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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،   لكّ، إذ أنه يسلط الضوء على أهم حدث وظاهرة إستراتيجية آخذة بالتشويحيط 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    : اتيجي المهماإلشارات المتكررة التي وردت في الكتاب اإلسترر 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

  .رات للدراسات والبحوث اإلستراتيجيةمركز اإلما
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٢٠١٠عام  نيسانعناوين التحدي الصيين يف شهر 

الف وظيفة ٤٢٤يفقد امريكا % ١٠قيمة العملة الصينيةرفع .١

سمحت بارتفاع اليوانيذكر باقتصادها اذا  اًالصين لن تلحق ضرر.٢

الى اين يتجه؟ عقوبات ايرانموقف الصين من .٣

٢٠١٠مع نهاية عام  ات بارتفاع اليوان مقابل الدوالرتوقع%٦الى % ٤بنسبة .٤

عقوبات ضد ايرانالصين وعدت اوباما باالنضمام الى مشروع .٥

مقياس عودة التفاهم الصيني االمريكي ايران.٦

الصين تتوسع نفطيا في امريكا الشمالية.٧

يتعلق بالعملة تحت الضغوط الخارجيةاًالصين تقول بانها لن تتخذ اجراء.٨

الملف االيرانيبوست تحذر من االعتماد على روسيا والصين في  نيويورك.٩

العالم لم يشهد بعد ما يمكن ان نطلق عليه قرن التفوق اآلسيوي.١٠

المحللون يفندون خمس مغالطات شائعة حول االقتصاد الصيني.١١

٢٠١٠التقلب يالزم االقتصاد العالمي عام .١٢

صرف العملة الصينيةتالثة سيناريوهات لمستقبل .١٣

صين ترحب بخطوة تخفيض االسلحة النووية االمريكيةال.١٤

٢٠١٠الصين تعلن النقاط الرئيسية العمال عام .١٥

رسوم امريكية ضخمة على انابيب الصلب الصينية.١٦

المطالبة بمرونة اليوان الصينيالبرازيل تنضم الى الدول .١٧

؟تراجع دعم بكين اليرانهل يؤدي الى ،  التحسن في العالقات االمريكية الصينية.١٨

قضيتا جوجل وريوتينتو لن تدمرا بيئة االستثمار في الصين.١٩

سيناتور امريكي يهاجم الصينيين الذين يستولون على وظائف االمريكيين_اخضاع اليوان لقوى السوقينبغي .٢٠

هل التقارب االقتصادي االمريكي الهندي بداية لتحالف للضغط على الصين؟.٢١

وذ بحري في المناطق النفطيةالصين تطمح الى نف.٢٢

البحرية الصينية التمثل تهديداً اقليمياً.٢٣

تكلفة احياء فولفو قد تزيد مئات الماليين من الدوالرات على المتوقع_جيلي الصينية.٢٤
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دعوة الصين لالنضمام الى الوكالة الدولية للطاقة.٢٥

لدعم عقوبات ايراناسرائيل تضغط على الصين .٢٦

الصيني في مارس الماضي الول مرة منذ ست سنواتعجز في الميزان التجاري .٢٧

محللون يطالبون الصين باالنضمام الى النظام العالمي الجديد.٢٨

قيمة العملة الصينيةالصين متمسكة بمسارها بشأن .٢٩

الصين تتفوق على المانيا في انتاج طاقة الرياح.٣٠

هل يغير التقارب الصيني الفنزويلي مالمح اسواق النفط العالمية.٣١

تعديل قيمة اليوانن تنفي االتفاق على الصي.٣٢

قضية مهمة لدول الخليج العربية اليوان الصيني.٣٣

طريق حرير جديد بين الصين ودول مجلس التعاون.٣٤

واليوانايرانالصين تقاوم الضغوط االمريكية حول مشروع العقوبات ضد .٣٥

  الصين والبرازيل تتعهدان بدفع الشراكة االستراتيجية.٣٦
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  :نالحظ أن نيسانناوين التحدي الصيني لشهر خالل تتبع ع من

ومعروف أن هذا الملف يمثل أحد أهم  قيمة العملة الصينيةتقويم بملفمرتبطة كثيرة هناك عناوين .١

، وله عالقة بالضغوط االمريكية على الصين لتليين موقفها الصيني -أبعاد الصراع االمريكي

.المتعلق بايران

.لعقوبات على ايرانبا هناك عناوين كثيرة مرتبطة.٢

.بالجانب اإلقتصادي للتحديألخبار والتقارير تتعلق اغالبية .٣

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

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

الف وظيفة ٤٢٤يفقد امريكا % ١٠رفع قيمة العملة الصينية -

٢٠١٠توقعات بارتفاع اليوان مقابل الدوالر مع اية عام % ٦اىل % ٤بنسبة -

احملللون يفندون مخس مغالطات شائعة حول االقتصاد الصيين-

صرف العملة الصينيةالثة سيناريوهات ملستقبل ث-

اهلندي بداية لتحالف للضغط على الصني؟ - هل التقارب االقتصادي االمريكي-

 املناطق النفطيةالصني تطمح اىل نفوذ حبري يف-

الفنزويلي مالمح اسواق النفط العاملية -هل يغري التقارب الصيين-
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اإلثن ٢٦ إبريـــل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٣٠)

á«£ØædG ≥WÉæŸG »a …ôëH PƒØf ≈dEG íª£J Ú°üdG

قـالت مـصادر أمـريـكـيـة إن اجليش الـصـيـني يـسعـى إلى مدّ قـوته الـبـحـرية
وانئ النفطية وإبرازها إلى خارج حدود السواحل الصينية وحتديداً إلى مناطق ا
ناطق التي الحة في احمليط الـهادي وهي ا في الشرق األوسط وكذا خـطوط ا
سـيطرت عليها على الدوام البحريـة األمريكية. وذكرت صحيفة «وول ستريت
جورنـال» الـطـبـعة اآلسـيـويـة الـصـادرة في هوجن كـوجن أن الـصـ تـطـلق على
االسـتـراتـيـجـيـة الـبحـريـة اجلـديـدة اسم «الـدفـاع عن الـبـحـار الـبـعـيدة». وقـالت
وجب هـذه االستراتيجية تسرع الص اخلطى لبناء قدرات بحرية الصحيفة إنه 
ـسـؤولـ الـعـسـكـريـ األجـانب. واعـتـبرت ـدى إلى درجـة أدهـشت ا بـعـيـدة ا
اضي» الصحيفة االستراتـيجية الصينية اجلديـدة أنها «استراتيجية طالق مع ا
حيث كانت االستـراتيجية الصينـية تتمحور تقلـيدياً على اإلعداد للحرب في ما
يخصّ تايوان أو السواحل الصـينية. ونسبت الصحيـفة األمريكية إلى عسكري
رافـقة الـسفن صيـنيـ قولـهم إنهم «يـريدون أن تـقوم الـسفن احلـربيـة الصـينـية 
التـجارية الـتي تشكل أهـمية لالقـتصاد الـصيني من اخلـليج العـربي إلى مضيق
ـصالح الـصـينـية فـي بحـر شرق الـص مالكـا في جـنوب شـرق آسيـا وتـأم ا
وارد». ولـفتت الصـحيفـة النظـر إلى أن اخلطة تـعكس بوجه وجـنوبهـا الغني بـا
عـام تنامي ثـقة الص بـنفسـها وارتفاع مـستوى رغـبتها في تـأكيد مـصاحلها
ز» في اخلارج. ونقـلت الصـحيفـة عن تقـرير موازٍ نـشرته صحـيفـة «نيويـورك تا
سـتوى ومـعنيّ األمـريكـية الـتي نـقلت عن مـسؤول أمـريـكي وصفـته بـ «رفيـع ا
» قـوله: «إن الـشعـور بـاألطـمـاع الـبـحـرية بـالـسـيـاسـة األمريـكـيـة جتـاه الـصـ
تـحدة عندما أخبر الصيـنية  خالل استعراض الصـ عضالتها مع الواليات ا
ـاضي مـسؤولـ أمـريـكيـ كـبـاراً بصـورة غـير مـسؤولـون صـيـنيـون الـشهـر ا
ـيـاه اجملـاورة لـهـا في بـحر علـنـيـة أن الـصـ لن تـقـبل أي تـدخل أجـنـبي في ا
ـز» أن الـص اآلن بـاعتـبار أنـها في الـص اجلـنـوبي». وأضافت «نـيويـورك تا
ـصدّرين في الـعالم وأنهـا مستـورد عمالق لـلنفط ولـلموارد الـطبيـعية طلـيعة ا
األخـرى لم تعد مطمئـنة إليداع أمانة أمن اخلـطوط البحرية لألمـريكي مؤكدة
وهـا االقتصـادي. ونقلت الصـحيفة عن أن تعـريفها لـصميم مـصاحلها يـنمو مع 
قائد قيادة احمليط الهاد األمريكية قوله خالل شهادته في الكوجنرس مؤخراً:
تقدمـة تقنيـاً التي قد حتاول «إن الـص تقوم بـتطوير أسـطول من الغواصـات ا
منع السفن احلـربية األجنبـية من دخول مياهـها االستراتيـجية إذا ما نشب صراع
ـنـطـقـة». وأضـاف األدمـيـرال األمـريكـي: «إن مـا يـقـلـقـنـا هـو أن عـنـاصر فـي ا
الـتـحـديث الـعـسـكـري الـصيـني تـبـدو مـصـمـمـة عـلى حتـدّي حـريـتـنـا في اتـخاذ
ـنطقـة». وأفادت الـصحـيفة نـقالً عن مسـؤول أمـريكـي بأن اإلجراءات في ا
الـعنصـر اآلخر في االسـتراتيـجية اجلـديدة للـبحـرية الصـينيـة هو إيصـال ذراعها

. العملياتية إلى ما وراء جنوب الص والفلب
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اخلميس ١ إبريل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣١٣)

ÉjQƒ°S ƒëf ¬éàJ áq«dhódG ∑ƒæÑdG
قــال أديب مـيـالـة مــحـافظ «مـصـرف
اضي إن ركزي» يـوم الثالثاء ا سوريـا ا
ثالثـة بنوك خـليـجيـة كبـرى تخـطّط لدخول
الـسوق الـسـورية ويـتزايـد اهـتمـام البـنوك
الغربية بسوريا برغم العقوبات األمريكية.
وقـال ميـالـة لـ «رويـتـرز» قـبل سـفره إلى
باريس حلـضـور اجـتـماعـات مع مـصـرفـي

فــرنـســيـ إن «بــنك أبــوظـبي الــوطـني»
ـالـيـة الـسـعـودية ومـجـمـوعـة «سـامـبا» ا
و«الـبـنـك األهـلي الـتـجــاري الـسـعـودي»
تخـصصة أجرت اتـصاالت مع الـسلطـات ا
زاولـة أنشطة في لـلحصول عـلى تراخيص 
البالد هذا الـعام ما قـد يرفع عدد الـبنوك
. اخلاصـة العـاملة في سـوريا إلى ١٦ بـنكاً
وتـخـلّت احلكـومـة السـوريـة عن احتـكـارها
صرفي منذ سبع سنوات في إطار القطـاع ا
انـفـتـاح اقـتـصـادي. وقـال مـيـالة «الـشيء
ـالـية ـؤسـسـات ا ـصـارف وا هـمّ هو أن ا ا
الدوليـة مقتنعة بأن سوريا أرض واعدة في
ـــا أن الـــعـالقــات مـــجـــال االقـــتـــصــاد. 
(الدبـلومـاسيـة) مع فرنـسا صارت أوضح
فربّما تـكون هناك رغبة في تطوير التعاون
ــصـارف الــسـوريــة». وقـال رداً عـلى مع ا
السؤال هل تستطيع البـنوك الغربية العمل
في سـوريـا? «هـذا شيء قـد يـكـون صـعـباً
ـنع من أن يــجـرى في الـبــدايـة لــكـنـه ال 
الـتــفــكـيــر فـيه». وســوف يـلــتـقي الــوفـد
ثـلـ عن خمـسـة بنـوك فـرنسـية السـوري 
منهـا «بي إن بي باريبا» الـذي قال ميالة
إنه تـخــلّى عن سـيـاسـة عــدم الـتـعـامل مع
سـوريا التي تأثرت بـالعقوبـات األمريكية.
ـقـابـلـة (من الـواضح أن وقـال مـيـالـة في ا
هذه بـادرة لفـتح آفاق تعـاون جديـدة خاصة
أن «إن بي إن بي باريـبا كـان» ال يتـعامل
مع الــبـنـوك الـسـوريــة. هـنـاك شيء جـديـد

على الطاولة).

™qbƒàŸG ≈∏Y äGQ’hódG øe ÚjÓŸG äÉÄe ójõJ ób zƒØdƒa{ AÉ«MEG áØ∏µJ :جيلي» الصينية: «جيلي» الصينية»
الي    قالت شركة «جيلي» الـصينية مصنّعة السـيارات إنها تتوقّع إنفاق مئات ا
قـدّر بـ (١٫٨) ملـيار دوالر من الدوالرات اإلضـافيـة عـلى سعـر شـراء شركـة «فولـفـو» ا
إلعادة إحـياء شـركة تـصنـيع السـيارات الـسويـدية. وأبـلغ لي شوفـو رئيس مـجلس إدارة
مجـموعة «زيجـياجن جيلي» الـقابضـة صحفيـ أول من أمس أن الشركة تـتوقّع إنفاق
ما مجـموعه ٢٫٧ مليـار دوالر إلجناح صفقـة شراء شركة «فـولفو» للـسيارات من «فورد
مـوتــور». وقـال لي إن هــذا الـتــمـويل اإلضــافي سـيــأتي مـعــظـمه من مــصـارف وأسـواق
رأسمـالية عبر الـبحار وسيسـتخدم في زيادة إنـتاج «فولفو». وأشـيد بعملـية االستحواذ

. صنّعي السيارات الصيني الطموح باعتبارها صفقة رائعة 

Q’hO ¿ƒ«∏e (130) áª«≤H kÉjhƒf kÉbÉØJG ¿É©qbƒj á«Hƒæ÷G ÉjQƒch ¿OQC’G
قال األردن إنه وقّع اتفـاقاً بقـيمة ١٣٠ مـليون دوالر مع حتـالف شركات كـوري جنوبي
مـلكة. وسـيقـوم حتالف الـشركـات بقـيادة «مـعهد لـبنـاء أول مفـاعل أبحـاث نوويـة في ا
ملوك للدولة وشركة «دايو للهندسة والتشييد» ببناء أبحاث الطاقة النووية» الكوري ا
مـركز تعـليم وتـدريب علـوم نووية يـشتـمل على ثالثة عـناصـر رئيسـية هي مـفاعل نووي
شعّة من بقدرة ٥ مـيجاوات ومركـز للتـعليم والتـدريب ومرافق إلنتاج الـنظائـر الطبيـة ا
فـاعل النووي التي تستخدم لألغـراض الطبية والصناعـية والزراعية. وقالت وكالة خالل ا
ـفاعل سيـتم االنتـهاء منه بـعد خمس سـنوات كـما سيـتم بناء مـنشأة أنبـاء «بترا» إن ا

نووية بحلول عام ٢٠١٧. وسيبدأ البناء في وقت الحق من العام اجلاري في إربد.

»ŸÉ©dG ¢TÉ©àf’G ºYO ≈∏Y ¿Óª©J É°ùfôah ÉµjôeCG
قال الرئـيس األمريـكي باراك أوبامـا أول من أمس إنه والرئيس الـفرنسي نـيكوال
ي وإنهما سيـنسّقان بشأن اإلصالح ساركوزي يركّزان على دعـم انتعاش االقتصاد الـعا
الي لضـمان مقاربة مـشتركة. وأضاف أوبامـا في مؤتمر صحـفي مشترك مع ساركوزي ا
في أعقاب اجتماعـهما في البيت األبيض «اتفقنا عـلى مواصلة العمل بشكل نشط لدعم
واطنـينا». وقال الـرئيس األمريكي «هذا ي وإيجـاد وظائف  االنـتعاش االقتـصادي العا
ة لـفقـاعـات األسواق. وهـذا يتـطلّب ـو متـوازن ومتـواصل بـاحللـقة الـقـد يـشمل اسـتـبدال 
تنسـيقاً فعّـاالً من الدول كلّهـا». ومتعـهّداً برفض احلمـائية التـجارية قال أوبـاما أيضاً إنه

ية قدماً في عام ٢٠١٠. يأمل أن تسير جولة الدوحة حملادثات التجارة العا

øjôëÑdG »a Q’hO ¿ƒ«∏e (500) ¬àª«b ó≤©H RƒØj z„ƒ°ùeÉ°S{ √Oƒ≤J zΩƒ«JQƒ°ùfƒc{
قالـت شركـة «سامـسوجن الـهنـدسية» الـكوريـة اجلنـوبيـة أمس إن («كـونسـورتيوم»
ـانـية فـاز بعـقـد بقـيـمة ٥٠٠ مـلـيون دوالر إلنـشاء يجـمـعهـا مع شـركة «إس إم إس» األ
مـصنع للـصلب في الـبحريـن). وحصل «الكـونسـورتيوم» عـلى العـقد من «صلب» وهي
تحدة القابضـة للفوالذ» (فوالذ) البـحرينية وشركة مشروع مشـترك ب شركة «اخللـيج ا
«يامـاتو كـوجيـو» اليـابانـية. وقالت «سـامسـوجن» في بيـان إن نصـيبـها من الـعقد ٣٢٠
صنع في العاصمة البحرينية. انية. وسيقام ا مليون دوالر والباقي نصيب شريكتها األ

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

Zandi
Highlight
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اخلميس ٢٩ إبريـــل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٣٣)

ز» ز»«فايـننشال تا كتب أندرو إجنالد مقاالً نـشرته صحيفة «فايـننشال تا
حتت عـنـوان: «طـريق احلـريــر اجلـديـد» قـال فـيه إن الـسـفـيـر
تـحدة وبـرفقته ٤٠٠ الـصيـني لدى دولـة اإلمارات الـعربيـة ا
ـقـيـمـ فـي اإلمـارات اجـتـمـعـوا في الـشـهـر مـن مـواطـنـيه ا
اضي ليكونوا شهود عـيان على حدث تاريخي يحدث للمرة ا
األولى حـيث زارت الـسـفيـنـة احلـربـيـة «مانـشـان» وسـفـيـنة
اإلمدادات «قـيانـداهو» الـتابـعتـان لألسطـول الصـيني دولة
اإلمـارات ومـكثـتـا لفـتـرة وجيـزة في مـينـاء أبوظـبي. ويـقول
الكاتب إن هـذا احلدث الذي لـم يستـرعِ اهتمـاماً كبـيراً كان
نزلـة مثال آخر على تنامي الروابط بـ منطقة اخلليج العربي
والـعمالق اآلسـيوي; فـمع تـزايد مـستـوى الـتجـارة ب الـشرق
األوسط وآسـيا يـجـرى احلديث اآلن حـول طـريق حريـر جـديد
ومن السهل معرفة الـسبب. ففي عام ٢٠٠٨ جتاوزت الص
صـدّر األكبر إلـى الشرق األوسط تـحدة لـتكـون ا الواليـات ا
نطقة نحو ٦٠ تدفقة على ا مع بلوغ قيمة البضائع الصينية ا
ـاضي مـرتفـعـة من ٤٫٦ مـلـيار ملـيـار دوالر نـهـاية الـعـام ا
دوالر عـنـد بــدايـة الـقــرن اجلـاري وفـقــاً لـ «رويـال بـنك أوف
سكـوتـلـنـد». ومن جهـة أخـرى تـنـمو الـصـنـاعـات البـتـرولـية
والـبـتـروكــيـمـيـائـيـة بـوتــيـرة مـتـزايـدة إذ إن نـحـو ٣٥% من
كـونة واردات اخلـام الصـينـية مـنبـعهـا اآلن في الدول الـست ا
«مــجـلس الـتــعـاون». وفي الـوقت الــذي يـتـطـلّع فــيه الـعـالم
العربي شرقاً لم ينجح االحتاد األوروبي و«مجلس التعاون»

لسنوات في التفاوض على اتفاق جتارة حرة.
ـنزلة العالقـة مع الصـ بالنـسبة إلى دول اخلـليج العـربية 
زواج منـطقي ب قـوى ناشـئة متـزايدة الـثقـة بنفـسهـا ويخدم
. لـكن من جـهـة أخـرى هـنـاك جـدل أكـبـر حول كال الـطـرفـ
الكيـفية التي قد تتطوّر بهـا هذه الروابط التجارية إلى عالقة

ـصالح الغـربية في سيـاسية ومـا قد يعـنيه ذلك بـالنسـبة إلى ا
مـنـطـقة غـنـيـة بـالبـتـرول ظـلت عـلى مدى الـتـاريخ حـكـراً على
تحدة بـصفتها الـشريك التجاري والـضامن ألمنها. الـواليات ا
هـذه الـنـقـطــة كـانت مـوضع تـركـيـز عــنـدمـا اقـتـرح مـسـؤولـون
ـكـنـهـا أن ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة كـان  أمـريـكـيـون أن ا
تستخـدم نفوذها لدى الصـ للمساعدة عـلى إقناع بك بعدم
عـرقــلـة عـقـوبـات أكـثـر صـرامـة ضـد إيـران. كـانت الـفـكـرة أن
ـملـكـة ستـسدّ أي الـرياض تـسـتطـيع طـمأنـة الـص عـلى أن ا
نقص في واردات البـترول قد تواجهه الدولة الشيوعية في حال
تشديـد العقـوبات على إيـران. لكن وزير اخلـارجية الـسعودية
األمير سـعود الـفيصـل رفض هذه الفـكرة قـائالً إن الص لم
تكـن بحاجـة إلى مقـترحـات من السـعوديـة. مع ذلك ال يساور
احملللـ شكّ في تبادل مسؤول سـعودي كلمـات مطمئنة مع
سـاعي السـعودية لـلتـصدي للـنفوذ نظرائـهم الصـينيـ خالل ا
نطـقة. ومن الواضح أيضاً أنه كلما زاد تعاظم في ا اإليراني ا
التـرابط االقتـصادي بـ اخللـيج والصـ ودول آسيـوية أخرى
جتانست مـصاحلها اإلقـليميـة أكثر. وهذا يصـدق بشكل خاص
بالنـظر إلى البـترول وأهمـية ضمـان سالسة مرور الـناقالت عبر
ـياه االستـراتيجي لـلخلـيج الذي هو «مضـيق هرمز» مـعبر ا
ـنـاورات عـسـكـريـة يـشـارك فـيـهـا في الـوقت اجلـاري مـسـرح 
«احلـرس الـثــوري» اإليـراني. ويـلــفت الـكـاتب الــنـظـر إلى أن
الـصـ حتـصل في الـوقت اجلاري عـلى ١٣% من بـتـرولـها من
إيران و٢٠% من السعودية لذلك فهي لها مصلحة أكثر من
ــنـطـقــة. ويـضـيف أي دولـة أخــرى في صـون االســتـقـرار في ا
الـكـاتب أن بعـضـهم يعـتـقدون أن فـرض عقـوبـات أشدّ صـرامة
ـال الـسـياسي عـلى إيـران سـوف يكـون اخـتـبـاراً بـاكراً لـرأس ا

نطقة. الذي قد يقترن بالروابط االقتصادية ب الص وا

يقول هذا التقـرير إن احملريقول هذا التقـرير إن احملرّك الرئيسي للعالقات العربية-الصـينية يبقى في الوقت الراهن محصوراك الرئيسي للعالقات العربية-الصـينية يبقى في الوقت الراهن محصوراً في االقتصاد في االقتصاد
-سـياسيـا-سـياسيـاً جديدا جديداً وتـعود بـالنفع عـلى دول شرق أوسـطية تـتطل وتـعود بـالنفع عـلى دول شرق أوسـطية تـتطلّع إلىع إلى والـتجارة وهي شـراكة تعـكس واقعـاوالـتجارة وهي شـراكة تعـكس واقعـاً جغرافـيا جغرافـياً
سألة التي بحاجـة إلى متابعة في رأي الكاتب هي كـيف ستتغير هذه سألة التي بحاجـة إلى متابعة في رأي الكاتب هي كـيف ستتغير هذهتنويع عالقاتهـا االقتصادية واخلارجيـة. وا تنويع عالقاتهـا االقتصادية واخلارجيـة. وا

قبلة. قبلة.الديناميكية في السنوات ا الديناميكية في السنوات ا

z¿hÉ©àdG ¢ù∏ée{ ∫hOh Ú°üdG ÚH ójóL ôjôM ≥jôW
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األربعاء ٢٨ إبريـــل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٣٢)

¿óæd ø£æ°TGh
واشنطن تضغط على بك وموسكو من أجل استهدافهواشنطن تضغط على بك وموسكو من أجل استهدافه

äÉHƒ≤©dG íÑ°T ¬LGƒj q»fGôjE’G zq…õcôŸG{

كـتـب دانـيــيل دومـبي مـن واشـنــطن مـقــاالً نــشـرته صــحـيــفـة
ـركزي اإليراني حتت ضوء ز» حتت عنـوان «البنك ا تا ز»«فايننـشال  «فايننـشال تا
ـتحدة تسعى إلى إقناع روسيا العقوبات» قال فيه إن الواليات ا
ركزي اإليراني» في قرار عقوبات األ والص لتـضم «البنك ا

ـتـحـدة ضـد الـبـرنـامج الــنـووي اإليـراني مـا من شـأنه أن يـعـمّق ا
العـزلة االقتـصادية للـجمهـورية اإلسالميـة. ويقول دبلـوماسيون إن
ـنـاقـشات بـ الـواليات ـركـزي اإليراني» مـحطّ تـركـيز  «البـنك ا
تـحدة واألعـضاء األربـعة الـدائمـ اآلخرين في «مـجلس األمن» ا
ـتـحـدة بـالـتـزامن مع تـصـعـيد مـن جانـب واشنـطن الـتـابع لأل ا
سعـى سابق إلى االتفـاق على حظـر كامل على مـبيعـات األسلحة
إلى إيـران. ويـورد الـكاتـب عن ماثـيـو لـيفـيت مـسـؤول سابق في
اخلـزانـة األمـريـكـيـة واآلن في «مـعهـد واشـنـطن لـسـيـاسـة الـشرق
ــركـــزي اإليــراني» يـــبــقى إحــدى األدنـى» قــوله (إن «الـــبــنك ا
الية الـرئيسيـة التي يزعم تورطـها في أنشطـة إيرانية ؤسسـات ا ا
سريـة لـكنـها لـم تسـتهـدف بعـد بـعقـوبات). الفـتـاً النـظر إلى أن
ـتـحدة نـفـسـها ال تـزال يـتـعيّـن علـيـهـا فرض عـقـوبات الواليـات ا
ـركـزي اإليـراني»; فـ «إغالق تـلـك الـثـغـرة سوف أحـاديـة عـلى «ا
يـكون لـه أثر كـبيـر في قدرة إيـران على تـمويل أنـشطـتهـا النـووية
ـركـزي اإليـراني» عـلى والـسـريـة األخـرى». ومن جـانـبه يـصـرّ «ا
ـمـارسـات الـدولـيـة واحـتـرامه الـقـوان الـتـزامه الـكـامل أفـضل ا
الدولـية. وتقول طهران إن بـرنامجها النووي هـو لألغراض السلمية
ـتـحدة بـاستـصـدار قرار بـعقـوبات بالـكامل لـكن ثـقة الـواليات ا
ـتـحدة تـزداد يـومـاً بعـد اآلخـر. وقـد رفعت اآلن جـديـدة من األ ا
مـقـتـرحـاً مـنـقـحـاً بــعـقـوبـات إلى األعـضـاء الـدائـمـ اآلخـرين في
«مجـلس األمن» في محاولة لـطمأنة اخملـاوف الروسية والـصينية.
ويلـفت الـكـاتب الـنظـر إلى أن واشـنـطن تـسعى إلى فـرض تـدابـير
اليـة والتجـارة والطاقة عقابـية في عدد من اجملـاالت من بينـها ا

وتفتيش البضائع و«احلرس الثوري» اإليراني.

