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"لعل أفضل من أّرخ لتاريخ العالقات اإليرانية الصينية وحاضرها ومستقبلها هو الكاتب 

الصين وإيران: شريكان قديمان في عالم ما بعد ”األميركي جون جارفر  في كتابه: 

 والصادر معّرباً عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية.“ اإلمبريالية

بالرغم من أن سبل ”صفحة:  055يقول الكاتب في آخر عبارة من كتابه الذي يحوي أكثر من 

التعاون بين الصين وإيران وقنواته ستتغير بتغير المصالح المتبادلة، إال أن الحوافز التي تقف 

 “. وراءه ستظل ثابتة على الدوام

إن هذه العبارة تحكم في الحقيقة العالقات المستمرة بين البلدين والتي شهدت الكثير من 

التحوالت على مدى اإلمبراطوريات الماضية، وقبل انتصار الثورة اإلسالمية وبعدها، فالصين 

، “قلب العالم”ترى في إيران ركناً من أركان سياستها الخارجية ومتنفساً لها إلى الخليج و 

وإيران ترى في الصين عمقاً ال تنضب إيجابياته، ولذلك فإن ضغوطاً من هنا وهناك لن تترك 

على هذه العالقات إال ندوباً طفيفة ما أسرع ما تندمل لتعود هذه العالقات إلى طبيعتها 

 المشرقة".

كان هذا جزءاً من افتتاحية العدد الثاني واألربعين من "نشرة الصين بعيون عربية" الصادر 

 .0505في أيلول/ سبتمبر عام 

واليوم بعد أكثر من ست سنوات على هذه االفتتاحية، تبدو الكلمات الواردة فيها أكثر وضوحاً 

وتعبيراً عن واقع العالقات الصينية اإليرانية. فهذه العالقات ـ القائمة على أساس تاريخي متين 

ـ تتصاعد بشكل تدريجي، ولكن بشكل ثابت أيضاً، ما يجعل منها قاعدة لبناء ركن راسخ في 

 العالقات الدولية للعصر المقبل.

واليوم، يتابع البلدان سعيهما لترسيخ هذه العالقات، وفي كل مرحلة نسمع عن المزيد من 

التطورات اإليجابية. وقد جاءت زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى طهران في مثل هذه 

األيام من العام الماضي، وقبلها زيارة الرئيس اإليراني حسن روحاني إلى بكين في العام 

لتطلقا عملية تموية غير قابلة لإليقاف، وعصيّة على أي محاولة للعرقلة من أي جانب  0502

 إقليمي أو دولي.

يقول جارفر في كتابه إن الروح الحقيقية للعالقة بين البلدين تقوم على عنصرين: الحضارة  

والقوة. وعالقة من هذا النوع هي أقوى من كل العواصف وأعمق من أي اهتزازات، وستبقى 

على هذه الحال ـ في كل المجاالت ـ حتى ترسم صورة جديدة للعالقات بين الدول الصاعدة، 

تكون مثاالً يُحتذى، ومساراً يصنع عالماً جديداً يقوم على مبادئ أخالقية سليمة، بخالف العالم 

 الحالي القائم على التغّول والهيمنة واالستئثار.

ترجم  المواد من اإلنكليزي  إلى 

 العربي :

 آي  علي أحمد

 محمود ريا

هو مشروع متكامل، يهدف إلى جعل الةيفن  

أقرب، وهي التي باتت ت رض ن سها في كفل 

مكان في العالم، والتي تف فولفت إلفى ففر ف  

وت ّد في اآلن عينه، وهو لبن  أولى في بنفا  

 المعرف  العربي  حول الةين.

يقوم المشروع بشفكفل أسفاسفي عفلفى مفوقف  

 الةين بعيون عربي 

www.chinainarabic.org    

على شبك  اإلنفتفرنفت، وهفو مفوقف  مفتفكفامفل 

يتضمن الخبر والمعلوم  والفرأ  والفتف فلفيفل 

والت قيق والدراس  ويتناول قضفايفا الةفيفن 

الداخلي  وعالقاتها م  الدول العربي  والعفالفم 

كففكففل، إ ففاففف  إلففى اصو ففاع االقففتففةففاديفف  

 والمنوعات والريا  .

الموق  هو جز  مفن مفمفور عفربفي إلقفامف  

عالق   داق  م  الةين، وهو موق  شفقفيفق 

لالت اد الفدولفي لفلفةف ف فيفيفن واالعفالمفيفيفن 

والكتاب العربي أ دقا  الةين، هذا االتف فاد 

الذ  يتولى رئيس ت رير الموق  مهم  أميفن 

 السر وعضو المجلس القياد  التن يذ  فيه.

 مدير الموق : م مود ريا

 رئيس الت رير: علي ريا

لتفعفلفيفقفاتفكفم واسفتف فسفاراتفكفم ومفالحف فاتفكفم 

ومقاالتكم، يمكنكم مراسلتنا عفلفى الفعفنفاويفن 

 البريدي  التالي :

بريد موق  الةين بعيون عفربفيف  الفرسفمفي: 

info@chinainarabic.org 

مففجففمففوعفف  الةففيففن بففعففيففون عففربففيفف  عففلففى 

 ال ايسبوك

China In Arab Eyes  الةفيفن بفعفيفون

 عربي 

 بريد مدير المشروع: 

ramamoud@gmail.com 

 رقم الهاتف:

 من خارج لبنان 223400306000 

 من لبنان 20306000
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برررغررم اإلخررتررالف األيررديررولرروجرري برريررن 

الّصين وإيران، إال أن نباهتهما ثبّتتهرمرا 

على عالقات إستراتيجية بأبعاٍد كونريرة، 

وأسندت قاعدتيهما، تلبيةً لطموحراترهرمرا 

الرردفرراعرريررة السررلررمرريررة ونرروازعررهررمررا 

 الحضارية.

إيررران والّصرريررن تررقررفرران عررلررى طرررٍف  

سياسي وفكري نقيض ِمن قيادات بلدان 

كثيرة. فهما تسيران علرى سرّكرة الرعرهرد 

بعرالقرات أعرمرق وأصرلرب وأثربرت فري 

َمجرى اإلستراتيجيا والتنسيرق الرنرِشر ، 

وتّتسم ِصالتهما بالتزام َمبدئي في َكبائر 

القضايا، ولَِمسنا في َصيرورة الرتراريرخ 

استحالة تفريق العاصمتين عن بعضهما 

 بعضاً.

وإيران والصين دولتان محوريتران فري 

آسيا، وتتحلّق حرولرهرمرا برلردان عرديردة، 

وتررحررقّررق أخرررى إفررادات مررلررمرروسررة 

بمشاركتهما التوّجهرات، و/أو الرترعراون 

الشاسع، واالحرتررام الركرامرل لرلرشر ون 

الوطنيرة والرقررار الرُمرسرترقرل والركرسرب 

الُمشترك، وهي شعارات غردت جراةبرةً 

في القارة، وتَجمع المزيد من عواصهما 

لتحقيق السر دد، فرالرترألّرق االقرترصرادي 

 واالستثماري والتجاري والسياسي.

تشررّكررل إيررران والصرريررن صررّمررام أمرران 

وعامل يَجهد لتسيريرد اإلسرترقررار عرلرى 

شساعة اإلقليم اآلسيوي الَجرامرع لرهرمرا، 

حيث تنهج قوى ما داخل وخارج القارة 

توتير اإلقليم سعياً إلستنزاف الربرلرديرن، 

فسلبهما دورهما الريرادي فري الرعرمرلريرة 

السريراسريرة، ولرلرترربّرع عرلرى عررشرهرمرا 

االقرررترررصرررادي والرررِعرررلرررمررري والرررَمرررالررري 

 واالستثماري)!(. 

وتنحى سريراسرة الصريرن وإيرران نرحرو 

ترربررريررد الرررموس الررحررامرريررة فرري الررقررارة 

القديمة وخارجها، من خالل مرنرَعرتِرِهرمرا 

وقراراتهما الفاعلة الُمتّخذة َجماعيراً فري 

 إعلى هيئات السلطة فيهما.

ومن الطبريرعري سرعري إيرران والصريرن 

لتطوير جوهر عالقاتهما، والحظنا ةلك 

فرري دعرروة رئرريررس مررركررز األبررحرراث 

اإلستراتيجية بَمجمِع تشخيص َمصلرحرة 

الررنّررظررام، السرريررد عررلرري أكرربررر واليررترري، 

 لـِ"المزيد من التعاون".

نُدرك الواقع العميق لعالقات الردولرتريرن 

وأبعادها التاريخية والَحضررنريرة، فرهري 

تعرود الرقرهرقررى لرحرقربرة إمربرراطروريرة 

"هران" والرردولرة الرربرارثرريررة، والشررراكررة 

الة عرلرى طرريرق الرحرريرر  التجارية الفعَّ

القديم، وتحفّزهرمرا ُمرجردداً لرالرسرترثرمرار 

اإلطاري في "الحزام والطريق"، الرتري 

إقترحها الرئيس الصيني الرحرلريرف شري 

 جين بينغ.

إلى ةلرك، يَررمري الرترحرالرف الصريرنري  

اإليراني لردع المتربّصين بهما بأشكال 

شتى، فإيران تُشّكل فيه قِريرمرة وِمرحرور 

ُمتكامل جيوبوليتيكي حريروي لرلرصريرن، 

يُسهّل تقّدمها البَرّري نرحرو غرري أسريرا 

ويُفّعل "الحزام والرطرريرق"، بررغرم أن 

"تل أبريرب" ال تَرُكرف تروتّرر األوضراع 

حررول إيررران وإغررترريررال شررخررصرريرراتررهررا 

العلمية، لعرقلة "المربرادرة الرحرريرريرة" 

 الشيجينبينغية التاريخية الثانية. 

وتهتم بيجين بمشاركة طهران لمواجهة 

إسررترردارة الررنررظررام األمررريرركرري نررحررو 

"الشرق" )بمفهومه الرواسرع(، لريُرحرقّرق 

تررفررّوقرره الرربررحررري والرربررري، ولرريُررو ّررف 

الدائرين في فلكه بُمخطّطه الرمرترربرولري 

 الكوني.

خردم يَر أضف أيضاً، أن تحالف البلرديرن 

تحييريرد مرحراوالت أمرريركرا واالرهراي 

الدولي، وتنظيمات اإليغور المتطرفريرن 

واإلنفصرالريريرن األهروازيريرن وُمرنَرافِرقري 

َخلق، لتثويرر قرومريرات وأعرراق داخرل 

إيررران والصرريررن ، تررمررهرريررداً لررفررصررلررهررا 

وشرةمة الدولتين علرى ِغررار مر امررة 

سايركرس/بريركرو، فرترضرخريرم أدوار دول 

ُمحرّددة لرترحرل َمرحرل الّصريرن وإيرران، 

فسلبهما مكرانرترهرمرا، إبرترداًء برالرترفرافرات 

اليابان العسكرتارية، ومروراً بالنرقرالت 

الرترركريرة الرُمرعرثررمرنرة، وأنرظرمرة أخرررى 

 ُمهلهلة. 

*رئيس االت فاد الفدولفي لفلفةف ف فيفيفن 

واإلعالميين والكتّاب الفعفرب أ فدقفا  

 االردن. –وُحل ا  الةين 

الةفيفن ” ** المفقفال خفاب  بفنفشفر  

 “بعيون عربي 

 اصكاِديمي مروان سودار*
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 0204كانفون الفنفانفيا يفنفايفر  00مهران 

 )شينخوا( 

نشر الرئيس الةيني شي جين بفيفنفق مفقفاال 

ي مل اسمه بعنوان "لنعفمفل مفعفا مفن أجفل 

مسففتففقففبففل مشففرا لففلففعففالقففات الةففيففنففيفف  

اإليراني " في   ي   إيران اإليرانيف  قفبفل 

 .زيارته الرسمي  إلى البالد

وفيما يلي النسخ  العربي  من المفقفال بفقفلفم 

شي جين بينق، رئفيفس جفمفهفوريف  الةفيفن 

 .الشعبي 

بينما أنا على وشك الشروع في زيرارة دولرة 

إليران بناء على دعوة من الرئيس اإليررانري 

حسن روحاني، أتطلع إلجراء تبرادل عرمريرق 

لآلراء بشأن تعميق العالقات بين بلرديرنرا فري 

الررعررهررد الررجررديررد وكررذلررك الررقررضررايررا الرردولرريررة 

واالقليمية الكبرى، من أجرل دفرع الرعرالقرات 

 .الصينية اإليرانية الى مرحلة جديدة

وستكون تلك أول رحلة لي إلى إيران. ومرع 

ةلررك ال أشررعررر، مررثررل مررعررظررم الصرريررنرريرريررن 

اآلخرين، بأنى غريب فري برالدكرم الرعرريرقرة 

والجميلة، وةلك بفضل طريق الحريرر الرذي 

يرب  بلدينا العظيمريرن مرنرذ قررون وبرفرضرل 

الكثير من القصص االسطورية التي سجلتها 

الكتب التاريخية عن التبادالت الروديرة فريرمرا 

وقبل ما يزيد على ألفي عام خالل عهد  .بيننا

أسرة هان الغربية فري الصريرن، جراء نرائرب 

المبعوث للمبعوث الصيني تشانغ تشيان الرى 

ايران وحظي بتررحريرب حرار. وبرعرد سربرعرة 

قرون الحقة على ةلك خرالل عرهرد أسررتري 

تانغ وسونغ، جاء العديد من االيرانيريرن الرى 

مدينتي شيآن وقوانغتشو الصينيتين للردراسرة 

وممارسة الطب واإلقامة باألعمال التجارية. 

