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جانب من اجتماعات مجموعة العشرين في دورتها األخيرة

روسيا مازالت خارج منظمة التجارة العامليةعاطلون بريطانيون يبحثون عن عمل

الرئيس األميركي باراك اوباما

تقدم وثيقة وصفت فيها النمو العالمي بالضعيف وأناطت بصندوق النقد الدولي القيام بدور مركزي في عملية التقييم المتبادل 

أميركا تضغط من أجل نظام اقتصادي عالمي جديد في قمة العشرين المقبلة
واشنطنـ  رويترز: حتث الواليات املتحدة 
قادة العالم هذا االســــبوع على بدء محاولة 
جديدة في نوفمبر إلعادة التوازن لالقتصاد 
العاملي غير ان ثمة شــــكوكا بشــــأن اذعان 

احلكومات الوطنية لنصيحة خارجية.
 وذكرت وثيقة حتــــدد موقف الواليات 
املتحدة قبل اجتماع مجموعة العشرين يومي 
24 و25 ســــبتمبر في بيتسبرغ انه ينبغي 
على الدول املصدرة ومن بينها الصني وأملانيا 
واليابان زيادة استهالكها بينما ينبغي على 
الدول املدينة مثل الواليات املتحدة ان تعزز 

مدخراتها.
التــــي حصلت عليها  الوثيقة  وتضيف 
»رويترز« أول من أمس »ســــيواجه العالم 
منوا ضعيفا إذا لم يضاه التعديالت في جزء 
من االقتصاد العاملــــي بتعديالت في اجزاء 

اخرى«.
وتوقع اطار العمل الذي صاغه واضعو 
السياســـات في الواليات املتحدة ان يقوم 
صندوق النقد الدولي بتحليل السياســـات 
االقتصاديـــة ألعضاء مجموعة العشـــرين 
لتحديد مـــا إذا كانت تتفق مـــع منو أكثر 

توازنا.
وتتصـــور الواليات املتحـــدة ان يلعب 
صنـــدوق النقـــد دورا مركزيا فـــي عملية 
التقييم املتبادل من خالل تقدمي توصيات 
بشان السياســـات ملجموعة العشرين كل 
ستة أشـــهر. ومن املقرر ان يجتمع وزراء 
ماليـــة ومحافظو البنوك املركزية من دول 
السابع والثامن  العشرين يومي  مجموعة 

من نوفمبر في اسكوتلندا.
 وقال رئيس البنك املركزي األوروبي جان 
كلود تريشــــيه ان اقناع أوروبا والواليات 
املتحدة والصني بقبــــول نصيحة صندوق 
النقد بشان السياسة االقتصادية رمبا يكون 

صعبا.
وفي الســــابق جتاهلت الكثير من الدول 
اقتراحات الصندوق التي تقدم في مراجعات 

دورية.

وكتب تريشــــيه في صحيفــــة لوموند 
الفرنســــية ان مجموعة العشرين احرزت 
تقدما بشان االصالحات الالزمة جلعل النظام 

املالي أكثر استقرارا بعد االزمة.
 واضاف »اليزال اصعب سؤال هو، هل 
أوروبا وأميركا والصني على استعداد لتعديل 
سياســــات االقتصاد الكلي في املســــتقبل، 
باتباع نصيحة صندوق النقد الدولي وحتت 
ضغط من النظراء من اجل املصلحة العامة 
واالســــتقرار االقتصادي العاملي؟«، وقالت 
مصادر في مجموعة الدول السبع الصناعية 
الكبرى ان هناك اصرارا متجددا على التعاون 
ألن االزمة كشــــفت عن الطبيعة املتشابكة 
للنظام العاملي ورغم ذلك لن تسمح احلكومات 

بان ميلى عليها ما ينبغي عمله.
وذكر مصدر طلب عدم نشــــر اسمه »ال 
ميكن ان نصل لوضــــع تتخلى فيه الدولة 

عن حقه في اتخاذ القرار«.
وتابعت الوثيقة ان قادة مجموعة العشرين 

سيحافظون على وتيرة برامج التحفيز مع 
االعتراف بضرورة انهائها في وقت ما.