تكرتكرّس الطبقية وتؤثر سلباس الطبقية وتؤثر سلباً في اله في الهُوية واللغة احملليةوية واللغة احمللية
¿Éà°ùfÉ¨aCG »a á°UÉî`dG ¢SQGóŸG ≥MÓJ äGOÉ≤àf’G

أعد جـيفـري فليـشمـان تقـريراً نشـرته صحـيفة «لـوس أجنلوس«لـوس أجنلوس
ز» حتت عنوان: «درس أفـغاني في العرض والـطلب» استهلّه ز»تا تا
دارس اجد صاحب إحدى ا ا ورد على لسان عبدالـعظيم راوي ا
اجلديـدة التـي  افتـتاحـها مـؤخراً في أفـغـانسـتان: «هـناك حـاجة
ـدارس اخلـاصة وأنـا أفـعل ذلـك من أجل مـصـلحـتي مـاسّـة إلى ا
دارس لم تعـد حكراً على ومصلـحة بالدي» وأضاف: «إن تـلك ا
األثـرياء فـقط فحـتى البـسطـاء يطـمحـون إلى أن يلـتحق أبـناؤهم
ـسـتـقبل». ـدارس اخلـاصـة ليـحـظـوا بـحيـاة أفـضل في ا بإحـدى ا
ـؤسـسات الـعـامـة ال تسـتـطـيع أن تـلبّي ويـشـيـر الـتقـريـر إلى أن ا
ن ـغترب الـذين عادوا إلى البالد  تطلـعات الطـبقة الـثرية أو ا
يسعون إلى حصـول أبنائهم على مستوى التعليم نفسه الذي تلقوه
في اخلارج. وينقل الـتقرير عن جنيبة نـوريستان التي تشرف على
ـدارس اخلاصة لوزارة التربـية والتعليم: «كـانت هناك العديد من ا
ــشـكالت خـاصـة في مــا يـتـعـلق بــالـغش ومـعـايـيــر الـتـعـلـيم ا
دارس الرديئة» وأضـافت: «نحن نعمل جاهدين لـتستوفي تلك ا
ـعـايـير الـتي وضـعـتهـا الـوزارة». وفي إشـارة إلى الدور اخلـاصة ا
دارس اخلاصة ذات دارس قالت نوريستان: «ا الذي تلـعبه تلك ا
دارس أهـمية كـبرى في الفـترة الراهنـة. فهي تخـفّف الضغط عن ا
العـامة وترفع عبئـاً كبيراً عن كـاهل الدولة». ويشيـر التقرير إلى
اضـية شهـدت فتح ٢٨٠ مدرسـة خاصة في أن الـسنـوات الثالث ا
جمـيع أنـحاء أفـغـانسـتان مـعظـمـها في الـعـاصمـة «كابـول» ما
ُيـســلط الـضـوء عــلى تـطـلــعـات األمـة ألن تــتـخـطى ســنـوات حـكم
«طالبان» القمعية ويعكس أيضًا مدى عجز احلكومة األفغانية عن
دارس واطـنـيـهـا. ولـكن ا تـوفـيـر االسـتـقرار واخلـدمـات األسـاسـيـة 
اخلاصة أيضًا تـمثل خطورة ألنها تعزز مبـدأ الطبقية ما قد يخلف
أبــنـاء الـفـقـراء دون تـعـلـيم. ومن جــانب آخـر فـقـد تـعـرضت بـعض
ـدارس اخلاصـة النتـقاد مع تـأكيـدهـا تعـليم الـلغـة اإلجنلـيزيـة على ا
حساب اللغة احمللية وقلة اهتمامها بتعليم تاريخ البالد وثقافتها.
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QƒÑŸ’Gƒc OÉHBG ΩÓ°SEG
óæ¡dG √ÉŒ á«HÉéjEG äGQÉ°TEÉH å©ÑJ ¿Éà°ùcÉH

شرعت احلكومة الباكستانية في لفتة جديدة منها إزاء الهند
تتـحرك حترّكاً يعطي انطـباعاً بأنها قررت إبـداء مرونة في موقفها
بـشأن الـهـجوم عـلى مـومبـاي عـام ٢٠٠٨ الذي أدّى إلـى انهـيار
فاوضات ب البلدين ودخولها مرحلة جديدة من التوتر بحسب ا
مـا يـشـيــر إلـيه تـقـريـر صــدر مـؤخـراً عن خـدمـة «مـيــديـا لـيـنك»«مـيــديـا لـيـنك»
اإلعالمـية الـباكـستـانيـة. وجاء الـتطـوّر األحدث في الـعالقات من
ـتهم خالل مطالبـة باكستـان الهند رسـمياً بتـسليمـها اثن من ا
في أحداث مـومـباي وهـما أجـمل قـصاب وفـهـيم أنصـاري حيث
ـوافــقـة عــلى تــسـلــيـمــهـمــا لـهـا أو ــاضي ا كـانـت تـرفض في ا
اعتبـارهما بـاكستـانيـ مؤكدة أنـهما ال عالقـة لهمـا بباكـستان.
ـاضي عـلى نـفي أي عـالقـة لـها وكـانت إسالم آبـاد حـريـصـة في ا
تهمـ في أحداث مومبـاي معتبـرة األمر مجرد دعـاية ضدها. بـا
لـكن بعد قيام احلكـومة الباكستانـية في ٢٥ إبريل ٢٠١٠ بتقد
طلب رسـمي إلى احلـكـومة الـهـنديـة عبـر سـفارتـهـا في إسالم آباد
لـتــسـلـيــمـهـا كالً من أجــمل قـصــاب وفـهـيم أنــصـاري تـأكّـد أن
سـؤولية في الهجمات باكـستان تريد تأكيـد أن عليها جزءاً من ا
كـنها مـتابعة األمـر من خالل مواصلـة حتقيقـاتها من جـانبها مع و
ـعـتـقـلـ ومـعـرفـة عالقـتـهـم احلـقـيـقـيـة بـ«جـمـاعـة الـدعوة» أو ا
عتقل لديها. وكـان الباكستانيون قد «لشـكر طيبة» وزعمائهـا ا
تهم بالضلوع في هجمات مومباي طالبوا إلى جانب تـسليمهم ا
عـلومات التي حصلت عليها الهند لف الكامل حول ا بتسليمهم ا
خالل حتقيقاتها حول أحداث مومباي إذ إن باكستان أرادت كما
شـكلـة في أقرب يظـهر أن تـؤكـد للـهنـد حرصـها عـلى حلّ هـذه ا
ـراقـبـون إن االهـتـمـام الـذي أبـدته احلـكـومـة ــكن. ويـقـول ا وقت 
الباكستانية والليونة التي أظهرتها مؤخراً في تعاطيها مع أحداث
مومباي حيث كانت ترفض التعامل مع الهند فيها وتعدّها قضية
تخـصّ الهند وحدها وال عالقة لـباكستان باألمر سـببهما حرصها
ـرتـقب في قـمـة «سـارك» الـتي سـتـنـظم في عـلـى إجنـاح الـلـقـاء ا
«بـوتان» في شهـر مايو ٢٠١٠ بـ رئيـسي احلكومـت وتهـيئة

ناسب للحوار ب زعماء البلدين. ناخ السلمي ا ا

تقرير: الص تساعد إيران على صناعة الصواريختقرير: الص تساعد إيران على صناعة الصواريخ
É`jõ«dÉe ™e Iqôë`dG IQÉéàdG ≈dEG ≈©°ùJ É`«côJ

أكّـدت تـركــيـا أول من أمس اسـتـعـدادهـا إلجـراء مـفـاوضـات
جتـارة حرّة مع ماليزيـا وذلك بعد التوصل إلى اتـفاق خالل اجتماع
ثـنـائي ب الـطـرف في أوائل الـعـام اجلاري. وقـال السـفـير الـتركي
لدى ماليزيا سيراف آتاي إن بالده بصدد انتظار ردّ ماليزيا على
هـــذا األمــر. وأضـــاف «إذا كــان اإلجـــراء إيــجـــابــيـــاً فــســـنــبــدأ
فاوضـات». وأشار إلى أن الـتجـارة ب البـلدين قـد ارتفـعت ستة ا
أضـعاف منذ عـام ٢٠٠٠ لتصل إلى ١٫٦ مـليار دوالر خالل عام
الـيزية بـقيمـة ١٫٥ مليار دوالر ٢٠٠٨ تـمثلت في الـصادرات ا
إال أنــهـــا تــراجــعـت إلى ١٫١ مــلـــيــار دوالر مــتـــأثــرة بـ«األزمــة
االقـتصادية» بـحسب السفـير. وأفاد بأن تـركيا تعـدّ بوابة الدخول
إلى كلٍّ من أوروبـا والـشـرق األوسط وإفــريـقـيـا الـشـمـالـيـة وآسـيـا
الوسطى كما تـعدّ الدولة اخلامـسة عشرة ضمن الـدول صاحبة أكبر
االقتـصادات فـي العـالم ويـبلغ عـدد سـكانـهـا ٧٣ ملـيـون نسـمة
ونـاجتهـا اإلجمـالي احملـلي ٧٤٢ ملـيار دوالر. ومن أهم الـصادرات
الـتـركـية إلى مـالـيـزيـا: احلـديـد واحملركـات وأدواتـهـا والـنـسيج
واد الـكيمـيائـية. بيـنما تـستورد تـركيا مـنها واألغذية اجلـاهزة وا
زيت الـنـخـيل بـنسـبـة ٣٠% واألجـهزة الـكـهـربائـيـة واإللـكتـرونـية
ـنسـوجات ٢٠%. وأكـد الـسفـيـر التـركي ضرورة بـنـسبـة ٢٥% وا
الـتعـاون في مجـال الـدفاع واصـفاً إيـاه بأنه مـكمّل مـهم في جتارة
ثـنـائـيـة. وأشـار إلى أن هـنـاك ٢٩ شـركـة تـركيـة تـعـمل فـي مـجال

عرض اآلسيوي خلدمات الدفاع».  الدفاع شاركت في «ا
إلى ذلك ذكـرت مجلة «جـينيـز ديفيـنس ويكلي»«جـينيـز ديفيـنس ويكلي» في طبعـتها
اآلسـيوية الـصادرة هذا األسـبوع في سـنغافـورة أن الص افـتتحت
رسـمـيـاً في إيـران مـؤسسـة لـصـنـاعـة الـصـواريخ وقـالت اجملـلة إن
طوّر للصاروخ ضاد للسـفن وهو النموذج ا الصاروخ «نصر-١» ا
ـنـتج األسـاسي للـمـصـنع. ومدى هـذا الـصاروخ الصـيـني يشـكّل ا
١٥٠ كــلم. وتــصل دقـة إصــابــته إلى ٩٥٫٦%. واعــتـمــاداً عـلى
التـصمـيم الصـيني صـنّعـت إيران الصـاروخ «نصـر-١» الذي من

قاتالت. روحيات وا مكن أن تسلّح به ا ا
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تـسعى مجـموعة الـ «BRIC» التي تـضم كالً من البرازيل
وروسيـا والهـند والـص إلى اسـتثـمار مـا تمتـلكه مـن نقاط
قوة وما تلـعبه اقتصاداتهـا كمحرك رئيسي لـلنمو االقتصادي
ي وقد ي للـمشاركـة في إدارة النـظام االقتـصادي الـعا العـا
كــثَّـفت دول اجملـمــوعـة جـهـودهــا في هـذا االجتـاه مــنـذ بـدايـة
الـية». وقد عكست نـتائج القمتـ األولى والثانية «األزمة ا
للـمجـمـوعة مـستـوى كـبيـراً من اجلديـة لـدى الدول لـنقل حـالة
ي من مجرد تغـيير مواقع الدول وفقاً احلراك االقتـصادي العا
اثل في دورها في إدارة النظام حلجم اقتصاداتها إلى تـغيير 
ي فـقد دعت اجملـموعـة إلى إصالح النـظام االقـتصـادي الـعا
ـصـلحـة الـدول الـصـاعدة ي لـيـكـون أكـثر عـدالـة  ـالي العـا ا
ـمـثـلة حـالـيـاً بـشكل عـادل في إدارة الـنـظام والـنامـيـة غـير ا
ي من خالل تـعـديل نـظم الـتـصويـت ونظم االقـتـصـادي الـعـا
« ـسؤول في «صـندوق النـقد والبنـك الدولي اختيـار كبار ا
ـنـظـمـت لـتـكـون حـسب الكـفـاءة واخلـبرة ن فـيـهم رؤساء ا

وإلغاء شرط اجلنسية.
áYhô°ûe äÉMƒªW

منطقية  «BRIC» طالب التي ساقتـها مجموعة الـ تبـدو ا
تزايدة بل ومشروعـة إلى حد كبير في ظل القوة االقـتصادية ا
لدول اجملمـوعة حيث تـضم اجملمـوعة أكبـر أربعة اقـتصادات
ناشـئة في الـعالم وتـستـحوذ عـلى نحـو ١٥% من االقـتصاد
رتبة ـتوقع أن يصعـد االقتصاد الصـيني إلى ا ي ومن ا العا
ـياً بـنـهـايـة الـعـقـد اجلـاري وأن يـتـبـعه االقـتـصاد األولى عـا
ياً في وقت ليس بالبعيد ليتفوّقا الهندي للمرتبة الثانيـة عا
بذلك على االقـتصادين األمريكي والياباني اللذين يتراجعان
إلى مراتب مـتأخرة وتمتـلك دول اجملموعـة أيضاً نحو ٤٠%
ية ما يضعها في من إجمالي احتياطيات النقد األجنبي العا

ـالي مـوقف قـوة في فـرض تـعـديـالت جـوهـريـة عـلى الـنـظـام ا
ي ونظم إدارته. العا

كــمـا حتـتلّ دول الـ «BRIC» مــواقع مـهــمـة عـلى خــريـطـة
ية فروسيا صاحبة أكبر احتياطي وأكبر إنتاج من الطاقة العا
الـغـاز الطـبـيـعي فـي الـعالـم وخـامس أكـبـر احتـيـاطي نـفـطي
وثـالث أكبـر إنتاج مـن النفـط في العـالم والبـرازيل ذات خبرة
كبيـرة في قطاع الطـاقة اجلديدة والـص والهنـد هما احملركان
رحلة احلالية. ية في ا الرئيسيان ألسواق استهالك الطاقة العا
ويـضــاف إلى ذلك أن دول اجملــمـوعـة تــضمّ مـا يــقـرب من
نصف سـكان الـعالم حـيث إنها تـضم الصـ والهـند الـدولت
الوحيـدت ذواتي التعداد السكاني األعلى من تريليون نسمة
ما يعـطي هذه اجملمـوعة قوة كـبيرة علـى صعيد حتـريك الطلب
ي ويزيـد من أهمـية هذا وبـالتـالي التـعافي االقـتصـادي العـا
و مرتفعة الدور أن اقتصادات دول اجملموعـة تسجّل معدالت 
ـالـيـة مـنــذ عـقـود ولم تـتـراجع اقـتـصـاداتـهـا بـرغم «األزمـة ا

ية». العا
تعـددة للقـوة دور كبير رجّح أن يـكون لهـذه األوجه ا ومن ا
في فـرض مطالب مجموعة الـ «BRIC» كما يتوقع أن يزداد
كّنـها من فرض ـا  قـبلة  موقف اجملـموعة قـوة خالل الفـترة ا
قبـلة لـ «مجموعة العشرين» التي مطالبـها على أجندة القمة ا
ـقبل وأن تـدفع الـعـالم إلى تـبنّي سـتـعقـد في شـهـر نوفـمـبـر ا
طالب خالل بعض اآلليـات التي ستـلبّي نسبـة كبيـرة من تلك ا
زيد قـبلة بـعد أن تتـمكّن دول اجملمـوعة من حتقـيق ا الفـترة ا
من الــنـمـو االقـتــصـادي وتـرســيخ دورهـا في قـيــادة الـتـعـافي
ـية ي وحتريك أسـواق الـنفط والـطاقـة الـعا االقـتـصادي الـعـا
وإدخـال بعـض التـغـيـيـرات الـتـدريـجـيـة في نـظـام االحـتيـاطي

ي ليكون أكثر توازناً بعيداً عن الدوالر. النقدي العا

»ŸÉ©dG …OÉ°üàb’G ΩÉ¶ædG ô««¨J ¢Uôah zBRIC{ `dG áYƒªée

عـقدت مـجـمـوعة الـ «عـقدت مـجـمـوعة الـ «BRIC» قـمقـمّـتـهـا الثـانـيـة في الـبـرازيل أول من أمس وقـد أكدت نـتـائج الـقـمـة عزم دولـتـهـا الثـانـيـة في الـبـرازيل أول من أمس وقـد أكدت نـتـائج الـقـمـة عزم دول
ي وحتقـيق نوع من شـاركة في إدارة الـنظـام االقتـصادي الـعا ي وحتقـيق نوع مناجملـموعـة احلصول عـلى اعتـراف دولي بحـقهـا في ا شـاركة في إدارة الـنظـام االقتـصادي الـعا اجملـموعـة احلصول عـلى اعتـراف دولي بحـقهـا في ا

ي. ي.التقارب النقدي ب أعضاء اجملموعة ما قد يؤشر إلى بداية مرحلة جديدة في النظام االقتصادي العا التقارب النقدي ب أعضاء اجملموعة ما قد يؤشر إلى بداية مرحلة جديدة في النظام االقتصادي العا



12

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

األربعاء ٢١ إبريـــل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٢٧)

ÚµH ¿ÉªY

 »ª«∏bE’G ™°VƒdG øe »fOQCG ≥∏b

تـسـود في األردن أجـواء مـن احلـذر والـقـلق والـتـرّقب وذلك في
أعـقـاب اإلجـراءات اإلسـرائيـلـيـة الـتي أعلـنت مـؤخـرًا والـهـادفة إلى
. ويـتحّسب األردن من أن تهـجيـر عشـرات اآلالف من الفلـسطـينـي
وجـة جديدة من النزوح ضي في هـذه اإلجراءات إلى تعّرضه  يؤّدي ا
علن من خالل الـقيـادة األردنية وقـف األردني ا الـفلسـطيـني. لكن ا
ارسة يفـيد بأن األردن لن يـسمح بـحدوث ذلك حتـى لو اضطـر إلى 
ــعـابـر وحـتى خـيــارات صـعـبــة من دون اسـتـبــعـاد إغالق احلـدود وا
نطـقة عمـومًا أجواء الصدام عـسكريـًا. من جهة أخـرى تسـود في ا
حـرب وتـهـديـدات يـقودهـا أكـثـر من طـرف. فـمـفـاوضـات «السالم»
مـتعـّثرة مـنذ سـنوات في ظل تـعّنت إسـرائيلـي وضغط مـحسوب من
ؤّثرة فيها. كمـا أن إسرائيل وإيران تتبادالن التهديدات قبل الدول ا
بـشكل مستـمر والفت للنظـر. وأمريكا والـدول الغربية لـيست بعيدة
ارسة درجات -وإن متفاوتة- من التهديد إليران ومأخوذًا في عن 
ا سـيـكون شـرارة إشـعال االعتـبـار أن صدامـًا عـسكـريـًا مع إيـران ر
نـطقـة ال ينبئ إال مواجـهة إقلـيمـية كـبرى فـإن الوضع الـراهن في ا
. وفي هذا اإلطـار ترى الكـاتبة رنا باألسوأ بـحسب مـراقب أردنيـ
الـصّبـاغ في صحـيفة «العالعـرب اليومرب اليوم» أن «األردن يبـقى في الـساحة
وحده مكـشوف الظـهر مهـّددًا بأمـنه واستقـراره بعد ١٦ عـامًا على
سالم حتّول إلى عبء عـليه بيـنمـا تتالشى أحالم الـفلسـطيـني في
ـنشـودة. البـديل تـعّمق الـتطـّرف ومـكافـأة جبـهات إقامـة دولتـهم ا
الرفض واإلنذار بـإشعال صـراعات ال حتـمد عقـباها». أمـا إقليـميًاً
فـيـرى مـحـمـد كـعـوش الـكـاتب في صـحـيـفـة «الـعـرب الـيـوم» أن
«حـكومة نتنـياهو في مأزق سيـاسي وأمني وإنساني وأخالقي وقد
يـقودها هذا الواقع إلى اخليـار الصعب بعد استـمرارها بالتهّرب من
استـحقـاقـات عمـليـة الـسالم ومواصـلتـهـا حتقـيق مـشروع الـتهـويد
وفرض احلـصار عـلى قـطاع غـزة وهو شّن حـرب قـريبـة واسعـة على

جبهات عّدة». 

¿Gƒ«dG áª«b πjó©J ≈∏Y ¥ÉØJ’G »ØæJ Ú°üdG

صّرح متحّدث بـاسم وزارة التجارة الصينيـة بأن التقارير اإلعالمية
ـتحدة تـوّصلتـا إلى اتفـاقية مـؤقتة التي تفـيد بـأن الص والـواليات ا
بشأن تعديل قـيمة صرف العمـلة الصينيـة (اليوان) ال أساس لها من
الصّحة. ووفقًا لتقارير إعالمية فقد ذكر نائب وزير التجارة الصيني
ـعـرض الصـ لـلواردات تـشوجن شـان في الـدورة الـ(١٠٧) احلـاليـة 
والصادرات في قواجنـتشو أن معّدل صرف اليـوان سيظل مستقرًا من
. في مـوضوع آخر حيث األسـاس في أعـقاب مـناقشـات ب اجلـانبـ
وصل أول من أمس أسـطـول سفن حـربـية تـابع لـلبـحـرية الـصـينـية إلى
مـيناء في جنـوب العاصمة الـفلبينـية (مانيال) في مـستهل زيارة ودّية
تستمر خمسة أيام بناًء على دعوة من البحرية الفلبينية وذلك بعدما
أنهى األسطول مهّمة حراسة نـّفذها في «خليج عدن». ويضم األسطول
الـصيني فـرقاطـتي صواريخ وسـفينـة إمداد شـامل إلى الرصيف رقم
(١٣) في ميـناء في جـنـوب مانـيال حيث لـقي تـرحيـبًا من مـسؤولي
الـبـحريـة الـفـلـبيـنـيـة وسـفيـر الـصـ لـدى الفـلـبـ لـيو جـيـان تـشاو
ـؤسسات الـصيـنية الـعاملـة في الفـلب وروابط ومـوظفي الشـركات وا
اجلـالـيـات الـصـيـنـيـة في اخلـارج. وفي خـطـابه خالل مـراسم الـتـرحـيب
باألسـطول قال تشيو يـان بنج نائب قائد أسطول الـبحر الشرقي التابع
للبحرية الـصينية قائد أسطـول مهّمة احلراسة التي فـرغ منها للّتو هذا
تبادل وتوسيع يناء تهدف إلى تعـميق التفاهم ا األسطول إن زيارة ا
الـتـواصل وتـعزيـز الـثـقة والـنـهـوض بالـتـعـاون وتـنمـيـة الـعالقات
وحتس الـصداقة. في حـ قال فليـسيمـو لوزوراجا نائب مـدير مركز
ـعـارك الـتـابع لـقيـادة الـبـحـرية الـفـلـبـينـيـة إن زيـارة األسـطول إدارة ا
توقع أن «تعّزز الصداقة والتفاهم نزلة حجر زاوية» ومن ا الصيني «
قّرر أن يلتقي تبادل ب القـوات البحرية الفلبينية والصينية». ومن ا ا
سّلـحة الفـلبيـنية دلفـ باجنيت تشـيو كًال من قائـد أركان القـوات ا
وقائد شـرطة مدينة مـانيال رودولفو ماجـتيباي وعمـدة مدينة مانيال

 . ألفريدو ل

ّ
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واً مـطّرداً في حـجم التـبادل الـتجاري شهـد العـقد األخـير 
بـ دول اخللـيج العـربـية والـصـ وقد بـلغ هذا الـتـبادل نـحو
٩٠ مــلـيــار دوالر فـي عـام ٢٠٠٩ وبــلـغ حـجـم الــصـادرات
اخلـليجيـة إلى الص نحـو ٥٤ مليار دوالر بـنسبة ٦٠% من
إجـمالي التـبادل التـجاري ب اجلـانب في حـ تستورد دول
ثّل ٤٠% ا  اخلليج العربية ما قيمته نحو ٣٦ مليار دوالر 
من الـتـبادل الـتـجـاري مع الصـ مـا يعـني أن هـناك فـائـضاً

صلحة دول اخلليج العربية بنحو ١٨ مليار دوالر. جتارياً 
طّرد للتبادل التجاري وفي ظل هذا احلجم الكبير والنـمو ا
ـثـارة بـ الـص بـ الـصـ ودول اخلـلـيج تـعـتـبـر الـقـضـيـة ا
تحدة حالياً حول قيمة اليوان الصيني ذات أهميّة والواليات ا
كبيـرة بالنسبة إلى اجلانب اخلليجي خاصّة إذا خضعت الص

للضغوط األمريكية وأقدمت على رفع قيمة عملتها.
ـستـبـعـد في ظل الـظـروف احلالـيـة أن تـقوم وإن كـان من ا
كن عـتمدة لـديهـا فإنه ال  الصـ بتغـييـر سياسـة الصـرف ا
ستقبل بخاصة إذا اجلزم نهائياً بأنها لن تلجأ إلى ذلك في ا
ـتــحـدة في إقــامـة حتـالف دولي لــلـضـغط جنـحت الــواليـات ا
عــلـيــهـا فـي هـذا االجتــاه وقـد يــكـون االخــتالف فــقط حـول
الـطـريقـة الـتي سـتـتـبـعـها الـصـ لـرفع قـيـمـة الـيـوان والتي
ـفاجئ سـتكون ضـمن ثالثـة خيـارات: اخليار األول هـو الرفع ا
وبشكل مـنفصل عن الـسياسات االقـتصاديـة األخرى واإلبقاء
عـلى ربطه بالـدوالر. واخليار الثـاني الرفع التـدريجي واإلبقاء
علـيه مـرتبـطاً بـالدوالر. واخلـيـار الثـالث ينـطـوي على تـغيـير
جـذري لـسـيـاسـة صـرف الـيـوان يـقـضي بـفكّ تـدريـجي وغـير

معلن الرتباط اليوان بالدوالر وربطه بسلّة عمالت.
في األحوال كلـها ستؤثر الـسياسة الـتي ستعتـمدها الص
بشكل مباشر في عالقاتها االقتصادية والتجارية بجميع دول
ـا فـيـهـا دول اخلـلـيج الـعـربـيـة في ظل احـتـفاظ دول الـعـالم 

نـطقة عـدا الكويت بـسياسـة ربط عمالتهـا احملليـة بالدوالر ا
مـا يعـني أن حتـرّكات الـيـوان أمام الـدوالر تـترجم مـبـاشرة إلى
اثلة وبالنسـبة نفسها لليـوان أمام العمالت اخلليجية حترّكات 
ـرتـبط بسـلّـة عمالت وإن كـانت هذه عـدا الـعمـلة الـكـويتـية ا
الـعـملـة لن تـنجـو من تـلك اآلثار فـي ظل بقـاء الـدوالر مكـوّناً

عتمدة كمعيار لربطها. رئيسياً لسلة العمالت ا
كن القـول إن قيام الص برفع قـيمة عملتـها بنسبة ١% و
سوف يـؤدّي إلى ارتـفاع فـاتورة الـواردات اخللـيجـية من هـناك
بالنسـبة نفسها تقـريباً وستضطـر دول اخلليج العربية إلى دفع
نحـو ٣٦٠ مليـون دوالر إضافيـة الستيـراد الكمـيّة نفـسها من
الـسلـع الصـيـنيـة في الـوقت نفـسه الـذي ستـتـراجع فيـه قيـمة

الصادرات اخلليجية إلى الص بنحو ٥٤٠ مليون دوالر.
وإذا الـتزمت الص رفع قـيمة الـيوان بالـنسب نفـسها التي
ؤسسات تـحدة والتي تـقدّرها بـعض ا تـطالب بها الـواليات ا
الدولـيـة بـنـحو ٢٠% كـحـدّ أدنى فـهـذا سيـكـون كـفـيالً برفع
فاتورة الواردات اخلليجـية من الص بنحو ٧٫٢ مليار دوالر
وستـنخـفض قـيمـة الصـادرات اخلـليـجيـة لـلصـ بنـحو ١٠٫٨
مـلـيار دوالر وإن كـانت كـميّـة الـصادرات اخلـلـيجـيـة ستـكون
قابلة لـلزيادة نـتيجـة تراجع أسعارهـا في األسواق الصـينية إال
ـتوقع أن تـستـطيع هـذه الزيادة الـكمـيّة مـعادلة أنه ليس من ا
نسبة التراجع في القـيمة ما سيؤثـر بالسلب في حجم الفائض

 . التجاري اخلليجي مع الص
وبالطبع سـيكون هذا الـتغيـير في سياسـة الصرف الصـينية
ذا تأثـير كـبيـر في تدفّقـات االستـثمـار ب الـطرف وفي ظل
ـعـطـيـات يـصـبـح من الـضـروري أن تـتـأهّب دول اخلـلـيج هـذه ا
ـتوقـعة لـسيـاسـة الصـرف الصـينـية خالل الـعربـية لـلتـغيّـرات ا
ــقــبــلـة وأن تــتــبــنّى بــعض اآللــيــات الــتي حتــمي الــفــتــرة ا

اقتصاداتها من اآلثار السلبية احملتملة في هذا الشأن.

á«Hô©dG è«∏î`dG ∫hód áqª¡e áq«°†b ... »æ«°üdG ¿Gƒ«dG
اضـية األمر الذي اضـية األمر الذي خالل العـقود ا شـهدت العـالقات االقتـصادية بـ الص ودول اخللـيج العـربية تـطوشـهدت العـالقات االقتـصادية بـ الص ودول اخللـيج العـربية تـطوّراراً كبيـرا كبيـراً خالل العـقود ا

ستوى اخلليجي. ستوى اخلليجي. ضمن أهم القضايا التي يجب مراعاتها على ا ثارة حالياً ضمن أهم القضايا التي يجب مراعاتها على ا ثارة حاليايضع قضية اليوان الصيني ا يضع قضية اليوان الصيني ا
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™ØJôJ §ØædG QÉ©°SCG ¿CÉ°ûH z∂HhCG{ äÉ©q∏£J
kGOóée

ارتـفعت أسـعـار الـنفط فـوق نـطـاق ب
٧٠ و٨٠ دوالراً لـلـبــرمـيل الـذي وصـفـته
نظمة أي ريح» ولم تظهر ا «أوبك» بـ «ا
دالئل حـتى اآلن عـلى رغـبـتـهـا في تـهـدئة
صعـود األسعـار ما يـشيـر إلى أن النـطاق
. السعـري الذي تطمح إليه يـتحرك صعوداً
ــمـكن أن يــثـيــر مــزيـد من ارتــفـاع ومن ا
األسعـار -التـي قفـزت نحـو ٧٠% مقـارنة
ـسـتـهـلـكـة ـاضي- قـلق الــدول ا بــالـعـام ا
ويــزيــد ارتــفــاع تــكــالــيف الــطــاقـة عــلى
ستهلك في وقت يشهد فيه الشركات وا
. وقالت السعودية االقتصاد انـتعاشاً هشّـاً
صدرة وكثـير من أعضـاء منظـمة البـلدان ا
ـستـهـلـكة للـنـفط (أوبك) وبـعض الـدول ا
أنـهــا تـرى أن سـعـراً لـلـنـفط بـ ٧٠ و٨٠
ـا يـكـفي إلرضاء دوالراً لـلـبـرميل مـرتـفع 
ـنــتــجــ دون إحلــاق ضـرر بــاالنــتــعـاش ا
االقـتصـادي. لـكن مع تـداول عقـود الـنفط
بـسـعر يـزيـد على ٨٤ دوالراً لـلـبرمـيل يوم
اضي مقـترباً من أعـلى مستوى األربـعاء ا
في ١٨ شــهــراً الــبــالغ ٨٧٫٠٩ دوالر في
الـسـادس مـن إبـريل اجلـاري قـال مـسـؤول
سـتوى في لـيـبيـا ومنـدوبان نفـطي رفـيع ا
من «أوبك» إنه لــيس هــنـاك احــتــمـال أن
نـظمة رسمياً مستوى اإلنتاج. وقال ترفع ا
ـؤسـسـة الــوطـنـيـة شــكـري غـا رئـيـس ا
لـلـنـفط الـلـيــبـيـة إن اجتـاه أسـعـار الـنـفط
». وأضاف «ليس تـوجهاً حـقيقـياً مسـتمراً
غـا «مـا نـراه فـي الـسـوق هـو تـذبـذب ال
ــكن أن نـضـع سـيــاسـتــنـا بــنـاء عــلـيه».
وبينـما قال غا إنه ليس هـناك سعر يدفع
«أوبك» لـــبـــحث زيـــادة اإلمـــدادات قـــال
مــنــدوبـــان من «أوبك» إن ارتــفــاع ســعــر
الـنــفط إلى ٩٠ دوالراً عـلـى األقل هـو مـا

نظمة إلى اتخاذ قرار رسمي. قد يدفع ا

áØ«Xh ∞dCG 424 ÉµjôeCG ó≤Øj %10 á«æ«°üdG á∏ª©dG áª«b ™aQ
أظهرت دراسة صادرة عن «مـركز بحوث السـياسات االقتصـادية» في جنيف اخلميس
تـحدة في إسنـاد أعمال إلى اخلـارج يعني أن أي رفع لـقيمة اضي أن توسع الـواليات ا ا
اليوان الصيني بـحسب ما يطالب به الساسة األمريكيون قد يضرّ بالوظائف األمريكية.
ون إيفينت وضمّت ٢٨ حتليالً للمسألة إلى وخلصت الدراسة التي حرّرها االقتصادي سا
أن رفع قـيمة الـيوان ٥% فقط يُـنهي الفائـض التجاري الـصيني مع بـقية الـعالم لكنه لن
قدار ٦١ مليار دوالر فقط وإذا رفعت يخفض العجـز التجاري األمريكي مع الصـ إال 
قدار ١١١٫٥ مليار الصـ قيمة عملتها ١٠% فـيسنخفض العجز األمـريكي مع الص 
دوالر وال يـكـفي إلنـهـائه. وتفـيـد الـدراسـة بأن نـظـراً إلى كـون شـركـات أمريـكـيـة عـديدة
مصـدرة تشتري قطع غيار ومكـونات من الص فإن رفع قيمة الـيوان يزيد من تكلفة ما
تحدة ٤٢٤ تستورد ويـلحق أذى كبيـراً بالصادرات األمريـكية ويفـقد اقتصاد الـواليات ا
ثل ـقـتـرحـات األمـريكـيـة في الـفـترة األخـيـرة تـذكّـرني بـا ألف وظـيفـة وقـال إيـفـينت «ا
القائل احـذر ما تتـمنـاه فقد يـتحقق». ووجـدت الدراسة أن الـيوان مـقوّم بأقل من قـيمته
ا يـتراوح ب ٢٫٥% و٢٧٫٥%. لـكن اقتـصاديـ ومنهم صـينـيون وجدوا أن احلقيـقيـة 
الص قد تـستفـيد من رفع قيـمة عمـلتهـا وأن هذا الرفع قـد يشجع الـصادرات الصـينية

ويدفع الص إلى إنتاج سلع أعلى جودة.