وفري الرقررن الرثرالرث عشرر، كرترب الشراعررر 

االيراني الشهير سعدي عن زيارته الرتري ال 

تنسى لكاشغار فى شيرنرجريرانرغ. وفري الرقررن 

الخامس عشر، قام المالح الصينري الشرهريرر 

تشنغ خه فى عهد أسرة مينغ بسربرع رحرالت 

استكشافية بحرية زار فيها هرمز في جنروي 

 .ايران ثالث مرات

وقد نُسج السجاد الرفرارسري الرثرمريرن نرتريرجرة 

اندماج بريرن الرحرريرر الصريرنري والرترقرنريرات 

اإليرانية المتقدمة. واُنتج خزف الربرورسرلريرن 

األزرق واالبيض المتقن بفضل المرزج بريرن 

مادة "سمالتوم" االيرانية )نروع مرن الرمرواد 

التي تحتوي علرى الركروبرالرت وتشرترهرر برهرا 

ايران فق ( والمهارات الصينريرة الرمرترقردمرة. 

وعن طريق ايران، انتشرت اآلنية المرطرلريرة 

بررالررلررك والررخررزف وكررذلررك صررنرراعررة الررورق 

والمعادن والرطربراعرة والربرارود إلرى أقصرى 

غررري آسرريررا ثررم إلررى اوروبررا. ومررن ايررران 

واوروبا، جاء الى الصين الررمران والرعرنرب 

والزيتون وكذلك الزجاج واألواني الرذهربريرة 

 .والفضية

يبدو ان برلرديرنرا كرانرا قرريربريرن الرواحردة مرن 

االخرى لدرجة تمكن من قطع المسرافرة عرن 

طريق رحلة بالجمل او بالقراري. الرحرقريرقرة، 

وجعلت طرق الحرير البحرية والبرية الرتري 

وصرل طرولرهررا الرى االف االمرريرال أنره مررن 

الممكن للحضارتين والشعبين العرريرقريرن أن 

يحققا التقاري والصداقة فيما بيرنرهرمرا. وكرمرا 

كتب سعدي، فأولئك البرعريردون ومرن ازمرنرة 

بعيدة فري الرمراضري يسرترحرقرون ان يركرونروا 

 .موضع اعتزاز

وقدمت الصين وايران اسرهرامرا هرامرا عرلرى 

مدار التاريخ لفتح طريق التحرريرر وترعرزيرز 

التبادالت بين الحضارتين الشرقية والغربية. 

واسررتررمرررت الررترربررادالت الرروديررة الصرريررنرريررة 

عرامرا هري مردة اقرامرة  20االيرانيرة خرالل 

العالقات الدبلرومراسريرة بريرنرنرا، ترجرسرد روح 

طريق الحرير للسالم والرترعراون واالنرفرتراح 

 .والشمول والتعلم المتبادل والمنفعة المتبادلة

، 0790ومنذ بدء العالقات الدبلوماسية فري 

صمدت العالقات الصينية االيرانية الختربرار 

التغيرات الدولية وحافظت علرى قروة دافرعرة 

للتنمية الصحيرة والرمرطرردة. وقردم كرل مرنرا 

لآلخر التفاهم والثقة الرمرتربرادلرة فري السرراء 

والضراء. وفري الرقرضريرة الرنروويرة، قردرت 

الصين تأكيد ايران على عدم وجود نية لديها 

لتطوير اسلحة نووية وأيدت ايران فري دعرم 

حقوقها ومصالحهرا الرمرشرروعرة واعرتررفرت 

باسهام ايران فري الرتروصرل لرخرطرة الرعرمرل 

 المشتركة الشاملة. 

 5االتتم  على  الة    
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وفي المرحلة المقبلة، سنعمل عن كثبثم مث  
ايران لضمان التنفيذ السلس لالتفاق. وعثلث  
الصعيد االقتصادي، قفزت التجارة البثنثاةثيثة 
من عشرات الثمثاليثيثن مثن الثدوالرات فثي 

مثلثيثار  8.15سبعينيات القرن الماضي ال  
. واحثثتثثفثثيثثت الصثثيثثن 41.2دوالر فثثي 

بموقعها كأكبر شريك تجاري اليثران عثلث  
مدار ست سنوات مثتثتثالثيثة. وتثمثتث  بثلثدانثا 
بعالقات شعبية وبقافية وبيقة للثاثايثة. وكثمثا 
يقول المبل الصيني، فثاالصثدقثال الثجثيثدون 
يشعرون بالقرم رغم وجثودمثم عثلث  بثعثد 
االف االميال. وقد أصبثحثت الصثداقثة بثيثن 
شعبينا محركا ماما لثلثعثالقثات الثوديثة بثيثن 

 .بلدينا

وتقوم االتصاالت والتبادالت المتكررة بثيثن 
قادة بلدينا بدور كبير في توجيه مسثار نثمثو 
العالقات البناةية. وخالل السثنثوات الثقثلثيثلثة 
الماضية، التقيت بالرةيثس روحثانثي مثرات 
عديدة. وعل  نحو خاص أبثمثر اجثتثمثاعثنثا، 
الثثذي عثثقثثد عثثلثث  مثثامثث  قثثمثثم االحثثتثثفثثال 
بالذكرى السبعين لتأسيس االمم المتحدة فثي 
سبتمبر الماضي، عن التوصثل التثفثاق مثام 
بشأن نمو العالقات الصينية االيرانيثة عثلث  

 .نحو شامل في العهد الجديد

، طثثرحثثت مثثقثثتثثرحثثا بثثالثثبثثنثثال 41.2وفثثي 
المشترك للحزام االقتصادي لطريق الحرير 
وطريق الحثريثر الثبثحثري لثلثقثرن الثحثادي 
والعشثريثن، مثا اسثتثقثبثل ردا ايثجثابثيثا مثن 
ايران. وتثعثلثق الصثيثن وايثران، وكثالمثمثا 
محطة توقف مثامثة عثلث  طثريثق الثحثريثر 
القديم، آماال كبيرة عل  احيال طريق السثالم 
والصداقة والتعثاون مثذا. وسثتثنثفثذ الصثيثن 

لثثلثتثثنثمثثيثثة  2.قثريثثبثا الثخثثطثثة الثثخثمثثسثثيثة ال ث
االقتصادية واالجتماعية. كما ستطبق ايثران 
الخطة الخمسية السادسة للتنمية االقتصادية. 
وان استراتيجيتي التنمية للبلدين متطثابثقثتثان 
لدرجة كبيرة، ما يثخثلثق امثكثانثات ضثخثمثة 

 .للتعاون

ومن المتوق  أن يركز التعاون بيثن الصثيثن 
وايران في اطار مبادرة الثحثزام والثطثريثق 

 :عل  المجاالت التالية

تعزيز البقة السيثاسثيثة الثمثتثبثادلثة لثتثقثويثة  -
أسثاس الثتثعثثاون. تضثمثن الثبثقثة الثثمثتثبثادلثثة 
النجاح، بينما لن يبثمثر انثعثدام الثبثقثة سثوى 
الفشل. ومذا حقيقي بثالثنثسثبثة لثلثعثالقثة بثيثن 
الثدول وكثذلثثك الثثعثالقثثة بثثيثن االفثراد. وقثثد 
اقامت الدول الواقعة علث  طثريثق الثحثريثر 

الثقثديثم الثبثثقثة وعثمثقثثت الصثداقثة وعثثززت 
التعاون عبر التبادالت التي تمتد الكثبثر مثن 

 .الفي عام

عثثامثثا مثثن الثثعثثالقثثات  28وعثثلثث  مثثدار 
الثثدبثثلثثومثثاسثثيثثة، عثثززت الصثثيثثن وايثثران 
الصداقة التقليدية وحققتا نثتثاةثث مثبثمثرة فثي 
التعاون العملي رغم الصثعثام والثعثراقثيثل. 
واليوم، نحتاج اكبر من اى وقت ال  الثبثنثال 
عل  تلك الروح االيثجثابثيثة لثدفث  االتصثال 
بشأن السياسثات والثمثوالمثة بثيثن مثخثاوف 
بعضنا بعثضثا وبثنثال الثمثزيثد مثن الثتثوافثق 
ووض  أساس أكبر صالبة لتعاوننا. وسنقيثم 
شراكة استراتيجية شاملة وسنزيد التثبثادالت 
بين احزابنا السياسية واجهزتنا الثتثشثريثعثيثة 
وعل  المسثتثويثات الثمثحثلثيثة فثي الثبثلثديثن. 
وسنعمق تعاوننا داخل األطر المتعثددة مثبثل 
منيمة شاناهاي للتعاون ومؤتثمثر الثتثفثاعثل 
واجثثرالات بثثنثثال الثثبثثقثثة فثثي آسثثيثثا واالمثثم 
المثتثحثدة مثن اجثل زيثادة الثبثقثة السثيثاسثيثة 
الثثمثثتثثبثثادلثثة بثثاطثثراد وابثثبثثات عثثالقثثاتثثنثثا 

 .االستراتيجية

السعي لثتثحثقثيثق نثتثاةثث مثربثحثة لثلثبثلثديثن -
واالزدمار المشترك. بعد اكبر مثن بثالبثيثن 
عاما عل  بدل مسيرة االصثالح واالنثفثتثاح، 
اجتثاز االقثتثصثاد الصثيثنثي عثمثلثيثة تثحثول 
تاريخي ويحل حاليا في المرتبة البانية علث  
مستوى العالم. ولدى الصين قوة كبثيثرة فثي 
رأس الثثمثثال والثثتثثكثثنثثولثثوجثثيثثا والثثمثثعثثدات 
ومجاالت اخرى. بينثمثا لثدى ايثران مثوارد 
غنية وقوة عاملة وفيثرة وامثكثانثات سثوقثيثة 
ضخمثة كثمثا انثهثا تثمثر بثمثرحثلثة حثاسثمثة 
للتصنيث  والثتثحثديثن. وان مثبثات الثمثوارد 
والثثمثثيثثزات الثثتثثنثثافسثثيثثة لثثلثثصثثيثثن وايثثران 
متكامالن بدرجة كثبثيثرة. وسثيثجثلثم تثنثفثيثذ 
خطة العمل الشاملة المشتركة فرصا جثديثدة 
لنمو العالقات الصينية االيرانيثة. وسثتثعثمثل 
الصين لتضافر استراتيجيتثهثا لثلثتثنثمثيثة مث  
نييرتها االيرانية وتعميق التثعثاون الثمثربث  
للبلدين من اجل استاالل مواطن القثوى فثي 
كل منهما من اجل مصلحة شعبينا وتثحثقثيثق 

 .المزيد من االزدمار المشترك

تدعيم الثتثرابثط وتثوسثيث  نثطثاق الثتثعثاون -
العملي. ان الترابط شريثان مثبثادرة الثحثزام 
والطريق. وخالل عملية بنال الترابط، علينثا 

اعطثال االولثويثة لثلثدول اةسثيثويثة والثبثدل 
بالبنية االسثاسثيثة لثلثنثقثل. وتثتثمثتث  الصثيثن 
بميزات تثنثافسثيثة قثويثة فثي مثجثاالت مثبثل 
السكك الثحثديثديثة والثكثهثربثال واالتصثاالت 
والهندسية الميكانيكية والمنتجثات الثمثعثدنثيثة 

مثلثيثار دوالر  21ومواد البنال. وخصصنا 
القامة صندوق تمويل طثريثق الثحثريثر فثي 

لثثدعثثم مشثثروعثثات الثثتثثعثثاون ذات  41.2
الصلة في الدول الواقعة عل  طول الثحثزام 
والطريق. وتتمت  ايران بموق  استثراتثيثجثي 
وسمات جارافية مميزة. والصثيثن مسثتثعثدة 
لتعميق التعاون م  ايران فثي بثنثال الثطثرق 
والسثثكثثك الثثحثثديثثديثثة والثثطثثرق الثثبثثحثثريثثة 
واالنترنت وتيسير الربط بين شرق وغثرم 
آسيا وعل  مذا االساس، تثعثزيثز الثتثحثريثر 
التجاري واالستبماري بثيثن الثدول الثواقثعثة 
عل  الثحثزام والثطثريثق وتثخثفثيث  تثكثلثفثة 
حركة االفراد والسل  ورؤوس االموال عبر 
الحدود وتوسي  التعاون في الطاقة والموارد 

