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 «غلف ساندز»:
  حفر ٦ آبار نفطية

  في سورية ٢٠١١

 دمشقـ  كونا: اعلنت شركة «غلف 
ساندز» النفطية العاملية انها ستقوم 
بحفر ٦ آبار استكشافية جديدة شمال 
شرق سورية في العام املقبل لزيادة 

انتاجها من النفط.
  وقال مدير الشــــركة في ســــورية 
مهدي سجاد في تصريح له امس ان 
الشركة بدأت مؤخرا بحفر بئرين في 
املنطقة التي تقوم بالتنقيب عن النفط 
فيها لزيــــادة انتاجها البالغ حاليا ٢١ 
الف برميل يوميا. واضاف ان شركة 
«غلف ساندز» ستقوم بالتوقيع على 
عقد احملطة الدائمة لالنتاج مع شركة 
«ســــاييم» االيطاليــــة العاملية وانها 
ستكون جاهزة في النصف الثاني من 
عام ٢٠١٢ وبقدرة انتاجية اولية تبلغ ٣٣ 
الف برميل من النفط يوميا. وشاركت 
«غلف ساندز» األميركيةـ  البريطانية 
مع شركة «ايني» االيطالية في مناقصة 
البلوكات الثمانية اجلديدة التي اعلنت 
عنها وزارة النفط السورية للتنقيب 
واالستكشاف وتتنافس ١٢ شركة عربية 
وعاملية إلبرام العقود مع وزارة النفط 
السورية التي لم تعلن بعد عن نتائج 
املناقصة. يذكر ان شركة «غلف ساندز» 
بدأت انتاج النفط بشــــكل رسمي من 
اآلبار التي حفرتها في البلوك ٢٦ شمال 
شرق سورية اعتبارا من سبتمبر ٢٠٠٨ 
ومت تأسيس شــــركة «دجلة» للنفط 
كشركة عاملة مشتركة بني املؤسسة 
العامة السورية للنفط وشركة «غلف 
ساندز» للتنقيب عن النفط مبوجب 
عقد التنقيب عــــن البترول وتنميته 

وانتاجه في البلوك ٢٦.
  ويبلغ انتاج الشركة حوالي ٢١ الف 
برميل مــــن النفط يوميا منها ١٨ الف 
برميل من حقل «خربت» شرق سورية 
بينما يبلــــغ االنتاج اليومي في حقل 

«اليوسفية» ٣ آالف برميل يوميا. 

 موظفون أتراك يتظاهرون
  أمام سفارتهم في تل أبيب 

 شركات تركية تخطط
  لالستثمار في كربالء بالعراق 

 تل ابيب ـ يو.بي.آي: تظاهر قرابة ٨٠٠ تركي أمام السفارة 
التركية في تل أبيب أمس األول للضغط على حكومة بالدهم 
وإســـرائيل لتجديد اتفاقية التجارة بينهما التي تسمح لهم 

بالعمل قانونيا داخل إسرائيل.
  وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوســـت» اإلسرائيلية بأن 
املتظاهرين األتراك هم موظفون لدى شركة «يلمازالر» التركية 
للبناء التي نفذت عددا من املشـــاريع في إسرائيل كجزء من 
اتفاقية جتارة عسكرية بني البلدين. وأشارت الصحيفة إلى 
أن العقد الذي يســـمح للشركة املذكورة بالعمل في إسرائيل 
تنتهي صالحيته نهاية العام احلالي وقد فشلت أنقرة في جتديد 
االتفاقية في ظل التوتـــر املتصاعد بني احلكومتني. وتخاف 
«يلمازالر» من أن موظفيها سيعتبرون غير شرعيني بحلول 
العام احلالي ما سيؤثر على مختلف املشاريع التي تنفذها في 
إســـرائيل. وطلبت الشركة من وزارة اخلارجية اإلسرائيلية 
الســـماح ملوظفيها بتمديد تصاريح عملهم إلى حني أن تقرر 

تركيا إن كانت ستجدد االتفاقية التجارية مع إسرائيل. 

