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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  آذارعناوين التحدي الصيين يف شهر 

االقتصاد االمريكي لن يتأثر اذا توقفت الصين عن شراء سندات الخزانة.١

االقتصادات الصاعدة تتجه الى تغيير  توازنات االقتصاد العالمي.٢

في آسيا الوسطى خالل  هل تصبح كازاخستان قوة سياسية واقتصادية وعسكرية كبرى.٣

العشر سنوات القادمة؟

الصين التزال كبرى الدول المالكة سندات الخزانة االمريكية.٤

الصين تقر قانون تعبئة الدفاع الوطني.٥

رفع قيمة اليوان؟لماذا ترفض الصين .٦

الصين تفند التقرير البريطاني بشأن حقوق االنسان.٧

هل تشهد الفترة المقبلة حرباً اقتصادية بين الواليات المتحدة والصين؟.٨

رفع قيمة اليوان ذو فائدة محدودة.٩

تطور سريع للتجارة بين دول مجلس التعاون والصين.١٠

هل تستطيع الصين العيش من دون جوجل؟.١١

ازمة جوجل لن تؤثر في العالقات مع واشنطن.١٢

النفط هذا العامفي واردات % ٥الصين تتوقع نسبة زيادة .١٣

مشرعون امريكيون يطلبون اجراءات لحل نزاعات تجارية مع الصين.١٤

انسحاب جوجل من الصين يدمر سمعتها.١٥

العادة تقويم العملة الصينيةعدم يقين امريكي تجاه جدوى الضغط .١٦

الصين في المرتبة الثانية للدول المصدرة لالمارات.١٧
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ر صفقة استحواذ خارجيةجيلي الصينية تشتري فولفو السويدية في اكب.١٨

الطلب الصيني على الذهب يتضاعف خالل عشر سنوات.١٩
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  :نالحظ أن آذارخالل تتبع عناوين التحدي الصيني لشهر  من

ومعروف أن هذا الملف يمثل أحد أهم أبعاد  قيمة العملة الصينيةتقويم بملفهناك عناوين مرتبطة .١

.الصيني -الصراع االمريكي

.بالجانب اإلقتصادي للتحديالتقارير تتعلق ألخبار واغالبية .٢

.مع الصين بمشكلة جوجلتتعلق هناك أخبار .٣

.لعالقات التجارية مع دول الخليجالسريع لتطور البهناك عناوين ترتبط .٤

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

دة والصني؟هل تشهد الفترة املقبلة حرباً اقتصادية بني الواليات املتح-

االقتصادات الصاعدة تتجه اىل تغيري  توازنات االقتصاد العاملي-

الصني التزال كربى الدول املالكة سندات اخلزانة االمريكية-

ذا توقفت الصني عن شراء سندات إمريكي لن يتأثر االقتصاد األ-

اخلزانة
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ثـلة ماذا لـو توقـفت الصـ عن شـراء الديـون األمريـكيـة 
في سندات اخلـزانة? هل يعني هذا التوقف كـارثة بالنسبة إلى
تـحدة? تسـاؤالن طرحـهمـا جاري بـيرتـليس كـبير الواليـات ا
الــبــاحـثــ في إدارة الــدراسـات االقــتــصــاديـة في مــؤســسـة
ـر فـيه االقـتـصــاد األمـريـكي بـعـنق «بـروكـنـجـز» في وقـت 
ـالـية. وأوضـح اخلبـير زجاجـة وهـو يحـاول اخلـروج من أزمته ا
اضي) أن في مـقال نشرته مؤسسة «بروكنجز»«بروكنجز» (٢٧ فبراير ا
ـالية احلـالية أفـرزا عجزاً كـبيراً الـركود الشـديد والسـياسات ا
ـيزانـيـة األمريـكيـة من دون أن يـبدو في األفق مـا يشـير في ا
إلى انـتـهـاء هـذا الـعـجـز قـريـبـاً. هـذا الـوضع جـعل الـواليـات
الية. تحدة من ب أكبر الدول اقتراضاً في عالم األسواق ا ا
ـتـفائـلـة حول وصـول األزمة وذكـر الـكاتـب أن التـوقـعات ا
الية إلى منتهاها ومن ثم إمكانية بدء االقتصاد األمريكي ا
في اخلروج من حالـة الركود هذه التوقعات لم تفلح في تبديد
القلق -والشكوك أيضاً- حول مدى قدرة االقتصاد األمريكي
ـتوسط. ضاعف من دى ا على اسـتعادة عـافيـته ولو عـلى ا
القلق تلك التكهنات التي حتدثت عن أن الص إحدى كبرى
الدول التي اشترت جزءاً كـبيراً من سندات اخلـزانة األمريكية
ـا تـوقـفـت عن شـراء هـذه الـسـنـدات قـريـبـاً وهـو مـا فـرض ر
تـساؤالت مـهـمـة مثل: مـا الـذي يدفع الـصـينـيـ إلى تغـيـير
سـيـاسـتــهم? ومـا تـداعــيـات هـذا الـتــغـيـيـر عــلى االقـتـصـاد
األمــريـكي? وهل تــشـكل تـلـك اخلـطـوة تــهـديـداً خــطـراً عـلى

انتعاش االقتصاد األمريكي?
وأضاف الـكاتب أنه خالل الفترة من ديـسمبر ٢٠٠٨ حتى
ديـسـمـبــر ٢٠٠٩ ارتـفع حـجم ديـون اخلـزانـة األمـريـكـيـة لـدى
- بـنحو ١٫٤٤ تـريليون اآلخرين -أمريـكي وغـير أمريـكي
دوالر. وتـشـيــر إحـصـائـيــات وزارة اخلـزانـة إلـى أن احلـكـومـة

ـستثمـرين الصينـي اشتروا أقل من ٢% من تلك الـصينية وا
ـسـتـثـمـرين في هوجن الـديـون. وحتـى إذا أضفـنـا مـشـتـريات ا
ـشـتــريـات الـصـيــنـيـة مـن ديـون اخلـزانـة كــوجن فـإن صـافـي ا
األمـريـكـيـة لن يــتـجـاوز ٧% من حـجم الــديـون اجلـديـدة الـتي
شـترين أعلـنتـها وزارة اخلـزانة. ويـأتي على رأس قـائمـة أهم ا
تـحدة (١٢%) ـملـكـة ا للـديـون األمريـكيـون (٦٣%) ثم ا
فـالـيـابـان (١٠%) ما يـعـني أن الـصـ كـسـرت عـادتـها في

اضي أو أكثر قليالً. شراء السندات األمريكية خالل العام ا
ـكن لـلص بـالطـبع بيـع بعض احـتيـاطيـاتها الـهائـلة من و
سـنـدات اخلـزانـة األمـريـكـيـة التـي حتـوز مـنهـا نـحـو ١٠% من
إجمالي ديون اخلزانة. هذه النسبة أقل بعض الشيء من النسبة
التي تـمتـلكـها اليـابان ولـكنـها بـالتأكـيد أكـثر من نـسبة أي
دولة مشـترية أخرى. وأعرب اخلبيـر عن اعتقاده أن بيع الص
ـكن أن يـصبّ في مـصـلـحـة الـواليـات الـسـنـدات األمـريـكـيـة 
ـتـحــدة. فـأحـد األســبـاب الـتـي دفـعت الـصــ إلى تـكـديس ا
سـندات اخلـزانة واالحتـفاظ بـهذا االحتـياطي الـضخم لديـها هو
رغبتهـا في اإلبقاء على قيمة عـملتها احملليـة (اليوان) منخفضة

وذلك من أجل احلفاظ على تفوقها في أسواق التصدير.
ا ساعدت الـص على أن تصبح واحدة من هذه السـياسة ر
ـصـدّرة في الـعالم ولـكـنهـا أضـرت بالـشـركات كـبـرى الدول ا
ـتحـدة وغيـرها. ويـرى الكاتب أنه إذا والعـمال في الـواليات ا
انخفضت قيمـة الدوالر مقابل العمالت الـرئيسية األخرى فإن
ذلك سـيعجّل بانـتعاش االقتـصاد األمريكي خـاصة في مجال
الـتـصـنـيع. صـحـيح أن أي تــراجع سـريع وعـشـوائي في قـيـمـة
ستثـمرين (ومن ثمّ بقدرة االقتصاد كن أن يـهز ثقة ا الدوالر 
عـلى االنتـعـاش) ولكن إذا جـاء هذا الـتـراجع محـسوبـاً فإنه

سيؤدي إلى انتعاش الصناعات األمريكية.

انهيار الدوالر يضرانهيار الدوالر يضرّ باحتياطياتها باحتياطياتها
áfGõî`dG äGóæ°S AGô°T øY Ú°üdG âØqbƒJ GPEG ôKCÉàj ød »µjôeC’G OÉ°üàb’G :محلمحلّلون: لون

استبـعد محلـلون تعثـر خطوات انـتعاش االقتـصاد األمريـكي إذا قررت الص الـتوقف عن شراء سـندات اخلزانةاستبـعد محلـلون تعثـر خطوات انـتعاش االقتـصاد األمريـكي إذا قررت الص الـتوقف عن شراء سـندات اخلزانة
األمريـكية. فليس من مصلحة الـص أن تتدهور قيمة الدوالر سـريعااألمريـكية. فليس من مصلحة الـص أن تتدهور قيمة الدوالر سـريعاً وإال تدهورت قيمة احتـياطياتها الضخمة من وإال تدهورت قيمة احتـياطياتها الضخمة من

هذه السندات. ولكن تراجعاهذه السندات. ولكن تراجعاً محسوبا محسوباً في قيمة الدوالر سيؤدي إلى انتعاش الصناعات األمريكية. في قيمة الدوالر سيؤدي إلى انتعاش الصناعات األمريكية.
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يقـول آالن بـيـاتي في حتلـيل نـشـرته صحـيـفة «فـاينـنـشال«فـاينـنـشال
ز» حتت عنـوان «االقـتصـادات النـاهضـة تغـيّر أوجه الـقوة ز»تـا تـا
ـالـيـة الـتي ـيـة» إن «جـولــدمـان سـاكس» اجملـمـوعـة ا الـعـا
ابتكـرت مفهـوم االقتصـادات الصاعـدة حتسب أن الص من
اجلــائـز جــداً أن تـصــبح أكـبــر اقـتــصـاد في الــعـالم قــبل عـام
٢٠٣٠. وجــمــاعــة قـد تــتــجـاوز مــجــمــوعـة االقــتــصـادات
الـناهـضة وإلى حدّ بـعيـد «مجمـوعة الـدول السبع الـثرية» -
ي- بحـلول عام التي ظلت تـهيـمن على إدارة االقتـصاد الـعا
٢٠٣٠. ويذكر الـكاتب أن االقتـصادات النـاهضة لـها نصيب
تحدة. ويرجّح ية أكبر من نصيب الواليات ا من التجـارة العا
ـا أكـبـر دولـة مـصدرة لـلـبـضـائع في الـعـالم في أن الـصـ ر
ـاضي قـد وجـدت مـزيــداً من الـدعم في هـذا الـصـدد الـعـام ا
ـكـتـبـيـة الـهـنـدية بـفـضل صـادرات الـبـرمـجـيـات واألدوات ا
وصـادرات الــبـتـرول والــغـاز الـروســيـة والـصــادرات األولـيـة
الزراعية الـبرازيلية. وبينما كانت األسهم في بلدان «مجموعة
ـنـطـقة اإليـجـابـيـة خالل األعوام الـسـبع» تـعـاني لـلبـقـاء في ا
اضـية فـإن أسعـار األسـهم في البـلدان اخلمـسة أو مـا شـابه ا
الـنـاهـضــة بـرغم االنـخـفـاض احلـاد والــتـعـافي الـسـريع خالل
يـة» أنـهت الـعـقـد مرتـفـعـة بـأكـثر من ـالـيـة الـعـا «األزمة ا
ضـعف مــا كـانت عـلـيه في عـام ٢٠٠٥. وارتـفـعت مـؤشـرات
األســهم في االقـــتــصــادات الــنــاهــضــة; وامــتألت صــنــاديق
ـستـثـمـرون في هذا االقـتصـادات الـنـاهضـة لـكي يـضخّـهـا ا
القـطـاع. هكـذا ولـدى خروج الـعـالم من ركود هـل هذه تـعدّ
ي حلـظـة حتـوّل إذ يشـهـد مـركـز اجلـاذبـيـة في االقـتـصـاد الـعا
وحـوكمـته حتوالت قـاطعـة? هل هـذه نقـطة حتـول مثـلمـا كانت
ـية الـثانـيـة عنـدما تـخطّـى االقتـصاد األمـريكي احلـرب العـا
ـثـقـلة بـتـكـر االقـتـصادات األوروبـيـة الـضـعـيفـة وا الواثـق وا

ي عـلى هـواه? ـالي الـعـا ـعـمـار ا بـالـديـون وأعـاد صـيـاغـة ا
ـسـتهـلـكـون في االقتـصـادات النـاهـضة واألهم من ذلك هل ا
ي عـبـر أخذ هـمـة إعـادة الـتـوازن إلى االقـتصـاد الـعـا أكـفـاء 
مـوضـع نـظــرائــهم األمــريـكــيــ من حــيث الــرغـبــة والــقـدرة
الشرائـية? ويورد الكاتب أن اإلجابة األكـثر ترجيحاً هي: ليس
بعد. فاألمر ال يقتصر عـلى أن مجموعة االقتصادات الناهضة
تتـألف من مجـموعة مـتبايـنة من الـبلدان لـدرجة أن أي تـعميم
بشأنها يكون إشـكالياً بل إن الص الـعضو السائد في هذه
«الربـاعيـة» تبـدو متـمسـكة بـنمـوذج اقتـصادي مـعتمـد على

الطلب من مكان آخر.
ويورد الـكـاتب عن جـ بـيـير لـيـهـمـان أستـاذ االقـتـصاد
الــســـيــاسي في مــدرســة «IMD» لإلدارة في مــديــنــة لــوزان
بسويـسرا قوله «إن مـا تسـمّى االقتصـادات الناهـضة وحتى
بـعض االقـتصـادات مـثل بنـجالديش هي بال شك العـبـة على
ي. لـكـني ال أرى أي تغـيـير كـبـير في الـسـنوات ـسـرح العـا ا
ـقبـلة خـاصة أن يـتحـول مركـز التـمويل بشـكل قاطع الـعشر ا
جــهـة الـشــرق». ويـذكـر الــكـاتب أن االقــتـصـادات الــنـاهـضـة
ي فـي الفتـرة ب عام ٢٠٠٠ أسهـمت بنـحو نصف الـنمـو العا
وعــام ٢٠٠٨ -أعـلى كــثـيــراً من الـعــقـد الـســابق-. لـكــنـهـا
ي. ـحاذاة هذا الـنمو جـاءت بخلل في تـوازن االقتصـاد العا و
سـتـنـد إلى اسـتثـمـارات وصادرات فـنمـوذج الـنـمو الـصـيـني ا
مكـثّفـة قد اقـترن مع فـوائض ضخـمة في احلـساب اجلـاري عبر
شـرق آســيـا الــذي تـرافق مـع عـجــز في احلـســاب اجلـاري في
ـتـحـدة. وبـرغم جـهـودهـا لـلـمـحـافـظـة عـلى الـنـمـو الـواليـات ا
االقــتــصـادي مــســتـمــراً خالل األزمــة فـإنه ال يــزال من غــيـر
الواضح كـثـيـراً إن كـانت الـصـ تسـتـطـيع إجنـاز حتـول بـاجتاه