ومع الوضع في االعتبار ان التعجيل برفع 
اسعار الفائدة بشــــكل غير منظم قد يضر 
باألسواق العاملية مجددا سيطلب القادة من 
وزراء املالية وضع استراتيجية الن برامج 

التحفيز تتسم بالشفافية واملصداقية.
ولم تتضمن الوثيقة تفاصيل عن كيفية 
تنفيذ ذلك في املمارســــة العملية غير انها 
كررت نفس املوقف احلذر الذي ابداه وزراء 
املالية في اجتماعهم في لندن في وقت سابق 
من هذا الشهر واعترافهم بان وتيرة التغير 

ستختلف من دول ألخرى.
ومن ناحية اخرى دعــــا رئيس الوزراء 
البريطاني غوردون بــــراون إلى جعل قمة 
مجموعة العشرين مبنزلة حكومة اقتصادية 

عاملية.
وذكر براون في مقابلة مع صحيفة أملانية 
أمس إنه يتعني على املجموعة التي تضم أهم 
20 دولة صناعية وصاعدة في العالم أن جتتمع 
بشكل دوري للتشاور حول استراتيجيات 
النمو االقتصادي، بهدف حتسني نظام التحذير 

املبكر والسيطرة على األزمات.
وقال »مجموعة العشرين أنقذت العالم 
من انهيار النظام املالي إنها فرصة للتعاون 

على املدى الطويل«. 
 ورأى براون أن أول خطوة قد متت بالفعل، 
إال أن دول مجموعة العشرين ال يتعاونون 
بشكل مكثف بالقدر الكافي، موضحا أنه يدور 
في مخيلته »طريق جديد«، يتم فيه »حكم 

االقتصاد العاملي على املستوى الدولي«. 
وأكد براون أن مجموعة العشــــرين لن 
تستطيع التوصل إلى حل لرواتب املديرين 
ودول املالذ الضريبي والرقابة على القطاع 
املصرفي إال من خــــالل التعاون، معربا في 
الوقت نفســــه عن توقعه بأن يتم التوصل 
إلى اتفاق في بيتسبرج حلل تلك املشكالت 
بشكل مشــــترك، وقال: »املشكالت العاملية 

تتطلب حلوال وإجراءات عاملية«.

واصفة التعافي من األزمة بأنه اليزال هشًا

أوتاوا تدعو لوضع إستراتيجية للخروج من األزمة
الوزراء الكندي ستيفن هاربر الثالثاء 
الى نيويورك حيث يشارك في حفل 
عشاء يقيمه االمني العام لالمم املتحدة 
بان كي مون لبحـــث املناخ مع قادة 
الدول الكبرى امللوثــة، قبل عقد مؤمتر 
املناخية  التغييرات  كوبنهاغن حول 

في ديسمبر.

ـ ا.ف.پ: اعتبر مسؤولون  أوتاوا 
كنديون كبار أول من أمس في اوتاوا 
ان على دول مجموعة العشـــرين ان 
تواصل تدابير انعاش االقتصاد العاملي 
الى ان يستعيد القطاع اخلاص عافيته، 
داعية في الوقت نفســـه للبحث في 
»استراتيجية للخروج« من االزمة خالل 

قمة بيتسبرغ هذا االسبوع.
وقال املتحدث باسم رئيس الوزراء 
الكندي ستيفن هاربر دميتري سوداس 
»من املهم ان يبدأ قادة مجموعة العشرين 
البحث في استراتيجية للخروج« من 
االزمة االقتصادية، لكنه اضاف ان »االمر 
االساسي هو اجناز العمل مع التثبت 
من ان تدابير االنعاش )االقتصادي( 

تؤثر على االقتصادات«.
وتابع »بالرغم من ابداء االقتصادي 
العاملي بعض بـــوادر التعافي، اال ان 
هذا التعافي اليزال هشا«، واعتبر ان 
»على كندا والدول االخرى في مجموعة 
العشرين ان تبقى على التزامها بشأن 
اجـــراءات االنعـــاش )االقتصـــادي( 
واحلفاظ على حرية التجارة ومكافحة 

