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  تهتم بأخبار الصين وموقعها في العالم وعالقاتها مع العربأسبوعيةنشرة 
 2007 حزیران 8 ـ الثانيالعدد 

 الصورة ناقصة           
 
 
 

لم تكن الصورة آاملة، بالرغم من آل ما فيها من أّبهة، آان ینقصها شيء مهم، لون أصفر آخر یعّدل
 .قليًال في الصبغة البيضاء الطاغية للقمة

، وآا ن ینقصهم زوج آخر، رجل )أو زوجه آما حصل مع أنجيال ميرآل(وقف آل منهم مع زوجته 
 .عن الصورة" أقصيا"وامرأته، آانا في المدینة، وعلى مقربة منهم، ولكنهما 

طالما بقيت قمة الثماني، تضم هذه الدول الثماني، فهي ستبقى منتدى سياسيًا لدول أميرآا وأوروبا، 
 .تحول إلى منتدى اقتصادي عالمي یجمع القوى المؤثرة والفاعلة على مستوى العالمبعيدًا عن ال

وإذا بقيت هذه المجموعة على هذه الحال فانها ستفقد صفتها المقررة في مسار البشریة، لتتحول إلى
 .مجرد رقم إلى جانب أرقام أخرى

  هذه هي الرسالة التي حملتها الصين إلى القمة، وهذا ما عبرت عنه
 أآثر من دولة فاعلة على المستوى االقتصادي العالمي مثل البرازیل 

 .والهند
 بكين أآدت أن هذه القمة لن تصبح آاملة إال إذا ضمت إليها القوى 

 الصاعدة وعلى رأسها الصين طبعًا، آما لّمحت إلى أن هذه القمة ال 
 یمكن أن تكون منبرًا للضغط على هذه القوى الصاعدة من أجل

 .بارها على اتخاذ مواقف محددة من القضایا الدولية المختلفة إج
 بالرغم من ذلك فان الرئيس الصيني یذهب إلى هذه القمة بثقة آبيرة

  بالمئة سنویًا، في 10 ببلده واقتصادها الذي یحقق نموًا یفوق الـ 
 حين أن آل الدول األخرى األعضاء في مجموعة الثماني ال تحقق 

 .حتى نصفهاهذهالنسبة، وال 
 وتعلم الصين أن الدخل الفردي لمواطنيها ما زال متدنيًا جدًا بالنسبة 

لدخول المواطنين في دول مجموعة الثماني، ولكنها تعرف أن حجم اقتصادها المجمل یكاد یتجاوز 
حجم اقتصاد دولتين أو ثالث أعضاء في القمة، بما یعني أن سبب منعها من المشارآة في القمة ليس

 .ًا اقتصادیًا أبدًاسبب
إنها االیدیولوجيا، یقولها أآثر من مصدر صيني، وال ینكرها أآثر من مصدر غربي، فاالسلوب 

االقتصادي الذي تعتمده الصين ال یرضي الدول التي تعتبر نفسها متحكمة باقتصاد العالم، ولكن من 
 الصين فقط هي التي تتحرك قال إن هذا االسلوب لن یفرض نفسه في المستقبل القریب؟ ومن قال إن

 نحو النموذج الغربي، وأن الدول الغربية، أو بعضها على األقل ال تنجذب نحو النموذج الصيني؟
وإذا آانت هذه الدول الغربية مصرة على الوقوف حيث هي، فإن هذا یعني أن نموذجين متقابلين باتا 

آا الالتينية وبعض دول آسيا ال یطمئن یتجاذبان دول العالم األخرى، وما یجري في أفریقيا وأمير
 .الدول الغربية إلى أن نموذجها االقتصادي سيبقى مهيمنًا دائمًا

الصين تثبت نفسها في قمة الثماني، وهي تتجاوز بنوع من االستخفاف رفض ألمانيا ودول أخرى لها
 .آعضو أصيل في هذه المجموعة، ألن الخسارة ليست على الصين في النهایة

 ریامحمود

 

افتتاحية
 في هذا العدد

 
طالبات دبي یطلبن العلم في الصينـ

 
رأي صيني في الحرب األميرآية ـ

 على العراق
 

 العصر الصيني: ـ آتاب
 
  :  المتحدة الوالیاتـالصين ـ

                  الخط الساخن
                      

 
 :ملف العدد                       
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                قمة الدول 
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واجه أزمة في یبلد المليار نسمة ـ

 األیدي العاملة الرخيصة
 
 الصيني في مواجهة النموـ
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 الصين 
 والعرب
 یزور وفد اقتصادي صيني

االمارات العربية المتحدة
 وآالة أنباء االمارات

یقوم وفد اقتصادي صيني حكومي 
برئاسة السيد ليو یا جيون مدیر عام 
ادارة تنمية االستثمار التابعة لوزارة 

التجارة الصينية بزیارة الى دولة 
اإلمارات للتعرف على المناطق 

الحرة ومدن االستثمار فيها 
 االستثماریة والتباحث بشان الفرص

 .المتاحة
وتأتي هذه الزیارة في اعقاب زیارة 

معالي الشيخة لبنى بنت خالد 
القاسمي وزیرة االقتصاد الى الصين 
في ابریل الماضي وااللتقاء بمعالي 

السيد بو شي الي وزیر التجارة 
الصيني والتي اثمرت عن نتائج 

مثمرة في توطيد العالقات االقتصادیة
يع االستثمارات بين البلدین وتشج

 .الصينية في الدولة 
وسيصل الوفد الصيني في الخامس 

من یونيو الحالي ولغایة العاشر 
وسيلتقي بالمسؤولين في ..منه

وزارة االقتصاد وآذلك المسؤولين 
 .في المناطق الحرة في الدولة 

وأعدت وزارة االقتصاد برنامجا 
للزیارة إلنجاح مهمة الوفد في جذب 

لصينية الى الدولة االستثمارات ا
حيث یشمل برنامج الزیارة المنطقة 
الصناعية في ابوظبي ومنطقة جبل 
علي في دبي والحمریة في الشارقة 

والمناطق الحرة في االمارات 
 .االخرى

 طالبات دبي یطلبن العلم في الصين... جامعيون 
 

 صحيفة الخليج االماراتية
 4/6/2007 نوف أنور ـ -دبي
في برنامج الدبلوم في آلية دبي للطالبات من رحلة دراسية الى الصين شارآن  طالبة 15عادت

وآان قسم دبلوم . خاللها في المعارض التجاریة التي أقيمت في مدینتي هونج آونج وجوانزو
األعمال التجاریة التطبيقية والتكنولوجيا بكلية دبي أتاح الفرصة للطالبات لخوض هذه التجربة 

 .غرقت عشرة أیامالقيمة والتي است
وعبرت الطالبات عن سعادتهن بالرحلة التي آانت بمثابة المغامرة التي ساعدتهن في اآتساب 

 .الكثير من الخبرات في مجال االستيراد والتصدیر
الهدف من المشارآة اطالعنا على : وتشير فاطمة سعيد الميدور الى الغرض الرئيسي للرحلة قائلة

 وتعریفنا الى نوع محدد من المنتجات الصينية وتوافرها لألسواق األعمال التجاریة الصينية
. التجاریة في دبي وأآدت أهمية الرحالت العلمية ودورها في تحقيق الفائدة واالطالع عن قرب

تنقلنا من مرحلة المعرفة النظریة الى االطالع العلمي وأسهمت هذا التجربة في زیادة : وأضافت
ل مرة أسافر مع مجموعة من الطالبات وأتاحت لنا الرحلة الى جانب خبرتنا ومعارفنا، وهذه أو

التعرف الى الصين االعتماد على النفس والتفكير بمشروعات صغيرة والبحث عن المنتجات غير 
ولفت انتباهي معرض اإللكترونيات . الموجودة في اإلمارات ومن ضمنها معدات الحاسوب

بضائع ولكن ليس بجودة بضائعنا وأآبر معرض في العالم واألسواق المحلية التي تتنوع فيها ال
وبسبب حجمه خصصنا لكل یوم جناحًا لنتعرف الى ما یحتویه الى جانب ذلك تعرفنا الى بعض 

 .الحدائق القدیمة الموجودة
حضرنا معرض آانتون للسلع التصدیریة وزرنا عددًا�: وعن األماآن التي زرنها قالت عليا اليافعي

 التي اشتملت على جملة من المواد المختلفة ومنتجات تكنولوجيا المعلومات واشترآنا من األماآن
مع العارضات وتفاوضنا على أسعار السلع المعروضة وتم االتفاق من خالل شرآات االستيراد 

 .�والتصدیر
 زرنا معهد هونج آونج للتعليم المهني وقدمنا نبذة تاریخية موجزة عن�: وغایة المزروعي قالت

اإلمارات العربية المتحدة وآليات التقنية العليا وزرنا شرآة هونج آونج المحدودة للصرافة 
والحسابات البنكية ومجلس هونج آونج للتطویر التجاري، مما أتاح لنا التفاعل مع أعضاء 

المنظمات واالطالع على عمليات تبادل األسهم التجاریة ومعرفة فوائد تأسيس األعمال التجاریة 
 .�عرفة فوائد تأسيسها في الصين عبر هونج آونجوم

الرحلة أتاحت لنا التفكير بوضع الخطوات األولى للبدء بمشروع �: وقالت فوزیة محمد القصاب
 .�خاص بنا واستغالل المعارض واألماآن التي تفقدناها

ا نحن بحاجة لنثبت رغبتنا في عمل مشروع مشترك یؤآد الفائدة التي حصلنا عليه�: وتضيف
خالل سنوات الدراسة واتفقنا على العمل برغم اإلحباطات التي تنتابنا والخوف من الفشل، فقررت 

آل واحدة منا أن تسهم بمبلغ معين إلنجاح هذا المشروع، خاصة أن المعدات التي جلبناها غير 
 .�موجودة في أسواقنا المحلية ونحن على استعداد لتوفيرها لمن یرغب في التعاون معنا

تعرضنا لكثير من المواقف �: ن المواقف الطریفة التي صادفتهن خالل الرحلة قالت فوزیةوع
. الطریفة خالل الرحلة وآنا ننتقل من مكان الى آخر مشيًا على األقدام ونظرات السكان تالحقنا

تعلمنا الكثير من . الجميع یتشابهون في المالمح ولكن مع الترآيز تالحظ الفرق في مالمحهم
 .�طلحات المتداولة والحظنا أننا نتقن اللغة اإلنجليزیة أفضل منهم بكثيرالمص
هذه الرحالت تحول الدراسة الى واقع �: دیرار یاغي أحد المدرسين المنظمين للمعرض. وقال د

ملموس وتعود الطالبات على تحمل المسؤولية مما سّهل عليهن التعرف الى آثير من الخبرات التي
إلضافة الى إتقانهن اللغة اإلنجليزیة، وإلى جانب ذلك قمنا بزیارة الكثير من یمتلكها البعض با

 .�األماآن واألسواق التي من الممكن أن تفيد الطالبات في مشاریع خاصة بهن
عایشة بالخير مشرفة المرآز المهني في آلية دبي للطالبات والمرافقة لوفد الطالبات الى . وقالت د
ت في توعية الطالبات وزیادة خبراتهن التجاریة نظرًا لحجم التعامالت هذه الرحلة أسهم: الصين

التجاریة الواسعة التي یتمتع بها سوق الصين واالستفادة من تلك الخبرات في تلبية متطلبات سوق
دبي التجاریة، وأقيمت الرحلة برعایة السوق الحرة بدبي وشرآتي محمد لفاهم وطریق الحریر 

 .للشحن التجاري
هاورد مدیر آلية دبي للطالبات أن الصين تعد من أعمدة التجارة العالمية الرئيسية وأن .  دوأآد

الكلية تحرص على توفير مثل هذه الرحالت الدراسية للطالبات بما یمكنهن من مواآبة التطور الذي
ل تشهده مدینة دبي ویحقق أهداف الكلية في توفير بيئة تعزز أهمية تأسيس المشاریع واألعما