 العراق ـ د.ب.أ: قـــال رئيس الغرفة التجارية في كربالء 
نبيـــل األنباري لوكالة أنباء «صوت العراق» ان وفدا تركيا 
ميثل مجموعة أطلس لالستشـــارات الهندسية و٢٨ شركة 
أخرى تســـعى جميعها لتنفيذ مشروعات جتارية وسكنية 

في محافظة كربالء العراقية.
  وأضاف ان املشروعات تشمل اقامة سوق جتاري تركي 
بالتعـــاون مع الغرفة التجارية في كربالء، مشـــيرا الى ان 
السلطات طلبت من الوفد ان يطلب من تركيا افتتاح قنصلية 
تركية في مدينة كربالء لتسهيل احلركة التجارية وتنقالت 

رجال األعمال. 

 لتجديد اتفاقية التجارة مع إسرائيل

 تشمل إقامة سوق تجاري

 غياب البدائل االستثمارية قد يحّلق بأسعاره فوق ٢٠٠٠ دوالر لألوقية

 ارتفاع أسعار الذهب سيخّلف «ضحايا» جددًا بين تجار الخليج في ٢٠١١
 العربية: لم يكن أحد يتوقع قبل عام ٢٠٠٨ أن يبلغ سعر أوقية أو أونصة الذهب 
١٤٠٠ دوالر، فالســـعر في حينه كان أقل من نصف هذا الرقم، واالرتفاعات السنوية 
قبل ذلك التاريخ كانت تدور بني ٣٠ و٥٠ دوالرا، لكن األزمة املالية العاملية، والوباء 

الذي ألم بقطاعات االقتصاد خالل وبعد العام نفسه من أسهم، وسندات، 
واســـتثمارات عقارية، رفعت من حدة ملعان أسعار املعدن األصفر 

أكثر من التوقعات.
  ارتفاع أسعار الذهب عامليا باإلضافة إلى أنه يلقي بأعباء 

ثقيلة على التجار في هذا «الكار»، قد يلقي بظالله أيضا 
على املستهلكني األفراد، فالذهب لم يعد من وجهة نظر 

الكثيرين منهم ذهبا، بل أصبح عبئا عليهم، السيما 
املقبلني على الزواج.

  واليوم ال يوجد قطاع استثماري بديل أكثر أمانا 
من الذهب، فإلى أين تتجه بوصلة املستثمرين 
وأصحـــاب املاليني الراغبني فـــي احلفاظ على 
أموالهم وحمايتها من التبخر والتآكل في قطاعات 
أخرى طحنتها والتزال األزمة املالية العاملية؟ 
بهذا السؤال يجيب املستثمر والتاجر عمران 
املوســـوي في معرض رده على سبب ارتفاع 

أسعار الذهب.
  وقال املوســـوي «ان الذهب شهد ارتفاعات 
ســـعرية غير مسبوقة عام ٢٠١٠ نتيجة غياب 
البديل االستثماري، ومادام ال يوجد بديل أكثر 

أمانا فالسعر مرشح لالرتفاع العام املقبل، بحيث 
ال نستغرب لو جتاوزت أوقية الذهب ٢٠٠٠ دوالر، 

واستمرت االرتفاعات السعرية سنوات أخرى».
  والقاعدة هنا قد تكون: كلما كانت الرؤية ضبابية، 

فالبد من رصيف أو مكان آمن يلجأ إليه املستثمر، وليس 
هناك ســـوى الذهب، حيث إن اقتصادات أوروبا وأميركا 

وكثير من دول املنطقة يكتنفها الغموض وعدم الثقة.

  عام قاس

  ومع االرتفاع املتوقع ألسعار الذهب يرى املستثمر املوسوي أن الطلب من 
املشترين األفراد قد ينكمش بحدود ٥٠٪ وأكثر خالل عام ٢٠١١، ما ينذر جتار الذهب 
بعام قاس للغاية، وليس السبب هنا ارتفاع األسعار فقط، بل اتساع نطاق املصوغات 

املقلدة، وهو ما يؤثر على ســـلوكيات املشـــترين األغنياء الذين يبدون استياء من 
شراء مصوغات بآالف الدوالرات ثم يجدونها بحوزة أشخاص من طبقات أخرى قد 

اشتروها بأسعار زهيدة للغاية.
  ويرى املوسوي أن شرائح أخرى من املجتمع ستكون األكثر تضررا، 
خصوصا املقبلني على الزواج، حيث يلعب الذهب دورا مؤثرا في 
إمتام مراســـيم الزواج، وتعرقل املوجات املتصاعدة لألسعار 
خطط الكثير من الشباب. لكن ميكن أن يكون هناك بديل، 
وهو شراء قطعة أرض أو شـــقة، ألنها تخدم الزوجني 

مباشرة كما يقول املوسوي.