ي. الطلب االستهالكي الذي يعدّ احملرك احلقيقي للنمو العا

»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G äÉfRGƒJ ô««¨J ≈dEG ¬éàJ IóYÉ°üdG äGOÉ°üàb’G :خبراء:خبراء

نزلة - قد أصبحت  نزلةيـشير هذا التقرير إلى أن مـجموعة االقتصادات الصاعـدة -البرازيل وروسيا والهند والـص - قد أصبحت  يـشير هذا التقرير إلى أن مـجموعة االقتصادات الصاعـدة -البرازيل وروسيا والهند والـص
ي وأنها بعد عـقد من التقلّـبات علواـبات علواً وهبـوطا وهبـوطاً شهدت أزمة شهدت أزمة ي وأنها بعد عـقد من التقلالـنموذج لصعـود األسواق الناهضـة في االقتصاد العـا الـنموذج لصعـود األسواق الناهضـة في االقتصاد العـا

قوية صقلتها وتخرج منها اآلن بسرعة.قوية صقلتها وتخرج منها اآلن بسرعة.
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اإلثن ١ مارس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٩٠)

ظـلت الـص مـنـذ تفـكك االحتـاد الـسوفـيـتي مطـلع عـقد
ـتـفـرج على ـاضي تـقف مـوقف ا الـتـسـعـيـنـيات من الـقـرن ا
ـتـحـدة في منـطـقة ـنافـسـة الـشرسـة بـ روسيـا والـواليات ا ا
ناسبة لتـحقيق أكبر فائدة آسيا الوسـطى في انتظار اللحـظة ا
نـطقـة. وفي ظل االزدياد ـكنـة من الثـروات النـفطـيـة لهـذه ا
الـهـائل حلـاجـتـهـا من الـطـاقـة بـرزت الـصـ وهي عـلى أكـمل
ـنـطقـة كـما أن استـعـداد السـتغالل مـوارد الـطـاقة في هـذه ا
الركـود االقـتـصـادي الـذي ضـرب الـغـرب سـاعـد الـص عـلى
نطقة التي تقع االنفراد بالبحث عن إمدادات الطاقة في هذه ا
عــلى مــرمى حــجـر مــنــهـا. وجــاء في مــقــال نـشــرته مــجــلـة
«دبلوماتيك كورير»«دبلوماتيك كورير» في عددها األخير أن هذا الركود قد جاء
في مصلحة الص إذ انشـغلت روسيا ومعها الغرب أيضاً
يـة» فيمـا تمـكّنـت الص بـآثار «األزمـة االقتـصاديـة العـا

التي كانت أقل تأثراً باألزمة من تقد مساعدات مالية إلى
دول منطـقة آسيا الوسطى وجنحت بالفعل في كسب ثقة دول

نطقة باالستثمار في الثروات النفطية الهائلة لدولها. ا
الـنـجـاح األكـبـر الـذي حـقـقـته الـصـ في مـجـال اسـتـغالل
موارد الطاقة في منطقة آسـيا الوسطى حسبما جاء في مقال
«دبـلـومـاتـيك كـوريـر» يـتـمثـل في شـراء شركـة «سي إن بي
سي» الــصــيـــنــيــة لــلـــنــفط والــغـــاز و«كــازمــونــاي غــاز»
اضي شركة «ماجنستاو موناي الكازاخسـتانية في نوفمبر ا
غاز» وهي واحـدة من كبرى شركات إنـتاج النفط في البالد
وذلك مقـابل تقـد الصـ قرضاً إلـى كازاخسـتان قـيمته ١٠
ـاضي. ويـقـول مـراقـبـون إن اقـتـصاد مـلـيـارات دوالر الـعـام ا
كـازاخسـتان الـتي ظهـرت في اآلونـة األخيـرة كالعب أساسي
نطقة مجتمعة. نطقة يفوق في حجمه اقتصادات دول ا في ا
وفـي قـطــاع الـطــاقـة أدى افــتـتــاح «خط أنـابــيب نـفـط بـحـر

قـزوين» من حقل «تنـجيـز» كازاخسـتان إلى البـحر األسود
عام ٢٠٠١ إلى ازديـاد سـعة الـتصـدير. كـما أن كـازاخسـتان
استـكـملـت عام ٢٠٠٦ الـعـمل في جزء مـن خط أنابـيب لـنقل
ـتـد مسـتـقـبالً إلى شواطئ ـنتـظـر أن  النـفط إلى الـصـ من ا

. كازاخستان على بحر قزوين شرقاً باجتاه الص
ويـقـول مـراقـبون إن كـازاخـسـتـان ظـلت تـعـمل جـاهـدة على
تـعزيز وضـعهـا في قطـاع الطاقـة االستـراتيجي الـذي تسـيطر
عـليه شـركـات غربـيـة كبـرى ويتـوقّـعون أن تـفرض سـيـطرتـها
تنامي إقليـمياً كدولة مصدّرة على هذا القطاع بسـبب دورها ا
لـلـطاقـة. وفي إطـار هذا الـتـوجّه تـمت صيـاغـة سـياسـة جـديدة
تضـمّنت تغـييرات في النـظام الضـريبي بهدف دعم الـصناعات
احمللـيـة كوسـيـلة خلـفض نـفوذ االسـتـثمـارات األجـنبـية إال أن
غـالـبـيـة شركـات الـنـفط الـغـربيـة الـكـبـرى العـامـلـة حـالـياً في
ـوجب اتفاقـيات الشـراكة في اإلنتـاج لن تخضع كـازاخستان 

للتعديالت التي أجريت في التشريعات اخلاصة بالضرائب.
زيـادة حــجم نـفـوذ الـدولــة في قـطـاع الـنـفـط سـتـكـون لـهـا
واطن مدلوالت سياسية في بلد مثل كازاخستان حيث يتهم ا
العادي احلكـومة ببيع موارد البالد الطبيعـية للشركات الغربية
من دون مـقابـل مجزٍ. كـما أن الـدولة تـعمل بـصورة جـادة على
تأكيد حرصهـا على وضع القطاعات والـصناعات احليوية حتت
ســيــطــرتـهــا خــاصــة غـداة الــهــزّة الــتي أحـدثــتــهــا «األزمـة
االقتـصادية» في قـدرتهـا على توفـير االحتـياجات األسـاسية

واإلحباط العام الذي حدث نتيجة لذلك.
راقبـ بصورة عامـة تشير ـقال إلى أن توقعـات ا يخلص ا
قبلة من إلى أن كـازاخستان سـتتمكّن خالل السـنوات العشـر ا
فرض سيطرتها في منـطقة آسيا الوسطى سـياسياً واقتصادياً
وعسكرياً بفضل ثروتها النفطية وإدمان عالم اليوم النفط.

?á∏Ñ≤ŸG ô°û©dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ≈£°SƒdG É«°SBG »a iôÑc á qjôµ°ùYh áqjOÉ°üàbGh áq«°SÉ«°S Iƒb ¿Éà°ùNGRÉc íÑ°üJ πg
ا تصـبح «منطقة خـليج جديدة» بفـضل احتياطاتـها الهائلـة من النفط ومعدالت ا تصـبح «منطقة خـليج جديدة» بفـضل احتياطاتـها الهائلـة من النفط ومعدالتيـقول خبراء إن آسيـا الوسطى ر يـقول خبراء إن آسيـا الوسطى ر
اإلنتـاج العالية حيث تبـرز كازاخستان كدولـة يتوقع مراقبون أن تتـمكاإلنتـاج العالية حيث تبـرز كازاخستان كدولـة يتوقع مراقبون أن تتـمكّن بفضل ثرواتهـا في مجال الطاقة من فرضن بفضل ثرواتهـا في مجال الطاقة من فرض

قبلة. نطقة خالل السنوات العشر ا قبلة. في ا نطقة خالل السنوات العشر ا سيطرتها سياسياسيطرتها سياسياً واقتصاديا واقتصادياً وعسكريا وعسكرياً في ا
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Ú```µH
»æWƒdG ´ÉaódG áÄÑ©J ¿ƒfÉb qô≤J Ú°üdG

مرر أكبر جهاز تشريعي في الص مؤخراً قانون تعبئة الدفاع
الـوطـني بـعـد ثالث قـراءات مـحـدداً قـوانـ بـشـأن كـيف ومـتى
ـوافقة . وتـمت ا ينـبغي تـعبـئة اجلـيش في وقت احلـرب أو الطوار
على القـانون في اجللـسة نصف الـشهريـة التي استـمرت مدة ثالثة
ان) أيـام لـ «اللـجنـة الـدائمـة للـمجـلس الوطـني الـصيـني» (البـر
حـيث وقع الـرئيس الـصـيـني هـو ج تـاو قـراراً بـنشـر الـقـانون

ـقـبل. الـذي يـدخل حـيـز الـتـنـفـيـذ اعـتـبـاراً من األول من يـولـيـو ا
بـاد واآلليات الـتنظـيمية كوّن من ٧٢ بـنداً ا ويـحدد القانـون ا
ـواد االستـراتيـجية لتـعبـئة الدفـاع الوطـني واألفراد ومـخزون ا
وجب ـتعـلقـة باحلـرب واإلغاثـة منهـا. و والوقـاية من الـكوارث ا
الـقـانـون تـعلـن «اللـجـنـة الـدائمـة لـلـمجـلس الـوطـني الـصـيني»
الـتعـبـئـة الوطـنـية أو اإلقـلـيـميـة طـبـقاً لـلـدسـتور والـقـوان «إذا
تـعـرضت سـيـادة الـبالد ووحـدتـهـا ووحـدة أراضـيـهـا أو أمـنـهـا
لـلـخـطـر». ويـنص الـقـانون عـلى أن يـصـدر الـرئـيس الـصـيـني أمر
التـعـبئـة بنـاءً على قـرار من «الـلجـنة الـدائمـة لـلمـجلس الـوطني»
ذكـورة. ويقـود عـمل التـعبـئة مـشـاركة مـجلس الـوزراء الصـيني ا
ركزيـة لـ «احلزب الشـيوعي الصـيني» وفقاً واللـجنة الـعسكـرية ا
لـلقانون. وقال اللواء بـاي تسي شينج رئيس إدارة التـعبئة بقيادة
كن األركان العـامة لـلجيـش الصيـني خالل مؤتـمر صـحفي إنه 
آلليـة قيـادة علـميـة موثـوق بهـا وفعـالة تـوفيـر ضمـانة تـنظـيمـية
. وقـال سـون تشـن بيـنج نـائب رئـيس لـقـدرة الـتـعـبـئـة في الـصـ
مـكـتب الـقـانـون الـوطـني في جلـنـة الـشـؤون الـتـشـريـعـيـة الـتـابـعة
ؤتمر الصحفي نفسه لـ«اللجنة الدائمة للمجـلس الوطني» خالل ا
إن «وضع الـدفـاع الـوطنـي واألمن في بالدنا مـسـتـقر حـالـيـاً بوجه
عام. بيد أن التـهديدات التقلـيدية وغير التـقليدية لألمن ما زالت
قائـمة». وأضـاف: «علـينـا أن نكـون متـيقـظ لألخـطار في وقت
ـكان من أجل مكافحة مختلف السلم وهذا القانون من الضرورة 

أنواع التهديدات التي تواجه األمن الوطني».

á«µjôeC’G áfGõî`dG äGóæ°S áµdÉŸG ∫hódG iôÑc ∫GõJ ’ Ú°üdG

ذكـرت تقـارير إعالمـية أمـريكـية نـشرت في الـص أن األخـيرة
أصبحت كبرى الدول األجنبية احلاملة سندات اخلزانة األمريكية منذ
ـاضي. واستشهـد التقريـر بالبيـانات اجلديدة نهـاية ديسمـبر العام ا
لـلحـكومـة األمريكـية قـائالً إن الصـ كانت تـملك ٨٩٤٫٨ مـليار
اضي بزيادة دوالر في شـكل سندات خـزانة حتى نـهاية ديـسمبـر ا
على التقديـرات السابقة التي حددتها عند ٧٥٥ مليار دوالر. غير
أن الـتقـرير اجلديـد أظهـر أيضـاً أن الص خـفضت مـا بحـوزتها من
ديون أمـريـكـيـة بـواقع ٣٤٫٢ مـليـار دوالر في ديـسـمـبـر. وذكرت
ـاضي أن اليـابان تـفوّقت وزارة اخلزانـة األمريـكيـة في ١٦ فبـراير ا
عـلى الـص لـتـصـبح أكـبر حـامـلي سـنـدات اخلزانـة األمـريـكـية في
ديسمبر. غير أن التقديرات اجلديدة تقول إن اليابان التي تراجعت
ـركـز الـثاني كـانت تـمـلك ٧٦٥٫٧ مـلـيار دوالر في حـاليـاً إلى ا
ديسـمبر. وكـانت اليابـان أكبر حمـلة سنـدات اخلزانة األمـريكية إلى
أن سـجــلت الـصـ هــذا الـفـرق عــام ٢٠٠٨. وقـال مـركــز أبـحـاث
«ستـون آند ماكارثيستـون آند ماكارثي» في مذكـرة العمالء مؤخـراً «إن شراء الص
سـنـدات اخلـزانـة سـيـعـكس شـراء كـيـان في الـصـ من كـيـان مـقره
شتريات تحدة فقط». وأضاف «أن البيانات لن ترفع ا الواليات ا
تحدة ملكة ا ستـثمرين الصيني من جانب الـتجار في ا حلساب ا
شتـريات من جانب ـثال ولن تـرفع ا أو هـوجن كوجن عـلى سبيل ا
ـستـثـمرين فـي الصـ لـسنـدات اخلـزانة من مـسـتثـمـرين مقـيـم ا
ـتحـدة». وقد دافـعت الصـ عن حتركـها بـخفض خارج الـواليات ا
تحدة الية األمـريكية قـائلة إن الواليـات ا مـا لديهـا من األوراق ا
يـجب أن تتـخـذ خطـوات لـتعـزيـز الثـقة بـالـدوالر األمريـكي. جـدير
بـيعات اضي وردّاً عـلى أسئـلة تتـعلق  بـالذكر أنه خالل األسـبوع ا
تـحدث الصـ من سـندات اخلـزانة األمـريـكيـة في ديسـمـبر قـال ا
باسم وزارة اخلارجيـة الصينية تش جاجن: يجب أن تتخذ الواليات
تـحـدة األمريـكيـة خطـوات ملـموسـة لـتدعـيم ثقـة السـوق الدولـية ا

بالدوالر األمريكي.
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األحد ٧ مارس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٢٩٤)