 التجاریة

اللجنة السوریة الصينية 
 المشترآة

 
 صحيفة تشرین السوریة

3/6/2007 
اآدت وزارة االقتصاد السوریة ان 

اجتماعات اللجنة السوریة الصينية 
المشترآة ستبدأ اعمالها في الخامس

والعشرین من الشهر الجاري في 
وسوف / بكين/العاصمة الصينية 

تتناول المباحثات عالقات التعاون 
والوسائل الممكنة لتطویرها بما 

یخدم المصلحة المشترآة لكل البلدین
وخاصة في المجاالت االقتصادیة 

 . والتقنيةوالعلمية والفنية
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 والعربالصين 

: الصين ـ السودان
 ال للعقوبات
 موقع وزارة الخارجية الصينية

7/6/2007 
تصریحات المتحدثة باسم وزارة تصریحات المتحدثة باسم وزارة 

الخارجية جيانغ یوي بشأن القرار الخارجية جيانغ یوي بشأن القرار 
لصين الذي تبناه مجلس لصين الذي تبناه مجلس اا  المتعلق بالمتعلق ب

  ::النواب األمریكي حول قضية دارفورالنواب األمریكي حول قضية دارفور
، تبنى مجلس النواب  حزیران 5یوم

األمریكي ما یسمى بالقرار المتعلق 
بالصين في قضية دارفور، حيث وجه بهذا

القرار اتهامات غير مبررة ضد الصين 
بغض النظر عن الجهود الصينية البناءة 
ما الرامية إلى تسویة قضية دارفور، آ

یحاول ربط قضية دارفور بأولمبياد عام 
في كل تدخال غاشما  ببكين مما یش2008

فتعرب الصين . لشؤون الداخلية الصينيةا
عن شدید استيائها ورفضها لذلك وأثارت 

الموضوع لدى الجانب األمریكي بلهجة 
 . شدیدة

من المعروف أن حكومة الصين تبذل 
جهودا مستمرة من أجل إیجاد حل سياسي

قضية دارفور وأجرت االتصاالت ل
والتعاون الفعال مع الجانب األمریكي 

. واألطراف األخرى المعنية في هذا الصدد
تهتم الصين باألوضاع اإلنسانية واألمنية 

بدارفور وقدمت دفعات من المساعدات 
العينية والتبرعات إلى دارفور وبعثة 

االتحاد األفریقي وعينت الممثل الخاص 
 وقررت إرسال قوة سالح لقضية دارفور

الهندسة المتعددة المهام للمشارآة في 
لذلك، إن مساهمات . حفظ السالم بدارفور

الصين في تسویة قضية دارفور واضحة 
 . للعيان

شن بعض الناس داخل الوالیات المتحدة 
هجوما ضد الصين باستغالل قضية دارفور
بتهم ملفقة ال أساس لها من صحة، ووراء

 السياسية الداخلية ذلك األغراض
إن القرار . األمریكية وأجندة خفية أخرى

الذي تبناه مجلس النواب األمریكي بعث 
برسالة خاطئة جدا إلى العالم الخارجي وال

یخدم التعاون بين الصين والوالیات 
المتحدة في قضية دارفور وال یساعد على 

فتحث الصين الكونغرس . حل هذه القضية
 إلى دور الصين األمریكي على النظر

البناء في قضية دارفور بنظرة موضوعية 
ومنصفة والوقف الفوري لممارساته 

الخاطئة المتمثلة في توجيه اتهامات ال 
أساس لها من صحة ضد الصين باستغالل 

 .قضية دارفور

 وفد اقتصادي صيني   
 في المغرب        

 
 5/6/2007 وآالة األنباء المغربية

  إدریس جطو محادثات المغربيأجرى الوزیر األول 
 مع وفد اقتصادي صيني یرأسه السيد زانغ دیانغ عضو

 . المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني والسكرتير العام للحزب بمقاطعة غوانغ دونغ
وقال الوزیر األول في تصریح للصحافة أن االجتماع الذي یندرج في إطار الزیارة الرسمية التي یقوم 

لصيني للمملكة، والتي تستغرق خمسة أیام، بحث إمكانية قيام شراآات في العدید من بها الوفد ا
القطاعات خصوصا في الميدان الصناعي بين المقاوالت المغربية ونظيرتها الصينية بهدف تطویر 

 .العالقات االقتصادیة الثنائية
تاج جنوب البحر األبيض اننا نحاول أن نقنع الصين التي تبحث عن موقع وقاعدة لإلن"وأضاف جطو 

المتوسط بأن المغرب یتوفر على آل المؤهالت في هذا المجال، وأنه یمثل أحسن محطة لإلنتاج 
معتبرا أن اتفاقيات الشراآة أو التبادل الحر التي یقيمها المغرب مع أروبا " والتصدیر في هذه المنطقة

 .هدفودول جنوب المتوسط وترآيا والوالیات المتحدة تعزز هذا ال
التي تجمع بين البلدین وآذا بالعالقات الدبلوماسية التي سيتم " التاریخية المتميزة"وأشاد بالعالقات 

االحتفال السنة المقبلة بذآراها الخمسين مذآرا بالزیارة التي قام بها السنة الماضية الرئيس الصيني 
 .إلى المغرب

ة التي تجمع البلدین مشيرا إلى أن هدف هذه ومن جانبه أشاد السيد زانغ دیانغ بالعالقات األخوی
 .الزیارة یتمثل في تعزیز العالقات السياسية واالقتصادیة الثنائية

آما أعرب عن أمله في أن یساهم اللقاء االقتصادي المغربي الصيني المقرر تنظيمه غدا بالدار البيضاء
ا وبين مقاطعة غوانغ دونغ في تفعيل التعاون االقتصادي والتجاري بين الصين والمغرب عموم

 .والمغرب خصوصا
 رجل أعمال 400ومن المقرر أن یشارك في هذا اللقاء وفد اقتصادي وتجاري صيني یتكون من حوالي

 .عالوة على فاعلين اقتصادیين وتجاریين مغاربة

 بّد من وجود مجلس ال: لمستعرب تشووي ليه ا
  عربّي للترجمة یعتمد اللغة الفصحى

 دة السوریةصحيفة الوح
 5/6/2007 مها مؤید

الكاتب الصيني تشووي ليه سعى إلى ترجمة العدید من االعمال العربية إلى الصينية منها الكرنك لنجيب 
 قبل اشتعال عملية ترجمة أعمال محفوظ بعد فوزه بنوبل واالجنحة المتكسرة لجبران 1981محفوظ عام 
 .حول اسمه إلى عبد الجبارورد قلبي ليوسف السباعي ، وقد .. خليل جبران 

فبعد أن عرف الترجمة العربية السمه وقد اآد خالل حوار معه انه عمد إلى الترجمة لكسر الصورة 
المزیفة التي تتعمد االساءة للعالم العربي خاصة بعد احداث الحادي عشر من ایلول التي أوجدت اتجاهات 

لصق صفة االرهاب به لهذا عمد إلى ترجمة االعمال أدبية وفكریة هدفها االساءة إلى العالم العربي ، و
 .الفكریة التي تنقل بصدق الفكر السائد في العالم العربي

واشار في هذا المجال انه تمت ترجمة امهات الكتب في الحضارة العربية ، مثل مقدمة ابن خلدون ، 
فت البن رشد من أجل تقویم  التها-البخالء للجاحظ ، رسالة الغفران البي العالء المعري ، التهافت 

الصورة الحقيقية عن الحضارة االسالمية وتدعيم التواصل بين المستغربين الصينيين وأصول الثقافة 
العربية مبرزا أن القارئ الصيني لدیه رغبة حقيقية في معرفة الثقافة العربية وفي التعرف على ثقافات 

 یخدم القارئ ویقدم له مجموعة من االعمال التي مختلفة ولكن ماینقص هو وجود مشروع للترجمة ،النه
 .یحتاجها

وأآد ایضا على أهمية وجود هكذا مشروع في الصين یساهم في اثراء العناوین المترجمة ، وعن دراسته 
للغة العربية فإنه أآد وجود ألفاظ جدیدة ظهرت نتيجة للعولمة حيث تطورت اللغة العربية بشكل آبير مما 

 یقعون في مشكلة وهي غياب المعاجم والقواميس التي تفسر المصطلحات والكلمات یجعل المستعربون
الجدیدة والتي دخلت على اللغة وباالضافة إلى ذلك وجود أآثر من لغة ، الفصحى والعامية واللهجات لذلك

 یتطلب من المستعرب االلمام بها ،آما توجد مشكلة اخرى حين یفاجئ المستعرب بوجود آلمة التينية
مكتوبة بلغة عربية ، فال اعرف هل هي آلمة التينية أم عربية ، ومن ناحية اخرى فإن الثقافة العربية بها 
لغة ثالثة وهي لغة الصحافة وهي لغة سهلة وواضحة الي مستعرب ویشير أن االهتمام باالعمال الفكریة 

 .یجعل االدب العربي في المرتبة الثانية
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 رؤیة 
 صينية

 ن الواحد ینسقم الى اثنين السخيفأمبدأ 
 

 دافع بوش عن قراره بزیادة قواته فى العراق 
 ة التحریج بوالیات لونيتيكت االمریكيةلففى ح

 
 صحيفة الشعب الصينية

4/6/2007 
مبدأ " مؤخرا تعليقا تحت عنوان الصادرة في شنغهاي اليومية "التحریر"نشرت صحيفة 

 : موجزهي وفيما یل"الواحد ینقسم الى اثنين السخيف
مریكيين الذین قتلوا فى المعارك لمحاربين االارئيس االمریكى بوش بمناسبة یوم ذآرى القى ال

السياسة المحددة باالضافة الى انه جدد . خرى عن شنه لحرب العراقأآلمة دافع فيها مرة 
ان عدو الوالیات المتحدة یرغب "قال بوش , "الى النهایة حتى النصر"للقيام بحرب العراق 

 فى" یعارضون ویشكون"ووصف هؤالء الذین , "فى ان تنسحب الوالیات المتحدة من العراق
 ."انهزاميون"حرب العراق باهم 

 دیمة للقيام بحرب العراق حتى النهایة وذلك آرر بوش المعزوفة الق                              
 عدو "ولكنه ال یميز بين الصواب والخطأ ليفرض تهمة . ليس غریبا                              
وذلك , من العراق على الذین یدعون الى االنسحاب" ةالوالیات المتحد                              
 .سخيف                               
 من الشعب وشنتها الوالیاتیةان حرب العراق حرب ال تلقى تأیيد اآثر                              
اذ تعارض االآثریة من الدول والجماهير . المتحدة بعد الحرب الباردة                               
   انسحاب القوات من العراق باسرع الشعبية حرب العراق وتدعو الى                              
 . وقت ممكن                              
  یهایختلط معسكر مؤیدحيث , دا ایضايتعد حرب العراق حربا اآثر تعق                              
 ات لى بقاء القوون  والداعوالمؤید. معسكر معارضيها مع                             
 بل , االمریكية لمدة طویلة ال یتضمنون الحلفاء االمریكيين فحسب                             
  وطالبان "القاعدة"یعتبر تنظيم , سبيل المثال على.للدودم عدوه                             

 غبتهما فى  معربين عن ر"ة یتمسكان بهاقش"حرب العراق بمثابة                          ش
 فرصة " يالن هذه ه, االمریكية العراق لمدة اطول ان تحتل القوات                             

  بينما ال یتضمن, الستعادة السلطة ليفتحا ساحة قتال جدیدة و"ذهبية                              
ة واآثر من نصف عدد االمریكيين لوالیات المتحداالمعارضون اصدقاء                              
. بل عدوها ایضا مثل المسلحين المعارضين للوالیات المتحدة, فحسب                             

