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ي الصيينالتحد  

  

  وخاصة على الساحة األمريكية متابعة شهرية آلخر مستجدات التحدي الصيين على الساحة العاملية

  ٢٠١٠_مايس
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد

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

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

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

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

  .، الذي هو المحرك األساسي لفصول هذا التحدي اإلستراتيجي المتتاليةبالنفط

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

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

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

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

؟هل يصبح الشرق االوسط ساحة تنافس ساخن بين الصين الصاعدة والواليات المتحدة.١

حوار استراتيجي صيني أمريكي االسبوع المقبل.٢

تفاؤل باجواء الحوار الصيني االمريكي.٣

ين الصين والواليات المتحدةحوار اقتصادي بال نتائج ب.٤

الواليات المتحدة والصين تسلكان طريقين مختلفين لكن مقصدهما واحد.٥

جايتنر يسعى لطمأنة الصين بشأن عجز الواليات المتحدة.٦

سعر صرف اليوان شأن داخلي صيني.٧

تايوان تتعهد بعدم طلب دعم عسكري امريكي_في حال نشوب حرب مع الصين.٨

عالقاتهما النووية الصين وباكستان تجددان.٩

قلق هندي ازاء التقارب الصيني الباكستاني.١٠

مخاوف امنية وراء تراجع اعتماد الهند على تكنولوجيا االتصاالات الصينية ومعداتها.١١

الصين تعلن رسميا زيارة الزعيم الكوري الشمالي.١٢

الصين تنفي اتهامات التحيز لمصلحة كوريا الشمالية.١٣

لنفسالصين تدعو الكورتين لضبط ا.١٤

نتائج زيارة كيم جونج ايل للصين.١٥

قيام حلف استراتيجي ثالثي بين ايران والصين وكوريا الشمالية.١٦

الصين واالتحاد االوروبي يتمتعان بشراكة اقوى.١٧

بكين تدعو الى تعميق الثقة المتبادلة بين الصين وفرنسا.١٨

تعزيز التعاون العسكري بين الصين واستراليا.١٩

٢٠١٢والصين تسعى الى توقيع اتفاقية تجارة حرة بحلول عام  كوريا الجنوبية واليابان.٢٠
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وثيقة قطرية صينية للتعاون في مجالي المال والطاقة.٢١

الصين اكبر مستوردي الغاز القطري قريباً.٢٢

عالقات اماراتية صينية متميزية.٢٣

ستون مليار دوالر هدف للتبادل التجاري السعودي الصيني.٢٤

كي يبرم اتفاقا لتطوير حقول نفط في العراقتحالف شركات صيني تر.٢٥

الصين تستعد لقطب خالٍ من الجليد المداد الطاقة.٢٦

الصين وروسيا وكندا تتصدر مجدداً قائمة القرصنة االمريكية.٢٧
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  :مايلينالحظ  مايسخالل تتبع عناوين التحدي الصيني لشهر  من

،التي يالحظ فيها بروز الجانب يالصين -ترتبط االخبار الثمانية االولى بالصراع االمريكي.١

.االقتصادي

 الباكستانية،التي تتميز بالحساسية العالية- الهندية- الصينية بالعالقات١١الى  ٩: رقم ترتبط االخبار.٢

.التي تديرها الواليات المتحدة في المنطقة القوى في اطار لعبة توازن

تعتبر احدى ساحات الشمالية،التي  الكورية-بالعالقات الصينية ١٦الى  ١٢: ترتبط االخبار رقم.٣

.الصيني-الصراع االمريكي

االتحاد االوربي وفرنسا :الصين مع بتنمية وتطوير عالقات ٢٠الى  ١٧: ترتبط االخبار رقم.٤

.واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا

ة قطر واالمارات والسعودي :ر عالقات الصين معمي وتطوابتن٢٥الى  ٢١: ترتبط االخبار رقم.٥

.والعراق

:األهم في هذا الشهر  يه ةالتاليين اويمكن إعتبار العن.٦

هل يصبح الشرق االوسط ساحة تنافس ساخن بني الصني الصاعدة -

والواليات املتحدة؟

حوار استراتيجي صيين أمريكي االسبوع املقبل-

حوار اقتصادي بال نتائج بني الصني والواليات املتحدة-

بشأن عجز الواليات املتحدة جايتنر يسعى لطمأنة الصني-

سعر صرف اليوان شأن داخلي صيين-
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  ؟أهم عناوين التحدي الصيينما هي 

  :أهم عناوين التحدي الصيين خالل االشهر املاضية ستذكريلي نفيما

٢٠٤٠تريليون دوالر حجم االقتصاد الصيين عام " ١٢٣" -

الرتريليون دو ٢.٤إرتفاع إحتياطي النقد األجنيب الصيين اىل -

٢٠١٠جولدمان ساكس يتوقع جتاوز اقتصاد الصني مثيله الياباين يف -

اخلرباء يطالبون باعادة ترتيب أوضاع _خوفا من سيطرة الصني-

االقتصاد االمريكي

زيادة براءات االختراع الصينية واخنفاض االمريكية-

دالالت حتول الصني اىل اكرب قوة استهالكية يف العامل-

مريكي وتنامي نفوذ الصنيتراجع النفوذ اال-

هل تشهد الفترة املقبلة حرباً اقتصادية بني الواليات املتحدة والصني؟-

االقتصادات الصاعدة تتجه اىل تغيري  توازنات االقتصاد العاملي-

الصني التزال كربى الدول املالكة سندات اخلزانة االمريكية-

راء سندات االقتصاد األمريكي لن يتأثر إذا توقفت الصني عن ش-

اخلزانة
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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-

ثالثة سيناريوهات ملستقبل صرف العملة الصينية-

فوذ حبري يف املناطق النفطيةالصني تطمح اىل ن-

الفنزويلي مالمح اسواق النفط العاملية -هل يغري التقارب الصيين-
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الثالثاء ٢٥ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٥١)

ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG ≈∏Y øgGôJ ¿Éfƒ«dG
 É`````gOÉ°üàbÉH ¢Vƒ``¡æ∏d

تـريد الـيـونـان الـغـارقـة مـنـذ أشـهر في
أزمة مالية حادّة جـذب رساميل أجنبية من
الـصـ إلى الدول الـعـربيـة مـروراً بتـركـياً
عـلى أمل الـنـهـوض بـاقتـصـادهـا وتـهـدئة
الصدمة الـتي سببتها اإلجـراءات التقشفية
الصـارمـة التي اتـخذتـها. وبـسـبب خشـيته
االنـكـمــاش الـذي يـبـدو أنه أكــثـر خـطـورة
ّـا كـان مـتـوقـعـاً (-٤%) وزيادة مـرتـ 
البطـالة التي انـتقلت من ٩% في ديـسمبر
ــاضي ــاضي إلـى ١٢% في فــبـــرايــر ا ا
أبــدى رئــيـس الــوزراء الــيــونــاني جــورج
بـابـاندريـو تـصمـيـمه على الـعـمل لتـعـزيز
الـتنـافـسـية واالسـتـثمـارات الـتي تـراجعت
ـنـتـدى مـنـذ ســنـوات. ومن عـلى مــنـبـر «ا
االقـتصـادي الـعـربي» في بيـروت اخلـميس
اضي الـذي شاركت فـيه ٢٥ دولة دعا ا
باباندريو الدول العـربية إلى االستثمار في
الــيــونــان مــؤكــداً أن حــكــومــته تــتــخــذ
«إجـراءات صارمة لتـشجيع بيـئة األعمال
ومـكافـحة الـبـيروقـراطـية والـفـساد الـلذين
يـشكالن عـقبـت رئـيسـيتـ أمام الـتنـمية
ــاضي اتـفق االقــتـصــاديــة». واجلـمــعـة ا
رئـــيس الــــوزراء الـــلـــيـــبـي الـــبـــغـــدادي
احملـمــودي في أثــنـاء زيــارة ألثـيــنـا مع
بـاباندريـو على تـعزيز الـتعاون الـثنائي في
مـجاالت الطاقة والـسياحة والـبناء إضافة
إلى زيادة الـشـركات الـليـبـية الـناشـطة في
اليونان. وشدّدت الدول الـعربية مراراً على
أهمية االستثـمار في اليونان. وكان رئيس
الوزراء القـطري الشـيخ حمد بن جاسم بن
جــبـــر آل ثــانـي أعــلن فـي بــدايـــة مــايــو
اجلاري في أثـناء محـادثات في أثـينا مع
باباندريو أن بالده تـرغب في «االستثمار
في اليونان ولكن ينبغي أن يصمّم البلدان

على هذا األمر».
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قـال وزير خـارجـية الـكـويت الشـيخ مـحمـد الـصبـاح أول من أمس إن أزمـة مـنطـقة
ؤقّت عن مساعيها لتحقيق وحدة نقدية». اليورو أقنعت دول اخلليج الست بـ «التوقف ا
ـســؤول بـالـنـسـبـة إلى دول «مـجـلس وأضـاف الـوزيـر الـكــويـتي قـائالً (إن من غـيـر ا
ضيّ قدماً في مـساعيها لتـحقيق وحدة نقـدية من دون دراسة تداعيات التعـاون» الست ا
ـسـؤول اخلـلـيـجي في اخـتـتـام اجـتـمـاع وزراء اخلـارجـيـة ـشـكالت فـي أوروبـا). وتـابع ا ا
اخلليجي في جدة بـالسعودية «التطوّر اجلديد هو األزمـة في منطقة اليورو. هناك العديد
من الـدروس ومن ثم عـلـيـنـا الـتوقـف مؤقـتـاً (عن مـسـاعي حتـقـيق الـوحـدة الـنـقـدية)».
ؤقت ال يعـني التأجيـل (للوحدة الـنقدية)». مـضيفاً أن وواصل الصـباح قائالً «الـتوقف ا
الهدف الرئيسي هو «منح الدول اخلليجية مهلة للتفكير». ومضى الوزير قائالً إن «الدول
الـيـة والتـحكّم في سـيـاساتـها رتـبـطة بـأوضاعـهـا ا السـت حتتـاج إلى دراسة الـقـضايـا ا
النـقديـة». وأضاف الوزيـر «علـينا الـتفكـير في الـسياسـة النـقدية. ويـتطـلّب ذلك مواءمة
سـؤول اخلليجي «نريد أن نحـقّق الوحدة النقدية في يزانية». وتابع ا تعلقة بـا سياستـنا ا

ناسب وبالشكل الصحيح .. هناك دروس عديدة ينبغي تعلّمها من أوروبا». الوقت ا
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ـاضي أشــاد وزراء جتـارة كلّ من الــصـ والـيـابــان وكـوريـا اجلــنـوبـيـة يــوم األحـد ا
ساعي الراميـة إلى إيجاد سبل لتـعزيز العالقات الـتجارية ب الـدول الثالث التي تعدّ بـا
اقتصاداتها أكـبر اقتصادات القارة اآلسيوية. والتـقى وزير التجارة الكوري اجلنوبي كيم
جوجن هون ووزيـر التجارة الصـيني تشن ده مينج ووزيـر االقتصاد والتـجارة والصناعة
. وجتري الياباني ماسايوكي ناووشيما في سيئول إلجراء محادثات تستغرق يوماً واحداً
ي طبقاً للناجت احمللي ا نسبته ١٨٫٦% مـن االقتصاد العا الدول الثالث التي تستأثر 
اإلجمـالي محادثات على مستـوى وزراء التجارة منذ عام ٢٠٠٢. ويـعد اقتصاد اليابان
رتبة األكـبر في القارة اآلسيويـة تليها الـص بفارق ضئيل وتـأتي كوريا الشمـالية في ا
شـتركة الـتي شكّلـتها الـدول الثالث في وقت سابق الرابعـة بعد الهـند. وعقـدت اللجـنة ا
ـثل حكـومي وعن قطاع من الشـهر اجلاري اجتـماعها األول في سـيئول. وتضم الـلجنة 
ـيـ وتـسـتــهـدف دراسـة تـوقـيع اتـفـاقـيـة جتـارة حـرة. وقـال كـيم وتـشن األعـمـال وأكـاد
ـأمول أن تـنجز وناووشيـما في بـيان مـشتـرك إنهم يأمـلون أن تـسهم االتـفاقيـة التي من ا
بـحـلول عـام ٢٠١٢ «في تـعـميـق التـفـاعل االقـتصـادي بـ الـدول الثالث بـهـدف حتـقيق

دى الطويل». نطقة على ا التكامل االقتصادي في ا

»YGóàŸG á«dÉª°ûdG ÉjQƒc OÉ°üàbG Ö«°üJ äÉHƒ≤©dG :ôjô≤J
ـتداعي يـشعـر بـآثار الـعقـوبات قالـت كوريـا اجلنـوبيـة إن اقـتصـاد كوريـا الـشمـاليـة ا
قارنة مع العام فروضة عليه مـع تراجع التجارة اخلارجية بنسبة ١٠% في عام ٢٠٠٩ با ا
السـابق. وذكرت «الوكالـة الكورية لـتشجيع الـتجارة واالستـثمار»(كوتـرا) التي تديرها
ا في ذلك التجارة مع كوريا اجلنوبية هبطت بنسبة احلكومة أن جتارة كوريـا الشمالية 

اضي عن عام ٢٠٠٨. ٩٫٧% إلى ٥٫٠٩ مليار دوالر العام ا
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اإلثن ٢٤ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٥٠)

hQƒ«dG Ióéæd ¿ÉqÑ¡j ÉjQƒLh ¬«°ûjôJ
ــركــزي هـبّ كل من رئــيس «الـــبــنك ا
األوروبي» جـان كــلـود تـريـشـيه واألمـ
الــعــام لـ «مـنــظــمـة الــتــعـاون والــتــنـمــيـة
االقتصادية» أجنيل جوريا لنجدة العملة
وحّـدة التي انـخفـضت قيـمتـها األوروبـيـة ا
كــثــيــراً في األســواق وذلك في حــديــثـ
صـــحـــفــيـــ نـــشــرا أول مـن أمس. وقــال
تـريشـيه لصـحيفـة «فرانـكفورتـر اجليـماينه
تــسـايـتــوجن» إن «الـيــورو عـمـلــة مـوثـوق
بــهــا». وأضـــاف «من الــواضـح أنه لــيس
ا الـسـيـاسة الـضـريـبيّـة لـبعض الـيـورو وإ
الــدول هي الــتي تــنــبــغي مــراجــعــتــهـا».
ــسـؤول الــفـرنــسي أن «حتـرّكـات وأوضح ا
األسـواق تــكــون دائـمــاً مـزيــجــاً من احلـال
ـضارب الـنفـسية لـلمـستـثمـرين وتأثـير ا
مـثل صــنـاديق الـتـحــوّط». وقـد تـعـرضت
وحّـدة لهزات كـبيرة في العـملة األوروبـية ا
األســابــيـع األخــيــرة بــســـبب اخملــاوف من
ـــالــــيـــة في عــــدد من الـــدول األوضــــاع ا
األوروبية بـعد األزمة اليونانية. من جانبه
أكــد األمـ الــعــام لـ «مـنــظـمــة الـتــعـاون
والـــتــنــمــيــة االقــتــصـــاديــة» لــلــنــســخــة
اإللـكـتــرونـيـة جملـلــة «ديـر شـبـيـجل» أن
«الـيــورو بـنــاء مـدهـش وسـيــسـتــمـر إلى
األبـد وأن دوالً أخــرى سـتـعـتـمـد الـعـمـلـة
ـوحّدة». وأضـاف أن «انخـفاض األسـعار ا
دى ال تبرّر يرجع إلى اضطـرابات قصيـرة ا
الـشك في مسـتقـبل وجود الـعمـلة كـلّها».
كـما أكـد أن «مـنـطقـة الـيـورو أقوى كـتـلة
اقتصـادية في العالم. والعـملة عملت على
ضـــمـــان ذلـك ســـنـــوات خـالل اســـتـــقـــرار
األسعار». لـكن الرجل شدّدا على ضرورة
إجراء إصالحـات. وذكّر جان كلـود تريشيه
بتـأييده عمـلية ضبط أكـبر ألنشطـة البنوك

وصناديق التحوّط.

´ƒÑ°SC’G Gòg kÉ«dhCG kÉeÉY kÉMôW CGóÑJ ájOƒ©°ùdG »a zájOÉ°üàb’G áaô©ŸG áæjóe{
اضي عـرفة االقتصادية» السـعودية يوم السبت ا قال الرئيس التنـفيذي لـ «مدينة ا
إن الشـركة ستبـدأ طرحاً عامـاً أولياً الـيوم اإلثن جلـمع ١٫٠٢ مليار ريـال (٢٧٢ مليون
دوالر). ويـشـمل الـطـرح حـصـة في الـشـركـة قـدرها ٣٠% مـن خالل إصـدار ١٠٢ مـلـيون
عرفة سـهم. وسيساعد عـلى زيادة رأسمالهـا إلى ٣٫٤ مليار ريال. ويـوجد مقر «مديـنة ا
مـلكة لـتنويع ـنورة وهي إحدى أربـع مدن اقتـصادية تـبنيـها ا ـدينة ا االقتـصادية» في ا
اقتصادها وإيجـاد فرص عمل لعدد متزايد من الشبان ب سكانها البالغ عددهم أكثر من
وقعها في نطاق دينة  ٢٥ مليون نسمة. وقـال طاهر باوزير الرئيس التنفيذي للشركة (ا
ـنورة وبصفـتها امـتداداً القتصـاد قائم وبنيـة حتتيـة قائمة سـتكون مخـتلفة عن دينة ا ا
. ـدن االقـتصـاديـة» األخرى). وسـيـستـمـر االكتـتـاب في الطـرح الـعام األولـي أسبـوعاً «ا
ـنورة ـديـنة ا وتـخطّط الـشـركة لـتطـويـر أرض مسـاحتـهـا ٤٫٨ ملـيـون متـر مربع داخل ا
ديـنـة. وتـقـضي خطط ـعتـمـرين الـذين يـزورون ا وتـأمل االسـتـفادة من ماليـ احلـجـاج وا
ـدينـة اجلديـدة وتهـدف إلى اجتـذاب شركات احلكـومة بـبنـاء ٣٠ ألف وحدة سـكنـية في ا
علـومات ومراكز صـحية وتعـليميـة. وتتوقّع الـشركة توقـيع عقود قيـمتها لتكـنولوجيـا ا
نـحو ٧٠٠ مـليـون ريال بـحلـول نهـاية الـعام اجلـاري وكان مـقرراً أن تـوقّع يوم أمس عـقداً
بقـيمة ٤٠٠ مليون ريال مع شركـة «ديب كالود» األمريكية لتطويـر مركز للبيانات. ومن
ـعرفـة االقـتصـادية» اسـتثـمارات تـصل إلى نحـو ٣٢ ملـيار تـوقّع أن جتتـذب «مديـنة ا ا
ريال. كما يتوقّع بـاوزير أن تعتمد الشركة على مـواردها الذاتية في التمويل وأال حتتاج
ملوكة للدولة لك عبدالله» ا ساهم في الشركة مؤسسة «ا إلى االقتراض. وب أكبر ا

ومجموعة «صافوال» وشركة «طيبة لالستثمار» ومجموعة «ابن الدن» الصناعية.