تحدة األمريكـية منذ فترة ليست بالقصيرة تضغط الواليات ا
على الـصـ إلقـنـاعهـا بـرفع قـيـمة عـمـلـتـها «الـيـوان» ويـكمن
ـتحدة خلف هذه الضغوط في تقليص الهدف الرئيسي للواليات ا
حـجم العـجز في مـيزانـها الـتجاري مـع الصـ حيث يـبلغ الـعجز
التـجـاري األمريـكي مع الـص نـحـو ٢٢٦٫٨ ملـيار دوالر خالل
ــثل نـــحــو ٥٩٫٦% من إجــمـــالي عــجــزهــا ــا  عــام ٢٠٠٩ 
التـجـاري وتأتي الـص بـنـاًء على هـذه األرقام عـلى رأس الدول
تـحدة مـا يعـني أن اتخاذ ذات الفـائض التـجاري مع الـواليات ا
أي إجـراء لتخفـيض العجـز التجـاري مع الص سـيكون من شأنه

أن يقلص إجمالي العجز التجاري األمريكي بشكل كبير.
¢ùLGƒgh äGQôÑe

ـسـتـجـيب عـلـى اجلـانب اآلخـر تـقف الـصـ مـوقف غـيـر ا
لــلـضــغـوط األمـريــكـيــة لـرفع قــيـمـة «الــيـوان» فــلم تـتـوانَ
ساعي األمريكية السلطات النقديـة الصينية منذ بـداية تلك ا
ــضي قـدمــاً في سـيـاســتـهـا عن تـأكــيـد تـصــمـيـمــهـا عـلى ا
ـتبـع وأنهـا ال ترى واحملافـظـة على سـعـر الصـرف عـملـتـها ا
ـرحلـة احلـاليـة ولـعل الـص جـدوى لرفـع قيـمـة العـمـلـة في ا
بـررات ما يكـفي لإلبقاء عـلى نهجـها احلالي جتاه لـديها من ا
سعر صرف عملتها في ظل مجموعة من االعتبارات أهمها:
* سـوف تـتـعـرض الـعـمـلة الـصـيـنـيـة عـنـد اتـخـاذ الـسـلـطات
الصينـية قراراً برفع قيـمتها إلى مضاربـة واسعة النطاق في
يـة األمر الذي قد يعرض العملة ومن أسواق العمالت العا
ثم االقـتـصـاد الـصـيـني بـوجه عـام إلى بـعـض مـوجـات عدم
ميزات التي عظم ا الي والنقدي التي قد تضر  االستقـرار ا
كـان لـهـا الـفـضل الـكــبـيـر في االزدهـار االقـتـصـادي الـذي

تعيشه البالد في الوقت الراهن. 

* تـتـوجس الــصـ خـيـفـة من اتـخــاذ أي قـرارات لـرفع قـيـمـة
يزان عاجلة ا عملتها بشكل منفرد باعتبارها األداة الوحيدة 
الـتـجـاري األمـريـكي-الـصـيـنـي حـيث تـضع في اعـتـبـارهـا
ـمـاثــلـة الـتي مــرت بـهـا الــيـابـان في مــنـتـصف الــتـجـربــة ا
ـاضي عــنـدمـا اسـتـجــابت لـلـضـغـوط ثـمـانـيـنــيـات الـقـرن ا
» مقابل الدوالر ماثلـة وقامت برفع قيمة «ال األمريكية ا
ـوجة قـدار الثـلث األمـر الذي أصـاب االقتـصـاد اليـاباني 
تـباطـؤ شديـد فـاضطـرت احلكـومـة اليـابـانيـة في ذلك احل
إلى اتـخـاذ إجـراءات تـكمـيـلـية حلـفـز الـنـمو كـزيـادة اإلنـفاق
صرفيـة ولكن لم تفلح هذه العام وتـخفيض أسعار الـفائدة ا

اإلجراءات كثيراً في التغلب على تلك األزمة. 
* بالـنظـر إلى التـجربـة اليـابانـية أيـضاً في ثـمانـينـيات الـقرن
ـشـكالت التي نـتـجت عن رفع قيـمة اضـي فبـالرغم من ا ا
» علـى االقتـصاد الـيـاباني فـلم يـكن لتـلك اإلجراءات «الـ
ـيزان الـتجـاري في األجل الطـويل وما زال أثـر كبيـر على ا
ـيـزان التـجـاري األمـريكـي يعـاني عـجـزاً جتاه الـيـابـان ما ا
يعنـي أنه ليس هناك دليل قاطع عـلى أن تخفيض «اليوان»
بـاشرة تـقلـيص العـجز الـتجاري الصـيني سـتكـون نتـيجـته ا

. األمريكي مع الص
* لـن يـتـوقف أثـر رفع قـيــمـة الـعـمـلـة الـصــيـنـيـة عـلى تـراجع
تـحدة فقط بل الصادرات الـصيـنية إلـى أسواق الواليـات ا
سيكـون له األثر نفـسه تقريـباً على الـصادرات الصـينية إلى
جــمـيع األسـواق اخلـارجـيـة األمـر الــذي سـيـفـقـد االقـتـصـاد
رحلة الراهنة في ظل الصيني احملرك الرئيسي لنموه خالل ا
مـحدوديـة الطـلب احملـلي نـتيـجة مـيل الـشعب الـصـيني إلى

االدخار بوجه عام.

?¿Gƒ«dG áª«b ™aQ Ú°üdG ¢†aôJ GPÉŸ
يزان التـجاري األمريكي يزان التـجاري األمريكيبـالرغم من الضـغوط األمريـكية على الـص لرفع قـيمة عمـلتهـا بهدف تقـليص عجـز ا بـالرغم من الضـغوط األمريـكية على الـص لرفع قـيمة عمـلتهـا بهدف تقـليص عجـز ا
تبعـة لديها منذ تبعـة لديها منذجتـاه الص فإن السلـطات الصينـية ترفض هذه الضغـوط وتستمر في سـياسات الصرف نفـسها ا جتـاه الص فإن السلـطات الصينـية ترفض هذه الضغـوط وتستمر في سـياسات الصرف نفـسها ا

سنوات في ظل اآلثار السلبية احملتملة على االقتصاد الصيني في حال اخلضوع للضغوط األمريكية. سنوات في ظل اآلثار السلبية احملتملة على االقتصاد الصيني في حال اخلضوع للضغوط األمريكية. 
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األحد ٢١ مارس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٠٤)

Ú``µH OÉHBG ΩÓ°SEG

¿Éà°ù°Tƒ∏H ≈dEG »æeC’G ôJƒàdG IOƒY

لينك» فقد عاد بشـكل مفاجئ التوتر وفقـاً لتقرير «ميديا لينك»«ميديا 
األمـني إلى مـنـاطق مـختـلـفـة من إقـلـيم بـلـوشـسـتـان في األسـبوع
ـاضي وأسفر في أقل من ٣ أيام عن مـقتل ١٤ شخصـاً بينهم ٥ ا
ـدنـيـ الـقـادمـ من إقـلـيم من رجـال األمن والـبـقـيـة كـانـوا من ا
البنـجاب. وكانت الهـجمات التي تعـرّضت لها مناطق مـختلفة من
بلوشـستان أهمـها: كويـتا ومستـونك وخضدار قد تـعرض خاللها
مـسؤولون سـابقون في األمن واجلـيش واحلكومـة لهجـمات مسـلحة
أسفرت عن مقتل رئيس الشرطة السابق في إقليم بلوشستان وابن
أحد قادة «حـزب الشعب» الـذي يحكـم باكستـان اليوم. كـما لقي
٤ من رجـال األمن وحـرس احلـدود مـصـرعهـم جراء هـذه الـهـجـمات
ـدنـيـ الـذين يـعـمـلـون في قـطـاعـات أيـضـاً. كـمـا أن عـدداً من ا
مختـلفة وتعـود أصولهم إلى إقليم الـبنجاب قد لـقوا مصرعهم في
سلح مصرعهم هذه الهجمـات. كما لقي خاللها عدد من أفراد ا
ـراقبـون أن سبب بعـد اشتـباكـهم مع قوات األمن واجلـيش. ويرى ا
عودة االنفجار األمـني والتوتر في إقليم بلوشستان بعد أشهر عدة
من الـهدوء الـنـسـبي كـان بسـبب سـيـاسـات احلكـومـة مع الـسـكان
احملليـ إلقليم بلوشـستان وعدم تنـفيذها وعودهـا جتاههم. ويقول
ــراقـبـون إن احلــكـومـة كــانت قـد أعـلــنت قـبل ٥ أشــهـر مـسـودة ا
ـوجبهـا إعالن حل األزمة احلالـية في اإلقليم من القـوان التي  
ـئات من أفراد ـئات من فرص الـعمل واإلفراج عن ا خالل توفـير ا
اجلـماعـات االنفصـاليـة إلى جانب تـلبيـة مطـالبـها جمـيعـها. وكان
إعالن احلـكـومـة في حـيـنـهـا قـد أعاد الـهـدوء إلـى ربوع اإلقـلـيم
ا عـاشه اإلقليم في ـقارنتـها  حـيث شهد مـواجهات مـحدودة جداً 
ـاضـيـة وتـراجـعــاً الفـتـاً لـلـنـظـر في الـوضع األمـني في األعـوام ا
اإلقلـيم نفسه. لـكن العودة األخـيرة إلى أعمـال العنف واسـتهداف
دنيـ غيـر البلـوش قد أعـادا القلق رجـال األمن وقوات اجليـش وا

إلى اإلقليم واخملاوف من دخوله مرحلة أكثر خطورة من السابق.

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¿CÉ°ûH »fÉ£jôÑdG ôjô≤àdG óqæØJ Ú°üdG

اضـي التقرير السنوي األخير الذي  فنّدت الص يوم اجلمعة ا
أصـدرته بريـطـانيـا حـول حقـوق اإلنـسـان ووصفـته بـأنه «مسـرحـية
ـتحدث باسم وزارة اخلـارجية تش سيـاسية أيديولـوجية». وذكر ا
قـاجن خالل مؤتمـر صحـفي: «إن قضـية حقـوق اإلنسـان في الص
حترز تقدمـاً مستمراً وذلك واضح ألي شخص غير متحامل». وقد
أعلن وزير اخلارجـية البـريطاني ديفـيد ميلـيبانـد التقريـر السنوي
اضي عقب حـول حقوق اإلنـسان لعـام ٢٠٠٩ بعد ظـهر األربعـاء ا
زيـارته للـص هـذا األسبـوع. ووصف التـقريـر الذي جاء في ١٩٢
صفـحة الـص بأنـها واحـدة من ٢٢ دولة تـثير الـقلق. وقـال تش
اذا لم درجـة في التقريـر دول ناميـة وتساءل: « إن معـظم الدول ا
يتحدث التـقرير عن بعض الدول الغربيـة التي انتهكت أيضاً حقوق
اإلنسـان? إن هذا التـقرير ببـساطة مسـرحية سيـاسية أيديـولوجية».
: «إن الصـ مـلتـزمـة تعـزيـز حقـوق اإلنـسان واحلـريات وقال تـشـ
األساسية وحمـايتها لشـعبها». وأضاف أن الـص تعارض الضغط
زدوجة في قـضايا حـقوق اإلنسـان والتدخل ـعاييـر ا ـواجهة وا وا
في الـشـؤون الــداخـلـيــة لـلـدول األخــرى. يـذكـر أن الـدول الـ (٢١)
األخـرى الـتي تـثـيـر الـقـلق وردت في الـتـقـريـر وهي: أفـغـانـسـتان
وبـيالروس وكـولـومـبـيـا وكـوبـا وكـوريا الـشـمـالـيـة وجـمـهـورية
ـار ـقـراطـيـة وإيـران والـعـراق وإسـرائـيل ومـيـا الـكـونـغـو الــد
ـملـكـة الـعربـيـة الـسـعوديـة والـصـومال وبـاكـستـان وروسـيـا وا
وسـريالنكـا والـسـودان وسوريـا وتـركـمانـسـتـان وأوزبكـسـتان
ـتـحـدث بـاسم وزارة ـبـابـوي. في جـانب آخـر صـرّح ا وفـيـتــنـام وز
اخلارجـية الـصينـية تـش قاجن بـأن الصـ ال ترغب في تـسييس
قـضيـة عـمالق الفـوالذ «ريـو تيـنتـو» وال تـريد أن تـؤثـر سلـباً في
العالقـات بـ الـصـ وأستـرالـيـا. ورداً علـى سؤال حـول احملـاكـمة
نـتظرة للمدير التـنفيذي لفرع «ريو تيـنتو» في الص قال تش ا

إن هذه القضية جتارية بشكل تام.
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الثالثاء ٢٣ مارس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٠٦)

ـتحـدة مـسـتـمـرة في ضـغـوطـهـا على مـا زالت الـواليـات ا
الـصـ لرفـع قيـمـة عـمـلتـهـا بـذريـعة أنـهـا مـقـوّمـة بأقل من
تحدة أن قيمـتها بنحو ٢٠% أو٣٠% حـيث ترى الواليات ا
رفع قيمة «اليوان» سيكون كفيالً بحل أزمة عجزها التجاري
قابل تقف الص متشبثة بسياسة سعر مع الص لـكن في ا
صرف عـملـتهـا مبـررة ذلك بأن الـقيـمة احلـاليـة للـيوان قـريبة
جداً من قيـمته احلقيقـية وأن رفع هذه القيـمة لن يقضي على
الـعـجز الـتـجاري األمـريـكي جتـاه الصـ مـستـدلـة على ذلك
اثلة منتصف بتجربة اليابان التي رضخت لـضغوط أمريكية 
ـاضي ولم يـفـلح ذلك في الـتخـلص من ثـمـانـيـنيـات الـقـرن ا
العـجـز الـتـجـاري األمـريـكي جتـاه الـيـابان بـجـانب أنه أدخل
االقـتصـاد اليـاباني في مـوجة تـباطـؤ شديـد ولم تفـلح الدولة
في معاجلـته برغم اتخاذها إجـراءات حتفيزية كـثيرة. كما ترى
ـكن التـعامل مـعها الصـ أن قيـمة «الـيوان» هي قضـية ال 

بشكل منفصل عن باقي متغيرات االقتصاد.
  لـكن يـبـدو أن وجــهـة الـنـظـر الـصـيــنـيـة لم تُـقـنع اإلدارة
األمريكية التي هددت في األيام األخيرة بأنها قد تضطر في
حـالة اسـتمـرار الصـ في سيـاساتـها إلى تـصنـيفـها كـ «دولة
تـتالعب في العـملة» وفي رد فـعل معاكس ردت الـص بأن
«قضـية العمـلة من قضـايا السيـادة وال ينبـغي مناقشـتها ب
» وهـددت بـفــرض عـقـوبـات جتــاريـة عـلى الـواليـات دولـتـ

تحدة إذا ما نفّذت هذه األخيرة تهديدها. ا
≥aC’G »a ájOÉ°üàbG ÜôM

تـؤشر هـذه التـطورات إلى احـتمـال اندالع حـرب اقتـصادية
ـقـبلـة ويـزيد من ـتـحدة في الـفـترة ا ب الـصـ والواليـات ا
أرجـحـيـة هــذا األمـر أن لـدى كل مـنــهـمـا الـدافع إلـى تـنـفـيـذ
تـحدة تـسـعى إلى منع الـص من أن تـهديـداته فـالواليـات ا
تنـازعها تـفوقـها االقتـصادي في ح أن االقـتصاد الـصيني

هـو األكـثـر قـدرة عـلى مـنـافـسـة االقـتـصـاد األمـريـكي كـأكـبـر
اقتصاد على مستوى العالم بنهاية العقد اجلاري.

