر إجـمالي
الـنـاجت احملـلي في عـام ٢٠١٠ في اليـابـان بـنـحو ٥٫٤٧٤ تـريـلـيون دوالر بـيـنـما وصل
ـراقبون انتعاشاً عـدل نفسه في الص إلى ٥٫٨٧٩ تريـليون دوالر. وبرغم ذلك يتوقع ا ا
ي. و االقـتصاد الـعا لالقتـصاد الـيابـاني في الربع األول مـن العـام اجلاري بالـتزامن مـع 
ركزي الياباني» مـاساكي شيراكاوا قد أعـلن مؤخراً أن اقتصاد وكان محافظ «البـنك ا
بالده بـدأ ينـتـقل من مرحـلـة اجلمـود إلى مـحـاولة حتـقـيق التـكـافؤ مع بـقـية االقـتـصادات
راقب تشير إلى أن انكـماش االقتصاد الياباني قد يصل إلى الكبرى. وكانت توقـعات ا
ـاضي. ويـشـار إلى أن األرقام احلـكـوميـة الـيابـانـية ٢٫٤% عن الربـع األخيـر من الـعام ا
واً بنسبة راجعة مستمرة. وأظهرت األرقام احلكـومية أن االقتصاد الياباني حقق  تخضع 
٣٫٩% في عـام ٢٠١٠ وكـانت اليـابان قـد حـافظت عـلى مـدى ٤٠ عامـاً عـلى مركـزها
عجـزة اليابانية بعد ـتحدة وهو ما سمي ا كثاني أكبر اقتصـاد في العالم بعد الواليات ا
ـية الـثـانيـة. وتـأثر االقـتصـاد الـيابـاني سـلبـاً بـانخـفـاض حاد في الـصادرات احلـرب العـا
واد االسـتـهالكـية بـيـنمـا تـمتـعت الـص بـازدهـار كبـيـر في الصـنـاعات والطـلب عـلى ا
تحـدة خالل ١٠ سنوات إن الـتحويـلية. ويـتوقع اخلبـراء أن تتـقدم الصـ على الواليـات ا
استمرت األمور عـلى ما هي عليه. ويقول اخلبير االقـتصادي توم ميلر في بك إنه من
الواقعي جداً أن يصـبح االقتصاد الصيني في حجم نظيره األمريكي خالل عقد من الزمن.
وهنـاك جـدل بشـأن الـوقت الذي تـقـدم فيه االقـتـصاد الـصـيني عـلى الـيابـاني حـيث يرى
اضـي لكن األرقـام الـكامـلة بعض اخلـبـراء أن ذلك حدث خالل الـربع الـثالث مـن العـام ا
حـول الـنـاجت الــداخـلي اخلـام ســتـعـطي صــورة أوضح. وحـسب بـيــانـات «صـنــدوق الـنـقـد
الدولي» فـإن الناجت اإلجمـالي احمللي اليـاباني كان بقـيمة ٥٫٣٩ تـريليون دوالر بـينما
بلغ نـظيره الصـيني ٥٫٧٥ تريـليون دوالر حسب األرقـام األولية. واستـفاد النمـو الصيني
بشـكل كبـير من االسـتثمـارات في الصـناعات الـتحـويليـة وازدهار الـصناعـات الداخـلية
ياً وقبلة لكبرى والتحويلية. كمـا ارتفعت صادرات بك بعدما صارت مركزاً صناعياً عا

الشركات متعددة اجلنسيات التي تريد االستفادة من اليد العاملة زهيدة الثمن.

äGôFÉ£dG äÉ©«Ñe qô°†J hQƒ«dG Iƒb :«داسو»:داسو»
قال سـيرجي داسو مالك شـركة« داسو» الـفرنسيـة لصناعـة الطائرات في مـقابلة مع
قـاتـلة ـاضي إن قـوة اليـورو تـضـر بفـرص شـركته لـبـيع ا قـنـاة «آي-تلـيه» يـوم األحد ا
«رافال» في اخلـارج. وقـال داسو وهـو سيـاسي مـحافظ أيـضـاً إن الشـركـة تمـلك الدعم
الـسيـاسي الذي حتـتاج إلـيه لبـيع «رافال» في اخلـارج بفـضل الرئـيس نـيكـوال ساركوزي.
تحـدة التي تفعل مـا في وسعها وأضاف «لكن مـا زال لدينا عـدو سياسي هو الـواليات ا

للتأكد من أننا ال نبيع أي شيء في أي مكان حيث تخفض أسعارها».

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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األربعاء ١٦ فبراير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٣٣)

حتـوّلت الـصـ خالل الـسـنـوات األخـيـرة إلى ثـانـي أكـبر
تحدة األمريكية دول العالم اسـتهالكاً للنفط بعد الـواليات ا
وهي تـسـتـهـلك نـحـو ٩ ماليـ بـرمـيل يـومـيـاً ويـشـهـد هـذا
واً سـنـويـاً يـقدّر بـنـحـو ٩% بالـتـوازي مع الـنـمو االسـتـهالك 

االقتصادي السنوي البالغ نحو ١٠%.
في هــذا الــســيــاق عــمـــلت الــصــ عــلى إبــرام عــدد من
االتفـاقات التي تـخولهـا احلصول عـلى احتيـاجاتهـا من النفط
نـتجة له واتّـسمت هـذه االتفاقـات بنوع من اخلـام من الدول ا
ـستـورد فقد الـتنوّع والـتوازن كـآليـة لتنـويع مصـادر النفط ا
دخـلت في اتـفـاقـات مع دول في مـنـطـقـة الـشـرق األوسط ولم
تَـسـتـثنِ إيـران من هـذه االتـفـاقـات بـرغم الـعـقـوبـات الـدولـيـة
ـاثلة مع دول إفـريقية فروضة عـليهـا كما أبـرمت اتفاقات  ا
كأجنوال ونـيجيريا وذهبت إلى أبعد من ذلك بتوقيع اتفاقات
أخرى مع دول من أمريكا اجلنوبـية وعلى رأسها فنزويال كما
ـهم عـلى خـريـطـة الـطـاقـة أنـهـا لم تـغـفل روسـيـا الـعـنـصـر ا
ية فأبرمت معها العديد من االتفاقات في هذا الشأن. العا
  ويبـدو أن سـيـاسـة تأمـ إمـدادات الـنـفط التـي تتـبـعـها

الــصـــ قــد تـــخــطّت
حـدود تـأمـ إمدادات
النـفط اخلام وانـتقلت
إلى تـغـطيـة نـسـبة من
احـتيـاجـاتهـا الـنفـطـية
ـسـتــوردة في صـورة ا

مـنتجات نفـطية مكررة عـبر إنشاء مصـافٍ نفطية في اخلارج
ـنـتـجـة لـلـنـفط اخلـام كـإيران والـكـويت بـالـتـعـاون مع الـدول ا
والعراق وغيرها بجانب االستحواذ على مصافٍ نفطية قائمة
بـالفعل لـدى دول أخرى وذلك كما حـدث عندمـا قامت شركة

ـاضـيـة «بـتـرو تـشــيـنـا» الـصـيــنـيـة خالل األشـهــر الـقـلـيــلـة ا
بـاالســتـحـواذ عــلى عـدد من مــصـافي الــنـفط في سـنــغـافـورة