احلمائية«.
ومن جهته قال مســـؤول كبير في 
احلكومة الكندية طلب عدم كشف اسمه 
»من املهم للغاية احتـــرام التزاماتنا 
انعـــاش االقتصاد  واالســـتمرار في 

الـــى ان يثبت بشـــكل مؤكد انتعاش 
القطاع اخلـــاص، ولم نصل بعد الى 

هذا احلد«.
التوجـــه الى بيتســـبرغ  وقبـــل 
للمشـــاركة فـــي اجتمـــاع مجموعة 
الدول الصناعية والناشئة العشرين 
الكبرى اجلمعة والسبت، يصل رئيس 

الصين تتصدى »بكياسة« لمقترحات أوباما لكنها ستقاوم أي إصالحات كاسحة تهدد بكبح معدل نموها الهائل
بكنيـ  رويترز: ستجد الصني صعوبة في االعتراض 
على مســــاعي الرئيس األميركي باراك اوباما لتحقيق 
تــــوازن أكبر في االقتصاد العاملي خالل قمة مجموعة 
العشرين هذا االسبوع ولكنها ستقاوم اي اصالحات 

كاسحة تهدد بكبح معدل منوها الهائل.
ويعيد دعوات الواليات املتحــــدة للدول املصدرة 
بزيادة االســــتهالك تسليط الضوء على حتكم الصني 
في عملتها والفائض التجــــاري الضخم بعد عام من 
تنحية القضيتني جانبا للبحث عن سبل للخروج من 

براثن االزمة املالية.
واتضح استعداد واشنطن للضغط على بكني الشهر 
اجلاري حــــني طبقت بند »احلماية اخلاصة« لتفرض 
رسوما على اطارات صينية الصنع وذلك الول مرة منذ 
انضمام الصني ملنظمة التجارة العاملية في عام 2001.

وستمد الصني املفعمة بالثقة بوصفها اسرع اقتصادات 
العالم منوا يد العون ولكنها ســــترفض التشهير بها 

بوصفها املتهم الرئيسي.
وقال وانغ يونغ استاذ االقتصاد السياسي في جامعة 
بكني »بالتأكيد سترغب الصني في فهم ما تقترحه الواليات 

املتحدة بشكل أفضل قبل ان تقطع اي التزامات«.
وتابع »تريد الصني ضمان اال تكون هناك شروط 

ملزمة وانه ما من فرصة الستغالل الوثيقة كذريعة 
لفرض اجراءات حماية جتارية«.

وتقترح الواليات املتحدة ان يحلل صندوق النقد 
الدولي السياسات االقتصادية لدول مجموعة العشرين 

لتحديد ما إذا كانت تتمشى مع منو اكثر توازنا.
وأبدى باحثون حكوميون صينيون أمس ترحيبا 
حذرا باملبادرة اال ان التاريخ احلديث يظهر ان الصني 

لم تسمح لصندوق النقد بفرض شروطه بالكامل.
فحني غير صندوق النقد قواعد مراقبة أســـعار 
الصرف في 2007 خشت بكني ان تكون خدعة أميركية 
لكسب تأييد الصندوق حلملتها لرفع قيمة اليوان.

ومنعـــت الصني التقييم الســـنوي الذي يجريه 
صندوق النقد لالقتصاد الصيني حتى عدل الصندوق 
عن تغيير اللوائح العام احلالي. وتدرك بكني وواشنطن 
ان اي خالف اوســـع بينهما سيبدد امال االنتعاش 
االقتصادي العاملي وسيرغب الرئيس الصيني هو 
جني تـــاو واوباما في تفادي تســـليط الضوء على 
الشـــكاوى التجارية واخلاصة بالعملة في اجتماع 

مجموعة العشرين.
وقال سون تشه مدير مركز العالقات األميركية 
الصينية في جامعة تسينجهوا في بكني «ال يعجب 

اي من الطرفني النظام )السياســـي( للطرف اآلخر 
ولكن عليهما ان يتعاونا. ثمة خالفات بينهما ولكن 

يحتاج كل منهما إلى اآلخر.
ورمبا تتبني الصني منهجا تصاحليا في بيتسبرغ 
من خالل الضغط من أجـــل زيادة حقوق تصويت 
الدول النامية في صندوق النقد وحتتاج الى الدعم 