  األسعار الراهنة

  وأمس األول ارتفعـــت العقود اآلجلة للذهب 
األميركي أكثر من ١٪ لتالمس من جديد مستوى 
١٤٠٠ دوالر لألوقيـــة مدعومة بضعف الدوالر 

واإلقبال على الشراء في آسيا.
  وحتاول صناديق سيادية وبنوك مركزية 
ومســـتثمرون كبار رفع حصـــة الذهب في 
محافظهـــا، كونه مالذا أمنا فـــي ظل تقلبات 
حقيقية، كما أنه أصبح اســـتثمارا ذا عوائد 

جيدة أيضا.

  استمرار الكساد

  ولكن على الطرف اآلخر، وهو سوق جتارة 
التجزئة، يبدو أنه سيدخل فصال جديدا من فصول 
الكساد الذي بدأه العام املاضي، حيث يقول التاجر 
واملستثمر السعودي غسان النمر «إن الكساد مستمر 

في سوق التجزئة».
  ويضيف أن الكثير من جتار الذهب من احلجم املتوسط 
والصغير لم يســـتطيعوا الصمود في وجه انكماش حجم 
الطلب، فخرجوا من السوق متكبدين خسائر قاسية، واملتوقع 

أن تستمر موجة اخلروج العام املقبل.
  ويتوقع النمر أن حتوم األســـعار في املتوســـط بـــني ١٢٠٠ و١٥٥٠ دوالرا 
لألوقية، وسيبقى احملرك األساسي للسوق الصناديق واحملافظ االستثمارية والبنوك 

املركزية. 

 جمال مبارك: قرارات اقتصادية
  صعبة في انتظار مصر 

 القاهــــرة ـ رويترز: 
قال جمال مبارك رئيس 
جلنة السياسات باحلزب 
الدميوقراطي  الوطنــــي 
احلاكم في مصر وجنل 
الرئيس حسني مبارك 
إن مصر ستسعى لزيادة 
اســــتثماراتها السنوية 
مــــن ٣٠ مليــــار جنيه 
إلــــى ١٠٠ مليــــار جنيه 
(١٧٫٢٢ مليار دوالر) في 
السنوات اخلمس املقبلة 
لرفع معدالت النمو إلى 

٧و٨٪.
  وقال جمال مبــــارك إن احلكومة يجب أن تأخذ 
قرارات اقتصادية صعبة لتحفيز النمو االقتصادي 
الذي تضرر بفعل الركود العاملي بطرح مشروعات 
للبنية التحتية في ٢٠١١ تتضمن شراكة بني القطاعني 
العام واخلاص. وقاد وزراء ومسؤولون كبار مؤيدون 
لرجل األعمال الذي حتول للعمل بالسياسة إصالحات 
عززت معدل النمو السنوي إلى ٧٪ في السنوات الثالث 
الســــابقة على األزمة االقتصادية التي تفجرت في 
٢٠٠٨.  وتتوقع احلكومة منو الناجت احمللي اإلجمالي 
املصري ٦٪ في السنة املالية التي تنتهي في يونيو 
٢٠١١, وقال جمال في مؤمتر صحافي أول أمس بعد 
املؤمتر السنوي للحزب الوطني الدميوقراطي «ينبغي 
أن نعود سريعا ملتوسط معدالت النمو البالغ ٧و٨٪ 

وهذا يحتاج لسياسات 
أكثر جرأة».

  وأضــــاف «يتطلــــب 
حتقيــــق ذلــــك أن ندفع 
متوسط االســــتثمارات 
إلــــى ١٠٠ مليار  العامة 
جنيــــه ســــنويا بعد أن 
بلغ نحو ٣٠ مليارا على 
مدى السنوات اخلمس 
املنصرمة». ومضى يقول 
إن احلكومة ستطرح في 
شراكة مع القطاع اخلاص 
مشروعات بنية أساسية 
في قطاعات مثل الطرق 
واملياه والصرف الصحي. وينظر كثير من املصريني 
بريبة كبيرة ألي إصالحات اقتصادية ويقولون إنها 
تهدف ملصلحة نخبة منتقاة على حساب الفقراء الذين 