 .والصناعة

دعم االنفتاح والشمولية وتشجثيث  الثتثبثادل  -
بين الحضارات. يقثول الثمثبثل الصثيثنث  ان 
قيثمثة الصثداقثة تثكثمثن فث  الثتثواصثل بثيثن 
القلوم. ويقول مبل فارس  ان منثاك تثوارد 
خواطر بين القثلثوم. وعثلث  الثدول واالمثم 
والحضارات الثمثخثتثلثفثة اجثرال الثتثبثادالت 
والتعلم من بعثضثهثا الثبثعث  والثعثيث  فثي 
تناغم. وتمتلك البقافتان الصينية وااليثرانثيثة 
قوات فريدة وقد استفاد الشعبان مثن الثتثعثلثم 
المتثبثادل لثقثرون. ونثحثتثاج الث  مضثاعثفثة 
التبادالت في البقافة والتعلثيثم والثمثعثلثومثات 
والنشر والسياحة ومجاالت اخرى وتشجثيث  
اجرال المزيد مثن الثتثبثادالت بثيثن الشثبثام 
والطالم من أجل ان تثنثتثقثل روح طثريثق 
الحرير من جيثل ةخثر وسثيثطثور شثعثبثانثا 

 .روابط داةمة

ان الرمان بمرة مثحثبثوبثة جثدا فثي الصثيثن 
لزمرتهثا الثقثرمثزيثة وبثذورمثا الثوافثرة مثا 
ترمز للوفرة واالزدمار. وألنها قثدمثت مثن 
ايران للصين قبل قرون، وشهثدت الثفثاكثهثة 
عل  تاريخ التبادالت الودية بين الصثيثنثيثيثن 
وااليثرانثثيثيثثن عثثلث  طثول طثريثثق الثثحثريثثر 
 .وتبشر بمزيد من التعاون المبمر بين بلدينا

ان المسافة الثطثويثلثة بثيثن بثكثيثن وطثهثران 
ليست عقبة في طريق التفثاعثل او الثتثعثاون 
بين الصين وايران وال في طريق الصثداقثة 
والتبادالت بين شعبينا. والصين مستعدة لمثد 
اياديها اليران إلحيال روح طريثق الثحثريثر 
وخلق مستقبل افضثل لثلثعثالقثات الصثيثنثيثة 

 .االيرانية

 6تتم  المنشور على  الة    



  4ا لففةفف فف فف    

CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

ال شك أن العالقات بين الصيرن وإيرران ترعرود الرى 

حقبة تراريرخريرة برعريردة جرداً، اة يررى الرعرديرد مرن 

الباحثين بأنها "متجذرة وتعود إلى زمن بعيد يصرل 

إلرى حرقربرة إمربرراطرروريرة الرهران واإلمربرراطروريررة 

البارثية، حيث شهدت الحرضرارتران تربرادالً ترجراريراً 

كبيراً، حتى أصبحتا شرريركريرن فري الرترجرارة عرلرى 

طريق الحرير التجاري القديم، والرذي كران يرعرتربرر 

شرراكرة اسرترراتريرجريرة مرن الرترعراون الرمرربرح بريرن 

 الطرفين."

ومرجريء الرنرظرام اإليررانري  0797بعد ثورة عرام 

الجديد، وجدت إيران أن الصريرن هري أقرل الرقروى 

العظمى عداء لها، فتنامت الرعرالقرات بريرن الربرلرديرن 

وتوسرعرت، ال سريرمرا برفرعرل مرا أنرترجرتره السريراسرة 

األمرريررركرريررة فرري الررمررنررطررقررة، أفررغررانسررترران والررعررراق 

بالتحديد، وما أحاط بها من تراجع ملموس لنرفروةهرا 

 في هذه البقعة الجغرافية.

من هنا، تسعى إيران إلى أن تكون شريركراً أسراسريراً 

للصين، ال سيما مع تطابق الرمى فري الركرثريرر مرن 

القضايا الدولية واإلقليمية. وبقدر حاجرة إيرران الرى 

الصين، بالقدر الذي ترحرتراجره بركريرن إليرران أيضراَ 

 كمنفذ أساسي لمشروعها المستقبلي.

لقد اتضحت أهمية هذه العالقات ومدى متانتهرا مرن 

خالل مفاوضات الملف النووي االيراني، إة كرانرت 

الصين عنصراً فاعالً في إنجازه وإقفال هذا الرمرلرف 

الذي كان يتخذ كذريعة للتدخل في مرنرطرقرة الشررق 

 االوس . 

ومع ختم الملف وعودة ايران، تردريرجريراً برعرد رفرع 

العقوبات االقتصادية عنها، إلى منظومة االقرترصراد 

العالمري لركرونرهرا سروقراً واعردة عرلرى الركرثريرر مرن 

المستويات، ترى الصين فيها شريكاً مستقبلياً، سيمرا 

وأن لها موقعاً جغرافياً اسرترراتريرجريراً يرجرعرلرهرا فري 

مصاف الدول اإلقليمية الرمرقرّررة، خصروصراً أنرهرا 

تعتبر "مفتاح" قلب وس  آسيا الذي تحاول كرل مرن 

الصين وروسيا تدعيمه فري مرواجرهرة أي اخرترراق 

 مستقبلي للقارة.

ولم تقتصر العالقات بريرن الردولرتريرن عرلرى الرمرلرف 

النووي فق ، برل إن هرنراك تراريرخراً مرن الرترعراون 

االقررتررصررادي برريررنررهررمررا، إة تررعررّد الصرريررن الشررريررك 

االقتصادي األكبر إليرران، ولرعرّل ةلرك يرعرود فري 

جزء منه إلى أنها مصدر أساسي لرمروارد الرطراقرة، 

التي تنتج إيران جزءاً منها، إضافة إلى أنرهرا سروق 

كبير لتصريف المنتجات الصينريرة الرالزمرة إلدامرة 

معدالت التنرمريرة الرمررترفرعرة الرتري تشرّكرل األسراس 

لنموةجها االقتصادي الحالي. ومن ثم يمركرن الرقرول 

إن النف  يحتل مكانة مركزية في العالقات المتبادلرة 

بين الجانبين، ويشكل قاطرترهرا األسراسريرة. إضرافرة 

إلى ةلك، قّدمرت الصريرن الرعرديرد مرن الرمرسراعردات 

العسكرية لطهران كأحد االبعاد األساسية والرمرهرمرة 

 لهذه العالقة. 

وكخطوة أولية، عّدلت الصين بعض القوانيرن الرتري 

كانت تقف عرائرقراً أمرام االسرترثرمرارات، اة مرنرحرت 

المستثمرين امتيازات من أجل تسجيل الشركرات أو 

الم سسات التي تعرمرل فري الرترجرارة، والصرنراعرة، 

والزراعة، والمناجم والخدمات، في المناطق الحررة 

نقطة من المناطق االقترصراديرة الرخراصرة.  05وفي 

كما أعطت حوافز لتنشي  تصدير واستريرراد السرلرع 

من دون فرض ضرائب جمركية، مع االستفادة مرن 

الطاقة الرخيصة واالنترنت والربرنروك والرمرطرارات 

 الموجودة.

 

 خاص بـ "نشرة الصين بعيون عربية"
 د. علوان أمين الدين

 باحث في العالقات الدولية

 2االتتم  على  الة    



   2ا لففةفف فف فف  

في خالل زيارته الى الصين فري أيرار/ 

، أثرنرى الررئريرس اإليررانري 0502مايو 

حسن روحاني على الرعرالقرات الرجريردة 

بين إيران والصيرن، ودعرا إلرى إحريراء 

"طريق الحرير" من جديد، حتى تكرون 

بالده جسراً يرربر  بريرن الصريرن ودول 

الشررررق األوسررر  وآسررريرررا الررروسرررطرررى 

والقوقاز. كما أعري الرئيرس روحرانري 

عن ترحيب الصريرن برمرشراركرة إيرران 

بفاعلية في قريرام اسرترراتريرجريرة "حرزام 

طريق الرحرريرر اإلقرترصرادي وطرريرق 

"، 00الحرير البرحرري فري الرقررن الـر 

والتعاون فري إقرامرة الربرنريرة األسراسريرة 

والرررمرررنررراطرررق الصرررنررراعررريرررة وإطرررالق 

مشروعات سكك حديدية فائقة السرعة، 

والتي تم المباشرة في قسرم مرنرهرا عربرر 

االتفاق الذي وقعه كل من وزير السكرك 

الحديدية الصيني ليو زيجون مع وزيرر 

المواصالت اإليراني حميد بهبهاني فري 

 .00/7/0505طهران، تاريخ 

، وصرل اول قرطرار 00/0/0501ففي 

شحن من الصين الى طهران في رحرلرة 

وصفت بأنرهرا سرابرقرة تراريرخريرة، فرلرقرد 

حراويرة،  00وصل القطار، الذي يرجرر 

بررعررد قررطررعرره مسررافررة قرردرت بررحرروالرري 

يوماً من مديرنرة  02كلم خالل  05077

"يي وو" الصينيرة، وسروف يرقروم هرذا 

القطار برحالت شهرية بريرن الربرلرديرن، 

وهو يعتربرر جرزءاً مرن شربركرة السركرك 

الحديدية التي ترربر  الصريرن برأوروبرا. 

ولقد خرج القطار من معبر "اناترا" فري 

منطقة سينكيانغ شمال غرربري الصريرن، 

مرروراً بركرازاخسرترران وترركرمرانسرترران، 

وصوالً إلى ايران التي دخل إليها عربرر 

محطة سررخرس )شرمرال شررق(، وفري 

المستقبل سيدخلها عبرر مرحرطرة إيرنرجره 

بررررون )شرررمرررال شررررق ومرررحررراةيرررة 

 لتركمانستان(.

وكرانررت صررحرريرفررة "الررديررلري تررلررغررراف" 

البريطانية قد نشررت خربرر الرمرشرروع 

وقالت فيه إن الحكومة اإليررانريرة تررى 

أن خ  سكك الحديد الصريرنري سريرصرل 

إيران بالعراق وكرذلرك سروريرا وربرمرا 

لبنان كجزء من مرمرر شررق أوسرطري. 

ويساعد هذا الخ  دول آسريرا الروسرطرى 

على الوصرول إلرى مريرنراء شراهربراهرار 

االيراني، ويوفر للصريرن طرريرقرا برريراً 

حيوياً لنقل البضرائرع إلرى أوروبرا. وقرد 

يساعد هرذا الرخر  جرمرهروريرة الصريرن 

الشعبية على خفض تكلفة نقل البضرائرع 

 %.1% او 0إلى أوروبا بنسبة 

ولقد سبق إليران أن وافقت على تشبيك 

خطوط القطارات الرعرراقريرة والسروريرة 

مع شبكة مواصالتها الحديدية لرترترمركرن 

من الوصول إلى الهند وشرق آسيا برعرد 

اكمال الخ  الذي يصرل بريرن الربرصررة 

 وممر الشالمجة الحدودي.

وخالل الزيارة نرفرسرهرا، أمرل الررئريرس 

الجنوي،  -روحاني بتفعيل ممر الشمال 

من خالل رب  خطوط سكك الحديد بين 

دول كررازاخسررترران وتررركررمررانسررترران مررع 

إيران، والذي سيعود بمنافع اقرترصراديرة 

 لجميع الدول األعضاء.

تطبيقاً لذلرك، افرترترحرت كرل مرن إيرران 

وتركمانستان وكازاخستران خر  سركرك 

، 0557حديد جديد، بدأ العمل بره عرام 

يهدف لتحسين سبل نقل الربرضرائرع بريرن 

آسيا الوسطى الغنية بالموارد الطبيرعريرة 

وأسواق الشرق األوس  وجنوي آسريرا. 

ومن المتوقع أن يسهّل الخر  الرحرديردي 

كلم في ترنرشرير   700الذي يمتد لمسافة 

تبادل البضائع بين المناطق السروفريرتريرة 

السابقة والبلدان المطلة عرلرى الرمرحرير  

الررهررنرردي ومررنررطررقررة الررخررلرريررج بررالشرررق 

األوس . وسيسرع أيضاً عمرلريرات نرقرل 

البضائع بين الخليج وجنروي آسريرا مرن 

جانرب، وروسريرا وأوروبرا مرن جرانرب 

آخر. ومن الرمرتروقرع أن تررترفرع السرعرة 

المبدئية لحمولة الخ  الحديردي الرجرديرد 

والبالغة خمسة ماليين طن من البضائع 

مليونراً برحرلرول  05في العام لتصل إلى 

 .0505عام 

وتسررعررى إيررران مررن خررالل هررذا الررخرر  

ن  الحديدي إلى التشبيك مع روسيا، فتكوِّ

نررقررطررة وصررل إضررافرريررة برريررن الصرريررن 

وروسيا من بوابة القوقاز. إضرافرة إلرى 

ةلررك، سرريرركررون بررإمرركرران إيررران نررقررل 

بضررائررعررهررا مررن خررالل شرربرركررة السرركررك 

الحديدية الكازاخستانية والرروسريرة إلرى 

موانئ البلطيق الروسية، حريرث يرمركرن 

 نقلها فيما بعد إلى بلدان أوروبا الغربية. 

سيسرمرح الرطرريرق الرجرديرد براخرترصرار 

طريق نقل البضائع من آسيرا الروسرطرى 

كرم،  155إلى الخليج العربري برمرقردار 

وسيكون واحداً من وسائل النقل الدوليرة 

األكرثررر اهرمرريررة برريررن الصرريررن وروسرريررا 

 وأوروبا.