األميركي واالوروبي من أجل حتقيق ذلك.
وثانيا: حتاول االبتعاد باقتصادها عن النمو الذي 
يعتمد على التصدير بعدما اوضحت االزمة مخاطر 

االعتماد على الطلب اخلارجي.
وقال سون »ستأخذ الصني اقتراح الواليات املتحدة 
على محمل جدي فرغم كل شيء مجموعة العشرين 
منتدى يكتسب اهمية متزايدة. ولكن رد الصني النهائي 
ســـيكون امرا مختلفا. لن تكتفي الصني مبراقبة ما 
تقوله الواليات املتحدة بل ما ســـتفعله ايضا. وفي 
هذا الصدد ميكن ان يكون اخلالف اخلاص باالطارات 

ورقة اختبار.
ومن احملتمـــل ان يضغط الرئيس الصيني على 
اوباما سواء بشكل مباشر او غير مباشر للحصول على 
تأكيدات بعدم توسع واشنطن في استخدام اجراءات 

احلماية في قطاعات جتارية أكبر مثل الصلب.

وقال وانغ »فوجئت الصني باعالن اوباما ولكنها 
تدرك االعتبارات السياســـية احمللية لقراره. واآلن 
تريد الصني تقليص االثر السلبي لقضية االطارات 
القـــل حد ممكن كي ال تثير اجـــراءات حماية اخرى 
وخالفات جتارية«. وشـــهد العالم خالفات جتارية 

شديدة من قبل.
ويشير املراقبون للتشابه بني موقف الصني االن 
واليابان في الثمانينيات حني نشب خالف بني طوكيو 
وواشنطن بسبب اخللل في امليزان التجاري وسياسات 

سعر الصرف.
ولكن في حالة بكني وواشنطن فان اخلالف التجاري 

مثقل بخالفات سياسية وامنية وفكرية.
وبلغ العجز في جتارة الواليات املتحدة مع الصني 
123 مليار دوالر في أول سبعة أشهر من العام احلالي 

او نحو 60% من العجز الكلي للتجارة األميركية.
ويقول كثير من املنتقدين األميركيني ان ذلك يعكس 
احكام الصني قبضتها على االقتصاد باسره والتراخي 

في تطبيق معايير العمالة واجلودة.
وفي املقابل تقول بكني ان كثيرا من السياســـات 
األميركيـــة تهدف الحتـــواء قوة الصـــني املتزايدة 
وتتهم واشنطن باستمرار بالتمسك »بعقلية احلرب 

الباردة«.
ويقول جريحوري تشـــني من جامعة يورك في 
تورنتو والذي يدرس الديبلوماســـية الصينية ان 
احلوادث االخيرة تشير لقلة رغبة اجلانبني في املبالغة 

في تصعيد اخلالفات.
كما انه ال ميكن للمستهلك األميركي االستغناء عن 

سيل من السلع الصينية الرخيصة في متاجره.
ومن جانبها استثمرت الصني ما يصل إلى %70 
من احتياطي العمالت االجنبية الضخم البالغ 2.13 
تريليون دوالر وهو االضخم في العالم في اصول مقومة 

بالدوالر وبصفة خاصة اذون اخلزانة األميركية.
ورمبا تكون االستراتيجية الرئيسية للصني في 
مجموعة العشرين تغيير مسار االجندة الطموحة 
الوباما بالضغط من اجل اهداف اكثر تواضعا ذات 
طابع فني لتعزيز قواعد التنظيـــم املالي للتجارة 

عبر احلدود.
وقال تشـــني »تود الصـــني ان تركز على تعديل 
اللوائح..القضايا الرئيسية. ال اعتقد انها تريد اثارة 
كل هذه االمور »املتعلقة بالتجارة« أمام اجلميع الن 
من شأن ذلك ان يؤدي للتركيز على اختالالت أكبر 

وال تريد الصني ذلك.