يكافحون في ظل ارتفاع األسعار وتدني األجور.
  وتأتــــي اإلصالحات اجلديدة قبيــــل االنتخابات 
الرئاســــية التي من املتوقــــع أن يخوضها الرئيس 
مبارك. وعادة ما تختار احلكومة بعناية توقيت أي 
إجراءات للتقشف من شــــأنها أن تثير احتجاجات 
شعبية. وسئل جمال مبارك عن االضطرابات الشعبية 
التي قد تثيرها اإلصالحات اجلديدة فقال إن مصر 
تنال نصيبها من االحتجاجات شأنها شأن أي دولة 
أوروبية لكنه أكد أن احلزب الوطني ســــيعمل على 

حشد التأييد لسياساته اجلديدة. 

 اإلمارات تقر موازنة ٢٠١١ نسعى لزيادة االستثمارات السنوية إلى ١٠٠ مليار جنيه
  بعجز يفوق ٨٠٠ مليون دوالر

 دبــــيـ  أ.ف.پ: اقر املجلس الوطني االحتــــادي في االمارات العربية 
املتحدة موازنــــة االحتاد للعام ٢٠١١ والتي تضمنــــت عجزا يفوق ٨٠٠ 

مليون دوالر اضافة الى قانون حول الديون العامة.
  واوضحت صحيفة «ذي ناشــــيونال» ان مشروع املوازنة الذي اقره 
املجلــــس الوطني االحتادي الثالثاء املاضي ينص على نفقات بقيمة ٤١ 
مليار درهم (١١٫١٧ مليار دوالر) وعائدات بقيمة ٣٨ مليار درهم (١٠٫٣٥ 
مليارات دوالر)، اي بعجز قيمته ٣ مليارات درهم (٨١٧ مليون دوالر).

  وفي نوفمبر، أعلنت احلكومة خفض النفقات العامة في ٢٠١١ بنسبة 
٦٪ مقارنة بـ ٢٠١٠ وتوقعت مشروع موازنة احتادية متوازنة بني النفقات 

والعائدات بقيمة ٤١ مليار درهم للعام املقبل.
  وأقر املجلس الوطني االحتادي من جهة اخرى مشروع قانون حول 
الديون العامة ينص علــــى اال تتخطى هذه الديون الـ ٢٠٠ مليار درهم 
(٥٤٫٤٩ مليار دوالر) او ٢٥٪ من اجمالي الناجت الداخلي في هذه الدولة 

اخلليجية الغنية بالنفط.
  وأعلن وزير الشؤون املالية عبيد حميد الطاير بحسب ما نقلت عنه 
صحيفة «االحتاد» ان احلكومة االحتادية ال تواجه اي ديون حتى اآلن، 
مضيفا ان القانون اجلديد لن يطبق سوى على ديون احلكومة االحتادية. 
واضاف الوزير االماراتي ان احلكومة ستسحب من احتياطيها لتمويل 

العجز في موازنة ٢٠١١، لكنها قد تصدر سندات لتغطية هذا العجز.
  ويضم االحتاد ٧ امارات هي أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وراس 

اخليمة وام القيوين والفجيرة.
  واضافة الى موازنة االحتاد، تتولى كل امارة ادارة موازنتها اخلاصة، 
وقد تكون موازنة بعض االمــــارات الغنية بالنفط، مثل أبوظبي ودبي 

اكبر من املوازنة االحتادية احيانا.
  ودبي التي غرقت في ديون ضخمة لتمويل قفزتها االقتصادية التي 
انتهــــت مع االزمة املالية العاملية فــــي ٢٠٠٨، تواجه ديونا عامة قدرها 

صندوق النقد الدولي في فبراير املاضي بـ ١٠٩ مليارات دوالر.
  ومــــع احتياطات مقدرة بـ ٩٧٫٨ مليار برميل من النفط اخلام، حتتل 
االمــــارات العربية املتحدة املرتبة الرابعة بني منتجي النفط في منظمة 
الدول املصدرة للنفط «أوپيك». ويبلغ انتاج االمارات حوالي ٢٫٣٢ مليون 

برميل في اليوم، تنتج ٩٠٪ منها أبوظبي، أغنى امارات االحتاد. 

