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ي الصيينالتحد  

  

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

  ٢٠١٠_آب
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :مقدمة العدد

ومتابعة آخر مستجدات  التحدي الصيين: ن امللفات اإلستراتيجية املهمة وهويتناول هذا العدد ملفاً م

وهو ملف البد لكـل متـابع ومهـتم    . أخباره على الساحة العاملية وخاصة على الساحة األمريكية

إذ أنه يسلط الضوء علـى أهـم حـدث وظـاهرة     وحييط به بتطورات التحدي األمريكي أن يلم ،

والظهور يف القرن احلايل، وبالتأكيد إن أخبار هذا التحدي ستؤثر علـى   لإستراتيجية آخذة بالتشكّ

، الـذي هـو احملـرك    أحداث العامل بأسره وعلى اخلصوص منطقة الشرق األوسط اململوءة بالنفط

  .األساسي لفصول هذا التحدي اإلستراتيجي املتتالية

صدام احلضارات للكاتب : جي املهماإلشارات املتكررة اليت وردت يف الكتاب اإلستراتير هنا بونذكّ

، اىل أمهية وحساسية وحراجة هذا التحدي الذي سيواجه الواليات املتحدة يف العقود الراحل هنتغتون

  .القليلة القادمة

اليت  ،نشرة أخبار الساعةخمتلفة منشورة يف  ستعتمد هذه املتابعة الشهرية على ما يرد من أخبار وتقارير

  .للدراسات والبحوث اإلستراتيجية يصدرها مركز اإلمارات
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  ٢٠١٠عام  آبعناوين التحدي الصيين يف شهر 

  الصني ستتصدر العامل يف جمال البحث العلمي قبل اية العقد احلايل.١

الواليات  هاديل وبريي يرصدان اخطر مخسة ديدات حمتملة على:خالل العشرين عاماً املقبلة .٢

  املتحدة

  هل انتهى عصر اهليمنة البحرية االمريكية؟:شر صواريخ دونج فنج الصينيةيف ظل ن.٣

  اليابان تبقى ثاين قوة اقتصادية يف العامل:برغم تقدم الصني رقمياً .٤

  من غري املرجح ان حتقق بكني اآلمال االمريكية بشأن الشفافية العسكرية:خرباء صينيون.٥

  اميكيات الطلب على النفطاالقتصادات الصاعدة تغري دين .٦

  االيكونوميست ترجح استمرار سباق القرن بني الصني واهلند .٧

  استجابة اهلند للصعود الصيين.٨

  العالقات العسكرية مع اهلند يف مسارها:الصني/برغم اخلالفات االخرية.٩

  قيمة اليوان الصيين منخفضة ولكن ليس اىل حد كبري:صندوق النقد.١٠

  ايرانقراءة يف املوقف الصيين من العقوبات االوربية االخرية ضد . ١١

  حنو الصني ايراين–سباق امريكي  .١٢

  ايرانالصني تقول اا ستواصل تعاوا التجاري مع .١٣

  ايراناالقتصاد الصيين سيتضرر اذا ضربت اسرائيل : مونيتور .١٤

حتسن مناخ االستثمار يف آسيا خالل السنوات :ية،استطالع للرأيبرغم اضرار االزمة املالية العامل .١٥

  اخلمس املقبلة

  الكورية اجلنوبية-الصني تنتقد املناورات االمريكية:اعتربا من بقايا عقلية احلرب الباردة.١٦

  الصني تستحدث منصباً وزارياً جديداً للتعامل مع النزاعات التجارية الدولية .١٧

  الصني تعزز تفوقها العسكري على تايوان:ر امريكيتقري .١٨
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  أسطول تدريب حبري ياباين يف أول زيارة للصني .١٩

  الربملان الصيين يعقد منتدى القرن احلادي والعشرين .٢٠

  مشروع صيين النفاق ثالثة مليارات على مكافحة التصحر وتطوير مصادر بديلة للطاقة .٢١

  فط الصينية حتافظ على منو مستقركربى شركات الن .٢٢

  االنسحاب االمريكي من العراق غري مسؤول:االعالم الرمسي الصيين .٢٣

  بوتني يدشن القطاع الروسي من انبوب نفط للصني .٢٤

حمافظ /مليوناً حتت خط الفقر ١٥٠الناتج احمللي للفرد الصيين اقل بكثري من املعدل العاملي و  .٢٥

اقتصادنا ضخم ولكن ما زلنا دولة نامية:املركزي الصيين
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  :مايلينالحظ  آبمن خالل تتبع عناوين التحدي الصيين لشهر 

.والعامل بالنسبة للواليات املتحدة جتليات التحدي الصيينبعض ب االوىل  االربعةترتبط االخبار .١

.املهمة يف املنطقة،الذي يعترب من الصراعات الصيين- صراع اهلنديبال٩اىل ٧: رقم راخبرتبط االت.٢

.االيراين -من الصراع االمريكيالصيين باملوقف١٤اىل  ١١: ترتبط االخبار رقم.٣

:األهم يف هذا الشهر  يه ةالتاليين اوميكن إعتبار العن.٤

  الصني ستتصدر العامل يف جمال البحث العلمي قبل اية العقد احلايل  -

هاديل وبريي يرصدان اخطر مخسة ديدات حمتملة على :املقبلة خالل العشرين عاماً -

  الواليات املتحدة

  هل انتهى عصر اهليمنة البحرية االمريكية؟:يف ظل نشر صواريخ دونج فنج الصينية -

  اليابان تبقى ثاين قوة اقتصادية يف العامل:برغم تقدم الصني رقمياً -

ني اآلمال االمريكية بشأن الشفافية من غري املرجح ان حتقق بك:خرباء صينيون -

  العسكرية

  االقتصادات الصاعدة تغري ديناميكيات الطلب على النفط -

  االيكونوميست ترجح استمرار سباق القرن بني الصني واهلند -
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  ؟أهم عناوين التحدي الصيينما هي 

  :أهم عناوين التحدي الصيين خالل االشهر املاضية ستذكريلي نفيما

٢٠٤٠يليون دوالر حجم االقتصاد الصيين عام تر" ١٢٣" -

تريليون دوالر ٢.٤إرتفاع إحتياطي النقد األجنيب الصيين اىل -

٢٠١٠جولدمان ساكس يتوقع جتاوز اقتصاد الصني مثيله الياباين يف -

:من سيطرة الصني خوفاً-

عادة ترتيب أوضاع االقتصاد االمريكيإاخلرباء يطالبون ب

خنفاض االمريكيةإاع الصينية وزيادة براءات االختر-

ستهالكية يف العاملإكرب قوة أدالالت حتول الصني اىل -

تراجع النفوذ االمريكي وتنامي نفوذ الصني-

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

االقتصادات الصاعدة تتجه اىل تغيري  توازنات االقتصاد العاملي-

التزال كربى الدول املالكة سندات اخلزانة االمريكيةالصني -

االقتصاد األمريكي لن يتأثر إذا توقفت الصني عن شراء سندات اخلزانة-

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

:% ٦اىل % ٤بنسبة -

٢٠١٠رتفاع اليوان مقابل الدوالر مع اية عام إتوقعات ب
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دون مخس مغالطات شائعة حول االقتصاد الصيينلون يفناحمللّ-

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-

ات املتحدة؟الصني الصاعدة والوالي 

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-

مؤشرات التجارة مع الصني تقلق ادارة اوباما-

ست سالحاً للحرباحتياطاتنا النقدية لي: الصني-

الصني قد حتسب سعر صرف اليوان مقابل سلة عمالت-

ساس لرفع كبري يف قيمة اليوانأاليوجد -

الصني تطبق سياسة الصعود السلمي يف جنوب شرق آسيا-

صبحت الشريك املفضل يف الشرق االوسطأالصني -

يف املائة ٣٥رتفاع الصادرات الصينية بنسبة إ-
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  جمال البحث العلمي قبل اية العقد احلايل الصني ستتصدر العامل يف  -

هاديل وبريي يرصدان اخطر مخسة ديدات حمتملة على :خالل العشرين عاماً املقبلة -

  الواليات املتحدة

  هل انتهى عصر اهليمنة البحرية االمريكية؟:يف ظل نشر صواريخ دونج فنج الصينية -

  وة اقتصادية يف العاملاليابان تبقى ثاين ق:برغم تقدم الصني رقمياً -

من غري املرجح ان حتقق بكني اآلمال االمريكية بشأن الشفافية :خرباء صينيون -

  العسكرية

  االقتصادات الصاعدة تغري ديناميكيات الطلب على النفط -

  االيكونوميست ترجح استمرار سباق القرن بني الصني واهلند -
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الثالثاء ٢٤ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤١٦)

ّ تـنصـيبـها رسـمياً في يـعتقـد محـللـون أن الصـ التي 
ي بـعـد االقـتـصـاد ـاضي ثـاني أكـبـر اقـتـصـاد عـا األسـبـوع ا
ـاثـلة في مـجال الـبحث األمريـكي تتـطـلّع إلى حتقـيق ريادة 
العـلمي. وذكرت مجلة «نيـوستيتسمان»«نيـوستيتسمان» (١٦ أغسطس) أن
الشرق الذي يشهد منذ سنوات ثورة علمية متنامية بدأ في
سحب الـبساط من حتت أقدام الـغرب خاصـة في الص التي
تمـيل إلى إطالق أسـماء غـريـبة عـلى برامـجهـا الـعلـميـة مثل
ـــشــــروع ٢١١» و«الـــشــــعـــلـــة» «الــــبـــرنــــامج ٨٦٣» و«ا
و«الــشـرارة» وهي الـبــرامج الـتي فــاقت قـوتــهـا وكـفــاءتـهـا

توقعات احلكومة الصينية نفسها.
اضي بعد وأضافت اجمللة أن الـص أصبحت في الـعام ا
عدالت فـلكيـة ثاني أكبر عقد كـامل من النمـو االقتصـادي 
دولـة منـتـجة لـلمـعـرفة الـعلـميـة في الـعالم. فـفي عام ١٩٩٨
نشر العـلماء الـصينـيون نحو ٢٠ ألف مـقالة قـفزت إلى أكثر
ـركز الـثاني بـعد من ١٢٠ ألـف مقـالة عـام ٢٠٠٩ ولتـحتل ا

تحدة في مجال النشر العلمي. الواليات ا
ـؤسـسـة الـوطـنـيـة اإلحـصـاءات الـرسـمـيـة الـصـادرة عن «ا
األمريـكـية لـلـعلـوم» هـذا العـام تـشيـر إلى أن عـدد البـاحـث
الـعـامـلــ في الـصـ مـسـاوٍ لــعـدد الـبـاحـثــ الـعـامـلـ في
ـتحدة أو االحتاد األوروبي. فالدولة تشجع العلماء الواليات ا
الـصـينـيـ الـذين تـلـقّوا تـعـلـيـمهم أو تـدريـبـهم في جـامـعات
ـرتـبـات الـغـرب عـلى الـعـودة إلـى الـبالد عن طـريق إغـرائـهم 
مجـزية وتوفـير التـسهيالت كـافة اخلاصـة بالبحث الـعلمي في
عـامل واخملتبرات. أبـرز مثال عـلى ذلك ما حدث عام أرقى ا
٢٠٠٨ عندما قرّر العالم البيولوجي ييجوجن شي (الذي تلقّى
رموقـة) رفض منحة عـلمية تعليـمه في «جامعـة برنستـون» ا
بـقـيـمـة ١٠ ماليـ دوالر من أجل إقـامة مـخـتـبـره اخلاص في
. كما أعلـنت احلكومة الـصينية «جامـعة تسيـنجوا» في بكـ

عـاهد الصـحية الـوطنية ـاضي تدش سـلسلـة من ا في يـناير ا
يزانية تصل إلى ١٥٠ مليون دوالر.

ويــقـول جـونــاثـان آدامـز مــديـر إدارة تـقـو الــبـحـوث في
 Thomson Reuters في لـنـدن وأحـد الـذين شـاركـوا في إعـداد

تقـرير ٢٠٠٩ حـول االستـراتيجـيات واإلجنـازات التي حـقّقـتها
الص في مـجال البحث العـلمي إن «الص تركّـز حالياً على
ـؤسـسـات العـلـمـيـة وإذا واصلت يـزة من ا إقـامـة مجـمـوعـة 
الص تنفيذ هذه اخلطة فإنها ستصبح الدولة األولى في العالم
في مـجال الـبحث الـعلـمي قبل نهـاية الـعقـد احلالي». وأضاف
أن «خريطـة العالم في مجـال البحث الـعلمي سـتشهـد تغيّرات
كن صادر التي  فاهيم حول أفضل ا جديدة وسـتتغيّر معها ا
ـعارف والـعـلوم مـنـها». ويـرى زيـاوك واجن مـدير اسـتقـاء ا
«مـركـز الهـنـدسـة الـبيـو-طـبـية» الـذي تـديـره «جامـعـة جـونز
هـوبـكـنز» بـالـتعـاون مع «جـامـعة تـسـنـجوا» إنه يـتـعـيّن على
الـبــاحـثـ الـعــامـلـ في الـغــرب اسـتـيـعــاب هـذه الـتـطـوّرات

طلوبة. والتعامل معها بالسرعة ا
وأردفـت اجملــلــة أن الــعــلــمــاء من دول أوروبــا وأمــريــكــا
ـد جـسـور التـواصـل مع اجلـامـعات الـشـمـالـيـة بـدأوا بـالـفـعل 
عـاهد الـعلـميـة الصـينـية بـدليل زيـادة التـعاون بـ الشرق وا
اضـية وبدأت والغرب بـنسـبة ٥٠% خالل الـسنوات اخلـمس ا
مـؤسسات ومـعاهد عـلميـة غربيـة مرموقـة مثل مراكـز البحوث
ـؤسسة الـوطنية ـركز الثـقافي البـريطاني» و«ا الـبريطـانية و«ا

نح برامج التبادل العلمي أولوية خاصة. األمريكية للعلوم» 
ويـرى ريـنـر سـبـورزم عـالم الـفـلك في «جـامـعـة هـايـدلـبرج»
راصـد الفـلـكيـة الصـينـيـة أن التـعاون مع الـباحـث ـانيـة وا األ
تقـّدمة التي قطـعتها الصينـي مهم للـغاية نظـرًا إلى األشواط ا
الص عـلى هذا الطريق. كما يرى أن محـاولة (الغرب) استقطاب

صلحة كل األطراف». الكفاءات الصينية «أمر يضّر 

»dÉë`dG ó≤©dG ájÉ¡f πÑb »ª∏©dG åëÑdG ∫Éée »a ºdÉ©dG Qqó°üàà°S Ú°üdG

ضي وقت طـويل قبل أن تتـصدّر الصـ قائمة الـعالم في مجـال البحث الـعلمي بـفضل التـمويل اجليدر الصـ قائمة الـعالم في مجـال البحث الـعلمي بـفضل التـمويل اجليد ضي وقت طـويل قبل أن تتـصديرى خـبراء أنه لن  يرى خـبراء أنه لن 
. اثل أيضاً اثل أيضاق علمي  عاهد العلمية والبحثية ما يعكس رغبة الص في مواكبة تفوّقها االقتصادي بتفوقها االقتصادي بتفوّق علمي  عاهد العلمية والبحثية ما يعكس رغبة الص في مواكبة تفوللمراكز وا للمراكز وا
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الثالثاء ٣ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٠١)

ذكـر ستيـفن هادلـي مستـشار األمن الـقومي األمـريكي في
إدارة جورج بوش كـبير مستشاري «معهد السالم األمريكي»
وولـيام بيـري وزير الدفـاع في إدارة بيل كلـينتـون أن واشنطن
كـان لـديـهـا خالل األشـهـر الــسـتـة الـسـابـقـة جلـنـة قـومـيـة تـضم
راجعة التقرير مسؤولي األمن الـقومي وضباط اجليش السابق 
الدفاعي الذي تعـّده وزارة الدفاع (البنـتاجون) كل أربع سنوات
ـتـحدة خالل ـكن أن تـواجه الـواليـات ا حـول الـتـهـديدات الـتي 
قبلة. وأضاف اخلبيران في مقال نشرته صحيفة العشرين عامًا ا
«واش«واشـنـطن بوست»طن بوست» أول من أمس أن الـتقـريـر الذي صـدر هذا
الـعام ركز عـلى كيفـية التـصدي لتلك الـتحديـات وكيفـية الفوز

تحدة حالياً. باحلروب التي تخوضها الواليات ا
áHƒ∏£e äÓjó©J

وأوضح الكاتبان أنه عند االطالع على تقرير «البنتاجون» وجدا
أنه يـتضمن نقاطـًا إيجابيـة وأخرى بحاجة إلى الـتعديل األمر الذي
دعاهمـا إلى تقد مـقتـرحات حول كـيفيـة وضع رؤية أشمل وأوسع
دى الـطويـل. وأضافـا أن األمر يـسـتوجب لـلـقوة األمـريـكيـة علـى ا
ستـخدمة لدى القوات عدات ا هـمات وا حتذيرًا صريـحًا من تقادم ا
سلحة األمريكية وتقلـص حجم البحرية وتزايد استحقاقات األفراد ا
شـتـريات وارتـفاع وتـيرة صـاريف النـثريـة وتـكالـيف ا مع تـزايـد ا
التوتر والقلق ب األفراد بدرجـة قد تصل إلى إحلاق الضرر بالعنصر
شتريات والوحدات. وعّبر الكاتبان عن ثقتهما بإمكانية البشري وا
تـغـييـر تلك األوضـاع ولكن هـذا يتـطلب إرادة سـياسـية مـستـمرة
بـدأ «األمور تسـير عـلى ما يـرام» مع هذه مـحذَرْين مـن أن العمـل 

كن أن تكون له عواقبه الوخيمة. القضايا 
á«dhO äGójó¡J á°ùªN

وأضافا أنهـما رصدا خمسة تهديدات خـطرة محتملة أيضاً

ـقبـلة: صـالح األمـريكـيـة خالل العـشـرين عامـاً ا ـا هـددت ا ر
نافسة اآلتية التطرف اإلسالمي الراديكالي وخطر اإلرهاب وا
من القـوى اآلسيـوية اجلـديدة واستـمرار الـصراع عـلى السـلطة
في منطـقتي اخللـيج العـربي والشرق األوسط الـكبيـر وارتفاع
ترتبة شكالت ا وارد واستمرار ا ي على ا حدة التنافس العا

على األنظمة الفاشلة واآليلة إلى السقوط.
ـتـعلـقة بـأفراد وأردف الـكاتـبان أن من الـواضح أن الـسيـاسات ا
ـسـلـحة تـسـتدعي ضـرورة الـتدخل الـفـوري. فرغم الـنـجاح الـقوات ا
تطوع فإن استمرار هذا الباهر الـذي حتقق بسياسة االعتماد على ا
النـجـاح أصـبح مـحل تسـاؤل كـمـا أن الـعجـز عن عالج الـتـكـاليف
تـطوع سيؤدي تزايدة لـلجيش الذي يـعتمد اعـتمادًا كلـيًا على ا ا

زايا أيضاً. على األرجح إلى تراجع «هيكل القوة» وتراجع ا
äÉ``«°UƒàdG

* بـنـاء «هـيــكل قـوة» بـديل مع تـأكــيـد ضـرورة زيـادة حـجم
سالح البحرية.