 دیقیستخدم بوش مبدأ ان الواحد ینقسم الى اثنين البسيط فى تحدید معيار التمييز بين الص
وذلك یخالف الوقائع، ة فى العراق ام الوالعدو بناء على الموقف من تأیيد بقاء القوات االمریكي

 . وليس عاقال جدا،ویوسع نطاق الضرب, خلط بين الصدیق والعدویو
فان حرب , بالنسبة الى بوش. یكرر بوش ان حرب العراق شنت الجل المصالح االمریكية

 "يتحقيق النصر النهائ حتى"من رؤیته ان القيام بحرب العراق . "سالح سحرى"العراق 
بالنسبة الى , ولكن. لسمعته السياسية وتحدید موقعه التاریخى بصفته رئيسا امریكياضرورى 

ال تضر حرب العراق . رادفة للكارثةعد مت حرب العراق "مصالح"فان , الوالیات المتحدة
 قتيال 3460بل جعلتها تدفع ثمنا عاليا من اآثر من , صورة الوالیات المتحدة االخالقية فحسب

وصف بوش الشخصيات البارزة ومعظم الجماهير . يليار دوالر امریك م600واآثر من 
وذلك یسخر من الوقائع , " انهزاميون" مالشعبية التى ال ترضى وتعارض حرب العراق بانه

 .ویقلب الحق باطال والباطل حقا تماما
ل ال یزا, وحتى اليوم. شن بوش حرب العراق ویتمسك بها مما جعله یرتكب خطأ تاریخيا آبيرا

, "وقوعه فى التطویق من الجهات االربع" الخسارة الفادحة ومف بخطئه امااعتریرفض اال
یمكن القول بلهجة . وذلك غير مفهوم حقا, "حتى النهایة"واقسم بان یقوم بحرب العراق 
, الذى یریده" يالنصر النهائ"وال یظهر ,  اال الى هزیمة آبرىيقاطعة ان عواقب ذلك ال تؤد

 . مل على ظهره صليب الخطأ والهزیمة فى حرب العراق قدما الى التاریخوهو نفسه سيح

 
نفسه سيحمل على ظهره صليب بوش 

الخطأ والهزیمة فى حرب العراق قدما الى 
 التاریخ

،، 
ال تضر حرب 
العراق صورة 

الوالیات المتحدة 
،االخالقية فحسب
بل جعلتها تدفع 
 ثمنا عاليا
،، 
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 العصر الصيني                     
 
 

 نيةدصحيفة الغد األر
14/10/2005 

 ویقدم أوید شينكار. تمثل النهضة الصينية الراهنة تحدیا عالميا جدیدا، لعله أآثر أهمية من العولمة وتداعياتها
 فهذا البلد، . معلومات ورؤى تلقي الضوء على تحوالت عالمية تصنعها الصين" العصر الصيني" في آتابه
  مليار نسمة، ینشئ حالة اقتصادیة جدیدة قائمة أساسا على اليد العاملة 1.3عدد سكانه إلى الذي یصل

 الهائلة في آل المستویات والمجاالت، بأجور ال یمكن منافستها تهدد المصانع في جميع أنحاء العالم، 
 ماضية، أي بمعدل  مصنع للنسيج توقفت في الوالیات المتحدة في السنوات الثالث ال1300إذ إن أآثر من
 .مصنع آل یوم

 من االنتاج العالمي من المنسوحات، وستبلغ % 20وحسب احصاءات البنك الدولي، فإن الصين تستأثر بـ
 من إنتاج الدراجات الهوائية في % 60من انتاج الدمى، و% 70، و2010في العام % 50هذه النسبة

 .العالم
 العالم بعد الوالیات المتحدة، والمرتبة الثالثة في اإلنفاق على وتحتل الصين المرتبة الثانية في اقتصادات

 .من الكمبيوترات% 50، والمرتبة الثانية بعد الوالیات المتحدة في نسبة العلماء التي لدیها، وتمد العالم بـ)2001 مليار دوالر العام 60( البحث العلمي
2000 المنتجات األآثر تعقيدا في القطاع الصناعي؛ فبحسب أرقام وزارة التجارة الصينية لعام وتتحرك الصين من إنتاج المنتجات األولية واألساسية إلى

، تشكل اإللكترونيات واآلليات حوالي نصف صادرات البالد، آما أن حصة الصين من اإللكترونيات في السوق العالمية قد تضاعفت في عقد من السنين 
 .هزة، وآذلك في آثير من األج%20لتتخطى اآلن

وقد جرى توظيف العدید من هؤالء في مراآز تكنولوجية أسستها . وتملك الصين تجمعا هائال للموارد البشریة، من مهندسين وعلماء وتقنيين مهرة
ان موجودا وفي الحقيقة، إن مدى سرعة انطالق عملية تحدیث الصين لنظامها التعليمي الخاص، هو أآبر بكثير مما آ. شرآات أجنبية متعدیة الجنسية

وتتحرك . فمؤسسات التعليم العالي الصينية تظهر انفتاحا أآبر، وذلك بتعدیل مناهجها والقيام بتغييرات في األصعدة األخرى. عند منافسيها في الماضي
ء تحالفات مع المؤسسات آبرى الجامعات الصينية باندفاع آبير باتجاه تحدیث بنيتها التحتية، وآذلك العقلية التي تحرك مهاراتها عن طریق إنشا

ویشكل الطالب الصينيون أآبر فریق من الطالب . وتمتاز الصين بعودة طالبها المتعلمين في الخارج إلى وطنهم في نهایة األمر. والشرآات الغربية
طالب، وذلك في الفترة الممتدة ما 64.000 وقد زاد عددهم على  ،"مؤسسة التعليم الدولية"األجانب الموجودین في الوالیات المتحدة، حسب إحصاءات

 . 2004 و2002بين عامي
وتتألف الصين، بالمعنى الفكري واالقتصادي والجيوسياسي، ليس فقط من جمهوریة الصين الشعبية، بل من هونغ آونغ وتایوان المتقدمة في 

وآذلك سنغافورة، فهي تعتبر قاعدة للعدید من المشاریع . نيالتكنولوجيا، وبرغم وجود نزاعات بينهما إال أنها تندمج بشكل متزاید باالقتصاد الصي
إذن، تمتلك االقتصادات المجتمعة للصين، وتایوان، وهونغ آونغ، وسنغافورة ما یقرب . والشرآات التي یحتل فيها المهاجرون الصينيون مناصب رفيعة
 .من ثالثة أرباع التریليون دوالر من االحتياط بالعملة األجنبية

ر الصين واضح في بعض البالد أآثر من غيرها؛ فهو واضح في أميرآا أآثر من االتحاد األوروبي، وتشعر به ميادین الصناعات المرتكزة على إن تأثي
ارة ومع انضمام الصين إلى منظمة التج. اليد العاملة أو تلك التي تعتمد على التقنيات المتواضعة، مثل األحذیة واأللعاب واألثاث المنزلي الخشبي

 . العالمية، فهي على وشك االستيالء على قطاعي األقمشة واأللبسة، واألحذیة
فبينما تستمر البالد اآلسيویة في خسارة االستثمارات األجنبية . وبالنسبة لالقتصادات النامية في آسيا، فيبقى التأثير الصيني هو األآثر إثارة للجدل

مو للمنطقة بكاملها، وفي الوقت ذاته المكمل إن لم تكن البدیل ألسواق الوالیات المتحدة، فعلى سبيل لصالح جاراتها األقوى، تصبح الصين محرك الن
 .المثال، حلت الصين محل الوالیات المتحدة آأآبر سوق أجنبية لكوریا الجنوبية

وتوقع . في الخارج، یتضاعف عدد الوظائف المفقودةونتيجة لإلنتاج . لن تبقى الوظائف بعيدة عن التأثر بسبب التقدم التقني وخاصة في قطاع الخدمات
.  عند نهایة هذا العقد، والرقم یتضاعف مع السنوات القادمة200.000معهد ماآينزي أن تبلغ عدد الوظائف المفقودة سنویا نتيجة اإلنتاج في الخارج

 ليست معيارا الختيار مكان االستثمار، بل البيئة الضریبية من التكلفة، والكلفة هي أصال% 10فالمنتجات اآلن ال تمثل فيها أجور العمال سوى
لكن إذا نظرنا إلى الفرق الهائل. والتشریعية والقرب المكاني من الزبائن، وتوفر الخبرة، وظروف مكان المغادرة، أي التكاليف المترتبة بعد إقفال اإلنتاج

ما، وفي الوقت التي تزداد فيه أجور المهندسين المهرة في الصين نتيجة المنافسة في األجور بين الصين والوالیات المتحدة یصبح هذا العامل مه
 .الشدیدة على المواهب، فإنها تبقى ضمن الضوابط التي یفرضها قدوم المتخرجين الجدد، والمقدرین بما یقارب النصف مليون سنویا

ة مالیين وظيفة بسبب التحدي الصيني، أو آما یسميه بعض المسؤولين لقد فقدت في الوالیات المتحدة في السنوات الخمس االخيرة حوالي ثالث
من وظائف %15ورغم أن فقدان الوظائف هو جزء من التطور الطبيعي آما یراه معظم االقتصادیين، فالصين خسرت ". الهجوم األصفر"األميرآان

دة تعود للقطاع الصناعي التابع للدولة، وهو قطاع غير فعال وال یتمتع ، لكن الوظائف المفقو2002 و1995القطاع الصناعي خالل الفترة ما بين عامي
. بقدرة تنافسية، أما الوظائف المستحدثة فهي في القطاع الخاص األآثر فاعلية، والشرآات األجنبية التي تتمتع بقدرة تنافسية في األسواق العالمية

فاحتياط الصين هائل من اليد العاملة، ونظام معاشاتها .  دول في نفس مستوى تطورهاوتتمتع الصين بنسبة من الموظفين في قطاع الصناعة أآبر من
 .  مليون وظيفة سنویا جدیدة من أجل أن تبقي على مستواها الحالي وتكافح البطالة15هو األقل، وتحتاج الصين إلى 

ة، أي إنهم یمولون الدین العام واالقتصاد األميرآي، وإن ثمة مصالح وفي المقابل، فإن الصينيين یقولون إنهم أهم مستورد للمنتوجات والسلع األميرآي
 .متبادلة مع الوالیات المتحدة األميرآية وأوروبا

، ولكنهم بالتأآيد ) مليون برميل یوميا5.4(زالوا، برغم اقتصادهم الهائل والمتفوق، أقل استهالآا بكثير للبترول من الوالیات المتحدة والصينيون ما
 . في المستقبل تحدیا بل وتهدیدا لالستهالك العالمي للبترولسيمثلون

 آتاب
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  ملف
 العدد

 :الصين في قمة الدول الثماني
 ومرهوب.. ضيف مرغوب

 
 
 
 

حضر الرئيس الصيني 
إلى ألمانيا للمشارآة في

جانب من قمة الدول 
 .الثماني السنویة

لم یكن حضوره بصفته 
يسًا لدولة عضو في ئر

المجموعة، ولكن 
حضوره لم یكن 
آحضور أي من 

 .االخرین" الضيوف"
لقد جاء حامًال معه 

 .دیدًا وفرصةته
جاء إلى ألمانيا وسط 

رغبة ورهبة أولئك 
الجالسين حول الطاولة 

 .الرئيسية
لماذا ليست الصين 

عضوًا في مجموعة 
الثماني، لماذا یجب أن 

تكون الصين دولة 
عضو آاملة العضویة؟

أسئلة آثيرة یحاول 
الملف التالي اإلجابة 

 .عنها

 .. ي الدول الثمانقمة
  للصين على الساحة العالميةاختبار للدور الحذر

 
 

 6/6/2007وآالة األنباء األلمانية ـ دي بي أي ـ 
  أندریاس الندفيرـ بكين 

ینظر إلى الصين على أنها العب ممانع في التعامل مع التحدیات التي یواجهها العالم والتي ستقوم 
 .مجموعة الثماني بمناقشتها في قمتها
 في العالم، فإنه یكاد یكون من المستحيل إیجاد حلول للمواضيع ولكن دون مشارآة رابع أآبر اقتصاد