إضافة إلى ما سبق، أشار وزير الطرق 

وبناء المدن اإليرانية، عباس أخرونردي، 

كيلومتر مرن  055إلى مشروع مد نحو 

 –السكك الحرديرديرة فري مرديرنرة مريرانره 

تبريز )غري إيران(. وأشرار أخرونردي 

إلى أن هده المرحلة ترعرتربرر جرزءاً مرن 

مشروع سيرب  إيران بأوروبا، مضيفراً 

كرلرم مرن  085بأنه تم االنتهاء من مرد 

كلم قريرد  05سكك الحديد وال زال هناك 

 التنفيذ.

وفي زيارة مهمة جداً قام برهرا الررئريرس 

كرانرون  00الصيني إلرى طرهرران فري 

، تم التروقريرع عرلرى 0501الثاني/ يناير 

اتفاقية بين الربرلرديرن برقريرمرة مرالريرة  09

مرلريرار دوالر، وهري  205وصلت إلى 

تشمل شراء النف  االيراني والعديد مرن 

االتررفرراقرريررات فرري االقررتررصرراد والررعررلرروم 

والثقافة، إضافة الى رفع قيرمرة الرتربرادل 

 مليار دوالر سنوياً. 15التجاري إلى 

 4تتم  المنشور على  الة    
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CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

 

العالقات اإليرانية الصينية قرديرمرة 

 وحديثة: 

قديمة من ناحريرة أن كرال الربرلرديرن 

شرررركررررال فرررري السررررابررررق أهررررم 

امبراطوريرتريرن فري الشررق، وأن 

الحكم فيهما يمتد جذوره إلى قرون 

مضت، وكان من الطبيعي أن تقيرم 

اإلمبراطوريتيرن غريرر الرجرارتريرن 

عرالقرات، اسررترمررت حررترى قررنرري 

الررثررامررن عشررر والررترراسررع عشررر 

للميالد؛ عرنردمرا دخرل االسرترعرمرار 

وزال الحكم االمبراطوري في كال 

الدولتين، وتحولتا في هذه المرحلرة 

إلى هامش النظام السياسي العالمري برعردمرا 

 كانتا في صلبه.

ويشكل طريق الحرير والنفوة الثقافي أحرد 

أهم معالم هذه العالقة التاريخريرة. فرطرريرق 

الحرير الذي تحول إلى أهم مرمرر ترجراري 

وسياسي للقوافل وللبعثات، كران يربردأ مرن 

محافظة "تشانغ" والتي تسمى اليروم "شري 

آن" وتمر بهضبة التامير ثم آسيا الوسرطرى 

وغري آسيا وإيرران وصروالً إلرى الربرحرر 

 األبيض المتوس . 

وفي الجانب الثقافي نجد نقاط تشابه كثريررة 

في األساطير المروية في البرلرديرن، وآثراراً 

ثقافية ودينية زراتشتية وسريانية وإسالمية 

انتقلت مرن إيرران إلرى الصريرن، حرترى أن 

بعض الم رخين يررون أن اإلسرالم دخرل 

الصين للمرة األولى من البوابة اإليررانريرة، 

ولذا نجرد أن اإلسرالم الصريرنري ةو طرابرع 

إيرررانرري، حررتررى فرري بررعررض الررمررفررردات 

اإلسالمية التي يتداولها الناس هناك بالرلرغرة 

 الفارسية. 

كما أن كال البلدين واجها عدواً مشتركاً في 

بداية القرن السرابرع لرلرهرجررة وهرو الرغرزو 

المغولي الذي اسرترطراع الحرقراً االسرتريرالء 

 على الصين وإيران معاً. 

من ناحية أخرى يمكن اعتبار هذه الرعرالقرة 

حديثة العهد ألنه لم يمر عرلريرهرا أكرثرر مرن 

أربعة عقود. فبعد مرحلة األفول الطرويرلرة، 

عاد نجم البلدين للرسرطروع مرن جرديرد برعرد 

الحري العالمية الثانية، ولكن كالً في اتجاه 

مرغررايرر. إيرران أصرربرحررت فرري الرمررعرسرركررر 

الرغرربرري، وفرري الرخرر  األمررامري الررمرنرراوئ 

للشيوعية، والصين وبرعرد عردة عرقرود مرن 

الحري الداخلية، حددت هويتها مرن خرالل 

 0727الثورة الشيوعية الرمرنرترصررة عرام 

وبدأت عصرراً جرديرداً ترمرثرل برالشريروعريرة 

 الماوية. 

بطبيعة الحال لم تعترف إيران برالرحركرومرة 

الماوية، بل واعترفت بالحكومة التايروانريرة 

ممثلة رسمية عن الشعب الصريرنري، وةلرك 

تناغماً مع المعسكر الغرربري الرتري ترنرترمري 

 إليه. 

في المقابل اعتبرت الصين ايرراَن عرمريرلرة 

وفية لإلمبرياليرة الرغرربريرة، فريرمرا اترهرمرت 

 إيران الصيَن بأنها توسعية محتلة. 

بغض النظر عن االتهامات المتربرادلرة بريرن 

البلدين، تكمن النقطة الرمرهرمرة فري أن كرال 

البلدان انضما إلى مرعرسركرر مرخرترلرف عرن 

اآلخررر فرري فررترررة الررحررري الرربرراردة، مررمررا 

جعلهما غير قرادريرن عرلرى فرترح عرالقرات 

 ودية. 

استمر الوضع على هرذا الرمرنروال 

حتى بداية السبعينيات مرن الرقررن 

الماضي، عندما أعادت الرواليرات 

المتحدة تعريف عالقتها برالصريرن 

من خالل ديربرلرومراسريرة "الربريرنرغ 

بررونررغ"، مررا فررتررح الرربرراي إلعررادة 

الررعررالقررات برريررن إيررران والصرريررن 

 مجدداً. 

جاء سفر أشرف بهلوي الشرقريرقرة 

الررترروأم لررمررحررمررد رضررا شرراه إلررى 

الصين لريرشركرل انرطرالقرة جرديردة 

للعالقات اإليرانية الصينريرة الرتري 

وصرررلرررت إلرررى حرررد الرررعرررالقرررات 

الديبلوماسية الكاملة قبيل انرترصرار الرثرورة 

 اإلسالمية في إيران. 

انتصار الثورة اإلسالميرة فري إيرران جراء 

بالتزامن مع تحرول جروهرري فري الصريرن 

أيضاً، ما أدخل العالقة في مرحلرة جرديردة. 

ففي حين رفعت إيرران الرثرورة شرعرار "ال 

شرقية ال غربية" واعتمدت النهج الرثروري 

في عالقاتها الدولية وتعرريرفرهرا لسريراسرترهرا 

الخارجية، غيّر الم تمر الثرالرث لرلرمرجرلرس 

الشرريرروعرري الررحررادي عشررر الررمررنررعررقررد فرري 

، استراتيجية الصريرن مرن الرثروريرة 0798

إلى االنفتاح. بمعنى آخر اسرتربردلرت إيرران 

والصين مواقعهما علرى السراحرة الردولريرة: 

إيران الحليف األبررز لرلرواليرات الرمرترحردة 

تحولت إلى قلعة الثورة وصين الشريروعريرة 

التي سعت يوماً إلرى تردمريرر االمربرريرالريرة 

اتجهت نحو الرعرقرالنريرة السريراسريرة وبردأت 

تتعاون استراتيجياً مع زعريرمرة الرمرعرسركرر 

الرأسمالي. هذا التحول جعل الرعرالقرة بريرن 

البلدين تنخفض من مستوى األيرديرولروجريرا 

إلى مستوى المصالح المراديرة الرتري كرانرت 

ركيزتها عنواني السالح والنفر  فري فرتررة 

 الحري بين العراق وإيران في الثمانينيات.

 3االتتم  على  الة    

 خاب بـ "نشر  الةين بعيون عربي " 

عففال  حسففن ـفف بففاحففن فففي الشفف ون 

 اإليراني 
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بعد انتهاء الحرري وبردايرة مشروار إعرادة  

اإلعمار والعمل على التنميرة االقرترصراديرة 

في إيران، كانت الصريرن تردخرل عصررهرا 

، 0775االقتصادي الذهبي في بداية العام 

وبدأت العالقات االقتصراديرة بريرن الصريرن 

وإيران تتزايد يوماً برعرد يروم. وفري نرفرس 

السياق لم يسرترطرع الربرلردان رفرع مسرتروى 

العالقات األمنية والسياسية بسربرب انرهريرار 

االتحاد السوفيتي وتحول الواليات المتحردة 

إلى القطب األوحد عرلرى السراحرة الردولريرة 

واسررتررراترريررجرريررة كررل مررن الصرريررن وإيررران 

المختلفتين حول التعامل اإليجابي والسلبري 

 مع النظام العالمي الجديد. 

التحول المهم الحالي في هذه الرعرالقرة جراء 

الذي شهد أدنى مسرتروى نرمرو  0500عام 

اقتصادي خالل ربع القرن األخير وهو مرا 

دفع بالرئيس الرئيس الصيرنري إلرى زيرارة 

كل من إيرران والسرعروديرة ومصرر الرعرام 

المنصرم. هذه الزيارة ترقرودنرا إلرى سر ال 

أساسي حول أهداف الصين وما تريده فري 

 غري آسيا.

قد ال نجد نصاً حول السريراسرة الرخرارجريرة 

الصينية ال يكون جوهره االقرترصراد وأمرن 

الطاقة، وقد ربطت الصين لسنوات طويلرة 

سياسترهرا الرخرارجريرة براالقرترصراد والرنرفر  

والطاقة، على عركرس الرواليرات الرمرترحردة 

األمريكية التي تسعى إلى ترحرقريرق أهرداف 

سياسية وثرقرافريرة أيضراً. برالرترالري أمضرت 

الصين العرقرود الرثرالثرة وهري ترنرظرر إلرى 

منطقة غري آسيا نظرة اقتصراديرة برحرترة، 

ما جعل أولى أولوياتها في هرذه الرمرنرطرقرة 

هي المحافظة علرى ثربرات وأمرن الرطراقرة، 

لكونرهرا الرمرسرترورد األول عرالرمريراً 

للنف  والغاز. حرترى أن مرنرافَسرتَرهَرا 

للواليات المتحدة جاءت من منطلرق 

اقتصادي، وقبولها بمستروى مرعريرن 

مررن الررنررزاع فرري الشرررق األوسرر  

والتواجرد األمرريركري والرنراترو فريره 

مرررهررون بشرركررل أسرراس بررانشررغررال 

الواليات المتحردة عرن شررق آسريرا 

والحضور فيه، وعدم تشديد النرزاع 

لدرجة تهديده ألمن الطاقة وخطوط 

انتقاله. وفي هذا اإلطار، وباالستناد 

إلى تقديرات الوكالة الدولية للطراقرة 

التي أعلنت أن استيرراد الرنرفر  مرن 

قبل الصين سوف يتضاعف فري الرعرقرديرن 

القادمين خالفاً ألميركرا الرتري ترترجره نرحرو 

المخزون الداخلي لديها، فإن الصريرن ترجرد 

نفسها بحاجة شديدة إلى إيران والسرعروديرة 

واستقرار العالقات بينهرمرا مرن أجرل عردم 

حصول نزاعات في الرمرنرطرقرة تر دي إلرى 

تهديد انتقال النف  إلى خارج المنرطرقرة، مرا 

 يشكل ضربة قوية لالقتصاد الصيني. 

األمر األخر الحاصل في السنوات األخيرة 

هو أن الصريرن أدركرت أن ترراكرم الرقردرة 

االقتصاديرة لرم يرعرد مرمركرنراً عرلرى أسراس 

النظرية الواقعيرة فري الرعرالقرات الردولريرة، 

وبالتالي عليها فتح مجاالت أخرى سياسيرة 

وعسكرية في المرنراطرق الرحرسراسرة، ومرن 

بينها منطقة غري آسيا وركيزتها مرنرطرقرة 

الخليج، من أجل التمكن من العمل كالعرب 

أساسي في النادي الدولري، خصروصراً مرع 

التغير الحاصل في النظام الدولي وترحرولره 

تدريجياً إلى نظام متعدد األقطاي، وهذا ما 

ال تستطيع الصين التغافل عرنره أو الرعرمرل 

 ضمنه بسياسة اقتصادية بحتة. 

من ناحية ثرانريرة حصرل ترطرور مرهرم فري 

السنوات األخيرة تمثل بما بات معرروفراً بـ 

"مسرلررمرري اإلويررغررور" الرمررتررمررركرزيررن فرري 

% مرن 09محافظة شينجيانغ التي تشركرل 

إجمالري مسراحرة الصريرن، وترزايرد الرفركرر 

السلفي وخاصرة الرجرهرادي فريرهرم. وبراترت 

الصين ـ مثل كرثريرر مرن الردول ـر ترخرشرى 

عررودة هرر الء السررلررفرريرريررن الررترركررفرريررريرريررن 

المتواجدين حالياً في مناطرق الصرراع فري 

سوريا والعراق واإلخالل باألمن الصريرنري 

 الداخلي.