 AÉHô¡µdGh √É«ŸG »a QÉªãà°SÓd Q’hO QÉ«∏e 130 ≈dEG êÉà– è«∏î`dG ∫hO
تـوقّع مديـر «مؤتمـر الشرق األوسط لـتوليـد الطاقـة» نايجل بالكـابي أن حتتاج دول
مـجلس الـتعـاون لدول اخلـليج الـعربـية إلى ١٣٠ مـليـار دوالر استـثمـارات لتـلبـية الـطلب
اء. وقال إنه يتوقع أن يـزداد توليد الطاقة في قطر ١٩٣٫٥% ستقبـلي على الطاقة وا ا
قبل عـام ٢٠١٨ مشيـراً إلى أن قطر تـدرس خيارات بـديلة حملـطات الطاقـة التي تـعتمد
عـلى الـنفط والـغـاز مـنهـا مـشـروع إلنتـاج الـطـاقـة من األشعـة الـشـمسـيـة بـقدرة ٣٥٠٠
عرض يـة منظّـمة ا ميجاوات وبـناء محـطة للـطاقة النـووية. وأفادت شـركة «بنويـل» العا
. ونظراً إلى ـنطقة ب ٧% و٨% سـنوياً توقع للطـلب على الطاقة في ا بـأن معدل النمـو ا
ائية اجلوفية يوجِب على احلكومات في الشرق األوسط أن فرط لـلمخزونات ا االستغالل ا
ـاء الـعـذب اآلخـذة في الـتـقـلّص إذ تـشـيـر تـعـالج كـيـفـيـة ضــمـان الـوصـول إلى مـوارد ا

قبلة. التوقّعات إلى تضاعف الطلب على مدى السنوات العشر ا

¿Gƒ«dG ´ÉØJQÉH âëª°S GPEG ÉgOÉ°üàbÉH ôcòj kGQô°V ≥ë∏J ød Ú°üdG :اقتصادي:اقتصادي
قال جوجن وا لي كبير االقتصادي لدى «بنك التنمية اآلسيوي» إن الص ال تواجه
مـخاطر أضـرار تذكـر تلـحق باقـتصـادها إذا مـا سمحت بـارتفـاع قيـمة عـملـتهـا وإنها من
واجهة الصدمات اخلارجية. وقال وا  لي أعتقد أن رونة  رجح أن تستفيد من مزيد من ا ا
اخلـطر الـذي قد يـنجم عن مـزيد من مـرونـة أسعـار الصـرف منـخفض جـداً وقد ال يـكون له
تأثيـر في قطاع الـتصديـر وأضاف وا لي أنه بيـنما حتـسّنت إنتـاجية قـطاع التـصدير فإن
وارد إلى صنـاعات محـلية لـتصحيح الـتشوّهـات احلالية هذا هـو الوقت للـص لتـحويل ا

لتصبح في وضع أفضل الستيعاب صدمات خارجية.

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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األحد ١٨ إبريـــل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٢٤)

á«é«JGôà°S’G ácGô°ûdG ™aóH ¿Gó¡©àJ πjRGôÑdGh Ú°üdG

اتـفق الـرئـيس الـصيـني هـو جـيـنتـاو ونـظـيـره البـرازيـلي لـويز
اضي إيناسيو لوال دا سيلفا في العاصمة البرازيلية يوم اجلمعة ا
على دفع الشـراكة االستـراتيـجية الـصينـية-البـرازيليـة ُقدمًا وتـعزيز
الـتـعاون الـثـنائي. وقـال بـيـان صحـفي مـشتـرك إن الـرئيـسـ أشادا
بـالــنـمـّو اإليــجـابي لـلــعالقـات الـثــنـائـيــة مـنـذ تــشـكـيـل الـشـراكـة
االستراتيـجية ب البلـدين عام ١٩٩٣ وأكدا أن اجلانـب مستعدان
تـبادلة. وذكر ـنافع ا ـتبادل وا لـتوطيد الـشراكة في إطـار االحترام ا
الـبيـان أنه خالل زيارة الرئـيس هو جـينتـاو للـبرازيل عقـد الرئـيسان
محـادثات حول العالقات الثنـائية والقضايا اإلقـليمية والدولية ذات
ــشــتــرك واتـفــقــا عــلى أن الــزيـارة دفــعت الــشــراكـة االهــتــمـام ا
االستراتـيجيـة ُقدمـًا. وأشار البـيان إلى أن لـوال أكد التـزام البرازيل
ـشتركة للفترة سيـاسة (ص واحدة). وأشاد اجلانبـان بخطة العمل ا
بـ عامي ٢٠١٠ و٢٠١٤ الـتي وّقعـتهـا احلكـومتـان خالل الزيارة

واتفقا على أن الوثيقة تعكس التعاون الواسع والعميق ب البلدين.

ـشـتركـة في أقـرب وقت. كـمـا اتـفق اجلـانـبـان عـلى تـنـفـيـذ اخلـطـة ا
وأعـرب الـرئـيس لوال عن شـكـره لـلـص لـتـوفـيرهـا الـدعم لـريو دي
بياد عام ٢٠١٦ بينما جانيرو في محـاولتها الناجحة استضـافة أو
اتـفق اجلـانـبـان عـلى تـعـزيـز الـتـعـاون فـي مـجـال اسـتـضـافـة أحداث
. واتفق الرئيسان على أن مشاركة رياضية كـبرى وتدريب الرياضي
ي لعام ٢٠١٠ تمثل أهمية كبرى البرازيل في معرض شنغهاي العا
ألن اجلـناح البرازيـلي سيدفع الـتفاهم الـثقافي بـ البلـدين والصداقة
ب الشـعبـ ُقدمًا بـاإلضافة إلـى إيجاده فـرصًا للـتجـارة الصيـنية-
البرازيلية واالستثمار الثـنائي. واتفق اجلانبان أيضًا على أن البلدين
ـالية استـجابـا بشـكل سريع واتـخذا إجراءات فـّعالـة خالل «األزمة ا
ية» وحـافظ البلدان عـلى أساس اقتصـادي كلي مسـتقر كما الـعا
حافظا على حـجم التجارة الثنـائية على مستـواه قبل األزمة. وتعهد

و التجارة الثنائية.  الرئيسان هو جينتاو ولوال بالتمسك بزخم 

¿GôjEG ™e …hƒædG É¡fhÉ©J Rõ©J á«dÉª°ûdG ÉjQƒc :تقارير: تقارير

أوضـحت وزيرة الدفاع اليابـانية السابقـة يوريكو كويكي أن
كوريا الشمالية قامت مؤخراً بتأسيس شركة معنيّة بأعمال تصدير
الـصواريخ والـتقـنيـة النـووية إلى إيـران. وقالت كـويكي في مـقالة
ـانيـة يوم نـشرتـها في صـحيـفة «هانـديلـسبالتهانـديلـسبالت» االقـتصـادية األ
ـاضي إنه طبـقاً لـتقـرير داخـلي لقـيادة «حـزب العـمال» اجلـمعـة ا

الـكوري الـشمـالي قدمه أحـد العنـاصر داخل كـوريا الـشمـالية 
تأسيس شركة في كوريا الشـمالية في هذا العام وادّعت أنه يبدو
عنيّة بتصدير الصواريخ والتقنية أن الشركة تتـعامل مع األعمال ا
الـنووية إلى إيـران. وقالت في مقـالة بـعنوان «الـتبادل الـنووي ب
كوريا الشمالية وإيران يهدّد آسيا» إن نحو ٦ آالف كوري شمالي
البس في الـشـرق األوسط كـعـمـال يـعـمـلـون في مـجـال الـبــنـاء وا
يـنــالــون رواتب مــنــخــفـضــة عــلى وجه اخلــصــوص يــزداد عـدد
ـتخـصـص الـكـوري الـشمـالـي الـذين يـعمـلون في هـنـدس ا ا
إيران وسوريا. وأضافت أن معظم اجلاليـة الكورية الشمالية تكون
وظفـ التابع لـ «مكتب- حتت سيطرة احلـزب والسفارة إال أن ا
٩٩» أو «مـكـتب-٣٩» ال يـتـلــقّـون أوامـر من الـسـفـارة. وقـالت
وزيرة الدفاع اليـابانية السابقة كـويكي إنه بالرغم من العقوبات
تـوقع أن تـسعى إلى ـفـروضة عـلى كـوريا الـشمـالـية فـإنه من ا ا
تـعزيـز العالقـات مع إيران حـيث إن ذلك من شأنه أن يـضمـن لها
احلـصـول عـلى العـمـلـة األجـنـبيـة بـصـورة وافـرة عن طـريق مـشروع
الصواريخ والتـقنية النوويـة جتاه إيران. وأضافت أنه من الضروري
قراطية اآلسيوية في اعتبارها التعاون الثنائي أن تأخذ الدول الد

في بناء نظام الدفاع الصاروخي بصورة أكثر جدية.
في جـانب آخر قـال محـقّقـون من كـوريا اجلـنوبـية يـوم اجلمـعة
اضي إن وقوع انفـجار خارجي هو الـسبب احملتمـل األكبر لغرق ا
سـفـينـة حـربيـة يصل وزنـهـا إلى ١٢٠٠ طن قرب احلـدود الـبحـرية

اضي.  توترة مع كوريا الشمالية بشكل غامض في الشهر ا ا

„Éj „ƒ«H ÚµH
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ا كانا أهم سبـب مباشرين العقـوبات ضد إيران واليـوان ر
. وحـاول ـتـحــدة والـصـ وراء تـوتــر الـعالقـة بـ الــواليـات ا
الـرئيس األمـريـكي باراك أوبـامـا في قـمة واشـنطـن النـووية
األخـيرة زحزحة بكـ عن موقفهـا. على صعيد الـعقوبات ضد
إيران بسـبب برنامجـها النـووي تأمل واشنطن اسـتصدار قرار
دولي من مـجلس األمن الـذي تُعـتبـر الصـ من ب أعـضائه
ـشـددة ضد الـدائمـ بـتـوقـيع جـولـة جـديدة مـن العـقـوبـات ا
طهـران. أما على صـعيد اليـوان فالشركـات األمريكيـة تشكو
ركزي» الصيني مـباشرة خلفض قيمة العملة صرف ا تدخل «ا
ثيالتها الـوطنية ومن ثم رخص الـصادرات الصينـية مقارنـة 
األمـريـكـيـة أو األوروبـيـة وهـو مـا يـؤثـر بـصورة مـبـاشـرة في
ـدفـوعــات األمـريــكي ويُـضــعف الـقـدرة الــعـجــز في مـيــزان ا

صانع األمريكية. التنافسية للشركات وا
تـحدة في هـنا يـقـفز سـؤال: إلى أي حدّ جنـحت الواليـات ا
. التقريران التاليان حلحلة موقف الص جتاه هاتـ القضيت

لصحيفة «اجلاردياناجلارديان» يجيبان عن هذا السؤال.
يرى احملـلل الدبـلوماسـي جوليـان بورجـر أن قبول احلـكومة
الـصيـنيـة مبدأ الـتفـاوض حول الـعقـوبات داخل أروقـة مجلس
ـنعـهـا من تـعزيـز عالقـتهـا االقـتـصاديـة بـإيران عن األمن لم 
ـواد الوقـود. هذا فـي الوقت الـذي تبـدي فيه طريق تـزويـدها 
تـزايـد بـعـد إعالن إيران في األ األوسـاط الغـربـيـة قلـقـهـا ا

ـتـحــدة مـؤخـراً أنـهــا أنـتـجت خــمـسـة كـيــلـوجـرامـات من ا
الـيـورانـيـوم اخملـصب بـنـسـبـة ٢٠% في حتـدّ سـافـر لـقرارات
مجلس األمن الـذي يطالب طهران بوقف عمـليات التخصيب.
رفعت وتيرة القلق تصـريحات اجلنرال جيمس كارترايت نائب
شـتركـة مؤخـراً حول قدرة رئيس هـيئـة األركان األمـريكيـة ا

إيـران على إنتاج الـقنبلـة النووية في غـضون عام وذلك خالفاً
لتـوقـعات اخلـبـراء االستـراتـيجـيـ الذين قـالـوا إن اجلمـهـورية

اإليرانية حتتاج إلى ما ب ٣ و٥ سنوات إلنتاج القنبلة.
äÉ`Hƒ`≤©dGh Ú`°ü`dG

ترى بـك أن قـضيـة تخـصـيب اليـورانيـوم اإليراني لـيست
مُـلحّة بالـقدر الذي يصوّره أوبـاما وأن الفرصـة ما زالت قائمة
ـوقف حلل اخلالف اإليـراني-الـغـربي بـالـطـرق الـدبـلـومـاسـية. ا
الصيـني تقف وراءه مصالح اقتصاديـة أيضاً حيث أفاد تقرير
وكالة «رويترزرويترز» بـأن شركـة النفط الـوطنـية الصـينـية (تشـاينا
أويل) أرسلت شحنـت من مواد الوقـود إلى إيران مؤخراً في
خطوة هي األولى من نـوعها الـتي تقوم بـها شركـة صينـية منذ
عام ٢٠٠٩ وبـال أي وسيط. كمـا تسـتعـد شركـة وطنـية أخرى
«Sinopac» لبيع البنزين إليران للمرة األولى منذ ست سنوات.
هـذه اخلـطــوة تـعـني سـد الـعـجـز الــذي خـلّـفه رحـيل الـشـركـات
األوروبـيـة والـروسـيـة عن الـسـوق اإليـرانـيـة بـسـبب اخلـوف من
ـصالح الـتعـرّض لعـقوبـات أمـريكـية. ولـلتـدليل عـلى أهمـية ا
االقتصـادية بالنـسبة إلى الصـ ذكر الكاتب أن حـجم التجارة
البينية بـ بك وطهران زاد أكثـر من الضعف إلى ٣٠ مليار
اضـية وهـو سبب وجـيه وكافٍ دوالر خالل الـسـنوات الـعشـر ا

وراء اعتراض الص على فكرة العقوبات ضد إيران.
وأضـاف أنه قـد يــكـون صـحـيــحـاً أن الـصــ وافـقت عـلى
«بحـث» القـرار اخلـاص بفـرض عـقـوبات مـحـتـملـة ضـد إيران
ولـكنـها تـتضامن مـع روسيا في مـوقفـها بـضرورة اقـتصار أي
صالح إجـراءات عقابـية على الـقطاع الـنووي وعدم اإلضرار بـا

االقتصادية ككل.
ـوقف طـمـوحـات واشنـطن ومن الـطـبـيـعي أال يـلـبي هـذا ا

¿Gƒ«dGh ¿GôjEG äÉHƒ≤Y ´hô°ûe ∫ƒM á«µjôeC’G •ƒ¨°†dG ΩhÉ≤J Ú°üdG :«اجلارديان»: «اجلارديان»

يستبعد محللون جناح اإلدارة األمريكية في إقناع احلـكومة الصينية بإحداث تغيير ملموس في موقفها جتاه أهميستبعد محللون جناح اإلدارة األمريكية في إقناع احلـكومة الصينية بإحداث تغيير ملموس في موقفها جتاه أهم
صالح اقتصـادية ضخمة مع إيران تـرفض تطبيق عقوبات : إيران والـيوان. فبك التي تـرتبط  صالح اقتصـادية ضخمة مع إيران تـرفض تطبيق عقوباتقضـيت خالفيت : إيران والـيوان. فبك التي تـرتبط  قضـيت خالفيت

جديدة ضد طهران وهي ترفض أيضاجديدة ضد طهران وهي ترفض أيضاً «أي ضغوط خارجية» عليها لتحريك سعر صرف اليوان مقابل الدوالر. «أي ضغوط خارجية» عليها لتحريك سعر صرف اليوان مقابل الدوالر.
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بـدليل تصريـحات مسؤول أمريـكي بارز مثل وليـام بيرنز بأنه
ـوافقة على سيكون «صـعباً لـلغاية» إقـناع الصـ وروسيا با
عروف أن قـرار بحظـر تصـدير مـواد الوقـود إلى إيران. ومـن ا
مشروع الـقرار األمريـكي اخلاص بالعـقوبات ضـد إيران يشمل
زيد من القيود فرض حظر تامّ على تصدير األسلحة وفرض ا
صـارف اإليـرانيـة والـتأمـ عـلى الشـحـنات عـلى تـعامـالت ا
اإليرانـية وجتمـيد األرصدة وتقـييد حـرية السفـر على مسؤولي
«احلرس الـثوري» اإليراني وحـظر ضخّ أي اسـتثمـارات جديدة
. ولـكن الصـ تـعارض فـي قطـاعي الـنفط والـغـاز اإليـرانيـ
حالياً حظر االستثمارات األجنبية في قطاع الطاقة اإليراني.
أبرز تـعـليق عـلى موقـف الصـ جتاه الـعـقوبـات ورد على
لسان أوباما نفسه عـندما صرّح بعد لقـائه نظيره الصيني هو
جـيــنــتـاو مــؤخــراً بـأن «من الــواضح أن الــصـ قــلــقـة من
تـداعـيات الـعـقـوبـات عـلى اقـتصـادهـا الـوطـني». ولـكن هذا
نع الرئيس األمريكي من التـشبثّ بأمل إمكانية التصـريح لم 

التوصل إلى اتفق مع بك «خالل أسابيع».
¿Gƒ«dGh Ú°üdG

يقـول االقـتـصادي مـارك وايـزبـروت إنه يبـدو أن الـواليات
ـتـحدة والـص تـوصّـلتـا إلى اتفـاق حـول سعـر صرف الـيوان ا
مقابـل الدوالر بأن تـتوقف واشـنطن عن الـشكـوى في مقابل
شـكلـة وهو تـعـهّد بـك بـبـذل كل ما في وسـعهـا حلل هـذه ا
احلل الــذي لن يــزيـد عــلى قـيــمــة الـيــوان إال زيـادة طــفـيــفـة

ستقبل القريب. ومتواضعة في ا
وأضـاف أن تـصـريـحـات أوبـامـا وجـيـنـتـاو في أثـنـاء قـمـة
واشنطن عـكست هذا االتفاق. فأوباما يقول إن «الص تعتبر
الـيـوان بحق قـضـيـة سيـاديـة» مضـيـفـاً أن بكـ «تـقاوم أي
ضـغـوط دولــيـة التـخــاذ قـرارات تـخصّ عــمـلـتــهـا الـوطــنـيـة
وسياستها النقديـة». جينتاو أمن على قول أوباما مؤكداً أن
تـغـيـيـر سـعـر الــصـرف «لن يـتم حتت أي ضـغـوط أجـنـبـيـة».
االجتـهادات تـقول إن من احملتـمل أن احلكومـة الصـينيـة تريد
حتـريك سـعر الـصرف بـسـبب قلـقهـا من الـتضـخم. ورفع قيـمة
الـيوان سيـسهم في خفض مـعدل التـضخم عن طريق انـخفاض

أسعار الواردات.
وذكـر الـكـاتب أن واشـنـطـن لم يـسـبق لـهـا أن تـعـامـلت مع
اذا? ألن «وول قـضـية انـخـفاض قـيـمة الـدوالر بـهذه اجلـديـة. 
ستريت» هو الذي يحرك قرارات احلكومة األمريكية وال يريد
تعـزيـز القـدرة التـنـافسـية لـلـدوالر بل العـكس هـو الصـحيح
الية تفضل دوالراً قـوياً ألنه يؤدي إلى انخفاض ؤسسـات ا وا
مـعـدل الـتـضـخم. وال يـعــبـأ مـسـؤولـو «وول سـتـريت» كـثـيـراً
الي من فـرص العـمل في قـطاع الـصنـاعة أو زيادة بـضيـاع ا
فـرص الـعـمل فـي ظل سـعـر صـرف أكـثـر تــنـافـسـيـة. وتـتـوقع
اإلدارة األمـريـكــيـة أن يـصل مــعـدل الـبـطــالـة إلى ١٠% عـام
٢٠١٠ وإلـى ٩٫٢% عـــــــــام ٢٠١١ وإلـى ٨٫٢% عــــــــام
٢٠١٢ وال يتوقع اخلبراء تراجع معدالت البطالة إلى ٥٫٢%

ثالي) قبل عام ٢٠١٨. عدل ا (ا
ويــرى الــكـاتـب أن من حـسـن احلظ أن اإلدارة األمـريــكــيـة
أدركت أن الضغوط اخلارجية لن جتـبر الص على إعادة النظر
ـرجح أن تـعـمـد إلى اسـتـخـدام في قــيـمـة الـيـوان ولـكن من ا
طالبـات الدولية حول تعديل قيمة اليوان كورقة تفاوضية في ا
ـوافقـة على مـلـفات أخـرى أكثـر أهمـية مـثل إقنـاع الصـ با

فرض عقوبات مشددة ضد إيران.
? يستبعد الكاتب تقد هنا يـطرح تساؤل: هل توافق بك
ـلف حيث سـبق لها أن الصـ أي تنـازالت حقـيقيـة في هذا ا
رفـضت أي نـوع مـن الـعـقـوبـات ضـد طـهـران عـلى أسـاس أن
تـشــديـد الـعـقـوبـات (كـمـا أكــد الـرئـيس الـبـرازيـلي لـوال دا
ـسلح. ـعنـيّـة من حـافـة الـصـراع ا سـيلـفـا) يـقـرب األطـراف ا
الصـ ال تريد ذلك لـيس بسبب اخلـوف من توقف الصادرات
ـا بـسـبب قنـاعـتـها أيـضـاً بأن الـنـفطـيـة اإليـرانيـة فـحسب وإ
ـتحـدة وإيـران ال عالقـة لهـا بـالسالح ـواجهـة بـ الواليـات ا ا
الـنووي بقدر مـا لها عالقـة بالقـوة والنفـوذ. وأضاف أن الص
ال تـؤيد اجلهـود األمريكيـة الراميـة إلى «عزل» إيران وال جتد
وقف بـل تسـاندهـا دول أخـرى مثل نـفسـهـا وحيـدة في هـذا ا
الــبـرازيل وتـركـيــا الـلـتـ تــعـارضـان فـرض عــقـوبـات جـديـدة

وتؤيدانها في منح الدبلوماسية فرصة كاملة.
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á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG »a kÉ«£Øf ™°SƒàJ Ú°üdG
وافقت شركة «كونوكوفيليبس» على بيع
حصتهـا في مشروع «كندي للـرمال النفطية»
إلى «الشركة الـصينية للـنفط والكيماويات»
مــقـابل ٤٫٦٥ مـلـيـار دوالر فــيـمـا يـعـتـبـر
تـوسعـاً كـبيـراً للـشركـة الصـيـنيـة في أمريـكا
الشماليـة. وتظهر هذه الـصفقة االستـراتيجية
وارد حول تجـرئة بازدياد لـتأم ا الصينـية ا
الــعـالـم خـاصــة وأن الـتــوسع الـســريع الـذي
يـشـهده هـذا البـلد فـضالً عن طبـقته الـوسطى
ـتحدة ـتوسـعة مـّكنـاه من جتاوز الـواليات ا ا
كـأكــبـر سـوق لــلـسـيــارات في الـعــالم الـعـام
ــاضي وكـانت شـركــات الـنـفط الــصـيـنـيـة ا
مـنهـمـكـة في اكـتـسـاب احتـيـاطـيـات الـنفط
والغـاز وتـخزيـنـها عـلى مـستـوى الـعالم. في
ــاضي قــالت شــركــة «كــنـووك» الــشــهــر ا
احملـدودة أكـبـر شركـة صـيـنـية السـتـكـشاف
يـاه إنـهـا وافـقت عـلى أن تدفع الـنفـط في ا
٣٫١ ملـيار دوالر مقابل حصة في واحدة من
كـبـرى الـشـركات األرجـنـتـيـنيـة السـتـكـشاف
اضي اشترت «كنووك» النفط. وفي العام ا
ــكــســيك من شــركــة أســهــمــًا فـي خــلــيج ا
«ستـاتاويل». وتـقف االستـثمـارات النـاجحة
لـلـشـركـات الـصـيـنـية فـي تعـارض واضح مع
مــحــاولـة «كــنــووك» في عــام ٢٠٠٥ شـراء
شـركـة «يــونـوكــال» الـتي تــراجـعت عــنـهـا
الشركـة بعدما أثارت انتقادات ومعارضة من
واشنطن. ووافقت «كونوكوفـيليبس» ومقرها
هوسـ عـلى بيع حـصـتهـا الـبالـغة ٩٫٠٣%
في مــشـــروع الــرمــال الـــنــفــطــيـــة لــشــركــة
«سينـكرود» الكندية احملدودة. وهذا التحرك
من جـانب «صيـنـوبيك» كـمـا تعـرف الذراع
الدولية لـشركة النفط والكيماويات الصينية
يـزيــد من تـقــويــة وجـود الــصـ في الــرمـال
النـفطـية فـي آلبـرتا وهي مـنـطقـة قد مـّكنت
كـندا من أن تـصبح أكـبر مـصّدر لـلنـفط اخلام

تحدة. إلى الواليات ا

¿Gô`jEG ≈dEG á«FGòZ äGQOÉ°U ∫qƒªà°S πjRGôÑdG :«وزير»: «وزير»
ـاليـة الـبرازيـلي جيـدو مـانتـيـجا إن احلـكومـة الـبرازيـليـة سـتمـّول صادرات قال وزيـر ا
غذائيـة إلى إيران في اسـتمـرار لسـياستـها لـلتواصـل مع اجلمهـورية اإليـرانيـة حتى مع سعي
الدول الغربية إلى تشـديد العقوبات على طهران. وقال مانـتيجا للصحفي من دون أن يذكر
». وتريد البرازيل زيادة صادراتها إلى تفاصيل «البرازيل تـمول مشتريات غذائية لإليرانـي
اضي ١٫٢ مليـار دوالر وتشمل حلوم األبقار والصلب وأجزاء إيران التي بلغ حجـمها العام ا
السـيـارات. ويقـول خـبراء إن الـرقم احلـقيـقي أعـلى من ذلك. وحتث الـبرازيل -صـاحـبة أكـبر
اقتصـاد في أمريكـا الالتينـية- على مـواصلة احلـوار مع إيران حتى مع سـعي القوى الـغربية
تحدة بـسبب برنامـجها النووي. إلى فرض جولـة جديدة من العـقوبات على إيـران في األ ا
وأجرى وزير الـتجارة والـصناعـة البرازيلي مـيجيل جـورج محادثـات مع مسؤولـ إيراني
اضي في محـاولة لـتعـزير التـجارة الـثنـائية واالسـتثـمار. واسـتقبل في طـهران يـوم اإلثنـ ا
الرئيس البرازيلي لويس أناسيو لوال دا سيلفا نظيره اإليراني محمود أحمدي جناد العام
قـبل على الرغم من انـتقادات مـتزايدة من أحزاب اضي ويـعتزم زيـارة طهران في مـايو ا ا
. وقـال وزير اخلارجيـة البرازيـلي سيـلسو أمور عـارضة البـرازيليـة ودبلومـاسي غـربي ا

تحـدة عقوبـات جديدة على إيـران بسبب بـرنامجـها النووي اضي إن فـرض األ ا األسـبوع ا
قد يجعـل اجلمهورية اإليرانيـة أكثر تشددًا. لكـنه نفى أن البرازيل تتخـذ موقفًا مؤيدًا إليران
ـية. ومـنذ تـولي لوال دا قـائًال إنهـا تؤيـد فقط حـلـوًال عن طريق الـتفـاوض للـمشـكالت الـعا
سيـلفا مـنصبه في يـناير ٢٠٠٣ ركـزت السـياسة الـتجاريـة للبـرازيل على تنـويع الصادرات

والبحث عن شركاء جتاري غير تقليدي في الدول النامية.

»LQÉN §¨°V â– á∏ª©dG ¿CÉ°ûH AGôLEG òîàJ ød É¡fEG ∫ƒ≤J Ú°üdG
قـال كـوي تيـانـكـاي نائب وزيـر اخلـارجيـة الـصيـني إن الـصـ لن تتـخـذ إجراء حتت
ضغط خـارجي لرفع قيمة عملتهـا اليوان وإنها ال تعتقـد أن مشكالت العالم االقتصادية
مرتـبطـة بنـظامـها ألسـعار الـصرف. وأبـلغ كوي الـصحـفيـ «ال مبـرر ألن تمـارس أطراف
خارجيـة ضغوطاً (بشـأن العملة) ونـحن لن نتخذ إجراء حتت ضـغط». وكان كوي يتحدث
عقب «قـمة األمن الـنووي» في واشـنطن حـيث ناقش الـرئيس األمـريكي بـاراك أوباما

ونظيره الصيني هو جينتاو عدداً من القضايا من بينها مسألة العملة.