موسكو مازالت الوحيدة البعيدة عن »المنظمة« من دول العشرينفي استطالع أجرته على 650 مؤسسة متخصصة في التوظيف 

»ريبد«: استعادة االقتصاد البريطاني لعافيته 
مهددة نتيجة النقص في العمالة الماهرة

ترحيب أميركي بانضمام روسيا لمنظمة التجارة
مرهون بحرص الجانب الروسي على تحقيق الهدف

واشـــنطن ـ رويتـــرز: اعرب 
مسؤولون جتاريون أميركيون عن 
ترحيب الواليات املتحدة بتجديد 
روسيا اهتمامها باالنضمام ملنظمة 
التجارة العاملية غير انهم اكدوا ان 
احراز تقدم يتوقف على »حرص« 

موسكو على حتقيق الهدف. 
 واصدر مكتب املمثل التجاري 
األميركي رون كيـــرك بيانا أول 
من أمس عقب اجتماع بني كيرك 
وايجور شوفالوف النائب األول 

لرئيس الوزراء الروسي.
السفير  البيان »رّحب   وذكر 
كيرك باحتمال جتدد احلوار مع 
روسيا بشأن مفاوضات انضمامها 
ملنظمة التجارة العاملية عقب فترة 
من عدم الوضوح بشـــأن نيات 
روســـيا«، وتابع »بيد أنه أشار 
مـــن جديد إلى ان التقدم في هذه 
املفاوضات متعددة االطراف يعتمد 
دائما على حرص روسيا وعملها 

جتاه حتقيق هذا الهدف«.
 وروسيا الدولة الوحيدة في 
مجموعة العشرين التي لم تنضم 
العاملية. ومتثل  التجارة  ملنظمة 
روسيا نحو نصف نسبة 4% من 
التي ال تخضع  العاملية  التجارة 

لقواعد املنظمة.
 وفـــي وقت ســـابق من هذا 
العام اثار رئيس الوزراء الروسي 
فالدميير بوتني شكوكا حول مسعى 
روسيا لالنضمام للمنظمة بقوله 
ان بـــالده لن تنضم اال كجزء من 
احتاد جمركي مع اجلمهوريتني 
السوفيتيتني السابقتني قازاخستان 
وروسيا البيضاء.  وفي ذلك احلني 
قال باســـكال المـــي املدير العام 

ملنظمة التجـــارة العاملية ان من 
غير الواضح ما إذا كانت الوائح 
تسمح بذلك.  وصرح شوفالوف 
للصحافيـــني في مؤمتر صحافي 
في السفارة الروسية في واشنطن 
أول من أمس بان الواليات املتحدة 
كانت عقبة رئيسية امام استكمال 
روسيا مسعاها لالنضمام ملنظمة 
التجارة العاملية.  وأضاف »دائما 

ما يحـــدث امـــر يغيـــر املوقف 
األميركـــي. وتابع »حني تتحدث 
)مع مفاوضني اخرين( في جنيڤ 
يقولون دائما ان نسبة 99% تتوقف 
على االدارة األميركية. اذا ارادت 
االدارة األميركية ان تنضم روسيا 
ملنظمة التجارة العاملية فان االمر 
يتطلب عمال ملدة شهرين او ثالثة 

اشهر وينتهي كل شيء«.

تقرير يحّث واشنطن على التعاون مع اإلمارات
لخفض صادرات البنزين إلى إيران

50 دولة أفريقية تسعى لتحقيق الشراكة 
مع الصين في أكتوبر المقبل

معدل البطالة في تايوان إلى مستوى قياسي

واشـــنطن ـ يو.بي.آي: حث مركز أبحـــاث أميركي الواليات 
املتحدة على العمل مع اإلمارات العربية املتحدة من أجل خفض 
صادرات البنزيـــن إلى إيران. وذكر موقـــع »وورلد تريبيون« 
أمـــس ان التقرير الصادر عن مركز أبحاث لسياســـات احلزبني 
الدميوقراطي واجلمهوري يحث إدارة الرئيس باراك اوباما على 
بذل جهود لفرض حظر على صادرات البنزين إلى إيران. وأشار 
التقرير إلى ان الهدف األساسي يجب ان يكون اإلمارات العربية 
املتحدة املزود األساسي إليران بالبنزين ومنتجات أخرى. وقال 
التقرير »ميكن ان تشدد اإلدارة على ان تخفض اإلمارات العربية 
املتحدة صادرات البنزين إلى إيران مقابل التعاون األميركي في 

برنامج اإلمارات النووي«.