لهذه األسباي تحتاج الصين إلى حليف فري 

منطقة غري آسريرا ير مرن لرهرا أكرثرر مرن 

المصالح االقتصادية ويساعدهرا فري لرعرب 

دور أهم في النظام المتعردد األقرطراي قريرد 

التكوين، دون أن يرعرنري ةلرك الرترضرحريرة 

 بالمصالح االقتصادية التي تسعى إليها. 

وبنظرة تاريخية وجغرافية واسرترراتريرجريرة 

تجد الصين أن الخيار األفضل لها في هرذه 

المنرطرقرة هرو إيرران. فرإيرران أوالً لرديرهرا 

عالقات تاريخية عريقة مع الصين وثرانريراً 

تمتلك موقعاً جغرافياً مرترمريرزاً يرربر  بريرن 

شرق آسيا وغربها وآسيا الوسطى ومنطقة 

الخليج. تمتلرك الرنرفر ، وهري دولرة نرامريرة 

وبثمانين مليون مواطن تشكل سوقاً كربريرراً 

بالنسبة للصين. أضف إلى ةلرك هري دولرة 

قائمة على استراتيجيرات ثرابرترة ال ترترغريرر 

بتغير الحكام كما يمكن أن يحصل مع دول 

أخرى مثل السعروديرة، وهرذا مرا ترحرتراجره 

الصين من أجل خلق تفاهمات استراتيجريرة 

 تدوم لسنوات طويلة. 

من جهة أخرى تعتبر إيران على الرمرقرلرب 

األخر من الحركة الوهابية التي تدعو إليها 

السعودية وتروج لها، وهو سبرب رئريرسري 

يعطي أولوية إليران عرلرى السرعروديرة فري 

إيجاد حلف استراتيجري مرع الصريرن الرتري 

تسعى إلى النريرل مرن اإلسرالم الرمرترطررف 

الرذي ترعرتربررره ترهرديرداً مسرترقربرلرريراً ألمرنرهررا 

 الداخلي. 

فضالً عرن ةلرك، ترقرف إيرران برمرواجرهرة 

الواليات المتحدة، عكرس السرعروديرة الرتري 

ترتررمراهررى مررع السرريراسررات األمررريركرريرة فرري 

المنطقة، وهذا أيضاً عامل محفرز لرلرصريرن 

التي تسعى ـ كما إيران ـ إلى حرجرز مرقرعرد 

 لها في النظام الدولي الجديد. 

في المحصلة فرإن إيرران مررشرحرة وبرقروة 

لكي تكون الحليف االستراتريرجري لرلرصريرن 

في السرنروات الرقرادمرة، لرمرا لرلربرلرديرن مرن 

مصالح مشتركة على عدد مرن األصرعردة. 

وفيما يمكن للسعودية أن تركرون 

شريكاً مهماً للصين فري ترأمريرن 

المصالح االقتصراديرة لرلربرلرديرن، 

فررإن الصرريررن سرروف تررحررافرر  

بالتأكيد على عالقاتها الجيدة مرع 

كررل مررن السررعرروديررة وإيررران 

لتحقيق أكبر قدر من الرمرصرالرح 

االقتصادية والسياسيرة، وسروف 

تسعى في الوقت نفسه إلرى مرنرع 

حصول نزاع حاد في المنرطرقرة، 

تركرون فريره كرل مرن السرعروديرة 

وإيررران عررلررى رأس الررمررحرراور 

 المتنازعة. 

 8تتم  المنشور على  الة    
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بفا  نفشفبفام ـف ففبفرايفر ـف وكفالف  اص 08بكين ا 

 اإليراني  )إرنا(

قال المرديرر الرعرام بروزارة الرخرارجريرة لشر ون 

الشرق األوس  وشمال أفريقيا مرحرمرد إيررانري، 

إن إيران و الصين لهما وجهات نظر مرترقراربرة 

ومشتركة حول سورية، وبكين ترغب في تأديرة 

دور أكبر في حل األزمات اإلقرلريرمريرة، خراصرة 

 .األزمة في سورية

وصرح محمد إيراني يوم السبت في حروار مرع 

مراسل إرنا، أنه وفي هذا االطار ستبعث بركريرن 

ممثلها الخاص في ش ون سورية 'شريره شريرائرو 

 .يوان' إلى طهران األسبوع القادم

واعتبر إيراني الصين بلداً مهماً عرلري الصرعريرد 

الدولي قائالً: إن إيران تولي أهمية كبيرة لتنميرة 

عالقاتها مع الصين علي كل الصعد وتعترقرد أن 

الجانبين يجب أن يستخدما طاقاتهرمرا لرمركرافرحرة 

اإلرهرراي وإيررجرراد حررلررول سرريرراسرريررة لررلررحررد مررن 

 .األزمات في المنطقة

وشدد مدير عام الرخرارجريرة االيررانريرة لشر ون 

الشرررق األوسرر  وشررمررال أفررريررقرريررا عررلررى أن 

األزمات في الشرق األوس  معقدة جداً، وإيجراد 

الحلول المناسبة والسلمية لها يترطرلرب الرترعراون 

الجدي اإلقليمي والدولي، موضحاً أن الصريرن ـ 

بالنظرر إلرى دورهرا اإليرجرابري عرلري الصرعريرد 

 .الدولي ـ بإمكانها تأدية دور في هذا المجال

وأشررار إيرررانرري إلرري أن وجررهررات نررظررر إيررران 

والصين متقاربرة جردا لرمرعرالرجرة األزمرات فري 

المنطقرة والرمرشراكرل الرمروجرودة، خراصرة بر ر 

األزمة ومنها سورية، وأكد عرلرى أن الرلرقراءات 

 .والزيارات الثنائية للبلدين مفيدة جدا

وفيما يتعلق بموقف الصين من اجتمراع آسرترانرة 

واالجتماع المقرر عقده في جنيف، قال ايررانري 

إن المس ولين الصينيين يحثون علرى عرقرد هرذه 

االجتماعات، ولهم وجهات نرظرر مرترقراربرة مرع 

إيران، وقبل كل شيء يرون أنه ال حل عسكرياً 

إلنهاء األزمة في سورية وإنما الحلول السلرمريرة 

من شأنها إنهاء هذه األزمة، وهذه نقطرة الرترقراء 

 .إيران والصين حول سورية

وأشار إلى وجهة نرظرر الصريرنريريرن حرول دور 

إيررران فرري حررل األزمررة السرروريررة واألزمررات 

اإلقليمية األخرى وقال: لهم وجهة نظر إيجابريرة 

جررداً حررول دور إيررران، وهررم صرررحرروا فرري 

اللقاءات السابقة حول هذه النقطة وأوضحوا أن 

طهران بذلت جهروداً طريربرة فري هرذا الرمرجرال، 

واسرترمرررار هررذه الررجرهررود مرن شرأنرره أن ير ثررر 

 .إيجابيا

وتابع مدير عرام الرخرارجريرة االيررانريرة لشر ون 

الشرررق األوسرر  وشررمررال أفررريررقرريررا بررالررقررول إن 

الصينيين أعربوا عن رغبتهم بالمزيد من تبرادل 

اآلراء والحوار مع األطرراف الرمر ثررة ومرنرهرا 

إيران لحل األزمات اإلقليمية خاصة األزمة في 

وأضاف إيراني أن الصين قد أعرربرت  . سورية

عن استعدادها للتعاون مع إيرران حرول األزمرة 

السرروريررة وإيررران تررولرري أهررمرريررة خرراصررة لررهررذا 

الموقف، ألن الصين لها دور هام في الرمرنرطرقرة 

ومثل هذا الموقف من شأنه الرمرسراعردة لرلرعرودة 

إلي مسار المصالحة والهردوء فري الردول الرتري 

 .تعاني من األزمات

وأشار إيراني إلى محور آخر من مباحثاتره مرع 

المس ولين الصينيين وأضاف: في اجرترمراعراترنرا 

مع الصينيين اقترحنا التعاون الثنائي في مرجرال 

 .مكافحة اإلرهاي ورحبت به بكين

وأضاف أن اإلرهاي من القضايا الرهرامرة الرتري 

باتت تشكل تهديداً جدياً للكثير من الدول فرنرحرن 

نرحب بكل الجهود للقضاء علي اإلرهاي ألنرنرا 

نعتقد أن الحلول العسكرية ال تنفع سروريرة كرمرا 

أنها ت ثرر بشركرل سرلربري عرلري كرل الرمرنرطرقرة، 

  وبإمكاننا حل المشاكل عبر الحوارات الثنائية.

وزار المرديرر الرعرام فري الرخرارجريرة االيررانريرة 

لش ون الشرق االوس  وشمال افرربرقريرا مرحرمرد 

إيررانري بركرريرن إثرر دعروة ترلررقراهرا مررن نرظريررره 

الصيني، حيرث الرترقري فري هرذه الرزيرارة الرتري 

استغرقت يرومريرن برمرسراعرد وزيرر الرخرارجريرة 

 .الصينيي ومبعوث الصين الخاص إلى سورية

 /  شينخوا 7171يناير  71بكين 
قالت موا تشون يينغ، المتحدبة 
باسم وزارة الخارجية الصينية 

اليوم البالبال ، ان الصين ستستمر 
في العمل م  األطراف المعنية 

لضمان التطبيق المستمر والشامل 
والفعال لخطة العمل الشاملة 

المشتركة بشأن القضية النووية 
 .اإليرانية

ووافق االحتفال بالذكرى األول  
لتنفيذ اتفاقية العمل الشاملة يوم 
االبنين . وقالت موا في افادة 

صحفية روتينية ان الصين بذلت 
جهودا كبيرة لتسوية القضية 

 .النووية اإليرانية
وتعد اتفاقية العمل الشاملة، 

المعروفة باالتفاق اإليراني أو 
االتفاق النووي اإليراني، اتفاقية 
دولية تم التوصل اليها بين ايران 

)الدول الخمس  .+8ومجموعة ال 
األعضال في مجلس األمن الدولي 

الصين وفرنسا وروسيا  --
والمملكة المتحدة والواليات 

المتحدة ال  جانم ألمانيا( واالتحاد 
يوليو  2.األوروبي في فيينا يوم 

41.8. 
وقالت موا ان مذا االتفاق يعد 
مباال ناجحا للجهود الدولية التي 
تبذل لحل القضايا الملتهبة من 

خالل طرق سياسية ودبلوماسية، 
مشيرة ال  انه تم تطبيق خطة 
العمل بشكل سلس في العام 

الماضي وأسهمت في نيام عدم 
االنتشار النووي الدولي وتحقيق 
السالم واالستقرار في الشرق 

  .األوسط

وأكدت المتحدبة أن خطة العمل 
مي اتفاقية يعترف بها مجلس 

األمن الدولي بشكل رسمي، داعية 
جمي  األطراف ال  االستمرار في 

 االلتزام بتعهداتهم بجدية.
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برعاية مشترركرة مرن مرركرز الربرحروث 

للتنمية االجتماعية للدول اإلسالمية فري 

جامعة خبي ومدينرة طرهرران لرلركرتراي، 

وبتنظيم من كلية الصحافة واالتصاالت 

في جامعة خبي، انرطرلرقرت نردوة دولريرة 

"كونفوشريروس وسرعردي  تحت عنوان  

في الفكر المعاصر: العمالقان الثقافريران 

كرانرون الرثرانري فري  8وثقافتهرمرا" فري 

 .باودينغ بمقاطعة خبي، شمال الصين

مشارك، بمرا  005وأجرى ما مجموعه 

في ةلرك خربرراء وعرلرمراء مرن الصريرن 

وإيران، دراسة مرعرمرقرة ركرزت عرلرى 

أوجه الشبره واالخرترالف فري الرترفركريرر 

والقيم بين كونفوشيوس والسعدي، أحرد 

 .أشهر الشعراء اإليرانيين

، نرائرب رئريرس شريروشرن وقد ألقى يرانرغ

جررامررعررة خرربرري، الررخررطرراي الرررئرريررسرري. 

، إن كررونررفرروشرريرروس شرريرروشررن وبرررأي

وسعردي يرمرثرالن الرحرضرارة الشررقريرة 

أفضل تمثيل. فالثقافة والحرضرارة الرتري 

دَعوا إليها تصل إلى النراس فري جرمريرع 

 .أنحاء العالم

رسولي ألماس، الرمرسرترشرار  وقال محمد

الثقافري فري سرفرارة جرمرهروريرة إيرران 

اإلسررالمرريررة فرري الصرريررن إن الشررعرربرريررن 

الصيني واإليراني مجرترهردان ومرحربران 

للسالم، وان تفاعل الثقافتين سيجعل كل 

منهما يكمل اآلخر. وسيقود الرمرفركررون 

العظماء امثال سرعردي وكرونرفروشريروس 

الرررطرررريرررق إلرررى السرررالم والصرررداقرررة 

 .واالنسجام

وقدمت الندوة أرضية صلبة لفهٍم أفضل 

للعمالقين الثقافيين. ويعتقد العرلرمراء أنره 

قد يكون هناك اختالف في أفكار محددة 

لدى كونفوشيوس وسعدي لكرن جروهرر 

 .أفكارهما متراب 

وكرران سررعرردي أحررد ابرررز الشررعررراء 

واألدبرراء الررفرررس فرري فررترررة الررعررصررور 

الوسطى. وهو ليس مشرهرورا فرقر  فري 

البلدان الناطقة برالرفرارسريرة، وانرمرا يرترم 

االستشهاد بكلماته في المصادر الغربيرة 

أيضا. وهو مشرهرور لرنروعريرة كرترابراتره 

وعمق أفكاره االجتماعيرة واألخرالقريرة. 