√AÉ°†YCG »HhQhC’G OÉ–’G IóYÉ°ùe ¿CÉ°ûH ∑ƒµ°T …CG OóÑJ á«fÉfƒ«dG á£î`dG :الية الفرنسية الية الفرنسيةوزيرة ا وزيرة ا
ـقتـرحة من قبل اليـة الفـرنسـية كـريستـ الجارد إن حـزمة الـقروض ا قالت وزيـرة ا
ثقـلة بالديون االحتـاد األوروبي بقيمة ٣٠ مـليار يورو (٤٠ مـليار دوالر) لدولة الـيونان ا
تـبدد أي شـكوك بـشأن عـزمه مـساعـدة أي دولة عـضو فـيه. وقالت الجـارد يوم الـثالثاء
ـبرمـة خالل نهـاية األسبـوع «ال تتـرك مكـاناً لتـساؤالت أو أسـئلة» ـاضي إن الصـفقة ا ا
ساعدة. وأضافت أن اآللية ستعمل على تثبيط دول أخرى بشأن كيفيـة تفعيل آلية حزم ا
ديـونيـة التي أجـبرت شـركاء االحتـاد األوروبي على بـاع خطـى اليـونان في طـريق ا عن اتّ
وضع خطة إنقاذ غيـر مسبوقة. ووعد مسؤولو منـطقة اليورو بإتاحة قروض من دول أخرى

في حالة احتياج اليونان إلى تلك األموال لتجنّب التعثر في سداد الديون.

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇



14

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

اخلميس ١٥ إبريـــل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٢٣)

 »µjôeC’G-»æ«°üdG ºgÉØàdG IOƒY ¢SÉ«≤e ¿GôjEG :«لوفيجارو»: «لوفيجارو»

ذكرت صـحـيـفة «لـوفـيـجارولـوفـيـجارو» في تـقريـر لـهـا من واشـنطن أن
لف النووي اإليراني مـا زال غامضاً ويلقي وقف الصـيني من ا «ا
ـطول بشـكـوكه حول الـنيّـات احلقـيـقيـة لبـك بـالـرغم من اللـقاء ا
الـذي جمع الـرئيس األمريـكي بنـظيـره الصيـني هو جـينـتاو على
هامش قمة األمن النووي في واشنطن» الذي أعرب خالله الطرف
شاطـرة باراك أوبامـا قلقه من الصـيني حسب نـاطق أمريكـي «
نـاقشة ـتحـدة  ـلف النـووي اإليراني وقـبوله إيـفاد بعـثة لأل ا ا
فـاوضات مـشـروع قرار عـقوبـات علـى طهـران لكن مع مـتـابعـة ا
ـلف الـنـووي». واعـتبـرت الـصـحـيفـة أن «أوبـامـا الذي ال حول ا
يخفي رغبـته في التوصل إلى قرار حـول إيران قبل مؤتمـر اتفاقية
قـبل بنـيـويورك عـليه حظـر انـتشـار األسلـحـة النـووية في مـايـو ا
رور عبر طريق هو جينتاو». وأضافت الصحيفة في السياق ذاته ا
أن «بــكـ أعــربت عن مــعـارضــتـهــا أكــثـر من مــرة فـرض أي
ثّل شـريكاً أسـاسياً عـقوبات عـلى قطاع الـطاقة اإليـراني الذي 
مـا حـدا بـهـيالري كـلـيـنـتـون إلى زيـارة الـسـعـوديـة مـؤخـراً حلثّ
الريـاض على تـغـطيـة احلـاجات الـصيـنـية في حـال فـرض عقـوبات
علـى طهـران لـكن الـسـعوديـ لم يـظـهـروا رغبـة كـبـيـرة في فعل
ذلك». وقـالت صحـيـفة «لـوفـيجـارو» إن (الـرئـيس الصـيـني هو
نـعقدة في جينـتاو كان جنـماً بال منـازع لـ «قمة األمن الـنووي» ا
واشنـطن بـرغم أن حـضـوره لم يـكن مـؤكداً قـبل أسـبـوعـ نـظراً
لـتوتـر الـعالقـات األمريـكـيـة-الصـيـنـيـة على خـلـفـية بـيع أسـلـحة
لـتايوان وزيارة الداالي المـا وقضية «جوجل» وإعـادة تقو عملة
الـيـوان). مـعـتبـرة أن الـلـقـاء الـثنـائي بـ رئـيـسي الـدولـتـ على
هـامش الـقـمـة «يـعــد حـدثـاً بـارزاً». واعـتـبـرت «لـوفـيـجـارو» أن
ـلف اإليراني ـلـحّة في مـجـال األمن الـنووي تـتـعلق بـا القـضـية ا
وقف الـتـقلـيـدي لبـكـ يعـارض فـرض عقـوبات وبـالرغـم من أن ا
عـلى طهران «فـإن الرهان األسـاسي كمـا ترى الصـحيفـة يكمن

.« في عزل نظام أحمدي جناد وهنا تبرز أهمية مساهمة الص

Ö«HCG πJ ¢ùjQÉH
¿GôjE’ π«FGô°SEG áªLÉ¡e ∫ÉªàMG ≈dEG íª∏j …RƒcQÉ°S

أعرب الـرئـيس الـفـرنـسي نـيـكـوال سـاركـوزي عن قـلقه إزاء
نشـآت النووية اإليـرانية مـعتبراً هاجمـة ا احتمال قـيام إسرائـيل 
نـزلة كـارثة حـقيقـية فـي منطـقة الـشرق األوسط أن ذلك سـيكـون 
أحـرونـوت» اإلسـرائـيــلـيـة كـلــهـا. ونـقــلت صـحــيـفـة «يـديـعــوت أحـرونـوتيـديـعــوت 
تصريحات ساركوزي التي أدلى بها لشبكة «C B S» األمريكية
الـتي أوضـح فـيـهــا أن أفـضل طـريـق لـتـجــنب مـثل هـذا الــهـجـوم
اإلسرائيلى احملـتمل هو إثبات التزام اجملتمع الدولي باحلفاظ على
أمن إسـرائيل داعـياً إسـرائـيل في الوقت نـفـسه إلى بذل اجلـهد
. الالزم من أجل التـوصل إلى سالم عـادل ودائم مع الفـلـسطـينـي
وقال ساركوزي بنبرة حادة «إن للـصبر حدوداً» مضيفاً أنه قد آن
األوان للتصـويت على فرض عقوبات عـلى إيران محذراً من مغبة
اتخاذ مجلس األمن الدولي قراراً بال أنياب للتظاهر وكأنه موحد
: «ال قـائالً إنه لن يـحـقق شـيـئـاً عـلى حـد وصـفه. وأضـاف قـائالً
أريد أن يـنـهض العـالم صـباحـاً عـلى أخـبار مـواجـهة بـ إسـرائيل
ـكنه اتخاذ خـطوات جدية». وقال وإيـران ألن اجملتمع الدولي ال 
ـقابـلـة التـلفـزيـونيـة إنه «من اخلـطر ومن غـير ساركـوزي خالل ا
قبول أن تمتلك إيران أسلحة نووية ويجب أخذ تصريحاتها ضد ا
إسرائـيل في االعـتبـار» وأوضح أن اجملتـمع الـدولي أبدا الـكثـير
من الـصــبـر والــتـسـامـح جتـاه إيـران لــكن يـجب اآلن الــبـحث عن
مسارات عـمل أخرى. وأضاف الرئيس الفـرنسي: «الرئيس أوباما
ستهدف أراد مدّ يده بهدف الـتوضيح لإليراني أنهم ليسوا هم ا
ـا قـيـادتـهم وبـهـدف احلـصـول عـلى تـأيـيـد كـامل من اجملـتـمع وإ
الدولي لكن هنـاك حدوداً لهذا الصبر وحان وقت التصويت على
ا ضـد القيادة اإليرانية». العقوبـات ليس ضد الشعب اإليراني وإ
طروحة لـلنقاش بشأن ورفض سـاركوزي اإلفصاح عن اإلمكـانات ا
ـتحدة العقـوبات احملـتملـة على إيـران لكنه أوضح أن الـواليات ا
والـدول األوروبيـة لن تتهـاون في فرض عـقوبـات جديـة في مجلس

: «ليس بأي ثمن لن يكون هناك تهاون». األمن الدولي قائالً
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?∫Éà≤dG AÉ¡fE’ ¢VhÉØàdG á«fÉ¨aC’G z¿ÉÑdÉW{ πÑ≤J πg

كـتب دويل مـكمـانـوس مـقـاًال نشـرته صـحـيـفة «لـوس أجنوس أجنـلوسلوس
ز» حتت عـنوان «مـسـاومـة طـالـبان» ذكـر فـيه أن قـادة الـقوات زا تـا
األمريكية وقوات التحـالف أشاروا إلى أنهم يقاتلون من أجل إرغام
«طـالبـان» على اجللـوس إلى طاولة الـتفـاوض من أجل التوصل إلى
تسوية احلرب األفـغانية وإنهائها. وينقل الكاتب عن اجلنرال ستانلي
ماكريستـال قائد القوات األمريكية في أفـغانستان قوله إن نتيجة
ـكافـحـة التـمرد سـتـكون نـتيـجة ذلك الـتمـرد وما أعـقـبه من حرب 
سيـاسيـة يصـوغهـا األفغـان أنفـسهم. وفي مـا يتـعلق بـالهـدف الذي
تـتبـّناه الـقوات األمـريكـية مؤخـرًا قال مـاكريـستـال: إن تلك احلـملة
ـتمردين العـسكـرية تهـدف إلى دعم احلكـومة األفـغانـية وإضـعاف ا
لـدرجـة إرغـامــهم عـلى اجلـلـوس إلى طـاولـة الـتـفـاوض. ولـكن مـتى
ـفاوضـات أن تبـدأ ومع من سـتكـون وأي نوع من سـيحـ لـتلك ا
فاوضات? تلك أسئلة لم البالد ستكون عليها أفغانستان بعد تلك ا
تــشـغـل أذهـان األفــغـان وحــدهم بل شــغــلت الـقــادة األمــريـكــيـ
وحـلــفــاءهم األوروبـيــ أيـضــًا. ويــشـيــر الـكــاتب إلى أن الــرئـيس
األفـغاني حـامد كـرزاي يخـطط لعـقـد اجتـماع وطـني خالل الشـهر
ـتـنافـسـة في البالد. ويـقول قـبل ب الـعـديد من زعـمـاء القـبائل ا ا
تناحرة قد تدفع صاحلة الوطنية ب تلك القبائل ا أنصار كرزاي إن ا
جـماعات الـتمرد مثـل «طالبان» إلى اجلـلوس إلى طاولـة التفاوض.
ولـكـن مـنـتقـدي كـرزاي يـقـولـون إن تـلك الـعـمـلـيـة تـهـدف إلى دعم
ــتـداعـيــة وعـقــد صـفـقــة سـريـعــة وبـغــيـضـة مع شـرعــيـة كـرزاي ا
«طـالبان». ومن جـانبهـا فقد أبـدت اإلدارة األمريكيـة تشكـكها في
ذلك ولكـنها من جـانب آخر فإنهـا توّد أن ترى كـرزاي يوسع قاعدة
الـدعم التي يـحـظى بهـا خـاصة إذا كـان ذلك يـعني أن تـنـأى بعض
فصائل «طالبان» بعيدًا عن القتال. ولكن اإلدارة األمريكية تخشى
تـلك اخلطـوة نحـو اجملـهول الـتي من الـُمـزمع أن يخـطوهـا كرزاي -
الـذي يتـعذر الـتنـّبؤ بـتصـرفـاته- في القـريب العـاجل. ولكن اإلدارة
األمريـكـية أبـدت استـعـدادها لـلـتفـاوض مع أي طـرف أفغـاني على

استعداد لنبذ العنف.

 É`eÉ`HhCG äó`Yh Ú°ü`dG :«ـز ـز»:«نـيويورك تا «نـيويورك تا
¿GôjEG ó°V äÉHƒ≤Y ´hô°ûe ≈dEG ΩÉª°†f’ÉH

تـحدة في حتت عـنوان «الـص تـتعـهد بـالعـمل مع الواليـات ا
ز»: «حـصل الرئيس زنيـويورك تـا الـعقـوبات ضـد إيران» قالت «نيـويورك تـا
األمريكي أوبامـا على وعد من نظيره الصيني هو جينتاو يوم
ـاضي باالنـضمـام إلى مفـاوضات حـول مجـموعـة جديدة اإلثـن ا
من الـعـقـوبـات عـلى إيـران». وأضـافت بـقـولـهـا: «ولكـن الرئـيس
الصـينـي لم يقـدّم الـتزامـاً مـحدداً بـدعم اإلجـراءات التي تـعـتبـرها
ـا يـكـفي لــفـرض الـتـغـيـيـر في اجتـاه ـتــحـدة قـاسـيـة  الـواليـات ا
البرنامج الـنووي اإليراني». ومضت تقول (في محادثات استمرت
٩٠ دقيـقة قبـل افتتـاح «قمـة األمن النـووي» في واشنـطن سعى
ـزيد من الـتعاون مـن الص من خالل أوبامـا إلى احلصـول على ا
الـتعـامل بشـكل مـباشـر مع إحـدى القـضايـا الـرئيـسـية الـتي تقف
خلف تردد بك في مواجهة إيران وهي قلق الص من أن طهران
. حيث كن أن تـنـتـقم من خالل قـطع إمـدادات النـفط إلى الـصـ
يـستورد الـصينـيون ١٢% من احـتياجـاتهم من الـنفط من إيران).
وتابعت بـقولـها «طمـأن أوبامـا هو جيـنتاو بـأنه حسـاس للغـاية جتاه
احتـيـاجات الـص من الـطاقـة وأنه سـيعـمل لـلتـأكد من أن الـص
سـيـكـون لديـهـا إمـدادات منـتـظـمة مـن النـفط إذا قـررت إيـران قطع
النفط عن الص انتقامًا من انضمامها إلى فرض عقوبات قاسية».
ـسؤولون األمريـكيون رد الفـعل الصيني وقـالت الصحـيفة: «صّور ا
بـأنه أكبر عالمـة مشجـعة حـتى اآلن بأن بكـ ستدعم اجلـهد الدولي
لـزيادة الـضغـط على إيـران وأنه عالمـة على الـوحدة الـدولـية حـيال
وقف الـبرنامج النـووي اإليراني قبل أن تسـتطيع إيران امتالك سالح
نووي فـاعل». وأشـارت إلى جـهـود اإلدارة األمـريكـيـة في احلـصول
عـلى دعم مـنـتـجي النـفط كي يـعـوضوا الـصـ عن قـطع اإلمدادات
ـاضي الـنـفـطـيـة اإليـرانـيـة وقـالت إن إدارة أوبـامـا أوفـدت الـعـام ا
مـستـشـار البـيت األبـيض دينـيس روس إلى الـسـعوديـة لـلحـصول
ـملـكـة بأنـهـا ستـسـاعد عـلى الـوفاء بـاحـتيـاجات عـلى ضمـان من ا

الص في حالة قطع اإلمدادات اإليرانية».

ø£æ°TGh
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ذكرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتوركريستيان ساينس مونيتور» أن الواليات
تحـدة وافقت على تأجـيل نشر تقـرير يتّهم الـص بالتالعب ا
في القيمـة احلقيقية لـليوان. وبرغم خطورة هـذه القضية التي
تعتبـر أخطر قضية شائكة في العالقـات األمريكية-الصينية
فـإنها لم حتتل مـساحة كبـيرة من االجتمـاع الذي جمع الرئيس
بـاراك أوبـامـا ونــظـيـره الـصـيـني هــو جـيـنـتـاو يـوم اإلثـنـ
اضي. معظم احملـلل يسـتبعدون قيـام الص بتـعديل قيمة ا
. ولكي نفهم أبـعاد تلك القـضية ال بدّ عملتـها الوطنـية قريبـاً

أن نتوقف أمام التساؤالت التالية:
واطن األمريكي العادي?  واطن األمريكي العادي? ر قيمة اليوان في ا كيف تؤثكيف تؤثّر قيمة اليوان في ا

عروف أن قـيمة اليوان تؤثر في قيـمة السلع الصينية من ا
التي تبيعها متاجر التجزئة األمريكية. فانخفاض سعر اليوان
ـنـتـجات الـصـيـنـية أرخص فـي األسواق األمـريـكـية يجـعل ا
والعـكس صحـيح. وتمـثل الواردات الـصيـنيـة نحو ٢٠% من
إجــمــالي الــواردات األمـريــكــيــة. لــكن شـركــات الــتــصــنـيع
األمريـكـيـة تتـعـرض لضـرر مـباشـر نـتـيجـة انـخفـاض الـيوان
خاصة وأن الواردات الـصينيـة تباع بـأسعار منـخفضة لـلغاية

ما يؤثر سلباً في القدرة التنافسية للشركات األمريكية.
هل اليوان أقل من قيمته احلقيقية?هل اليوان أقل من قيمته احلقيقية?

مــعــظم احملــلــلــ االقـــتــصــاديــ يــؤكــدون ذلك بــدلــيل
احـتيـاطـيـات الصـ الـضخـمـة من الـعمـلـة األجـنبـيـة وفضـائـها
ركزي» الصيني من صرف ا التجـاري الضخم وهو ما مّكن «ا
شراء أعداد ضـخمة من سندات اخلزانة األمـريكية باإلضافة إلى
عمالت أجـنبيـة أخرى لإلبقاء عـلى قيمة الـيوان عند مـستويات
ـاضي فـقط زاد احـتـيـاطي الـصـ من مـنـخـفـضـة. فـي الـعـام ا
الـعمـلة األجنـبيـة إلى ٤٥٠ ملـيارًا لـيصل إجـمالي االحـتياطي
إلى ٢٫٤ تـريلـيـون دوالر. كمـا أن الـفائض الـتـجاري الـصـيني
ا تـشـتري بـفـضل رخص سـلعـهـا الذي يـعني أنـهـا تـبيع أكـثـر 
يعـود الفـضل فيه إلـى انخـفاض قـيمـة اليـوان نفـسه. وبرغم أن

«صـندوق الـنـقد الـدولي» أكـد أن اليـوان مـقـّوم بأقل من قـيـمته
احلقيـقية فإن عددًا من احمللل االقتصادي البارزين ال يوافقون
علـى هذا الـرأي بل إن بعـضـهم ذهب إلى حد الـقـول بأن الـيوان
ضاربات التي ا كان مقـّومًا بأكثر من قيمته احلقـيقية بسبب ا ر
تغـذي فقاعـة العـقارات في الصـ وتضع ضغـوطًا متـزايدة على
عملـتها احملليـة. ولكن ماذا عن قوى الـسوق? أليست هي التي

حتدد قيمة العملة?
أسـواق العمـلة الـصيـنيـة ليـست حرة أو مـفتـوحة بـالكامل
ـركزي» في أسـواق العمـلة لـلسـيطرة ـصرف ا حيث يـتدخل «ا

على قيمة اليوان.
اذا تصراذا تصرّ الص على يوان منخفض القيمة? الص على يوان منخفض القيمة?

لإلبـقاء عـلى الصـادرات الصـينـية رخـيصـة وهو مـا يسـاعد
صانع في اإلنتاج الشركات على حتقيق أرباح وضمان استمرار ا
باستمـرار. كما أن انخفاض قيـمة اليوان يعني اسـتقراراً سياسيًا
زارع عن الي من ا بـالنسبـة إلى دولة يبحث فـيها عشـرات ا
فـرصة عمل. ويرى احملـللون االقـتصاديـون أن الص لم تـتعمد
اضي كان بدلـيل أن اليـوان في أواخر الـتسـعيـنيـات من القـرن ا
مـربـوطًا بـالـدوالر -٨٫٢٨ يوان مـقـابل الدوالر- ولم تـظـهر أي

شكوى ألن الدوالر كان قوياً.
كن أن تغيّر الص سياستها?ر الص سياستها? كن أن تغيمتى  متى 

سـبق لـلـصـ أن غـيّـرت سـيـاسـة عـمـلـتـهـا من قـبل حـيث
سـمـحت لـليـوان في عـام ٢٠٠٥ بـاالرتـفـاع بـبطء. ومـنذ ذلك
التاريخ حتى عام ٢٠٠٨ ارتفعت قيـمة اليوان تدريجياً مقابل
ركزي» ـصرف ا الدوالر األمريكي بـأكثر من ٢٠%. ولكن «ا

ي. الصيني غيّر سياسته مع حدوث الركود االقتصادي العا
ويتـوقع محلـلون أن تـبدأ الصـ في السـماح لـقيمـة اليوان
قبلة» وأن باالرتفاع مقابل الـدوالر «خالل األسابيع القليـلة ا
تشهد األسواق ارتفاعاً في سعر اليوان مقابل نسبة تتراوح ب

٤% و٦% مع نهاية العام احلالي.

2010 ΩÉY ájÉ¡f ™e Q’hódG πHÉ≤e ¿Gƒ«dG ´ÉØJQÉH äÉ©bƒJ :%بنسبة ٤% إلى ٦%: بنسبة ٤% إلى ٦

مرة أخرى يشتعل اجلدل حول القيمة احلقيقية لليوان الصيني مقابل الدوالر األمريكي األمر الذي يؤثمرة أخرى يشتعل اجلدل حول القيمة احلقيقية لليوان الصيني مقابل الدوالر األمريكي األمر الذي يؤثّر سلبار سلباً في في
ركزي» صرف ا ية. ويتوقع بـعض احمللل أن يعـيد «ا ركزي»الصادرات األمـريكية وقدرتـها التنافـسية في األسواق العـا صرف ا ية. ويتوقع بـعض احمللل أن يعـيد «ا الصادرات األمـريكية وقدرتـها التنافـسية في األسواق العـا

عروفة بهدف السيطرة على سعر اليوان. عروفة بهدف السيطرة على سعر اليوان.الصيني النظر في سياسة التدخل ا الصيني النظر في سياسة التدخل ا
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ـلموس في مـوقف روسيـا من معاقـبة إيران بعـد التـغيّر ا
لف الـنووي اإليـراني أهمـية ـعنـية بـا تعـطي الـقوى الـغربـية ا
ـاضـية كـبـيـرة لـلـمـوقف الـصـيـني. وخالل الـفـتـرة الـقـصـيـرة ا
ــتـــحــدة وبــعض الــدول األوروبــيــة في حــرصت الــواليــات ا
انيـا على تأكـيد أن بـك تقـترب منـها في شأن مقـدمتهـا أ
التـعامل مع إيران حتى أن الرئيس األمريكي باراك أوباما
قال إن الص تتعاون في اجلهـود اخلاصة بصياغة قرار لفرض
عـقـوبـات عـلى إيـران ونـقـلت وكـاالت األنـبـاء عن مـسـؤول
أمـريكـيـ قـولـهم إن واشنـطن حـصـلت عـلى مـوافـقة صـيـنـية
للـسيـر قُدمـاً نحـو فـرض عقـوبات عـلى طهـران. ومن الواضح
تحدة تعمل على حتقيق اإلجماع في هذا الشأن أن الواليات ا
ـعاقـبـة إيران من أجل داخـل مجـلس األمن الـدولي حول قـرار 
إرسـال رسالـة قوية إلـيهـا من ناحـية وحتقـيق إجناز دبـلوماسي
إلدارة الـرئـيس أوبـامـا الـتي يـتم اتـهـامـهـا من قـبل بـعضـهم
ـلف ـتـحـدة بــالـضـعف في الـتــعـامل مع ا داخل الــواليـات ا

النووي اإليراني من ناحية أخرى.
واقـف الصينية التـي صدرت خالل الفترة األخيرة ال لكن ا
. حيث تتلخص هذه تكشف عن حتوّل جوهري في موقف بك
واقف في ثالثـة عناصر: الـعنصـر األول هو اإلصرار على أن ا
احلـوار هو الـطـريق األفـضل لـلـتـعـامل مع مـلف إيـران الـنووي
وأنـهــا أي الـصـ مـا زالـت تـعـطي األولـويــة لـهـذا احلـوار.
ـنـاقـشـة أي الـعـنـصـر الــثـاني هـو أنـهـا مـسـتـعـدة مع ذلك 
ـا في ذلك ــعـاجلــة أزمـة إيــران الـنـوويــة  «أفـكــار جـديـدة» 
الـتحـرك من خالل مـجـلس األمن الدولـي وهذا مـا أشـار إليه
نائب وزير اخلارجية الـصيني مؤخراً بقـوله «أخذنا علماً بأن
سـألة ـعـنيّـ اقتـرحـوا أفكـاراً حول سُـبل مـعاجلـة ا األطراف ا
الـنـووية اإليـرانـيـة وقـدمـوا عنـاصـر مـنـهـا إلى مـجلس األمن

ـنـاقـشـة هذه األفـكـار». الـعـنـصر الـدولي.. نـحن مـستـعـدون 
ـوافقة على مـناقشـة عقاب إيران من خالل الـثالث هو أنه مع ا
مجـلس األمن فإن أي عقوبات يجب أال تطول أو تلحق ضرراً
بـالروابط االقـتصاديـة اإليرانـية مع دول الـعالم في إشارة إلى

. العالقات في مجال الطاقة مع الص
وقف أن الصـ أصبحت مستـعدة لقبول قرار خالصة هذا ا
صاحلها االقتصادية معها عاقبـة إيران لكن بشرط أال يضر 
ولـكن هذا ال يـحقق هـدف واشـنطن وحـلـفائـها الـغـربيـ الذين
ـكن أن تكون يريدون عـقوبـات قاسيـة وأكثر اجملـاالت التي 
العقوبـات فيها موجعة هو الطـاقة التي ال تريد بك االقتراب

عضلة? كن تصور احلل لهذه ا منها. فكيف 
لقد وافقت الص على التحرك من خالل مجلس األمن ضد
إيران بعـد أن تغيّر موقف مـوسكو الذي كـانت تتكئ عليه في
ـاضيـة وحتى ال تـبدو وكأنـها غـير مـعنيّـة بقـضية الـسنوات ا
األمن الدولي في الـوقت الذي تعـمل فيه عـلى ترسيخ وضـعها
ـؤشرات كـلهـا تؤكد كـقوة كـبرى على الـساحـة الدولـية لكن ا
ـصاحلها أنها لن تـوافق على قرار ينـطوي على عقـوبات تضرّ 
ظهر الدولة التي تتخلّى عن االقتصـادية مع إيران أو تظهرها 
حـلـفـائـهـا ألن هذا سـيـؤثـر بـالـسـلب في روابـطـهـا في مـناطق
أخرى مـن العـالم وخـطـطهـا لـلـتحـوّل إلى قـوة عـظـمى. ولذلك
راقـبون أن يـكون الـقرار الـضعـيف الذي يـنطـوي على يتـوقع ا
عقـوبات غيـر قاسـية هو ثـمن موافـقة الصـ علـيه في مجلس
تـحدة أن هـذا هو الـطريق ا جتـد الواليـات ا األمن الـدولي ور
ـتحدة الـوحيـد للـحصـول على اإلجـماع حـول إيران في األ ا
ـؤلم من خالل مسار آخر خارج وجع وا على أن يـأتي العقاب ا
ـعنيّـة التي تبدي مجلس األمن بـالتعـاون مع الدول األوروبية ا

استعداداً قوياً لهذا النوع من العقوبات.

?¬éàj øjCG ≈dEG ..¿GôjEG äÉHƒ≤Y øe Ú°üdG ∞bƒe :واقف الغربية واقف الغربية: في ضوء احلديث عن تقارب مع ا في ضوء احلديث عن تقارب مع ا

عـلى الـرغم من أن الـص تـوافق عـلى بحث مـعـاقبـة إيـران في مجـلس األمن فـإنه من الـواضح أنهـا لن تـسمحعـلى الـرغم من أن الـص تـوافق عـلى بحث مـعـاقبـة إيـران في مجـلس األمن فـإنه من الـواضح أنهـا لن تـسمح
صـاحلهـا االقتـصاديـة مع طهـران ما يعـني أن واشنـطن قد تـوافق على قـرار «احلد األدنى» في صـاحلهـا االقتـصاديـة مع طهـران ما يعـني أن واشنـطن قد تـوافق على قـرار «احلد األدنى» في  بتمـرير قـرار يضـربتمـرير قـرار يضـرّ 

العقوبات من أجل حتقيق إجماع دولي يبعث برسالة قوية إلى إيران عبر منصة «مجلس األمن».العقوبات من أجل حتقيق إجماع دولي يبعث برسالة قوية إلى إيران عبر منصة «مجلس األمن».
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¿ƒµj ¿CG »æ«°üdG √ô«¶f øe Ö∏£j ÉeÉHhCG
z¥ƒ°ù∏d áeAÓe ôãcCG{ ¿Gƒ«dG ±ô°U ô©°S
جدّد الرئيس األمريكي باراك أوباما
الـطـلب من نظـيـره الصـيني هـو جـينـتاو
أول من أمس أن يـــكـــون ســـعـــر صـــرف
الـعمـلة الصـينـية (الـيوان) «أكـثر مالءمة
للسـوق» بحسب ما أعـلن البيت األبيض
بـعـد لقـاء عـقـده الـرئيـسـان. وصـرّح جيف
بادر مستشار الرئاسة األمريكية للشؤون
الـصيـنيـة لـلصـحفـيـ إثر هـذا االجتـماع
الـذي سـبق افتـتـاح «قـمـة األمن الـنووي»
في واشنـطن أن أوباما «كرّر القول إنه من
ـهم أن تـتجه الـصـ نحـو سـعر لـلـصرف ا
) نـهـوض أكـثـر مالءمـة لـلـسـوق (لـتـأمـ
(اقــتـصــادي) دولي مــدعـوم ومــتـوازن».
وتــعـتـبـر واشــنـطن أن تـراجـع سـعـر صـرف
«الـــيـــوان» مـــقـــابـل الـــدوالر يـــصبّ في
مـصـلحـة الـصـادرات الـصـيـنـية فـي شكل
ـــقــابل لـم يــتـــطــرق غـــيــر عـــادل. في ا
تحـدث باسم الوفد الرئاسي الصيني ما ا
زاتشو أمـام الصحفي إلى موضوع سعر
صرف الـعملة الـصينيـة مكتفـياً بالقول إن
عــلـى اجلــانــبـــ «أن يــعــاجلـــا اخلالفــات
االقتـصادية والـتجاريـة عبر الـتشاور على
ـساواة». وقـال بـادر إن أوبامـا دعا قـدم ا
نظيـره الصيني أيضاً إلى إزالة «احلواجز»
صـدّرين األمـريـكـي الـتي تـعـوق دخـول ا
ستشار إلى السوق الـصينية. ولم يخض ا
ـمـثل األمـريـكي في الــتـفـاصـيل لــكن ا
األمريكي للتجارة رون كيرك اتهم بك
في تقريـر أخير بأنها فرضت قواعد جديدة
ـصـلـحة الـشـركات الـصـيـنيـة. وأفـاد هذا
التقـرير بأن بك وافقت عـلى تدبير جديد
يـــنصّ عــلـى وجــوب حـــصــول مـــصـــنّــعي
ـنـتـجـات الـتـكـنولـوجـيـة عـلـى شـهادات ا
ــشــاركـة في صــيـنــيــة لـيــتـمــكّــنـوا من ا

مناقصات حكومية.

z¿Gƒ«dG{ ±ô°U ô©°S ¿CÉ°ûH ¢UÉî`dG ÉgQÉ°ùÃ áµq°ùªàe Ú°üdG :جينتاو: جينتاو
أبـلغ الـرئـيس الـصـيـني هــو جـيـنـتـاو نـظـيـره األمـريـكي بـاراك أوبـامـا أن بـكـ
سارها اخلاص إلصالح سـعر صرف «اليوان» بالـتركيز على حاجات «ستتمسك بـحزم» 
. وذكرت «وكـالة أنـباء شـيـنخـوا» الصـينـية التـنـميـة االقتـصاديـة واالجـتمـاعيـة للـصـ
الـرسميـة أمس في تقـرير أن هو أبـلغ أوبامـا في أثناء اجـتماع ثـنائي في واشـنطن يوم
اضي أن رفع قيمة «اليـوان» لن يؤدي إلى موازنة التجـارة ب الص وأمريكا اإلثـن ا
أو يحـل مشـكلـة البـطالـة في أمـريكـا. وأضافت الـوكالـة أن هـو أبلغ الـرئيس األمـريكي

تحدة. أيضاً أن الص ال تسعى إلى فائض جتاري مع الواليات ا

zìÉjôdG ábÉW{ êÉàfEG »a É«fÉŸCG ≈∏Y ¥ƒØàJ Ú°üdG
ثّل الشـركات التي تقيـم محطات «طاقة ي» الذي  قال «مجـلس طاقة الرياح الـعا
اضي كأكبر منتج لـ «طاقة الرياح» انيا العام ا الرياح» وتديرها إن الـص تخطّت أ
تـحدة. وقال اجمللـس إن سعي الصـ السريع إلى إقـامة توربـينات رياح بعد الـواليات ا
انـيا التي زاد إجمـالي إنتـاجها لـلطـاقة إلى ٢٥٫٨ جيـجاوات مـجتازة بـفارق ضئـيل أ
ـاضي إنه يـتـوقع أن تـتـخطى تـنـتج ٢٥٫٧٧ جـيـجاوات. وقـال اجملـلس يـوم اإلثـن ا
ـتـحـدة وتـتـجـاوز سـقف بـنـاء تـوربـيـنـات ريـاح تـكـفي إلنـتـاج ١٥٠ الـصـ الـواليـات ا

جيجاوات من الطاقة بحلول عام ٢٠٢٠.

2011 ΩÉY ájÉ¡æH áYÉæ°ü∏d ábÉ£dG ºYO AÉ¨dE’ §£îJ ô°üe
ـصري رشـيد مـحمـد رشيد أول مـن أمس إن مصر قـال وزير التـجارة والـصنـاعة ا
تـخـطط إللـغـاء دعم الـطـاقـة لـكل الـصـنـاعـات بـنـهـايـة عـام ٢٠١١ بـعـد إلغـاء الـدعم
لـلـصنـاعـات كـثـيفـة اسـتـهالك الـطاقـة. وقـال في مـؤتـمـر صحـفي «بـحـلـول عام ٢٠١١
سـيكـون الـدعم (لـلطـاقـة) صفـراً لـكل الـصنـاعـات». وأضـاف أنه يقـصـد نـهايـة الـعام.
ية» عام ٢٠٠٨. وكانت مصـر علقت خـطة خلفض الـدعم بعد «األزمـة االقتصـادية العـا
قـبل لـلصـناعـات الـتي ال تعـد كـثيـفة وسـتبـدأ احلـكومـة في زيـادة األسعـار في يولـيـو ا
استهالك الطاقـة. وقال رشيد «نحن بصدد سحب دعم الطـاقة نعود إلى اخلطة األصلية
التي وضعـناها في عـام ٢٠٠٧». وأضاف رشيـد أن الصنـاعات كثـيفة االسـتهالك مثل

اإلسمنت واحلديد والصلب واألسمدة لم تعد حتصل على دعم في الطاقة.

√QÉ©°SCG ºYód RÉ¨dG êÉàfEG ¢†ØN ≈dEG ≈©°ùJ ød ô£b
اضي استبعد وزير الطاقة والصناعة القـطري عبدالله بن حمد العطية يوم اإلثن ا

أن تلجأ بالده إلى خفض إنتاج الغاز لدعم أسـعاره وهي الفكرة التي تطالب بها اجلزائر.
وقال العـطية رداً عـلى سؤال حول إمـكانيـة مناقـشة تخـفيض إنتـاج الغاز خالل االجـتماع
ـقـبل لـ «مـنتـدى الـغاز» في مـديـنة وهـران اجلـزائريـة في الـتـاسع عشـر من إبـريل احلالي ا

«القضية ليست قضية تخفيض إنتاج من عدمه».

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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ساعي الـصينية لتنويع تشهد الفترة احلالـية احتداماً في ا
ا يضمن أسواق استـيراد النفط ومصادر الطاقـة اخلاصة بها 
لـهـا إمدادات آمـنـة من مصـادر الـطاقـة لـلوفـاء بـاحتـيـاجات
تسارع وقـد توصلت الص خالل األعوام وّها االقـتصادي ا
ـاضـيـة إلى عدد من االتـفـاقـات مع عـدد من الدول الـقـلـيلـة ا
ـصـدرة لـلـنـفط والــغـاز في الـعـالم لـلـحـصـول عـلى جـزء من ا
صادراتها مثل السعـودية والكويت وقطر واإلمارات وروسيا
وتركمـانستان وإيران. وفي هذا اإلطار شهـدت الفترة القصيرة
ـاضيـة تقـارباً بـ الصـ وفنـزويالً في اجملال الـنفـطي وهو ا
التـقـارب الـذي يـكـتسب أهـمـيـة كـبـيرة بـالـنـسـبـة إلى أسواق
ـية نـظراً إلى أهـميـة الدور الـذي تعلـبه الـدولتان الـنفط الـعا
عـلى جــانـبي اسـتـهالك الـنـفط وإنــتـاجه حـيث حتـتل الـصـ
يـاً بعد ـياً بـ أكبر مـستـهلكـي النفط عـا رتـبة الـثانيـة عا ا
ـرتـبـة اخلـامـسـة بـ ـتـحـدة وتـأتي فـنـزويال في ا الـواليـات ا

ي.  ستوى العا منتجي النفط على ا
ÚJqƒb ÚH ÜQÉ`≤J

يـتوقع أن يـكون لـهذا التـقارب بـ الص وفـنزويال تـأثير
ستقبل خاصة ية في ا متزايد في أسواق النفط والطاقة العا
أن كالً منهما مرشحة لزيادة نصيبها من أسواق النفط كل في
اجلـانب اخلاص به فالـص مرشحـة لزيادة حصـتها من أسواق
ي يـة فبـالرغم مـن تراجع الـطلب الـعا اسـتهالك الـنفط الـعـا
ـاضي فـإن الطـلب الـصيـني قـد زاد بنـحو عـلى النـفط الـعام ا
٣٫٩% ويـتـوقع أن يـسـتـمـر في الـزيـادة خالل الـعـام اجلاري
عدل عدل ٥% وأن يواصل النمو طوال العقد اجلاري  لينمو 
يبلغ نـحو ٣٫٣% سنويـاً ويتوقع أن تتحـوّل الص إلى أكبر
مـسـتـهـلك لـلنـفط في الـعـالم بـنـهـايـة العـقـد احلـالي لـتـصبح
السوق النـفطية الصينية نقطـة جذب محورية لفنزويال وغيرها
ـنـتـجـة لـلـنـفط حـول الـعـالم. ويـبـدو أن الـتـقـارب مـن الـدول ا

الــنـفـطـي بـ الــدولـتـ قــد بـدأ يــؤتي ثـمــاره حـيث ازدادت
اضـي بنحو الـصادرات النـفطيـة الفنـزويليـة إلى الص الـعام ا
٢١% وبلغت نحو ٤٦٠ ألف برمـيل يومياً وتخطط فنزويال
لزيادة هذه الصادرات إلى نـحو مليون برمـيل يومياً لالستفادة

توقعة في االستهالك النفطي الصيني. من الزيادة ا
وعلى اجلـانب اآلخـر تقف فـنزويـال في مرتـبة مـتـقدمـة على
يـة إذ إنها تمـتلك نحو ٨٫١% من خريطـة إنتاج النـفط العا
ية باحتياطي يـقدر بنحو ١٠٠ مليار احتياطيات النفط الـعا
ي وقــد تـــشــهــد بــرمـــيل كــســـادس أكــبــر احـــتــيــاطـي عــا
قبلة االحتياطيات النفطية لـفنزويال طفرة كبيرة خالل الفترة ا
يـاً في هذا الـشأن في حـال صدقت ـرتـبة األولى عـا لتـحتلّ ا
ـسح اجليـولوجي األمريـكي» الذي أعـلن مؤخراً تـقديرات «ا
أن هـناك صوراً جيـولوجية تظـهر أن «حزام أورينـوكو» النفطي
الـواقع في شـرق فـنزويال يـحـتـوي على احـتـياطـي نفـطي يـقدر
بـنحـو ٥١٣ ملـيار برمـيل وهو مـا سيـرفع نصـيب فنزويال من
ية إلى نحو ٣٠% لتتفوق بذلك على احتيـاطيات النفط العا
ية. السعودية التي تمتلك نحو ٢٢% من االحتياطيات العا
وقد تتـمّكن فنـزويال في هذه احلـالة من زيادة إنـتاجهـا البالغ
ـا تـفوق كالً من نـحـو ٣ مالي بـرمـيل حالـيـاً إلى مسـتـويات ر
ـّكنـها مـن امتالك زمـام األمور في الـسعـوديـة وروسيـا ما قـد 
ـية ويظهـر دور تقاربـها مع الص في أسواق إنـتاج النـفط العا
هذا الصـدد إذ يتـوقع أن يكون لـلص دور فـي تمكـ فنزويال
من االستـفـادة من احتـيـاطيـاتـها الـنـفطـية فـي «أورينـوكو» من
خالل اشتـراك شركـاتها الـنفـطيـة في تطـوير هـذا احلزام الـنفطي.
عطيات أن الـتقارب ب الص وفنزويال هو تقارب وتعني هذه ا
بـ قوتـ لديـهـما مـستـقـبل واعد عـلى خريـطـة النـفط والطـاقة
رتـبـت األولـيـ على ـية إذ إنـهـما مـرشـحتـان الحـتالل ا العـا

ي وإنتاجه بنهاية العقد اجلاري. صعيد استهالك النفط العا

ية همـت على خريـطة النـفط والطاقة الـعا ية ب الص وفـنزويال الدولـت ا همـت على خريـطة النـفط والطاقة الـعا رحـلة احلاليـة تقاربـاً نفطيـا نفطيـاً ب الص وفـنزويال الدولـت ا رحـلة احلاليـة تقاربـاتـشهد ا تـشهد ا
ية. ية.رات كبيرة على أسواق النفط والطاقة العا ويتوقع أن يويتوقع أن يُحدث هذا التقارب تغيحدث هذا التقارب تغيّرات كبيرة على أسواق النفط والطاقة العا

?á«ŸÉ©dG §ØædG ¥Gƒ°SCG íeÓe »∏jhõæØdG-»æ«°üdG ÜQÉ≤àdG ô«¨j πg
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توقع أن ـركزي» الصـيني بـأنه من ا صّرح نـائب محافظ «الـبنك ا
ي خالل النصف األول من هـذا العام يتـسارع النـمو االقتـصادي العـا
وأنه يتوقع أن يـتبـاطأ خالل الـنصف الثـاني من العـام نفـسه حيث ما
زال اجتـاه الـتعـافي االقـتصـادي هّشـًا. وقـال تشـو مـ نائب مـحافظ
ـدير ـركـزي» وهو أيـضـًا مسـتـشار خـاص  «بـنك الشـعب الـصيـني ا
و إدارة «صـندوق النقد الـدولي» دومينيك سـتراوس-كان إنه برغم 
االقـتـصاديـ الصـيـني واألمريـكي بـشكل كـبـير في الـربع األول فإن
ـثل «انتعـاشًا ضعـيفًا» من حـيث استعـادة الثقة ولـيس الطلب ذلك 
واإلنـتـاج في االقـتصـاد احلـقيـقي. وأضـاف قـائًال في «منـتـدى بوآو»
االقـتـصـادي اآلسـيـوي إنـه «بـعـد تـعـديل الـتـضـخم وأسـعـار الـنـقـد
ي على أفضل تقدير يتوقع أن األجنبي فإن الناجت االقتصادي العا
ــشـكالت الــنـاجتـة عن يـعــادل مـسـتــوى عـام ٢٠٠٧». وأوضح أن ا
ــيـة» ال تـزال دون حل مـثل فـقـاعـات األصـول ـالـيـة الـعـا «األزمـة ا
احملـتمـلـة وأزمة الـديـون في بعـض الدول ومن بـيـنهـا دول مـتقـدمة.
ي مــا زال مــرتـبــكـاً أيــضــاً نـتــيـجــة زيـادة وقــال إن الــتـعــافي الــعـا
االحـتـكـاكــات الـتـجـاريـة وحـقــيـقـة أن الـدوالر األمـريــكي الـعـمـلـة
ضـاربة االحتـيـاطيـة الوحـيـدة في العـالم يـستـخدم أكـثر وأكـثـر في ا
ستثـمر به. وأضاف أن اخللل بهـدف الربح ما يشـير إلى ضعف ثقـة ا
تـوازن تـقع عـلـيه مـسـؤولـية ط الـتـجـارة غـيـر ا ـا فـيه  الـهـيكـلي 
ـية» فيما تأخـذ جهود إعادة التوازن ـالية العا التسّبب في «األزمة ا
شـوطًا طويًال. من ناحيـة أخرى أعلنت الص أنـها ستراقب عن كثب
اجتـاه الــدوالر األمـريـكي مـقـابل الـعــمالت األخـرى. بـحـسب مـا قـاله
ركـزي» تشو شيـاو تشوان في مؤتـمر صحفي في محـافظ «البنك ا
ختام «مـنتدى بـوآو» االقتصادي اآلسـيوي في هايـنان الصيـنية األحد
ـاضي رداً عـلـى سؤال مـتـعـلـق بالـضـغـوط األمـريـكـيـة عـلى بالده ا
إلعادة تـقو الـعمـلة الصـينـية الـيوان ارتفـاعًا. وقـال محـافظ «البنك
ـسائل ركـزي» تـشو شـيـاو تشـوان إن الـص تـعـارض تـسيـيس ا ا
ؤشرات ـا يتوافـق مع تغيـرات ا النـقديـة وستعـدل سيـاستهـا النـقدية 

االقتصادية وأصداء تطبيق السياسات ذات الصلة.

ájhƒædG É¡àfÉ°SôJ õjõ©àd §£îJ á«dÉª°ûdG ÉjQƒc

ـركركـزيةزية» الـكـوريـة الـشـمـالـيـة نـقًال عن ذكـرت «وكوكـالالـة األنة األنـبـاء ااء ا
ـتـحـدث بـاسم وزارة اخلـارجـيـة أمس اإلثـنـ أن كـوريـا الـشـمـالـية ا
ستـقوم بزيـادة أسلحتـها النـووية وحتديـثها «إذا اسـتمرت الـتهديدات
ـتـحـدة ـتـحــدث أهـمـيـة قـيـام الـواليـات ا الـنـوويـة ضـدهـا». وأكـد ا
بالـتخـلي عن سيـاساتـها «العـدوانيـة» ضد كـوريا الـشمـاليـة واتخاذ
تبادلة ب اجلانب إذا رغبت واشنطن اإلجراءات الالزمة لبـناء الثقة ا
فـعًال في إخالء شـبه اجلـزيـرة الـكـوريـة من األسـلحـة الـنـوويـة. اجلـدير
ـتـحـدة كـانت قـد أوضـحت مـؤخـرًا أنهـا لن بـالـذكـر أن الـواليـات ا
تسـتخـدم أسلحـتهـا النـووية ضد الـدول التي ال تـمتلك أسـلحـة نووية
وتلتـزم ما تنص عليـه معاهدة حظـر االنتشار الـنووي باستـثناء كوريا
الـشمـالـيـة وإيـران. أتت هـذه التـصـريـحـات الكـوريـة الـشـمالـيـة بـعد
تصـريحـات وزيرة اخلـارجـية األمـريكـية هـيالري كلـينـتون األسـبوع
اضي الـتي أوضـحت فيـهـا أن كوريـا الشـمـاليـة تمـلك ست قـنابل ا
نـووية. أدلت كـلـيـنـتـون بهـذه الـتـصـريحـات في مـحـاضـرة حـول عدم
االنتشار الـنووي قدمتها في إحدى اجلامعات في كنتاكي. وأوضحت
أن هـنـاك دوالً تـسـعى إلى امـتالك األسـلـحـة الـنـوويـة. وتـعـتـبـر هـذه
الـتصريـحات أكثـر تفصيـالً عن تلك التي أدلت بـها في أواخر مارس
ـاضي عنـدمـا قالت إن لـدى كوريـا الـشمـاليـة أسـلحـة نوويـة عكس ا
إيـران الـتي لـم تـمـلك أسـلــحـة نـوويـة. من جــهـة أخـرى قـال روبـرت
ـسـتـشـار اخلـاص في وزارة اخلـارجـيـة األمـريـكـيـة لـشؤون إنـهـورن ا
مكافحة انتشار األسلحة النـووية والسيطرة على األسلحة يوم السبت
ـاضي إن كـوريا الـشمـالـية تـمـلك سالحـًا نوويـًا وهي تـصريـحات ا
شبيهة بالتي أدلت بها «كلينتون». ُيشار إلى أن إنهورن مسؤول عن
إعـداد الـتقـاريـر الـنـوويـة التي تـصـدرهـا مـجـلة «بـوسـتـر» لألسـلـحة
النـووية. في جانب آخـر رفضت كـوريا اجلنـوبيـة أمس إعالن كوريا
نشآت الكورية اجلنوبية في منتجع الشمالية أنها سوف جتمد بعض ا
نتجع جبل كومكاجن وتستع بشريك جديد لتشغيل السياحة إلى ا
في استيـاء على ما يـبدو من رفض سـيئول اسـتئنـاف برامج السـياحة

نتجع. ربحة عبر احلدود إلى ا ا

Ú``µH„Éj „ƒ«H

Zandi
Highlight
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في هـذا السيـاق يقول اخلـبير االقـتصادي الفـرنسي جاي
ـنـاطق الـسـاحـلـيـة لكـوريـا اجلـنـوبـيـة والـيـابان سـورمـان إن ا
وفيـتنام وشـرق الص شـهدت نهـضة اقتـصادية وثـقافيـة غير
مسـبـوقـة إال أن مـعـظم مـنـاطق وسط الـصـ وغـربـهـا على
ثـال ال تزال تـعـاني انتـشار الـفـقر. ويـقول أيـضاً إن سـبـيل ا
الهند وإنـدونيسيا تتبعان لعالم آخر تماماً ثقافياً واقتصادياً
ويعـتـقد أن الـقارة اآلسـيـوية تـفتـقـر إلى االنسـجـام السـياسي
قراطية نظاماً للحكم في أيضاً إذ إن أجزاء منها تنتهج الد
ما تخضع أجزاء أخرى منها للقهر والتسلّط على حدّ وصفه.
ويقـول سورمـان إن القارة اآلسـيويـة تفتـقر إلى وجـود نظام
اقتـصادي محـدّد أيضـاً. فرأسـمالـية الدولـة كنـظام اقـتصادي
ـتّبع سائـد في الصـ تخـتلف تـمامـاً عن النـظام الرأسـمالي ا
في اليابان وكوريا اجلنـوبية. إضافة إلى ذلك اقتصاد الص
ال يـزال حسب اعـتقـاد سـورمان اقـتصـاداً زراعيـاً يـغلب عـليه

نشاط األعمال التجارية اخلاصة وقطاع اخلدمات.
تـفـتـقـر آسـيـا أيـضـاً إلى وجـود مـركـز لـلـقـرار ومـؤسـسات
لـلـتـنسـيق عـلى غـرار «حـلف شـمـال األطـلـسي» (الـنـاتو) أو
ـؤسـسـات أمر االحتـاد األوروبي. ويقـول إن وجـود مـثل هـذه ا
مـهـم في ظل اسـتــمـرار الــنــزاعـات في بــعض أجـزاء الــقـارة
خصوصـاً في مناطق جنوب آسيا فضالً عن نزاعات تلوح في

األفق في مناطق أخرى مثل منطقة بحر الص اجلنوبي.
يـعـتـقـد ســورمـان أيـضـاً أن مـخـاطــر اتـسـاع دائـرة الـنـزاع
ستزداد في حـال انسحاب «الـناتو» من أفغانـستان وهو أمر
سـينـعكس سـلبـاً على حـركة الـتجارة والـدينـاميـة االقتـصادية
التي تتمتع بها القارة اآلسيوية. وبصورة عامة يعتقد الكاتب
واالقتصادي الفرنسي أنه من الصعب احلديث حالياً عن تفوق
اقـتـصـادي آسـيـوي في الـوقت الـذي يـعـتـمـد فـيه أمـن الـقارة

اآلسيوية على قوة أمنية غير آسيوية.
ثـمـة نـقطـة ضـعف أخـرى تـكمـن كمـا يـقـول سـورمان في
سـجل القارة اآلسيـوية في مجـال االبتكار وهـو عامل جوهري
في اسـتمراريـة النـجاح االقـتصـادي. ويقـول في هذا اجلانب إن
تطورة الـتي تصنّعها الصـ حالياً وتصدّرها مثل نتجات ا ا
الهواتف اجلوّالة هي في األصل ابـتكارات ظهرت في الغرب
لـكـنه أشـار إلى أن مـسـتوى االبـتـكـار أفـضل حـاالً في كـوريا
اجلـنـوبـيـة والـيـابـان مـنه في الـصـ عـلى الـرغم من أنـهـما ال
يزاالن يـركّزان في األصل على حتسـ منتجات هي في األصل
ابـتـكارات غـربيـة. ويـعتـقد سـورمـان أن القـصور اآلسـيوي في
مـجـال االبـتكـار يـتـعـلّق باجلـانب الـتـعـليـمي ويـشـيـر في هذا
الـسـيــاق إلى أن الـطـالب اآلسـيـويــ يـفــضـلــون الـدراسـة في
اجلــامـعـات األمـريـكـيـة واألوروبـيـة عــنـدمـا تـتـوافـر الـفـرصـة
ويـفضّـلـون كذلك الـبقـاء في هـذه البـلدان بـعـد انتـهاء الـدراسة
بـدلـيل أن ٨٠% من الـطالب الـصيـنـيـ الذين يـتـوجّـهون إلى

تحدة ال يعودون إلى بلدهم. الواليات ا
يـقول الـكـاتب إن أوجه الـقـصـور في الـتجـربـة اآلسـيـوية ال
تعني بـالضرورة ضمان اسـتمرار تفوّق الـغرب. فعلى الرغم من
هـيمـنة الـقيم الـثقـافيـة الغـربيـة واإلنتـاج التـرفيـهي واإلبداعي
والـتـفوق الـعسـكـري واالقتـصادي لـلـغرب فـإنه ال يـوجد نـظام
اقـتـصادي مـسـتقل ومـنعـزل عن الـعالم في هـذا الـعصـر وهذا
الـوضع يؤكـد حسب وجـهة نـظره أن اقـتصـادات العـالم باتت
أكثر تـفاعالً وتأثراً بعضها ببعض لذا فإن االقتصاد اآلسيوي

واً فإن ذلك ال يعني أن الغرب أصبح فقيراً. عندما يشهد 
كن ويخلص مقال سورمان إلى أن العالم لم يشهد بعد ما 
أن نــطـلق عــلـيه «قـرن الــتـفــوّق اآلسـيـوي» بل هــنـاك «قـرن

ي» لم يستطع العالم فهم جميع جوانبه وتداعياته. عا

z…ƒ«°SB’G ¥qƒØàdG ¿ôb{ ¬«∏Y ≥∏£f ¿CG øµÁ Ée ó©H ó¡°ûj ºd ºdÉ©dG :«محلل»:«محلل»

يجب عدم التقليل من أهمية النجاح االقتصادي الكبير الذي حققته دول آسيوية خصوصايجب عدم التقليل من أهمية النجاح االقتصادي الكبير الذي حققته دول آسيوية خصوصاً أن هذه الدول جنحت أن هذه الدول جنحت
تـحدة والـقارة األوروبـية في مـواجهة ـية» في الـوقت الذي فـشلت فـيه الواليـات ا الـية الـعا تـحدة والـقارة األوروبـية في مـواجهةفي مواجـهة «األزمـة ا ـية» في الـوقت الذي فـشلت فـيه الواليـات ا الـية الـعا في مواجـهة «األزمـة ا

تداعياتها. ولكن من السابق ألوانه االدتداعياتها. ولكن من السابق ألوانه االدّعاء أن القرن احلادي والعشرين هو قرن التفوعاء أن القرن احلادي والعشرين هو قرن التفوّق اآلسيوي.ق اآلسيوي.



8

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

الثالثاء ١٣ إبريـــل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٢١)

يـعــتـقــد احملـلل االقــتـصــادي آرثـر كــروبـر أن االقــتـصـاد
ـاضية وضع واً فلـكياً خالل الـعقـود الثالثة ا الصـيني حـقق 
صدرة في العالم. وأوضح في الصـ على رأس قائمة الدول ا
مقـال نشـرته صحـيفة «واشـنطن بوستواشـنطن بوست» (١١ إبريل اجلاري)
أن السـرعـة الـتي حـدثت بهـا هـذه الـطـفرة أفـرزت الـعـديد من
غالطات التالية حول التحدّيات والفرص التي تمثّلها الص ا

تحدة والعالم: بالنسبة إلى الواليات ا
ـتـحـدة ـتـحـدةإن الـصـ سـرعـان مـا سـتـتـجـاوز الـواليـات ا * أوال* أوالً: إن الـصـ سـرعـان مـا سـتـتـجـاوز الـواليـات ا

ي يكأقوى اقتصاد عا كأقوى اقتصاد عا
كـشف االسـتـطالع الـذي أجراه مـركـز «بـيـو» لألبـحاث أن
٤٤% من األمــريـــكــيــ يــعــتــقـــدون أن الــصــ هي الــقــوة
ـية األولى مـقابل ٢٧% يـرون أن الواليات االقتـصادية الـعا
فهوم يتـناقض مع احلقائق حيث قدمة. هـذا ا تحـدة حتتلّ ا ا
توقع أن يـنتج االقتـصاد الصيـني سلعـاً وخدمات بـقيمة من ا
٥ ملـيـارات دوالر وهو رقم يـضعـهـا قبل الـيـابان ولـكنه ال
ـثّل سـوى ثلث االقـتـصـاد األمريـكي الـذي يـصل حـجمه إلى
١٤ مليار دوالر. كما أن الرقم الصـيني أقل بكثير من مثيله

لدى االحتاد األوروبي.
ثلة في سندات ثلة في سندات: إن االحتياطيات الصينية الضخمة  : إن االحتياطيات الصينية الضخمة  * ثانيا* ثانياً
تـحدة اجلانب األضعف تـحدة اجلانب األضعفاخلزانة األمـريكية جتـعل الواليات ا اخلزانة األمـريكية جتـعل الواليات ا

في أي مفاوضات اقتصاديةفي أي مفاوضات اقتصادية
تصـل قيـمـة تلك االحـتـيـاطيـات إلى نـحـو تريـلـيون دوالر
أمـريكي ولـكنهـا ليست مـثل القـروض العاديـة التي تقـدّمها
الـبنـوك للـشـركات. فـهي ال تـعدو سـوى ودائع مأمـونـة سائـلة
عدالت فـائدة منـخفـضة. وال تمـلك الص حق الـسؤال حول و
كيـفـية إدارة تـلك الـودائع. ويحقّ لـلـص سـحب تـلك الودائع
وتـصـديـرها إلى دول أخـرى ولـكن حـجم الـودائع أكـبر من أن

يتحمله أي «مصرف» في العالم.
ـكن أن تتـخذها ـكن أن تتـخذها: إن رفع قيـمة الـيوان هو أهم خـطوة  : إن رفع قيـمة الـيوان هو أهم خـطوة  * ثـالثـا* ثـالثـاً

الص خلفض فائضها التجاريالص خلفض فائضها التجاري
بعض الشركات والسياسيـ األمريكي يشتكون أن ثبات
سعر صـرف اليوان مقابل الدوالر يجعل السلع الصينية أرخص
ـيـة وهـو مـا يؤدّي إلـى وجود فـائض ثـمـنـاً في األسـواق الـعـا

. جتاري على حساب شركائها التجاري
: إن تـعـطش الــصـ لـلـمـوارد الـطـبــيـعـيـة يـسـتـنـزف: إن تـعـطش الــصـ لـلـمـوارد الـطـبــيـعـيـة يـسـتـنـزف * رابـعـا رابـعـاً

ي ويكرّس ظاهرة االحتباس احلراريس ظاهرة االحتباس احلراري ي ويكراالحتياطي العا االحتياطي العا
صحـيح أن الـص تـعتـبـر اليـوم أكبـر مـنتج لـثـاني أكسـيد
الـكـربـون وغـازات الـصـوب الـزراعـية الـتـي تسـهـم في ارتـفاع
درجـة حرارة األرض وصحـيح أيضاً أنـها تسـتهلك طـاقة أكثر
ـتـحـدة) لـزيـادة إجمـالي ا فـيـهـا الـواليـات ا من دول أخـرى (
ناجتها احمللي ولكن على مستوى الفرد يظل استهالك الص
لـلــمـوارد أقل من مـثـيـله لـدى الـدول الـغـنـيـة. فـبـرغم الـزيـادة
ـثال ـستـخـدمة عـلى سـبيل ا الـكـبيـرة في عدد الـسـيارات ا
تسـتهـلك الصـ نحـو ٨ ماليـ برمـيل من النـفط يومـياً في
 . تحدة نحو ٢٠ مليون برميل يومياً ح تستهلك الواليات ا
ــو االقـتـصـاد الــصـيـني ســبـبه الـرئــيـسي هـو ــو االقـتـصـاد الــصـيـني ســبـبه الـرئــيـسي هـو: إن  : إن  * خــامـسـا* خــامـسـاً

االستغالل السياالستغالل السيّئ لأليدي العاملة الرخيصةئ لأليدي العاملة الرخيصة
ـعدالت سريعة عـندما تبدأ االقـتصادات النامـية في النمو 
تبدأ الـدول الغنـية في اتهـامها بـ «التـحايل» عن طـريق تعمد
اإلبـقـاء على مـسـتـويـات األجور وأسـعـار الـصـرف منـخـفـضة
ولـكنه األمـر لـيس كـذلك. فـهي مرحـلـة طـبيـعـيـة من التـنـمـية
. فـالص سـرعان مـا تنتـهي وهذا هـو ما سـيحدث في الـص
ت بهـا بقـية الـدول األخرى -مثل ت بـالطـريقـة نفسـها الـتي 

اليابان وكوريا اجلنوبية وتايوان- التي نعتبرها ناضجة.

»æ«°üdG OÉ°üàb’G ∫ƒM á©FÉ°T äÉ£dÉ¨e ¢ùªN ¿hóqæØj ¿ƒ∏∏ÙG

ية ركز األول من قائمة االقـتصادات العا ية أن االقتصاد الصيني سـيزيح االقتصاد األمريـكي عن ا ركز األول من قائمة االقـتصادات العا ليس صحيحـاليس صحيحـاً أن االقتصاد الصيني سـيزيح االقتصاد األمريـكي عن ا
ـوقف التفاوضي األمريكي. وإذا ـوقف التفاوضي األمريكي. وإذاكما أن احـتياطيات الـص الضخمة من سـندات اخلزانة األمريكـية ال تعني ضعف ا كما أن احـتياطيات الـص الضخمة من سـندات اخلزانة األمريكـية ال تعني ضعف ا

كان رفع قيمة اليوان خطوة مهمة خلفض العجز التجاري األمريكي فإنها حتتاج إلى سياسات تكميلية أخرى. كان رفع قيمة اليوان خطوة مهمة خلفض العجز التجاري األمريكي فإنها حتتاج إلى سياسات تكميلية أخرى. 



6

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

الثالثاء ١٣ إبريـــل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٢١)

ذكرت صـحيـفة «نـيويـورك بوستنـيويـورك بوست» أن اإلدارة األمـريكـية
تردّد أنها جنحت في احلصـول على دعم الص وروسيا لفرض
«عـقوبات مشـددة» على إيران بسبب بـرنامجهـا النووي. كما
صرّحت وزيـرة اخلـارجـيـة األمريـكـيـة هـيالري كـليـنـتـون بأن

تحدة والص «متفقتان» على العقوبات. الواليات ا
ويـخشى احملـلالن السـياسيـان ألكـسندر بـينـارد وبول ليف
عدم وجـود سنـد من الـواقع أو اخلبـرة يدعم تـلك التـصريـحات
ـاضي فقط قامت احلكومة الصينية تفائلة. ففي األسبوع ا ا
ـفتـرض وجود تـباين في وجـهات النـظر بـينـها وب التي من ا
احلكـومـة األمـريـكـيـة في مـا يـتعـلق بـالـعـقـوبـات ضـد إيران
. وقبل ـفاوضـ النوويـ اإليرانـي باسـتقـبال وفد من كـبار ا
احملادثات أعلنت بك أن احلل الـدبلوماسي هو أفضل وسيلة
لتسوية األزمــة. وبـعد انتهاء احملـادثات صرّح الوفد اإليراني

بـ «أننا اتفقنا على أن العقوبات أداة فقدت فاعليتها».
وهـذا يـعـني من وجـهـة نـظـر احملـلـلـ أن الـرسـالـة الـتي
تبـعث بها الـص إلى إيـران مختـلفـة تمامـاً عن الرسـالة التي
. الـتحـليل تـقول اإلدارة األمـريـكيـة إنهـا تـسلّـمتـهـا من بكـ
الـدقـيق للـتـصـريحـات الـصادرة عن بـكـ يؤكـد أن الـواليات
ـتــحـدة والــصــ «أبـعــد مـا تــكــونـان» عن االتــفــاق عـلى ا
العـقوبـات ضد إيران. فـموافـقة الصـ تقـتصـر على «احلديث
حـول الـعـقـوبـات» من دون تـوقـيـعـهـا. وحـتى هـذه الـلـفـتـة لم
ـتحـدة عن اسـتـعـدادها تـصـدر إال بـعد أن أعـربت الـواليـات ا
لـلتنازل عن بنـود أساسية عـديدة مثل فرض قيـود على استفادة
ـية ومـنع الطائـرات والسفن ـصرفيـة العا إيران من اخلـدمات ا

 . اإليرانية من دخول اجملال اجلوي والبحري الدولي
وأضاف الباحثـان في مقالهمـا بتاريخ ١٠ إبريل اجلاري
أن األمر نفسه حدث مع روسيا. ففي اليوم نفسه الذي وصلت

ـارسة ضـغـوطهـا لـفرض فـيه كـليـنـتون إلـى موسـكـو من أجل 
عقـوبات دولـية ضـد طهـران ألقت احلـكومـة الروسـية بـقنـبلـتها
عـنـدمـا أعـلـنت أنـهـا سـتـسـتـأنف أعـمـال الـبـناء فـي «مفـاعل
بوشهر» النووي. التوقـيت الذي جاء فيه هذا التصريح لم يأت
ـقـدور احلكـومة مـصادفـة فالـرسـالة الـروسيـة األكـيدة هي أن 
اإليـرانيـة أن تـعتـمد عـلى حـمايـة روسـيا ودعـمهـا الـطمـوحات

النووية اإليرانية بغضّ النظر عن أي ضغوط أمريكية.
ثّـل مفـاجأة ـوقفـ يـجب أال  ويـرى الكـاتـبان أن أيـاً من ا
تـحدة حيث سـبق لروسيـا والص أن بالنـسبة إلى الـواليات ا
عرقل في أثناء محاوالت كـوريا الشمالية لعبتا الدور نفـسه ا
امـتالك الـسالح الـنـووي. واحلـقـيـقـة هي أن كـلـتـا الـدولـت ال
تعـتبران امتـالك إيران أسلحـة نووية تـهديداً خطـراً كما تـعتبره
ـعـاديـة ألمـريـكـا واشـنـطن. واألســوأ أنـهـمـا تـعـتـبـران إيـران ا
سلحة بأسلحة نـووية فرصة استراتيجيـة بالنسبة إليهما من وا
تزايد في الشرق األوسط. وال حيث معـادلة النفوذ األمريكي ا
ننسى أن كلتا الدولت لديهما استثمارات ضخمة في إيران ال
ثال ضخّت تريدان تعـريضهـا للخـطر. فالصـ على سبـيل ا
مؤخراً اسـتثمـارات بقيـمة ١٢٠ ملـيار دوالر في قطـاع الطاقة
سـتبعد أن توافق روسيا والص اإليراني. وهذا يعني أن من ا

شددة» قريباً. على «العقوبات ا
? يـقول ـتـحـدة إذاً تـاحـة أمـام الـواليـات ا فـمـا اخلـيـارات ا

احمللالن إن واشنطن أمام خيارين ال ثالث لهما: 
* أن تفرض عقوبات أمريكية مؤثّرة خارج نطاق مجلس األمن

ودون احلاجة إلى موافقة الص أو روسيا. 
* أن جترب سـياسة جـديدة مـختلـفة تـماماً مـثل توجـيه ضربة
نـشـآت النـوويـة اإليرانـية أو وضـع خطـة ما عـسـكريـة ضـد ا

لقلب النظام اإليراني تدريجياً. 

»fGôjE’G ∞∏ŸG »a É«°ShQh Ú°üdG ≈∏Y OÉªàY’G øe Qqò– zâ°SƒH ∑Qƒjƒ«f{ :صالح االقتصادية واجليوبوليتيكية صالح االقتصادية واجليوبوليتيكية: بسبب ا بسبب ا

يـعتـقد مـحـللـون أن من اخلـطأ الـتـعويل عـلى مـوافقـة موسـكـو أو بكـ عـلى توقـيع عـقوبـات ضـد إيران بـسببيـعتـقد مـحـللـون أن من اخلـطأ الـتـعويل عـلى مـوافقـة موسـكـو أو بكـ عـلى توقـيع عـقوبـات ضـد إيران بـسبب
برنامجهـا النووي وأن من األفضل بالنـسبة إلى اإلدارة األمريكيـة أن تعمد إلى فرض عقـوبات منفردة مؤثرة أو أنبرنامجهـا النووي وأن من األفضل بالنـسبة إلى اإلدارة األمريكيـة أن تعمد إلى فرض عقـوبات منفردة مؤثرة أو أن

تبحث عن مخرج جديد كلياتبحث عن مخرج جديد كلياً مثل إعادة طرح فكرة الضربة العسكرية أو قلب النظام اإليراني تدريجيا مثل إعادة طرح فكرة الضربة العسكرية أو قلب النظام اإليراني تدريجياً.
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اإلثن ١٢ إبريـــل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٢٠)

¿ÉãëÑJ ΩÉæà«ah ájOƒ©°ùdG
§ØædG ôjôµJh RQC’G áYGQõd äÉ≤Ø°U

سـتــوّقع فـيـتـنـام اتـفـاقـًا مع الـسـعـوديـة
لــتــشــجـيـع «أرامـكــو» الــســعــوديـة عــلى
ـقرر االسـتثـمـار في مـصـفاتـي تكـريـر من ا
نطقـة جنوب شرق بناؤهمـا في البلد الـواقع 
آسـيــا كــمـا رّحــبت بــاهـتــمــام الـشــركـات
الـســعـوديــة بـاالســتــثـمــار في زراعـة األرز
هناك. وشأنها شأن سائر دول اخلليج العربية
ـواد الغـذائية الـتي تـعتمـد علـى استـيراد ا
كـّثفت الشركات اخلـاصة السعـودية جهودها
ــبـاركـة عــلى مـدى الــعـامـ األخــيـرين -و
حـكوماتهـا- لشراء األراضي أو استـئجارها
في دول ناميـة لضمان تـوافر اإلمدادات بعد
طفرة أسـعار السلع األولية في عام ٢٠٠٨.
ـمـلكـة من أكـبـر خمـسـة بـلدان مـسـتوردة وا
لألرز في العالم وفـيتنـام هي ثاني أكبـر بلد
مــصــدر لـألرز في الــعــالـم. وبــدأ الــرئــيس
الـفــيــتــنــامي جنــوين مــنه تــريت أول من
أمس زيـارة نادرة لـلسـعودية يـرافقه فـيها
مـسـؤولون من شـركتي الـنـفط احلكـوميـت
«بـتـروفـيـتـنـام» و«بـتـرولـيـمـكس». وقـبل
لك عـبدالله ومع مـسؤول اجتمـاعه مع ا
في «أرامـكو» الـتقى تـريت رجال أعـمال
سعـودي طـالـبوا بـلوائح اسـتـثمـارية مـرنة
وبـــإمــكــانـــيــة االســتــثـــمــار في األراضي
الـزراعـيـة فـي فـيـتـنـام واسـتـقـدام الـعـمـالة
ـمــلـكـة. وقـال مـحـمـد الـفــيـتـنـامـيـة إلى ا
الراجـحي عضـو مجلس الـغرف السـعودية
خالل االجـتمـاع إن هنـاك رغبة أكـيدة في
االسـتـثــمـار في زراعـة األرز في فــيـتـنـام.
ووافــقه تــريـت في الــرأي. وقــال الــرئــيس
الفـيتـنامي «كل مـقتـرحاتـكم ستـنفـذ على
الـفـور في احلـقـيـقـة ســنـقـدم مـا تـطـلـبـون
وزيادة». وقـال إنه يـتطـلع إلى جذب رأس
ـال الــســعــودي إلى قـطــاعــات الــزراعـة ا

والنفط والصناعة في فيتنام.

äGƒæ°S â°S òæe ≈dhC’G Iôª∏d »°VÉŸG ¢SQÉe »a »æ«°üdG …QÉéàdG ¿Gõ«ŸG »a õéY
ـاضي عـجـزاً في مـيـزانـهـا أعـلـنت الـصـ أول مـن أمس أنـهـا سـجّـلت في مـارس ا
التجاري بـقيمة ٧٫٢ مـليار دوالر للـمرة األولى منذ ست سـنوات لكن يتـوقع أال يستمر
ـيزان الـتـجاري هـو األول لـفتـرة شـهر مـنـذ إبريل سـوى لـفتـرة قـصيـرة. وهـذا العـجـز في ا
» اجلديـدة نـقالً عن الـسـلـطات اجلـمـركـية. ٢٠٠٤ على مـا ذكـرت «وكـالـة أنبـاء الـصـ
ووصل حجم الصـادرات الصينية في مـارس ٢٠١٠ إلى ١١٢٫١ مليار دوالر أي بزيادة
٢٤٫٣% عن الـشهـر ذاته من عام ٢٠٠٩ فـيمـا ارتفـعت الواردات بـنسـبة ٦٦% قـياساً
إلى شهر مارس ٢٠٠٩ لتبلغ قيمتها ١١٩٫٣ مليار دوالر. ويأتي إعالن العجز بعد أن
ـاضي فـائـضـاً جتاريـاً بـقـيـمة ٧٫٦١ مـلـيـار دوالر في فـبـراير سـجـلت الـصـ الـشهـر ا
ينج حذر و الـصادرات. وكان وزير الـتجارة تشـ د ـاضي الشهر الـذي سجل عودة  ا
ـاضي من احتمال تسـجيل عجز جتاري في مـارس في هذا البلد الـذي يعتمد مـنذ الشهر ا
اقـتـصاده إلـى حد كـبـيـر عـلى التـصـديـر. لـكنـه أشار إلى أن هـذا الـعـجـز سيـكـون لـفـترة
ـاضي مشـيراً في قـصيـرة بحـسب مـا نقـلت عنه «وكـالة الـص اجلـديدة» يـوم اجلمـعة ا
الية» قد تستغرق الوقت نفسه إلى أن عودة الصادرات إلى مستوياتها ما قبل «األزمة ا
ـتــخــصص في شــؤون الــصــ في «كــابــيــتـال ثالث ســنـوات. وقــال مــارك ولــيــامــز ا
» مـضيـفاً «أن الـفائض الـصيـني سيـعاود إيكـونومـيكس»: «إن الـهدوء لن يـدوم طويالً
يـزان التجـاري) مع الواليات ـتعلق (بـا الـظهور بـسرعـة. والواقع أن الفـائض األهم وهو ا

تحدة يتجه مجدداً نحو االرتفاع وليس بعيداً عن تسجيل مستوى قياسي». ا
?z¿Gƒ«dG{ áª«b »a ô«KCÉJ …CG

وقد نشرت هذه األرقام في وقت تلحّ فيه واشنطن على بك لرفع قيمة عملتها اليوان
رتـبط بالـدوالر منذ صـيف ٢٠٠٨ معـتبـرة أن تخفـيضـها الذي نـدّد به أيضـاً «صندوق ا
النـقد الـدولي» يـدعم الصـادرات الصـينـيـة. غيـر أن الصـ تدافع عن سـيـاستـها الـنقـدية
و التوظيف وهي حجج مؤكدة أنها ضرورية الستمرار الصناعات الصينية واحلفاظ على 
اضي. واعـتبـر براين جاكـسون احمللل في سـجل في مارس ا يـدعمهـا العجـز التجـاري ا
عارض «رويـال بنك أوف كنـدا» أن «هذه النـتيجـة ستستـخدم كدلـيل وذريعة من قـبل ا
عزل لرفع قيمـة العمـلة الصـينيـة والذين يدعمـون (فكرة) أن الـتدفق التـجاري سيـصحّح 
عن أسعار الصرف». لكنه يرى أن الص قد توافق على زيادة قيمة اليوان «ليس لتهدئة
الضـغوط الدوليـة بل ألن ذلك يصبّ في مصلـحتها عـلى الصعيـد الداخلي بغـية مواجهة
ضـغـوط التـضـخم». وكـان احمللـلـون في «مـورجان سـتـانـلي» يـتوقـعـون هذا الـعـجـز لكن
«بــشـكل مـؤقت». واعـتـبــروا في مـذكـرة أخـيـرة «أن أي انـحــراف كـبـيـر بـ الـصـادرات
والـواردات ال يــدوم طـويالً عـلى اإلطالق». ورأى جــاكـسـون أن الـعــجـز يـفـســر بـأسـبـاب
موسمـية إذ إن الصادرات الصيـنية تميل إلى االنـخفاض في بداية السـنة بعد أن تسجل
ارتفاعاً في الفصل الـسابق بسبب الطلب األمريكي. وكانت الصادرات التي تعتبر قطاعاً
ـية» مـا حمل بـك على حيـوياً في االقتـصاد الـصيـني تأثـرت مبـاشرة بـ «األزمة الـعا
تــركـيـز اهــتـمـامــهـا عــلى الـطــلب الـداخـلـي. لـكن هــذا الـبـلــد الـذي كـان أقـل تـأثـراً من
ي وال سـيّـمـا بـفـضل خطـة إنـعـاش واسـعة االقـتـصادات الـكـبـرى األخـرى بـالتـبـاطـؤ الـعا

ضخمة شهد وارداته ترتفع بسرعة أكبر من صادراته.

W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²
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اإلثن ١٢ إبريـــل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٢٠)

(Project يعتـقد جـيمي متـزل احمللل الـسياسي في مـجّلة
(Syndicate أن رغـبة الـص في االنضـمام إلى أي مـفاوضات

حـول تـوقــيع عـقـوبـات مــحـتـمـلـة ضــد إيـران وحـرص الـرئـيس
قّرر الصيـني هو جنتاو على حضـور «مؤتمر األمن النووي» ا
عـقده في واشنـطن خالل الشـهر احلـالي همـا أهم مؤشرين إلى
سـؤولـيات اخلـاصة ـزيد من األعـبـاء وا رغـبـة بكـ في حتـّمل ا
ـفاوضات وحضور شاركة في ا بإدارة الشـؤون الدولية. ولـكن ا
تنـاميـة التي ـكانـة ا . ومع وضع ا الـقمـم الدولـية ليـسا كـافيـ
حتـظى بها الصـ اليوم في احلسبـان يتعّين عـلى بك أن تعلن
نّيـاتهـا احلـسنـة كقـائدة دولـية مـسـؤولة وإال انـهار الـنظـام الذي

مّكنها من أن تتحّول إلى معجزة.
ـسـرح الـدولي وأوضح الـكـاتب أن الــصـ ظـهـرت عــلى ا
ــا تـوقّــعه الـقـادة ــا أكـثـر  ـراقــبـون بل ر ـا تــوقّع ا أســرع 
الصـينيـون أنفسـهم قبل عـقد من الزمـان. فالـنمو االقـتصادي
ـشــكالت الـتي الـســريع لالقــتـصـاد الــصـيــني في مـقــابل ا
ـتـحدة في الـعراق وأفـغـانسـتان إضـافة تواجـهـها الـواليات ا
ــالــيـة إلى أزمـة الــدّيــون الــفـلــكــيّـة الــتي تــفــاقم «األزمـة ا
كرّسة عن ـية» ترك بصمة واضحة غيّرت وجه احلقائق ا العا
ـتـعلّـقـة بـتـلك احلـقائق ـفـاهـيم ا القـوى الـدولـيـة بل غـيّرت ا
. ومن الـواضح أن نـفــوذ الـصـ احلـالي عــلى الـسـاحـة أيـضــاً

الدولية يفوق رغبتها أو قدرتها بدرجة كبيرة.
هذا التباين ب الـقوة من ناحية والرغـبة أو القدرة من ناحية
أخـرى يضـع الصـ في موقف صـعب في مـا يتـعـّلق بـ «النـظام
ي اجلديد» أي مجـموعة الضوابط والقـواعد التي أرستها العا
ـية ـتـحـدة والدول الـكـبـرى في أعـقاب احلـرب الـعـا الواليـات ا
الثانية لتحقيق السيـادة الوطنية في إطار شبكة أو منظومة من
تشـابكـة وااللتزامـات الدوليـة واحلقوق التـشريعـات والقوانـ ا
األساسيـة. وقد استفادت الص من هذا الـنظام استفادة كبرى
ولم يـكن جنـمهـا االقـتصـادي ليـصـعد لـوال نظـام الـتجـارة احلّرة

ة تـحدة ولـوال نظام الـعو الذي أرسـته الدول بـقيادة الـواليات ا
ـا أمكـنـها دخـول األسـواق األمريـكيـة واالسـتفـادة من خـطوط و
الحة الـدولـية الـتي حتـرسـها الـبـحريـة األمـريـكيـة. ولـكن الذّل ا
الـذي ذاقه الصـيـنـيون عـلى يـد قـوى االستـعـمـار األوروبي جعل
قـادتهم من أشـد الناس حـساسـية عـندمـا يتـعّلق األمـر بالـسيادة

الوطنية واحلقوق القومية.
وأضـاف الـكـاتب أن قـادة الـصـ ال يـأتون إلـى مـناصـبـهم
تقدّمة باشـر كما في األنظمة الغربية ا باالنتخاب الشعبي ا
ولكـنهم يـستمـدّون شرعـيتـهم من مصـدرين أساسـي بـالدرجة
األولى: عالقتهم بـالثورة الصينية وقدرتهم على حتقيق األمن
الـقومي والـنـمو االقـتصـادي. فبـرغم تـورّط ماوتـسي توجن في
اليـ دون داعٍ فإن الـنـظـام الـصـيـني احلـالي يرى أن مـقـتل ا
ـذبـحة ال تـزيـد على ٣٠%. ومـا زالت صورة مسـؤولـيته عن ا
الرجل تزيّن «مـيدان السـماء» ألن شرعيـة النظـام تتوقف على

احلفاظ على السيادة الوطنية التي جسّدها ماوتسي توجن.
ويعـدّ االقتصـاد أساساً آخـر لشرعـية النـظام الصـيني الذي
يتعيّن عليه زيادة الـنمو االقتصادي من دون االلتفات إلى أي
ية وحظر شيء حتى لو كان هذا الشيء هو نظام العمالت العا

االنتشار النووي.
هذه الثـنائية تضع الص في موقف صعب بعد أن أصبحت
ثانـيـة أكـبـر قـوة اقتـصـاديـة في الـعـالم. وإذا رفـضت الـص

ي فمعنى بـدعوى السيادة الـوطنية االنـخراط في النظام الـعا
هـذا ببساطـة انهيار هـذا النظام من أسـاسه. فهي ترفض على
ــثـال االنـضـمــام إلى اجلـهــود الـدولـيـة الــرّامـيـة إلى ســبـيل ا
الـضغط عـلى إيران وكوريـا الشـمالـية لـلتـخلّي عن بـرامجـهما
النووية ما يعني إمكانيـة انهيار نظام حظر االنتشار النووي.
كمـا أن تقـاربهـا مع الدول التي تـنتـهك حقـوق اإلنسـان بدرجة
كبـيرة مـثل كوريا الـشمـاليـة وبورمـا ينـسف القـانون الدولي

حلماية حقوق اإلنسان.

يـرى محلـلون أن الصـ ما زالت تعـيش بعقـلية الـقرن التـاسع عشر الـتي ال تعتـرف إال بالسـيادة الوطـنية وهويـرى محلـلون أن الصـ ما زالت تعـيش بعقـلية الـقرن التـاسع عشر الـتي ال تعتـرف إال بالسـيادة الوطـنية وهو
كانة التي وصلت إليها الص باعتبارها صاحبة ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم. كانة التي وصلت إليها الص باعتبارها صاحبة ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.وضع ال يتناسب مع ا وضع ال يتناسب مع ا

ójó÷G »ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG »a •Gôîf’ÉH Ú°üdG ¿ƒÑdÉ£j ¿ƒ∏∏ëe



15

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

األحـــد ١١ إبريـــل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣١٩)

¢SÓaE’G øe ƒéæJ ’ ób ¿Éfƒ«dG
ـديـونـيـة الـيـونـانـيـة في تــسـيـر أزمـة ا
طــريق الالعــودة ومع تالشـي آثــار خــطـة
احلـفـز االقتـصـادي ألسـبـاب أهمـهـا عـناد
ستثمرون أسعار الفائدة انيا فـقد رفع ا أ
عــلى سـنــدات احلــكـومــة الــيـونــانــيـة إلى
مسـتـويـات عـالـية جـداً مـا يـعـني ارتـفاع
خــدمـــة الـــدَّين حلــكـــومــة أثـــيــنـــا. وقــال
االقـتــصـادي األمـريـكي بــول كـروجـمـان
احلائز «جـائزة نـوبل لالقتصـاد» في مقال
ز»: «إن هذه نشرته صحيفة «نيويورك تا
األسـبـاب ستـجعل الـيـونان تـغوص بـصورة
كن تصور أعمق في الـديون ومن هنـا ال 
طـريـقـة تـسـتـطـيع بـهـا أثـيـنـا الـهـروب من
إفالس حـتـمي». ويــقـول كـروجـمـان إن مـا
يـحـدث للـيـونـان هو درس يـجب أن يـتـعلم
مــنه اجلـــمــيع فــهـي تــدفع حــالـــيــاً ثــمن
ـالـيـة الـتي مـارسـتـهـا في الالمـسـؤولـيـة ا
الـسـابـق لـكن هـذا لــيس الـقـصــة كـلّـهـا
أساة كـشفت عن خطـورة شديدة تمـثلها فا
ؤمل سياسـة خفض القيـمة النـقدية. ومن ا
أن يـتـعـلم صـانـعـو السـيـاسـة األمـريـكـيون
مـنهـا بصورة جـدية. ويـضيف كـروجمان أن
ديونية أزمة اليـونان ال تتمثل في تعاظم ا
فــقط فــديـون أثــيــنــا تـمــثل ١١٣% من
الــنـاجت احملــلي اإلجــمـالي فــهي في واقع
األمر مرتفعة لكن دوالً أخرى تعاملت مع
ستوى من الديون من دون أن تتعرض هذا ا
ألزمة. فـمثالً في عـام ١٩٤٦ بعـد خروج
ية الثانية تحدة من احلرب العا الواليات ا
ـديونية االحتادية إلى ١٢٢% من وصلت ا
ستـثمرين الناجت احملـلي اإلجمالي لـكن ا
لم يشعـروا بالقلق بسـبب وجود الثقة. وقد
كــانت تــلك الـــثــقــة في مــحـــلــهــا فــقــد
ـتـحـدة في الـعـقـد اسـتـطـاعت الـواليــات ا
ـديــونـيـة إلى الـتـالـي أن تـخـفض نــسـبـة ا
الناجت احمللي اإلجمالي إلى نحو النصف.

áq«æ«°üdG Ö∏°üdG Ö«HÉfCG ≈∏Y áªî°V á«µjôeCG Ωƒ°SQ
ـتـحدة أول من أمس رسـوماً نـهائـية مـضادة لإلغـراق تتـراوح ب حدّدت الـواليات ا
ـصنـوعة في الـص في ٣٠% و٩٩% علـى أكثـر من ملـيار دوالر مـن أنابـيب الصـلب ا
واحدة مـن قضـايا جتـارية عـدّة أدت إلى توتـر العـالقات بـ البـلدين. وجـاء هذا اإلعالن
قـبل أيـام فـقط من زيـارة الـرئـيس الـصـيـني هـو جيـنـتـاو لـواشـنـطن حلـضـور قمـة لألمن
عاجلة القضايا التجارية التي تسبب النووي. ولكن البرنامج الـزمني التشريعي األمريكي 
توتـراً هو الـدافع وراء هذا التـوقيت. وفي سـياق متـصل قالت مـتحـدثة باسم الـسيـناتور
هاري ريـد زعيم األغلبية في «مجـلس الشيوخ» األمريكي إن اجمللـس قد يقترع بحلول

قبل على تشريع يستحث الص على رفع قيمة عملتها. نهاية مايو ا
    

OÉ°ùØdG ó°V É¡HôM ∞qãµJ á«ªæàdG ∑ƒæH
صــعّـد «الـبـنـك الـدولي» وبـنــوك الـتـنــمـيـة األخــرى أول من أمس جـهــود اجـتـثـاث
ساعـدات وقالت إن الشـركات واألفراد الـذين يدرجون ضمن االستخـدام الفاسـد ألموال ا
ؤسسة واحدة لن يكونوا مـحل ترحيب على اإلطالق. وستمنع التدابير التي قائمة سوداء 
اتفق عليها في لوكسمبورج أي شركة يجد أحـد بنوك التنمية أنها تستخدم وسائل فاسدة
ـمارسـات احلـالـية. ـمـكن في إطـار ا من احلـصول عـلى عـقـود من بـنك آخـر وهو األمـر ا
وتشـمل هـذه البـنـوك «البـنك األوروبي لـلتـعمـيـر والتـنـميـة» و«البـنك الـدولي» و«بنك
التـنمـية اآلسـيوي» و«بـنك التـنمـية اإلفـريقي». ومن الـصعب تـقديـر حجم األمـوال التي
شـروعات التي تـموّلـها هذه الـبنـوك فمنـذ فضـيحة تـفقـد بسبب االحـتيـال والفسـاد في ا
ـية» التي بـلغت ذروتـها عام ـالية الـعا «إنرون» الـتي فجّرت عـام ٢٠٠١ و«األزمة ا
الـية ـوجـبهـا الشـركـات ا ؤسـسات تـشـدّد القـواعد الـتي تـعمل  ٢٠٠٨ واحلكـومـات وا

الكبرى حملاولة ضمان أن إجراءاتها مفتوحة وتُراقَب بشكل أكثر سهولة.
  

zRQƒJƒe ∫GôæL{ äGQÉ«°S »a Ö«Y
كابـح سيارات من إنتـاج شركة «جنرال حتقّق السلـطات األمريكـية في عيب محـتمل 
تحدة. وقدرت «الهيئة الوطنية موتورز» وهي عمالق مصـنّعي السيارات في الواليات ا
ـرور على الـطرق» أن عـدد السـيارات الـتي يـشمـلهـا اخللل هـو ستـة مالي من لـسالمة ا
بيعة وهي أنواع أنتجت ب عامي الشاحنات والسيارات الرياضية ذات الدفع الرباعي ا
اضي سحب خمسة ١٩٩٩ و٢٠٠٣. يشار إلى أن «جنـرال موتورز» قررت نهاية الشهر ا

آالف سيارة وشاحنة بسبب عيب فني قد يؤدي إلى اشتعال النيران في احملركات.

»æ«°üdG z¿Gƒ«dG{ áfhôÃ áÑdÉ£ŸG ∫hódG ≈dEG qº°†æJ πjRGôÑdG
انضـمّت البرازيل إلى مـطالبي الـص بتـطبيق سـياسة نـقدية مـرنة إزاء تقـو عملـتها
اليـة البرازيلي جيـدو مانتيـجا أن اتّباع بـك سياسة الـوطنية (الـيوان). واعتبـر وزير ا
سؤول البرازيلي ي». وتأتي تـصريحات ا نقـدية مرنة «سيكون مفيـداً جداً لالقتصاد العا
قـبل أسـبوع مـن «قمـة بـريك» الـتي تـضم إضـافـة إلى الـبـرازيل كالً من الـصـ وروسـيا

والهند وتستضيفها العاصمة البرازيلية برازيليا.

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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á«µjôeC’G ájhƒædG áë∏°SC’G ¢†«ØîJ Iƒ£îH ÖqMôJ Ú°üdG

رحّـبت الـصـ بـاالسـتراتـيـجـيـة الـنـوويـة األمـريـكـيـة اجلـديدة
ستمر للترسانات النووية األمريكية مهم وأشارت إلى أن اخلفض ا
تحدة قد ي. وكانت الـواليات ا لنزع السـالح الدولي والسالم العا
اضي أصـدرت نـشـرة استـعـراض الـوضع الـنووي يـوم الـثالثـاء ا
تعهّدت فيـها بنبذ استخدام األسلـحة النووية ضد الدول التي ليس
ـعاهدة مـنع االنتشـار النووي. لديهـا أسلحـة نووية والـتي تذعن 
تحـدّثة باسم وزارة اخلارجـية الصينـية جياجن يوي خالل وقالت ا
مؤتـمر صـحفي: «إن نـشرة استـعراض الـوضع النـووي األمريـكية
قد اجتذبت اهـتماماً واسعاً من اجملتمع الدولي. وقد الحظنا بعض
التعبيـرات اجلديدة للسياسة النوويـة األمريكية في النشرة». يذكر
ذكورة التي تـتكوّن من خمـس صفحة أن أنه جاء في النشـرة ا
ــتــحـدة لـن تـســتــخـدم األســلــحـة الــنــوويـة أو تــهـدّد الــواليـات ا
باستخدامها ضد الدول التي ليس لديها أسلحة نووية والتي تعدّ
طـرفـاً في مـعـاهـدة مـنع االنـتشـار الـنـووي وتـذعن لـتـعـهّـدات منع
االنتـشار الـنووي. ولـكن إدارة أوباما لـم تقدّم ضـمانـاً بعـدم البدء
بـاستخـدام األسلـحة الـنوويـة كمـا طلب بـعض التـقدّمـي ويرجع
سـؤول في وزارتي «الـدفاع» و«اخلـارجية» ذلك جـزئيـاً إلى أن ا
األمـريكيت يشـعرون بالقلق من أن مـثل هذا اإلعالن سوف يثير
ظلة النووية األمريكية». وقالت أعصاب احللفاء الذين حتميهم «ا
جـياجن: «إنـه ألمر بـالغ األهـمـيّـة بـالـنـسـبـة إلى حتـقيـق نزع سالح
ي أن تـواصل الـواليـات ي واسـتــقـرار عـا كـامل وتـام وسالم عـا
ـتـحـدة كـواحـدة من الـدول التي لـديـهـا تـرسـانـات سالح نـووية ا
ـكن النكوص إجراء تخـفيضات شـديدة في ترسـانتها بـطريقة ال 
عنهـا وزيادة تقـليل دور األسلـحة النـووية في منـظور وسائل حفظ
األمن الــقـومي األمـريـكـي». كـذلك أكـدت جـيــاجن أيـضـاً مـجـدّداً
مـوقـف الـصـ حـول األسـلـحـة النـوويـة قـائـلـة إن الـصـ حتـتـفظ
باسـتـراتـيجـيـة نوويـة لـلـدفاع عن الـنـفس وتـؤيّد بـاسـتمـرار احلـظر

الكامل والتدمير التام لألسلحة النووية.

Ú``µH
2010 ΩÉY ∫ÉªYC’ á«°ù«FôdG •É≤ædG ø∏©J Ú°üdG

اضـي النـقاط ـاليـة» الـصيـنـية يـوم اجلمـعـة ا أعلـنت «وزارة ا
الرئيسية لبرنامج أعمالها لعام ٢٠١٠ التي تشمل ما يلي:

ستقر أوالوالً - - توسيع الطـلب احمللي ودفع النـمو االقتصـادي ا
دن واألرياف ا في ذلك دعم إيـرادات سكـان ا والـسريع نـسبـياً 
ورفـعهـا وتـوسـيع نطـاق حـاجـاتهم االسـتـهالكـية. ثـانـياثـانـياً - - الدفع
ـنسقة وتـعديل الهيـكل االقتصادي. الفعلي لـلتنمـية اإلقليـمية ا
ـنسـقـة وبـذل أقصى ويـتـضمّن هـذا تـسـريع التـنـمـية اإلقـلـيـميـة ا
اجلهود في اإلبـداعات واالبتـكارات العـلمية والـتكنـولوجية ودفع
تـوفـيـر الـطاقـة وخـفض االنـبعـاثـات ودفع تـنـميـة الـتـكنـولـوجـيا
- حتـسـ ســيـاسـة تـعـزيـز الـزراعـة مــنـخـفـضــة الـكـربـون. ثـالـثـاثـالـثـاً - 
ـنـسـقـة احلـضـريـة وإكـمـالـهــا وإفـادة الـفالحـ ودفع الـتـنـمــيـة ا
ـالي وضمـان معـيشة والريـفية. رابـعارابـعاً - - حتسـ هيـكل اإلنفاق ا
الـشعب وحتـسيـنهـا. ويتـضمّن هـذا دفع التـنمـية األولـية لـلتعـليم
دارس ودفع عدالة وإكمال آلـية التمـويل وحتس ظـروف إدارة ا
التـعليم وحتـس نظـام الضمانـات االجتمـاعية وإكـماله واإلتقان
تعلّقـة بالتأم عـلى الشيخوخة في احلـقيقي لألعمال الـتجريبيـة ا
األرياف ودفع الـتوظـيف وإعادة الـتوظـيف وتمـديد سيـاسة دعم
دة سـنـة واحدة وتـعـميـق إصالح نظـام الـطب واألدوية الـتـوظـيف 
ـالـية والـرعـايـة الـصـحـيـة وغـيـرها. خـامـسـاخـامـسـاً - - حتـس اآللـيـت ا
ا في ذلك والضـريبـية الـصاحلـت لـلتـنمـية الـعلـميـة وإكمالـهمـا 
الية احلكـومية عضوية االرتباط والوضع يزانية ا تشكيل نظـام ا
ـركزيـة واحملـليـة والوضع ـيزانـيات صـنـدوق احلكـومات ا الشـامل 
ـيزانيـات صنـدوق التـأم االجتـماعي وتـعميم ستـقر  النـشط وا
ـالـيـة والــدفع الـشـامل إلصالح ـيـزانــيـات ا إصالح نــظـام إدارة ا
يـزانيـات في الهـيـئات عـلى مسـتوى احملـافظـة وحتسـ النـظام ا
ركـزية واحملـليـة وإكمالـه وتقـوية قوة ـاليـة ا ـتوافق مع الـقوى ا ا
ـدفـوعـات الـتـحويـلـيـة الـعـامـة وإصالح نـظـام الـدخل الـضـريبي ا

وحتسينه.
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ـعـلـومومــــات احلات احلـكـومي»ومي» الـصــيـني مـؤخـرًا صـرح «م«مـركركــــز از ا
بـاحـتـمـاالت رفع الــصـ سـعـر الـفـائـدة األسـاسي خالل الـشـهـر
اجلاري واحتمـاالت تغييرها سياستـها بشأن سعر صرف اليوان
قبلة. وتـأتي هذه التصريحات عـلى خلفية النزاع خالل األشهر ا
الـصـيني-األمـريـكي بشـأن سـعر صـرف الـيوان بـهـدف معـاجلة
صـلحة الـص وإضفاء يـزان التجـاري األمريكي  أزمة عـجز ا

. ي حالة من التوازن على التجارة والنمو االقتصادي العا
ـتـصاعـد بقـضيـة سعـر صرف ي ا وقـد أدى االهتـمام الـعا
ـذكورة في الـيوان الـصيـني إلى تـعاظم تـأثـير الـتصـريـحات ا
ية لكن في ال وأسـواق النفط وأسواق الصـرف العا أسواق ا
حـقـيقـة األمر يـجب عـدم التـعامل مع تـلك الـتصـريحـات على
وقف الصيني. ويجب التعامل أنها تمثل تغيراً جـوهرياً في ا
مع الـــقــضــيـــة بــشــكل أكـــثــر شـــمــوالً ودراســة مـــخــتــلف
كن تصورها ستقبل التي  السينـاريوهات احملتملة لها في ا

على النحو التالي:
فاجئ لقيمة اليوان فاجئ لقيمة اليوان: سيناريو الرفع ا : سيناريو الرفع ا أوالأوالً

إن كـانت الـصـ تـرفض مـنـذ الـبـدايـة اخلـضـوع لـلـضـغوط
كن اسـتبعاد األمريـكية بـشأن سياسـة سعر الـصرف فإنه ال 
احتمـال خضوعها لـتلك الضغوط خـاصة إذا جنحت الواليات
ـتحـدة في إقـامة حتـالف دولي للـضغط عـلى الصـ في هذا ا
االجتاه وفي هـذه احلـالة سـترفع الـصـ بشـكل مـفاجئ وغـير
معـلن قيـمة الـيوان الـذي سيـبقى مـرتبـطاً بالـدوالر على أن
يتم ذلك بشـكل منفصل عن الـسياسات االقـتصادية األخرى.
ويؤدي هـذا السيـناريـو إلى تراجع القـدرات التـنافسـية لـلسلع
ـيـة ويـتـسـبب بـدخـول األسـواق الـصــيـنـيـة في األسـواق الـعـا
الصـينيـة مرحلـة من عدم االستقـرار وقد تتـسع اآلثار ليدخل
االقتصـاد الصيني مرحـلة من االنكماش كـما حدث لالقتصاد
اضي وفي األحوال كـلّها ال اليابـاني في ثمانـينـيات القـرن ا

يـتوقـع أن يؤتي هـذا السـيـناريـو ثمـاراً بشـأن الـعجـز التـجاري
األمـريـكي جتـاه الـصـ في ظل عـدم تـغيّـر خـصـائص كل من

األسواق األمريكية والصينية.
ثانياثانياً: سيناريو الرفع التدريجي لقيمة اليوان: سيناريو الرفع التدريجي لقيمة اليوان

كـن أن تخـضع الـصـ للـضـغـوط األمـريكـيـة الـتي بدأت
تـسـتقـطب دوالً مـثل الـهنـد والـبرازيل وأن تـقـوم بشـكل غـير
معلن برفع قيمة اليوان الذي سيبقى مرتبطاً بالدوالر على أن
تــفـعـل ذلك بـشــكل تـدريــجي رغـبــة مـنــهـا في جتــنب أضـرار
ـفاجئ وإن كـانت ستـقوم بـهذا الـتغـييـر التـدريجي التـغيـير ا
بشكل منفصل عن باقي السياسات االقتصادية. وإن كان هذا
السـيناريـو سينجح بـالفعل في جتـنيب األسواق الصـينية ومن
ـكن أن ـيـة مـوجـات االضـطراب الـتي  بعـدهـا األسـواق الـعـا
تـتعـرض لهـا في حالـة السيـناريـو األول فإنه لن يـكون ذا أثر
ـيـزان التـجـاري األمـريكي مع الـصـ كـما أنه لن كـبيـر في ا
يحمي االقتصاد الصيني من الدخول في موجة من االنكماش.

ثالثاثالثاً: سيناريو فك: سيناريو فكّ ارتباط اليوان بالدوالر ارتباط اليوان بالدوالر
يـبـقى أمـام الـصـ سـيـنـاريـو يـنـطـوي عـلى تـغـيـيـر جذري
لـسيـاسـة صـرف عمـلـتـها يـقـضي بـفكّ تـدريجي وغـيـر مـعلن
الرتباط اليوان بـالدوالر وربطه بسلة عـمالت ويعطي اليوان
حـريــة احلـركـة فـي نـطـاق ســعـري حتـدّده الــسـلــطـات الـنــقـديـة
الـصينـية بالـتنـسيق مع باقي الـسيـاسات االقتـصادية حلـماية
ستقبليـة. وهذا السيناريو هو األقرب اقتصادهـا من األضرار ا
إلى وجهـة النظـر الصينـية واخليـار األمثل بالـنسبـة إليها بل
ـرجّح أن تكون قـد بدأت بالفـعل في تطبـيقه ويبدو ذلك من ا
من خالل حرصـها الـواضح علـى تنـويع احتـياطـاتهـا بعـيداً عن
زيـد من الذهب وتخفـيض مشتـرياتها من الدوالر وشرائـها ا
ثّل بناءً لسلة العمالت السندات احلـكومية األمريكية ما قـد 

زمع ربط اليوان بها مستقبالً. ا

á«æ«°üdG á∏ª©dG ±ôq°U á°SÉ«°ùd áq«∏Ñ≤à°ùe äÉgƒjQÉæ«°S áKÓK

ثل فكّ ارتباط ارتباط قبلة. و ثل فككن أن تتخذ سيـاسة سعر صرف العملة الصـينية أحد ثالثة سيناريوهـات خالل الفترة ا قبلة. و كن أن تتخذ سيـاسة سعر صرف العملة الصـينية أحد ثالثة سيناريوهـات خالل الفترة ا
اليوان بالدوالر السيناريو األكثر ترجيحااليوان بالدوالر السيناريو األكثر ترجيحاً كونه األكثر تفضيال كونه األكثر تفضيالً من وجهة النظر الصينية. من وجهة النظر الصينية.
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األحـــد ١١ إبريـــل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣١٩)

ــراقـبـون إلـى «قـمـة األمن الــنـووي» بـاعــتـبـارهـا يــنـظـر ا
اجتماعاً مهمـاً متعدّد األطراف ذا جدول أعـمال يغطي قضايا
نـزع الـسالح النـووي واالسـتخـدام الـسلـمي لـلطـاقـة النـووية
ـواد النـوويـة ومـحاربـة تـهـريـبهـا. وتـشـير حـقـيـقة وحـمـايـة ا
ؤتـمر إلى ـثّلـيهـا في ا مشـاركة زعـماء أكـثر مـن ٤٠ دولة و
دعـم دولي قـوي حللّ مـتـعـدّد األطـراف. وقـال فـو مـنج تـسي
الباحث في الـقضايا األمـريكية في «مـعهد العالقـات الدولية
: «إن الـصـ بـاعـتـبـارهـا دولـة كـبـرى ـعـاصـرة» في الـصـ ا
سـريــعـة الـنــهـوض ســيـجــذب صـوتـهــا من دون شك انــتـبـاه
الـعـالم». بـيـنــمـا أكـد نـيـو شـ تـشـون وهـو بـاحث آخـر في

تحدة. عهد نفسه أهمية التعاون ب الص والواليات ا ا
ـيـة ـسـاعـد في «األكـاد قـال واجن هـوجن مـيـاو الـبـاحث ا
الـصـينـيـة لـلـعلـوم االجـتـماعـيـة» إن الـقـمة الـثـانـية لـ «دول
الـبــريك» سـتــسـهم في زيــادة تـكـثــيف الـتـنــسـيق بـ «دول
ـية وتوجـيه العالقات الـبريك» في الشـؤون االقتصـادية العا

. االقتصادية الدولية إلى تنمية أكثر معقولية وأكثر توازناً
وأضاف واجن: (ستنـقل هذه القمة إلـى العالم صوت الدول
ية سائل االقتصادية العا الصاعدة والنامية في ما يتعلّق با
ـالي الـدولي وحتـسـ احلـوكـمة ومن بـينـهـا إصالح الـنـظـام ا
الية» احلالية من ية ومنع تكرار «األزمة ا االقتصادية العا
أجل الدفـع تدريـجـيـاً نـحـو تعـديالت إيـجـابـيـة في الـعالقات

االقتصادية الدوليــة).
ويـرى تــقـريـر نـشـرتـه صـحـيـفـة «الـشـعب»«الـشـعب» الـصـيـنـيـة أن
الـسـنـوات الـعــشـر األولى من الـقـرن احلـادي والـعـشـرين عـقـد
لألزمـة والتـحول وكـذا للـتعـاون والتـنمـية. وأن إيـجاد حـلول
يـة الـكـبـرى مـثل منع االنـتـشـار الـنووي لـلمـشـكالت الـعـا
عقدة أمر الية» بأسـبابها ا ناخـية و«األزمة ا والتغيرات ا
لـيس سـهـالً ويـحـتـاج عــادة إلى تـخـطــيط شـامل وقـرارات

استراتيجية من زعماء الدول اخملتلفة.

همّ لـدبلومـاسيـة القمم وفي مثـل هذه الظـروف يبرز الـدور ا
ــعـاجلـة مـتــعـدّدة األطــراف حـيث تــصـبح مــنـبـراً ال بــديل له 
ـيــة. وقـد أشــادت صــحـيــفـة «اجلــارديـان»«اجلــارديـان» ــشـكالت الــعــا ا
ستديرة وائـد ا البـريطانيـة بالص كـرمز مهم في اجتـماعات ا

ستوى هــذه. رفيعة ا
واآلن يــتــوقّع اجملــتــمع الــدولـي مــرة أخــرى أن يـرى أداء
زعـماء الـصـ على الـسـاحـة متـعـدّدة األطراف. وسـوف يـطلق
حضـور الرئيس «هـو» االجتمـاع دبلـوماسـية القـمم الصيـنية
لعام ٢٠١٠. وسـتسهم دبلوماسية القمم الصينية هذه في رسم
صـورة لدولـة كبـيرة مـسؤولة. ويـظهـر حضـور الرئـيس الصـيني
وقف احلـازم لعضو مجلس األمن الدائم «قمّة األمن النووي» ا
تعلقة باألمن النووي التي ترتبط بشكل وثيق إزاء القضايا ا
عـنى أن الص سـتشارك في بأمن الـعالم ومـصير الـبشريـة. 
أيّ جهـود تسـاعد عـلى حتـقيق الـسالم واالستـقرار في الـعالم

ساعي. ولن تتخلّى عن مسؤوليتها في هذه ا
ومن جـهة أخـرى تساعـد دبلـوماسـية القـمم الصـينـية على
صـالح اخلاصـة لـلبالد. ومن الـواضح تـمامـاً أن وجود حمـايـة ا
تـحـدة وقمـم «مجـمـوعة الـعـشرين» الـصـ في قـمم األ ا
ـنـاخـية» عـام ٢٠٠٩ سـاعد و«قـمة كـوبـنـهاجـن للـتـغـيرات ا
الـعالم على االسـتماع إلى صـوتها والـدفاع عن مصـاحلها في
ية. كما ستساعد دبلوماسية القمم الصينية على الشؤون العـا
الـدفــاع عن مــصـالح الــدول الــنـامــيـة األخــرى وتـدعــيم هـذه

صـالــح. ا
ـر حـالـيـاً بـتـغـيـيرات ي  وعـلى الـرّغم من أن الـنـظـام العـا
هـائلـة فإن الدول الـنامـية مـا زالت في مكانـة منـخفـضة بوجه
ـؤكد أن «قـمة دول الـبريك» سـتكـون من األهمـية عـام. ومن ا
كان في تـنسيق مواقف الدول النامية الـكبرى وتعزيز حماية
ـيـة بـصورة ـصـالح الـشـامـلـة لـلـدول النـامـيـة في الـقـمم العـا ا

واســعة النطــاق.

á«dhódG É¡àfÉµe ¢ùjôµàd ºª≤dG áq«°SÉeƒ∏HO ≈∏Y øgGôJ Ú°üdG
تـحدث باسـم وزارة اخلارجيـة الصيـنيـة تش قـاجن بأن الـرئيس الصـيني هـو جينـتاو سـيحضـر «قمة تـحدث باسـم وزارة اخلارجيـة الصيـنيـة تش قـاجن بأن الـرئيس الصـيني هـو جينـتاو سـيحضـر «قمةصرح ا صرح ا
األمـن النـووي» الـتي سـتـعـقـد يـومي ١٢ و١٣ إبـريل اجلـاري في واشـنـطن وكذا الـقـمـة الـثـانـيـة لـ «دول الـبريك»األمـن النـووي» الـتي سـتـعـقـد يـومي ١٢ و١٣ إبـريل اجلـاري في واشـنـطن وكذا الـقـمـة الـثـانـيـة لـ «دول الـبريك»

) التي ستعقد في برازيليا خالل الفترة من ١٤ إلى ١٧ إبريل اجلاري. ) التي ستعقد في برازيليا خالل الفترة من ١٤ إلى ١٧ إبريل اجلاري.(البرازيل وروسيا والهند والص (البرازيل وروسيا والهند والص

Zandi
Highlight
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اخلميس ٨ إبريـــل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣١٨)

يـة حالياً تقـارباً كبيراً في تشهد الـساحة االقتصـادية العا
ـتـحـدة والـهـنـد وقد الـعالقـات االقـتـصـاديـة بـ الـواليـات ا
افتتـحت الدولـتان عـلى هامش زيارة وزيـر اخلزانـة األمريكي
للهنـد مؤخراً محـادثات ثنائيـة حول الشراكـة االقتصادية في
ما بيـنهما. في هذا الـسياق فإن التـقارب االقتصادي احلالي

تحدة والهند ينطلق من: ب الواليات ا
* تـرغب الـدولتـان في زيـادة حـجم الـتـبـادل الـتـجـاري في ما
بينـهما حيث لم تتـعدَّ قيمته نـحو ٣٦٫٣ مليار دوالر عام
٢٠٠٩ وهي قـيمـة متدنّـية مقـارنة بـحجمي اقـتصاديـهما
كما ال تـتعدّى قـيمة هـذا التبـادل نحو ٨٫٧% من الـتجارة
اخلـارجــيـة لـلــهـنـد ونـحــو ١٫٥% من الـتـجــارة اخلـارجـيـة

األمريكية.
* يرتبط بهذا السبب كـذلك رغبة الدولت في حتقيق نوع من
ـيـة والـنمـو االقـتـصادي التـوازن في هـيـكل التـجـارة الـعا
ـيـل إلى مـصـلـحـة عـدد مـحـدود من الـدول ي الـذي  الـعـا

ية» ـالية الـعا وعـلى رأسها الـص وقد كـشفت «األزمة ا
سـلـبـيـات هـذا الـتـركّـز اجلـغـرافي لـكل من الـتـجـارة والـنـمو
ـثل التـقـليل من حـدّة هـذا التـركّز . و ـي االقـتصـادي العـا

ي من األزمة. آلية فعّالة الستكمال تعافي االقتصاد العا
تحـدة تنويع هـيكل جتارتهـا اخلارجية * تسـتهدف الـواليات ا
من خالل الـتوسع في األسـواق الصاعـدة. وتمـثل الهـند أحد
أهم هـذه األسـواق. وشـهـد الـطلـب احمللي الـهـنـدي تـصـاعداً
اضـية فـي ظل تزايـد القـوة الـشرائـية كـبيـراً خالل الفـتـرة ا
ـتوسـطـة مـنهم ـصـنّفـ ضـمن الـطبـقـة ا للـهـنـود خاصـة ا
و و الطلب احملـلي الهندي أحد محركات  كن أن يصبح  و
االقــتـصــاد األمـريــكي الـذي لم يــعـد قــادراً عـلـى احلـركـة

معتمداً على الطلب احمللي الضعيف.
ـتحـدة تسـعى إلى اسـتثـمـار عالقاتـها * يـبـدو أن الواليـات ا

الــتـجـاريـة بــالـهـنــد لـلـضــغط عـلى الــصـ بـشــأن قـضـيـة
«الـيـوان» حـيث تـرتـبط الـهـنـد بـعالقـات جتـاريـة قـويـة مع
الـص إذ تمثل الـشريك التـجاري األول للـهند عـلى صعيد
الـواردات بـنـســبـة ١٠٫٨% من تـلك الـواردات وثـالث أهم
شريك جتاري لـها على صعـيد الصادرات بـنسبة ٥٫٤% من

الصادرات الهندية.
ــتـحــدة في تالفي األضــرار الـتي تــلـحق * رغـبــة الـواليــات ا
بـتـجـارتـهـا اخلـارجـيـة نـتـيـجـة تـوتـر عالقـاتـهـا االقـتـصـادية
بـالـصـ على صـعـيـد خالفاتـهـمـا بشـأن قـيـمة سـعـر صرف
«اليوان» الـصيني وتـلويح الص بـفرض قيـود جتارية على
ـتـحـدة عـلى أي الـسـلـع األمـريـكـيـة إذا أقـدمت الــواليـات ا

إجراء ضدها للضغط عليها لرفع قيمة عملتها.
وبرغم تـعـدد األسـبـاب الـكـامنـة وراء الـتـقـارب االقـتـصادي
األمـريكي-الهنـدي فإن توقيت هـذا التقارب يـرّجح أسبابًا على
تـحدة أخرى حـيث إنه يـضع تـصاعـد اخلالفـات ب الـواليـات ا
والـصـ بـشـأن قـيمـة «الـيـوان» عـلى رأس هـذه األسـباب. وفي
ـتـحـدة في مـثـل هـذه الـظـروف تـزداد أهــمـيـة رغـبـة الــواليـات ا
استثمار عالقاتها االقتصادية مع الهند للضغط على الص في
هـذا الـشأن بـجـانب رغـبتـهـا في جتّنـب اآلثار الـسـلبـيـة للـقـيود
التـجاريـة الـصيـنيـة في السـلع األمريـكيـة وهو مـا يفـتح اجملال
ـساٍع أمريكية إلى أيضًا للـقول إن هذا التقـارب قد يكون بداية 
الـتـحـالف مع عـدد أكـبـر من الـدول تـمـهـيـدًا التـخـاذ إجـراءات
ـتحـدة وحلـفائـها ضـد الص من أحاديـة اجلانب من الـواليات ا
زيد من دون انـتظـار تعديـل الص قـيمـة «اليوان» أو تـوليـد ا
الـضـغـوط عـلـيــهـا لإلسـراع في الـتـعـديل ولـدفـعـهـا إلى تـبـني
واقف الـغربـيـة في قضـية الـبرنـامج الـنووي اإليـراني بدًال من ا
ـزيد من تـد إلى فتـرات طويـلة ما يـسّبب ا االنـتظـار الذي قـد 

اخلسائر ويؤجل التوصل إلى حلول بشأن القضايا العالقة.

?Ú°üdG ≈∏Y §¨°†∏d ∞dÉëàd ájGóH …óæ¡dG-»µjôeC’G …OÉ°üàb’G ÜQÉ≤àdG πg

تحدة هو السـبب الرئيسي للتقارب تصاعد في العالقات االقـتصادية ب الص والـواليات ا تحدة هو السـبب الرئيسي للتقاربـر ا تصاعد في العالقات االقـتصادية ب الص والـواليات ا قد يكون التوتقد يكون التوتّـر ا
االقـتصادي احلـالي ب هـذه األخيرة مع الـهنـد. وقد يكـون بادرة لبـناء حتـالف دولي يستـغل عالقاتـها التـجارية معاالقـتصادي احلـالي ب هـذه األخيرة مع الـهنـد. وقد يكـون بادرة لبـناء حتـالف دولي يستـغل عالقاتـها التـجارية مع

الص إلجبارها على رفع قيمة عملتها.الص إلجبارها على رفع قيمة عملتها.
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الثالثاء ٦ إبريـــل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣١٦)

رئيس «صندوق النقد»:رئيس «صندوق النقد»:
záeRC’G øe êôîj ºd{ »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G
قـال رئـيس «صــنـدوق الـنـقـد الـدولي»
دوميـنيـك ستـراوس كان أول من أمس إن
ي «لم يـخـرج من األزمة» االقـتـصاد الـعـا
بـرغم تـسـارع الـتـعــافي في الـدول الـنـامـيـة
ـا كـان مـتـوقـعًا. والـصـاعـدة بـدرجـة أكـبـر 
وأبـلغ الـصـحــفـيـ خالل زيـارة لألردن أنه
ضي ي « عـلى الـّرغم من أن التـعـافي العـا
توّقع فإن الطلب اخلاص بوتيـرة أسرع من ا
ال يزال أضعف من أن يـنبئ بـانتهـاء الركود
ي». الطويل الـذي تعّرض له االقتصاد العا
وأضـاف «تلحـظ عودة النـمو في كـل مكان
تـقـريـبـًا لـكن أرقـام هـذا الـنـمـو تـعـود إلى
الــدعم احلـكــومي في حـ ال يــزال الـطـلب
اخلاص ضعيفًا وليس بالقوة الكافية. وإلى
أن يسـتطـيع الطلب اخلـاص دعم النـمو على
نـحو قـابل لالستـمرار سـيكـون من الصعب
الــقـول بــانـتــهـاء األزمــة». كـان «صــنـدوق
النقد» أجـرى رفعًا حادًا لتـقديراته في يناير
ي ـاضي لـيـتــنـّبـأ بـنـمـو االقـتـصـاد الـعـا ا
٣٫٩% في عـــام ٢٠١٠ بـــدًال من ٣٫١%
ــاضي عــلى أن في تـــوّقــعــات أكــتــوبــر ا
يـتــحـسن إيـقــاع الـنـمــو إلى ٤٫٣% الـعـام
ـقبل. وقـال ستـراوس كان «الـتعـافي يأتي ا
توقع. لكننا لم نخرج من األزمة أسرع من ا
ويــنـبــغـي أن نـتــوّخـى احلــذر». وتـتــحــسن
اضي توقعات التعافي بـاّطراد منذ العام ا
وذلك بالـتزامن مع انتـعاش قوي في أسواق
األســهم. لــكن مــعـظم تــعــافي االقــتــصـاد
األمـــريـــكي مـن أعــنـف تـــبـــاطــؤ لـه مـــنــذ
ــا يــعــود إلى الــتـحــفــيـز الــثالثــيــنــيـات إ
احلــكـومي وعــزوف الـشــركــات عن خـفض
اخملـزونات بقـوة. ويثيـر هذا اخملاوف من أن
الـنـمو قـد يـتـعـثـر في وقت الحق هـذا الـعام
عـــنـــدمــا تـــتـالشى قـــوة الـــدفع من هـــذين
صـدرين وال سّيما في ظل ضعف اإلنفاق ا

االستهالكي وارتفاع البطالة.

¥ƒ°ùdG iƒ≤d z¿Gƒ«dG{ ´É°†NEG »¨Ñæj :رومر:رومر
قالت مستشارة للبيت األبيض أول من أمس إن عملة الص «ينبغي أن تكون أكثر
تـأثـراً بـقـوى الـسـوق» لـكنـهـا لـم تذكـر إن كـانـت بكـ تـتـالعب بـسـعـر اليـوان. وقـالت
ـستـشارة االقـتـصاديـة للـبيت األبـيض في مـقابـلة مع بـرنامج «واجه كـريـستـينـا رومر ا
الصحافة» على تلفزيون «إن بي سي»: «نعتقـد أنه ينبغي أن تكون (العملة) أكثر تأثراً
بقوى السوق. وأعتقد أنه ما من شكّ في ذلك». وأضافت «سنحاول التوصل إلى النتائج
الـتي نريدها». وأجّـلت إدارة الرئيس األمـريكي باراك أوبامـا تقريراً بـشأن إذا ما كانت
ـفتـرض صدوره في ١٥ إبـريل اجلاري نـظراً إلى الصـ تـتالعب في عمـلتـها كـان من ا
زيـارة الـرئـيس الـصيـني هـو جـيـنـتاو لـواشـنـطن لـلـمشـاركـة في «قـمّـة األمن الـنووي».
وجمعـت بك احـتيـاطات أجنـبية ضـخمـة في إطار جـهودها لـلحفـاظ على قـيمـة عملـتها
شـرّع األمـريكـي الـذين يقـولون إن هذه (الـيوان) مـرتبـطة بـالدوالر مـا يثـير غـضب ا
ـمـارسات تـمنح الـصـادرات الصـينـية مـيـزة سعـرية عـلى حـساب الـوظائف في الـواليات ا
تحدة. وقالت رومر إنه برغم إرجاء واشنطن تقـريرها بشأن التالعب في العملة حتى ال ا

وضوع في اجتماعات الحقة. تثير غضب الص فإن مسؤول أمريكي سيثيرون ا

Ú«µjôeC’G z∞FÉXh ≈∏Y ¿ƒdƒà°ùj{ øjòdG Ú«æ«°üdG ºLÉ¡j »µjôeCG QƒJÉæ«°S
قراطي األمريـكي أرلن سبيكتر أول من أمس هجوماً حاداً على شنّ السيناتور الد
الـص وسـياستـها االقـتصاديـة متـهمـاً الصيـنيـ باالستـيالء على وظـائف األمريـكي

و«امـتالك جـزء ال بأس به من أمـريـكـا» على مـا نـقل تـلفـزيـون «فـوكس». ويأتي كالم
سـبيـكتـر رداً على إعـالن وزير اخلـزانة األمـريكي تـيمـوثي جيـثنـر أول من أمس إرجاء
نـشـر تــقـريـر حــول أسـعـار صــرف الـعـمالت األجــنـبـيــة. ويـسـمح اإلرجــاء إلدارة الـرئـيس
األمريكي باراك أوباما بأال تتخذ موقفاً حالـياً من احتمال تالعب الص بقيمة عملتها
(الـيوان). وقـال سـبيـكـتر: «لـست سـعيـداً جـداً بـهذا اإلرجـاء». وتـابع: «لديـنـا مشـكـلة
». موضحاً «أنهم ماهرون وغالباً ما يتفوّقون علينا. إنهم يستولون حقيقية مع الصيني
لـكـون جـزءاً ال بأس به من على وظـائـفـنا وكـذلك عـلى مـالنـا ثم يـقـرضونـنـا إيـاه. وهم 
أمـريـكا». ودعـا الـسيـناتـور عـلى غرار مـسـؤول أمـريـكيـ آخريـن الصـ إلى إعادة

تقو اليوان.

É«fÉ£jôÑd »fÉªàF’G ∞«æ°üàdG ¢†ØN ∫ÉªàMG
حـذرت مـؤسـسـة استـثـمـاريـة كبـرى من أن بـريـطـانيـا قـد تـفـقد تـصـنـيفـهـا االئـتـماني
اليـتها الـعامة وبـاستقرار ـمتاز «٣ أيه»  خالل عـام واحد ما قـد يلحق آثـاراً كارثيـة  ا
ـية في أكـبر مـؤسسة الي. وقـال سكوت مـاتر رئـيس قسم إدارة احملـافظ العا نظـامهـا ا
ؤسـسـة تقـلل حالـياً اسـتثـمـارية لـلسـندات فـي العـالم «باسـيـفيك إنـفسـتـمنت كـو» إن ا
تحدة وأوروبا السيادية في محافظها وهناك حاجة مستويات ديون بريـطانيا والواليات ا
قبلة من أجل احملافظـة على النمو االقتصادي في إلى حدوث مـعجزات في الستة أشهـر ا
ـاضي أيـضاً إنـها تـقدمـة. وكـانت «باسـيـفيـك إنفـستـمـنت كو» قـالت الـشـهر ا الـدول ا
سـتظل حتتـفظ بتقديـرات سلبـية للـسندات احلـكومية الـبريطـانية بـسبب احتـماالت ارتفاع

معدل التضخم وانخفاض اجلنيه اإلسترليني.

W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²
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الثالثاء ٦ إبريـــل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣١٦)

واقع النووية اإليرانية واقع النووية اإليرانيةيتها في ضرب ا تسعى إلى إقناع بك بجدتسعى إلى إقناع بك بجدّيتها في ضرب ا
¿GôjEG äÉHƒ≤Y ºYód Ú°üdG ≈∏Y §¨°†J π«FGô°SEG

ز» البريـطانية أن إسرائيل سترسل ز»«صنداي تا ذكرت صحيفة «صنداي تا
واحـداً من أبــرز االسـتــراتـيـجــيـ الــعـسـكــريـ إلى الــصـ هـذا
واقع النووية اإليرانية األسبوع إلقناع بك بجدّيتـها في ضرب ا
إذا فـشـلت الـعـقـوبـات الـدولـيـة في كـبح سـعي إيـران إلى امـتالك
األسـلحة الـنووية. وأضـافت الصحـيفة في تـقرير لـها من تل أبيب
«تأتي هذه الزيارة التي تعدّ جزءاً من جولـة دبلوماسية مكثّفة ب
الص وإسـرائيل بـعد فـترة قـصيـرة من إشارات دعم الـص فرض
عـقــوبــات اقــتــصــاديــة ضــد إيــران في مــجــلس األمن». وقــالت
الـصـحيـفـة في تقـريـرها «الـسعـوديـة أكبـر مـورّد للـنـفط اخلام إلى
د الـصـ بكل مـا حتتـاج إليه من الـنفط الـص وعـدت مؤخـراً 
بـسـعر أرخص من الـنـفط اإليرانـي مقـابل دعـمهـا الـعقـوبـات على
طـهـران». وكانت تـقاريـر صحـفيـة إسـرائيـليـة قد ذكـرت أن رئيس
هـيئـة االستـخبـارات العـسكـرية اإلسـرائيـليـة زار الص سـراً قبل
ـفـاوضـ اإليرانـيـ سعـيـد جلـيـلي الذي أيـام من زيارة كـبـير ا
ــاضي إلجــراء مــفــاوضـات مع وصل إلـى بـكــ يــوم اخلــمـيس ا
ـسـؤولـ الـصـيـنـيــ حـول الـبـرنـامج الـنـووي اإليـراني. وذكـرت ا
مـصــادر إسـرائــيـلــيــة أن اجلـنــرال عـامــوس يــادلـ عــرض عـلى
سؤولـ الصينيـ معلومـات استخباراتـية حساسـة حول التقدّم ا
ساعي إلى الـذي وصل إليه البرنـامج النووي اإليـراني في إطار ا
إقـنـاع الــصـ الـتي تـمـتـلك حق الـنــقض (الـفـيـتـو) في مـجـلس
األمن بالـعـدول عن مـوقـفهـا الـرافض فـرض مـزيد من الـعـقـوبات
ــصــادر إلـى أن رئـيـس هــيــئـة الـدولــيــة عــلـى إيـران. وأشــارت ا
قبل التخـطيط العسـكرية اإلسـرائيلـية سيـزور الص األسـبوع ا
للسبب نـفسه كما كشفت عن زيارة وفد «إسـرائيلي» للص منذ
أشهـر عدّة بـرئاسة وزيـر الشؤون االسـتراتـيجيـة وعضـوية رئيس
األركـان األســبـق مـوشــيـه يــعـالــون ومــحــافظ بــنك إســرائــيل

البروفيسور ستينلي فيشر للغرض نفسه.

záqbÉ£∏d áq«dhódG ádÉcƒdG{ ≈dEG ΩÉª°†fÓd Ú°üdG IƒYO

ـكسـيك مقـاالً نشرته كتبـت كاروال هويـوس من كانـكون في ا
ز» ذكرت فيه أن «الوكالة الدولية للطاقة» ز»«فايننشال تا صحيفة «فايننشال تا
وجّهت الـدعوة إلى الـص لالنـضمـام إلى الوكـالة وحذّرت من أن
ؤسسة قد تفقد أهميتها لدى حتوّل الطلب على الطاقة بعيداً هذه ا
ـديـر الـتنـفـيذي لـ . وقـال نـوبـيو تـانـاكا ا عن أعـضـائـها احلـالـي
ز»: (أهميتنا «الوكالة الدوليـة للطاقة» لصحـيفة «فايننشـال تا
بـاتت محل شكّ ألن نـصف استهالك الـطاقة يـجرى بالـفعل خارج
ـيدان الـبـلـدان األعـضـاء في «مـنـظـمـة الـتـعـاون والـتـنـمـية» فـي ا
االقـتـصـادي. وبـالـنسـبـة إلى الـنـفط يـجـرى أغـلب االستـهالك في
بلـدان غـيـر أعـضاء). وأضـاف: «بـطـرق كـثـيرة هم (الـصـيـنـيون)
طاف نـريد منهم يعمـلون معنـا عن كثب بالـفعل. لكن في نهـاية ا
االنضمام إليـنا». وتقول الكاتبة إن الـص كانت على الدوام قلقة
من االنـضـمام إلى مـنـظمـات مـتعـدّدة األطـراف ترى أنـهـا خاضـعة
ـتـحـدة. وعلى لسـيـطـرة بلـدان مـتـقدمـة غـنـية خـاصـة الـواليات ا
ـسرح الـدولي يفـضّل قادتـهـا تصـوير الـص بـاعتـبارهـا نصـيراً ا
وزعـيماً لـلبـلدان الفـقيرة واإلشـارة إلى نفـسها كـبلد نـامٍ وليست
ـية بـعدُ برغم الـنمو الـسريع في ثـروتها ونـفوذها. قوة عـظمى عا
نتدى الدولي للطاقة» في كانكون في وكان تاناكا يتحدث في «ا
ستهلكة نتجـة وا كـسيك حيث اجتمع وزراء من أكبـر البلدان ا ا
ناقشة سبل حتس أمن الطاقة. وترى «الوكالة للطاقة في الـعالم 
الدولـية لـلطـاقة» أن أعـضاءهـا هي البـلدان الـ(٢٨) األعـضاء في
يدان االقـتصادي وطوال وجود «منـظمة التعـاون والتنمـية» في ا
نـظمة مـنذ ما يـقارب ٤٠ عـاماً كانت هـذه البلـدان هي أكبر هذه ا
سـتهلكـ في العالم أيضـاً. لكن ذلك الوضع يتـغيّر إذ يتراجع ا
نـتجـات الـنفـطيـة مثـل البـنزين والـديزل طـلب هذه الـدول عـلى ا
لدى تأثـره بسبب سياسـات بيئية ومـتاعب اقتصاديـة بينما يزداد

االستهالك في الص وفي بقية آسيا.

¿óæd

Zandi
Highlight

Zandi
Highlight



12

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

اإلثن ٥ إبريـــل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣١٥)

ÚµH
kÉ«ª«∏bEG kGójó¡J πãªJ ’ áq«æ«°üdG zájôëÑdG{ :خبراءخبراء

صرّح خبـراء عسكـريون صينـيون لنـظرائهم من أعـضاء «رابطة
دول جنوب شـرق آسيا» (اآلسيان) أن سالح البـحرية الصيني لن
طـلق تهديداً للـمنطقة. وقـال العقيد تـشن تشو الباحث يـشكّل با
ية جيش الـتحرير الشعبي الصيني للعلوم العسكرية» في «أكاد
خالل (حـوار الدفاع واألمن بـ الص و«اآلسيـان») الذي اختتم
اضي إن الـصـ لن تبـني بـحريـة تـسعى في بكـ يـوم اجلمـعـة ا
جـاهدة إلى الهـيمنـة على العـالم. جاء ذلك رداً علـى ماريانو إس.
ـتقـاعـد نائب رئـيس «كلـية الـدفاع سونـتيـالنوسـا الكـومودور ا
الوطني» الفلبـينية الذي سأل الـباحث العسكـري الصيني عن
مكن أن تـقدّمها الصـ إلى أعضاء «اآلسيان» بأن الـضمانات ا
تنـامية لـن تستخـدم بشكل عـدواني ضد اجلوار. قوتهـا البحـرية ا
وقـال تشن: (يجب أن تتأكـد دول «اآلسيان» من أن تنـمية الص
ـصـالح الـبـحـريـة اخلـاصـة بـهـا بـحـريـتـهـا هي من أجل حـمـايـة ا
نطقة فـقط). واستشهد بـتصريح الزعيم والسالم واالستقـرار في ا
ماوتسي توجن الـذي قال: «يجب علينا بـناء بحرية قوية حيث إن
مـعظم الغـزوات اخلارجيـة التي عاناهـا الشعب الـصيني جاءت عن
طريق الـبـحـر». وقـال تـشن: «إن الـص هي الـعـضـو الـوحـيد في
مجلس األمن الدولي الذي لم يحقق بـعد إعادة التوحيد الكامل
ومـا زلنا نواجـه العديد من الـتحديات مـثل النزاعات الـبحرية مع
ـفرده». الدول األخـرى التي ال يـستـطيـع اجليش الـتعـامل معـها 
مـعـروف أن الصـ تـسـرع في بنـاء أسـلـحة بـحـريـة حديـثـة جـديدة
وشـرائـها مـا أثار مـخـاوف إزاء نيّـاتـها الـعسـكـرية والـسـياسـية.
يـذكـر أنه حلمـايـة السـفن الـتـجاريـة الـتي تمـر عـبر «خـلـيج عدن»
ـياه قـبالة الـساحل الـصومالي حـيث تتـفشّى أعمـال القـرصنة وا
نـطقـة منـذ نهـاية نشـرت الصـ مدمـرات وفـرقاطـات جديـدة في ا
ـاضي كـشـفـت الـبـحـرية الـصـيـنـيـة عن عـام ٢٠٠٨. وفي الـعـام ا
غـواصة نـووية من صـناعـة محلـية وسـفيـنة هجـوم برمـائيـة جديدة
كانت سرية من قبل خالل استعراض دولي لألسطول أقيم في ٢٣
ناسبة الذكرى الست لتأسيس البحرية الصينية. اضي  إبريل ا

«اإلنترنت» ساعدت النظام في الوصول إلى معارضيه«اإلنترنت» ساعدت النظام في الوصول إلى معارضيه
ΩÓMCG Oôée áq«fGôjE’G z∑ƒH ¢ù«ØdG{ IQƒK :محلمحلّلون:لون

ـعـارضـة اإليـرانـيـة «الـعالم»«الـعالم» (die welt) إن ا قـالـت صـحـيـفة 
ضعفت كثـيراً حتت ضغط احلكـم باإلعدام واالعتقـاالت والتعذيب.
واتـضح اآلن أن ما سمـاها الغـرب ثورة «التـويتر» و«الـفيس بوك»
كانت مـجرد أماني الـغرب وأحالمه ألن هذا االتصـال عبر الـشبكة
أضـر بـالـثـورة ألن الـنظـام يـسـتـمد مـعـلـومـاته عن الـثـورة وأماكن
تــنـظـيـم االحـتـجــاجـات من شــبـكــة «اإلنـتــرنت» ويـحــضـر لـفضّ
عـارضـة حتظى االجـتـماعـات وتـفـريقـهـا قبـل حدوثـهـا. وبرغـم أن ا
بـدعم الــكـثـيـر من شـرائح اجملـتـمع فــإن قـسـوة الـسـلـطـة في قـمع
التـظاهرات أدت إلى عدم إمـكانية حـدوثها. وكذلك بـاءت بالفشل
محاولـة شقّ النظـام إلى قسم «محـافظ» حاكم وقسم «إصالحي»
ـعـارضـة. إضـافـة إلى ذلك فـإن الـنـظـام احلـالي عـلى يـنـضم إلى ا
عكس نظام الشاه السابق ال يزال يتمتع بشعبية ب أفراد الشعب.
ـقال أن الـغـرب ركّز انـتبـاهه عـلى النـزاع النـووي وجتاهل والحظ ا
صاحله االقتصادية واجليوسياسية. الشعب اإليراني ألن الـغرب يهتم 
يـجب أن يـتم تـشديـد الـعـقوبـات عـلى طـهـران ال من أجل برنـامـجـها
الـنــووي إّنـمـا بــسـبب «خــرقـهــا حـقــوق اإلنـسـان» حــسـبــمـا تـرى
عارضة اإليرانيـة في اخلارج تثير البلبلة قال أن ا الصحيفـة. وتابع ا
ا ـعارضة أكـثر  ألنهـا تقول إن تـشديد الـعقـوبات على إيـران يضر ا
يـضرّ الـنظـام ولـذلك يجب تـشديـد العـقوبـات في القـطاعـات التي
تؤثر بشكل مباشر في مراكز السلطة في إيران أي أمالك «احلرس
الثوري» في القطـاعات الصناعيـة والعسكرية. وخـلصت الصحيفة
إلى القول إنه يجب أن يشدّد الغـرب العقوبات على إيران حتى في
ظـل مـعـارضـة الصـ ألنـه سـيـكون مـن اخلـطـأ تـمـييـع الـعـقـوبات
. يجب على الغرب وتـخفيفها من أجل احلـصول على موافقة الـص
ـصادمـة وأن األمر ال أن يـوضّح للـنـظام اإليـراني تصـمـيمه عـلى ا
ا بالـدفاع عن حقـوق اإلنسان يـتعلق بـالبرنـامج النووي اإليـراني إ
قـال الكـثير من تـعلـيقات قـراطية الـغربـية. وقد أثـار ا والـقيم الـد

ضمونه. ناهضة  القراء ا
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األحـــد ٤ إبريـــل ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣١٤)

zƒàæ«J ƒjQ{h zπLƒL{ Éà«°†b
Ú°üdG »a QÉªãà°S’G áÄ«H GôqeóJ ød 

اضي إن الص ستوى يوم اجلمعة ا  قال مسؤول صيني رفيع ا
ـتعـلقـة بجـذب رؤوس األموال األجـنبـية ولن سـتلـتزم سـياسـتهـا ا
تدمـر قضيتا شركـتي «جوجل» و«ريو تينتو» بـيئة االستثمار في
البالد. أدلى تـشن جيان نـائب وزير الـتجارة بـهذا الـتصريح في
مـؤتـمـر صــحـفي حـول االسـتـثـمـار في مـنـطـقـة شـمـال شـرق آسـيـا
ومعرض (إكسبـو تريد) الذي سيعقد في مقاطعة جيل رداً على
. وذكر تشن: أن «الص لن سؤال حول بيـئة االستثمار في الـص
تغيّر سياستها اخلاصة باالنفتاح وجذب رؤوس األموال األجنبية».
وأضـاف أن أنــشـطـة األعــمـال في الــصـ ال بـدّ من أن تــتـفق مع
الـقـوان الـصـينـية. وأضـاف أن اخـتيـار «جـوجل» االنسـحاب من
الـبالد لـيـست فـيه إشـارة إلى تدهـور بـيـئة االسـتـثـمـار الصـيـنـية.
ولكن ما حـدث أن «جوجل» قـد وعدت بالـتزام الـقوان الـصيـنية
وقت دخـولـهـا ثم تــراجـعت عن وعـدهـا. وأفـاد دون إسـهـاب بـأن
الـصـ تبـقى واحـدة من أفضل مـقـاصد االسـتثـمـار وفقـاً ألحدث
ـتحدة لـلتجـارة والتنـمية». وقال اسـتطالع قام به «مـؤتمر األ ا
إنه برغم تراجع الـتجارة اخلارجيـة في البالد فلن تـغيّر الص من
ســيــاســتــهــا الــتي تــشــجع الــتــصــديــر وســتــزيــد مـن اســتــيـراد
ـتطـورة وأجهـزتهـا ومكـوناتـها الـرئيـسيـة وكذا التـكنـولوجـيات ا
ـــوارد ـــواد الـــتي ال تـــعـــرض كـــثــــيـــراً في الـــبالد خـــاصـــة ا ا
االســتـراتـيـجـيــة. يـذكـر أن «جـوجـل» نـقـلت خـدمــة الـبـحث عـلى
اضي «اإلنتـرنت» في الـصـ إلى هوجن كـوجن يـوم ٢٣ مـارس ا
بعـد أكثر مـن شهرين من إعـرابهـا عن استيـائها مـن مراقبـة نتائج
الـبحث في الص وإعالن نيـتها االنسحـاب من السوق. من جهة
أخرى اتهم أربعة عامل في شركة (ريو تينتو) األجنلو أسترالية
العـمالقة في مـجال الـتعـدين ومن بيـنهم أسـترالي يـدعى سـتيرن

هو في قضايا تقاضي رشاً وجتسس جتاري.

 AGREG »dÉª°T …Qƒc âª°U
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التزمت صـحافة كوريـا الشمـالية الـصمت بشـأن غرق السـفينة
ـناورات «تشـون آن» الـكوريـة اجلـنوبـيـة واسـتمـرت في انـتقـاد ا
البـحرية الـعسكريـة الكوريـة-األمريكـية في غضـون األيام القـليلة
اضـية. وانـتـقدت وسـائل اإلعالم احلـكومـيـة الكـورية الـشـمالـية ا
تحـدة قائلة شـتركة بـ كوريا والواليـات ا نـاورات العسـكرية ا ا
إنهـا عبارة عن تـدريبـات للـهجـوم على كوريـا الشـمالـية. وهدّدت
صحـيفة «رودوجن» الكوريـة الشمالـية بإغراق مجـموعة من الغزاة
فـي الـبــحـار إذا أشـعــلت الــقـوات الــبـحــريـة الــكـوريــة اجلـنــوبـيـة
واألمريكيـة حرباً ضدهـا. في اجلانب الكوري اجلـنوبي قالت كوريا
اجلـنوبـيـة إنـهـا لم تـرصد أي غـواصـة كـوريـة شمـالـيـة بـالـقرب من
ائية في الـبحر الغربي في الليلة الـتي غرقت فيها سفينة احلدود ا
حـربيـة كوريـة جنـوبيـة بسـبب انـفجـار لم يعـرف سبـبه بعـد. وقالت
وزارة الدفاع فـي بيان مطـوّل غير مـعهود يـبدو أنه يريـد أن يعالج
تـزايدة حول سبب احلادثة «هـناك إمكانية ضـئيلة لنشر الشكوك ا
بـيـوجن يـاجن غـواصـات كـوسـيـلـة لـلغـزو». وأضـافت: «عـلى كلٍّ
نـواصل مـراقـبـتنـا عن كـثب لـكـوريـا الـشمـالـيـة ونـخـطط لـكشف
النـقاب عن نتائج التحقـيقات للشعب بالـتفاصيل حول السبب في
االنفجار». وكـانت سفينة «تشون آن» احلربية تزن ١٢٠٠ طن قد
غرقت بـعـد انـفجـار أدّى إلى انـشـطارهـا إلى نـصـف بـالـقرب من
ـشتركـة مع كوريـا الشمـالية وأشـارت التكـهنات ـائية ا احلدود ا
األوليـة إلى إمـكـانـية تـعـرضـها لـهـجوم بـألـغـام بحـريـة من كـوريا
الـشمـالية. و إنـقاذ ٥٨ جـنديـاً بحاراً مـن أصل ١٠٥  جنود من
طاقم الـسـفـيـنـة حيث ظـل ٤٦ بحـاراً مـفـقـودين في الـوقت الذي
أصبـحت فيه احتماالت بـقائهم على قـيد احلياة ضـئيلة. في جانب
آخـر اعتـرفت وزيرة اخلـارجيـة األمريكـية هـيالري كلـينـتون بأن

كوريا الشمالية تمتلك أسلحة نووية.
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في مـؤشـر إلى حتـسّن الـعالقــات األمـريـكـيـة-الـصـيـنـيـة
شاركة في قمة األمن النووي في واشنطن وافقت بـك على ا
ـة هـاتـفـيــة بـ الـرئـيـسـ الـشـهـر احلــالي وذلك بـعـد مـكــا
األمريكي باراك أوبامـا والصيني هو جـ تاو. تطرقت هذه
ـلف اإليـراني والعـقـوبات احملـتـملـة ضـد إيران ـة إلى ا ـكا ا
ساعي حـيث حاول الرئيـس أوباما إقنـاع تاو باالنضـمام إلى ا
ـتـنـامـيـة إلى كـبح طـمـوحـات إيـران الـنـوويـة. ومن الـدولــيـة ا
انيا تحدة وبريـطانيا وفرنـسا وأ ـتوقع أن جتتمع الواليـات ا ا
مع روسـيــا والـصــ هـذا األســبــوع لـلــبـدء في وضع مــسـودةٍ
لعـقـوبات مـقتـرحـة يأمل الـرئيس أوبـامـا أن يجـرى التـصويت
عـليهـا خالل أسابيع. وبـرغم أن الصـ وافقت على االنـضمام
إلى مفـاوضات جـادة بشـأن إمكـانيـة فرض عـقوبـات تدعـمها
ـتحـدة ضد طـهـران فإنـها لم حتـدد موقـفاً واضـحاً من األ ا
وافـقة أو بالرفض واالحتمال األرجح هذه العـقوبات سواء با
سـاوم وذلك بالنظر إلى تردد وا هو أن تسـتمر في موقفـها ا

عطيات واالعتبارات التالية: ا
* إن الرئـيس الصـيـني برغم مـوافقـته على حـضور قـمة األمن
الــنــووي في واشـنــطن فــإنه لم يــلـزم نــفــسه صـراحــة فـرض
عقوبـات جديدة على طهران وحتدث بصفة عامة عن موقف
بالده من قـضيـة منع االنتـشار الـنووي دون أن يـتطرق إلى

«البرنامج النووي اإليراني».
فاوض اإليراني لها * إن الص حرصت خالل زيارة كبيـر ا
ـاضي عـلى تـأكـيـد مـوقـفـهـا الـراهن في مـا يـوم اخلـمـيس ا
يـتعلق بأزمـة «البرنـامج النووي اإليراني» الـذي يقوم على
إتاحـة الفـرصـة للـجـهود الـدبـلومـاسـية واحلـوار بـ مخـتلف
أطــراف األزمـة حـيث دعــا وزيـر اخلـارجــيـة الـصـيــني بـعـد
مباحـثاته مع جليلي إلى «تعزيز اجلـهود الدبلوماسية وإبداء
ـنــاسـبـة حلل الـقـضــيـة الـنـوويـة مـرونـة وتـهــيـئـة األوضـاع ا
فـاوضـات». من جـانـبه أكد اإليرانـيـة عن طـريق احلـوار وا

جـليلي دعم الصـ بالده في مواجهة فـرض عقوبات عـليها
مـشــيـراً كـذلك إلى أن اجلـانــبـ اتـفـقـا عــلى أن الـعـقـوبـات

«فقدت فاعليتها».
* بــرغم مـا يــقـال عـن حتـّسن نــسـبي فـي الـعالقــات بـ بــكـ
وواشـنطن فإن قائـمة اخلالفات بينـهما ما زالت كـبيرة بسبب
الرقابة على «اإلنترنت» والتبت ومـبيعات األسلحة األمريكية
زاعم األمريـكية أن الـص تقـدر عملـتها بـسعر إلى تايـوان وا
أقل من الــقـيـمـة احلـقـيـقـيـة مـا يـعـني -بـحـسب الـعـديـد من
- إمـكـانـيـة أن تـلـقي هـذه الـتـوتـرات بـظاللـهـا عـلى ـراقـبـ ا
تـعلقـة بإيـران. في مقابل ذلك فـإن هناك روابط ناقـشات ا ا
مـصلـحيـة كبـيرة تـربط طهران بـبكـ ستـجعل األخـيرة تـفكر
وافقـة على أي عقوبات محـتملة خاصة أن إيران كثيرًا قبل ا
تعتـبر ثاني أكبر مصّدر للنفط للص بل إن وارداتها منه في
ازديـاد مـطـرد ومن الـصــعب أن تـتـخـلى عـن هـذا بـسـهـولـة
خاصة في ظل خـططها االقتـصادية التي تـعتمد بـصورة كبيرة
على تـأم واردات النفط من إيران وتـدرك الص أن تشديد
الـعقوبـات على إيران قـد يؤدي إلى ارتـفاع أسعـار النفط ومن
ا ـس ر ثـم الـتـأثيـر سـلـبـاً فـي مـشـروعاتـهـا االقـتـصـاديـة وا
بـاستـقـرارهـا الـسيـاسي. نـاهـيك عن االسـتـثمـارات الـضـخـمة
لـلصـ في طهـران الـتي تقـدر بنـحو ١٢٠ مـليـار دوالر على
ـاضـيــة والـتي تـقـلـل من احـتـمـال مــدى الـسـنـوات اخلــمس ا

انخراطها في عقوبات مشددة على طهران.
في ضـوء مـا ســبق فـإن االحـتــمـال األقـرب هــو أال تـغـيّـر
الص من مـوقفها الكلي بشأن العـقوبات احملتملة ضد إيران
ولـكـنـهـا قـد توافـق علـى االنخـراط في مـنـاقـشـة طـبـيـعـة هذه
ـمكـنـة بـحـيث توافـق على بـعـضـها العـقـوبـات وآلـياتـهـا ا
وتــرفض بــعـضــهـا اآلخــر الــذي قـد يــتـعــارض مع مــصـاحلــهـا
ــقـتـرحـات االقـتـصــاديـة والـتـجــاريـة فـهي قــد تـوافق عـلى ا

األمريكية بإدراج بنوك إيرانية في قائمة سوداء.

اضية فإن تأثير ذلك في موقف اضية فإن تأثير ذلك في موقفبرغم التحسن الذي شهدته العالقات األمريكية-الـصينية خالل األيام القليلة ا برغم التحسن الذي شهدته العالقات األمريكية-الـصينية خالل األيام القليلة ا
. بك من «البرنامج النووي اإليراني» والعقوبات احملتملة لن يكون كبيرابك من «البرنامج النووي اإليراني» والعقوبات احملتملة لن يكون كبيراً
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