كـمـا أن لـدى كل مـن الـطـرف اإلمـكـانـات عـلـى الـصـعـيد
التـجاري التي جتـعله قادراً عـلى تنفـيذ تهـديداته فاالقـتصاد
الـصـيني يـقـوم بتـأم نـحـو ١٦٫٤% من إجمـالي احـتيـاجات
ــســتــوردة من األســواق االقــتــصــاد األمــريــكي من الــســلع ا
اخلـارجيـة كـمـا أنه يـؤمن الـطـلـب الكـافـي لنـحـو ٥٫٥% من
إجمالي الـصادرات األمريكـية ما يـوفر له فرصة لـفرض قيود
نتجات األمريكية وقد يستخدم طرقاً أخرى من جتارية على ا
نتجات الـصينية للـسوق األمريكية قـبيل منع تصدير بـعض ا

األمر الذي قد يتسبب في بعض االختناقات هناك. 
تحدة أوراقـاً أخرى للضغط قابل تـمتلك الواليـات ا وفي ا
تـعلق بـ «الـيوان» حـيث إنها عـلى الصـ بخالف تـهديـدها ا
تمـثل أكبر سـوق للصـادرات الصيـنيـة إذ إنها تـستهـلك نحو
١٧٫٧% مـنـهــا كـمـا أنـهــا تـقـوم بـتــأمـ نـحـو ٧٫٢% من
الـواردات الصيـنيـة ما يـوفر لهـا الفـرصة لفـرض قيـود جتارية
عـلى الصادرات الصـينيـة إليهـا أو على واردات الصـ منها

اثلة. إذا ما فرضت الص قيوداً 
وقف الـصيني هو أنه صـاحب الفائض وليس يز ا لكن مـا 
ـتـحـدة وأن لديه الـعجـز في مـيـزانه الـتـجاري مـع الواليـات ا
ـوقف األمـريـكي في ظل الـهـامش األكـبـر لـلـحـركـة مـقـارنة بـا
ـالـية لـدى الـصـينـيـ األكـثر ادخـاراً مـقـارنة تـوافر األرصـدة ا
باألمريكـي ما يتـرك الفرصة سانـحة للطـلب احمللي الصيني
ــزيـد من الـســلع الـصــيـنــيـة إذا تـراجـع الـطـلب السـتـيــعـاب ا
األمـريـكي علـيهـا وهـو ما ال يـتوافـر لـلطـرف اآلخر وبـجانب
ا هذا وذاك فـإن الـصـ هي أكبـر دائن لالقـتـصاد األمـريـكي 
تـمتـلكه سـندات حـكومـية أمـريكـية مـا يعـطيـها ورقـة ضغط

تحدة مستقبالً. إضافية وقوية في موقفها جتاه الواليات ا

?IóëàŸG äÉj’ƒdGh Ú°üdG ÚH ájOÉ°üàbG kÉHôM á∏Ñ≤ŸG IôàØdG ó¡°ûJ πg

تـحدة خـاصة بـعد الـتهـديدات التي تـحدة خـاصة بـعد الـتهـديدات التي اقتـصادية وجتـارية بـ الصـ والواليـات ا قـبلـة حربـاً اقتـصادية وجتـارية بـ الصـ والواليـات ا ـا تشـهد الـفتـرة ا قـبلـة حربـار ـا تشـهد الـفتـرة ا ر
أطلقها كل منهما لآلخر في الفترة األخيرة في ما يتعلق بسياسة سعر الصرف الصينية.أطلقها كل منهما لآلخر في الفترة األخيرة في ما يتعلق بسياسة سعر الصرف الصينية.
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ذكرت صحيفة «هآريتسهآريتس» في افتتاحية لها أن رئيس الوزراء
بـنـيامـ نـتنـيـاهو يـقوم بـزيـارة «شديـدة األهـميـة» إلى واشـنطن.
وقـالت الصـحيـفة إن اإلدارة األمـريكيـة قررت إعـطاء فـرصة ثـانية
له في أعــقـــاب «األزمــة الــتي انــدلــعت في أثــنــاء زيــارة نــائب
الـرئـيـس جـو بـايــدن إلسـرائـيل. هــذا مـا يـفــهم من أقـوال وزيـرة
اخلـارجية هـيالري كليـنتون الـتي وصفت اإلجـابات التي رفـعها
نتنياهو عن أسئلة اإلدارة بأنها «مجدية ومثمرة». وكانت اإلدارة
طلبت من نتـنياهو كبح جماح البـناء اإلسرائيلي في شرقي القدس
وافـقـة على وعرض بـادرات طـيـبة عـلى الـسلـطـة الـفلـسـطيـنـيـة وا
الـبـحـث في كل «مـســائل الـلــبـاب» -احلـدود الــدائـمــة والـقـدس
باشـرة مع رئيس السلطة محمود - في احملادثات غير ا والالجئ
عـباس. ورفع نتـنياهـو إجابـات جزئيـة أرضت األمريكـي وهدّأت
تحدة وإسرائيل. وتضيف الصحيفة: اخلالف العلني ب الواليات ا
على نتـنياهو أن يـستغل الفـرصة اإلضافيـة التي تلقـاها وأن يوجِد
في أثناء زيارته لواشنطن عالقـات جديدة مع الرئيس أوباما وكبار
رجـاالت اإلدارة. دعم أوبــامـا حــيـوي لـتــحـقـيـق الـهـدفــ الـلـذين
وضعهما نتنياهو نـصب عينيه: منع سالح نووي عن إيران وتسوية
». عـلى رئـيس الـوزراء أن يـرمّم العـالقات مع «دولـتـ لـلـشعـبـ

صلحة اإلسرائيلية. اإلدارة. هذه هي ا
واجهة نتـنياهـو سيرتكب خـطأ جسـيماً إذا ما أغـرته مواصلـة ا
ـؤتـمـر الـلــوبي من أجل إسـرائـيل الـضــارة مع أوبـامـا واسـتـغـالل ا
(إيبـاك) لـتجـنيـد خـصوم الـرئـيس السـياسـيـ من أجل الدفع إلى
ـواقف الـيـمـ اإلسـرائيـلي. أوبـامـا لـيس عـدواً; اسـتطالع األمام 
ـاضـي أظـهر أن «هـآريـتس-ديـالـوج» الـذي نـشـر يـوم اجلـمعـة ا
٩٦% من اجلـمـهـور في إسـرائـيل يعـتـقـدون أن مـوقف الـرئيس من
إســرائــيل مــوضــوعي بـل وودي. عــلى رئــيس الــوزراء أن يــوضح
تحدة أنه يـسير يداً بـيد مع أوباما ؤيـدي إسرائيل في الواليـات ا

. شتركة للدولت لتحقيق األهداف ا

Ö«HCG πJ ÚµH
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أكـد وزيـر الــتـجـارة الـصـيـني تـشـن ده مـيـنج أن رفع قـيـمـة
الـعملة الصينـية (اليوان) لن يساعـد إال بشكل محدود على حل
ي إذ إن الـصـ تـشـهد مشـكـلـة اخـتالل الـتوازن الـتـجـاري الـعا
« فائضاً جتاريـاً ضيقاً مع يوان مستقر. وفي «منتدى تنمية الص
لـعام ٢٠١٠ ذكر تـشن أن قيمـة اليوان لـيست منـخفضـة مؤكداً
. أن الضغـط لرفع قيمته «غـير معقول» ولن يـحقّق نفعاً لـلجانب
وأشـار إلى أنه على الـرغم من رفع قـيـمة الـيوان بـأكـثر من ٢٠%
من عـام ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠٠٨ فإن الـفائض التجـاري الصيني
اضية. وذكـر أنه على النقيض ازداد في فـترة السنوات الـثالث ا
عـندمـا حـافظت الـصـ على اسـتـقرار عـمـلتـهـا منـذ عام ٢٠٠٩
تــراجع إجـمـالي الـفــائض الـتـجـاري لـلــبالد بـأكـثـر من ٣٠% عـام
٢٠٠٩ مـقارنة بعام ٢٠٠٨ واسـتمر في االنخفـاض بنسبة ٥٠%
أخـرى عـلى أساس سـنـوي في الشـهـرين األول من الـعـام احلالي.
وأضاف تشن: «أعـتقـد شخـصياً أن الـص سـتشـهد على األرجح
عـجـزاً جتـارياً في شـهـر مارس». يـشـار إلى أن الـفائض الـتـجاري
الـصـيـني انـكـمش بـنـسـبــة ٥٠٫٤% مـقـارنـة بـالـعـام الـسـابق في
الشهرين األول من العام احلالي ليصل إلى ٢١٫٧٦ مليار دوالر
أمـريـكي حسـبمـا أوضحت الـبيـانـات الصـادرة عن «هيـئة الـدولة
للـجمـارك الصـيـنيـة». وقال الـوزيـر تشن إن قـضـية سـعر الـصرف
كن ـسائل الـتي  تـخصّ احلقـوق السـيـادية لـلصـ وليـست من ا
مــنـاقـشــتـهـا بـ أي بــلـد أجـنـبـي. وأضـاف أنه «يـنــبـغي أال تـقـوم
ـتحـدة بتـسيـيس القـضايـا االقتـصاديـة». وأشار إلى أن الـواليات ا
الص لن «تتـجاهل» األمر إذا فرضت واشـنطن أي عقوبـات عليها
بعـدما وصـفت الـص بـأنهـا تتـالعب في أسعـار عمـلـتهـا. وستـقرر
وزارة اخلزانـة األمريكيـة إذا ما كانت ستـعتبر الـص من الدول التي
تـتالعب بالـعملـة في تقـريرها الـذي ستـقدمه إلى الـكوجنرس الـشهر
ـقـبل. وأوضح تـشن أن الـصـ سـتـرد إذا اّتـضح أن لـهذا الـوصف ا

إجراءات قانونية في إطار نظام قضائي متعدد األطراف.
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أعـطت نـشـأة «مـجـلس الـتـعاون» فـي مطـلع ثـمـانـيـنـيات
القـرن الـعـشرين دفـعـة قـوية لـلـعالقـات االقتـصـاديـة ب دول
اجملـلس والـص وازدادت هـذه الـعالقات مـتـانة خالل الـعـقد
األخـير على وجه الـتحديـد حيث حافظ الـتبادل الـتجاري ب
عـدل سنـوي يبـلغ نحـو ٤٠% على مدى الطـرف عـلى النـمو 
نـتهـية في عـام ٢٠٠٨ وبلـغت قيـمة هذا السـنوات الـعشـر ا
التبادل الـتجاري في مـا بينهـما نحـو ٧٧ مليار دوالر بـنهاية
تلك الـفترة وقـد استحـوذت صادرات دول اخللـيج إلى الص
فـي ذلك الـعــام عـلى نــحـو ٦٠% من إجــمـالـي هـذا الــتـبـادل
التجاري في ح استحوذت الواردات على نحو ٤٠% منه.
وتـمـثّل كل من دول «مـجـلس الـتـعـاون» والـصـ شـريـكاً
جتاريـاً استراتـيجياً بـالنسبـة إلى الطرف اآلخر حـيث تستورد
الـص التي تعتـبر ثاني أكبر مـستهلك للنـفط في العالم نحو
٥٥% من احتيـاجاتها الـنفطيـة من دول اخلليج العـربية التي
تمتلك بـدورها نحو ٤٠% من االحتياطيـات النفطية العربية
ـصـادر التي تـعـتمـد عـليـها في حـ تـمثل الـصـ أحد أهم ا
«دول اجملـلس» فـي احلـصـول عــلى احـتـيــاجـاتـهــا من الـسـلع

البس واألغذية. ستوردة خاصة األجهزة اإللكترونية وا ا
رتبة عـطيات حتتل دول «مجلس الـتعاون» ا ووفقاً لهذه ا
ــيـة وأكـبـرهـا بــالـنـسـبـة إلى الـثـامـنــة بـ أهم األسـواق الـعـا
نـتـجات الـصـينـيـة كمـا حتـتلّ الـص أيـضـاً مرتـبـة مقـاربة ا
رتـبة بالـنـسبـة إلى الصـادرات اخلـليـجيـة إذ إنهـا تـأتي في ا
الـتـاسـعة بـ أكـبـر أسواق الـتـصـدير لـلـمـنتـجـات اخلـليـجـية.
وبجـانب هـذه الـعالقـات التـجـاريـة يـرتبط الـطـرفـان بـعالقات
شترك ـباشر والتعاون ا جيدة في تـبادل االستثمار األجنبي ا

تجددة. ب الطرف في االستثمار في مشروعات الطاقة ا
  وإن كـان الـتبـادل التـجـاري ب دول «مـجـلس التـعاون»
ـالــيـة والــصـ قــد شــهـد بــعض الــتـراجع بــســبب «األزمــة ا

ية» بانخفاضه من نحو ٧٧ مليار دوالر في عام ٢٠٠٨ العا
إلى نــحــو ٦٠٫٢ مــلـيــار في عــام ٢٠٠٩ فــإن هــذا االجتـاه
توقع أن سـتبعد أن يستمرّ فترة طويلة فمن ا االرتدادي من ا
يـنـعـكس صـعـوداً بـدايــة من الـعـام اجلـاري في ظل الـتـعـافي
ية إلى الـنمو تـوقع وعودة التـجارة العـا ي ا االقتـصادي العـا
من جـديد ويـتوقع أن تـزداد أهـميـة كلّ من الطـرفـ بالـنسـبة
قـبـلة األمـر الذي إلى اآلخـر كـشريك جتـاري خالل الـسنـوات ا
يـزيد من أهـمية تـوطيد الـعالقات االقتـصادية في مـا بينـهما
ـزيد من النجـاح في هذا الصدد ويـشجع الطرفـ على حتقيق ا

ستقبل في ظل: في ا
تزايدة * تزايد الطـلب الصيني على النفط لتـأم االحتياجات ا
ا فـيها النفط زدهـر من مختلف مصـادر الطاقة  القـتصادها ا
ـتـوقع أن يـزداد اعـتـمــاد الـصـ عـلى الـنـفط والـغـاز ومـن ا
اخلليجي في تـأم نحو ٥٥% من احـتياجاتـها النفطـية حاليًا

قبلة. إلى نحو ٦٥% بنهاية السنوات اخلمس ا
* ازديـاد األهـميـة االستـراتيـجيـة القتـصادات اخلـليج الـعربـية
ــتــوقـع لــهـذه كــشــريك جتــاري لــلــصــ في ظل الــنــمــو ا
تـوقع أن ـقـبـلـة الذي مـن ا االقـتـصـادات خالل الـسـنـوات ا
نـتجـات الصـينـية يـؤدي إلى زيادة طـلب هـذه الدول عـلى ا
سواء لتأم احتيـاجاتها احملليـة أو ألغراض إعادة التصدير

لألسواق اإلقليمية.

Ú°üdGh z¿hÉ©àdG ¢ù∏ée{ ∫hO ÚH IQÉéà∏d ™jô°S Qƒ£J
شهدت الـعالقات االقتصـادية ب دول مـجلس التعـاون لدول اخللـيج العربيـة والص تـطوراشهدت الـعالقات االقتصـادية ب دول مـجلس التعـاون لدول اخللـيج العربيـة والص تـطوراً سريعـا سريعـاً خالل العقود خالل العقود
ـرجّح أن تشـهد ازدهاراح أن تشـهد ازدهاراً يـة» فإنه من ا ـاليـة العـا ـرجالـثالثة األخـيرة وبـرغم تراجـعهـا بعض الـشيء نتـيجـة «األزمة ا يـة» فإنه من ا ـاليـة العـا الـثالثة األخـيرة وبـرغم تراجـعهـا بعض الـشيء نتـيجـة «األزمة ا

ستقبل وأن ترتفع أهمية كل من الطرف لآلخر. ستقبل وأن ترتفع أهمية كل من الطرف لآلخر. في ا كبيراكبيراً في ا
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وفـقـاً لـتـقــريـر نـشـرته صـحـيـفـة «واشـنـطن بـوستواشـنـطن بـوست» فـإن
«جـوجل» الـتي تسـتحـوذ عـلى ثلث حـصـة سوق «اإلنـترنت»
الـصـيـني بـاتـت ذات جـذور عـمـيـقــة في الـصـ وأصـبـحت
. وقـال التقريـر إنه إذا رفضت الص ضرورة حيـوية للصـيني
تـقد تـنازالت لـ «جوجل» فـإنهـا ستصـبح مهـمّشة ومـنبوذة
في العالم. وتـعلق صحـيفة «سـينج تاوسـينج تاو» الـصادرة في هوجن
كوجن على هـذا التقريـر قائلة: إذا كـانت «جوجل» قد ولدت
ـا يــكـفي جلـعل الـبالد مـثل هـذه الـقـوة اجلــبـارة في الـصـ 
كن ؤكـد أنه  تـتخـبّط في الظالم بـعد انـسحـابهـا فالـشيء ا
اعتـباره صراعاً ثـقافياً فـظيعاً بـ الغرب والشـرق واحلكومة

الصينية ال تستطيع اجللوس والترقّب.
وتضيف الـصحيفة أن سـياسة اإلصالح واالنفتـاح الصينية
ــطـبّــقـة مــنــذ عـام ١٩٧٩ أســهـمت فـي دخـول رمــوز مـثل ا
شـركات «كوكـاكوال» و«مـاكدونـالدز» في وقـت باكـر السوق
الصينـية ثم تلتـهما «كنتـاكي فرايد تشـيكن» و«ستاربكس
كـافيـه» في وقت الحق. وقد جـلـبت البـضائع الـغـربيـة الواردة
ثال أيضاً ثقـافات احليـاة الغربيـة وأساليـبها. وعلى سـبيل ا

أطلقت أكـبر شركة بيع بالتجزئة على «اإلنترنت» (األمازون)
عـلى خـدمـتـهــا في الـصـ «تـشـو يـو» (Zhuoyue) وتـعـني
الكلمـة باللغـة العربية «الـتفوق». ويظـهر ذلك كلّه أن الص
لم ترفض الثقافة الغـربية ولكن ذلك ال يعني أن جميع أفالم

هوليوود ستكون ناجحة في الص أيضاً.
وصـلت «جــوجل» إلى الـصـ فـي عـام ٢٠٠٥ وحـصـلت
عــلى اسـمــهـا الــصـيـني «جــو جه» واسم الـنــطـاق الــصـيـني
«Google.cn» فـي الـعـام الـتـالي لـه. وقـدمت «جـوجل» بـعـد
ذلك بعض التـنازالت للـتكيّف مع بـيئة عـمل مختـلفة. وعلى
أي حـال فإنـها حاولت تـغيـير القـواعد بـعد أن كسـبت وضعاً

«ال بديل له» في الـص فمـثالً دعت احلكـومة الـصيـنية إلى
تـغيـير لـوائح «اإلنترنـت» بناءً عـلى طلـبهـا. وكانت «جوجل»
واثقـة بأن الصـ ستقدم بـعض التنـازالت. وكانت تعتـقد أنها
بـالـفــعل قـد «سـيـطـرت» عــلى حـيـاة الـكـثــيـرين من الـشـعب
الصـيني بـغضّ النظـر عن العـدد الكـبيـر من الصـينـي الذين
يستخدمون «بايدو» وهـو محرك بحث محلي. ويرى مراقبون
طالب أن «جوجل» لم تـكن تعرف كـما يبـدو أن التشـدّد في ا
ـكن بـسهـولـة أن يذكـر الـشـعب الصـيـني بـ«الـقوى الـكـبرى»
دافع في الـقرن التاسع الـتي هاجمت الصـ بالسفن احلـربية وا
عشر; إذ يـرى الصينيون أن السبب الذي مكّن القوى اخلارجية
من جـعـل حـكـومـتــهم تـوقّع مـعــاهـدات غـيـر عــادلـة هـو أنـهم

 . تلكون أسلحة متطوّرة لم تكن لدى الص
وعندمـا حتدث رئيس مجـلس الدولة الصـيني ون جيا باو
عن سياسـات الص اخلارجية في معرض إجابته عن أسئلة من
تساوباو» السنـغافوريـة الناطقـة بالصـينية صـحيفة «ليانـخه تساوباوليانـخه 
قـال إن الشـعب الـصـيني عـانى الـكـثيـر خالل الـ (٥٠٠) سـنة
ـشاعـر القـوية لديه اضـية وهـذا هو الـسبب وراء مـثل هذه ا ا

جتاه استقالل البالد وسيادتها وسالمة أراضيها.
ولدى كـبار الزعمـاء الصينـي سياسـة ثابتة تـؤكد االنفتاح
على الـعالم. ولـكن «جوجل» حتـدّت سيادة احلـكومـة الصيـنية
ـفــتـرض من خالل مــطـالــبـتــهــا لألخـيــرة بـقــبـول تــعـريــفـهــا ا

لـ«االنفتاح». 
وأظـهــرت نـظـريـة «الـتـهـديـد الـصـيـني» احلـالـيـة أن الـدول
الغـربية هي فـعلياً في حـالة خوف من أن تهـيمن عليـها الص
يوماً مـا بحسب صحيـفة «سينج تاو». والشـيء نفسه ينطبق
ــكـنـكم أن عــلى «جـوجل» الــتي تـلـمّـح وكـأنـهــا تـقـول «ال 

 . تعملوا من دوني» في رسالة إلى الص

 ?zπLƒL{ ¿hO øe ¢û«©dG Ú°üdG ™«£à°ùJ πg

أظهرت التغطية الشاملة لوسائل اإلعالم لتـهديد «جوجل» بانسحابها من الص حرباأظهرت التغطية الشاملة لوسائل اإلعالم لتـهديد «جوجل» بانسحابها من الص حرباً ب أكبر محرك بحث من ب أكبر محرك بحث من
ناحـية وأكبر سوق لـ «اإلنتـرنت» في العالم من ناحية ثـانية. ونشرت صحـيفة «واشنطن بوست» تـقريراناحـية وأكبر سوق لـ «اإلنتـرنت» في العالم من ناحية ثـانية. ونشرت صحـيفة «واشنطن بوست» تـقريراً يوم اجلمعة يوم اجلمعة
اضي حتت عنوان (فقـدان «جوجل» ال يعني بـالنسبة إلى الـشعب الصيـني سوى الظالم) فهل هذا الـعنوان يعني اضي حتت عنوان (فقـدان «جوجل» ال يعني بـالنسبة إلى الـشعب الصيـني سوى الظالم) فهل هذا الـعنوان يعنيا ا

? ? بالنسبة إلى الصيني أن تلك هي احلقيقة أم أن الوضع يبدو مغايراأن تلك هي احلقيقة أم أن الوضع يبدو مغايراً بالنسبة إلى الصيني
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¿óæd ÚµH
ø£æ°TGh ™e äÉbÓ©dG »a ôKDƒJ ød zπLƒL{ áeRCG : : بك بك

تـحدث بـاسم وزارة اخلارجـية الـصيـنيـة تشـ قاجن إن قـال ا
انسـحاب «جـوجل» من الـص لن يـؤثر في الـعالقـات الصـينـية-
األمـريـكـيـة «مـا لـم يـسـيـسه بـعـضـهم». وقـال تـشـ في مـؤتـمـر
صـحفي (إن قضـية «جوجل» هـي مجرد مـسألة جتاريـة ولن تؤثر
). ووصف حتـرك بعضهم لربط القضية بالعالقات في صورة الص
الـصـيـنــيـة-األمـريـكـيــة بـأنـهم «يـثــيـرون ضـجـة ال حــاجـة إلـيـهـا
ويـبالـغـون». وأكـد تشـ أن احلـكـومـة الصـيـنـيـة شجـعت انـفـتاح
«اإلنتـرنت» وعززته ولـكنـها تـديرها وفـقاً لـقوانـينهـا ولوائـحها
ـارسـة مـتبـعـة في الـدول كـلّـهـا. وأشـار إلى (أن مـا تـسعى وهي 
ـعلـومات الـتي قد الـص إلى مـنعـه على «اإلنـترنت» هـو تدفق ا
تـشكل خطراً على األمن الـوطني ومصالح اجملـتمع واجلمهور وأن
أي شركة أجـنبية تـعمل في الصـ عليهـا التزام القـوان واللوائح
الـصــيـنـيــة). وكـان «جـوجل» الــذي هـو أكـبـر مــحـرك بـحث في
«اإلنتـرنت» في العالم قـد أوقف موقعه الـصيني ويـوجه مرتاديه
إلى مـوقع «هـوجن كـوجن» غـيـر اخلــاضع لـلـرقـابـة بـعـد أكـثـر من
شـهرين من إعـالن الشـركة تـعرّضـها لـهجوم مـن قراصـنة كـمبـيوتر
يعملـون في الص وأنـها تعيـد النظـر في تعاملـها معـها. وتقول
«جوجل» إنـهـا تريـد أن يـتمـتع مـسـتخـدمـو محـركـها لـلـبحث في
الص بجميع خدماته بال قيـود ولكن احلكومة الصينية أوضحت
أن الـرقابـة هي واجب قانـوني غيـر قابـل للـنقـاش. ويقـول «محرك
ستـخدم من كـنها مـنع ا الـبحث» إنه على درايـة بأن احلكـومة 
الـوصــول إلى خـدمــاته في أي وقت. إال أنـه أضـاف أنه ســيـراقب
ـتاحة األوضاع وسـينشـر في «اإلنتـرنت» ما خدمـات «جوجل» ا
في الــصـ في تـلك الـفـتـرة. كـمــا يـقـول «جـوجل» إنه سـيـواصل
أعــمـال الـبـحـث والـتـطــويـر في الـصــ وإنه سـيـبــقي عـلى قـسم
مبـيعـاته هناك. وإزاء هـذا انتـقدت احلـكومـة الصـينـية «جوجل»
لـوقفه الرقابة عـلى نتائج البحث عـلى «اإلنترنت» وإغالقه موقعه

 .« الصيني واعتبرت القرار «خطأ تماماً

á«∏«FGô°SE’G-á«fÉ£jôÑdG áeRCÓd ™qbƒàe óYÉ°üJ

دخلت العالقة البريطانية-اإلسرائيلية التي شهدت فتوراً خالل
السـنوات األخيـرة مرحـلة عالـية من الـتوتـر والتصـعيـد حيث قدّم
وزيـر اخلـارجيـة الـبريـطـاني ديـفيـد مـيلـيـبانـد بـيـاناً أمـام مـجلس
العموم البـريطاني بشأن استخدام ١٢ جواز سفر بريطانياً مزوّراً في
بحوح في دبي عملية قتل القيادي في حركة «حماس» محمود ا
ـاضي. وقـد كـانت الـعـمـلـيـة بـاسـتـخـدام جـوازات سـفر فـي ينـايـر ا
بريطانيـة مزوّرة أثارت استياءً عاماً في بـريطانيا وقد نقلت  «بيبي
بي سي ٢٤بي سي ٢٤» عن مـيـلـيبـانـد قـوله إن «تقـريـر جلـنـة التـحـقـيق التي
زورة شكلتها احلكومة البريطانية للتحقيق في موضوع اجلوازات ا
ا ال يـدع مجاالً للشك أن هـذه اجلوازات التي استخدمت في أثبت 
العـملية تعود إلى أشخـاص بريطاني أبرياء». وقـد شدّد ميليباند
ا حدث في دبي ولم يكن على أن بريـطانيا ليست لـها أيّ عالقة 
لهـا أيّ علم مسبق بتلك العـملية. واعتبر مـيليباند أن إسرائيل هي
ـسؤولـة عن هـذه العـمـلـية وهـو أمـر «نعـدّه خـطراً ويـتـعارض مع ا
سيـادة بالدنا بل إنه جاء من طـرف بلـد نعدّه صـديقاً لـنا». وأشار
ميـليبـاند إلى اخلطـوات العمـلية في هـذا الصدد إذ الـتقى السـفير
اإلسرائـيلي في لنـدن مرت ونـبه على ضرورة عـدم تكرار ذلك في
وضوع. ـستـقبل وأن دبـلومـاسيـاً أبعِـد من بريـطانـيا لـعالقته بـا ا
وقد اعـتـبـر كـبـيـر مـراسلـي «بي بي سي» جـيـرمي بـوين أن طرد
الدبـلوماسـي يبعث بـرسالة قـوية للـغايـة تعبّـر عن استيـاء بريطـانيا
بـشأن اسـتنـساخ جـوازات سفـر بريـطانـية. وقـال «إن طرد بـريطـانيا
.« دبـلوماسي دولـة مقرّبـة جداً إليهـا مثل إسـرائيل يعـدّ إجراءً قوياً
وقد كـانت بريـطانيـا وإسرائـيل شهدتـا توتـراً خالل األعوام السـابقة
بدأ من اخـتالف التصـورات حول البدء في عـمليـة السالم. وسيدفع
الـتـصــاعـد والـتـوتـر في الـعـالقـة إسـرائـيل إلى تــصـعـيـد جـهـودهـا
ـقابل فـإن احلـكومـة الـعـمالـيـة قد الـدبلـومـاسـية في لـنـدن وفي ا
ظهر تبدي بـحكم اقتراب االنتخـابات التشريعـية تعنتاً يـظهرها 

احلكومة التي يضع أولوياتها مواطنوها.

Zandi
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اخلميس ٢٥ مارس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٠٨)

 z…õ«dÉŸG …OÉ«°ùdG ¥hóæ°üdG{
ájƒ«°SB’G äGQÉªãà°S’G ≈∏Y õqcôj

ديـر العام التنفيذي لـ «الصندوق قال ا
الـيـزي» عـزمـان مـخـتار إن الـسـيـادي ا
ـديـ القـصـير مؤسـسـته سـوف تركّـز في ا
ــتــوسط عــلى تــوجـيـه اسـتــثــمــاراتــهـا وا
اخلارجـيـة نحـو فـرص االستـثـمار في آسـيا
بـدالً من الغـرب ذاكراً علـى وجه التـحديد
سـنـغـافـورة وإنـدونـيـسـيـا والـهـنـد والـصـ
ودول الـشـرق األوسط مـؤكـداً وجـود توجّه
جـديد يـراعي الـتـركز اجلـغـرافي وارتـباطه
بــاجلـدوى االقــتـصــاديــة بـعــد أن أثــبـتت
اســتـثــمـارات صــيـنــيـة وسـنــغـافــوريـة في
شركـات أوروبـيـة وأمـريكـيـة عـمالقـة عدم
ـالي جنــاحـهــا بـســبب تـعــقـيــد الـنـظــام ا
لــلـشــركـات فـي الـغــرب وعـدم شــفـافــيـة
أدائــهــا الـــلــذين كــانـــا من أهم أســبــاب
االنــهــيــارات الــضـــخــمــة خالل الــعــامــ
. وقــال في حـديث مع تــلـفـزيـون ــاضـيـ ا
«بـلـوومـبـيــرج» نـشِـر أمس إن «اخلـزانـة
الـوطنـيـة» تسـتثـمر حـالـياً نـحو ١٢% من
رأس مــالــهــا اإلجــمــالي في مــشــروعــات
خـارجـية بـعـد أن كانت الـنـسبـة ٥% فقط
عـام ٢٠٠٦. وقـال مـخـتـار إن مـؤسـسـته
في إطـار حتول نـوعي في أسـلـوب أدائـها
ضــمن تـعـهّـدهـا لـلـحـكـومـة بـإجـراء إعـادة
هيـكلة يغيّر مـنهجها التـقليدي الذي كان
وارد قائمـاً على استـثمار إيـرادات قطاع ا
ــوارد مـؤكـداً أن الــطـبــيـعـيــة وتـعــظـيم ا
إجراءات إعادة الـهيكلة الـتي شرعت فيها
اضي قـد وفّرت لها منذ مـنتصف الـعام ا
ب مليار واحد و١٫٣ مـليار دوالر يفكر
في اسـتـثــمـارهـا في شـركــات قـابـضـة في
سـنـغـافـورة مـتـحـدثـاً عن شـركـة الـتـأمـ
الـسـنــغـافـوريـة الـكــبـرى (جـريت إيـسـتـرن

إنشورنس).  

»°VÉŸG ôjGôÑa »a (%7^4) â©ØJQG ¥Gô©dG »a §ØædG äGQOÉ°U
اضي قالت وزارة النفط العراقية إن صادرات النفط ارتفعت ٧٫٤% في شهر فبراير ا
. وبرغم ذلك يـقول الـناطق باسم مقابل الـشهـر السابـق إلى ٢٫٠٦٨ مليـون برمـيل يوميـاً
اضي انخفضت إلى ٤٫٢٢٩ مليار دوالر الوزارة عاصم جهاد إن إيرادات شهر فبراير ا
ـتوسط سعر قـدره ٧٣٫٠٤ دوالر للبرمـيل الواحد. وبلغ مـتوسط الصادرات الـنفطية في
ـاضي ١٫٩٢٦ ملـيون برمـيل يومـياً وبلغ إجـمالي قـيمتـها ٤٫٤١٦ مـليار شـهر ينـاير ا
دوالر. وعكـست الزيـادة في متـوسط رقم التـصديـر اليـومي حقـيقـة أن فبـراير كـان أقصر
بيوم من يناير. وأبلغ جهاد «أسوشيتد برس» أول من أمس بأنه جرى تصدير ٤٥٫٢
مـلـيون بـرمـيل عبـر اخلـليـج العـربي بـينـمـا  تصـديـر ١٢٫٧ ملـيـون برمـيل عـبر مـيـناء

«جيهان» التركي. وتسهم مبيعات النفط بـ (٩٥%) من إيرادات العراق.

¿Gƒ°ûà«°S º«∏bEG »a RÉ¨dG øY Ö«≤æàdG ≈∏Y ¿É≤ØàJ zÉæjÉ°ûJhôàH{h zπ°T{
قـالت «رويال داتش شل» إنها اتـفقت مع شركة «تـشاينا نـاشيونال بـتروليوم كورب»
على الـتنقيب عن الغاز الطبـيعي في إقليم سيتشوان جـنوب غرب البالد في ثاني صفقة
مع شـركات تـعـلن هـذا األسبـوع. وأبـلغ بـيتـر فـوزر الـرئيـس التـنـفيـذي لــشـركة «شل»
مـؤتـمراً صـحـفـياً في بـكـ أن «شل» وقـطاع «بـتـروتـشايـنـال» الـتابع لـشـركـة «تشـايـنا
ناشـيونال بـترولـيوم كـورب» وقّعـا عقداً مـدته ٣٠ عامـاً لالشتـراك في استـكشـاف حقول
الغاز الطبيعي في سيتشوان وتطويرها. وقالت «شل» أكبر شركة نفط أوروبية إن عقد
ركزيـة في الص لـلموافـقة ولكن فوزر رفض شـاركة في اإلنتـاج أرسل إلى احلكومـة ا ا
توقع لـلموافقة قائالً «نـأمل أن يكون ذلك قريباً وعد ا الكشف عن شروط الصـفقة أو ا
ـواً سريـعـاً إلى الوقـود كمـا تتـطلّع «شل» إلى ». وتتـعطش الـص الـتي تشـهد  جـداً
. واألسبوع ياً رتبـة الثالثة عـا العثور عـلى مشروعات جديـدة في االقتصاد الـذي يحتل ا
ـا يزيـد عـلى ٥٠% عن ـاضي أعـلـنت «شل» أن صـافي أربـاحـهـا لـعـام ٢٠٠٩ تـراجع  ا

العام السابق عليه بسبب تراجع أسعار النفط وتقليص هوامش التكرير.

ΩÉ©dG Gòg §ØædG äGOQGh »aÉ°U »a (%5) ≠∏ÑJ IOÉjR áÑ°ùf ™qbƒàJ Ú°üdG
قـالت «هيـئة الـدولة الـصيـنيـة للـطاقـة» إن واردات النـفط الصـافية فـي الص يـتوقع
وصـولهـا إلى ٢١٠ ماليـ طن إجـمـاالً هـذا الـعام. وقـالت هـواجن لي نـائـبـة رئيس إدارة
توفيـر الطاقة والـتجهيـز العلمي في الـهيئة إن هـذا احلجم سيتـفوّق على نظـيره في العام
عـلومـات التـي قدمـتهـا «جمـعية ـاضي بواقع ١١ مـليـون طن أو ٥٫٥%. وبحـسب ا ا
البتروكيمـاويات الصينية» استوردت الـبالد نحو ٢٠٣٫٨ مليون طن من النفط في عام
٢٠٠٩ ووصلت صـادراته إلى نـحـو ٥٫١٦ مـليـون طن. وأضـافت هـواجن أن «اسـتهالك
النـفط اإلجمالي من احملـتمل أن يظل فـوق ٤٠٠ مليـون طن وستنـتعش صنـاعة التـكرير
نتيجة لزيادة الـطلب على السيارات وانتعاش صناعات الـلوجيستيات والنقل». وسيبلغ
إنتاج الـفحم في هذا العام ٣٫١٥ مـليار طن ووارداته الصـافية سنويـاً نحو ١٠٠ مليون
طن ألن الـبالد ستـرفع قدرة تـوليـد الطـاقة بنـحو ٧٥ مـليـون كيـلووات عـلى أساس قدرة

اضي التي وصلت إلى ٣٫٧ تريليون كيلووات.  العام ا

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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اخلميس ٢٥ مارس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٠٨)

 z…õ«dÉŸG …OÉ«°ùdG ¥hóæ°üdG{
ájƒ«°SB’G äGQÉªãà°S’G ≈∏Y õqcôj

ديـر العام التنفيذي لـ «الصندوق قال ا
الـيـزي» عـزمـان مـخـتار إن الـسـيـادي ا
ـديـ القـصـير مؤسـسـته سـوف تركّـز في ا
ــتــوسط عــلى تــوجـيـه اسـتــثــمــاراتــهـا وا
اخلارجـيـة نحـو فـرص االستـثـمار في آسـيا
بـدالً من الغـرب ذاكراً علـى وجه التـحديد
سـنـغـافـورة وإنـدونـيـسـيـا والـهـنـد والـصـ
ودول الـشـرق األوسط مـؤكـداً وجـود توجّه
جـديد يـراعي الـتـركز اجلـغـرافي وارتـباطه
بــاجلـدوى االقــتـصــاديــة بـعــد أن أثــبـتت
اســتـثــمـارات صــيـنــيـة وسـنــغـافــوريـة في
شركـات أوروبـيـة وأمـريكـيـة عـمالقـة عدم
ـالي جنــاحـهــا بـســبب تـعــقـيــد الـنـظــام ا
لــلـشــركـات فـي الـغــرب وعـدم شــفـافــيـة
أدائــهــا الـــلــذين كــانـــا من أهم أســبــاب
االنــهــيــارات الــضـــخــمــة خالل الــعــامــ
. وقــال في حـديث مع تــلـفـزيـون ــاضـيـ ا
«بـلـوومـبـيــرج» نـشِـر أمس إن «اخلـزانـة
الـوطنـيـة» تسـتثـمر حـالـياً نـحو ١٢% من
رأس مــالــهــا اإلجــمــالي في مــشــروعــات
خـارجـية بـعـد أن كانت الـنـسبـة ٥% فقط
عـام ٢٠٠٦. وقـال مـخـتـار إن مـؤسـسـته
في إطـار حتول نـوعي في أسـلـوب أدائـها
ضــمن تـعـهّـدهـا لـلـحـكـومـة بـإجـراء إعـادة
هيـكلة يغيّر مـنهجها التـقليدي الذي كان
وارد قائمـاً على استـثمار إيـرادات قطاع ا
ــوارد مـؤكـداً أن الــطـبــيـعـيــة وتـعــظـيم ا
إجراءات إعادة الـهيكلة الـتي شرعت فيها
اضي قـد وفّرت لها منذ مـنتصف الـعام ا
ب مليار واحد و١٫٣ مـليار دوالر يفكر
في اسـتـثــمـارهـا في شـركــات قـابـضـة في
سـنـغـافـورة مـتـحـدثـاً عن شـركـة الـتـأمـ
الـسـنــغـافـوريـة الـكــبـرى (جـريت إيـسـتـرن

إنشورنس).  

»°VÉŸG ôjGôÑa »a (%7^4) â©ØJQG ¥Gô©dG »a §ØædG äGQOÉ°U
اضي قالت وزارة النفط العراقية إن صادرات النفط ارتفعت ٧٫٤% في شهر فبراير ا
. وبرغم ذلك يـقول الـناطق باسم مقابل الـشهـر السابـق إلى ٢٫٠٦٨ مليـون برمـيل يوميـاً
اضي انخفضت إلى ٤٫٢٢٩ مليار دوالر الوزارة عاصم جهاد إن إيرادات شهر فبراير ا
ـتوسط سعر قـدره ٧٣٫٠٤ دوالر للبرمـيل الواحد. وبلغ مـتوسط الصادرات الـنفطية في
ـاضي ١٫٩٢٦ ملـيون برمـيل يومـياً وبلغ إجـمالي قـيمتـها ٤٫٤١٦ مـليار شـهر ينـاير ا
دوالر. وعكـست الزيـادة في متـوسط رقم التـصديـر اليـومي حقـيقـة أن فبـراير كـان أقصر
بيوم من يناير. وأبلغ جهاد «أسوشيتد برس» أول من أمس بأنه جرى تصدير ٤٥٫٢
مـلـيون بـرمـيل عبـر اخلـليـج العـربي بـينـمـا  تصـديـر ١٢٫٧ ملـيـون برمـيل عـبر مـيـناء

«جيهان» التركي. وتسهم مبيعات النفط بـ (٩٥%) من إيرادات العراق.

¿Gƒ°ûà«°S º«∏bEG »a RÉ¨dG øY Ö«≤æàdG ≈∏Y ¿É≤ØàJ zÉæjÉ°ûJhôàH{h zπ°T{
قـالت «رويال داتش شل» إنها اتـفقت مع شركة «تـشاينا نـاشيونال بـتروليوم كورب»
على الـتنقيب عن الغاز الطبـيعي في إقليم سيتشوان جـنوب غرب البالد في ثاني صفقة
مع شـركات تـعـلن هـذا األسبـوع. وأبـلغ بـيتـر فـوزر الـرئيـس التـنـفيـذي لــشـركة «شل»
مـؤتـمراً صـحـفـياً في بـكـ أن «شل» وقـطاع «بـتـروتـشايـنـال» الـتابع لـشـركـة «تشـايـنا
ناشـيونال بـترولـيوم كـورب» وقّعـا عقداً مـدته ٣٠ عامـاً لالشتـراك في استـكشـاف حقول
الغاز الطبيعي في سيتشوان وتطويرها. وقالت «شل» أكبر شركة نفط أوروبية إن عقد
ركزيـة في الص لـلموافـقة ولكن فوزر رفض شـاركة في اإلنتـاج أرسل إلى احلكومـة ا ا
توقع لـلموافقة قائالً «نـأمل أن يكون ذلك قريباً وعد ا الكشف عن شروط الصـفقة أو ا
ـواً سريـعـاً إلى الوقـود كمـا تتـطلّع «شل» إلى ». وتتـعطش الـص الـتي تشـهد  جـداً
. واألسبوع ياً رتبـة الثالثة عـا العثور عـلى مشروعات جديـدة في االقتصاد الـذي يحتل ا
ـا يزيـد عـلى ٥٠% عن ـاضي أعـلـنت «شل» أن صـافي أربـاحـهـا لـعـام ٢٠٠٩ تـراجع  ا

العام السابق عليه بسبب تراجع أسعار النفط وتقليص هوامش التكرير.

ΩÉ©dG Gòg §ØædG äGOQGh »aÉ°U »a (%5) ≠∏ÑJ IOÉjR áÑ°ùf ™qbƒàJ Ú°üdG
قـالت «هيـئة الـدولة الـصيـنيـة للـطاقـة» إن واردات النـفط الصـافية فـي الص يـتوقع
وصـولهـا إلى ٢١٠ ماليـ طن إجـمـاالً هـذا الـعام. وقـالت هـواجن لي نـائـبـة رئيس إدارة
توفيـر الطاقة والـتجهيـز العلمي في الـهيئة إن هـذا احلجم سيتـفوّق على نظـيره في العام
عـلومـات التـي قدمـتهـا «جمـعية ـاضي بواقع ١١ مـليـون طن أو ٥٫٥%. وبحـسب ا ا
البتروكيمـاويات الصينية» استوردت الـبالد نحو ٢٠٣٫٨ مليون طن من النفط في عام
٢٠٠٩ ووصلت صـادراته إلى نـحـو ٥٫١٦ مـليـون طن. وأضـافت هـواجن أن «اسـتهالك
النـفط اإلجمالي من احملـتمل أن يظل فـوق ٤٠٠ مليـون طن وستنـتعش صنـاعة التـكرير
نتيجة لزيادة الـطلب على السيارات وانتعاش صناعات الـلوجيستيات والنقل». وسيبلغ
إنتاج الـفحم في هذا العام ٣٫١٥ مـليار طن ووارداته الصـافية سنويـاً نحو ١٠٠ مليون
طن ألن الـبالد ستـرفع قدرة تـوليـد الطـاقة بنـحو ٧٥ مـليـون كيـلووات عـلى أساس قدرة

اضي التي وصلت إلى ٣٫٧ تريليون كيلووات.  العام ا
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األحــد ٢٨ مارس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٠٩)

øe %45 øe ôãcCG ∂∏àªJ è«∏î`dG ∫hO
√É«ŸG á«∏ëàd á«ŸÉ©dG ábÉ£dG

تـحـدة بان أعلـن األم الـعـام لأل ا
ـوتـون من زيـد مـن الـناس  كـي مـون أن ا
وتون ا  ـياه غير الصـاحلة للشرب أكـثر  ا
ــا في ذلك مـن جـمــيـع أشـكــال الــعــنف 
ــزيـد من احلــروب. وطــالب األمــ الـعــام 
ـوارد احلـمـايــة واإلدارة لـواحـد من أكــثـر ا
قـيمـة في األرض. وقال األمـ العام: «إن
ـشاعـرنا اإلنسـانية هـذه الوفـيات هي حتدٍّ 
وتضـعف جهود الـكثيـر من البالد لتـحقيق
إمـكــانـاتــهـا الـتــنـمــويـة». يــشـار إلى أن
ي لـلـميـاه تـركّز في احتـفـاالت اليـوم الـعا
ـيـاه النـظـيفـة لـعالم العـام اجلـاري على «ا
ــيـــاه تــرتــبط صــحي». وأوضـح بــان أن ا
تـحدة ارتبـاطاً حـيويـاً بكل أهـداف األ ا
ــا في ذلك صــحـة األمــهـات لــلـتــنـمــيـة 
رأة. واألطـفال ومـعدّالت الـعـمر وتـمكـ ا
تحدة لـرعاية الطفولة نـظمة األ ا ووفقاً 
ـنقولة ـيكروبات ا «اليونيـسيف» تبقى ا
ـسـبّـبــة لإلسـهـال غـيـر ــيـاه وا عن طـريق ا
مـكـتـشـفة في مـنـاطق الـعـالم الـتي تـعاني
أعلى مـعـدالت الوفـيـات ب األطـفال دون
عوية. سن اخلامسـة الناجـمة عن العـدوى ا
ـائيـة عـمـيد ـوارد ا وأشـار أستـاذ إدارة ا
كـليّة الدراسات الـعليا في «جـامعة اخلليج
الــــعـــربي» ولــــيــــد زبـــاري إلى أن دول
«مـجلس الـتعاون» جلـأت منذ الـستيـنيات
اضي إلى خـيار التحليـة لتلبية من القرن ا
تزايدة نـزلي ا ـائية للـقطاع ا تـطلّبات ا ا
ـوارد ـكن تــلـبـيــتـهـا بــوسـاطـة ا الـتي ال 
ياه اجلوفـية) بسبب محدودية الطبيـعية (ا
ــوارد. وذلك بــاإلضـــافــة إلى عــدم هـــذه ا
واصفات مياه مالءمة نوعيـة الكثير منها 

نزلية. ياه ا الشرب وا

iôNCG ∫hOh Ú°üdG ™e ájQÉŒ äÉYGõf πë`d äGAGôLEG ¿ƒÑ∏£j ¿ƒ«µjôeCG ¿ƒYqô°ûe
قراطي الرئيس األمريكي باراك أوباما يوم اجلمعة شرّع الد حثّت مجموعة من ا
اضي عـلى اتـخاذ إجـراءات فـورية لـتـسويـة قـائمـة طويـلـة من الـنزاعـات التـجـارية مع ا
شرّع من جلنة موازنة الضرائب الص واالحتاد األوروبي ودول أخرى. وقالت مجموعـة ا
ـتـبادلـة إجراءات ـجلس الـنـواب: «يتـعـيّن أن تشـمل اسـتراتـيـجيـة للـتـجارة ا يـزانيـة  وا
ستمرة والـفاضحة» وأضافت اجملموعة «على وجه التحديد موجّهة إلزالة أكثر العوائق ا
سيكون من الصعب حتقيق هدف مضاعفة الصادرات في خمس سنوات إذا واصلت الص
-التي تـتأهّب ألن تصـبح ثاني أكـبر اقتـصاد في الـعالم- سيـاستـها احلالـية بشـأن أسعار
مثل الـتجـاري األمريكي تـقريـره السنـوي بشأن ـقرّر أن يصـدر مكـتب ا الصرف». ومن ا
تـوقع أن يشـمل التقـرير تـركيزاً مـتزايداً مـعوّقات الـتجـارة اخلارجيـة يوم األربـعاء ومن ا
ـتحدة أنـها ال تستـند إلى أسس علـميّة سـليمة أو على مـعايير أجـنبيـة تعتقـد الواليات ا

صنّعة. نتجات الزراعية وا تحدة من ا تمنع بشكل غير عادل صادرات الواليات ا

IQÉéàdG ¢TÉ©àfG ™e záMhódG äÉKOÉëe{ ¿ƒ∏°UGƒj zIQÉéàdG áª¶æe{ AÉ°†YCG
اضي عن ـية» بـشكل ضـمـني يوم اجلـمعـة ا تـخلّى أعـضاء «مـنظـمـة التـجارة الـعا
موعد نـهائي لـلتـوصّل إلى اتفـاق جديد لـلتـجارة في خـطوة حظـيت بتـرحيب من بـعضهم
ستمرة منذ فترة طويلة لكن على اعتبار أنها تـضفي واقعية على «محادثات الدوحة» ا
فاوضات خملاطر تعلـيق فعلي. وجاء قرار مواصلة احملادثات آخرين يرون أنها ستـعرّض ا
تتويجاً ألسبـوع من االجتماعات شارك فـيها مسؤولون بـارزون من الدول األعضاء لتقو
ية ومساعدة الدول «محـادثات الدوحة» التي انطلقت أواخـر ٢٠٠١ لتحرير التجارة الـعا
واً ية» إنـها تـتوقع  الفـقيـرة في النـمو من خالل التـجارة. وقـالت «منـظمة الـتجـارة العـا
نسـبته ٩٫٥% في الـتجـارة السـلعـيّة خالل الـعام اجلـاري في تعـافٍ قوي من أشـد موجة
تـوقع سيـعتـمد ـنظـمة أن االنـتعـاش ا انـكمـاش جتاري مـنـذ الكـساد الـعظـيم وأضافت ا
و الـصـادرات من الـدول النـامـية بـنـسبـة ١١% مـثل الـص والـهـند بـشـكل كبـيـر عـلى 

والبرازيل وزيادة الصادرات من جانب الدول الغنية بنسبة ٧٫٥%.

áHQÉ°†e áLƒe »a ÖqÑ°ùà«°S hQƒ«dG á≤£æe øe ádhO AÉ°übEG ∫ÉªàMG
أعـلن رئيس مجموعـة اليورو جان كـلود يونكر أنه يـعارض احتمال إقـصاء دولة عضو
انـيـا ألن ذلك قـد يـتـسّبب فـي «موجـة مـضـاربة في «مـنـطـقـة اليـورو» الـذي تـدافع عـنه أ
نوع ال ضخمة». وردًا علـى سؤال حول هذا االحتـمال قال: (هذا ليس خـيارًا بل حتى إنه 
كن اخلـروج من «منـطقـة اليـورو» هـكذا) وأضـاف (أنا أعـارض هذه الـفكـرة التي تـخالج
ـانـيـا لـيـتـمـّكـنـوا في شـكل عـقـوبـة من إقـصـاء دولـة عـضـو فـي «مـنـطـقة بـعـضـهم في أ
غادرة ـنح نفسه أيـضًا احلق في ا نح نفـسه حق اإلقصاء  الـيورو») وأضاف بـحّدة أن (من 
من تـلـقـاء نـفـسه لـكن إذا أقصـي بلـد غـدًا وتـمـّكن بـلـد آخر من االنـسـحـاب من «مـنـطـقة
ـستـشارة اليـورو» ألنه يـرغب في ذلك فـإننـا سنـشـهد مـوجـة مضـاربة ضـخـمة). وأكـدت ا
انـية أجنـيال ميـركل في منـتصف مـارس ضرورة تـمّكن «مـنطـقة الـيورو» من إقـصاء األ

شتركة. أحد أعضائها كمالذ أخير إن لم تتوافر فيه شروط االنتماء إلى العملة ا
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äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

اإلثن ٢٩ مارس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣١٠)

ÚµH
É¡à©ª°S ôqeój Ú°üdG øe zπLƒL{ ÜÉë°ùfG :خبراء:خبراء

ي ية أن قـرار محرّك البحث العا رأى خبراء ووسائل إعالم عا
الشهـير «جوجل» وقف الـرقابة علـى نسخته الـصينـية يضعه في
مـوقف صــعب سـيـؤدي إلـى تـدمـيــر سـمــعـته ومــصـاحله. وذكـرت
: (لو أن «جوجل» ز» في مقـال لها مؤخراً ز»«فايـننشال تا صحيفة «فايـننشال تا
ي حول احلرية كانت تخـطّط إلحراج الص من خالل إثارة جدل عا
). من جانبه وصف على شبكة «اإلنترنت» فقد فشلت فشالً كبيراً
ـتـخـصّص في ديـريك سـيـزورز اخلـبـيـر االقـتـصـادي والـتـجـاري ا
ــؤسـسـة «هـيـريــتـيج» األمـريـكــيـة اخلـطـوة الـتي شـؤون الـصـ 
اتّخذتها «جوجل» باالنتقال إلى هوجن كوجن بأنها «قريبة جداً من
اخلروج الـكـامل» وهـو ما سـيـستـفـزّ بـك ويـضع «جـوجل» خارج
حائط الـنار في مـا يتـعلّق بـشركات الـدعايـة والشـركاء اآلخرين.
وقالـت صحـيـفة «فـيـدومـوستي»«فـيـدومـوستي» الـروسـيـة إن «جوجـل» أحرقت
جـميع جسورها في الـص ومن غير احملتـمل عودتها إلى السوق
. وتـمـتـلك «جـوجل» مـحـرّك البـحث األول في الـصيـنـيـة مـجـدّداً
العـالم ما يقـدّر بنـحو ٣٠% من سوق الـبحث في الـص في عام
ـنافس (بايـدو لنك) الذي حرّك الـبحث احمللي ا ٢٠٠٩ مـقارنـة 
ـتلـك ٦٠% من سوق الـبحث وتـقدّر اإلحـصـاءات الرسـميـة عدد
روّاد «اإلنترنت» في الص بنحـو ٣٨٤ مليوناً نهاية عام ٢٠٠٩
وذكــر مــيــشــيل ريــجــيــديـل رئــيس إدارة عــلــوم احلــاسب اآللي
والشـبكـات بشركـة «تيلـيكـوم باريس تيـك» إن جميع الـشركات
تـعطي اهـتمـاماً كـبيـراً لبنـاء سمـعتـها وصـورتهـا اخلاصة. وأوضح
ريجيديل أن «جـوجل» تزعم أن صورتـها تقوم علـى احلرية وتبادل
علومات واحـترام حقوق اإلنسان ولكن احلقيقة هي أنها تتضمّن ا
علومات الشخصية وتقوم بعمل األبحاث على كميات كبـيرة من ا
علـومات دون احلصـول على موافـقات مسـتخدمي الـشبكة. تـلك ا
أما إيـزومي هارادا كـبيـر زمالء جمـعيـة إدارة الكـوارث واخملاطر
في اليابـان فذكـر لوسـائل اإلعالم الصـينـية أنه لـيس هناك شكّ
في أن على الشركـات متعدّدة اجلنـسيات أن تتبع الـقوان احمللية
في الـبالد في أثـناء عـمـلهـا ومشـروعـاتهـا في دول أخـرى. وأشار

إلى أن «جوجل» انتهكت القوان واللوائح الصينية.

§¨°†dG ihóL √ÉŒ »µjôeCG Ú≤j ΩóY
áq«æ«°ü`dG á`∏`ª`©dG º`jƒ`≤J IOÉ`YE’ 

قال الـسيـناتـور األمريـكي كيـفن برادي إنه «يـشعـر بقـلق بالغ
ــضـافــة عـلى إزاء اسـتــخـدام ضــغـوط فــرض ضـرائـب الـواردات ا
استـيرادات أمـريكـا من الصـ من أجل إجبـار األخيـرة على رفع
قيمة عملتها (اليوان)». وخالل جلـسة استماع حول قضية العملة
وارد في مـجلس النـواب األمريكي قال الصيـنية عـقدتها جلـنة ا
بعض الـنـواب وخـبراء االقـتـصاد إن قـيـمـة اليـوان أقل من قـيـمته
احلـقـيـقـيـة بــشـكل مـلـحـوظ وحـثّـوا إدارة أوبـامـا عـلى إعالن أن
الـصـ «تتالعـب بالـعـملـة». وكـان سـاندر لـيـفن الـقائم بـأعـمال
وارد الـقـومـيـة» في مجـلس الـنـواب أحـد هؤالء. رئـيس «جلـنـة ا

تحدة وبقية العالم. وقال إن سعر الصرف مشكلة في الواليات ا
وقال في تصريـحاته االفتتاحية في جـلسة االستماع «إن األمر
تنازع عليها هو أن الص الذي ال جدال فيه بشأن تلك القضية ا
لديها اسـتراتيـجية اقـتصاديـة ثابتـة وهي سياسـة تقوم على ربط
ســعـر عـمـلـتـهـا بـالـدوالر عـنــد مـسـتـوى مـنـخـفض». وقـال فـريـد
ـسؤول الـسـابق الـبارز في وزارة اخلـزانـة األمريـكـية بـيـرجسـ ا
مدير «معهد بيترسون لالقتصاد الدولي» خالل جلسة االستماع
رجّح توسط ا إن «اليوان أقل من قيـمته بنسبة ٢٥% تقريباً في ا
جتـاريــاً وبـنـسـبــة ٤٠% مـقـابل الـدوالر األمــريـكي». وقـال نـيل
فـيرجـسـون األسـتاذ في «جـامـعـة هارفـارد» إن أكـثـر االختالالت
ـي هو أن الـص ثـّبتت سـعر الـهيـكلـيـة وضوحـًا في االقتـصاد الـعا
عمـلتـها مـقابل الـدوالر «عنـد معدل مـنخـفض بشـكل حاد». وحتت
ضغط عام االنتـخابات وارتفاع مـعدل البطالة اقـترح بعض أعضاء
ـاضي تشريعًا لـلضغط على مجـلس الشيوخ األمـريكي األسبوع ا
ـقـترح وزارة الـص كـي ترفع قـيـمة عـمـلـتهـا. ويـلزم هـذا الـقـانون ا
اخلـزانـة األمـريـكـيــة حتـديـد الـدول الـتي «تـتـالعب في عـمـلـتـهـا»
ويـطالب وزارة الـتـجارة بـالـتحـقيـق في حاالت خـفض قـيمـة الـعمـلة
باعتبـاره «بديالً تعويـضياً للدعم». وفـي الوقت نفسه كتب ١٣٠
من أعضـاء الـكوجنـرس للـحـكومـة وطالـبـوا إدارة أوبامـا باتـخاذ

إجراءات إلجبار الص على رفع قيمة اليوان مقابل الدوالر. 