 ٨ مليارات دوالر عائدات السياحة في لبنان للعام ٢٠١٠

 ارتفاع التضخم في الكويت ٥٫٩٪ بنهاية نوفمبر 

 بيروت: أوضح وزير السياحة اللبناني فادي
  عبود ان القطاع الســــياحي من القطاعات التي 
حققت أكبر نسبة منو في لبنان ومن املتوقع أن يشهد 
منوا بنسبة نحو ٢٠٪ عام ٢٠١٠ وقد مت تسجيل أكثر 
من مليوني ســــائح حتى آخر شهر نوفمبر املاضي 
بعدما سجل رقما قياسيا عام ٢٠٠٩ إذ بلغت عائدات 

السياحة سبعة مليارات دوالر.
  واظهرت اإلحصاءات ان عدد السياح الوافدين الى 
لبنان بلغ نحو مليون و٨٥٠ ألف سائح بزيادة ٣٩٪ 
مقارنة مع عام ٢٠٠٨. كما ارتفعت حصة السياحة من 
الدخل القومي الى ٧ مليارات و٢٠٠ مليون دوالر عام 
٢٠٠٩ مقارنة بنحو ٤٫٨ مليارات عام ٢٠٠٨ مما يجعل 
السياحة تشــــكل نحو ربع الدخل الوطني ويتوقع 
أن تبلغ العائدات للعــــام ٢٠١٠ أكثر من ٨ مليارات 

دوالر. وارتفعت نســــبة السياح القادمني الى لبنان 
عن العام املاضي بـ ١٧٪ فوصل عددهم حتى نهاية 
نوفمبر املاضي الى مليونني و١٥ ألفا و٧٥٥ سائحا 
ويتوقع أن يقفل العام على مليونني و٢٠٠ ألف سائح 
تقريبا بينما بلغ عددهم العام املاضي مليونا و٨٥١ 
ألفا و٨١ سائحا. وقد احتل االردنيون املرتبة االولى 
في قائمة السياح الذين أتوا الى لبنان بسبب إلغاء 
التأشــــيرات بني لبنان واالردن ووصل عددهم الى 
٢٥٨٫٥٣٧ سائحا اردنيا فيما احتل االيرانيون املرتبة 
الثانية حيث بلغ عددهم ٢٢٧٫٣٣٧ سائحا وفي املرتبة 
الثالثة جاء السعوديون الذين بلغ عددهم ١٨١٫٩٤٠ 
ســــائحا والرابعة من نصيب الفرنسيني الذين بلغ 
عددهم ١٢٨٫٥٨٠ سائحا وحل العراقيون في املرتبة 

اخلامسة إذ بلغ عددهم ١٢٠٫١٨٣ سائحا. 

 كونا: اظهرت بيانات رسمية ان معدل التضخم في 
البالد لشهر نوفمبر ٢٠١٠ ارتفع ٥٫٩٪ مقارنة  بالشهر 
ذاتــــه من العام املاضي ٢٠٠٩، بينما ارتفع التضخم 

مقارنة بشهر اكتوبر املاضي بنسبة ٠٫٦٪.
  وذكر التقرير الشهري لالدارة املركزية لالحصاء 
أمس عن معدل التضخم في الكويت ان الرقم القياسي 
العام ألسعار املستهلك في شهر نوفمبر املاضي بلغ 
١٤٤٫٢ نقطة بينما بلغ الرقم القياسي للشهر نفسه 
من العــــام املاضي ١٣٦٫٢ نقطة. واضاف التقرير ان 
الرقم القياسي العام لشهر اكتوبر بلغ ١٤٣٫٣ نقطة 
موضحا ان اكثــــر املجموعات ارتفاعا هي مجموعة 
املواد الغذائية لشهر نوفمبر املاضي التي بلغت ١٢٫٣٪ 
مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠٠٩ بينما سجلت مجموعة 

الكساء وملبوسات القدم ارتفاعا بنسبة ٦٫٥٪.