ويعرف على نطاق واسع بوصرفره أحرد 

أعررظررم شررعررراء الررتررقررلرريررـررد األدبـرري 

 .الكالسيكي

كان كونفوشيروس سريراسريرا وفريرلرسروفرا 

صينيا في عصر الربيع والخرريرف مرن 

قرربررل  291-995الررترراريررخ الصرريررنرري )

الميالد(. وقد أكدت فلسفة كونفوشريروس 

على الفضائل الشخصيرة والرحركرومريرة، 

وصحة العالقات االجتماعريرة، والرعردل 

والصدق. وعقرب انرترصرار هران عرلرى 

تشو بعد انرهريرار تشريرن، لرقريرت أفركرار 

كررونررفرروشرريرروس مرروافررقررة رسررمرريررة وتررم 

تطويرها إلى نظام يعررف فري الرغرري 

 .باسم الكونفوشيوسية

 -0  -00  ي   تشاينا ديلي الةيني   

0202 

تففعففريففب خففاب بـفف "نشففر  الةففيففن بففعففيففون 

 عربي "
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تم إغالق شركة صينية يوم األحد بعد إدراجرهرا مرن 

قبل الواليات المتحدة على قائمة عقوبات استرهردفرت 

إيران، بتهمة دعم البرنرامرج االيررانري لرلرصرواريرخ 

الباليستية، وهو ما يرزعرم مرالرك الشرركرة أنره كرالم 

 .فارغ
شررررركررررة  وقرررال ريرررتررررشررررارد يررررويررره، صرررراحرررب

، ومقرها مدينة تشينرغرداو  بيزنس تريدينغ كوسالينغ

بمقاطعة شاندونغ شرق الصين، لـ "غلوبال تايرمرز" 

إنه لم يكن لديه خيار سوى إغالق الشرركرة برعرد أن 

 .ُجمدت حساباته المصرفية
وقال يويه إن الفرع المحلي للبنك الزراعي الصيني 

الحكومي اتصل به صباح يوم األحد إلبرالغره برأنره 

سيتم تجميد حساباته لدى البرنرك، الشرخرصريرة مرنرهرا 

 .والتجارية
هل لدي خيارات أخرى؟" سأل يويه، مضريرفرا أنره "

كان غاضباً من مكالمة البنك الهاتفية أكثر من خربرر 

إدراجه على قائمة العقوبات االمريكية، الذي تبرلرغرة 

 .من صديق له
منذ متى تهتم البنروك الصريرنريرة برمرا ترقرولره " وسأل

 .الحكومة األمريكية؟"
وكان يويه وشركته واحدا من شركتريرن صريرنريرتريرن 

وثالثة أشخاص أُدرجوا من قبل الواليات الرمرترحردة 

على أحدث قائمة أميركية من العقوبات ضد ايرران، 

بعد ما ترردد حرول قريرام إيرران براخرتربرار صراروخ 

 .بالستي
كما أدرجت وزارة الخزانة األمريكية يوم الرجرمرعرة 

نرريررو  جرراك تشرريررن، وهررو مررو ررف فرري شررركررة

لالستيراد والتصدير في نينغبو، وكرارول  سينتشري

تشرو، لرتروريردهرمررا سرلرعرا وبضررائرع ةات اسرترخرردام 

مزدوج ومكونات أخرى إلى عبد هللا أصرغرر زاده، 

وهو رجل أعمال إيراني، تزعم الواليرات الرمرترحردة 

أنه يشتري مواداً وتكنولوجيا ةات استخدام مرزدوج 

لدعم برامج الصواريخ الباليستريرة اإليررانريرة، وفرقراً 

 .لبيان نشر على موقع الخزانة االلكتروني
ولم تتمكن "غلوبال تايمز" من االتصال بصريرنريريرن 

آخرين مدرجين على الئحة العقوبات التي لم ترعرلرق 

وزارة الخارجية الصينية عليها، لكن يرويره قرال إن 

مزاعم الواليات المتحدة كانت جائرة ومبرنريرة عرلرى 

 أحداث لم تحصل.
ووفقا ليويه، لقد اتصلت به شركة إيرانية للحرصرول 

على "ثياي ومواد أخرى لالستخدام اليومي"، لكرنره 

لم يردخرل فري أي ترجرارة مرع الشرركرة ألن وزارة 

 .التجارة الصينية طلبت منه أال يفعل
ولم تصدر الحكومة الصينية أي تعليق رسمي عرلرى 

إدراج الشركات الصينية من قبل الواليات المرترحردة 

 يوم األحد.  )تم إصدار احتجاج ـ المحرر(

لكنه سبق للصين أن عارضت "العقوبات األحراديرة 

وقد حافظت الصين ." التي ت ةي الشركات الصينية

وإيران على عالقات اقترصراديرة وثريرقرة. وأ رهررت 

أحدث البيانات على الموقرع اإللركرتررونري لرلرسرفرارة 

الصينية في إيران أنه في النصف األول مرن الرعرام 

، ازدادت االسررتررثررمررارات غرريررر الررمررالرريررة 0501

في الرمرئرة  2030للشركات الصينية في إيران بنسبة 

سنويا بينما زادت االستثمارات اإليرانية في الصيرن 

في المئة مقارنة مع نرفرس الرفرتررة مرن  0730بنسبة 

 0500العام 

غلوبال تايمز   ي   

 0202 -0 -5الةيني  

 وانق سونق

تعريب خاب بـ "نشر  

ـ  0202فبراير  4بكين  الةين بعيون عربي "

 شينخوا

قدمت الصين شكوى 

للواليات المتحدة بسبب 

العقوبات األخيرة ضد 

ايران والتي شملت شركات 

 صينية وأفرادا صينيين.

وكان المتحدث باسم وزارة 

الخارجية الصينية لو كانغ 

قد ادلى بهذه التصريحات 

خالل إفادة صحفية معتادة 

 )اإلثنين( .

وقد أعلنت الواليات 

المتحدة يوم الجمعة فرض 

عقوبات على كيانات 

متعددة وأفراد "متورطين 

فى برنامج الصواريخ 

الباليستية االيرانية" وفي 

"تقديم الدعم الى قوات 

الجيش في ايران" بما فى 

ةلك شركتان صينيتان 

وثالثة أفراد صينيين وفقا 

 لألنباء.

وقال لو "إن الصين دائما 

ما تعارض أي عقوبات من 

جانب واحد خاصة عندما 

تلحق الضرر بمصالح 

طرف ثالث"، وأضاف أن 

مثل هذه العقوبات "ال 

تساعد" في تعزيز الثقة 

المتبادلة وحل القضايا 

 العالمية.



    0 0ا لففةفف فف فف    

  0204ـ00ـ06قنا  العالم اإليراني  

أكد وزير الدفاع واسناد الرقروات الرمرسرلرحرة 

االيرانية العميد حسين دهقان بران الرترعراون 

العسكري مع الصين يعتربرر مرن   –الدفاعي 

االولويات االساسية للجمهورية االسرالمريرة 

 االيرانية.

وبحسب وكرالرة "فرارس" جراء ةلرك خرالل 

استقبال العميد دهقان لوزير الدفاع الصيني 

الررفررريررق اول "تشررانررغ وان تشرروان" فرري 

طهران  االثنين، حيث تباحثا حول القضايرا 

 الثنائية واالقليمية والدولية.

وفي حديثه اشار العميد دهقان الى الرزيرارة 

التي قام بها الرئيس الصريرنري الرى طرهرران 

اخيرا واالتفاق بين رئيرسري الربرلرديرن بشران 

العسكرري   –تعزيز وتنمية التعاون الدفاعي 

ومكافحة االرهاي في اطار الوثيقة الشاملرة 

لررلررتررعرراون برريررن الرربررلررديررن وقررال، ان الرررقرري 

الرعرسركرري   –بالعالقات والتعاون الدفراعري 

بعيد االمد مع الصيرن يرعرد مرن االولرويرات 

االساسية للدبلوماسية الدفاعيرة اليرران وان 

زيارة وزير الدفاع الصريرنري الرى طرهرران 

 تاتي في هذا االطار.

 –واعتبر العميد دهقان الرترعراون الردفراعري 

العسكري بين ايران والصين ضمانة لالمن 

والسالم االقلريرمري والرعرالرمري، مر كردا بران 

صون السالم واالستقرار في اسيا واوقيانريرا 

 يعد مس ولية جميع الدول في المنطقة.

واشار وزير الدفاع االيررانري الرى  رروف 

المنطقة واضاف، ان منطقة الشرق االوس  

اليوم وبسربرب الرتردخرالت االجرنربريرة وعردم 

احترام السيادة الوطنية لرلردول قرد ترحرولرت 

الى ب رة لالزمة وانعدام االمرن فري الرعرالرم 

وافضت الى االرهاي وتفشيه في مرخرترلرف 

 انحاء العالم.

واشررار الررعررمرريررد دهررقرران الررى دعررم امرريررركررا 

وبررعررض حرركررومررات الررمررنررطررقررة لررلررترريررارات 

االرهابية وقرال، ان نرطراق االرهراي آخرذ 

برراالنررتررشررار والررتررمرردد الررى اوروبررا واسرريررا 

الوسطى والرقروقراز وسرائرر الرمرنراطرق وقرد 

تررحررول الررتررهررديررد الررذي يشرركررلرره "داعررش" 

واالرهاي اليوم الى تحد اقرلريرمري وعرالرمري 

 حقيقي.

واكد وزير الدفاع االيراني ان مواجهة هرذه 

االزمة بحاجة الى التعاون الصادق والفاعل 

من قبل جمريرع الردول الرمرهرددة مرن جرانرب 

 االرهاي.

وصرح الرعرمريرد دهرقران، ان الرجرمرهروريرة 

االسالمية االيرانية بخبراتها الكربريررة الرتري 

حصلت عليها خرالل االعروام االخريررة فري 

مجال مكافحة االرهراي ترعرلرن اسرترعردادهرا 

اليجاد تحرك شامل لمواجهرة هرذا الرترهرديرد 

وترى بان الصين يمكرنرهرا ان ترلرعرب دورا 

 مهما جدا في هذا المسار.

واعري وزير الدفاع االيراني عن امله بان 

تر دي زيررارة وزيرر الردفراع الصريرنرري الررى 

طررهررران لرربرردء فصررل جررديررد مررن الررتررعرراون 

العسكري وان وتوفر مستلزمات  –الدفاعي 

 تعزيز السالم واالمن االقليمي والعالمي.

هررذا ووقررع وزيررر الرردفرراع واسررنرراد الررقرروات 

المسلحة االيررانريرة الرعرمريرد حسريرن دهرقران 

ونظيره الصيني الفرريرق اول "تشرانرغ وان 

تشوان" عردة اترفراقريرات لرلرترعراون الرثرنرائري 

 –تررتررضررمررن؛ تررطررويررر الررتررعرراون الرردفرراعرري 

العسكري وتبادل الخربررات فري الرمرجراالت 

العسكريرة خراصرة الرتردريربريرة والرمركرافرحرة 

الشاملة لالرهاي والعوامل المخرلرة براالمرن 

 في المنطقة.