تغير المناخ والخلل في الميزان التجاري وحالة إفریقيا والنزاعات النوویة مع آل : األآثر إلحاحا مثل
 .من إیران وآوریا الشمالية، إضافة إلى مكافحة القرصنة الفكریة

 الخاص القاصر على مجموعة الثمانية الغنية وعلى الرغم من أن الصين ليست عضوا في النادي
الوالیات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إیطاليا، اليابان، : التي تضم الدول الصناعية السبع الكبرى وهي

 . بصفة مراقب2003وآندا، إضافة إلى روسيا، تشارك بكين في قمم المجموعة السنویة منذ عام 
يس الصيني هو جينتاو إلى هایليجندام بألمانيا لحضور وصرح مسئول آبير في بكين قبل توجه الرئ

 ".إننا نبدي اهتماما آبيرا بالحوار"القمة 
االآتفاء"وآانت وزیرة الخارجية البریطانية مارجریت بيكت قد صرحت خالل زیارة أخيرة لبكين بأن 

 ".بمقعد المتفرج على األحداث لم یعد خيارا بالنسبة للصين
ت لكي تظهر الصين القيادة ستزداد قوة مضيفة أن احد التحدیات الكبرى في وقالت بيكت إن الدعوا

التوفيق بين الرغبة في العمل بنشاط من أجل عالم "السياسة الخارجية بالنسبة إلى الصين هو 
 ".یسوده االنسجام وبين عقيدة عدم التدخل

 ".تلقائياإقامة عالم یسوده االنسجام لن یتحقق "وقالت الوزیرة البریطانية إن 
وفيما یتعلق بالقضية العالمية الخاصة بتغير المناخ، فإن من المتوقع أن تحل الصين محل الوالیات 
المتحدة آأآبر منتج لغازات االحتباس الحراري في العالم هذا العام، ولكنها تقاوم فرض أي قيود على

 .حتباس الحرارياالنبعاثات الغازیة وتتسبب في بطء الجهود الدولية لوقف ظاهرة اال
وفى األزمات اإلقليمية، حظيت الصين باإلشادة لقيامها بدور إیجابي في التوسط في المحادثات 

ومع ذلك، تم انتقاد بكين ألنها لم . السداسية بشأن برنامج آوریا الشمالية الخاص باألسلحة النوویة
 .تشمر عن ساعدیها وتلعب دورا في مسألتي السودان وإیران

ولم تستخدم . الصين الخاص بعدم التدخل في األزمة اإلنسانية في دارفور مثيرا للغضبوآان نهج 
الحكومة الصينية نفوذها ضد النظام في السودان ، الذي یعد مصدرا مهما للبترول للصين إال بعد 
 .ضغط دولي شدید وساندت بنشاط نشر قوة سالم تابعة لألمم المتحدة في النزاع في منطقة دارفور

ومن المتوقع أن .  ذلك، تعد الصين ببساطة نفسها مدافعة عن مصالحها ضد الطلبات المفرطةومع
ان عملتها الوطنية أترفض الصين في قمة مجموعة الثماني دعوات إلبداء المزید من المرونة بش

 .اليوان ألنها تعد نظامها المالي ليس ناضجا بالقدر الكافي
ضد التعدیات على حقوق الملكية الفكریة أمرا مثيرًا للضيق ویعد غياب أي إجراء من جانب الصين 

على نحو مستمر بالنسبة إلى الدول الصناعية، حتى على الرغم من الحقيقة التي مفادها أن حمایة 
 .الملكية الفكریة یصبح قضية مهمة بالنسبة إلى الشرآات الصينية أیضا

ئما في مجلس األمن، آسبت الصين صوتا وبوصفها ثالث أآبر دولة تجاریة في العالم وعضوا دا
عالميا وال توجد دولة ناشئة مؤهلة أآثر من الصين لتصبح عضوا إضافيا في نادي مجموعة الثماني

 .الخاص
ومع ذلك، لم تكن هناك دعوة وشيكة ولن تكون هناك مثل هذه الدعوة العام الجاري وذلك مثلما 

 .لمجموعة الثماني المستشارة األلمانيةأشارت بوضوح انجيال ميرآل الرئيسة الحالية 
إذا لم یتم دعوتنا لالنضمام إلى المجموعة . لم یطلب منا أحد ذلك حتى اآلن"وقال المسؤول الصيني 

 ".ن ما إذا آنا نود االنضمام من عدمهأفإننا غير قادرین على إعطاء أي رد بش
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ألمانيا تعارض ضم الصين 
 لمجموعة الثمانية

 
 

 27/05/2007موقع تلفزیون الدنيا
يرآل التي تترأس بالدها عارضت المستشارة األلمانية أنجيال م

 .الدورة الحالية لمجموعة الثماني، اقتراحا بتوسيع المجموعة
 قبل إنطالق قمة الدول الصناعية المزمع عقدها أتىموقف ميرآل 

 مطلع حزیران القادم في منتجع هایلنيجندام شمال ألمانيا
وقالت المستشارة األلمانية أمام البرلمان االتحادي األلماني، أنها

عارض ضم دول ذات مستقبل اقتصادي واعد آالصين لكنها أآدتت
على أنه ال یمكن تحقيق أي تقدم في مواضيع هامة آقضایا المناخ
أو تحریر التجارة العالمية، دون إشراك الدول التي في طریقها

 .للنمو
هذا وسيحتل ملف القارة اإلفریقية أهمية خاصة بين الملفات

ة الدول الصناعية الثماني، ویعود ذلك العدیدة التي ستبحثها قم
إلى آون القارة السوداء تضم أآثر الدول فقرًا في العالم وال

تستقطب أآثر من اثنين في المائة من االستثمارات الدولية على
 .  مليون شخص900رغم أن عدد سكانها یتجاوز 

وآان وزراء مال الدول الصناعية الثماني قد اتفقوا مؤخرا في
م بحضور وزراء مال عدد من الدول األفریقية على خطة بوتسدا

عمل تهدف إلى منع دول القارة األفریقية من الوقوع من جدید في
 80هاویة الدیون بعدما اتفقت الدول الصناعية الدائنة على إلغاء

 .تقریبًا من دیونها البالغة عشرات مليارات الدوالرات%
نية، تضم سبع دول صناعية تجدر اإلشارة إلى أن المجموعة الثما

آبرى هي فرنسا وبریطانيا وإیطاليا وآندا والوالیات المتحدة
 .واليابان وألمانيا باإلضافة إلى روسيا

قمة مجموعة : الصين
 ليست منبرا يالثمان

 لممارسة الضغط
 
 
 

 4/6/2007 ـوآالة أنباء الصين الجدیدة ـ شينخوا
 يان آاى انصرح مساعد وزیر الخارجية الصينى تسوى ت

الجلسة الممتدة لقمة مجموعة الثمانى ليست منبرا للضغط 
 . دولةيعلى أ

بذلك فى مؤتمر صحفى فى بكين ردا على طلب  صرح تسوى
الثمانى ستقوم  التعليق على ما إذا آانت مجموعة الدول

بالضغط على الصين بشأن قضایا حمایة حقوق الملكية 
 .لصين فى افریقياالمناخى، وسياسة ا الفكریة، والتغير

للدول   آليةيه قال تسوى ان قمة مجموعة الثمانىو
 والصين ترحب بأن تجرى دول مجموعة الثمانى ،المتقدمة

وأضاف انه ستتحقق نتائج إذا ما . النامية محادثات مع الدول
 .المساواة أجروا هذه الحوارات بروح

 أننى ال أعتقد ان هذا الحوار الممتد سيكون منبرا"وأضاف 
. دولة، وال یجب ان یفعل ذلك على االطالق للضغط على أى

 ".الثمانى وال أعتقد ان هذا هو توافق دول مجموعة
وقال تسوى إن االقتصاد العالمى غير متوازن، لكن ذلك ليس

 .وال یمكن للصين بمفردها معالجة ذلك خطأ الصين،
الواجب فى  وأضاف أن الصين مستعدة لتقدیم اسهامها

ى التنمية المتوازنة لالقتصاد العالمى من أجل الحفاظ عل
 .األخرى، وتحقيق التنمية المشترآة منفعة الدول

 عندما تمنع الصين من حضور القمة
 6/6/2007صحيفة الشروق الجزائریة 

 د بشير مصيطفى
آدول مالحظة فأبدت  هذا العاممنها الهند وجنوب افریقيا والبرازیل رغبتها في حضور اجتماع الثمانية ل أبدت الصين ودول أخرى

الصناعية الكبرى من انضمام روسيا بمجرد تخلي موسكو عن االتحاد ألمانيا معارضتها للحضورالصيني في حين لم تمانع المجموعة
ة االنضمام الى مجموع لعبة السوق الكبرى التي تقودها أمریكا بجناحيها الجمهوري والدیمقراطي ، وآأن السوفياتي والدخول في

 . الالعبين األساسيين في العالم یعني المقایضة على سلم المصالح
 مليار، یفوق اقتصادها 1200الذي زاد عن   بالمائة واحتياطيها من الدوالر10الصين التي تعد دولة آبرى بمعيار النمو الذي طال 

 النسبة للهند وماليزیا حيث معدل النمو االقتصادي بالمائة ونفس الشيء ب3النمو بها  بكثير أداء دول االتحاد األوربي الذي یراوح
 آم في وجه العمالق 14نفسها خلف سياج طوله   بالمائة ، ومع ذلك تضع أمریكا رفقة حلفائها من االتحاد األوربي9یزید بقليل عن 

 الم األعمال وليس من مؤیديصدیق للجنوب الحزین یحمل قيم المسؤولية االجتماعية لع اآلسيوي ، عمالق ینمو برؤیة مغایرة للغرب
ميزات تعكس قيم . الفقراء في العالم  تجارة السالح واستدامة الحروب وليست شرآاته من النوع الذي یضخم أرباحه على حساب

 . قد ال یروق لعمالقة الصناعة في الغرب الرأسمالي  الشرق الحضاري وتضفي على العولمة جانبا انسانيا
،  یقال عن األسواق الصاعدة التي باتت تؤرق الشرآات الرأسمالية التقليدیة مثل فورد ودل ق اقتصاديوما یقال عن الصين آعمال

وتحمل مخططات انتاج وتوسع ما یؤهلها ألن أسواق جدیدة تضم شرآات جدیدة جلها آسيویة المنشأ من آوریا الجنوبية وهونغ آونغ
 . بكثير الدور الذي مازالت تلعبه الشرآات األمریكية واألوربية المنشأتلعب دورا محوریا في اقتصاد العالم یفوق
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 يمجموعة الثمان
  تشد على ید الصين

 
 

 6/6/2007صحيفة الشعب اليومية  
 شن دینغ لى

 فودان في شنغهاي   معهد المسائل الدولية التابع لجامعةالنائب الدائم لرئيس
 

فيما یتعلق بمسألة انضمام الصين الى . واحدة  حضرت الصين دورات مجموعة الثمانى سنة بعد سنة عدا دورة،2003منذ عام
 . على آل شفة ولسان مجموعة الثمانى، فان هذه القضية آانت

الثمانى، ویرجع احد االسباب فى ذلك الى الفوارق بين الصين  لى انضمامها الى مجموعةحتى اليوم، ال توافق معظم وجهات النظر ع
 .المجموعة الحاليين ایدیولوجيا، مما یزید القلق بالنسبة للصين فى تعایشها مع اعضاء ومجموعة الثمانى

ي محاولة لحمایة النظام الدولى لصالحها، االمم المتحدة ف یتكلم اعضاء مجموعة الثمانى بال رؤیة حول الشؤون العالمية خارج اطار
المناقشة من اجل المناقشة،  تاریخيًا، آانت مجموعة الثمانى ومجموعة السبع قبلها مؤتمرات عفویة دائما، واجرت. هذه هى الحقيقة