القاهرة ـ أ.ش.أ: صرحت االمــــني العام للمجلس القومي للمرأة 
فرخندة حســــن بأن لفيف من ابرز العلماء وسيدات االعمال وقادة 
املؤسسات النســــائية القومية في خمسني دولة افريقية من الدول 
االعضاء في منتدى التعاون الصينيـ  االفريقي سيشاركون في انشطة 
منتداه االول املقرر عقده في شهر اكتوبر املقبل. وقالت ان املجلس 
يتعاون مع احتاد النســــاء لعموم الصني القامة اول منتدى للمرأة 
بني الصني وافريقيا مما سيتيح منبرا للتعاون وتبادل اخلبرات بني 

الصني وافريقيا، االمر الذي يسهم في حتقيق التنمية املشتركة.

تايبيهـ  د.ب.أ: أعلنت اإلدارة العامة للميزانية واحملاسبة واإلحصاء 
في تايوان أمس ارتفاع معدل البطالة خالل أغســــطس املاضي إلى 
مستوى قياسي جديد مع دخول مجموعة من اخلريجني اجلدد إلى 
ســــوق العمل. وبلغ عدد العاطلني في تايوان الشهر املاضي حوالي 

672 ألف عاطل بزيادة قدرها 9 آالف عاطل عن يوليو املاضي.
ومن بني العاطلني املســــجلني 21 ألف عاطل من اخلريجني اجلدد 

الذين دخلوا سوق العمل ألول مرة وفقا لبيانات إدارة اإلحصاء.
يذكر أن معدل البطالة في أغسطس املاضي هو األعلى منذ بدأت 
حكومة تايوان تسجيل بيانات البطالة عام 1978، كما استمر معدل 
البطالة للشهر الثاني على التوالي فوق مستوى 6% بعد أن كان قد 

قفز في يوليو املاضي إلى %6.07.

ـ كونا: حذر استطالع  لندن 
للرأي نشرت نتائجه أمس من 
ان عملية السعي وراء استعادة 
البريطاني  النشاط االقتصادي 
لعافيته وخروجه من حالة الركود 
التزال مهددة نتيجة النقص في 

توافر العمالة املاهرة.
الذي   واشـــار االســـتطالع 
قامت به شركة ريبد املتخصصة 
العمالة  باســـتقدام وتوظيـــف 
على اكثر مـــن 650 منظمة الى 
ان استعادة النشاط االقتصادي 
لعافيته ستكون اكثر صعوبة من 
الفترة التي اعقبت فترة الركود 
التي اصابت اقتصاد البالد بعد 

عام 1992.
 واضافت ان هناك حتوال غير 
مسبوق في اجتاهات االفراد في 
العمل خـــالل العقدين املاضيني 
متوقعة ان تشهد املرحلة القادمة 
لسوق العمل تهديدا يتمثل في 
النقص في العمالة املاهرة اكثر من 
السابق مما يدق ناقوس اخلطر 
الستعادة االقتصاد عافيته على 

املدى الطويل.
 ودعت الشركة الى ان يكون 
توفير العمالـــة املاهرة من بني 
االولويات التي تسعى احلكومة 
لتأهيلها واستقطابها خالل املرحلة 
املقبلة السيما في ظل وفرة من 

العمال الشباب الذين قد يتأثرون 
جراء حالة الركود التي يشهدها 

االقتصاد البريطاني.
 يذكـــر ان عدد العاطلني عن 
العمل في بريطانيا قد ارتفع الى 
2.47 مليون شخص ما رفع نسبة 

البطالة الى 7.9% حيث زاد عدد 
العاطلني عن العمل خالل االشهر 
الثالثة املاضية حتى نهاية يوليو 
الى 210 االف شـــخص  املاضي 
وفقا ملا اعلنه مكتب االحصاءات 

الوطني.

2.47 ملي�ون عاطل في بريطاني�ا والحكومة 
تس�عى لتوفير وظائف جديدة ف�ي الفترة المقبلة