   6 0ا لففةفف فف فف    

 7171-7-71صحيفة الشعب الصينية 
قال الرةيس األمريثكث  دونثالثد تثرامثم فثي 
مؤتمر صحفي مشترك م  رةثيثس الثوزرال 
اإلسراةيل  بنيامين نتنيامو في واشنطن يثوم 

فبرايثر الثجثاري، عثلث  مثامث  زيثارة  8.
رسمية يجريها األخير للواليات المتحدة، أن 
واشنطن تدعم "حل الدولة الواحدة" أو "حل 
الدولتين"، اذا كثانثت اسثراةثيثل وفثلثسثطثيثن 
راغبان في ذلك. ويعتبر مذا الموقف نثقثطثة 
تحول كثبثرى لثلثحثكثومثة االمثريثكثيثة بشثأن 
القضية الفلسطينية االسراةيثلثيثة، وال بثد أن 
يكون لها تأبثيثر عثمثيثق عثلث  الثوضث  فثي 

 الشرق االوسط.
ولكن، تخلي الواليات الثمثتثحثدة تثمثامثا عثن 
"حل الدولتين" الذي يعتبره المجتم  الدولثي 
مبدأ أسثاسثيثا لثحثل الثقثضثيثة الثفثلثسثطثيثنثيثة 
االسراةيلية، ال يبير ردود فثعثل فثلثسثطثيثنثيثة 
شديدة فقط، وانما سيثخثلثق مثعثارضثة قثويثة 
داخل الواليثات الثمثتثحثدة وخثارجثهثا. ومث  
األخذ بعين االعتبار ما قد يترتم من اةبثار 
الجانبية لسثلثسثلثة تثعثديثالت عثلث  مسثتثوى 
سياسة الشرق االوسط، والمشاكل المتكثررة 
لحكومة ترامم مؤخرا، مل ستحقق انفراجا 

 بشأن مذه القضية؟
"من وجهة النير العملية، تنفيذ حثل الثدولثة 
الواحدة مستحيل، النثه لثن يثكثسثم مثوافثقثة 
األطراف." قال تانغ جي تشاو مثديثر كثلثيثة 
دراسات الشرق االوسط لمعهد غربي آسثيثا 
وافريقيا التاب  الكاديمية العلوم االجتثمثاعثيثة 

الصينية، بثالثنثيثر الث  مثوقثف 
ترامم، لن يحقق حل الدولتثيثن 
دفثثعثثا حثثقثثيثثقثثيثثا فثثي الثثمثثرحثثلثثة 
الثثحثثالثثيثثة، وسثثتثثواجثثه الثثقثثضثثيثثة 
الفلسطينية االسراةثيثلثيثة وحثتث  
السثثالم فثثي الشثثرق االوسثثط 

 تحديات ماةلة."
 تأثير جماعات المصالح

ما مو سبم يهور نقطة تحثول 
رةيسية من حكومة ترامثم فثي 
الثثقثثثضثثثيثثثة الثثثفثثثلثثسثثثطثثثيثثثنثثثيثثثة   
االسراةيلية؟ يعتقد دياو دا ميثنثغ 
خبير في الشؤون األمريكية في 
األكثثاديثثمثثيثثة الصثثيثثنثثيثثة لثثلثثعثثلثثوم 

االجتماعية، أن ما يقوم بثه تثرامثم مثو رد 
وتصحي  لسياسة حكومة أوبثامثا. مضثيثفثا، 
استمرت العالقات االمريثكثيثة االسثراةثيثلثيثة 
بثثاردة حثثتثث  بثثلثثاثثت حثثد أدنثث  مسثثتثثويثثاتثثهثثا 
التارخية في فترة أوباما بسبم المستوطنثات 
وغثيثثرمثثا مثثن الثثقثثضثايثثا االخثثرى، وتثثعثثمثثل 
حكومة تثرامثم عثلث  اسثتثعثادة الثمثسثتثوى 
وتعزيز العثالقثات بثيثن الثواليثات الثمثتثحثدة 
واسثراةثثيثثل، تثثمثثاشثيثثا مث  الثثنثدال الثثتثقثثلثثيثثدي 
للجمهورييثن. وقثال  " فثي الثوقثت نثفثسثه، 
لثعثبثت جثمثاعثات الثمثثصثالث  الثمثحثلثيثة فثثي 

 الواليات المتحدة دورا كبيرا أيضا."
وأشار لي وي باحن بمعهد بحون الثتثنثمثيثة 
الوطنية واإلسثتثراتثيثجثيثة بثجثامثعثة الشثعثم 
الصينية في " التقرير العالثمثي تسثيثنثاثهثوا" 
أصدره المعثهثد الشثهثر الثمثاضثي، الث  أن 
تواجد جاريد كوشنر صهر دونثالثد تثرامثم 
الثثيثثهثثودي خثثلثثف االخثثيثثر خثثالل حثثمثثلثثة 
االنتخابات لعم دوراً مهماً فثي كسثم دعثم 
جماعات الثمثصثالث  اإلسثراةثيثلثيثة والثلثوبثي 
اليهودي األمريكي ولثعثبثت دورا مثامثا فثي 

 االنتخابات.
 اآلثار الجانبية الخطيرة

يعثتثقثد ديثاو دا مثيثنثغ أن قثرارات تثرامثم 
السياسية الثحثالثيثة ال تثزال تثخثضث  لثقثيثود 
السلطة المحلية، " مثن الثمثرجث  أن يثركثز 
أكبر عل  الشؤون الخارجية، بعد التثخثلثص 
من القثضثايثا الثمثحثلثيثة." وأضثاف، اعثالن 
ترامثم عثن مثوقثفثه بثالثتثخثلثي عثن " حثل 

الدولتثيثن" دون تثقثديثم بثديثل مثنثاسثم أحثد 
االسثثبثثام الثثهثثامثثة الثثتثثي ادت الثث  يثثهثثور 

 انتقادات من جمي  الجهات.
وأشثثار مثثحثثلثثلثثون الثث  أن الثثمثثعثثركثثة بثثيثثن 
الفثصثاةثل السثيثاسثيثة الثمثحثلثيثة وجثمثاعثات 
المصال  أدت ال  آبثار غثيثر مثبثاشثرة فثي 
السياسة الخثارجثيثة االمثريثكثيثة فثي الثوقثت 
الرامن، وستيهر آبارما بعيدة المثدى عثلث  

 الصعيدين اإلقليمي والدولي .
وقال تانغ جي تشاو، ان تأبير التخلي تثمثامثا 
عن " حل الثدولثتثيثن" خثطثيثر عثلث  حثجثر 
الزاوية في تحقيق السالم بين الثفثلثسثطثيثنثيثن 
واالسراةيليين، وقد يؤدي ال  تحول القضية 
الفلسطينية   االسثراةثيثلثيثة مثرة أخثرى الث  
مصدر الصراع وبثؤرة الثتثوتثر االقثلثيثمثي. 
مضيفا " أوال وقبل كل شيل، سيعيد التوتثر 
في العالقات الفثلثسثطثيثنثيثة  ث االسثراةثيثلثيثة، 

 والخوف من عودة الصراع مرة أخرى.
بانيا، التخلي من " حثل الثدولثتثيثن" سثيثبثيثر 
ردود فثثعثثل شثثديثثدة فثثي الثثعثثالثثم الثثعثثربثثي 
واالسالمي، وسترتفث  الثمثشثاعثر الثمثعثاديثة 
للواليات المتحثدة. بثالثبثا، مثن الثمثرجث  أن 
يؤدي التخلي عن " حل الدولتين" ال  فقدان 
الواليات المتثحثدة الثقثيثادة األخثالقثيثة، كثمثا 
سيوفر ذخيرة جثديثدة لثلثتثطثرف واالرمثام 

 وقوات منامضة الواليات المتحدة.
بعد لقال ترامم م  نثتثنثيثامثو، قثال صثاةثم 
عريقات أمين سر اللجنة التنفيذيثة لثمثنثيثمثة 
التحرير الفلسطينثيثة بصثراحثة، أن مثوقثف 
ترامم مثو دفثن حثل الثدولثتثيثن 
والقضال علث  دولثة فثلثسثطثيثن. 
وتثثخثثشثث  الثثعثثديثثد مثثن وسثثاةثثل 
االعالم االسراةيلية المحلثيثة أنثه 
اذا تم تطبيق حثل دولثة واحثدة، 
ستصب  اسراةيل دولة بمواطنين 
عثثرم ويثثهثثود، ولثثيثثسثثت دولثثة 

 يهودية فقط.
وقال دياو دا مثيثنثغ  "مثكثذا، ال 
نثثعثثلثثم اذ كثثان سثثيثثيثثل تصثثريثث  
ترامم مجرد مرال، أو سيصبث  
حقا أساسا لتعثديثل اسثتثراتثيثجثيثة 
سياسية في المستقبل، بحاجة ال  

 مواصلة مراقبة الوض ." 

CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  



    5 0ا لففةفف فف فف  

 0202-0-00  ي   الشعب الةيني   

بات أداء اإلقتصاد الصيني أحرد الرمرواضريرع 

المهمة التي تسترقرطرب إهرترمرام الرعرالرم. وقرد 

تمركرن اإلقرترصراد الصريرنري مرن الررد عرلرى 

مشاغل األوساط األجنبية من خالل سرلرسرلرة 

من الم شرات اإليجابية التي تظهرر ترحرسرن 

آدائه بشكل مستقر، مرن مرخرترلرف الربريرانرات 

، المرترعرلرقرة برالرنراترج 0501اإلقتصادية لعام 

المحلي اإلجمالي، اإلسترثرمرار، اإلسرترهرالك، 

التجرارة الرخرارجريرة، إلرى مر شرر شرراءات 

 . 0509مدراء التصنيع في عام 

وفي  ل بروز بعض التوقعات الرمرترشرائرمرة 

حيال اإلقتصاد الصينري، تضرمرنرت ترقراريرر 

البنك الدولي، صندوق النقد الدولي وم سسة 

"برررايررس ووتررر وكرروبررر" وغرريرررهررا مررن 

الم سسات الردولريرة، تروقرعرات وإنرترظرارات 

 إيجابية حيال اإلقتصاد الصيني.

 توقعات إيجابي 

أشار تقرير مكترب الرمرحراسربريرن الردولريريرن، 

 8"برايس ووتر وكوبر"، الرذي صردر فري 

فبراير الجاري، تحت عنوان "آفراق طرويرلرة 

المدى: كيف سيتغريرر تررتريرب اإلقرترصرادات 

"، إلررى أنرره 0505الررعررالررمرريررة بررحررلررول عررام 

بإعتماد م شر القدرة الشرائية، باتت الصين 

اإلقتصاد العالمي األول، ومرن الرمرتروقرع أن 

، 0505تررتررجرراوز الصرريررن أمررريرركررا قرربررل 

 بإحتساي سعر الصرف في السوق.

أما تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر فري 

يناير الماضي تحت عرنروان "ترطرلرعرات  01

اإلقتصاد العالمي"، فقام بتعرديرل نسربرة نرمرو 

% 131مرن  0501اإلقتصاد الصيني خالل 

%، ومن ثم إستعادت الصين نسربرة 139إلى 

النمو األعلى عالميا. كما عّدل نسبة 

مرن  0509النمو الرمرتروقرعرة لرعرام 

 %.130% إلى 130

نفس هذه الرتروقرعرات صردرت عرن 

تقرير البنك الدولي وقسرم الشر ون 

اإلقتصراديرة واإلجرترمراعريرة الرترابرع 

لألمم المرترحردة، حريرث تروقرعرت أن 

 0509ينمو اإلقتصاد الصيني فري 

%، وأشرارت إلرى أن 130بـنسبرة 

اإلقتصراد الصريرنري سريرشرهرد نرمروا 

مسررتررقرررا خررالل السررنرروات الررثررالث 

 القادمة.

"ال تزال الصين قوة الدفع الررئريرسريرة لرنرمرو 

اإلقتصاد العالمي، وقد قرمرنرا برالرتررفريرع فري 

توقرعراترنرا لرنرمرو اإلقرترصراد الصريرنري خرالل 

، وهذا أحد العوامل الررئريرسريرة وراء 0509

توقعاتنا بتسارع تعافري اإلقرترصراد الرعرالرمري 

خرررالل الرررعرررام الرررقرررادم. " يرررقرررول كررربررريرررر 

اإلقتصادييين بصندوق النقد الدولي، مروري 

 أوبيسفيرد.

 صدا  الجيد يزرع النق ا

إنبنت التحالريرل اإليرجرابريرة لرعردة مر سرسرات 

دولية على األداء العام لرإلقرترصراد الصريرنري 

خالل العام الماضي، وفي هذا السياق، يقول 

مررديررر األبررحرراث الرركررلرريررة بررقررسررم الررترروقررعررات 

اإلقررتررصرراديررة الررتررابررع لررلررمررركررز الصرريررنرري 

للمعلومات نيو لري، أن "إصرالحرات جرانرب 

العرض التي أجررترهرا الصريرن خرالل الرعرام 

الماضي، قد دفعت اإلقتصاد الصريرنري نرحرو 

التحسن المستقر، وخاصة نسربرة الرنرمرو فري 

الررفررصررل الرررابررع الررترري كررانررت أعررلررى مررن 

التروقرعرات، كرمرا ترعرززت مسراهرمرة قرطراع 

المواصالت والنقل والخدمات الحديرثرة مرثرل 

البحث العلمي والرترصرمريرم فري دفرع الرنرمرو. 

وعلى هذا األساس قامت الم سسات الدولريرة 

برررفررع ترروقررعرراتررهررا لررنررسرربررة نررمررو اإلقررتررصرراد 

 الصيني."

من جهة أخرى، يشير نيولي إلرى أن الرنرمرو 

، "لررم يرركررن مرردفرروعررا 0501الصرريررنرري فرري 

بمحفزات السياسات المالية والتيسير الكمري، 

بل كان نسقا في إطار عملية التعديل البنيوي 

الررترري يررمررر بررهررا اإلقررتررصرراد الصرريررنرري. وقررد 

إعتمدت الم سسات الدولريرة عرلرى مرخرترلرف 

العوامل والم شرات لتقريريرم آداء اإلقرترصراد 

الصيني، وهو ما يدل على تنامي ثرقرترهرا فري 

 آفاق اإلقتصاد الصين."