جل مستقبل البشریة نرى ان هذه الدول الغنية اتخذت اجراءات فعالة ال  قرار، وآان من الصعب انيوالمناقشة بدون التوصل الى ا
 . فاصيبت العولمة التى تؤمن بها مجموعة الثمانى بمزید من المشاآل ومصيرها، لذا

العالم وقدرتها على  من ناحية اخرى، یتمتع اعضاء مجموعة الثمانى بنسبة آبيرة من انتاج اقتصادو  ،فقط ولكن، هذا من ناحية
  .مجموعة الثمانى یجتذب انظار العالم، هذه هى الحقيقة ایضا دول اعمالاحداث التأثير فى الشؤون الدولية قویة، لذا فان ج

االجتماعية وحمایة الملكية الفكریة   اقتصاد العالم واالستثمار والواجبات---مجموعة الثمانى التى تعقد فى المانيا  ماذا ستناقش قمة
 يفة، تولي اهتمامها بتقدیم المساعدات الى افریقيا والحوار بينالى المانيا آدولة مض طبعا، بالنسبة. والتنمية وتغيرات المناخ والخ

 . وحمایة المناخ// الكيان االقتصادى الناشىء// مجموعة الثمانى و
وان توفير الطاقة وحمایة .الموضوعات هى موضوعات رئيسية یهتم بها المجتمع الدولى بشكل عام فى الوقت الحاضر ان جميع هذه

االقتصادى المتخلف، ودفع مكافحة االرهاب والوقایة من االنتشار النووى  لمناخ الى الدفء ومساعدة الكيانالبيئة وتحویل تغير ا
حتى حلها جزئيا، من  وان حل هذه القضایا،. تناقشها هى تنتمى الى الموضوعات السياسية الهامة ذات االهتمام العام والخ، والتى

 . لذلك فانه ذو منفعة عامة بشكل عام. العالم ایضا یفيد معظم الجمهور فىالطبيعى ان یفيد الدول الغربية المتطورة و
بين الصين  الواجبات المشترآة التى تؤدیها الصين ومجموعة الثمانى، آما تتعمق الحوار والتبادالت خالل السنوات االخيرة، ازدادت

لحوار والتعاون بين الصين ومجموعة الثمانى یتفق مع ا ومجموعة الثمانى مع مر االیام ایضا، انطالقا من زاویة المستقبل، فان
 .یفيد السالم واالستقرار والتنمية فى العالم ایضا مصلحة آال الطرفين، آما

متخلفا ولم  بالرغم من ان نصيب الفرد من المستوى التنموى ال یزال. فرعيا هاما جدا للنظام الدولى اصبحت الصين هى نفسها نظاما
االقتصادى المجمل للصين یلعب دورا اهم فى العالم منذ تنفيذ منظمات التعاون والتنمية االقتصادیين، اال ان الحجمیصل الى عتبة باب 
ویمكن . حيث قوتها التأثيریة واالنفتاح، ویتجاوز بعض االعضاء فى منظمة التعاون ومجموعة الثماني منذ زمن من سياسة االصالح

وسيتدهور دور مجموعة الثمانى یوما بعد. تماما بدون انضمام الصين اليها ال تكون منظمة عالميةالقول بان منظمة التجارة العالمية
مشارآتها فى الحوار سنویا  لذلك فان مجموعة الثمانى تدعو الصين الى. مشارآة الصين والكيانات االقتصادیة االخرى یوم بدون

 .الزمان ایضا عوذلك یعكس االهتمام بدور الصين، وتقدم مجموعة الثمان م
ترغب مجموعة . عندما نأخذ مدى الهدوء للتعایش مع مجموعة الثمانى فى الحسبان، تفكر مجموعة الثماني فى هذه المسألة ایضا

هذه الجهاز تتغير اذا  والكيانات االقتصادیة الناشئة وتؤید اقتراحاتها العالمية، وتخاف ایضا من ان طبيعة الثمانى فى ان تفهم الصين
 . على جدول اعمال قممها، وتقلقها مكانة الصين االآثر بروزا صت اعضاء جدیدة، ویقلقها انها ال تعود قادرة على السيطرةامت

تكون مجموعة  وعلى آل حال، فيجب اال. مسافة الحوار الهادىء بين الطرفين ربما یكون خيارا افضل  لذلك فان المحافظة على
العالم، بل یجب ان تكون جهازا هاما تحت شرط الدور الرئيس  فى المستقبل نادیا یطيعه13ة الالثمانى او مجموعة التسع او مجموع

 .فى الشؤون العالمية الذى تلعبه االمم المتحدة
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 :مواجهة نمور آسيا
األلمانية لقمة مجموعة الدول الصناعية دیات الرئاسةأبرز تح

 
 5/6/2007موقع رادیو ألمانيا ـ دوتشية فيللي ـ

 إبراهيم محمد
هذه الریاح التي تهدد مصالح الغرب االقتصادیة  ریاح العولمة العاتية من الصين والهند وبلدان أخرى على أوروبا والوالیات المتحدة، تهب

  .بين ضفتي األطلسي للدفاع عن هذه المصالح قبل فوات األوان ي تعزیز التحالفتضع ألمانيا أمام تحد
تتسلم ألمانيا رئاسة االتحاد األوروبي وقمة مجموعة الدول الثماني، أو مجموعة الدول الصناعية السبع إضافة إلى روسيا في وقت بدأ فيه 

آما تتوالها في الوقت الذي یتراجع فيه النفوذ االقتصادي العالمي لكل من. ياالقتصاد األوروبي یتخلص من االرتباط النسبي بنظيرة األمریك
الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي لصالح الصين والهند والدول الصناعية األخرى الجدیدة في إطار عملية العولمة التي تسير بما ال 

 . تشتهيه العواصم التي روجت لها بقوة وفي مقدمتها واشنطن
  أهمية السوق األمریكية بالنسبة إلى أوروباتراجع

ویدل . على الصعيد األول لم تعد تصح مقولة أسواق رأس المال التي تفيد بأن الحّمى تصيب االقتصاد األوروبي إذا عطس نظيره األمریكي
أما خلفيات ذلك . منذ الخریف الماضيعلى ذلك استمرار نمو األول رغم بوادر الرآود التي بدأت تدب في شرایين اقتصاد الوالیات المتحدة

فتعود إلى تراجع تبعية االتحاد األوروبي التجاریة إلى واشنطن على ضوء التوسع الكبير الذي شهدته سوقه خالل السنوات القليلة 
ية إلى أن نسبة التبادل وفي هذا السياق تشير آخر المعطيات اإلحصائ. الماضية، وهو األمر الذي أدى إلى زیادة التبادل التجاري بين دوله

 بالمائة من 8مقابل ذلك لم تعد السوق األمریكية تستوعب أآثر من .  بالمائة من مجمل التبادل التجاري لالتحاد66المذآور وصلت إلى نحو 
 .الصادرات األوروبية

 أوروبا والوالیات المتحدة تخسران لصالح آسيا
. ادي للوالیات المتحدة واالتحاد األوربي لصالح دول شرق آسيا والهند بوتيرة عاليةوعلى الصعيد الثاني یستمر تراجع النفوذ االقتص

 مليار دوالر سنویًا 700 إلى نحو 550ویشهد على ذلك مثًال العجز التجاري األمریكي الذي تراوح خالل السنوات الخمس الماضية بين 
وهو األمر .  مليار منها1000 مليار دوالر، تمتلك الصين لوحدها 3000 مقابل فوائض مالية متراآمة في دول شرق آسيا تقدر قيمتها بنحو

ومما یعنيه ذلك قدرتها . الذي یجعل من هذه الدول قادرة على اللعب بمصير الدوالر األمریكي الذي ما یزال العملة االحتياطية الدولية األولى
 . صادي العالمي الذي یرتكز على هذه العملةأیضًا على اللعب بمصير النظام التقدي الدولي ومعه النظام االقت

 هياآل قمة الدول الصناعية لم تعد عملية
هذه التغيرات الجدیدة تضع ألمانيا ومعها قمة الدول الصناعية الثماني أمام تحدیات جدیدة أبرزها آيفية ضمان مصالحها من خالل استمرار 

 الذي بدأ توازنه یختل بشكل تدریجي، السيما على الصعيد المالي لصالح العبين سيطرتها على استقرار ولو نسبي للنظام النقدي العالمي
 لكن السؤال الذي یطرح نفسه هو آيف یمكن الحصول على هذا الضمان في وقت ما یزال فيه العبون أقویاء  .جدد وفي مقدمتهم الصين

 آالصين والهند خارج طاولة القمة؟
لصناعية السبع لم تعد قادرة في المدى المنظور على ضمان االستقرار المذآور ومعه استقرار یجمع الخبراء على إن مجموعة الدول ا

ویعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أن . النظام االقتصادي العالمي الذي یخدم مصالح الغرب بالدرجة األولى آما آان عليه األمر سابقًا
وا رهن السياسات النقدیة لهذه المجموعة ممثلة بصندوق النقد الدولي الذي لعب الالعبين الجدد بفوائضهم من العمالت الصعبة لم یعود

وعليه فإن إنقاذ ما یمكن إنقاذه من النظام النقدي الدولي الحالي إزاء العواصف العاتية من شرق آسيا. دور أهم الحارس األمين لهذا النظام
عي أیضًا مصالح الدول الصناعية الجدیدة التي ليس لها مصلحة في انهيار هذا تتطلب تجاوز هياآل المجموعة الحالية إلى هياآل أوسع ترا

ویطرح في هذا اإلطار اقتراح رئيس الوزراء الكندي سابقًا باول . النظام خوفًا من فقدانها لقيمة احيتاطياتها الضخمة بالدوالر األمریكي
. ا الدول الصناعية الناهضة آالصين والهند والبرازیل والمكسيكمارتين بتوسيع قمة مجموعة الثماني لتضم عشرین دولة في مقدمته

وهناك طروحات أخرى تطالب بإعادة هيكلة األمم المتحدة بهدف إشراك الدول الصناعية الجدیدة في آليات اتخاذ القرار إلى جانب الدول 
 . الصناعية الرئيسية السبع

 ضفتي األطلسي في مواجهة التحدي اآلسيوي
عما ستتمخض عنه هذه الطروحات فإن الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي أصبحا في موقع الدفاع عن مصالحهما وبغض النظر

ویطرح الواقع الجدید على حكومة برلين تحدي . االقتصادیة التي تهددها نمور شرق آسيا والهند ودول أخرى دخلت عتبة التصنيع مؤخرًا
وفي هذا اإلطار یمكن تفسير زیارة المستشارة األلمانية انجيال ميرآل إلى . لدفاع عن هذه المصالحالعمل على توحيد جهود الغرب من أجل ا

آانون الثاني الجاري ودعوتها من هناك إلى تعزیز الشراآة االقتصادیة بين طرفي األطلسي، أي االتحاد / واشنطن أوائل شهر ینایر
وعلى الرغم من أن . سة العاتية من قبل شرق آسيا وأمریكا الالتينية على حد قولهااألوروبي والوالیات المتحدة من أجل مواجهة المناف

عدا ذلك فإن . الوقت ما یزال مبكرًا للحكم على مدى نجاح ميرآل في تنفيذ مضمون دعوتها فإن ليس أمام طرفي األطلسي خيارات بدیلة
أخيرًا وحتى في حال . جع لصالح الصين والهند والالعبين الجدد اآلخرینموقعهما في االقتصاد العالمي سيشهد بسرعة أآبر مزیدًا من الترا

النجاح في تعزیز الشراآة المذآورة فإن النظام االقتصادي العالمي الحالي ال یمكن أن یستمر دون أخذ مصالح الدول الصناعية الصاعدة 
 . بعين االعتبار أآثر من أي وقت مضى
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 الصين 
  روسيا

الوالیات المتحدة

خطة الدفاع الصاروخى االمریكية : الصين
  انتشار االسلحةيقد تتسبب ف

 
 5/6/2007وآالة أنباء الصين الجدیدة ـ شينخوا

ربا الشرقية قد تتسبب فى ذآرت الصين ان خطة  امریكية لنشر درع دفاع صاروخى فى أو
 .  مشكالت  جدیدة النتشار االسلحة

إن  الصين ترى دائما ان الدفاع "فقد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ یو
الصاروخى یؤثر على التوازن االستراتيجية  واالستقرار الدولى، وال یأتى فى صالح الثقة 

 ".  د یتسبب فى مشكالت انتشار جدیدةالمتبادلة بين القوى  الكبرى، وق
بأن اعتزام الوالیات المتحدة نشر  نظام دفاع "وصرح جيانغ فى مؤتمر صحفى دورى

صاروخى فى أوربا الشرقية لفت االنتباه بصورة ملحوظة وتشعر  بعض الدول بقلق بالغ 
 ".  حياله

وحدات رادار فى جمهوریة تعتزم الوالیات المتحدة نشر نظم العتراض الصواریخ فى بولندا  و
وأعربت روسيا عن . التشيك فى اطار مشروع لتوسيع نظام دفاعها  الصاروخى فى أوربا

 .  معارضتها الشدیدة لهذا النشر
اننا نتخذ موقفا مماثال فيما یتعلق بنظم الدفاع  الصاروخى التى اقترحتها "وذآرت جيانغ

 ".اف المعنية ستعمل بحذرالوالیات المتحدة واليابان ونثق فى ان  االطر

: روسيا والصين
ع وثيقة حول بدء يتوق

تشغيل المفاعل النووي
 األول في محطة 

 الكهرذریة"تيان وان"

نوفوستي وآالة األنباء الروسية ـ
2/6/2007 

ذآرت السكرتيرة الصحفية 
آتوم ستروي "لمؤسسة
ایرینا  الروسية" اآسبورت

یسيبوفا أن روسيا والصين 
يقة حول بدء التشغيل وقعتا وث

األول  الرسمي للمفاعل النووي
" تيان وان"في محطة

الكهرذریة التي یقوم ببنائها 
 .الصين خبراء روس في

وقالت یسيبوفا في حدیث لوآالة
هذا حدث مهم ألن : "نوفوستي
یعتبر األول الذي  هذا المفاعل

یتم تشغيله في الخارج في 
 ." األخيرة10السنوات الـ
بتوقيع هذه الوثيقة  وأآدت أنه

آتوم ستروي "تكون مؤسسة 
الروسية قد نفذت " اآسبورت
التزاماتها في مجال بناء  جميع

تيان "المفاعل األول لمحطة 
 .الصينية الكهرذریة" وان

آتوم ستروي "وتعتبر مؤسسة 
الشرآة الوحيدة في" اآسبورت

تقوم ببناء  العالم اآلن التي
مفاعالت نوویة خارج حدود 

 .ابالده
وینص العقد الموقع على قيام 

آتوم ستروي " مؤسسة
الروسية ببناء " اآسبورت

مفاعلين نوویين في الصين من 
" 1000-ر ف ف أي"تصميم

 2000بطاقة إجمالية تبلغ 
  .ميغاواط

 الصين تقاوم االنفتاح السياسي: بوش
 

 5/6/2007صحيفة الوطن السوریة
ة وضع الدیمقراطية في روسيا والصين، مؤآدًا أن انتقد الرئيس األميرآي جورج بوش  وبشد

: اإلصالحات في روسيا خرجت عن مسارها بينما الصين تقاوم االنفتاح السياسي، موضحًا
في روسيا أخرجت اإلصالحات التي آانت تسمح بإعطاء السلطة للشعب، عن مسارها مع «

نتقادات أن تزید من التوتر ، إذ من شأن هذه اال»نتائج مقلقة على صعيد التطور الدیمقراطي
 .القائم حاليًا بين الوالیات المتحدة وروسيا

یعتقد المسؤولون الصينيون أن في إمكانهم المضي في «: وحول الصين قال الرئيس األميرآي
 »فتح اقتصاد بالدهم من دون فتح نظامهم السياسي أیضًا

  الخط الساخن:  المتحدة الوالیاتـالصين 
 

 4/6/2007صحيفة تشاینا دایلي الصينية 
توصلت الوالیات المتحدة والصين الى اتفاق على إنشاء خط ساخن بين وزارتي الدفاع في 

 .البلدین، من المتوقع ان یدخل حيز التطبيق في شهر أیلول المقبل
زهانغ آينشينغ ، نائب رئيس االرآان العامة لجيش یقوم عندما رسميًا وسيتخذ القرار 

جل حضور مؤتمر العالقات الدفاعية أمن  الوالیات المتحدة ةالتحریر الشعبى الصينى ، بزیار
 .الصينية األميرآية

الخط الساخن وآان زانغ قد أآد في منتدى األمن اآلسيوي في سنغافورة األحد الماضي أن 
 في الوقت الذي تحذر فيه وزراة ساعد فى تحسين العالقات العسكریة بين البلدینیسوف 

 .صين تتحرك بسرعة لتحدیث قوتها العسكریةالدفاع األميرآية من أن ال
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 الصين 
 اقتصاد

 واجه یبلد المليار نسمة 
أزمة في األیدي العاملة الرخيصة

 
 صحيفة الوقت البحرانية

 3/6/2007 ـلویس جرجس
 هل یمكن ألحد أن یتصور أن الصين 

  یمكن أن - بل ویزید -بلد المليار نسمة 
 صة؟تواجه أزمة في األیدي العاملة الرخي
  هذا ما یصعب تصدیقه ولكنه حدیث 
 األرقام الذي أورده تقریر صادر عن 

 األآادیمية الصينية للعلوم االجتماعية 
  الذي نشرت -التقریر . في بكين

 الفرنسية ملخصًا له في '' لوموند''
  یطلق جرس إنذار -األسبوع الماضي 

 حين ذآر أن مخزون األیدي العاملة 
 خذ في النفاد، الرخيصة في الصين آ

الصين في طریقها للعبور من عصر األیدي العاملة الفائضة عن الحاجة إلى عصر ''مضيفًا أن 
 . حسب التقریر2010''من القحط، ذلك الذي سيتحول إلى حقيقة ملموسة من اآلن وحتى 

لى  إ100یضيف التقریر أن الرصيد الحالي من تلك األیدي العاملة الذي یقدر بما یتراوح بين 
ویؤآد .  مليونًا فقط من الرجال والنساء52 عامًا إلى نحو 40 مليون عامل، سيتقلص في 150

آاي فانج أحد محرري التقریر انه یجب توقع ارتفاع منطقي لألجور في السنوات المقبلة 
وبالتالي انخفاض في قدرة هذا العمالق اآلسيوي على االستمرار في المنافسة الدولية، ویقول 

 . مر یتطلب إجراءات توفيقيةإن األ
یجب على البلد تطویر نمطها الخاص للنمو بحيث ال تعتمد على عامل واحد فقط في ''ویضيف 
ویظهر التقریر انه . ''، ولكن باللجوء إلى وسائل أآثر تقدمًا)األیدي العاملة الرخيصة(اإلنتاج 

سة الطفل الواحد التي  مليون شخص حدیثًا إلى سوق العمل، فإن سيا100بينما انضم نحو 
تتبناها الحكومة تتحمل جزءا آبيرًا من مشكلة انخفاض عدد العمال مستقبًال، إنها ستحرم 

 .  مليون شخص400الصين من نحو 
أن الفالحين المطرودین من القرى بفعل الفقر والذین جذبتهم أضواء المدینة '' لوموند''وترى 

ثابة عامل مهم في النمو االقتصادي للعمالق هم بم'' العمال المهاجرون''ویطلق عليهم 
إنهم یعملون في المناجم والورش (...) اآلسيوي الذي یسجل نومًا من رقمين صحيحين 

 ساعة عمل 12والمصانع المحلية أو األجنبية، وهم غالبا ما یقبلون شروطًا مجحفة، مثل 
عية، وذلك مقابل أجر یوميا، یوم واحد فقط راحة اسبوعية، حد أدنى من الحقوق االجتما

 . یورو200 إلى 80شهري بين 
في الشرك فإنهم نادرًا ما یسلمونهم األجور '' الطائرة''ولكي یوقع أصحاب العمل هذه العمالة 

 في -في الشهرین أو الثالثة شهور األولى من بدء العمل، حيث یساور آثير من أصحاب العمل 
 الشك في إمكان عودة هؤالء العمال بعد -لصين منطقة دلتا نهر بيرل بجوار آانتون جنوبي ا

.إجازة الربيع، وهي الوحيدة المسموح بها لهم في السنة التي ال تتعدى ثالثة أو أربعة أیام فقط
 إعادة توطين المشروعات الغربية 

هذا الذي یشغل مالیين العمال المعزولين ومن دون أي '' مصنع العالم''أما غير المرئي في 
ستمتد ) نقص األیدي العاملة الرخيصة( قليل من المطالب، فهو أن هذه الظاهرة آفاءة ومع

تدریجيًا من المناطق الساحلية األآثر تصنيعًا نحو غرب البالد، وألن الحال آذلك فإن 
مشروعات غربية مثل الشرآة األلمانية سيمنس استشرفت المستقبل واتخذت قرارًا باالتجاه 

 . في الدول المجاورة مثل فيتنام والوسنحو إعادة توطين مصانعها

إحتياطى الصين 
من النقد األجنبى 
ینمو بمقدار مليون
 دوالر آل دقيقة

 
 وآالة األنباء األردنية ـ بترا 

4/6/2007 
البنك (أعلن بنك الشعب الصينى

األحد أن احتياطي )المرآزى
البالد من العمالت األجنبية یزید 
 بمعدل مليون دوالر في الدقيقة

 1ر2الواحده، حيث وصل إلى 
تریليون دوالر أميرآي بزیادة 

 بالمائه عن 37ر36نسبتها 
العام الماضي لتحافظ الصين 
على مرآز الصدارة العالمى 

 .آأآبر إحتياطى مالي
ویعتبر تقييم االقتصاد الصيني 

أهم حدث اقتصادي لهذا القرن، 
حيث یشير االقتصادیون 

اآلسيویون إلى أن توفر الفرص
ألعمال واالستثمار في الصين، ل

الذي زاد إجمالي الناتج الداخلي 
 مليار دوالر في عام 43من 

 تریليون عام 5 إلى 1978
، وهو ثالث أآبر ناتج 2006

 .محلى في العالم

 يإقرأ ف
 مدونة

الصين بعيون عربية
com.blogspot.chinainarabic://http 

 
 

رتفاع أسعار المساآن ا
التجاریة فى الصين 

 % 10.7بنسبة 
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 الصيني في مواجهة النمو          
 ةــــرآيــات األميـــالعقوب          

 3/6/2007 ـ يةاللندن صحيفة الحياة
 لبناني آامل وزنة ـ خبير اقتصادي

 
واألفریقية والشرق أوسطية، إضافة إلى دول أميرآا الالتينية ودول  تتجه الصين إلى توسيع عالقاتها التجاریة مع الدول األوروبية

سواق الوالیات المتحدة على أ ویأتي هذا التوسع بدعم مباشر من حكومة بكين بعدما اعتمدت التجارة الصينية .أخرى آسيویة
، تعتبر 2006 بليون دوالر لعام 764المتحدة من عجز في التبادل التجاري بلغ  وتعاني الوالیات.  في المئة من صادراتها25بنسبة 
دفي الميزان التجاري في وقت تشه ویأتي هذا العجز.  بليون دوالر منه، وفقًا لوزارة التجارة األميرآية232.5مسؤولة عن  الصين

اقتصادیة، خصوصًا بعد نمو االقتصاد الصيني الذي اصبح االقتصاد الثالث في   األميرآية تجاذبات وخالفات�العالقات الصينية 
االقتصاد الصيني خالل األشهر الثالثة وآشفت أرقام رسمية ان معدل نمو. الوالیات المتحدة واليابان، متخطيًا بذلك ألمانيا العالم بعد

یجدد المخاوف األميرآية من سرعة وتيرته بعد ان بلغ معدل النمو للعام الماضي   في المئة، ما11.1 بلغ 2007 األولى من عام
 .المئة  في10.4

ینمو االقتصاد الصيني بمعدل ثمانية في المئة  واعتبر نائب رئيس مرآز األبحاث والتطویر الصيني الحكومي ان من المتوقع ان
 .خالل السنوات الخمس المقبلة

بمخالفة الملكية الفكریة  تتعلق إدارة بوش بشكاوى ضد الصين أمام منظمة التجارة العالمية، ووجهت اتهامات إلى الصين وتقدمت
وتزامن . األميرآية وعدم فتح أسواقها أمام الشرآات المالية األميرآية واألوروبية عبر قرصنة األفالم السينمائية ونسخ الموسيقى

الصينية وزیادة الصادرات  بعثة التبادل التجاري األوروبي ببدء دعاوى ضد الصين لكسر الحواجزمع تهدید رئيس  ذلك
 بليون دوالر في السنة بسبب 27خسائر الشرآات األوروبية بنحو  وقدر االتحاد األوروبي. واالستثمارات األوروبية في الصين

 .الصينية السياسات االقتصادیة
. الدیموقراطيين على الكونغرس بعد انتخابات الخریف الماضي جاریة للوالیات المتحدة بعد سيطرةویأتي التحول في السياسة الت
إلى خسارة مئات العجز في الميزان التجاري األميرآي مع الصين یمثل فشًال للسياسات السابقة التي أدت واعتبر الدیموقراطيون ان

دول مثل الصين والهند وإندونيسيا بسبب انخفاض آلفة  شرآات الكبرى إلىآالف األميرآيين وظائفهم نتيجة انتقال استثمارات ال
والجمهوریين حول مفاهيم  ویمثل هذا التحول صراعا داخليًا حادًا بين الدیموقراطيين .في تلك الدول اإلنتاج واليد العاملة الرخيصة

 .متحدةللوالیات ال التبادل التجاري الحر ومبادئه وأثره في المستقبل االقتصادي
في أرباح الشرآات وبين استقرار أجور العمال التي ترزح تحت  ویكمن الصراع الحقيقي في المحافظة على التوازن بين االرتفاع

وتحسين  نداءات عدة داخل الكونغرس األميرآي لوضع سياسة تأمينية لألجور تشمل العنایة الصحية حال من الرآود، لذلك برزت
الدیموقراطيون في الكونغرس األميرآي على وجوب تضمين ویصر.  حتى یكونوا في موقع افضل للتنافسالوضع التعليمي للعاملين

سياسات  األساسية لمنظمة العمل الدولية التي تنادي بإلغاء عمالة األطفال، إضافة إلى فرض الصفقات التجاریة معایير العمل
وظائف ذوي الدخل المحدود في الوالیات المتحدة   مع انتقال معظمحمائية شدیدة على الصفقات وأخرى تأمينية لألجور، خصوصًا

 .العالم إلى مراآز أخرى في دول
الصيني لألسواق األميرآية وجمود سعر صرف  وأدى هذا األمر إلى تنامي شعور واشنطن بضرورة حمایة اقتصادها من الغزو

 ألميرآية إلى منظمة التجارة العالمية حول قرصنة البضائع فيأعلنت الصين ان الشكاوى ا وفي المقابل، .اليوان مقابل الدوالر
صينيون آثر من ان خطوات اإلدارة  ویحذر خبراء. الصين ستضر بالتعاون بين الوالیات المتحدة والصين وروابطهما التجاریة

. ردات واالستثمارات الخارجيةسياستها النقدیة ورفع القيود عن بعض الوا األميرآية األخيرة لن تساهم في إقناع الصين بتغيير
اإلدارة األميرآية بوفد من  ان تتم مناقشة االستراتيجيات االقتصادیة الجدیدة والخطوات األميرآية ضمن لقاء ومن المتوقع

ویتخوف اقتصادیون وسياسيون  .المقبل) مایو(واشنطن أواخر أیار  المسؤولين الصينيين برئاسة نائب رئيس الحكومة وو یي في
االستيراد ووضع  الصين على الخطوات التصعيدیة األميرآية واألوروبية التي بدأت تتبلور بفرض قيود على رآيون آثر من ردأمي

. بحملتهم المتصاعدة لفرض شروط جدیدة للتعامل مع الصين ویتمسك الدیموقراطيين .ضرائب جمرآية جدیدة وعوائق اقتصادیة
والطبقة الفقيرة في  بية الرئـاسـية المقبلة، فالدیموقراطيين یمثلون تاریخيًا مصالح العمالاالنتخا وسيترجم هذا الخطاب في الحملة

المعرآة  فهل یستطيع الحزب الجمهوري والرئيس بوش ان یقفا مكتوفي األیدي، خصوصًا ان تداعيات  .الوالیات المتحدة
مع الصين؟ وهل تستطيع أميرآا ان توازن بين مصالحها  لعالقاتاالنتخابية األمـــيرآيـــة ستكون آبيرة على االقتصاد والسياسة وا

إلى القول ان المرحلة  إن ما یكتب في الخطابات السياسية یدفع الكثيرین ومصالحها اإلستراتيجية األمنية؟ االقتصادیة اإلستراتيجية
ات من الملف النووي اإلیراني، مرورًا مقبلة على استحقاق المقبلة ستكون حاسمة بخصوص تحدید الخيارات، خصوصًا ان المنطقة

 .مصيریة آثيرة، وانتهاًء بقضایا النفط والغاز الطبيعي، آلها ملفات ساخنة تنتظر معادالت بالتصلب الروسي في شأن ملفات

 الصين 
 اقتصاد
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  ألف شخص بعد180إجالء                        
زلزال هز جنوب غرب الصين                         

 
 

 موقع االسالم اليوم
4/6/2007 
 

 أعلنت الحكومة الصينية االثنين، أن عمَّال الطوارئ أجلوا
  ألف شخص بعد الزلزال الذي ضرب إحدى180حوالي

  6ر4ن، وبلغت قوته  مناطق إقليم یونانجنوب غرب الصي
 .درجة على مقياس ریختر

  آالف خيمة أخرى10وقد قامت الحكومة المرآزیة بإرسال
  5بوار التابعة إلقليم یونان بعد أن أرسلت إليها   لمدینة

 بعد أن أعلن المسئولون المحليون أنك أالف خيمة، وذل
  ألف أخرى120 ألف غرفة قد انهارت، بينما منيت 90

 .لغة بأضرار با
 وأوضحت وزارة الشؤون المدنية، في بيان نشر على

  أشخاص لقوا3 موقعها على االنترنت، أن ما ال یقل عن
 . منهم في حالة خطيرة28 آخرین، 313 حتفهم وأصيب 

  ألف شخص،179وذآرت الوزارة أنه جرى إجالء قرابة
  ألف شخص من الزلزال في منطقة536 بينما تضرر 

 .لمنازل من اللبن التقليدي واألخشاب بوار، حيث تبنى ا
 آما انقطع التيار الكهربائي والمياه وتضررت العدید من

 الطرق، في حين قدر إجمالي الخسائر االقتصادیة المباشرة
 . مليون دوالر327للزلزال بحوالي 
  تابع للزلزال قد وقعت، یوم األحد 100وآان أآثر من 
  الثامنة صباحا  تابع قبل الساعة55الماضي، بينها 
 .  درجات على مقياس ریختر4تجاوزت قوتها 

 زلزال وهذا الزلزال هو األقوى في إقليم یونان منذ أن دمر
  درجات على مقياس ریختر معظم أجزاء 7 بلغت قوته 

 .1996ليجيانج القدیمة عام  مدینة
 وتقع بویر وهي منطقة الشاي الذي یحمل نفس االسم

 .ر والوس وفيتناممع ميانما  قرب الحدود
 . والزالزل شائعة الحدوث في الصين

  درجة اقليم یونان في أغسطس 5.1وهز زلزال شدته 
 .اب من العام الماضي مما أدى الى مقتل شخصين

 الصين 
آارثة      
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 دــل واحـــة طفـــسياس           
 والمصاعب االقتصادیة          
 بـــال الشغــوراء أعم          

 وآالة رویترز لألنباء
 3/6/2007 ـ  بكين ـ من جون رویتش

 رزق جوان یونج لين بستة اطفال من زیجتين ومهما آان رأیك فانه یمثل
 .في الصين وهو یدرك ذلك انتهاآا لسياسة طفل واحد المعمول بها 

 قبل ثالثة أعوام للمجلس )  دوالرا260(لهذا السبب دفع غرامة الفي یوان 
 .البلدي في هذه المنطقة الجبلية في اقليم جوانجشي الجنوبي

 لكن هذا الشهر سلمه مسؤولون محليون انذارا من صفحة واحدة یطالبه 
  خمسة اطفال أآثر  دوالر النجابه15500بدفع غرامات تزید عما یوازي 

 .مما یسمح به القانون
 ترید .. قلت لهم. سویت االمر بدفع الفي یوان) " عاما35(وقال جوان 

 .." الف یوان مني فمن این لي بهذا المبلغ120حكومتكم 
  مرة الدخل السنوي للفرد 45والعجب انه ال یستطيع سداد ما یوازي 

 لدیة شوانجوانج االصول من سكان الریف في هذه المنطقة لذا صادرت ب
 .المملوآة للفالح الذي تحول للعمل في المقاوالت

 واستولى مسؤولون یبالغون في الحرص على تطبيق قواعد تنظيم االسرة 
 .على اثاث وادوات زراعية ومقتنيات قيمة بل وابواب ونوافذ البيوت لعدد آبير من سكان المنطقة

بين ویقدرهم البعض بأآثر من ألف المكاتب الحكومية في اربع بلدات واحرقوا مرآبات ووقعت وآرد فعل هاجم مئات من الفالحين الغاض
 .مصادمات مع مسؤولين والشرطة

 .وهذا االسبوع وقعت اعمال عنف مماثلة في منطقة اخرى تتبع نفس االقليم
 .عاني منها آثير من الفقراء في الریف الصينيوالسبب وراء اندالع اعمال العنف مزیج متفجر من القيود المالية واالجتماعية التي ی

من أوسع السياسات تطبيقا في أآبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان ویطبقها موظفون صغار في " الطفل الواحد"وما یسمى بسياسة 
 .مواجهة مزارعون ال یملكون سوى اطفالهم لتأمين مستقبلهم

الفالحين بالغاء الضرائب الزراعية اصبحت هذا السياسة من المصادر القليلة المعول عليها في ولكن مع خفض الحكومة المحلية العبء على 
 .توفير دخل للحكومة المحلية مما شجع المسؤولين على غض الطرف عن منتهكي السياسة ثم مفاجأتهم بغرامة باهظة

 لدیها من ارض زراعية تمثل سبعة في المئة فقط من االراضي ونبعت سياسة الطفل الواحد من مخاوف من عجز البالد عن اطعام مواطنيها بما
 .المزروعة في العالم في بلد ابتلي عبر التاریخ بالفيضانات والمجاعات

 عقب حقبة الثورة الثقافية المضطربة وتفرض على الزوجين انجاب طفل واحد واحيانا اثنين حسب 1980ودشنت سياسة الطفل الواحد في عام 
 .والمهنة والعرقمكان االقامة 

 . مليار نسمة وأآثر1.3 مليون طفل في بلد یبلغ تعداد سكانه 400ویقول مسؤولون ان السياسة حالت دون زیادة تعداد السكان بنحو 
 .وآانت هذه السياسة محور جدل وانتقادات

 .مانية اشهر على بدایتهوعلى مر االعوام وردت تقاریر عن اجهاض قسري احيانا في مراحل متأخرة من الحمل بعد مرور ث
ویقمع النشطاء الذین یكشفون النقاب عن مثل هذه االنتهاآات مثل تشن جوانجتشنج وهو نشط في مجال حقوق االنسان آفيف تصدرت اخباره 

  .2005الصحف العالمية اثر سجنه في شاندونج بعدما آشف عن عمليات اجهاض وتعقيم اجباریة في االقليم الشمالي في عام
 طفال 120 سياسة تنظيم االسرة لتفاقم الخلل بين النوعين في الصين بسبب عمليات اجهاض غير قانونية والختيار نوع الجنين حث یولد وأدت

 .مقابل آل مئة طفلة
 .آما ان السياسة تعني انكماشا في عدد من هم في سن العمل مقارنة بعدد المسنين مما یعمق ازمة الضمان االجتماعي

 في المئة فقط من االسر في البالد انجبت طفال واحدا وبال شك ان البعض 20مر تجاهل الناس السياسة وقبل عقد قال مسؤولون ان في واقع اال
 .ليس لدیه اطفال ولكن االآثریة لدیها اآثر من طفل

غنياء غرامات انتهاك سياسة طفل ومع تنامي الثروات الشخصية في الصين سدد عدد أآبر من االفراد مثل جوان ممن یعتبرهم سكان الریف ا
 .واحد بكل بساطة

وفي الوقت ذاته یشير خبراء الى ان االزدهار االجتماعي واالقتصادي في الصين قلص تطلعات انجاب اطفال في المناطق الحضریة نتيجة ارتفاع 
 .لزراعةتكلفة الحياة آما تراجعت المزایا التقليدیة النجاب عدد آبير من االطفال مثل عملهم في ا

 ."حلت التنمية االقتصادیة واالجتماعية السریعة مشكلة النمو السكاني السریع"وتقول سوزان جرینهاله من جامعة آاليفورنيا 
المشكلة الحقيقية االن استمرار ارتفاع نسبة الذآور مقارنة باالناث عند الوالدة والتقدم السریع في العمر دون وجود ضمان اجتماعي "وتابعت 
 ."د من تفاقم المشكلتين معدالت الخصوبة شدیدة التدنيویزی

 الصين 
شؤون داخلية
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  الصين تلتزم بخطط ترشيد الطاقة وحمایة البيئة الصارمةالصين تلتزم بخطط ترشيد الطاقة وحمایة البيئة الصارمة
 

    وآالة أنباء الصين الجدیدة ـ شينخواوآالة أنباء الصين الجدیدة ـ شينخوا
22//66//20072007  

أآدت الحكومة الصينية مجددا اعتزامها الوفاء باهداف آفاءة الطاقة والحد من التلوث الصارمة، التى اخفقت فى تحقيقها العام أآدت الحكومة الصينية مجددا اعتزامها الوفاء باهداف آفاءة الطاقة والحد من التلوث الصارمة، التى اخفقت فى تحقيقها العام 
  /./.االحداالحد//الماضى، فى خطة عمل رسمية صدرتالماضى، فى خطة عمل رسمية صدرت

 فى المائة  فى المائة 2020بة بة ، تعهدت الصين بخفض استهالك الطاقة للوحدة من اجمالى الناتج المحلى بنس، تعهدت الصين بخفض استهالك الطاقة للوحدة من اجمالى الناتج المحلى بنس20102010بموجب خطة خمسية حتى عام بموجب خطة خمسية حتى عام 
خالل الخطة الخمسية أو بنسبة اربعة فى المائة سنویا، ولكن استهالك الطاقة للوحدة من اجمالى الناتج المحلى انخفضت بنسبة خالل الخطة الخمسية أو بنسبة اربعة فى المائة سنویا، ولكن استهالك الطاقة للوحدة من اجمالى الناتج المحلى انخفضت بنسبة 

  .. فى المائة فقط العام الماضى فى المائة فقط العام الماضى1.231.23
 الصين ستلتزم بالخطة  الصين ستلتزم بالخطة وتظهر خطة العمل العامة للحفاظ على الطاقة والحد من اطالق الملوثات التى صدرت عن مجلس الدولة انوتظهر خطة العمل العامة للحفاظ على الطاقة والحد من اطالق الملوثات التى صدرت عن مجلس الدولة ان

  ..20102010 فى المائة بحلول عام  فى المائة بحلول عام 1010االصلية لترشيد الطاقة والحد من اطالق الملوثات الرئيسية بنسبةاالصلية لترشيد الطاقة والحد من اطالق الملوثات الرئيسية بنسبة
 مليون طن فى عام  مليون طن فى عام 22.9522.95 الى  الى 20052005 مليون طن فى عام  مليون طن فى عام 25.4925.49ووفقا لخطة العمل، سينخفض اطالق ثانى اآسيد الكبریت منووفقا لخطة العمل، سينخفض اطالق ثانى اآسيد الكبریت من

  .. مليون طن مليون طن12.7312.73 مليون طن الى  مليون طن الى 14.1414.14 الكيماوى من  الكيماوى من  بينما یتعين خفض الطلب على االآسجين بينما یتعين خفض الطلب على االآسجين20102010
 فى  فى 6060 فى المائة واالستخدام الشامل للنفایات الصلبة الصناعية الى  فى المائة واالستخدام الشامل للنفایات الصلبة الصناعية الى 7070ووفقا للخطة، سيصل معدل معالجة الصرف الصحى الىووفقا للخطة، سيصل معدل معالجة الصرف الصحى الى

  .. فى المائة فى المائة3030المائة، وسينخفض استهالك المياه للوحدة من القيمة المضافة الصناعية بنسبة المائة، وسينخفض استهالك المياه للوحدة من القيمة المضافة الصناعية بنسبة 
من السلطات ذات الصلة والحكومات المحلية اعطاء اولویة لهذه المهام واستخدام الطرق االقتصادیة والقانونية من السلطات ذات الصلة والحكومات المحلية اعطاء اولویة لهذه المهام واستخدام الطرق االقتصادیة والقانونية تطلب الخطةتطلب الخطة

  ..واالداریة لوقف النمو المفرط فى االستهالك العالى للطاقة والصناعات شدیدة التلویثواالداریة لوقف النمو المفرط فى االستهالك العالى للطاقة والصناعات شدیدة التلویث
  ..كنولوجيا وتوسيع االنفاق وتدعيم الرقابةكنولوجيا وتوسيع االنفاق وتدعيم الرقابةومن ناحية اخرى، یتعين ایضا بذل جهود لتعدیل الهيكل الصناعى الحالى وتحسين التومن ناحية اخرى، یتعين ایضا بذل جهود لتعدیل الهيكل الصناعى الحالى وتحسين الت

هل لدیك تعليق، رأي، فكرة، حول الصين وعالقاتها هل لدیك تعليق، رأي، فكرة، حول الصين وعالقاتها 
  ..بالعالم العربيبالعالم العربي

هل أنت مهتم بأن تعبر عن اهتمامك بالصين وتطورهاهل أنت مهتم بأن تعبر عن اهتمامك بالصين وتطورها
  ومستقبلها؟ومستقبلها؟

تفتح المجال أمام آل تفتح المجال أمام آل " " الصين بعيون عربيةالصين بعيون عربية""نشرة نشرة 
  ..القراء لكي یكونوا جزءًا من هيئة تحریر النشرةالقراء لكي یكونوا جزءًا من هيئة تحریر النشرة

  ..لمة بالصورة بالموقفلمة بالصورة بالموقفبالكبالك

  الصين بعيون عربيةالصين بعيون عربية
 مشروع متكامل من أجل تحویل الصين إلى جزء من اهتمامنا

أي مقال أو رأي أو زاویة أو تعبير عن الرأي، یمكن 
 أن یشكل إضافة في هذا المشروع

 لنشر مقاالتكم وآرائكم یرجى توجيهها 
 :إلى عناوین البرید التالية

rayamahmoud1@hotmail.com 
chinainarabic@gmail.com 

 

توقعات بصدارة الصين القوة
 الرقمية األولى في العالم

 7/6/2007 موقع محيط االخباري
توقع خبراء في قطاع تقنية المعلومات

ة الرقمية األولى أن تصبج الصين القو
10في العالم، والتي یستخدم أآثر من 

 .من سكانها االنترنت% 
وأضاف الخبراء أن الصين، ستطيح 

خالل سنتين، الوالیات المتحدة من 
.عرش أعلى نسبة مستخدمي األنترنت

وقالت احدث دراسة اعدها المرآز 
الصيني للمعلومات حول االنترنت، آما

" سطالشرق األو"ورد في صحيفة 
اللندنية ان عدد مستخدمي االنترنت 

 مليون مستخدم 137في الصين بلغ 
، اي بزیادة تجاوزت 2006في نهایة 

، بالمقارنة مع عددهم %23نسبتها 
 . 2005في 

أن " اي ریسيرش"ویتوقع مكتب 
تحدث طفرة في التجارة االلكترونية 

في الصين، ليصل حجم األموال 
بل إلى المتداولة الكترونيا في المستق

 مليارات 6نحو ( مليار یوان 46
نحو ( مليارات یوان 5.5مقابل ) دوالر
 .2005في )  مليون دوالر720



16 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20072007 حزیران  حزیران 88 ـ  ـ ثانيثاني  العدد ال  العدد ال                                                                      الصين بعيون عربية       الصين بعيون عربية       

 ثالث صينيات شقيقات 
 على الطالب العرب یتفوقن

 في الشعر العربي
 

  أنباء الصين الجدیدة ـ شينخوا وآالة
7/6/2007 

علم العروض " تفوقت ثالث طالبات صينيات شقيقات في دورة 
 التي اقامتها مؤسسة عبدالعزیز سعود البابطين 13ال" للشعرالعربي 

 .الكویتية لالبداع الشعري اخيرا حسبما ذآرت وآالة االنباء الكویتية
ي المؤسسة عبدالجواد العبادلة قال المنسق العام للدورات التدریبية ف

للوآالة ان الطالبات الثالث شارآن في الدورة التي اقامتها المؤسسة 
 .وحصلن على درجات آاملة وتقدمن على الطلبة العرب المشارآين

تدرسن )  من العمر 15 و16 و18( یذآر ان الصينيات الشقيقات الثالث 
 .االن فى المدارس الكویتية

 هذه الدورات ساهمت في انتشار وتعزیز مكانة اللغة واضاف العبادلة ان
العربية وعملت على رفد الثقافات المختلفة بامكانيات ابداعية متميزه 

مؤآدا انها تحظى بقبول منقطع النظير من الطلبة العرب واالجانب في آل
الدول العربية التي تقام فيها وخاصة بين قطاعات الشباب من اصحاب 

 .المواهب الشعریة
یذآر ان نشاط مؤسسة البابطين ودوراتها امتد الي عدد آبير من الدول 

منها الكویت ومصر واالردن وسوریا والسودان ولبنان والمغرب 
 .والجزائر وتونس وليبيا واليمن وایران

 دورة تدریبية في الوطن العربي منها 140وقدمت المؤسسة اآثر من 
 عليها في علم العروض  دورة فعالة وست دورات تمت الموافقة134

وتذوق الشعر ومهارات اللغة العربية وتحسين الخط العربي ودورات 
 .تأسيسية العداد مذیعين جدد في آل من الكویت ومصر والجزائر

وبلغ عدد خریجي دورات المؤسسة التي تقيمها في الوطن العربي نحو 
 . االف خریج وخریجة10

 الصين 
 منوعات

 قریبًا
 يون عربيةالصين بع موقع

org.chinainarabic.www
 رؤیة عربية للصين
 فكر ـ سياسة

 اقتصاد مجتمع ـ منوعات
 شؤون عسكریة واستراتيجية

 
 
 
 
 
 

 آخر األخبار
  عن الصين

 :تقرأونها في مدونة
 الصين بعيون عربية

http://chinainarabic.blogspot.com

 لصين ا
:بعيون عربية

 

نافذة العرب 
 على الصين