واليابان وإسكتلندا وفرنسا ودول أخرى.
ـصـافي الـنـفـطيـة في يـثـيـر الـتـوسّع الـصـيـني في إنـشـاء ا
اخلارج واالستـحواذ عليـها تساؤالً مـهماً حول الدوافـع الكامنة

وراء هذا التوجّه وقد تتمثّل هذه الدوافع في ما يلي:
ـثّل الـتـوجه آلـيـة إضـافـيـة لـتـأمـ اإلمـدادات الالزمة *  قد 
ـتزايدة من النفط لتغطـية احتيـاجات االقتصـاد الصيني ا
ـعدالت النمو احلالية إلى نحو ٢٢ توقع أن ترتفع وفقاً  وا
كن تلـبيتـها عبر مليـون برميل بحـلول عام ٢٠٣٠ الـتي 
ا عبر زيادة زيادة لـيست في واردات النفط اخلام فـقط وإ
نـتجـات النـفطـية أيـضاً كـآليـة إضافـية تـطبّـقها واردات ا

الدولة في إطار مساعي تنويع مصادر الطاقة.
*  قد يكون الدافع الكـامن وراء هذه التحرك الـصيني متمثالً
في اسـتهداف تـخفيض الوزن الـنسبي لـواردات النفط اخلام
ـنـتـجــات الـنـفـطـيـة وتــعـويض ذلك بـزيـادة الــواردات من ا
كررة وهو ما من شأنه تقليص احلاجة إلى إنشاء مصافٍ ا
نفطـية جديدة علـى األراضي الصينيـة ما قد يكون له دور
مهمّ في مسـاعدة الـسلطـات الصـينيـة على إدراك األهداف
لوثة للبيئة والوفاء تعلّقة بتخفيض انبـعاثات الغازات ا ا

بااللتزامات الدولية في هذا الشأن.
صـافي النـفطـية * قد يـكون الـتوسّع الـصيـني في إنشـاء ا
واالسـتحواذ عـليـها على أراضي الـدول األخرى إحـدى اآلليات
التـي تتـبـنّاهـا الـدولة الـصـينـيـة السـتثـمـار جزء من أرصـدتـها
ـتراكـمة الـبالـغة نـحو ٢٫٤ تـريلـيون واحـتيـاطاتـها الـنقـدية ا
دوالر بهـدف تنويع هـذه االحتيـاطات مستـغلّة بـذلك احتياج
بعض الدول األخرى إلى إنشاء مصافٍ نفطية على أراضيها.

?êQÉî`dG »a á«£ØædG »aÉ°üŸG AÉ°ûfEG »a »æ«°üdG ™°SƒàdG GPÉŸ

اضية تـوسّعاعاً صينيـا صينيـاً سواء في إنشاء مصاف سواء في إنشاء مصافٍ نفـطية عديدة أو االستـحواذ عليها حول نفـطية عديدة أو االستـحواذ عليها حول اضية تـوسشهدت الفترة الـقصيرة ا شهدت الفترة الـقصيرة ا
العالم ما يطرح تساؤالالعالم ما يطرح تساؤالً مهما مهماً حول الدوافع الكامنة خلف هذا التوج حول الدوافع الكامنة خلف هذا التوجّه الصيني.ه الصيني.
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األحد ٢٠ فبراير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٣٤)

ـاضي أصـبـحت الـصـ رسـمـياً اعـتـبـاراً من يـوم اإلثـن ا
ـتحدة فيما ي بعد الواليات ا صاحبة ثـاني أكبر اقتصـاد عا
حلّت اليابان ثالثاً بـعد أن أفرجت عن إحصاءاتها االقتصادية
لـعـام ٢٠١٠ الـتي أشـارت إلى أن الـنـاجت احملـلي اإلجـمـالي
وصل إلى ٥٫٤٧ تريـليون دوالر أي أقل من نظـيره الصيني
بـنـحو ٧%. ولـكن صـحيـفة «كـريـستـيـان سايـنس مـونيـتوركـريـستـيـان سايـنس مـونيـتور»
(١٤ فبـراير اجلاري) ترى أن قـراءة اإلحصاءات مـهمّة ولكن
ي لــلـمـراكـز الـثالثـة األهـم من الـوقـوف عن الـتـصــنـيف الـعـا
األولـى هـو قــراءة مــا بـ الــســطـور. فــمــعــظم األمـريــكــيـ
ركز يتمـسّكون بقناعتهم بأن االقتصاد األمريكي تراجع إلى ا
الـثاني بـعـد نظـيـره الصـيـني وأن اليـابـانيـ غـير مـسـتاءين
ـركـز الـثـالث وأن الـدول األخرى بـالـضـرورة لـتقـهـقـرهم إلى ا

. بدأت حتقّق تطوّراً اقتصادياً ملموساً
وهنا عرض للمراكز اخلمسة األولى بالتفصيل:

ــركــز األول: االقـتــصـاد األمــريـكي (١٤٫٦٦ تــريـلــيـون ــركــز األول: االقـتــصـاد األمــريـكي (١٤٫٦٦ تــريـلــيـون* ا * ا
ـصـلـحـة نـظـيره دوالر): دوالر): هل يـتـراجع االقـتـصـاد األمريـكي 
الـصيـني? الـرّد بـاإليجـاب اسـتـنـاداً إلى تقـاريـر «صـندوق
الــنــقــد الـدولـي» الـتـي تـوقــعت أن يــصل الــنــاجت احملـلي
اإلجمـالي الـصيـني إلى ٢٨٫١ تـريـليـون دوالر بـحلـول عام
ـتـوقـعـة الـتي ٢٠٢٠ أي أعـلى بـكـثـيـر من الـتـقـديـرات ا
وضعت االقـتصـاد األمريـكي عنـد مستـوى ٢٢٫٦ تريـليون
ــواطن الـصــيـني ـنع أن يــظل دخل ا دوالر. ولـكن هــذا ال 
الـعادي أقل بـكـثيـر من نـظيـره األمـريكي من حـيث نـصيب
الــفــرد من الــنــاجت احملــلي اإلجــمــالي. ويــضــيف الــبــاحث
ـرمـوق جـوزيف نــاي أسـتـاذ االقـتـصـاد في االقــتـصـادي ا

تحدة ستظلّ متفوّقة على «جامعة هارفارد» أن الواليات ا
الص من حـيث القوة العسكرية والقوة الناعمة موضّحاً أن
ستعمرات وإلى القوة األمريكية تستند إلى حتالفات دون ا
تحدة أن تعود إليها حتى كن لـلواليات ا أيديولوجية مرنة 
ي. وتضـيف آن-ماري إن تراجع مـركزهـا أو تصـنيـفهـا العـا
سلـوتر األسـتاذة في «جـامعة بـرينـستـون» عوامل مـرجّحة
أخـرى مـثل «ثقـافـة االنفـتـاح عـلى العـالم وثـقـافة االبـتـكار

علومات». اللت أصبحتا عنصرين محورين في عصر ا
ركز الثاني: االقـتصاد الصيـني (٥٫٩٩ تريليون دوالر): ركز الثاني: االقـتصاد الصيـني (٥٫٩٩ تريليون دوالر):* ا * ا
صـحـيـفـة «شـيـنـخـواشـيـنـخـوا» خـرجت بـعـنـاويـن رئـيـسـيـة تـقـول إن
صـلحـة االقتـصاد «االقتـصـاد اليـاباني فـقد مـركزه الـثـاني 
الصـيني» وإن الـناجت احملـلي اإلجمـالي اليـاباني «يـتضاءل
ـثـيــله الـصـيــني» وهي الـتـصــريـحـات الـتي إذا مــا قـورن 
تعكس نـبرة اعتزاز قومي واضحة. ولـكن هذه النبرة لم تمنع
مـحـلّـلـ صــيـنـيـ مـثل روبن لي رئـيس إحـدى الـشـركـات
الــرائــدة فـي مــجـــال «اإلنــتـــرنت» من الـــقــول إن األرقــام
واإلحـصـاءات قد تـكـون بـرّاقـة والفتـة لـلـنـظر ولـكـنّـها «ال
حتـجب حـقـيقـة مهـمّـة هي أن الصـ لـيس لديـهـا حتى اآلن
ي يـتناسب مع قـوة الص الـصاعدة». مـشروع ذو تأثـير عا
ولـكن يبـدو إحـساس الـعامـل الصـينـي مخـتلـفـاً فـ«نحن ال
نــقـيم وزنـاً لــتـلك اإلحـصــاءات وال نـشـعـر بــأن االقـتـصـاد
الـقـومي بـالضـخـامـة الـتي تـتحـدّث عـنـهـا وسائل اإلعالم»
على حـدّ تـعبـير صن كـوان مزارع وعـامل في مـناجم الـفحم
«صـحـيح أنـنـا نـحـقّـق الـيـوم دخالً أعـلى من األمس ولـكن

حجم إنفاقنا زاد أيضاً بسبب ارتفاع األسعار».

»µjôeC’G √ô«¶f ≥MÓj »æ«°üdG OÉ°üàb’G :محللون:محللون

وصل الـناجت احملـلي اإلجمالي الـصيني إلـى ٥٫٩٩ تريلـيون دوالر عام ٢٠١٠ مـقابل ١٤٫٦٦ تريـليون دوالروصل الـناجت احملـلي اإلجمالي الـصيني إلـى ٥٫٩٩ تريلـيون دوالر عام ٢٠١٠ مـقابل ١٤٫٦٦ تريـليون دوالر
لنظيره األمـريكي وهي فجوة يتوقع اخلبراء أن تنجح الـص في ردمها بحلول عام ٢٠٢٠. ولكن األرقام وحدها اللنظيره األمـريكي وهي فجوة يتوقع اخلبراء أن تنجح الـص في ردمها بحلول عام ٢٠٢٠. ولكن األرقام وحدها ال
ي يـتناسب مع قوتـها االقتصـادية أو قاطرة ي يـتناسب مع قوتـها االقتصـادية أو قاطرة ذاتها حيث ال يـوجد لدى الصـ مشروع عا تمثتمثّل قـوة كبيرة في حـدل قـوة كبيرة في حـدّ ذاتها حيث ال يـوجد لدى الصـ مشروع عا

تحدة. تحدة.ع بها الواليات ا أيديولوجية أو حتى ملكة اإلبداع كالتي تتمتأيديولوجية أو حتى ملكة اإلبداع كالتي تتمتّع بها الواليات ا
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اإلثن ٢١ فبراير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٣٥)

 AGòZ áeRCG øe á«ŸÉY ±hÉîe
á«°SÉ°SC’G OGƒŸG QÉ©°SCG ´ÉØJQG ™e

تـواجه مـقاطـعة «شـاندون» في شـمال
شرق الص أهم مناطق زراعة احلبوب في
تـلك الـدولة اآلسـيـوية أسـوأ مـوجة جـفاف
مـنـذ ٦٠ عامـاً مـا دقّ نـاقـوس اخلـطر من
احـتـمـال تـعـرّض أكـبـر دول الـعـالم إنـتـاجاً
لــلـقـمـح ألزمـة. وروســيـا ال تـزال تــعـاني
مـوسم جـفــاف خـفض إنـتـاجــهـا من الـقـمح
بــقـرابــة ٤٠% ودفع احلـكــومـة الــصـيف
ــاضي إلـى حــظــر الـــصــادرات وبــرغم ا
اآلمال في أن تـؤدّي ساللة من تلك احلبوب
السـتـئنـاف موسـكـو صادراتـها من الـقمح
فإن التـربة التي تضـرّرت من اجلفاف تعني
أن قرابـة ١٠% من حقـول زراعة الـقمح لن
جترى زراعـتها هذا العام. إلى جانب ذلك
انتـشرت ثـورات شعـبيـة أطاحت حـكومتي
ــدّ الــثـوري في تـونس ومــصــر لــيـســري ا
أرجــاء مــنـــطــقــة الــشــرق األوسط كــانت
الـشرارة الـتي أشـعـلـتـهـا ارتـفـاع مـعدالت
ـواد الـبـطـالــة والـفـسـاد وارتـفـاع أسـعـار ا
واد الـغـذائيـة. ولـقـد دفع ارتـفاع أسـعـار ا
ـا يقـرب من ٤٤ مـليـون شخص الـغـذائيـة 
ــاضي وفــقـاً إلـى الـفــقــر مــنــذ يــونــيــو ا
لـتقـديـرات لـ «البـنك الدولي» صـدرت هذا
ية األسـبوع. وارتـفعت أسـعار الغـذاء العـا
ــاضي مــدفــوعـة بــنــسـبــة ٢٩% الــعـام ا
بـكــوارث مـنــاخـيــة كـاجلــفـاف فـي روسـيـا
وقـرارهـا حـظـر تـصـديـر الـقـمح فـضالً عن
ــتــزايــد عــلى الــوقــود احلــيـوي اإلقــبــال ا
وارتـفاع الـطـلب من االقتـصـادات النـاشـئة
. ومـؤخـراً مـثل الـبـرازيل والـهـنـد والـصـ
تحـدة حتذيـراً من أن العالم أطلقـت األ ا
ـا تكـون أكـثر قد يـشـهد أزمـة غـذائيـة ر

قسوة من تلك التي شهدها عام ٢٠٠٨.

»eƒµë`dG ¥ÉØfE’G ¢†ØN ≈∏Y ¿ƒ≤aGƒj ¿ƒ«µjôeC’G ÜGƒædG
وافق «مجـلس النواب» األمـريكي أول من أمس على مـشروع قانـون خلفض اإلنفاق
ـواجـهـة بـشـأن اإلنفـاق مع ـهّـد  ـا  ـا يـنـاهـز ٦١٫٥ مـليـار دوالر هـذا الـعـام  احلـكـومي 
«مجلس الشيـوخ». وصوّت اجمللس بأغلبية ٢٣٥ صـوتاً مقابل ١٨٩ صوتاً على مشروع
قـانون الـتـمويل بـعـد نقـاش اسـتمـر أكـثر من أربـعـة أيام أدخـلت خالله مـئات الـتـعديالت
نع تمـويل تنفيذ قانون الرعاية الصحـية اجلديد. ويحال مشروع القانون اآلن على بعضها 
رجّح أن تُرفض تخـفيضات قـراطيون» حـيث من ا «مجلس الـشيوخ» الذي يـقوده «الد
اإلنفاق هـذه ومحاوالت وقف تطبـيق قانون الرعايـة الصحية الـذي أقرّ قبل عام وإجراءات
يـزانية الـذي عرضه الرئـيس باراك أوبامـا إلى تقليص تنظـيميـة أخرى. ويهـدف مشروع ا
» الذين قـدار ١٫١ تريليون دوالر خالل عـشر سنوات. غيـر أن «اجلمهوري العجـز فيها 
يـسيـطرون عـلى «مجـلس الـنواب» في «الـكوجنـرس» األمريـكي عبّـروا عن اعتـقادهم أن
ـيزانية عـاجلة مشـكلة العـجز. وينـظر إلى مشروع ا قترح غـير كافٍ  حجم التخـفيضـات ا
التي تقـدّم بها أوبـاما كخـطوة أولى في مـرحلة طـويلة مـن التفـاوض مع قيادات مـجلسي

عارض. قراطي واحلزب اجلمهوري ا «النواب» و«الشيوخ» من نواب حزبه الد

 ájOƒ©°ùdG OÉ°üàbG ô°†J ób IójóY •ƒ¨°V :خبراء:خبراء
بـرغم أن االقتـصـاد السـعودي من وجـهـة نظـر بعـضـهم في موقع قـوي اليـوم بـسبب ارتـفاع
راقبـ يحـذرون من ضغوطـات متـزايدة على هـذا االقتـصاد نتـيجة أسـعار النـفط فإن بـعض ا
ارتفاع نسب البطالة وصعود أسعار الغذاء. ويـقول جون سفكيناكس كبير خبراء االقتصاد في
«الـبنك الـسعـودي-الفـرنسي» لـبرنـامج «أسواق الـشرق األوسط CNN»: «هنـاك بطـالة في
الـسعـودية ونسـبتـها تـقارب ١٠% وكذلـك لدينـا بطـالة تـبلغ نسـبتـها ٢٥% وسط الـشباب
علـمًا أن ٧٠% من الـسعـودي لم يـبلـغـوا العـقد الـثالث من عـمرهم بـعد وهـذا يعـني أن على
الريـاض السعي إلى إدخـال أعداد أكـبر من السـكان في أسـواق العمـل». وتدرك السـعودية أن
ثـروتها النفطـية لن تدوم لألبد وهي تعـمل منذ سنوات علـى تنويع اقتصادهـا ومصادر دخلها
وقـد اسـتـثـمـرت بشـكل كـبـيـر في مـجـاالت اخلـدمـات والـتعـلـيم والـصـنـاعـة وقـد جنـحت هذه
السياسات في جعل القطاعات غير النـفطية تعادل أكثر من نصف االقتصاد. إلى جانب ذلك

تبني السعودية أربع مدن اقتصادية كبيرة يتوقع لها أن تسهم في زيادة فرص العمل.

 ∫õjódGh øjõæÑdG QÉ©°SCG ™aôJ Ú°üdG
قرّرت الص رفع أسعار الـديزل والبنزين التي تسيطر عـليهما الدولة في ظل استمرار
واطن الذين توقع أن تلقى تـلك اخلطوة استيـاء ا ية للنـفط. ومن ا ارتـفاع األسعار العـا
ا ذكرته الـلجنة الوطنية تطلـبات األخرى. ووفقاً  يعانون في ظل ارتفاع أسـعار الغذاء وا
لـلـتنـمـية واإلصـالح في بيـان نـشر عـلى مـوقـعهـا عـلى شبـكـة «اإلنـترنت» فـإن أسـعار
قـدار ثالثة وخـمس دوالراً أمـريكيـاً للـطن منذ أول من أمس. الـبنزين والـديزل ارتـفعت 
قدار وقالت أعـلى هيـئة تـخطـيط اقتـصادي في الـص إن ذلك يـعني رفع سـعر الـبنزيـن 
أربع سنتات لليـتر وخمس سنتات لليتر الديزل. يشار إلى أن الص رفعت سعري البنزين
اضي. وقـد ارتـفع مـعدل الـتـضـخم في البالد إلى والديـزل آخـر مـرة في نهـايـة ديـسمـبـر ا

أعلى مستوى له خالل ثمانية وعشرين شهراً في نوفمبر.

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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الثالثاء ٢٢ فبراير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٣٦)

»bGô©dG §ØædG êÉàfEG ∞YÉ°†J ™bƒàJ zπ°T{
äGƒæ°S ( (10) ∫ÓN Ú∏ãŸG ≈dEG

قـــالـت شـــركـــة «رويــــال داتش شل»
أمس إن إنتاج النفط العراقي سيتضاعف
ـقـبـلـة ـثـلـ في الـسـنـوات الـعـشـر ا إلى ا
ولــيس إلـى أربــعــة أمــثــاله كــمــا ورد في
ـبدئـيـة للـحـكومـة لـكن ما زال األهـداف ا
بـإمكان العراق أن يـتحدّى نفـوذ السعودية
في مـنــظــمـة «أوبك». وقــالت «شل» في
تــقـريـر ســيـنـاريـوهــات الـطـاقــة حـتى عـام
٢٠٥٠ الذي ينـشر للمـرة األولى منذ عام
ـثّل نقـطة غـامضة في ٢٠٠٨ إن العراق 
ـرجّح أن صــورة إمـدادات الـنــفط وإن من ا
يـصل إنــتـاجه إلـى مـا بـ خــمـســة وسـتـة
مالي برمـيل يومياً خالل السـنوات العشر
قبـلة إذا حتقق قـدر معقـول من االستقرار ا
واألمن. وكـانت احلكومة الـعراقية الـسابقة
قالت إن الشـراكة مع شركات النفط والغاز
ومن بينها «شل» قـد ترفع اإلنتاج إلى ما
. وقالت بـ ١٠ و١٢ مليـون برميل يـومياً
«شل»: «هذا يعني أنه ال بدّ من احملافظة
ــو عـنـد ١٠% إلى ١٥% عــلى مـعـدالت 
سنويـاً خالل عشر سنوات على األقل وهو
إجنــاز لم يـتــحـقّق فـي الـتــاريخ احلـديث».
وذكــــــــرت «شـل» أنـه ال بــــــــدّ فـي األجل
ـتـوسط من حتـقـيق تـوازن بـ رفع إنـتاج ا
الـعــراق بـوتــيـرة ســريــعـة جلــني اإليـرادات
وجتـنّـب تـخــمـة اإلمــدادات لـكـي تـتــمـكن
«أوبك» من إدارة هامش الـطاقة اإلنتاجية
الـفائـضة كمـا ينبـغي. وقالت الـشركة (من
هـمة لـتقلب األسـعار مسـتويات الـعوامل ا
نظمة الطاقـة الفائضة لـ «أوبك» والـتزام ا
ـتـفق عـليـهـا لـتـحـجـيم اإلنـتاج احلـصص ا
خالل فــتــرات ضــعف الــطــلب واســتــمــرار
تـصوّرات الـسـوق بشـأن انـخفـاض الـعرض
ـــــتـــــوسط إلى عـن الــــطـــــلب فـي األجل ا

الطويل).

Q’hO ¿ƒ«∏e (500) áª«≤H ΩÉN §Øf ™«H øª°†àJ ÉeÉHhCG á«fGõ«e
اقتـرح الـبيت األبـيض أمس بـيع ما قـيـمته ٥٠٠ مـلـيون دوالر من الـنـفط اخلام من

. احتياط النفط األمريكي للمساعدة على تغطية تكاليف إدارة مخزون الطوار
ورد االقــتـراح ضـمن مـيــزانـيـة الـبـيت األبــيض الـتي أرسـلت إلـى الـكـوجنـرس لـسـداد
ـالي ٢٠١٢ الـذي يـبـدأ في أول أكتـوبـر. و تـكوين تـكالـيف بـرامج احلـكومـة لـلـعام ا
اضي بعد احلظر النفطي العربي في أثناء االحتياطي في منتصف السبعينيات من القرن ا
حرب ١٩٧٣ ويبـلغ حاليـاً ٧٢٦٫٦ مليون بـرميل من اخلام في أربـعة مواقع لـلتخزين في
تكساس ولويزيانـا. ولم يوضح البيت األبيض كمية النفط اخلـام التي سيبيعها لكنه قال
إنها ستـكون «كميـة صغيرة» من إجـمالي اخملزون. وحسب سـعر السوق حـالياً البالغ ٨٦
دوالراً لـبـرميل اخلـام األمريـكي سـتحـتاج إدارة أوبـامـا إلى بيع نـحو ٥٫٨ مـلـيون بـرميل

جلمع ٥٠٠ مليون دوالر. 

¢ùfƒJh »HhQhC’G OÉ–’G ÚH kÉÑjôb kÉjQÉŒ kÉbÉØJG ™bƒàJ ¿ƒà°TBG
قالـت مسـؤولـة الـسيـاسـة اخلـارجـية في االحتـاد األوروبي كـاثـرين آشـتون أمس إن
فـاوضات بـشأن اتـفاق جتـاري جديد مـع تونس قبل االحتـاد األوروبي يهـدف إلى اختـتام ا
قبل. ولدى سؤالها عمّا يسمّى رجح أن جترى بحلول نهاية يوليو ا انتخابات رئاسية من ا
ـتقدمة» في أثناء زيارة لتونس ردّت آشتـون قائلة «لدينا فعالً النية «محادثات احلالة ا

كن أن نصل إلى الهدف مع احلكومة االنتقالية». للبدء فوراً كي 

Q’hO QÉ«∏e ¢ùfƒJ ¢VGôbE’ ó©à°ùe zá«ªæà∏d »≤jôaE’G ∂æÑdG{ :وسائل إعالم:وسائل إعالم
قالت وسائل إعالم رسـميـة إن «البنك اإلفـريقي لـلتنـميـة» مستـعد إلقـراض تونس ما
ساعـدة اقتصاد الـبالد على التـعافي من األضرار التي يصل إلى ملـيار دوالر هذا العـام 
حلـقت به بـعـد إطـاحـة الـرئـيـس الـسـابق زين الـعـابـدين بن عـلي. ونـسـبت «وكـالـة أنـبـاء
إفـريقيا» إلى دونالـد كابيروكا رئـيس «البنك اإلفريقي» قـوله إن البنك مسـتعد لتقد

ـشروعات لكن هـذا سيتوقف عـلى حاجات البالد. ٥٠٠ مـليون إلى ملـيار دوالر لدعم ا
وقال كابيروكا إن البنك -الذي يوجد مقره في العـاصمة التونسية- يتوقع أن ينمو الناجت
و متوقع قدره ٣٫٧% احمللي اإلجمالي لـتونس بنسبة ١% في عام ٢٠١١ انخفاضاً من 
اضي. ونقلت الـوكالة عنه قوله إن التـحديات التي تواجه تونـس ستشمل التكيّف العام ا
مع هبوط في إيـرادات الضرائب والتـعامل مع مطالب عامـة لزيادة األجور وحسـاب تكلفة

متلكات التي دمّرت في االضطرابات التي أعقبت إطاحة رئيس البالد. ا

Q’hO QÉ«∏e (6^5) øe Üôà≤«d »°VÉŸG ôjÉæj »a Ú°ü∏d …QÉéàdG ¢†FÉØdG ™LGôJ
أفـادت «وكالـة األنـبـاء الرسـمـيـة الصـيـنيـة» بـأن الـفائض الـتـجـاري للـبالد في يـنـاير
ـاضي تـراجع بـشكـل كبـيـر ليـصل إلى ٦٫٥ مـلـيار دوالر. وذكـرت وكـالـة أنبـاء الـص ا
اجلـديدة «شـيـنـخـوا» أمس أن الـفـائض الـتـجـاري تـراجع بنـسـبـة ٥٤% مـقـارنـة بـالـعام

اضي. ولم ترد تقارير فورية بشأن تفاصيل الصادرات والواردات الصينية. ا

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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األربعاء ٢٣ فبراير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٣٧)

قائد األسطول األمريكي السابع:قائد األسطول األمريكي السابع:
ÉµjôeC’ kGô°TÉÑe kGójó¡J πqµ°ûJ ’ Ú°üdG

قـال قائد األسـطول األمـريكي السـابع سكـوت فان بسـكيرك
« أول من أمس إنه ال يـرى أن الصـ تـشـكل «تـهديـداً مـبـاشراً

فإن هـنـاك عالقـات بحـريـة وثيـقـة مع الـبلـدان في مـنـطقـة آسـيا-
نـطقة لم يكن بـهذه القوة قطّ. الـباسفيـك تؤكد أن التـزامهم جتاه ا
وذكـر بـســكـيـرك في مـنــتـدىً عـقـد فـي هـوجن كـوجن أن الـصـ
تنـامية أمران قـضي الكثيـر من الوقت للـتفكير وقوتـها البحـرية ا
. وقال إن فـيهمـا ولكنه ال يـرى أن الص تـشكّل تهـديداً مبـاشراً
ـتـحـدة تـربـطـهـا بـالــصـ عالقـات عـريـضـة وعـمـيـقـة الــواليـات ا
ومـتشـابـكـة وإن جـزءاً كـبـيـراً من هـذه الـعالقـات إيـجـابي. وذكر
بـسكـيرك أنه عقب زيـارة وزير الدفـاع األمريكي روبـرت جيتس
دنـية والـعسـكريـة العـليا فـي الواليات لبـك تـعاونت الـقيـادة ا

ــتـحـدة مع نــظـيــرتـهـا في ا
الـــصـــ إلعـــادة تــرســـيخ
االتــصـاالت الــعــســكــريـة.
وبـالـرغم من أن التـعـاون ما
زال عـلـى مـسـتـوى الـقـيـادة
الـعـلـيـا فـإنه يـأمل حتـقـيق

. وقـال إن مشـاركة سـتوى الـتـكتـيكي أيـضاً اثل عـلى ا تـفـاعل 
الص في مهـام مكافحة القرصنـة في خليج عدن واحمليط الهندي
ـوذجاً للطريـقة التي تسهم بـها بحرية جـيش الشعب الصيني تعدّ 
ـشـتـرك بـطريـقـة إيـجـابـية. في الـقـضـايـا ذات االهتـمـام الـدولي ا
ن يتـشكـكون في أن الـوجود األمـريكي في وبالـنسـبة إلى كـثيـر 
شـاركة ـنطـقة يـتـقلص بـسـبب الركـود االقـتصـادي واستـمـرار ا ا
الـعـسـكـريـة في أفـغـانـسـتـان األمـر الـذي أدى بـدوره إلى ضـعف
التزامها جتـاه آسيا قال بسـكيرك إنه يرى بصـفته قائداً لألسطول
نطقة لـم يكن بهذه القوة قط. األمـريكي السابع أن االلتـزام جتاه ا

وذكر أن «األسطول السابع زاد بالفعل من قدراته بطرق عدة».

§°ShC’G ¥ô°ûdG »a ádÉª©dG ájÉªë`d á«HƒæL ájQƒc ÇQGƒW

قــررت وزارة اخلــارجــيــة
الـكــوريـة اجلـنــوبـيــة اتـخـاذ
بــعض اإلجــراءات الــهــادفـة
ــــواطـــنـــ إلى حـــمــــايـــة ا
ـــوجــودين في الــكــوريــ ا

ليبيـا حاليـاً. من جهة أخـرى حتركت شركـات كورية جنـوبية لـتعزيز
األمن في مـواقعهـا لإلنشاء في الـدول العربـية اتعـاظاً بالـهجمات
اضي. التي تعرضت لـها ثالثة مواقع لإلنـشاء في ليبـيا األسبوع ا
ا ذكره «االحتاد الـكوري للمقـاوالت الدولية» تشارك ٧٠ ووفـقاً 
شركـة كـورية لإلنـشاء في مـشـروعات اإلنـشـاء في مثل هـذه الدول
قراطية بصورة مكثفة منذ أواخر التي تشهد تظاهرات مطالبة بالـد
ـغرب والـبـحرين. ـاضي وشـمـلت ليـبـيـا واليـمن وإيـران وا يـنـاير ا
وبــالـنـســبـة إلى شــركـات اإلنــشـاء قـال «االحتــاد» إن ٦١ شـركـة
مـوجودة في ليبـيا التي تـشهد تـظاهرات أكـثر عنـفاً من ب الدول
ركّز اخلمس في الـشرق األوسط. وقال «االحتـاد» إنه «مع العـنف ا
على شـركات كـورية جنـوبيـة في ليـبيا  رفع حـال التـأهب لتوقع
ضطربة هجمات لدى الـشركات الكورية كـلّها العاملـة في الدول ا
غرب والبحرين». في الشرق األوسط وحتديداً في اليمن وإيران وا
وقالت «دايوو للـهندسة واإلنشاء» رابع أكبـر شركة لإلنشاء إنها
اضي وضـعت «دايـوو» حجـر األساس تراقب الـوضع. وفي يـنايـر ا
لبناء مـستشفىً في طرابلس بهـدف إكماله في أكتوبر عام ٢٠١٣.
وكـسبت الـشـركة الـصـفقـة في أغـسـطس عام ٢٠١٠ لـبـناء مـحـطة
لـتـولـيـد الطـاقـة في زوتـنـا جـنـوب شرق لـيـبـيـا عـلى أمل إكـمال
ـشـروع في مـايــو ٢٠١٣. وقـالت شـركـة «هـيـونـداي» لـلـهـنـدسـة ا
واإلنـشاء إنـها لـيست لـها خـطة لالنـسحـاب من مواقع اإلنـشاء في

ليبيا.

الــرعـاة

∫ƒÄ«°S ÚµH
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اخلميس ٢٤ فبراير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٣٨)

óq≤©e 2011 ΩÉY ∫ÓN …OÉ°üàb’G ™°VƒdG : :الص الص

ركـزيـة للـحـزب الشـيوعي ـكتب الـسـياسي لـلـجنـة ا تـعـهّد «ا
نع حدوث تقلبات عنـيفة في االقتصاد فيما الصيني» مؤخـراً 
. وقرر حذر من أن الـوضع االقتصـادي عام ٢٠١١ سيـكون معـقداً
كتب السـياسي» خالل اجتماع عقد بـرئاسة الرئيس الصيني «ا
ركـزيـة للـحـزب الشـيوعي هـو جـينـتاو وهـو أمـ عام «الـلـجنـة ا
الـصــيـني» أيــضـاً أن الــصـ يـتــعـ أن حتــافظ عـلى اســتـقـرار
سـياسات االقتصاد الـكلي وثباته مع حتس دقـة هذه السياسات
ـسـؤول عـلى الـتـحلي ومـرونـتـها وفـعـالـيتـهـا. وحث االجـتمـاع ا
هام باليقـظة وإدراك الصعوبات والعمل اجلاد من أجل الوفاء با
احملـددة لـلــعـام اجلـاري
من أجل إيــجـاد بــدايـة
جـــيــدة لـ «الـــبـــرنــامج
اخلمـسي الثـاني عشر»
(مـن عــــام ٢٠١١ إلى
عــــام ٢٠١٥). وأكــــد
أعلى سلم القيادة أن الص ستواصل تطبيق سياسة مالية نشطة
وازنة ب النـمو االقتصادي وسـياسة نقـدية حكيمـة فيما حتـاول ا
ـطّرد وإعـادة الهـيـكلـة االقـتصـادية والـسـيطـرة عـلى توقـعات ا
ـركزية للحزب كتب السـياسي للجنة ا التضخم. وحث اجتـماع «ا
الـشيـوعي الصـيـني» على «ضـرورة احلفـاظ عـلى استـقرار أسـعار
السلع وتوسيع االستهالك احمللي وزيادة االستثمار في الزراعة
وتسريع إعادة الهيـكلة الصناعية وتعزيز التعليم وتطوير العلوم
والـتكـنولـوجيـا وحتسـ معيـشة الـشعب واخلـدمات الـثقـافية».
كما أكّـد مجـدداً أهميـة بذل جـهود كبـرى لتـوسيع اإلصالحات في
الـقـطاعـات الـرئيـسيـة ودفع قـضيـة االنـفتـاح قـدماً مع تـكـثيف

جهود بناء حكومة نظيفة ومحاربة الفساد. 

Iô«Ñc øjôëÑdG äÉLÉéàMG ôFÉ°ùN :«ز ز»:«فايننشال تا «فايننشال تا

أعدّ كـل من روبن ويجـلـسوورث وسـيـمـون كيـر تـقريـراً نـشرته
ز» حتت عنـوان «البحـرين بصدد دفع ثمن تا زفايننـشال  صـحيفة «فايننـشال تا
لكة البحرين ظلت غير االضطرابات» ذكرا فيه أن معظم أنحاء 
. لكن اضي مـتأثرة نسـبياً باالحتـجاجات السيـاسية األسبوعـ ا
ـكن أن ـالـيـة الـنـاجتـة من االضـطـرابات  األضـرار االقتـصـاديـة وا
تكون كبيرة. فـبعد أن تأثر موقعها بصـفتها مركزاً مالياً بارزاً في
اضي حاولت الـبحرين تـسويق نفـسها نطـقة على مـدى العقـد ا ا
بـصـفتـهـا مـكانـاً لـيبـرالـيـاً مالئمـاً لألعـمـال التـجـاريـة ومسـتـقراً
لـلـشركـات. ويشـيـر التـقـرير إلى أنه بـرغم أن سـحب الدبـابات من

ــا ـــنــامـــة ر شــوارع ا
يـكـون قـد سـاعـد على
اســـتـــعـــادة ســـيـــطــرة
تظاهرين على «دوار ا
الـلـؤلـؤة» فـإن واجـهة
اجلــزيــرة الـتـي عـمــلت

اضي بشدة. عـلى رعايتهـا بعنايـة ضرّتها إراقـة الدماء األسبـوع ا
ومن جـانـبـهـا تقـول مـونـيـكا مـالك كـبـيـرة خبـراء االقـتـصاد في
«بـنك هيرمتس االستـثماري»: «إنني ال أتـوقع أن يؤثر هذا األمر
في نـاجت النفـط أو الصنـاعات الـتحـويلـية ولـكن قطـاع السـياحة
واالستهالك اخلاص سيتضرران بال شك». ويوضح التقرير أن أكبر
تأثيـر فوري كان تـأجيل «سـباق اجلائـزة الكـبرى للـفورموال وان»
قـرر بدء سبـاق هذا العـام لبطـولة «سبـاق سيارات حـيث كان من ا
ـقـبل. إذ  تــإجـيل الـســبـاق يـوم اإلثـنـ الــفـورمـوال» الـشــهـر ا
ـاضي بـسبب حـالـة عـدم االستـقـرار الـسيـاسي. كـمـا أنه لم يتم ا
اتخاذ أي قرار بـشأن إذا ما كان سيتم حتديد موعد آخر له الحقاً.

الــرعـاة

¿óæd ÚµH
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اإلثن ٢٨ فبراير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٤٠)

…ôµ°ù©dG ¿hÉ©àdG õjõ©àH ¿Gó¡©àJ ¿Éà°ùcÉHh Ú°üdG

 تــــعــــهــــدت الــــصــــ
وبـــاكـــســـتــــان بـــتـــعـــزيـــز
االتـصـاالت االسـتراتـيـجـية
والـــتـــعـــاون بـــ جـــيـــشي
الــبــلـديـن خالل احملــادثـات
الدفـاعيـة واألمنـية الـثامـنة
ب الـص وباكستان التي

. وقال تـشن بيـنج ده رئيس ـاضي في بـك انتـهت يوم اجلـمعة ا
األركـان العامة للجيش الـصيني للجنـرال خالد شميم وين رئيس
شتركـة الباكسـتانية إن الـص تولي أهمـية كبيرة جلنة األركـان ا
. وذكر بـالعالقات بـ اجليشـ وملتـزمة دفع تـلك العالقات قُـدماً
تـشن أن الص مـستعدّة لـلعمل مع باكـستان من أجل تطـوير آلية
احملادثـات الدفـاعـية واألمـنـية وتـعمـيق الـتعـاون االسـتراتـيجي
ـشـتـركة في واإلسهـام في حتـقـيق الـسالم واالسـتقـرار والـتـنـميـة ا
نـطـقة والـعالـم. وقال وين إن الـصداقـة الـتقـليـديـة ب بـاكسـتان ا
ـوذجـاً لـعـالقات ثـنـائـيـة صـحـيـة. وقـال إن اجلـيش والـصـ تـعـدّ 
واصـلة تدعـيم االتصـاالت الودية والـتعاون الـباكسـتاني مـستعـدّ 
صالح مع اجليش الصيني وبذل مزيد من اجلهـود حلماية التنمية وا
األمنيـة للبـلدين. وكانت احملـادثات الدفـاعية واألمـنية األولى ب
الصـ وباكـستان قـد أجريت في مارس عـام ٢٠٠٢. في موضوع
ـتـحـدث بـاسم وزارة اخلـارجـية الـصـيـنـيـة مـا تـشاو آخـر صـرح ا
شـيـوي بأن الـصـ تـقدّر الـدعم الـكـبيـر من جـانب الـدول األخرى
ـتحـدث في مؤتـمر ـواطـن الـصيـنيـ من ليـبيـا. وقال ا إلجالء ا
صـحـفي دوري عـقـد في بـكــ إن الـصـ تـتـعـاون مع دول أخـرى
إلجالء مواطـنـيهـا من ليـبـيا. ومـضى يـقول إن دعم الـدول األخرى
عـكس تمـامـاً روح الـتعـاون الـدولي. وذكـر أن «الشـعب الـصـيني
لـديه أيــضـاً تـقــلـيــد تـقـد مــسـاعــدات إلى دول أخـرى في وقت

الشدة». 

É«côàd Éjõ«dÉe AGQRh ¢ù«FQ IQÉjR OÉ©HCG

خـالل الـفــتـرة من ٢١ إلى
٢٣ من الــشــهــر اجلــاري قـام
اليزي جنيب رئيس الوزراء ا
عـــبـــدالــرزاق بـــزيـــارة دولــة
لـتركيا بـهدف تعـزيز العالقة
الثـنائيـة. رافق رئيس الوزراء

ان وكبار مسؤولي وزارات وفد رسمي كبير ضمّ وزراء وأعضاء بر
ـالية والـداخلية اخلارجـية والدفـاع والتجارة الـدولية والـصناعة وا
ناهيك عن وفد ملحق يضم طيفاً واسعاً من رجال األعمال وعمداء
الصـناعات االقتصـادية الرئيسـية في القطـاع اخلاص واخملتلط.
غـلق أعلن رئيس وفي مـؤتمر صـحفي أعـقب االجتمـاع الثنـائي ا
وزراء مـالـيـزيا جنـيب عـبـدالـرزاق ونـظـيـره التـركي رجـب طيب
أردوجـان نقـاط توافق عدّة أهـمّهـا إقامـة شراكة اسـتراتـيجـية ب
الـبلدين في ميادين الدفاع والـسياسة واالقتصـاد وتوقيع اتفاقية
تـعـاون إطـاريـة ثـنـائـيـة وأخـرى لـلـتـجـارة احلـرة قـبل نـهـايـة الـعـام
اجلـاري. وتبـنّي طـموح بـلـوغ حجـم التـبـادل التـجـاري ب الـبـلدين
خالل ثالث سنوات قيـمة خمسة مليارات دوالر (بلغ مجموع قيمة
اليزي لـعام ٢٠١٠ سقف ١٫٢ مليار الـتبادل التجاري الـتركي-ا
دوالر أمــريــكي مـــقــارنــة بـ٦٥٠ مــلــيــون دوالر عــام ٢٠٠٩)
واالتـفـاق عـلى إلـغـاء مـقـتـضـيـات تـأشـيـرة الـدخـول بـ مـواطـني
باشر بور) اجلـوي ا الـبلدين. وإعـادة إحياء خط (إسـطنبول-كـواال
لشـركـة اخلطـوط اجلويـة الـتركـيـة مع دراسـة إمكـانـية زيـادة عدد
صـنّع ـاليـزية. وحثّ ا الرحالت التي تـقوم بـها اخلطـوط اجلوية ا
ـاليـزي في مـيدان مـنتـجات الـدفاع والـسيـارات علـى تعـضيد ا
الصالت والشـراكات مع الـنظـراء األتراك وإيـجاد اتفـاقيـة تعاون
ـاليـزية (بـتروناس) وشـراكة بـ مؤسـسة الـنفط والـغاز الـوطنـية ا
ونظيرتـها التركـية تؤسّس لتنـفيذ مشـروعات نفطيـة مشتركة في

دول ثالثة.

الــرعـاة

QƒÑŸ’Gƒc ÚµH



17

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

اإلثن ٢٨ فبراير ٢٠١١نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٥٤٠)

IQÉéà∏d IójóL ácô°T ≥∏£J §Øæ∏d áqjOƒ©°ùdG zƒµeGQCG{
ملـوكة للدولـة إنها أطلـقت شركة جديدة  قـالت شركة «أرامكـو» النفطـية السعـودية ا
كرّرة. وقـالت «أرامكـو» في بيان يـوم األربعاء ـنتجـات النفـطيـة ا مسؤولـة عن جتارة ا
اضي إن الشركة اجلديدة «أرامكو» للتجارة ستساعد على حتس عمليات التكرير. ا
وسوف تـبـدأ الشـركـة اجلديـدة عـملـيـاتهـا في نـهـاية الـعـام اجلاري. وقـالت «أرامـكو» إن
كرّرة وسـوف تطوره وذلك ـنتجـات ا ـوازنة ب ا الـشركة اجلـديدة سوف «تـباشر نـظام ا
ـملـكة لـزيادة تـوسـعهـا في عمـليـات التـكريـر داخل البـالد وخارجـها ودعـمه». وتمـتلك ا
العربية السعـودية أكبر احتياطات معروفة من الـنفط اخلام. وتنتج أكثر من ثمانية مالي

برميل يومياً لكن قدرتها اإلنتاجية تصل إلى ١٢٫٥ مليون برميل يومياً.

2010 ΩÉY »a á«aÉ°U IQÉ°ùN ø∏©J áq«fÉ£jôÑdG áq«aô°üŸG zRójƒd{ áYƒªée
اضي ؤمّمة جزئياً ضربـة ألسهمها يوم اجلمعة ا صرفـية ا تلـقت مجموعة «لويدز» ا
عـقب حتذيـر من تراجـع الهـوامش هذا الـعام فـيـما أعـلنت اجملـموعـة خـسارة صـافيـة عام
ـاليـة. فقـد تراجعت أسـهم أكبـر مصرف ـشكالت آيـرلندا ا ٢٠١٠ على خلـفيـة تعـرضها 
جتزئـة بـريـطـاني ٤% بـالـرغم من إعالنه أول أربـاح قـبل اسـتـقـطـاع الـضـرائب مـنـذ تـقد
اليـة». ويأتي هذا اإلعالن ألرباح بعد احلكـومة حزمة إنقاذ إلـيه في أثناء ذروة «األزمة ا
ـتلـقي حزمة ـلكي األسـكتـلندي» ا سـتثـمرين جـراء إعالن «البنك ا يـوم من خيـبة أمل ا
إنـقـاذ أيضـاً على خـلـفيـة ديون في قـطاعـه اآليرلـندي. وأعـلنت «لـويـدز» خسـارة صافـية
قيمتها ٢٥٨ مليون جنيه أسترليني (٤١٥ مليون دوالر) عن العام كامالً مقارنة بأرباح
بـقيمة ٢٫٩ ملـيار جنيه إسـترليني عام ٢٠٠٩. وارتـفع إجمالي الدخل وصـافي مطالبات
التـأم إلى ٢٤٫٩٦ مـلـيار جـنيه إسـترلـيـني بدالً من ٢٣٫٢٨ مـليـار جـنيه إسـترلـيني.
وجاءت أرباح بقيمة ٢٫٢ مـليار جنيه إسترليني قبل استـقطاع الضرائب مقارنة بخسارة

. قيمتها ٦٫٣ مليار جنيه إسترليني قبلها بعام أفضل بقليل من توقّعات احمللل

kGójóL kGQÉ£e 45 AÉ°ûfEG Ωõà©J Ú°üdG
» إن احلكـومة تـعتـزم إنشـاء ٤٥ مطـاراً على قال مـسؤول في «خـطوط طـيران الـصـ
قـبلة السـتيعـاب الزيادة في حـركة الطـيران التي تـشهدها األقل خالل السـنوات اخلمس ا
اضي إن بـكـ تعـتزم البالد. وقـال لي جـياشـيـاجن في مؤتـمر صـحـفي يوم اخلـمـيس ا
إنـفاق ١٫٥ تريلـيون يوان (٢٣٠ ملـيار دوالر) لتعـزيز حركة الـطيران اجلوي. وأوضح لي
أن معظم مـطارات الص القائـمة حالياً البالـغ عددها ١٧٥ مطاراً منيـت بخسائر العام
ـاضي لـكن احلـكـومـة ستـدعـمـهـا ألنهـا تـعـتـقد أن حـركـة الـطـيران اجلـوي تـدعم الـنـمو ا
طـارات إلى ٢٢٠ مـطاراً االقـتصـادي احملـلي. وقال لي إن احلـكـومة تـعـتزم زيـادة عـدد ا
سؤول الـصيـني أيّ إشارة حول أين قبـلة. ولم يـعط ا عـلى األقل خالل السـنوات اخلـمس ا

ناطق الفقيرة. طارات لكن بك تعتزم اإلنفاق بشكل مكثف لتطوير ا ستقام هذه ا
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≈∏Y Ö∏£dG »a kÉYÉØJQG ™qbƒàJ zΩhôHRÉL{

É«≤jôaEG »a äÉHGô£°V’G ÖÑ°ùH RÉ¨dG
قـــالت «جــاز بـــروم» (عــمـالق الــغــاز
الـروسي) إن الـقالقـل في شـمـال إفــريـقـيـا
ســتـــعــزّز عـــلى األرجح الـــطــلب األوروبي
إلمــداداتــهـــا عــبــر خط أنــابــيب «ســاوث
ـــقـــرر إنــشــاؤه مـن الــبــحــر » ا ســـتــر
ــديــر األســود. وأدلـى ألــكــسي مــيــلــر ا
التـنـفـيـذي لـ «جازبـروم» بـالـتـصريح إلى
وكــــاالت أنـــبـــاء روســــيـــة عـــلـى هـــامش
محـادثات ب «االحتاد األوروبي» وروسيا
اضي. ويهدف في بروكـسل يوم اخلمـيس ا
خط األنابـيب الذي سيبـدأ العمل في عام
٢٠١٥ إلى نــقل نــحـو ٦٣ مــلــيـار مــتـر
مكعب من الغاز الروسي سنوياً حتت البحر
األسـود إلى جنوب أوروبـا وغربهـا. وانتقد
شـروع بدعـوى أنه يفـتقر مـراقبو الـقطـاع ا
إلى االشــتــراطـات االقــتــصــاديــة. وحـثت
ـصـلـحـة «جــازبـروم» عـلى الــتـخـلّي عـنـه 
زيــادة اإلمــدادات عــبـر أوكــرانــيــا. كـانت
االنتـفـاضات في تـونس ومـصر ولـيـبيـا قد
أدت إلى ارتفـاع أسعار الـنفط والـغاز ما
يعـود بـالـفـائدة عـلى روسـيـا وهي مـصدّر

رئيسي للنفط والغاز. 

É«Ñ«d »a AGòZ áeRC’ ó©à°ùJ IóëàŸG ·C’G
قـالت «مـنـظـمـة الـغـذاء الـتـابعـة لأل

ـتحـدة» إنهـا تسـتعـد ألزمة مـحتـملة من ا
نقص الغذاء في ليبيا بسبب االضطرابات.
ي» إن أشخاصاً وقال «برنامج الغذاء العا
فرّوا من العنف في ليـبيا حتدثوا عن نقص
في الــــغــــذاء واحملــــروقــــات واإلمـــدادات
تـحـدثة ـيـليـا كـازيال ا الـطبـيـة. وقالت إ
ي» (يتم حالياً باسم «برنـامج الغذاء العـا
ساعدات الغذائية إدخال مسـألة اإلمداد با
إلى ليـبيا في عـملية الـتخطـيط للطوار

ي»). في «برنامج الغذاء العا
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