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ي الصيينالتحد  

  

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

  ٢٠١٠_حزيران
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد

ومتابعة آخر مستجدات أخباره علـى   التحدي الصيني: اً من الملفات اإلستراتيجية المهمة وهويتناول هذا العدد ملف

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

والظهور في القرن الحـالي،   لشكّ، إذ أنه يسلط الضوء على أهم حدث وظاهرة إستراتيجية آخذة بالتويحيط 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    : راتيجي المهماإلشارات المتكررة التي وردت في الكتاب اإلستر 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

  .ارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجيةمركز اإلم
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٢٠١٠عام  حزيرانعناوين التحدي الصيين يف شهر 

٧_ال انتقادات للعملة الصينية من مجموعة العشرين.١

١٦_الصين تنتقد الضغوط االمريكية على آلية سعر صرف اليوان.٢

١٧_من مصلحة الصين رفع قيمة اليوان: صندوق النقد الدولي.٣

٢٠_والنقد الدولي يرحبان نزيادة سعر صرف اليوان وواشنطالصين مستعدة ل.٤

٢٠_تطور منذر للمواجهة الصينية االمريكية بشأن قيمة اليوان.٥

٢٢_فك ارتباط اليوان بالدوالر قد اليكون كافياً.٦

٢٣_تداعيات تحرير اليوان على اقتصادات دول مجلس التعاون.٧

٢٤_وانواشنطن تطالب بتطبيق االلتزامات الصينية حول الي.٨

٢٤_البنك الدولي قلق بشأن توقعات نمو االقتصاد الصيني.٩

٢٧_اوباما ونظيره الصيني يسعيان الحتواء التوتر بين بلديهما.١٠

٢٨_تحرير اليوان وحسابات المكاسب والخسائر لالقتصاد الصيني.١١

٢٩_اصالح نظام سعر صرف اليوان سيترك تأثيرات محدودة في الصادرات.١٢

٣٠_لى طريق التحول الى عملة عالميةخطوات فعلية لليوان ع.١٣

١٣_الصادرات الصينية تثير غضب الواليات المتحدة.١٤

  ١٥_االسلحة الصينية تظهر للمرة االولى في معرض لالسلحة االوربية.١٥

٣_اكبر بنك صيني يخطط للتوسع في الشرق االوسط.١٦

٢_الصين تطمح الى ان تصبح منتجة اسرع حاسوب في العالم.١٧

٨_وشيكة بين الصين وباكستان صفقة نووية.١٨

٢١_انزعاج امريكي من عالقات باكستان مع الصين وايران.١٩

٩_االقتصادات الصاعدة محرك رئيسي لالقتصاد العالمي.٢٠
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٢١_تراجع قيمة اليورو ينعش قطاع الصادرات ويضر باالقتصادين االمريكي والصيني.٢١

١_باناقتراح صيني لتعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية واليا.٢٢

٢٩_اتفاق صيني اندونيسي على تعزيز التعاون.٢٣

٨_التبادل التجاري بين االمارات والصين يتضاعف خمس مرات.٢٤

٣_الصين تشجع على شراء السيارات الخضراء.٢٥
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  :مايلينالحظ  حزيرانخالل تتبع عناوين التحدي الصيني لشهر  من

،التي تمثل أحد أهم ساحات الصراع قيمة العملة الصينيةباالولى  الثة عشرترتبط االخبار الث.١

.الصيني- االمريكي

.عبر العالم الطموحات الصينية الكبرىب  ١٧و١٦: رقم ينرتبط الخبري.٢

.في الساحة الباكستانية الصيني-صراع االمريكيبال   ١٩و ١٨: يرتبط الخبرين رقم.٣

ات واليابان واندونيسيا االمار :الصين مع بتنمية وتطوير عالقات ٢٤الى  ٢٢: ترتبط االخبار رقم.٤

.وكوريا الجنوبية

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

-ر منذر للمواجهة الصينية االمريكية بشأن قيمة اليوانتطو

الصني مستعدة لزيادة سعر صرف اليوان وواشنطن والنقد الدويل يرحبان-

-ة عامليةل اىل عملخطوات فعلية لليوان على طريق التحو

الصادرات الصينية تثري غضب الواليات املتحدة-

سرع حاسوب يف العاملأن تصبح منتجة أالصني تطمح اىل -

-ك رئيسي لالقتصاد العاملياالقتصادات الصاعدة حمر
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  ؟أهم عناوين التحدي الصيينما هي 

  :أهم عناوين التحدي الصيين خالل االشهر املاضية ستذكريلي نفيما

٢٠٤٠ليون دوالر حجم االقتصاد الصيين عام تري" ١٢٣" -

تريليون دوالر 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

الصينية واخنفاض االمريكيةزيادة براءات االختراع -

دالالت حتول الصني اىل اكرب قوة استهالكية يف العامل-

تراجع النفوذ االمريكي وتنامي نفوذ الصني-

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

االقتصادات الصاعدة تتجه اىل تغيري  توازنات االقتصاد العاملي-

زال كربى الدول املالكة سندات اخلزانة االمريكيةالصني الت-

االقتصاد األمريكي لن يتأثر إذا توقفت الصني عن شراء سندات -

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

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

مغالطات شائعة حول االقتصاد الصيين احملللون يفندون مخس-

ثالثة سيناريوهات ملستقبل صرف العملة الصينية-

الصني تطمح اىل نفوذ حبري يف املناطق النفطية-

الفنزويلي مالمح اسواق النفط العاملية -هل يغري التقارب الصيين-

هل يصبح الشرق االوسط ساحة تنافس ساخن بني الصني الصاعدة -

ة؟والواليات املتحد

حوار استراتيجي صيين أمريكي االسبوع املقبل-

حوار اقتصادي بال نتائج بني الصني والواليات املتحدة-

جايتنر يسعى لطمأنة الصني بشأن عجز الواليات املتحدة-

سعر صرف اليوان شأن داخلي صيين-
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ـسـتـجـيب لـلـضـغوط مـا زالت الـصـ تـقف مـوقف غـيـر ا
األمريكية لرفع قيـمة «اليوان» وتؤكد مراراً أن قـيمة العملة
من الـقــضـايـا الـســيـاديـة الـتي يــجب أال تـخـضع لــلـضـغـوط
اخلارجـية وترفض الـص معـاجلة قضـية قـيمة الـعملـة بشكل
تـغـيّرات االقـتـصاديـة وتـرى أن معـاجلة مـنفـصل عن بـاقي ا
مـثل هـذه الـقـضـايا يـجب أن يـكـون في إطـار اقـتـصـادي عام
ـتغـيّرات يراعي الـتشـابكـات ب ا
االقـتــصـاديــة بـعـضــهـا مع بـعض.
وعــطــفــاً عــلى ذلك فــهي ال تــرى
جـدوى من رفع قيمـة «اليوان» في
عالج أزمة العجز التجاري األمريكي مستدلة بتجربة اليابان
الــتي خــضــعت لــضــغــوط أمــريــكــيـة مـن الــنـوع نــفــسه في
يزان التجاري األمريكي ما اضي إال أن ا ثمانينيات القرن ا
زال يـعاني عـجزاً جتاه الـيابـان حتى اآلن ولم جتنِ الـيابان من
وراء هذه الـسيـاسة سـوى انكـماش اقـتصـادها وعـدم استـقرار
ـالي.. وعـلـى اجلـانب اآلخـر ال تــتـوانى الـواليـات نـظـامـهــا ا
ـتـحــدة األمـريـكــيـة في الـضــغط عـلى الــصـ لـرفـع قـيـمـة ا
عمـلـتـهـا وترى أن الـعـمـلة الـصـيـنـية يـتم تـداولـهـا بأقل من
ــا يـتــراوح بـ ٢٠% و٤٠% وأن هــذه الـقــيـمـة قـيــمـتــهـا 
الضعيفة لـ «اليوان» هي السبب الرئيسي في العجز التجاري
األمريـكي جتاه الص والبـالغ نحو ٢٢٦٫٨ مليار دوالر في
ثـل بدوره نـحو ٦٠% من إجـمالي نـهايـة عام ٢٠٠٩ الـذي 
العجـز التجاري األمريـكي وبالتالي فإن رفع قـيمة «اليوان»
ســيـؤدي إلى تـخــفـيض كـبــيـر في مـجــمل الـعـجــز الـتـجـاري

األمريكي.
ـتحـدة سـتـتبع نـهـجـاً مخـتـلـفاً خالل ويـبدو أن الـواليـات ا
قـبلة في تعاملها مع قـضية العملة الصـينية لتتحول الفترة ا
واجهة الـثنائية إلى تـكوين جبهة دولـية للضغط من أسـلوب ا

علـى الصـ وقـد بـدا ذلك واضحـاً في الـكـلـمة الـتي وجـهـها
الـرئيس باراك أوبـاما إلى قادة «مـجموعـة العشريـن» نهاية
ـزمع انعـقاده في كـندا ـاضي قبل اجـتـماع الـقمـة ا األسـبوع ا
ـقبل عندما أكّد ضرورة ترك أسعار الصرف آلليات األسبوع ا
ي وأشـار إلى أهمية السوق لـتعزيز الـتوازن االقتـصادي العا
قيام الـدول ذات الفوائض اخلارجيـة الضخمة إلى تـعزيز الطلب
احمللي وبـالرغم من أنه لم يشـر بشـكل مباشـر إلى الص في
كـلمـته فـإن هذه الـتلـمـيحـات تـؤشر إلى نـيـة أمريـكـية لـطرح

قضية «اليوان» ضمن أجندة القمة.
çhóë`dG ≈dEG ÜôbC’G

يبدو أن التمسك بـسياسة الصرف احلـالية والرفض الصيني
للضـغوط حتى لو حتـوّلت إلى ضغوط دولـية وليست أمـريكية
فقط ما زال هـو السـيناريـو األقرب إلى احلـدوث بالنـسبة إلى
اضية ـقبلـة بخاصـة أن الفتـرة ا الـنهج الصـيني خالل الـفترة ا
وقف الصيني صالبةً ستجـدات التي تزيد ا قد شهدت بعض ا
في نهـجهـا احملافظ بشـأن قيـمة عـملـتهـا حيث ظـهرت بعض
عالمــات الـفـتــور عـلى االقـتــصـاد الـصــيـني مـنــذ بـدايـة عـام
وجـة تباطؤ خالل ٢٠١٠ ما يثـير بعض اخملـاوف من تعرضه 
ـقـبـلــة وتـصبّ تـوقـعـات «الــبـنك الـدولي» في هـذا الـفــتـرة ا
و االجتاه الـذي أشـار مؤخـراً إلى احـتمـاالت تـراجع معـدالت 
قبل. االقتصاد الصيني بنحو نقطة مئوية كاملة خالل العام ا
ـيزان الـتـجاري الـصـيني وبـاإلضـافـة إلى ذلك فقـد سـجل ا
اضي عجزاً يقدر بنحـو ٧٫٢ مليار دوالر خالل شهر مارس ا
وهو أول عـجز تـشهـده الصـ منـذ نحـو ست سنـوات وبالرغم
من عدم استـمراره ألكثـر من شهر فـإن مجرد حـدوثه يؤشر إلى
ـستـقـبل القـريب كـما تـشـير تـوقـعات إمـكانـيـة تكـراره في ا
«الـبـنـك الـدولي» إلى تــزايـد احــتـمـاالت انــخـفــاض الـفـائض

قبلة. التجاري الصيني خالل الفترة ا

z¿Gƒ«dG{ áª«b ¿CÉ°ûH á«µjôeC’G-á«æ«°üdG á¡LGƒª∏d Qòæe Qƒ£J

واجهة الصـينية-األمريكية بـشأن قيمة العملـة الصينية وتنذر واجهة الصـينية-األمريكية بـشأن قيمة العملـة الصينية وتنذر في ا قـبلة ستشهد نهـجاً جديدا جديداً في ا قـبلة ستشهد نهـجايبدو أن الفترة ا يبدو أن الفترة ا
عطيات بتزايد حدة االختالف في ما بينهما وتزايد احتماالت تصاعد «احلمائية» التجارية لدى كل منهما. عطيات بتزايد حدة االختالف في ما بينهما وتزايد احتماالت تصاعد «احلمائية» التجارية لدى كل منهما.ا ا

Zandi
Highlight

Zandi
Highlight
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¿GôjEG ™e zô«NCÉJ ÓH{ ájhƒf äÉ°VhÉØŸ Ió©à°ùe ¢ùjQÉH
عـبّـر الـرئيس الـفـرنـسي نـيكـوال سـاركـوزي أمس الـسبت
ـتري ميدفـيديف عن استـعداد فرنسـا للبدء لنظـيره الروسي د
«بال تأخـير» فـي مفـاوضات مع إيـران حول بـرنـامجـها الـنووي
في إطـار «الوكـالـة الـدولـية لـلـطـاقـة الذريـة» عـلى مـا أعـلنت
الـرئــاسـة الـفــرنـسـيـة. وأوضـح مـصـدر في الــرئـاسـة الـفــرنـسـيـة
لـلصحفـي أنه خالل مقابـلة للرئـيس في سان بـطرسبورج ذكر
عـاقبة إيران بل ساركوزي «بـأننا تبـنينـا عقوبات جـديدة ليس 
صدر فـاوضات». وأضاف ا إلقناع قادتـها بالعـودة إلى طريق ا
أن ساركوزي (أكّد أن فـرنسا على استعـداد للبدء بال تأخير في

محادثات في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» مع إيران.

¿óY »a »°SÉ«°ùdG øeC’G ô≤e ≈∏Y Ωƒé¡dÉH zIóYÉ≤dG{ º«¶æJ º¡àj øª«dG
ـنية تنـظيم «القـاعدة» بتدبـير الهـجوم الذي اسـتهدف أمس مقـراً لألمن السيـاسي في مدينـة عدن جنوب اتهـمت مصادر أمـنية 
اليمن. وقال مـصدر رسمي إن ١١ شخصاً بينهم سـبعة عناصر من قوى األمن اليـمنية قتلوا في الهجـوم. وأكّد البيان الرسمي الصادر
ـكاتب الـتابعـة لألمن السـياسي في عن «جلنـة األمن اليـمنيـة العـليـا» أن «عنـاصر إرهـابيـة قامت بـاقتحـام البـوابة الـرئيـسيـة ألحد ا
ـبـنى». إال أن الـبيـان لم يـشر إلى احملـافـظـة وأطلـقت الـرصاص والـقـنابـل على احلـراسـات األمنـيـة وعلـى نسـاء وأطـفال كـانـوا قرب ا
معلومات نقلها فـي وقت سابق مسؤولون محليون عن اإلفراج عن عدد غير محدد من عناصر مفترض لـ «القاعدة» معتقل في هذا
هاجمون هم لـلعدالة لـينالوا جـزاءهم». وأوقف ا بنى. وأضاف الـبيان أن «اللـجنة أكّدت عزمـها على مالحقـة اجلناة اإلرهابـي وتقد ا
قر يحظى بحراسة شديـدة ويقع بالقرب من ميناء عدن. ثم فتح عربت كانـوا يستقلونهما خـارج مقر جهاز األمن السياسي علمـاً بأن ا
هاجمون أسلحة نيرانـهم مستخدم قذائف صاروخية ومدافع رشـاشة قبل أن يقتحموا الساحة الرئـيسية للمقر ويباشروا إطالق سراح ا
ـسلـح وهم يغـادرون مكـان الهجـوم برفـقة عدد من . وحتدث شهـود عيـان عن رؤيتهم ا عدد من معـتقـل متـشددين وفق مـسؤولـ

عتقل احملررين شوهدوا وهم يستقلون حافلة. سلح وا ستهدف. كما ذكر شهود آخرون أن ا بنى ا عتقل كانوا محتجزين في ا ا

z¿Gƒ«dG{ ±ô°U ô©°S IOÉjõd zIó©à°ùe{ Ú°üdG
¿ÉÑuMôj z»dhódG ó≤ædG{h ø£æ°Thh

أشـارت الـصــ أمس إلى أنـهـا سـوف تــسـمح لـعــمـلـتـهـا
الوطنيـة «اليوان» باالرتفاع مـقابل الدوالر األمريكي والعمالت
ـتـحـدة الـغـربــيـة األخـرى اخلـطـوة الـتي رحَّـبـت بـهـا الـواليـات ا
ركزي» الصيني أنه و«صندوق النقد الدولي». وأعـلن «البنك ا
سـيجـعل آلية سـعر صـرف اليـوان «أكثـر مرونة» وذلك دون أن
ـرونة ـزيـد من التـفـاصيـل حول تـوقـيت أو مدى حـجم ا يعـطي ا
الـتي سـيُـسـمح بـهـا في هـذا اإلطـار. وأضاف قـائالً إن اإلصالح
كن الذي تعتزم الـص تطبيقه بشأن آلية صرف عملتها أصبح 

ي. التطبيق نتيجة التعافي الذي حقَّقه االقتصاد العا

çGó`````````MC’G º``````gCG
áª«î d̀G ¢SCGQ ºcÉM áë°U ≈∏Y øÄª£j ójGR øH óªëe

قـام الفـريق أول سمو الـشيخ مـحمـد بن زايد آل نـهيان ولي
ـسـلـحـة بـزيارة عـهد أبـوظـبي نـائب الـقـائـد األعـلى لـلقـوات ا
صاحب السـمو الـشيخ صقـر بن محـمد القـاسمي عـضو اجمللس
األعلى حاكم رأس اخليـمة في «مستـشفى خليـفة» في أبوظبي
لالطـمـئنـان عـلى صـحـة سمـوه. وكـان في اسـتـقـبال سـمـوه سـمو
الـشيـخ سعـود بن صـقر الـقـاسمـي ولي عهـد ونـائب حاكم رأس
اخليمة الـذي طمأن سموه على صـحة صاحب السمو حاكم رأس
اخليـمـة. وأعرب سـمـو ولي عهـد أبـوظبي عن تـمـنيـاته لـصاحب
السمو الشـيخ صقر بن محمد القاسمي بالشفاء العاجل.. داعياً

ولى عز وجل أن يسبغ عليه نعمة الصحة والعافية. ا

∫hO ¢ùªN πª°ûJ á«LQÉN ádƒL CGóÑj …Oƒ©°ùdG πgÉ©dG
ـلك عـبـدالـله بن عـبـدالـعـزيـز أصـدر الـعـاهل الـســعـودي ا
أمس أمـراً مــلـكــيـاً بــتـولي ولـي الـعــهـد األمـيــر سـلــطـان بن
ـملـكة خالل فـترة غـيابه الـتي ستدوم عـبدالـعزيـز إدارة شؤون ا
نــحـو الـشـهـر في جـولـة تـقــوده إلى خـمس دول مـنـهـا الـواليـات
ـلك عبدالـله بن عبدالـعزيز أمس إلى ـتحدة ومـصر. وتوجه ا ا
ـغرب في زيارة تـدوم أربعـة أيام لالسـتجمـام والراحـة في مقره ا
ثم يـبدأ بعدها جولـة خارجية يزور خاللهـا خمس دول تبدأ بكندا
حلـضور «قـمـة الـعـشرين» في «تـورنـتـو» الـتي ستـعـقـد يومي
السبت واألحـد ٢٦ و٢٧ يونيو اجلاري. وعـقب «قمة العشرين»

تحدة في زيارة رسمية. لك عبدالله إلى الواليات ا يتوجه ا

Zandi
Highlight

Zandi
Highlight
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اخلميس ١٧ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٦٨)

ájOƒ©°ùdG zƒµeGQCG{ êÉàfEG ™LGôJ
 2009 ΩÉY kÉ«eƒj §Øf π«eôH ¿ƒ«∏e

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات مـن «أرامـــكــو»
ـاضي تراجع الـسـعـودية لـيـوم الثالثـاء ا
إنـتاج شركـة النـفط الوطـنية مـليـون برميل
يــومـــيــاً عــام ٢٠٠٩ قــيــاســاً إلى الــعــام
ملكة جـهود منظمة السابق حيـث قادت ا
«أوبك» لـكـبح اإلنـتـاج. وقـالت الـشـركة
في مــراجــعــة سـنــويــة صــدرت الــيـوم إن
إنـتاجـها من اخلـام بلغ ٧٫٩ مـليـون برميل
يــومــيــاً في ٢٠٠٩ انــخــفــاضــاً من ٨٫٩
مـلـيــون بـرمـيل يـومـيـاً في ٢٠٠٨. كـانت
«أوبك» تـعــهّـدت بــخـفض اإلنــتـاج ٤٫٢
مـليون بـرميل يـوميـاً في أواخر ٢٠٠٨ مع
ي عـلى النفط في ظل انـحدار الطـلب العا
تـبــاطـؤ الــنـشــاط االقـتــصـادي. وحتــمّـلت
الـسـعـوديـة أكــبـر بـلـد مـصــدّر لـلـنـفط في
العالم عبء اجلـانب األكبـر من تخفـيضات
اإلنـتـاج. وتـراجــعت صـادرات «أرامـكـو»
من اخلـام إلى ٥٫٦٥ ملـيون بـرميل يـومياً
في ٢٠٠٩ مـن ٦٫٨٨ مـــلـــيــون بـــرمـــيل
يــومــيــاً في ٢٠٠٨. وال تــتــضــمّـن أرقـام
«أرامـكــو» الـطـاقـة اإلنـتـاجـيـة وال إنـتـاج
ـشـتـركـة بـ الـكـويت ــنـطـقـة احملـايـدة ا ا
والسعودية. وقـالت «أرامكو» إنها رفعت
الـطاقة اإلنتاجـية بأكثر من مـليوني برميل
يومياً في ٢٠٠٩. وأكملت الشركة برنامج
تـوسع عـزّز الطـاقة اإلنـتاجـية لـلشـركة إلى
١٢ مـليـون برمـيل يومـياً مـا رفع إجمالي
الـطـاقـة اإلنـتـاجـيـة لـلـمـمـلكـة إلى ١٢٫٥
. وجـاءت أكبـر زيادة ملـيـون برمـيل يـوميـاً
من مـشــروع «حـقل خـريص» الــذي تـبـلغ
طــاقـته اإلنــتــاجـيــة ١٫٢ مـلــيـون بــرمـيل
يـومـياً وهـو األكـبـر في تـاريخ الـسـعـودية
وأكــبـر تــعــزيـز مــنــفـرد إلمــدادات الــنـفط

ية على اإلطالق. العا

¿Gƒ«dG áª«b ™aQ Ú°üdG áë∏°üe øe  :«صندوق النقد الدولي»:«صندوق النقد الدولي»
قال كـبير اخلبراء االقتصـادي في «صندوق النقد الـدولي» إن من مصلحة الص رفع
قيـمة عملتها اليـوان وإن بقية دول العالم ترى من وجهـة نظرها أن ذلك ينبغي أن يحدث
كن. وقـال أوليـفيـيه بالنشـار كبـير اخلـبراء االقـتصـادي فـي «صندوق في أقـرب وقت 
النقد الدولي» في صحيفة «كاوباليهتي» االقـتصادية الفنلندية أمس «بعض القطاعات
ـواً تضخمياً والعـمال يطالبون بـرفع أجورهم. (السلطات) ال ترغب في في الص تشهد 
أن يتفاقم خطر التضخّم». وتابع قـائالً «ال أعلم متى وإلى أي حدّ يجب رفع قيمة اليوان
هم أن ). وبالـنسـبة إلى بقـية دول الـعالم من ا لكني أعـتقـد أن ذلك في مصلـحة (الـص
ـكن». وقـال بالنـشـار أيـضـاً إن من الـواضح أن االقـتـصـاد يـحـدث هـذا في أقـرب وقـت 
ضي عـلى طـريق النـمو. وتـابع قائالً «االقـتصـاد احلـقيـقي ينـتعش.. ال شكّ في ي  العـا

.« ا توقعناً ذلك. واالنتعاش أقوى 

ΩÉ©dG Gòg (%3^8) »°ùfƒàdG OÉ°üàb’G ƒ‰ ™bƒàj zó≤ædG ¥hóæ°U{
ـاضي إنه يتوقع أن تـسجّل تونس هذا قـال «صندوق النـقد الدولي» لـيوم الثالثاء ا
ـواً اقـتصـاديـاً يـتـجـاوز ٣٫٨% داعـيـاً إلى مـزيـد من اإلصالحـات لـلـتـخفـيف من الـعـام 
البطالـة. ونقلت «وكالـة األنباء احلكومـية» (تونس إفريـقيا لألنبـاء) عن توجاس برناتي
ـسؤول في قـسم الـشرق األوسط وشـمال إفـريقـيـا في «صنـدوق النـقد» قـوله إن «اآلفاق ا
سـتقـبلـية تـبعث عـلى التـفاؤل بـسبب اعـتمـاد تونس خـيار الـتحـوّل إلى اقتـصاد يـدفعه ا
ـضـافة وهي قـطاعـات أظـهرت قـدرة على الـتجـديـد والقـطاعـات الـصاعـدة ذات القـيـمة ا
استيعـاب بطالة حاملـي الشهادة العلـيا التي تعدّ أكـبر حتدٍّ يتعـيّن على تونس رفعه على
ـدى القصيـر». ويقول مسـؤولون إن معدّل الـبطالة احلالي يـقف عند ١٤٫٧% إذ يدخل ا
السـوق سـنويـاً أكـثر من ٨٠ ألف راغب في الـعـمل من خريـجي الـتعـلـيم العـالي. ونـقلت
وكالـة األنبـاء احلكـوميـة عن برنـاتي قوله إنه بـرغم تواصل عـدم استـقرار الـظرف الدولي
خـاصـة في مـنطـقـة اليـورو الـشـريك الرئـيـسي لـتونـس ومنـفـذها الـتـجـاري فإن االقـتـصاد

و إيجابي يتجاوز ٣٫٨%. التونسي قادر على حتس أدائه هذا العام وحتقيق معدل 

hQƒj QÉ«∏e (250) É«fÉÑ°SEG ¢VGôbEG ¢SQóJ ÉµjôeCGh zó≤ædG ¥hóæ°U{h ÉHhQhCG
ذكـرت صـحيـفـة «أل إيكـونـومـيسـتـا» أمس أن االحتـاد األوروبي و«صـندوق الـنـقد
الدولي» ووزارة اخلـزانة األمـريكـية تـعـدّ خطـة إلمداد إسـبانـيا بـالسـيولـة تتـضمّن مـنحـها
قـروضـاً تـصل إلى ٢٥٠ مـلـيـار يـورو (٣٣٥ مـلـيـار دوالر) ونـقـلت الـصـحـيـفـة ذلك عن
انـحة». وقال التقرير إنه جرت مناقشة القرار في مصادر قالت إنها «مقرّبة من اجلهات ا
اجـتماع خاص جملـلس إدارة «صندوق الـنقد الدولي» وإنـه يهدف إلى تفـادي اللجوء إلى
ثقـلة بالـدّيون. وقال مـتحدّث باسم اثـلة لتـلك التي حصـلت عليـها اليونـان ا خطـة إنقاذ 
قـرّرة يـوم اجلمـعـة ب رئـيس الوزراء احلـكومـة اإلسـبانـية أول من أمـس إن احملادثـات ا
اإلسباني ورئيس «صندوق النقد الدولي» دومينـيك ستراوس كان غير مرتبطة بتقارير
أفادت بأن مدريد قد تسعى إلى احلصول على خطة إنقاذ على غرار خطة إنقاذ اليونان.

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇



12

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

األربعاء ١٦ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٦٧)

ÚµH IôgÉ≤dG

 z…QƒãdG ¢Sôë`dG{ :موقع إلكتروني: موقع إلكتروني
 IõZ ≈dEG á«fGôjEG äGóYÉ°ùe øØ°S á≤aGôe ¢†aôj

ــصـريـون» اإللـكــتـروني فــقـد أفـادت تــقـاريـر ــصـريـونا ـوقع «ا وفــقـاً 
إعالمــيـة إيـرانــيـة أول من أمس بــأن قـوات «احلــرس الـثـوري»
اإليـراني لن ترافق أي أسـطـول مسـاعدات يـتـوجّه إلى قطـاع غزة.
وقـال اجلــنـرال حـسـ سالمي نــائب قـائـد «احلـرس الـثـوري» إن
الـتـقـاريـر بـأن «احلـرس» سـيـرافق سـفن مـسـاعـدات إلى غـزة غـير
صـحيحـة وإن مثل هـذه اخلطـة ليست عـلى جدول أعـمال «احلرس
الـــثــوري». وكــان عــلـي شــيــرازي الــقـــائــد الــروحي لـ «احلــرس
ــاضي أن قـوات الـبــحـريـة في الـثــوري» قـد أعـلـن األسـبـوع ا
ـرافـقـة الـسـفن إلى غـزة. «احلـرس الـثـوري» عـلى اسـتـعــداد تـام 
ظلوم وأضاف شيـرازي أنه من واجب إيران الدفاع عن شعب غزة ا
والبريء. وتـعتزم إيـران إرسال سفـينتي مـساعدات إلـى قطاع غزة
فـترض أن ترسل من خالل «الـهالل األحمـر اإليراني». وكـان من ا
ـاضي وإحـداهـمـا حتـمل أغـذيـة وأدويـة الــسـفـيـنـتـان األسـبـوع ا
واألخرى حتمل عمـال إغاثة. من ناحـية أخرى نقـلت صحيفة «روزروز
الـيـوسفالـيـوسف» عن تـقـاريـر إخـبــاريـة قـولـهـا إن عـدداً من مــيـلـيـشـيـا
«الـبـاســيج» اعـتـدوا عـلـى الـقـيـادي اإلصالحـي مـهـدي كـروبي
بـالضرب بالعـصي والهراوات والسالسل احلـديدية وذلك في منزل
ـرجع الـديـني يوسف صـانـعي في مـدينـة «قم» الـدينـيـة. وأكد ا
ـة هاتـفـيـة مع موقع حـس كـروبي جنل مـهـدي كروبي في مـكـا
«الـعربيةالـعربية» أن والده تـعرّض إلصابـات وأن وضعَه الـصحي ليس
بـخـيـر. وأضـاف في حـديـثه أن االعـتـداء وهـو اخلامـس خالل أزمة
االنــتـخـابـات دبّـرته جـمـاعـات تـريـد اإلسـاءة لـطـهـران عـلى حـدّ
عارض قد ذكر أن كروبي تعبيره. وكان موقع «كلمة دوت كومكلمة دوت كوم» ا
تـوجّه إلى «قم» في زيـارة تعـزية ثم زار آيـة الـله يوسف صـانعي
نـزل وأطلقت حاصـرة ا في مـنزله «فـقامت قوى مـرتبـطة بالـنظـام 

شعارات مضادة للزعيم اإلصالحي».

á«µjôeC’G •ƒ¨°†dG ó≤àæJ Ú°üdG
¿Gƒ«dG ±ô°U ô©°S á«dBG ≈∏Y 

حـثت الصـ مؤخـراً الرمـوز السيـاسيـة األمريـكيـة على عدم
ـشـكالت التي يـعـانيـها الـتمـادي في تـوجيـه اللـوم لآلخـرين عن ا
تـحدّث االقتـصاد األمـريكي وحل مـشـكالتهم بـأنفـسهم وقـال ا
بـاسم وزارة اخلــارجــيــة تــشـ قــاجن في تــعــلــيـقـه عـلـى بـعض
تصريـحات السيـاسي األمريـكي على قـضية سعـر صرف اليوان
ـعقول تـسييس قـضية سـعر صرف الـيوان أو االنخراط «من غير ا
في احلمائية الـتجارية ضد الـص حتت ستار قضـية سعر الصرف.
فــذلك ســيـضــرّ بــاجلــانـبــ عــلى الــســواء». وقـال وزيــر اخلــزانـة
األمـريكي تيموثي جيـثنر في جلسة اسـتماع في «الكوجنرس»
ـاضي إن رفض الـصـ رفع سـعـر عـملـتـهـا يـعوّق يـوم اخلـميس ا
ـيـة بـالـرغم من أنه أوضح أهـمـيّة اإلصالحـات االقـتـصاديـة الـعـا
التجارة األمريـكية-الصينية وأشاد بالنمو الذي شهدته الواردات
نتجـات األمريكية. وقال بعض نواب «الكوجنرس» الصينية من ا
األمريـكي إنهم سيمضـون قدماً قريبـاً نحو مشروع قـانون عقوبات
جتارية يـستهـدف الدول التي «ال يـتناسب سعـر صرف عمـلتها مع
القـيمة الـعادلـة». وقال تـش «نـحن نتـفق مع التـصريـحات التي
تـقول إن الـتجـارة الصـينـية-األمـريكـية مـهمّـة جداً. فـالتـجارة في
تـكافئ». وأضاف أن ـتبادلة والـكسب ا نـفعة ا طبيـعتهـا حتقّق ا
الص ال تـصبـو إلى حتقيق فـوائض جتاريـة وتقوم بـنشـاط بزيادة
ـتـحدة مـن أجل عالقـات جتاريـة سـلـيـمة وارداتهـا من الـواليـات ا
ومـتـزنـة. ووفـقاً جلـيـثـنـر ارتـفعـت صادرات الـبـضـائع األمـريـكـية
للص نحو ٥٠% في الربع األول من عـام ٢٠١٠ مقارنة بالفترة
ناظرة من الـعام السابق بيـنما ارتفعت صـادراتها إلى بقية دول ا
العالم بـأقل من ٢٠%. وقال تش إن «الـكثير من احلـقائق تثبت
ـيـزان أن سـعـر صـرف الـيـوان لـيس الــسـبب األسـاسي وراء خـلل ا

التجاري الصيني-األمريكي».



15

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

اإلثن ٧ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٦٠)

Üqô¡àdG øe zΩƒ«dhôàH ¢ûàjôH{ Qqòëj ÉeÉHhCG
á«£ØædG áKQÉµdG ôKEG á«dÉŸG É¡JÉ«dhDƒ°ùe øe
حذّر الرئيس األمـريكي باراك أوباما
اضي «بـريـتش بـتـرولـيوم» من اجلـمـعـة ا
ـترتبة الية ا مغـبّة التهـرب من الواجبـات ا
عـلـيـها جـرّاء كـارثـة الـبـقـعـة الـنـفـطيـة في
ـكسـيك وذلك بـعـد األنـبـاء التي خـلـيج ا
حتدثت عن عزم اجملموعة البريطانية توزيع
ـــــلـــــيـــــارات الـــــدوالرات عـــــلى أربـــــاح 
مساهميها. وفي مـستهل ثالث زيارة يقوم
ـنـصة بهـا إلى «لـويـزيـانا» مـنـذ انـفجـار ا
كسـيك وما أسفر عنه الـنفطية في خـليج ا
ذلـك من كــارثــة بـــيــئــيــة صـبّ الــرئــيس
األمــريـكـي جـامّ غــضــبه عــلى اجملــمــوعـة
النفطـية التي قال إنها «اشترت بقيمة ٥٠
ملـيون دوالر مسـاحات إعالنـية تلـفزيـونية
إلدارة صــورتـــهــا خالل هــذه الـــكــارثــة».
وأضــاف فـي كــلـــمــته الـــتي ألــقـــاهــا في
«كـيرنـر» قرب «نـيوأورلـيانـز» إثر لـقائه
مـسؤولـ محـليـ منـتخـب ورئـيس خفر
ـكـلف تـنـسـيق الـعـمـليـات في الـسـواحل ا
ـكـسـيك (من جـهـة أخـرى هـنـاك خـلـيج ا
مـعـلـومـات مـفــادهـا أن «بي بي» سـتـدفع
٥٫٠١ مـــــلـــــيـــــار نـــــعم مـــــلـــــيـــــارات
(الــدوالرات) كــتــوزيــعــات أربــاح عــلى
مـساهميـها). وتابع الـرئيس األمريكي (ال
مــشــكـــلــة لــديّ في أن حتـــتــرم «بي بي»
واجباتهـا القانونية جتاه مـساهميها ولكن
أريــدهم أن يــعــلــمــوا أن لــديــهم واجــبـات
أخالقية وقانونيـة هنا في اخلليج) مشدداً
عـلـى أنه لن يــقــبل أن تــبــخل اجملــمــوعـة
الـنــفـطــيـة «في مــسـاعــدتـهــا لـلــشـركـات
الـصــغـيــرة الـتـي تـضــررت من تـداعــيـات
الـبقـعة النـفطـية». وأضـاف (أنا واثق بأنه
ـنطـقة ـدى البـعـيد سـتـشفى هـذه ا على ا

من آثار البقعة النفطية.

äÉfRGƒŸG »a õé©dG ¢ü«∏≤J IQhô°V ≈∏Y Oqó°ûJ πcô«e Ó«‚CG
ـاضي على ضرورة تقليص العجز انية أجنيال ميركل السبت ا ستشـارة األ شدّدت ا
زيـد من التقشف ـوازنات العـامة على الرّغم مـن االنتقادات الـتي أشارت إلى أن ا في ا
ـانـيـة احملـافـظـة بـعـد ـسـؤولـة األ قــد يـوقف الـنـهـوض االقـتـصـادي في أوروبـا. وقـالـت ا
تـري ميـدفيديف في مـقرّ الضـيوف في ميـسيبـرج شمال استـقبالـها الرئـيس الروسي د
انيـا فإن مـسألة عـدم تسـجيل عـجز مرتـفع للـغاية في بـرل «بـالنسـبة إلى احلـكومـة وأ
». وقـالت في مـؤتـمـر صحـفي إلى جـانب الـرئـيس الروسي ـوازنـات تؤدي دوراً رئـيـسـياً ا
وازنـات لكن ينبغي أن ـكن أن يحدث مع مخـاطر عجز كـبير في ا «نعتقـد أن النمو ال 
ـانيـا منـذ مساء يـنشـأ النـمو بـصورة دائـمة». من جهـته أبدى مـيدفـيديف الـذي يزور أ
ـستشارة» واعتبر أن أمـام اليورو «آفاقاً جيدة». اضي «ترحـيبه بتوضيحات ا اجلمعة ا
ـوحّدة. أعتـقد أنهـا عملـة جيدة وأضـاف «لسنـا المبالـ بشأن مـصير الـعملـة األوروبية ا
بـرغم األزمـة» مشـيـراً إلى أن قسـمـاً كبـيراً من احـتـياطي الـعـمالت األجنـبـية في روسـيا
مــوجـود بـالــيـورو. وقـال «آمـل أن تـثـبت إجــراءات االسـتـقــرار الـتي اتــخـذهـا شــركـاؤنـا
األوروبيـون فـاعـلـيتـهـا» في وقت أعـلـنت دول أوروبـية عـدّة بـذل جـهـود لتـقـلـيص عـجز
ا تـعدّ أكـثر ـانـية أمس لإلعـداد  مـوازناتـها الـعامـة. وكان مـقـرراً أن جتتـمع احلكـومة األ
ـانيـا ال يزال ـية الـثانـية ولـو أن الوضع في أ ـوازنات تـقشـفاً مـنذ مـا بعـد احلرب الـعا ا
ا هو علـيه في مناطق أخرى في أوروبا. وأثارت مشروعات التقشف هذه مخاوف أفضل 

من أن تؤدي إلى وقف النمو بدالً من حتفيز الطلب الداخلي لتنشيط النمو في القارة.

zøjô°û©dG áYƒªée{ øe áq«æ«°üdG á∏ª©∏d äGOÉ≤àfG ’
اضي من ذكـر محدّد لـسياسـات الص خال بـيان «مجـموعة الـعشـرين» يوم السـبت ا

بشأن الـعمـلة لـكن وزير اخلـزانة األمريـكي تيـموثي جـايتنـر و«صنـدوق النـقد الدولي»
واصال الـضـغط لـلـمـطـالـبـة بـرفع قـيـمـة الـيـوان. وفي خـطـاب إلى زمالئه فـي «مـجـمـوعة
العشـرين» وتصريـحات أدلى بـها عقب اجـتماعـات اجملمـوعة وصف جايـتنر سـعر صرف
أكثـر مرونة لـليوان بأنه مـكوّن محـوري وضروري إلشاعة الـتوازن من جديـد في االقتصاد
ي. وقال إن لـدى الص خـطط إصالح طموحـاً تهدف إلى تـعزيز االسـتهالك احمللي العـا
ومن ثم تستطـيع احلدّ من االعتمـاد على الصادرات كمـحرك للنـمو. وأبلغ جايتـنر مؤتمراً
صـحفياً في مديـنة «بوسان» السـاحلية في كوريـا اجلنوبية «جزء مـهم من عملية اإلصالح
تلك وقد أقـرّ الزعماء الصيـنيون بذلك والتزمـوه هو استئناف ما يـصفونه بإصالح آلية
سـعر صـرف عمـلتهـم». وانضم مديـر «صنـدوق النـقد الـدولي» دوميـنيك سـتراوس كان
ـا يـنـبـغي. وقـال سـتـراوس كـان إلى جـايـتـنـر في اإلشـارة إلـى أن عـمـلـة الـصـ أضـعف 
للـصحفيـ (ال يزال «صندوق الـنقد» يعـتقد أن العـملة الصـينية مـقدّرة بأقل من قيـمتها
احلقيـقية بـكثيـر حتى رفع نسـبتهـا ٢٠% إلى ٢٥% ال يحل االختـالالت كلّها ويـنبغي
شـكـلـة وال تـزال هـنـاك اخـتالالت أخـرى». وبـعد ـزيـد فـهـو مـجـرد جزء مـن ا الـقيـام بـا
السـماح للـيوان باالرتـفاع تدريـجياً عـلى مدى ثالث سـنوات من نحـو ٨٫٢٨ للدوالر في
يولـيو ٢٠٠٥ إلـى ٦٫٨٣ في يولـيـو ٢٠٠٨ ربطت الـسـلطـات الـصيـنـية عـمـليـاً الـعمـلة

ية». الية العا صدّرين على مواجهة «األزمة ا ساعدة ا بالدوالر في عام ٢٠٠٨ 

W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²
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اإلثن ٢٨ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٧٥)

أعـلـنت الـص مـؤخـراً الـتخـلي عن سـيـاسة سـعـر صرف
عـمــلـتــهـا «الــيـوان» الــذي كـان يـقــضي بـربــطه بـشــكل تـام
بـالـدوالر وهي الـسـياسـة الـتي كـان مـعـمـوالً بـهـا عـلى مدار
اضي ويـقضي النـظام اجلديد بـوضع سعر أساسي العامـ ا
لـ «الـيـوان» وحتـديـد هــامش حـركـته حـول هــذا الـسـعـر وقـد
ـقــدار (٦٫٧٩٨) يـوان لـكل حـددت الــصـ سـعــر األسـاس 
دوالر وحــصــرت هـامش حــركــته حــول هــذا الــسـعــر بــنــحـو
. وإن كــانت ســيـاســة الــصـرف (٠٫٥%) صــعــوداً وهـبــوطــاً
الصينـية اجلديدة ال تمثل تغييراً كبيراً عن السياسة التي كان
اضية وبالتالي لن يكون لها تأثير معموالً بـها خالل الفترة ا
كبيـر في االقتصـاد الصـيني وبخـاصة في األجل القـصير إال
أن مجيء هذه اخلـطوة ضمن خطـة استراتـيجية تـتبعـها الص
لـتحـرير «الـيوان» بـشـكل كامل من ارتـباطه بـالدوالر يـعني
الـكـثيـر بالـنسـبـة إلى االقتـصاد الـصـيني في األجل الـطويل
بـخاصـة عـندمـا يتـحقق هـذا التـحـرير الـكامل الـذي سيـكون
كفـيالً بـتـحـويل «الـيـوان» إلى عـمـلـة ذات نـهج مـستـقل عن
الـدوالر من خالل الـتـخـلي الــتـدريـجي عن الـدوالر كـمـكـوّن
رئيـسي لالحتـياطـيات وربط «الـيوان» بـسلـة عمـالت يكون

كوّن الرئيسي لها. الذهب هو ا
رجّح بـشكل كـبير أن تـتبـنّى قيمـة «اليـوان» مقابل ومن ا
الـعمالت األخرى اجتاهـاً عاماً تصـاعدياً بشـكل تدريجي على
مدار الـسنوات الـتي تستـغرقهـا عملـية التحـرير إلى أن يصل
ا إلى القيمة العادلة الـتي تراها السلطات النـقدية الصينية 
ـو االقـتــصـاد الـصــيـني ومع األهـداف يـتــوافق مع مـعــدالت 
االستراتـيجية لالقتصاد الـصيني بوجه عام وإن كان من غير
ـتصـور أن تـسمح الـسـلطـات النـقـدية الـصيـنـية لـ «الـيوان» ا

بـالـصـعـود بـنـسب كـبـيـرة
مـقارنـة بـقـيمـته احلـالـية
التي تـراها هذه السلطات
قـريبـة للـغـاية من الـقيـمة
الــــعــــادلــــة إال أن هـــذا

االرتـفـاع وإن كــان صـغـيــراً سـيـكــون له تـأثــيـر مـهم في أداء
تغيّرات. االقتصاد الصيني من خالل العديد من ا

ô``«KCÉ``àdG äGƒ`æ`b
ثل حتسّن القـوة الشرائية لـلعملة الـصينية الـنتيجة األولى
لقـرار التـحـرير وهـو أيـضاً الـقـناة األسـاسـية الـتي سـيأخـذ هذا
الـقرار مـجراه من خاللهـا للـتأثيـر في االقتـصاد الصـيني بوجه
عدل (١%) سيقود عام فتـحسّن القوة الشرائيـة لـ «اليوان» 
ــقـام األول إلى زيــادة الـقــوة الــشـرائــيـة لــلـنــاجت احملـلي في ا
اإلجـمالي الـصيـني من نـحو (٨٫٧٨٩) تـريلـيون دوالر حـالياً
إلى نـحـو (٨٫٨٧٧) تريـليـون بـزيادة تـقـدر بنـحو (٨٧٫٩)
مـليار دوالر وهو مـا سيؤدي بـدوره إلى حتسّن القوة الـشرائية
ـتوسط لـلـسكـان الـصـيـنـي حـيث سـتـزداد الـقـوة الشـرائـيـة 
الدخل الـسنـوي للـفرد الـصيـني بنـحو (٦٦) دوالراً وبـالتالي
فإن ارتفاع قيمـة «اليوان» بنحو (١%) سـتقضي بزيادة القوة
الـشـرائـيـة لـلـفـرد من نـحـو (٦٦٠٠) دوالر لـلـفرد حـالـيـاً إلى
(٦٦٦٦) دوالر أي بـزيادة تـقدر بنـحو (٦٦) دوالراً سـنوياً
مــا يـؤدي في الـنـهـايـة إلى زيـادة الــطـلب الـكـلي بـاالقـتـصـاد

الصيني بنحو (٨٧٫٨) مليار دوالر. 
كـمـا يتـوقع أن تـتـراجع الـصادرات الـصـيـنيـة بـنـحو (١٢)
مـلـيـار دوالر في حـال ارتفـاع قـيـمـة «اليـوان» بـنـحو (١%)
بـسـبب ضـعف الـطـلب في األسـواق اخلـارجـيـة بـعـد أن تـرتـفع

»æ«°üdG OÉ°üàbÓd ôFÉ°ùî`dGh Ö°SÉµŸG äÉHÉ°ùM ....z¿Gƒ«dG{ ôjô–

توقعة لفك «اليوان» من ارتباطـه بالدوالر على االقتصاد الصيني وقد تكون مكاسبه جراء هذه توقعة لفك «اليوان» من ارتباطـه بالدوالر على االقتصاد الصيني وقد تكون مكاسبه جراء هذهتتعدد اآلثار ا تتعدد اآلثار ا
السياسة كزيادة حجم الطلب الكلي وزيادة إقبال االسـتثمارات األجنبية وزيادة معدالت النمو االقتصادي أكبر منالسياسة كزيادة حجم الطلب الكلي وزيادة إقبال االسـتثمارات األجنبية وزيادة معدالت النمو االقتصادي أكبر من
تـوقع أن يتـحمّـلها االقـتصـاد نتيـجة هـذه السيـاسة كـارتفاع مـعدالت الـتضـخم وزيادة تكـاليف االئـتمانـلها االقـتصـاد نتيـجة هـذه السيـاسة كـارتفاع مـعدالت الـتضـخم وزيادة تكـاليف االئـتمان تـوقع أن يتـحماألعـباء ا األعـباء ا

احمللي وتزداد هذه االحتماالت في ظل التطبيق التدريجي لسياسة حترير «اليوان».احمللي وتزداد هذه االحتماالت في ظل التطبيق التدريجي لسياسة حترير «اليوان».
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اإلثن ٢٨ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٧٥)

أسعارهـا مقوّمة بالعمالت احملـلية لتلك األسواق وفي الوقت
نــفــسه ســيــؤدي ارتــفــاع قـيــمــة «الــيــوان» إلى زيــادة قـدرة
ـسـتـوردة بـســبب انـخـفـاض الــصـيـنـيـ عــلى شـراء الـسـلـع ا
أسعارها مـقوّمة بـ «اليوان» لـترتفع قيمة الـواردات الصينية
بـنحو (٩٫٢) مـليار دوالر سـنويـاً وبسبب تـراجع الصادرات
ـيـزان الـتـجـاري وزيـادة الـواردات يـتـوقع أن يـتـراجع فـائض ا
ا يـساوي (٧٫٢%) الـصـيني بـنحـو (٢١٫٢) مـليـار دوالر 

من قيمته احلالية.
ـوضع إلى أن هذا التراجع في لكن جتـدر اإلشارة في هذا ا
حـجم الـفائض الـتـجـاري الـصـيـني لن يـكـون كـفـيالً بـتـحـقيق
نشـود من قبل الشركـاء التجاريـ للص سواء في الـتوازن ا
يـة وتـوزيـعهـا اجلـغرافي أو مـا يتـعـلق بهـيـكل الـتجـارة الـعـا
ي بـشـكل عـام بـخـاصـة أن هذا بـالـتـوازن االقـتـصـادي الـعـا
الـتـراجع قـد يـقـابل من نـاحـيـة أخـرى بـزيـادة عـدد الـشـركـات
ـؤسسـات دوليـة الـنشـاط العـامـلة في الـصـ والراغـبة في وا
ـيـزات الـعمـالـة الرخـيـصة االسـتثـمـار هنـاك لالسـتـفادة من 
وبالتالي قد تتدنى آثار حترير «اليوان» على حجم الصادرات
ـتـوقـعـة في هـذه الـصادرات الـصـيـنـيـة في مـواجـهة الـزيـادة ا

نتيجة توسّع االستثمارات األجنبية هناك.
ـتوقع بـالـفعل أن يـؤدي حتـرير «الـيـوان» إلى زيادة ومن ا
ـسـتـثـمـرين األجـانب من شـركـات ومـؤسـسـات دولـية إقـبـال ا
وأفراد على االسـتثمـار في الصـ بخاصـة عندمـا تزداد قوة
ستوى «اليوان» واسـتقراره ويتسع قـبوله والتعـامل به على ا
عدل (١%) ي فبـالرغم من أن ارتفاع قـيمة «الـيوان»  الـعا
سـيؤدي إلى ارتـفاع تـكـاليف دخـول األسـواق الصـينـيـة بنـحو
(١٠) ماليـ دوالر لـكل مـلـيـار دوالر لـكن هـذه الـتـكـلـفـة
توقعة حيث كاسب ا ليست ذات قيمة كبيرة مقارنة بحجم ا
إنها تدفع مرة واحدة عند دخول األسواق للمرة األولى وسيتمّ
تعـويـضهـا بـشكـل كامل بل وحتـقـيق مكـاسب إضـافيـة عـند
حتويل األربـاح إلى اخلارج بعمالت أجنبـية هذا باإلضافة إلى
أن هذه االسـتـثمـارات سـتسـتـفيـد من تـراجع فواتـيـر استـيراد
مــدخـالت اإلنـتــاج وكــذلك تــراجـع تـكــالــيف االقــتــراض من
ـتـوقـعة فـي الطـلب ـيـة هـذا بـخالف الـزيـادة ا األسـواق الـعـا

احمللي على منتجات هذه االستثمارات.

ـرجّح أن يـدفع حتـريـر «الـيوان» الـصـيـني إلـى زيادة ومـن ا
مـعـدالت الـفائـدة عـلى الـقروض بـالـعـملـة احملـليـة في الـقـطاع
صرفي الـصيني البالغة حالياً نحو (٥٫٣%) ما سيتسبب ا
في ارتـفــاع تـكــالـيـف االقـتــراض وبـالــتـالي زيــادة تـكــالـيف
االسـتثـمـار في االقتـصاد الـصيـني بـوجه عام وذلك في حـالة
صرفي الـصيني لكن من االقتراض بـ «الـيوان» من القـطاع ا
جـانب آخـر قـد يـؤدي ارتـفـاع مـعـدالت االدخـار لـدى الـسـكان
الـصـيـنـيـ إلى زيـادة حـجم الـودائع وبـالـتـالي زيـادة مـعدالت
صرفي الـصيني ما قد يـكون له تأثير الـسيولة لدى الـقطاع ا
ـصارف إلى مـعاكس في مـعدالت اإلقـراض حيث قـد تعـمد ا
منـح بعض التسـهيالت للـمقترضـ كزيادة احلـد االئتماني أو
مـنح تسـهـيالت في الـسـداد وقد يـصل األمـر إلى تـخفـيـضات
نسبيـة في معدالت الفائدة ما يعود بتكاليف االئتمان احمللي

إلى مستويات قريبة من مستوياتها احلالية.
بـاإلضـافة إلى أن زيـادة القـوة الـشرائـيـة لدخـول األفراد في
الص وبالتالي زيـادة قدرتهم على الطلب االسـتهالكي نتيجة
تـوقع في قيـمة «الـيوان» تـرشح معـدالت التـضخّم االرتفـاع ا
ـعـدالت ارتفـاعاً إلى مزيـد من الـزيادة بـعـد أن شهـدت هذه ا
ملحـوظاً خالل النصف األول من عام ٢٠١٠ عـندما بلغت نحو
اضي كـأعـلى مسـتـوى له على (٣٫١%) خالل شـهر مـايـو ا
مـدار (١٩) شـهـراً في الـوقت الـذي انـكـمـشت فـيه األسـعـار

بنحو (٠٫٨%) خالل عام ٢٠٠٩.
   إال أن حالة االستقرار التي يتمتع بها االقتصاد الصيني
ـبـدأ الــتـطـبـيق بـاإلضـافــة إلى تـمـسك احلــكـومـة الــصـيـنـيــة 
الـتــدريـجي لـتـحــريـر «الـيـوان» هي عــوامل كـفـيـلــة بـحـمـايـة
االقـتصاد الصـيني الكـثير من األزمـات احملتمـلة في مثل هذه
الي والـنقـدي وتعـرض االقتـصاد الظـروف كعـدم االستـقـرار ا
ـكاسب ـوجات انـكـمـاشيـة وقـد يـخرج االقـتـصـاد الصـيـني 
تـوقـعة في صافـيـة جراء هـذه الـسيـاسـة بخـاصـة أن الزيـادة ا
و االقـتـصاد الطـلب احملـلي سـتكـون كـفيـلـة بـزيادة مـعـدالت 
عدالت النـمو احلالية وإن بنحو (١٫٨) نـقطة مئـوية مقارنـة 
كـانت هـذه الـزيـادة مـرهـونـة بـحـدوث تـغـيّـر كـبـير فـي سـيـاسة
اإلنفاق لـدى الصيني وتوجههم بـشكل أكبر نحو االستهالك

بدالً من االدخار.
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األحد ٢٧ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٧٤)

Éª¡jó∏H ÚH ôJƒàdG AGƒàMG ≈dEG ¿É«©°ùj »æ«°üdG √ô«¶fh ÉeÉHhCG
سعى الرئيسان األمريـكي باراك أوباما والصيني هو جنتاو أمس السبت في تورنتو إلى احتواء أشهر من التوتر ب البلدين
برغم أن بك نبهت على أنـها ترفض أي ضغوط على اليوان. وقال الرئيس الصيني في مستهل لقاء مع نظيره األمريكي على هامش
ـشتركة الـتي بذلها اجلانـبان أخيراً فإن قـمتي «مجموعـتي الثماني والـعشرين» في كندا: «أنـا سعيد بـأن أالحظ أنه بفضل اجلهود ا
تقدماً فـعلياً  إحرازه بـالنسبة إلى عالقـتنا الثنـائية». وأضاف «عليـنا أيضاً أن نعـزز التواصل والتنسـيق مع اجلانب األمريكي حول
ية ي وحتديات عا ـهمة». وتابع الرئيس الصـيني: «نواجه حتدي تعزيـز نهوض كامل لالقتصاد الـعا وضوعات اإلقلـيمية والدولية ا ا
ـتحـدة. بدوره أبـدى أوبامـا رغبة فـي إعادة إرساء الـعالقات مـختـلفـة» معـتبـراً أن من الضـروري البـقاء «مـوحدين» مع الـواليات ا
األمـريكيـة-الصينـية على أسس أفـضل. وقال الرئـيس األمريكي مخـاطباً نـظيره: «سيـدي الرئيس إنه أمـر رائع أن ألتقـيكم مجدداً.
تبـادلة وفي رأيي أننا لقد بذلـنا جهـداً كبيراً وفـريقانـا قاما بـعمل شاق خالل األشهـر الـ١٥ األخيرة لـبناء عالقـة تستنـد إلى الثقـة ا
أجنزنا الـكثير». والحقـاً أعلن مسؤول كبـير في البيت األبـيض هو مدير الشـؤون اآلسيوية جـيف بادر أن الرئيس الصـيني سيتوجه

تحدة في إطار زيارة دولة وذلك تلبية لدعوة من نظيره األمريكي. قريباً إلى الواليات ا

á«fÉÑdC’G z¢ùcƒc{ áæjóe »a zójGR ï«°ûdG QÉ£e{ íààØj ójGR øH ¬∏dGóÑY
افـتتح سـمو الشـيخ عبـدالله بن زايـد آل نهـيان وزير اخلـارجيـة مساء أول من
أمس «مـطار الشـيخ زايد الدولي» في مـدينـة «كوكس» األلبـانية وسط احـتفال
ديـنـة. حضـر حـفل االفتـتـاح إليـيـر ميـتـا نائب شعـبي ورسـمي كـبيـر من أهـالي ا
رئيس الـوزراء وزير خارجـية ألبـانيا ولـولز باشـا وزير الداخـلية وعـبدالهادي
قيم لـدى ألبانيا عبدالواحـد اخلاجة سفـير الدولة لـدى جمهوريـة اليونان وغـير ا
ومحـمـد سـيف هالل الـشحي مـديـر إدارة الـشـؤون األوروبيـة في وزارة اخلـارجـية
ير خلـيالي مدير سؤولـ في ألبانـيا و«كوكس» و«كـوسوفو» وسـا وعـدد من ا

طـار. وأعرب سموه خالل الكـلمة التي ألقـاها في االفتتاح عن سـعادته واعتزازه بزيـارة مدينة «كوكس» األلـبانية وقال: «كم كنت ا
رسـومة على وجوه ـدينة ولـكن شيئـاً واحداً يذكـرني بها اآلن وهـو االبتسـامة ا ـاً لزيارتي الـسابقـة قبل ١١ عامـاً لهذه ا حزيـناً ومتأ
ة هـؤالء النـاس كانت تـرتسم على عـاناة والصـعوبـات التي كـانوا يـواجهونـها في تـلك الفـترة». وقـال سموه «إن عـز الـناس بـرغم ا
ـة ترتسم عـلى وجوهـهم اليـوم ونحن في اإلمـارات فخـورون بعالقاتـنا مع ألـبانـيا وبأن وجوههـم في تلك الفـترة ومـا زالت تلك الـعز

تكونوا إخوة لنا ونتمنى أن تشهد العالقات الثنائية تطوراً إلى األمام».

õ«aÉ°T AÉ≤∏H ÓjhõæØd ¬JQÉjR CGóÑj …Qƒ°ùdG ¢ù«FôdG
بــدأ الـرئــيس الــســوري بـشــــار األســد جـولــته األولى في
أمريكا الالتـينية في «كراكاس» حيث خـصه نظيره الفنزويلي
هـوجو شافيز باستـقبال حار أمس السبـت مشيداً بدور سوريا
«التي ال تـزال حتمل لـواء االشـتراكـية الـعربـية». وأكـد شافـيز

الذي زار سـوريا عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٩ أن فنـزويال «تتشرف»
بـأن تـكـون الـدولـة األولى الـتي تـسـتـقـبل األسـد في جـولـته في
أمـريـكــا اجلـنـوبــيـة الـتي ســتـقـوده أيــضـاً إلى كـوبــا والـبـرازيل

. واألرجنتــ

zôªà°ùj ¿CG øµÁ ’{ IõZ QÉ°üM «مجموعة الثماني»: «مجموعة الثماني»: 
اعـتبر قـادة «مجمـوعة الثـماني» أمس السـبت أن احلصار
ـكن أن يـسـتـمـر» ـفـروض عـلى قـطــاع غـزة «ال  اإلسـرائـيــلي ا
ـزيد من بشـكـله احلـالي و«يـجب أن يتـغـيـر» إلتـاحة إيـصـال ا
. وجاء في الـبيـان (نحث ـساعـدات إلى سكـانه الفـلسـطيـنيـ ا
بـإحلـاح كل األطـراف عـلى الـعـمل مـعـاً لـتـطـبـيق قـرار «مجـلس
ساعدات االنسانية وحركة األمن الدولي» رقم ١٨٦٠ وضمـان ا
السـلع التـجـارية واألفـراد من غزة وإلـيـها». وأضـاف البـيان أن

كن أن تستمر ويجب أن تتغير». «الترتيبات احلالية ال 

çGó`````````MC’G º``````gCG
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اخلميس ٢٤ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٧٣)

IOƒ°ûæŸG áYô°ùdÉH Ωqó≤àj ’ OÉ°üàb’G :أوباما:أوباما
أعلن الـرئيس األمريـكي باراك أوباما
أول من أمس أن االقــتـصـاد األمــريـكي ال
يـتـقـّدم «بـالـسـرعـة» الـتي كـانت تـتـمـنـاهـا
حــكـومــته. وقــال في مــؤتـمــر صــحـفي في
ـاضي إن الـبـيت األبــيض عـصـر الــثالثـاء ا
االقــتــصــاد «ال يــتــقــدم بــالــســرعــة الــتي
نـريـدها». وأوضـح أن «مالي األمـريـكـي
مـا زالوا يـبـحـثون عن عـمل أو عن سـاعات
إضافيـة أو يعانون تـأخيرًا في دفع أجورهم
ألنــهم عـاطــلــون من الـعــمل». وكــان وزيـر
اخلـزانـة تيـمـوثي جـايـتـنـر أعلن قـبل ذلك
صـــــبـــــاح أول من أمـس أمـــــام نـــــواب في
الـكـوجنـرس أن االقـتصـاد الـوطـني «ال يزال
ـّر بـفتـرة صـعـبة لـلـغـاية». وأضـاف الـوزير
األمـريـكي «أن عواقب هـذه األزمـة ستـكون
دائمة» مـشيرًا إلى االنكـماش الذي أثارته
أزمـة الـرهـونــات الـعـقـاريــة في صـيف عـام
ـرتفع لـلبـطالة (٩٫٧% سـتوى ا ٢٠٠٧ وا
في نهاية مايو). ولفت جايتنر النظر إلى أن
االقتصـاد األمريكي الذي عـاد إلى تسجيل
و في الصـيف «حّقق تقـدمًا كبـيرًا» لكنه
ال يـزال يـواجه «حتـديـات كـبـيرة». وخـرجت
تـحدة من االنكـماش في الفصل الـواليات ا
الــثــالث عــام ٢٠٠٩. وكــشــفت غــالــبــيــة
ؤشرات االقتصادية التي نشرت منذ بداية ا
ـا كـان الـشــهـر عن نــتـائـج أقل إيـجــابـيــة 
متوقـعًا ما أثار اخملـاوف حيال قـوة النمو.
رأى وزيــر اخلــزانــة األمــريـــكي تــيــمــوثي
جايتنر أول من أمس أن اقتصاد الواليات
ـرًا صعبـًا للـغاية» ـتحدة ال يـزال يعـبر « ا
لـكن احلـكومـة تـتوقع وضع حـد خلـطة إنـقاذ
ـقبـل كمـا هو مـتوقع الـيـة في أكتـوبر ا ا
بعد عامـ من تطبيـقها. وكتب جـايتنر في
ـناسبـة جلسـة استماع شـهادة خطـية نشرت 
ر انيـة «إن اقتصـادنا ال يزال  أمام جلنـة بر

بفترة صعبة للغاية.

IójóL áq«bQh á∏ªY Qó°üJ ¿Gô``jEG
قال الـتلـفزيـون الرسـمي اإليراني إن الـبالد أصدرت عـملة ورقـية جـديدة تـزيد قـيمـتها
االسـميـة عـلى ضعـف قيـمـة أكبـر ورقـة نـقديـة في الـسابـق. وقال تـقـرير أول من أمس إن
الورقة اجلـديدة التي تبلغ قـيمتها االسمـية ١٠٠ ألف ريال تهدف إلى تـسهيل التعامالت
الية. وكان مقـرراً تداول العملة اجلـديدة أمس. ويبدو أن طرح ورقة مـالية جديدة يعكس ا
صراع إيران في مواجهـة التضخم. وفي ح تقول احلكومة إن التضخم تراجع إلى أقل من
١٠% بقليل فإن خبراء ومحلل اقـتصادي يقولون إنه ال يزال أعلى من ٢٠%. وتظهر
الـيـة صورة اخلـمـيـني في ح يـحـمل الـوجه اآلخر صـورة قـبر عـلى أحد وجـهي الـورقـة ا
الشاعر الفارسي الـشهير مصلح الدين سعدي من القرن الثالث عشر باإلضافة إلى مقولة

له مفادها أن البشر جميعهم سواسية.

Oƒ≤Y òæe OÓÑdG Égó¡°ûJ á«Ø°û≤J äGAGôLEG qó°TCG ø∏©J É«fÉ£jôH
أعلـنت احلكومة البريطانـية أول من أمس أشدّ إجراءات تقشفيـة تشهدها البالد منذ
عقـود في إطـار ميـزانـية لـلطـوار تـهدف إلى تـقـليص الـديـون التي تـثـقل كاهل الـدولة.
ا في يزانية إجراءات لتخفيض اإلنفاق العام وزيادة جديدة في الضرائب  وتشمل هذه ا
رتفعة ستهلك وزيادة الضرائب على ذوي الدخول ا بـيعات على ا ذلك زيادة ضريبة ا
وفـرض ضرائب جـديـدة على الـبـنوك. ولن يـنـجو أحـد من هذه اإلجـراءات الـتقـشـفيـة حتى
الية ـلكة إليزابيث الـثانية التي قـبلت جتميد دخلـها من عائدات الضـرائب. وقال وزير ا ا
الـبـريطـاني جورج أوزبـورن في مـعرض إعالن مـيزانـيـة احلكـومة اجلـديـدة أمام «مـجلس
العمـوم» البريطـاني إن خطـته سوف تسـمح للحـكومة اجلـديدة بتخـفيض الديـون من نحو

١٠% من إجمالي الناجت العام إلى ١% خالل فترة والية احلكومة.

¿Gƒ«dG ∫ƒM á«æ«°üdG äÉeGõàd’G ≥«Ñ£àH ÖdÉ£J ø£æ°TGh
أشـاد وزير اخلزانـة األمريكي تـيموثي جـايتنـر أول من أمس بالـتزام الصـ اعتماد
مرونة أكـبر في قيـمة صرف الـيوان وحثّ بكـ على تطـبيق هـذا القرار بشـكل «فعّال».
ـسـتـشـار وقـال جـايـتـنـر في مـقـال سـيـنـشـر في صــحـيـفـة «وول سـتـريت جـورنـال» مع ا
ـكن أن تساعد االقتصـادي للبيت األبـيض لورانس سوميـرز إن «االقتصادات الـناشئة 
تـعلقة بـالتنمـية وإعطاء ي من خالل تعزيز مـواردها الداخـلية ا على تـعزيز الـنهوض العـا
قـال الذي سيـنشر قـبل «قمة ـرونة لقـيمة صـرف العمـلة». وأوضحـا في هذا ا زيد من ا ا

سألة». العشرين» هذا األسبوع «نشيد بالقرار األخير الذي اتخذته الص حول هذه ا

»æ«°üdG OÉ°üàb’G ƒ‰ äÉ©bƒJ ¿CÉ°ûH ≥∏b z»dhódG ∂æÑdG{
و االقتصاد اضي أنه وعلى الرغم من استـمرار  ذكر «الـبنك الدولي» يوم اجلمـعة ا
ا ذكره «البنك . ووفقاً  سار قد عانى الضعف إلى حدّ ما مؤخراً الصيني بقوة فـإن هذا ا
ـنتجات الـصناعية ؤشرات وا الدولي» في إصداراته الربـعية حول الـص تقول بـيانات ا
إن مسـار النمو الصيني ال يـزال سريعاً حتى الربع الثـاني من العام إال أنه قد يعتدل إلى
حّد مـا. ويعزو البنـك االعتدال في مسار الـنمو بصـورة أساسية إلى الـتطبيع اجلـزئي لسياسة

اضي. ها في إبريل ا ّ تقد تعلّقة بسوق العقارات التي  التوسع واإلجراءات ا

W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²
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األربعاء ٢٣ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٧٢)

أعـلـنت الـصـ مـؤخـراً فكّ ارتـبـاط عـمـلـتـهـا «الـيوان»
ـتصـوّر أن يـنـطوي ذلك بـالـدوالر وبالـرغم من أنه من غـيـر ا
علـى تغـيّـرات جوهـريـة في قـيمـة الـيوان فـي األجل القـصـير
بخاصـة أنه لن يسـمح له بالـتحرّك بـأكثـر من ٠٫٥% صعوداً
وهبوطاً لكن مجيء القـرار ضمن سياسة استراتيـجية تتبعها
الصـ لتـنويـع احتـياطـاتهـا النـقديـة والـتخـلّي التـدريجي عن
الـدوالر كمكـوّن رئيسي لـهذه االحتـياطات والـتوسّع في شراء
الذهب كـبديل ومخـزن آمن للـقيـمة فـيما يـبدو أن لـديهـا نيّة
ـية ذات كـيـان مسـتقل مـبيّـتـة لتـحويل الـيـوان إلى عمـلـة عا
ترتبط بسلّة من العمالت وقابلة للتحويل والتداول على نطاق
واسع سـيكـون له تأثـير في قـيمة الـيوان في األجـل الطويل

وسيحوّل اليوان إلى عملة ذات نهج مستقل عن الدوالر.
وقد يـتبـنّى اليـوان بعـد فكّ ارتبـاطه بالـدوالر اجتاهـاً عاماً
قبلة إلى أن يصل تصاعدياً بشـكل تدريجي خالل السنـوات ا
ـتـوقع أن إلى الــقـيـمـة الـعــادلـة وبـالـرغم من أنـه لـيس من ا
تـسمـح السـلطـات الـنقـديـة الصـينـيـة بصـعـود كبـيـر في قيـمة
اليـوان بخاصـة أنها ترى أن قـيمته العـادلة ال تختـلف كثيراً
عن القـيـمـة احلالـيـة فإن هـذا االرتـفاع حـتى لـو كان صـغـيراً
سـيؤثـر في الـشـركـاء الـتـجـاريـ لـلـصـ وال تُـسـتثـنى دول
اخللـيج العـربية من ذلك كـأحد أهم شـركائهـا التجـاري فهي
تستحوذ على ١٩٫٥% من جتارة الص اخلارجية وتستحوذ

الــصــ بـدورهــا عــلى نــحـو ١٣٫٣% مـن إجـمــالي الــتــجـارة
اخلارجـية لدول اخلـليج العربـية. وقد بـلغ حجم التبـادل التجاري
الـية ب الـطرفـ نحـو ٧٧ ملـيار دوالر قـبل اندالع «األزمـة ا
ـيـة» منه نـحو ٦٠% أو مـا يسـاوي ٤٦٫٢ ملـيار دوالر الـعا
كـصـادرات خـلـيـجـيـة إلى الـصـ ونـحـو ٤٠% بـقـيـمة ٣٠٫٨
. وبـالـتـالي فـمن مـلـيـار دوالر كـواردات خـلــيـجـيـة من الـصــ
توقع أن يؤدّي ارتفاع قيمة اليوان إلى زيادة فاتورة الواردات ا
عدل ١% سيرفع فاتورة اخلليجيـة من الص فارتفـاع اليوان 
الواردات بـنحو ٣٠٨ ماليـ دوالر سنـوياً وعـلى العكس من
ذلك سـتـتـراجع قـيـمـة الـصـادرات اخلـلـيـجـيـة إلى الـصـ عـند
ـها باليوان في هذه احلالة بنحو ٤٦٢ مليون دوالر سنوياً تقو
لـتحـمل اقـتصـادات اخلـليج أعـبـاءً إجمـالـية تـقـدّر بنـحو ٧٧٠
. كما مليون دوالر سـنوياً نتيجة تعامالتها التجارية مع الص
توقـعة في قيمـة اليوان في حترّكات رؤوس سـتؤثر التـغيّرات ا
األموال اخلليجية إلى الـص حيث إن دخول األسواق الصينية
توقع للمرة األولى سيكون أكثـر تكلفة لرؤوس األموال فمن ا
ستثمرين عدّل ١% إلى حتمّل ا أن يؤدّي ارتفاع قيمة اليـوان 
أعبـاءً تقـدّر بنـحو ١٠ ماليـ دوالر عنـد قيـامهم بـتحـويل ما
قيمـته مليار دوالر كاستثمـارات إلى األسواق الصينية وعلى
سـتثـمرين فـي الص الـنقـيض من ذلك ستـزداد قيـمة أربـاح ا

بنحو ١% عند حتويلها إلى اخلارج بعمالت أخرى غير اليوان.
وبــاإلضـافـة إلى ذلك فـإن ارتــفـاع قـيـمـة الــيـوان الـصـيـني
سيـكون له تأثـير إيجابي في عـدد السياح الـصينيـ القادم
إلى دول اخلـلــيج الــعـربــيـة حــيث سـتــزداد قـواهم الــشـرائــيـة
وبالتالي سيتـحمّلون أعباءً أقل عـند قدومهم إلى دول اخلليج
لكـن على اجلـانب الثـاني سيـتأثـر الـسيـاح اخللـيجـيون بـشكل
ا كـان علـيه الوضع عكـسي عنـد ذهابـهم إلى الـص مـقارنـة 
من قبل وبالـتالي فإن القـطاع السيـاحي اخلليجي سـيكون هو

ستفيد من هذا التغيّر. ا

¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO äGOÉ°üàbG ≈∏Y ¿Gƒ«dG ôjô– äÉ«YGóJ

توقع في قيمة توقع في قيمةيتوقع أن تتأثر اقـتصادات دول اخلليج العربية كغيرها من الشركـاء التجاري للص باالرتفاع ا يتوقع أن تتأثر اقـتصادات دول اخلليج العربية كغيرها من الشركـاء التجاري للص باالرتفاع ا
اليوان بعد تطبيق قرار فكاليوان بعد تطبيق قرار فكّ ارتباطه بالدوالر الذي أعلن مؤخرا ارتباطه بالدوالر الذي أعلن مؤخراً حيث سيؤثر ذلك في حركة السلع واخلدمات. حيث سيؤثر ذلك في حركة السلع واخلدمات.
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الثالثاء ٢٢ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٧١)

في مـا يـبدو أنه مـسعى إلـى التـخفـيف من حـدّة الضـغوط
ـطالبة برفع قيمة عملتها أعلنت الص مؤخراً فكّ الدولية ا
ارتبـاط «اليـوان» بالـدوالر وبالـرغم من أن اإلعالن الصـيني
يــأتي في الـظـاهـر اسـتـجـابـة لـضـغـوط شـركـائـهـا الـتـجـاريـ
ـتصوّر أن ي فـليس من ا لتـحقـيق التـوازن االقتـصادي الـعا
ينطوي الـقرار الصيـني على تغيـرات جوهرية في سـياسة سعر
الصرف لـديها وقد ال يعني أكثر من العودة إلى النظام الذي
كان معـتمداً لديها قبل ربط اليـوان بالدوالر منذ نحو عام

ليسـمح لليوان بالتحرك بـشكل هامشي أمام الدوالر ويعطي
وزناً لتغيرات الدوالر نفسه أمام العمالت األخرى. 

وقــد ال يــكـون اإلجــراء األخـيــر كـفــيالً بـتــحـقــيق أهـداف
الشركاء التجاري للص وذلك العتبارات عدّة أهمها:

* أكدت الـسلـطات الـنقـدية الـصيـنيـة أنه سيـتم تطـبيـق نظام
الــصــرف اجلــديـد بــشــكل تــدريــجي ولــيس دفــعــة واحـدة
للـمـحـافـظـة عـلى استـقـرار سـعـر الـصـرف وأشارت إلى أن
الـنـظـام اجلـديد لـن يـنطـوي بـأي حـال من األحـوال عـلى رفع
كبـير في قيـمة الـيوان نـظراً إلى أن الـقيمـة احلالـية لـليوان
(من وجـهـة نـظـرهـا) لـيـست مـنـخـفـضـة كـثـيـراً عن قـيـمـته

العادلة. 
* في الوقت الـذي يـريد فـيه الـشركـاء التـجـاريون من الـص
علن رفع قيمة اليوان بنـحو ٢٠% على األقل فإن النظام ا
مؤخراً لن يـسمح لليوان بالتـحرك بأكثر من ٠٫٥% صعوداً
وهبوطـاً وهو ما لن يكون له تأثير كبير في جوهر القضية
ولن يـكون كـافيـاً لتـحقـيق أهداف الـشركـاء التـجاري إال

ستقبل. اثلة في ا إذا أتبِعت هذه اخلطوة بخطوات 
ثل فكّ ارتبـاط اليوان بالـدوالر قراراً صائبـاً للص حيث  *
إنه سـيجـنّب عـملـتهـا اآلثار الـسلـبيـة النـاجتة عن ارتـباطـها

ستقر خـاصة أن هذا القرار يعدّ استباقاً ألي بالدوالر غير ا
انهيـارات مستقبلية للدوالر خاصة أن التحسّن احلالي له ال
يعـود إلى أسـبـاب حـقـيـقـيـة بقـدر مـا هـو انـعـكـاس لـضعف

العمالت األخرى.
* يـبدو أن اإلجراء األخيـر ليس إال خطـوةً ضمن سياسـة شاملة
للصرف يتم التأصـيل لها منذ سنـوات وهو ما يبدو واضحاً
في اإلجراءات الـتي تطبقـها السلـطات النقـدية الصيـنية منذ
عـام ٢٠٠٣ حـتى اآلن كـالـتـوسع في شـراء الـذهـب ما أدى
إلى مـضــاعــفــة مـخــزون الــذهب لـديــهــا وتــخـطــيه حــاجـز
الـ(١٠٠٠) طن خالل عــام ٢٠٠٩ في مـا يــبــدو أنه تـوجه
نـحـو تـنـويع االحـتـياطـي النـقـدي والـتـخـلي الـتدريـجي عن
النهج الذي يعتمد على الدوالر كمكون رئيسي لالحتياطي.
وفـي األحوال كلّها فإن سـياسة الصرف الصـينية اجلديدة لن
تنطوي على تغيرات مفاجئة أو كبيرة في قيمة اليوان وسيبقى
سعر صرف الـيوان في نطاق حتـكّم السلطات الـنقدية ويبدو أن
ـعتـمد الصـ ال تنـوي إحـداث خلل مـفاجئ في الـنمـو لديـها ا
بشـكل كبيـر على التـصدير. وإن كـان النظـام اجلديد سـيؤثر في
قيـمـة الـصادرات فـإن هـذا التـأثـيـر سيـكـون هـامشـيـاً إلى حدّ
كبيـر. وفي النهاية يجب اإلشارة إلى أن حتـرير اليوان قد يدفعه
ـعـاكس لـرغـبة الـشـركـاء الـتـجـاري إلـى التـغـيـر في االجتـاه ا

فـحركـته ستـكون مـحـكومـة بتـكوين سـلـة العـمالت التي سـيتم
عـتمدة ربطه بـها بـدالً من الدوالر وكـذلك على سـنة األسـاس ا
في تلك الـسلة كـما تظل حـركته محـكومة بـحجم الطـلب عليه
مـقـارنـة بـالـطلـب عـلى الـدوالر والـعـمالت األخـرى وقـد يـكون
نطقية عندما يرتفع انخفاض قيـمته مقابل الدوالر هو النتيجة ا
ـزيد الـطـلب على الـدوالر بـشكل أكـبر في حـال تـعرض الـيورو 

الية في «منطقة اليورو». من التدهور بسبب األزمة ا

kÉ«aÉc ¿ƒµj ’ ób Q’hódÉH ¿Gƒ«dG •ÉÑJQG ∂a

يبدو أن إعالن الص فكيبدو أن إعالن الص فكّ ارتـباط عملتها بالدوالر لن ينطوي على تغـير جوهري في سياسة سعر الصرف لديها ارتـباط عملتها بالدوالر لن ينطوي على تغـير جوهري في سياسة سعر الصرف لديها
. . لتحقيق أهداف شركائها التجاري ولن يؤدي بالضرورة إلى رفع قيمة اليوان أمام الدوالر وقد ال يكون كافياولن يؤدي بالضرورة إلى رفع قيمة اليوان أمام الدوالر وقد ال يكون كافياً لتحقيق أهداف شركائها التجاري



16

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

اخلميس ٣ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٥٨)

§£îj »æ«°U ∂æH ôÑcCG
§°ShC’G ¥ô°ûdG »a ™q°Sƒà∏d

كــتب روس يــو من شــنـجــهــاي مــقـاالً
نـشـرته صـحــيـفـة «وول سـتـريت جـورنـال»
حتت عــنـوان («آي سـي بي سي» يــخـطط
للتوسع في الـشرق األوسط) قال فيه: إن
بـنك الصـ الصنـاعي والتـجاري (آي سي
بي سي) وهـو أكبـر بنـك صيـني من حيث
األصــول يــخــطط لــفــتح أفــرع أكـثــر في
الشـرق األوسط. وقد يـنظـر في اكتـسابات
هـنـاك لالسـتفـادة من طـفـرة االسـتـثـمارات
نـطـقـة. ويذكـر الـكاتب أن الـصيـنـيـة في ا
هذا الـبـنك الـصـيـني قـد سـارع في تـوسّعه
وراء البـحار منذ جـمع ٢١٫٩ مليار دوالر
فـي أكبـر طـرح عـام مبـدئي في الـعـالم عام
٢٠٠٦ لــكـن أصــوله اإلجــمــالــيــة خـارج
األراضي الصـينـية ال تـزال ال تسـهم بأكـثر
ـبلغ ١٫٨ من ٣% من أصوله الـتي تـقدّر 
تريلـيون دوالر. ولهذا البنك الصيني ثالثة
لوكة له منافـذ في الشرق األوسط: وحـدة 
بالـكامل في دبي وفرع في الدوحة وفرع
في أبــوظــبي بــحـسب تــيــان ذهـيــبــيـنج
الـرئــيس الـتـنـفـيـذي لـلـشـرق األوسط لـدى
«آي سي بي سي». وقـال تـيـان إنه يـتوقّع
لــعـمـلــيـات الـبـنـك في الـشـرق األوسط أن
تسجـل صافي ربح بأكثـر من ١٠ مليارات
دوالر هـذا العام مـرتفعـة من ٢٫٨ مليون
ـراسل على دوالر في عام ٢٠٠٩. وقال 
ـاضي هـامش مـنـتـدى مـالي يـوم اإلثـنـ ا
«سنـبـدأ دراسـة جـدوى حـول افـتـتـاح أفرع
في الــكــويت والــسـعــوديــة هــذا الــعـام».
وبـاإلضـافـة إلى ذلك يـجري «آي سي بي
سي» والـسـلـطـات في أبـوظـبي مـحـادثات
إلنـشاء صـنـدوق استـثـماري قـد يـستـهدف
مشروعات بـنية حتـتية وموارد مـعدنية في

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

ي ينتيجة لزيادة اإلنتاج وارتفاع اخملزونات وضعف الطلب العا نتيجة لزيادة اإلنتاج وارتفاع اخملزونات وضعف الطلب العا
…QÉ÷G ô¡°ûdG ∫ÓN á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G »a ójóë`dG ô©°S ¢VÉØîfÉH äÉ©qbƒJ

كـتب روبرت جـاي ماثـيوز مـقاالً نـشرته صـحيـفة «وول سـتريت جـورنال» حتت عـنوان
«أسـعـار الـصلب حتـت ضغط» قـال فـيه إن مـصانـع الصـلب حـول الـعالم تـكـثّف اإلنـتاج
بـسرعـة لدرجة أن األسـعار في بـعض األسواق يـتوقع أن تـتراجع بـنسـبة تصل إلى ٥% أو
أكثـر الشهر اجلاري واخملزونات تـتزايد. ويلفت الكاتب الـنظر إلى أن مصانع الصلب في
ية لـلصـلب وفي أوروبا الشـرقية الص الـدولة التي تـعدّ احملـرك األكبر لألسـعار العـا
تـضخّ كـمـيـات قـيـاسـيـة من الـصــلب. ويـأتي هـذا اإلنـتـاج الـزائـد وسط مـؤشـرات إلى أن
ـطلـوبة مـا يـزيد اخملـاوف من جتاوز الـعرض ـيـة قد ال تـكون بـالقـوة ا االقـتـصادات الـعا
الـطـلب وحتجـيم األسـعـار بعـد فـترة وجـيـزة من بـدء االرتفـاع. ويـقـول الكـاتب إن الـناجت
اضي يـتوقّع أن ي الـسنـوي من الصـلب اسـتنـاداً إلى مسـتوى قـياسي في إبـريل ا الـعا
يقفز إلى ١٫٥ مليار طن متري من نحو ١٫٢٥ مليار طن متري عام ٢٠٠٩. وبناءً على
قـدار ١٫٣ مليار طن توقع لـعام ٢٠١٠ يتوقع لإلنـتاج أن يتجـاوز االستهالك  ـعدل ا ا
يـة». ويذكـر الـكاتب أن اإلنـتاج ارتـفع بـنسـبة ٢٠% في متـري لـ «رابطـة الـصلب الـعـا
اضي مـقـارنة بـعـام سابق وارتـفع بـنـسبـة ١٣% في الـشرق األوسط الـصـ في إبريـل ا
ونـسبـة ٤٫١% في كـوريـا اجلنـوبـية. وزادت شـركـات صـناعـة الـصـلب األوروبيـة اإلنـتاج
ـتـحدة والـيابـان فقط بـنسـبـة ٢٫٥% برغم تـعثّـر االقـتصـاد األوروبي. وكانت الـواليات ا
خفّـضتا اإلنتاج بنسـبة ١% وأقل من ٠٫٥% على التوالي. وعند هـذه النقطة يقع معظم
ضـعف األسـعـار في الـص لـتـتـراجع مـعـظم مـنـتجـات الـصـلب بـنـحـو ٣٫٦% في مـايو
اضي بينما تراجعت أسعار حديد التسليح بنسبة ٢٫١%. وقد بقيت األسعار قوية في ا
ـتحـدة جـزئيـاً ألن مصـانع مـتوقـفـة كثـيرة لـم تسـتأنف الـعـمل. كذلك أوروبـا والواليـات ا
ثل من رتفعة لنقل الصلب األجنبي عبر البحار قد قلّصت با حصص االستيراد واألسعار ا
تـحدة. يـضاف إلى ذلك أن طلب وجّه إلى الـواليات ا كمـيات أنواع مـعيـنة من الصـلب ا
. ويـذكر الـكاتب أن أسـعار الـصلب صـناعـة الصـلب األمريـكيـة على الـصلـب قوي نـسبـياً
بـدأت تـرتـفع في الـربع األخيـر من عـام ٢٠٠٩ بـعـد ١٨ شهـراً من ضـعف الـطـلب وتراجع
ـستهـلكون شـراء سيارات أكـثر وبعـدما أدت مشـروعات التـحفيز األسعار بـعدما بدأ ا

احلكومية إلى تشييد جسور ومبانٍ أكثر. لكن هذه الزيادة في األسعار أخذت تتباطأ.

AGô°†î`dG äGQÉ«°ùdG AGô°T ≈∏Y ™qé°ûJ Ú°üdG
أعـلنت الصـ أول من أمس أنها سـتبدأ دعم شـراء السيـارات الكهـربائيـة والسيارات
الـهجـينـة (التي تـعمل بـالوقـود وبالـطاقة الـكهـربائـية) في خـمس مدن فـي إطار جـهودها
لـوثة واستهالك لتـعزيز ما تـسّمى «التـكنولـوجيا اخلـضراء» وتقـليص انبـعاثات الـغازات ا
بـلغ يصل إلى ٥٠ ألف يـوان (٦ آالف يورو) شراء كّل الـطاقـة العضـوية. وسـتدعم الـص 
شروع ـبلغ ٦٠ ألف يوان شراء كلّ سيـارة كهربائيـة. وسُيطلق ا سـيارة هجينـة كما ستدعم 
في مـرحلـة جتريـبيـة في شنـجهـاي وهنـجزهـو وهيـفي (شرق) وشـاجنشـون (شمـال شرق)
رحلـة. وتعتـزم الص وشنـجن (جنوب) في تـاريخ لم يحدد بـعد كمـا لم حتدد مدة هـذه ا

التي تشـكل أكبر سـوق للسـيارات في العـالم أن تعّزز اسـتخدام الـسيارات «الـبديلة» أمًال
في أن تصل نسبة استخدامها إلى ما ب ١٠% و١٥% بحلول عام ٢٠٢٠.

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇



4

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

الثالثاء ١٥ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٦٦)

تشمل قطاعي النفط والغازتشمل قطاعي النفط والغاز
¿GôjEG ≈∏Y á«HhQhC’G äÉHƒ≤©dG ójó°ûàd QGôb ́ hô°ûe

اقترح وزراء خارجية دول االحتاد األوروبي خالل اجتماعهم في
لوكـسـمـبورج أمـس فرض عـقـوبـات أوروبيـة جـديـدة عـلى إيران
إضافة إلى العقـوبات الدولية اجلديدة التي فرضها عليها «مجلس
ـاضـي. وقـرروا رفع مـشـروع قـرار األمن الـدولـي» يـوم األربـعـاء ا
قرر بذلك إلى زعماء دول االحتاد للموافقة عليه خالل اجتماعهم ا
عـقـده بـعـد غـد اخلمـيس. وقـال دبـلـومـاسي أوروبي إن الـعـقـوبات
اجلـديـدة تـمنـع أي استـثـمـارات جـديدة في قـطـاعي الـغـاز والـنفط
نتـجات احلساسة عدات واخلـدمات وا وحتـظر نقل التـكنولوجـيا وا

زدوج ألغراض مدنية-عسكرية. ذات االستخدام ا

¿Éà°ùcÉHh ¿Éà°ùfÉ̈ aCG »a ¢ü q∏≤J zIóYÉ≤dG{ ójó¡J :كاميرون:كاميرون
قال رئيس الوزراء البريطاني ديـفيد كاميرون أمس إن تهديد
تنظيم «القاعدة» في أفغانـستان وباكستان تقّلص إال أنه لم يحدث
تقدم مشـيرًا إلى وجود حاجة إلى «طـفرة سياسيـة» في أفغانستان.
ـان بـعد أول رحـلـة قـام بـها إلى وقال كـامـيـرون في تـقـرير إلى الـبـر
ـشتركة للـمجتمع الدولي أفـغانستان بـصفته رئيسـاً للوزراء إن اجلهود ا
ـبـاكـستـانـية عـلى اجلـانب اآلخـر من احلدود والقـوى األفـغـانيـة والـقوى ال
أثمرت تقدمـًا ملموسًا. وأضاف «اليوم أقول إن تهديد تنظيم «القاعدة»
من أفـغانسـتان وباكسـتان تقّلص». وتـابع «لكنني أنـصح أيضًا بأنه إذا
تحـدة وقوى دولية وجود فإن «القاعدة» ستعود إلى لم يكن للمملكة ا

تحدة». أفغانستان وسيتصاعد التهديد للمملكة ا

á«HhQhC’G áë∏°SCÓd ¢Vô©e »a ≈dhC’G Iôª∏d ô¡¶J á«æ«°üdG áë∏°SC’G
درعة وأسلحتـها اآللية وغيرها من تبـاهت الص بعرباتـها ا
ـعدات القـتاليـة في أول ظهور لـها في معـرض أوروبي رئيسي ا
ياً لـلسالح. ويأتي لألسـلحة أمس وذلك بـصفـتها مـصدّراً عـا
حضور ست شركات دفاعية صـينية إلى معرض «يوروساتوري»
أكـبر مـعـرض لألسـلحـة الـبريـة في الـعـالم مفـارقـاً لـلحـظـر الذي
. ولـكن يـفـرضـه االحتـاد األوروبي عـلى بـيع الـسالح إلى الـصـ
عـرض قالت إن ذلك لم ينـتهك احلظر. فـرنسا الـتي تستـضيف ا
وقـال وزير الدفـاع الفـرنسي إيـرفيه مورين: «هـذا أكبـر صالون
ـنـطـقي أن يـأتي أصـدقـاؤنـا لألسـلـحـة الـبـريـة في الـعـالم ومن ا

الصينيون إلى هنا لعرض منتجاتهم».

¿Éà°ùfÉ̈ aCG ÜƒæL »a ójóL IOÉ«b πµ«g øY ∞°ûµj z»°ù∏WC’G ∞∏M{
قال «حلف شمال األطلـسي» (الناتو) أمس إنه قّسم جنوب
أفـغـانـسـتـان إلـى قـسـمـ في مـحـاولـة لـتـحـسـ األمن من خالل
الـتركـيـز على مـنـاطق جـغرافـيـة أصغـر في تـغيـيـر جذري لـهـيكل
ـنـطـقة الـتي تـشهـد أكـثـر أعمـال الـعنف قـيـادته الـعسـكـرية في ا
تواترًا في البالد. وكـان التغيير ضمن خطط احللف منذ أشهر عدة
ـثل البداية الرسمـية للقيادة اإلقـليمية اجلديدة إال أن إعالن أمس 
ـنـطـقة جـنـوب غـرب أفـغـانسـتـان في مـا يـعكـس تدفق آالف من
ـنـطـقـة. وتـأتي هـذه اخلطـوة مع اجلـنـود األمـريـكـيـ اجلـدد عـلى ا
اسـتعداد أكثر من ٢٠ ألف جنـدي من القوات األفغانـية واألجنبية

لطرد مقاتلي «طالبان» من إقليم قندهار جنوب البالد.

çGó`````````MC’G º``````gCG

ثًال حلاكم أبوظبي حلاكم أبوظبي ثالن سعيد بن زايد  عيعّين سعيد بن زايد 
 »aGò≤dG øe á«£N ádÉ°SQ ºq∏°ùàj ádhódG ¢ù«FQ

تسـلّم صـاحب السـمو الـشيخ خـلـيفـة بن زايد آل نـهيـان رئـيس الدولـة -حفـظه الله- أمس
رسالة خطية من فخامة األخ العقيد معمر الـقذافي قائد الثورة الليبية تتعلق بدعوة سموه إلى
قبل في حضور القمة العربـية-اإلفريقية االستثنائية الثانية التي ستعقد في العاشر من أكتوبر ا
اجلمـاهيريـة اللـيبيـة. جاء ذلك خالل استـقبال صـاحب السـمو رئيس الـدولة أمس معـالي عبد
الية والتخطيط الليبي مبعوث األخ العقيد معمر القذافي. من جانب احلفيظ الزليطني وزيـر ا
آخـر أصدر صاحب الـسمو الـشيخ خلـيفة بن زايـد آل نهيـان رئيس الدولة -حـفظه اللـه- بصفته

رسوم ثالً حلاكم إمارة أبوظبـي على أن ينفذ ا حاكـماً إلمارة أبوظبي مرسـوماً أميرياً بتعـي سمو الشيخ سـعيد بن زايد آل نهيـان 
من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.
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األحد ١٣ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٦٤)

kGhóY ádhO É«côJ ¿hôj Ú«∏«FGô°SE’G øe (%78)

الـيوم» حول في اسـتطـالع للـرأي نـشـرته صـحـيـفة «إسـرائـيل الـيومإسـرائـيل 
وقف من تركيا جاءت آراء اإلسرائيلي كاآلتي: ا

اضي أوقفت إسـرائيل أسطـول سفن كان يرمي إلى اضي أوقفت إسـرائيل أسطـول سفن كان يرمي إلى* * األسـبوع ا * * األسـبوع ا
كـسر احلـصار على غـزة. هل في رأيك أنه كان يـنبـغي إلسرائيلكـسر احلـصار على غـزة. هل في رأيك أنه كان يـنبـغي إلسرائيل

وقف األسطول أم ال?وقف األسطول أم ال?
%٩٢ - ينبغي أن توقفه
%٥ - ينبغي أال توقفه
- ال أدري     ٣%

ـستـقبل ـستـقبل* على فـرض أنه ستـكون هـناك أسـاطيل مـشابـهة في ا * على فـرض أنه ستـكون هـناك أسـاطيل مـشابـهة في ا
ـستـقبل ـستـقبلفهـل في رأيك ينـبغي إلسـرائيل أن تـوقف الـسفن في ا فهـل في رأيك ينـبغي إلسـرائيل أن تـوقف الـسفن في ا

أيضاأيضاً أم ال? أم ال?
%٩١ - ينبغي أن توقفها
%٥ - ينبغي أال توقفها
- ال أدري      ٤%

* فـي أعقـاب الـعـمـلـيـة ضد األسـطـول طـرح سـؤال: كـيف يـنـبغي* فـي أعقـاب الـعـمـلـيـة ضد األسـطـول طـرح سـؤال: كـيف يـنـبغي
التحقيق في احلدث? أيالتحقيق في احلدث? أيّ من اخليارات التالية مفضلة في نظرك? من اخليارات التالية مفضلة في نظرك?

- جلنة حتقيق قانونية مهمتها استخالص الدروس     ٣٨%
%١٣ - جلنة حتقيق دولية  

كنـها أن حتقق مع الشهود وتستخلص - جلنة حتقيق رسمية 
سؤول              ٣٣% استنتاجات شخصية ضد ا
- ال أدري       ١٦% 

* هل في رأيك ينبغي رفع احلصار عن غزة أم ال?* هل في رأيك ينبغي رفع احلصار عن غزة أم ال?
- رفعه            ١٦%
- عدم رفعه      ٧٣%

  %١١ - ال أدري        
* هل في رأيك في أعقـاب األحداث األخيرة أصـبحت تـركيا دولة* هل في رأيك في أعقـاب األحداث األخيرة أصـبحت تـركيا دولة

عدواعدواً? ? 
- نعم             ٧٨%
ال              ٢٢%

IóëàŸG äÉj’ƒdG Ö°†Z ô«ãJ áq«æ«°üdG äGQOÉ°üdG

كـتب كلّ من أالن بـيـاتي من واشـنـطن وجيـوف دايـر من بـك
ز» حتت عنـوان «الصادرات تا زفايـننشـال  مـقاالً نـشرته صحـيفة «فايـننشـال تا
تـحدة» قاال فـيه إن الزيادة في الـصينـية تثـير غضب الـواليات ا
ـتـزايد داخل الـكـوجنرس الـصـادرات الصـيـنيـة وكـذلك الغـضب ا
األمريكي سيضعان ضغطاً متجـدّداً على الص للسماح لعملتها
بـاالرتفـاع مـقـابل الـدوالر األمـريـكي. ويـقـول الـكـاتـبـان إن أرقام
التجارة الصينية أظهرت أن الصادرات قفزت بنسبة ٤٨٫٥% في
ـاضي على مـدار العـام السـابق وهي الطـريقـة التي تـسبق مـايو ا
فـرج عنـها في الـواليات . وأظـهرت الـبيـانـات ا توقـعات احملـلـل
ـتـحـدة أن الـعـجز الـتـجـاري األمـريكـي اتسع بـدرجـة طـفـيـفة في ا
ـاضي مع تـأكـيـد بـعض االقــتـصـاديـ أن الـتـحـسّن في إبـريـل ا
صافي التجارة ومـساهمتها في النمـو األمريكي قد توقفا على ما
ـنـتقـدي الـصـ في يـبـدو. وأعـطت هـذه الـبـيـانـات ذخـيـرة أكـثـر 
ضيّ قدمـاً في تشريع الكـوجنرس الذين قـالوا إنهم سـيواصلـون ا
لـفـرض قـيـود علـى الواردات الـصـيـنـيـة بـهـدف تـصـحـيح الـتـقو
ـاضي حـذّر وزير ـنـحـاز إلى عـمـلـة ذلك الـبـلـد. ويـوم اخلـميـس ا ا
اخلزانة األمريكية تيمـوثي جايتنر الص من أن هذا الغضب من
جانب الـكـوجنـرس قد يـسـفـر عن إجراءات سـريـعـة وقاسـيـة. وقال
ـقراطي في تشـارلز شـومـر من نيـويورك وهـو ثالـث أبرز عـضو د
مجـلس الشـيوخ إنه سـيواصل مـساعـيه إلى حتويل مـشروعه إلى
. قانون في غـضون أسـبوعـ ما لم يرَ عالمـات إيجـابيـة من بك
ويلفـت الكاتب الـنظر إلى أن وزارة اخلـزانة كانت تـتبع دبلـوماسية
هادئـة مع بك لكي تسـمح هذه األخيرة بـرفع قيمة عمـلتها لكن
ـالـيـة في مـجـلس الـشـيـوخ يـوم اخلـمـيس جـايـتـنـر قـال لـلـجــنـة ا
اضي إنـه لم تكن لـديه فكـرة عن تـوقيت حـدوث ذلك. وفي ما ا
اضي ح وزيـر اخلـزانة يـوم اخلمـيس ا يـبدو حتـوالً في الـلهـجة أ
إلى مـشـاركــته في كـثـيـر من إحـبـاط الـكـوجنـرس. وأشـار إلى أن
تحدة من سنّ الص بحاجة إلى أن تعرف مدى اقتراب الواليات ا

تشريع.

¿ó```ædÖ«HCG πJ
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األربعاء ٣٠ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٧٧)

مع صـعـود االقـتـصـاد الـصـيـني ومـحـافـظـته عـلى الـنـمو
اضية اتخذ عدالت كبـيرة وبشكل مسـتقر طوال السنـوات ا
ــاثالً وبـدأ فـي اكـتــسـاب مــكـانــة كـإحـدى الــيـوان اجتــاهـاً 
الـعـمالت الـصـاعـدة بـقـوة ونـافس الـيـورو كـإحـدى الـعـمالت
ي مــتـعـدد ـرشـحــة لـتـكــون جـزءاً من نــظـام احـتــيـاطي عـا ا
ـتواصل الـعـمالت كمـا اسـتفـاد الـيـوان كثـيـراً من الضـعف ا

اضي. للدوالر على مدار العقد ا
ـية ويبـدو أن الـيوان قـد بدأ بـالـفعل اكـتـساب الـثقـة الـعا
كن االعتمـاد عليها كعـملة احتياطي كإحدى العـمالت التي 
بدأ عـدم التحـرير الكامل نقدي فـبالرغم من تـمسك الصـ 
للـيوان حـتى اآلن واحتفـاظهـا بحق الـتحكم في قـيمـة اليوان
ـا يـقـضي بـالـتـطـبـيق وفـقـاً لـظـروفـهـا االقـتـصـاديـة احملـلـيـة 
التدريجي لتحريـر عملتها وفكّ ارتبـاطها بالدوالر فقد أعلن
«صــنـدوق الـنـقــد الـدولي» مـؤخــراً اسـتـعــداده إلقـرار الـيـوان
ـسـتـخدمـة في سـلّـة عـمالت وحـدة حـقوق كإحـدى الـعـمالت ا
ستخدمة لديه وبرغم أن الصندوق قد وضع السحب اخلاصة ا
شـرط حتـديـد قـيـمـة الـيـوان بـنـاءً عـلى قـوى الـسـوق احلر دون
تدخل فإن مـجرد هذا اإلعالن يتضمن اعترافاً منه بأن اليوان
يتمتـع بالقوة واالسـتقرار الالزمـ العتماده كـعملـة احتياطي
يـة كـمـا يدل عـلى أن الـيـوان بـات قريـبـاً لـلمـنـافـسة في عـا

قبولة والقابلة للتحويل دولياً. قائمة العمالت ا
اثـل أعلن «الـبـنك اآلسيـوي لـلتـنـميـة» مـؤخرًا وفي تـطـّور 
ية توقعه اقتراب نهاية عصر الـدوالر كعملة احتياطي نقدي عا
رئـيـسيـة وبـدايـة عـهـد جـديـد يـسوده نـظـام احـتـيـاطي مـتـعّدد
كن العـمالت تـلـعب فـيه الـعمالت اآلسـيـويـة دورًا رئيـسـيـًا و
القول إن «اليوان» الصيـني هو العملة اآلسيـوية الوحيدة األكثر
» الـيـاباني ـوقع هـذا بـالطـبع بـخالف «الـ قـربـاً لـشغل هـذا ا

ي احلالي. ستخدم أساسًا في نظام االحتياطي العا ا

∫ƒëàdG ≥jôW ≈∏Y ¿Gƒ«dG
بـرغم أن هـنـاك بـعض التـحـديـات التي
تقف أمـام حتول اليوان إلى عملة احتياطي
ية حـتى اآلن وعلى رأسهـا عدم تطور عا
ــال الـصــيـنــيـة بــالـقـدر الــكـافي أسـواق ا
ــيــة مـا يــعـرقل مــقـارنــة بـاألســواق الــعـا

حتـركــات رؤوس األمـوال مـنـهـا وإلـيــهـا فـإن هـنـاك عـدداً من
ـية الـعـوامل الـتي تـدفع في اجتـاه حتـول اليـوان إلى عـمـلـة عـا

قبلة أهمها: خالل السنوات ا
تـصاعـد لالقتـصاد الـصيـني وموقـعه في االقتـصاد * الـوزن ا
يـاً متـغلّـباً رتـبة الـثانـية عـا ي وصعـوده فعـليـاً إلى ا العـا
عـلى االقتـصاد الـيابانـي واحتمـال حتوله إلى أكـبر اقـتصاد
تـصـاعد ـقبل بـجـانب النـصـيب ا ي في نـهايـة الـعقـد ا عـا
ـيـة وحتولـها إلى أكـبر مـصدر في لـلصـ في التـجارة الـعا
ـاضـي كل هـذه الـعـوامل تـوجـد طـلـبـاً الـعـالم خالل الـعـام ا

ياً متزايداً على اليوان الصيني. عا
ا يساوي ي حاليـاً  * امتالك الصـ أكبر احتـياطي نقـدي عا
ــتــواصل في هـذا ٢٫٨ تــريـلــيـون دوالر بــجــانب الـنــمـو ا
االحـتـيـاطي بـالـتـوازي مع رغـبـة الـصـ نـفـسـهـا في تـنـويع
ي احـتـياطـياتـها بـعيـداً عن الـدوالر مدعـومة بـاالجتاه الـعا

الية». الذي تبنى االجتاه نفسه منذ بداية «األزمة ا
* تـصـاعد الـوزن الـنسـبي لالقـتصـادات اآلسيـويـة بشـكل عام
ـية ضـمن مـوازين االقـتـصـاد والـتـجـارة واالسـتـثـمـار الـعـا

ورغبة الدول اآلسيوية في إيجاد عملة خاصة بها.
يــضــاف إلـى هــذا وذاك أن فكّ الـــصــ ارتــبـــاط الــيــوان
بالدوالر وحتـريره بشكل كامل وإن كانا سـيستغرقان سنوات
عدة يعدان نقطة مفصلية وخطوة فعلية في طريق حتول اليوان
ية وعند اكتـمال هذا التحريـر فسيكون اليوان إلى عملة عـا

ية. قد حتول فعلياً إلى عملة احتياطي عا

á«ŸÉY á∏ªY ≈dEG ∫ƒëàdG ≥jôW ≈∏Y ¿Gƒ«∏d áq«∏©a äGƒ£N

ي على عملة واحدة كعملة رئيسية ية» عيوب اعتماد نظام االحتياطي النقدي العا الية العا ي على عملة واحدة كعملة رئيسيةكشفت «األزمة ا ية» عيوب اعتماد نظام االحتياطي النقدي العا الية العا كشفت «األزمة ا
ويبدو أن البحث عن عملة جديدة لتحقيق التوازن في هذا النظام لن يجد سوى «اليوان» الصيني.ويبدو أن البحث عن عملة جديدة لتحقيق التوازن في هذا النظام لن يجد سوى «اليوان» الصيني.
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الثالثاء ٢٩ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٧٦)

â¡àfG AÉ°†«ÑdG É«°ShQ ™e RÉ¨dG ÜôM :روسيا:روسيا
قـالت روسـيـا إن «حرب الـغـاز» بيـنـها
وب روسيا البيضـاء انتهت بعد أن اتفقت
رور صادرات اجلارتـان على رسـوم جديـدة 
الـغاز الروسيـة إلى أوروبا وتخـلت مينسك
عن تـهديـدهـا بـقـطع إمـدادات الـطـاقة إلى
االحتاد األوروبي خـالل ساعات. وكان نزاع
عـلى مدفوعات الـغاز وديون مسـتحقة عن
رور قد فجّرت مواجهة دامت أربعة رسوم ا
أيـام بـ الـبــلـدين وأدّت إلى قـطع روسـيـا
إمــدادات الــغــاز إلى روســـيــا الــبــيــضــاء
ـاضي الـتي أوقفت من جـانبـها األسـبوع ا
مـــرور اإلمــــدادات إلى االحتـــاد األوروبي.
وأدى اتفـاق بشـأن الـديون إلى االسـتئـناف
الــكـامل لإلمـدادات إلى أوروبـا اخلـمـيس
ــاضي لــكن رئـيس روســيـا الــبـيــضـاء ا
ألـكـسنـدر لـوكاشـيـنكـو هـدّد يوم اجلـمـعة
اضي بـقطع إمدادات الـنفط والـغاز التي ا
تـمرّ من أراضي بالده مـا لم تـدفع موسـكو
زيـد من الـرسـوم. وقـال أليـكـسي مـيـلر ا

الـرئـيس الــتـنـفـيـذي لـشـركـة «غـازبـروم»:
«أعـتقـد أن حرب الـغاز بـينـنا وبـ روسيا
الـبيضاء انـتهت». وأضاف قوله «تـوصلنا
إلى اتـفــاق مـبـدئـي» بـشـأن رســوم جـديـدة
لـعــبـور الــغـاز. وال أرى أي مــشـكالت أو
قـضـايـا قـد تعـوق تـوقـيع هـذا الـتـعديل».
وكـان لوكـاشيـنكـو أمهل «غـازبروم» لـيوم
ــاضي لـتــدفع ديـونــاً عن رسـوم اجلــمـعـة ا
مـــرور الــغــاز خالل ٢٤ ســـاعــة وإال قــطع
إمـدادات الــنــفط والــغــاز الــتي تــمــرّ إلى
أوروبـــا. وفي وقت الحق أصـــدر مـــكـــتب
لوكاشينكو تـصريحات لنائب رئيس وزراء
ير سيماشكو قائالً روسيا البيضاء فالد
إن اجلانب اتـفقا عـلى أخذ مهلـة أسبوع
ـستـحـقة ـبلغ الـدقـيق لـلديـون ا لـتحـديـد ا

على «غاز بروم» وموعد دفعها.

áÄ°TÉædG É¡JGô«¶f ÜÉ°ùM ≈∏Y É¡JÉfRGƒe §Ñ°†H á«HhQhC’G ∫hódG º¡àJ πjRGôÑdG
ال البرازيلي جيـدو مانتيجا على هامش اجـتماعات «قمة العشرين» اعتـبر وزير ا
ـوازنات التي تـقوم بهـا الدول األوروبية في مدينـة «تورونتـو» الكنـدية أن عملـية ضبط ا
تتمّ عـلى حساب الـدول النـاشئـة. وقال مـانتـيجا الـذي يرأس الـوفد الـبرازيـلي إلى «قمة
مـجـمـوعة الـعـشـرين» في غـيـاب الـرئيس لـويس إيـنـاسـيـو لـوال دا سيـلـفـا خالل مـؤتـمر
صحفي إن عـمليـات الضبط هذه لـتقلـيص العجز الـعام «يجب أن تـكون واقعيـة وينبغي
أال تخـنق الـنـمو». وأضـاف «األسـوأ هو تـطـبيـق هذه الـسـياسـات االقـتصـاديـة في الدول
وازنات بـدل تشـجيع الـنمـو وإذا كانت الدول تطـورة ألن هذه الـدول تركـز على ضـبط ا ا
تـطورة الـتي تعاني دوالً مصدّرة فـستـقوم بهـذا الضـبط على حسـابنـا». ورأى أن الدول ا

و تلك الدول. واً أكبر» من  أزمات تنوي بذلك «احتالل األسواق الناشئة التي حتقق 

πÑ≤ŸG ôÑªàÑ°S øe kGAóH á«£Øf RÉ«àeG ≥WÉæŸ äÉ°übÉæe ìôW Ωõà©J ¿Éà°ùfÉ¨aCG
نـاطق امتـياز لـلنـفط والغـاز بدءاً من قـالت أفغـانسـتان إنـها تـعتـزم طرح منـاقصـات 
قـبل لـلـشركـات لـتـطويـرهـا كـما تـعـتـزم أيضـاً طـرح مـناقـصـة لـتطـويـر مـكمن سـبتـمـبـر ا
«هاجـيجاك خلـام احلديد. وقـال وحيد الـله شهراني وزيـر التعـدين والطاقـة األفغاني في
ـنـطـقـة امـتـيـاز نـفـطـيـة تـقع بـ أفـغـانـسـتـان لـنـدن إن حـكـومـته سـتــطـرح مـنـاقـصـات 
نطقة وطاجكستان وتقدر احتياطياتهـا بنحو ١٫٦ مليار برميل في أوائل عام ٢٠١١ و
امتـياز «كـاشكـيوري» الـنـفطـية األصـغر ومـنطـقة امـتيـاز «شبـرجان» لـلغـاز في سبـتمـبر
قبل. وأضاف شهراني أن حـكومته ستطرح منـاقصة لتطوير مـستودع «هاجيجاك» خلام ا
كـامن النـحاس والـذهب في وقت الحق من هذا احلـديد كـما تـتطـلع إلى عقـد منـاقصـات 
قبل. ويقع مكمن «هاجيجاك» في إقليم «باميان» إلى الغرب العام أو في أوائل العام ا
من كـابول ويوصف بأنه أكـبر مكمن غـير مستـغل خلام احلديد في آسـيا. وقال شهراني إن
ـا في ذلك النحـاس وخام احلـديد والذهب ستـغلـة في البالد  عـادن غيـر ا قيـمة مـكامن ا

واأللومنيوم تتراوح ب تريليون دوالر وثالثة تريليونات دوالر.

äGQOÉ°üdG »a IOhóëe äGô«KCÉJ ∑ôà«°S z¿Gƒ«dG{ ±ô°U ô©°S ΩÉ¶f ìÓ°UEG : :الص الص
قـال مسـؤول في وزارة التـجارة الـصيـنيـة إن إصالح نـظام سـعر الـصرف الـذي تطـلقه
الص سـيتـرك تأثـيرات محـدودة في صادرات الـبالد. وقال يـو جيان هـوا مديـر الشؤون
: «من وجهة نظري التجارية واالقتصادية الدولية في وزارة التجارة الصينية للصحفي
سيكون األثـر في التجارة العاديـة والعامة أكبر مـمّـا هو على الصناعـات التحويلية ومع
ـركزي ذلك لـن يـكـون كـبـيراً إلـى حـدٍّ بـعـيـد بـشكـل عـام». جـديـر بـالذكـر أن «الـبـنـك ا
الصـيني» أعلن يـوم ١٩ يونـيو اجلاري دفع إصالح نـظام سـعر الصـرف للعـملـة الصيـنية
تقدمة (اليـوان) جلعل السعر أكثر مـرونة. وفي معرض إشارته إلى أن الكثـير من الدول ا
تفـرض قيوداً عـلى الصادرات اآلتـية من الـص أكّد يـو جيان مـجدداً أن الصـ تعارض
ـية شـهـد فائض أشكـال احلـمائـيـة التـجـارية كـافـة. ونظـراً إلى األزمـة االقـتصـاديـة العـا
التجـارة الصينيـة انخفاضاً كـبيراً حيث زادت في األشهـر اخلمسة األولى من عام ٢٠١٠

واردات الص بنسبة (٥٧٫٥%) بينما ارتفعت صادراتها بنسبة (٣٣%).

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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الثالثاء ٨ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٦١)

ºd áq«HhQhC’G á∏ª©dG :«رئيس «يورو جروب»:رئيس «يورو جروب
¥Gƒ°SC’G Iô¶f ºZôH ∞©°†J

قــال جـان كـلـود يــونـكـر رئـيس وزراء
لـوكسمبـورج رئيس مجمـوعة وزراء مالية
«منـطـقة الـيـورو»: «إن العـمـلة األوروبـية
وحّدة لم تضعف». لكنه في الوقت نفسه ا
حثَّ دول اجملموعة على حتقيق تعاون أوثق
فـي مــا بـــيــنـــهــا وإدارة مـــالــيـــة أفــضل
القتـصاداتهـا ومؤسسـاتهـا. يونكـر يحاول
ـفوّض ـازحاً إخـفـاء رسم بـياني يـعـرضه ا
األوروبي لـلـشـؤون االقتـصـاديـة والنـقـدية
ويــظـهــر خـطــة تـخــفـيـض عـجــز مـيــزانـيـة
الـيونـان. ففي مـقـابلـة أجرتـها مـعه محـطة
«تي في ٥» الـتلفزيـونية الفـرنسية األحد
ــاضي قــال رئــيـس مــجــمــوعــة «يــورو ا
جـروب» إنه «عــلى الـرّغم من أن الــعـمـلـة
وحَّدة تبدو ضعيفة جداً في نظر األوروبية ا
األســـواق فـــإنـــهـــا لـــيـــست كـــذلك ألن
معـطيـاتـنا األسـاسيـة أفضل من مـعطـيات
تحدة». وقـال يونكر: الـيابان والواليـات ا
ا يـبدو عليه ـر بوضع أفضل  «إن اليورو 
في الواقع وذلك ألن معلومـاتنا األساسية
أفـضل مـن تـلك الــتي تـمــلـكــهـا الــيـابـان
ـالية ـتحدة». وبـشأن األزمة ا والواليات ا
ضـاربة في تـفاقـمها في الـيونـان ودور ا
قال يـونـكر: «إن األزمـة الـيونـانـية لـيست
ــضــاربــة فــقط بل مـن عـدم نـاجــمــة من ا
التحكم بـصرامة كافية في احلسابات العامة
الي للمجر قال إنه أيضًا». وحول الوضع ا
«لـيس قــلـقـًا بـشــأنه» إذ إن وزراء مـالـيـة
«مـنــطـقـة الـيــورو» كـانـوا يــعـتـزمـون خالل
اضي وضـع اللـمـسات اجـتـماعـهم اإلثـنـ ا
األخـيـرة عــلى عـمـلـيـة إنــشـاء آلـيـة جـديـدة
ـساعـدة الدول الـتي تـواجه مصـاعب مالـية
ـه إلى الـيـونـان. من عـلـى غـرار مـا  تـقـد
جـهة أخـرى أعرب يونـكر عن تـأييـده فكرة

إنشاء وكالة تصنيف أوروبية.

ة يرتفع من (٢١) مليار دوالر عام ٢٠١٠ إلى (١٠٠) مليار عام ٢٠١٥ة يرتفع من (٢١) مليار دوالر عام ٢٠١٠ إلى (١٠٠) مليار عام ٢٠١٥ حجم التجارة البينيحجم التجارة البينيّ
äGôe ¢ùªN ∞YÉ°†àj Ú°üdGh äGQÉeE’G ÚH …QÉéàdG ∫OÉÑàdG :خبراء:خبراء

ذكـر تقريـر صادر عن «ذا مـيديا الين» أن بـنك «ستـاندارد تـشارترد» توقّع أن تـنمو
تحدة من ٢١ مـليار دوالر عام ٢٠١٠ إلى الـتجارة ب الـص ودولة اإلمـارات العربيـة ا
١٠٠ مليـار دوالر عام ٢٠١٥. والص هي ثـاني أكبر مسـتهلك للنـفط في العالم حيث
زيد من الصـيني على االنتـقال من استخدام الدراجات ـز النمو االقتصادي الـسريع ا يحفّ
تـوقّع أن تـرتـفع واردات الـصـ من الـنفط والـنقـل العـام إلى الـسـيـارات اخلـاصة. ومـن ا
بنسبـة ٧٫٥% خالل العام اجلاري وهي نسـبة مئويـة تفوق نسبـة الزيادة األمريكـية بأكثر
من سبعة أضعاف. وفي الوقت اجلاري يأتي ٥٨% مـن واردات النفط الصينية من الشرق
ـتوقع أن يرتـفع إلى ٧٠% بحلول عـام ٢٠١٥. وأحيانـاً ما يشار األوسط وهو رقم من ا
إلـى التـجـارة بـ الـصـ والـشـرق األوسط بـاسم «طـريق احلـريـر اجلـديد» فـي إشارة إلى
طريق الـتـجارة الـقد الـذي كـان يربط أوروبـا والـص عن طـريق الـشرق األوسط. ووفـقاً
صدّرة للنـفط في اخلليج أكثر من تريليوني دوالر لبعض التقديـرات حقّقت بعض الدول ا
. وهـذا الـتدفّق الـتـجـاري تتم مـوازنـته اآلن بـاستـثـمارات من صـادرات الـنـفط إلى الـص

خليجية في الص تصل إلى نحو ٢٥٠ مليار دوالر.

Q’hO ¿ƒ«∏e (26) áª«≤H Iô«¨°üdGh á£°SƒàŸG äÉ°ù°SDƒŸG ºYód kÉbhóæ°U ≥∏£J øjôëÑdG
أعلن وزيـر الـدولة لـلشـؤون اخلـارجيـة البـحـريني رئـيس مجـلس إدارة صـندوق الـعمل
اضي لوكالـة «فرانس برس» أن الصندوق أطلق مطلع ) نزار الـبحارنة األحد ا (تمك
توسطة والصغيرة بـقيمة ١٠ مالي دينار (نحو ؤسسـات ا يونـيو اجلاري صندوقاً لدعم ا
. وقال الـبـحـارنـة: (أسّـس الصـنـدوق لـدعـم هذه ـدة عـامـ ٢٦ مـلـيـون دوالر أمـريكـي) 
اليـة» خصوصاً وأي أسباب أخرى (...) ؤسـسات التي تعاني التعـثّر بفعل «األزمة ا ا
صـاعب التي ـعرفـة أسبـاب تعـثر الـشركـات وا لقـد أجريـنا دراسـة قبل إطالق الـصـندوق 
تواجهها). وأضاف «وجدنا من خالل الدراسة أن بـعض الشركات تعاني مشكالت للوفاء
ببعض التزاماتها مثل التأمينات االجتماعية أو الكهرباء حتى اإليجار. قمنا بتخصيص
بـلغ لـلصـندوق بـاالتـفاق مع غـرفـة جتارة وصـناعـة الـبحـرين واالحتاد الـعـام لعـمال هـذا ا
ـقرّر اآلن أن نـخـتار شـركة إلدارة مـشـروع الدعم بـعد الـبـحرين». وتـابع البـحـارنة: «من ا

قبل». ناقصات. أتوقع أن ينطلق الصندوق في سبتمبر ا ناقصة من مجلس ا إقرار ا

RÉ¨dG ∫ƒM ¿Éé«HQPCGh É«côJ ÚH ∂«°Th ¥ÉØJG :مسؤول تركي:مسؤول تركي
اضي أن تـركيا وأذربـيجان سـتتوصّالن أعلن مـسؤول في احلكـومة التـركيّة األحـد ا
قـبلة إلى اتـفاق حول الغـاز حاسم بالـنسبة إلى الـدول األوروبية التي خالل األيـام القلـيلة ا
رتـقب منذ ترغب في خـفض تبـعيتـها لـروسيا في مـجال الـطاقة. ومن شـأن هذا االتـفاق ا
وقت طويل أن يـحدّد سعر مـستوردات الـغاز من أذربيجـان وما ستتـقاضاه تركـيا مقابل
سـؤول التركي طـالباً عدم الـكشف عن هويته عبور الـغاز أراضيهـا إلى أوروبا. وأكّد ا
أن االتـفاق بـ الـشركـتـ احلكـومـيتـ «سـوكار» األذريـة و«بـوتاس» الـتـركيـة سـيتم
زوّديـن احملتمـل في إطار «الـيوم على األرجح». وتـعد أذربـيجان الـغنـية بالـغاز من ا

مشروع أنبوب غاز «نابوكو» األوروبي ب تركيا والنمسا. 

W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²W¹œU‡‡B² «  U‡‡FÐU²
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الثالثاء ٢٩ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٧٦)

π«FGô°SEG ó°V IójóL á«côJ á«aÉ°VEG Iƒ£N

نـقـلت وكـالـة أنـبـاء تركـيـة رسـمـيـة عن رجب طـيـب أردوجان
رئيس الـوزراء قوله أمس إن تـركيا أغـلقت مـجالهـا اجلوي أمام
الـطائـرات اإلسـرائيـليـة رداً عـلى الغـارة الـداميـة الـتي استـهدفت
راسل سفينة مساعدات كانت متوجهة إلى غزة. وأبلغ أردوجان ا
في كـنـدا أن تـركـيـا فـرضت هـذا احلـظـر إثـر الـغـارة الـداميـة الـتي
نـفـذتـهــا إسـرائـيل فـي احلـادي والـثالثـ مـن مـايـو عـلى ســفـيـنـة
ساعدات الدولية حسب عونات الـتي كانت ضمن أسطول يقلّ ا ا
ما نـقلت «وكـالة أنـباء األنـاضولوكـالة أنـباء األنـاضول» عن رئـيس احلكـومة الـتركـية.
ولكن أردوجان الذي يشارك في «قمة مجموعة الدول العشرين»
قامة في كندا لم يستفض. وأفادت الصناعـية الكبرى والواعدة ا
ـاضي بأن صـحيـفة «يـديـعوت أحـرونوتيـديـعوت أحـرونوت» اإلسـرائـيلـيـة األحد ا
تـركيـا لـم تـسمـح بـدخول
مــجـالــهــا اجلــوي طــائـرة
حتمل ضبـاطاً في القوات
ــسـلــحـة اإلســرائــيـلــيـة ا
كانت في طـريقـها لـزيارة
مواقع تذكاريـة في أوشفيتز في بـولندا. وقد أجبـرت طائرة النقل
كلف ـكلف وغيـر ا التي كـانت تقل أكثر من مئـة من الضباط ا
عـلى حتـويل مـسارهـا حـسـبمـا أفـادت الـصـحيـفـة. وقـد أحـجمت
ـسـلحـة اإلسرائـيلـية «عن الـرد بصـورة رسمـية عـلى هذه الـقوات ا
الــواقــعــة حــتـى ال يــتــفــاقم الــشــرخ احلــادث في الــعالقــات بــ
» كـمـا أضـافت الصـحـيـفة. وسـحـبت تركـيـا الـتي كانت الـدولـت
حـليفـة مقربة إلسـرائيل حتى احلرب عـلى غزة التي اسـتغرقت ثالثة
ـاضي ٢٠٠٩ سفـيـرها من أسـابيع ووضـعت أوزارهـا أوائل العـام ا
شـتركـة ردًا على هذه تل أبيب بل وألـغت التـدريبـات العـسكريـة ا
الـفعـلـة. وتوعـدت بـتقـلـيص التـبـادل الـعـسكـري والـتجـاري وعدم
إعادة السفير ما لم تبِد إسرائـيل اعتذارها عـّما قام به جنودها. كما
تـطالب تـركـيا إسـرائـيل أيضـًا بإعـادة الـسفن احملـتـجزة وأن تـخضع

لتحقيق دولي وتقدم التعويضات لعائالت الضحايا.

¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y »°ù«fhófEG-»æ«°U ¥ÉØJG

التـقى الرئيسـان الصيني
هـو جـ تـاو واإلنـدونيـسي
سـوسيـلـو بـامـبـاجن يـوديـونو
مــؤخــراً عــلـى هــامش قــمــة
«مـجــمـوعـة الـعـشـرين» في
تـورنـتـو في كـنـدا مـتـنـاول
وســـائل تـــعـــزيـــز الـــشـــراكــة
االسـتـراتـيـجـيـة الـقـائـمـة بـ

الـبـلدين والـتـعـاون بطـرق ضـمـان استـمـرار الـتعـافي االقـتـصادي
ي ومواجـهة التحديـات واخملاطر االقتصـادية. وذكر الرئيس العا
تاو أن العالقـات ب الصـ وإندونيـسيا حقـقت تقدمـاً جيداً هذا
الــعـام. فـفي بــدايـة الـعـالـم وقّع اجلـانـبـان خــطـة عـمل لــلـشـراكـة
االسـتـراتـيـجـية بـيـنـمـا شـهـد التـعـاون في قـطـاعـات االقـتـصاد
والتجارة والثقافة والتعلـيم تنمية سلسة. وتوصل اجلانبان إلى
توافق مـهم بشـأن تعـميق الـتعـاون الدفـاعي أيضـاً واحلفـاظ على
تـنسيق وتعـاون جيدين في ما يـتعلق بالشـؤون الدولية واإلقـليمية
ـا قال ـتـحـدة و«مـجمـوعـة الـعشـرين» وفـقـاً  داخل إطار األ ا
الرئيس تاو. كـما اقترح اجلانب الصيـني أن يحافظ اجلانبان على
ستـوى مرحِـباً بسـوسيـلو لزيـارة الصـ حلضور تبادالت رفـيعـة ا
ـعرض الـقائم بـ الص ي» وا «معـرض إكسـبو شـانغـهاي الـعا
ورابطـة دول جنـوب شرق أسيـا (آسيـان). وأضاف أن الـص على
اسـتـعـداد لـتـوسيـع مجـاالت االسـتـثـمـار في إنـدونـيـسـيـا وشجع
شـاركة في مشـروعات الـبنيـة التحـتية الشركـات الصيـنيـة على ا
الرئيسيـة في إندونيسيا. وأشار إلى أن اجلانب سيعمالن معاً من
ـناسـبة عـام الصـداقة بـ الصـ وإندونـيسـيا أجل إقامـة أنشـطة 
لتـعزيـز الصـداقة الـتقلـيديـة. يذكـر أنه في عام ٢٠٠٩ بـلغ حجم
تبادلة (٢٨٫٣) مليار دوالر أمريكي. وفي الربع األول التجـارة ا
من هـذا العـام بلغ حـجم التـجارة الـثنـائيـة (٨٫٨) ملـيار دوالر

اضي.  ناظرة من العام ا بزيادة (٧٨%) مقارنة بالفترة ا

GhÉJhCG  Iô≤fCG

Zandi
Highlight
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الثالثاء ١ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٥٦)

ÚµH OÉHBG ΩÓ°SEG

تضم نحو ١٨٠٠ عنصر مدرب على العمليات اإلرهابيةتضم نحو ١٨٠٠ عنصر مدرب على العمليات اإلرهابية
¿Éà°ùcÉH »a IOó°ûàe áYÉªL 29 :تصريح رسميتصريح رسمي

عـمـلـيـتـان تـتـبـّنـاهـمـا جـمـاعـة أطـلـقت عـلى نـفـسـهـا «قـاعدة-
» في مـديـنـة الـبـنـجـاب» وهـمـا الـهـجـوم عـلى مـقـار «الـقـاديـانـيـ
«الهور» الذي أسفر عن مقتل أكثـر من ٩٠ شخصًا والهجوم على
دورية للشـرطة ومقتل اثن من رجـال األمن في مدينة «الهور» يوم
٢٩ مايو ٢٠١٠. كما تبّنت اجلماعة نفسها مسؤوليتها عن الهجوم
دينة نفسها. وبعد الفاشل الذي استـهدف دورية أخرى للشرطة في ا
راقبون يتساءلون هذه الـهجمات وتبّني جـماعة «القاعدة» لهـا راح ا
عن طبـيعة هـذه اجلمـاعة التي تـكشف عن نـفسهـا بهذا االسم لـلمرة
األولى? وكان وزيـر الداخـليـة البـاكسـتاني رحـمان مـالك قد سارع
إلى الكـشف عن أن هـنـاك ٢٩ جـماعـة ديـنـية مـحـظـورة تـنشط في
باكستان ولـديها ما ال يقل عن  ١٧٦٤ عـنصرًا مدربًا تـدريبًا عاليًا
على األعـمـال اإلرهـابيـة بـيـنـهم ٧٢٦ عنـصـرًا يـنشـطـون في جـنوب
البـنجاب وحدها. أمـا البقية مـنهم فإنهـا تنشط في كل من كراتشي
وكـلكـتا وكـشمـير الـباكـستـانيـة. ويقـول اخلبـراء إن اعتـرافات وزارة
الـداخلـيـة تـؤكد أن هـنـاك بالـفـعل تـنظـيـمات حتـمل اسم «طـالـبان-
البنجاب» و«قاعدة-البنجاب» وأنهما ينشطان بشكل قوي في هذه
البقعـة من البالد. ويقول اخلبراء بشأن هذه اجملموعات إن «طالبان-
الـبنـجاب» ظـهرت إلى الـوجود عـام ٢٠٠٩  إذ لم تكن تـعرف من
قبل بهذا االسم وراحت تتبّنى عددًا من الهجمات على قوات اجليش
أشـهرها الهـجوم على مـقر قيـادة اجليش الرئـيسيـة في روالبندي ثم
أعـقبـها هـجوم آخـر على مـسـجد تـابع لضـباط اجلـيش عام ٢٠٠٩.
وكان اثـنان من زعمائهـا قد تعرضـوا حملاولة القـتل في معاقلهم في
«وزيرستان الشمالية» وهمـا إلياس كشميري الذي يبدو أنه جنا من
وت بعد أن أصـيب بإصابات خفـيفة جراء هجـوم شنته طائرات من ا
دون طيـار األمريـكيـة نهـاية عـام ٢٠٠٩ ثم هجـوم آخر عـلى زعيم

«طالبان-البنجاب» قاري ظفر حيث لقي مصرعه.

¿ÉHÉ«dGh á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ™e ¿hÉ©àdG õjõ©àd »æ«°U ìGôàbG

دعــا رئــيس الـوزراء الــصــيـني ون جــيــا بـاو أول من أمس
كوريـا اجلنوبـية واليـابان إلى مواصـلة بذل اجلـهود لتـعزيز الـتعاون
والتـكـامل االقتـصـادي ب الـدول اآلسـيويـة الـثالث. وخالل غداء
عـمل ثانٍ بـ الـص والـيـابان وكـوريا اجلـنـوبيـة عـقد في مـنـتجع
«جزيـرة جيـجو» الواقـعة في جـنوب كـوريا اجلـنوبـية قـال ون جيا
كن للدول الثالث دفع تـبادل  باو إنه من خالل تعـميق التعاون ا
تـنـميـتهم الـذاتيـة. وقدم ون جـيـا باو اقـتراحـاً من أربع نقـاط حول

سبل تعميق التعاون االقتصادي اإلقليمي. 
* أوال* أوالً: لتـوسـيع التـجارة اإلقـليـمـية بـشكل مـشـترك يـجب على
الـدول الثالث أن تدرس بحماس إمكـانية إنشاء منـطقة للتجارة
ـهم بـحلـول عام احلـرة فيـمـا بيـنهـا وضـمان إجنـاز هـذا العـمل ا
٢٠١٢ كـمـا يـنـبـغي لـهـا تـدعـيم الـتـعـاون في قـطـاعـات مـثل
الـعـمــلـيـات الـلـوجــيـسـتـيـة وخـدمــات اجلـمـارك وفـحص اجلـودة
وغـيرهـا ودفع مفـاوضات «جـولة الـدوحة» لـ «مـنظـمة الـتجارة

ية» قُدُماً ومعارضة أي شكل من أشكال «احلمائية».  العا
* ثانيا* ثانياً: إليجاد بيئة استثمارية سليمة يتعيّن على الدول الثالث
ـفاوضات اجلـارية بيـنهم لـلتوصل إلى اتـفاق استـثماري خالل ا
مشـترك أن تأخـذ في االعتبـار اهتمـامات كل منـهم ومصاحله

رونة لتحقيق نتيجة متوازنة وواقعية. وأن تتحلى با
ـستـدامة بـشكل مـشتـرك يجب ـاط التـنمـية ا ثـالثاً: لـبحث أ * ثـالثا* 
عـــلى الــدول الــثالث تــعــزيــز الــتــعــاون الــشــامل في تــطــويــر
صمـمة خلفض استـهالك الطاقة وزيادة التـكنولوجيـات اجلديدة ا

كفاءة استخدام الطاقة.
ـالي اإلقليمي فإن األولوية * رابعا* رابعًا: : للحفـاظ معًا على االستقرار ا
في هـذه اآلونة تتـمثل في تطـبيق وحتسـ اآللية مـتعددة األطراف
ّ الـتوصل إلـيهـا في مـدينـة «تشـيـاجن ماي» الـتايالنـدية الـتي 

بذولة لتطوير سوق السندات اآلسيوية. لدفع اجلهود ا
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اإلثن ٢١ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٧٠)

على الـرغم من تراجع قـيمة «الـيورو» وتـراجع اإلنفاق في
مــخـتـلف دول الــقـارة األوروبـيـة تــراهن الـدول األعـضـاء في
«االحتـاد األوروبي» عـلى حتقـيق انـتعـاش اقـتصـادي واخلروج
من الـركـود وأزمـة الــديـون بـاالعـتــمـاد عـلى تـنــشـيط قـطـاع
الصـادرات. فتـراجع قيـمة «الـيورو» سـاعد هـذا القـطاع على
نافسة على الرغم من تراجع «اليورو» استعادة قدرته على ا
أمـام الدوالر في اآلونـة األخـيرة إلى أدنى مـسـتوى له لـلـمرة
األولى خالل أربع سـنـوات. وفي الــوقت نـفـسه سـجّل فـائض
ـاضي من ١٫٦ مـلـيار الـتـجارة اخلـارجـيـة زيـادة في مـارس ا
يـورو عـام ٢٠٠٩ إلى ٤٫٥ مـلـيار يـورو هـذا الـعـام. يُـضاف
إلى ذلك أن قيمـة اإلنتاج الصناعي سجّلت زيادة بقيمة ٩٫٥
مليار يورو خالل الفترة من إبريل ٢٠٠٩ إلى إبريل ٢٠١٠. 
تـراجـعت قـيمـة «الـيورو» بـسـبب اخملـاوف على اسـتـمراره
كـعمـلـة مشـتـركة في مـواجـهة الـديـون احلكـومـية وتـراجع ثـقة
األسـواق وأزمـة البـطـالـة واحـتـمـاالت اإلفالس بـرغم «بـرنامج
اإلنـقـاذ االقـتــصـادي» الـذي قـرره االحتـاد األوروبي. وأشـار
تـقـريـر نـشرته «وورلـد بـولـيـتيـكس ريـفـيووورلـد بـولـيـتيـكس ريـفـيو» إلى أن منـتـقدي
تـطبيـق خطط الـتقشّـف حذّروا من تـراجع معـدالت االستهالك
في القـارة األوروبية كـما أن إدارة أوبـاما حذّرت من احـتمال
أن يــتــســبّب تــراجع الــطــلب عــلى الــواردات في أوروبــا إلى
تحدة. سـاعي االنتعاش االقتصـادي في الواليات ا اإلضرار 
ــثــلــ عن االحتــاد يُــضــاف إلى ذلـك أن خالفــاً نــشب بـــ 
تحدة خالل اجـتماع لـ «مجـموعة الدول األوروبي والواليـات ا
الـعــشــرين» بـشــأن تــوقـيت الــعــودة إلى الـضــوابط اخلــاصـة

يزانية.  با
ولــكن عــلى الــرغم من األثــر اإليــجــابي لــتــراجـع قــيــمـة
«اليورو» على نشاط قـطاع الصادرات في أوروبا فإن هناك
آثـاراً سلـبيـة عدة أخـرى على دول االحتـاد. فالـتضـخم ال يزال

في حـالـة صـعود والـسـبب في وصـوله في اآلونـة األخـيرة إلى
ـركــزي األوروبي» شـراء ــصـرف ا ١٫٦% يـعــود إلى قـرار «ا
السندات الـوطنية. ويـقول محللـون اقتصاديـون إن مخاطر هذه
ـركـزي» إعـادة ـصــرف ا اخلـطـوة تــكـمن في أن مــحـاوالت «ا
ركزي صرف ا االستقرار إلى أسواق األسهم أدّت إلى جتريد ا
من قدرته على التدخل وعليه فإن الزيادة في األموال كنتيجة
مـباشرة لـهذا اإلجراء سـتؤدي إلى إيجـاد أوضاع قد تؤدي إلى
صرف خفض آخر في قيمـة «اليورو». وفي هذه احلـالة فإن «ا
ركـزي األوروبي» سيـجد نفـسه حتت ضغـوط كي يعـمل على ا
اإلبقاء على نسـبة التضخم دون ٢% األمـر الذي يعني تراجع
الـقـوة الـشـرائـيـة في دول االحتـاد في الـوقت الـذي أجـبـر فـيه
تراجع قيمة «اليورو» القطاعات ذات الصلة باالستيراد بزيادة
. إذ شهـد قطاع الـنقل عـلى سبيل ستـهلـك الـتكلـفة عـلى ا

اضي.  ثال تضخماً سنوياً بنسبة ٥٫٥% في مايو ا ا
ـتـحـدة األمـريـكـيـة والـصـ هـمـا األكـثـر تـأثراً الـواليـات ا
بـتراجع قـيمـة «اليـورو» بوصـفهـما أكـبر الـشركـاء التـجاري
ـتحـدة من االحتاد لالحتـاد األوروبي. إذ إن واردات الـواليات ا
األوروبي تـقدر بـنـحو ٣١٫٨% والـصـ بنـحـو ١٥%. وكانت
ـتحدة قد ظلت حتـاول باستمرار إقـناع بك بخفض الواليات ا
. قيمـة «اليوان» بهدف تعزيز الصادرات األمريكية إلى الص
تحدة اآلن مشكلة جديدة بسبب تراجع قيمة وتواجه الواليات ا
سـتبعـد أن تتـخذ الـص في هـذه احلالة «اليـورو» كمـا من ا
قـراراً بخـفض قـيمـة «اليـوان» مـقابل الـدوالر. لـيس هنـاك ما
سـتقبل القريب في يشيـر إلى انتعاش اقـتصادي أوروبي في ا
ظل خـطط خـفض اإلنـفـاق الـعـام واحـتـمـاالت زيـادة الـضـرائب
وتـراجع القدرة عـلى االقتراض وزيادة الـتضخم. ويـتوقع خبراء
اقـتــصـاديـون ســنـوات من الــركـود قــبل اسـتــعـادة االقــتـصـاد

األوروبي عافيته. 

»æ«°üdGh »µjôeC’G øjOÉ°üàb’G ≈∏Y kÉÑ∏°S ¢ùµ©æjh äGQOÉ°üdG ´É£b ¢û©æj zhQƒ«dG{ áª«b ™LGôJ
تراجع قـيمـة «اليـورو» ساعـد علـى تنـشيط قـطاع الـتصـدير في «مـنـطقـة اليـورو» حيث ازداد فـائض التـجارةتراجع قـيمـة «اليـورو» ساعـد علـى تنـشيط قـطاع الـتصـدير في «مـنـطقـة اليـورو» حيث ازداد فـائض التـجارة

اخلارجية ووصل إلى ٤٫٥ مليار يورو إال أن ذلك له نتائج سلبية على االقتصادين األمريكي والصيني.اخلارجية ووصل إلى ٤٫٥ مليار يورو إال أن ذلك له نتائج سلبية على االقتصادين األمريكي والصيني.
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األربعــاء ٩ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٦٢)

واجـهت اقـتـصادات الـدول الـصـناعـيـة علـى مدى الـعـام
اضي اضطرابات مالية متكررة وحتاول جاهدة اآلن معاجلة ا
احـتواء مشـكلـة الديـون السـياديـة وارتفـاع معـدالت البـطالة.
أما االقـتـصـادات الـصـاعدة الـتي كـانت تُـعـتـبـر في الـسابق
عرضـة لـلـمـخـاطـر واالضـطرابـات فـقـد أثـبـتت قـدرتـهـا على
التـعـافي الـسريع من األزمـات إذ جنـحت بـسرعـة في الـعودة
إلى معدالت النمو االقتصادي التي سُجلت خالل فترة ما قبل
اذج ية األخيرة. الص والهند والبرازيل من أبرز  األزمة العا
االقتصـادات الصاعدة الـتي أصبح أداؤها االقتـصادي محركاً
ي في الـوقـت الـراهن. ويـقـول خـبـراء فـاعالً لالقـتــصـاد الـعـا
اقتصـاديون إن ارتفاع مـعدالت النـمو االقتصـادي واالستقرار
ــالي في اقــتــصـاد هــذه الــدول ســاعـد عــلى تــخــفــيف أثـر ا
دى شكالت االقتصادية التي تواجه الدول الصناعية على ا ا
ـدى البعيد هي األكثر القصير. إال أن نتـائج هذا النمو على ا
أهــمـــيــة حــســبــمــا جــاء في تــقــريــر نــشــرته «بــروجــيــكت«بــروجــيــكت
سـينـديـكيت»سـينـديـكيت» ذلك أن اسـتـمـرار معـدالت الـنمـو احلـالـية في
ـدى البعـيد إلى حدوث االقـتصادات الـصاعدة سـيؤدي على ا
ي خاصـة في ظل الـتوقـعـات التي حتوّل في االقـتـصاد الـعـا
تـشــيـر إلى أن نــصـيب هــذه االقـتــصـادات خالل فــتـرة قـد ال
تـتعـدى عـشـر سـنـوات سـيـصل إلى مـا يـزيـد عـلى ٥٠% من

ي. إجمالي الناجت احمللي العا
التـساؤل الـرئيسي يـتركز اآلن حـول إذا ما كـانت ستسـتمر
مـعدالت الـنمـو احلـاليـة لالقتـصـادات الصـاعدة وإذا مـا كان
دور هـذه االقـتـصـادات سـيـســتـمـر في دعم تـوازن االقـتـصـاد
ي. في هذا السياق يرى خـبراء اقتصاديون أن استمرارية العا
ـو االقـتـصـادات الـصـاعـدة تـعـتـمـد عـلـى جـانـب مـعـدالت 

أولـهـمـا يتـعـلق بـقـدرة هـذه االقـتـصـادات عـلى إدارة جنـاحـها
دى استـيعاب االقتـصادي واحملـافظة عـليه والثـاني يتـصل 

ي لـهـذا الــنـجـاح. وتـتـطـلـب احملـافـظـة عـلى االقـتـصـاد الــعـا
مــعـدالت الـنــمـو بـصــورة عـامـة اســتـعـداد هــذه االقـتـصـادات
بـاستمـرار لتطبـيق تغيـيرات هيكـلية علـى نحو مسـتمر وسريع
ستمر على عملية ا عسير في بعض األحيان مع االنفتاح ا ور
ؤسسات وبنائها. ويقول مراقبون إن هذه االقتصادات إصالح ا
ـاضية مـعدالت تكـيّف تتسم سـجلت خالل الـسنوات الـقليـلة ا
ـرونـة الـعـالـيـة. وأشـار مـقال بـقـدر كبـيـر من الـبـراجـمـاتـيـة وا
«بروجيـكت سينديـكيت» أيضاً إلى أن االقتـصادات الصاعدة
في عالم الـيـوم قادرة بـصـورة عامـة عـلى التـعـامل مع أوضاع
عـدم االســتـقـرار االقــتـصــادي الـنــاجـمــة عن أزمـات الــبـلـدان
الصـنـاعيـة لـكن هـذه البـلـدان في حاجـة إلى تـطـوير قـدراتـها

تزايد لالقتصادات النامية. واستعدادها الستيعاب احلجم ا
ـال أي الركائز األساسية عرفة والـتكنولوجيا وا انسياب ا
الستمرار الـنمو االقتصادي يرتبط ارتبـاطاً مباشراً باالقتصاد
ـنـفـتح إال أن هــذا الـنـمـوذج االقـتــصـادي بـات اآلن عـرضـة ا
ـالي واالرتـفـاع لـضـغـوط مـتــزايـدة في ظل عـدم االسـتــقـرار ا
ـعــدالت الـبـطـالـة في الـدول الـصـنـاعـيـة. لـذا فـإن ـسـتـمـر  ا
ـكن أخذه كـأمر اسـتمـرار انفـتـاح أسواق الـدول الصـنـاعيـة ال 
مسلّم به فـي ظل مطالب في بعض الدول بتركيز االهتمام على
األزمات والقضايا احمللية وبالتالي احتمال تراجع تأييد فكرة

شتركة.  صالح الدولية ا السعي اجلماعي إلى حتقيق ا
تـوقــعـات كـثــيـر من اخلــبـراء االقــتـصــاديـ تـشــيـر إلى أن
االقـتصادات الـصاعـدة ستـلعب دورًا أكـبر من دورهـا الراهن في
ي خاصة في ظل األوضـاع االقتـصادية الـراهنة االقتصـاد العـا
سـتقـبلـيـة. إال أن استـمرارهـا في لعب هـذا الدور وتداعـيـاتهـا ا
وقـدرتـهـا عـلى دعم الـنـمـو الالزم لـتـطـبـيق عـمـلـيـات الـهـيـكـلة
وتسهيـلها في الدول الصناعية يـعتمدان على مدى استعداد هذه

الدول الستيعاب جناح االقتصادات الصاعدة وجتاربها.

»ŸÉ©dG OÉ°üàbÓd »°ù«FQ ∑qôëe IóYÉ°üdG äGOÉ°üàb’G :خبراء:خبراء

يـة» بعد أن أكّدت قدرتهادت قدرتها يـة» بعد أن أك في تخفيف وطأة «األزمة االقتـصادية العا تلعب االقتصـادات الصاعدة دوراتلعب االقتصـادات الصاعدة دوراً مهمـا مهمـاً في تخفيف وطأة «األزمة االقتـصادية العا
و أقرب إلى معدالت ما قبل األزمة. شكالت وجنحت في حتقيق معدالت  و أقرب إلى معدالت ما قبل األزمة.على التعافي السريع من األزمات وا شكالت وجنحت في حتقيق معدالت  على التعافي السريع من األزمات وا
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اإلثن ٢١ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٧٠)

ƒµ°Sƒe OÉHBG ΩÓ°SEG
¿GôjEGh Ú°üdG ™e ¿Éà°ùcÉH äÉbÓY øe »µjôeCG êÉYõfG

ذكـر تقـريـر صادر عن خـدمة «مـيـديا لـينكمـيـديا لـينك» الـباكـسـتانـية أن
ـواقف األخـيـرة األمـريـكـيـ لـم يـعـودوا يـخـفـون اسـتــيـاءهم من ا
إلسالم آباد. وكانت اإلدارة األمـريكيـة صريحـة في إبالغها إسالم
آباد أنهـا ال تقبل عـقدها صـفقة نوويـة جديدة مع الـص وأبلغت
الـصـ أيـضـاً مـوقـفـهـا الـرافض إتـمـام هـذا الـنـوع من الـصـفـقات
الـنـووية. كـمـا أن األمـريـكـيـ عـبّـروا صـراحـة عن رفـضـهم إتـمام
ـنعه. مـشروع خـط أنابـيب الـغاز بـ بـاكسـتان وإيـران وطـالبـوا 
راقبـون قد بدأوا يتـحدّثون عن هدف بـاكستان من الـصفقة وكـان ا
النووية اجلديدة مع الص بقولـهم هل إن باكستان باتت تبتعد عن
? وكان قائد اجليش الباكستاني صلحة التقارب مع بك واشنطن 
قـد قـام بـزيـارة الـص بـ ١٧ و٢١ يـونـيـو ٢٠١٠ وكـان الـهدف
الـرئيـسي من زيـارته هو مـناقـشـة التـعاونـ الـنووي والـعسـكري
واحلــفـاظ عــلى قـوة بــاكـســتـان أمــام الـهــنـد ورفض أي مــحـاولـة
ـراقـبـون أن تتـراجع إسالم آبـاد عن عـقد إلضـعافـهـا. وال يـتوقع ا
اتفاقية جديدة مع الص في اجملال النووي. أما على صعيد إيران
ــسـؤولـون فـإن األمـريــكـيــ شـعــروا بـخــيـبــة أمل بـعــد أن وقّع ا
الباكستـانيون اتفاقيتهم مع إيران وشرعوا في العمل على مدّ خط
أنابيـب الغاز إلى بـاكستان. ويـقول األمريـكيون إنه مـا لم تتوقف
شـروع فـإنهـا لن حتـلم باحلـصـول على إسالم آبـاد عن إتمـام هـذا ا
الية وسيـستخدم األمريكيون حق «الفيتو» ساعدات ا مزيد من ا
ـنعهم لدى «البـنك الدولي» و«صـندوق النـقد الـدولي» وغيرهـما 
من تـقد أمـوال إذا كـانت متّـجهـة إلى تـمويل خط أنـابيب الـغاز
ـوقـف بـاكـسـتـاني ال يـتّـسق مع اإليــراني. ويـشـعـر األمـريـكـيـون 
األهـداف األمريكـية إذ كـيف يعقل أن تـتجه بـاكستـان إلى إتمام
مشروع الغاز مع إيران في وقت صدرت فيه العقوبات االقتصادية
والعسكرية على إيران ومن بينها إلغاء الدول جميع استثماراتهم

وصفقاتهم مع إيران من أجل الضغط عليها.

zQGƒ÷G{ ≈dEG ¿Éà°Sõ«Zôb áeRCG ∫É≤àfG øe ±hÉîe

يرى مـحلـلـون أن األزمة في قـرغيـزستـان قـد تزعـزع الوضع في
أوزبـكسـتان اجملـاورة حيث أدى وصـول آالف الالجئـ إلى ازدياد
خـطورة الوضـع السيـاسي واالقتصادي. ويـرى محللـون أن مسألة
الالجـئـ والـنـازح من قـرغـيـزسـتان «قـد تـفـجّـر الوضـع في سهل
ـكتظ أصالً بالـسكان». وأكد احملـلل فيودور لـوكيانوف فـرغانا ا
ية» أنه يتعيّن على رئيس حترير مجلة «روسيا في السـياسة العا
النـظـام في أوزبـكسـتـان اجملاورة أن يـكـون «يقـظـاً جداً إزاء تـطوّر
الــوضـع في بالده». ورأى لــوكـــيــانــوف أن رئــيـس أوزبــكــســتــان
سـيسـتفـيد في مـجمل األحـوال من الوضع لـ«تـعزيـز نظـامه أكثر».
إال أن األزمة قـد تتـفاقم إن قـرّرت احلكومـة األوزبكـية الـتدخّل في
قـرغـيـزسـتان. واعـتـبـر احملـلل سـفانـتي كـورنل من «مـعـهـد آسـيا
الــوســطـى والــقــوقــاز» مــقــرّه في أســـتــوكــهــولم أن األزمــة في
قرغيزستان «ستتسبّب بـالتأكيد في زعزعة الوضع في أوزبكستان
ـسـاعـدة أشـقـائه في الـقـومـيـة خـارج إن طـالب الـشـعب احلـكـومــة 
احلـدود». ولفت النظر إلى «أن الـتحدّي األكبر (أمـام أوزبكستان)
سـيتمثّل إذاً في ضغط مـتزايد للتدخّـل». ويخشى عدد من اخلبراء
ـنــطــقــة الــتي كــانت جــزءاً من االحتـاد تـعــمــيم الــنــزاع في هــذه ا
كن السـوفيـتي قبل عـشرين سـنة فـقط مشـيرين إلى الـدور الذي 
أن تـؤديه روســيــا في هـذا الــصّـدد. وقــال لــوكـيــانـوف إن «تــقـدّم
ـتـمـرّدين بـاجتاه شـمـال قـرغـيـزسـتان سـيـجـعل األزمـة تـمـتد إلى ا
كازاخستان شـمال أوزبكستـان وسيكون هنـاك عندئذ نزاع شامل
في آسيا الـوسطى». ورأى لـوكيانـوف أن موسـكو قد تـستـفيد من
الوضع لفـرض نفسها لـدى حلفائهـا السابق كـضامن ألمنهم لكن
«أوزبـكسـتان سـتـعارض حـتمـاً أي تدخّل عـسكـري روسي». وأكد
ـكن أن اخلـبـراء أن الــنـزاع خـطـر خـاصــة عـلى أوزبـكــسـتـان ألنه 
يـكتـسي صـبـغـة ديـنـية في هـذا الـبـلـد الـذي تدين غـالـبـيـة سـكانه

باإلســـالم. 
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الثالثاء ٨ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٦١)

في حال تـأكيـد إبرام هـذه الصـفقـة ب الـص وبـاكسـتان
فـإن االهتـمـام لن يـكون مـنـصـبّاً عـلى بـكـ وإسالم آباد بل
سيتركّز على واشنطن التي وقّعت عام ٢٠٠٨ اتفاقية تعاون
نـووي مع الـهنـد كـسـابقـة فـتحـت البـاب أمـام صـفقـة الـص
ـفـاعـل ـرتـقـبـة مع بـاكـسـتـان. إعالن الـصـ نـيّـتـهـا بـيع ا ا
ـصدّرة الـنـوويـ لـبـاكـستـان يُـعـدّ جتـاوزاً لـ«اتـفـاقـيـة الـدول ا
لـلتكنولوجـيا النووية» الـتي حتظر التجـارة النووية ب الدول
األعـضـاء فـي «اتـفـاقـيـة احلـدّ من االنــتـشـار الـنـووي» مـثل
الـصـ والـدول غـيـر األعضـاء مـثل بـاكـسـتـان. وإذا مضت
تـوقّـعـة بـيـنـهـا وبـ بـاكـسـتان الـصـ قـدمـاً في الـصـفـقـة ا
فسيـكون أمام الرئيس األمريـكي باراك أوباما خياران: إما
مــعـارضـة الـصـفـقـة ومـطـالــبـة الـصـ بـاخلـروج من عـضـويـة
اجملـمـوعة. وإمـا القـبول مـرغمـاً لتـصديـر الصـ مواد نـووية.
ولـكـن من واقع الـلــقــاءات الـتي جــرت بـ وزيــرة اخلـارجــيـة
األمـريـكـيـة هـيالري كـلـيـنـتـون مع قـادة صـيـنـيـ األسـبوع
ـاضي خالل جـولـة «احلـوار االقـتـصـادي واالسـتـراتيـجي» ا
تحدة إلى اخليار الثاني. يرجّح مراقبون أن تلجأ الواليات ا

وجاء في حتليل نـشرته مجلة «فـورين بوليسي»«فـورين بوليسي» أن البيت
ـتـوقّـعـة بـ الـصـ وبـاكـسـتان األبـيض إذا قـبل الـصـفـقـة ا
فسيكـون لواشنطن أسبابها الـتي دفعتها إلى اللجوء إلى هذا
تـحدة في حاجـة إلى مساعـدة من الص اخلـيار. فالـواليات ا
قترحة على إيران بسبب داخل مجلس األمن بشأن العقوبات ا
مــشـروعـهـا الـنـووي كـمـا حتـتـاج إلــيـهـا في الـسـيـطـرة عـلى
تـصرّفـات كوريا الـشمـالية فـضالً عن حاجـتها إلى الـتفاوض
مع بــكــ في مــنــاخ خـالٍ مـن الـتــوتــر بــشـأن خــفض قــيــمـة

«اليوان».
يُـضـاف إلى مـا سـبق أن الصـ عـلى اسـتعـداد السـتـخدام

تحدة والهـند كسابقة اتـفاقية التـعاون النووي ب الواليـات ا
ـتوقّـعـة مع بـاكـسـتان. ضـيّ قُدُمـاً في صـفـقـتـها الـنـوويـة ا وا
وأشار حتلـيل «فورين بـوليـسي» إلى أن بنود «اتـفاقـية الدول
صدّرة للـتكنولوجيا النووية» غيـر ملزمة قانونياً وعليه فلن ا
وقّـعة لها مـنع إكمال هذه الـصفقة. تسـتطيع الـدول األعضاء ا
الص تعلم من جانبها أنها ستواجه انتقادات دولية إذا قرّرت
االستمـرار في الصفقة النووية مع باكستان. ويبدو أن بك قد
ـتوقّـعة; إذ يـعتـقد اخـتارت تـوقيـتاً مـناسـباً إلعالن الـصفـقة ا
مـراقـبون أن بـك انـتـظرت إلى حـ انـتهـاء «مؤتـمـر مراجـعة
اضي. ومن اتفاقـية احلد من االنتشار الـنووي» أواخر الشهر ا
سألة خالل اجتماع مقبل للدول األعضاء توقّع أن تُثار هذه ا ا
ـصـدّرة لـلــتـكـنـولـوجــيـا الـنـوويـة» في في «اتـفـاقـيــة الـدول ا

نيوزيلندا أواخر الشهر اجلاري.
تـرفض بـاكـستـان الـتـفـاوض حـول صفـقـتـهـا مع الـص في
تحدة لنـزع السالح» في جنيف وتبرّر رفضها «مؤتمر األ ا
تحدة والهند واستثناء الهند باالتفاق الذي أبرمته الواليات ا
صـدّرة لـلتـكـنولـوجـيا الـنـووية». بـوسـاطة «مـجـموعـة الـدول ا
وتـعتقـد دول أعضـاء في اجملمـوعة أن الـص تقف وراء رفض
باكسـتان التفاوض. وفي سياق اجلدل حـول مدى فاعلية اتخاذ
ـصـدّرة خــطـوة مــثل إقـصــاء الـصـ مـن «مـجـمــوعـة الــدول ا
للتـكنولوجيا النووية» في حال رفض بك وقف صادراتها من
الـتـكنـولـوجيـا الـنوويـة لـباكـسـتان يـعـتقـد مـراقبـون أن خروج
الص من اجملـموعة سـيجعـلها أكـثر حرية فـي جتاهل مخاوف
صدّرة للتكنولوجيا النووية. تحدة والدول األخرى ا الواليات ا
ويـخلص حتـلـيل «فـورين بـوليـسي» إلى أن قـبـول الصـفـقة
النـووية الصيـنية لبـاكستان سـيلحق ضرراً بـصدقية «مـجموعة

ية. صدّرة للتكنولوجيا النووية» كهيئة رقابة عا الدول ا

كن إقناع بك بعدم إبرامها? كن إقناع بك بعدم إبرامها?هل  هل 
¿Éà°ùcÉHh Ú°üdG ÚH áµ«°Th ájhƒf á≤Ø°U

قـبلة صفقـة لبيع باكـستان مفاعـل نوويّ وهي خطـوة يقول خبراء وهي خطـوة يقول خبراء قـبلة صفقـة لبيع باكـستان مفاعـل نوويع أن تعلن الـص خالل األسابيع ا ـتوقّع أن تعلن الـص خالل األسابيع ا ـتوقمن ا من ا
كن وقف الصفقة? كن وقف الصفقة?رة للتكنولوجيا النووية» فهل  صدّرة للتكنولوجيا النووية» فهل  صد لبنود «اتفاقية مجموعة الدول ا إنها ستكون انتهاكاإنها ستكون انتهاكاً لبنود «اتفاقية مجموعة الدول ا
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األربعاء ٢ يونيو ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٣٥٧)

´ô°SCG áéàæe íÑ°üJ ¿CG ≈dEG íª£J Ú°üdG
ºdÉ©dG »a zÜƒ°SÉM{

أعــلــنت الــصــ أنــهـا تــطــمح إلى أن
تصـبح مصـنّعـة أسرع حـاسوب في الـعالم
الـذي يـعـرف بـ«احلـاسوب الـعـمالق» بـعد
أن صنف احلـاسـوب العـمالق الـذي صنّـعته
ثـــاني أســـرع حـــاســوب فـي الــعـــالم خالل
مـعرض «شـينـزين للـحاسـوب» الذي يـنظّم
عرض الـذي يجرى . ويـتضـمن ا كل عام
في مـركــز «شـيـنـزين الـوطــني لـلـحـاسـوب
الـعمالق» تـصـنـيفـاً ألسـرع ٥٠٠ حـاسوب
في الــعـالـم. وقـد حل احلــاسـوب الـصــيـني
ــتـحـدة ال تـزال . ولـكـن الـواليـات ا ثـانــيـاً
تسيـطر في هذا اجملـال مع حلول سـبعة من
احلـواسيب التي صنـعتها عـلى قائمة أسرع
ـعرض. عـشـرة حواسـيب في الـعالم خالل ا
وحلّ في رأس القـائمة احلـاسوب األمريكي
«جــاجــوار» الـــذي تــبــلغ ســرعــته ١٫٧٥
بـيـتـافــلـوب (كل بـيـتــافـلـوب يـعـادل ألف
تـريـلـيون عـمـلـيـة حـسـابـيـة في الـثـانـية).
ويستعمل العلـماء هذا احلاسوب في مجال
الـفـيزيـاء الـفـلـكـيـة وعلم الـبـيـئـة والـطـاقة
ـلــكه مـخــتـبــر «أوك ريـدج» الــنـوويــة و
الـوطني في تـينيـسي وهو واحد من ٢٧٩
حـاسوباً أمريـكياً دخلت ضـمن قائمة أسرع
٥٠٠ حــاســوب في الــعــالم. أمــا الــصــ

فتملك ٢٤ حاسـوباً في قائمة الـ (٥٠٠)
واألســرع لـــديــهــا تـــبــلغ ســـرعــته ١٫٢٠
بيتافلوب أي أكثر من ضعف سلفه أسرع
حاسـوب كان قـد صنـعه الصـينـيون ولكن
الـسرعـة النـظريـة لهـذا احلاسـوب هي ثالثة
بــيـتــافـلــوب مـا قــد يــجـعــله األسـرع في
العالم. وتصنع أسرع حاسوب صيني شركة
«داونــيـنج». ويـقـال إن الــشـركـة في طـور
ـركـز بـنـاء حـاســوب يـفـوق األخـيـر سـرعـة 

«تياجن الوطني للحاسوب».

É«fÉ£jôH »a ºqî°†àdG áÑ°ùf IOÉjR øe z≥∏b{ ¿hô«eÉc
ـر رئيس الـوزراء الـبريـطـاني ديفـيـد كامـيـرون عن قلـقه من زيـادة حجم الـتـضخّم عـبّ
ـركزي» نـتيـجة لـذلك إعادة تـرتيب نـسبة البـريطـاني معـتبـراً أنه سيـجب على «الـبنك ا
الـفائدة. وقال كامـيرون في خطاب ألـقاه أمام رجال أعمـال في سالتير شـمال إجنلترا إن
قبلة ستمكّن من اإلبقاء على خطط حكومته خلفض الديون على مدى السـنوات اخلمس ا
دة أطـول وتسـاعد اإلصالح االقـتـصادي وتـخفف من ضـغوط نـسب الـفائـدة منـخفـضـة 
التضـخم. ويعدّ هـذا أول خطاب رئـيسي لكـاميرون منـذ توليه رئـاسة الوزراء هـذا الشهر
مـنهـياً ١٣ عـامـاً من سيـطـرة «حزب الـعمـال» عـلى احلكم. وقـال كامـيـرون: «العـجز في
موازنتنا يـتجه إلى جتاوز العجز في الـيونان» مضيـفاً أنه «إذا لم نتعامل مع ذلك فلن
و ولن يـكون هنـاك أي إصالح». وتتعـارض مخاوف كـاميرون حـيال ارتفاع يتـحقق أي 
اضي ركـزي» أن رفع الفائدة بقرابة ٢% في إبريل ا نسبة التـضخم مع تأكيدات «البنك ا
قبل. وقـال كاميرون لـلشبكـة التلفـزيونية «جي إم هو إجـراء مؤقت وستراجع في الـعام ا
تي فـي» إن السـياسـة التي وضـعهـا البـنك بـشكل مـستـقل «هي الـطريق الـسلـيم لتـنفـيذ
األمـور». وأضاف: «رأينـا زيادة مقـلقة نوعـاً ما في نسـبة التـضخم في الشـهور األخيرة
وازنة حتى تتمكّن نسب الـفائدة من التحكم بـالتضخم». ويعدّ خفض الـعجز الهائل في ا
البـريـطانـيـة أولويـة قـصوى حلـكـومة ديـفـيد كـامـيرون الـتي شـكـلت بتـحـالف مع «حزب
الي في وضوع ا ا تـطرّق كاميرون إلى ا » بزعامـة نيك كليج. ولطا قراطي األحرار الـد

حملته االنتخابية وهو نطاق لم يتجرّأ غيره من رؤساء الوزراء السابق على تناوله.
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عادل ركزي األوروبي جان كلود تريـشيه إن أوروبا حتتاج إلى «ا قال رئيس البـنك ا
ـالـيات الـعـامة حلـكـومـات منـطـقة الـيـورو. وقال الحتـاد مـوازنة» كـهـيـئة رقـابـية عـلى ا
عـاهدات اضـي إن ا تـريشـيه في مـقـابلـة مع صـحيـفـة «لومـونـد» نشـرت يوم اإلثـنـ ا
اليات العامة حلكومات األوروبية القائمة تـسمح بهذا النوع من «السيطرة والرقابة على ا

.« نطقة». مشيراً إلى أنه ال حاجة إلى إجراء ترتيبات دستورية «أوالً ا

Üô¨dG ≈dEG RÉ¨dG π≤æd ójóL Ö«HÉfCG §N »a πª©dG CGóÑJ ¿Éà°ùfÉªcôJ
بدأت تركمانستان العمل في خط أنابيب جديد سيربط البلد الغني بالهيدروكربون في
آسيـا الوسطى باألسواق الـغربية وسـيقلص اعتمـاده على شبكـة النقل الروسيـة. وسيمتد
سـمى «إيست-ويست» عـلى طول ٦٢٠ ميالً (ألـف كيلومـتر) من حقل اخلط اجلـديد ا
«يولوتان عثمان اجلنوبي» قرب أفغانسـتان وسينقل ما يصل إلى ٣٠ مليار متر مكعب
حمدوف أول من الغاز الطبيعي سنوياً إلى بحر قزوين. وقال الرئيس قربان أوجلي بيرد
ـنـافع اقـتـصـاديـة من أمـس إن خط األنـابـيب الـذي سـيـتـكـلّف مــلـيـاري دوالر سـيـعـود 
قرّر عام ي بعـد اكتمـاله ا وسياسـية على الـبالد وسيساعـد على تأمـ أمن الطاقـة العا
مـكن أن يـصبح خط األنـابيب الـتركـماني اجلـديد خـطوة حـاسمـة في سعي ٢٠١٥. ومن ا

أوروبا إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.
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