  وبني ان مجموعة خدمات املسكن ارتفعت بنسبة 
٥٫٩٪ مقارنة مع شهر نوفمبر من العام املاضي في 
حني ارتفعت مجموعة اخلدمات التعليمية والصحية 
بنسبة ٤٫٥٪ فيما ارتفع معدل مجموعة سلع وخدمات 
منزلية بنسبة ٤٪. واضاف التقرير ان مجموعة سلع 
وخدمات اخرى ارتفعت بنسبة ٣٫٨٪ بينما ارتفع معدل 
مجموعة املشروبات والتبغ بنسبة ١٫٤٪ وارتفعت 

مجموعة النقل واملواصالت بنسبة ٠٫٣٪.
  وعن مقارنة معدل التضخم لشهر نوفمبر بشهر 
اكتوبر املاضي، أوضــــح التقرير ان مجموعة املواد 
الغذائية ارتفعت بنســــبة ١٫٦٪ وارتفعت مجموعتا 
«الكساء وملبوسات القدم» و«سلع وخدمات منزلية» 
بنسبة ١٫١٪، وارتفعت مجموعة اخلدمات التعليمية 

والصحية بنسبة ٠٫٤٪. 

 صراع أميركي ـ صيني اللتهام كعكة موارد أفريقيا الطبيعية
 القاهرة ـ أ.ش.أ: حتولت القارة األفريقية إلى ساحة جديدة 
للصراع االقتصادي بني الصني وأميركا خالل العامني املاضيني 
حيث سعت الدولتان إلى تعزيز مكاسبهما من «كعكة» املوارد 

الطبيعية األفريقية.
  وساهمت عوامل عديدة في تفجر الصراع األميركيـ  الصيني 
بشأن املوارد الطبيعية األفريقية، من بينها زيادة حجم التجارة 
واالستثمارات بني بكني والدول األفريقية واالكتشافات النفطية 
واملعدنية بعدد كبير من دول تلك القارة والتنافس بني واشنطن 
وبكني لالســـتحواذ على نصيب األســـد من املعروض النفطي 
باإلضافة إلى سعي احلكومة الصينية لتوجيه جزء كبير من 

احتياطياتها النقدية األجنبية لالستثمار بالدول األفريقية.
  من جانبها، سعت أميركا إلى تعزيز عالقاتها التجارية مع 
الدول األفريقية عن طريق الزيارات املتعددة التي قام بها عدد 
من كبار املسؤولني األميركيني ومن بينهم الرئيس السابق جورج 
بوش والرئيس احلالي باراك أوباما وغيرهما إلى عدد من دول 
القارة، وإنشـــاء ما يسمى «قيادة أفريقيا» التابعة للپنتاغون 
والتي حملت اســـم «أفريكوم» في نهاية عهد الرئيس السابق 
بوش من أجل أداء املهام االنسانية ومواجهة الكوارث الطبيعية 

وتعزيز االستقرار السياسي واالقتصادي بالدول األفريقية.
  وأكد محللون سياســـيون واقتصاديون دوليون أن اجتاه 
الواليات املتحدة لتعزيز التقارب السياســـي واالقتصادي مع 
الـــدول األفريقية دعم رغبة واشـــنطن ملواجهة تنامي النفوذ 

االقتصادي الصيني بتلك القارة ومواجهة اإلرهاب.
  وفي الســـياق ذاته، شهدت االستثمارات الصينية بأفريقيا 
منوا متزايدا خالل األعوام القليلة املاضية، حيث ارتفع حجم 
التدفقات االستثمارية املباشرة القادمة من بكني إلى دول تلك 
القارة إلى ٩٫٣٣ مليارات دوالر عـــام ٢٠٠٩ مقابل ٤٩٠ مليون 

دوالر عام ٢٠٠٣.
  ولم تقتصر االســـتثمارات الصينية بالقارة األفريقية على 

قطاعي النفط والتعدين فقط بل غطت أيضا قطاعات التصنيع 
والبنية التحتية والعقارات وغيرها.

  ووفقا لالحصائيات الرسمية الصينية ارتفع حجم التجارة 
بني بكني والدول األفريقية بنحو ٤٣٫٥٪ ليصل إلى ١١٤٫٨ مليار 
دوالر خالل األشـــهر الـ ١١ األولى من عام ٢٠١٠ نتيجة تالشي 
تأثير األزمة املالية الدولية، والتي تســـببت في تراجع حجم 

التجارة بني اجلانبني عام ٢٠٠٩.
  من جهة أخرى، سعت الدول األفريقية إلى تعزيز مشاركتها 
التجارية مـــع الصني بدرجة أكبر من الواليات املتحدة نتيجة 
إلستراتيجية بكني الرامية إلى تعزيز عالقاتها التجارية واالقتصادية 
مع الدول األفريقية على أساس املصالح املشتركة بغض النظر 
عن توجهات أنظمتها السياســـية على عكس الواليات املتحدة 
التي تفرض اشـــتراطات تتعلق بحقوق اإلنسان واالصالحات 

السياسية لدعم مشاركتها االقتصادية مع تلك الدول.
  من جانبها، تسعى الصني إلى تعزيز استثماراتها وتنويعها 
بالدول األفريقية لتشـــمل قطاعات جديدة من بينها املصارف 

والسياحة والطيران املدني وحماية البيئة.
  من ناحيـــة أخرى، وجهت دول الغرب ومن بينها الواليات 
املتحدة انتقادات حادة للتغلغل االقتصادي الصيني بأفريقيا، 
حيث دعت تلك الدول بكني إلى توخي الشفافية في تعامالتها 

التجارية بالدول األفريقية.
  وتصاعدت مخاوف عدد من الدول األفريقية بشأن التأثيرات 
السلبية الناجمة عن تدفق املنتجات الصينية الرخيصة الثمن 
إلى أسواقها، وعجز منتجات تلك الدول عن منافسة نظيراتها 
الصينية باإلضافة إلى الشكوك املتصاعدة بشأن سعى الصني 
إلحكام قبضتها على املوارد الطبيعية بالدول األفريقية واحتمال 
جلوء الشركات الصينية الكبرى إلى «تكتيكات» غير قانونية 
لتعزيز استثماراتها باألسواق األفريقية وهو ما سيفاقم عددا 
من املشـــكالت التي تؤثر ســـلبا على التنمية األفريقية وفي 

مقدمتها الفساد.
  وأظهرت وثائق ـ كشـــف عنها موقع «ويكليكس» مؤخرا ـ 
القلق املتزايد في أوســـاط دوائر صناعة القرار بأميركا بشأن 
تنامي نفوذ الصني االقتصادي بالقارة األفريقية، موضحة أن 
بكني «منافس اقتصادي قوي يفتقر إلى اجلوانب األخالقية».

  وتواجه شـــركات النفط األميركية الكبرى منافسة شرسة 
من جانب نظيرتها الصينية التي تســـعى إلى زيادة نصيبها 

من كعكة النفط بدول غرب أفريقيا.
  وفى السياق ذاته، أبدت مؤسسات اقتصادية دولية عديدة 
قلقها بشـــأن احتمال تبني الدول األفريقية للنموذج التنموي 
الصيني، بدال من صياغة مناذج اقتصادية خاصة بها وهو ما 

يعني جتاهل االصالحات السياسية.
  وفي محاولة لتعزيز عالقاتهـــا التجارية واالقتصادية مع 
أفريقيا أسقطت بكني الرسوم اجلمركية املفروضة على ٤٧٠٠ 

منتج مع الدول األفريقية في يوليو املاضي.
  وحرصت الصني أيضا على املساهمة في برامج التنمية بعدد 
من الدول األفريقية ملواجهة االنتقادات الغربية بشأن سعيها 
للهيمنة على الثروات الطبيعية بتلك القارة، حيث وّفرت بكني 
مساعدات إلقامة أكثر من ٥٠٠ مشروع في مجال البنية التحتية 

بالدول األفريقية عام ٢٠٠٩.
  وقّدمت الصني أيضا قروضا تفضيلية واعتمادات تصديرية 
بقيمة ٥ مليارات دوالر لعدد من الدول األفريقية خالل الفترة 
من عام ٢٠٠٧ حتى عام ٢٠٠٩، في الوقت الذي تعهدت فيه تلك 
الدولة اآلسيوية بتوفير قروض لدول القارة بقيمة ١٠ مليارات 

دوالر خالل الفترة من عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠١٢.
  وتوضح املؤشرات أن الصني التي جنحت في إزاحة أميركا 
كأكبر شريك جتاري للقارة األفريقية عام ٢٠١٠، ستسعى إلى 
تعزيز مشـــاركتها االقتصادية والتجارية مـــع أفريقيا خالل 

األعوام القليلة املقبلة. 

 ٩٫٣ مليارات دوالر حجم التدفقات الصينية المباشرة للقارة في ٢٠٠٩

 جمال مبارك 