 ت اؤل بمستقبل النمو

أشار تقرير صندوق الرنرقرد الردولري إلرى أن 

رفع التوقعات بنمو اإلقرترصراد الصريرنري فري 

يعود أسراسرا إلرى "سريراسرات الردعرم  0509

التي ستستمر الصين في ترقرديرمرهرا".فري هرذا 

السياق، يرى نيولي، أن أبررز الرنرقراط الرتري 

تثير الترقب في السياسات الصينيرة الرقرادمرة 

تكمن فري مرعرالرجرة اإلصرالحرات الربرنريرويرة 

لجانب العرض للمشاكل متوسرطرة وطرويرلرة 

المردى، إلرى جرانرب مرعرالرجرة اإلصرالحرات 

النظامية للمشاكل العميقة وسريراسرة الرترحروط 

من المخاطر النظامية. "ستواصل الحركرومرة 

إصالح جانب العرض خالل العام الرحرالري، 

والرترروسرع فري قرطرراعرات الرحررديرد والصرلررب 

والفحم الحجرري برإترجراه قرطراعرات أخررى، 

وإعررتررمرراد مرربرردأ السرروق والررتررقررنرريررن فرري دفررع 

 عمليات اإلصالح."

يرى نيولي أن القوى الكامنة لمستقبل النمو و

اإلقتصادي الصيني تكمن فري تركرويرن قروى 

الدفع الجرديردة وترحرويرل تررقريرة الرقرطراعرات 

التقليدية. ال تزال الصين أكبر دولرة نرامريرة، 

وال تزال تتمتع بآفاق واسعرة عرلرى مسرتروى 

عملية التصنيرع والرترحرضرر والرمرعرلرومراتريرة 

والتحديث الرزراعري. لرذا سرترعرمرل الصريرن 

خالل المرحلة القادمة عرلرى تسرريرع ترطرور 

المرحرركرات اإلقرترصراديرة الرجرديردة وتررقريرة 

الهيكل اإلقتصادي، ما سيمثل حرافرزا مرهرمرا 

 لنمو اإلقتصاد العالمي.

ويضيف نيولي قرائرال: "رغرم ترراخري نرمرو 

اإلقتصاد الصيني، لكن بصفته ثاني إقترصراد 

 00عررالررمرري، يررفرروق حررجررمرره 

تريليون، فإن نرمرو اإلقرترصراد 

الصيني بنقطرة مرئرويرة واحردة 

فق  يمثل دفعا كبيرا لإلقتصراد 

العرالرمري. برالرنرظرر مرن حرجرم 

النرمرو، الترزال الصريرن أكربرر 

مسرراهررم فرري نررمررو اإلقررتررصرراد 

العالمي، أما من زاويرة جرودة 

النمرو، فسرترشرهرد إسرترمرراريرة 

وجررودة وفرراعررلرريررة اإلقررتررصرراد 

الصيني تحسنا ملحو ا خرالل 

 المرحلة المقبلة. "
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 شينخوا

دعا الرةيس شثي جثيثن بثيثنثغ 
)الجمعة( الث  رؤيثة شثامثلثة 
لألمن الوطنثي، وذلثك خثالل 
ندوة فث  بثكثيثن، وأكثد عثلث  
أمثثمثثيثثة األمثثن فثثي السثثيثثاسثثة 
واالقتصاد والسيادة والمجتم  

 واإلنترنت.
وتثثرأس شثثي، الثثذى يثثرأس 
لجنة األمن الثوطثنثي، الثنثدوة 
عن األمن الوطني  )الجمعثة(
وحضثثثرمثثثا أيضثثثا رةثثثيثثثس 
مجلس الدولة لي كثه تشثيثانثغ 
وكبير المشثرعثيثن تشثانثغ ده 
جثيثانثغ، ومثمثا نثاةثبثثا رةثيثثس 

 اللجنة.
وبعد االستماع لتقارير قدمثهثا 
وزير األمن الثعثام قثوه شثنثغ 
كون وناةم وزير الثخثارجثيثة 
تشانغ يه سوي ورةيس لثجثنثة 
الحزم فثي مثقثاطثعثة مثوبثي 
جيثانثغ تشثاو لثيثانثغ ورةثيثس 
لثثجثثنثثة الثثحثثزم فثثي مثثنثثطثثقثثة 
شينجيثانثغ الثويثاثوريثة ذاتثيثة 
الحكم تشن تشثيثوان قثو، قثال 
شي ان األمن الوطني أصثبث  
ذا أممية أكبر وأكبر في عمل 
الحزم والدولثة، مضثيثفثا أن 

 عمل األمن الوطني يتعلق بمصال  الشعم.
وشدد شي، ومو أيضا األمين العام لثلثجثنثة الثمثركثزيثة لثلثحثزم 
الشيوعي الصيني ورةيس اللجنة العسكرية المركزيثة، عثلث  أن 
حماية األمن الوطني تتطلم الوعي بالقواعد في يل الثتثاثيثرات 
الكبرى التي طرأت عل  النيام الدولي، وأن التخطيط يثجثم ان 
يعطي األولوية لمن  المخاطر. وقال ان التخطيط لألمن الوطثنثي 
يجم أن يدرس الخلفية العامة الخاصة بأن الصيثن فث  مثرحثلثة 

 فرصة استراتيجية مامة للتنمية.
وأضاف "لم يتايثر االتثجثاه الثعثام لثتثعثدد األقثطثام فثي الثعثالثم 
وعولمة االقتصاد وديمقراطية العالقات الدولية". وتاب  "بثاث  
النير عن كيفية تاير الوض  الدولي، يجم علينا الثحثفثاي عثلث  
 بباتنا االستراتيجي وبقتنا االستراتيجية وصبرنا االستراتيجي."

ودعا ال  وض  رؤية عالثمثيثة 
فثث  الثثعثثمثثل االمثثنثثي الثثوطثثنثثي 
والتنسيق بين التثنثمثيثة واالمثن 
وربثط الثمثبثثادت بثالثتثثكثتثيثكثثات 
وأخثثثثذ زمثثثثام الثثثثمثثثثبثثثثادرة 
االستراتيجية من جانم الصين 

 ذاتها.
كما حن عل  تعزيز نيام من  
وتثحثكثثم خثاص بثاالمثن الثعثثام 
وتحسين الثقثدرة الشثامثلثة فثي 
االدارة االجثثتثثمثثاعثثيثثة وحثثل 
االسبام الجذريثة لثلثمثشثكثالت 

 والنزاعات.
وشثدد شثي عثلثث  بثذل جثهثثود 
لتعزيز االمن في مجاالت منها 
الثثنثثقثثل وانثثتثثاج الثثكثثيثثمثثاويثثات 
الخطرة وتثحثسثيثن نثيثام مثنث  
الحراةق والسيطرة عليثهثا مثن 
اجثثثل عثثثدم وقثثثوع حثثثوادن 

 كبرى.
كما ينباي تدعيم حاجثز مثتثيثن 
لثثالمثثن االلثثكثثتثثرونثثي، وبثثذل 
جهود لحمثايثة امثن االنثتثرنثت 
والبنية االساسيثة لثلثمثعثلثومثات 

 الرةيسية، حسبما قال شي.
وقال شي انثه يثنثبثاثي تثيثسثيثر 
تثثثطثثثويثثثر الثثثتثثثكثثثنثثثولثثثوجثثثيثثثات 
الثثجثثومثثريثثة وتثثقثثويثثة نثثيثثام 
الثتثحثذيثثر الثمثثبثكثر والثثمثراقثبثثة 
الخاص باالمن االلكتروني، باالضافة ال  ضمان أمن الثبثيثانثات 

 الضخمة.
وشدد شي عل  الحاجة ال  تشكيل استباقي لبيةة االمن الخارجي 
للصين، مضيفا انه يجم عل  الصين تعزيز التعاون في المجثال 
االمني وارشاد المجتم  الدولثي لثحثمثايثة االمثن الثدولثي بشثكثل 

 مشترك.
ودعا ال  تعزيز بنال القدرات فيما يتعلق بالمواد والثتثكثنثولثوجثيثا 
والمعدات والموامم والقانون واةليات من أجثل حثمثايثة األمثن 

 الوطني.
وأكد عل  أنه من المبادت االساسية لعمل االمن الوطني االلتثزام 
بقيادة الحزم، مضيفا أنه يجم عل  قثيثادات الثحثزم الثمثحثلثيثة 

 الوفال بالتزاماتها تجاه األمن الوطني.

CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  
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من معثر  الثدار الثبثيثضثال  42انطلقت فعليات الدورة ال

فثبثرايثر الثجثاري، حثيثن  9الدولي للكتام في المارم في 
عر  الوفد الصيني المتكون من دار النشر الشعبيثة ودار 
الصحافة ودار النشر باللاات األجنبية وغيرما مثن الثعثديثد 

عثنثوانثا عثن الصثيثن بثالثلثاثة  411من دور النشر، نثحثو 
العربية و الفرنسية، بما فثي ذلثك "شثي جثيثن بثيثنثغ حثول 
الحكم واإلدارة و"سيرة تثو يثو يثو" وغثيثرمثا مثن الثكثتثم 
األخرى. كما قدم األطبال من الفريق الطبثي الصثيثنثي الث  

 المارم بقافة الطم التقليدي الصيني للقرال المااربة.
يشرف عل  تنييم معر  الدار البيضال الثدولثي لثلثكثتثام 
وزارة البقافة الماربية ومكتم مثعثار  الثدار الثبثيثضثال، 
ويعتبر حدبا بقافيثا مثامثا فثي الثمثاثرم وشثمثال افثريثقثيثا. 

/ قدم فنانو فرقة منطقة منغوليا الداخلريرة  0509فبراير  00

للفنون عروضا رائعة بمرنراسربرة السرنرة الصريرنريرة الرجرديردة  

األحد في العاصمة الجزائرية، وجذبت العروض نحو ألرفري 

متفرج محلي إضافة إلى الصينيين المغتربين فري الرجرزائرر 

 للمشاهدة.

 موق  الةين بعيون عربي  

04-0-0202 

أقامت السفارة الصينيرة فري لربرنران 

االقرترراي “ حفل استقربرال برعرنروان 

لررمررمررثررلرري مررراكررز ”  مررن الصرريررن

الدراسات ووسائل اإلعالم اللبنانيرة 

 في فندق فينيسيا في بيروت.

وقررد حضررر الررحررفررل نررخرربررة مررن 

الرسميين والباحثين واإلعرالمريريرن 

والمس ولين اإلعالميين في برعرض 

األحزاي، الذين كانوا فري ضريرافرة 

سفير جمهورية الصين الشعبية فري 

لرربررنرران وانررغ كرريررجرريرران وأركرران 

 السفارة.

وبرررعرررد عررررض مصرررور ألهرررم 

المحطات في الرعرالقرات الصريرنريرة 

واللبنانية وال سيما على الجانب الثقافي واألكاديمي ألقى السرفريرر وانرغ 

كيجيان كلمة رحب فيها بالحضور وتناول أهم التطورات التي شهدتها 

الصين في العام المنصرم، كما تحدث عن أهم المحطات في العالقرات 

 الصينية اللبنانية.

وقال: ت من الصين دائما بأن الصين لن تكون برخريرر اةا كران الرعرالرم 

ليس بخير، واةا كانت الصين بخير سيكون الرعرالرم أفضرل. لرن ترغريرر 

الصين عزيمتها على صيانة السالم العالمي في المسترقربرل. وسرترسرلرك 

الصين طريق التنمية السلمية بثبات ولن تسعى الصريرن إلرى الرهريرمرنرة 

والتوسع ودائرة النفوة. ستواصل الصين التمسك باستراتيجية االنفرتراح 

القائمة على المنفعة المتبادلة والكسب المشترك وترحب دول العالم أن 

تركب القطار الصيني للتنمية. كما سنسعى بثبات إلى ترنرمريرة الرترجرارة 

الحرة واالستثمار في العالم مع رفض الحمائية بحزم وعزم في خردمرة 

 االزدهار المشترك لدول العالم.

وأضاف: يقول المثل الصيني القديم إن البداية الجيدة في الربيع أسراس 

النجاح للعام كله. ان حفلة اليوم فرصة طريربرة السرترعرراض الصرداقرة 

والتخطي  للتعاون المستقبلي. ونتطلع في الرعرام الرجرديرد إلرى تضرافرر 

الجهود والعمل المشترك من قبل م سساتكرم عرلرى مرترابرعرة وترغرطريرة 

األحداث الصينية المهمة بنطاق واسع والعمرل عرلرى دراسرة الشر ون 

الصينية وبناء منصة التعاون للتواصل الصيني اللبناني ودفع الرترفراهرم 

الشعبي بين البلدين وتقديم مزيد من المساهمة واألفكرار واالقرترراحرات 

إن ”.  الحزام والطريرق“ من أجل تقوية الصداقة الصينية اللبنانية وبناء 

السفارة الصينية ببيروت علرى اسرترعرداد لرترقرديرم الرمرسراعردة الرالزمرة 

 لتسهيل توجهكم نحو الصين والتعرف عليها.

واختتم االحتفال ببوفيه مفتوح أ هر كرم الضريرافرة الصريرنريرة، جررى 

على هامشه تبادل لألحراديرث الروديرة بريرن الرحرضرور والسرفريرر وانرغ 

كيجيان وأركان السفارة، الذين عبروا عرن تررحريربرهرم برالرنرخرب الرتري 

 شاركت السفارة االحتفال بعيد الربيع.
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