سلحة ومعداتها كافة. * حتديث أسلحة فروع القوات ا
ـشـاركـة في حـمايـة اجلـبـهة * زيـادة قـدرة وزارة الـدفاع عـلى ا

تكافئة. الداخلية والتعامل مع التهديدات غير ا
تـطـوعـ وترقـيـتهـم وتعـويـضهم * تـعـديل أنظـمـة اسـتبـقـاء ا

ومنحهم التعليم العسكري بصورة احترافية.
ـتــحــدة تـظل في «حــالـة وأكّـد الــكــاتـبــان أن الـواليــات ا
حــرب» وأن اجلــيش األمــريــكـي حــريص عــلى الــفــوز بــهــذه
احلروب ولـكن بخالف احلرب في الـعراق وأفـغانسـتان يظل
ـستـقـبل حـافالً بـفـرص وحتديـات لم تـكن مـعـهـودة من قبل. ا
وأضافا أن عـلينا أن نسـهم في إعداد اجليش للـتهديدات التي

دى الطويل. تحدة على ا تواجه الواليات ا

قبلة قبلة ا خالل العشرين عاماخالل العشرين عاماً ا
IóëàŸG äÉj’ƒdG ≈∏Y á∏ªàëe äGójó¡J á°ùªN ô£NCG ¿Gó°Uôj …ô«Hh »dOÉg

: ـقبل ـتحدة تـواجه خمسـة تهديـدات خطرة خالل الـعقدين ا :يـعتقـد مسؤولـون أمريكيـون سابقـون أن الواليات ا ـقبل ـتحدة تـواجه خمسـة تهديـدات خطرة خالل الـعقدين ا يـعتقـد مسؤولـون أمريكيـون سابقـون أن الواليات ا
نافسة اآلتية من القوى اآلسيـوية اجلديدة واستمرار الصراع على نافسة اآلتية من القوى اآلسيـوية اجلديدة واستمرار الصراع علىالتطرف اإلسالمي الراديكالي وخطر اإلرهـاب وا التطرف اإلسالمي الراديكالي وخطر اإلرهـاب وا
وارد واستمرار ي عـلى ا وارد واستمرارالـسلطة في مـنطقتي اخللـيج العربي والشـرق األوسط الكبيـر وارتفاع حدة التـنافس العا ي عـلى ا الـسلطة في مـنطقتي اخللـيج العربي والشـرق األوسط الكبيـر وارتفاع حدة التـنافس العا

ترتبة على األنظمة الفاشلة واآليلة إلى السقوط. شكالت ا ترتبة على األنظمة الفاشلة واآليلة إلى السقوط.ا شكالت ا ا
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الثالثاء ١٠ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٠٦)

ثـمـة تـطـور الفت لــلـنـظـر يـوشك أن يـغـيّـر مـوازين الـقـوى
. فقد ذكـرت صحيفة تحـدة والص الـعسكرية بـ الواليات ا
«إنفـزستورز بـيزنس ديلي»«إنفـزستورز بـيزنس ديلي» (٦ أغسـطس) أن الص تـستعد
مع نـهـاية الـعـام احلالـي لنـشـر صواريخ مـضـادة للـسـفن قادرة
على قصف حـامالت الطائرات األمريكية من مسافات بعيدة
ما يطرح تساؤالً مهماً: هل انتهى عصر الهيمنة البحرية التي
تعـتمـد علـيـها الـسيـاسـة اخلارجـية األمـريـكيـة? ولكي نـعرف
ـوازين الـعـسـكـريـة ال بدّ أن حـجم هـذا الـتـطور وتـأثـيـره في ا
نـعرف أنه عـندما كـان اخملطّطـون البحـريون اليـابانيـون يعدون
لـلـهـجـوم عـلى «بـيـرل هـاربـر» كـان هـاجـسـهم األول هـو: أين
حـامالت الـطـائـرات األمـريـكـيـة? وأدى فـشل الـيـابـانـيـ في

تهم في نهاية األمر. العثور على تلك احلامالت إلى هز
وذكـرت الـصحـيـفة أن
التـفوّق البحري األمريكي
يواجـه حتديـاً خـطراً الـيوم
مـع اقــتــراب الـــصــ من
االنــتــهـــاء من جتــاربــهــا
الـــنـــهــائـــيـــة ومن نـــشــر

الــصــاروخ «دوجن فــنج-٢١ دي» وهــو عــبــارة عـن صـاروخ
بـالـيـسـتي أرضي قـادر عــلى الـطـيـران بـسـرعـة تـفـوق سـرعـة
الـصـوت عـشـر مرات وقـصف حـامالت الـطـائـرات األمـريـكـية
سـريـعـة احلـركــة واحملـصـنـة عـسـكـريــاً بـرؤوس حـربـيـة خـارقـة

للهيكل من مسافات تصل إلى ٩٠٠ ميل.
وأضـافت الــصـحـيـفـة أن الـصـ تـعــكف حـالـيـًا عـلى بـنـاء
أسـطـول من حـامالت الــطـائـرات وبـرغم أن حــامـلـة الـطـائـرات
الصينية قد ال تكون بقوة نظيرتها األمريكية فإن األولى تتفّوق
بفضل صواريخ «دوجن فـنج» القادرة على قـصف أهداف بحرية
أمريـكة على مـسافات بـعيدة. وذكر تـوشي يوشيـهارا األستاذ
ـشـارك في «كـلـية احلـرب الـبـحـريـة األمـريـكـيـة» أن (الـص ا

قــادرة عـلى قــصف أهـداف
أبـعـد وضـرب هـذه األهداف
قـبل أن تكون تلك األهداف
ــا يــكـفي لــضـرب قـريــبـة 
األهداف الصينية» مضيفًا

كن أن صواريخ «دوجن فـنج» -«صائـدة حامالت الطـائرات»- 
أن يكون لـها أثرها النفـسي في صانع القرار األمريكي من حيث
إنـهـا تعـطي مؤشـرًا واضـحًا إلى أن الـبـحريـة األمريـكـية لم تـعد
ـيـة الثـانـية). سـيـدة البـحـار كمـا كـانت منـذ نـهـاية احلـرب الـعا
ـذكورة تـضـيف ثقًال جـديدًا وأضـافت الصـحـيفـة أن الصـواريخ ا
ـتـحدة لإلنـذار الـذي أطـلـقـته الـصـ عـنـدمـا أجـرت الـواليـات ا

مناوراتها البحرية قبالة ساحل شبه اجلزيرة الكورية مؤخراً.
والالفت للـنظر في األمر أن موقع «شيـنخوا» -وكالة األنباء
الصـينية الـرسمية- حتـدث عن سيناريـو إلغراق حاملـة الطائرات
«جـورج واشـنـطن» في مهـمـتـهـا للـدفـاع عن تـايـوان حـيث يتم
إطالق ثالثــة صــواريخ «دوجن فـيــنج»: األول الخــتــراق هــيـكل
احلاملـة (ومن ثم اشتعـال احلرائق ووقف العمـليات اجلـوية كافة)
والثاني لـقصف محركـات احلاملة والثـالث إلغراق احلاملة «في
قـاع الـبـحـر». وأضـافت الـصـحـيـفـة أن من الـسـهل اعـتـبـار هذا
الـسـيـنـاريـو مـجـرد «فـيـلـم» صـيـني ولـكن من احلـمق أن نـظل
متشّبث بقناعتنا السابقة بأن األسطول األمريكي ال يقهر مثلما
كـان في صباح السـابع من ديسمبـر ١٩٤١. خبراء «البـنتاجون»
يعتبرون الصواريخ الصيـنية الباليستيـة «سالحًا مقيدًا للحركة»
يهـدف إلى تقـليص قائـمة اخلـيارات األمـريكيـة في حالـة نشوب
تحدة على هذه التهديدات أزمة ما. فكيف يكون رد الواليات ا
اجلديـدة في وقت يعـمد فيه «الـبنـتاجون» إلى تـقلـيص األسطول
الـبـحري? «أحـد احلـلـول هو االنـسـحـاب بـالطـبع ولـكن هـذا هو
بالـضبط مـا يريده الـصيـنيـون» على حـد قول بـول جيـارا قائد

البحرية األمريكية السابق.

?á«µjôeC’G ájôëÑdG áæª«¡dG ô°üY ≈¡àfG πg :في ظل نشر صواريخ «دوجن فنج» الصينية: في ظل نشر صواريخ «دوجن فنج» الصينية

ـضادة لـلـسفن ـضادة لـلـسفنيـبدي مـحلـلـون عسـكـريون قـلـقهـم مع اقتـراب الـص من نـشـر صواريخ «دوجن فـنج-٢١ دي» ا يـبدي مـحلـلـون عسـكـريون قـلـقهـم مع اقتـراب الـص من نـشـر صواريخ «دوجن فـنج-٢١ دي» ا
األسـرع من الصـوت بعشـر مرات والـقادرة على قـصف حامالت الـطائرات األمـريكيـة من مسـافات بعـيدة تصل إلىاألسـرع من الصـوت بعشـر مرات والـقادرة على قـصف حامالت الـطائرات األمـريكيـة من مسـافات بعـيدة تصل إلى

لحّ هو: ماذا يكون تصرف «البنتاجون» في ظل خططه لتقليص األسطول البحري? هو: ماذا يكون تصرف «البنتاجون» في ظل خططه لتقليص األسطول البحري? لح٩٠٠ ميل. السؤال ا ٩٠٠ ميل. السؤال ا
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األربعاء ١٨ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤١٢)

ـاضي أن إجـمالي كشـفت أرقـام رسـميـة صـدرت اإلثنـ ا
الناجت احمللي االسمي الصيني بلغ ١٣٣٦٫٩ مليار دوالر في
الـربع الـثـاني من الـعـام بـيـنـمـا لم يـتـجـاوز نـظـيـره الـيابـاني
١٢٨٨٫٣ ملـيار دوالر. لكن على مدى األشهر الستة األولى
من الـعـام بـقي الـنـشاط الـيـابـاني أكـبـر وبـلغ ٢٥٧٨ مـلـيار

. دوالر مقابل ٢٥٣٢ مليار دوالر في الص
وفي الربع الثـاني تأثر االقـتصاد الـياباني بـتراجع الطلب
الـداخلي. وفـي األرقام احلقـيقـية ارتـفع إجمـالي النـاجت احمللي
قارنة مع الربع األول أي الياباني ٠٫١% في الربع الثاني با
بـوتـيرة سـنويـة تبـلغ ٠٫٤%. وأثارت هـذه األرقام الـتي تدل
ـقــارنـة مع الـربـعـ عـلى تــبـاطـؤ واضح لـلــنـمـو الـيــابـاني بـا
الـسابـق خـيبـة أمل كـبيرة خـاصة بـعدمـا خفـضت احلـكومة

تعلقة بالربع األول من عام ٢٠١٠. األرقام ا
وقـال مــحـلل فـي مـجــمـوعــة «دايـوا ســيـكــيـورتــيـز» إنه
«بـاســتـثـنـاء قــطـاع مـشـتــريـات مـعـدات الــشـركـات اخلـاصـة
ـعـطـيـات بـشكل عـام سـيـئـة». وأضاف والـصـادرات تـبدو ا
«أصبـح من الواضح أن اليـابان لم تـدخل بعـد مرحـلة انـتعاش

داخلي مطابق للسيناريو الذي تصوره بنك اليابان».
وأكـد يـوشـيـكي شـينـكي احملـلل االقـتـصـادي في مـعـهد
األبـحـاث «داي تـشي اليف» أن «آثـار إجـراءات االنـتـعـاش
ـقدم لـتـجـديد تتـراجع. فـالـذين أرادوا انـتهـاز فـرصـة الـدعم ا
سيـاراتـهم أو أجهـزة التـلـفزيـون فـعلـوا ذلك». وأضاف «من

دون حتس في األجور تصبح هذه اإلجراءات غير مجدية».
ــكــلف االقــتــصــاد ســاتــوشي أراي إن وقــال الــوزيـــر ا

«الـــتـــحـــرك الــفـــوري لـــيس
» إلطالق إجــراءات ضــروريـــاً
جـــديـــدة إلنــــعـــاش الـــطـــلب
الداخلي مـوضحـاً أنه يفضل
انــتـــظــار تــصـــحــيح األرقــام
األولـيـة الـتي نـشـرت اإلثـنـ

ــاضي. وتــؤكــد هــذه ا
ـــــــعــــــطــــــيــــــات أن ا
سـتهلـك اليـاباني ا
يـفـتقـدون احلمـاسة وأن
الــنــشــاط الــصــنــاعي
معـزز بالـتصـدير. وفي

مـواجـهـة مـنافـسـة شـرسـة تـقـلص الـشـركـات نـفـقـاتهـا ورواتب
موظـفيـها من أجل تـدبر أمـرها بـأسعـار منخـفضـة. وهي بذلك
ـسـبـبـة تـعـزز ظـاهـرة كـبـح الـتـضـخم الـتي تـعـد من الـعـوامل ا

لضعف األداء االقتصادي لليابان.
ويتـوقع األرخبـيل أن تنتـزع منه الصـ زبونـته الرئيـسية
ـرتـبـة الـثانـيـة عـلى الئـحـة القـوى االقـتـصـادية ـدة طـويلـة ا و
قبلة. لكن اليابان التي جتاوزتها ية هذه السنة أو السنة ا العا
الص على صعيـد األرقام فقط ستبقى مـتقدمة بضع سنوات
عـلى صـعـيـد شـروط حـيـاة الـفـرد ومـسـتـواه والـبنـى الـتـحـتـية
سـاعدات االجـتمـاعيـة ومعـاييـر ملـموسة وانـتشـار التـعلـيم وا
سـن أخـرى. لكن الـيابـانيـ الذين يـواجهـون ازدياد أعـداد ا
وتراجع عدد الـسكان واتساع الفوارق االجتـماعية بعد عشرين
عــامـاً من عــدم االسـتــقـرار االقــتــصـادي يــشـعــرون بـالــقـلق
ويتسـاءلون عن وسائل إحـياء النـشاط االقتـصادي على الرغم

نتجة. من انخفاض عدد اليد العاملة ا
عـادلة تـصـبح أكثـر صـعوبـة في بـلد يـواجه مـديونـيـة كبـيرة وا
ـكن أن يـتـفتت نـسـيـجه الـصنـاعي بـيـنـما تـقـيم شـركـاته التي و
ـتـقـلب وتـواجه صـعـوبـات بـسبب تـعـتـمـد علـى الطـلب الـداخـلي ا
ـواقع في اخلارج على ارتفـاع سعـر العمـلة الـيابانـية مـزيدًا من ا
حـســاب االقـتـصـاد الـداخــلي. وقـال كـيـســوكي تـسـومـورا أمـ
ـانـية فـي مجـلس الـوزراء الـيـابـاني إن هـذه األرقام الشـؤون الـبـر
جتعل الص ثاني أكبر اقتصاد في العالم متقدمة على اليابان في
الربع الثـاني على أساس القيمة االسـمية للدوالر. لكنه أضاف أنه

راكز. يتعّين انتظار أرقام العام بأكمله قبل تعديل ا

ºdÉ©dG »a ájOÉ°üàbG Iƒb »fÉK ≈≤ÑJ ¿ÉHÉ«dG :برغم تقدم الص رقميابرغم تقدم الص رقميًا

اعتـرفت احلكومـة اليـابانيـة أول من أمس بأن إجمـالي النـاجت الداخلي لـلص جتـاوز نظـيره اليـاباني في الربعاعتـرفت احلكومـة اليـابانيـة أول من أمس بأن إجمـالي النـاجت الداخلي لـلص جتـاوز نظـيره اليـاباني في الربع
الثاني مـن عام ٢٠١٠ لكن األرخبـيل حافظ على مـوقع القوة االقـتصاديـة الثانـية في العالـم جململ النصف األولالثاني مـن عام ٢٠١٠ لكن األرخبـيل حافظ على مـوقع القوة االقـتصاديـة الثانـية في العالـم جململ النصف األول

من العام. من العام. 



9

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

اخلميس ١٩ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤١٣)

«أسوشـيـتد«أسوشـيـتد قـال خـبـراء صيـنـيـون في تـصـريحـات لـوكـالة 
بـرس»بـرس» إن «جـيش الـتـحـريـر الـشـعـبي» يـسـعى لـيـكـون أكـثر
انـفـتـاحـاً لـكـنه يـلـتـزم في الـوقت ذاته مـعـيـاراً مـخـتـلفـاً من
الـشـفـافـيـة. وقـال شي يـنـهـوجنغ خـبـيـر في شـؤون الـواليـات
»: «بـرغم أن بــكـ زادت بـشـكل ـ ـتــحـدة بـ «جـامـعــة ر ا
ـاضية مطرد شـفافـيتهـا العسـكرية خالل الـسنـوات القلـيلة ا
سـتـحيل حـالـيـا بالـنـسبـة إلى الـصـ أن ترقى إلى فإن مـن ا

تحدة». ستوى الذي تطلبه الواليات ا ا
وأصــدر جـيش الـتـحــريـر الـشـعـبي فـي الـسـنـوات األخـيـرة
تـقـاريره اخلـاصـة حـول هـيـكـله وطـبـيـعـة مهـامه وتـواصل مع
ـسـلـحـة لــلـدول األخـرى من خالل زيـارات لـلـمـوانئ الـقـوات ا
وإرسـال جـنـوده إلى مـهــمـات حـفظ الـسالم وإجـراء تـدريـبـات

مـشـتــركـة. ويـقـول دبــلـومـاســيـون إنـهم
يـأمــلـون أن يــسـاعـد ذلـك عـلى تــهـدئـة
اخملــاوف بـــشــأن الــدوافـع وراء تــنــامي
. لكن يعتقد القدرات العسـكرية للصـ
أن ضـبـاطاً كـباراً يـشـككـون على نـحو
كـبــيـر في فـوائــد الـسـيـاســة اخلـارجـيـة
القائمة على شفافية أكثر وال سيما مع

. ولم نـافس األكـبـر لـبـك ـتـحدة الـتي تـعـتـبـر ا الـواليـات ا
يـصدر تعلـيق فوري على تقـرير «البنـتاجون» من جانب وزارة
اخلـارجيـة الصـيـنيـة أو وزارة الدفـاع الوطـني التي تـدير ٢٫٣

مليون عضو في جيش التحرير الشعبي.
وقد جـاء إصدار الـتقـرير وسط مـشاعـر استـياء عـميق في
بك بـسبب تـدريبـات عسكـرية مـشتركـة ب كـوريا اجلنـوبية
ـتحدة في الـبحر األصـفر. كمـا أعربت الص عن والواليات ا
ـاضي من تــصـريـحـات وزيـرة اخلـارجـيـة اسـتـيـائــهـا الـشـهـر ا
األمـريـكـيـة هـيالري كـلـينـتـون الـتي رأت أنـهـا تـدخّل غـير

مـرحّب بـه في الـنـزاع احلـدودي بــ الـصـ ودول جـنـوب شـرق
آسيا حول بحر الص اجلنوبي.

اضي عـلقت بكـ اتصـاالتها الـعسـكرية مع وفي يـنايـر ا
تـحدة رداً عـلى بيعـها أسلـحة بقـيمة ٦٫٤ مـليار الـواليات ا
دوالر لتايـوان تلك اجلزيرة التي تتـمتع باحلكم الذاتي وتدعي
ــزيج من الــصــ أنـهــا جــزء من أراضــيــهــا. وقـد أدى هــذا ا
الـقضـايا إلى «ارتـفاع غـير مـسبـوق» في حدة الـتوتر بـالرغم
من أن تفوق الـقدرات العسـكرية األمـريكية يـعني إضعاف أي
احـتـمـال لـنـشـوب صـراع عـلى أرض الـواقع وفق مـا ذكـر جـو

.« فينج بكلية العالقات الدولية في «جامعة بك
وقال جـو إن «البـنتاجـون على علم تـام بوجـود فجوة رهـيبة
ب القدرات العسكرية لـلبلدين وإنها لدعابة الزعم أن الص

سـتـهـاجم حـامالت طـائـرات أمـريـكـيـة».
وكـان تـقـريـر «الـبنـتـاجـون» قـد أفـاد بأن
الـصـ تـطـور صـواريخ بـاليـسـتـيـة قادرة
عـلـى مـهـاجـمـة حـامالت الـطـائـرات عـلى
مـسافـة تزيـد على ١٥٠٠ كـيلـومتر. ولم
يـشر الـتقـرير إلى مـدى اقتـراب بك من
ـعـنـيـة. وفي ح إجـادة الـتكـنـولـوجـيـا ا
يـعـتـقـد أن االخـتـبـار الـنـهـائي لـلـصـواريخ سـيـتم بـعـد عـام أو
عـام فـإن بـعض اخلبـراء يـقولـون إن األمـر قد يـتطـلّب عـقداً
طلـوبة. وأضاف التـقرير أن الص كـامالً للتوصل إلى الـدقة ا
قد تـبـدأ في تصـنيع أول حـاملـة طـائرات بـنهـاية الـعام وأنـها
بـدأت بـرنامـجاً لـتدريب خـمسـ طـياراً عـلى تشـغيل طـائرات
ذات أجنحة ثابـتة من حامالت طائرات. ويـقول خبراء إنه يبدو
أن الـص تصـنع مدرجات حـامالت طائرات خـادعة كمـا أنها
ترسل طيارين للتدريب في روسيا. وبشأن تايوان قال التقرير

. صلحة بك إن توازن القوى مستمر في التحرك 

ájôµ°ù©dG á«aÉØ°ûdG ¿CÉ°ûH á«µjôeC’G ∫ÉeB’G ÚµH ≥≤– ¿CG íqLôŸG ô«Z øe :خبراء صينيون:خبراء صينيون

زيد من الشفافية العسكرية رجح أن حتقق بك اآلمال األمريكية بشأن إبراز ا زيد من الشفافية العسكريةقال خبراء صينيون إن من غير ا رجح أن حتقق بك اآلمال األمريكية بشأن إبراز ا قال خبراء صينيون إن من غير ا
سلحة لكال اجلانب سيظل قائماً. سلحة لكال اجلانب سيظل قائماوإن التوتر ب القوات ا وإن التوتر ب القوات ا
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الثالثاء ٢٤ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤١٦)

§ØædG ≈∏Y Ö∏£dG äÉ«µ«eÉæjO ôq«¨J IóYÉ°üdG äGOÉ°üàb’G

كـتب جـافـيـيـر بالس
من لـنــدن مـقــاالً نـشـرته
صــحـيــفـة «فـايــنـنــشـال«فـايــنـنــشـال
ــــز» حتت عــــنــــوان ــــز»تــــا تــــا
«االقـتصـادات الصـاعدة

تغـيّر ديناميـكيات الطـلب على النفط» قـال فيه إن االقتصادات
ي للنفط الـناهضة قـد غيرت النـمط قد العهـد لالستهالك العـا
وفقـاً لـ «الوكـالة الـدولية لـلطـاقة الـذرية» في عالمـة أخرى على
احلد الذي حتـدث فيه بلـدان مثل الـص والهـند تـغييـراً جذرياً في
واد األوليـة. ويقـول الكاتب إن «الـوكالـة الدوليـة» تقدر أسـواق ا
أن الطـلب عـلى النـفط كـان مرتـفـعاً هـذا الـعام خالل الـربع الـثاني
للـمرة األولى عـند نـحو ٨٦٫٦ مـليـون برمـيل يومـياً قـبل الذروة
التـقـلـيديـة في مـوسم الـشتـاء بـ شهـري يـنـاير ومـارس عـند ٨٦
وسمي مليـون برمـيل في اليـوم. ويوضح الـكاتب أن هـذا النـمط ا
التـقلـيدي كـان في العـادة يدفع بـأسعـار النفط إلـى االرتفاع خالل
فـصل الشـتاء فـي نصف الـكرة الـشمـالي قبل أن يـؤدي التـحسن
و الـطلب في درجات احلـرارة إلى تخـفـيض االستـهالك. لـكن مع 
على النفط آتياً من بلدان مثل الص والهند والسعودية والبرازيل
ـوسمـيـة تغـيـيراً وهـو االجتاه ـاط ا وإنـدونـيسـيـا تشـهـد هذه األ
الذي تعتقد «الوكالة الدولية» التي تتخذ من باريس مقراً لها أنه
ا سـتجـدة ر وسـميـة ا سـوف يتـسارع. وقـالت الوكـالة «إن هـذه ا
سـوف تزيـد الـتحـديـات أمـام التـكـرير والـلـوجيـسـتيـات». ويـذكر
قدار ١٫٥ اضي  الكاتب أن الـطلب على النفط كان يتراجع في ا
مـلـيون إلى مـليـوني برمـيل يـوميـاً ب الـربعـ األول والثـاني ما
صافـي التكريـر بإجراء أعـمال الصـيانة. وسـاعدت فترات يـسمح 
ـنـخفض عـلى بـنـاء اخملـزونـات لسـدّ اشـتـداد االسـتهالك الـطـلب ا
ـيل الـنشـاط االقـتـصادي لذروتـه في وقت الحق. علـى العـكس 
في بــلــدان نــامــيــة عــديــدة إلى الــتــبــاطــؤ في الــربـع األول بــعـد

. االحتفاالت بالعام اجلديد -وباألخص في الص
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حتت عـنـوان «الـغرب مـتـوتر مع اسـتـكـمال إيـران ألول مـفاعل
Jonathan نـووي» نـقلت «اإلنـدبـنـدنت أون صـنداي»«اإلنـدبـنـدنت أون صـنداي» في تـقـرير
 Owen عن Mark Hibbs احمللل النووي في «مؤسسة كارنيجي

للـسالم الـدولي» حتذيـره من أن («بوشـهـر» سيـكون أول مـفاعل
للـطاقـة في العـالم يـتم تشـغيـله دون حكـومـة وطنـية مـنضـمة إلى
«اتـفـاقيـة الـوكـالة الـدولـيـة للـطـاقة الـذريـة لـلسـالمة الـنـووية»).
وتابع هـيبز بقـوله (من دون مشاركـة إيران في هذه االتفـاقية فإن
الـعـالم اخلـارجي ال يـوجـد لـديه تـأكـيـدات مـوثـوق بـهـا أنـهـا تـدير
). وحتت ياً ـقبولـة عا «بـوشهر» بأسـلوب يعـكس معايـير األمان ا
عنـوان «إسرائـيل تـقول إنـهـا تسـتـنفـد الوقت بـيـنمـا إيـران تفـتتح
Sheera Fren-ز» في تـقرير تا ز»«الصنـداي  مفاعالً نـووياً» قالت «الصنـداي تا
  kel «حذرت إسرائيل من أن قرار روسيا البدء في حتميل الوقود

في أول مـفــاعل نـووي في إيــران يـقـرّب إيــران أكـثـر من أي وقت
مضى مـن صراع مـع الدولـة الـيـهـوديـة». وتـابـعت بـالـقول (وسط
مزاعم من إدارة أوباما بأن إيران على بعد عام من امتالك السالح
الـنـووي فـإن مــسـؤولـ إسـرائــيـلـيـ قــالـوا إن افـتـتــاح مـحـطـة
«بــوشـهـر» كــان خـطـوة غـيــر قـابـلــة لإللـغـاء بــعـد ٤٠ عـامـاً من
ـستوى التـأخيرات). ونـقلت عن مسـؤول دفاعي إسرائـيلي رفيع ا
قوله (لقد عرفنا أن هذا كان في األفق لكن كانت هناك آمال بأن
الدبلوماسية سوف تنتصر وأن مفاعل «بوشهر» لن يعمل. نعرف
ـكننـا استنفـاد اإلجراءات الدبلـوماسية). وتـابع بقوله «كانت أنه 
إسرائيل تـراقب التطور بقلق وهناك عالمات أخرى على أن إيران
كانت تسـتعرض عضالتها مثل إعالن وزير الدفاع اإليراني أمس
أن بـالده أجــرت جتــربــة إطالق جــديــدة لــصــواريخ أرض-أرض».
«F16»و «F15» ونـقـلت عن خـبـراء قـولهـم إن الطـائـرات احلـربـية
لـديهـا اجملال لضـرب غرب إيران وعـلى نحو أبـعد داخل البالد من
ناورة  الـتدريب عليـها في اجملال خالل التـزود بالوقود جـواً. ا
اجلويـ التركي والـيوناني عـلى الرغم من قول خـبراء إن إسرائيل

على األرجح سوف تطير عبر األردن والسعودية.



9

äÓ```«`∏–h ô```jQÉ`≤J

اإلثن ٢٣ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤١٥)

ي جـاء إعالن الـصـ كـصـاحـبـة ثــاني أكـبـر اقـتـصـاد عـا
رسـمـيـاً لـيـؤجّج مـخـاوف الـغـرب من إمـكـانـيـة جتـاوز الـصـ
ـتـحدة (كـمـا فعـلت مع الـيابـان) في فـترة زمـنـية لـلواليـات ا
ــراقـبـ يـرون أن ـا يـتــوقع احملـلـلــون. ولـكن بـعض ا أســبق 
مـشكـلة الـص ال تـقف عنـد عتـبة الـهمـوم الدولـية (مـنافـسة
ا بدأت إقـليمياً على مستوى القارة تحدة) بل ر الواليات ا
ــدى مع عـمالق اآلســيـويــة حـيـث يـدور ســبـاق آخــر طـويل ا
اقـتصـاديّ آخر هـو الهـند. وذكـرت مجـلة «اإليكـونومـيست»«اإليكـونومـيست»
(١٩ أغسطس) أن هذين العمالقـ االقتصادي اللذين كانا
ي ليسا في نهاية القرن التاسع يشكّالن نصف االقتصاد العا
ـانـيــا. فـمن حـيث عـدد مـجــرد دول قـومـيـة مـثـل الـيـابـان وأ

السكان يشكّل كل واحد منهما قارة كاملة في حد ذاته.
نافس األول وأضافت اجملـلة أن اليابان كانت منذ عقدين ا
ـتـحـدة ولكـن دوالً ضخـمـة ومـعقّـدة مـثل الـص لـلـواليات ا
ـكن أن جتــد نـفـســهـا وهي تـنــهـار حتت وطـأة تــنـاقـضــاتـهـا
الـداخـلـيـة مـثل تسـارع مـعـدالت الـنـمو االقـتـصـادي وارتـفاع
مـعـدالت الـشـيـخـوخـة بـ الــسـكـان. وهـذا يـعـني أن تـبـاطـؤ
مـعدالت الـنمـو االقتـصادي أو تـراجعـها في الـدول الغـربية ال

ينفي أنها ما زالت تتمتع بقدر كبير من القوة.
ؤامـرة عند تـبرير ويحـلو للـصينـي السـير وراء نظـريات ا
ـتـحدة مـع الـيـابـان وكـوريا مـخـاوفـهم مـن حتالـف الـواليـات ا
ـتحـدة مـساعـدة تـايوان في اجلـنـوبيـة ومع الـتـزام الواليـات ا
ـؤشـرات األخرى الـدفـاع عن نـفسـهـا. ولـكن بكـ تـتـجاهل ا
التـي تؤكـد قـوتهـا مـثل أنـها أكـبـر دولة مـصـدرة في الـعالم
وصـاحـبـة أكــبـر سـوق إلنـتـاج الـسـيـارات وأكـبـر دولـة فـيـهـا
انـبعـاثـات كربـونيـة وأكبـر دولة مـسـتوردة مـواد الطـاقة. كـما

تتجاهل أيـضاً حقائق أخـرى مثل تطوير قـدراتها التكـنولوجية
وتعزيز أسـطولها البحري وخطواتها السريعة في مجال الفضاء

تنامية. اخلارجي ناهيك عن قدراتها العسكرية ا
وعلى الطـرف اآلخر تقف الهـند كأكبـر دولة منافـسة للص
داخل القـارة اآلسيـوية. وال تخـفي الهنـد قلـقها من تـنامي قوة
الص وال تـنسى سنوات الـذل والهوان على يد الـصيني في
حـربـهمـا قـبل ٥٠ عـاماً وهي مـن العـوامل الـتي كـرّست أزمة
. فـالهنود يرون أن الص تسعى إلى زعزعة الثقة ب الدولت
وضـعهم اإلقـلـيـمي والـدولي من خالل الـتـهافت الـصـيـني غـير
سبـوق على واردات الطـاقة ومنـاوراتها إلجـهاض محاوالت ا
قعد دائم في «مجلس األمن الدولي» وسعي نيـودلهي الفوز 
بـكــ إلى إبــرام حتــالــفــات وعالقــات صــداقــة مع جــاراتــهـا
اآلسـيويـات األقل حجـماً ووزنـاً مثل بـاكسـتان (اجلـارة اللدودة
للـهنـد). كمـا تالحظ الهـند أن الـص عـمدت بـعد عـقود من
الـنزاعـات احلـدوديـة في السـنـوات األخـيرة إلى اتـخـاذ موقف
ـواقف دفعت مـتـشدّد جتـاه الـنزاع في الـتـبت وكشـمـير. هـذه ا
تـحدة الهـنـد دفعـاً إلى التـقارب اسـتراتـيـجيـاً مع الواليـات ا
إلى حدّ توقيع اتفاق ثنائي مثير للجدل حول التعاون النووي.
وتـابعت اجملـلة أن الـص تـنظـر باسـتخـفاف إلى مـسيـرتها
ـقراطيـة ولكن من دون أن تسـتثنـيها كـأكبر مـنافس خطر الد
ـدى الـطويل خـاصة في ظل تـقاربـها مع الـواليات لهـا على ا
ـتحدة. ولكـن احمللل يـرون أن فرص الهـند في حتقـيق نتائج ا
إيجابيـة في السباق مع جـارتها التاريـخية الص تـبدو كبيرة.
فـفـيمـا تعـاني الـص الـشـيخـوخة تـتـميـز الهـنـد بوفـرة األيدي
العامـلة الـشابة بـاإلضافـة إلى تفوقـها في مـجال تـكنولـوجيا

قراطي. علومات. كما أن الهند تتفوق بحكم نظامها الد ا
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ي رسميـاً والهنـد على الصـعيدين والهنـد على الصـعيدين ي رسميـاح احمللـلون استـمرار السـباق بـ الص صـاحبة ثـاني أكبر اقـتصاد عـا يرجيرجّح احمللـلون استـمرار السـباق بـ الص صـاحبة ثـاني أكبر اقـتصاد عـا
قعد دائم قعد دائمق محاوالت الهنـد الفوز  اإلقليمي والدولي. السـباق يأخذ أشكاالاإلقليمي والدولي. السـباق يأخذ أشكاالً عـدة: سياسيا عـدة: سياسياً واقتـصاديا واقتـصادياً. فبك تـطو. فبك تـطوّق محاوالت الهنـد الفوز 
في «مجلس األمن الدولي» وتعـقد صداقات مع دول معادية للهـند مثل باكستان. أما الهـند فتلعب بورقة التفوقفي «مجلس األمن الدولي» وتعـقد صداقات مع دول معادية للهـند مثل باكستان. أما الهـند فتلعب بورقة التفوق

قراطية فضالً عن صداقاتها القوية مع الغرب. عن صداقاتها القوية مع الغرب. علوماتي وبنظامها القائم على الد قراطية فضالالتكنولوجي وا علوماتي وبنظامها القائم على الد التكنولوجي وا
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األربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤١٧)

صـعوبـة في ضـمـان االسـتـقـرار الـداخلي
في الـبـالد فـاالضـطــرابـات فـي الـدولـة
سلمة في كشمير برغم ذات األغلبـية ا
ـا كــانت عــلــيه قـبـل سـنــوات عــدّة مـا زالت أنه أقل خــطــورة 
اوي من ـكن لـلحـكـومـة الهـنـدية وقـف التـمـرّد ا مـسـتمـرة. وال 
جماعة «ناكليست» في وسط الهند وشرقها الذين قتلوا ٨٠٠
شــخص فـي األشــهـــر الــســـبــعـــة األولى من عـــام ٢٠١٠. فــهم
يستـمدون قوتـهم من الظروف االجـتماعـية واالقتـصادية الـبائسة
نـاطق القبلية في الـهند (وتزعم احلكـومة الهندية التي تعـانيها ا
ـاويــ في نـيــبـال يــشـجــعــون الـتــمـرّد). ولــكن جـمــاعـة بــأن ا
«ناكـليـست» ال تهدّد الـدولة الـهنديـة كلهـا ألن تمـرّدهم مرتبط
بجيوب الفقر األكثر تطرفاً وإمكانية توسعه اجلغرافي محدود.
وأما ثـالث احملاذير الـذي ترى الدراسـة بأن قد يـكون األكثر
أهـمـيـة هـو أن سـجل الـهـنـد في بـنـاء الـصـداقـات مع جـيـرانـهـا
ـشـكــلـة في دخــول الـصـ في ـعــنى أن ا ـبــاشـرين ضـعــيف.  ا
عالقـات جيدة مع جيران الهـند يعبّر عن مشـكلة في دلهي أكثر
فكـرين االستراتـيجي منهـا في بك وفق مـا أشار إليه أحـد ا
الهنود الذي تقتبس عـنه الدراسة قوله: «ما دامت الهند ترفض
تـصوّر سـيـاسات جتـعل من الـتعـاون االقـتصـادي جذابـاً جلـيرانـنا
وتـنـفيـذها فـإن االختـراق االقتـصـادي الصـيني في جـنوب آسـيا

سيستمر دون عراقيل».
وتــرى الـدراسـة أن االفـتــقـار إلى الـتـكــامل االقـتـصـادي في
جنوب آسيا غير عادي: ٥% فقط من صادرات دول جنوب آسيا
نطقـة والهياكل األساسية ضعـيفة وتكاليف النقل تذهب إلى ا
مـرتفعة وإجراءات احلـدود معقّدة وهنـاك عداوة ب احلكومات
ـرتـفعـة كلـها واحلواجـز غيـر اجلـمركـية والـتعـريـفات اجلـمركـية ا
عـوامل تــخـنق الـتــجـارة. وعـلى ذلك تــرى الـدراسـة أن إجنـازات
«رابـطة جـنـوب آسيـا للـتعـاون اإلقـليـمي» (سـارك) قلـيلـة جداً.
بادرة في مـحاولة إلزالة احلواجز ولـذا على الهند أن تـأخذ زمام ا
الــتي تـعـتــرض الـتـجــارة وبـحـكم أنــهـا عـمالق اقــتـصـادي في
نطقة فإنها يجب أن تـبادر إلى خفض احلواجز على نحو أسرع ا

من جيرانهـــا.

صــــــدرت عن «مــــــركـــــز دراســـــات
اإلصالح األوروبي» دراسـة عن طــبـيـعـة
الـعالقـات الهـنـدية-الـصـينـيـة باعـتـبار

أن كال الدولـت من الـقوى الـصاعـدة في ذلك اجلزء من الـعالم
ـركـز تـشـارلـز آسـيـا. وتـرى الـدراسـة الـتي أعـدّهـا الـبـاحث في ا
تبادلة من قبل الطرف جرانت بأن هناك الكثير من عدم الثقة ا
جتاه اآلخر على الرغم من أن عالقتهمـا ستكون محور اجلغرافيا
السـيـاسـيـة لـلقـرن الـ (٢١). وتـقـول الـدراسـة إن كالً من الـص
والـهند في عام ٢٠١٠ بذلتـا جهداً واعياً لتخـفيف حدّة التوتر
ـتـنـازع عـلـيهـا. لـكن بـعض الـهـنـود ال يـزالون عـلى حـدودهمـا ا
متوترين من البـنية العسكـرية الصينيـة ومن عالقتها اجليدة مع
» تدور الدول العديد من جيـران الهند بشكل أوجد «فـلكاً صينياً
تـلك في فـلـكـهـا ومن الـدبـلـوماسـيـة الـتي تـتـبـعهـا واألهم من

توازنة للتجارة ب البلدين. الطبيعة غير ا
وتـرى الدراسـة أن على الـهـند أن تـردّ على الـصعـود الصـيني
ـدى الـطـويل اتـباع واجـهـة وفي ا ـدى القـصـيـر بـتـجنّـب ا في ا
: ضــمـان االســتــقـرار والــنــمـو اســتــراتـيــجــيــة ذات شـقــ أوالً
االقتصادي في الداخل والثانية إقامة عالقات وثيقة مع الدول
ـعنـيـة بالـصـ والقـلقـة مـنهـا. ولـكن السـؤال األساسي األخرى ا

الذي تطرحه الدراسة هو عمّا إذا كانت الهند ستنجح في ذلك.
ويـقول جـرانت معّد الـدراسة إن الهـند وهربـًا من توّجه الدول
صلحة الص وإدراكًا بأنها دولة كبيرة جدًا ليمارس أي اجملاورة 
ـواجهـة صعود ضغط عـليـها فإن اسـتراتـيجـية احلـكومة الـهنـدية 
الصـ مفهـومة ولـكن هناك بـعض احملاذيـر التي يـنبغي االنـتباه
إلـيـهـا على حـّد تـعـبـير مـعـّد الـدراسة. وأول هـذه احملـاذيـر هو أن
ـزيد مـن اخلبـرة عن الصـ القـليل من الـهـند بـحاجـة الي تطـوير ا
. ومع بعض اجلامـعات الهنـدية ومراكز الـدراسات تركز عـلى الص
االسـتـثـنـاءات الـقـلـيـلـة فـإن وكـاالت األنـبـاء الـهـنـديـة لـيس لـهـا
مـراسـلون في بـكـ برغم أن الـكثـيـرين منـهم مـوجودون في لـندن
مـثًال. وعـلى الـرغم من أن الـهـنـد قـلـقـة من الـصـ أكـثـر من قـلق
األخيرة منها فإن الص لديها خبرة أكثر في الهند وليس العكس.
وأمـا ثاني احملاذير فتـقول الدراسة إن زعمـاء الهند يجدون

»æ«°üdG Oƒ©°ü∏d óæ¡dG áHÉéà°SG
dCÉJ»∞: تشارلز جرانتتشارلز جرانت                                                                               ô°TÉædG: «مركز دراسات اإلصالح األوروبي»«مركز دراسات اإلصالح األوروبي»

áãjóM äÉ``°SGQOáãjóM äÉ``°SGQO
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اإلثن ٣٠ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٢٠)

اإلعالم الرسمي الصيني:اإلعالم الرسمي الصيني:
∫hDƒ°ùe ô«Z ¥Gô©dG øe »µjôeC’G ÜÉë°ùf’G

حـتى نهـاية الـشـهر احلـالي ستـنسـحب جـميع الـقوات األمـريكـية
ـدة سبع سنـوات وخمسـة أشهر من هذا رابطـة في العراق  الـقتاليـة ا
الـبلـد. لكن العـراق اآلن ما زال في حالـة الفوضى واالضـطراب وما
زالت اخلالفـات احلـادة قائـمـة بـ مـخـتلف الـفـصـائل في احلـكـومة
والـنزاعات الـدينية وأعـمال العنـف تشتد مع مـرور األيام. لذلك فإن
انـسحـاب الـقـوات األمـريـكـية الـقـتـالـيـة من الـعـراق في هـذا الوقت
ـسؤول من الـعراق وقف األمـريكي غـير ا احلـاسم يظـهر بـوضـوح ا
بـحسب تـقريـر نشرته «ه«هـيئيئـة الرادية الراديـو والتو والتـلفلفـزيون الصزيون الصـيني»يني» التـابعة
ـتـحدة خـطـة سحب قـواتـها من لـلدولـة. وعـندمـا أعلـنت الـواليات ا
الـعـراق أكـدت أن أحد األسـبـاب وراء سـحب قـواتهـا من الـعـراق هو
حتّسن األوضاع األمـنيـة العراقـية. إال أن األوضـاع األمنيـة العـراقية
في احلـقيقـة لم تتـحسن حتى اآلن بل تـتطـور بالعـكس ألن أعمال
تـحدة في سحب الـعنف تتـكاثر مع مـرّ األيام وتـتمادى الـواليات ا
قواتها متجاهلًة تدهـور األوضاع األمنية في العراق. وتعّد النزاعات
ـذهبـية الـديـنيـة في العـراق إحـدى النـتائج الـوخـيمـة التـي سبـبتـها ا
تـحدة على العـراق. وإذا اشتدت هذه احلرب الـتي شنتهـا الواليات ا
النـزاعات وتوقفت العـملية السـياسية وحتى تـراجعت فإن العراق
تحدة سيواجـه خطر انـقسام. وفي هـذه احلالة إذا تـمادت الواليـات ا
في سحب قواتـها فـإن ذلك يدل على تـهّربـها من مسـؤوليـتها. في
ـتـحـدة بـإعالن سـحب قواتـهـا الـقـتـالـية من احلـقـيـقـة أن الواليـات ا
العراق أو عدم سحبها تفكـر في مصاحلها الذاتية فقط وال تفكر
في مسؤوليتها في العراق. وخالل أكثر من سبع سنوات من وجودها
ـقراطي في ـوذج د الـعـسكـري في الـعـراق لم يـتـحول الـعـراق إلى 
مـنــطـقــة الـشــرق األوسط بل بــالـعــكس أصـبـح مـيــدانـًا لألعــمـال
ـتحدة بوضـوح أن خطتهـا لتحويل اإلرهـابية. وقـد عرفت الواليات ا
ـقــراطي مـنــيت بـالـفــشل ولـو حــافـظت عـلى ـوذج د الـعــراق إلى 

ستمر فإنها لن تنجح في تنفيذ هذه اخلطة. وجودها العسكري ا

برغم اخلالفات األخيرةبرغم اخلالفات األخيرة
ÉgQÉ°ùe »a óæ¡dG ™e ájôµ°ù©dG äÉbÓ©dG : :الص الص

أعـــلــــنت الـــصـــ أمس أن
العـالقات العـسكريـة مع الهـند ما
زالت في مـسـارهـا علـى الّرغم من
خالف بـشـأن تـأشـيـرة دخـول قالت
بعض الـتقارير إنه أدى إلى جتميد
عـــقــود دفـــاعــيـــة بــ اجلـــارتــ

. وصـرح مصـدر في وزارة الـدفاع الـهنـدية وبـعض وسائل الكـبيـرت
اإلعالم الهـندية بأن الـعالقات الدفاعـية مع الص عـّلقت بعد رفض
تـنازع بكـ منح تـأشيـرة دخول جلـنرال هـنـدي من منـطقـة كشـميـر ا
عـليـهـا حيث حتـتـفظ بـاكسـتـان والصـ أيـضًا بـأراٍض. ولـكن وزير
الـدفـاع الـهـنـدي أيه كـيه أنـطـوني قـال إن «الـعالقـات مـع الـص
سـتـسـتـمـر». ونـفـت وزارة الـدفـاع الـصـيـنـيـة أيـضـًا أي جتـمـيـد في
ــكـتب الــصـحـفـي لـلـوزارة الـعالقــات مع اجلـيش الــهـنــدي. وقـال ا
«روي«رويـترز»ترز» بالـفـاكس إن «الـص لم الـصيـنـيـة في بـيـان أرسل إلى 
تعـلق العالقات العسـكرية مع الهـند ولم تتلقَّ أي إخـطار من الهند
بـأي تـعـليـق من هـذا الـقـبـيل». والـعالقـات الـعـسـكـريـة بـ الـهـند
والـص محدودة وتتركـز على زيارات القادة العـسكري ومسؤولي
وزارتي الدفاع ومـناورات صـغيـرة مشتـركة تـقام بـ احل واآلخر.
ولـكن البيـان الرسمي الـصيني أشـار إلى أن بك ال تـريد أن يقلص
هذا اخلالف تلك العالقات أو أن يلحق ضررًا بالغًا بالعالقات بوجه
عام. وقال الـبيان إن «الـص تأخـذ تطـوير العالقـات العسـكرية مع
الـهند على نحو جدي ونـحن على ثقة بأن اجلانـب سيظالن مركزين
على الـصورة األوسـع للـعالقات الـثنـائيـة بـ بلـدينـا والعـمل بروح
التشاور والوحدة لـتشجيع التطوير الصـحيح للعالقات العسكرية».
رّجح أن يـتفاقم والصـ اآلن أكبـر شريك جتـاري للـهنـد ومن غيـر ا
رّجح أيـضاً أن ينـحسر اخلالف تـماماً. هـذا اخلالف. ولكن من غـير ا

تبادل موجودين. وما زال اخلالف واحلذر ا

Ú`µH
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اإلثن ٢ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٠٠)

äÉcô°ûdG ¿hòîàj z¿ƒjQƒ¡ª÷G{ :أوباما:أوباما
záæ«gQ{ Iô«¨°üdG

اتهم الـرئيس األمريكي باراك أوباما
» بــاتــخـاذ أول مـن أمس «اجلــمــهــوريــ
الـشـركـات األمـريـكـيـة الـصـغـيـرة «رهـيـنة
ســـيـــاســيـــة» بـــعــدمـــا رفض األعـــضــاء
«اجلــمـهـوريــون» في «مـجـلـس الـشـيـوخ»
مـسـاندة حـزمـة بقـيـمة (٣٠) مـلـيار دوالر
إلقــراض الـــشــركــات الـــصــغــيـــرة. ومــنع
األعـــضـــاء اجلــمـــهــوريـــون في «مـــجــلس
الشـيوخ» إقـرار احلزمة يـوم اخلمـيس مـمّا
وجّه صـفعة جديـدة جلهود أوبامـا كي يظهر
لألمـريـكـيـ في مــنـتـصف عـام انـتـخـابي
صعب أن إدارته تركـز على معاجلة مشكلة
ـسـتـعـصـيـة. وفي وقت ارتـفـاع الـبـطـالـة ا
تظهـر فيه استطالعات الرأي تآكل التأييد
لــسـيــاســة أوبـامــا االقــتــصـاديــة يــخـشى
قراطـيون» أن الـناخبـ سيـعاقـبونهم «الـد
عـلى نـســبـة الـبـطـالــة الـبـالـغـة (٩٫٥%)
ـقررة في نوفـمبر عنـدما حتلّ االنتـخابات ا
تـشــرين الـثـاني عــلى (٤٣٥) مـقـعـداً في
«مـجـلس الـنواب» وعـلى (٣٧) من أصل
(١٠٠) مــقـعـد في «مـجــلس الـشـيـوخ».
وقـال أوبـامــا في خـطــابه األسـبــوعي عـبـر
اإلذاعـــة و«اإلنــتـــرنت»: (أدعـــو الـــقــادة
» في «مجـلس الشيوخ» إلى «اجلمهـوري
الـتـوقف عن اتـخـاذ الشـركـات األمـريـكـية
الــصـغــيـرة رهــيـنــة سـيــاسـيــة والـســمـاح
بـالـتـصـويـت عـلى مـشـروع قـانـون وظـائف
الشركات الصغيرة هذا). وقال (اعلموا أن
غـالبية أعـضاء «مجلس الـشيوخ» يؤيدون
اخلــــطـــة. كـل مــــا في األمــــر أن الــــقـــادة
» في «مجـلس الـشـيوخ» ال «اجلـمـهـوريـ
يـسـمـحـون بـطـرحهـا لـلـتـصـويت). وأخـفق
ـقـراطـيون» يـوم اخلـمـيس في الـقـادة «الـد
حشـد السـتـ صوتـاً الالزمة لـدفع اإلجراء

.« في وجه اعتراضات «اجلمهوري

Q’hO QÉ«∏e (2^6) πHÉ≤e á«fÉŸCG øjõæH äÉ£ëe ™«ÑJ ób z»H »H{ :تقرير:تقرير
ـــانـية أفـادت مجـلـــة «فـيـرتشـافت فـوخه» األ

أول مـن أمس بــأن «بـريتــش بتـرولـيـوم» (بي بي)
ـانيـة التـابعة تريد بيع سلـسلة محطـات الـبنـزين األ
لـهـا «آرال» مقابل نـحو مليـاري يورو (٢٫٦ مليار
دوالر). كـــــانـت «بـي بـي» كــــشــــفـت األســــبـــوع
اضي عـن خطـط لبيـع أصول بـقيمة (٣٠) مليار ا

ـقـبلـة لـتغـطـية دوالر -مـعظـمـهـا حقـول نـفط وغاز- عـلى مـدى الـثمـانـية عـشـر شهـراً ا
كـسـيك والذي يـعـد األسوأ في تـاريخ الـواليات تـكـاليف الـتـسرّب الـنـفطي في خـلـيج ا
شترين احملتمل «توتال» تحدة. ونقلت اجمللة عن مصادر مصرفية مطلعة أن من ب ا ا
الفرنسية و«روسنـفت» الروسية و«أفيا» وهي سلـسلة محطة تعبـئة مستقلة. وأضافت أن
. وأحـجمت «بي بي» انـيـا أيضـاً صـفـاتي «بي بي» في أ «روسنـفت» سـتكـون مـهتـمـة 
سـبتـعد بيع و«روسـنفت» عن الـتعلـيق على الـتقـرير. وقال مـصدر في الـصنـاعة إن من ا
صافي التكرير وألن مبيعات «آرال» ألن السلسلة جـزء ال يتجزأ من منظومة «بي بي» 
أصـول «بي بي» تـنـصب عـلى حـقـول لـلـنـفط والـغـاز. وتـقـول «آرال» في مـوقـعـهـا عـلى
ـانيـا حيث تـعمل نـحو (٢٤٠٠) «اإلنـترنت» إنـها أكـبـر سلـسلـة محـطات بـنزين في أ
محـطـة حتت عالمتـهـا التـجـارية. كـانت «بي بي» اشـترت الـسـلسـلـة في عام ٢٠٠٢ في

انية «آي أون». إطار صفقة أضخم مع مجموعة الطاقة األ

ô«Ñc óM ≈dEG ¢ù«d øµdh á°†Øîæe »æ«°üdG z¿Gƒ«dG{ áª«b :«صندوق النقد»:«صندوق النقد»
بينما يعـتقد عدد من أعضاء «اجمللس التنفيذي» لـ «صندوق النقد الدولي» أن قيمة

الـعملـة الصينـية «اليوان» مـنخفـضة لم يذكر
تـقريـر «الـصـندوق» الـسـنـوي حول الـصـ بأن
قيمة «الـيوان» منخفضـة «إلى حد كبير» كما
درجت تـقـاريـر سـابـقـة عـلى الـذكـر. وكـان هذا
الـوصف الـذي اعــتـمـده «الـصـنـدوق» سـنـوات
. وردت عبارة «إلى عديدة يـثير غضب الـص

حـدّ بـعيـد» في تقـريـر «الصـندوق» الـسـنوي الـذي صدر في يـولـيو ٢٠٠٩ وقـد توصل
مـعدو تقرير هـذه السنة إلى النـتيجة نفـسها حسبـما تقول التـقارير. ولكن نسـخة التقرير
اضي أمـاطت الـلثـام عن وجود التي صـدق عـليـهـا مجـلس إدارة الصـنـدوق يوم اإلثـنـ ا
خالفات في الـرأي ب أعضاء اجملـلس إذ ظهرت وجـهة نظر تـقول أن ثمة تـغييراً بـنيوياً
دفوعات الصيني نتيجة اخلطوات التي اتخذتها احلكومة جار على قدم وساق في ميزان ا
اضي الـقريب لتحفيـز االستهالك. وجاء في التقريـر: (اتفق عدد من أعضاء مجلس في ا
اإلدارة على أن سعر صرف «الـيوان» أقل من قيمته الفعلية ولكن عدداً آخر اختلفوا مع
ـيزانية). هذا التـقدير وقالـوا إنه مبني عـلى تقديـرات غير دقيـقة للوضع احلـالي لفائض ا
وأثـنى تـقـرير «صـنـدوق النـقـد الـدولي» علـى قرار الـصـ فك ارتـباط عـمـلـتهـا بـالدوالر
ـاضي بعـد ثالثـة أيـام فقط مـن قول مـديـر عام األمـريكي في الـتـاسع عـشر مـن الشـهـر ا

الصندوق دومينيك ستراوس كان إن قيمة «اليوان» منخفضة «إلى حد كبير».

ájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàeájOÉ``°üàbG äÉ``©HÉàe
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الثالثاء ٣ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٠١)

أعلـنت الـصـ مؤخـراً مـعـارضتـهـا الـعقـوبـات األحـادية
اضي الـتي فرضـهـا االحتاد األوروبي عـلى إيـران األسبـوع ا
وأكـدت ضـرورة حل أزمــة «الـبـرنـامج الــنـووي اإليـراني» عن
ــفــاوضــات. وأعـربـت عن أمــلــهــا أن تــبـدأ طــريق احلــوار وا
احملادثات بـ إيران و«مجـموعة فيـينا» الـتي تضم الواليات
ـتحـدة وفرنـسا وروسـيا و«الـوكالـة الدولـية لـلطـاقة الـذرية» ا
. مـوقف الـص الـرافض الـعـقـوبـات األوروبـيـة األخـيرة قـريـبـاً
ـوقف الــذي تـبــنّـتـه من قـرار «مــجـلس األمن يـخــتـلـف عن ا
ـاضي الــدولي» الـذي صـدر بـحـق إيـران في شـهـر يــونـيـو ا
حــيـنـمـا انــضـمت إلى حــالـة اإلجـمـاع الــدولي ووافـقت عـلى
التصويت على الـقرار في وقت كانت تراهن فيه طـهران كثيراً
على رفض بـكـ هذا الـقرار. وهـذا بدوره يـثـير الـتسـاؤل: ما

وقف الصيني األخير? هي العوامل التي تقف وراء ا
بـرغم أن الـصـ أعـلـنت أن مـعـارضـتـهـا لـهـذه الـعـقـوبات
تـحدة وأنه ال ينـبغي ألي طرف دولي بـسبب جتـاوزها األ ا
ية ـنظمـة األ أن يتخـذ أي خطوات مـنفـردة دون الرجوع إلى ا
الـتي تقـوم بتـنسيق اجلـهود في هـذا الشأن فـإن الواقع يـشير
وقف إلى أن هـنـاك اعتـبارات مـصـلحـيـة بحـتة تـفـسر هـذا ا
صاحلها االقتصادية والتجارية مع طهران. وهذا يشير تتعلق 
بوضـوح إلى أن الـعـقـوبـات األوروبـيـة األخـيـرة قـد تـهـدد هذه

صالح وخاصة إذا ما  األخذ في االعتبار ما يلي: ا
* إن هـذه الـعـقـوبـات الـتي تـركـز عـلى قـطـاعي الـنـفط والـغـاز
اإليراني قد تستهدف الشركات الصينية العاملة في أوروبا
التي تستثمر في هذين القـطاع ألنها تمنع أي استثمارات
عدات ساعدة التقنية ونـقل التكنولوجيا وا جديدة أو تقـد ا
واخلـدمات خـاصـة في مـا يتـعـلق بالـتـكـرير والـغـاز الطـبـيعي
ـصـالح ـســال في إيـران وهـذا ال شك في أنه ســيـؤثـر في ا ا
االقـتصـاديـة للـص في طـهـران التي تـتجـاوز اسـتثـماراتـها
هنـاك ما يـقرب من (٤٠) مـليار دوالر بـحسب الـتصـريحات

الـتي أدلى بـهـا نائب
وزيـر الـنـفط حـسـ
نـقــريـكــار شـيـرازي
اضي الذي السبت ا
كــشف عن مـشــاركـة
الـــــصــــ فـي عــــدد
مــــــــتــــــــزايـــــــــد من

ـشروعات لبنـاء مصانع للبـتروكيماويـات ومصافٍ جديدة في ا
ـقـبلـة أيـضاً. مـعـنى هذا أن مـوافـقة الـص إيران في الـفـترة ا
على هـذه العـقوبات األوروبـية يـعني تـوقف شركـاتهـا العـاملة
في أوروبـا عن مواصلـة استثـماراتهـا في طهران وهذا ال شك

في أنه يضاعف من خسائر الص االقتصادية.
* إن إيـران تمثل لـلص مـصدراً مهمـاً في احلفاظ عـلى تأم
إمدادات النـفط وينبغي احلـفاظ عليه خـاصة أن إيران تعدّ
ثل البترول ; و الدولة الثانيـة من مصدّري النفط إلى الـصّ
اإليـراني ما نـسبـته (١١%) من حـجم االستـهالك الصـيني;
إذ تستـهلك الص يومياً ما يقـرب من ثمانية مالي برميل
من النفط منـهم (٤٥٠) ألف برميل من إيـران وحدها هذا
بـاإلضـافـة إلى أن الـص وإيـران أبـرمـتا صـفـقـة عام ٢٠٠٦
قتـضاها تصدير إيران الغاز بقيـمة (٧٠) مليار دوالر يتمّ 

دة ٢٥ عاماً. سال إلى الص  ا
ــصـالح * إن الـعــقــوبـات األوروبــيــة األخـيــرة قــد تـؤثــر في ا
الـتـجاريـة للـص مع إيـران ألنهـا تسـتهـدف قطـاع التـجارة
ـزدوج التي والـواردات الـسـلـعيـة خـاصـة ذات االستـخـدام ا
تـشـكّل نـسـبـة كـبـيـرة من الـصـادرات الـصـيـنـيـة إلى إيـران
وتشيـر التقارير في هذا الشأن إلى أن حـجم التجارة الثنائية
بـ الــدولـتـ قـد زاد من نـحـو عـشـرة مـلـيـارات دوالر عـام
ـاضي ٢٠٠٥ إلى أكـثــر من (٢٠) مــلـيــار دوالر الـعــام ا

وتطمح الص في زيادتها العام اجلاري ٢٠١٠.

¿GôjEG ó°V Iô«NC’G á«HhQhC’G äÉHƒ≤©dG øe »æ«°üdG ∞bƒŸG »a IAGôb

اضي على وقف الصيـني األخير الرافض العقوبات أحادية األجـانب التي فرضها االحتاد األوروبي األسبوع ا اضي علىا وقف الصيـني األخير الرافض العقوبات أحادية األجـانب التي فرضها االحتاد األوروبي األسبوع ا ا
إيران تقف وراءه عوامل اقتصادية وجتارية باألساس.إيران تقف وراءه عوامل اقتصادية وجتارية باألساس.
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األحد ٨ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٠٤)

تحدة على كسب الص هناك سـباق ب إيران والواليات ا
ّ فرضها على طهران على في قضية العقوبات الـدولية التي 
خلـفـية بـرنـامـجهـا الـنووي خالل الـفـتـرة األخيـرة. فـفي الوقت
الذي تـوجه فـيه وزير الـنفـط اإليراني مـسعـود مـير كـاظمي
مـؤخـراً إلـى بـكـ إلجـراء مــحـادثـات مع مـســؤولي الـطـاقـة
الـصيني والـعمل على جلب اسـتثمارات صيـنية إلى مصافي
ـقـرر أن يتـوجه روبـرت إينـهورن الـنفط اإليـرانـية فـإنه من ا
ـسـتـشـار اخلـاص لــشـؤون عـدم االنـتـشـار الـنـووي في وزارة ا
اخلارجـية األمـريكـية إلى بكـ نهـاية شـهر أغـسطس اجلاري
حلثـهـا على الـتـزام تطـبـيق العـقـوبات الـدوليـة عـلى إيران في
برنامـجها النووي وكان إينـهورن قد دعا الص مؤخراً إلى
إدراك أن لهـا مـسـؤوليـات دولـيـة بصـفـتـها عـضـواً دائـماً في
«مـجــلس األمن الـدولي» تـقـتـضي مـنـهـا تـطـبـيق الـعـقـوبـات

فروضة على إيران. ا
الـسـباق عـلى كـسب الـص يـعود إلـى أهمـيتـهـا في جناح
العقوبات على طهران أو فشلهـا بالنظر إلى عالقاتها النفطية
والتجـارية القوية مع اجلـانب اإليراني على اعتـبار أنها ثاني
تـحدة واحـتلت مسـتـهلك لـلنـفط في الـعالم بـعد الـواليـات ا
ركز الثالث إيران في الـنصف األول من العام اجلاري ٢٠١٠ ا
بـ مـوردي النـفط اخلـام إلى الـصـ بـشـحنـات بـلـغت تـسـعة
مالي طن وذلك بعد كل من السعودية وأجنوال. وتعول إيران
على الصـ كثيراً في ضخ استثمارات تساعدها على التغلب
على نقص الـبنزين لديهـا تأثراً بالـعقوبات الـدولية واألوروبية

واألمريكية.
وعـلى الـرغم من أن بـك قـد أعـلنت الـتـزامهـا الـعقـوبات
الـتي تقـررت في قـرار «مجـلس األمن الـدولي» األخـير بـشأن
إيران فـإنها أكـدت صراحـة معارضـتها الـعقـوبات األمريـكية
واألوروبــيــة عـلـى أسـاس أنــهــا عــقـوبــات خــارج إطـار األ

تحـدة وأعلن نائب وزيـر النفـط اإليراني منـذ أيام أن الص ا
الـتي تـعـد الــشـريك الـتـجـاري واالقــتـصـادي األول لـبالده قـد
استـثـمـرت قـرابة ٤٠ مـلـيـار دوالر في قطـاعي الـنـفط والـغاز
ـتحـدة بشدة وقف الـصيـني أقلق الـواليات ا . هـذا ا اإليرانـي
سار األول عـاجلته ا التي تعـمل على التـحرك على مـسارين 
رتقبة هو احلوار وهو ما سيقوم بـه روبرت إينهورن في زيارته ا
ـســار الـثــاني فــهـو الــضـغط الـســابق اإلشــارة إلـيــهـا أمــا ا
الـسـيـاسي واالقـتـصـادي في هـذا الـسـيـاق تـأتي االنـتـقادات
األمـريكـية لـعدم التـزام الصـ الكـامل العـقوبـات على إيران
كـمـا جتيء دعـوة أحـد نـواب الــكـوجنـرس مـؤخـراً إلى فـرض
تـحدة على الـص وروسيا عقوبـات فورية من قـبل الواليات ا

حول استثمارات قامتا بها في قطاع النفط اإليراني.
ومن الواضح من طبـيعة الـضغوط الـتي تمارسـها الواليات
ـتحـدة على الـصـ في هذا الـشأن أنـها ضـغوط ذات جـدية ا
كن أن تـنضم إلى واشـنطن فـيها ومن كبـيرة كـما أن أوروبـا 
ثم تصـبح بـك في مـواجهـة ضـغط أمريـكي-أوروبي مشـترك
يجـعل رفـضهـا الـتـزام العـقـوبات األمـريـكـية واألوروبـيـة على
كنـها احتـماله كثـيراً خاصة في ـا لن  طهران ذا ثـمن كبير ر
ضـوء ثالثـة عــوامل: األول هـو مـصــالح الـصـ االقــتـصـاديـة
ـتـحدة وأوروبـا فضالً عن والـتجـاريـة الكـبيـرة مع الـواليات ا
ـكـن أن تـسـتـخـدمـهـا ـة الـتي  ـؤ أوراق الـضـغط الـعــديـدة وا
واشنطن في مـواجهتـها العـامل الثاني هـو أن الغرب يرى في
إثارة بك لقضية احتـياجها النفطي إلى إيران أمر مبالغ فيه
خاصة مع الـتقارير التي أشارت إلى أن الغرب مـستعد لتوفير
مـصادر بـديلة لـلصـ في ما يـتعـلق بالـنفط اإليـراني العامل
ـفردها في الـدفاع عن إيران الـثالث هو أن الـص تبـدو واقفة 
ـوقف الـروسي أقرب إلى في قـضـية الـعـقـوبات حـيث يـبـدو ا

موقف الغرب في هذه القضية.

Ú``°ü`dG ƒ`ëf »``fGôjEG-»``µjôeCG ¥ÉÑ``°S

تحـدة وإيران كسب الصـ إلى جانبهـا في قضية الـعقوبات الـدولية ومن الواضح من تحـدة وإيران كسب الصـ إلى جانبهـا في قضية الـعقوبات الـدولية ومن الواضح منحتاول كل من الـواليات ا حتاول كل من الـواليات ا
ا لن تستطيع الصمود كثيراً. ا لن تستطيع الصمود كثيراقوة الضغط األمريكي على بك وجديته في هذه القضية أنها ر قوة الضغط األمريكي على بك وجديته في هذه القضية أنها ر
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قـال الـرئيـس التـنـفـيـذي لـشـركة إلدارة
األصـول في لـنـدن إن لـيـبـيـا ضـخت مـئات
الي من الـدوالرات في شركـته لتـحقيق ا
ربح وفي الــوقت نــفـسه تــدريب مـواطــنـ
ـالـي لـيـبـيـ لـسـدّ النـقـص في اخلـبـراء ا
الذي تعـانيه الـبالد. وتمتـلك ليـبيا الـبلد
ـصـدّر لـلنـفط نـحـو (٦٥) مـلـيار دوالر ا
في صنـاديق الثروة الـسياديـة التابـعة لها
لـكن استثمـاراتها ما زالت مـتواضعة حتى
اآلن ألسـبـاب من بـينـهـا عـدم توافـر الـعدد
ـالـية في ّن يـتـفهـمـون األسواق ا الـكافي 
البالد بعـد عقود من الـعزلة الـدولية. وقال
فريـدريـكو مـارينـو رئـيس الشـركة ومـدير
األصـــول الــســابق فـي «مــيــريـل لــيــنش»
و«جيه بي مورجـان» إن محفظـة «ليبيا-
إفريـقيا لالسـتثمـار» أحد صنـاديق الثروة
الـليـبية ضـخّت بعض أصـولهـا في شركته
ـسـمّـاة «إف إم كـابـيـتال ـنـشـأة حـديثـاً ا ا
بارتـنرز». وأضـاف أن شركته عـيّنت نـظير
ذلك سـتـة مـوظـفـ من الـصـنـدوق اللـيـبي
لتدريبهم عـلى إدارة األصول. وقال مارينو
في مـقــابـلـة مع «رويــتـرز»: «الـواضح أن
. نـحن لـسـنـا صـندوق مـنـهـجـنـا فـريـد جـداً
حتوط متـحمساً جلني كـثير من األتعاب».
وأضـاف (االتفاق الذي وقّـعناه مع مـحفظة
«ليـبيـا-إفريـقـيا لالسـتثـمـار» يقـضي بأن
نــديـــر األصــول خلــمـس ســنـــوات. ووفــقــاً
ثالي فإنهم بعد السنوات اخلمس للتصور ا
سيـستعـيدون األصول ويـديرونـها بأنـفسهم
بـوســاطـة الـفــريق الـذي شـكــلـوه) وفي مـا
يتعـلق بإدارة األصول قال مارينو إنه شكّل
ـتـعــامـلـ ومــديـري احملـافظ فـريـقــاً من ا
االستثـمارية لديهم خبرة من العمل حلساب

صناديق حتوط وبنوك استثمار رئيسية.

ôªà°ùà°S ¿GôjEG ™e §ØædG IQÉŒ :تركيا:تركيا
قال وزير الـطاقة التركي تـانر يلديز إن جتارة الـنفط مع إيران ستسـتمر وإن عقوبات
تحدة ال تفـرض قيوداً على التجارة في الطاقـة مع إيران. وتشتري تركيا اخلام من األ ا
إيران وتـبيع لهـا البـنزين. وقـال يلـديز للـصحـفيـ (تركيـا تقـوم (بالـتجـارة في النفط مع
إيـران) من خالل القـطـاع اخلاص وهـذه التـجارة مـستـمرة حـاليـا.. أعتـقد أن هـذه التـجارة
كن أن تـستمر ألنه ال يـوجد قرار من «مـجلس األمن الدولي» في الـوقت احلالي). ومنذ
ـتحـدة و«االحتاد األوروبي» الـعقـوبات اضي شـدد «مجـلس األمن» والواليـات ا يونـيـو ا
على إيران بـسبب برنـامجهـا النووي الـذي تخـشى واشنطن أن يـكون ستـاراً لصنع أسـلحة
ـبيعات نوويـة وهو ما تـنفيه طهـران. وإيران ثاني أكـبر مزوّد لـتركيا بـالغاز بـعد روسيا 
سنـوية تبـلغ نحـو عشرة مـليـارات متر مـكعب. وقـال يلديـز للـصحفـي إن حـكومة تـركيا
أبـلغت تركمـانستان أنهـا مهتمة بـاحتياطيـات الغاز القـابلة لالستغالل هـناك أيضاً التي
تقـدر بـنـحو (٥٫٥) مـلـيار مـتـر مـكعـب في منـطـقـة بحـر قـزوين. وأضـاف أن تركـيـا قد
تشـتـري الـغـاز من تـركمـانـسـتـان وجتـري محـادثـات مع الـسـلـطات هـنـاك. وقـال «لـديهم
احتـياطـيات من الـغاز قـابلـة لالستـغالل تقـدر بنـحو (٥٫٥) مـليـار متر مـكعب فـي بحر
ا تشتري ا نـكون مهتـم بها». وقـال الوزير التركـي إن بالده ر قزوين وأبـلغتهم بـأننا ر

. الكهرباء من تركمانستان أيضاً

¿GôjEG ™e …QÉéàdG É¡fhÉ©J π°UGƒà°S É¡fEG ∫ƒ≤J Ú°üdG
أبـلغ نائب رئيس الوزراء الصـيني لي كه تشياجن وزيـر النفط اإليراني خالل زيارته
ـشروعات الـقائمة ـاضي أن بك سـتواصل تـعاونها مـع طهران في ا لـلص يوم اجلـمعة ا
تـحدة بكـ إلى التزام الـعقوبـات. ونقل التـلفزيـون احلكومي عن بـعدما دعت الـواليات ا
لي قوله لوزيـر النفط اإليراني مـسعود مير كـاظمي «إيران شريك جتـاري مهم للص في
غرب آسـيا وشـمال إفـريقـيا وأحد مـورّدي النـفط الرئـيسـي للـبالد. التـعاون االقـتصادي
والتجـاري الثنـائي حقق نـتائج مثـمرة». وتـابع قائالً «الصـ عازمـة على العـمل بجد مع
شتركة ومداومة االتصـال واحلوار والتنسيق بشأن إيران ومواصلة تعزيـز الثقة السياسيـة ا
ـنطقـة والعالم». هـمة للـحفاظ عـلى السالم واالستـقرار واالزدهار في ا ـسائل الدولـية ا ا
ضي قُدماً بثبات في مـشروعات التعاون القائمة وضمان وأضاف «النقطة الرئـيسية هي ا
ـستمـرة للروابط بدء عـملهـا بسالسة وتـعزيز الـتعاون الـثنـائي الفعـلي وتشجـيع التنـمية ا
الـثـنـائـية». وعـرض الـتـلـفـزيـون احلـكومـي صوراً لـالجتـمـاع الـذي عـقـد في مـقـر «احلزب
سائـية الرئيسـية. ونقل التلـفزيون الصيني الـشيوعي» في وسط بك في نـشرة األخبار ا
شروعات عن ميـر كاظمي القول إنه يأمل أن «يهـيئ اجلانبان الظروف للـمضي قُدماً في ا
الـقـائمـة» ولم يـذكـر تـفـاصـيل أخـرى. ويـزور مـيـر كـاظـمي بـكـ إلجـراء مـحادثـات مع
مسؤولـ في شركات الـطاقة الـصينـية. ولم يدلِ الـوزير بأي تـصريحـات علنـية. وتصدّت
الـصـ بـالـفعـل للـضـغـوط األمـريـكـية بـشـأن أعـمـالـهـا وجتارتـهـا الـنـفـطـية مـع إيران في
تصـريحـات نشـرت في وقت سابـق هذا األسـبوع قائـلة إنـه ينبـغي عـدم انتقـاد التـعامالت

التجارية الصينية مع إيران.
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اإلثن ٩ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٠٥)

ـهمـة عـما إذا ؤشـرات ا ا كـانت أحـد ا حتـرّكات الـصـ ر
. وقيـاساً على كانت إسـرائيل تـنوي الهـجوم على إيـران قريـباً
حتـركـات بـكـ األخيـرة تـرى صـحـيـفة «كـريـسـتـيـان سـايـنس«كـريـسـتـيـان سـايـنس
مونـيتور»مونـيتور» أن الص تـستـبعد إمـكانـية حدوث ذلك الـهجوم
بـدليـل تـصريـحـات نـائب رئـيـس الوزراء لـي كـيكـيـاجن في
أثــنـاء اجـتــمـاعه مع وزيـر الــنـفط اإليـراني الــذي يـزور بـكـ
حاليـاً بأن حركة الـتبادل التجـاري ب الدولتـ حتقّق «نتائج
مثـمرة». وال تـرى الصـحيـفة غـرابة في تـنامي حـركة الـتجارة
الــبــيــنــيــة بــ الــصــ وإيــران في ظل تــهــافت الــشــركــات
االستثمـارية ورجال األعمال الصينيـ على طهران حالياً لسدّ
الـفـراغ الــذي خـلـفـته الـشـركــات األخـرى -األوروبـيـة بـصـورة
خـاصـة- امـتـثـاالً لـقــرار مـجـلس األمن الـدولي األخـيـر فـرض
تحدة عقوبات ضد إيران. ولم تخفِ الصحيفة قلق الواليات ا
من اســتــمــرار الــصـــ في حتــدّي اإلرادة الــدولــيــة مــا دفع
سـؤول األمريـكيـ إلى توجيـه انتقـادات علـنية ضـد بك ا
ـتحـدة شيـئاً ال بـسبب هـذه السـياسـة. فهل تـعرف الـواليات ا
تـعرفه الص عن الـنيّات اإلسرائـيلية جتـاه إيران? يرى اخلبراء
أن أفضل فرصة أمام إسرائـيل لتنفيذ هـذا الهجوم هو اخلريف
قـبل أي قـبل مـوعد إجـراء الـتـجديـد الـنـصفـي للـكـوجنرس ا
ـيل فـيه مـعظـم نواب الـكـوجنرس إلى مـباشـرة وهـو تـوقيت 
دعم إسرائيل بـغضّ النظـر عن سياسـتها. وأضـافت الصحـيفة
ـسؤولـ اإلسـرائـيـلـيـ يـرون ضـرورة تـطـويـر الـعـقـوبات أن ا
بحـيث تـؤدي في نهـاية األمـر إلى إسـقاط الـنظـام اإليراني أو
إجباره عـلى إبطاء مشـروع النووي أو إلغـائه. وعلى النقيض
ا أضـرّت قادة الـنظـام ولكـنها ال تـرى الصـ أن العـقوبـات ر

تضرّ االقتصاد القومي وهو فرق من الصعب حتديده. 
ـكن أن تـكون الـعقـوبات آلـية مـناسـبة ولـكن إلى أي حدّ 

ـارقـة عـلى تـغــيـيـر سـيـاسـاتـهـا? تـقـول في إجــبـار األنـظـمـة ا
الصـحيـفة إن سـجل العـقوبـات في الشـؤون الدولـية يجـمع ب
الـنـجاح والـفـشل وفي حالـة إيـران نرى أن الـعقـوبـات الدولـية
األخيـرة بـدأت تؤثـر لتـوّهـا في االقتـصاد وتـضـربه في أضعف
نقـطة له وهي واردات الـوقود. ولكن الـعقـوبات القـوية نفـسها
لم حتــقق األثـر نـفـسه مع األنــظـمـة الـديـكـتــاتـوريـة في بـورمـا
وكوريا الشمالية اللت تعتبران العزلة أو االنغالق على الذات

وسيلة أسهل لالستمرار في السلطة.
ؤيدون الستخدام العقوبات كأداة دبلوماسية بديلة اخلبراء ا
لـلـحــرب يـؤكـدون أن الـعـقـوبـات حــقّـقت جنـاحـاً وإن كـان في
حـاالت مـحـدودة بدلـيل طـلب لـيـبيـا رفع الـعـقـوبات الـغـربـية
مـقابل التـكفيـر عن خطايـاها السـابقة. كـما أن العـقوبات ضد
اضي جـنوب إفريـقيا الـعنـصرية أيـام الثمـانيـنيات من الـقرن ا

أسهمت إلى حد كبير في إرساء حكم األغلبية. 
وأشـار مـحرر الـشـؤون السـياسـيـة كاليتـون جـونز إلى احلـظر
ـتـحــدة ضـد فـيــتـنـام أيـام الـتــجـاري الـدولي بــقـيـادة الـواليــات ا
ـاضي عــقب االجـتــيـاح الـفـيــتـنـامي الـثــمـانـيــنـيـات من الــقـرن ا
لكمبـوديا. فلم تكد هذه احلقبة تنتصف حتى فقد النظام الشيوعي
ـشكالت في هـانوي شـرعيـته في الداخل بـسبب فـشله في عالج ا
ـزمنة التي كـان أسوؤها اجملاعـة التي ضربت البالد االقـتصادية ا
ـأزق الصـعب الـذي وجد الـشيـوعيـون أنـفسـهم فيه عام ١٩٨٨. ا

طاف. أجبرهم على استجداء رضاء واشنطن في نهاية ا
ـمـكن أن جتـد الـص واختـتـمت الـصـحيـفـة قـائـلة إن من ا
نـفـســهـا وهي تـفـقــد مـوقـعـهــا كـثـالث أكـبــر دولـة مـسـتـوردة
للواردات النفـطية إذا قررت إسرائـيل ضرب إيران األمر الذي
سيؤثر سـلباً في عجلة االقتصاد الصـيني وتلك نتيجة حتمية

ال يستطيع أي من مهندسي السياسة الصينية حتمّلها. 

¿GôjEG π«FGô°SEG âHô°V GPEG Qqô°†à«°S »æ«°üdG OÉ°üàb’G :«مونيتور»:«مونيتور»

في الوقت الذي بدأت فيه الـعقوبات الدولـية (واألمريكية واألوروبـية واألستراليـة والكندية) تـؤتي مفعولها معفي الوقت الذي بدأت فيه الـعقوبات الدولـية (واألمريكية واألوروبـية واألستراليـة والكندية) تـؤتي مفعولها مع
عتاد. ويبدو أن بـك -ثالث أكبر مستورد للواردات عتاد. ويبدو أن بـك -ثالث أكبر مستورد للوارداتإيران ال تزال الص تـمارس أنشطتها التجاريـة مع طهران كا إيران ال تزال الص تـمارس أنشطتها التجاريـة مع طهران كا

النفطية في العالم- ال تدري أن أي هجوم إسرائيلي ضد إيران سيؤثر سلباالنفطية في العالم- ال تدري أن أي هجوم إسرائيلي ضد إيران سيؤثر سلباً في اقتصادها القومي. في اقتصادها القومي.
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الثالثاء ١٠ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٠٦)

نـاخ االقتصادي برغم توافـر التحـليالت االقتصـادية عن ا
في الـصـ والهـنـد اللـتـ تشـهـدان زيادة كـبيـرة في مـعدالت
الـنمو واالسـتثمـار فإنه ال تتـوافر لديـنا معـلومات كـثيرة حول
رؤيـة رجال األعـمـال أو نظـرتهم أو الـدوافع وراء قـراراتهم في
. وأشارت صـحيفة «وول ستـريت جورنال»«وول ستـريت جورنال» (٣ كلـتا الدولـت
أغـسـطس) إلى أحـدث اسـتطالعـات الـرأي الـذي أجـراه موقع
«YouGov» ونـشــر مــعــهـد «لــيــجـاتــوم» نــتــائـجـه. وسـلّط
االسـتـطالع الــذي شـمل أكــثـر من ٤٠٠ من رجــال األعـمـال
ـستـثـمـرين فـي الـص ـشـروعـات الـضـوء علـى ا ومـديـري ا

والهند وطرح تساؤالت حول السياسات االقتصادية.
ستثمرين في كال الـبلدين يتميزون وذكرت الصحيفـة أن ا
ــشـروعـات بــاجلـرأة وسط قــنـاعــة ٥٠% مـنــهم بــأن فـرص ا
ـا كانت عـليه قـبل عشـر سنوات االستـثمـارية اليـوم أفضل 
سـتثـمرين ـسـتثـمرين الـهنـود و٣٠% من ا ولكن ٢٥% من ا
الية الصيني الذين شملهم االستطالع يعتقدون أن «األزمة ا
ية» أضـرّت كثـيراً بفـرص االستـثمار وإقـامة مـشروعات العـا
جديدة فيما اتفقت األغلبية العظمى منهم على أن مستويات
قبلة. عيشة ستتحسّن بصورة كبيرة خالل السنوات اخلمس ا ا
ولـكن االسـتـطالع كـشف عن ظــهـور أسـلـوبـ مـخـتـلـفـ
ـشـروعـات االسـتـثـمـاريـة. أول االخـتالفـات تـتـعـلق إلقـامـة ا
ـسـتـثــمـرين إلى إقـامــة مـشـروعـات بـاألســبـاب الـتي تــدفع ا
سـتثمرون عن الـدافع الرئيسي كان ردّ جديدة. وعـندما سُئل ا
األغـلـبيـة الـسـاحـقـة للـمـسـتـثـمرين الـهـنـود: «أن أكـون مـدير
ـال» ـزيـد من ا نـفـسي» بـيــنـمـا جـاءت «الـرغـبـة في جـمع ا
. وهذا سـتثـمرين الـصيـنيـ كـدافع أول بـالنـسبـة إلى معـظم ا
ستـثمـرين الهنـود ال يخـتلـفون كثـيراً عن نـظرائهم يعنـي أن ا
األمـريكـي الـذين يـفضـلون «امـتالك شركـاتهم اخلـاصة» عن
«جـمع الثـروة» كدافع أول إلقـامة مـشروع جـديد وذلك طـبقاً

للدراسة التي أجرتها مؤسسة «كوفمان» عام ٢٠٠٩.

ستثمرون عن العوامل األخرى التي تدفعهم وعندمـا سُئل ا
سـتثـمرين إلى إقـامة مـشروعـات جديـدة جاءت إجـابة نـصف ا
الـصيـنيـ تـقريـباً بـأن الـفضل يـعود إلى اجلـهـود التي تـبذلـها
الدولة لتشـجيع االستثمـار واألعمال اخلاصة. وأفاد ٢٣% من
ستثمرين الهنود) أن ستثـمرين الصيني (مقـابل ٩% من ا ا
ـدارس واجلــامـعـات كـان الـسـبب األول وراء مــا تـعـلـمـوه في ا
قرارهم بإطالق مشروعاتـهم اخلاصة. وهذا يعكس اسـتراتيجية
الدولة في اسـتخدام اجلامعـات لتكريس مفـهوم العمل اخلاص.
ـشـروعـات الـصـينـيـة نـظـراءهم الـهـنود ثالث وفـاق أصـحاب ا
مـرات عـنـدمـا أفـادوا بـأن الـسـيـاسـات احلـكـومـيـة وسـيـاسـات
شجّـعة على االسـتثمـار والعمل اخلـاص. فقد وسـائل اإلعالم ا
ستثـمرين وأصحـاب األعمال الهـنود (مقابل أفـاد ٢١% من ا
) بأن الطـموحات األسرية كانت ستـثمرين الصيـني ٩% من ا

الدافع األول وراء إطالق مشروعاتهم.
ومـن بــ االخــتالفــات أيــضــًا كــيــفــيــة تــعــامل أصــحــاب
تـعلقة بالنجاح فاهيم ا شروعات مع السياسات احلـكومية وا ا
سـتثمرين الهنـود أن أهـم ســبب للنجاح حيث اعتبر ١٨% من ا
هو الـقدرة على ابتكـار األفكـار وتـوليدهـا حول كيـفية االلتفاف
ـعرقلة لالستثـمار. أما في الص فقد على القواعد والضوابط ا
شـروعات أن أهم سـبب لـلنـجاح هو اعـتبـر ٣٩% من أصحـاب ا

شــبــكـــة الــعالقــات
االجتمـاعية ومـعرفة
ـــــــــســـــــــؤولــــــــ ا
. وهـذا احلــكــومـيــ
يـعـنـي أن الـهـنــــــود
- -بعـكس الصيني
ال يــعــتــمـدون عــلى
الــدولـة كــأهم ســبب

للنجاح.

ية» الية العا ية»برغم أضرار «األزمة ا الية العا برغم أضرار «األزمة ا
á∏Ñ≤ŸG ¢ùªî`dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN É«°SBG »a QÉªãà°S’G ñÉæe øq°ù– :استطالع للرأي: استطالع للرأي

- ستتحس- ستتحّسن أظهـر استطالع للرأي أجراه موقع «أظهـر استطالع للرأي أجراه موقع «YouGov» أن فرص االستثمار في آسيا -الـص والهند حتديداأن فرص االستثمار في آسيا -الـص والهند حتديداً
ية». الية العا قبلة برغم التداعيات اخلطرة الناجمة عن «األزمة ا ية». خالل السنوات اخلمس ا الية العا قبلة برغم التداعيات اخلطرة الناجمة عن «األزمة ا كثيراكثيراً خالل السنوات اخلمس ا

%٢٤
%٥٢

%٢٧
%٤٩

%٣٩
%٣٩
%١٧

%٤٧
%٣٧

%٤٩
%٢٥

%١٦
%٢٣
%١٩

شروع اخلاص شروع اخلاصالسبب الرئيسي إلقامة ا السبب الرئيسي إلقامة ا
- جني أموال أكثر

- أن أدير مشروعي بنفسي
شروع ستخدمة لبدء ا شروعالوسائل ا ستخدمة لبدء ا الوسائل ا

- القروض
- مساعدات األسرة

ستثمر الناجح ستثمر الناجحأهم سمات ا أهم سمات ا
- القدرة على اإلبداع واالبتكار

- القدرة على اخملاطرة
عرفة علومات وا - ا

الهندالهندالصالص
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الثالثاء ١٧ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤١١)

Ú`µH ¿ÉªY
…Qƒ°ùdG …hƒædG πYÉØŸG äôeO π«FGô°SEG :كتاب جديد:كتاب جديد

ذكـرت صــحـيــفـة
«الــعـرب الــيـوم»«الــعـرب الــيـوم» أن
كتـاباً جديداً سيصدر
في الـــقــريب عن دار
الـــنـــشــر الـــتـــابـــعــة
لـصـحيـفة «يديـعوت«يديـعوت

ـؤلـفـان فـيه أن الـرئـيس األمـريـكي الـسـابق أحـرونوت»أحـرونوت» يؤكـد ا
جورج بوش كان عـلى اطالع دقيق على اخلطة اإلسرائيلية لتدمير
ـفـاعل الـنـووي السـوري قـبل إجنـازه وأنه أعـطى مـوافـقتـه على ا
ؤرخ ميخائيل بار زوهر والصحفي ؤلفَ وهما ا ذلك. ومع أن ا
صادر نيسـيم مشعـال يحرصـان على القـول إن التدمـير  وفقـاً 
أجنـبيـة فـإن صيـغة الـكتـاب تتـحـدث بشـكل صريح عن مـصادر
مـحـليـة وأمـريكـية يـقـتبـسانـهـا وهمـا مقـتـنعـان بصـحـة ما تـقول.
ـفـاعـل الذي بـد الـعـمل فـيـه سـنة ٢٠٠٢ ويـرويـان قـصـة هذا ا
تـحدة شيئاً وطيـلة خمس سنـوات لم تعرف إسرائـيل أو الواليات ا
نـطقـة ليل نـهار عـنه مع أن أقـمارهـما الـصنـاعيـة كانت تـراقب ا
وأن إشــارات عـدّة وصــلت و إهـمــالـهـا. ومـن هـذه اإلشـارات أن
سفـينـت كـوريتـ عـبرتـا مقـابل شواطئ إسـرائيل نـحو الـشواطئ
السورية وهمـا محملتـان باألسمنت. وقد اكـتشفت إسرائيل ما في
ـكن أن تفـكر في داخلـهمـا لـكنـها رفـضت االقتـنـاع بأن سـوريا 
اسـتـخـدام هـذا األسـمـنت اخلـاص في بـنـاء مـفـاعـل نـووي. ويـنـشر
وسـاد»-العـمـليـات الكـبرى). ومن أبـرز ما الـكـتاب بـعنـوان («ا
يكشف عنه أن الـعملية في ديـر الزور تمت بعد تـعاون استخباري
أمريـكي-إسرائـيلي وطـيد وبـضوء أخـضر من إدارة جـورج بوش.
ـقاتـلـة دخلت األراضي الـسـورية عن وأن الطـائـرات اإلسرائـيـليـة ا
طـريق احلـدود الـتركـيـة-السـوريـة وأن رئـيس الوزراء اإلسـرائـيلي
ــرت تـوجه إلى رئـيس الـوزراء الــذي أمـر بـالـعـمــلـيـة إيـهـود أو
التركي كي ينقل رسالة طمأنة إلى الرئيس السوري بشار األسد.

اعتبرتها من بقايا عقلية احلرب الباردةاعتبرتها من بقايا عقلية احلرب الباردة
á«Hƒæ÷G ájQƒµdG-á«µjôeC’G äGQhÉæŸG ó≤àæJ Ú°üdG

ـعـتـزم ـنـاورات ا وصــفت وسـائل اإلعالم الـرسـمـيـة الـصـيـنـيـة ا
ـتحدة وكـوريا اجلنـوبيـة في البحـر الغربي تـنفيـذها بـ الواليات ا
الذي تسميه الص البحر األصفـر الذي يحادد سواحلها الشرقية
تحدة». وأضافت أن بأنها «حتـركات خطرة تخـطط لها الواليـات ا
هذه اخملـططات «مظهـر من مظاهر عـقلية احلرب الـباردة لواشنطن
ـنطـقـة بأسـرها في مـنـطقـة مهـمة وتشـكل تـهديـداً ألمن الـص وا
لـلـصـ حتـادد شـمـال شـرق آسـيـا وجـنـوب شـرقـهـا». وقـال تـعلـيق
ز» الصـينـية إن ما يـدعم اخملاوف الـصيـنية تا ز»«جلوبـال  لصحـيفة «جلوبـال تا
ـتحـدة وكوريـا اجلـنوبـية مـؤخراً مـناورات هـذه هـو إجراء الـواليات ا
عـســكـريــة في بـحــر الـشـرق (بــحـر الــيـابـان) إضــافـة إلى إعالن

«البنـتاجون» أن الدولت ستجريان
مـناورات عـسكـرية جـديدة فـي بحر
الـيابـان والبـحـر األصفـر. باإلضـافة
ّـحت واشـنــطن إلى أنـهـا إلى ذلك 

ستـحشر أنفها في بحـر جنوب الص بزعم أن الـنزاعات اإلقليمية
ـتحدة طـبقاً صالح الـقومـية للـواليات ا نـطقة قـد تؤثر فـي ا في ا
ـنطـقـة ومنـها الـص ـقالـة الـصحـيفـة. وقالـت: «برغم أن دول ا

انزعجت من قعقعة السالح في مـحيطها فإن واشنطن تأبى إال أن
تـواصل مــسـارهــا وتـبــدو مـصـمــمـة عــلى ذلك». وبــدأت الـقـوات
الـكـورية اجلـنـوبـية واألمـريـكيـة أمس تـدريـبات مـشـتـركة من خالل
تـحدة نـحو احملاكـاة واالتصـاالت بالـكمـبيـوتر وتـنشـر الواليـات ا
٢٨٥٠٠ جنـدي في كـوريا اجلـنوبـية لـدعم اجليش الـكوري اجلـنوبي
سـلحة ؤلف من ٦٧٠ ألف فـرد بينـما يبـلغ عدد أفراد الـقوات ا ا

الكورية الشمالية نحو ١٫٢ مليون فرد.
الية الصينية أنها ستبيع أذون في موضوع آخر أعلنت وزارة ا
خـزانـة دفـتـريـة مدتـهـا ٣٠ عـامـاً بـقيـمـة ٢٨ مـلـيـار يوان (٤٫١٣

قبل. مليار دوالر) األسبوع ا

ّ
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اخلميس ١٩ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤١٣)

ÚµH ¿ÉªY
..á∏°†ØŸG Ú«fOQC’G äGQÉ«N

ôÑcC’G ô£î`dG π«FGô°SEGh ..ÉjQƒ°S ºK ájOƒ©°ùdG

ذكرت صحيفة «الرأي»«الرأي» األردنية أن نتائج استطالع للرأي العام
نـفـذه «مـركـز الـدراسـات االسـتراتـيـجـيـة» في «اجلـامـعـة األردنـية»
ـملكة العربـية السعودية «األفضل» أشارت إلى أن عالقة األردن با
ب عالقـاته بعدد من الدول الـعربية مصـر وسوريا والعـراق والسلطة
الفلسطينية ولبنان و«حماس» سياسيًا واقتصاديًا. وأفاد ٦٨% من
العـينـة الوطـنيـة و٥٨٫٤% من قـادة الرأي الـعام بـأن العالقـات ب
األردن والــســعــوديــة «جــيــدة جــدًا» في حــ احــتــلـت الــســلــطـة
ـرتـبـة الـثـانـية تـلـتـهـا سـوريـا ٤٩٫٢% ثم مـصر الـفـلـسـطـيـنيـة ا
٤٨٫١%. ويـــرى األردنــيــون أن خــيــار األردن في حــال أراد بــنــاء
عالقـات مؤسسيـة وسياسيـة واقتصاديـة وثيقة جـدًا يجب أن تكون
رتبة األولى السعودية ثم سـوريا يليها العراق وبنسب ٦٨% في ا
و٢٥% و٧% على التـوالي. وأفاد ٩١% من قادة الرأي بأن تركيا
تـمـثل دعمـاً لـلمـصـالح األردنيـة في حـ أفاد ٩٥% بـأن إسـرائيل
تـمثل تهديـداً للمصـالح األردنية أما في مـا يتعلق بـإيران فقد أفاد
ـركز ٦٩% بأنـها تـمـثل تهـديـدًا للـمصـالح األردنـية. وقـال مـدير ا
الدكتور نـواف التل خالل مؤتمر صـحفي أمس أعلن خالله النتائج
إن االستـطالع نـفذ عـلى عـيـنة وطـنـية حـجـمهـا ١١٨٣ وقادة رأي
ـنـطـقـة». (٦١٨ مــسـتـجـيـبـًا) حتت عـنــوان «عالقـات األردن في ا
وانــقـسم مـوقف األردنـيــ إزاء حق إيـران في امـتالك سالح نـووي
فقـد اعتـبر ٥٠% مـنهم أن الـسالح النـووي اإليراني سـيشـكل خطرًا
على الدول الـعربيـة وبنسب قـريبة يـرون ضرورة قيـام الدول العـربية
بـالعـمل على مـنع إيران من احلصـول على هـذا السالح. وبرغم ذلك
فـإن غــالـبـيـة األردنـيــ يـعـتـقـدون أنـه من حق إيـران امـتالك سالح
نووي وتأييد الـغالبية كذلك لسعي الدول العربية إلى احلصول على
سالح نووي. إذ برر الدكتور التل حالة التناقض برّدها إلى أن تأييد
الــغـالـبـيـة المـتالك إيـران سالحـًا نـوويـًا وسـعي الـدول الـعـربـيـة إلى
الهدف نـفسه بنسـبة ٨٢% لقـادة الرأي و٧٤% للعـينة الوطـنية هو

واجهة السالح النووي اإلسرائيلي.

kGójóL kÉjQGRh kÉÑ°üæe çóëà°ùJ Ú°üdG
á«dhódG ájQÉéàdG äÉYGõædG ™e πeÉ©à∏d

 استـحدثت احلكـومة الصـينيـة منصـبًا وزاريًا جـديدًا للـتعامل مع
ـتـزايـدة مع بـاقي الدول في مـجـال الـتـجارة. فـقـد أعـلنت اخلالفات ا
احلـكومـة الصـينـية أنهـا عيـنت نائب وزيـر التـجارة جـاو هوتـشينج

نازعات التجاريـة الصينية الدولية. ثل جتاري دولي لـشؤون ا كأول 
ـنـصـب اجلـديــد هـذا مـكــرس في األسـاس لــلـتــعـامل مع يـذكــر أن ا
ـفاوضـات الكـبـرى االقتـصاديـة والتـجاريـة سـواء كانت ثـنائـية أو ا
نصب متعـددة اجلنسـيات. وذكرت الـتقاريـر أنه  استحـداث هذا ا
نظرًا إلـى تنامي الـنزاعـات التجـارية الـتي عرفتـها الـص منـذ بداية
ـانـيـا الـعام ـيـة». يـذكـر أن الـصـ جتـاوزت أ ـالـيـة الـعـا «األزمـة ا
ــاضي لــتـصــبح أكـبــر دولـة مــصـّدرة في الــعـالـم حـيث بــلغ حـجم ا
صـادراتـهـا نـحـو تـريـلـيـون ومـئـتي مـلـيـار دوالر أمـريـكي إلى ذلك
أظهـرت البـيانات الـتي أعلـنتـها وزارة التـجارة الـصينـية أن الـتجارة
تبادلـة ب الص وروسيا بـلغت ٣٠٫٧ مليار دوالر أمريكي خالل ا
األشهر الـسبعة األولى من العام بزيادة ٤٩٫٦% على أساس سنوي.
ـتــحـدث بـاسم الـوزارة يـاو جـيـان في مـؤتـمـر صـحـفي أن وصـرح ا
ية» الية العا تـبادلة جتاوزت التأثير السـلبي لـ «األزمة ا التجارة ا
ـوًا سريعـًا نسبيـًا. وقال ياو إنه يـتوقع أن تعود الـتجارة ب وحققت 
ـالـيـة» خالل الـعام الـصـ وروسـيا إلـى معـدالت مـا قـبل «األزمـة ا
نتجات اإللكترونية تشكل نسبة كبيرة اكينات وا احلالي. وذكر أن ا
ـتبادلـة مضـيفاً أن صـادرات التكـنولوجـيا الفـائقة من من الـتجارة ا
روسـيـا إلى الــصـ ارتـفـعت خـالل الـنـصف األول من الـعــام بـنـسـبـة
١٧٤%. وخالل الــنـصـف األول من الـعــام ارتــفــعت االسـتــثــمـارات
ـباشرة في روسـيا بنـسبة ٥٨٫٥% عـلى أساس سنوي في الصيـنية ا
ـباشرة في الص بنسبة ١٨٫٣% ح زادت االستثمارات الروسية ا
على أساس سنـوي. وقال ياو إن الص وروسيا حـققتا اختراقات في
التعاون في قطاع الطاقة عـلى نحو خاص. وأضاف أن البلدين شرعا

في توسيع نطاق التعاون.

ّ
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اخلميس ١٩ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤١٣)

?¢ù«FôdGh OÉ°üàb’G ¿Éà°ùcÉH ¿É°†«a §≤°ùj πg :« »«تا «تا

أعد عـمر ورايش تقريراً نشرته
» أشــار فـيه إلى أن »«تـا مــجـلـة «تـا
ـر علـى ضحـايـا فـيـضان كل يـوم 
بـاكسـتان يـصعّد الـغضب الـشعبي
إزاء إهــمــال احلــكــومــة; لــذا قـام

اضي الرئيس آصف عـلي زرداري بزيارة قصيرة للسند األسبوع ا
في محـاولة لـتهـدئة الـغضب. كـما اصـطحب بـان كي مون األم
اضي إلى جنوب البنجاب حيث رأى تحدة األحد ا العام لأل ا
بـان كي مـون مشـهـداً موجـعاً بـرغم مـشاهـدته كـوارث عديـدة حول
العـالم. ويـوضح التـقـرير أن شـعـبـية زرداري قـبل الـفيـضـان كانت
٢٠% إال أنهـا اآلن في احلضـيض. وهو مـا سيـحتم عـليه الـعمل
عـلـى وضع بـاكـســتـان في مـسـار إعــادة بـنـاء االقــتـصـاد وجـلب
اليـ من مـلـيـارات الـدوالرات من اجملـتـمع الـدولي ومـسـاعـدة ا
ياه عـلى العودة إلـى حياتـهم الطبـيعيـة. ويرى روبرت متضـرّري ا
زوليك رئـيس «البنك الـدولي» أن الفيضـان دمّر محـاصيل تبلغ
ـليـار دوالر إال أن الـبـاكـسـتـانـي يـقـدرونـهـا بـالـضعـف حيث ا
ـواشـي. ويـوضح غــرقت آالف األفــدنـة وهــلــكت مــئـة ألـف من ا
التقرير أن االقتصاد الباكستاني كان هشاً حيث يعتمد على دعم
«صـنـدوق الـنـقـد الـدولي» الـذي يـصل إلى ١١٫٣ مـلـيـار دوالر.
الية الباكـستاني إنه «من الباكر ويـقول عبداحلفيظ شيـخ وزير ا
اآلن تـقدير حجم تداعـيات الكارثة إال أن الدمـار ضخم ويتطلب
بلغ وصل إلى ٢٢٢ مليارات الدوالرات». وقـد تبرعت ٤٠ دولة 
مليـون دوالر وذلك حسب تـقديرات احلـكومـة الباكـستـانية. ومن
جهتها تفـكر وزارة اخلارجية البـاكستانية ملـياً في قبول مساعدة
تـحدة الهـنـد التي تـصل إلى خمـسـة مالي دوالر وتـأمل األ ا
ـــبــلغ حــتى ٤٦٠ مــلــيــون دوالر. وقــد كــانت األزمــة تــوصــيل ا
عـارضة السـياسيـة حيث يرى نواز االقتصـادية فرصة انـتهزتـها ا
ـســاعـدات من الـدول شـريف رئــيس الـوزراء األسـبـق أن طـلب ا

األجنبية سيقوّض الكرامة الوطنية.

¿GƒjÉJ ≈∏Y …ôµ°ù©dG É¡bƒØJ Rõ©J Ú°üdG :تقرير أمريكي:تقرير أمريكي

أعلنت وزارة الدفـاع األمريكية في تقرير أن الـص تعزز تفوقها
العسـكري على تـايوان برغم حتـسن العالقات السـياسيـة ب ضفتي
مضيق فورموزا وتطّور قدراتهـا الضاربة في آسيا حتى جزيرة جوام
. وأوضح «الـبـنـتـاجـون» في تـقـرير األمـريـكـيـة في احملـيط الـهـاد
سـنوي يـرفـعه إلى الكـوجنـرس أن بكـ «تـواصل دون توقـف تعـزيز
قدراتـها الـعسـكريـة حتـسبـًا لنـشوب نـزاع مع تـايوان بـرغم التـقارب
السـياسي احلـادث ب الـعـدوين». وتابـعت الوثـيقـة أن «كفـة توازن
القـوى ب ضفـتي مضـيق فورموزا مـا زالت ترجح إلى جـانب الص
الـقاريـة». ويـغطي الـتقـريـر عام ٢٠٠٩ أي قـبل أن تـعلن الـواليات
ـاضي صفقة مع تـايوان بقيـمة ٦٫٤ مليار دوالر تـحدة في يناير ا ا
لـبـيعـهـا صـواريخ مـضادة لـلـصـواريخ من طـراز «بـاتريـوت» وسـفـنًا

كـاســحـة لأللــغـام وطـوافـات
«بالك هـوك». وأكـد اخلـبراء
أن «حتليل الترسانة الصينية
يفـيـد بـأن بكـ بـدأت تـهتم
(بـــــأهــــــداف) أبـــــعــــــد من
تـايـوان». واعـتبـر اخلـبراء أن

اضي نطـاق قدرة اجلـيش الصـيني عـلى التـدخل كانت تـقتـصر في ا
عـلى جزيرة أوكيـناوا اليابـانية شرقًا وتـنزل حتى جنـوب بحر الص
شـرق فيـتنـام. ويبـدو أن هذه الـعقيـدة التـقلـيديـة قد جتـاوزها الزمن
كـما يرى «البـنتاجـون» الذي يؤكـد أن قيادة األركـان الصيـنية تأمل
اآلن أن تكـون قادرة عـلى بلـوغ أراضي جوام األمـريكيـة في احمليط
ا حتى الهاد وحتى هونسو أكبر جزيرة في األرخبيل الياباني ور
. وأكـد الـتقـرير أن بـك قـد تقـوم بـدوريات في جـنوب بـحر الـفلـب
. وبـعـد ساعـات قلـيـلة من نـشر الـتـقريـر أعلـنت تـايوان أنـها الـص
تـتابع عن كـثب تعـزيز الـقـدرات العـسكـرية الـصيـنيـة. وفي طوكـيو
أعلن ناطق باسم وزارة الـدفاع أن اليابـان «ستواصل متابـعة التطور
الـعسـكـري في الصـ بـانتـباه ألن لـذلك تـداعيـات مـهمـة على أمن

نطقة وال سيما اليابان واجملتمع الدولي». ا

ø£æ°TGh
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األحــد ٢٢ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤١٤)

Ú°ü∏d IQÉjR ∫hCG »a »fÉHÉj …ôëH ÖjQóJ ∫ƒ£°SCG

ـــــــقـــــــرر أن مـن ا
يجـري أسطـول تدريب
يابـاني للمرة األولى
زيارة لـلص في وقت
الحق من العام اجلاري
في مـهـمـة ذات نـيات

حـسـنة. فـقد بـدأت سـفيـنـتا الـتدريب «كـاشـيمـا» و«يـاماجـيري»
ـدمـرة «سـاوايـوكـي» الـتـابـعة لـقـوات الـدفـاع الـذاتـي الـبـحـرية وا
اليابانيـة وعلى متنها طاقم مؤلف من سبعمئة وثالث فرداً الرحلة
التي تستمـر خمسة أشهر في مايو. يذكر أن رحالت مشابهة تنظم
ـتـخـرج حـديـثـاً من مـدرسة سـنـويـاً لتـدريب الـضـبـاط الصـغـار ا
قرر أن يرسو اإلعداد التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية. ومن ا
األسطول فـي ميناء «تـشينـجداو» في أكتـوبر. وستـكون تلك أول
زيـارة يـجريـهـا أسـطـول تـدريب يـابـاني إلى الـصـ بالـرغم من أن
قـوات الـدفاع الـذاتي الـبحـريـة والبـحـرية الـصـينـيـة أجرتـا زيارات
مـتبـادلة فـيمـا سبق. وتـقول وزارة الـدفاع الـيابـانيـة إنهـا تأمل أن
. تعـزز زيارة األسطول للـميناء الصـيني عالقات الثقـة ب اجلانب
ـتـحـدة وكـوريـا ـقـرر أن جتـري الــواليـات ا في مــوضـوع آخـر من ا
اجلنـوبـية تـدريـبـات عسـكـرية بـحـرية مـشـتركـة في الـبحـر األصـفر
ـقـبل. فـقــد أعـلـنت وزراة الـدفـاع األمـريـكـيـة أن الـبـلـدين الـشـهـر ا
ياه سـيجـريان تدريـبات مـضادة للـغواصـات في أوائل سبتـمبـر في ا
قبالـة شبه اجلزيرة الكـورية حيث غرقت سفـينة حربية كـورية جنوبية
في مـارس. وألـقى حتـقـيق دولي بـالالئـمـة في غـرق الـسـفـيـنـة عـلى
هجوم بطوربـيد من غواصة كورية شـمالية. وستكـون هذه التدريبات
الثـانية خالل شهرين فقـد أجرى البلدان مناورات عـسكرية مشتركة
ضـد الغـواصـات في يـولـيو في بـحـر الـيـابان في سـعي لـردع كـوريا
رّجح أن زيد من األعمـال االستفزازية. ومن ا الـشمالية من القـيام با
تثير هذه التدريبات رد فعل سلبي من الص التي تعارض األنشطة

العسكرية األجنبية قرب حدودها.

¿ƒ«µjôeC’G Oƒæ÷G :الصحف الفرنسية: الصحف الفرنسية
¥Gô``©dG »a kÉ``LPƒ‰ Gƒ``côàj º`d

ذكرت صـحـيـفة «لي«ليـبـراسراسـيون»يون» أن آخـر كـتـيـبة أمـريـكـية مـقـاتـلة
غـادرت بـغـداد لـيــبـقى في الـعـراق ٥٠ ألـف جـنـدي أمـريـكي سـوف
هـام «التـأطير» والـتدريب لـفائـدة اجليش الـعراقي. بـالنـسبة يـقومـون 
إلى األمــريـكــيــ فـإن الــصــراع كـان فــوضى كــبـيــرة. وأضـافت أن
األمـريكـي غـادروا العـراق ليًال وهم غـير مـطمـئن لـألمن الذي كان
مـن مـفـتـرض فـيـهـم أن يـعـيـدوه إلى الـعــراق مـشـيـرة إلى أن اجلـيش
األمـريكي اختار أن يقـطع ليًال مسافة الـ ٥٠٠ كـلم ب بغداد واحلدود
الكويـتية وذلك لـتجّنب استـفزازات آخر حلـظة. والحظت الصـحيفة أن
ـوعـد احملدد في ٣١ األمريـكـيـ رحـلوا قـبل أسـبـوعـ تـقريـبـًا من ا
ّ االتـفاق بـشـأنه مع الـسـلطـات الـعـراقيـة لـيـكون أغسـطس الـذي 
االنسـحاب قد جـرى بشـكل متكـتم تقريـباً. وأشـارت إلى أنه بالنـسبة
إلى أوبامـا الذي كان معارضـًا منذ البـداية للحـرب في العراق فإن هذا
مـكن أن يشّكل حلظـة انتصار صـغيرة. وقد أّكد االنسـحاب كان من ا
أنه أوفى بـالـعـهـد الـذي قـطـعه عـلى نـفـسه خالل حـمـلـته االنـتـخـابـية
بـاالنـسحـاب من الـعراق. وأضـافت أن هـذا االنسـحـاب يأتي في وقت
ـتوقع مـنـاسب بـعد بـضـعـة أسابـيع من انـتـخابـات مـنـتصف الـواليـة ا
إجـراؤهـا فـي ٢ نـوفـمـبــر (جتـديـد مــجـلس «الـنـواب» وثــلث مـجـلس
قـراطيـون إلى «أنـباء سارة». «الـشيـوخ») التي سـيحـتاج فـيهـا الد
ويـعتـقد أغـلب العـراقيـ أن احلرب عـلى العـراق لم يتم كـسبـها وإذا
كـان ٦٥% يــوافـقــون عـلى االنــسـحــاب الـذي نـفــذه أوبـامــا (حـسب
استطالع للـرأي أجرته قناة «سي إن إن»«سي إن إن») فألنـهم أدركوا أن الواليات
ا قامت به. ويعتقد ٦٩% أن بلدهم ـكنها أن تفعل أفضل  تحدة ال ا
ـتـحـدة لن لم يــحـقق أهـدافه في الـعـراق. ويــرى ٥٩% أن الـواليـات ا
تستطيع حتـقيق تلك األهداف مهما كان الـوقت الذي ستقضيه القوات
األمريـكية هـناك. ومن جانـبهـا قالت صحـيفة «ل«لـوفيجارو»وفيجارو» إن اجلنود
األمـريكيـ بدوا مرتـاح وهم ينـسحبـون من العراق لـكن دون حماس
زائـد بـتـحقـيق الـنـصـر وال سـيـمـا أنـهم مـتـأكـدون من أنـهم لم يـتـركوا

قراطية كما وعد به بوش. وذجًا من الد وراءهم 

¢ùjQÉH ƒ«cƒW
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الثالثاء ٢٤ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤١٦)

Üô¨dGh ¿GôjEG ™e É¡ë`dÉ°üe ÚH ¿RGƒJ É«°ShQ

ذكـرت وكالة «رويـترز»«رويـترز» فـي حتليـل لهـا أن روسيا لـيس لـديها
الكثير لـتخسره من وراء تشـغيل مفاعل «بوشـهر» بعد ١٥ عاماً
فـاعل في موقع ظل مـهمالً مـنذ اندالع من موافـقتـها عـلى بنـاء ا
» فإن بدء الـثورة اإليرانية عام ١٩٧٩. وبـالنسبة إلى «الـكرمل
تـشـغـيل مـفاعل الـطـاقـة الـذي تـأخر كـثـيـراً يـعـزز حمـلـة مـوسـكو
لكسب أسواق الطاقة النوويـة في اخلارج ويؤكد موقعها في قلب
شروع ـية بشـأن البـرنامج النـووي اإليراني. لـكن ا دبلـوماسـية عا
لن ينهي التوتر حول طموحات طهران ولن يسكت األصوات التي
تتحدث عن هجوم على اجلمهورية اإلسالمية وهي عوامل تساعد
على تعزيز االقتصاد الروسي جراء ارتفاع أسعار النفط وهو أحد
ـصـادر الـرئـيـسـيـة لـلـدخل في روسـيـا. ومـا زالـت روسـيـا حتدث ا
توازناً دقـيقاً فـتؤيد إصرار إيـران الغنيـة بالنـفط على احلاجة إلى
الطاقة النووية وتنضم في الوقت نفسه إلى مخاوف غربية من أن
تـكون طـهران تـسـعى إلى تصـنـيع قنـبلـة ذريـة. ويبـدو أن تشـغيل
«بوشهر» طريقة استخدمتها مـوسكو لتهدئة طهران بعدما كسبت
ـوافـقتـها عـلى عقـوبات جـديدة فـرضتـها رضا اإلدارة األمـريكـية 
اضي وتـعهدت موسكو بأال تحدة عـلى إيران في يونيو ا األ ا
ضادة للصواريخ في ظل هذه ترسل إلى إيران أنظـمتها الدفاعية ا
العـقـوبـات. وانتـقـدت واشنـطن مـوسكـو في وقت سـابق من الـعام
احلالي للمضي قدماً في خطط تشغيل «بوشهر» وسط حتدٍّ إيراني
راسخ فـي ما يـتـعـلق بـأنـشطـتـهـا الـنوويـة الـتي تـخـشى الـواليات
ـتـحدة أن يـكون هـدفـها هـو امتالك أسـلـحة. لـكن إعادة الـوقود ا
ـوسـكـو بـأن تـضع ـسـتـنـفـد في «بـوشـهـر» إلى روســيـا تـسـمح  ا
ـفـاعل مـثـاالً لـتـعـاون نـووي ال يـنـطـوي عـلى مـخـاطـر انـتـشار. ا
وبالـنسبـة إلى الغرب فـإن حقيـقة أن «بوشهـر» سيسـتخدم وقوداً
مـستورداً من روسـيا تبـ أن إيران ليـست في حاجة إلى تـخصيب
اليـورانيوم بنفـسها وهو اجلزء من الـنشاط النووي لـطهران األكثر

إثارة لقلق الغرب إذا ما كانت نيات طهران سلمية.

ÚµH ƒµ°Sƒe
zøjô°û©dGh …OÉë`dG ¿ô≤dG ióàæe{ ó≤©j »æ«°üdG ¿ÉŸôÑdG

يــعــقــد أكــبــر جــهـاز
اســتـشــاري ســيـاسي في
الـص مـؤتمـراً دولياً من
٦ إلى ٨ سبـتمبر لـتعزيز
الـتــعـاون والــتـفــاهم بـ
الص والعالم. ذكر ذلك

ـؤتـمـر االسـتـشـاري الـسـيـاسي لـلـشعـب الـصيـني» مـصـدر من «ا
ـان) أول من أمس. وسوف حتـضر شـخـصيـات بارزة وخـبراء (الـبر
ـؤتـمـر اخلـاص بـ «مـنـتـدى الـقـرن احلـادي والـعـشـرين» من داخل ا
وخارجه لبحث الـتعاون ضد التحديات اجلديدة صرح بذلك تشاو
تـشي تشـنج رئـيس جلنـة الشـؤون اخلـارجيـة في «اجمللس الـوطني
لـلمـؤتـمـر االستـشـاري السـيـاسي لـلشـعب الـصـيني» في مـؤتـمر
صـحـفـي. وقـال تـشـاو إن احلـدث الـذي يـسـتـمـر ثالثـة أيـام سـوف
سـتـدام وتغـيّر يـغـطي موضـوعـات تتـضـمن النـمـو االقتـصـادي ا
تـجددة والـتـبادالت الـعلـمـية والـتكـنـولوجـية نـاخ والطـاقـة ا ا
ي. وأضاف أن ٤٣ والتعاون والـضمان االجتماعي والتعاون العا
خبيراً من ٢٥ دولـة ومنطقة فضالً عن سبع مـنظمات دولية سوف
نـتدى. وأشـار إلى أن سـتة من كـبار الـقادة يـلقـون خطـابـات في ا
. يذكر أن ـنتدى أيضاً األجـانب السابق يتـوقع حضورهم افتتاح ا
جيـا تشيـنج ل عـضو اللـجنة الـدائمة لـلمـكتب السـياسي للـجنة
ــركـزيـة لـلـحــزب الـشـيـوعي الــصـيـني رئـيـس اجملـلس الـوطـني ا
ذكور نـظمـة للمـؤتمـر ا ـان) هو الـرئيس الفـخري لـلجنـة ا (الـبر
وأن نائب رئيس اجمللس واجن قاجن هو رئيسها. و«منتدى القرن
ي مــتـعــدّد األطـراف عـالي احلــادي والـعــشـرين» هــو حـدث أكـاد
ـتـبادل بـ الـص ـستـوى يـهدف إلى حتـسـ الـتعـاون والـفهم ا ا
ـنتـدى ثالثـة مـؤتـمـرات مـنـذ بـدأ عام وبـقـيـة الـعـالم. وقـد عـقـد ا
١٩٩٦. وكان آخر اجتـماع للمنـتدى قد عقد في سـبتمبر ٢٠٠٥

ستدامة. وتعلق موضوعه بالتنمية ا
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الثالثاء ٢٤ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤١٦)

´hô°ûe ≈∏Y ≥aGƒj …óæ¡dG AGQRƒdG ¢ù∏ée
ájhƒædG ábÉ£dG ¥ƒ°S Ú°Tóàd ó¡Á ¿ƒfÉb
ــتــحـدثــة بـاسم قـالـت نـيالم كــابـور ا
احلـكومة إن مـجلس الوزراء الـهندي وافق
ـســؤولـيـة عــلى مـشـروع قــانـون خــاص بـا
ـاضي وتـعـد هـذه الـنـوويـة يـوم اجلـمــعـة ا
خطـوة حاسـمة عـلى طريق جـذب الشـركات
األجـنـبـيـة إلى الـسـوق احملـتـمـلـة الـواسـعـة
للطاقة النووية بالبالد. وأضافت كابور من
ـتـوقع أن يــقـدم مـشـروع الـقـانـون الـذي ا
سؤولية الـشركات األجنبية يضع تعويـضاً 
بقيمة (٣٢٠) مليون دوالر في حالة وقوع
ـان اعـتـباراً من حـادث صنـاعي إلى الـبـر
ـقــبل إلقـراره بــصـفـة نــهـائـيـة. األسـبـوع ا
وكانت بعض الـشركات اخلاصـة وال سيما
ــتــحـدة حتــجم عن إنــشـاء من الــواليـات ا
مـحطات الطـاقة النوويـة في الهند من دون
قــــانـــــون من شـــــأنه أن يــــحـــــد من قــــدر
مـسـؤولـياتـهـم في الـنـشـاط النـووي. لـكن
مـثل هـذا الغـطـاء أثـار معـارضـة قـوية في
الـهنـد حيث ال يـزال ضحايـا تسـرب الغاز
الــــذي حــــدث عــــام ١٩٩٤ فـي مــــصــــنع
«كـاربـايـد» في «بـوبـال االحتـاد» يـسـعون
إلـى زيــادة الــتــعـــويض عن مــعـــانــاتــهم.
وتـسبّب هـذا التـسرب الـذي يعـدّ الكـارثة
األســوأ في تـاريخ الــعـالم الـصــنـاعي في
مـقــتل خـمــسـة عــشـر ألف شــخص. ومـنع
اجملــتـمـع الـدولي الــهـنــد من الـتــجـارة في
ـدنيـة حيث كانت الـتكنـولوجـيا النـووية ا
الـبالد تدير بـرنامـجاً سريـاً لتـطوير أسـلحة
نـووية. وفي عـام ٢٠٠٨ خـرجت الهـند من
عـزلـتـهـا الـنـوويــة بـتـوقـيع اتـفـاقـيـة بـارزة
ــدني مع الــواليــات لــلــتــعــاون الــنــووي ا
ـــتــــحـــدة. ثم رفــــعت بــــعـــد ذلك «دول ا
ـكونة ـواد النـووية» ا مجـموعـة موردي ا
ي عـــلى مـن (٤٥) دولــة احلـــظـــر الــعـــا

التجارة النووية مع الهند.

Q’hO QÉ«∏e (7^68 ) πHÉ≤e äÉ°Shô«ØdG áëaÉµŸ z»aÉµe{ …ôà°ûJ á«µjôeC’G zπàfEG{
اضي إنـهـا تـشتـري شـركة «مـكـافي» لـبرمـجـيات قـالت شـركة «إنـتل» اخلـمـيس ا
حـمـايـة احلواسـب بنـحـو (٧٫٦٨) مـلـيـار دوالر حـيث تـضيف شـركـة تـصـنـيع الـرقـاقات
ـتصـلة بـ اإللكـترونـية إلى تـرسانـتهـا من األدوات خلدمـة مجـموعـة متـزايدة من األجـهزة ا
ثل سعر الشراء عند ثمانية وأربع دوالر ا في ذلك الهـواتف احملمولة. و «اإلنترنت» 
زيادة بـنـسبـة (٦٠%) على سـعـر إغالق أسهم «مـكـافي» يوم األربـعاء عـند (٢٩٫٩٣)
دوالر. وارتفـعت أسهم «مـكافي» ٥٨% بـعد إعالن الـصفـقة لـيوم اخلـميس لـيبلـغ السهم
(٤٧٫٤٢) دوالر في مـعـامالت مـا قـبل الـفـتح. بـيـنـمـا تـراجـعت أسـهم «إنـتل» بـنـسـبة
(٢٫٥%) إلى (١٩٫١١) دوالر. وقالـت شركـة «إنتل» ومـقرهـا مـدينـة «سانـتا كالرا»
في كاليفورنيا إن األمان اآلن عنصر أساسي للتصفح عبر شبكة «اإلنترنت» ولكن اليوم
يـعدّ نـهج األمان غـير كـافٍ مع تـزايد تـوافر وصالت «اإلنـترنت» عـلى الهـواتف احملمـولة
واألجهزة الطبية وأجهزة الصراف اآللي والسيارات وغيرها من األجهزة. وقالت الشركة إن
الصـناعة حتتـاج إلى نهج جديد يجـمع ب البرامج واألجـهزة واخلدمات لـتلبيـة احتياجات
الغـد. وقال بول أوتيلليني الرئـيس التنفيذي لشركة «إنـتل»: (مع التوسع السريع للنمو
زيـد من عنـاصر زيـد وا ـتصـلة بـ «اإلنـترنت» فـإن ا عـبر مـجمـوعة واسـعة من األجـهزة ا
ـاضي  حتديد الـكفاءة في اسـتخدام حيـاتنا انـتقلت عـبر «اإلنتـرنت»). وأضاف «في ا
ـستقبل فإن عنصر األمان الطـاقة واالتصال على أساس متطلـبات احلوسبة وباستشراف ا
سيـنـضم إلى هـؤالء بـاعـتـبـاره الـركـيـزة الـثـالثـة الـتي يـطـلـبـهـا الـنـاس من جـمـيع خـبرات
احلـواسب. وتعد «إنتـل» من الشركات الـنادرة التي لهـا تاريخ من التـجريب والتراجع في
تمـثل في بناء مـعاجلات احلـواسب. ففي مرة األسـواق والعمل خـارج تخصـصها األصـلي ا
واحدة كانـت تمتلـك وحدة للعـب األطفال كانـت تبيع مـجاهر وغـيرها من األدوات الـغريبة
بيعات. ولكن «إنتل» تستمر في محاوالتها للتوسع قبل أن تتخلى عنها بسبب ضعف ا
ـتصـلة بـ «اإلنـترنت». في الـعمل في الـهواتف الـذكيـة وغيـرها من األجـهزة الالسـلكـية ا
ومن شـأن شراء «مـكافي» أن يـسـاعد «إنـتل» علـى تأمـ هذه األجـهزة مـن البـرمجـيات
اخلـبـيثـة والـتهـديـدات احلـوسبـيـة األخـرى. وقالت «إنـتل» إن االتـفـاق سيـؤثـر في األرباح
بشكل طفيف في السـنة األولى التي يتمّ اجلمع فيهـا ب الشركات. وباستـثناء التكاليف
رة واحدة تـتوقع «إنتل» أن يـؤدي االتفاق إلى واد ذات الـصلة بـاالقتنـاء  وغيـرها من ا

قبل وستتحسن بعد ذلك. زيادة طفيفة في األرباح العام ا

ábÉ£∏d á∏jóH QOÉ°üe ôjƒ£Jh ôë°üàdG áëaÉµe ≈∏Y Q’hO äGQÉ«∏e (3) ¥ÉØfE’ »æ«°U ´hô°ûe
قالت الص إنها تخطط الستثمار (٣) مليارات دوالر في مشروعات جتديد الغابات
قـبلـة لتطـوير مـصادر بـديلـة للـوقود ومـكافـحة الـتصـحر ومنع خالل السـنوات الـعشـر ا
سـتوى في اإلدارة احلـكومـية االنـهيـارات األرضيـة. وقال وو جـيان وهـو مهـندس رفـيع ا
شروع سوف اضي إن األشـجار التي سـينفذهـا ا للـغابات في مؤتـمر صحـفي األربعاء ا
تنـتج مواد لـ «الـديزل احليـوي» و«وقود الـديزل» بـحلول عـام ٢٠١٠. وتهـدف اخلطة إلى
تغطـية ٢٣% من أراضي الـبالد في الغابـات خالل عشـر سنوات أي بـزيادة (٣%) على

واً في العالم. ستوى احلالي. وتعد الص واحدة من أسرع االقتصادات  ا

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

✇  ✇  ✇✇ ✇ ✇
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اإلثن ٣٠ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤٢٠)

ÚµH OÉHBG ΩÓ°SEG
á«fÉà°ùcÉÑdG-á«fÉ¨aC’G äÉbÓ©dG »a ójóL ôJƒJ

عاد التـوتر إلى الـعالقات بـ أفغانـستـان وباكـستان وراحت
كل منـهمـا توجه االتهـامات إلى األخـرى متـهمـة إياهـا بالـتسبب
بزيـادة عمليات «طـالبان» وزيادة الـضغوط على الـقوات الدولية
لتسحب جـنودها من أفغانستان. وكانت الشرارة األولى قد فجّرها
الــرئـيس األفـغـاني في شـهـر يــولـيـو ٢٠١٠ حـيـنـمـا طـالب قـوات
«الـنـاتـو» بـنـقل هـجـمـاتـهـا إلى خـارج أفـغـانـسـتـان واسـتـهـداف
ـنـطـقة فـي إشارة واضـحـة إلى األراضي اإلرهـابـيـ في جـيـوب ا
الـباكـستانـية. وكـان كرزاي قـد دعا األمريـكيـ وقوات «الـناتو»
إلى استهداف مراكز اإلرهاب خـارج باكستان التي تلعب دوراً في
تـقويض عملية الـسالم في أفغانستان. وكـانت باكستان قد ندّدت
بـالـتحـريض األفـغـاني لـلـقـوات األجـنـبـيـة عـلى اسـتـهداف أراضي
بـاكستان مـثلما يقـوم به األمريكيـون بضرباتهم اجلـوية وطائراتهم
التـجسسيـة وكأن ما يقـوم به األمريكيـون من استهداف األراضي
الـباكسـتانـية لم يـعد يـكفي لـلقـضاء عـلى مراكـز اإلرهاب وعلى
قـوات «الـناتـو» تـوسـيع رقـعـة ضـربـاتـهـا اجلـويـة لتـشـمل أراضي
بـاكسـتانـيـة. ولم تكـتفِ أفغـانسـتـان بتـوجيه هـذه االتهـامات أو
مـطالـبة الـقوات األجـنبـيـة بالـهجـوم على بـاكسـتان بل جـدّد وزير
اضي موقف بالده الذي يتهم خارجية أفـغانستان نهاية األسـبوع ا
باكستان صـراحة بالقيام بدور في ما تشهده أفغانستان من تدهور
أمـني وتصـعيـد عسـكري غـير مـسبوق عـلى يـد «طالـبان». وكان
وزير اخلارجيـة األفغاني قد اتهم باكستان بأنها باتت تؤوي أضخم
ي وتوفر له التسهيالت اخملتلفة. واتهم وزير مركز لإلرهاب الـعا
اخلارجية األفغاني كالً من اجليش واخملابـرات الباكستانية بتدريب
ـراكـز اجلـهـادية ـتـطـوعـ في أراضـيـهـا واإلشـراف عـلـى هـذه ا ا
وتــمـويـلــهـا. وطـالب األمــريـكـيــ بـإعـادة الــنـظـر فـي عالقـاتـهم
بـباكستان وعـدم منح تأشيرات زيـارة جلنراالت اجليش واخملابرات
. وراح وزيـر اخلارجيـة األفغـاني يشنّ هـجمـاته على البـاكسـتانـي
سؤولـية الرئيسـية عمّا تشهـده أفغانستان من بـاكستان محـمّلها ا

تدهور أمني ودعم لعناصر «طالبان» في أفغانستان.

ô≤à°ùe ƒ‰ ≈∏Y ßaÉ– áq«æ«°üdG §ØædG äÉcô°T iôÑc

تـوقع خبراء أن حتـافظ شركات الـنفط الـصينـية الثالث الـكبرى
ـستـقـر الذي في الـنـصف الثـاني من هـذا الـعام عـلى وضع الـنمـو ا
شهدته في الـنصف األول في الوقـت الذي ال تزال اجتـاهات أسعار
الـنـفط اخلـام دوليـاً وتـعـديالت الـنـفط احملـلي عامـلـ رئـيـسـي

يؤثـران في أعـمـالـهـا. وأصـدرت شـركة «بـتـروتـشـايـنـا احملدودة»
وشركـة «ساينوبك» و«الشركة الـصينية الوطنـية للنفط البحري»
واً في الـنصف تقـاريـرها مـؤخراً مـشيـرة إلى أن أعـمالـها حـقـقت 
ـاليـة الدولـية األول من العـام اجلـاري. وبحـسب معـاييـر التـقـارير ا
سـجـل صـافي أربـاح «الـشـركــة الـوطـنـيـة لـلــنـفط الـبـحـري» زيـادة
١٠٩٫٦% إلـى ٢٥٫٩٩ مــلـــيــار يــوان (٣٫٨٢٢ مـــلــيــار دوالر
أمــريــكي) في الــنــصف األول فــيــمــا بــلغ صــافـي أربــاح شــركـة
«بـتــروتـشــايــنـا» ٦٥٫٣٣ مــلـيــار يــوان (٩٫٦٠٧ مـلــيـار دوالر
أمريكي) بـزيادة ٢٩٫٤% على أساس سنـوي مقابل ٣٥٫٥ مليار
يوان (٥٫٢٢١ مـليـار دوالر أمريكي) لـشركة «سـاينوبك» وذلك
بـزيادة ٦٫٧% بوتـيرة سنـوية. وعـزا ين شياو دوجن كـبير احملـلل
ـاليـة الـسـبب الـرئـيسي في شركـة «سـيـتـيك» احملـدودة لألوراق ا
لنـمو أرباح الـشركـات الثالث إلى االرتفـاع احلاد في أسـعار اخلام
تزايد للـنفط والغاز الطـبيعي في النصف األول من وإلى إنتاجهـا ا
ـعلوم أن أسعار النفط الـدولية ازدادت بشكل كبير العام اجلاري. ا
في النـصف األول قياساً إلى نـظيرتهـا التي هبطت بـشدة في الفترة
الية. وبنـاءً عليه امتزجت اضي جراء األزمـة ا ماثلـة من العام ا ا
أسعـار النـفط اخلـام الصـينـية مـباشـرة بنـظيـرتهـا الدولـية. من جـهة
أخرى شـهـدت الشـركـات الـثالث صعـوداً كـبـيراً في إنـتـاج الـنفط
والـغـاز فـي الـنـصف األول إذ حـقـقت «الـشـركــة الـوطـنـيـة لـلـنـفط
واً صافـياً بنسبـة ٤١% إلى ١٤٩ مليون بـرميل بحسب البـحري» 
. بـينمـا ارتفـع إنتـاج شركة كـافئ النـفطي مـسجـلة رقـماً قـياسـياً ا
«بـتـروتـشـايـنـا» بـنــسـبـة ٤٫٩% إلى ٦١٧ مـلـيـون بـرمـيل حـسب
كافئ النفطي. أما «ساينوبك» فعادلت إنتاجها من النفط اخلام ا

اضي فيما ازداد إنتاج الغاز بنسبة ٤١%. مقارنة بالعام ا
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حـتى نهـاية الـشـهر احلـالي ستـنسـحب جـميع الـقوات األمـريكـية
ـدة سبع سنـوات وخمسـة أشهر من هذا رابطـة في العراق  الـقتاليـة ا
الـبلـد. لكن العـراق اآلن ما زال في حالـة الفوضى واالضـطراب وما
زالت اخلالفـات احلـادة قائـمـة بـ مـخـتلف الـفـصـائل في احلـكـومة
والـنزاعات الـدينية وأعـمال العنـف تشتد مع مـرور األيام. لذلك فإن
انـسحـاب الـقـوات األمـريـكـية الـقـتـالـيـة من الـعـراق في هـذا الوقت
ـسؤول من الـعراق وقف األمـريكي غـير ا احلـاسم يظـهر بـوضـوح ا
بـحسب تـقريـر نشرته «ه«هـيئيئـة الرادية الراديـو والتو والتـلفلفـزيون الصزيون الصـيني»يني» التـابعة
ـتـحدة خـطـة سحب قـواتـها من لـلدولـة. وعـندمـا أعلـنت الـواليات ا
الـعـراق أكـدت أن أحد األسـبـاب وراء سـحب قـواتهـا من الـعـراق هو
حتّسن األوضاع األمـنيـة العراقـية. إال أن األوضـاع األمنيـة العـراقية
في احلـقيقـة لم تتـحسن حتى اآلن بل تـتطـور بالعـكس ألن أعمال
تـحدة في سحب الـعنف تتـكاثر مع مـرّ األيام وتـتمادى الـواليات ا
قواتها متجاهلًة تدهـور األوضاع األمنية في العراق. وتعّد النزاعات
ـذهبـية الـديـنيـة في العـراق إحـدى النـتائج الـوخـيمـة التـي سبـبتـها ا
تـحدة على العـراق. وإذا اشتدت هذه احلرب الـتي شنتهـا الواليات ا
النـزاعات وتوقفت العـملية السـياسية وحتى تـراجعت فإن العراق
تحدة سيواجـه خطر انـقسام. وفي هـذه احلالة إذا تـمادت الواليـات ا
في سحب قواتـها فـإن ذلك يدل على تـهّربـها من مسـؤوليـتها. في
ـتـحـدة بـإعالن سـحب قواتـهـا الـقـتـالـية من احلـقـيـقـة أن الواليـات ا
العراق أو عدم سحبها تفكـر في مصاحلها الذاتية فقط وال تفكر
في مسؤوليتها في العراق. وخالل أكثر من سبع سنوات من وجودها
ـقراطي في ـوذج د الـعـسكـري في الـعـراق لم يـتـحول الـعـراق إلى 
مـنــطـقــة الـشــرق األوسط بل بــالـعــكس أصـبـح مـيــدانـًا لألعــمـال
ـتحدة بوضـوح أن خطتهـا لتحويل اإلرهـابية. وقـد عرفت الواليات ا
ـقــراطي مـنــيت بـالـفــشل ولـو حــافـظت عـلى ـوذج د الـعــراق إلى 

ستمر فإنها لن تنجح في تنفيذ هذه اخلطة. وجودها العسكري ا

برغم اخلالفات األخيرةبرغم اخلالفات األخيرة
ÉgQÉ°ùe »a óæ¡dG ™e ájôµ°ù©dG äÉbÓ©dG : :الص الص

أعـــلــــنت الـــصـــ أمس أن
العـالقات العـسكريـة مع الهـند ما
زالت في مـسـارهـا علـى الّرغم من
خالف بـشـأن تـأشـيـرة دخـول قالت
بعض الـتقارير إنه أدى إلى جتميد
عـــقــود دفـــاعــيـــة بــ اجلـــارتــ

. وصـرح مصـدر في وزارة الـدفاع الـهنـدية وبـعض وسائل الكـبيـرت
اإلعالم الهـندية بأن الـعالقات الدفاعـية مع الص عـّلقت بعد رفض
تـنازع بكـ منح تـأشيـرة دخول جلـنرال هـنـدي من منـطقـة كشـميـر ا
عـليـهـا حيث حتـتـفظ بـاكسـتـان والصـ أيـضًا بـأراٍض. ولـكن وزير
الـدفـاع الـهـنـدي أيه كـيه أنـطـوني قـال إن «الـعالقـات مـع الـص
سـتـسـتـمـر». ونـفـت وزارة الـدفـاع الـصـيـنـيـة أيـضـًا أي جتـمـيـد في
ــكـتب الــصـحـفـي لـلـوزارة الـعالقــات مع اجلـيش الــهـنــدي. وقـال ا
«روي«رويـترز»ترز» بالـفـاكس إن «الـص لم الـصيـنـيـة في بـيـان أرسل إلى 
تعـلق العالقات العسـكرية مع الهـند ولم تتلقَّ أي إخـطار من الهند
بـأي تـعـليـق من هـذا الـقـبـيل». والـعالقـات الـعـسـكـريـة بـ الـهـند
والـص محدودة وتتركـز على زيارات القادة العـسكري ومسؤولي
وزارتي الدفاع ومـناورات صـغيـرة مشتـركة تـقام بـ احل واآلخر.
ولـكن البيـان الرسمي الـصيني أشـار إلى أن بك ال تـريد أن يقلص
هذا اخلالف تلك العالقات أو أن يلحق ضررًا بالغًا بالعالقات بوجه
عام. وقال الـبيان إن «الـص تأخـذ تطـوير العالقـات العسـكرية مع
الـهند على نحو جدي ونـحن على ثقة بأن اجلانـب سيظالن مركزين
على الـصورة األوسـع للـعالقات الـثنـائيـة بـ بلـدينـا والعـمل بروح
التشاور والوحدة لـتشجيع التطوير الصـحيح للعالقات العسكرية».
رّجح أن يـتفاقم والصـ اآلن أكبـر شريك جتـاري للـهنـد ومن غيـر ا
رّجح أيـضاً أن ينـحسر اخلالف تـماماً. هـذا اخلالف. ولكن من غـير ا

تبادل موجودين. وما زال اخلالف واحلذر ا

Ú`µH
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تعلن كـوريا اجلـنوبيـة قريبـًا تفـاصيل خطـة عقـوباتهـا على إيران
ـتحـدة وفقـًا لتـصريـحات مـسؤول حـكومي ـقررات األ ا الـتزامـًا 
بعـد عودته من زيـارة لواشنـطن ناقش فـيها تـفاصـيل أمر العـقوبات
مع اجلانب األمـريكي. وقـال نائب وزيـر اخلارجـية تـشون يوجن ووه
ستـقّلة على إيران طـبقاً لقرار : «سـيتم تنفـيذ عقوباتـنا ا للـصحفي
ــتــحــدة رقم ١٩٢٩ حــيث مــجـلـس األمن الــدولي الــتــابع لأل ا
جرد ـكن  ستفـرض حكـومتنـا عقـوبات على إيـران في أقرب وقت 
االنـتهاء من إعدادها». وكـان تشون قد رجع من واشـنطن بعد زيارة
ـسؤول في اسـتغـرقت خمـسة أيـام التـقى خاللهـا روبرت إنـهورن ا
«اخلـارجـيـة» األمـريكـيـة عن اإلشـراف عـلى الـعقـوبـات عـلى كـوريا
الـشمالـية وإيران كمـا التقى عـددًا آخر من كـبار مسؤولـي احلكومة
األمـريكيـة من أجل تنسـيق اجلهود. كـما رأس تشـون وفدًا حكـوميًا
ـالـيـة ومـفـوضـية مـشـتـركـًا ضـم مسـؤولـ مـن وزارتي اخلـارجـيـة وا
ـالـية. وقـال تـشـون إن فـريقه أوضح لـلـجـانب األمـريكي اخلدمـات ا
النـظام القانوني لكوريـا اجلنوبية وقواعد العـقوبات التي يتم فرضها
ـتـحـدة فـهمت على الـدول واإلجـراءات الـفـنيـة. وقـال إن الـواليات ا
تـوّجهـات احلكومـة الكـورية اجلـنوبـية ولم تـرفض أياً مـنهـا. وكانت
كوريا اجلنوبية تواجه ضغوطًا أمريكية لالنضمام إلى اجلهود الدولية
لـفـرض إجراءات جـزائـية عـلى إيـران لـشكـوك في قـيامـهـا بتـشـغيل
برنامج نووي سري. ومن ضمن اخلطوات التي تدرسها سيئول تعليق
ـتـهم بـضـلوعه في عـمل فـرع بـنك «ملـيت» اإليـراني في سـيـئول ا
صلحة الـبرنامج النووي اإليراني والصواريخ حتويل مالي الدوالرات 
احلـربيـة البـاليـسيتـة. وقال تـشون: «كـيفـية الـتعامل مـع ذلك ستتم
عـبـر التـشـاورات مع الوزارات ذات الـصلـة». كـما يـنـتظـر أن ترسل
كوريـا اجلـنوبـيـة وفدًا إلى طـهـران لتـقـد موجـز لإلجـراءات اخملطط
اتـخاذها بـحسب مصـادر دبلومـاسية. إلى ذلك أعـلن كيم تاي-هو
رشح لرئـاسة وزراء كوريا اجلـنوبية اسـتقالته أول من أمس وسط ا
تصـاعد اجلـدل حول «مـؤهالته األخالقيـة». وأتت اسـتقالـة كيـم بعد

٢١ يومًا من ترشيحه ليصبح رئيساً جديدًا للوزراء.

Ú°ü∏d §Øf ÜƒÑfCG øe »°ShôdG ´É£≤dG øq°Tój ÚJƒH

دشـن رئـــــيـس الـــــوزراء الــــــروسي
ـيــر بـوتـ أول من أمـس الـقـسم فالد
الـروسـي من أنـبــوب نــفط ســيـبــيــريـا-
احملـيط الــهـاد الــذي سـيـمــد الـصـ
بــالـنـفط بـحــلـول نـهـايــة الـعـام اجلـاري

ويـهدف إلـى تنـويع الـصـادرات الروسـيـة عـبـر االلتـفـاف عـلى أوروبا.
وأعـلن بـوتـ بـعـد أن فـتح صـنـبـور الـضخ في مـديـنـة سـكـوفـورديـنـو
(مـنـطـقـة آمـور في أقـصى الـشـرق الـروسي) بـحـسب مـشـاهـد نـقـلـها
شروع». وقال بوت في التلفـزيون «لقد  إجناز القـسم الروسي من ا
حفل حـضره رئـيس اإلدارة الوطنـية لـلطـاقة في الصـ زهاجن جـوبباو
«إنـنـا عـلى ثـقـة تــامـة بـأن الـنـفط الـروسي ســيـنـطـلق هـذا الـعـام إلى
ـد ٩٣٠ كـلم من األنـابيب ». ويفـتـرض بـاجلـانب الصـيـني أن  الـصـ
عـلى أراضـيه لاللــتـحـاق بـالـقـسم الــروسي من األنـبـوب كـمـا أوضح
صافي في . وأنبوب النفط هذا سـينقل النفط من سيـبيريا إلى ا بـوت
مدينة دابـكينج الصينية (شمال شرق). وأوضح رئيس الوزراء الروسي
. إنها «أن الشحنات الـرئيسية تنقل حتى اآلن إلـى شركائنا األوروبي
تبـلغ اآلن نحـو ١٢٠-١٣٠ ملـيون طن من الـنفط الـروسي». وأضاف
«بعـد انـطالق هذا الـقـسم من األنبـوب بـ سيـبيـريـا واحمليط الـهاد
نـطقـة آسيـا-احمليط الـهاد وبـعد تـوسيعه سـنسّلم ٣٠ مـليـون طن 
اضي أجنـزت الشـركـة العـامة لـنقل الـنفط ٥٠ مـليـون طن». والعـام ا
اخلام الروسي «ترانسنفت» بناء القسم األول من األنبوب بطول ٢٦٩٤
كـلم بـقـدرة سنـويـة تـبـلغ ٣٠ مـليـون طن من الـنـفط ويـربط تـايـشيت
(سيـبيـريا الـشرقـية) بـسكـوفـوردينـو. وكلف هـذا القـسم ٣٧٨ ملـيار
روبل (٧٫٨ مـليار يـورو) بيـنها ٦٠ مـليـار روبل (نحو ٤٫١ مـليار
يـورو) مخصـصة لـبناء مـرفأ نفـطي في خلـيج كوزميـنو قرب نـاخودكا
في أقـصى الـشـرق الـروسي عـلى الـسـاحل الـروسي من بـحـر الـيـابان.
وكـانت «ترانسـنفت» واجملمـوعة النـفطيـة الصيـنية «سي إن بي سي»
وقعـتـا من جهـة أخـرى في أكتـوبر ٢٠٠٨ اتـفـاقًا لـبـناء قـسم آخر من

األنبوب باجتاه الص أكبر مستهلك للطاقة.

ƒµ°Sƒe ∫ƒÄ«°S
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اإلثن ١٦ أغسطس ٢٠١٠نشرة «أخبار الساعة» العدد رقم (٤٤١٠)

ـركزي» الـصـيني أكـد يي قـاجن نائب مـحـافظ «البـنك ا
مـؤخـراً أن الـصــ حـلّت مـحل الــيـابـان لـتـكــون ثـاني أكـبـر
اقتصاد في العالم. وقـال قاجن وهو أيضاً رئـيس هيئة الدولة
ـاضي «إن الـص للـنـقـد األجـنبي في أواخـر شـهـر يـوليـو ا
أصبـحت بالـفـعل ثاني أكـبر اقـتصـاد في العـالم». وأدى هذا
إلى ظهور تقارير وحتليالت في وسائل اإلعالم الغربية ولكن
مـعـظـمـهـا جتـاهل حـقـيـقـة أن الـصـ أشـد دول الـعـالم كـثـافة
لـلسـكان حـيث يصل عـدد سكـانهـا إلى ١٫٣ ملـيار نـسمة

أي خمس تعداد العالم.
ز» الصيـنية تا ز»«جلوبـال  وبـحسب تـقرير نـشرته صحـيفة «جلوبـال تا
ا فإن اإلجابـة عما إذا كـانت الص دولـة ناميـة أم متقـدمة ر
تــكـون أكــثـر ســهـولـة إذا وضع فـي احلـسـبــان تـعــداد الـصـ
الـضخــم. إذ تـتمـتـع الصــ باقـتصــاد ضخم ولـكنـها لـيست
قـوة اقتصاديـة بعــد وفقـــاً إلجمـالي النــاتــج احمللــي. ووفقاً
لـ «الـبـنك الــدولي» بـلغ إجـمــالي الـنـاجت احملـلـي لـلـفـرد في
الــصــ عــام ٢٠٠٩ ٣٦٨٧ دوالراً أمــريــكــيــاً في الــعــام

ـــركـــز الـ (١٠٣) عـــلى واحـــتـــلّت ا
الــعــالم وهــو مــا يــقلّ بــكــثـيــر عن
إجــمــالي الــنــاجت احملــلي لــلـفــرد في
تـحدة الذي يبلغ ٤٦٤٣٦ الواليات ا

دوالراً أمريكياً.
كذلك يعدّ إجمالي الناجت احمللي الصيني للفرد أقل بكثير
ي الــذي بـلغ نــحـو ٨٦٠٠ دوالر ــتــوسط الـعــا مــقـارنــة بـا
أمريكي عـام ٢٠٠٩. كما صـنف تقـرير «مسـتقبل االقـتصاد
ي» الــصــادر في شـهــر يـولــيــو عن «صـنــدوق الـنــقـد الــعـا

الدولي» الص ب الدول الصاعدة والنامية.
ويـتـوقع احملـلـلـون أال يـصل إجـمـالي الـنـاجت احملـلي لـلـفـرد في

تقدمة الصـ إلى مستوى الدول ا
عـــام ٢٠٠٩ قـــبل عـــام ٢٠٥٠.
ـركـزي» وقـال مـحـافظ «الــبـنك ا
الــصـيــني: «إن الــصــ مـا زالت
دولـة نـامـيـة ويـنـبـغي أن نـتحـّلى

باحلكمة ونعرف أنفسنا».
وتوضح التحـديات اخملتلفة التي تواجهـها الص خالل التنمية
االقتـصادية واالجـتمـاعيـة أنها لـيست دولـة متـقدمـة بأي حال من
األحـوال. وأوضح تـقريـر لـصـحـيـفة «ال«الـشعب»شعب» الـيومـيـة األربـعاء
واطـن الـصيـنيـ يتـمتـعون اضي أنـه بالـرغم من أن أغلـبيـة ا ا
بحـياة طيبـة فإن هناك نـحو ١٥٠ مليـون مواطن صينـي يعيشون
ـتـحـدة بـدوالر واحـد يـومـياً. حتت خط الـفـقـر الذي حـددته األ ا
ـانيا وفـرنسا أكبـر بلدين من ويساوي هـذا الرقم إجمـالي تعداد أ
حـيث التعداد في االحتاد األوروبي. ووفـقًا لتقريـر التنميـة البشرية
ائي احـتّلت تـحـدة اإل لـعام ٢٠٠٩ الـذي يـصدره بـرنـامج األ ا
ـؤشر ـركز الـ (٩٢) عـلى مـستـوى العـالم في مـا يتـعلق  الـص ا

التنمية البشرية وهو مستوى متوسط بالنسبة إلى التنمية.
ـواً سـريـعـاً بـشكل وبـالـرغم من أن اقـتـصـاد الصـ شـهـد 
ـنـاطق احلضـريـة والريـفـية عـام فإن مـسـتويـات الـتنـمـية في ا
ومنـاطق أخـرى ما زالت غـير مـتوازنـة. فالـص ال تـزال تواجه
مـشكالت عصـيبة تـتعلق بالـتنمـية االقتصـادية واالجتـماعية.

كذلك تعكس سياسة الص اخلارجية طبيعتها كدولة نامية.
وأضـاف الـتــقـريـر أن الــصـ والـدول الــنـامـيــة في آسـيـا
وإفـريقيـا وأمريـكا الالتـينيـة تتـشارك في مخـاوف مشـتركة
بـشــأن ضــمـان الــســيـادة واألمن الــوطــني وحتـســ مــعـيــشـة
ـشـتـركة بـشـأن تعـزيـز نـظام اقـتـصادي واطـنـ واألهداف ا ا

وسياسي دولي عادل ونزيه.

ي و١٥٠ مليوناً حتت خط الفقر  حتت خط الفقر  عدل العا ي و١٥٠ مليوناالناجت احمللي للفرد الصيني أقل بكثير من ا عدل العا الناجت احمللي للفرد الصيني أقل بكثير من ا
á«eÉf ádhO ÉædR Ée øµdh ºî°V ÉfOÉ°üàbG :ركزي» الصيني ركزي» الصيني:محافظ «ا محافظ «ا

اضية قد ـتزايد خاصة من ناحية النمو االقتصادي الـقوي الذي شهدته خالل العقود الثالثة ا اضية قدإن نفوذ الص ا ـتزايد خاصة من ناحية النمو االقتصادي الـقوي الذي شهدته خالل العقود الثالثة ا إن نفوذ الص ا
أوجد رأياأوجد رأياً بـ بعضهم مـفاده أن الص لم تعـد دولة ناميـة. وأصبح هذا اجلدل مؤخـرا بـ بعضهم مـفاده أن الص لم تعـد دولة ناميـة. وأصبح هذا اجلدل مؤخـراً أكثر انتـشارا أكثر انتـشاراً مع األنباء التي مع األنباء التي

ترددت بأن الص أصبحت «ثاني اقتصاد» في العالم وهو خبر تصدترددت بأن الص أصبحت «ثاني اقتصاد» في العالم وهو خبر تصدّر عناوين الصحف الرئيسية في الغرب.ر عناوين الصحف الرئيسية في الغرب.