Zandi
Highlight

Zandi
Highlight

Zandi
Highlight



15

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

الثالثاء ٣٠ مارس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣١١)

áq«ª«∏bEG áÄ«g AÉ°ûfEG ≈dEG IƒYódG
è«∏î`dG »a áqjhƒædG ábÉ£∏d 

اقترح خبراء عـرب وأجانب في اجتماع
اضي إنشاء هيئة نامة يوم األحد ا في ا
إقـلـيــمـيــة لـلــطـاقـة الــذريـة تــشـمل إيـران
ـشـاركـون في اجـتـماع والعـراق. واقـتـرح ا
دولي حـول التكنـولوجيات الـذرية في بيان
خــتــامي «إنــشــاء كـــيــان مــثل الــوكــالــة
األوروبيـة لـلطـاقـة الذريـة». كـما اقـتـرحوا
إبـرام اتــفـاقــيـة إقـلــيـمــيـة تـضــمن سالمـة
ـنشـآت النـووية في اخلـليج مـحذرين من ا
«أن بنـاء منشأة للـطاقة النووية وتـشغيلها
في أي دولــة مـنـفـردة فـي مـنـطـقــة اخلـلـيج
ـا يــتـسـبــبـان بـأضـرار يـشـكّالن خــطـراً ور
كارثيـة محتمـلة ودائمة لـلسكان والـطبيعة
ـنـطـقـة اخلـلـيج بـكـامـلـهـا» في احملـيـطـة 
ثير إشـارة إلى البرنـامج النووي اإليـراني ا
لـلـجدل. وتـشتـبه الدول الـغربـية في إخـفاء
إيران برنـامجاً عسكريـاً حتت غطاء برنامج
الـطـاقـة الــنـوويـة. وتـخـشى دول «مـجـلس
الـتـعـاون» وهي الـسـعـوديـة واإلمـارات
والبحرين والكويت وعُمان وقطر حتوّل
إيران إلى قوة نـووية إقليـمية حيث قرّرت
في أواخر عـام ٢٠٠٦ تطوير برنامج نووي
مـدني مـشتـرك. لـكن في ديسـمـبر ٢٠٠٩
كـلّـفت اإلمـارات «كونـسـورتـيـوم» بـقـيادة
شـركـة «كـيـبكـو الـكـوريـة اجلنـوبـيـة» بـناء
أربع مـحطـات نوويـة بكـلفـة ٢٠٫٤ ملـيار
دوالر لـتولـيد الـطاقـة الكـهربـائيـة اعتـباراً
ـؤتــمـر «مـجـلس من عـام ٢٠١٧. ونـظم ا
اخلـلـيج لـلـشـؤون اخلارجـيـة» وهـو مـؤسـسة
أبحاث بحـرينية غـير حكومـية وشارك فيه
ثلون عن إيران والعراق إلى جانب اخلبراء

العرب واألجانب.

äGQÉeEÓd IQqó°üŸG ∫hó∏d á«fÉãdG áÑJôŸG »a Ú°üdG
أظهـرت بيانـات جمركـية إجمـالية شـهرية أصـدرتها «الهـيئة االحتـادية للـجمارك» في
صـدّرين لإلمارات تلتها الص في دولة اإلمارات أول من أمس تصدّر الـهند قائمة ا
ـاضي. وبحـسب البـيانـات التي نـشرتـها «وكـالة أنـباء الـص رتـبة الـثانـية في يـنـاير ا ا
تحدة صدّرين لدولة اإلمارات العربية ا رتبة الثانية في قائمة ا اجلديدة» احتلّت الص ا
رتبة الثالثة. وبلغ إجمالي تحدة األمريكـية التي جاءت في ا بعد الهند وقبل الواليات ا
حجـم التـجـارة اخلـارجيـة غـيـر الـنفـطـيـة لـدولة اإلمـارات نـحـو ٥٥ ملـيـار درهم في يـنـاير
اضي مـنـهـا ٣٧ ملـيـار درهم واردات و٥٫٦ ملـيـار صـادرات و١٢٫٤ ملـيـار إعادة ا
اضي تصـدير. وذكرت «الهيئة االحتادية لـلجمارك» أن البيانات اإلحصائـية لشهر يناير ا
أظهرت تـراجع قيـمة التـجارة اخلارجـية لإلمـارات بنسـبة ٤% خالل يـناير ٢٠١٠ مـقارنة
بـالفـترة نـفسـها من عـام ٢٠٠٩ حيث بـلغت قـيمـتهـا ٥٥ ملـيار درهم مـقابل ٥٧ مـليار
درهم. واعـتـبرت الـهيـئة أن نـسبـة التـراجع هذه إيـجابـية إذا مـا أخذ بـع االعـتبـار نسـبة
ي وتوقعات العديد من احمللل للنمو االقتصادي في اإلمارات. التراجع االقتصادي العا

äÉeóî`dG ´É£b ä’Éée øe ójõŸG ôjô– ≈dEG ájõ«dÉŸG áeƒµë`dG IƒYO
زيد من مـجاالت قطـاع اخلدمات ـاليزيـة على حتريـر ا حثّ خـبير اقـتصادي احلـكومة ا
باشرة. وأوضح أن مثل في أفق تعزيز جاذبية ماليزيا الستقـطاب االستثمارات األجنبية ا
ـسـتثـمريـن األجانب وإقـناعـهم بـاتخـاذ مـاليـزيا هذه اخلـطوة لن تـتـيح جذب الـعـديد من ا
مركـزهم اإلقليـمي فقط ولكـنهـا ستكـون أكثر أهـمية بـإيجاد فـرص عمل. وأضاف كـبير
ـالـيزي أزرول أنـور أحمـد تـاج الديـن «يعـد قـطاع اخلـدمات خـبـراء «البـنك اإلسالمي» ا
ستقبل ومقدرات إيجاد فرص العمل». اليزي. وهناك يكمن ا أكبر قطاع في االقتصاد ا
ـالي إلى جانب في الـسيـاق نفـسه دعا اخلـبيـر االقتـصادي إلى تـعمـيق حتريـر القـطاع ا
ا في الربع األخـير من سنة ٢٠٠٩ جتارة اجلمـلة والتجـزئة. يشـار إلى أن قطاع اخلدمـات 
ـالـيـة والتـأمـيـنات وجتـارة اجلـمـلة بنـسـبـة عالـيـة سـجّـلت ٥٫١% مدعـومـاً بـقوة أداء ا
والتجـزئة وقطاع العقـار واألعمال. على صعيـد موازٍ اعتبر األم الـعام لوزارة التجارة
رحـلة الـثانيـة من حترير ات أن مـاليـزيا بحـاجة إلى بـلورة ا الدوليـة والصـناعة رحـمان 
قـطاع اخلـدمـات مـحـذراً من مـخـاطر هـيـمـنـة اخلـارج عـلى خدمـاتـهـا بـحـسب مـا ذكرت

اليزية. صحيفة «The New Strait Times» ا

á«LQÉN PGƒëà°SG á≤Ø°U ôÑcCG »a ájójƒ°ùdG zƒØdƒa{ …ôà°ûJ á«æ«°üdG z»∏«L{
وافقت مجموعة «جيجياجن جيلي القابضة» أكبر شركة خاصة لصناعة السيارات في
الص عـلى شراء وحدة «فولـفو» السـويدية التـابعة لشـركة «فورد» األمـريكية لـصناعة
اضي إن شركـة «جيجـياجن جيلي» السـيارات. وقال مـتحدث باسم «فـولفو» يـوم األحد ا
وقّعت اتفاقاً لالستحواذ على الشركة في أكبر عملية استحواذ خارجية صينية في قطاع
الـسـيارات. و«فـولفـو» هي آخر الـشـركات الـتابـعة لـ «فـورد» التي سـيـجرى بـيعـها بـعد
«أستون مارتن» و«جاجـوار» و«الند روفر» وتعدّ الصفقـة مؤشراً إلى دخول قوي للص

ية. في سوق صناعة السيارات العا

W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²
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األربعاء ٣١ مارس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣١٢)

ÚµH IôgÉ≤dG

»fGôjE’G …hƒædG ™e »µjôeC’G »WÉ©àdG äÉgƒjQÉæ«°S

في سياق مؤتـمر «مستـقبل الدور اإلقلـيمي اإليراني في ضوء
ـركـز الـدولي الـتــحـديـات الـداخـلــيـة واخلـارجـيـة» الـذي نــظّـمه «ا
ـستقـبلـية واالسـتراتيـجيـة» في القاهـرة يرى الـدكتور للـدراسات ا
مـصـطــفى الـلـبّـاد مـديــر «مـركـز الـشـرق لـلــدراسـات اإلقـلـيـمـيـة
لف واالسـتراتـيـجيـة» أن هـناك خـمـسـة سيـنـاريوهـات حلل أزمـة ا
الـنـووي اإليـراني الـسـيـنـاريـو األول يـقـتـضي نـزول أحـد الـطـرف
ـعـنى ـتـصـارعـ -األمـريــكي أو اإليـراني- عـلى إرادة اآلخـر  ا
ـتحـدة امـتالك إيـران السالح الـنـووي -وهـو أمر قـبول الـواليـات ا
نـطـقـة أو تـخلي مـحـتـمل- بـهدف إيـجـاد نـوع من الـتوازن فـي ا
إيـران عـن سـعــيــهــا نــحـو امــتالك الــسالح الــنــووي وهــو األمـر
ـستـبعد. أمـا السـينـاريو الـثاني فـهو اكتـفاء واشـنطن بـالتـهديد ا
بـالـعقـوبـات من دون الـقـيـام بـعـمل جـدّي يوقـف سعـي إيران إلى
امتالك السالح النـووي والسيناريو الثالث يـتعلق بقيام الواليات
تحـدة بفرض عـقوبات اقتـصادية علـى طهران بغـرض دفعها إلى ا
تغيير سيـاستها التفاوضية حول برنـامجها النووي أما السيناريو
ـتـحـدة بتـوجـيه ضـربة عـسـكـرية إلى الـرابع فـهو قـيـام الـواليات ا
- إال أنه ـنشـآت النـوويـة اإليرانـية وهـذا األمر -وإن كـان قائـماً ا
بـعيـد االحـتـمـال أو الـتـنـفـيـذ. والـسـيـنـاريـو اخلـامس واألخـيـر هو
محـاولة تـغييـر النـظام احلـاكم في إيران وإسـقاطه بـخلـخلة األرض
من حتت أقــدامه وذلـك بــالــعـمـل عــلى اســتــمــرار الــتــظــاهـرات
واالحـتجـاجات الـتي أعقـبت االنتـخابـات الرئـاسية الـتي جرت في
اضي والتـشجيع عـليهـا. يختـلف الدكتور شهر يونـيو من العـام ا
يسري أبو شادي كـبير مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»
 رئيس قسم الضمانات السابق في الوكالة مع الدكتور اللباد في
ـتـحـدة إليـران بـاسـتـكـمـال بـرنـامـجـها فـرضـيـة سـمـاح الـواليات ا
ــتـحــدة لن تــســمح إليـران الــنـووي حــيث يــؤكــد أن الـواليــات ا
ثّـله من خـطـر داهم على أمن ـا  بـاستـكـمال بـرنـامجـهـا النـووي 

حليفتها إسرائيل.

äGƒæ°S 10 ∫ÓN ∞YÉ°†àj ÖgòdG ≈∏Y »æ«°üdG Ö∏£dG

ي» منذ يوم بأن أفاد تقريـر صدر عن «مجلس الذهب العا
ـتوقع أن يـتضاعـف خالل عشر الطـلب الصيـني علـى الذهب من ا
سنوات مـقبلـة. ويعدّ التـقرير الـذي يحمل عـنوان «الذهب في عام
نظمة الـنمر» األول من نوعه عن سوق الـذهب الصيني أصـدرته ا
التي تتخـذ من لندن مقراً لها. وصدر التقرير في وقت متزامن في
ي» بأن بك ولنـدن ونيويورك. وأفاد تقريـر «مجلس الذهب العا
عدل ١٣% سـنوياً خالل الطـلب الصيـني على الذهـب شهد زيـادة 
ــاضـيـة وأن الــصـ تــعـد ثـاني أكــبـر سـوق الـسـنــوات اخلـمس ا
استـهالكي لـلذهب في الـعالـم وهي أيضـاً أكبـر مـنتج لـلذهب في
الـعـالم مـنـذ عام ٢٠٠٧. وفي عـام ٢٠٠٩ وحـده جتـاوزت قـيـمة
الطلب الـتراكمي على الذهب في الصـ ١٤ مليار دوالر أمريكي
ي. وتــوقع الــتــقــريــر أن يــتـضــاعف أو ١١% من الــطــلب الــعــا
ـقـبل عن مـستـوى عام االستـهالك الـصيـني لـلذهب خـالل العـقد ا
ـرجّح أن يسـتمـر الـطلب عـلى الـذهب في التـسارع ٢٠٠٩. ومن ا
شـترين في الـنمو على دى البـعيد حيـث تتواصل شـهية ا عـلى ا
ـرتفعـة بحسب مـا ذكرت وكالة «أنباءأنباء الرغم من أسـعار الذهب ا
الـصـ اجلـديدةالـصـ اجلـديدة» في تـقـريـر لـها. مـن ناحـيـة أخـرى تـعـقـد الـص
ـدة يومـ في تايـبـيه عاصـمة تـايوان وتـايـوان اليـوم األربعـاء و
جـولــة مـحـادثــات ثـانـيــة عـلى مــسـتـوى اخلــبـراء بـشــأن االتـفـاق
اضي. وقال بيان صادر االقتصادي الذي وقّع ب الطرفـ العام ا
ـضـيق» الـتايـوانـيـة إن احملـادثات عن «مـؤسسـة الـتـبـادل عبـر ا
تـهدف إلى التـوصل إلى اتفـاق إطاري للـتجـارة ب جانـبي مضيق
تايوان. وأوضح البـيان أن االتفاقيـة اإلطارية للتـعاون االقتصادي
تـهـدف إلى تـطـبـيع الـعالقـات االقـتـصـاديـة بـ تـايـوان والـص

والـتقريب ب اقـتصاد اجلـانب بـشكل أوثق. كمـا سيركـز اجتماع
اخلـبـراء عـلى إعداد إطـار عـمل لـلمـنـاقـشات الـرسـمـية لـالتفـاقـية
قبـلة ب «مؤسـسة التـبادالت عبر اإلطارية في جـولة احملادثـات ا

ضيق» التايوانية ونظيرتها الصينية. ا

Zandi
Highlight