∫ƒªÙG ∞JÉ¡dG ä’É°üJ’ á©HGQ á°üNQ ìô£j ¥Gô©dG
ـاضي إن وزارة «االتصاالت» الـعراقيـة ستطرح  قالت مـسؤولة كـبيرة يـوم السبت ا
قـريبـاً رخـصة رابـعـة التـصاالت الـهـاتف احملمـول وذلك في مـسـعى إلى تـطويـر خـدمات
االتـصاالت وتعـزيز االستـثمار في الـعراق. وقالت هيـام الياسـري وهي مستـشارة لوزير
«االتصـاالت »العـراقي لـ «رويتـرز» إن (ما يـصل إلى ١٥ شركـة من بيـنهـا «فيـرايزون
كـوميونـيكيـشنز» األمريـكية و«إم تي إن» اجلـنوب إفريـقية و«تـركسل» و«اتصاالت»
شّغل ـبدئية عـلى خطة  اإلماراتـية قد أبدت اهتـمامًا منـذ أعطى مجلس الـوزراء موافقته ا

اضي. وافقة النهائية صدرت يوم الثالثاء ا اضي). وقالت إن ا هاتف رابع في يوليو ا

IóëàŸG äÉj’ƒdG õéY ¿CÉ°ûH Ú°üdG áfCÉªW ≈dEG ≈©°ùj ôæàjÉL
سعى وزير اخلزانـة األمريكي تيـموثي جايتـنر إلى طمأنـة الص قبـيل محادثاته في
ـتحـدة ستـعالج الـعجـز في مـيزانـيتـها. وفي مـقابـلة نـشرت أول من بـك بـأن الـواليات ا
أمس نـقلت «وكـالة أنباء الـص اجلديـدة» (شينـخوا) عن جايـتنر قـوله إن إدارة الرئيس
أوبامـا «ستعالج قضية العجـز بشكل جدّي».  ويأتي جايتنـر ووزيرة اخلارجية األمريكية
هيالري كلـينتون عـلى رأس وفد يضم نحو ٢٠٠ مـسؤول في زيارة لبـك في إطار جهد
ـضاعفـة الصادرات األمـريكية ـساعدة الـرئيس باراك أوبـاما على حتـقيق وعده  أمريكي 

في غضون خمس سنوات وإيجاد مليوني وظيفة جديدة.
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األربعاء ١٩ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٤٧)

 »æ«°üdG-…Oƒ©°ùdG …QÉéàdG ∫OÉÑà∏d ±óg Q’hO QÉ«∏e (60)

أكـدت مشـاركة الـسعـودية بـجـناح ضـخم في معـرض «أكسـبو
قبل سـتمـر حتى أكـتوبـر ا قـام حالـياً في الـص ا شنـغهـاي» ا
سـعي الـريـاض وبـك نـحـو تـعـمـيق الـعالقـات الـثنـائـيـة بـيـنـهـما
وتـدعيمـها للوصـول بحجـم التبادل الـتجاري إلـى ٦٠ مليار دوالر
بـحـلـول عـام ٢٠١٥. وتـشـارك الـسـعـوديـة في مـعـرض «أكـسـبـو
شنغهاي» بثاني أكبر جناح بعد الص يشتمل على شاشة عرض
مـلكـة والـتنـوع الثـقافي عمـالقة يـشاهـد عبـرها الـزائـرون كنـوز ا
الـثري والـتقـالـيد والـتـقدّم الـذي تعـيـشه السـعـودية في مـجاالت
الـصـنـاعـة والــتـعـلـيم والــتـطـور الـعـمــراني. وأرجع رئـيس اجلـنـاح
السـعودي األمـير مـنصور بن مـتعب مـشاركـة بالده بهـذا اجلناح
الضخـم إلى عالقات الـصداقة اجلـيدة بـ الصـ والسـعودية. وال
تتـردّد بكـ والرياض في تـوطيـد عالقاتـهما فـفي ينـاير من عام
لك عبدالـله بن عبدالعزيز بأول ٢٠٠٦ قام العاهل الـسعودي ا
زيارة لعاهل سـعودي للص كما كـانت أول زيارة يقوم بها خارج
ــمـلــكـة. ووقّـعت مـنــطـقــة الـشـرق األوسـط بـعـد اعــتالئه عـرش ا
الـــدولــتـــان خالل الــزيـــارة اتــفـــاق تــعـــاون في مـــجــال الـــطــاقــة
ـشـتـركـة ونـاقـشـتا كـذلك قـضـايـا أخـرى مـنـها واالسـتـثمـارات ا
التـجـارة والـضرائب وصـفـقات مـع «البـنك الـسعـودي لـلـتنـمـية».
» في السياسة ورأى الكثيرون في هذه اخلطوة «حتوالً اسـتراتيجياً
اخلـارجية للـمملكة. وتـخطّط الدولتـان لرفع حجم التـبادل التجاري
بـينـهمـا إلى ٦٠ ملـيار دوالر بـحلـول عام ٢٠١٥ في وقت وصل
فـيه حجم االسـتـثـمارات الـصـيـنيـة في الـسـعوديـة إلى نـحو ٦٩٠
مليون دوالر بـينما وصل حجم االستثمارات السعودية في الص
إلى ٦٠٠ ملـيـون دوالر. وبلـغت قيـمـة الصـادرات الـسعـودية إلى
اضي حـيث اشتـملت الـص سـبعـة ملـيارات دوالر خالل الـعقـد ا
واد البالستـيكية. وتراوحت قيمة الصادرات كرّر وا على النفط ا
ـمـلكـة خالل الـفـترة نـفـسـهـا ب مـلـيـارين وثالثة الـصـينـيـة إلى ا
ــعـدات البس واألجــهــزة وا مــلــيــارات دوالر واشـتــمــلت عــلى ا

يكانيكية واإلنشائية ونسبة صغيرة من السيارات الصينية. ا

وسط مخاوف من تصعيد على خلفيوسط مخاوف من تصعيد على خلفيّة حادث غرق السفينةة حادث غرق السفينة
¢ùØædG §Ñ°V ≈dEG ÚàjQƒµdG ƒYóJ Ú°üdG

دعت الـصــ الـكـوريــتـ إلى الـتــزام الـهـدوء وضــبط الـنـفس
ـنـاسب حلـادث الـسـفـيـنـة «تـشـيـون إن» وسط أجـواء والـتـنـاول ا
تـتزايـد فيـها التـسريـبات بأن الـسفـينـة قد أغرقت بـطوربـيد كوري
شـمـالي. وأدلى وزيـر اخلـارجـيـة الـصـيـني يـاجن جـيه تـشي بـهذه
الـتصـريحـات عقـب عودته من االجـتمـاع الوزاري الـثالثي لكـوريا
اضي لدى األولى. اجلـنوبية والصـ واليابان الذي اخـتتم األحد ا
وقال الـوزير ياجن: (إن غرق السفـينة «تشيون إن» التـابعة لبحرية
عـقّد واحلساس كوريـا اجلنوبيـة حادث مؤسف. ونـظراً إلى الوضع ا
ـعنية الراهن في شـبه جزيرة كـوريا تأمل الصـ أن تبدأ األطراف ا
جميعها حترّكها من احلـرص على االستقرار والسالم في شبه جزيرة
ـصـالح طـويـلة األجل ـنـطـقة وأن تـنـطـلق من مـنـظور ا كوريـا وا
ـنـاسب وحتـافـظ عـلى الـهــدوء وضـبط الـنــفس من أجل الـتـنــاول ا
ـا قـاله اجلـانب حلـادث سـفـيـنـة «تـشـيـون إن»). وفي مـا يـتـعـلّق 
الـيـابـاني خـالل االجـتـمـاع الـثـنــائي بـ يـاجن ونـظــيـره الـيـابـاني
كـاتسـويـا أوكادا عن أن تـعزيـز أنـشطـة السـفن الـتابـعـة للـبحـرية
ـراقــبـة سـفن الـبـحث الـعـلــمي الـيـابـانـيـة شـرق «اخلط الـصـيـنـيـة 
ـتوسط» أحلق أضراراً بـالسيـادة اليابـانية ومـصاحلهـا شدّد ياجن ا
عـلى أن الصـ ما زال مـوقفـها واضـحاً وثـابتـاً بشـأن قضـايا بـحر
ا يعرف بـ «اخلط الص الـشرقي. وقال إن الصـ لم تعتـرف قطّ 
ـتوسط» الـذي اقتـرحته الـيابـان انفـرادياً مـشيـراً إلى أن اجلانب ا
الـيابـاني لـيس لـديه حق تـبـنّي إجراءات انـفـراديـة في البـحـر مـثار
ا ذكره اجلانب الياباني خالل النزاع وفقـاً للوزير. وفي ما يتعـلق 
راقبة خالل الـتدريبات األخيـرة للبحرية االجتماع من أن حتـركات ا
الصـيـنيـة في بـحـر الصـ الـشـرقي تتـفق والـقـانون الـدولي واصـفًا
حتركات اجلانب الـصيني بـ «اخلطرة» أّكد ياجن أن البـحرية الصينية
جتري تدريبات اعتيادية ال تشكل تهديدًا ألي بلد. وأعرب عن أمله
ـتـبـادلـة من خالل تـعـزيز في تـعـزيـز سلـطـتي دفـاع الـبـلـدين الـثقـة ا

التبادالت واالتصاالت من أجل منع وقوع سوء فهم.

ÚµH
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األربعاء ١٩ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٤٧)

أشـار تقرير نشرته «إيوريشيـا ريفيو»«إيوريشيـا ريفيو» في عـددها الصادر
ا تكون قـد استفادت درساً اضي إلى أن الهـند ر يوم األحد ا
مهمـاً من اخلالف الذي نشب ب بـاكستان والـص بشأن عدم
صالحية ٣٢ قـاطرة من جملة ٦٩ قـاطرة استوردتهـا باكستان
من شركة صيـنية إذ تقول هيئة السكك احلديدية الباكستانية
إن هذه الـقاطـرات غـير صـاحلة لـلخـدمة. ويـعتـقد مـحلـلون أن
السـبب وراء هـذا اخلالف قد أثـار مـخاوف الـهـند الـتي باتت
عدات في الـسنـوات األخيـرة تعتـمد عـلى نحـو متـزايد عـلى ا
والـتكنـولوجيـا الصيـنية في قـطاعات رئـيسيـة في االقتصاد
ا في ذلك مجال توليد الكهرباء وشبكات الهواتف اجلوّالة. 
ويــرى مـراقــبـون أن تــراجع مـشـتــريـات الــهـنــد في مـجـال
تـكنـولوجـيا شـبـكات الـهواتف اجلـوّالة ومـعدّاتـها بـصفـة هذا
تخصـصة في احلكومة الـقطاع قطاعـاً حسّاساً دفع اجلـهات ا
صادقـة خالل األشهر األربعة الـسابقة على الهنـدية إلى عدم ا
أيّ طلبـات لالستـيراد وأشاروا كـذلك إلى أنهـا بصدد الـنظر
في اخملاوف الـتي أعربت عنـها أجـهزة  االستـخبارات. إال أن
اخلطوات الـتي اتخذتـها الهـند في هذه الـقضيـة أثارت في ما
; فقد تزايدت ضغوط الص يبدو عـدم ارتياح من جانب بك
عـبر سـفارتـها في نـيودلـهي وبوسـاطة مـسؤول فـي شركات
صينيـة على احلكومة الهندية بـهدف حملها على التراجع عن

هذه القيود.
وتــقــول الـشــركـات الــصــيـنــيـة إن الــهـنــد قــرّرت تـعــلـيق
مشتـرياتها من معدات الـهواتف اجلوّالة وشبـكاتها من الص
ألسباب أمـنية لكـنها مـستمـرة في الوقت نفـسه في استيراد
اثـلة من دول غربـية. ويتـلخّص السؤال تكنـولوجيا ومـعدات 
عدات الذي تطـرحه الشركات على الهـند في: إذا كانت هذه ا
والـتـكنـولـوجيـا الـغربـيـة ال تشـكّل خـطـراً أمنـيـاً على الـهـند
ـعـدات الـصيـنـية فـلمـاذا تـفـترض الـهـند أن الـتـكـنولـوجـيا وا

تشكّل خطراً على أمنها? وتـقول الشركات الصينية إن السبب
الـرئـيـسي وراء تـعـلـيق مـشـتـريـات الـهـنـد من الـصـ في هـذا
اجملـال ال يـكمن في اخملـاوف األمـنيـة بل هـناك دوافع جتـارية

خفيّة تستفيد منها شركات غربية.
ويقـول احمللل االستـراتيـجي الهنـدي ب. رامان إن اخملاوف
األمنية سبب مشروع التخـاذ مثل هذه اخلطوات خاصة عندما
عدات عدات االتصاالت وتكنولوجيتها وكفاءة ا يتعلـق األمر 
وضــمـان احلـصـول عـلى قــطع الـغـيـار مــسـتـقـبالً في اجملـاالت
تعلقة بقطاعات مهمة في االقتصاد مثل توليد الطاقة. وفي ا
هـذا اجلـانب يرى رامـان أن الهـنـد إذا اجتهت إلى اسـتيـراد هذه
ـعــدات والـتــكـنــولـوجــيـا من الــغــرب فـيــجب أن تـضع في ا
االعـتـبار كـذلك احتـمـال اجتاه احلـكومـات الـغربـيـة إلى تعـليق
تـزويـد الـهـنـد بـقـطع الـغـيـار مـسـتـقبـالً بـغـرض فـرض ضـغوط
ســيـاسـيـة عـلـيـهـا. ويـشــيـر في هـذا اجلـانب إلى أن الـواليـات
ـتــحــدة سـبق أن اســتـخــدمت هــذا الـنــوع من الـضــغـوط في ا
الـسـابق. في حـال انـدالع نـزاع بـ الـهـنـد وبـاكـسـتـان واجتاه
الص إلى مـساعدة باكستان من خالل وقف تزويد الهند بقطع
ستخدمة في مشروعات الطاقة غيار للمعدات والتكنولوجيا ا
الـتي سـاعدت عـلى إنـشـائـها مـا حـجم الـضرر الـذي سـيـلحق
بإنتاج الطاقة في الهند وباالقتصاد الهندي بصورة عامة? ..
سـؤال يطرحه رامـان ويقول إنه ال يـوجد ما يـشير إلى أن الـهند

هم وغيره من األسئلة. تبدي االهتمام الالزم بهذا السؤال ا
خالصـة الـتـقـريـر تـتـلـخّص في أن الـصـ والـهـنـد ستـظالن
دولـت متـنافـست مـا دام النزاع احلـدودي بينـهما قـائماً وأن
تـعامل الهند مع الشـركات الصينـية ينبغي أال يكـون بالطريقة
نفـسها الـتي يتم بهـا التعـامل مع الشركـات الغربـية والسبب
كمـا يراه احمللل هـو أن مخـاطر التـعامل مع الشـركات الغـربية

أقل حجماً من مخاطر التعامل مع الشركات الصينية.

É¡JGqó©eh á«æ«°üdG ä’É°üJ’G É«LƒdƒæµJ ≈∏Y óæ¡dG OÉªàYG ™LGôJ AGQh áq«æeCG ±hÉîe

عدات تـزايد علـى ا عداتأعربت وكـاالت استـخبـارات هنـدية عن مـخاوف إزاء الـتداعـيات األمـنيـة العتـماد الـهنـد ا تـزايد علـى ا أعربت وكـاالت استـخبـارات هنـدية عن مـخاوف إزاء الـتداعـيات األمـنيـة العتـماد الـهنـد ا
. .الة من الص والتكنولوجيا الصينية األمر الذي تسبوالتكنولوجيا الصينية األمر الذي تسبّب بتراجع مشتريات الهند في مجال تكنولوجيا الهواتف اجلوب بتراجع مشتريات الهند في مجال تكنولوجيا الهواتف اجلوّالة من الص
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الثالثاء ١٨ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٤٦)
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كتب كل مـن أندرو إجنالنـد من أبـوظبـي وأبيـجـيل فيـلـدينج-
ز» حتت عـنوان: تـا ز»«فـايـنـنـشـال  سـمـيث مـقـاالً نـشـرته صـحـيـفة «فـايـنـنـشـال تـا
(الــيــمن في مــحــادثــات مع «صــنــدوق الــنــقــد الــدولي» طــلــبـاً
للـمـسانـدة) ذكـرا فـيه أن اليـمن يـجـري محـادثـات مع «صـندوق
الـنقد الدولي» فـي محاولة السـتئصال أزمـة اقتصاديـة متصاعدة
قـد تسـبـبت بـخسـارة عـملـته نـحـو ١٢% من قيـمـتـها هـذا الـعام.
ويـقـول الـكـاتـبـان إن هـذه الـدولـة الـعـربـيـة الـتي حتـارب تـهـديـداً
مـتنـامـيـاً من تـنـظيم «الـقـاعـدة» قـد أنفـقت بـالـفـعل نـحو ٨٠٠
مـليون دوالر مـنذ بدايـة هذا العـام في محاولة لـوقف التراجع في
قـيـمة الـريـال بحـسب مـسؤول حـكـومي رفيـع. وأدت هذه اخلـطوة
إلى االنـتـقاص مـن احتـيـاطاتـهـا الـضعـيـفة مـن الصـرف األجـنبي
التي قد تراجعت من ثمانـية مليارات دوالر في مطلع ٢٠٠٩ إلى
سؤول. كـما جتري احلكومة نـحو ٦٫٥ مليار دوالر بـحسب هذا ا
اضي ـركزي الـشهـر ا اليـمنـية الـتي استـبدلت مـحافظ بـنكـها ا
مـفـاوضــات مع بـرنــامج تـابع لـ «صـنــدوق الـنـقــد الـدولي» سـوف
ـالـية يسـاعـدهـا على اجـتـيـاز إصالحـات ضروريـة في الـسـياسـة ا
لـــزيــادة اإليـــرادات واحلــدّ من اإلنـــفــاق. وتـــأمل أن يــســـاعــدهــا
ـا بـ ١٥٠ ملـيـون دوالر و٢٠٠ مـلـيون دوالر في «الصـنـدوق» 
ـسؤول. وأكّـد مسؤول دفـوعات بـحسب ا يـزان ا شكل مـسانـدة 
من «صـندوق الـنقـد الدولي» صـحة إجـراء محـادثات مـضيـفاً أن
األهداف الـرئـيسـيـة من هذه احملـادثـات شمـلت احلـدّ من اختالالت
ماليـة وخارجيـة ومن ضغوط الـتضخم فـضالً عن تخفـيض عجز
يزانيـة وإعادة هيكلة اإلنفاق العام. ويتوقّع أن يعود فريق تابع ا
فاوضات حول لـ «الصندوق» إلى صـنعاء هذا الشـهر الستكمـال ا
ني مع «صنـدوق النقد الـدولي» منذ عام ما سـيكون أول برنـامج 
ـتاعب االقـتصـادية اليـمنـية ساءت ٢٠٠١. ويذكـر الكـاتبان أن ا
على خلفـية تمحيص دولي متزايـد حول اليمن بعد ما تردّد من أن
طالـباً نـيجـيريـاً حاول تـفجـيـر طائـرة ركاب مـتجـهة إلى الـواليات

اضي كان قد تلقّى تدريباً في اليمن. تحدة في ٢٥ ديسمبر ا ا

É«dGôà°SCGh Ú°üdG ÚH q…ôµ°ù©dG ¿hÉ©àdG õjõ©J

تعـهّد اجلـنرال قـوه بوه شـيـوجن نائب رئـيس اللـجنـة العـسكـرية
ركـزية الصينـية الذي اختتم مـؤخراً زيارة ألسترالـيا في اجتماع ا
له مع وزير الـدفاع األسترالي جـون فولكنـر بتعزيـز التبادالت ب
سلـحة الصينية واألسترالية. وذكر بيان مشترك صدر عن القوات ا
اجلانب أنه يوجـد ب الص وأستـراليا مصالح ورغـبة مشتركة من
أجل ضـمــان الـسالم واالســتـقــرار والـتــنـمـيــة في مـنــطـقــة آسـيـا-
الـبـاسـيـفـيك. وأشـاد اجلـانـبـان بـتـنـميـة الـعـالقـات العـسـكـريـة في
الـسـنوات األخـيـرة وذكـرا أنه  حتـقـيق نـتـائج إيـجـابيـة من خالل
ستـوى في مجـاالت التـعلـيم والتدريب زيارات وتـبادالت رفـيعـة ا
والـتقنـية. ووافق اجلانـبان على أن تـدعيم حوار مـفتوح حـول قضايا
الـدفـاع واألمن ب أسـتـراليـا والصـ بـاعث على تـعـزيز الـعالقات
الثـنـائيـة. وذكـر البـيـان أن الصـ وأسـتـراليـا راضـيتـان عن نـتائج
الـزيـارة احلـالـيـة والـفـرصـة الـتـي أتـاحـتـهـا من أجل زيـادة تـعـزيـز
الـعالقـات الـثـنـائـيـة والـتـبـادالت الـعـسـكريـة. وأوضح أن عـالقات
الدفاع بـ الص وأسـتراليـا جزء مهم من الـعالقات الثـنائية وأن
اجلـانـبـ سـيـعـمالن بـشـكل تـعـاوني عـلى تـعـزيـز الـتـنـمـيـة اجلـيدة
ـستقرة في مـا يتعـلق بهذا الـصدد. وقال الـبيان إنه يـتعيّن على وا
ـصـالح واخملـاوف الـرئـيسـيـة لـبـعـضهـمـا بـعـضاً الـبـلـدين احـترام ا
ووضـعـهـا في االعـتـبـار وتـنـمـيـة الـعالقـات عـلى أسـاس االحـترام
تبادلة. مضـيفاً أن اجلانب وافقا كذلك نافع ا سـاواة وا تبادل وا ا
ـسـتـوى من أجل زيادة ـزيـد من الـزيـارات رفيـعـة ا عـلى الـقـيـام با
ـتـبادلـة ومـنـاقشـة سـبل تـعزيـز شـفـافيـة سـيـاسات تعـزيـز الـثقـة ا
الدفـاع. وأشـار اجلانـبان إلى أن األمـن البـحري ضـروري جـداً لبـقاء
طـرق التجارة البـحرية مفتـوحة واتفقا عـلى تنظيم تدريـبات بحرية
ـسـتـقـبل واالسـتـمرار في مشـتـركـة مع زيـارات سـفن بـحـرية في ا
ساعدات اإلنـسانية واإلغاثـة من الكوارث. كما التبادالت بـشأن ا
اتفقت الدولـتان على تعزيـز التبادالت ب اجلـيش ودفع تبادالت
تـوسطة والـدنيا في مـجاالت مثل سؤولـ والضبـاط من الرتب ا ا

علومات وحفظ السالم والرعاية الطبية والرياضة. تبادل ا

Zandi
Highlight
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األحــــد ١٦ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٤٤)
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في الـكلـمة الـتي ألقـاهـا سمـو الشـيخ عبـدالله بن زايـد آل نهـيان وزيـر اخلارجـية في
ختام أعـمال الدّورة الرابـعة لالجتـماع الوزاري لـ «منـتدى التعـاون العربي-الـصيني» أكّد
تحدة تعـدّ تطوير عالقاتها مع الص من أهم أولوياتها سـموه أن دولة اإلمارات العربية ا
سـتويـات السـياسيـة واالقتـصاديـة والثقـافيـة كافة وتتطـلّع إلى أن يشـمل هذا الـتطـوير ا

