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  7ا لففةفف فف فف    

حيوية الفتة تعيشها الصين، حيث تعج حياتههها الاهيهابهيهة عها هته هافها  ت ه   ال  

فهيهن، الهويهن يشهاويهول فهس  ووتهس اله ه ه ه   ال ندوعين، مهن ماهتهشهاويهن ومشه ا

 االبتشاوي وم    نواب الشعب، وهو ما يصط ح ف ى تا يته عـ "الدووتين".

فس هوه اال ت افا  تُط ح يه  ض هايها الصهيهن الهدااه هيهة والهسهاو هيهة، الاهيهابهيهة 

واالضتصا ية، الثقافية واال ت افية، وعالتأييهد الهعهاه،ه يهة، يه ها تُهطه ح اضهته احها  

ل  ناضشة، ومنها تصاغ ض اوا  ل تنفيو، ع ها يه هعه  مهن ههاتهيهن الهدووتهيهن مصهنهعها  

 لايابا  البال ، ومنبعا  ل تو ها  العامة التس تقو  ماي ة الح،  ف ى مدى الانة.

فس هوا العام، هناك فس الدووتين شسء م يز. إنه ت، ي  الزفهيه  شهس  هيهنهبهيهنه  يـ 

"ض ب" ل ا نة ال  يزية ل حزب الشيوفس، فس اطوة تأتس تهتهويه ها  له هاهيه ة ضهيها يهة 

عاه ة،  ااوها هوا ال   ، وحققت ل صين ال،ثي  من اإلن ازا  ف ى مدى الانوا ، 

 ي ا تعد عتحقيق ال،ثي  فس ال اتقب .

إل العنوال الوي أفطس ل دووتين هوا العام هو "إفا ة إحياء األمة الصينية"، ما يفتح 

اآلفاق أمام ط ح ال،ثي  من السطط وال شاويع ال تع قة ع ست ف  وانب حياة الشعهب 

 الصينس.

وإذا يال إصالح القانول ال دنس عندا  أبهابهيها  فه هى  هدول أفه هال الهدووتهيهن، فه ل 

الق ايا االضتصا ية مط وحة عقوة، وال بي ا ل هة تقيي  السطة الس اية الحالية التهس 

عدأ الع   فيها العام ال اضس، وهس تحتاج إلى ض اءة نتائج فهامههها األول، ألل لهههوه 

 السطة مه ة أبابية هس تأمين "ال فاهية ال توبطة" ل  يع أعناء الشعب الصينس.

ومن أه  أعواب إحياء األمة الصينية الق اء ف ى الفاا  الوي ضال ال ئي  شس إنه لو 

 ابت   ف نه ضد يؤ ي إلى انهياو الحزب وبقوط الدولة.

إذا  هس ووشة ف   يام ة، يشهاوك فهيههها أعهنهاء الصهيهن مهن مهسهته هف اله هقهاطهعها  

وال ناطق، ومن   يع القوميا  والديانا ، ومن الطبقا  اال ت افية ال هتهعهد ة، مهن 

أ   تحقيق اي  هوه األمة التس تع   ييف تدي  أمووها عنفاها، فاوضة هيبتها فهس 

 أنحاء العال ، ومثي ة اإلف اب لدى معظ  األم ، والحاد فند البعض منها.

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 مفوقفع 

 الةين بعيون عربي 

www.chinainarabic.org    

على شبك  اإلنفتفرنفت، وهفو مفوقفع مفتفكفامفل 

يتضمن الخبر والمعلوم  والفرأ  والفتف فلفيفل 

والت قيق والدراس  ويتناول قضفايفا الةفيفن 

الداخلي  وعالقاتها مع الدول العربي  والعفالفم 

كففكففل، إ ففاففف  إلففى اصو ففاع االقففتففةففاديفف  

 والمنوعات والريا  .

الموقع هو جز  مفن مفمفور عفربفي إلقفامف  

عالق   داق  مع الةين، وهو موقع شفقفيفق 

لالت اد الفدولفي لفلفةف ف فيفيفن واالعفالمفيفيفن 

والكتاب العربي أ دقا  الةين، هذا االتف فاد 

الذ  يتولى رئيس ت رير الموقع مهم  أميفن 

 السر وعضو المجلس القياد  التن يذ  فيه.

 مدير الموقع: م مود ريا

 رئيس الت رير: علي ريا

لتفعفلفيفقفاتفكفم واسفتف فسفاراتفكفم ومفالحف فاتفكفم 

ومقاالتكم، يمكنكم مراسلتنا عفلفى الفعفنفاويفن 

 البريدي  التالي :

بريد موقع 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 113603336303 

 من لبنان 13336303



   3ا لففةفف فف فف  

تُعقد فس   هووية الصين الشعبية 

ل الانويتن ل هيئتين الَع يين االدووت

التش يعية واإلبتشاوية، ومن ال توضع 

أل توافقا ف ى اطة التن ية الوطنية، 

وتطعي  ض اواتها ععدٍ  من العناص  

 ال وه ية ال ديدة.

ويُناضش نواب ال     الوطنس 

والُ اتشاوول الايابيول الصينيول، 

الايابا  ال ب ية ومناهج التن ية 

والُح،  ف ى ما ت  تحقيقه فس ا   

تنفيو م امس الن و فس تفعيال  الح،ومة 

ال  يزية، وعاألاص النظ  فس الُ حقاق 

م، من 6102فس الانة ال نص مة

، وه  ي  ي 01السطة الس اية الـ

 تنفيوها فس الوضت ال حد ؟!

وفس شق  ا ، يت ح من ابتع اض 

النبض ال  اهي ي الصينس ونواب 

الشعب وماتشاويه، أل األمين العام 

ل حزب الشيوفس الصينس وال ئي   

)شس  ين عين ( يت تع عشعبية طاغية، 

عساصة ل هة مالحقته لتنفيو السطة 

الس اية/ واالوتقاء عال  ت ع الصينس 

فس مست ف ال ناحس/ وتحقيق ان ازا  

 ولية يب ى فس فهده/ وت بية ط وحا  

الشعب بيا ا فس بياضا  فِ،  

"الَحوي ة" وتطبيقاته الُ بِدفة. لولك، 

أتوفع  شسصيا  أل يت  وفع "م،انة 

شس" فس ض وب الصينيين والنظام 

الايابس الصينس ض ن الدووتين، 

وإفالنه عِ ثاعة "ض ب ال  نة ال  يزية 

فس الحزب الشيوفس الصينس"، إذ أل 

ها  والتو يها  الح،ي ة ل  ئي   التو ا

"شس" غد  ع ثاعة العين البصي ة 

والااه ة ف ى مصالح ال  ت ع واألمة 

الصينية ض ن تأويخ  ديد، وض انة 

تقدامه وني ه ضوافد إضافية ل ن اح 

 وأبباب الَ نعة. 

ز  ف ى ذلك ما ولاده هوا الف،  

الايابس )الشي ينبينغس( من انتصاوا  

متواصال  ال انقطاع فيها فس ميا ين 

ال وا ها  الحا ة وال فص ية مع 

ال ح، ة الدولية ال وفومة؛ وإ اوتس 

أوعاما وت امب الوي ت ا ع فن 

اندفافاته ال عا ية ل صين ووحدة 

الت اب الصينس وت ثي  الب  ال ئياس 

الصينس ل،  الصين والصينيين؛ ون اح 

الصين فس فالضاتها االضتصا ية مع 

مست ف االنظ ة الايابية و ول العال ؛ 

وتوظيف ابتث اوا  صينية ضس ة 

فال يا ؛ وتحقيق )انفتاح فقالنس( ف ى 

مست ف الدول، مع ما وافق وي افق 

ذلك من تشغي  فدٍ  ال عأس عه من 

ال واطنين الصينيين فس مشاويع 

زمالئه  األ انب؛ وت ا ُع الف بين 

وابتداوتها ال،ام ة ف وا هتها أم ي،ا 

ععنف؛ وفو تها ل صين بيابيا  و وليا  

 وش ق أبيويا  الخ. 

ل،ن الاؤال الوي يب ز عحداة، ما هو 

موضعنا وموضفنا نحن الع ب فس ا   

هوه اال ت افا  والق اوا  الصينية 

ذا  التأثي  الحاب  ف ى واضع وماتقب  

 الصين والع ب عش،   ووي؟

من الطبيعس أل تُصيب الق اوا  التس 

بتـُتسو فس اال ت افا  العال  الع عس 

وي  العال ، ت اما  ي ا أصاعت 

اال ت افا  الااعقة الُ َ اثِ ة البش ية 

ع متها. فالعالضا  الصينية الع عية 

متطووة فس فدة م اال ، و زء يبـي  

من العال  الع عس يقع فس  بيا، ي ا أل 

التوظيفا  الصينية ت عب  ووا  بيغدو 

وئيايا  مع م وو الوضت فس ف  يا  

التن ية االضتصا ية واال ت افية الع عية 

وتحاين األوضاع الطبقية ل ع ب، 

وبتؤث  عالتالس ف ى التو ها  

الايابية والف، ية ل قا ة الع ب 

وشعوعه ، وبيصبح ال وضف من 

 الصين حديث الاافة.

ومن ال ه  أل نالحظ هنا، ال الصين  

تتط ع الى َ  ع  واء السب اء 

وال تاععين الايابيين الع ب فن 

اال ت افا  الصينية، ألنها تدوك 

 يدا ، أل الق او  الصينية بتع   ف ى 

التأثي  عاإلت اهين الصينس الع عس، 

 وفس مست ف الحقول. 

لوا، تحاول الدولة الصينية وضيا تها 

وفس ظ  غياب العال  الع عس وغالبية 

الع ب فن اال ت افا  الصينية 

وض اواتها، تحقيق ما ي ،ن ال يَُ اوُس 

تأثي ا  إي اعيا  وب يعا  لتفعي  الق اوا  

ال   ف عيا ، ول  ال إوتقاء أف ى ل صِّ

مع الع ب، عساصة فس ظالل تعزيز 

الصين لعول ة إضتصا ها ع وح االنفتاح 

والش ولية، و ف  الَعول ة عالِح، ة 

الصينية، فس الوضت الوي تن،فئ فيه 

 ول غ عية ف ى نفاها وتت ه نحو 

 الح ائية واإلنعزال واالنعزالية!  

 

*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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)شههيههنهسههوا( وفههعههت  6102مهاوس  1عه،ههيههن 

الصين الاتاو فن  ووتها الايابهيهة الاهنهويهة 

)ال  عة( عتعهد يبي  ال اتشاوين الايهابهيهيهن 

الصينيين يوي تشنه  شهنه  عهاالمهتهثهال لهقهيها ة 

ال  نة ال  يزية ل حهزب الشهيهوفهس الصهيهنهس 

 .وفس الق ب منها ال فيق شس  ين عين 

وعصفته وئي  ال ه ه ه  الهوطهنهس له ه هؤته ه  

االبتشاوي الايابس له هشهعهب الصهيهنهس، ضهدم 

ماهتهشهاو  6111يوي تق ي  ف   أليث  مهن 

بيابس ا ت عوا فس ض ب ع،ين لبحث الهقه هايها 

الايابية واالضتصا ية واال ت افية التس توا ه 

الدولة األيب  من حيث التعدا  الا،انس وثهانهس 

 .أيب  اضتصا  فس العال 

وضال يوي إنه فى ضوء  هههو  تهحهقهيهق حه ه  

اإلحياء الهعهظهيه  لهبمهة، عه ز  أهه هيهة فهام 

من االل التأييد ف ى ال ال فيهق شهس  6102

 ين عين  فس الهقه هب مهن اله ه هنهة اله ه يهزيهة 

  .ل حزب الشيوفس

وي اهد وضهع شهس فهس الهقه هب مهن اله ه هنهة 

الهه هه يههزيههة الهه ههصههالههح الهه ههوههه يههة لهه ههحههزب 

والشعب، وبي،ول له أه ية وابهعهة الهنهطهاق. 

ي ا ينبغس أل ته،هول اله هثه  الاهيهابهيهة لشهس 

م شدة ومو هة عالنابة ل   يع، حاهبه ها ضهال 

 .يوي

واههالل اال ههتهه ههاع، مههن الهه ههتههوضههع ال يههوحههد 

الح وو عش،  يهامه  أفه،هاوهه  مهع الهسهطهة 

االبته اتهيه هيهة لشهس الهسهاصهة عهالشه هولهيها  

التحقيق الشام  ل ه هته هع مهز هه   --األوععة 

عافتدال وتع يق االصالح و فع ح،  الهقهانهول 

ضههدمهها وإ اوة الههحههزب الشههيههوفههس الصههيههنههس 

حيث تعد ض ووية  دا لهتهحهقهيهق  --عص امة 

 .6161م ت ع وغيد الحياة عح ول 

والهه ههؤتهه هه  االبههتههشههاوي الاههيههابههس لهه ههشههعههب 

الصينس مح ك هام ل تعاول متهعهد  االطه ا  

والههتههشههاوو الاههيههابههس تههحههت ضههيهها ة الههحههزب 

الشيوفس الصينس. ي ا يعد االبهاس لهتهحهقهيهق 

 .الدي ق اطية االشت ايية

يأتس ال اتشاوول الاهيهابهيهول مهن مهسهته هف 

 وائ  الحياة وال   وفا  الع ضية. ويعه ه هول 

ف ى انه  م يز عحوث له هحه،هومهة واال هههزة 

التش يعية والق ائية، ي ا يقدمول ال قت حها  

 .عشأل الق ايا الايابية واال ت افية ال،ب ى

وي ،ن افتباو مقت حاته  مقيابا ل  أي الهعهام، 

عحيث تشي  إلى الق ايا مح  االهت ام فى أي 

م ال من الايابا  الصهنهافهيهة إلهى الهعهنهف 

االب ي، وتقدم اال ندة الوطنية العامهة له هعهام 

وفس العام ال هاضهس، فهقهد   .ال قب  وما ععده

ندوا  لبحث فد  يهبهيه  مهن اله هوضهوفها ، 

منها أف،او التن ية ال ديدة واالصالح الهي،ه هس 

ل انب الع ض واحهيهاء اله هنهطهقهة الشه هالهيهة 

الش ضية وتسفيف حدة الفق  فهس اله يهف. يه ها 

ض ت اال ندا  انشاء مح يا  طبيعية وطنية 

وا اوتهها، والهحهفهاظ فه هى مهواو  االواضهس 

 .والوضاية من الت وث، عحاب يوي

وأشا  يوي عع   ال اتشهاويهن عشهأل الهسهطهة 

(، ضهائهال إل 6161-6102)  01الس هاهيهة ال

 .العام الحالس يح   أه ية أيب  لتنفيــو السطــة

وأضا  أل ال ؤت   بياافد البال  فس الت،يف 

عش،  أف   مع "الوضع االضتصا ي الطبيعس 

 .ال ديد" ل تن ية االضتصا ية ال ط  ة والصحية

وت ث  هوه الهدووة عهدايهة أهه  ابهبهوفهيهن فهس 

الهتهقهويه  الاهيهابهس الصهيهنهس. وعهدأ  الههدووة 

الانويهة له ه ه ه ه  الهوطهنهس لهنهواب الشهعهب 

وبتاتع ض "الهدووتهال"  .الصينس يوم األحد

التطووا  الايابية واالضتصا ية وبتنهاضشههها. 

ي ا بت عال الايابا  ال ئيايهة. وبهيهبهحهث 

الح وو هوا الهعهام الهبهنهو  الهعهامهة له هقهانهول 

  .ال دنس

القاد  الةينيون يناقشون التنمي  

 االقتةادي  واالجتماعي  
اشت ك وئيه  مه ه ه  الهدولهة الصهيهنهس لهس يهه 

تشههيههانهه  وضهها ة عههاوزول  اهه ول  )الاههبههت( مههع 

ال اتشاوين الايابيين فى مناضشاته  عشأل التن يهة 

 االضتصا ية واال ت افية فس البال .

واالل لقائه ع اتشاوين من ضطافها  اضهتهصها يهة 

وزوافية االل الدووة الحالية ل   ه ه  الهوطهنهس 

ل  ؤته ه  االبهتهشهاوي الاهيهابهس له هشهعهب  06ال

الصينس، ب ط وئي  م    الدولة ال هوء فه هى 

ال وضوع ال ئياس وهو "الاعس إلى تحقيق تهقهدم 

فى حين الهحهفهاظ فه هى االبهتهقه او" فهس الهعه ه  

 االضتصا ي.

وأيد ف ى الحا ة إلى الحهفهاظ فه هى ابهته ه اويهة 

وابتق او بيابا  االضتصا  ال، هس مهع الهته يهيهز 

 ف ى االصالح الهي، س ل انب الع ض.

وتحت القيا ة القويهة له ه هنهة اله ه يهزيهة له هحهزب 

الشيوفس الصينس وفس الق ب مهنههها اله فهيهق شهس 

 ين عين ، شهد  الصهيهن عهدايهة  هيهدة لهسهطهتههها 

 (، عحاب لس.6161-6102) 01الس اية ال

ووغهه  الهه ههشهه،ههال  االضههتههصهها يههة فههس الههدااهه  

والساوج، شهد  البهال  ابهتهقه اوا وتهحهاهنها فهس 

ال  الين اال هته هافهس واالضهتهصها ي، ماهتهشهههدا 

عالتقدم الوى ت  تحقيقهه فهس الهتهوظهيهف والهتهعهديه  

الهي، س والقوة الدافعهة اله هديهدة له هنه هو وتهحهاهن 

 ظ و  معيشة ال واطنين.

ي ا تعهد لس عتدفي  تو ه االبتقه او االضهتهصها ي 

والتحان االضتصا ي من االل تعه هيهق االصهالح 

 عش،  شام .

وفس ي  ته، ضال يوي انه يو د مااحة له هتهطهويه  فهس 

ععض  وانب ف   ال ؤته ه  االبهتهشهاوي الاهيهابهس 

وأشهاو إلهى أل "اله هنهاضشها  حهول .ل شعب الصيهنهس

شؤول الدولة عحا ة لت،ول أف ق وأيث  ف  ية. يه ها 

ال هناك حا ة الى زيا ة توحيد معايي  العه ه  عشهأل 

ال ضاعة الدي ق اطية. وههنهاك حها هة أي ها ألف هاء 

ال     الوطنس ل  ؤت   االبتشاوي الايابس ل شعب 

ويهنهبهغهس  .الصينس ال اء مهامههه  فه هى نهحهو اف ه 

تو يه ال هو  ال ئياية ل  اتشاويهن ههو الهعهام نهحهو 

تحقيق تن ية اضتصا ية ماتق ة وصحيهة، والهتهواصه  

مع م ث س ال أي العهام فهس تهايهوال، والهحهفهاظ فه هى 

 .التناغ  واالبتق او ف ى ال اتوى اال ت افس

وضال يوي انه يتعين تدفي  التواص  عين ال اتشاويهن 

الايابيين والشباب فى تايوال من ا   تعزيز الهدفه  

 .العام ل تن ية الا  ية ل عالضا  فب  ال  يق

وبيواص  ال اتشاوول الايابهيهول االشه ا  فه هى 

تنفيو بيابا  ال  نة اله ه يهزيهة له هحهزب الشهيهوفهس 

 .الصينس وط ح مقت حا  ف  ية

ومشيدا عدوو ال  نة الدائ ة ل      الوطنس ل  ؤت ه  

االبتشاوي الايابس له هشهعهب الصهيهنهس فهس تهعهزيهز 

الوحدة والصداضة،  فا يوي إلى الع   عشهأل تهعهزيهز 

 هو  الت امن والصهداضهة مهع أههالهس ههونهج يهونهج 

 وماياو وتايوال ويوا الصينيين فى الساوج.
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)شهيهنهسهوا( أفها   6102مهاوس  5ع،ين 

تق ي  ف   الح،ومة الوي ضهدمهه لهس يهه 

تشيان  وئيه  مه ه ه  الهدولهة الصهيهنهس  

األحد ، أل الح،ومة الصينهيهة فه هى ثهقهة 

عالتغ ب ف ى التحديا  الدولية وال هحه هيهة 

 .الحالية

حوو التق ي  الوي ضدمه لهس إلهى الهدووة 

الانوية ل      الوطنس لهنهواب الشهعهب 

الصههيههنههس مههن "وضههع أيههثهه  تههعههقههيههدا  

 .واطووة" فس  اا  الصين وااو ها

وأفا  التق ي  أل تباطؤ الن و االضتهصها ي 

العال هس ال يهزال ماهته ه ا ، ويهتهصهافهد 

االت اه الف، ي ال ته هثه  فهس "مهنهاه هة 

العول ة" وتنامس الح ائية، وهناك العديهد 

من الشه،هوك حهول تهو ههها  بهيهابها  

االضتصا يا  ال،به ى واآلثهاو اله هانهبهيهة 

لها، والعوام  التس تابب فدم االبتق او 

 .واليقين فس تزايد عصووة م  وبة

وأضا  التق ي  أنه من ال انب ال ح هس، 

الصين ت   ع  ح ة حاب ة وصعهبهة فهس 

 هو هها الهتهنه هويهة وههنهاك الهعهديهد مهن 

 .التحديا  الباوزة والعقبا  فس االضتصا 

وفس العهام اله هاضهس، تهوبهع االضهتهصها  

عهاله هائهة وههو أ نهى  2.2الصينس عنابة 

. وت  تحديد ههد  0996ال اتويا  منو 

أض  ل ناتج ال ح س اإل  الس اهالل الهعهام 

 .عال ائة 2.5ال اوي ليص  إلى 

ل،ن التقه يه  يهظههه  الهتهفهاهل أمهام ههوه 

 .التحديا 

وو  فس التق ي  انه "ال ي ،ننا االبتهههانهة 

عالصعوعا  التس نوا هها ، ول،هن يه هب 

أل ن،ول ف ى ثهقهة عهأنهه بهيهته  الهتهغه هب 

 ."ف يها

وأفا  التق ي  أل الصين ت هته هك األبهاس 

ال ا ي الص ب وال واو  البش ية الوفي ة 

والاههوق ال ههسهه  والههنههظههام الهه ههتهه،ههامهه  

ل صنافا  ، عاإلضافة إلهى أنههها تهحهقهق 

تههقههدم أبهه ع فههس الهه هه ههاال  الههعهه هه ههيههة 

والت،نولو ية وت  ك منشآ  عنية تهحهتهيهة 

 .مت،ام ة

وأضا  التق يه  "أنهنها نه هته هك ظه و  

 يدة ل حفاظ ف ى التن ية االضهتهصها يهة ، 

ووبههائهه  اعههتهه،ههاويههه يههثههيهه ة واههيههاوا  

 بيابية ل تح،  فس االضتصا  ال، س."

 النمو االقتةاد  الةيني يتجاوز اقتةادات كثير  

ذيهه  تههقهه يهه  فهه هه  الههحهه،ههومههة الههيههوم األحههد أل الههنهه ههو 

االضتصا ي الصينس ت اوز اضتهصها يها  يهثهيه ة أاه ى، 

 عال ائة من ح   الن و العال س. 11وش،  أيث  من 

عال ائهة  2.2وتوبع إ  الس الناتج ال ح س الصينس عنابة 

ته يه هيهول يهوال  27.7فس العام ال اضس، لهيهصه  إلهى 

ت ي يول  والو أم ي،س (، وفقها لهتهقه يه   01.1) حوالس 

يقدمه لس يه تشيان  وئي  م    الدولة الصينس )م    

الوزواء( االل افتتاح أف ال الدووة الانوية ألف ى هيئة 

 تش يعية، ال     الوطنس لنواب الشعب الصينس.

 ال مستقبل لـ"استقالل هونغ كونغ"

ذي  تق ي  حول ف   الح،ومة  األحد أل ف، ة "ابتقالل 

 هون  يون " لي  لها أي ماتقب  محت  .

وتعهد التق ي  الوي ضدمه وئي  م    الهدولهة الصهيهنهس 

لس يه تشيان  االل ال  اة االفتتاحهيهة له هدووة الاهنهويهة 

ل      الوطنس لنواب الشعهب الصهيهنهس، أفه هى  هههاز 

تش يعس فس البال  ، عالتطبيق ال،ام  ل بدأ " ولهة واحهدة 

 ونظامال" فس منطقة هون  يون  اإل اوية الساصة. 

تقرير عمل ال كوم  يؤكد معار   ما يسمى "استقالل 

 تايوان"

أيد تق ي  ف   الح،ومة الوي ضدمه لس يه تشيان  وئهيه  

م    الدولة الصينس  األحد أل الصين بتعاوض وت،بح 

عحزم األنشطة االنفصالية الاافية ل ا ياه هى "ابهتهقهالل 

تايوال". وأضا  التق ي : " لن نتااه  مع أي نشهاط ، 

تحت أي ش،  أو ماه هى، ياهعهى لهفهصه  تهايهوال فهن 

 الوطن األم ."
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CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

ي  ف و من أف اء ال ؤت ه    يتوضع

االبتشاوى الايابى ل شعب الصيهنهى 

 (CPPCC عقوة أل تصبح صهيهاغهة )

االضههتهه احهها   ههزءا مههن صههنههافههة 

الايابا . ول،ننا ي ب أل نتنبه أي ها 

إلى تأثي ها ف ى ال  ت ع، وفقا لوانه  

مين ، مدي  م يز أعحاث تاعع ل نظ ة 

غي  ح،ومية مع  امهعهة تاهيهنهغهههوا، 

اههالل مههقههاعهه ههة حصهه يههة مههع مههوضههع 

 .صحيفة تشاينا  ي س

ووان  ف و فس ال ؤت   االبتشهاوى 

 05الايابى ل هشهعهب الصهيهنهى مهنهو 

مقت حا  061بنة، حيث ضدم أيث  من 

 .االل هوه الفت ة

واضا  وان  "فهس األيهام األولهى له  

أيههن أفهه   يههيههف يهه،ههول الهه هه ء 

ماههتههشههاوا بههيههابههيهها  ههيههدا، ولهه،ههنههنههس 

تأض  ت تدوي يا مع اله هنهصهب وعها  

 .اآلل ع ثاعة مهنتس "

وضد أفيد أنه فس الهعهقهديهن اله هاضهيهيهن 

ت اففت مهقهته حها  اله هاهتهشهاويهن 

الايابيين الوطنيين ثالث م ا ، ع ها 

 مقت ح بنويا. 2111يقدو عنحو 

وضال وان  "عش،  فام، أحَ ه   ه هيهع 

مقت حاتس فه هى مهدونهتهس وأشه حههها 

لهه ههصههحههفههيههيههن ضههدو اإلمهه،ههال اههالل 

 .ال ؤت   الوطنس"

وتته هقهى مهعهظه  مهقهته حها  اف هاء 

ال ؤت   الوطنس االبتشاوى الايابى 

ل شعب الصينى و و ا مهن األ هههزة 

التنفيوية الهحه،هومهيهة اله هعهنهيهة. ويهته  

تحوي  ععض ال هقهته حها  إلهى مهوا  

 .ل تش يعا  أو إلى ضوانين

واهه ههص الهه ههاههتههشههاو إلههى الههقههول: 

"عص   الهنهظه  فهن إشه ايههها فهس 

ف  ية صنافة الايهابها ، يه ه،هن أل 

تؤث  ال قت حها  أي ها فه هى اله أي 

العام، وعالتالس تهو هد ا ه هافها حهول 

ض ايا محد ة فس إطهاو  فه  وبهائه  

 اإلفالم". 

"عالنابة لس، هوا  وو مههه   واضا  

ل غاية، ومع ذلك إنه ف ضة لإلهه هال 

 ." من  انبنا

فس ال ئة مهن  01وضال وان ، إل نحو 

 05مههقههتهه حههاتههه فههس الاههنههوا  ال 

ال هاضهيهة ضهد اُبهتهسهدم فهس صهيهاغهة 

الايابا ، ي ها  اه  عهعه ههها حهيهز 

التنفيو، مث  بهيهابهة الهطهفه  الهثهانهس، 

وإلغاء وبوم التعوي ا  اال ت افيهة 

وإصالح نظام اله هعه هومها  اله هغه هق 

 .ل  ع التب فا  السي ية

إل اف ههاء الهه ههؤتهه هه  " وأيههد وانهه 

االبتشاوي الايابس ل شعب الصيهنهى 

عطبهيهعهة الهحهال يهحه ه هول ماهؤولهيهة 

وفاية احتيا ا  الناس، نظ ا  إلى أل 

 ههوههه  هههوا الهه ههنههصههب هههو هههويههة 

 .بيابية"

وبتعقد الهدووة الهسهاماهة له ه ه ه ه  

ل  ؤته ه  االبهتهشهاوى  06الوطنس ال

الايابى فس الثهالهث مهن شههه   ذاو. 

وهس  زء من "الدووتين" الاهنهويهة، 

والتس ت   أي ا  اله ه ه ه  الهوطهنهس 

لنواب الشعب، أف ى هيئة فس به هطهة 

 .الدولة

لهقهد يهافهحهت " ولسص وان  حديهثهه: 

ف ى م  الانين ل ع فة ييهفهيهة تهقهديه  

مقت ح  يد. أما اآلل، أبتطيهع الهقهول 

إننهس ضها و فه هى اله ه هع عهثهقهة عهيهن 

االضت احا  الايابة والع   البهحهثهس. 

ينبغهس وعه ها فهس يهوم مهن االيهام أل 

نهه ههعهه  تههقههديهه  الهه ههقههتهه حهها  مهههههنههة 

 .منف  ة"

  ي   تشاينا ديلي 

 7102 -7 -72الةيني  

 وو تسي يو

تعريف  خفاب بـف "نشفر  

 الةين بعيون عربي "

ماههؤوال   91تاهه هه  أيههثهه  مههن 

مههنههاصههبههههه  الههحهه،ههومههيههة وفههيههعههة 

الههه هههاهههتهههوى اهههالل الشههههههه يهههن 

الهه ههاضههيههيههن، عههعههد اال ههتهه ههافهها  

التش يعية الانهويهة فهس مهسهته هف 

فهس  10ال قاطعا  والب ديا  الـه 

 الصين.

هوه السطوة، عهعهض الهته ضهيها ، 

وععض ف  يا  النق  عيهن األضهالهيه ، تهأتهس ضهبه  الهدووتهيهن، 

 اال ت افا  التش يعية الانوية فس الصين فس  ذاو/ماوس.

زا  فد  التعيينا  وفيعة ال اتوى فس الهفهته ة األاهيه ة. فهس 

ماههؤوال  فهه ههى ماههتههوى  71، تهه  تههعههيههيههن 6107الههعههام 

ال حافظا  االل إ ت اع الدووتين الانوي، هوا العد  اوتفع 

، هوه الزيا ة تأتس ت اشيا مع التو ه 6105فس العام  29إلى 

األاي  ععد أل ت ت إضهالهة فهد  مهن يهبهاو اله هاهؤولهيهن مهن 

 مناصبه  االل الح  ة ال اوية ل ،افحة الفاا .

ح،ام أضالي  فس فو يال،  هيهانهغهاهو، بهيهتهشهوال،  7ت  تعيين 

ضويتشو. عاإلضافة إلى تثبيت مناصب وهباء عه هديهتهس عه،هيهن 

 ا ول من نواب وهباء ال ه هال  12وتشونغتشين  عالويالة. 

 . مقاطعة وإض ي  ت  ابتبداله  60الدائ ة ل ؤت   الشعب فس 

وئياا  له ه هنهة الهدائه هة له هؤته ه    Zhao Kezhiت  انتساب 

الشعب فن مقاطعة ابس فس يانول الهثهانهس/يهنهايه ، لهيهصهبهح 

  أول شسص يتولى منصبه فس ال حافظة لدووتين.

وئي  ل نة الحزب ع قاطعة اهبهس فهس ته هوز/  Zhaoفين 

 Zhou، ععد أببوع من فزل الا، تي  الااعق 6105يوليو 

Benshun  ،عابب   ائ  ش  هت اله،هاهب غهيه  اله هشه وع

 التحدث ضد اط الحزب، وف ض ة تحقيق.

محافظا  لب،ين اإلثنين فهس الهدووة الهسهاماهة  Cai Qiانتسب 

فهامها ، فهيهن  Cai  ،20.  07ل ؤت   ع دية ع،ين الشعبية ال

نائبا  ل  حافظ، ومهحهافهظها  لهبه،هيهن عهالهويهالهة أوااه  تشه يهن 

 Wang  ععد تعيين ال حافظ الااعهق 6102األول / أيتوع  

Anshun  أمينا ل حزب فس مه يهز عهحهوث الهتهنه هيهة الهتهاعهع

ل     الدولة. ا اة أمناء ل حزب فس فواص  ال حافهظها  

يشغ ول فس الوضت نفاه مناصب نواب أمناء له هال الهحهزب 

فس ال حافظا .  ال،  ف  وا فهس مهحهافهظها  أاه ى بهاعهقها  

وثالثة منه  ف  وا فس الح،ومة ال  يزية، عهحهاهب مها أفها  

 يوم الس ي .people.com.cn  موضع

من ال  ،ن أل ياافد نق  ال اؤولين عين ال ناطق ال سهته هفهة 

فس محاوعة الفاا  من االل منعه  من عناء شهبه،هة فهالضها  

شسصية فس م،ال واحد، عاإلضافة إلهى الاه هاح لههه  عهنهقه  

، Wang Jingboت اوعه  النا حة إلى م،ال  اه ، يهقهول 

ع فياوو فس  امعة الصين ل ع وم الايابيهة والهحهقهوق، فهس 

 يوم الثالثاء. Legal Dailyمقاع ة مع 

صحيفة غلوبال تايمز 
-3-32الصينية ـ 
3102 

تعريب خاا  بـا نةار  
  الصين بعيون عربية"
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/  6102فبه ايه   62ع،ين 

مههن الهه ههتههوضههع ال تههنههاضههش 

وتوافق الدووتال الانويتهال 

ل هيئتين الع يتين التش يهعهيهة 

واالبهتههشههاويههة فههى الصههيههن 

ال تين من ال قه و فهقهدهه ها 

فس وضهت مهبه،ه  مهن شههه  

ماوس ف ى اهطهة الهتهنه هيهة 

الوطنية مع ععض العناصه  

 ال ديدة.

وبههههتهههه،ههههول الههههدووتههههال 

الساماتال ل      الوطنهس 

لهههنهههواب الشهههعهههب  06ال

الصينس وال     الهوطهنهى 

ل  ؤت   االبتشاوي الايابس ل هشهعهب  06الـ

الصينس أول ا ته هاع وطهنهس عهعهد ا هته هاع 

بيابس يبي  فس تش ين األول/ ايتوع  العهام 

ال اضس ت  فيه التأييد ف ى وضع شس  هيهن 

عين  فهس "الهقه هب" مهن اله ه هنهة اله ه يهزيهة 

 ل حزب الشيوفس الصينس."

وفهيهه ها يه ههس ضههائه ههة عهالهه،ه هه ها  والهعههبههاوا  

االبابية التس بت ث  أه ية االل الهدووتهيهن 

 القا متين.

"اللجن  المركزي  لل زب الشيوعي 

 الةيني وفي القل  منها شي جين بينغ"

وبههيههنههاضههش نههواب الهه هه هه هه  الههوطههنههس 

وال اتشاوول الايابيول، بيابا  ح،وميهة 

ض ووية لتحقيق اهدا  التن ية التس حققتهها 

الح،ومة ال  يزية وأف،او شس  ين عين  فهس 

الحوي ة. ومن ال توضع ال يت  التهأيهيهد فه هى 

 وو شس عافتباوه ضه هب اله ه هنهة اله ه يهزيهة 

عهههالهههحهههزب الشهههيهههوفهههس الصهههيهههنهههس اهههالل 

 الدووتيــن.

في الوقت  03"تن يذ الخط  الخمسي  الـ

 الم دد"

وتاعى الصين لتهطهبهيهق الهسهطهة الهسه هاهيهة 

( عش،  يامه ، اهطهة 6161-6102) 01الـ

ابابية ل  ال ال تصهبهح الصهيهن مه هته هع 

وغيد الحياة، ععد تحقيق عدايهة  هيهدة  الهعهام 

 ال اضس. 

وتحد  السطة االبت اتي ية، اطاو واولويا  

الاههيههابههة وتهه يههز فهه ههى االبههتهه اتههيهه ههيهها  

 ال بت، ة والحد من الفق  والح اية البيئية.

 "هدف النمو"

ويت   ائ ا إلهقهاء ال هوء فه هى مهعهدل نه هو 

إ  الس الناتج ال ح س فس الصين، عافتباوهها 

ثانس أيب  ييال اضتصا ي فس العال . وبه ه  

 2.2ا  الس الناتج ال ح س ل بال  نه هوا عه ه  

، ا نهى ماهتهوى 6102فس ال ائهة فهس فهام 

االل حوالس ثالثة فقو  ول،ن من ال حهته ه  

 ال يتقدم   يع االضتصا ا  ال،بي ة األا ى.

وتهد  الصين لتحقيق متوبط نه هو بهنهوي 

 6102فس اله هائهة مهن فهام  2.5يزيد ف ى 

 .6161وحتى فام 

 "ا الر هيكلي في جان  العرض"

وتحان الهي،  االضتصها ي الصهيهنهس عهزاه  

 هديهد عهفه ه  االصهالح. وبهتهعه هق الهبهال  

االصالح فس  انب الهعه ض عشه،ه  شهامه  

وبت ع ه مه ة ابابية فس الزوافة فس فهام 

. وتاعى الصين لتحقيق ن و م ه هوس 6102

فس مهام االصالح االبابيهة، عهيهنههها تهقه هيه  

 القدوة الزائدة.

لل زب الشيوعي  03"المؤتمر الومني الـ

 الةيني"

له هحهزب  09وبينتسب ال ؤت   الوطهنهس الـه

الشيوفس الصينس الوي بيت  فقده فهس وضهت 

الحق من هوا العهام، ضهيها ة  هديهدة له هحهزب 

وبي ع اطة لق ية عنهاء االشهته ايهيهة فهى 

 ال اتقب . 

ومن ال ه  تحقيق هد  عناء م ته هع يهته هتهع 

ع فاهية متوبطة ف ى   هيهع االصهعهدة فهس 

. وبههتهه،ههول الههدووتههال مههنههصههة 6161فههام 

 لالبتعدا  ل  ؤت  .

 "مسود  البنود العام  للقانون المدني"

وبههيههقههوم نههواب الهه هه هه هه  

الههوطههنههس لههنههواب الشههعههب 

الصينس عه ه ا هعهة ماهو ة 

البنو  العامة ل قانول ال دنس 

الصينس. وبهته،هول الهبهنهو  

الههعههامههة مههبهها   مهه شههدة 

ل قانول ال دنس ولههها تهأثهيه  

يبي  ف ى حه هايهة الهحهقهوق 

 ال دنية.

 "العولم "
تع   الصين فه هى تهعهزيهز 

فههولهه ههة االضههتههصهها  عهه وح 

االنههفههتههاح والشهه ههول فهههس 

الوضت الوي تعو  فيه ععهض 

الهقههوى الههغهه عههيههة إلههى الههحهه ههائههيههة والههعههزلههة. 

وبتات   الصين فس االنفتاح و ف  العوله هة 

 عالح، ة الصينية.

 "مبادر  ال زام والطريق"

حص ت مبا وة الحزام والط يق التس ضدمههها 

ال ئي  الصيهنهس شهس  هيهن عهيهنه  فهس فهام 

ف ى مشاوية فعالة مهن اله هواطهنهيهن  6101

فههس الصههيههن وفشهه ا  الههدول والهه ههنههاطههق. 

وتسطط الصين البت هافهة مهنهتهدى الهحهزام 

والط يق ل تعاول الدولس ههوا الهعهام لهتهداول 

 ف، ة التن ية ال ت اعطة.

 "تايوان وهونغ كونغ وماكاو"

ويتوضع الشعب ال يت  االشاوة إلى العهالضها  

فب  ال  يق وتن ية ههونه  يهونه  ومهايهاو. 

وضد افاق وفض زفي ة تايهوال تاهاي إيهنه  

، الهتهس تهؤيهد 0996وين لالفت ا  عتوافق 

ف ى بيهابهة الصهيهن الهواحهدة، االتصهاال  

 فب  ال  يق.

وبتهنهتهسهب مهنهطهقهة ههونه  يهونه  اإل اويهة 

وئياا تنفيويا  هديهدا  6102الساصة فس فام 

لعو تها إلى الوطن  61وبتحتف  عالوي ى الـ

 األم.

 "دبلوماسي "
الهعهام  61وععد ابت افة ض ة مه ه هوفهة الـه

ال اضس، بتات يف الصين منتدى الهحهزام 

والط يق ل تعاول الدولس وض ة ضا ة م  وفة 

 الب ي،  التابعة هوا العام.

 6102وبتوا ه  ع ومابية الصين فس فهام 

ااتباوا  فديدة، عينها ييفيهة الهحهفهاظ فه هى 

فالضا   يدة ومتبا لة الهنهفهع مهع الهواليها  

 ال تحدة تحت إ اوة ت امب.
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مقاطعة تطه ح مهسهطهطهاتههها  61أيث  من 

، مهع 6102إلصالح القطاع العام فس فام 

تا يط ال وء ف ى ال  ،ية ال ست طهة وفهق 

 .ما نق ته وبائ  اإلفالم يوم ال  عة

مقاطعهة  61من تاويخ يوم الثالثاء، فقد  

الدووتين الانويتين ل هههيهئها  الهتهشه يهعهيهة 

والايابية االبتشاوية، والتس تعتب  ع ثهاعهة 

إح اء ل   اتين الوطنيتين ال تال بتهعهقهدال 

فههس أوائهه  شههههه   ذاو وفههقهها لصههحههيههفههة 

اي،ونوميك انهفه ومشهيهن  يه هس )صهحهيهفهة 

 ال ع وما  االضتصا ية اليومية( فس ع،ين.

ال قاطعا ، والتس تش   ع،يهن وتهيهانه هيهن 

وشانغهاي، وضعت تعه هيهق اإلصهالحها  

فس القطاع العام ف ى وأس أ ندتههها له هعهام 

، مع  ع  ال  ،ية ال هسهته هطهة وتهدا 6102

لها، وفقا الي،ونوميك انف ومشهيهن  يه هس . 

وضههد وضههعههت الهه ههقههاطههعهها  مههسههطههطههاتههههها 

اإلصالحية ع ا يهته هاشهى مهع مهتهطه هبهاتههها 

 .اإلضتصا ية الساصة

وضد اضت حت العديد من ال قاطعا  اله هزيهد 

من االنفتاح له هقهطهافها  أمهام ماهتهثه ه ي 

القهطهاع الهسهام، عه ها فهس ذلهك اهدمها  

ال  افق، واالتصاال ، والنق ، والهبهته ول 

والغاز الطبيعس وادما  الهبه هديهة الهعهامهة. 

حيث ببق وأل يانت هوه القطافا  ح،ه ا 

 .)SOEs( ف ى الش يا  ال   وية ل دولة

وفههس الههوضههت نههفههاههه، وضههعههت عههعههض 

ال قاطعا  أهدافا واضحة لتا يع ف  يها  

الدمج واالبتحواذ عين الش يا  ال  ه هويهة 

لهه ههدولههة، والههدفههع إمهها لههتههغههيههيهه  تصههنههيههف 

الش يا  ال   وية ل دولة أو تعوي  أف الها 

 .األبابية

وضالت منطقة شين يان  األويغووية الواتهيهة 

الح،  ش ال غ ب الصين فس تق ي  ف  ها 

الح،ومس أنهها بهتهعهزز فه ه هيها  الهدمهج، 

وإفهها ة الههتههنههظههيهه  والههسههفههض الههتههدويهه ههس 

ل ش يا  ال   وية ل دولة، فهيه ها بهتهشه هع 

وأس ال ال السام أي ا ف ى اله هشهاويهة 

 .فس إصالحا  القطاع العام

وضالت مقاطعة  ي ين ش ال شه ق الصهيهن 

ش يا  مه ه هويهة  01أنها بتُعين أيث  من 

 .ل دولة لقيا ة إصالحا  ال  ،ية ال ست طة

وضالت مقاطعة ضوانغدونه   هنهوب الصهيهن 

فهس اله هئهة مهن  21أنها بتحول أيث  مهن 

الش يا  ال   وية ل دولة لديهها الهى نهظهام 

، فس حيهن 6102ال  ،ية ال ست طة فس فام 

تاعى ع دية تشهونهغهتهشهيهنه   هنهوب غه ب 

الصين لتوبيع هي،  ال  ،ية ال ست طة إلهى 

فهس اله ههئهة مهن شه يههاتهههها  25أيهثه  مهن 

ال   وية ل دولة فس الاهنهوا  الهثهالث إلهى 

 .الس   القا مة

وتدفع العديد من ال قاطعا ، مث  مقهاطهعهة 

فو يال ش ق الصين ومقاطعة تشيهنهغهههاى 

شهه ههال غهه ب الصههيههن، اههطههط تهه هه ههيههك 

ال وظفين أبه  ش ياته  ضدما، في ا تسطهط 

ععض هوه ال قاطعا ، ف ى غ او مقاطعة 

بيتشوال  نهوب غه ب الصهيهن، إلنه هاز 

 .6102هوه السطط ضب  نهاية فام 

ونق ت اي،ونوميك انف ومشين  ي س فن لهس 

 ههيههن، وئههيهه  مههعهههههد أعههحههاث الشهه يهها  

الصينية ضهولهه إل "الشه يها  اله ه ه هويهة 

ل دولة التس تُهداو مه يهزيها ضهد عهدأ  عهههوه 

السطوة عهالهفهعه ، يه ها تاهاوع الشه يها  

ال   وية ل دولة ف هى اله هاهتهوى اله هحه هس 

أي ا إلى الهدمهج وإفها ة الهتهنهظهيه ، حهيهث 

ت،اب مو ة من ف  يها  إفها ة الهتهنهظهيه  

الهه ههو هههههة نههحههو الاههوق وبههط الشهه يهها  

 .ال   وية ل دولة زا ا ضويا"

، مدي  الشؤول ال الهيهة  ينغان  وضال  ون 

ومعهد األوواق ال الية فس  امهعهة ووههال 

ل ع وم والت،نولو يا، إل إصالح الشه يها  

الهه هه هه ههويههة لهه ههدولههة نههحههو نههظههام الهه هه هه،ههيههة 

ال ست طة له فس األباس ههدفهال "أحهدهه ها 

هو  مج ال أب هال اله هو هو ، مهثه  ضهطهع 

القدوة الصنافية الهزائهدة. والهههد  اآلاه  

هو زيا ة وأس ال ال اإلضافهس، الهوي ههو 

إ اال ال زيد من وأس ال ال مهن الهقهطهاع 

السام إلى ال ناطق التس يههه هيهن فه هيههها 

 ".وأس ال ال الح،ومس حاليا

وضال  ون  ل غ وعال تهايه هز يهوم اله ه هعهة: 

"فس ال اضس، يانت الش يها  اله ه ه هويهة 

ل دولة وش يا  القطاع السام ال تهتهداه  

فا ة عع   عع ها البعض. فس ال اهتهقهبه ، 

ي ب أل تزيد أبهه  الهقهطهاع الهسهام فهس 

الش يا  ال   وية ل دولة، ي ا يهنهبهغهس أل 

ت،ول الصنافا  التس يهانهت حه،ه ا فه هى 

الش يا  ال   وية له هدولهة أيهثه  انهفهتهاحها 

 .ف ى الش يا  الساصة"

وضال فن  لهيهغهوه، وههو اهبهيه  فهس إتهحها  

له هغه هوعهال تهايه هز يهوم  الش يا  الصيهنهيهة

ال  عة ، إل اهيه  مهثهال فه هى اله ه ه،هيهة 

ال ست هطهة كله،ه  مهن وأس مهال الهقهطهاع 

الههسههام والههعههام فهه ههى حههد بههواء  هههو 

م  وفة غ ينالند ال ه ه هويهة له هدولهة فهس 

شههانههغهههههاي، حههيههث يهه ههعههب وأس الهه ههال 

الح،ومس  ووا مااندا فهقهط فهس الشه يهة. 

ل،نه ضال إل ش يا  مث  غ يهنهالنهد نها وة 

 . دا فس الصين

"وأس ال ال القا م مهن الهقهطهاع   وضال فن 

السام ال يزال يهته    عشه،ه  يهبهيه  فهس 

االن  ام إلهى وأس اله هال الهعهام نهتهيه هة 

مساو  أال يحص  ف ى ب طة يهافهيهة فهس 

 .إ اوة الطاضة"

ولهه،ههن  ونهه  ضههال إل إصههالح الشهه يهها  

ال   وية ل دولة هو ف  هيهة طهويه هة األمهد. 

وشد  "ي ب ف يهنها أال نهعهتهبه  األمه  مهن 

ال ا ا ا  أو نع   عتا ع ال مب و له. ي ا 

 .ينبغس أال نتوضع ال،ثي  من اإلصالحا "

ش ية ابه  ي  ه،ههها مه اضهبهو  0101هناك 

أصههول الههدولههة، والههحهه،ههومهها  الهه ههحهه ههيههة، 

والش يا  ال  يزيهة اله ه ه هويهة له هدولهة، 

وشهه يهها  مههحهه ههيههة مهه هه ههويههة لهه ههدولههة، 

و امعا ، ومؤباا  م ،ية   افية، عه ها 

يقدو عهأيهثه  مهن ثه هث مه ه هوع شه يها  

األبههههه  الهه ههاهه هه ههة، وفههقهها اليهه،ههونههومههيههك 

 انف ومشين  ي س.

وضال فهامه هول فهس الصهنهافهة أل أصهوال 

 01ل دولة ف ى ماتوى ال قاطعا  عقهيه هة 

ت ي يول يوال ضد ت   عع  ية التوويق االل 

 .الانوا  الق ي ة ال قب ة

 غلوبال تايمز الةيني   ي   

00- 7- 7102 

 سي جون و شو دايي

نشر  الةين بعيون ”تعري  خاب بـ 

 “عربي 
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)شينسوا( ضالت فو يين  ال هتهحهدثهة عهابه  الهدووة  6102ماوس  7ع،ين 

الانوية ل      الوطنس لنواب الشعب الصينس، أف ى هيهئهة تشه يهعهيهة 

فس الصين اليوم الابت إل الصين بتتعام  مع أي تهحهديها  ضهد تهطه أ 

 .األم ي،ية عهدوء-ف ى العالضا  الصينية

وأضافت فو االل مؤت   صحفس ضبي  افتتاح أفه هال الهدووة يهوم غهد 

األحد ، إل التعديال  فس الايابة من ضب  الا طة األم ي،ية ال ديدة لهها 

 .األم ي،ية-تأثي ا  ف ى العال ، والعالضا  الصينية

وأضافت فو: " نحن نأم  عالتأييد أل ت،ول التأثي ا  إي اعيهة"، مهؤيهدة 

ف ى أل التعاول يت  افتباوه ف ى نطاق وابع يات اه وئياس له هعهالضها  

 .عين الب دين ال،بي ين

وأو فت فو أل هناك ال،ثي  من التبا ال  وفيعة ال اتوى عهيهن الصهيهن 

والواليا  ال تحدة، ماتشهدة عحديثين هاتفيين عين ال ئي  الصينس شهس 

 ين عين  وال ئي  األم ي،س  ونالد ت امب، ما ععث عه بهالهة واضهحهة 

 .تقت س عو وب تعاول الب دين عش،  أيب  وأل ي،ونا ش ي،ين  يدين

وفب   فو أي ا فن و هة نظ ها عأل ال  ت ع األمه يه،هس ال يهعه   

 .الصين  يدا

وضالت ال تحدثة إنها الحظت من ح  ة االنتساعا  ال ئابيهة األمه يه،هيهة 

العام ال اضس أل   يع ال  شحين ل  ئابة ضالوا "ضصصا ضدي ة أو غي  

حقيقية ت اما" فن الصين وهو أم  "غي  طبيعس فس م ت ع ي ه،هن فهيهه 

 ."الوصول إلى مع وما  عش،  يبي 

وأشاو  فو إلى و و  محدو ية فس ال ع وما  ال باش ة حهول الصهيهن 

عالصحافة وع امج الت فزيول األم ي،ية وفد  ض ي  من ال قاال  وال،تهب 

التس يتبها صينيول متاحة فس الواليا  ال تحدة، ضائ ة إل الصين بتبهول 

ال زيد من ال هو  لتقدي  مع وما  فن الصين ل   ت ع الدولس عه ها فهس 

 .ذلك الواليا  ال تحدة

ي ا أف عت فن أم ها فس أل يولس الصحفيول األ انب الهويهن يهقهومهول 

عتغطية الدووتين الانويتين ألف ى هيئة تش يعية وأف ى هيئة ابتشاويهة 

 بيابية فس الصين، ال زيد من االهت ام عـ"ضصص الصين ال ديدة".

/ تهعهد االبهتهثه هاوا  الهسهاصهة مهن عهيهن  6102مهاوس  1ع،يهن 

ال وضوفا  الااانة التس بهيهنهاضشههها اله هاهتهشهاوول الاهيهابهيهول 

الصينيول فند ا ت افه  فس ع،ين االل الدووة الانوية ألف ى هيهئهة 

 ابتشاوية بيابية صينية التس افتتحت ععد ظه  اليوم ال  عة .

وضد ص ح لو  هيهال تشهونه  ف هو اله ه ه ه  الهوطهنهس له ه هؤته ه  

االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس أنه يأم  أل تته ه،هن الهحه،هومهة 

من إطالق ال زيد من اإلصالحا  اإل اوية وال الية والنهظهامهيهة مهن 

 أ   تعزيز االبتث اوا  الساصة .

يوي  أل أف اء ال ؤت   االبتشاوي الايابس يت  انتساعهه  مهن يه  

مناحس الحياة لتهقهديه  اله هقهته حها  الهسهاصهة عهالهقه هايها الاهيهابهيهة 

 واال ت افية ال ئياية ل ح،ومة والهيئا  التش يعية والق ائية .

وضال لو الوي يشغ  أي ا منهصهب وئهيه  مه ه هوفهة تهانه  الاهوق 

الغ عس فس مدينة شيآل "ل   ة األولى نش   الصين فس أواا  العام 

ال اضس مبا   تو يهية عشأل ح اية أف   لحقوق ال  ،ية من أ ه  

تعزيز الثقة اال ت افية وتعزيز العدالة اال ت افية وهو أم  مشه هع 

  دا ل  اتث  ين من القطاع السام".

وأضا  " م  إصداو إ  اءا  مفص ة عهوا الصد  فس أضه ب وضهت 

م ،ن حيث أل ح اية حقوق ال  ،ية بو  تاافد فس تهعهزيهز ويها ة 

األف ال واالعت،او ".وفى اضت اح مقدم إلى ال     الوطنس ل  ؤته ه  

االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس ضب  الدووة الانهويهة، نصهحهت 

  عية عناء الدي ق اطية الصينية الح،ومة التساذ اطهوا  مه ه هوبهة 

فس تو يه ال زيد من وهوس األموال الساصة إلى االضتصا  الحقيقهس 

وت ،ينها من القيام عدوو أيب  فهس مه هاال  تشه ه  الهسهدمها  غهيه  

 األبابية والتس ما تزال تس ع لتنظي  مشد  .

ويعد ال ؤت   االبتشاوي الايابس ل هشهعهب الصهيهنهس  هههازا ههامها 

ل تعاول متعد  األحزاب وال شاووا  الايابية تحهت ضهيها ة الهحهزب 

الشيوفس الصينس. ي ها أنهه وبهيه هة ههامهة لهتهعهزيهز الهديه هقه اطهيهة 

 االشت ايية فى الصين .

 مت دث :أعلى هيئ  تشريعي   يني  تستمر في التبادالت مع الكونجرس اصمريكي
لنواب الشعب الصينس اليوم الابت، إل ال      06/ضالت فو يين  ال تحدثة عاب  الدووة الانوية ل      الوطنس الـ 6102ماوس  7ع،ين 

 .الوطنس لنواب الشعب، أف ى هيئة تش يعية صينية، بيواص  التبا ال  مع ال،ون  س األم ي،س هوا العام لتعزيز التواص  والتفاه  عينه ا

وأضافت فو فس مؤت   صحفس ضب  افتتاح الدووة الانوية عيوم: "هناك يثي  من التبا ال  عين ال     الوطنس لنواب الشعب الصينس 

 ."وال،ون  س األم ي،س

وتاععت فو: "ي ب ف ينا أل نتعام  مع الع ز الت اوي عين الصين والواليا  األم ي،ية من االل مواص ة توبيع ح   الت اوة إذ أل يثي ا 

 ."من ال ش فين األم ي،يين ض قول حول هوه الق ية
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CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

 

ت عع ت ت   عع عع  ت ععصعع فيععد ي تر عع و تصد بعع عع 
ت   عف ت ت ع    مصر ىت القر   يت  ع ع  عمع 
تصدت ب    هت  قفيت دت   ف مة،تمدت  مرفقع
ت ء عف  ت تبعيعصعض يخط ت  يئي تش تجيعد
ت  عع عع  ععمعع  ت ترعع  ععيععي  ت ععه تأخععي تتجععرععمعع    عع 

 ت.   فير دت  تبكيد
   فيةت  خ مسةتمدت  لجصةت  فطصيةت   ع صعيعةت
ت  سععيعع سعع ت ت السععرععشعع يي ت ععلععمععترععمععي  شععي
تمعدت ت  عخع مسعة تف  ع فية  لش ع ت   عيعصع 
ت عمعجعلع ت  شع ع ت ت شعي ت  ع ع صع    مترمعي
ت  عجعمع عةت ت  عرعرع  علعمع  ت)رعمو    فطص ،تسيرم

 .ف ء  ت لىت  رف   
ترشعييع عيعةت تتعيعئعة تء علعى    فيةت  سعصعفيعة
فص لىتتيئةت سرش ييةتسي سيةتت تمدتبيدت
ت قعرع ع  ت صتمت ء   ثت  سي سيةت   ص تصكبي

 .  ت     م
ت سعلعطعةت تص علعىتتعيعئعة مجل ت  شع ع تتعف
تمعمع يسعةت ت علعشع ع ت   عيعصع     ف ة،تيريح
سلط رهت لىتصصهت"سي ت   ف ة".ت يثتسيعرعمت
 صرخ  تق  ةت   ف ةت  ج  ت  ت فيةتمجعلع ت

ت ع تأم يسمع ي ت ت8102  ش  ت  مصع عقع ة
ت شعيت ب  ت تيقفمت  مترميت  فطص ت  رع سعع
تقعيع  ةت  ل ز ت  شيف  ت   يص تب صعرعخع  

 .ج ي ةت ل ز تال ق ًتتم ت    م

ت  ع فيةت ت ع  رمتتصرخ  تش تيئيس ًت ل عيعد
ت ع ت ت شعي ت  ع ع صع   ءف ىت مجل ت  ش ع 

ت ع مع ًت8102أم يسم ي ت .ترمت صرخ بهتصميص ً
  ميكزيةت ل ز ت  شيف  ت   يعصع تتت لوجصة

ت  عميت ت  ع ع م   ترشييدت    ص ستصف مبيتمد
ت شعيت ت  ع ع معد ت  عفطعصع  سبقهت  ت  مترمي

 . ل ز ت  شيف  ت   يص 
ت تمعصعم رسعمعيعةتت فير تتم ت    متتم ت ءف ر د

ت  عمعيكعزيعةت ت  علعجعصعة ت"قعلع  ش تجيعصعبعيعصعض
ت ع ترشعييعدت  ل ز ت  شيعف ع ت   عيعصع "

 .ت ءفلستصكرفبيت  م   
تصكعبعيت" خاللتتم ت إلجرم   ت،تسيرمتجمعع

تي عيع ة،ت ت عيع ة تمي تمعجعرعمعع تجم  ت بعصع  
تصكع عيت فص ك يتش ت  ت كمت   ف ةتسعرعكعفد
ت ع ت تصسعرع م تمعيعصعض، تسع  تيعقعفل ف ف  ً"،

ت علوعجعصعة   عمعيكعزيعةتتتم يسةت   ز ت  ر ب ة
 . ل ز ت  شيف  ت   يص 

تفجعلعتت خاللت  سصف تت ءيبعت  مع  عيعة،
ت   عيعد.ت ت عى ص ك يتش ت  ت   كمتت  رصمية
كر  ت"ش تجيدتبيصض ت   كمت  ت   عيعد"،ت
تيعقع مت ف  ميتي موتمجمف ةتمدتخطع بع رعه،

 .يتيةت مف تيمه،ت لتف كمةت ل كم
  مستف فدتمدتجميعت  مسرفي تتيجع تصدت
تشععع ت تمعععخعععطعععط ترعععفعععكعععيعععيتعععم يعععجععع يي

ت تFourتthe السععععععرععععععي رععععععيععععععجعععععع ،
Comprehensivesتتعععفت تف  عععمي ،

تمع ع فيت  ب يةت دتتسري ريجيةتمدتصيبع عة
ترع عمعيعقت تي عيع ة،  ر قيقتمجرمعتمفت عيع ة
تف عكعمت ت  عقع صعفد تسعيع  ة  إل الح،تر زيعز

 .   ز تبشكلت  يم
ب  صسبةت ل يد،ت إلسري ريجيةترخلقت  سعبعلت

 . بص  ت ف ةتتشري كيةت  ي ة
ب  صسبةت لمي قبيد،تخط ب تتش تفمب  ي رهت
تسععف ترععيسععلت ت  عع فيرععيععد ت عع    سععيعع سععيععة
تمع ت تش ي تت فلتكيفيةتسييت   يدتب رج  
ت ءمعةت تبع  عيع   ت  ع عمعيعم يسميهتش ت"   لم

 ."   يصية
ت ء عكع يت تمعد تبع   ً ت  ع عكعم، ص ك يتش ت  
تت عىت ت الجعرعمع  ع  تف إل عالح  القر   يعة
ت  ع عسعكعيي،ت تف  عرع عفل   شتفدت  خ يجية

 .ص ويتتبش ةت  تمسييةت  بل 
تشع ت   عيعدت تقع     ت  مج لت القر ع  ي،
ت  ععبععال ت ترععز ل تال تمعلعع ععفم. تصععمععف  عرعع ععقععيعق
ترعفقععت تمعع ت  ع ع  عمع ، كت ءتمت لصمف   م يو
تمسع تعمعةت عل ترشعكو تصد  ص فقت  صق ت   ف  

  ت  مئةتمدت  صمفت القر ع  يتت23   يدت
 .8102  ت     مت  ت  مت

تب ت ت  عصعمعف تمعد فسمىتش ت  مي لةت     ية
ت  عجع يع  ت  عفقعتت"ت"  ف عت  طعبعيع ع  ت ع  ،

تصكع ععيت ترععصعمععيعة تت عى ت   ععيعد   عميترععرع ععفل
تصكع عيت تصع عف  سر  مةتفرفزيعت  مص  عت علعى

 .رف زص ًت
ت  ع ع سعمت ت  عرعف زد   م دتصدتركفدتت ع  ة
تم تص ج ه،ت   تش تت ىت" قر   تسي سع ت
ت  ععفععكععيت ي تفيععطععفو ت ععلععى، تيعع ععرععمعع  جعع يعع "،

 .  م يكس 

 -3  –3  ي   تشاينا ديلي الةينفيف   

7102 

تففعففريفف  خففاب بـفف "نشففر  الةففيففن بففعففيففون 

 عربي "

 00االتتم  على  الة    



    0 0ا لففةفف فف فف    

تصعع  ععيععةت تمععد ت  ععلععيععكععلعع  ت إل ععالح  ععمععلععيععة
ت  عمعفعرع حتت)Supply-side ت   يض ت 

تف  عرعصعمعيعةت  فلمت القر   ت  سي س ت  عجع يع 
فتفتيخرل تجميي ًت عدتتت.  مسرقبليةت ل يد

ت  ع عي  -supply"ت قر   ت   عيضت ع 
sideتeconomics"ت  ميتييكزت علعىت،

ت إل عالحت ت عمعلعيعة   رخفي  تت   ييبيعة.
ت  ع عيضت   عيعصعيعةت تصع  عيعة تمعد   ليعكعلع 
رصطفيت لىتمجمف ةتمدت إلجي   تتمعدت
ت  عع ععيض ت عع  ت  ععرععخععمععة ت ععل تبععيععصععلعع 

"overcapacity"ت القعرع ع  تت فرعطعفيعي
 .   قيق 

كت إل ال  تت  ت ق  تتش ت  بال تك تر يو
ت  ع ف عة،ت ت عكعم جميعت  قط   تت  ر تر زز
تفسععيعع  ةت ت  ععرععشعع فييععة ت  عع يععمععقععي طععيععة معع ععل

 .  ق صفد
ت إل عععال ععع ت ت  عععيئعععيععع  تيعععيئععع  كعععمععع 
ترعع ععطعع ت ت  ععرعع  تف  ععلععجعع د   ععمععجععمععف عع ت
ت  عرعمعفيعلت تم عك   مج التت  يئيسيةتبم ت ع 
ت  عفطعصع ،ت تف ءمعد ف  شتفدت القر ع  يعة،
ت  عالت صمدت إلصريصتتف  م لفم ريةت  ي ئ ة،
تصدت  دت  رك ملت   سكييتف  م ص .تفي رق 
تم ت آل يةترس   ت  تر زيزتقي  ةتميكعزيعةت

 .فمف  ةت ل ز ت  ت كمت   ف ة
ت ع ت  ق ت  طتش تمدتصجلتف عت  سلطعة
ت ععجععصععةت تتصشعع   تقععي ي ت  ععمععتسععسعع .  إلطعع ي
 إلشي  ت  فطصيةت ف عت سرخ  مت  سعلعطعةت

 .ر تتتشي  ت قيقتيجس تتم ت  صمفمج
تشع ت تقع م  بص  ت ز ت  كمتصمي تفمرق م،
تمعدت ت عمي ت  عمي ب ملةتف س ةت  ت  فسع  
ت  عع ععز تفسععقععفطت ت صععلععيعع ي تت ععى تيععت ي صد
ت  ع عز ،ت تيئع سعة تشع  ترعف عى    ف ة.تمصعم
ت  سع  عق"ت ت"  عزخعم  كرس تم  يبةت  فسع  

ت ت841ف    مت  ش ب ت  لميدتسم  تبم  قبة
ت  عمعسعرعفىت  لىت ءقلتمدت  مستف يدت لى
  ميكزيتفصك يتمدتمليفدتمدت  مستف يعدت
تقعف  ع ت  لىتمسرفىتمصخفضتالصعرعلع كعلعم

 .   ز ت  شيف  ت   يص تف   كفمة
ق لت   تمدتكب يت  مستف يدت  م لييدت ع ت
   في تت  ر ت خررمتتمتخي تمدت  ليئع تت

ت ت ع  ت20 السرش ييةت  رشيي يةتف  سي سيعة
ت ع ت تفبعلع يعة مق ط ةتفمصطقةتم ريةت  ع عكعم
ت  عقعلع "ت    يدتتدت م يةت"ف عتش ت ع 

 ."ت ت"ق يةتسي سيةتم تتصتميةتق فى
تخعطعف تت تيعرعخعمف  تيعجع تصد ش تفي ع قعه

ت  عع خععلت ت" عع  تمععد ت   ععيععد تصععجعع ة   ععمعع د
تمعدت تقعلعيعل ت ع   ترعمعكعد ت  عمي   مرفسط"ت 
  بل  دت  ص ميةت  صج ةتمصهت تف السرمي يت ع ت

 . الصفر حت   مت  صمفت     م 
تشع ت   تخط بهتبمص سبةت    مت  ج ي ،ت  ع 
تسعف  ع صع ت ت عد عي صبص  ت ءمةتت ىتصدت"صشعمو

 ."فص ملتبج 
تخعبع ،ت تمعقع طع عة تشع  قبلت   فيريد،تز ي
تكع دت ت  عفعقعي ت ع ة فق لتتدت  عرعخعفعيع تمعد
تمعز تعيت تمعجعرعمعع ت عبعصع   خطفةتجعفتعييعة

 .ب  ر  ل
تت8102-8102خاللت ريةت ت55رمت صعرعشع ل

تمعدت ت ع   تفتعف مليفدتشخصتمدت  عفعقعي،
تكعفييع ت تسعكع د ت ع   تمعد  ءشخ صتصكبعي
ت علعىت ت علعقع ع     جصفبية.تفرخططت   يعد

 .8181  فقيتب لفلت  مت
تشع ت تصكع  تبعكعيعد، ص ص  ت مليةت  رفريشت ع 
تخعاللت  لىتبص  تم يصةتمفجلةت لش  تمعد
ت  سععكعع صعع ت ت الكععرععمعع م تمشعع كععل معع عع  ععجععة
تصسععع ععع يت تف يرعععفععع   ت  عععمعععيفي، ف ز  ععع م

 .  مس كدتفرلفثت  لف  
تمعدت كم تسلطت   ف ت لىت  رصميةت  مصسقعة
تمشعيف ت تفتعف تفخعبع ، تفرعيع صعجعيعد بكيعد

تصسعمعةتت011طمفحت يبطتصك يتمدت مليعفد
ت علعصعمعفت تتع مع ً تمع عيكع ً ت  عمعصعطعقعة  ر عبعح
ترعقع مت  القر   يت  ت  بال .تفق ترمتت عي ز
ت ئلت  تمج التت  صقلتف   ص  ةتف  بعيعئعةت

 .  ت  سصف تت   الثت  م  ية
ت ععبععي يععي،ت تشععبع طس ت عع  ت ععمعل ف ع تفيشععة
  يت ت   تمدت  مستف يدت لىتمسرعفىت
تشععع ت ت ععث تف  ععفز ي ت،   ععمععقعع طعع عع ت
ت ءكعبعيت ت  ع ع     مش يكيدت لىت" خعرعيع ي
فكسيتص   ت  مكسي ت"ت ص ت  س  تت ىت

 .ر قيقت  رصميةت القر   يةتف الجرم  ية
 "مسرقبلتمشريك"

ت ع  عمع ت تمشعلع  يس ىتش تصي  ًت رعيسعيع 
ق ئمت لىتم    ةت"ي بحت تي بح"ت لج صعبعيعد،ت
تفرسعلعيعطت تف  عمعسع ف ة، ف  رصميةت  مشريكعة،
تكععال عع ت ت  ععبععال  ت ععفية ت ععلععى    ععف 

 .مستفلتفصشطت  ت   فكمةت     مية
ت القعرع ع  يت ت  عمعصعرع ى  ق ت  يت جرعمع  
تيعصع يعي،ت      م ت  سصفيت  تك صفدت    صع س
ت  ع  عفةت تطعييعق ت عد ت علع ع  عم فك دتمللمع ً

 . لرج يةت   يةتف  ر مييتمدت   م ئية
فصبلضتش ت  مصر ىتتدت   يدت عيعسعتت عقعطت
  مسرفي ةتمدت   ف مةت القر   ية،تف عكعصعلع ت
ت  ع ع يعة،ت ت علعم  صي  ًتمس تمةت يل .تر قعيعقع 
ق لتتصهت   تمي ي ًت بص  ت"مجرمعت  مسرقعبعلت

 ".  مشريكت لبشيية
  تصف ئلتشب طست بي يي،ت ق تش تفصميعي ت
تتع رعفعيعةت  ءمييك ت فص   تري م تمع ع   عة
تصف عىت  فلت   الق تت   ص ئية،تفت تخطعفة
تصكععبععيت ت  عع ععالقعع تتبععيععد ترععفطععيعع  ت عع  جععيعع ة

 . قر   يدت  ت     م
ت ي سع تت  ع عكعمت ق لت  ييلتفيست،تم يعي
ت  عفاليع تت ت ع ت"تعمع  تبعيفكعصع عز    تم علع 
  مر  ةتف   يدت تمدت   فلت  ي ئ ة،تفمعدت
تتعصع كت ر ع التت  ءتميةتبمك دتصدترعكعفد
تسعف ت تتعصع ك مفرف ةتبيصلم ت رىتالتيكعفد

 ." لم
ت  عرع يعيع ت ت  ع فيرع د فمدت  مرفقعتصدتر عشع 
ت  عبعال .ت  لجف ةت  مقبلةتمدت إل ال  تت  
تف  ععمععسععرععشعع ييععدت ت  ععصععف   تمععد  آلال 
تمععخععرععلعع ت ت ععفل تسععيععرعع عع  ععفد   سععيعع سععيععيععد
ت القعرع ع  يعة،ت   ق  ي تبم ت  تم كت   ف مة

 .ف      ت  فطص تف   بلفم سية
تف عيعقت تبشعكعل كلت   ز تف ءمةتسررعف ع 
 فلت  لجصةت  ميكزيةت علع عز ت  شعيعف عىت

 ت.   يصىتمعت  رب يتش تقلب ًت ل 
ترشع صعض،ت" تأد تز ف تم تصميت يفيي"تق ل

تشعصع علع يت علع علعفمت تصكع  يعمعيعة ص ئ تمع يعي
تصع عدت ت"بعيعصعمع  ت  عميتص ع    الجرعمع  عيعة
ت  ع  خعلت ت ع  صر  ملتمعتتم ت  ف عت  م ق 

 ".ف  خ يج،تالتيمكدتصدتص يوعت الرج  
تيعكعفدت تصد تصعف علع  تمعد تصل ترجيبةت عييع ة

ملعيعفدتت22تص كت ز تسي س تقفيتي مت
تصكع عيت فيلر ت فلتقي  ره،ت متيف  تفيعقعف 

تف  ع ةتت0.2مدت تفجعلعة تصع عف ملي يتصسمعة
ت علعتال ت مدتش صل تصدترف يت ف ئ ت ي ت قط
تصصع ع  ت تجعمعيعع ف كدتصي  ًتت ىت  صع  ت ع 

 .     م
تبع  عثت ع تمع علع ت تفتعف فيقفلتفدتي صعض،
ت عف  د ت تجع مع عة ت ع  ت   عيعصعيعة    ي س ت
ت ع ت "يق تفي  تكلتم كت  فلسفةت   عيعصعيعة
تصيت    كم،تبم ت  تم كتمفلفم ت)ميدتي  
تقععلععف ت تصي تسععيععد  تف)معع  ت  عع عع م،   ععيصي

 ."ف قفلت  ص  
في ي  ت" ء ك يت  ج ي ة،تف سري ريجي تت
ت  عمعيكعزيعةت  كمت   ف ةتر تتقي  ةت  علعجعصعة
تقعلعبع ًت تبع  عرعبع ي   ل ز ت  شيف  تمعتشع 
ت  ع ع م.ت ت  عيصي  ل ،ترمرلكتصس  تمريدت  ى
ت عقع ت ت  عخعبعية،  ق تص برتتصج  ل تمدتخعالل

 ."  لف ت لىتر يي ت  ش  
ت عل ت تتع مع ً "كلتتم تسف تي بحتمف ف  ً

ت  عفطعصع ت ل تف"  عمعترعمعي ت03"   فيرعيعد"
  ل ز ت  شيف  ت   يص ".

 01تتم  المنشور على  الة     
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بقلم/ليو جين قو،    في 

 بة ي   الشع  اليومي 

أفهه ب شههس  ههيههن عههيههنهه  

اهههالل  ههه هههاهههة  وابهههة 

  افية ل  ،تب الاهيهابهس 

ل  نة ال ه يهزيهة له هحهزب 

الشيوفهى الصهيهنهى فه هى 

الوضع فس الهنه هال ضهد 

الفق  فس الصين والهتهنهفهيهو 

االف   والدضيق له هتهداعهيه  

ال تهسهوة فهس ههوا االته هاه 

فهبه ايه ، ضهائهال:"  60يوم 

وفد وب س ضطعنهاه فه هى 

انفانا عالق اء ف ى الفهقه  

فس ال ناطق ال يفية وا وج   يع ال قاطعا  مهن حهالهة الهفهقه ، 

والتسفيف من حدة الفق  عال،ام  ، وهوا ي ه عيت ضصهيهد مههه هتهنها 

 ال ت ث ة فس عناء م ت ع مز ه  معتدل فس   يع ال بها ."

ويع   شس  ين عين  عالقائد ال  تبهط اوتهبهاطها يهبهيه ا عهقه هيهة 

، ضهال 6102م،افحة الفق . وعاضت اب فيد وأس الاهنهة اله هديهدة 

شس ع،  إاالم:" ايث  ما يه نس فس هوه اله هنهابهبهة ههو ضهدوة 

الفق اء ف ى الحصول فه هى الهطهعهام، ويهيهفهيهة ض هائههه  الاهنهة 

ال ديدة ومه  ال فيد ال عيع ال ديد ." ونش   صحيفة الشهعهب 

فهبه ايه  مهقهاال فه هى  67اليومية االيث  تاثي ا فس الصهيهن يهوم 

صفحة يام ة ععنوال :" الهتهزام االمهيهن الهعهام شهس  هيهن عهيهنه  

 ع ،افحة الفق  ثاعت."

 02، يال بن شس  هيهن عهيهنه  تهحهت بهن 0929فس أوائ  فام 

فاما فندما أوب  الهى يهانهال، فهى شهنهشهى، له هعه ه  فهس ضه يهة 

زوافية. وضال " احااس ف يق ن ى عداا س فندما انتقه هت فه هأة 

من ع،ين الى منطقة فقي ة "، م يفا "هناك، األوض وضيقة  هدا، 

عدول األب دة، ال يو د حصا  يبي  حهتهى ولهو يهانهت الهزوافهة 

يبي ة ووابعة." ف   شس  ين عينه  فهس اله يهف بهبهع بهنهوا  

ض يى منها بنتين يع   ب، تي  ف ع الحزب وف  ه ال يت هاوز 

فاما. ويال افتهقها  شهس واحهدا يهته هثه  فهس تهوفهيه  الهغهواء  61

وال ص و  ل شعب. وتحقيقا لهوه الغهايهة، ضها  اله هزاوفهيهن فهس 

حف  اآلعاو ذا  ضط  يبي ، لس ق مااحة صغي ة مهن االواضهس 

ال  وية من انا ق ض ب النه ، ث  إصهالح بهد الهطه هس وإنشهاء 

 مدو ا ، وإضاءة مصباح ي  لي ة الت ام الع   الشاق ليال."

، وا ه شس  ين عين  م ة اا ى ظه و  ضهابهيهة 0916فس فام 

ععد انتقاله ل ع   فس تشنغدينه  فهى مهقهاطهعهة اهبهى. حهيهث يهال 

ياتسدم   يع ال ات زما  وال الع  العا، ية التس يال ي تديهها 

فس ال يف وال يش، ول  ي،ن ي  ك فس تشنغدين  عيتا اام ل هنهوم 

وان ا يال يق س نهاوه ولي ه فس م،تبه، وحتى الا ي  الوي يهال 

يهنههام فه ههيههه مهه هه،هه. ويههال 

الا،ال ال ح يين يهتهنهقه هول 

الى أماين اا ى عحثهافهن 

شسء لهكيه  عاهبهب فهدم 

و ههو  مهها يهه،ههفههيههههه  مههن 

طعام.وضد زاو شهس  هيهن 

ضه يهة  611عين  ايث  من 

فس مهقهاطهعهة تشهنهغهديهنه ، 

وتش يهعههه  فه هى تهعه هيه  

 نظام التعاضد الشام .

، ضهام شهس 0992فس فام 

 هيههن عهيههنهه  اههالل فه هه ههه 

عفو يال عزياوا  تهفهقهديهة 

متعد ة الى شهس اهاي ضهو 

) نوب نينغشيا(. "يعيش الناس هناك فس حهالهة فهقه  مهدضهع عه ه  

فيش عع ه  فس ال،هو ، والبيو  فاوغة  ول أي ماهته هزمها  

الحياة، وععض األب  ال ي ت ،ول إال اثنين أو ثالث من الا اويه  

ل  يع اف ا  االب ة". وضد شع  شس  هيهن عهيهنه  اهالل زيهاوتهه 

االولى الى شس ااي ضو عصدمة شديدة من الحياة الصهعهبهة الهتهس 

يعيشها الا،ال. لولك، فندما يال شس نائب امهيهن فهام مهقهاطهعهة 

فو يال، ابت اب لدفوة الح،ومة ال  يزية وان   يقائد لهفه يهق 

تعاونس عين فو يال ونينغشيا ل ،افهحهة الهفهقه ، والهقهيهام عهأفه هال 

تهوفهيه  تهقهنهيها   ---ال اافدا  الدضيقة لتس ص نينغشيا من الفقه 

هندبية فس م ال البنية التحتية، وتغيي  ال هنهحهدوا  إلهى حهقهول 

 ال دو ا  وتطوي  م ال صنافة البطاطا.

واضت ح شس  ين عين  اهالل تهولهيهه مهنهصهب نهائهب أمهيهن فهام 

ومحافظ فو يال، ف، ة "م،افحة الفق  حهقها، وماهافهدة الهفهقه اء 

الحقيقيين". ويعتقد شس أل م،افحة الفق  عحا ة الى ح  ال شهايه  

الحقيقية. أوال، التف،ي  فس  ي  ال اتقب ، عالتحاق   يع االطهفهال 

عال دوبة، والق اء ف ى التس ف فهس الهتهعه هيه . ثهانهيها، ضه ووة 

ض ال ععض ال  افق العهامهة االبهابهيهة مهثه  الهطه ق واله هيهاه 

وال،ه عاء وغي ها، لتحقيق ال ااواة فس السدما  العامة. ي ا يت  

تع ي  اولئك الوين يعيشول فس ال بال وف ى حافة ال ياه االفهته ها  

ف ى انفاه  والع   وفقا لظ وفه  وضدواته . وههوا يهعهنهس فه هى 

ببي  ال ثال أنه إذا يال هناك فد  من ال اهنهيهن يه عهول الهد هاج 

والبط واالغنام، ي ،ن من االل منحهه  اصهنها  مهتهحهاهنهة مهن 

الحيوانا  ل ت عية، وتع ي ه  ط يقة الت عيهة الهعه ه هيهة، ومهنهحههه  

ععض الدف  ال هالهس، أل يهحهقهقهوا ياهب  ال  يهوانها  بهنهويها، 

والس وج من  ائ ة الفق . وعالنابة ل شباب، وضعه  ف ى ط يهق 

الع   ال ئياس عتدويبه ، وت ،ينه  من العثوو ف ى ف   ااو ا. 

وأاي ا، ي ب ماافدة أولئك الوين ينس طول فس الزوافهة فه هى 

 تحاين القي ة ال  افة ل نت اتها. 
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 خلفيةت دت  سلطةت  يق بيةت لمجل ت  فطصىت صف  ت  ش  ت   يصى
خلفيةت دت  سلط تت  رشيي يةت لمجل ت  فطصىت صف  ت  ش  ت·

    يصىتف جصرهت    ئمة
 خلفية تصم متمجل ت  صف  تف  مجل ت  فطص ت صف  ت  ش  ت   يص ·

 خلفية ت صرخ  تصف  ت  مجل ت  فطص ت صف  ت  ش  ت   يص ·

    مليةت  رشيي يةت  ت  لجصةت    ئمةت لمجل ت  فطص ت صف  ت  ش  ·

    مليةت  رشيي يةت  ت  مجل ت  فطص ت صف  ت  ش  ·

 مدت هت قترفسييت  ق صفد؟ت·

م تت ت   القةتبيدت  مجل ت  فطص ت صف  ت  ش  تفمج   تصف  ت·
   ش  ت  م ليةت لىتمخرل ت  مسرفي ت؟

كي تيرمترشكيلت  لج دت  مرخ  ةت لمجل ت  فطص ت صف  ت  ش  ؟ت·
 م تت تمستف ي رل ؟

كي تيكفدترشكيلتف ف ت  مجل ت  فطص ت صف  ت  ش  ؟تم تت ت·
 مستف ي رل تف قفقل ؟

تلتيمكدتء    ت  لجصةت    ئمةت لمجل ت  فطص ت صف  ت  ش  تصدت·
 يش لف تمص   ت  تصجلزةت   ف ةت إل  ييةتف  ق  ئيةتف  صي بية؟

 م تت تم ةت ملت  لجصةت    ئمة؟تفم تت تم ةت ملتيئيسل تفصف به؟·

 م تت ت  لجصةت    ئمةتب  صسبةت لمجل ت  فطص ت صف  ت  ش  ؟ت·

كي ت خري يتيتس  تف ف تصف  ت  مجل ت  فطص ت صف  ت  ش  ت·
 فصف بلمتف  مستف يدت لفيق؟تم تت تمستف ي رلم؟

كي ترق مت  فيقةت  يئ سيةت لمجل ت  فطص ت صف  ت  ش  ؟تمدتتمت·
 ص   تت ؟ت

 م تت تمستف ي تت  فيقةت  يئ سيةت لمجل ت  فطص ت صف  ت  ش  ؟·

م تتم تصسلفب دت جرم   تتف ف تصف  ت  مجل ت  فطص ت صف  ت·
   ش  ؟

 م تت تمل مت  مترميت  ك ملت لمجل ت  فطص ت صف  ت  ش  ؟·

 مرىتي ق ت  مترميت  فطص ت صف  ت  ش  ؟تمدتي  فتالص ق   ؟ت·

م تتفتصسلف ت في تت  مجل ت  فطص ت صف  ت  ش  ،تمدت·
 يريصسل    ؟

 م تتفتصم مت  مي قبةت لمجل ت  فطص ت صف  ت  ش  تف جصرهت    ئمة؟·

 م تت تصجلزةت  مجل ت  فطص ت صف  ت  ش  تف جصرهت    ئمة؟·

م تت ت مليةترق يمت  مجل ت  فطص ت صف  ت  ش  ت لمقري  تت·
 فمص قشرل ؟

م تت ت  ف تسلطةت  رشييعت لمجل ت  فطص ت صف  ت  ش  تف جصرهت·
     ئمة؟

 م تت تسلط تت  لجصةت    ئمةت لمجل ت  فطص ت صف  ت  ش  ؟·

م تت ت   القةتبيدت  مجل ت  فطص ت صف  ت  ش  تفصجلزةت   ف ةت·
  ءخيى؟

 م تت ت   ال ي تت  يئيسيةت لمجل ت  فطص ت صف  ت  ش  ؟ت·

 م تت تطبي ةت  مجل ت  فطص ت صف  ت  ش  ؟·

 م تت تمك صةتمجل تصف  ت  ش  ت  ت   ي ةت الجرم  يةت ل ف ة؟·

 ما هو الدوو العظي  لنظام ال ؤت   االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس؟

متس أ يز  بتوو ال ؤت   االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس ومتى ·

 أ  ي تعدي ه؟

مدة أف ال ال  ال  ال ح ية ل  قاطعا  وال ناطق الواتية الح،  وال دل ·

 الساضعة لإل اوة ال  يزية مباش ة التس ال تقي  أحياء واأل

 ييف ت از اضت احا  مؤت   الدووة ال،ام ة ل      الوطنس؟ ·

 مدة  ووة ل      الوطنس ل  ؤت   االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس·

من يحد  الوحدا  ال شت ية فس ال     الوطنس ل  ؤت   وفد  أف ائه ·

 وم شحيها فس ي   ووة له؟

من يش   ف ى أف ال ال  نة الدائ ة ل      الوطنس ل  ؤت   ·

 االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس؟

ما هس صالحيا  ال  نة الدائ ة ل      الوطنس ل  ؤت   االبتشاوي ·

 الايابس ل شعب الصينس؟

ييف تش،  ال  نة الدائ ة ل      الوطنس ل  ؤت   االبتشاوي الايابس ·

 ل شعب الصينس؟

ما هس صالحيا  مؤت   ال     الوطنس ل  ؤت   االبتشاوي الايابس ·

 ل شعب الصينس؟

 ما هس أنظ ة ا ت افا  ال ؤت   االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس؟·

ما هو الف ق عين اضت اح أف اء ال ؤت   االبتشاوي الايابس واضت اح ·

 نواب م    نواب الشعب؟

ما هو اضت اح أف اء ال ؤت   االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس وما ·

 هس مش وفا  اضت احا  ال ؤت   االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس؟

متى أصبح مندوعو شسصيا  االضتصا  غي  العام أف اء عال ؤت   ·

 االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس ألول م ة؟

ما هس اال ت افا  التس يحق فيها ألف اء ال     الوطنس وال  ال  ·

ال ح ية ل  ؤت   االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس التصويت والت شيح 

 واالنتساب؟

 ما هس وا با  أف اء ال ؤت   االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس؟·

 ما هس حقوق أف اء ال ؤت   االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس؟·

األحزاب وال نظ ا  التس ي ،نها أل تشت ك فس ال ؤت   االبتشاوي ·

 الايابس ل شعب الصينس

 الش،  التنظي س ل  ؤت   االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس·

 ما هس ال شاوية فس الشؤول الايابية والتشاوو حولها؟·

 األب وب ال ئياس ل   اضبة الدي ق اطية·

ال   ول ال ئياس ل   اضبة الدي ق اطية ل  ؤت   االبتشاوي الايابس ·

 ل شعب الصينس

 ال بدأ العام ألف ال ال ؤت   االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس ·

 طبيعة ال ؤت   االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس ·

 الوظائف ال ئياية ل  ؤت   االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس ·

 تش،ي  ال ؤت   االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس·

 مصدو اب  "ال ