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ي الصيينالتحد  

  

  وخاصة على الساحة األمريكية متابعة شهرية آلخر مستجدات التحدي الصيين على الساحة العاملية
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد

ومتابعة آخر مستجدات أخباره علـى   التحدي الصيني: من الملفات اإلستراتيجية المهمة وهو يتناول هذا العدد ملفاً

وهو ملف البد لكل متابع ومهتم بتطورات التحدي األمريكـي أن  . الساحة العالمية وخاصة على الساحة األمريكية

والظهور في القرن الحـالي،   ل، إذ أنه يسلط الضوء على أهم حدث وظاهرة إستراتيجية آخذة بالتشكّويحيط به يلم

وبالتأكيد إن أخبار هذا التحدي ستؤثر على أحداث العالم بأسره وعلى الخصوص منطقة الشرق األوسط المملـوءة  

  .، الذي هو المحرك األساسي لفصول هذا التحدي اإلستراتيجي المتتاليةبالنفط

صدام الحضـارات للكاتـب الراحـل    : تيجي المهماإلشارات المتكررة التي وردت في الكتاب اإلسترار هنا بونذكّ

  .، الى أهمية وحساسية وحراجة هذا التحدي الذي سيواجه الواليات المتحدة في العقود القليلة القادمةهنتغتون

التي يصدرها  ،نشرة أخبار الساعةمختلفة منشورة في  ستعتمد هذه المتابعة الشهرية على ما يرد من أخبار وتقارير

  .ات للدراسات والبحوث اإلستراتيجيةمركز اإلمار
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٢٠١٠عام  شباطعناوين التحدي الصيين يف شهر 

الخبراء يطالبون باعادة ترتيب اوضاع االقتصاد االمريكي_خوفا من سيطرة الصين.١

وجهة نظر صينية_لماذا تصر واشنطن على بيع السالح لتايوان.٢

اوباما يجرب سياسة العصا الغليطة مع الصين وايران.٣

اي تأثير في ازمة االبرنامج النووي االيراني_الخالف بين الصين وامريكا .٤

النزاع الصيني االمريكي يعقد ملف ايران النووي_فرنسا.٥

مبيعات االسلحة االمريكية لتايوان تهدد التعاون العسكري الصيني االمريكي واالقتصاد الصيني .٦

يواصل النمو

٢٠١٠ن مثيله الياباني في جولدمان ساكس يتوقع تجاوز اقتصاد الصي.٧

قفزة نوعية في االستثمارات الصينية في مصر.٨

ضرائب صينية على منتجات امريكية.٩

الرؤية الصينية لالمن االستراتيجي العالمي.١٠

زيادة براءات االختراع الصينية وانخفاض االمريكية.١١

الصين ستوافق على مشروع عقوبات ايران.١٢

الصين ليست قوة عالمية من نوع جديد كما تدعي بكين.١٣

رسالة قوية لبكين_الي المالقاء اوباما الدا .١٤

هل تصوت الصين ضد قرار دولي بتشديد العقوبات على ايران.١٥

الصين تحتج بقوة على لقاء اوباما الداي الما وواشنطن تفسح المجال لطوحات الصين على .١٦

القمر

غضب صيني من لقاء اوباما الداالي الما.١٧

اسرائيل تحاول اقناع الصين بالتخلي عن ايران.١٨
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امن الطاقة عامل رئيسي في مواقف الصين تجاه ايران.١٩

الصين تتخطى الواليات المتحدة في واردات النفط السعودي.٢٠

دالالت تحول الصين الى اكبر قوة استهالكية في العالم.٢١

ار لتعديل تصنيفات قانون اسرار الدولة واشنطن تمهد لمزيد من التسليح لتايوان ومشروع قر.٢٢

الصيني

تراجع النفوذ االمريكي وتنامي نفوذ الصين.٢٣
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  :نالحظ أن شباطخالل تتبع عناوين التحدي الصيني لشهر  من

.ييرانالنووي االبالملفهناك عناوين مرتبطة .١

.ألخبار والتقارير تتعلق بالجانب اإلقتصادي للتحدياغالبية .٢

لصفقة ترتبط هناك أخبار ذات طبيعة عسكرية تتعلق بصفقة األسلحة لتايوان، ومعروف أن هذه ا.٣

.بالضغوط األمريكية على الصين لتليين مواقفها تجاه العقوبات على ايران

، ومعروف أن هذا اللقاء يأتي في اطار الضغوط الما الياعناوين ترتبط بلقاء اوباما بالدناك ه.٤

.وبات على ايرانقالع االمريكية على الصين لتليين مواقفها تجاه

:األهم في هذا الشهر  يه ةالتاليين وايمكن إعتبار العن.٥

٢٠١٠جولدمان ساكس يتوقع جتاوز اقتصاد الصني مثيله الياباين يف -

وضاع أاخلرباء يطالبون باعادة ترتيب _خوفا من سيطرة الصني-

االقتصاد االمريكي

زيادة براءات االختراع الصينية واخنفاض االمريكية-

دالالت حتول الصني اىل اكرب قوة استهالكية يف العامل-

تراجع النفوذ االمريكي وتنامي نفوذ الصني-
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األربعاء ١٠ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٧٧)

حذر احمللل الـسياسي آرثـر هيرمـان من مغبـة االستمرار
في وضع االقـتـصـاد األمـريـكي رهـيـنـة في يـد الـص بـسـبب
تزايد علـى االستثمارات الصينـية منوّها بخطورة االعتماد ا
ذلك عـلى األمن القـومي األمـريـكي. وذكر الـكـاتب في مـقال
نشرته صحيفة «نيويورك بوستنيويورك بوست» في عددها بتاريخ ٨ فبراير
أنه من حسن احلظ أن فـطن بعض مسـؤولي «البنـتاجون» إلى
خـطـورة هذا األمـر «حـتى ال تتـحـكم قوة عـظـمى منـافـسة في

تحدة من دون إطالق رصاصة واحدة».  مقدرات الواليات ا
ـيزانـيـة الفـيـدراليـة لـعام ٢٠١٠ وضـرب الـكاتب مـثالً بـا
حـيث يـتم اقـتـراض ٤٢ سـنتـاً مـن كل دوالر تـنـفـقه احلـكـومة
ـسـتثـمـرون األجانب ـاضي أصبح ا االحتاديـة. وخالل الـعقـد ا
. وموّلت الص يزانيـة االحتادية تقريـباً وّلون نـصف قروض ا
والـيابـان نـصف هـذه الديـون (٤٤%) من خالل شـراء سـندات
اخلـزانة األمريكـية. واليـوم أصبحت الـص واليـابان أكبر دول
ـعدل ٣٠ ملـيار دوالر سـنويـاً بإجـمالي قدره دائنـة ألمريـكا 
٧٨٩ مليار دوالر تليهما بريطانيا بنحو ٢٧٧ مليار دوالر.
لــيس هـذا فـقط. بل إن االقـتـصـاد الــصـيـني أصـبح أكـثـر
ــركـز األول كـصـاحــبـة أكـبـر ـيــةً بـفـضل احــتالل الـصـ ا عـا
احتياطي للنقد األجنبي الذي يشكّل الدوالر األمريكي أغلبه.
هـذا يعـني أن الـص أصـبـحت أكبـر دولـة حائـزة عـلى الدوالر
األمريكي في العالم ومن ثم قدرتها على التحكّم في سعره.

á«KQÉc äÉgƒjQÉæ«°S
وذكر الـكاتب أن خـطورة الـسيـطرة الـصيـنيـة ال تقف عـند
ــكـن أن يــحـــدث إذا واصــلت الـــعالقــات هــذا احلــدّ. مـــاذا 
األمريـكية-الـصينـية تدهـورها بـفعل قضـايا خالفيـة حول بيع
أسـلحة لـتايـوان أو الوقوف إلى جـانب «جوجل» في صـراعها
مـع السـلـطـات الـصـيـنـيـة أو الـتـجـسس الـصـنـاعي أو تـطـوير
ـكن أن تـسـتـغل ـعـنى آخـر هل  قـدرات اجلـيش الـصـيـني? 
الــصـ تــفــوقـهــا االقـتــصــادي في احلــصـول عــلى مــكـاسب

ســيـاســيــة? األمـر لــيس مـســتـبــعـداً. فــفي عـام ١٩٩٩ وضع
الـصـيـنيـون كـتـاباً بـعـنـوان «احلرب الـشـامـلة» يـتـنـاول كيـفـية
استخدام القدرات االقـتصادية كأداة مؤثـرة. وال يفرق الكتاب
ـا فيـها ب الـقوة الـعـسكـرية أو االقـتصـادية أو الـسـياسـية (
ـعادية موضحاً أن احلرب اإللكـترونية) كوسيـلة لدحر الدول ا
بــإمـكـان الـدولـة الـسـيـطـرة عـلـى أعـدائـهـا لـيس بـالـطـائـرات
والــســفن والــقــوات بل بــأدوات أخــرى مــثـل أســعــار صـرف
العمالت األجـنبيـة وفرض احلظـر التجـاري وتشكـيل فيالق من

علومات (الهاكرز). قراصنة ا
وتـساءل الكـاتب: لـنفـرض أن الص قـررت لسـبب أو آلخر
توجـيه ضربة انـتقـامية لـنا فـتوقفت عـن شراء سنـدات اخلزانة
األمر الذي يـعني رفع تكلفة ديـوننا? سيرد الـكوجنرس الضربة
بفرض عـقوبات جتـارية لترد الـص برفع سـعر الدوالر (األمر
الـذي سيصيب الـصادرات األمريكـية بالشـلل) أو خفض سعره
بإغراق األسـواق باحتيـاطيهـا من النقـد األجنبي فـيما يواصل
«الهـاكرز» محـاوالتهم لـشل حركة الـبنوك األمـريكـية ومنـعها

من التعامل مع األزمة.
á¡LGƒŸG á«Ø«c

بعض اخلبراء يراهنون على أن مصـلحة الص ستمنعها من
شن مــثل هـــذه احلــروب االقــتــصــاديـــة ألن شــلل االقــتــصــاد
األمـريكي سـيطول االقـتصـاد الصيـني أيضـاً. أما عن مشـكلة
مـثل تايـوان واليابـان فتعـود إلى أسباب غـير أمريـكية تـتعلق
بـالكـرامـة الـوطـنـيـة والرغـبـة في قـلب الـتـاريخ والـتخـلص من

اإلحساس بالذل.
لــكن خــبــراء آخــريـن يــرون ضــرورة وجــود قــدر أكــبــر من
الـتنسـيق ب اخلـزانة األمـريكـية و«الـبنـتاجـون» في ما يـتعلق
بـالسـيـاسـات النـقـديـة ومدى انـعـكـاسهـا عـلى األمن الـقومي.
ــراقــبـ اآلخــرين يــطــالـبــون بــسـرعــة إعــادة أوضـاع بــعض ا

االقتصاد األمريكي.

»µjôeC’G OÉ°üàb’G ´É°VhCG Ö«JôJ IOÉYEÉH ¿ƒÑdÉ£j AGôÑî`dG : :  من سيطرة الص خوفاخوفاً من سيطرة الص

اضي يعتمد على الص في تمويل اضي يعتمد على الص في تمويلحذر محللـون من خطورة وضع االقتصاد األمريكي الذي أصبح خالل العقد ا حذر محللـون من خطورة وضع االقتصاد األمريكي الذي أصبح خالل العقد ا
الدين الداخلي األمريكي عن طريق سندات اخلزانة حتى ال تستغل الص االقتصاد كأداة لتحقيق مكاسب سياسية.الدين الداخلي األمريكي عن طريق سندات اخلزانة حتى ال تستغل الص االقتصاد كأداة لتحقيق مكاسب سياسية.
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األربعاء ٣ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٧٢)

يــرى خـبـراء صـيــنـيـون أن صـفـقــة األسـلـحـة الــتي تـعـتـزم
تحدة بيعها لتايوان تمثل حتدياً لـ «اخلط األحمر» الواليات ا
الـصـيني مـا يـطـرح بـدوره تسـاؤالت عن مـغـزى إصرار إدارة
أوبـامـا عـلى تـنـفـيـذ الصـفـقـة? وجتـيب صـحـيـفة «الـتـحـرير»«الـتـحـرير»
اليـومـية الـصـادرة في شنـغـهاي في افـتـتاحـية لـهـا على ذلك
قائلة إن الـصفقة جتـسد حسابات مـصالح أمريكـية تتمثل في

ما يلي (كما ترصد الصحيفة):
أوالأوالً. تـقييـد العالقات اآلخـذة في التحـسن ب جانـبي مضيق
تايوان; فمنذ تـولي حزب «الكومينـتاجن» حكمه في تايوان
ـضيق من الـبرود مـرة أخرى حتـولت العالقـات ب جـانبي ا
ـتـبادل إلى الـدفء ودخـلت في مـدار التـحـرك اإليـجابي ا
بـالرغم مـن أن اجلانب األمـريـكي أبدى مـوقـفه مرات من أن
صـالح األمـريكـية ضـيق يـتفـق مع ا «السالم في جـانـبي ا
ضيق» إال ويرحب بالتطور السلـمي للعالقات ب جانبي ا
وضوع». تحدة ال تـرضى بإبعادهـا «خارج ا أن الواليـات ا
ضـيق وإشـرافـها ومشـاركـتـهـا في العالقـات بـ جـانـبي ا
علـيها يـظالن اهتمـاماً استـراتيجـياً شديـداً لها دائـماً أما
صفـقة األسـلحـة فيـمـكن أن تعـدّ قنـاة فعـالة لـتعـكيـر هذه

العالقات بحسب ما ترى صحيفة «شنغهاي».
ثـانياثـانياً. الـتخـطيط االسـتراتـيجي لـفكـرة «العـودة إلى آسيا».
تـحدة مـوقفـها بـعد تـولي أوبامـا الرئـاسة أبـدت الواليـات ا
بنـبرة عالـية حـول اعتزامـها الـعودة إلى آسيـا بقـوة. كما أن
مـرور عالقـات الــتـحـالف األمـريــكـيـة مع الــيـابـان وكـوريـا
ـكن أن تسـمى «تغـييـرات إجبـارية» ال يـترك ا  اجلنـوبيـة 
اجملال إلدارة أوبامـا للتـراجع عن صفقـة األسلحـة مع تايوان
في هذا الوقت بالتحـديد ألن ذلك من شأنه أن يخفض ثقة
ـنطقـة أيضاً. احللـفاء ويضـر بقـوة تأثيـر أمريكـا في تلك ا
وهـنـاك أيـضاً جـزئـيـة تـتعـلق بـتـايـوان باعـتـبـارهـا جزءاً من
تخطيط أمريكا االستراتيجي العسكري في آسيا; إذ ال بد
من أن تتـفق قدرة تايـوان العـسكـرية مع قـدرات نظام إدارة

عركة واألسلحة األمريكية في غرب احمليط الهاد وبهذا ا
كن التوصل إلى خوض أي معارك محتملة بصورة منسقة
ـيـة حـسـبـمــا يـرى هـواجن رن وي احملـلل األمـني في «أكـاد

الدفاع الوطني» الصينية.
. حـسـابـات الـسـيـاسـة األمـريـكـيـة. تـواجه إدارة أوبـامـا ثـالـثاثـالـثاً
ا يرغب انتقادات من معارضيها; ولذا فإن البيت األبيض ر
في مبادلة تأييد احملافظ اجلدد لسياسته حول إصالح نظام
كن تـأم الـرعـاية الـصحـيـة ببـيع األسـلحـة لتـايـوان كمـا 
اعـتــبـار صـفــقـة األسـلــحـة مع تـايــوان إنـعـاشـاً حتــتـاج إلـيه
الصـنـاعـات الـعـسكـريـة األمـريـكـية الـتي تـعـاني تـداعـيات
اليـة». إضافـة إلى ذلك فـإن «صفـقة األسـلحة» «األزمـة ا
هـذه تـعـدّ أيــضـاً مـنـاسـبـة مـهـمـة تــعـبـر فـيـهـا واشـنـطن عن
; إذ يرى جـ تسان روجن نائب رئيس استيائهـا إزاء الص
«مـعــهـد الـعالقــات الـدولـيــة» الـتـابـع لـ «جـامـعــة الـشـعب
الـصيـنـية» أنه بـرغم توافـق اجلانـب حـول قـضايـا شتى في
الفـترة األخيـرة فإن هناك قـضايا مهـمة بالنـسبة إلى اجلانب
سألتـ النوويتـ اإليرانية األمريكي تـعاني اجلمود مـثل ا
والكـورية الشمـالية وسعـر صرف العملـة الصينـية وانفتاح
الـسـوق وحقـوق اإلنـسان وتـخـفـيض االنبـعـاثات ... إلخ

لفات يبدو بالغ األهمية. وتعاون الص في هذه ا
á«µjôeC’G-á«æ«°üdG äÉbÓ©dG »a áeRC’G QÉKBG

سـألة تـايوان وسـيادة يـرى خبـراء صيـنيـون أن أيّ مسـاس 
الـدولة الـصيـنيـة وسالمة أراضـيهـا سيـلحق أضـراراً جسـيمة
بالـعالقات الصـينـية-األمـريكـية. وباعـتبـار الصـ والواليات
ـتـحدة مـن الدول الـكـبـرى في الـعـالم فـإن لـديـهـمـا مـصالح ا
مشـتـركة وحتـمالن عـلى عـاتقـيـهمـا مـسـؤوليـات حـيال األمن
ي وقـد ال يكون هناك غنى عن التعاون ب واالستقرار العا
ـتـحـدة في قــضـايـا عـدة لــكن «صـفـقـة الـصـ والـواليــات ا
ا جتعل مـستوى تنسيق االستـراتيجية العامة األسلحة» هذه ر

. تحدة ينخفض إلى حدٍّ مع ب الص والواليات ا

á«æ«°U ô¶f á¡Lh .. ?¿GƒjÉàd ìÓ°ùdG ™«H ≈∏Y ø£æ°TGh qô°üJ GPÉŸ

رحلـة توتر ملـحوظة جـراء إعالن واشنطن مـؤخراً بيع صفـقة أسلـحة تقدر بيع صفـقة أسلـحة تقدر رحلـة توتر ملـحوظة جـراء إعالن واشنطن مـؤخراتمر الـعالقات الصـينيـة-األمريكيـة  تمر الـعالقات الصـينيـة-األمريكيـة 
طـروح اآلن على هذه اخللفية هو: ما احلسابات طـروح اآلن على هذه اخللفية هو: ما احلساباتبنحو ٦ مليارات وأربعمئة مـليون دوالر أمريكي لتايوان. والسؤال ا بنحو ٦ مليارات وأربعمئة مـليون دوالر أمريكي لتايوان. والسؤال ا

االستراتيجية األمريكية في إتمام هذه الصفقة? وأياالستراتيجية األمريكية في إتمام هذه الصفقة? وأيّ أثر يتوقع لها أن حتدثه في العالقات ب بك وواشنطن? أثر يتوقع لها أن حتدثه في العالقات ب بك وواشنطن?
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األربعاء ٣ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٧٢)

بعد عام من محاولة استـخدام لغة احلوار الناعمة مع إيران
والص قـرر الرئيس األمريكي تغيير سياسته وحمل العصا
الغـليظـة. في إطار هذا الـتحول قرر بـاراك أوباما بـيع أسلحة
بـقيمة ٦٫٤ مـليار دوالر لتـايوان وفرض مزيـد من العقوبات
ضـد إيـران ودعــوة الـداالي المـا إلى زيـارة الــبـيت األبـيض
وتعـزيز التـحصينـات الدفاعـية لدى الـدول احلليـفة في مـنطقة
اخلـلـيج حتـسـبـاً ألي هجـوم إيـراني. وزيـرة اخلـارجـيـة هيالري
كـلينتـون عمدت أيضاً إلى تـصعيد حـدّة اخلط السياسي جتاه
بـك واالنـحياز إلـى جانب «جوجـل» في خالفهـا مع الص
بسبب الـرقابة على «اإلنترنت» والتعرض لهجمات القراصنة

. (الهاكرز) الصيني
ولكن صحـيفة «ذا كـريستـيان سـاينس مونـيتور»«ذا كـريستـيان سـاينس مونـيتور» ترى أن
ـا انــطـوت عــلى مــخـاطــر مـثل ــتـشــددة ر هـذه اإلجــراءات ا
ـوقف إلى حـدّ الـدخول في إمـكـانـيـة أن تؤدي إلـى تصـعـيـد ا
مواجهـات غير مقصـودة عالوة على أن تلك اإلجراءات تعني
ا اعتمدها أوباما مـدودة التي طا عمليـاً انتهاء سياسة اليد ا

عادية. في التقارب مع الدول واألنظمة ا
ـنـشـور بـتاريخ األول من وذكرت الـصـحـيـفة في مـقـالـها ا
فبراير أن أوباما وجد نفـسه في الشهور األخيرة هدفاً لتجاهل
سـؤولـ في بكـ وطـهران عـلى الـرغم من عدم عـلـني من ا
تـخـلـيه عن سـيـاسـة الـتـقـارب مع األعـداء. أبـرز مـظـاهـر هذا
التـجاهل كـان في االستـقبـال الفـاتر الـذي قوبل به أوبـاما من
ؤتمر جانب رئيس الوزراء الصـيني ون جياباو في أثـناء «ا
ــنــاخ» مـؤخــراً. وأضــافت أنه إذا كـان الــدولي حــول تـغــيّـر ا
الرئيس أوباما أخطأ بتعويله على إمكانية التوصل إلى حلول
ـا كـان وسط عن طــريق تـقــد تـنــازالت فـإن هــذا اخلـطــأ ر
بسـبب حسابـاته اخلطأ في ما يـتعلق بـحجم اخلطر الـذي يشعر
به قـادة إيران والـص نتـيجة االضـطرابات الـشعبـية الداخـلية
ــزيـد من ومـصــادر الــتـهــديــد األخــرى الـتي تــدفــعــهم إلى ا
استعـراض القوة داخل منـاطقهم اإلقـليميـة. وترى واشنطن أن

مـا يـجــمع الـدولـتـ هـو رفض الــصـ الـسـمـاح جملـلس األمن
وافقة على تشديد العقوبات االقتصادية ضد إيران. الدولي با
وذكرت الـصحيـفة أن من أهم األهـداف التي حددهـا أوباما
في سـيـاستـه اخلارجـيـة مـنع انـطالق سـباق جـديـد لـلـتـسلح في
الـشــرق األوسط وتــعـرض إســرائـيل لــهــجـوم إيــراني ولـكن
ــشـكـلـة تـكـمـن لـيس في عـدم اسـتـعــداد الـصـ لـلـتـعـاون ا
ـا في اســتـمـرارهـا في اسـتــيـراد الـنـفط اإليـراني فـحـسب وإ
. أضف إلى هـذا الـضـغوط الـشـديـدة الـتي يتـعـرض لـها أيضـاً
أوبـامــا داخل الـكــوجنــرس بـضــرورة الـتــحـرك بــسـرعــة تـلك
وافقة على ـتمثلة في توجه «كابيـتول هيل» نحو ا الضغوط ا
مشروعات قوان لتشـديد النكير على طهران عن طريق فرض
قـيود عـلى أي دول تقـوم بتـصديـر مواد الـوقود (نـقطـة ضعف

االقتصاد اإليراني) إلى إيران.
وتـرى الصـحيـفة أن أبـرز دليل عـلى تـغيـير أوبـاما أسـلوبه
ـاضي موافقـته على بيع الـدبلومـاسي كان إعالنه يوم اجلـمعة ا
ـروحــيــات «بالك هــوك» والــسـفن أســلـحــة لــتــايــوان مـثـل ا
ـضـادة ــضـادة لأللـغـام وأنــظـمـة «بـاتــريـوت» ا «أوزبـري» ا
لـلــصـواريخ وهي أســلـحــة ذات طـابع دفــاعي تـعــدّ ضـروريـة

تزايدة لتايوان. واجهة التهديدات العسكرية الصينية ا
ولـكن الصـحيـفة تـرى أن أوبامـا ال يزال بـحاجـة إلى تعاون
لفات اخملتلـفة األخرى (غير إيران) مثل الص في عـدد من ا
كـوريــا الـشـمـالـيـة والـسـودان. ويــبـقى عـلى الـصـ أن تـبـدي
اسـتــعـداداً لـلـتـعــاطي مع مـبـادرات أوبـامــا بـدالً من مـحـاولـة

استغاللها.

¿GôjEGh Ú°üdG ™e á¶«∏¨dG É°ü©dG á°SÉ«°S Üqôéj ÉeÉHhCG :«مونيتور»:«مونيتور»

يعتـقد محـللـون أن الرئيس أوبـاما بدأ يـعتمـد أسلوبـايعتـقد محـللـون أن الرئيس أوبـاما بدأ يـعتمـد أسلوبـاً أكثـر تشددا أكثـر تشدداً في الـتعامل مع الـص وإيران وهـو أسلوب في الـتعامل مع الـص وإيران وهـو أسلوب
فـضلـة. هذا الـتحـول يـعود إلى رفض طـهران وبـك تـغيـيـر سيـاستـيهـما: األولى فـضلـة. هذا الـتحـول يـعود إلى رفض طـهران وبـك تـغيـيـر سيـاستـيهـما: األولىمـغايـر لـسيـاسته الـدبلـوماسـيـة ا مـغايـر لـسيـاسته الـدبلـوماسـيـة ا

باالستمرار في تنفيذ برنامجها النووي والثانية بإصرارها على رفض تشديد العقوبات ضد طهران.باالستمرار في تنفيذ برنامجها النووي والثانية بإصرارها على رفض تشديد العقوبات ضد طهران.

»``°ù«FôdG ∂jô`°ûdG
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اإلثن ١ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٧٠)

?»fGôjE’G …hƒædG èeÉfôÑdG áeRCG »a ô«KCÉJ …CG :اخلالف ب الص وأمريكا:اخلالف ب الص وأمريكا

اضي شهدت العالقـات الصينيـة-األمريكية تـطوراًَ فارقاً خالل اليـوم ا
وذلك على خـلفيـة مبـيعات األسـلحة األمـريكـية إلى تايـوان حيث هـدّدت بك
بفرض عقـوبات على شركات األسـلحة األمريكـية وخفض التعـاون العسكري مع
واشنـطن ما لم تلغ صفـقة أسلحـة لتايوان تـصل قيمتـها إلى ٦٫٤ مليار دوالر

لكن واشنطن قالت إن هذه األسلحة ستسهم في تعزيز األمن اإلقليمي.
ـتنـامـية في وفي ردّ فـعل وحترك غـيـر مـسبـوقـ يشـيـران إلى قـوة الصـ ا
راقبون قال نائب وزير اخلـارجية الصيني هي يافي للسفير الـعالم كما يرى ا
األمريكي لـدى الص جون هانـتسمان في تصريـحات نشرت على موقع وزارة
ضاعفات اخلطرة إذا تحدة مسؤولية ا اخلـارجية الصينية: «ستتحمّل الواليـات ا

لم تتراجع على الفور عن القرار اخلطأ ببيع أسلحة لتايوان».
ويـرجّح مـراقبـون أن الـتوتـر الـذي يخـيّم عـلى العالقـات بـ بكـ وواشـنطن
ـنظـور على خـلفـية اجـتمـاع مرتقـب خالل األشهر دى ا مرشّـح لالستمـرار خالل ا
نفى الداالي الما الذي قبلة ب الـرئيس أوباما والزعيم الروحي لـلتبت في ا ا
ثل هذا االجتماع شيء مؤكّد. تصفه الص بأنه انفصالي خطر وتنديد الص 
وإذا أضــفـنــا إلى ذلك أجــواء اخلالفـات الــتــجـاريــة عـلى صــعـيــد سـيــاسـة
«اإلنترنت» حتـديداً بـعد أن هدّدت شـركة «جوجل» الـعمالقـة محركـات البحث
عـلى «اإلنتـرنت» هـذا الشـهر بـاالنـسحـاب من الصـ بسـبب الـرقابـة وهجـمات
القرصـنة فـإن من الصعـب توقّع حدوث تـعاون إيرانـي مع اإلجراءات األمريـكية
وقف الـرامـية إلـى فرض عـقـوبات دولـيـة جـديدة ضـد إيـران حـيث بات تـغـيـر ا
عارض الـعقوبـات مسألة مـشكوكـاً فيها مـا لم يحدث تـغيّر موازٍ في الصـيني ا
; وال سيّما أن العالقات وقف األمريكي بشأن الـقضايا التي تثير غـضب بك ا
الـتي تربط الـص مع إيران ذات سـمة اسـتراتيـجية وتـتصل بـرؤية بكـ لدورها

قبلة. سرح الدولي خالل السنوات والعقود ا على ا
وإذا كانت الـصـ تـرى في صـفـقـة األسـلـحة األمـريـكـيـة لـتـايـوان نـوعاً من
ـصالح الـوطـنيـة الـصـينـيـة خاصـة عـلى صـعيـد إعـادة التـوحـيد مع اإلضرار بـا
تـايوان فـإن ردودهـا على اخلـطـوة األمريـكـية قـد تـكون لـهـا «تأثـيـرات سلـبـية
خطرة» في الـتعـاون في مجاالت مـهمّة كـما قالـت وكالة «شـينخـوا» الصيـنية
رشحة كي تكـون مجاالً للـتأثر وبنـسب متفاوتة لفـات ا في تـعليق لهـا وأبرز ا
ناخ وحسب تقديـر بك مصاحلها هي إيـران وكوريا الشمالية ومـكافحة تغيّر ا
قبل ولكن في زمع عـقدها بشأن األسـلحة النوويـة في إبريل ا ية ا والقمة الـعا
تحدة ستـبعد تـأثر العالقـات االقتصـادية ب الـص والواليـات ا قـابل من ا ا
ا حتـاول استـخدام مخـزونهـا الكـبير من حيث ال تـوجد مؤشـرات إلى أن بكـ ر
الدوالرات األمـريكـية لـلضـغط عـلى واشنـطن أو فرض عـقوبـات جتاريـة موسّـعة

باعتبار أن هات خطوتان قد تؤثران سلباً في قوة الص االقتصادية.
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الثالثاء ٢ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٧١)

…hƒædG ¿GôjEG ∞∏e óq≤©j »µjôeC’G-»æ«°üdG ´GõædG :فرنسا:فرنسا

قـال وزير اخلـارجيـة الفـرنسي بـرنـار كوشـنيـر أول من أمس إن النـزاع ب
تـحدة الـذي اندلع إثر بـيع أسلحـة أمريـكية لـتايوان يـعقّد الص والـواليات ا
بعض الـشيء عملـية الـسعي إلى انضـمام بكـ إلى فكرة فـرض عقوبـات دوليّة

على إيران على خلفية برنامجها النووي.
; فهو قد يعقّد وقال الوزير الفرنسي «هناك هذا التوتر آمل أال يدوم طويالً
بعض الشيء وليس نهـائياً السعي وراء تفـاهم في مجلس األمن الدولي بشأن
إجراءات لـفرض عقـوبات عـلى البـرنامج الـنووي اإليـراني. وللـحصـول على قرار
جـديد من مـجلس األمن الـدوليّ خالل فتـرة الرئـاسة الـفرنـسيّـة الدوريّـة للـمجلس
طوال شهـر فبراير اجلاري يـنبغي أن يكون الـصينيون مـعنا» كما أعـلن كوشنير
. وتـساءل «هـل سيـحـدث ذلك? آمل أن يـحـدث لـست مـتـأكّداً» للـصـحـفـيـ
مـوضحاً أن أحـد أسبـاب تشكـيكه ينـجم عن التـوتر النـاشئ ب واشنـطن وبك

بشأن تايوان. إال أنه أوضح «ال أستبق رفضاً من بك لقرار جديد ضد إيران».
وعـلّق الـوزيـر الـفــرنـسي عـلى رد فـعل الـصـ بـالـقـول إن «وقف الـعالقـات
الـعـسـكـرية بـ الـدولـت لـيس بـاألمـر الكـبـيـر إنهـا مـسـألة زيـارات لـضـباط

وأحياناً جلنرال هذا كل شيء».
وبـرغم محـاولة تـخـفيف كـوشنـيـر من تأثـير اخلالف الـصـيني-األمـريكي في
جهود اجملموعة الدولية بشأن البرنامج النووي اإليراني فإن متابعة ردود الفعل
ّا يـتصور الكثيرون حيث الصيـنية تشير إلى أن الغضب الـصيني يبدو أضخم 
ذكرت صحيفـة «تشاينا ديـلي» الرسمية أن مبـيعات السالح األمريـكية لتايوان
«تلقي بشكل حتـمي ظالً طويالً على العالقات الصينية-األمريكية». وأضافت
في مقـال افتـتاحي أن «ردّ الـص مهـما كـان عنـيفاً فـله ما يـبرره. لـيس هناك
دولة تستـحق االحترام تقف مكـتوفة اليـدين في الوقت الذي يتعـرّض فيه أمنها

الوطني خلطر وتضار مصاحلها األساسية».
وبرغم أن الـص تعارض مـنذ سنوات مبـيعات األسلـحة األمريكـيّة لتايوان
ـتحـدة من خالل فإن بـكـ تـسـعى لـلـمـرة األولى إلى الـضـغط عـلى الـواليـات ا
فـرض عـقـوبـات عـلى الـشـركـات اخلـاصّـة الـتي تـشـارك في مـبـيـعـات األسـلـحـة
لتايـوان وبالتـالي يتوقّع بـعض احملللـ أن تستـخدم بكـ أيضاً مـوقفهـا حيال

وقف األمريكي حيال تايوان. عقوبات إيران ورقة ضغط قويّة للتأثير في ا
صـاحلها وقد بدأت الـص بالـفعل في الـردّ عملـياً على مـا تعتـبره مسـاساً 
الـوطنية العليا حيث أعلنت عزمها تـأجيل بعض التعاون العسكري أو تعليقه
ـا في ذلك سلـسـلة من الـزيـارات هذا الـعام مـنـها زيـارة مـزمعـة لـوزير الـدفاع

. األمريكي روبرت جيتس للصّ واجتماعات ب كبار القادة العسكري
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الثالثاء ٢ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٧١)

¿hÉ©àdG Oqó¡J ¿GƒjÉàd á«µjôeC’G áë∏°SC’G äÉ©«Ñe
»µjôeC’G-»æ«°üdG …ôµ°ù©dG

ـتـحـدة تـتـعــرض الـعالقـات الـدافــئـة بـ الـصـ والــواليـات ا
األمريكية والـتعاون العسكري ب اجلانب ألزمة شديدة بسبب
مبـيعات األسـلحة األمريـكية لـتايوان. وكانـت احلكومة األمـريكية
قـد أعـلنت بـيع مـجـموعـة من األسـلـحة لـتـايـوان ومنـهـا صواريخ
«بـاتريـوت» وطائرات عـموديـة من طراز «بالك هوك» وكـاسحات
ألـغـام وعـلى الفـور أعـربت الـصـ عن غضـبـهـا الشـديـد بـعد أن
أعـلـمت احلـكـومـة األمـريـكيـة أعـضـاء الـكـوجنـرس بـتلـك اخلطط.
تحدة قد ودانت الص التـحرك األمريكي موضحة أن الواليات ا
باد انتهكت ثـالثة بيانـات صينـية-أمريـكية مشـتركة خـاصة ا
ـشتـرك بـتـاريخ ١٧ أغـسـطس ١٩٨٢ التي احملـتواة في الـبـيـان ا
تحـدة لن تنفـذ أي سياسـة طويلة األجل نـصت على أن الواليـات ا
بيعات أسلحة لتايوان وأنها ستخفّض تدريجياً مبيعات تختصّ 
. وبحسب ما ذكـره بيان صحفي من وزارة األسلحة إلـيها تدريجـياً
اخلـارجـيـة الـصـيـنـيـة فـقـد قـررت الصـ أن تـوقـف جزئـيـاً بـرامج
ـشـاورات عـلى مـسـتـوى نـواب الـتـعــاون بـ جـيـشي الـبـلـديـن وا
الـرؤسـاء في مجـاالت األمن االسـتـراتـيـجي واحلـدّ من األسـلـحة

قـرّر عقـدهـا قريـباً. ومكـافحـة االنـتشـار الـنووي الـتي كان مـن ا
ـؤسـسـتـان الـعـسـكـريـتـان في الـص ـتـوقع أن تـبـدأ ا وكـان من ا
زيـد من تبـادل الـزيارات ومـنـها زيـارة وزير تـحـدة ا والـواليـات ا
الدفاع األمريكي روبرت جيتس للص إلى جانب زيارات أخرى
للسفن احلـربية. ومن جانبه اسـتدعى تشيان لي هـوا مدير مكتب
لحق العسكري الشـؤون اخلارجية التابع لـوزارة الدفاع الصينيـة ا
في السـفـارة األمـريـكـية في بـكـ لإلعـراب عن احـتـجـاج البالد.
وقال تـشـيـان «نـحـتـفظ بـحق اتـخـاذ مـزيد مـن اإلجراءات». ومن
شـأن الـتـحـرك األمـريـكـي األخـيـر أن يـلـقي بـظالله عـلى الـتـعـاون
الـعسكري الـصينـي-األمريكي الـذي شهد دفئـاً منذ تـولي الرئيس
اضي. وعـقد اجلانبـان آخر جولة أوبـاما السـلطة في بدايـة العام ا

اضي. شاورات الدفاعية بينهما في شهر يونيو ا من ا

ƒªædG π°UGƒj »æ«°üdG OÉ°üàb’G :إحصاءات رسميةإحصاءات رسمية

أوضـحت اإلحـصـاءات الــصـادرة من «هـيـئـة الــدولـة الـصـيـنـيـة
لإلحـصـاءات» مؤخـراً أن إجـمـالي الـنـاجت احملـلي الـصـيـني خالل
ـالـيـة ـواً بـنـسـبـة ٨٫٧% في ظل «األزمـة ا ـاضي حـقـق  الـعـام ا
ية». وتوقع بـعض اخلبراء االقتـصادي أن االقتـصاد الصيني العـا
سيواصل زخم االسـتقرار والتحرك نـحو الصعود خالل عام ٢٠١٠
شكالت في مجاالت إال أنه ما زال يواجه كثيراً من الصـعوبات وا
ـاط ـالي وتـغـيـر األ االسـتـهـالك والـوقـايـة من وقـوع الـتـضـخم ا
التـنمـوية االقـتـصاديـة وغيـرها. وبـصـفة عـامة يـرى اخلبـراء وجود
ثالث قوى دافعة وراء الـنمو االقتصادي الصـيني تشمل االستثمار
واالستهالك والتجـارة اخلارجية حيث أسـهم االستثمار بـنسبة أكبر
ا أوضـحته «هيئة ـاضي. ووفقاً  في دفع النمو االقـتصادي العام ا
الـدولة الـصـيـنيـة لإلحـصـاءات» فإن االسـتـثمـارات في الـعـقارات
ـعـدل ـواً  ـاضي قـد حـقـقت  واألصــول الـثـابـتـة في الـبالد لـلـعـام ا
٣٠٫١% مـقــارنـة مع عـام ٢٠٠٨. وفي هـذا الـصـدد ذكـر رئـيس
«معـهـد االقـتـصاد» الـتـابع لـ «جـامـعـة االقتـصـاد والـتـجارة» في
بك تـشاجن ليـان تشـنج أنه بالرغم من حتـقيق انـتعاش مـلحوظ
ـو مسـتقر ومـستـمر في االسـتهالك احمللي في التـجارة اخلـارجية و
ركـزيـة فإن بـفـضل اخلـطط التـحـفيـزيـة الـتي اتخـذتـهـا احلكـومـة ا
االستثـمار ما زال أكـثر قوة لدفـع النمو االقـتصادي هـذا العام حيث
قــال «فـعًال يـلـعب االسـتـهالك دورًا أكـثـر فــاعـلـيـة لـتـحـفـيـز الـنـمـو
االقتـصـادي الـصيـني غـيـر أنه مـقيـد بـانـخفـاض مـسـتوى الـضـمان
واطـن وعـدم توازن الـتوزيع في االجتـماعي وارتـفاع نـسبـة ودائع ا
البالد; لذلك فمـن الصعب أن يظـهر ازدياد مساهـمة االستهالك في
دفع الـنمـو االقـتصـادي هذا الـعـام». وفي الوقت نـفـسه أكد تـشاجن

الي. ليان تشنج أهمية تمسك الص باليقظة خشية التضخم ا

»````Ñ`gòdG »`YGôdG

ÚµH
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الثالثاء ٢٦ ينايـــر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٦٦)

øe êhôî`dG kGOqóée ó©Ñà°ùJ ¿Éfƒ«dG
zhQƒ«dG á≤£æe{

ـال الـيـونـاني جـورج اسـتـبـعــد وزيـر ا
بـاباكـونسـتانـتـينـو بشـكل حاسم أن تـخرج
بالده من «منطقة اليورو» فـيما تتصاعد
اخملـاوف األوروبـيـة حـيــال الـيـونـان بـرغم
ـالي. وقال إعالن خطـة إلنـعاش وضـعـها ا
الـوزيـر الـيـونـانـي لـصـحـيـفـة «داي فـلت»
ـانية في عددهـا أمس (أستبـعد بشكل األ
حـاسـم أن تـخــرج الــيــونـان من «مــنــطــقـة
قـدرة اليونان اليورو»). وإذ أبـدى تفاؤالً 
على إنعاش ماليتهـا العامة كرّر أن أثينا
فـردهـا. وأضاف تـنـوي جتاوز هـذه األزمـة 
ـفـردنـا. لم ـوازنـة  «سـنـعـالج مـشـكالت ا
نطـلب مسـاعدة مالـية من أحـد وال نتوقع
أي مــســـاعــدة خــارجــيـــة». وكــان رئــيس
الـوزراء الـيـونـاني جـورج بـابـانـدريـو قـد
ـاثـلــة في ١٣ يـنـايـر أدلـى بـتـصـريــحـات 
اجلـاري. ومـنذ ذلك الـوقت قـدمت الـيـونان
فوضية األوروبية» برنامجاً إلرساء إلى «ا
االسـتـقـرار والنـمـو يـلـحظ خـاصـة تـقـليص
الــعــجـز الــعــام من ١٢٫٧% من إجــمـالي
الـنـاجت الـداخـلي لـعام ٢٠٠٩ إلى ٢٫٨%
ـسـتـثـمـرين ال يـزالون عـام ٢٠١٢ لـكن ا
ـــال الــيــونــاني أن حــذرين. وأكــد وزيــر ا
الـعجز الـعام فـي عام ٢٠٠٩ «لن يـتجاوز
١٢٫٧% من إجمالي الناجت الداخلي وأن
١٢٫٧% هو رقم مالئم». وأبدى ثقته بأن
توخاة تؤدي اخلطة الـيونانية إلى الـنتائج ا
«من دون أن تـؤثّـر في الـنـمـو». وقـال «ال
أتـوقع أن تـؤدي خطـة احلـكـومـة اليـونـانـية

إلى انكماش أو مشكالت اجتماعية».

2010 ΩÉY »a »fÉHÉ«dG ¬∏«ãe Ú°üdG OÉ°üàbG RhÉŒ ™qbƒàj z¢ùcÉ°S ¿ÉeódƒL{
تـشير التـوقعات إلى تفـوق الص على الـيابان ليـصبح اقتصـادها ثاني أكـبر اقتصاد
وعـد السابق الذي توقـعه جيم أونيل كبير في العـالم في عام ٢٠١٠ أي قبل عام من ا
االقتـصادي لدى «بنك االستثـمار» (جولدمان ساكس). وأبلغ أونـيل صحيفة «فيلت أم
ا في مـنـتصف الـعام ـانيـة «أعتـقـد أن هذا قـد يـحدث قـبل عـام ٢٠١١ ر زونتـاج» األ
اجلـاري». وتـوقعت الـصـحـيـفـة أمس أن يـزيـد حجم اقـتـصـاد الـصـ إلى ثالثـة أمـثاله
و سـنـوي قدره ٨٫٣%. وقـال أونيل «أهم قـصص االقتـصاد بحـلول عـام ٢٠٢٠ بفـضل 
ي بعد األزمـة هي الواردات الصيـنية» لكنـه حذّر من أن هذا يعنـي تفاقم مشكالت الـعا
انيا تصـدير الكثير واستـهالك أقل القليل وستحرج أوروبا. وأوضح قـائالً (ستواصل أ
بقدرتها التنافسية دول «منطقة اليورو» الضعيفة). ويتوقع أونيل استمرار ضعف اليورو
ليـصل إلى ١٫٣٥  دوالر بنهاية عـام ٢٠١٠ برغم توقعاته أال يـرفع «مجلس االحتياطي
. لكنه رفض اخملاوف ركزي األمريكي) أسعـار الفائدة لعام مـقبل االحتادي» (الـبنك ا
ـانيا سيـلحق مزيداً من الـضرر بالثـقة بـ «منطـقة اليورو» وهي الـقائلة إن ارتـفاع ديون أ

الية الضخمة في اليونان.  شكالت ا تأثرة سلباً بالفعل من جراء ا ا

¥ÉØfE’G ∞bƒJ ádÉM »a »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ¢TÉªµfG øe Qqò– ájOƒ©°ùdG
ـاليـة السـعودي إبـراهيم الـعسـاف أمس دول العـالم أجمع إلى مـواصلة دعا وزير ا
اإلنـفـاق في عـام ٢٠١٠ لـدعم االقـتـصـاد وتـفـادي انـكـمـاش جـديـد. وقـال الـعـسـاف في
«مـؤتمـر التـنافـسيـة الدولي الـرابع» أمس في الريـاض «إن الوقت لم يـحن بعـد للـحدّ من
ي». وأعلن أن ٢٠١٠ هي اإلنـفاق; ألن ذلـك قد يـؤدي إلى تراجع جـديد لالقـتصـاد العـا
السنة التي ينبغي أن نحافظ خاللها على النفقات موضحاً أن «مجموعة العشرين للدول
الـغــنـيـة» يـجب أال تــتـسـرع بـسـحب حــزم الـتـحـفـيــز االقـتـصـادي اآلن. وأضـاف أن دول
«مجموعـة العشرين» تـراقب الوضع وتدرس عدم سـحب حزم التحفـيز أو تمديـدها لفترة
ـؤشرات االقـتـصاديـة السـعوديـة تدعـو إلى التـفاؤل ـطلـوب. وأشار إلى أن ا أطول من ا
مـتوقـعاً أن يـسجل الـنمـو السـعودي أكـثر من ٤% في عـام ٢٠١٠. وبشـأن قانـون الرهن
شروع إلى العقاري قال العساف إنه كانت هناك بعض اإلشكاليات و حلها و رفع ا

نتظر أن يتم إقراره خالل الربع األول من العام اجلاري.  مجلس الوزراء ومن ا

Q’hO äGQÉ«∏e áà°S ∞∏µàJ áq£N »a á«FÉHô¡µdG É¡àbÉW õjõ©J Ωõà©J ¿ÉªoY
أعـلنت عُـمان خـطـطهـا إلنفـاق ما يـزيد عـلى ستـة ملـيارات دوالر بـحلـول عام ٢٠١٦
لـتـعزيـز قدرتـهـا على تـولـيد الـكهـربـاء تتـضمن بـنـاء محـطـة جديـدة وتوسـيع مـحطـت
ياه» أول . وقال محمد بن عبدالله احملروقي رئـيس «الهيئة العامة للكهرباء وا قائمت
من أمس إن تزايد النـشاط االقتـصادي والصناعـي في السلطنـة الغنيـة بالنفط ضاعف

اضي إلى ٣٨٠٨ ميجاوات. تقريباً من الطلب على الكهرباء خالل العقد ا

W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

IÉ``````Yô`dG
¿ƒ``jõfhô`ÑdG
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اإلثن ١ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٧٠)

¢ùjQÉH ÚµH
ô°üe »a á«æ«°üdG äGQÉªãà°S’G »a á«Yƒf IõØb

صري محمود محيي الدين الذي يزور قال وزير االستـثمار ا
الـصـ حــالـيــاً في مـقــابـلــة مع صـحـفــيـ صــيـنــيـ إن حـجم
االسـتثمار الصـيني في بالده شهد زيادة كـبيرة في غضون األعوام
ـاضـيــة. وأضـاف أن الـصـ األخـيـرة خــاصـة األعـوام اخلـمــسـة ا
ـاضـيـة مـا يـزيد عـلى ٨٦% من أكـمـلت خالل الـسـنـوات اخلمس ا
اضي. مـجـمل استـثـمـاراتهـا جتـاه مصـر مـنذ سـبـعيـنـيات الـقـرن ا
صري-الصيـني الثنائي على ولفت الوزير الـنظر إلى أن التعـاون ا
الصـعيدين االقتصادي والتـجاري حقّق تنمية شـاملة متسارعة في
وه شـتى اجلوانب خالل الـسـنوات اخلـمس األخيـرة إذ فـاق معـدل 
. وفي هذا الـسيـاق قفـز حجم الـتجـارة الثـنائـية من ٣٠% سـنويـاً
٦١٠ ماليـ دوالر أمريـكي قبل عـشر سـنوات إلى مـا يزيـد على
٦٫٢٤ مـليـار دوالر أمريكي حـاليـاً. وفي تطـور آخر قـال الوزير
ا بـصورة كـبيـرة إذ بلغ صـريـة إلى الصـ  إن حـجم الصـادرات ا
٤٣٠ مـليـون دوالر أمريـكي في الـوقت الراهن مـقـابل ٣٠ ملـيون
دوالر أمـريكي فـقط قبـل عشـرة أعوام. وأشـار إلى تـزايد رغـبات
ؤسـسات والقـطاعـات الصـينيـة في االستـثمـار في مصـر رجوعاً ا
إلى حتـسّن ظروف االسـتثمـار في بالده. وأفادت إحصـائية رسـمية
مصـرية بأن الـدولة حتـتضن ١٠٢٢ شركـة صيـنيـة مسجـلة حـالياً
قـارب إجــمـالي اســتـثــمـاراتـهــا ٣٠٧ ماليـ دوالر أمــريـكي في
مـجاالت البـناء واخلـدمات والتـصنيـع واالتصاالت وتـداول السلع.
ويـتــوقع أن يـبـلـغ هـذا الـعــدد ١٥٠٠ شـركـة بــحـلـول نــهـايـة عـام
رافق ٢٠١٢ فـيما سـيصبّ مزيـد من استثـماراتهـا في مجاالت ا
ـالية والطاقة النظـيفة. وأردف الوزير أن الص حتتل األساسية وا
ركز ٢٢ ضـمن قائـمة الـدول التي تـستـثمر فـي بالده وقد حتتل ا
قـبلة تـماشيـاً مع تعزز ركز الـعاشر في غـضون األعوام الـثالثة ا ا
. وأكد أن وتـيـرة الـتـعـاونـ االقـتصـادي والـتـجـاري بـ اجلـانـبـ
التجارة الثنائية بشّرت بتنمية مستقرة في عام ٢٠٠٩ على الرغم
الية» مشيراً إلى أن الص احتلّت من تفاقم تداعـيات «األزمة ا
ـالـيـة صــدارة االسـتـثــمـارات األجـنـبــيـة في مـصــر خالل الـسـنــة ا
. ٢٠٠٨-٢٠٠٩ ما أسهم في دفع التوازن التجاري ب اجلانب

á∏Ñ≤e äGôgÉ¶J …C’ ôjò– ádÉ°SQ Ú°VQÉ©ŸG ΩGóYEG :«ليبراسيون»:«ليبراسيون»

قالـت صحـيـفة «ليـبـراسـيون»«ليـبـراسـيون» الفـرنـسـية إن إعـدام مـعـارضَيْن
حـاولة قلب الـنظام يـوم اخلميس للـنظام اإليـراني بعد اتـهامهـما 
رتقبة في ١١ عارضة ا اضي يعدّ «رسـالة قوية قبل تظاهـرات ا ا
فـبرايـر اجلاري» واسـتمـراراً لألزمة الـسـياسـية الـتي اندلـعت عقب
إعادة انتخـاب محمود أحمدي جناد رئـيساً. وأضافت أن احملافظ
قرّب من رحّبـوا بهذا اإلعـدام إذ نقلت عن آية الـله أحمد جـنتي ا
أحـمـدي جناد قـوله: «أحيّي شـجاعـة الـسلـطات الـقضـائيـة إلعدام
ـزيــد إذا لم يـتــوقـفـوا عن مـثــيـري الـفــ وأطـلب مــنـهـا إعــدام ا
احـتجـاجاتـهم» معـتبـراً «أن النـظام اإليـراني أظهـر بعض الـضعف
مـنـذ عاشـوراء واآلن ال مـكـان لـلـتسـامح». غـيـر أن مـحـامي أحد
عدَم أكد أن «موكّله ال عالقـة له باالحتجاجات في الشوارع» ا
وأن «اإلعـدام بهذه الـسرعة واالسـتعجـال يحتـمل تأويالً واحداً هو
أن النـظام اإليـراني يحـاول منع اتـساع رقعـة االحتـجاجـات عبر بثّ
اخلوف والـرعب». وأشـارت الـصـحـيفـة إلى الـتـنـديد قـوي الـلـهـجة
لـلـبـيت األبـيض إلعـدام الـنـشـطـاء في إيـران. وخـتـمت بـأن األرقـام
الـرسـميـة تشـير إلى اعـتقـال أكـثر من ٤ آالف مـتظـاهر ومـعارض
ـعارضة) خالل هذه بـينمـا لقي ٣٦ شخـصاً مصـرعهم (٧٢ حسب ا

االضطرابات.
في موضـوع آخر قالت صحيفة «لوموند»«لوموند» إنه في الوقت الذي
تنتظر فيه الشابة اجلامعيـة الفرنسية كلوتيلد رايس في طهران أن
ـهندس اإليرانـي مجيد تقـرر السلـطات اإليرانـية مصـيرها يـشعر ا
ـعـتـقل في بـاريس بـالـقـلق حـول مـا سـتـقـرره احملـاكم كـاكـاونـد ا
الفـرنسيـة بشـأن مصيـره. وأضافت أنه بـرغم أنه ال مجـال للمـقارنة
ب أسباب حرمـان كال الشخص من حريتهما فإن مصيرهما يبدو

مرتبطاً بالتوترات الدبلوماسية القائمة ب فرنسا وإيران.

»````Ñ`gòdG »`YGôdG
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األحد ٧ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٧٤)

á«µjôeCG äÉéàæe ≈∏Y á«æ«°U ÖFGô°V
أعلـنت الصـ مؤخراً أنـها سـتفرض
ضـرائب كـبيـرة على مـجمـوعة مـتنـوعة من
حلــوم الــدجـاج األمــريــكــيــة كــمـا رفــعت
ـية» شـكوى لـدى «مـنظـمة الـتـجارة الـعا
ضد رسوم جمركية أوروبيـة على منتجاتها
من األحذية. وقالت وزارة التجارة الصينية
إن بــكـ ســتـفــرض تـعــريـفــات جـمــركـيـة
ـكــافـحــة اإلغـراق تــتـراوح بـ ٤٣٫١%
و١٠٥٫٤% عــلـى مـــنــتـــجـــات الـــدجــاج
ــــصــــدرة إلـى الــــبالد. األمـــــريــــكــــيــــة ا
ـــوقـــعــــهـــا عـــلى وأضـــافت فـي بـــيـــان 
«اإلنترنت» أن حتـقيقاً أوليـاً للوزارة أظهر
أن الـشـركـات األمـريـكـيـة تـعـمّـدت إغـراق
ـنتجـات الدجاج. وأوضح السوق الـصيني 
البيان أن الشركات الـتي ستستأنف القرار
سـتـفـرض عـلـيـهـا تـعـريـفـات تـتـراوح بـ
٤٣٫١% و٨٠٫٥% على مـنتجـاتها أما
الـــشــركــات الـــتي لن تـــســتــأنـف الــقــرار
فستفـرض على منتجـاتها تعـريفات قدرها
١٠٥٫٤%. وجــاء هـذا اإلجـراء بـعـد يـوم
ـتـحدة فـرض ضرائب من إعالن الـواليات ا
جمـركيـة مرتـفعـة على اإلطـارات الصـينـية
ــــســـتـــوردة الــــذي ســـيـــكــــون نـــافـــذ ا
ـفعـول بـدايـة من ١٣ فبـرايـر اجلاري مع ا
بـدء الـسـنـة الـصــيـنـيـة اجلـديـدة. وشـهـدت
العالقات الصينية-األمريكية توتراً شديداً
حول عـدد من الـقضـايـا من بيـنـها قـيـمة
الــيــوان الــصــيــني واخلالفــات الــتــجــاريـة
ومـبـيـعـات األسـلـحة األمـريـكـيـة لـتـايوان
واعتزام الـرئيس األمريـكى باراك أوباما
االجـــتــمـــاع مع «الــداالي المـــا». وعــلى
صعيـد متّصل قـدمت الص شـكوى لدى
يـة» ضد الـرسوم «منـظمـة الـتجـارة العـا
اجلـمـركـية الـتي يـفرضـهـا االحتاد األوروبي

على واردات األحذية الصينية.

É````HhQhC’ RÉ```¨dG äGQOÉ`°U ó``jõJ É«``°ShQ
تعتزم شركة «غازبروم» الروسية احلـكومية زيادة صادراتها من الغاز إلى دول االحتاد
األوروبي خالل العام احلالي بنسبة ١٥% لتـصل إلى ١٦٠٫٨ مليار متر مكعب. وذكرت
ستهدف لصادرات الشركة التي حتتـكر تصدير الغاز الروسي ألوروبا أن متـوسط السعر ا
الـغاز ألوروبا خالل الـعام احلـالي يبلـغ ٢٣٦ دوالراً لكل ألف متـر مكـعب بزيادة نـسبـتها
١٠% عـن عـام ٢٠٠٩. وتـتطلع «غـازبروم» إلـى زيـادة حــصتـها مـن الســوق األوروبـية
اضي ٢٨%- إلى ٣٢% بحلول عـام ٢٠٢٠. وكانت الشركة أعلنت -التي بلغت الـعام ا
حتـقيق أربـاح من قـطـاع الغـاز داخل روسـيـا لـلمـرة األولى بـفـضل ارتفـاع األسـعـار حيث
بـلـغت األربـاح ٧٠ مــلـيـار روبل (٢٫٣ مــلـيـار دوالر). يـشــار إلى أن الـروس مـا زالـوا
ـية غيـر أن احلكـومة بدأت زيـادة األسعار في يدفعـون سعراً أقـل للغـاز من أسعاره الـعا

ية بحلول عام ٢٠١٤. ستويات العا السوق احمللية بشكل تدريجي لتصل إلى ا

%9^7 ≈dEG á«µjôeC’G ádÉ£ÑdG ™LGôJ
ـاضي بـشـكل غـيـر مـتوقع ـتـحـدة في يـنايـر ا تـراجع مـعـدل الـبـطالـة في الـواليـات ا
مسـجالً مستوى ٩٫٧% يأتي ذلك بـرغم استغناء أربـاب العمل عن ٢٠ ألف وظيفة في
 فـإن معدل الـشهـر نفـسه. وحسب تـقريـر لوزارة الـعمل األمـريكـية صـدر أول من أمس
الـبطـالـة بهـذه الـنـسبـة تـراجع إلى أدنى مـستـوى في خـمسـة أشـهـر وكان مـعـدل البـطـالة
ـاضي ١٠%. وأوضح التقريـر أن عدد الوظائف الـتي  االستغناء سجـل في ديسمبر ا ا
شطوبة في اضي بلغ ١٥٠ ألف وظـيفة في ح كان عدد الوظائف ا عنها في ديسمبر ا

ـاضي ٦٤ ألف وظيـفـة. ووفق الـبـيانـات فـإن إجـمالي عـدد الـوظـائف التي  نـوفمـبـر ا
االستغناء عنها منذ بداية الركود الذي ضرب أمريكا في ديسمبر ٢٠٠٧ وصل إلى ٨٫٤

مليون وظيفة.

…ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y »°VÉŸG ôjÉæj »a %7^8 ≈dEG ¿GôjEG »a ºî°†àdG ´ÉØJQG
اضي بأن مـعدل التضخم أفادت وكالة أنـباء العمـال (إيلنا) اإليرانـية يوم اجلمـعة ا
ـاضي إلـى ٧٫٨% علـى أسـاس سنـوي من في إيـران سـجّل ارتـفـاعـاً طـفـيـفـاً في يـنايـر ا
عدل السنـوي الرسمي في خامس أكبر دولـة مصدرة للنفط ٧٫٤% الشهر السـابق. وبلغ ا
ـاضي. ووافـقت أكبـر هيـئة تـشريـعيـة في إيران في الـعالم ذروته عـند نـحو ٣٠% الـعام ا
اضي على خـطة اقترحتها حـكومة الرئيس محـمود أحمدي جناد خلفض دعم مواد الشهر ا
. وإلـغاء الدعم احلـكومي ألسعـار الطـاقة في إيران قـد يجعـلها الطـاقة واألغذيـة تدريجـياً
أقل تأثـراً بعقـوبات غربـية محـتمـلة ولكنّ مـنتقـدي اخلطة يـتخوفـون أن تؤدي إلى زيادة
الـتضخم. وأفادت (إيـلنا) بأن معـدل التضخم عـلى أساس سنوي ارتـفع في الشهر (الذي
ستـهلك ظلت دون تـغير يذكر اضي) قليالً برغم أن أسـعار ا انـتهى في ٢٠ من ينايـر ا
من الشـهر السابق. واتهم منتـقدو أحمدي جناد بإذكائه الـتضخم باإلسراف في اإلنفاق من
عائدات الـنفط منذ عـام ٢٠٠٥ عندما تـقلّد السـلطة متـعهداً بتـوزيع الثروة النـفطية في
إيران بـعدالة أكبر. وألقى أحمدي جنـاد باللوم في التضخم عـلى ارتفاعات أسعار األغذية

والطاقة على الصعيد الدولي التي وصلت ذروتها خالل عام ٢٠٠٨.

W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²
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اإلثن ٨ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٧٥)

�u��_˙ U��UC�

»ŸÉ©dG »é«JGôà°S’G øeCÓd á«æ«°üdG ájDhôdG

ـؤتمـر الـدولي لألمن الذي يـوصف بـأنه «دافوس الـسـياسـات األمـنيـة» تـغنـياً بـأهـميـة «مـنتـدى دافوس» بـدأ في ميـونـيخ منـذ يومـ ا
ي األكثـر أهمية ذا الصلة بتـعريفات العالم ورؤاه األمنيـة وهو ينعقد سنوياً من دون نتدى العا ـنصة ا ي. وتعتبر هذه ا االقتصـادي العا
ستوى من مختلف الدول. ؤتمر هذا العام الذي يسـتمر لثالثة أيام أكثر من ٣٠٠ مشارك رفيعي ا انقطاع منذ ٤٦ عاماً مضت. يجمع ا
فهوم االستراتيجي اجلديد لـ «الناتو» وتتصدر قـضايا مثل أمن الطاقة والسيطرة على الـسالح وحظر االنتشار النووي وأفغانستـان وا
ـتعـلقـة باألمـن األوروبي واألمن على ضـفتي األطـلسي ـؤتـمر. وعالوة عـلى القـضايـا التـقـليـدية ا لف الـنووي اإليـراني جدول أعـمال ا وا
ي للقوى وقد شارك هذا العام وزير اخلارجية الصيني ياجن جيه ل العا وارد والتحوّ ؤتمر للمرة األولى قضايا أمن ا يتضمن جدول أعمال ا

ي صاعد. ا سيدلي به مندوب طرف عا شاركة الصينية النوعية محط األنظار انتظاراً  تشي للمرة األولى ما جعل هذه ا
á«é«JGôà°S’G á«æeC’G á«æ«°üdG ájDhôdG

اضي وفي ألقى وزير اخلارجية الصيني ياجن جيه تشي خطاباً مهماً حول السياسة اخلارجية خالل «مؤتمر ميونيخ لألمن» يوم اجلمعة ا
ية الصينية للبعد االستراتيجي: ما يلي محاور خطابه الذي يلخص الرؤية األمنية العا

ـسؤوليـات الدولية في زيد من ا * أشار الـوزير الصيـني إلى أن الص فـي الوقت الذي تركـز فيه علـى التنمـية السـلميـة داخليـاً تتحـمل ا
ر ومـتـرابط بشـكل وثـيق. وفي إشارته إلى مـا يـراه خبـراء األمن من أن مـعنى «األمن» قـد تـغيّـر بـشكل كـبيـر إثـر تداعـيات عـالم مـتغـيّ
ـالية واالقتصاديـة» الراهنة قال ياجن إن «الـسعي من أجل بيئة دوليـة سلمية لـتنمية أنفـسنا وفي الوقت نفسه لـلمساهمة في «األزمة ا

 .« ي من خالل تنميتنا هو خيار استراتيجي تتبنّاه الص قضية السالم العا
: «إن سار الـتنميـة السلـمية مضـيفاً أن التـقدم األكبـر في الص فرصـة وليس تهـديداً للعـالم. وتابع ياجن قائالً * أكّد أن الـص تتـمسك 
النـظريـة التي تفـيد بـأنه من احلتـمي أن تسعى أي دولـة قويـة إلى الهـيمنـة لم حتظَ بأي شـكل من أشكـال الدعم في تـاريخ الص وهي
تخالف إرادة الـشعب الـصيـني». وشدد أيضـاً على أن الـص إذا أصـبحت أكـثر تقـدماً سـتواصل مـعاملـة اآلخرين بـشكل مـتكافئ ولن
« . وأوضـح قائالً «إن التكـافؤ الذي نـدعو إليه ليس شـكليـاً فقط بل األهم من ذلك أن يكـون جوهرياً تفرض إرادتـها على غـيرها أبداً
سار التنمية ستقل  : «علـينا احترام قيم الدول األخرى وخيارهـا ا مضيفاً «عليـنا جميعاً تبنّي عالم متـنوع بعقل متفتح». ومضى قائالً
واحتـرام مصاحلهـا اجلوهرية واالمتـناع عن التدخل في الـشؤون الداخلـية للدول األخرى». وأضـاف أن «الص شأنـها شأن أي دولة أخرى
شروعة التي صالح ا تكافئـة وا بـادئها بشأن القضـايا التي تهم مصاحلهـا ومخاوفها اجلوهرية وتـدافع عن احلقوق ا في العالم تتمسك 
نـالتهـا بصعـوبة». ونظـراً إلى أن السالم والتـنميـة في العالم مـا زاال يواجهـان تهديـدات خطرة تـعهد وزيـر اخلارجيـة الصينـي أيضاً بأن
سؤوليـات الدولية التي تناسب قوتها ومكانـتها ولن تسعى أبداً إلى مصاحلها على حساب زيد من ا الص األكثر تـقدماً سوف تتحمل ا
الـيـة» وعززت إقـامـة شبـكة آسـيـوية من مـصالح غـيـرها. وأشـار إلى أن الـص تـقـوم بدور نـشط في الـتعـاون الـدولي بشـأن «األزمـة ا
احتياطيات النقد األجنـبي وألغت ديون ٤٩ دولة فقيرة كانت مثـقلة بالديون وشاركت بنشـاط في بعثات حفظ السالم الدولية. وأضاف

سؤوليات». شتركة وتقاسم ا صالح ا ياجن «سيتمّ ضمان مصاحلنا ومصالح غيرنا بشكل أفضل عندما نتعاون على توسيع ا
* وفي ما يخص القضية النووية اإليرانية حث الوزير الصيني اجملتمع الـدولي على التحلي بالصبر وتعزيز اجلهود الدبلوماسية من أجل
» أمام اقتراح «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» حول إمدادات إيجاد حلول للقضية النووية اإليرانية قائالً إن «إيران لم تغلق البـاب تماماً
ـجموعة «٥ + ١» التي تضم الدول اخلمس دائـمة العضوية في مجلس األمن ا يسمّى  الوقود النووي. ودعا ياجن إلى عقـد اجتماع آخر 

انيا إليجاد صياغة حتظى بقبول مشترك بشأن القضية. الدولي زائدة أ
لف النووي لشبه اجلزيرة الكورية ذكر ياجن أن هناك اآلن فرصة جديدة إلعادة بدء احملادثات السداسية التي تهدف إلى حل هذه * وحول ا
د أن «الصـ سوف تعمل مع األطراف األخـرى ذات الصلة كلهـا واجملتمع الدولي بأسره من القـضية من خالل احلوار والدبلـوماسية. وأكّ

أجل نزع السالح النووي في شبه اجلزيرة وتطبيع العالقات ب الدول ذات الصلة وحتقيق السالم واالستقرار في شمال شرق آسيا».
ـد ياجن أن الـص «سـتواصل الـقيام بـدور نشط في عـملـية إعـادة اإلعمـار في أفغـانسـتان والعـمل مع باقي * وبخصـوص أفغـانسـتان أكّ

صدر: «وكالة أنباء الص اجلديدة»صدر: «وكالة أنباء الص اجلديدة» ».                                ا اجملتمع الدولي من أجل حتقيق االستقرار والتنمية هناك سريعاً

W‡‡O öŽ≈  U‡‡FÐU²W‡‡O öŽ≈  U‡‡FÐU²W‡‡O öŽ≈  U‡‡FÐU²W‡‡O öŽ≈  U‡‡FÐU²W‡‡O öŽ≈  U‡‡FÐU²
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األربعاء ١٠ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٧٧)

á```«æ«°üdG ´GôàN’G äGAGôH IOÉjR
á```«µjôeC’G ¢VÉ```ØîfGh

ــيـة لـلـمــلـكـيـة ـنـظــمـة الـعـا قــالت «ا
الـــفـــكـــريــة» أول مـن أمس إن الـــصــ
خـالـفت هـبوطـاً غـيـر مسـبـوق في تـسـجيل
ـاضي حيث بـراءات االختـراع في الـعـام ا
عــزّزت مــســتــواهـــا بــاالرتــفــاع بــنــســبــة
تحدة ٢٩٫٧% بـينما شـهدت الواليـات ا
انخفاضاً بنسبة ١١٫٤%. وحققت كل من
اليـابـان التي حتـتفظ شـركـاتهـا بأربـعة من
ـواقع الــعـشـرة الـرئــيـسـيـة بــ تـسـجـيل ا
بـراءات االخـتــراع لـدى الـشـركـات في ظل
مـعـاهـدة الـتـعاون بـشـأن الـبـراءات وكـوريا
اجلــنـوبـيـة زيـادة صـغــيـرة عـلى الـرغم من
الية واالقتـصادية الدولية. وقال تاعب ا ا
نـظمة ديـر العـام لـ «ا فرانـسيس جـاري ا
يـة للـملـكيـة الفـكريـة» «هذا يـشير العـا
إلى أداء قوي لـدول شرق آسـيا». وأضاف
ـنطـقة من الـواضح أنها أن الشـركات في ا
تدرك بأن االبـتكار أحد الطرق للخروج من
ــتــحــدة األزمــة. واحــتــفــظت الــواليــات ا
ـصدر األول لتـسجيل ـوقعهـا باعتـبارها ا
بـراءة االخـتـراع بــتـسـجـيل ٤٥٨٠٠ بـراءة
اختراع تـقريباً أي خمسة أضعاف الص

ولـكن عـددهـا اإلجـمـالـي انـخـفض بـنـسـبـة
١١٫٤%. وكــان نــصـيـب الـيــابــان الـتي
ـــركــــز الـــثـــاني ٢٩٨٢٧ بـــراءة حتـــتل ا
اخـتراع. ومـن بـ الـشـركات كـانـت شـركة
«باناسـونيك» اليابـانية هي األعلى حيث
ســجــلـت ١٨٩١ بــزيــادة ١٦٢ عــلى عــام
٢٠٠٨. ودفــــعـت بــــشــــركــــة «هــــيــــواي
تكنولوجيز» احملـدودة الصينية التي كانت
ـركــز الـثـاني تـتـصــدر عـام ٢٠٠٨ إلى ا
حيث سجلت األخيرة ١٨٤٧ براءة اختراع

بزيادة ١١٠ براءات اختراع.

¢SQÉe »a »¡àæŸG ΩÉ©dG »a %7^2 `H kÉjOÉ°üàbG kGƒ‰ ™bƒàJ óæ¡dG
تـوقع أن يـبلغ ٧٫٢% عن الـعام قالت احلـكـومة الـهـنديـة إن النـمـو االقتـصـادي من ا
ـنـتـهي في مـارس مـا يـعـزز تـوجـهات سـحـب إجراءات احلـفـز الـتي سـاعـدت في ـالي ا ا
ي. وقـالت وزارة اإلحـصـاءات يوم نهـوض ثـالث أكـبـر اقـتـصـاد آسيـوي من الـركـود الـعـا
ـاضي إن الـنمـو الـقـوي في الـصنـاعـة واخلـدمـات ساعـدت عـلى تـعـويض الـناجت اإلثـنـ ا
توقع أن يتراجع اإلنتاج نكمش الذي تضرر بسبب موجة جفاف واسعة. ومن ا الزراعي ا
اضي وفـقاً لـلوزارة. ومن ـواً العـام ا الي مـقابل ١٫٦  الزراعي بـ ٠٫٢% عن الـعـام ا
توقع بـ ٨٫٢% خالل العام. توقع أن يسجل النمو الصناعي الذي انتعش أسرع من ا ا

ƒªædG ∞fCÉà°SGh CGƒ°SC’G á∏MôŸG RÉàLG »µjôeC’G OÉ°üàb’G ÉeÉHhCG
قـال الرئـيس األمريـكي بـاراك أوبامـا أول من أمس إن االقتـصاد األمـريكي اجـتاز
رحلة األسوأ رحـلة األسوأ واستـأنف النمو. وأضـاف في مقابلـة متلفـزة: «نشهد جتـاوز ا ا
في ما يتعلق بنـمو االقتصاد من جديد». وقال «إن الشركـات بدأت بالتعاقد مع موظف
من جديد ولـكن ذلك ال يحدث بالـسرعة التي نـنشدها». وفي إشـارة إلى بعض التحسّن
ـتحدة في سـوق الوظـائف قالت وزارة الـعمل األمـريكـية إن مـعدل الـبطـالة في الـواليات ا
ـعدل ـا االقتـصـاد األمريـكي  هبط إلـى ٩٫٧% في ينـايـر مقـابل ١٠% في ديـسـمبـر. و

وه بنسبة ٢٫٢% في الربع الثالث. ٥٫٧% في الربع األخير من عام ٢٠٠٩ بعد 

2010 ΩÉY »a (%4)h (%3) ÚH ƒªæd CÉ«¡e øjôëÑdG OÉ°üàbG :«ركزي صرف ا ركزي»:محافظ «ا صرف ا محافظ «ا
ركزي» في حديث مع قناة «العربية» عـراج محافظ «مصرف البحرين ا قال رشيد ا
ـو ب (٣%) و(٤%) عام اإلخـباريـة إن اقتصـاد البحـرين في سبـيله إلى حتقـيق معدل 
ّا كان و أعـلى  ٢٠١٠. ويتوقع أن تـسجل مـعظم دول اخلـليج العـربيـة هذا الـعام معـدل 
ـعراج أن معدل رتفـعة. وصرّح ا ي وأسـعار النـفط ا متوقـعاً من قبل بـفضل انتـعاش عا
عراج مع . وتتفق تـوقعات ا الـنمو في عام ٢٠١٠ سـيكون أفضل مـنه عام ٢٠٠٩ نسبـياً
مـلكة بـنسبة ٣٫٣% تـوقعات محـلّل في اسـتطالع أجرته «رويـترز» أن ينـمو اقتـصاد ا
عـراج عـلى معـدل النـمو في في عـام ٢٠١٠ مقـابل ١٫٥% في عـام ٢٠٠٩. ولم يعـلّق ا
ـصلحة ـركزي» ينوي إصـدار سندات بـقيمة مـليار دوالر  عام ٢٠٠٩. وذكـر أن «البنك ا
ـيزانـية اضي سـجّلت عـجزاً في ا احلـكومـة. والبـحرين مـنتج صـغيـر للـنفـط وفي العـام ا
للـمرة األولى منذ عـام ٢٠٠٥ على األقل إذ إن متوسط سـعر النفط جـاء أقل من السعر
يزانية ب ٧٠ و٨٠ دوالراً الـذي يتيح حتقيق توازن ب الدخل واإلنفاق. التقديري في ا
ولم تنشر احلكومة حجم العجز بعد. وتمثل عائدات النفط نحو ٧٥% من دخل احلكومة.

zá¶gÉH äÉeGôZ{ ¬LGƒà°S ±ó¡à°ùŸG qóë`dG ≥≤– ød »àdG §ØædG äÉcô°T :العراق:العراق
قـال وزير الـنفط الـعراقي حـسـ الشـهرسـتاني إن شـركات الـنـفط تعـهّدت بـتحـقيق
بـرمة مع العراق ستـهدفة لإلنـتاج التي اتّـفِق عليـها في العـقود ا ستويـات الطمـوح ا ا
ـليـارات الدوالرات في حـال فشـلهـا في حتقـيق ذلك. وقال وإنـها سـتواجه غـرامات تـقدّر 
سـتهـدفة لإلنـتاج مـنـصوص عـليـها في الـعقـود مع الشـركات. الـشهـرسـتاني: «األرقـام ا
ليارات الدوالرات». الشركات ملزمة حتقيقها وإال فسيتع عليها دفع غرامات تقدر 

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²
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األربعاء ١٠ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٧٧)

?»fGôjE’G ΩÉ¶ædG äÓµ°ûe OÉ°üàb’G ≥qª©j πg

كـتــبت جنـمــة بـزجــمــهـر من طــهـران مــقـاالً نــشـرته صــحـيــفـة
زيد ز» ذكرت فـيه أن النـظام في إيـران يخـاطر بـا زفـاينـنشـال تا «فـاينـنشـال تا
من استياء اجلمـاهير عبر االسـتعداد لتقـليص الدعم الرسمي الذي
يـبـقي عـلى أسـعـار الطـاقـة والـسـلع األسـاسـية مـنـخـفـضـة. وتورد
الكـاتـبة عـن احلكـومـة قولـهـا إن التـكـلفـة الـسنـويـة لدعم الـطـاقة
وحـدها تـصل إلى نـحو ١٠٠ مـليـار دوالر. ويـستـطـيع اإليرانـيون
شراء لتر مـن البنزين مقابل ١٠ سـنتات فقط أي بأقل من نصف
عدنية. لكن القانون اجلديد يعني ياه ا السعر للكمية نفسها من ا
أن احلكـومـة قد بـدأت بـتقـلـيص الدعم بـحـلول إبـريل عـلى أقصى
ياه والكهرباء والغاز وسلع تقدير. وسوف تـرتفع أسعار البنزين وا
ستويات الدولية أساسية أخرى مثل القمح والـسكر واألرز إلى ا
قبـلة. وتـلفت الكـاتبة الـنظر إلى أن على مدار الـسنوات اخلـمس ا
أغلب اإليـراني يـعتـبرون أن الـطاقـة واألغذية الـرخيـصة حـقوقهم
الـفطرية ألن بالدهم تتربع عـلى ثاني أكبر احتيـاطيات من البترول
والـغـاز في الـعالم. وقـد يـتـسـبب رفع الـدعم في تـعـمـيق الـسخط
عارضـة اخلضراء قادرة العـام على النـظام في وقت ال تزال حركـة ا
على تـنظيـم احتجـاجات مـتكـررة ضد إعادة انـتخـاب جناد رئـيساً
لـلـبالد في الـعام الـفـائت. وتـذكـر الكـاتـبـة أن الطـبـقـات الـوسطى
سؤولـة إلى حدٍّ كبـير عن هذه االضـطرابات. لـكن احمللل كـانت ا
يعتقدون أن خطة تقليص الدعم قـد تعمّق التأييد للحركة اخلضراء
ـعـارضـة ميـر حـس لتـضم الـطـبقـات الـعامـلـة. وقـد حث زعيم ا
ـشكالت االقـتصاديـة أكثر من موسوي أنـصاره للـتركـيز على ا
ظالم الـسياسـية لكـسب تعـاطف الشرائح الـفقيـرة في اجملتمع. ا
وتـقول الكـاتبـة إن القـطاع الـصنـاعي يعـمل بالـفعل بنـصف قدرته
فـقط وقد يصـاب بالشلل بـسبب التكـاليف اإلضافيـة الناجتة عن
رفع الـدعم. وتـنـقل الـكـاتــبـة عن وزيـر الـزراعـة الـسـابق عـيـسى
شروعات ز»: «كثير من ا كالنتري قوله لصـحيفة «فايننشال تا
ـتوسطة سوف تتوقف عندما يخفّض الدعم. وقد توجه الصغيرة وا

خطة تخفيض الدعم الضربة القاضية لقطاع الزراعة بالتحديد».

¿GôjEG äÉHƒ≤Y ´hô°ûe ≈∏Y ≥aGƒà°S Ú°üdG :تقرير: تقرير

ذكر موقع «إسإسـرائيل اليومرائيل اليوم» في تقريـر بقلم بـوعاز بسموت أن
تصـريـحـات أحمـدي جنـاد األخـيرة بـشـأن اسـتـعداد بالده لـتـخـصيب
الـيـورانـيوم خـارج أراضـيـهـا مـقابل الـوقـود الـنـووي لم تـؤخـذ على
ـا ألنه قـبـل يـوم من هـذه الـتــصـريـحـات حتـدث عن مـحــمل اجلـد ر
ـاضي رفع نسـبة «مـفاجـأة» يـعدهـا للـغـرب. فقـد أعـلن يوم األحـد ا
الـتـخـصـيـب إلى ٢٠% مـا يـعـني أنه في غـضـون ٢٤ سـاعـة جنـده
صـاحلة والتهـديد في الوقت نفـسه كما يشاء. قادراً عـلى بث نزعة ا
أحمدي جناد يرى كيف أن واشنطن تشـدد نبرتها وتعمل على حتقيق
صلحة فرض عقوبات إجماع ب أعضاء مجلس األمن كي يصـّوتوا 
جـديـدة عـلى إيـران. هـو يـعـرف أن الـصـ وروسـيـا لن تـسارعـا إلى
ـوافـقـة عـلى عـقــوبـات جـديـدة. كـمـا أنه يـعـرف أن الـتـصـريـحـات ا
واصلة اإليجابية من جـهته ستمنح «وقودًا» لـلصيني كي يـطالبوا 
تعلـق جدًا بالنفط الـعمل بقنوات دبـلوماسية. ال يـوجد للصينـي ا
اإليـراني ولـديهم مـشـروعـات مشـتـركـة عـديدة مـعـهم أي رغـبة في
إغضـاب طهران. نـاهيك عـن أنه ليس لـبكـ أي سبب يـدعوها إلى
صالح األمـريكية. هـكذا كانت األمور قبـل أن تقرر واشنطن تعـزيز ا
بيع السالح إلى تـايوان. أما اآلن فإن هذه عـلى اإلطالق تصبح قصة
. مـوسـكـو قـررت الـسـير فـي خط واشـنطن ثـأر ب واشـنـطن وبـكـ
وتــشـجــيع تـشــديــد الـعــقـوبــات ضـد إيــران مـقــابل تــفـاهــمـات مع
ـهم لــواشـنـطـن هـو عـزل احلــلـقـة . وعـلــيه فـإن األمــر ا األمـريـكــيـ
. الـصيـنيون ال يـحبـون أن يكـونوا وحـدهم. صحيح الضـعيـفة بـك
أنهم مـتـعلـقـون بـالنـفط اإليـراني ولـكن إيران ال تـكـفي. يـوجد في
اخلليج مـنتجـون آخرون للنـفط. السعـودية مثًال. وهؤالء سـيوضحون
ـا ينبغي. اذا من غـير اجملدي لهـم مساعدة إيـران أكثر  للـصينـي 
صـحــيـفـة «واشواشـنــــطن بطن بـوستوست» اسـتــنـتـجت بـأنـه ال يـبـدو أن الـصـ
«سـتصـد عقـوبات جـديدة ضـد إيران». في هـذه األثنـاء حتاول بـك
منع لقـاء ب الرئيس أوباما والـدالي الما بدعوى أن هذا تدخل في
. وتـأمل بـكـ أال يقع الـلـقـاء على األقل الـشؤون الـداخـلـية لـلـص

حتى إبريل حيث سيزور الرئيس الصيني واشنطن. 
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األربعاء ١٧ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٨٢)

ظّلت دوائر صـنع القرار في بك حتاول مراراً الـتأكيد للعالم
اخلارجي أن الـصـعود الـصيـني له أغـراض سلـميـة في األساس
نافية أن تـكون لديها أي نـّيات توّسعية كـما أكدت مرارًا أنها
ـيـة مخـتـلفـة عن بـقيـة الـقوى الـكـبرى. إال أن سـتكـون قـوة عا
ـنــطـقـة آسـيـا-احملـيط هــارش بـانت خـبـيـر الــشـؤون األمـنـيـة 
الهـادي يـعـتقـد أن الـصـ ستـّتـجه في إطـار صعـودهـا كـقوة
ـية إلى توسـيع وجودها الـعسكري في الـعالم مثـلما ظّلت عا

ية األخرى على مدى عقود.  تفعل هذه القوى العا
وأشــار بــانت في مــقــال له فـي نــشـرة «إنــتــرنــاشــيــونـالإنــتــرنــاشــيــونـال
ية سيكيوريتي نيتويركسيكيوريتي نيتويرك» التي تعنى بالشؤون األمنية العا
إلى أن بك جنـحت إلى حدّ كبير في الترويج لصورة الصعود
الـصـيـني كـونه صـعـوداً يـخـتـلف عن صـعـود الـقـوى الـكـبـرى
األخــرى. ويـقــول كــذلك إن جنـاح الــصــ في الـتــرويج لــهـذه
الـصـورة يتـضح في اعـتـقاد بـعض الـدوائر الـغـربيـة أن الـص
«قـوة كـبرى من نـوع مـختـلف» وتـرى هـذه الدوائـر أيـضاً أن
ي فـإن الـغـرب إذا أفـسح مــسـاحـة لـلــصـ في الـنـظــام الـعـا

صعودها لن يوجِد أي تعقيدات أو مشكالت. 
ويـشـيـر بـانت في سـيـاق تـفـنـيـده كالم بـكـ إلى مـا قـاله
شـينج ديـنجـلي اخلـبيـر االستـراتـيجي الـصـيني األسـتاذ في
«جـامعـة فـودان» بـشـنـغـهـاي. إذ يـؤيـد شـيـنج إقـامـة الـص
قـواعد عـسـكريـة في اخلارج ويـعـتقـد أيـضاً أن من اخلـطأ أن
تــعـتـقـد بـكـ أن ال حق لـهـا فـي إقـامـة قـواعـد في مـخـتـلف
ـناطق االسـتراتيـجية. ويـقول شيـنج في سيـاق تبريـره حاجة ا
الصـ إلى إقامـة قـواعد خـارجيـة إن «اخلـطر احلـقيـقي الذي
يتـهدد الـص ال يتـمثل في اإلرهـاب أو القرصـنة بل يـتمثل
في قدرة الـدول األخرى عـلى إغالق نشـاط اخلطـوط التـجارية
الـبحـريـة أو عرقـلتـهـا» ويرى أن مـنع ذلك ال يـتطـلب تـأم

اخلطـوط البحـرية فـحسب بل يـستـلزم إقامـة قواعـد عسـكرية
للص في اخلارج أيضاً. 

أشـار بــانت أيــضـاً إلى أن ســلـوك الــصــ الـتــوسـعي ظل
واضـحـاً من خـالل حـصـولـهــا عـلى قــواعـد بـحـريــة عـلى طـول
ـمرات الـبحـريـة في احمليـط الهـندي لـيس بـغرض ـضـايق وا ا
خدمـة مصـاحلهـا االقتـصاديـة فقط بل بـغرض تـعزيـز وجودها
. وتدرك الص تماماً أن قوّتها نطقة أيضاً االستراتـيجي في ا
الـبـحـريـة سـتمـنـحـهـا الـنـفوذ االسـتـراتـيـجي الـذي حتـتـاج إليه

ية.  نطقة وكقوة كبرى عا للظهور كقوة إقليمية في ا
 تـعـمل الصـ أيضـاً عـلى تعـزيز قـوتـها في مـناطق «بـحر
الص اجلنوبي» ولم تعد تنظر إلى «احمليط الهندي» كمحيط
هـنــدي عــلى حــد قــول بــانت. يُــضــاف إلى ذلك أن الــوجـود
تزايـد للـص في مـنطقـة «احمليط الـهنـدي» يشكّل الـبحـري ا
ـناورة. كـما مـصـدر إزعاج لـلـهنـد ألنه يـحدّ من حـريـتهـا في ا
تـشـعـر الـهنـد بـقـلق جتـاه تـزايد وتـائـر تـعـزيز الـوجـود الـبـحري
الصيني من خالل مشروعات مثل تشييد موانئ للحاويات في
ـسـاعـدة عـلى بـنـاء قـاعـدة كل مـن بـنـجالديش وسـريالنـكـا وا

الديف. بحرية في جزر ا
ـنـشـآت الـبـحـريـة وتـعـزيـز الـوجـود ـوانئ وا تـشـيـيـد هـذه ا
ـمـكن أن تـبـرّرهـا الـصـ الـبـحـري بـصـورة عـامـة خــطـوة من ا
بأسبـاب اقتصاديـة وجتارية إال أن هذه اخلـطوة تُعتـبر في نظر
تحـدة واليابان والهند نـشاطات لها صلة قوى مثل الواليات ا

بالتنافس اإلقليمي واالستراتيجي. 
ويخلص الكاتب إلى أن الصـ تعمل على اتخاذ اخلطوات
ـيـة الرئـيسـية الـتي أقامت نـفسـها الـتي اتـخذتـها الـقوى الـعا
قـواعـد عـسـكـريـة في اخلـارج لـتـأمـ مـصـاحلـهـا لذا فـهي ال

تختلف في ذلك عن هذه القوى. 

ستعمل على توسيع وجودها العسكري في العالمستعمل على توسيع وجودها العسكري في العالم
 ÚµH »YqóJ Éªc ójóL ´ƒf øe á«ŸÉY Iƒb â°ù«d Ú°üdG :«خبير أمني»: «خبير أمني»

تـنتهج الص كـقوة رئيسيـة في عالم اليوم سـياسات ال تختـلف عن تلك التي تنتـهجها عادة الـقوى الكبرىتـنتهج الص كـقوة رئيسيـة في عالم اليوم سـياسات ال تختـلف عن تلك التي تنتـهجها عادة الـقوى الكبرى
وهي في ذلك ال تخـتلف عن بقيـة هذه القـوى وإذا أدرك العالم هـذه احلقيقـة وجرى التـعامل مع بكـ استناداوهي في ذلك ال تخـتلف عن بقيـة هذه القـوى وإذا أدرك العالم هـذه احلقيقـة وجرى التـعامل مع بكـ استناداً إلى إلى

 . ي . هذا الواقع فسيكون لذلك أثر إيجابي في األمن واالستقرار العا ي هذا الواقع فسيكون لذلك أثر إيجابي في األمن واالستقرار العا
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األربعاء ١٧ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٨٢)
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نفى الداالي قال متحـدث باسم الزعيم الروحي للتـبتي في ا
الما أمس إن اللقاء ب الداالي الما والرئيس األمريكي باراك
أوبـاما سـيـشـكّل «رسـالـة قـويـة» للـصـ بـأن سـاعـة حل قـضـية
الـ«تبت» قد دقت. ويستقبل أوباما غداً اخلميس الداالي الما في
تـكررة من الـص التي البـيت األبيض وذلك بـرغم التـحذيـرات ا
تـتهم الزعيم الروحي للـتبتي بتبـنّي موقف انفصالي من أن مثل
تـوترة هـذا اللـقاء سـيـسيء إلى العالقـات الصـينـيـة-األمريـكيـة ا
تـحـدث باسم الـداالي المـا التـحـذيرات الـصـينـية . ورفـض ا أصالً
ووصـفها بأنـها مجرد «كـلمات طنانـة معهودة» تـخفي قلق الص
تحدث لوكالة لف التبت. وقال ا ي  إزاء اهتمام الـرأي العام العا
«فرانس برسفرانس برس»: «ما تقوله الص ليس مهماً إنها تقرأ حسابات
ي» مضـيفـاً «أن الـقضـيـة األساسـية هي وضع الـرأي الـعام الـعـا
سـتة مـالي شـخص في الـتبت ورفـاهـهم». وتـابع «إن اللـقـاء ب
الـرئـيس األمـريـكي وقـداسـته (الـداالي المـا) هـو تـعـبيـر عـن هذا
الـقـلق لـدى اجملتـمع الـدولي ويـبـعث برسـالـة قـوية لـلـصـينـيـ بأن
عليـهم العـمل معنـا للـتوصل إلى حلّ». ولم يـتم استقـبال الداالي
المـا حائـز «جـائـزة نوبل لـلـسالم» لـعام ١٩٨٩ من قـبل أوبـاما
تحدة في أكتوبر ٢٠٠٩ وذلك في أثناء زيارة سابقة للـواليات ا
. مراعاة لـلص قـبل أول زيارة يقـوم بها الـرئيس األمريـكي لبك
وانتـقد مـدافعـون عن حـقوق اإلنـسان حـينـها تـنازل أوبـاما. ويـبدأ
ـتحدة زعـيم التـبتـي الـيوم زيـارة تستـمر أسـبوعـاً للـواليات ا
حيث يحـظى بشعـبية كـبيرة. ومـنذ مطلـع فبراير اجلـاري وواشنطن
وبك تتبـادالن التصريحات حـول هذه الزيارة تصريـحات صينية
محـذرة تقابـلها تـصريحـات أمريكـية حازمـة. وكان وزير اخلـارجية
الـصيـني طـلب مـراراً من واشنـطن إلـغـاء هذه الـزيـارة مـحذراً من
» الـعالقات بـ البـلدين. وردّ روبـرت جيبس أنها «تـقوّض جـدياً
ــتـحـدث بـاسم الــبـيت األبـيض أن «الــلـقـاء سـيــجـرى كـمـا هـو ا

مقرر».

¿GôjEG ó°V …ôµ°ùY πªY …CG ÖbGƒY øe Qqò– É«°ShQ

تشير اخلطـوات التي حقّقتها إيران في تنـفيذ برنامجها النووي
في الفـترة األخيـرة إلى أن إيران تسـير إلى تـقد موعـد افتراضي
يتحـدث حوله اخلـبراء لـلحصـول على الـسالح النـووي. صرح بذلك
يـر نـازاروف نـائب أمـ مـجـلس األمن الـروسي لـصـحـيـفة فالد
«كوميرسانتكوميرسانت» مؤكداً أن روسيا تعارض أن تتملك إيران السالح
النووي. وعمـا إذا كانت روسيا ستؤيد فـرض عقوبات شديدة على
إيـران أجـاب نـائب أمــ مـجـلس األمن الــروسي بـالـقـول: «تـرى
ـا تـسـتـهدفه من روسـيـا أن العـقـوبـات تـأتي عـلى نـحو مـعـاكس 
نـتائج لـكـنهـا ال ترى بـدّاً من فـرض عقـوبات في بـعض احلاالت

تـري ميدفـيديف». واسـتطرد: ـا أعلـنه الرئيس الـروسي د وفقاً 
يجب أن تـتفق الـعـقوبـات وخطـورة مَن تـستـهدفه وفي مـا يخصّ
قترح فرضهـا على إيران ال يجوز أن توضع إيران في العقوبـات ا
الزاوية الـضيقة. وأضـاف: إذا جرى حديث عن عقـوبات فيجب أن
تتناسب مع خطورة البرنامج النووي اإليراني وال تستهدف الشعب

اإليراني.
تـحدة وإسرائـيل بتوجـيه الضربة وعن احتمـال قيام الـواليات ا
إليـران قال نائب أم مـجلس األمن الروسي إن أي عـمل عسكري
ضد إيران سيـؤدي إلى عواقب وخيمة جداً عـلى العالم ولهذا فإن
ـعنـيّة بأن مـجلس األمن الـروسي يبـذل جهـداً كبيـراً إلقنـاع الدول ا
الـعـمل العـسـكـري ال يجـوز وأن الـعـمل الدبـلـوماسـي هو الـسـبيل
تـعلـقة بـالـبرنـامج النـووي اإليراني. ـشـكالت ا الوحـيد لـتسـوية ا
وعن صفقة بيع وسـائل الدفاع اجلوي «إس-٣٠٠» إلى إيران أكد
أن هذه الـصفـقة  تـوقيـعهـا «وعلـينـا أن ننـفّذهـا ولكن لم يُـبْدَأ
بتوريـد ما هـو موضع الـتعاقـد» حيث إن «أي عـمل من أعمـالنا
يـجب أن يـسـاعد عـلى تـدعيم االسـتـقـرارين الدولي واإلقـلـيمي».
وأضاف أن روسيا تلقّت وتتلقّى طـلبات كثيرة لإلحجام عن توريد
األسـلحـة إلى هذا الـبلد أو ذاك وإنـه يتمـنى على مَن يـطلب ذلك
ــعــادي روســيـا أن يــتـوقـف عن تــزويـد نــظــام احلــكم اجلــورجي ا

باألسلحة.

ƒµ°Sƒe ÚµH
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اخلميس ١٨ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٨٣)

ـهم الـذي يدور في كـواليس واشـنطن حـاليـاً هو: الـسؤال ا
هل تستـخدم الص حق «الفيتو» ضد أي قرار دولي بتشديد
الـعقـوبات ضـد إيران بـسبب بـرنامـجهـا النـووي? يقـول احمللل
ـطـلـعــة تـؤكـد أن اإلجـابـة ـصــادر ا الــسـيـاسي بــيـتـر لي إن ا
بـالـنـفي. فـالـصـ لم تـستـخـدم حق «الـفـيـتـو» داخل مـجلس

األمن الدولي سوى ست مرات فقط على مدار ثالث عاماً.
ز» بتاريخ زآشـيا تا وأكد الـكاتب في مقال نـشرته مجلة «آشـيا تا
١٣ فبـرايـر اجلاري أن فـرنـسا وبـريـطانـيـا تدعـمان بـقـوة طلب
شددة ضد تحدة فرض جولة جديدة من العقوبات ا الواليات ا
إيـران. أمـا روسـيـا فـمن الـواضح أنـهـا حـريـصـة عـلى حتـسـ
ـتـحـدة وأوروبـا وهـو احلـرص الذي الـعالقـات مع الـواليـات ا
طـالب دفعهـا إلى تغـيير مـوقفـها واالنضـمام إلى مـعسـكر ا
ـراقبـ أن روسيـا لن تسـتخدم عـاقبـة طهـران. ويرى أغلب ا
حق «الفيـتو» ضد العقـوبات. أما بالـنسبة إلى الـص فيقول
صـلـحة قـرار دولي بـفرض احملـلـلون إن فـرص تـصويـت بكـ 
عـقوبـات ضـد طهـران تبـدو ضـعيـفة بـدلـيل تصـريحـات وزير
خارجيـتها ياجن جيتشي في بـاريس مطلع الشهر احلالي بأن

«العقوبات تعوق اجلهود الدبلوماسية».
لـذلـك تـبـدو الـشـواهـد وكـأنـهـا تـسـيـر في طـريق امـتـنـاع
الـص عن الـتصـويت علـى فرض عـقوبـات جديـدة ضد إيران
اذا? ألن بـك تـعتـبر وهو مـوقف متـوقع وال يحـمل جديـداً. 
التـصويت داخل مـجلس األمن مـجرد عـمليـة شكـليـة الهدف
ؤثرة منـها تـطبـيق جولة جـديدة من الـعقوبـات العـقيمـة غيـر ا
وإحداث «فرقعة» سياسيـة سرعان ما تعود األمور بعدها إلى

سابق طبيعتها.
لـكن الـكـاتب يقـول إن امـتنـاع الـصـ عن التـصـويت هذه
شاعر جديـدة من الغضب وعدم االرتياح رة يأتي مصحوبـاً  ا

ـتزايـدة بـأن العـقوبـات ضـد إيران وتـصعـيد بسـبب شـكوكـها ا
الـتـوتـر مع طهـران تـقف وراءهـمـا رغبـة واشـنـطن في اسـتغالل
اضيـة كانت الص أكثر . ففي الـسنوات ا القضـية ضد الص
تـرحـيـبـاً بالـعـقـوبات األمـريـكـيـة ضد األنـظـمـة السـلـطـوية ألن
سـيـاسة الـقـبـضـة احلـديدة الـتي اتـبـعـتـهـا إدارة بوش أدت إلى
. استـيـاء حلـفائه وتـفـريقـهم ودفعـهم دفـعاً إلى أحـضان الـص
ولـكن إدارة أوبامـا أتت بـسيـاسة جـديـدة تقـوم على اجلـمع ب
القـوة الـبـاطشـة والـقـوة النـاعـمـة ومن الواضح أنـهـا ال تـطرح
مبـادرات خالفـية دولـية إال عـنـدما يـصبّ اخلالف أو االنقـسام
في الـرأي الـعـام الـدولي والـتحـالـفـات في مـصـلحـة الـسـيـاسة

األمريكية.
وأضـاف الـكــاتب قـائًال إن إدارة أوبـامـا تالحـق الـيـوم الـنـظـام
ــكـروه إقـلـيـمـيـاً ودولــيـًا األمـر الـذي يـكـشف الـصـ اإليـراني ا
ويـضعها في خانـة الدولة الوحيـدة الداعمة هذا الـنظام. وقد عملت
تـحدة على كـسب االحتاد األوروبي وروسيـا إلى صّفها الـواليات ا
وجنحت بالفعل في احلصول على دعم قوي من اجملموعة األوروبية
التي تـرّحب بالتـعامل مع رئـيس أمريكي يـعتمـد أسلوب الـتشاور
واحلوار وبـالتـالي لم تعـد حـاجة إلى قـيام الـص بـدور أكبـر على
عـسـكـر األمـريكي وإن السـاحـة الـدولـية. روسـيـا انـضّمـت إلى ا
جاءت اخلـطوة مصـحوبـة ببعض الـتحّفـظات ردًا على قـرار أوباما
إلغـاء خطط نـشر الدرع الـصاروخـية في بولـندا والـتشيك. وأردف
صالح الصيـنية ستتضرر إذا أن بك لم تبتلع ُطعم واشـنطن بأن ا
فـشلت اجلـهود الـدبـلومـاسيـة أو إذا وّجـهت إسرائـيل ضـربة جـوية
ضـد إيـران أو إذا ارتـفعت أسـعـار النـفط. بـكـ تدري أن الـضـربة
ـسـؤولـ اإلسـرائـيـلـيـة أمـر مــسـتـبـعـد وهـو مـا عــّزز قـنـاعـات ا
ـتحدة تسوق هـذه الضربة كمـبرر لتوسيع الصينـي بأن الواليات ا

نفوذها في الشرق األوسط. 

?¿GôjEG ó°V äÉHƒ≤©dG ójó°ûàH »dhO QGôb ó°V Ú°üdG äqƒ°üJ πg :رجح أن تمتنع عن التصويت رجح أن تمتنع عن التصويت: ا ا

تـحدة في كسب االحتـاد األوروبي وروسيا إلى صـفّها في مـا يتعـلق باستـصدار قرار دوليها في مـا يتعـلق باستـصدار قرار دولي تـحدة في كسب االحتـاد األوروبي وروسيا إلى صـفبـعد جناح الـواليات ا بـعد جناح الـواليات ا
? القنـاعة السـائدة هي أن بـك لن ترحّب بـالقرارب بـالقرار ? القنـاعة السـائدة هي أن بـك لن ترحبـفرض عقـوبات جـديدة ضد إيـران يقفـز تساؤل: مـاذا عن الصـ بـفرض عقـوبات جـديدة ضد إيـران يقفـز تساؤل: مـاذا عن الصـ

وأنها ستكون أميل إلى االمتناع عن التصويت في مجلس األمن.وأنها ستكون أميل إلى االمتناع عن التصويت في مجلس األمن.



12

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

األحد ٢١ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٨٤)
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اسـتدعى نائب وزير اخلارجـية الصيني تـسوي تيان كاي أول
من أمس الـسفيـر األمريـكي لدى الصـ جون هـانتسـمان وقدم
إليه احتـجاجاً شـديد اللهـجة بشأن لـقاء الرئـيس األمريكي باراك
تـحدث باسم «اخلارجـية» الصـينية أوبـاما الداالي المـا. وقال ا
تـحدة يعدّ ما تـشاو شيوه في بـيان أمس «إن تصـرف الواليات ا
تدخالً صارخاً في الـشؤون الداخلية الصيـنية وقد أساء على نحو
ـشـاعــر الـقــومـيــة لـلـشــعب الـصــيـني وأضــر بـشـدة خـطـر إلـى ا
بـالعالقـات الـصيـنيـة-األمـريكـية». وبـالرغـم من معـارضة الـص
الـقوية التقى الـرئيس األمريكي أوبامـا ووزيرة خارجيته هيالري
كلـينـتون عـلى التـوالي الداالي المـا في واشنـطن يوم اخلـميس
ـاضي. وقـال مـا «إن الـتـبت جـزء ال يـتـجـزأ من حـرمـة األراضي ا
.« تـعلقة بـالتبت شـأن داخلي محـض للص ـسائل ا الصيـنية وا
ــتـحــدث من جـديــد الـنــظـر إلى أن «أقــوال الـداالي المـا ولـفت ا
وأفـعـاله أظـهــرت أنه لـيس شـخـصـيـة ديـنــيـة مـحـضـة بل مـنـفيّ
سـيــاسيّ مـا فـتـئ يـشـارك في نــشـاطـات انــفـصـالـيــة حتت سـتـار
الدين». وذكـر ما أن اجلـانب األمريـكي سـمح للـداالي الما بـزيارة
ـتحـدة ونظم له لـقاءات بـالرئـيس والقـادة السـياسـي الـواليات ا
اآلخــرين األمــر الـذي يــنــتــهك بــفـداحــة األعــراف الـتـي حتـكم
بـاد التي أرسـتهـا البـيانات الـعالقات الـدوليـة ويتعـارض مع ا
شـتـركـة الـثالثـة والـتـصـريح الـصـيني- الصـيـنـيـة-األمـريـكـيـة ا
ــشــتــرك. وأشــار إلى أن ذلك يــتــعـارض كــذلك مع األمـريــكي ا
تـكـررة من جانب احلـكـومة األمـريكـيـة بأن الـواليات الـتعـهـدات ا
ـتـحـدة تعـتـرف بـالـتـبت كجـزء من الـصـ وال تـؤيـد «اسـتقالل ا
الـتــبت» مـشـدداً عـلى أن الــصـ أعـربت عن اسـتـيــائـهـا الـبـالغ
ثل هذه اخلـطوات. وأوضح أن عـزم احلكومة ـطلقـة  ومعارضـتها ا
والـشعب الصـيني عـلى حمايـة سيادة الـوطن وتكـامل أراضيه أمر
ثابت وال يتزعزع وأن محاولة أي شخص استغالل مسألة الداالي
الما للتدخل في شؤون الص الداخلية أمر محكوم عليه بالفشل.

بعد قرارها التخلي عن برنامج العودة إليهبعد قرارها التخلي عن برنامج العودة إليه
ôª≤dG ≈∏Y Ú°üdG äÉMƒª£d ∫ÉÛG í°ùØJ ø£æ°TGh

تـحدة الـتخـلي عن بـرنامج الـعودة إلى أفـسح قرار الـواليـات ا
قـبـلة الـتي تـغزو الـتابع الـقمـر اجملال أمـام الـص لـتـكون األمـة ا
الـوحـيـد لألرض مـا اعـتـبـر نـصـراً رمـزيـاً لـبـرنـامج أكـثـر تـقـشـفاً
وبـراجمـاتـيـة من الـبـرنـامج األمـريـكي. وكـان الـرئـيس األمـريكي
بـاراك أوبامـا أعـلن في بـدايـة فـبـرايـر اجلـاري نـيـته الـتخـلي عن
كلف الـذي أطلقه سـلفه جورج بوش بـرنامج «كوكـبة النـجوم» ا
وكـانت بـلغـت نفـقـاته أكـثـر من عـشـرة مـلـيـارات دوالر أي نـحو
عـشـرة أضـعـاف تكـلـفـة برنـامج الـفـضـاء الصـيـني بـحـسب أرقام
ـوافقـة على مـقاربـة أوباما فـي مشروعه رسمـية. وفي حـال تمت ا
ـيزانيـة ٢٠١١ فإن األمريـكي لن يـعودوا إلى القـمر الذي سبق
لـهم أن نظمـوا ست رحالت إليه بـ عامي ١٩٦٩ و١٩٧٢. وقال
فو سـوجن من مـدرسة عـلـوم الفـضاء في جـامـعة «شـيـنجـهوا» في
كننا أن نقول إن القرار األمريكي وقف برنامج «العودة بك (ال 
كـننا بالتأكيد القول نح أفـضلية للص كما أنه ال  إلى القمر» 
ـتحدة في هـذا اجملال). وأضاف «إن إن الصـ حلقت بـالواليات ا
ـقرر الستـكشاف الـفضاء». الصـ ستتـابع في هدوء بـرنامجـها ا
وتبنّى الـصيـنيون مـقاربة بـراجماتـية جـداً منذ أن أطـلقوا الـبرنامج
أهـول الـذي أقـرته احلـكومـة في عـام ١٩٩٢ اعـتـماداً الـفـضـائي ا
على تـكنولـوجيـا روسيـة. ولم ترسل بـك أول رائـد فضاء إال في
تـحدة عام ٢٠٠٣ لـتـصبح ثـالث بـلد يـقوم بـذلك بـعد الـواليـات ا
كـلفـة األبحاث في وروسـيا. وأوضحـت إيزابيل سـوربي-فيـرجي ا
ركـز الوطني لألبحـاث العلمـية» في فرنسا «أنـه برنامج فضاء «ا
غـير مـكـلف جداً ومـحـسوب بـعـنايـة جلـهة الـعالقـة ب الـتـسيـير
الـذاتي والنـجاعـة واالستـقالليـة». وال يتـضمن الـبرنـامج الصـيني
لـغزو الـقـمـر «شـاجن آي» تاريـخـاً دقـيـقاً إلرسـال رائـد فـضاء إلى
القـمر. ويشـير مهنـدسون إلى أفق عام ٢٠٢٠ بـعد إرسال صاروخ

غير مأهول قبل عام ٢٠١٣.
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اإلثن ٢٢ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٨٥)
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غترب لـقاء الرئيس األمريكي باراك انـتقد بعض الصينـي ا
ـــاضي أوبــامــا الــــداالي المــا فـي واشــنــطـن يـــوم اخلــمـــيس ا

مـشيـرين إلى الـنيّــات احلـقـيقـيـة التصـــال الـداالي الما بـالـغرب.
وقـال دو بـيـنـج اخلـبــيـر الـسـنـغـــافـوري فـي الـعالقـات الـدولـيـة
لـوكـالة «شـيـنـخوا»«شـيـنـخوا» لـألنبـــاء إن الـداالي المـا جعـل من أغراضه
لقاء الـزعماء السيـاسي فـي الغـرب ونـيته احلقيقـية أن يبقى ما
يـصفه بـ «قـضـية الـتـبت» في نشـرات األخـبار وأن يـجـمع األموال
ناورة. والحظ دو أنه دون دعم الـغرب فإن التأثير ويوسّع دائرة ا
الشخصي لـلداالي الما سيخبـو بشدة. وهذا مبـعث اهتمامه الدائم
ـشكالت الـتي تعـكّر بـاالتصـال مع الـسيـاسيـ الغـربيـ وإثارة ا
صفـو الـعالقات الـقـائمـة بـ الـص والـدول الـغربـيـة من ح إلى
آخر. كـما أشار اخلبيـر إلى أن االجتماعـات التي عقدهـا الرئيسان
تعاقـبان والداالي الما تـفتقر إلى األساس األخالقي األمريكيـان ا
ـنــطق الـسـلـيـم. وقـال إنه من حـيث اجلــوهـر فـإن الـدول الـدولي وا
الغـربـيـة تعـامل الـداالي المـا بـوصفه بـيـدقـاً على لـوحـة شـطرجن.
وكالهـمـا يـسـتـخـدم اآلخـر ال غـيـر. ولـكـن دو أضـاف مـعـقـباً «إن
اجـتـمـاع أوبـامـا مـع الـداالي المـا لن يـحـدث تـغــيـيـراً كـبـيـراً في
الصـورة الـشـاملـة لـلـعالقـات الصـيـنـية-األمـريـكـية». وأوضح أن
تحدة في التنمية القوية للعالقات الـثنائية ب الص والواليات ا
مـصـلحـة كـلـتيـهـما وكـذا في مـصـلحـة بـقـية الـعـالم. وفي خـطاب
ثلو ما يزيد على مفتوح إلى السـفارة األمريكية في مدريد قـال 
٢٠ تـنظـيماً صـينـياً عـرقيـاً في إسبـانيـا إن الداالي المـا لم يكفّ
قط عن أنــشـطــته لـتــقـســيم الـصــ مـنــذ فـراره إلـى اخلـارج عـام
١٩٥٩. واستنكر اخلطـاب مساعي الداالي الما إلى «تدويل» ما
يـسـمّـيه «قـضـية الـتـبت» ومـسـاعـيه إلى تـقـسـيم الـصـ بـدعوته
ـارسـة ضغـوطـها عـلى احلـكومـة الـصيـنـية. القـوى اخلـارجيـة إلى 
وحث اخلطاب شـعوب الدول الغـربية على عـدم االنخداع بـ «الوجه
البـاسم» للداالي الما والنـظر إلى دوافعه احلقـيقية لتـقسيم الص

وإعادة احلكم الديني في التبت.

É«fÉŸCG »a Úª∏°ùŸG êÉeófG ∫ƒM ∫óL

ـانـيا ـاني ومواطـني أ حتـظى العـالقة بـ غـالـبيـة اجملـتـمع األ
سلم باهـتمام كبير في النقاش العام السائد لكن اجلدل حولها ا
ـهاجرين ـانية ا غـالباً مـا يتحـول إلى صراع تـتهم فيه الـغالـبية األ
انيا سلم بعدم الرغبة في االنـدماج في اجملتمع. أما مسلمو أ ا
ان تـتبنّى مواقف فيرفـضون هذه التـهمة ويـعتبـرون أن غالبـية األ
ــشـاركــة في احلـيـاة مـعـاديــة لإلسالم وحتـاول اســتـبــعـادهم من ا
انيا تبدو معقدة خاصة أن سلم في أ العامة. مشـكلة اندماج ا
ــانـيــة لم تـتــحـدد مـن خالل الـثــقـافــة والـلــغـة مالمـح الـهــويـة األ
ـسيـحيـة أيضـاً. ومن هذا انـيتـ فقط بل مـن خالل الديـانة ا األ
ـقاييس ـنظـور اعتُـبر كل مـواطن ال تتـطابق مـواصفاتـه مع هذه ا ا
ـانـيا ـركـزي لـلـيـهود» فـي أ غـريـبـاً. األمـ الـعـام لـ «اجملـلس ا

شـتـيـفـان كرامـر يـذهب إلى أن انـتـشـار ظـاهـرة «اإلسالمـفـوبـيا»
والـعـداء للـمـسلـمـ ليس أمـراً غـير أخالقـي فحـسب بل يـشجع
عـلى االنــعـزال ويــرسخ مـيــول بـعض فــئـات اجملـتــمع إلى إرسـاء
مـجتـمـعـات موازيـة هـذه الضـرورة تـعـني أن العـمل عـلى تـعريف
سـلمـ ودعم التربـية الـقائـمة على الـتسـامح واالحترام اإلسالم وا
اني; لذلك تـبادل واجب مهم يـقع على عاتق غالـبية اجملـتمع األ ا
فـإن نـشر صـورة متـوازنـة لدين اإلسالم وحـضـارته ضرورة قـصوى
سـبقة عن وما دام لم يـتحـقق ذلك فسـيستـمر انـتشـار األحكـام ا
. إال أنه أشار إلى ضـرورة رفض مـطـالب بعض سـلـمـ اإلسالم وا
اجلـهات األصـوليـة اإلسالميـة التي تـعـتبـر التـنازل عن بـعض قيم
رأة قراطي احلـر على غرار حرية التـعبير ومساواة ا دسـتورنا الد
اني. كما يجب سلمـ في اجملتمع األ شرطاً من أجل جناح دمج ا
عدم الـسمـاح بنـشأة فـضاءات حتـكمـها الـشريـعة بـدالً من القـانون
ارسـة للـعنف بـاسم الدين اني. وبـالطـبع يجب مـكـافحـة كل  األ
. وفي سلم سلم أو غيـر ا سواء كان هذا الـعنف موجهاً ضـد ا
ـقـراطـيـة ـلـتـزمـة الـد ـسـلـمـ ا هـذا اإلطـار يـجب عـلى غـالـبـيـة ا
ـلـتـزمـة ـان ا ـانـيـة الـوقـوف إلى جـانـب غـالـبـيـة األ والـقــوانـ األ

انية أيضاً. قراطية والقوان األ الد
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الثالثاء ٢٣ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٨٦)

¿Gô`jEG ´OQ ádCÉ°ùe »a q»Øî`dG ôq«¨àŸG

كتب دوري جـولد مقاًال في صـحيفة «إس«إسـرائيل اليوم»رائيل اليوم» ذهب فيه
كن أن يتم ردع إيران بـالوسائل نفسها الـتي استعملها إلى أنه ال 
الـغــرب في مـواجــهـة االحتـاد الــسـوفـيــتي الـســابق في أيـام احلـرب
هدي الـباردة ألن الطبقة احلاكـمة في طهران متأثـرة بأفكار عودة ا

. وهي أفـكـار مخـتـلفـة تـمامـًا عن اعـتقـاد الـشيـوعـي الـعـلمـانـي
يـعـترف كـثـيـرون من مـؤيـدي فرض عـقـوبـات عـلى إيـران بأنه إن لم
تنجح العقـوبات فستكون اخلطة باالعتماد على الردع. وهم يأملون
تحدة وحليـفاتها ردع إيران بالطـريقة نفسها أن تستطيع الواليـات ا
الـتي جنـحـوا بـهــا في ردع االحتـاد الـسـوفـيـتي في سـنـوات احلـرب
الــبـاردة عن اسـتــعـمـال الــسالح الـذري. بــيـد أنـهـم لم يـأخـذوا في
حسـابهم حقيـقة أن إيران ال تسـيطر عليـها قيادة شـيوعية عـلمانية
بل صيغة مـتطرفة من اإلسالم الشيعي. ويرى الكاتب أنه قد يسهل
عـلى وكـاالت االسـتخـبـارات مـتـابـعـة الـقـدرات اإليـرانـيـة أكثـر من
الـنـيـات اإليـرانـيـة. قـد تكـون مـحـاولـة الـتـغـلـغل في أفـكـار الـقادة
اإليرانـي ومحـاولة فهم مـا هو مقدار تـأثير تـصوراتهم الـدينية في
سـلوكهم الـسيـاسي مهـّمة أصعب. مع ذلك تـوجد عالمـات واضحة
يجب أن تقلق الـغرب. بعد انقـضاء سنتـ من غزو العراق إيران في
ناطق التي خسـرتها كّلها عـام ١٩٨٠ جنحت إيران في أن تعيـد ا

مكن في ظاهر األمر إنهاء احلرب في عام ١٩٨٢. بحيث كـان من ا
لـكن القيـادة اإليرانيـة تابعـت احلرب ست سنـ أخرى ضحت فـيها
ـئــات آالف اجلـنــود اإليـرانـيــ وذلك من أجل أن تــقـدم األهـداف
العقائدية لنشر الثورة. وعندما وافق اخلميني على وقف إطالق النار
في عــام ١٩٨٨ كــان الــوحــيــد الــذي عــارض ذلك في إيــران هــو
«احلـرس الـثـوري» الـذي تـكـثـر قـواته في الـنـظـام اإليـراني الـيوم.
السـؤال الصـعب الـذي تواجـهه جمـيع عـواصم الغـرب وإسرائـيل هو:
ـكن االعـتـمــاد عـلى مـبـدأ الـردع فـي مـواجـهـة قـيـادة إلـى أي حـدٍّ 
كن من جهة افتراض أن جناد عسكريـة تطور تصورًا عامًا كـهذا?. 
وخامنئي ليـسا معنـي بالتغـرير بأنفسـهما نتـيجة تصعـيد إقليمي.
لـكن في مـقــابل ذلك قـد يـكــونـان مـسـتــعـدين لـلـتــضـحـيـة بـآالف

اضي. اإليراني من أجل عقيدتهما الدينية كما حدث في ا

¿GôjEG øY »∏îàdÉH Ú°üdG ´ÉæbEG ∫hÉ– π«FGô°SEG :«معاريف»: «معاريف»

قالـت صحيفة «معاريف»«معاريف» إنه بـينمـا يتواصل الـصراع في سبيل
إقـناع الص لالنضمـام إلى ائتالف العقوبـات ضد إيران في الساحة
الدبلومـاسية-األمـنية سـتبعث إسـرائيل إلى بكـ في نهايـة الشهر
اجلـاري شخـصـيـة مفـاجـئة ضـمن وفـد سـيزورهـا بـالـذات في اجملال
االقـتـصادي: مـحـافظ بـنك إسـرائـيل سـتـانـلي فـيـشـر الـذي جتـند
للكـفاح ضد إيـران. في األسابيع الـقريبة سـينعـقد «مجلس األمن»
لـلـحسـم في مسـألـة فـرض رزمـة من الـعـقوبـات عـلى إيـران. احلـلـقة
الـضـعـيـفـة في اخلـطـوة هي الصـ الـتي تـديـر عالقـات اقـتـصـادية
متـفـرعة مع إيـران وتـعارض فـرض الـعقـوبـات. في الـغرب يـقدرون
بأنه دون انـضـمام الـصـ فإن رزمـة العـقـوبات لن تـكـون كامـلة أو
ناجعة أيضـًا. فيشر االقتصادي ذو السمعـة الدولية شخصية تنال
. مصـدر سياسي قـّدر بأنه كون طبـيعة الـعقوبات التـقدير في الـص
هي اقتصادية فيمكن ألن يكون لفيـشر تأثير حقيقي في الصيني
وفي استعـدادهم لدعم مـثل هذه اخلـطوة. إضـافة إلى فيـشر يـسافر
إلى الـص أيضـاً الوزير موشـيه بوجي يعلـون الذي سيتـسلم القسم
همة وسـيحاول أن يـوضح للصـيني االستـخباري-الـعسكـري في ا
كم هـي قريبـة إيران من حتـقيق سالح نـووي وكم أن واقعـاً كهذا من
شــأنه أن يـشــكّل تـهــديـدًا عــلى الـعــالم بـأســره ولـيس فــقط عـلى
إسرائـيل. منـذ أيام زار نتـنيـاهو موسـكو في مـحاولة إلقـناع الروس
بـتــأيـيـد رزمـة الــعـقـوبــات هـو لم يـحـصـل عـلى تـأيـيــد عـلـني من
» ولكن في محيـطه يقولون إنه «دون ريـب يوجد تفاؤل «الكرملـ
بـالـنسـبة إلى فـهم الـروس ألهمـية صـد إيـران». في نهـاية األسـبوع
تلـقت إسرائيل إشارة إيجـابية من موسـكو عندما قـال وزير اخلارجية
الروسي إن موسكـو قلقة من عدم تعاون إيـران مع «الوكالة الدولية
للـطاقة الذريـة» وإنها لن تـقبل رفض إيران لهـذا التعامل. وفي رد
رسمي عـلى تـقرير الـوكالـة الذي كـشف عن أن إيـران حتاول تـطوير
رؤوس مـتــفـجـرة نـوويــة أعـلـنت وزارة اخلـارجــيـة أن «عـلى األسـرة
كن عقـوبات ناجعة الدولية ومـؤسساتها أن تـفرض في أقرب وقت 
على إيـران جتسد الـثمن البـاهظ الذي سـتدفعه إذا مـا واصلت الدفع

إلى األمام لبرنامجها النووي».
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األربعاء ٢٤ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٨٧)

إعالن أن إيـران ثـالث أكبـر دولـة مصـدّرة لـلنـفط اخلام إلى
الـص أوضح لـلـكثـيرين طـبيـعة الـعالقـة الوثـيقـة ب طـهران
. فـإمدادات الطـاقة تمـثل واحداً من العـوامل الرئيـسية وبك
الـتي تـبـرز عـنـد احلـديث عن الـدوافع واألسـبـاب وراء إحـجـام
تـحـدة عقـوبـات مشـددة على الـص عن تـأيـيد فـرض األ ا

إيران بسبب برنامجها النووي.
وجبه إيران وقّعت الص وإيران اتفاقاً عام ٢٠٠٤ تصدّر 
دة ٢٥ عامـاً كما وقّـعتا ُـسال إلى الصـ  الغـاز الطبـيعي ا
عام ٢٠٠٥ عقداً آخر بقيـمة ١٠٠ مليار دوالر لتزويد الص
اضي بالنفط اخلام من حـقل «يابرافان» النـفطي وفي يناير ا
جـرى تـوقـيع اتـفـاق بـقـيمـة ١٫٧ مـلـيـار دوالر لـتـطـويـر حقل
«أزيديجـان الشـمالي» للـنفط في إيـران فضالً عن عـقد آخر
ـوجبـه حقالً إيـرانـياً بـقـيمـة ٥٫٢ مـليـار دوالر تـطـوّر الصـ 

إلنتاج الغاز الطبيعي.
الـعالقـــــة بـ إيـران والـصـ كـمـا يـراهـا الـدكـتـور كـيري
براون زميل مـركز «تشاتام هاوس» للـبحوث يجب أن ينظر
إليهـا من زاوية «دبلوماسية الـطاقة الدولية». ويرى براون أن
النـظـر إلى العالقـة بـ الصـ وإيـران من هذه الـزاويـة يوضح
كيـفيـة اختيـار الصـ شركاءهـا إذ إن الظـروف الداخـلية هي
التي تمـلي العالقات اخلارجيـة فاحلكومـة الصينـية تنظر إلى
عـمـلـيـة حتـقـيق الـنـمـو االقـتصـادي كـقـضـيـة جـوهـريـة تـتـعلّق
بـشرعـيتهـا واستقـرارها وتـدرك تمامـاً أن الطاقـة تلعب دوراً
ــو اقـتـصـادي حــيـويـاً فـي احملـافـظـة عــلى حتـقــيق مـعـدالت 

متزايـــدة.
وتتضح أهـمية أمن الطاقة بالـنسبة إلى الص من اإلجراء
اضي بتـأسيس جلنـة وطنية الذي اتخـذته احلكومـة في ينايـر ا

للـطاقة يتـرأسها رئيس احلـكومة الصـينية نـفسه وين جياباو
وهذا يـؤكـد أن أمن الـطاقـة من الـقضـايـا التي تـتـعامل مـعـها
صـالح احلـيـوية بـكـ كـأولويـة مـهـمـة انطالقـاً من حـسـابـات ا
ـتوقع أن تـؤيّد الـص فـرض عقـوبات الـعلـيا. لـذا ليس من ا

مشدّدة على إيران شريكها الرئيسي في مجال الطاقة.
تحدة األمريـكية في تنسيق حتى في حال جناح الواليـات ا
جــهـود دولـيـة لـلـضـغط عـلـى إيـران فـإن الـصـ سـتـتّـجه في
الـغالـب إلى مـحـاولـة احلفـاظ عـلـى عالقـات جـيدة مـع طـهران
بـاإلحـجام عن اتـخـاذ أيّ خـطوة تـثـير اسـتـياء إيـران. كـما من
ماطلة إذا تعرضت هي رجّح أن تعمد بك إلى الـتسويف وا ا
ـشـروع الـنووي ـوقف الـدولي جتـاه ا نـفـسهـا لـضـغـوط بـشأن ا

اإليرانـــي.
وقف الصيني سيـسلّط الضوء مجدداً ويرى براون أن هـذا ا
ي وهي عـلى مـشكـلـة فـشل الصـ في لـعب دور قـيـادي عا
مـشكـلـة ظلت تـلـقي بظالل سـلـبيـة عـلى التـطـور الدبـلـوماسي
للص وستستمـر في التأثير سلبـاً فيها في وقت تخطو فيه
بـسـرعــة كي تـصــبح واحـدة من أبـرز الــقـوى االقـتــصـاديـة في

العـــالم.
ويــخـلص بــــراون إلى أن هــنـــــاك قـضــايــا عــدّة بـرزت في
الـواجـهـة بـصـورة واضـحـة في إطـار اجلـدل الـدائـر حـول قـضـيـة
العقوبات وتأييد الصـ إليران لكنه يرى أن أهمها قضيتان
أوالهــمـا: تـعـامل الـصـ عـلـى نـحـو يـحـول دون لـعـبـهـا دوراً
ـية وثانيتهمـا: إقبال الكثير من قيادياً في حل الـقضايا العا
الدول عـلى الصـ ليس لـلحـصول عـلى دعمـها االقـتصادي
تحدة بل لـكسب تأييـدها الدبـلوماسي في مواجـهة الواليـات ا

األمريكيـــة.

áqjhƒædG É¡££Nh ¿GôjEG √ÉŒ »æ«°üdG ∞bƒŸG »a »°ù«FQ πeÉY ábÉ£dG øeCG

هنـاك اتفـاقيـات مبـرمة بـ طهـران وبكـ في مجـال الطـاقة وبكـ ليـست علـى عالقة وديـة بواشنـطن لذا الهنـاك اتفـاقيـات مبـرمة بـ طهـران وبكـ في مجـال الطـاقة وبكـ ليـست علـى عالقة وديـة بواشنـطن لذا ال
ساعدة في الضغط على إيران بسبب برنامـجها النووي ولكن هل تستمر الص كن أن يشجعها علـى ا ا  ساعدة في الضغط على إيران بسبب برنامـجها النووي ولكن هل تستمر الصتشعر  كن أن يشجعها علـى ا ا  تشعر 

وقف? وقف?على هذا ا على هذا ا
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األربعاء ٢٤ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٨٧)

á«fBG á£N ø£æ°TGh iód ¢ù«d
á«dÉª°ûdG ÉjQƒc ™e iƒà°ùŸG á©«aQ ä’É°üJ’ 

ذكرت وزارة اخلارجيـة األمريكية مؤخـراً أنها ليس لديها أي
سـتوى مع كـوريا الـشمـالية خـطط لعقـد لقـاء دبلـوماسي رفـيع ا
حـيـث نـفت األنـبـاء الـتي تـقـول إن رئـيس الـوفـد الـنـووي الـكـوري
الشمـالي سيزور نـيويورك لـعقد اجـتماعـات مع نظيـره األمريكي.
ـتـحـدث باسـم اخلارجـيـة األمـريـكـيـة فـيـليـب كرولي: «ال وقـال ا
ـسـؤولي كـوريا الـشـمـاليـة بـزيارة توجـد خـطط في الـوقت الراهن 
ـتحدة كـما ال تـوجد خطط لـلقـاء مسؤولـ أمريـكي الـواليات ا
مع نـظـرائهم فـي كوريـا الـشـمـاليـة». وذكـرت تـقـاريـر أن كيم كي
كــوان رئـيس الـوفـد الـنـووي الـكـوري الـشـمـالي سـيـقـوم بـزيـارة
قـبل حلضـور ندوة عـلمـية لـنـيويـورك في الثـاني من شهـر مـارس ا
ـبـعـوث األمـريـكي اخلـاص لـلـمـحـادثـات الـسـداسـيـة حول ولـقـاء ا
سؤول األمريكي البرنامج النووي الكوري الشمالي وغيره من ا
ناقشتـهم حول قضية استئناف احملـادثات السداسية النووية ورفع
فروضة عـلى الشمال بعد إطالقه صواريخ ـتحدة ا عقوبات األ ا
بـاحثات ما اضي. وذكرت مـصادر دبلومـاسية أن ا حـربية الـعام ا
ـتـحـدة. وقال زالت جـارية في مـا يـتـعـلق بـزيـارة كيـم للـواليـات ا
ـبعـوث الكوري صـدر: «لم يتم الـتوصل إلى قـرار بعد». وزار ا ا
سؤول في اضي وقال إنه تناقش مع ا الشمالي الص األسبوع ا
الص حـول استئـناف احملادثات الـسداسيـة والتوصل إلى اتـفاقية
سالم حتلّ محـلّ الهـدنـة الـعسـكـريـة التـي أوقفت احلـرب الـكـورية
(١٩٥٠-١٩٥٣). على صعـيد آخر ذكرت «وكالة أنـباء كوريا«وكالة أنـباء كوريا
ركـزية» أن كيم نـاقش أيـضاً رفع الـعقـوبـات الدولـية ركـزية»الـشـمالـيـة ا الـشـمالـيـة ا
فروضة على كوريا الشمالية الشرط الثاني الذي وضعته بيوجن ا
يـاجن الستـئناف احملـادثات الـسداسـية الـتي بدأت في عام ٢٠٠٣
بعوث الكوري وتوقفت سنة ٢٠٠٨. ونفى كرولي أنباء تقول إن ا
. وسبق الشمالي أجـرى اتصاالت مع مسؤول أمـريكي في بك
نـاقـشـة هذه الـقـضـايا أن صـرّحت واشـنطن بـأنـهـا على اسـتـعـداد 

شريطة عودة الشمال إلى احملادثات السداسية.

…Oƒ©°ùdG ΩÉî`dG äGOQGh »a IóëàŸG äÉj’ƒdG ≈q£îàJ Ú°üdG

كـتب جـريـجـوري مـايـر من نـيــويـورك مـقـاالً نـشـرته صـحـيـفـة
ـتحدة ز» حتت عنـوان «الصـ تتخـطّى الواليات ا تا ز»«فايـننشـال  «فايـننشـال تا
فـي واردات اخلـام الــســعـودي» ذكــر فــيه أن صـادرات الــبــتـرول
اضي إلى ـتـحـدة تراجـعت في الـعـام ا الـسعـوديـة إلى الـواليات ا
أدنى من مـلـيون بـرميل يـوميـاً للـمـرة األولى في عقـدين في ح
ـستوى ما يسلّط شتريات الـصينية إلى أعلى من ذلك ا قـفزت ا
الضوء على حتـوّل في اجلغرافيا الـسياسية للـبترول من الغرب إلى
الـشـرق. ويـقـول الـكـاتـب إن الـتـراجع في الـطـلب األمـريـكي عـلى
مـلكة التي تعدّ تقليدياً أحد مصادره الرئيسية هو البترول من ا
نتيجة للتراجع في إجمالي استهالك الطاقة لكنه يرجع أيضاً إلى
تحـدة على الواردات من كنـدا وإفريقيا. تزايـد اعتماد الـواليات ا
وفي هـذه األثناء فإن النمـو االقتصادي الذي تـشهده الص يدفع
زيد من البترول السعودي وهو االجتاه الذي قد ببك إلى شراء ا
شـجـعـته الـريـاض من خالل مـشـروعـات تـكـريـر مـشـتـركـة. ويورد
الـكاتب عن جـون سفـاكيـاناكـيس كبـير اقـتصـادي لدى «الـبنك
الـفـرنـسي-الـســعـودي» في الـريـاض قـوله «الـصـ تـعـرض أمن
نـتـجة لـلبـترول ومن بـينـها الطـاقـة هو نـفسه مـا ظلت الـبلـدان ا
ي كان ـملـكة العـربيـة السعـودية تـدعو إليه. وألن الـطلب الـعا ا
ـملكـة بدورها تـتطلع بـاجتاه الشرق». ـيل باجتاه الـشرق كانت ا
ويـلفت الـكـاتب النـظـر إلى أن الرئـيس األمـريكـي باراك أوبـاما
ـتحـدة عـلى الـبتـرول األجـنبي يـريد احلـد من اعـتـماد الـواليـات ا
تجددة. وفي هذه األثناء تريد السعودية ويشجع مصادر الطاقة ا
أسـواقـًا مسـتـقرة الحـتيـاطـياتـهـا من البـتـرول. ويضـيف الـكاتب أن
الـتـراجع في درجـة اعـتـمـاد واشـنـطن عـلى بـتـرول الـريـاض من غـير
دى رّجح أن يـغـّيـر كثـيـرًا من طـبـيعـة الـعالقـة ب الـبـلـدين في ا ا
القـصير على األقل. ويقـول احملللون إن الـبترول سلعـة تبادلية وأي
أزمـة مـعـروض مــنه في الـشـرق األوسط سـوف تـؤثـر في االقـتـصـاد

نخفضة من السعودية. األمريكي برغم الواردات ا

¿ó`æd „Éj „ƒ«H
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األحد ٢٨ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٨٩)

حتولت الـص إلى أكـبر مصـدّر في العالـم بنهـاية ديسـمبر
انيا كما يتوقع أن تتفوق على ٢٠٠٩ متفوّقة بذلك على أ
ـرتـبة الـيابـان من حـيث حـجم االقـتـصاد لـتـحل بـذلك في ا
يـة بعـد الواليات الثـانية عـلى قائـمة أكبـر االقتـصادات الـعا
ـتحـدة نهـاية الـعام اجلـاري ولن يتـوقف الزحف االقـتصادي ا
ـتوقع أن يستمر الـنمو الصيني الصينـي عند هذا احلد فمن ا
رتبة األولى كأكبر اقتصاد في العالم ليصـعد اقتصادها إلى ا
بـنـهـايـة الـعـقد اجلـاري. وهـنـاك إجنـاز اقـتـصـادي صـيـني آخر
قبلة حيث ستتحول الص سيتحـقق نهاية السنوات اخلمس ا
إلى أكبر سوق استهالكيـة في العالم بنهاية عام ٢٠١٥ وقد
أعـلنت «وزارة الـتجـارة الصـينـية» مـؤخراً هـذا النـبأ مـوثقاً
ـــو األســـواق بــــعـــدد من اإلحــــصـــاءات الـــتي أشــــارت إلى 
االسـتـهالكـيــة الـصـيـنـيــة بـنـحـو ١٥٫٥% خالل عـام ٢٠٠٩

ستواها في عام ٢٠٠٨. مقارنة 
وهناك دالالت اقتصاديـة عديدة لنمو الـسوق االستهالكية
ـعـدالت واســتـمـرار هـذا الــنـمـو ومن ثم الـصـيــنـيـة بــهـذه ا

وصولها إلى أكبر سوق استهالكية في العالم أهمها:
* سيـكون حتـول الصـ إلى أكبر قـوة استـهالكيـة فى العالم
ـؤشر الـفـعلي ـتحـدة األمـريـكيـة هـو ا بدالً مـن الواليـات ا
النـتقـال مـوازين القـوة االقتـصـادية من الـغرب إلى الـشرق
ـية وبدايـة مـرحلـة جديـدة من الـتوازنـات االقتـصـادية الـعا
حتتل فـيهـا االقتـصادات الـصاعـدة مرتـبة الـصدارة بدالً من
تقدّمة خاصة في ظلّ الـتوقعات التي تشير االقتصـادات ا
إلى صعـود االقـتـصاد الـهـندي في مـرتـبة تـالـية لالقـتـصاد

قبلة. الصيني خالل العقود ا
* سيصبح اإلنفاق االستهالكي الصـيني بحلول منتصف العقد
ي وهو اجلاري هو احملـرك الرئيـسي للنمـو االقتصـادي العا
ما سـيـعطي إشـارة البـدايـة احلقـيقـيـة حلقـبـة جديـدة في تاريخ
ي الـذي سيصبح حتت القيادة الصينية النظام االقتصاد العا

الية وقد األكثر حتفظًا في سياساتهـا االقتصادية والنقدية وا
يـنـعكس ذلك بـالـطـبع على طـبـيـعة الـقـواعد احلـاكـمـة للـنـظام

ي السائد حالياً. االقتصادي العا
ي إلى اإلنـفـاق االســتـهالكي بـشـكل ـيل الـعــا * سـيــتـراجع ا
ـا كـان عـلــيه الـوضع خالل الـسـنـوات الـتي نـسـبي مـقـارنـة 
ـيـة» نتـيجـة اختالف خـصائص الـية الـعا سـبقت «األزمـة ا
ميـزانية األسـرة الصيـنية التي تـميل إلى االدخار وال تـعتمد
كثيراً على االقتراض على عكس ميزانية األسرة األمريكية
ـعتـمدة بـشكل كـبيـر على ـرتفع وا يل االسـتهالكي ا ذات ا
االستـدانـة وهـو ما سـيـجـعل ميـزانـية اإلنـفـاق االسـتهالكي

ي.  ستوى العا أكثر انضباطاً على ا
عدالت أكبر عمرة  رجّح أن يزداد الطلب على الـسلع ا * من ا
ه تظـهر بـالفعل ـعمرة وهـو ما بـدأت معـا من الـسلع غـير ا
من خالل اإلحصاءات الـتي أعلـنتهـا وزارة التجـارة الصيـنية
مؤخـراً التي أوضـحت تـركّز الـنمـو بـشكل كـبيـر في أسواق

السيارات واألجهزة الكهربائية واحلواسب اآللية.
ي على السـلع االستهالكية ذات * يتوّقع أن يـنخفض الطلـب العا
الـرفـاهـيـة الـعـالـيـة وأن يـزداد الـطـلب عـلى الـسـلع ذات األداء
االقتصادي وسيكون ذلك واضحًا بشكل جلي في بعض السلع
مـثل السـيارات التي سـتشـهد أسواقـها تراجـعًا في الـطلب على

فئات السيارات الكبيرة وذات االستهالك العالي من الوقود.
* يـتضّمن هذا التغـير أيضًا مؤشرًا آخـر ذا أهمية كبيـرة بالنسبة
إلى االقتـصاد الـصيـني نفسـه الذي يتـوقع أن يزداد اعـتماده
عـلى األسـواق احملـلـيـة بـشـكل أكـبـر بـدًال من االعـتـماد عـلى
ـاضية. وإذا األسواق اخلارجـية كـما كان سـائدًا خالل الـعقود ا
زيـد من مـا حتـّقق ذلك فـإن االقـتـصـاد الـصـيـني سـيـمـتلـك ا
قدوره االسـتمرار في الـنمو عوامل االستـقرار حيث سـيكـون 
باالعـتـماد عـلى الـطـلب احمللي مـتـجـّنبـًا حـاالت التـبـاطؤ أو
ي ألزمات مقبلة.   االنكمـاش حتى إذا تعّرض االقتصاد العا

ºdÉ©dG »a áq«cÓ¡à°SG Iƒb ôÑcCG ≈dEG Ú°üdG ∫qƒ– ä’’O

يـتوقيـتوقّع أن تتحول الص إلى أكبـر سوق استهالكية في العـالم بحلول منتصف العـقد اجلاري األمر الذي يتضمع أن تتحول الص إلى أكبـر سوق استهالكية في العـالم بحلول منتصف العـقد اجلاري األمر الذي يتضّمن
ي. ي. من الدالالت على مستوى التوازن االقتصادي العا عدداعدداً من الدالالت على مستوى التوازن االقتصادي العا
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األحد ٢٨ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٨٩)

¿GƒjÉàd í«∏°ùàdG øe ójõŸ óq¡ªJ ø£æ°TGh :خبراء صينيخبراء صينيّون: ون

قال خبراء صينيون في الشـؤون العسكرية والعالقات الدولية إن
الـتقريـر األخير الـذي صدر عن «البـنتاجـون» األمريكي الـذي يقّلل
نـزلة غطـاء لبيع من القـدرات القتـالية لـسالح اجلو الـتايواني يـعّد 
تقّدمة للجزيـرة ما يعد انتهاكًا خطرًا لالتفاقية زيد من األسلحة ا ا
الصيـنية-األمـريكيـة التي صّدقت عـليهـا واشنطن قـبل ٢٨ عاماً.
وقال تـان كاي جـيا األستـاذ في «جامـعة الـدفاع الوطـني» التـابعة
للـجيش الـصيني لإلعـالم الصيـني (أّي مبـيعات جـديدة لألسـلحة
ـتحـدة مـقاتالت «إف-١٦» لـتـايوان خاصـة إذا بـاعت الواليـات ا
). وأكد تـوّتـرة بالـفـعل مع الصـ سـوف تـزيد من تـوتـر العالقـات ا
الـتقرير الذي قدمتـه وكالة االستخبارات الـدفاعية في وزارة الدفاع
األمـريكـية إلى الـكوجنـرس عجـز الـكثـير من الـطائـرات التـايوانـية
ـقاتـلة الـعاملـة وعددهـا ٤٠٠ من النـاحيـة العمـليـاتيـة نظرًا إلى ا
شكالت تـتعـّلق بالصـيانـة. كما أكـد التـقرير انـتهاء قدمـها وكـذا 
العـمر التـشغيـلي لـ (٦٠) طائرة تايـوانية أمـريكيـة الصنع من طراز
ــقـاتالت الــنـّفــاثـة من طـراز «إف-١٦ «إف-٥» وحـاجــة بـعض ا
أيه/بي» إلى حتس لزيـادة كفاءتها القـتالية. جاء الـتقرير بعد
أن واصـلت تـايـوان اإلعـراب عن حـاجـتـهـا إلى أسـلـحـة أمـريـكـيـة
متقدّمة مثل ٦٦ طائرة «إف-١٦ سي/دي» وهي نسخة معدلة
بـصـورة جوهـريـة من الـطائـرة «إف-١٦ أيه/بي» الـتي تـمـتلـكـها
قاتالت من . بيد أن اجلانب األمـريكي استبـعد هذه ا تايوان حالـياً
صفـقـة األسلـحـة اجلديـدة. ووفـقاً لـتـقـارير وسـائل اإلعالم تـشغل
تايـوان حـاليـاً ٦٠ مـقـاتلـة أمـريـكيـة الـصـنع من طراز «إف-٥»
و١٤٨ من طراز «إف-١٦ أيه/بي» و٥٦ مـقاتلة نفاثة من طراز
«مـيـراج ٥-٢٠٠٠» فـرنـسـيــة الـصـنع و١٢٦ مـقـاتــلـة مـحـلـيـة
ـتــحـدة تــايـوان الـصــنع. وقــال تـان (إنه إذا ســلّـحـت الـواليــات ا
بـطائـرات «إف-١٦» اجلديـدة لتحـل محل طـائرات اجليـل الثاني
من «إف-٥» فإنها ستزيد بشـكل كبير من كفاءة السالح اجلوي
الـتــايـواني الـقـتــالـيـة نـظـراً إلـى تـوافق طـائـرات «إف-١٦» مع

أنظمة األسلحة األمريكية األخرى.
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ـان) في الص ناقشت الـلجنـة الدائمـة للمـجلس الوطـني (البر
ـاضي مشـروع تعـديل قـانون «أسـرار الدولـة». وقد يـوم اخلمـيس ا
أخِضع مـشروع الـقانـون للـقراءة الـثانيـة خالل الدورة الـتي تعـقد كّل
اضي. شهـرين بـعـدمـا كـانت القـراءة األولى قـد تـمت في يـونـيـو ا
ويـحـّدد مـشـروع الـقـانـون تـعـريـفـًا ألسـرار الـدولـة يـقـول فـيه «إنـهـا
مـعلـومات تخصّ أمـن الدولة ومـصاحلـها وإذا  تسـريبـها سـتلحق
ضـررًا بـأمن الـدولة ومـصـاحلـهـا في مـجـاالت السـيـاسـة واالقـتـصاد
والـدفاع الـوطـني من بـ مجـاالت أخـرى». وذكـر نائب رئـيس جلـنة
شـّرع على الـقانون في «اجملـلس الوطني» الـصيني الـذي أطلع ا
مشـروع القانون «أن األسـرار تخضع أساسـًا لثالثة تصـنيفات هي:
أسرار دولـة وأسرار عـمل وأسرار جتـارية». ويـنّص القـانون احلالي
حــول حـمــايـة أسـرار الــدولـة الــذي بـدأ سـريــانه في مــايـو من عـام
ـتعـلقـة بسيـاسات الـدولة وقـراراتها عـلومات ا ١٩٨٩ عـلى «أن ا
ـسـلـحـة واألحـداث الدبـلـومـاسـيـة والـتـنـمـية الكـبـرى والـقـوات ا
االقـتـصــاديـة واالجـتـمـاعـيـة الـوطـنـيــة والـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا
واإلجراءات التي حتمي األمن الـقومي والتحقيـقات اجلنائية من ب
أشيـاء أخرى تعـّد أسرار دولة». ويـوّضح مشروع الـقانون أن أسرار
الـدولة ينـبغي أن يكـفلهـا القانون وأن «أيّ عـمل يهدد أمن أي من
عاقبة عـليه وفقًا للقـانون». كما يعرف مشروع أسرار الـدولة يجب ا
القـانون مـسـتويـات السـريـة وحدود الـسـلطـة في الـتعـريف ويوّضح
احلـدود الـزمــنـيـة خملـتـلف مــسـتـويـات الـســريـة وشـروط رفع حـكم
السرية. ويقول «إن احلدود الزمنية للحفاظ على أسرار الدولة ينبغي
صالح حتديـدها وفقًا لطبيـعتها وووفقًا للـحاجة إلى حماية األمن وا
». ويضيف مـشروع القانـون أن احلّد الزمـني للحـفاظ على الـقوميـ
سـتوى يـنبـغي أال يـتجـاوز ٣٠ عامـًا وأال يتـجاوز أسـرار رفـيعـة ا
ـستوى ويـنبـغي أن يكون أقل ٢٠ عامـًا ألسرار الـدولة منـخفـضة ا
من عــشـر سـنـوات ألســرار الـدولـة الـعــاديـة. ويـقـول إن الــكـيـانـات
والشـركات الـعامـة التـي يتـعلق عـملـهـا بأسـرار الدولـة مثل أبـحاث

التسلح وتصنيع األسلحة ينبغي أن تخضع لتدقيق أمني.
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األحد ٢٨ فبرايـر ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٨٩)
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ـعـرفـة الـكـوريـة اجلـنـوبـيـة اخلـمـيس صـرحت وزارة اقـتـصـاد ا
ـشــتـرك بـ ـاضي أن إرســال «وفـد الـتــعـاون االقـتــصـادي» ا ا
ـعرفـة تـشوي احلـكـومة والـقـطاع اخلـاص بـرئـاسة وزيـر اقـتصـاد ا
كيـوجن هوان إلى بـغداد مـؤخراً يعـدّ األول من نـوعه بعـد إقامة
العالقـات الدبـلومـاسيـة ب الـبلـدين عام ١٩٨٩. ووفـقاً لـلوزارة
كوّن من ٥٧ شخـصاً من ٢٥ جهة ومؤسسة الدورة عقد الوفد ا
ـنـتـدى الـتـعـاوني االقـتـصـادي الـكـوري-الـعـراقي» األولى من «ا
بــحـضـور نــحـو ٢٠٠ مـســؤول من الـبــلـدين عـلـى رأسـهم رئـيس
ـالـكي في فـنـدق الـرشـيـد فـي بـغداد. الـوزراء الـعـراقي نـوري ا
نتـدى «إنني على وقـال الوزير تـشوي في خطـابه االفتتـاحي في ا
يـق أن الـشركات الـكوريـة ستسـاهم مسـاهمات ثـميـنة في إعادة
اإلعـمـار والتـقـدّم الـصـنـاعي في الـعـراق». وحثّ عـلـى فتـح عـهد
الـتـعـاون الـكـوري-الـعـراقي الـثـاني. وطـلب تـشـوي أيـضـاً الـدعم
شاركة الـشركات الكوريـة في تطوير مـصافي النفط في العـراقي 
الـعراق ووضع اإلجراءات األمنيـة والدعم اإلداري لتسـهيل تطوير
ـؤسـسـة الـكـوريـة حـقـول «زبـيـر» و«الـبـصـرة» الـذي تـعـاقـدت «ا
لـلـغاز» عـلى تـنفـيـذه. ووقعـت شركـة «إس تي إكس لـلصـنـاعات
عـادن العـراقيـة اتـفاقـية تـفاهم الثـقيـلة» مع وزارة الـصـناعـات وا
لـبناء مصنـع للبتروكـيماويات بقـيمة ٣٫٢ مليـار دوالر في منطقة
البصرة وناقشت سبل تفعيل مشروع بناء مصنع احلديد والصلب
ـؤسسة ومـحطـة الطاقـة بقـيمـة ثالثة ملـيارات دوالر. ونـاقشت «ا
الكـورية اجلـنوبـية لـلغـاز» مع وزارة البتـرول العـراقيـة سبل تـطوير
ؤسـسـة الـكـورية حـقول «الـبـصـرة» و«زبـيـر» بيـنـمـا نـاقشـت «ا
لـلـطـاقة الـكـهـربائـيـة» مـشروع بـنـاء مـحطـة لـلـطاقـة بـسـعة ٧٠٠
ميـجـاوات. وتشـاورت شـركة «إس كي لـلـطاقـة» مع وزارة الـنفط
ـشتركـة لبنـاء مصنع الـتكرير ـراجعة ا العـراقية في دفع عـملية ا
بيـنـما نـاقـشت شركـة «هـيونـداي لـلصـنـاعات الـثقـيـلة» مع وزارة
ـولدات مـتنـقـلة بـدأ التـشاور الطـاقة الـعـراقيـة مسـألة تـزويـدها 

حولها منذ عام ٢٠٠٧.
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أعـدّ كل من جـون بومـفـرت وجون كـوهن تـقريـراً نشـرته صـحيـفة
«واشنطن بوستواشنطن بوست» بعنـوان «استطالع للرأي يـعكس القلق من تراجع
» أوردا فيه توّقع النفوذ األمـريكي .. في ح يتنامى نـفوذ الص
ـتحدة غالـبية األمـريكيـ أن يتـضاءل الدور الـذي تلعـبه الواليات ا
صـلحة الـص التي قبـلة  ي خالل الـسنـوات ا في االقتصـاد العا
رشحـوها للسيـطرة على العـالم في القرن احلادي والـعشرين بحسب
اسـتطالع لـلـرأي العـام األمـريكي. وأظـهـر االستـطالع الـذي أجرته
صحـيفـة «واشنطـن بوست» وشـبكـة تلـفزيون «ABC» أن غالـبية
ضئيلة من األمـريكي يعـتقدون أن القرن احلادي والـعشرين سيكون
«قرنًا صـينـيًا لنـاحيـة االقتصـاد والشـؤون الدوليـة». وقال إن نـسبة
٤١% من األمريـكيـ يعتـقدون أن الـص سـتسـيطـر على اقـتصاد
تحدة الـعالم في القـرن اجلديد مقـابل نسبة ٤٠% مـنحوا الواليـات ا
األفـضليـة في هذا الـشأن بـينـما كـان الفـارق أكبـر عنـد السؤال عن
الـتأثـير في الـشـؤون الدولـية حـيث رّجـحت نسـبة قـدرها ٤٣% من
الـعيـنة أن تـهيـمن الصـ على الـشؤون الـدوليـة مقـابل نـسبة ٣٨%
تحدة. وذكر مراسال صحيفة «واشنطن بوست» أن نتائج للواليات ا
االسـتـطالع تـتسـق مع نـتائـج استـطالعـات سـابـقـة أجـراهـا «مـعـهد
جـالـوب» و«مـركـز أبـحـاث بـيـو» ومـراكـز بـحثـيـة أخـرى حـرصت
تـحدة من الدور جميـعها عـلى رصد اخملاوف الـعامة في الـواليات ا
ـتـنـامي للـصـ عـلى السـاحـة الـدوليـة. ونـسب مـعّدا الـتـقـرير إلى ا
ـنـاو لـلـص في مـحـللـ أمـريـكـيـ قـولـهم إن تنـامي الـشـعـور ا
ـشكـلة لـلـسيـاسة األمـريكـية حـيال ـتحـدة قـد يتـسّبب  الـواليات ا
الـدولـة الـشيـوعـيـة في حال اسـتـمـرار هذا الـشـعـور وتـزامنه مع دعم
مثلـة التجارية متـناٍم للحـمائية الـتجارية. ونقـلت عن كارال هيلـز ا
تحـدة أن «أي تغيير في الرأي العام األمريكي السابقة للواليات ا
بعيـدًا عن الصـ يشكل قـلقـًا». وبدوره ذكر رئـيس «مركـز أبحاث
بـيو» أندرو كـوهت للـصحيـفة نـفسهـا أن زيادة اخملـاوف الشعـبية
من الص تذّكره برّد الفعل األمريـكي حيال اليابان حينما كانت في

مرحلة الصعود قبل ثالثة عقود مضت.
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