اضي. مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري ب البلدين بلغ ٢٥ مليار دوالر العام ا
هـذه الكـلـمـات لسـمـو الـشيـخ عبـدالـله بن زايـد آل نـهيـان تـعـكس في حـقيـقـتـها وعي
السـياسـة اخلـارجيـة اإلماراتـيـة وحيـويّتـها فـي عالقاتـها مع الـقـوى اخملتـلفـة عـلى السـاحة
الدوليّة حيث حترص اإلمارات من خالل دبـلوماسيتها النشطة على تنويع عالقاتها على
ـستـوي اإلقلـيمي والـدولي وتقـوم في إطار ذلك بتـحرّكـات فاعـلة ليس سـياسـياً فقط ا
ـانـها بـتـكـامل أبـعاد الـعالقـات بـ الدول ـا اقـتصـاديـاً وثـقـافيـاً أيـضـاً من منـطـلق إ وإ
رجوّة وأركانـها وأنه كلّما اتـسمت هذه العالقـات بالشمول اسـتطاعت أن حتقّق أهـدافها ا
منها. وفي هذا السياق فإن التحرك اإلماراتي جتاه الص يبدو واضحاً في حجم الزيارات
تـطوّرة التي سـؤول من الـبلدين وفي الـعالقات االقـتصـادية والتـجاريـة ا تبـادلة بـ ا ا
تـتطـلّع الـدولتـان إلى مـزيد مـن التـفـعيل لـهـا وتعـمالن من أجـله هـذا فضالً عن االنـفـتاح
ـظـاهر لـعل أبـرزها افـتـتاح مـدرسة الـثقـافي الـذي يعـبّـر عن نفـسه من خالل الـعديـد من ا
ام بها من صينـيّة في أبوظبي في إشارة إلى االهتمـام باللغة الصيـنية واحلرص على اإل
أجل مزيد من التـمت لعالقات البـلدين. وتهتمّ دولة اإلمـارات بتنميـة عالقاتها مع الص
سـتويـ االقتـصادي والـسـياسي حـيث يشـير اخلـبراء بصـفتـها قـوّة دوليّـة صاعـدة عـلى ا
ي واإلسهام في االقتـصاديون إلـى أن الص تـلعب دوراً مهـماً في توجـيه االقتـصاد العـا
يـة». ولعل مـا يعـطي العالقـات اإلماراتـية-الـصيـنية الـية العـا الـتصـدّي آلثار «األزمـة ا
أهـميّـة خـاصة أن بـك من جـانـبهـا تبـدي اهـتمـاماً كـبـيراً بـاالنفـتـاح على دولـة اإلمارات
وتـوسيع عالقاتـها معـها في اجملاالت كافّـة. وقد أشار إلى ذلك بـوضوح الرئـيس الصيني
هو جـيـنتـاو خالل لـقائه سـمـو الشـيخ عبـدالـله بن زايد آل نـهـيان ورؤسـاء الوفـود الـعربـيّة
شاركة في الدورة الرابعـة لالجتماع الوزاري لـ «منتدى الـتعاون العربي-الصيني» حيث ا
ا لـهـا من مـوقع فـاعـل ومؤثّـر في أكّـد حـرص بالده عـلى تـنـمـيـة عالقـاتـهـا مع اإلمـارات 
ي خاصة في اجملاالت االقتصاديـة والتجارية واالستثمارية. فضالً عن ذلك ـستوى العا ا
تـبدي الص اهتماماً مـلحوظاً بعالقاتهـا مع منطقة اخلليج الـعربي بشكل عام. ولها دورها

همّ جتاه تفاعالت منطقة الشرق األوسط وملفاتها وأزماتها اخملتلفة. ا
باد الراسخة يأتي في مقدّمتها تـقوم السياسة اخلارجيّة اإلماراتيّة على الـعديد من ا
التوازن وهـو ما ينعـكس في تنوّع حتـركاتها جتـاه الشرق والـغرب والشمـال واجلنوب ضمن
وذجاً مـهماً تبـادل وتعدّ الـعالقة مع الصـ  شتـركة واالحتـرام ا صـالح ا إطـار قويّ من ا

لهذا التنوّع.
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األحــــد ١٦ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٤٤)

ÚµH OÉHBG ΩÓ°SEG
..zÜÉéæÑdG ¿ÉÑdÉW{
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وفقـًا خلدمة «مي«ميـديا لديا لـينك»ينك» فقـد كشـفت عمـليـة خطف ضـابط
سابـق من اخملـابرات الـعـسكـرية الـباكـستـانيـة وبـرفقـتهـما صـحفي
بـريطـاني في ٢٦ مارس ٢٠١٠ وفشـل جميع جـهود أمـير «طـالبان
وزيرستان الـشمالية» في اإلفراج عنهم عن أن «طالبان البنجاب» قد
سلحة في تمّكنت بـالفعل من أن تتحول إلى إحدى أخطـر اجلماعات ا
ـراقـبون إن مـقـتل أحـد اخملتـطـفـ وهو ـنـطـقة وأشـرسـهـا. ويقـول ا ا
الضابط السـابق في اجليش واخملابرات خـالد خواجة عـلى يد جماعة
ـور آسيا» وهي جـماعة «طالـبانية» قـدمت من إقليم الـبنجاب في »
٢٦ إبـريل ٢٠١٠ يشيـر إلى قوة عـناصـرها في منـاطق القـبائل وما
يـؤكـد ذلـك هـو فـشل اجلـهـود جـمـيـعـهـا الـتي بـذلـهـا زعـيم «طـالـبـان
وزيرسـتان الشمالـية» حافظ بهـادر من أجل إنقاذ حيـاة خالد خواجة
« ورفاقه. ويشـير مراقبـون إلى أن تنامي قوة الـبنجابـي «الطالـباني
نـطـقة تـعـارف عـليه فـي ا شـرع في إحلـاق الـضرر بـالـنـظام الـقـبـلي ا
ـتـوّرطة في باإلضـافـة إلى أن مـعظـمـهم من اجملـمـوعـات احملظـورة وا
الـهـجـمـات الـطـائـفـيـة بـيـنـمـا احلـال تـخـتـلف عن «طـالـبـان الـقـبـائل
البشتونية» إذ إنه لم يكن بينهم أحد من الـتنظيمات الطائفية. ويظهر
من خالل سـلـوك عـنـاصر «طـالـبـان الـبـنـجـاب» أنـهـا قـررت استـغالل
ضيافـة القـبائل لهـا لشّن عـملـيات قد تـسيء إليـها وتضـر بها; إذ إن
خـطف الـشـخصـيـات البـاكـستـانـية اخملـتـلفـة من عـسكـريـة وسيـاسـية
وديـنية ثم قتلها سـيدفعان بسكـان القبائل إلى ثورة ضدهم إذ إنهم
سـيشـعـرون أن كيـانهم الـقـبلي بـات مهـّدداً بـأفعـال هؤالء األشـخاص.
ومن خـالل هذا الـسـلوك فـإن الـوضع في منـاطق الـقـبائل قـد ال يـبقى
على حاله خاصة بـعد أن شعر أكبر فصيل قبلي مسلح وهو «جماعة
بـهــادر» بـأنه بـات مــهـمـشــًا وال كـلـمــة له في مـعــاقـله إذ إنه من
ـعـروف أنهـا كـانت منـاطق سـيطـرة «بـهادر» إلى جـانب سـراج الدين ا
حـقاني زعـيم «طـالـبـان-أفـغانـسـتـان». ويـبـدو أن جمـاعـة «طـالـبان
الـبـنـجـاب» بـاتت تـخـطـو خـطـوات أكـثـر عـدائـيـة سـواء مع عـنـاصـر

«طالبان احمللية» أو «طالبان-أفغانستان».

ábÉ£dGh ∫ÉŸG »dÉée »a ¿hÉ©à∏d áq«æ«°U-áqjô£b á≤«Kh

وّقـعت حـكـومـتـا الـصـ وقـطـر مـؤخـرًا مـذكـرة تـفـاهم لـتـعـزيـز
ال والطاقة. حضر مراسم التوقيع رئيس الوزراء التعاون في مجالي ا
الـصـيـني ون جـيـا بـاو ورئـيس الـوزراء وزيـر اخلـارجـيـة الـقـطـري
الـشيخ حمـد بن جاسم بن جابـر آل ثاني بعـد اجتمـاعهمـا في «قاعة
الشعب الكبرى». وفي معرض إشادته بالـعالقات الصينية-القطرية
قـال ون إن البلـدين قد زادا في السنـوات األخيرة من الـثقة السـياسية
ـشتـركة ويتـمتـعان بأسس صـلبـة لتوسـيع نطاق صالح ا تـبادلـة وا ا
كسب. وقال ون إن الصـ ستعمل مع قطر من أجل التعاون ثـنائي ا
الـية الـدولية» ودفع الـتعـاون بقوة ـواجهة «األزمـة ا اغتـنام الفـرصة 
الية وإنـشاء البنـية التحـتية. وأضاف رئيس في مـجاالت الطاقـة وا
الـوزراء «إن هذا سيساعد علـى تعزيز النمو االقـتصادي في البلدين
ودفع الصداقة الـثنائيـة». وقال رئيس الوزراء الـقطري إن بالده تولي
أهـميـة كـبيـرة لبـنـاء عالقات وديـة وتـعاونـيـة مع الصـ عـلى أساس
تـبادلة. وأضاف: إن قطر سـتعمل مع الص لتـعميق التعاون الثقة ا
ـتـبـادلة في مـجـال أعـمـال الـنفط والـغـاز وتـوسـيع االسـتـثمـارات ا
واسـتكـشاف التـعاون في مـجاالت أخـرى. وقال ون: إن الـص تولي
أهمـية كبـيرة لالجتـماع وتعتـقد أنه سيـحقق النـجاح ودفع العالقات
الصـينـية-الـعربيـة. في جانب آخـر دعا رئـيس الوزراء الـصيني ون
مـلـكة ـاضي إلى الـقيـام بـجهـود مـنسـقـة مع ا جيـا بـاو األربعـاء ا
زيد من التعـاون االقتصادي والتجاري العـربية السعودية لـتحقيق ا
. وقـال ون لـوزير اخلـارجيـة السـعودي الـزائر األمـير سـعود الثـنائـي
الـفـيـصل «إن الـصـ والـسعـوديـة تـتـمـتـعـان بـإمـكـانـات كـبيـرة في
ملـكة العـربية الـسعودية التـعاون االقـتصادي والتـجاري». وتعـّد ا
في الـوقت احلالي أكـبـر شريك جتـاري للـص في مـنـطقـة غرب آسـيا
وشمـال إفريـقيـا. وأضاف ون أن الصـ الحظت تـأثيـر السـعودية في
الـشـرق األوسط والـعـالم الـعـربـي مـعـربـًا عن أمل الـصـ في زيـادة
االتـصال االستراتـيجي والتنـسيق مع السعـودية للحـفاظ على السالم
ي. وقـال الفـيـصل إن الدولـتـ لهـما واالستـقراريـن اإلقلـيمـي والعـا

أفكار مشتركة كثيرة في العالقات الدولية. 
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األربعاء ١٢ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٤٢)

OÉ©HC’G »KÓK ¿ƒjõØ∏àdG ô°üY AóH

تبدأ محطات البث التلفزيونية الرئيسية في كوريا اجلنوبية بثاً
جتـريـبـيـاً لـلـبـرامج الـتـلفـزيـونـيـة ثالثـيـة األبـعـاد ابـتـداء من الـيوم
األربعـاء لـلمـرة األولى في الـعالم حـيث قـررت جلـنة االتـصاالت
الـكوريـة اجلنـوبـية الـسـماح مـؤقتـاً بـالبث الـتـلفـزيـوني على قـناة
أرضـيـة في مـحـاولـة لـزيـادة الـوعـي وتـنـشـيط خـدمـة الـبث ثالثي
األبـعاد. وسيكون البث مـتاحاً في منطقـة العاصمة ابتداء من ١٩
مايو حـتى ١٢ يوليو عـبر قنوات «كي بي إس» و«إم بي سي»
و«إس بـي إس» و«إي بي إس» الـتــعــلـيــمـيــة وســوف يـتمّ بث
األحـداث الريـاضـيـة الـتي جترى خالل تـلك الـفـتـرة مثل تـصـفـيات
«بـطـولـة ألـعـاب الـقـوى» و«مـبـاريـات كـأس الـعـالم» في جـنـوب
إفـريقيـا باإلضـافة إلى مجـموعة مـتنوعـة من البـرامج. ونشيـر هنا
إلى أن الـقيـمة العـاليـة للتـكنـولوجيـا ثالثيـة األبعاد تـشمل طـيفاً
ــا فـيـهـا الــسـيـنـمــا واإلذاعـة وألـعـاب واسـعـاً من الــصـنـاعـات 
ـعمـارية «اإلنـتـرنت» واخلدمـات الطـبـية واإلعالنـات والهـنـدسة ا
ّـا يـعرف بـصـنـاعات احملـتـوى الـرقـمي التي وهي جـزء ال يـتجـزأ 
تعتبر أحد محركات النمو للـجيل القادم. وقد برهنت التكنولوجيا
ثالثيـة األبعـاد على قـدرتهـا التـنافـسيـة من خالل النـجاح الـكبـير
توقع أن تـؤدي خدمة الـبث ثالثي األبعاد لفـيلم «آفاتـار» ومن ا
إلى زيادة القدرة الـتنافسية لقـنوات البث األرضي في كوريا كما
يتـوقع أن تعطي دفـعة قوية لـتنشيط صـناعة التـكنولوجـيا ثالثية
طـاف أيضاً ولكن يـنبغي القيـام باستعدادات األبعـاد في نهاية ا
ية قـد بدأت بالـفعل في مـجال الصـناعة ـنافـسة العـا دقـيقة ألن ا
ثالثـية األبـعاد. وقد وضـعت حكومـة كوريـا اجلنوبـية اسـتراتيـجية
لتـطوير الـصنـاعة ثالثيـة األبعاد وهي مـصمـمة على دخـول عصر
الـصـورة ثالثـيـة األبـعـاد بـالكـامل بـحـلـول عـام ٢٠١٥ وتـمـهـيد
ـية. ووفقاً لالسـتراتيجـية فإن اخلدمة الـطريق الختراق الـسوق العا
ـنـتــظـمـة سـتـبـدأ فـي عـام ٢٠١٣ عـلى أن يـكـون (٢٠%) من ا
جمـيع احملتويـات مصـنوعة من الـتكـنولـوجيا ثالثـية األبـعاد أما
خـدمـة الـتـلـفـزيـون ثالثي األبـعـاد فـسـتـكـون مـتـاحـة بـحـلـول عـام

.٢٠١٥

Ú°ü∏d πjEG „ƒL º«c IQÉjR èFÉàf
 

الزيارة التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جوجن إيل
مـؤخـراً إلى الـصــ جتـذب االهـتـمــام ألسـبـاب عـديــدة مـنـهـا:
شكالت الـداخليـة التي يعـانيهـا الشمـال والعالقات بـ بيوجن ا
ــوقف الـدبـلـومــاسي بـوجه عـام فـي شـبه اجلـزيـرة يــاجن وبـكـ وا
. ومن بـ أبـرز ـا في ذلك الـعالقـات بـ الـكـوريـتـ الـكـوريـة 
شـكالت الداخلية فـي كوريا الشمـالية: األزمة االقـتصادية التي ا
تعـوق إقـرار األمن فـي الـبالد. ومن ثم فـإن كـوريـا الـشـمـاليـة في
ـشكالت الداخـلية واخلـارجية من خالل حـاجة ملـحّة إلى حل تلك ا
تقويـة عالقات التعـاون والصداقة مع الـص التي تعـتبر حلـيفها
الـتـقـلـيـدي. ومن نـاحــيـة أخـرى ونـظـراً إلى تـزايـد الـشـكـوك في
تـورطها في حادث إغراق السـفينة الكوريـة اجلنوبية «تشون آن»
فإن كـوريـا الشـمـاليـة تـسعى إلى االعـتـماد عـلى الـص من أجل
تــأمـ نـظـامـهـا احلـاكم. ومن األشـيــاء الالفـتـة لالنـتـبـاه في تـلك
الـزيـارة: اسـتـخـدام كـيم قـطـاراً خـاصـاً في رحـلـته ولـيس سـيـارةً
ركزية» في الشمال بتأكيد زيارة عتاد وقـيام «وكالة األنباء ا كا
كيم للـص قبل أن يـختتـمها. ومن الالفت للـنظر أيـضاً: أن كبار
سـؤول في احلـكومـة قد رافـقوا كيم الضـباط في اجلـيش وكبـار ا
كـتب الـسيـاسي في «احلزب في زيارته حـيث قـدم كل أعضـاء ا
الشـيوعي الصـيني» احلـاكم ترحـيبـاً بالزعـيم الشـمالي. هـكذا بدا
وكـأن بيوجن ياجن تُظهر وتـؤكد صداقتها مع الـص على الصعيد
الدولي في الـوقت الذي تتصـاعد فيه االتهـامات ضدها بـاحتمال
تورطهـا في إغراق السفـينة الكوريـة اجلنوبية. كـما يبدو أن كوريا
الـشماليـة قد حصلت خالل الـزيارة على موافـقة ضمنـية من الص
ـوافـقـة على علـى تقـد مـسـاعـدات اقتـصـاديـة بـاإلضافـة إلى ا
خـطط نـقـل الـسـلـطـة في الـشـمــال. ويـبـدو أن الـصـ حـرصت من
جانبـها على إظـهار «التـحالف االسـتراتيـجي» ب اجلانـب لكن
بك شدّدت بعد الزيارة على أن قضية غرق السفينة «تشون آن»
كـانت مـوضوعـاً مـستـقالً عن زيارة الـزعـيم الشـمـالي. وباإلضـافة

إلى ذلك شددت الص على ضرورة «اإلصالح واالنفتاح».

∫ƒÄ«°S
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الثالثاء ١١ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٤١)

∫ƒÄ«°S ÚµH
á«dÉª°ûdG ÉjQƒc áë∏°üŸ õq«ëàdG äÉeÉ¡JG »ØæJ Ú°üdG

حــثّت الــصـ عــلى ضــرورة الـفــصل بــ زيـارة زعــيم كــوريـا
الشـمالية كيم جـوجن إيل للص وموضـوع غرق السفيـنة احلربية
اضـي وسط شكاوى الـكوريـة اجلنـوبيـة «تشون آن» فـي مارس ا
صـلحـة كوريـا الشـمـاليـة وعدم حـيادهـا أمام تـتهـمهـا بالـتحـيـز 
تـحدثة بـاسم وزارة اخلارجيـة الصيـنية كوريا اجلـنوبيـة. وذكرت ا
جياجن يـوي «أن كالً من جمـهورية كـوريا (اجلـنوبيـة) وجمـهورية
ـقراطية الـشعبيـة (الشمالـية) جارتان وثـيقتان مـهمّتان كوريا الد
بالنـسبة إلى الص وأن سـياسة الص ثـابتة بعزمـها على تطوير
صداقـة قائـمة على حـسن اجلوار مع الـدول اجملاورة لـها». صرحت
جياجن بـذلك خالل ردّها عـلى طلب أحد الـصحـفي الـتعـليق على
القـول إن الص أظهرت حتـيزاً باستقـبالها الزعـيم الشمالي كيم
قبل انتهاء الـتحقيق في غرق الـسفينة احلـربية «تشون آن» التي
يشك بعـضهم في دور كوري شمالي في إغراقها األمر الذي نفته
ـرة. وقالت جـيـاجن إن زيارة الـزعيم كـيم غـير الـرسمـية األخـيـرة با
للـص في الفتـرة من ٣ إلى ٧ مايو اجلـاري  الترتيب لـها منذ
وقت طــويل وإن الــزيـارة وغــرق الـطــراد «تــشـون آن» حــادثـان
مـنـفـصالن. وأضافت أن الـتـصـريحـات الـتي أطـلـقهـا بـعـضهم في
ـوقف الـرسـمي كــوريـا اجلـنـوبـيـة حـول «حتـيـز» الـصـ ال تـمـثل ا
حلكـومـة جمـهـورية كـوريـا اجلـنوبـيـة. وأوضحت أن وزارة خـارجـية
كوريا اجلـنوبيـة أوضحت لـلص هـذا األمر حتـريرياً كـما أصدرت
بيانـات خاصة لـوسائل اإلعالم لتـوضيح موقـفها من زيـارة الزعيم
الشـمالي . وكانت الـسفيـنة احلربـية «تشون آن» الـتابعـة لكوريا
اجلـنـوبـيـة بـزنـة ١٢٠٠ طن وحتـمل طـاقـمـاً من ١٠٤ أفـراد قد
اضي بـالقرب من احلـدود البحـرية مع كوريا غـرقت أواخر الشـهر ا
الشمالـية عقب وقوع انـفجار لم يعـرف سببه حتى اآلن أدى إلى
شـطـر الـســفـيـنـة إلى نــصـفـ وغـرقـهــا. وذكـرت جـيـاجن أن غـرق
واساتها الـسفينة احلربيـة حادث طار مؤسف وأن الص بـعثت 
وتـعاطـفهـا إلى جمـهوريـة كوريـا. وقالت إن الـص تـرى أنه يجب
وضع الـسالم واالسـتـقـرار في شـبه اجلـزيـرة الـكـوريـة وشـمـال شرق

آسيا في مقدمة االهتمامات عند معاجلة قضية السفينة احلربية.

ô«aƒJ ójôJ á«dÉª°ûdG ÉjQƒc
áqjhƒædG äÉKOÉëª∏d zá«JGƒe ±hôX{

أكـدت كـوريا الـشـمالـيـة رغبـتـهـا في توفـيـر «ظروف مـواتـية»
الستـئناف احملـادثات السداسـية إلنهـاء برنامجـها النـووي وتطوير
عالقـاتـهـا مع الـصـ بـالـرغم من الـتـغـيـيـر في األجـيـال (الـزعـامة
ـتـوقـعة) في الـشـمـال. وقـالت الـدولة الـشـيـوعـيـة التي اجلـديـدة ا
تـفرض سيطرتـها على أجهزة اإلعالم إن زعـيمها كيم جوجن إيل
شتركة أخطر نظيـره الصيني هو ج تاو بهذه الـرغبة في القمة ا
ـاضي. وجتيء األنـباء الـتي عـقـدت في بـكـ في أوائل األسـبـوع ا
ـركـزية» وأجـهزة ـركـزية»«وكالـة أنـبـاء كـوريـا الـشمـالـيـة ا الـتي أوردتـها «وكالـة أنـبـاء كـوريـا الـشمـالـيـة ا
اضـي بعد يـوم من تقد ـرئية يـومي السبـت واألحد ا اإلعالم ا
أجهـزة اإلعالم الصينية مـعلومات مفصلـة حول قمة كيم وهو التي
وجدت اهتـماماً كـبيـراً من دول العالم خـاصة بـعد أن أبدى الـشمال
رغـبـته فـي الـعـودة إلى احملـادثـات الــسـداسـيـة اخلـاصــة بـتـفـكـيك
تـرسـانـته الـنـوويـة وبـعـد حـادثـة غرق الـسـفـيـنـة احلـربـيـة الـكـورية
اضي. وبعـد انتهاء زيارة كيم للص يوم اجلنوبية يوم ٢٦ مارس ا
اضي التي اسـتغرقت خمسـة أيام والتي تعدّ األولى من اجلـمعة ا
نوعـها منـذ أربع سنوات أكـدت أجهـزة اإلعالم في بيوجن يـاجن نبأ
) من دون ـدن الصينـية (داليـان وتياجنـ وبك الزيارة لـعدد من ا
التـطـرّق إلى الـقمـة بـ كيـم وهو. وأوضـحت «وكـالـة أنبـاء كـوريا
ركزية» أن لقاء الزعيم كـيم والرئيس الصيني ركّز على الشماليـة ا
رغـبـة الـشـمـال فـي تـوفـيـر ظـروف مـواتـيــة السـتـئـنـاف احملـادثـات
شـاركة فيـها مؤكدة مـوقف الشمال السداسـية مع بقـية األطراف ا
الـثـابت جتـاه الـنـزع الـنـووي. كـمـا وعـد كـيم بـتـنـفـيـذ بـنـود الـبـيان
شترك الـذي  التوصل إليه خالل احملادثات السابقة وتبنّي حل ا

سـلمي عـبر احلـوار وذلك ضـمن مجـموعـة من االتفـاقيـات التي 
شترك عروفة باتفاقية «البيان ا توقيعها يوم ١٩ سبتمبر ٢٠٠٥ ا
ـوجب ذلك عـلى الـتـخلّي عن ١٩ سـبتـمـبر» حـيث وافق الـشـمال 
أسـلحـته النـووية مـقابل حـصوله عـلى حوافـز اقتـصاديـة وسيـاسية.
نـزلة مؤشر إلى إعالن ـا تكون  ويرى مـحللون أن هـذه التطورات ر

الشمال خطة عودته إلى احملادثات السداسية النووية.
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اإلثن ١٠ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٤٠)

الـشــمـالي خــالـيــاً دائـمـاً مـن اجلـلـيــد خالل مـوسم
الـصـيف حـيث يـشـيـر بـعـضـها إلـى عام ٢٠١٣
وأخــرى إلى عــام ٢٠٦٠. وتــضــيف الــدراســة أن
احتـمـال مالءمـة الـقـطب الـشـمـالي لـلـمالحـة خالل
نـاخ دفع احلكـومة الـصيـنية إلى أشـهر الـصيف نـتيـجة لـتغيـر ا
ـوارد للـبـحث في القـطب الـشمـالي حيث ـزيد من ا تـخصـيص ا
يـ الـصـينـيـ على الـعـمل في هذا شجـعت الـعديـد من األكـاد
اجملال وهم شجعوا حكومتهم على أن تكون على بيّنة من اآلثار
الـسـيـاسـيـة واالقـتصـاديـة والـعـسـكريـة لـطـرق الـشـحن األقـصر
سؤولـ الصيني ستغـلة ومع ذلك فإن ا وموارد الطاقة غـير ا
ما زالوا حذرين في سنّ الـسياسات بشأن القطب الشمالي خوفاً
من الـتـسبب بـإثـارة الذعـر ب دول الـقـطب الـشمـالي واتّـباعـها

بالتالي تدابير مضادة لهذا التوجه الصينــي.
وتقـول الدراسة إن إصـرار الص عـلى احترام الـسيادة كـمبدأ
ـنـعـهـا من الـتـشكـيـك في احلـقوق إرشـادي لـلـعالقـات الـدولـيـة 
اإلقليـمية لـلدول الساحـلية لـلقطب الـشمالي وعالوة على ذلك
ـقبـلـ إلى مركـز قوة فـإن الصـ تـدرك أن حجـمـها وصـعودهـا ا
كـبرى يثيران الـتوتر لدى الدول األخـرى ولكن في الوقت نفسه
كن استبعاد فإنها تـسعى إلى وضع نفسها في موضع بحيث ال 
ا في ذلك من مصالح احتـمالية وصـولها إلى القـطب الشمـالي 
وارد اسـتراتـيـجيـة ترتـبط بـقصـر طرق نـقل الـطاقـة واستـغالل ا

ستغلة في تلك «القارة» أيضــاً. غير ا
وقف الـصـيني تـرى لـينـدا جاكـوبـسون مـعدّة وفي مـقـابل ا
الـدراسـة أن الـدول الـصـغرى أعـضـاء مـجـلس الـقـطب الـشـمالي
لـديهـا فـرصـة لـوضع األساس لـعالقـة فـريـدة مع الـص من خالل
ـيـ في شــؤون الـقـطب ـسـؤولــ الـصـيــنـيـ واألكــاد إشــراك ا
ناخ وعملـيات اإلنقاذ البحري الشـمالي التي تتراوح ب تـغير ا
ـوارد وهي بــالـتـالي الحـة الــتـجــاريـة واسـتــكـشــاف ا وطــرق ا
تـبادلة من نـفعـة ا ستـسجل نـقطة انـطالق لعالقـة تؤسّس عـلى ا

ــوارد. دون أن يكون أساسها الصراع على ا

  صدرت عن «معـهد أستوكـهولم ألبحاث السالم

الدولـي» دراسة عن التـصور االسـتراتيـجي اجلديد
للـصـ لـفـتح طـرق جـديـدة إلمـداد الـطـاقـة حيث
تشـير الـدراسة الـتي أعـدتهـا ليـندا جـاكوبـسون

إلى أن الصـ تـولي اهتـمـاماً مـتـزايداً لـتـداعيـات ذوبـان اجللـيد
ـناخ. ـتجـمّد الـشـمالي نـتـيجــة لتـغــــير ا احملـتمـل في القـطـب ا
وتـقـول الـدراسـة إن احـتـمـال أن يـكون الـقـطـب الـشمـالـي صـاحلاً
لـلـمالحـة خـالل أشـهـر الـصـيف يـعـني طــريـقـاً أقـصـر لـلـشـحن
ـستـغـلـة وعـلى ذلـك فإن واحلـصـول عـلى مـوارد الـطـاقـة غـيـر ا
وارد لبحوث زيد من ا احلـكومة الصينيـة تعمل على تخصـيص ا

القطــب الشـمـالـي.
ـسؤول الـصينـي بـدؤوا في التفـكير وتضيف الـدراسة أن ا
في أي نــوع من الـســيـاســات من شــأنه أن يـســاعـد الــصـ كي
تسـتفـيد مـن وجود بـيئـة خالـيـة من اجللـيد في الـقـطب الشـمالي
ــثل هــذه الــتــصـورات . والــصــ في وضع غــيــر مـواتٍ  أيــضــاً
االسـتراتيـجيـة وذلك باعـتبـار أنهـا ال تعـدّ من الدول الـساحـلية
للقطب الـشمالي وفق التعريف القانـوني حيث إنها ليس لديها
ساحل على القـطب الشمالي فال تنـطبق عليهـا بالتالي حقوق
ـاء وال هـي عـضـو في الـســيـادة عــلى األرصف الـقــاريـة حتت ا
شاركة مجلس الدول في الـقطب الشمالي التي تمتلك احلق في ا
في منـاقشة سيـاسات القطب الـشمالي وعلى الـرغم من موقفها
ـكنـها أن الـضـعيف هـذا على مـا يـبدو فـإن الدراسـة تـتوقع أن 
تــبــحث عـن دور لــهــا في حتــديــد اإلطــار الـســيــاسـي واألسـاس
ستقبل. (الدول نطقة القـطبية الشمالية في ا القانوني ألنشطة ا
تـجمد» الـشمـالي هي: روسيـا والواليات الـساحـلية لـلقـطب «ا

ارك والنرويج). تحدة األمريكية وكندا والد ا
وتذكـر الدراسـة أن القـطب الشـمالي الـذي كان سـابقـاً مغطى
عـدالت غير رحـلة حتـول غيـر عاديـة نتـيجـة  رّ حـاليـاً  باجلـليـد 
مسـبـوقة فـي تقـلّص اجلـليـد حـيث تـختـلف الـتـقديـرات اخـتالفاً
تجـمد في القطب كـبيراً حـول الوقت الذي سيـصبح فيه احملـيط ا

ábÉ£dG OGóeE’ ó«∏÷G øe m∫ÉN Ö£≤d qó©à°ùJ Ú°üdG
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بعد خمـسة أيام من التكتّم والتكهّن أعلنت الص أن الزعيم
الكوري الشمالي كيم جوجن إيل قد زارها بصفة غير رسمية في
الفترة من ٣ إلى ٧ مايو اجلاري. وأوردت وسائل اإلعالم الصينية
أن الـزعــيم الـكـوري الـشـمـالـي كـيم جـوجن إيل قـد أعـرب خالل
زيـارتـه لـلـص عـن رغـبـته في إيـجـاد أجـواء مـنـاسـبـة السـتـئـناف
ركـزي الصـيني» ركـزي الصـيني»«الـتلـفزيـون ا احملادثـات السـداسيـة; فقد أورد «الـتلـفزيـون ا
إلى جانب وسائـل إعالم رسميـة صيـنيـة أخرى مسـاء يوم اجلـمعة
اضي أول التقارير في آخر أيام زيارة كيم للص التي استمرت ا
خمـسة أيـام. وفي أبرز ما ورد عن هـذه الزيـارة الذي تـترقّبه دول
تحدة وروسيا بشغف أن كيم إقليم شمال شرق آسيا والواليـات ا
قـد أخبـر الـرئيس الـصيـني هو جـ تاو بـأن كوريـا الشـمالـية لم
تـغـيـر سـيـاسـتـهـا بـشـأن إزالـة األسـلـحـة النـوويـة مـن شبـه اجلـزيرة
الـكوريـة. وأضاف كـيم أيضاً أنـه ينبـغي للـممـثلـ في احملادثات
الـسداسيـة أن يظهـروا اإلخالص وأن يبذلـوا اجلهود اإليـجابية من
أجل حتقـيق تـقـدّم. وفي محـادثـات مـنفـصـلـة أخبـر رئـيس الوزراء
الـصيني وين جياباو الـزعيم الكوري الشـمالي بأن الص ترغب
في تمـريـر خـبراتـهـا في مـجاالت اإلصالح الـتي أجـرتـها وسـيـاسة
فتـوح إلى كوريا الشمالية. وتـعهّد وين بأن الص ستعزز الباب ا
بـناء البنية التـحتية على احلدود مع كـوريا الشمالية من أجل دعم
جهـود كوريـا الشـمـاليـة في بنـاء مـناطق اقـتصـاديـة خاصـة وجلب
االسـتثـمار األجـنـبي. وفي ما يـلي استـعراض لـلتـغطـية اإلعالمـية

الصينية الرسمية للزيارة مدار البحث:
في اجـتمـاع الرئـيس الـصيـني هو جـ تاو والـزعيم الـكوري
الشـمالـي كيم جـوجن إيل أبلغ األخـير مـضيـفه الصـيني أن بالده
مـا زالت مـتمـسـكـة بعـمـلـية نـزع الـسالح النـووي من شـبه اجلـزيرة
الكورية. واتـفق الزعيمـان على أن السالم واالستـقرار والرخاء في
صلـحة العـامة للـص وكوريـا الشمـالية شبه اجلـزيرة تتـفق مع ا
ودول شمـال شرق آسـيـا. وسيـبـذل اجلانـبان جـهـوداً مشـتـركة لـنزع

شترك. السالح النووي من شبه اجلزيرة وفقاً للبيان ا

z¬∏dG ÜõM{ √ÉŒ ¢ùØædG §Ñ°V á°SÉ«°S ó≤àæJ z∞jQÉ©e{

 قـالت صـحيـفة «مـعاريف»«مـعاريف» إن إسـرائـيل أكدت أنـهـا ستـهاجم
كل محـاولة لنـقل الصواريخ من سوريـا إلى «حزب الله» ولـكنها
امـتنـعت عن عـمل ذلك. والنـتيـجـة: يوجـد اآلن لدى «حـزب الله»
في لـبـنــان صـواريخ «أرض-أرض» قـادرة عـلـى أن تـضـرب بـدقـة
مــنـاطق واســعـة في إســرائـيل. وأضــافت الـصــحـيــفـة أن مــحـافل
اسـتخباريـة إسرائيلـية وغربية اكـتشفت أن السـوري يدرّبون رجال
«حـزب الـله» عــلى اسـتـخـدام صـواريـخ ضـد الـطـائـرات وصـواريخ
ـسـافـات مـتـوسـطـة وطـويـلـة تـغـطي مـعـظم األراضي «ســكـود» 
اإلسرائيـليـة وحذرت إسرائـيل السـوري من مغـبة نـقل الصواريخ
إلى «حزب الله» وأنهم إذا ما فعلـوا ذلك فإن إسرائيل ستهاجم
قـوافل الـصـواريخ. واآلن وفق «مـعاريـف» توجـد بـحـوزة «حزب
الـله» أيضـاً صواريخ من طـراز «إم-٦٠٠» التي تـعتـبر أكـثر دقة
ـنــظــمــة. هـذه من الــصـواريـخ الـتـي كـانـت حـتـى اآلن في حــوزة ا
الصـواريخ قـادرة عـلى أن تـصل إلى مـدى ٢٥٠ كـلم وهي مزوّدة
بـرأس متفجـر بوزن نحو نـصف طن وفي حوزة «حزب الله» وفق
«مـعــاريف» أيــضـاً صــواريخ أخــرى نـقــلت من ســوريــا من نـوع
«سكود» يـصل مداها إلى ٥٠٠ كلـم ومزوّدة برؤوس بوزن نصف
طن وكذا صـواريخ من نوع «زلـزال» يصل مـداها إلى ٤٠٠ كلم

ومـزوّدة برأس مـتفـجر بـوزن نحو ٣٠٠ كـجم. وأكدت «مـعاريف»
أن الصواريخ الـتي في حوزة «حـزب الله» قابـلة لإلطالق من عمق
األراضي اللـبـنـانيـة بـحيـث ال يضـطـر رجالـه بعـد اآلن إلى الـوجود
خلف نـهـر اللـيطـاني في أثـناء اإلطالق. رئـيس دائـرة البـحوث في
شعـبة االسـتخـبارات اإلسرائـيلـية يـوسي بايـدتس قال: (ال يدور
احلـديث عن تهريبات بل عن نـقل رسمي ومنظم. منـذ اليوم توجد
قـذوفات الصاروخية من في حوزة «حزب الـله» ترسانة من آالف ا
ـا فـيـهـا صـواريخ مع وقـود صـلـب أكـثـر دقـة وأبـعد كل األنـواع 
مـسافة. «حزب الـله ٢٠١٠» يختلف تمـاماً في قدرته عن «حزب
الـله ٢٠٠٦»). ومع ذلـك شـدد بـايــدتس عـلـى أن «حـزب الـله»

واجهة مع إسرائيل ولكنه يستعد لها. غير معنيّ 

Ö«HCG πJ ÚµH

Zandi
Highlight



7

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

اإلثن ١٠ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٤٠)

احللف الثالثي ب الص وإيران وكوريا الشمالية حسبما
تـريـبـيـون» جــاء في تـقـريـر إخـبــاري نُـشـر في مـوقع «وورلـد تـريـبـيـون»«وورلـد 
(World Tribune) يـركّــز بــصـورة رئــيـســيــة عـلى تــبـادل

ــسـاعــدات في مـجــال تــكـنــولـوجــيـا الــصـواريخ اخلــبـرات وا
والـتــكـنـولـوجـيـا الـنـوويـة. وأشـارت «وورلـد تـريـبـيـون» في
عـددهــا الــصــادر بــتــاريخ ٧ مــايــو اجلــاري إلى أن تــقــريـر
«جـلوريـا» بعـنوان «الـص وإيـران وكوريـا الشـماليـة: حلف
ثالثي اسـتراتـيـجي» قـال إن الصـ وكـوريا الـشـمـاليـة هـما
ــصـدران الــرئـيــســيـان لــتـزويــد اجلـيش اإليــراني بــصـواريخ ا

«سكود».
واعـتـبر الـتـقـريـر أن نشـاطـات الـتعـاون بـ الـدول الثالث
ـسـاعـدة التي تـسلّـط الضـوء عـلى اخملـاطـر الـتي تـشكّـلـهـا ا
تقدمـها كوريا الـشمالـية إلى إيران في مـجال تطـوير القدرات
الـصــاروخـيـة. ويـقــول الـتـقـريـر أيــضـاً إن هـذه الـقـدرات أدّت
بدورها إلى تـعاون ب البلـدين في مجال تطـوير التكـنولوجيا
الـنووية. ويقول الـتقرير إن كـوريا الشمالـية ساعدت إيران في
مـجال تـطـوير سـلسـلـة صواريخ «شـهـاب» البـالـيسـتـية كـما
أشـار كذلك إلى أن صواريخ «تـيبو دوجن» الكـورية الشـمالية
ـدى  اسـتخـدامـهـا كـأسـاس لـلـبـرنامـج اإليراني مـتـوسـطـة ا
ـا في ذلك تصـميم صواريخ لتـطويـر تكنـولوجـيا الـصواريخ 
«شـهـاب-٦» الــبـالـيــسـتـيــة الـتي يــصل مـداهـا إلى ٦٠٠٠

كن تزويدها برؤوس نووية. كيلومتر و
يشيـر التقرير كذلك إلى أن الص تسعى في األساس إلى
جـعل إيـران مـحـطّـة رئـيـسـيـة وذلك في إطـار سـيـاسـة بـكـ
الرامـية إلى تـوسيع دائرة الـنفوذ الـصيـني في مختـلف مناطق
ـكن أن تـلعب آسـيـا. وتنـظـر بكـ إلى إيـران كـدولة حـلـيفـة 
دوراً رئــيــســيــاً ومـهــمــاً في إقــامــة تـوازن مــقــابل لــلــعالقـة
ـتـحـدة األمـريـكـيـة ومـجـلس االسـتـراتـيـجـيــة بـ الـواليـات ا
التعاون لدول اخلليج العربـية. كما أن الص حسبما جاء في

الـتـقـرير ظـلـت تـعمـل عـلى زيـادة وجـودهـا الـبحـري فـي بـحر
العرب واحمليط الهنـدي وتعتزم إقامة قـاعدة بحرية دائمة في
خـليج عـدن ولم يـسـتبـعـد التـقـريـر احتـمـال منح إيـران قـاعدة
ـا تفكّر بحـرية للـص في اخلليج. ويـقول محلـلون إن طهران ر
بصورة جـادة في الوقت الـراهن في االستقـواء بالصـ كواحد
من أطـراف الـتحـالف االسـتراتـيـجي الثالثي فـي حال تـعرّض
تـحـدة بـسبب إيـران لـضغـوط عـسـكريـة من جـانب الـواليـات ا
ـراقب أن الص ستعترض مشروعهـا النووي. ويعتقد بعض ا

على أيّ عقوبات ضد إيران داخل مجلس األمن.
وفي ما يـتعـلق باسـتمرار الـتعـاون ب بـيوجن يـاجن وطهران
في اجملـال الــعـســكـري يــقـول تـقــريـر «جــلـوريــا» إن كـوريـا
الشمالية ستواصل تزويـد إيران بالسالح والتكنولوجيا. ويأتي
التـعاون ب الـبلدين في هـذا اجلانب بعد تـوفير إيـران التمويل
الالزم لكوريا الشمالية في مجال بحوث الصواريخ الباليستية
وأنظمة استراتيجية أخرى وتطويرها حسبما ورد في التقرير.
وأورد التقـرير أن التعاون مع كـوريا الشمالـية اشتمل على
ـعلومات أيـضاً. وأشار كذلك إلى أن جتارب اإلطالق وتبادل ا
جتريب صاروخ  تطويره بـاالشتراك ب البلدين داخل أراضي
ترتـبة على إيـران سمح لكـوريا الـشمالـية بتـفادي العـقوبـات ا
القيـود ذات الصلة بالتـجارب الصاروخيـة ومكّنها في الوقت

نفسه من مواصلة تطوير قدراتها الصاروخية.
حتالف دمشق وبـيوجن ياجن حسبما جاء في التقرير ساعد
ا في عـلى تـوسيع دائـرة الـتـعـاون مع سوريـا و«حـزب الـله» 
ذلـك تشيـيد كـوريا الـشمالـية مـصنـعاً إلنتـاج البـلوتـونيوم في
سـوريـا فــضالً عن تـشـيـيـد أنـفـاق لـ«حـزب الـله» في جـنـوب
لبـنـان. كمـا يقـول تـقريـر «جلـوريـا» أن كبـار مسـؤولي «حزب
الــله» الـذين تـلــقّـوا تـدريــبـاً في كـوريــا الـشـمـالــيـة هم حـسن
ـسؤول الـعـسكـري وإبـراهيم عـقيل نـصـرالله األمـ الـعام ا

مسؤول األمن واالستخبارات.

á«dÉª°ûdG ÉjQƒch ¿GôjEGh Ú°üdG ÚH »KÓK »é«JGôà°SG ∞∏M ΩÉ«b :«تقرير»:«تقرير»

ي ألبحـاث الشؤون الدولـية» (جلوريا) (GLORIA) إن الص وإيران وكوريا إن الص وإيران وكوريا عـهد العا ي ألبحـاث الشؤون الدولـية» (جلوريا)يقول تقـرير أصدره «ا عـهد العا يقول تقـرير أصدره «ا
الشمالية أقامت حتالفاالشمالية أقامت حتالفاً استراتيجيا استراتيجياً يرك يركّز على التعاون في مجاالت تطوير نظم الصواريخ والتكنولوجيا النووية.ز على التعاون في مجاالت تطوير نظم الصواريخ والتكنولوجيا النووية.
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األحـــد ٩ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٣٩)

ÚµH OÉHBG ΩÓ°SEG
ájOÉ¡÷G äÉª¶æª∏d π≤©e ôÑcCG ≈dEG ∫qƒëàJ z»∏Y  ô«e{

وفقـاً خلدمة «ميـديا لـينك»«ميـديا لـينك» فإن مـصادر بـاكستـانيـة متـفرقة
ترى أن مـنطـقة «مـير عـلي» الـواقعـة في شمـال «وزيرسـتان» في
الشطـر القبـائلي الـباكسـتاني قـد حتوّلت اليـوم من دون منازع إلى
ـية وعـلى رأسـها أكبـر مـعقـل ومركـز لـلتـنـظيـمـات اجلهـاديـة العـا
تنظيم «القـاعدة» وحركة «طالبان». وتقول مصادر قبائلية تعيش
نطقة ومصادر صحفية على عالقة مباشرة بتطورات هذا في هذه ا
اإلقـليم إنه لـوحظ أن مـنطـقة «مـير عـلي» خاصـة قد حتـوّلت فعالً
في الـسـنوات األخـيـرة إلى أكـبـر قلـعـة لـلـمجـاهـدين الـقـادم من
ـ العـربي واإلسالمي. وبـرغم الضـربات أنـحاء مـختـلفـة من الـعا
األمريـكـية الـتي باتـت تركـز هجـماتـهـا على مـنطـقـة «ميـر علي»
ـعقل بالـدرجـة األولى فإنـهـا قـد أخفـقت في الـقـضاء عـلى هـذا ا
احملـصن وذلك بــفـضل تـضـاريس مــنـطـقـة «مــيـر عـلي» الـوعـرة
نطقة إلى واجلـبلية وطـبيعة األحراش والـغابات التي تـتمتع بهـا ا
ـغـارات واخلـنـادق الـتي بـنـاهـا جـانب وجـود سـلـسـلـة كـثـيـرة من ا
اجملاهدون األفـغان زمن اجلهاد األفغاني وظـلت موجودة إلى يومنا
ـقــاتـلــون من «طــالـبــان» و«الـقــاعـدة» من هــذا حـيـث تـمــكن ا
االستعانـة بها في االختفاء عن طائـرات التجسس األمريكية وعن
عـمليات اجلـيش الباكـستاني وإفشـال عمليـات اجلواسيس ضدهم.
ـنـطـقة إنـهـا من أكـثـر منـاطق وزيـرسـتان ويـقول الـعـارفـون بهـذه ا
ـسـلـحة من وعـورة وأهـمـية بـالـنـسـبـة إلى عـنـاصـر التـنـظـيـمـات ا
مـخـتـلف األطـياف واألفـكـار إذ إنـهـا تـمـثّل لهـم قلـعـة مـحـصـنة
يـصعب على اجليش الباكـستاني الوصول إليـها من جهة ويصعب
عـلى األمريـكيـ الـوصول إلى أهـدافهم داخـلـها. ويـذهب بعـضهم
ـتـقـدمـة تـواجه صـعـوبة في إلى الـقـول إن الـطـائـرات األمـريـكيـة ا
حتـقيق أي تـقدم ضـد عنـاصر «الـقاعـدة» و«طالـبان» وغـيرهم من
الـذين يـلجـؤون إلى االخـتـفاء فـي أحراش «مـيـر علـي» وغابـاتـها
ومرتفعاتـها اجلبلية إذ إن القضـاء عليهم يحتاج إلى إحراق آالف
الهـكتارات من الغابـات واألحراش وتدمير ضـخم للمنـاطق اجلبلية

سلحون اليوم. التي يوجد فيها ا

iƒbCG ácGô°ûH ¿É©àªàj »HhQhC’G OÉ–’Gh Ú°üdG

قــال مـســؤول في االحتــاد األوروبي في بـروكــسل يــوم اجلـمــعـة
اضي إن الكتلـة األوروبية والص تتمتـعان بشراكة أقوى وأكثر ا
ـديـر الـعــام لـقـسم الـعالقـات ـيـدا ا فـاعـلـيـة. وصـرح فــالي دي أ
ـفـوضـية األوروبـيـة لـدى إلـقـاء خـطاب خـالل حفل اخلـارجـيـة في ا
ـناسبة الـذكرى الـ (٣٥) لتأسـيس العالقات الدبـلوماسية اسـتقبال 
ب اجلـانـب بـأن «الـتبـادالت بـ الـشعـبـ تتـوسع ويـزداد عدد
تـجه إلى أوروبا». وأظهرت إحصاءات أن السائحـ الصيني ا
نحـو مـئـتي ألف طـالب صـيـني يـدرسون فـي أوروبا بـيـنـمـا يـعمل
حـالــيـاً أكـثــر من ١٥٠ ألف مــواطن من دول االحتـاد األوروبي في
فوضية األوروبية . وفي مايو عام ١٩٧٥ قام نائب رئيس ا الص
ّ خاللـهـا اتـخـاذ قرار آنـذاك كـريـسـتـوفر سـومـز بـزيـارة لـلصـ 
لـتأسيس العالقـات الدبلومـاسية ب الـص واجملموعـة االقتصادية
األوروبـيــة. ومـنـذ ذلك الـوقت وقـعت تــغـيـرات كـبـرى في كل من
. فــنـمـت الـعالقــات الــثــنـائــيــة من «بــنـاءة» إلى أوروبــا والـصــ
. وأوضح «شـاملـة» ثم إلى «شـراكـة استـراتـيجـية شـامـلة» حـالـياً
سوجن تـشي سفـير الصـ لدى االحتـاد األوروبي أنه «على الرغم
ـة تـلـعب الـصـ واالحتـاد األوروبي أدواراً من أنـنـا حـضـارات قـد
شأنـهـما شـأن القـوى الكـبرى» مـضيـفـاً «نلـتزم تـواصالً وتنـسيـقاً
وثـيقـ في الـشؤون الـدوليـة واإلقـليـميـة بـغيـة إقامـة عـالم متـعدد
ية أقـوى». وقبل ٣٥ سنة بلغ حجم التجارة األقطاب وحوكمة عا
الـثنائـية السـنوي ٢٫٤ ملـيار دوالر أمـريكي فقط. والـيوم أصبح
االحتـاد األوروبي أكـبـر شـريك جتاري وسـوق تـصـديـر بـالـنـسـبة إلى
الصـ باإلضـافة إلى أكبـر مصـدر للـواردات ونقل الـتكـنولـوجيا
بـينمـا تعد الصـ ثاني أكـبر شريك جتـاري وسوق التـصدير األسرع
ــواً بـالــنــسـبــة إلى االحتــاد األوروبي. ويــعــتـقــد أن زيــارة رئـيس
ـفــوضـيــة األوروبـيــة جـوزيه مــانـويـل بـاروزو األخــيـرة لــلـصـ ا
ي» انـعكـاس لرؤية وحـضوره حـفل افتتـاح «معـرض شنـغهاي الـعا
استراتيجـية لقيادة االحتاد األوروبي ورسالة سياسية إيجابية قوية

إلى بقية العالم.
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اخلميس ٦ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٣٨)

Ú``dôH Ú``µH
في حالة نشوب حرب مع الصفي حالة نشوب حرب مع الص

 »µjôeCG …ôµ°ùY ºYO Ö∏W Ωó©H óq¡©àJ ¿GƒjÉJ

 قــال مــســؤولــون في تــايـوان إن بالدهـم لن تــسـعـى أبـداً إلى
مساعدة عـسكرية أمريكـية في أوقات احلرب. وهذه تـعليقات من
ـنـطـقـة وإن كـانت تـضعف اآلراء شـأنهـا أن تـخـفف الـتـوتـر في ا
ـتحـدة في حال القـائلـة إن اجلزيـرة حتتـاج إلى مسـاعدة الـواليات ا
. وفي تصريحات اعتبرت أنها نشوب مواجهة عسكرية مع الـص
تـرضي كالً من واشنـطن وبكـ قال رئـيس تايـوان ما يـنج جيو
في حديث تلفـزيوني إن تايوان ستدافع عن نفـسها ملمّحاً إلى أن
ـتحدة لـيست ملـزمة إرسال مسـاعدات إليـها واخملاطرة الواليات ا
ــســاعــدة . ومن شــأن إزاحـــة ا بــالــدخـــول في صــراع مع الـــصــ
ـعادلة أن تقلل احتماالت نشوب صراع العسكرية األمريكية من ا
ـتـدّ بـرغم اخلـصومـة الـسـيـاسـيـة الـقـائمـة مـنـذ عـقـود بـ تـايوان
ـرتـفـعـة ـعـنـويـات ا . وهـذا الـتـحـوّل من شــأنه أن يـدعم ا والـصـ
بالفعل في السوق بفضل عامـ شهدا انفراجة ومحادثات جتارية.
وتقول الص إن تايوان جزء من أراضـيها وهي تتقدم على اجلزيرة
من حـيث القـوة العـسكـرية لـكن رئيس تـايوان قـال علـى شاشات
الـتـلـفـزيـون إنه «لن يـسـأل أبـداً األمـريـكـيـ أن يـقاتـلـوا من أجل
تايوان». ولم تدلِ واشـنطن بتعليق على تـصريحات الرئيس. وقال
ـتـحـدث بـاسم مـجـلس الـوزراء الـتـايـواني يوم جـوني تـشيـاجن ا
ـعارضـة الـرئـيسي ـاضي عـقب احـتجـاجـات من حـزب ا اإلثنـ ا
تحدة أن تـقرر بنفسها إذا ـناهض للص إن بإمكـان الواليات ا ا
ـتحـدة هي حلـيف تايوان مـا كانت سـتسـاعد تـايوان. والـواليات ا
الـوثيق وأكـبر مـورد لألسلـحـة بالـنسـبة إلـيهـا. وهي ملـزمة قـانون
«العالقـات مع تايـوان» الصادر عـام ١٩٧٩ بالدفـاع عن اجلزيرة
ساعدة في حال نشوب لكنها تتجنّب حتديد إلى أي مدى ستقدم ا
حــرب وذلك فـي وقت تــســعـى فــيه إلى حتــســـ الــعالقــات مع
. وتوقفت الص من جانبها عن التهديدات بشنّ حرب على الص

تايوان في الوقت الذي يناقش فيه اجلانبان اتفاقات جتارية.

ΩÓ°ùdG áYÉé°T ∂∏àªJ ’ π«FGô°SEG :انية انية: صحيفة أ صحيفة أ

كتـبت صحـيفة «zeit» أن إسـرائيل نشـرت لسـنوات طـويلة في
العـالم صورة أن السـوري هم الذين يـعرقلـون السالم ولكن رئيس
ـفـاوض مع اخملـابـرات العـسـكـريـة اإلسـرائـيـليـة الـسـابق كـبـيـر ا
سوريـا سـاغي يـعـترف اآلن بـأن رؤسـاء وزراء إسـرائيـل هم الذين
عرقلوا السالم مع سوريا. آخر خـمسة رؤساء وزراء إسرائيلي هم
ـرت يتـحملـون مسؤولـية عدم راب ونتـنياهـو وباراك وشارون وأو
حدوث سالم مع سـوريا وذلك حسب كالم سـاغي في لقـاء صحفي
مع مجلة «HaLochem» اإلسرائيـلية التي تصـدر عن العسكري
. يـقول سـاغي إن رؤساء الـوزراء اخلمسـة وافقـوا مع سوريا ـعاق ا
على االنـسحـاب الكامل حـتى حدود ٥ يـونيـو ١٩٦٧ إضافة إلى
أنه  االتـفـاق عــلى رسم حـدود ٤ يـونـيــو ١٩٦٧. بـذلك يـنـاقض
ساغي مزاعم رئيس وزراء إسرائيل احلالي نتنياهو الذي يقول إنه
لم يـعطِ الوعـد باالنـسحـاب إلى حدود ٤ يـونيـو. ذكرت الـصحـيفة
أيـضاً أن سـاغي قـاد الوفـد اإلسرائـيـلي عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٠ في
ـفـاوضـات مع سـوريـا في أثـنـاء حـكم بـاراك. كـانت هـنـاك أيـضاً ا
مـفاوضـات سـريّة مع مـندوبـ من الـرئيس الـسوري حـافظ األسد.
قال سـاغي: «ال أردّد كالم بشار األسـد بسرور ولـكنه محـقّ عندما
ـشكالت ب سوريا وإسـرائيل  حلها». تابع يقول إن ٨٠% من ا
ــفـاوضـات االتـفــاق عـلى جـمـيع سـاغي حـديــثه أنه  عن طـريق ا
ـوضوعـات تـقريـبـاً ومنـهـا ترسـيم احلـدود واألمن حـتى مشـكـلة ا
ـاء ولــذلك فـإن مـزاعم إسـرائــيل بـأن سـوريـا هي الــتي تـتـسـبب ا
بــتـعـطـيل الــسالم هـو كالم من دون أي إثــبـات. آخـر رئـيس وزراء
ـرت لم يُـجب عن تـساؤل الـرئـيس الـسـوري بـشار إسـرائـيـلي أو
ـرت مـا  االتـفـاق عـلـيه عـام ٢٠٠٠. من األسـد حـول الـتـزام أو

ا  الواضح يـقـول ساغي أن أي مـفـاوضات مـع سوريـا سـتبـدأ 
. لو حتلّى أحد رؤساء وزراء إسرائيل بالشجاعة االتفاق علـيه سابقاً
الـكافية لـكانت خريطـة الشرق األوسط السـياسية اآلن مـختلفة عن

الواقع احلالي خاصة بالنسبة إلى أمن إسرائيل.
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الثالثاء ٤ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٣٦)

رئيس «بنك التنمية اآلسيوي»: رئيس «بنك التنمية اآلسيوي»: 
»æ«°U »∏NGO ¿CÉ°T z¿Gƒ«dG{ ±ô°U ô©°S

اضي إن قال رئـيس «بـنك الـتـنـمـيـة اآلسـيـوي» يـوم األحـد ا
مسـألة حتـديد مـوعد تـعديل سـعر صرف الـيوان الـصيـني وكيـفيته
ـعـرفـة احلكـومـة الـصيـنـيـة. وقال هـاروهـيـكو يـجب الـبتّ فـيـهمـا 
ـؤتـمـر الـصـحـفي االفـتـتـاحي كـورودا خـالل كـلـمـة ألقـاهـا أمـام ا
لالجـتــمـاع الـسـنـوي الـ (٤٣) جملـلس مـحـافــظي «بـنك الـتـنـمـيـة
اآلسيـوي» إن قضـية الـيوان «متـروكة لـلسـلطات الـصيـنيـة للبتّ
فـيها». من ناحـية أخرى قال كـورودا إنه متروك للـسلطة الـصينية
الـبتّ في كيـفيـة تطـبيق اسـتراتـيجـيات اخلـروج وموعـده. واعترف
كورودا بـالـدور الرائـد الذي تـضـطلع به الـصـ في تعـافي مـنطـقة
ية» والـفضل في ذلك ـاليـة العـا آسيـا-البـاسيـفك من «األزمة ا
ـو في إجمالي الناجت احمللي بلغت يرجع إلى ما سجّلته من معدل 
ـاضي. وأضـاف أن االقـتــصـاد الـصـيـني نـسـبـته ٨٫٧% الــعـام ا
و قدره ٩٫٦% و مـرتفع مع توقع تسجيل  سيحافظ على معدل 
قبل. وعلى في إجمالي الـناجت احمللي هذا الـعام و٩٫١% العـام ا
الية اجلوهرية الصينية ليست كمثل تلك الرغم من أن اإلجراءات ا
اإلجــراءات الـتي طـبـقــتـهـا خالل األزمـة فــإن كـورودا يـعـتـقـد أن
احلـكـومـة ستـدرس آجالً أو عـاجالً مـخـرجـاً من هـذه اإلجراءات مع
الوضع في االعتـبار النمو االقتصـادي القوي. وإلى جانب الص

ينـبغي جلمـيع الدول اآلسـيوية حتـديد وقت اسـتراتيـجيات خـروجها
بـعنـايـة من أجل إطالق إجـراءات مالـيـة وسيـاسـة نقـديـة مكـافـحة
لألزمة حسبمـا قال. جدير بالذكر أن «بنك التنمية اآلسيوي» بدأ
اجـتـمــاعه الـسـنـوي الـ (٤٣) أول من أمس في طــاجـيـكـسـتـان
ـنـاخ والتـكامل بـالتـركـيز الـقوي عـلى جـهود إزالـة الفـقـر وتغـير ا
ـرة األولى الـتي يـعـقــد فـيـهـا «بـنك اإلقـلــيـمي. وتـعـدّ هـذه هـي ا
الـتـنمـيـة اآلسـيوي» اجـتـماعـه السـنـوي في بلـد بـوسط آسـيا. في
ـية بـافـتتـاح «مـعرض إكـسـبو جـانب آخـر أشادت شـخـصيـات عـا
ي ٢٠١٠» الذي أقيم مؤخرًا في شنغهاي الصينية. شنغهاى العا

∞°ûµj á«Hôë`dG áæ«Ø°ùdG ¥ôZ :خبراء: خبراء
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اضي إن كـارثة غـرق السفـينة احلـربية قـال خبراء يـوم األحد ا
نزلة إنذار لكوريا الكورية اجلنوبية «تشون آن» يـجب أن تكون 
اجلنوبـية بأن دفاعات قـواتها البـحرية ضد كـوريا الشمـالية ليست
ـكن أن تـغتـنـمـهـا الغـواصـات الـعدوة. قـويـة وأن فـيـها ثـغـرات 
ـتهم األول في وبـالرغم من نـفـيـها فـمـا زالت كـوريا الـشـمالـيـة ا
حـادثـة غـرق الـسـفـيــنـة «تـشـون آن» الـذي حـدث يـوم ٢٦ مـارس
اضـي. ويقول محـققون إن السـفينـة تعرّضت لـضربة غيـر مباشرة ا
ا بـوساطة طوربيد أو لغم مائي. ويشير ذلك إلى اء ر من حتت ا
ثل هذه العمليات السرية التي قدرات كوريا الشـمالية في القيام 
ـكـثفـة عـلى طـول احلدود تـمكّـنت من اخـتـراق دفـاعات اجلـنـوب ا
ـائية خـاصة أن هذه احلـدود شهدت مـصادمات دامـية في عامي ا
ـاضي. ويــقـول خـبــراء إن لـدى الـقـوات ١٩٩٩ و٢٠٠٢ والــعـام ا
البحرية الكـورية الشماليـة ما يكفي من الغواصات احلـربية للقيام
ثل هذه الهـجمات. وقال قائـد سابق في القوات البـحرية الكورية
وضـوع: «إن قدرات اجلـنوبـيـة فضّل عـدم ذكر اسـمه حلـساسـيـة ا
الغواصات الكوريـة الشمالية أكـبر من تقديراتنا. فـقد بدؤوا قبلنا
بـنـشـر الغـواصـات الـبحـريـة بـنحـو ٣٠ سـنـة. كمـا ظـلـوا يصـنـعون
الغـواصـات احلربـية ويـصمـمـونهـا لنـحو ٢٠ سـنـة إنهم مـتقـدمون
عـلـيـنـا بـواقع ١٠ سـنـوات». وبـحـسب آخـر تـقـريـر لـوزارة الـدفاع
الكوريـة اجلنوبيـة لدى كوريـا الشمـالية نـحو ٧٠ غواصـة حربية
مــقــارنــة بـ ١٠ لــدى اجلــنــوب بــالـرغـم من أن حــجم الــتــرســانـة
ـتـخلـفة ـقـارنة بـ ترسـانـة الشـمال ا الـعـسكـرية ال يـهم كـثيـراً با
ـتـقـدمـة فـإن الفـرق فـي عدد والـتـرسـانـة الـعـسـكـريـة اجلـنـوبـيـة ا
الغواصات احلربـية كبير جداً وهو مشكـلة لكوريا اجلنوبية إذ إن
فـرص رصد تسلل الغواصات حـتى لو كانت متخلـفة تبدو أحياناً

صعبة للغاية بحسب تصريحات اخلبراء.
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اخلميس ٢٠ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٤٨)
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ـتحـدث باسم وزارة اخلارجـية الـصيـنية أن مـسؤولـ كبارًا ذكر ا
تحدة سيـجرون جولة محـادثات جديدة بشأن من الص والواليـات ا
القضـايا االسـتراتـيجـية واالقـتصـادية في الـعاصـمة الـصيـنيـة بك
ثال الـرئـيس الصـيـني هو ـقبل. وسـيـرأس جولـة احلـوار  األسبـوع ا
ج تاو وهما نائب رئيس الوزراء واجن تشي شان وعضو مجلس
ـثـلي الـرئـيس األمـريكي ـشـاركـة مع  الـوزراء داي بـينـج قوه بـا
باراك أوباما وهـما وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون ووزير اخلزانة
تحدث مـا تشاو شـيوي في مؤتـمر صحفي تيـموثي جايـتنر. وقـال ا
أمس «إن اجلانـب سيـتبـادالن بشـكل متـعّمق اآلراء بـشأن عدد من
تـعّلـقة يـة ا الـقضـايا االسـتراتـيجـيـة والقـضايـا طويـلة األجل والـعـا
ـتـحـّدث باسم وزارة بـتـنـميـة الـبـلـدين». وفي خـبـر ذي صلـة ذكـر ا
الـتـجــارة الـصـيـنـيـة يــاو جـيـان أول من أمس أن بالده تـأمل أال
ـتـحـدة عـنـد تـخـفـيف قـيـود الـرقـابـة عـلى تـسـتـبـعـدهـا الـواليـات ا
الصـادرات األمريـكيـة. تأتي تـصريـحات يـاو عقب إعـالن الواليات
ـتحـدة أول من أمس أنهـا قد تـغّيـر نظـام الرقـابة عـلى صادراتـها. ا
ـتحـدة يجب أن تـتعامل وقال ياو في مـؤتمـر صحـفي إن الواليات ا
سـاواة وال تتخـذ إجراًء تميـيزيًا ضد مع الدول جمـيعهـا على قدم ا
الص في سياسـاتها التصـديرية. يذكر أن وزيـر التجارة األمريكي
ـاضي بـأنه بـاإلمـكان جـاري لـوك صـرح في هـوجن كـوجن األحـد ا
توّقع إدخال «مقـترحات ملموسة» على نظام الرقابة على الصادرات
ـراجعـة ستـساعـد على قـبلـة. وأضاف لـوك أن هذه ا خالل األشهـر ا
«بـيع تـكــنـولـوجـيـات فــائـقـة الـتـطــّور مـوجـودة داخل بـعض اآلالت
واألجـهـزة مثـل توربـيـنات الـريـاح والـبرمـجـيات الـتي تـشـغّل هذه
األنـظمة بالغة الـتعقيد». يذكر أن قـانون إدارة الصادرات األمريكي
لــعـام ١٩٧٩ يـقــّيـد مـبــيـعـات صـادرات الــسـلع الــتـجـاريــة فـائـقـة
ـيزان التجاري . ويعـّد أحد األسباب وراء خلل ا التـكنولوجيـا للص

 . تحدة من وجهة نظر بك ب الص والواليات ا

لفات األمنية في مقدّمة األولويات مة األولويات  لفات األمنية في مقدا ا
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قّرر أن تزور وزيـرة اخلارجية األمريـكية هيالري كـلينتون من ا
الـيابـان غـدًا لعـقد مـحـادثات مع رئـيس الـوزراء الـيابـاني يـوكيـئو
هـاتــويـامـا ووزيـر اخلـارجـيـة كـاتــسـويـا أوكـادا. وتـريـد احلـكـومـة
اليابانية تـوضيح خطتها بشأن نقل قاعدة «فـوتينما» اجلوية التابعة
توّقع أن تزور كلينتون شاة البحـرية األمريكية في أوكيناوا. ومن ا
ـقّرر أن ـدة يـوم واحـد في طـريـقـهـا إلى بـكـ حـيث من ا الـيابـان 
ـتحدة تشـارك في احلوار االستـراتيجي واالقـتصادي بـ الواليات ا
قـّرر في الرابع والعـشرين واخلامس والـعشرين مـن الشهر والـص ا
اجلـاري. ويــأمل اجلــانب الــيــابــاني تــوضـيـح خـّطــته لــنــقل قــاعـدة
«فـوتـيـنـما» إلى قـاعـدة «كـامب شـواب» األمـريكـيـة في أوكـيـناوا
أيضًا ببناء مدّرج مثّبت بركائز في منطقة ساحلية. وتعّد هذه اخلطة

تحدة. نسخة معّدلة التفاقية عام ٢٠٠٦ ب اليابان والواليات ا
كـمـا تـتـضـمّن اخلـطـة نـقل بـعض وظـائف الـتـدريب إلـى جـزيرة
توكـونوشـيـما في مـحافـظة كـاجـوشيـما اجملـاورة. يذكـر أن اجلانب

األمريكي يتخذ موقفاً حذراً جتاه خطط النقل هذه حتى اآلن.
وفي مـا يـتعـلّق بـحـادثـة غرق الـسـفـيـنة احلـربـيـة أعـلنت وزارة
ـؤيـد حملاولـة احلـكـومـة الـكـورية اخلـارجـيـة األمـريـكيـة مـوقـفـهـا ا

اجلنوبية إحالة القضية إلى مجلس األمن الدولي. 
وقـال مسـاعد وزيـرة اخلارجـية األمـريكـية فـيلـيب كراولي إن
هـيالري كـلـينـتـون سـتـزور سـيـئول يـوم ٢٦ من مـايـو اجلـاري بـعد
زيـارتـهـا لـلـصـ حلـضـور الـدورة الـثـانـيـة لـلـحـوار االسـتـراتـيـجي
. وفي سؤال حـول اإلعالن اخملطّط لنـتيجة واالقتصـادي في الص
التـحقيق في غرق السـفينة احلـربية «تشونـان» يوم ٢٠ من الشهر
وقف األمريكي بشأن محاولة سيئول إحالة قضية غرق اجلاري وا
السـفينـة إلى مجـلس األمن الدولي ردّ قائـالً إن الوزيرة سـتناقش

هذه القضية مع اجلانب الكوري اجلنوبي. 
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اإلثن ٣ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٣٥)

اضي في الـتوصل إلـى اتفاق جنـحت باكـستان الـشهـر ا
مع حـليـفتـهـا الصـ لتـشيـيد مـفاعالت نـووية إضـافيـة وهو
اتفاق جاء في وقت ال يزال فيه االقتصـاد الباكستاني متعثراً
وال تزال احتـياجات بـاكستـان من الطاقـة في ازدياد مسـتمر.
ــرجح أن يـؤدي هــذا االتــفـاق إلى تــراجع الــنـقص لــيس من ا
ـسـتـقبل الـكـبـير فـي احتـيـاجـات بـاكـستـان من الـطـاقـة في ا
تـانة العالقة ب إسالم آباد وبك القريب لـكنه يُعتبر رمزاً 
واستـمـراريتـهـا وهي عالقـة دائمـاً مـا تقـيس بـاكسـتـان على

أساسها عالقتها مع واشنطن.
ـقرر حـسـبمـا جـاء في تقـرير لـ «وورلـد بـوليـتـيكس«وورلـد بـوليـتـيكس من ا
ـضي الـطـرفـان قُـدُمـاً في اسـتـكـمـال اإلجراءات ريـفـيو»ريـفـيو» أن 
ـوجبه مـفاعـل ذات الـصـلة بـاالتفـاق الذي سـتشـيّد الـص 
ضغوط بقوة ٣٠٠ ميـجاوات لتكملة مفاعل يعمالن للماء ا
مسبقاً في «كاشما». وأبرم اجلانبان هذا االتفاق دون احلصول
على إذن من «مجموعة تـوريد التكنولوجـيا» النووية. وحتظر
أحـكــام هـذه اجملـمـوعـة الـتي بــدأ الـعـمل بـهـا عـام ١٩٩٢
الـتعـامل التـجاري الـنووي بـ أي من أعـضاء اجملـموعة وأي
دولة أخـرى ال تـخضع نـشـاطـاتهـا الـنوويـة بـكـاملـهـا إلشراف
«الوكـالة الـدولية لـلطـاقة الذريـة» إال في حال احلـصول على
وافقة التي جنحت الهند في احلصول موافقة على ذلك مثل ا
وجـبهـا من الـعودة مـجدداً إلى عـلـيهـا عام ٢٠٠٨ لـتـتمـكّن 

عالم التجارة النووية.
ـاثل ــتــحـدة من عــرض اتــفــاق  لم تــتــمــكّن الـواليــات ا
لـباكستان بـسبب سجل باكـستان في مجال االنـتشار النووي
تحـدة للـتعامل فضالً عـن عدم وجود تـأييـد داخل الواليـات ا
الـنووي مع بـاكـسـتان. إال أن مـراقـبـ يـعتـقـدون أن واشـنطن
لديهـا الرغـبة في الـتعـامل مع إسالم آباد في اجملـال النووي

ـلف بـالــنـسـبـة إلـى الـقـيـادة خــصـوصـاً في ظل أهــمـيـة هــذا ا
الـبـاكــسـتــانـيـة. كــمـا أن بــاكـســتـان أكّـدت فـي «قـمـة األمن
ـاضي أن الـنـووي» الـتي انـعـقـدت في واشـنـطن في إبـريل ا
وجب قواعد «الوكالة دنية  (توليد الطاقة النووية لألغراض ا
الدولـية للطـاقة الذريـة» وتعلـيماتـها يشـكّل جزءاً رئيـسياً من
خـطـة األمن النـووي لـباكـسـتان بـهـدف دعم النـمـو االقتـصادي

والتنمية الصناعية).
ّ التوصل إليه أما بالنسبة إلى الـص فإن االتفاق الذي 
مع باكستـان يُُعتـبر عنصـراً آخر في التـنافس اجليواسـتراتيجي
ب الـص والـهنـد في آسـيا. ويـرى محـللـون أن مضي الـص
قُـدُمـاً في هـذا االتـفاق فـي الـوقت الـراهن يُـعـتبـر في حـدّ ذاته
خطوة من جانب بك لطمـأنة حليفتها االسـتراتيجية في آسيا
عـلى الـتـزامــهـا جتـاه الـتــوازن االسـتـراتـيـجـي في شـبه الـقـارة
الـهنـدية. ويقـول مراقـبون في مـعرض تنـاولهم أهـدف بك من
وراء إبـرام االتـفاق إن الـص تـريـد أن تؤكـد أنـها حتـظى بوزن
جيوسيـاسي يسمح لها بالـنظر إلى االتفاقيـات وتفسيرها على

النحو الذي يخدم مصاحلها في مختلف اجلبهات.
ويشـير تـقريـر «وورلد بولـيتـيكس ريـفيـو» إلى أن االتفاق
النووي بـ الص وباكـستان يسلـط الضوء على ظـهور مرحلة
. فالهند جنحت في جديدة في التنافس ب الهند والص أيضاً
ـقرر أن تبدأ في فاعالت ومن ا تطويـر قدراتهـا في صناعـة ا
فـاعالت إلى دول مـثل كازاخـستـان في الوقت تـصـدير هـذه ا
ـكّنهـا من منـافسة الـهند الذي ال تُـعتبـر فيه الـص في وضع 
عـلى نحو فـاعل في هذا اجلـانب. إال أن الص تـبدي اهتـماماً
ـضـغـوط ـاء ا جـاداً في تـرقـيـة قـدراتـهـا في بـنـاء مـفـاعالت ا
صغيرة احلجم بغرض حتقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية في

فاعالت. تزايد على هذا النوع من ا ظل الطلب ا

ájhƒædG Éª¡JÉbÓY ¿GOqóŒ ¿Éà°ùcÉHh Ú°üdG

اضي لتشييد مفاعالت نووية اضي لتشييد مفاعالت نوويةح أن يؤدي االتفاق النووي الذي أبرمته بكـ وإسالم آباد الشهر ا رجّح أن يؤدي االتفاق النووي الذي أبرمته بكـ وإسالم آباد الشهر ا رجليس من ا ليس من ا
ـستقـبل القـريب لكـنه يُعـتبرعـتبر ـستقـبل القـريب لكـنه ي تـراجع النـقص الكبـير في احـتيـاجات بـاكستـان من الطـاقة في ا لباكـستـان إلى سدلباكـستـان إلى سدّ تـراجع النـقص الكبـير في احـتيـاجات بـاكستـان من الطـاقة في ا

مؤشرامؤشراً إلى قوة العالقة ب إسالم آباد وبك واستمراريتها. إلى قوة العالقة ب إسالم آباد وبك واستمراريتها.
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األحـــد ٢ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٣٤)

ôëÑdG »a §ØædG ¿õîJ ¿GôjEG
 قـالـت مــؤســســة «إي أيه جــيــبــسـون
للـسمسـرة» في مجـال النـقل البـحري يوم
ـاضي إن إيــران خــامس أكــبـر اجلــمــعــة ا
مصـدّر للـنفط في الـعالم بـدأت في تخزين
٣٥ مــلــيـون بــرمــيل من الــنـفـط اخلـام في
البحـر على م ١٨ ناقلة إذ تسعى جاهدة
إلى العـثور على مـشترين لـبعض خامـاتها
الــثـقــيـلــة. وصـادرات الــنـفط هي مــصـدر
اإليرادات الـرئيـسيـة إليران وقـالت مصادر
جتارية إن البالد تتطلع إلى تخزين كميات
من الـــنـــفـط في الـــبـــحـــر في ظـل تـــزايــد
اخملـزونــات. وقــالـت جــيــبــســون إن إيـران
تستخـدم ١٧ ناقلة نـفط كبيرة جـداً وناقلة
من نوع «سويزماكس» لتخزين «ما يعادل
٣٥ مليون برميل من الـنفط أو نحو عشرة
أيام من إجمالي اإلنتاج الوطني في منطقة
اخلليج». وكانت جيـبسون قد صرحت في
ـاضي بـأن إيـران بـدأت بـتـخزين فبـرايـر ا
الـنـفط اخلـام في أربع نـاقالت نـفـط كـبـيرة
جـداً وتسـتـطـيع النـاقـلة تـخـزين مـا يصل
إلى مــلـــيــوني بــرمـــيل من الـــنــفط اخلــام
وتستـطيع ناقلة «سويزماكس» تخزين زهاء
مليون برميل. وقالت جيبسون في تقرير لها
«تــسـعـى إيـران جــاهــدة إلى الـعــثــور عـلى
مشترين لنفطها في الوقت الذي يعكف فيه
زبـائنهـا من شركـات التكـرير اآلسيـوية على
وسمية للمصافي». وإيران أعمال الصيانة ا
ثـاني أكبر مـنتج لـلنـفط ب أعضـاء منـظمة
«أوبك» وبعض من زبائـنها الرئيسي قالوا
إنـهم سـيـخـّفـضـون وارداتـهم مـنـهـا. وقـالت
جيبسون (تسـتخدم إيران التي ال ترغب في
تخـفيض إنـتـاجهـا من النـفط بشـكل كبـير
بــاإلضـافــة إلى عـدم تـخــزين بـري لــلـنـفط
ـنــتج في حــقـلي «ســوروش» و«نـوروز» ا
ــزيـد من أســطـولــهـا ــزيـد وا الـبــحــريـ ا

لتخزين فائض اإلمدادات).

á«fGôchC’G zRÉLƒàaÉf{  »a zΩhôHRÉL{ êÉeófG ìôà≤j ÚJƒH
اضي خالل اجتماع » يوم اجلمعة ا ير بوت    اقترح رئيس الـوزراء الروسي «فالد
الـلجنة احلكومـية الروسية-األوكرانـية اندماج شركـتي «جازبروم» الروسية الـعمالقة للغاز
ناخ السياسي في أوكرانيا. وفي وقت سابق قال و«نافتوجاز» األوكرانية مستـغالً دفء ا
«سـيرجي كـيريـينـكو» رئـيس «هيـئة الـطاقـة الذريـة» الروسـية إن كال الـبلديـن يدرسان
إقامـة مشروع مـشترك لتـنفيذ مـشروعات لـلطاقة الـنووية. وقـد أصابت تصريـحات بوت
ـتـحـدّث بـاسم رئـيس الـوزراء األوكـراني وصـفـهـا بـأنـها الـكـثـيـرين بـالـدهشـة حـتى أن ا
تحدّث باسم «جازبروم» بأن «تصريحات مـرجتلة». في ح صرّح سيرجي كوبريانوف ا

مقترح بوت «مثير لالهتمام» وأن الشركة على استعداد «للعمل عليه».

á«µjôeC’G áæ°Uô≤dG áªFÉb kGOóée Qó°üàJ Góæch É«°ShQh Ú°üdG
تحدة روسيـا على قائمتها لـلدول ذات السجالت األسوأ في جهود وضعت الـواليات ا
منع سـرقة حقـوق االستنسـاخ للسنـة الثالثـة عشرة عـلى التوالي بعـد أيام قليـلة من اتفاق
الدولـتـ على تـكثـيف احملـادثات بـشأن طـلب موسـكـو االنضـمام إلى «مـنـظمـة التـجارة
مـثل الـتـجـاري األمريـكي الـصـ أيـضاً فـي «قائـمـة أولـوية ـيـة». ووضع مـكتـب ا العـا
راقبة» للسنة السادسة على التوالي وكنـدا للسنة الثانية على التوالي وضمت القائمة ا
أيـضاً اجلـزائر واألرجـنت وتـشيـلي والهـند وإندونـيسـيا وبـاكستـان وتايـلنـد وفنزويال وال
حتمل الـقائـمة أي مـخاطـر بفـرض عـقوبـات لكـنهـا تهـدف إلى دفع احلكـومات إلى اتـخاذ

إجراءات صارمة بشأن القرصنة وحتديث قوانينها اخلاصة بحقوق االستنساخ.

IQÉ«°S ∞dCG 167 »Yóà°ùJ zGófƒg{
قالت شركة «هونـدا موتور» اليابانية إنهـا ستستدعي ١٦٧٫٣ ألف سيارة «سيدان»
ـنـتج في سـنـوات ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٨ من الـسـوق األمـريـكـية لـعالج من طـراز «أكـورا» ا
رور الوقت ما خطر مُحتمل من تـسرّب زيت التوجيه الهيدروليـكي بسبب تآكل اخلراطيم 
رور» ـوتور. وقالت «اإلدارة الوطـنية للـطرق وسالمة ا قـد يتسبّب في حـريق حتت غطاء ا
اضي إن زيت التوجيه «إذا تسرّب إلى ماسورة العادم األمريكية في بـيان يوم اجلمعة ا
ـكن أن يولد دخانـاً وقد يتسـبّب في نشوب حريق حتـت غطاء احملرك» وأكدت الـساخنة 

اإلدارة أن «هوندا» ستصلح هذا العيب مجاناً ابتداء من ٢٨ مايو اجلاري.

%3^2 `H ƒªæj »µjôeC’G OÉ°üàb’G
ــواً بـنــسـبـة أعــلـنت «وزارة الــتـجـارة» األمــريـكــيـة أن االقــتـصــاد األمـريــكي حـقق 
٣٫٢% فـي الربع األول من الـعام اجلاري وبـرغم أن وزارة التـجارة قـالت إن نسـبة الـنمو
ـاضي فـإن تـراجـعت من ٥٫٦% الـتي حـقــقـهـا االقـتـصـاد في الـربـع األخـيـر من الـعـام ا
ـستـهلكـ األمريـكي تـقريـرها كان يـدعو إلى الـتفـاؤل حيث أظهـر تقـريرهـا أن إنفاق ا
ا بنسبة ٣٫٦% في الربع األول وهو ثل ٧٠% من النـشاط االقتصادي هناك قد  الذي 
ـاضي وأكبـر ارتفاع له ـثل ضعف الزيـادة التي شـهدها خالل الـربع األخيـر من العام ا ما 

منذ الربع األول من عام ٢٠٠٧.

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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Highlight



11

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

األحـــد ٢ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٣٤)

¿GôjEG IQÉjR øY ∫ó©j »°ù«fhófE’G ¢ù«FôdG

 أعـلن الرئيس اإلنـدونيسي سـوسيـلو بامـباجن يودويـونو يوم
اضي أنه لن يحضر قمة مجموعة الدول الـ (١٥) التي اجلمعة ا
تـعقـد في مـايـو اجلاري في طـهـران بـعد تـلـقيـه دعوة رسـمـية من
الـرئـيس اإليـراني محـمـود أحـمـدي جناد لـلـمـشاركـة في الـقـمة
بـحسب متحـدث باسم القصـر الرئاسي. يـذكر أن إندونيـسيا عضو
في مجمـوعة الـ (١٥) التي ارتفع عدد أعضائها إلى (١٨) دولة
ـكسيك وفنزويال ومـصر والهنـد وماليزيا نـامية من بيـنها إيران وا
وسـريالنـكـا. وقـبــلت إيـران تـولي رئـاسـة مـجـمـوعـة الـ (١٥) في
اجتـماع «قمـة دول عدم االنـحياز» في هـافانـا عام ٢٠٠٦. ونقل
تـحـدث الرئـاسي ديـنو بـاتي جالل قـوله: «تـلقـيـنا خـطاب عن ا
الـدعوة الـرسـمـية وقـرأه الـرئيس عـلى الـفـور وقال إنـه سيـنـظر في
ـعدّ مشـاركة إنـدونيـسيـا في الـقمـة لكـنه سيـراجع جدول أعـماله ا
». وقـام بـتـسـلـيـم الـدعـوة وزيـر االتـصـاالت وتـكـنـولـوجـيـا سـلـفـاً
ـعلـومـات اإليـراني رضا طـاغـيـبور أنـواري خالل اجـتـماعه مع ا
الـرئـيس اإلنـدونـيـسي أمس األول. وقـال ديـنـو: «يـخـطط الـرئيس
لـلقيـام ببعض الزيـارات اخلارجيـة خالل شهر مايـو». وذكرت أنباء
أن الـرئـيس اإلنـدونـيـسي يـعـتــزم زيـارة سـنـغـافـورة ومـالـيـزيـا في
مـنتصف مايـو وهو تقريبـاً وقت عقد القـمة الرابعة عـشرة جملموعة
ـقـرر افـتـتـاحـها يـوم ١٧ مـايـو نـفـسـه. وأضاف الـدول الـ (١٥) ا
ـــتـــحــدث خالل االجـــتــمـــاع مع الـــوزيــر اإليـــراني أن الـــرئــيس ا
ــتـبــادلــة بـ ــعــدل الــتـجــارة ا اإلنـدونــيــسي أعــرب عن رضـاه 
إنـدونـيـسـيـا وإيـران حيـث وصل حـجم الـتـجـارة بـيـنهـمـا إلى٩٠٠
ملـيون دوالر أمريـكي. وأضاف: «نتوقع أن يـرتفع الرقم لـيتجاوز
ستقبل القريب». وقال دينو إن الرئيس مليار دوالر أمريكي في ا
يـودويــونـو يــأمل أن تـتـمــكن إنـدونــيـسـيــا من تـعــزيـز تـعــاونـهـا
االقتصادي مع إيران خاصة في مجال االستثمار أيضاً. وقال دينو
إن شـركة االتـصـاالت اإلنـدونيـسـية احلـكـومـية (بي تـي تلـيـكوم)
تسـعى حـاليـاً إلى إيـجـاد سبـل لالستـثـمـار في قطـاع االتـصاالت

اإليراني ولقي هذا ترحيباً من جانب احلكومة اإليرانية.

É°ùfôah Ú°üdG ÚH ádOÉÑàŸG á≤ãdG ≥«ª©J ≈dEG ƒYóJ ÚµH

 أعــرب رئـيس الـوزراء الــصـيـني ون جــيـا بـاو يــوم اجلـمـعـة
اضي لـلرئيس الـفرنسي الـزائر نـيكوالس سـاركوزي عن أمله ا
تـبادلة بـ البلدين. وقـال جيا باو شترك والـثقة ا تعـميق الفـهم ا
إن هذا سـيقـدم ضـمانـاً سيـاسيـاً ثابـتاً لـنمـو العالقـات الصـينـية-
الفـرنسية. وذكر جيا بـاو أن الص تولي اهتمامـاً كبيراً لعالقاتها
. وأشار إلى أن مع فرنـسا وتثـمّن الصـداقة التقـليدية ب الـشعب
الـبـلـدين يـتـمـتـعـان بـتـكـامل قـوي وآفـاق مـسـتـقـبـلـيـة كـامنـة في
مجـاالت مثل االقتـصاد والتـجارة والعلـوم والتكـنولوجيـا والطاقة
ـؤسـسـات الـتـجـاريـة الـصـغـيـرة وحـمـايـة الـبـيـئـة والـتـعـاون بــ ا
ـتوسطة. وأضاف أن الص وفـرنسا تتشاطـران اتفاقاً مهماً في وا
ـستدام القـتصـاد العالم. وأكّـد أن الص توازن وا حتقيق الـنمـو ا
ـشتـركـة مـن منـطـلق صـالـح ا سـتـعمـل مع فـرنـسـا عـلى حـمـايـة ا
اسـتراتـيـجي وسـتزيـد الـتـنـسيق والـتـعـاون سـعيـاً وراء دفع الـنـمو
االقتـصادي قُـدُماً وإقـامة نـظـام سيـاسي واقتـصادي دولي جـديد.
من جانبه أعرب سـاركوزي عن تقديره لإلجراءات الصـينية الفعالة
يـة» مـشـيـرا إلى أن بالده شـعرت الـيـة الـعـا جملـابـهـة «األزمـة ا
بــالـرضـا لـرؤيـة الـنــمـو االقـتـصـادي الـصــيـني. وأبـدى سـاركـوزي
اسـتـعـداد بـالده لـتـوسـيع الـتـعــاون مع الـصـ في مـجـاالت تـضم
االستـثمار والـطاقة الـنوويـة وحمايـة البيـئة. وألن بالده تسـتضيف
قبـل قال ساركـوزي إن فرنسا قـمة «مجـموعة العـشرين» الـعام ا
سـتـزيـد االتصـاالت والـتـعـاون مع الـصـ في تعـزيـز (احلـاكـمـية)
واد اخلام ـالي الدولي واستقـرار أسعار ا يـة وإصالح النظام ا العا
ـناخ. وأكد الـرئيس الـفرنـسي لرئيس ية ومـجابـهة تغـيّرات ا العـا
الوزراء الـصيني ون جيـا باو أن بالده بوصفـها صديقـاً مخلصاً
لـلصـ ملـتزمـة سيـاسة صـ واحدة وتـعتـرف بأن تـايوان والـتبت
. وأضــاف أن «الـــصــ شــريك جــزءان ال يـــتــجــزأان مـن الــصــ
اسـتراتـيجي مـهم لفرنـسا». وبـصفـته ضيف الـرئيس هـو ج تاو

. وقـد بدأ الزيـارة في «شيآن» يقـوم ساركوزي بـزيارة دولة لـلص
حاضرة مقاطعة «شنشي» شمال غرب البالد.
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األربعاء ٢٦ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٥٢)

 ¿Éµ∏°ùJ Ú°üdGh IóëàŸG äÉj’ƒdG :كلينتون:كلينتون
óMGh Éªgó°ü≤e øµd ÚØ∏àîe Ú≤jôW

ـثل صـيـني قـالت وزيـرة اخلـارجـيـة األمـريـكـية مـسـتشـهـدةً 
هيـالري كليـنتـون أول من أمس إنه على الـرّغم من أن الواليات
ـتحدة والصـ تسلكان طـريق مختـلف فإن مقـصدهما واحد ا
ومسؤوليتهـما مشتركة. وقالت كلينتون خالل حديثها في اجللسة
االفتـتاحية للـجولة الثانـية من «احلوار االستراتـيجي واالقتصادي
الــصـيــني-األمـريــكي» في بــكـ إنه بــالــرغم من أن الـدولــتـ
تـمتلـكان تـاريخاً فـريداً فـإن مستـقبـلهمـا وحتديـاتهمـا وفرصـهما
سـتـكـون مـشـتركـة. وقـالت «إن هـنـاك مـثالً صيـنـيـاً يـتـحدّث عن
قـصـد نفـسه». مـضيـفة أن السـير في طـرق مـختـلـفة تـؤدي إلى ا
شـتـركة ـسؤولـيـة ا ـشتـرك وا ـسـتقـبل ا شـتـرك هو ا سـتـقبـل ا ا
لــلـبـلـدين وكـذلك هـو الـهـدف الـنـهـائي لـ «احلـوار االسـتـراتـيـجي
ـتـحدة االقتـصـادي الـصـيـني-األمريـكي». وقـالت إن الـواليـات ا
ترحب بـتقدّم الـص وإجنازاتهـا. وإن اجلانب األمريـكي يرى فرصاً
ـكسب وليس التـنافس الذي ال يحـقق مكسباً لـلحلول مـتكافئة ا
كن ية  شكالت الـعا ألحد. وأضافت «إننـا نعلم أن القـليل من ا
تحـدة أو الص وحدهـما. وأن القليل أن يحل بوساطـة الواليات ا
.« ـكن أن يحل من دون عمل أمريكـا والص معاً شكالت  من ا
ووصـفت «احلوار االستراتيـجي واالقتصادي» بأنه أسـاس للتعاون
سـتـويـات مضـيـفة أن احلـكـومي الثـنـائي احلـالي علـى مخـتـلف ا
. وقالت «إننا احلوارات تـوفّر إطاراً لتوفير نـتائج حقيقية لـلشعب
لن نتـفق عـلى كلّ قضـيـة. لكـنـنا سـنـناقـشـها بـشكـل صريح كـما
يـحـدث بـ األصـدقـاء والشـركـاء». إلى ذلك عـبّـرت الـص عن
تـحدة األمريـكية جـدوالً زمنيـاً وخريطة أمـلها أن حتدّد الـواليات ا
ـنتـجات ذات التـكنولـوجيا طريق بـشأن إزالة الـقيـود على جتارة ا
ـنـهج األمـريكي في الـتـعامل مع العـالـية وكـذلك تـفـاصيل عن ا

تحدة. ستثمرة في الواليات ا الشركات الصينية ا

IõZ ≈dEG k’GƒeCG π≤æJ zIóYÉ≤dG{ :«هآرتس»: «هآرتس»

ذكرت صحيفة «هآرتسهآرتس» في تقرير بقلم تسفي بارئيل أن فرع
«الـقـاعـدة» في الـيـمن بـعـث مـؤخـراً بـكراسـة إرشـاد إلـى نـشـطاء
نـظمّـة في غزة يشـرح فيـها كـيفـية تركـيب طائـرة خفـيفـة تعمل ا
كن بـوساطـتهـا إطالق مواد وتفـجيـرها فوق على مـحرك سـيارة 
حاذاة احلدود مع غزة. وقالت الـصحيفة إنها أهداف في إسرائيـل 
ّن ـتمـردين في اليمن  حـصلت على «وثـائق» عبـر مجـموعة من ا
يـعمـلون ضـد «القـاعدة» ويـتـطلّـعون إلى الـوصول إلى اتـفاق مع
حكومة اليمن للحصول على حـقوقهم بيّنت وجود صلة ب تنظيم
ّن يـعمـلون «القـاعدة في الـيـمن» ومؤيـدي «القـاعـدة» في غزة 
من خالل «مـنظـمة الـتـوحيـد واجلهـاد» الـتي نفّـذت عـملـيات في
مـواقع االستجمام في سـيناء. ويتبـ من إحدى الرسائل أن سامي
ـطـيري مـواطن كـويـتي معـروف بـلقب عـبـدالـله احلج أدين قبل ا
سؤول اآلن سـنوات عـدّة بقـتل مواطن أمـريكي في الـكويت هـو ا
ـطيري » ضـد إسرائـيل. ا عن نشـاط «القـاعدة فـي أرض فلسـط
الـذي أطــلِق سـراحه عــام ٢٠٠٧ من الـســجن الـكـويــتي وأصـبح
مـنذئذ أحـد القادة الكـبار في «القاعـدة في شبه اجلزيرة الـعربية»
ـقدار ٨٥٠ ألف دوالر من نقل إلى رجـاله في غـزة مبـالغ مالـية 
خالل مواطن سـعودي يـدعى عـبدالـله الـدوسري كـان قد وصل إلى
ـطيـري فإن هدف مـصر مـتظاهـراً بأنه سـائح. وحسب تـعلـيمات ا
ال هـو شراء الـسالح من سـينـاء للـنـشطـاء في غزة وشـراء شقق ا
ـطيري رجـاله في غزة بعدم لالختبـاء في خان يونس ورفح. وأمر ا
تخـزين الـسالح الـذي اشتـري في نـطاق غـزة كي ال يـسـقط في يد
«حـماس». وجاء في إحدى الـرسائل أن رجال «التـوحيد واجلهاد»
اشـتروا حـتى اآلن ٢٥ صاروخ «جـراد» أخفـوها في الـدفيـئات في
طـيري لـرجاله في غـزة يقول ـزارع في سيـناء وفي غزة. وكـتب ا ا
إنه يـعتـزم أن يرسل إلـيهم ثالثـة مرشـدين إلرشادهم إلى اسـتخدام

تفجرات وكذا التخطيط التكتيكي للقتال. السالح وا
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اخلميس ٢٧ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٥٣)

»µjôeC’G-»æ«°üdG QGƒë`dG AGƒLCÉH ∫DhÉØJ

اضـيـ أجـريت اجلـولـة الـثانـيـة لـلـحوار عـلى مـدى الـيـومـ ا
االسـتـراتــيـجي-االقـتـصـادي الـصـيـنـي-األمـريـكي في الـعـاصـمـة
الصـينيـة بك حيث رسـمت هذه احملادثـات انطباعـاً مهمـاً تلقته
يـة باهـتمـام ألنه يضع العـمالقان عـلى مائـدة تفاهم األجـندة الـعا
وحوار تـعـزز من وتـيـرة العالقـات الـتـعاونـيـة والـشامـلـة بـينـهـما.
وتهدف آلية احلوار االستراتيجي-االقتصادي الصيني-األمريكي
بـرعايـة الـرئيس الـصيـني هو جـينـتاو ونـظيـره األمريـكي باراك
أوباما إلى تعميق االتصاالت بشأن القضايا االستراتيجية طويلة
همة بشـكل عام كما تساعد على دفع التـنمية السلمية األجل وا
لـلـعالقـات الصـيـنيـة-األمـريـكيـة. وأصـبح احلـوار االستـراتـيجي-
االقـتــصـادي الــصـيــني-األمـريــكي هـذا اآللــيـة احلــواريـة األرفع
مسـتوى واألكـبـر من حيث نـطاقه من بـ أكثـر من ٦٠ قنـاة حوار
ب البلدين. فـهو منتدى مهم للبلدين لـتعزيز عالقاتهما في القرن
اجلديد ومـساعدتـهما عـلى فهم مخـاوف الطرف اآلخـر الرئيـسية
نـفـعة. ومـنذ ـتبـادلـة وتوسـيع الـتعـاون متـبـادل ا وتـدعيم الـثـقة ا
إجـراء احلوار االسـتراتيـجي-االقتصـادي الصيـني-األمريكي األول
في واشـنطن في يوليو٢٠٠٩  أحـرز تقدم كبـير في العالقات ب
اجلـانـبـ مـثل تـعـمـيق الـتـعـاون في مـجـاالت الـتـجـارة والـطـاقة
والبيئة والتبادالت ب األفراد والـتعليم ومجاالت أخرى وتنسيق
ية منها األزمة أوثق بشأن عدد كبير من الشؤون اإلقليمية والعا
ناخ واإلغاثـة والوقاية من الكوارث والسيطرة على الية وتغيّر ا ا
األمــراض. وبــالــرغم من الــتــقـــلــبــات الــتي أدّت إلى اضــطــراب
الـعالقـات الـصيـنـيـة-األمريـكـيـة فإن الـبـلـدين تمـكّـنـا من إعادة
ـتـضـافـرة. وكـان أكـبر الـعالقـات إلى مـسـارها مـن خالل اجلهـود ا
مثـال على ذلك االجـتمـاع ب الـرئيـس هـو جيـنتاو وأوبـاما في
شـهـر إبـريل في الـعـاصـمـة األمـريـكـيـة خالل قـمـة األمن الـنـووي.
ساعي على إزالة العراقيل أمـام التنمية الطبيعية وساعدت هذه ا
للـعالقات الـصيـنـية-األمـريكـية ومـهدت الـطـريق جلولـة ثانـية من

احلوار االستراتيجي- االقتصادي الصيني-األمريكي.

 äGQóıG ™jRƒàd kGõcôe Éæ°ùd :ماليزيا: ماليزيا

نـفت مـالـيـزيـا أن تـكـون مـركـزًا لـتـوزيع اخملـدرات اإليـرانيـة في
ـنـطـقـة. جـاء هـذا عـلى لـسـان مـديـر إدارة مـكـافـحة اخملـدرات في ا
اليـزية الفريق أول ذو احلـسنان جنـيب نهارالدين لكـية ا الشرطـة ا
مضـيفـًا أن مالـيزيا لـيسـت مركـزًا لنـشاط عـصابـة إيرانـية تـطاردها
ـاضيـة كـما تـصوره أجـهزة الـشرطـة اآلسـيويـة عـلى مدى الـسنـ ا
سـتريتتريت بعض الـتـقـارير اإلعالمـيـة األجـنبـيـة. وكانـت صحـيـفة «ذا سذا 
ز» الـسـنـغـافـوريـة قـد نـشـرت تـقـريـرًا يـقـول إن عصـابـة تـوزيع زا تـا
اخملدرات اإليـرانية وتهريـبها التي يـقودها جتار ومهـربون إيرانيون
تتـخذ مـاليـزيا مركـزًا لهـا ومنـها تنـطلق نـحو دول اجلـوار في إقليم
نطقة َمْن جنوب شرق آسـيا. وأردف ذو احلسنان يقـول: «يوجد في ا
يـرى أن مـالـيـزيـا أصـبحـت مركـزًا لـعـصـابـة تـوزيع مـخـدرات دولـية
اليزية جنحت في كشف خطوط هذه العصابة إيرانية لكن الشرطة ا
نـتجة وأفرادهـا التي اتخـذت من مالـيزيا مـحطـة مرور خملدراتـها ا
في إيـران نـحـو دول مـجاورة». واسـتـطـرد يقـول: «إن أعـضـاء هذه
الـيزية ـواطنـ اإليرانيـ وقد أفلـحت الشـرطة ا العـصابة هم من ا
بـالفـعل بـتعـقب نشـاطـاتهم واكـتـشافـها وإلـقـاء القـبض عـليـهم فور
وصولهم إلى ماليزيا». واستـدرك الفريق أول ذو احلسنان في حديثه
ـاليـزيـة قـد حددت أيـضـًا أن لـهذه يـقـول: «إن السـلـطـات األمنـيـة ا
العصابـة متعاون من الهنـد وتايوان». وقال إن نوع اخملدرات التي
تتداولـها هذه الـعصابـة هي من نوع «اخملدرات الـكيمـاوية» التي
ـبلغ ١٨ دوالرًا أمـريكيـًا للـكيلـوجرام الـواحد وهذا تبـاع في إيران 
ما جعلهـا مربحة للغاية في ماليـزيا إذ تباع فيها بسعر ٤٨ دوالرًا
ـاليزي سؤول ا للكـيلـوجرام الواحـد وهو مـا يفسـر من وجهـة نظـر ا
ـغــامـرة الــتي عـلــيـهــا جتـار اخملــدرات اإليـرانـيــون الـذين اجلــرأة وا
يواصلون محاولتهم دون انقطاع لتهريب هذه اخملدرات إلى ماليزيا
تهم هـذه هي اإلعدام شنـقًا حسب برغم أنـهم يعرفـون أن عقوبة جـر
الـيزي ذي الصـلة. وقال أيضـًا إن عدد أفراد هذه قـانون العـقوبات ا
العصابـة الذين ألقت مـاليزيـا القبض عـليهم يـبلغ ٥٧ فردًا يـحملون

اجلنسية اإليرانية.
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اخلميس ٢٧ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٥٣)

OÉHBG ΩÓ°SEG
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ركزي فـيما وصف بأنه «ناقـوس اخلطر» قام محـافظ «البنك ا
الية ناسبـة انتهاء السـنة ا الباكسـتاني» بإصدار تـقريره السنـوي 
واجـهة وضع اقـتصـادي مقلق قائالً إن بـاكسـتان ستـبقى مـرشحـة 
وصعب لـلغـاية. وأشـار إلى أن الـغالء وارتفـاع األسعـار سيـبقـيان
قبلـة بسبب ارتفاع اليـة ا سمـت تلتـصقان ببـاكستان في السـنة ا
الديون واستمرار ارتفاع معدالت التضخم والعجز التجاري. ويرى
ركـزي» أنه ليس هـناك ما يـدعو إلى الـتفاؤل في الـسنة «الـبنك ا
اليـة القاسية ـقبلة وأن عـلى احلكومة مواصـلة سياسـتها ا الية ا ا
ـعـمـول بـهـا الـيوم. وأشـار إلى أن واحلـفـاظ علـى نسـبـة الـفـائـدة ا
الديون احلـكوميـة بلـغت ١٥٠ مليـار روبيـة وهو عامل لن يـساعد
على تخفـيف األزمة وال السيطرة على األوضـاع أو التحكم فيها.
ـكن احلديث عن مـشـروعـات للـتـنمـيـة سـتشـهـدها واعتـبـر أنه ال 
بـاكستـان أو إعالن نفقات جـديدة لفـائدة السكـان ما دامت الديون
بـهـذا احلـجم الـضـخم الـذي سيـبـقى يـؤثـر في أداء الـدولـة ويـعرقل
عملية الـتنمية ومحـاربة البطالة والفـقر ووقف الغالء الذي يضرب
في كل مـكـان. وحـذر الـبنك مـن أن بالده شـهدت تـراجـعـاً مـقـلـقاً
ـباشـرة األجنـبية في الـفتـرة نفـسهـا ما يـبعث على لالسـتثـمارات ا
قلق شديد في مستقبل االستثمارات. من جهتها كشفت «مؤسسة
االســتــثــمــار الــبـاكــســتــانــيــة» عن وصــول ١٥٠ مــلــيـون دوالر
كـاسـتــثـمـارات في بـاكــسـتـان بـ األول من مــايـو إلى ٢٠ مـايـو
رتبة األولى ٢٠١٠. وكانت االسـتثمـارات األمريكيـة قد احتـلت ا
رتـبة الـثانـية بـقيـمة ١٥ بقـيمـة ٢٥ مـليـون دوالر والبـريطـانيـة ا
مـلـيـون دوالر. وكـان حـجم االسـتـثـمـارات قد ارتـفع بـ األول من
شهـر يـولـيـو ٢٠٠٩ إلى مـايـو ٢٠١٠ لـيـبـلغ ٥٣٠ مـلـيون دوالر
عـلى األقل. من جــهـتـهـا رفـضت احلـكـومـة طـلـبـاً تـقـدم به رئـيس
ـيزانيـة التي سيـتمّ إعالنها اجليش بـرفع رواتب العسـكري في ا
في شهـر يـونـيـو ٢٠١٠ مـعتـبـرة أن الـزيـادة في رواتب الـضـباط
ـكن أن واجلـنــود تـمت بــالـفــعل في األول من يــنـايــر ٢٠١٠ وال 

قبلة. تضاف أي زيادة في رواتبهم ا

»fÉà°ùcÉÑdG-»æ«°üdG ÜQÉ≤àdG AGREG …óæg ≥∏b

لم تـخفِ احلـكـومـة الهـنـديـة قـلـقهـا إزاء الـتـقـارب احلـاصل ب
ستهدف الرئيسي من الص وباكستان حيث راحت حتذر من أنها ا
. وكان الـتقارب احلـاصل بيـنهمـا والتـعاون العـسكـري ب الدولـت
ـاضي عن قـلـقـهم من الـتـأيـيد ـسـؤولون الـهـنـود قـد عـبّـروا في ا ا
الواسع الذي تلقـاه السياسة الباكستانية من قبل الص وعن الدور
تـزايـد لـلصـيـنـي في دعـمـهم بـاكـستـان والـوقوف إلـى جانـبـها. ا
ولتـؤكد الصـ نيـتها في مـزيد من الـتقـارب مع باكسـتان وتـطوير
نـطقـة قررت الـص تنـظيـم سلسـلة من تـعاونـهمـا العـسكـري في ا
نـاورات الـعسـكريـة مع بـاكسـتان سـيشـارك فـيهـا القـوات البـرية ا
واجلويـة وستستـخدم فيهـا أحدث األسلحـة الصينـية والباكـستانية.
اضي وكان وفـد عسـكري ضخم قـد زار إسالم آباد يوم ٢٤ مـايو ا
سؤولون الـعسكريون بـرئاسة وزير الـدفاع الصيـني وأعلن خاللهـا ا
الــصـيـنـيـون رصــد بالدهم ٦٠ مـلـيــون ين من أجل إعـداد الـقـوات
الباكـستانية وتـدريبها عـلى أحدث األسلحة الـصينيـة. وكان اللقاء
قـد توصل أيـضاً إلى عـقد ٣ اتـفاقـيـات دفاعـية بـ البـلدين وإلى
ـعلـومات األمـنية زيادة الـتعـاون في مجال االسـتخـبارات وتـبادل ا
نطقة وعلى سلحة النشطة في ا بينهما في ما يخص التنظيمـات ا
ـسلحة التي تتنـقل ب مناطق القبائل رأسها احلركة التـركستانية ا
الباكـستانـية وتـتخذ حـالياً مـعقالً لهـا في منـطقة «مـير علي» في
«وزيـرسـتـان» الشـمـالـية. ويـرى الـبـلدان أنـهـمـا يواجـهـان حتـديات
شترك من أجل مواجـهتها وإحباط أمنية ويجب عـليهما التـعاون ا
أي خطر يـتعرضـون له. وأعلن وزير الـدفاع الصـيني منح بـاكستان
ـنـاورات ٤ طـائــرات تـدريــبـيـة جــديـدة ســيـتمّ اســتـخــدامـهـا فـي ا
العسـكرية بـ البلديـن. هذا ويقول الـصينـيون إن بالدهم قد قررت
تـخفـيف األزمة الـتي تواجـههـا باكـستـان بسـبب قـلة الـوقود وأزمة
الـطاقـة الكـهربـائيـة الـتي تواجـههـا حيث سـتقـوم بتـزويد بـاكسـتان
بتـكنـولوجـيا نوويـة لألغراض الـسلـميـة يتمّ اسـتخـدامهـا في مجال
احلـصول عـلى الطـاقة الـكهربـائيـة والتـخفـيف من حدة األزمـة التي

تواجهها باكستان.
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اخلميس ٢٧ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٥٣)

انــتـهـت اجلــولــة الــثـانــيــة مـن «احلــوار االسـتــراتــيــجي-
ـتحدة والصـ التي عقدت خالل االقتصـادي» ب الواليات ا
يومي ٢٤ و٢٥ مـايو اجلـاري. وقد تـوصل الطـرفان في أثـناء
هذه اجلـولـة إلى بـعض االتـفاقـات من قـبـيل تـشجـيع الـتـبادل
ـمكن الـقول إن تلك الـتعـليمي فـي ما بيـنهـما وإن كان من ا
اجلولـة قـد جنـحت في تـهـدئة لـهـجـة احلـوار ب الـطـرفـ حول
القضايا اخلالفيـة فهي لم تزحزح أياً منـهما عن قناعاته حول

القضايا اخلالفية حيث إنه:
* برغم إقرار الص في أثناء احلوار برغبتها في إصالح نظام
صـرف عــمـلــتـهــا فـهي لم تــوافق عـلى وضـع جـدول زمـني
ـا يـتنـاسب مع لـذلك وأكـدت مـجـدّداً أنـها سـتـقـوم بـذلك 
أهـدافهـا االقـتـصاديـة وفي إطـار اسـتـراتيـجـيـة اقتـصـادية
شـاملـة ولـيس كـقضـيـة منـفـصلـة. كـما لم يـفـلح احلوار في
زحزحتـها عن قناعتها بأن إصالح نـظام صرف عملتها ليس

. يزان التجاري ب الطرف ناسب لتعديل ا هو احلل ا
* لم يفلح احلوار في إقناع الص باتخاذ إجراءات محدّدة في
ــصــلـحــة تــعــزيـز إطــار إعــادة الــتــوازن إلى اقــتـصــادهــا 
تحدة حتدثت معها االستهالك احمللي. وبرغم أن الواليات ا
زيد من االسـتثمارات احملـلية إلى هذا حول ضرورة تـوجيه ا

الغرض فإنها لم تقدم على أيّ خطوات في هذا الشأن.
* كما لم يـتمكّن احلوار االسـتراتيجي ب الـطرف من تقريب
وجـهـات نـظـريـهـمــا حـول قـضـايـا تـمـيــيـز كلّ مـنـهـمـا ضـد
االسـتـثمـارات التـابعـة للـطـرف اآلخر خـاصة في مـا يتـعلّق
عـاملة الـص االستثـمارات األمريكـية لديهـا ولم يستطع
احلـوار إزالة القلق األمـريكي إزاء التميـيز ضد استـثماراتها

في الص في ظلّ إجراءات دعم االبتكار الصينية.
* لم يـحرز تقدّم يـذكر في إطار تخفـيف القيود الـتي تفرضها
نتـجات التكنولوجية تـحدة على صادراتها من ا الواليات ا

الفائـقة إلى الص وهي اإلجراءات التي اضـطرّت الصيني
ـاضـيــة إلى الـتــخـلّي عـن اسـتـيــراد تـلك خالل الــسـنــوات ا
ـنتـجات من أمـريـكا وقـد تقف حـجـر عثـرة أمام مـجاالت ا

التعاون اجلديدة خاصة الطاقة النظيفة.
* بالرّغم مـن أن جولة احلوار احلالية تعقد في ظل احتدام أزمة
الــدَّين احلـكـومي حــول الـعـالـم وهي األزمـة الـتـي قـد تـضـر
صالح الطرف فإنهمـا لم يتفقا على أيّ إجراءات مشتركة
في هـذا الـشـأن كمـا لم يـخـرج الـطـرفـان بـنـتـائج مـهـمة في

الية. قضية إصالح نظام الرقابة ا
جدير بالذكر أن العالقـات االقتصادية األمريكـية-الصينية
توطّدت كثيراً خالل السنوات األخيرة حيث حتولت الص إلى
ثـالث أكـبـر سوق تـصـديـر لـلمـنـتـجـات األمريـكـيـة وأصـبحت
تحدة ثاني أكبـر سوق تصدير للمنـتجات الصينية الواليات ا
وقد بـلغ حجم التـجارة الثـنائـية بيـنهمـا نحو ١٠٧٫١٨ مـليار
دوالر خالل الـفـتـرة من يـنـايـر إلى إبـريل ٢٠١٠ بـزيـادة تـقـدّر

اضي. بنحو ٢٥% مقارنة بالفترة نفسها من العام ا
لكن يبدو أن هذا الرصيد الـكبير من العالقات االقتصادية
رونة في ب الطـرف لم يكن كافياً لدفعهما إلى إبداء بعض ا
احلـوار إلزالـة أسـبـاب االخـتالف في مـا بـيـنـهـمـا بل بـقي كلّ
مـنهـمـا متـمـسكـاً بـسقف أهـدافه. وقـد يكـون السـبب الـكامن
وراء هـذه احلـالـة مــتـمـثالً فـي رغـبـة الـصــ في تـكـريس دور
اقتصادي أكبر لـها ولعب دور أكبر في إدارة الـنظام االقتصادي
ـا يـتـنـاسب مع طـريقـتـهـا وتـفضـيالتـهـا اخلـاصة في ي  الـعا
تحدة أيضاً متوجّسة من هذه الوقت الذي تـقف فيه الواليات ا
واقفها في القضايا اخلالفية الرغبة الصينية وتبقى متمسكة 
ياً. لـكي تبقى في صـورة الدولة صـاحبة االقـتصاد األقـوى عا
ـوقـفيـهـما إلـى تعـمـيق اخلالفات وقـد يـؤدي تمـسّك الـطرفـ 

ستقبل. االقتصادية في ما بينهما في ا
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تـحدة والـصـ األخيـر تقـدّمـامـاً يذكـر عـلى صعـيد يذكـر عـلى صعـيد تـحدة والـصـ األخيـر تقـدق «احلوار االسـتراتـيـجي االقتـصـادي» ب الـواليـات ا لم يـحـقلم يـحـقّق «احلوار االسـتراتـيـجي االقتـصـادي» ب الـواليـات ا
القضايا اخلالفية وقد يؤدي استمرار هذه اخلالفات إلى اتساع الهوة في ما بينهما.القضايا اخلالفية وقد يؤدي استمرار هذه اخلالفات إلى اتساع الهوة في ما بينهما.
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تـحدة إلى اتفـاق واسع بشأن نقل توصـلت اليابـان والواليات ا
ـشـاة البـحريـة األمـريكـية في قاعـدة «فوتـيـنمـا» اجلويـة الـتابـعة 
أوكـينـاوا. جـاء هذا الـقـرار بعـد مـناقـشـات أجراهـا رئـيس الوزراء
الـياباني يوكـيئو هاتـوياما مع وزير الـدفاع توشيـمي كيتازاوا
اضي. وقـد عقد ووزير اخلـارجية كـاتسويـا أوكادا يوم الـسبت ا
أوكـادا اجتـمـاعاً عـلى مـستـوى الـعمل مع الـسـفيـر األمـريكي في
. ـسؤول اليابانـي واألمريكي الـيابان جون روس وغيره من ا
واتـفـقت احلـكـومتـان عـلى بـنـاء مدرج عـلى امـتـداد سـاحل قـاعدة
«كامب شـواب» األمريـكيـة في مـدينـة ناجـو في أوكيـناوا أيـضاً.
كمـا اتفقـتا عـلى خطة لـنقل بعض وظـائف قاعـدة «فوتيـنما» إلى
مواقع أخرى خارج أوكيناوا. وتتضـمّن االتفاقية اتخاذ قرار بشأن
ـقبل قبل زيارة الرئيس درج وطريقة بنـائه بحلول اخلريف ا مـوقع ا
ـقـبل. وتـخطط األمـريـكي بـاراك أوبامـا لـلـيـابـان في نوفـمـبـر ا
ـتحدة في هذا احلكومـة اليابانـية لتوقـيع اتفاقـيات مع الواليات ا
عروف الصدد بحلول نهاية الشهر اجلاري. ولكن ال يزال من غير ا
إذا مـا كانت احلـكومـة اليابـانيـة ستـتمـكّن من كسـب تفهّـم سكان
أوكـيـنـاوا. وعــلى خـلـفـيــة هـذه الـتـطــوّرات يـزور رئـيس الـوزراء
الياباني يوكـيئو هاتوياما أوكيناوا لطلب تفهّم السكان احمللي
خلطة نقل قاعدة «فوتينما» اجلوية األمريكية إلى موقع آخر داخل
احملافـظة. كـما يـعتـزم وزراء اخلارجـية والـدفاع من البـلدين إعالن
اتـفاقـيتـهم في بيـان مشـترك نـهايـة الشـهر اجلـاري. وينـوي رئيس
الـوزراء عـقـد مـؤتـمـر صـحـفي في ذلـك الـوقت لـشـرح االتـفـاقـية
وكـسب التـفهّم الشـعبي. إلى ذلك اتـفق رئيس الوزراء الـياباني
تخـصّصـ على مـواصلة يوكـيئو هـاتويـاما مع وزراء حـكومتـه ا
تحـدة وكوريا اجلـنوبيـة والبقـاء في حالة التنـسيق مع الواليـات ا
تأهّب بعد إعالن كوريا اجلنوبية أن كـوريا الشمالية أغرقت سفينة
حربـيـة كوريـة جـنوبـيـة. وكان وزيـر اخلـارجيـة اليـابـاني كـاتسـويا
أوكادا ووزيـرة اخلارجية األمريـكية هيالري كـلينتـون قد ناقشا

اضي. سألة يوم اجلمعة ا ا
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كتب أندرو إجنالنـد من الدوحة مقاالً نشرته صحيفة «فايننشالفايننشال
ز» حتت عنـوان «الص تقـترب من أن تصبح أكـبر مشتـرٍ للغاز زتا تا
القـطـري» قـال فـيه إن الـص تـقـتـرب من أن تـصبح أكـبـر مـشـترٍ
للـغاز الطـبيعي الـقطري في حـال إبرام اتفاق تـصدير جـديد. ويلفت
الـكـاتب الـنظـر إلى أن قـطر جتـري مـحـادثات لـبـيع ١٠ مالي طن
سال للص سنوياً وأربعة مالي طن إضافية من الغاز الطبيعي ا
للـهنـد; لري الـظـمأ اآلسـيوي إلى الـطـاقة ولـتعـويض الـتبـاطؤ في
تـحدة وأوروبا. ويورد الكاتب عن وزير الطاقة عبدالله الواليات ا
العطيـة قوله إن هذه الـدولة اخللـيجيـة باعت بالـفعل خمـسة أطنان
. وفي حال تـوقيع االتفاق اجلديد ـسال للص من الـغاز الطبيعي ا
ستـتـجاوز الـصـ اليـابـان التـي تشـتـري نحـو ثـمانـيـة مالي طن
ـشتـري الرئـيسي لـلغـاز الطـبيـعي القـطري. وقال سـنويـاً لتـصبح ا
الـعـطـية إن هـذه اإلمـدادات اإلضـافيـة إلى الـصـ والـهنـد سـيـحوّل
تـحدة وبعضها من أوروبا. ويذكر الكاتب معظمها من الواليات ا
أن قطـر توسّع قدرتهـا على تصديـر الغاز برغم اخملـاوف أن يتسبّب
ـيـة بتـخفـيض األسعـار وال سيّـما في الفـائض في اإلمدادات الـعا
تـحدة. وقال العطية إن قطر تنوي زيادة قدرتها من ٦٢ الواليات ا
قبل. ويذكر مـليون طن إلى ٧٧ ملـيون طن بحلـول نهاية سـبتمبـر ا
الـكــاتب أن ثـمّــة عـقـــــوداً طـويـلــة األجل حتـكم كــثـيــراً من الـغـاز
ـرونة لـتحـويل اإلمدادات القـطري لـكن بعض االتـفـاقات تـعطي ا
إلى أسواق أخـرى حيث يـكون الـطلب واألسـعار أكـثر قوة. ويـنقل
الـكـاتب عـن أنـدرو بـيـرسـون مـن «وود مـاكـيـنــزي» شـركـة تـقـدّم
اسـتـشـارات في مجـال الـطـاقة قـوله «سـعـر الـغاز راكـد ومـشـهد
ـدى الطـويل في أمـريـكـا الـشـمـاليـة قـد تـغـيّـر لكن الـغـاز عـلى ا
شروعات الـقطرية ال تزال تـعمل. قطر في وضع قـوي جداً. لديها ا
الـبنـيـة التـحـتيـة ولـديهـا الغـاز ومـتطـوّرة بـشكل جـيـد وما إلى
.« ذلك ووفق معايـير تـعظيم قـيمة غـازها فـهي تبلي بالءً حـسناً
ويقول الكاتب إن أسعار الغاز تـرتبط في الغالب بالبترول لكن ال

توجد آلية موحّدة لألسعار.
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األحــــد ١٦ مـايـــو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٤٤)

ـية باتت تشكل شهد الـقرن احلالي صعود الـص كقوة عا
ـتـحـدة كقـوة عـظـمى في أكـثر من حتـديـاً واضحـاً لـلـواليات ا
منـطـقـة. واجتـهت الصـ في سـيـاق هـذا الصـعـود إلى إيـجاد
مـوطئ قــدم لـهـا وتــأمـيـنه في مــنـطـقــة الـشـرق األوسط ذات
صادر الطاقة وذلك من خالل األهميـة االستراتيجية والغنية 
ـنطـقة إقامـة عالقـات وثيـقة مع الـقـوى اإلقلـيمـيـة في هذه ا

وبـدأت تــدريـجـيـاً في تـشـكـيل حتـدٍّ لــلـهـيـمـنـة األمـريـكـيـة-
نطقة. اإلسرائيلية في ا

ـنـطـقة حـسـبـمـا جاء في الـشـريك الـرئـيـسي للـصـ في ا
تـقـريـر لـ «إيـوراشـيــا ريـفـيـو»«إيـوراشـيــا ريـفـيـو» هي إيـران. واجتـاه بـكـ إلى
تطويـر عالقاتها مع طهران لم يكن أمراً مفاجئاً فإيران تملك
ثـاني أكبـر احتـيـاطي من النـفط والغـاز الـطبـيعي في الـعالم
فـضالً عن كونـها قـوة إقلـيمـية لـها شـبكة واسـعة مـن اجلهات
نطقة. وفي ظل والية واجلماعـات التي تعمل حلسابـها في ا ا
مشكلة نقص االستثمـارات األجنبية في إيران والعزلة الدولية
الـتي تـعـانيـهـا بسـبب بـرنامـجـهـا النـووي بـاتت الصـ تـمثل
بـديالً عـمـلـيـاً في ظل مـصـلحـة مـشـتـركـة بـ بـكـ وطـهران
لـتـطـويـر مـصـادر الـطـاقـة في إيـران وتـزويـدهـا بـتـكـنـولـوجـيا
عـسكرية حديـثة. وتنظر الـص إلى إيران كقوة مـوازية حللفاء
ـنـطقـة وبـحـثت معـهـا مـسألـة إقـامة ـتحـدة في ا الـواليـات ا
قـاعـدة بحـريـة لـهـا في اخلـلـيج الـعـربي حـيث يـتـم نقـل نـحو

٤٠% من احتياجات العالم من الطاقة.
كـمـا ظـلت الـصـ تـبذل جـهـوداً مـتـواصـلـة بـهـدف تـطـوير
ـنـطـقة. ـتحـدة الـعـرب في ا عالقـاتـها مـع حلـفـاء الـواليـات ا
واجتهت في هذا اجلانب إلى اتّـباع نهج دبلـوماسي يتبنّى رؤى
ومــواقف تـشـكـل في حـدّ ذاتـهـا حتــديـاً لـســيـاسـات ومـواقف
نطقـة. ففي منتصف التسعينيات لواشنطن ال جتد قبوالً في ا
أسّـست الـص «مـنظـمة شـنجـهـاي للـتعـاون» بهـدف احلد من

تـوسع «حـلف شـمـال األطـلـسي» في مـنـطـقـة آسـيـا الوسـطى
وتوفير خيار أمني بديل في بقية آسيا.

ـتـحـدة في ـعـاديـة لـلــواليـات ا ـشـاعــر ا وفـي ظل تـزايـد ا
منطقة الشـرق األوسط خاصة خالل السنوات الـعشر السابقة
لم تـواجه الص صـعوبة كـبيرة في توسـيع عالقاتـها مع القوى
ـتـحدة الـعرب اإلقـلـيمـيـة كلّـهـا وضمـنهـا حـلفـاء الـواليات ا
مـلكـة العـربيـة السـعوديـة. ويقـول محـللون إن خاصـة مصـر وا
ناورات االستـراتيجية للص في ما يـتصل بتطوير عالقاتها ا
نـطقـة خالل هـذه السـنوات اعـتمـدت على الـدمج ب مع دول ا
سـيــاسـة خــارجــيـة تــركّـز عــلى الــعالقـات الــتــجـاريــة ونـهج

دبلوماسي يؤكد أهمية األمن واالستقرار.
ويقـول مـراقـبـون إن زيارة الـرئـيس الـصـينـي هو جـيـنـتاو
لـلـسـعـوديـة مـرّتـ مـنـذ عـام ٢٠٠٦ تـؤكـد حـرص بـك عـلى
ـملـكـة. كـمـا أن احـتـيـاطات تطـويـر الـعالقـات بـ الـصـ وا
السعودية الهائلة من النفط والغاز حتظى في نظر بك بأهمية
ـصـالح االقـتـصـادية كـبيـرة وتـلـعب دوراً حـيـويـاً في تـعزيـز ا

دى الطويل. الصينية على ا
تزايد في عالقات ويقول تقرير «إيوراشيـا ريفيو» إن التطور ا
بـك مع كلٍّ من طـهـران ودمشق يـوازيه عـلى اجلانب اآلخـر تراجع
واضح في عالقـات الصـ مع إسرائيـل فباإلضـافة إلى الـضغوط
األمريـكيـة على إسرائـيل بهـدف دفعهـا إلى احلد من عالقـاتها مع
بكـ أثـار مـسؤولـون إسـرائيـلـيون غـضب الـقـيادة الـصـينـيـة إثر
قـيـامهـم بزيـارات ثـقـافـية ودبـلـومـاسـيـة لتـايـوان كـمـا أن وسائل

اإلعالم اإلسرائيلية اعترفت ضمنًا بسيادة تايوان.
ـتـحـدة في الــظـرف الـراهن عـلى األقل تـقف الــواليـات ا
ـشاهـد في وقت تـعمل فـيه الصـ على تـعزيـز دورها موقف ا
في مـنـطقـة الشـرق األوسط وتـوسيع اسـتـثمـاراتهـا ونـشاطـها

التجاري وعالقاتها العسكرية مع قوى إقليمية مؤثرة.
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ـتحدة واالحتاد ـتحدة واالحتادت خالل حـقبة احلـرب الباردة واحدة من سـاحات الصـراع ب الواليات ا مـنطقـة الشرق األوسط ظلمـنطقـة الشرق األوسط ظلّت خالل حـقبة احلـرب الباردة واحدة من سـاحات الصـراع ب الواليات ا
تحدة? تحدة?السوفيتي السابق فهل تصبح خالل القرن احلادي والعشرين ساحة معركة ب الص الصاعدة والواليات ا السوفيتي السابق فهل تصبح خالل القرن احلادي والعشرين ساحة معركة ب الص الصاعدة والواليات ا
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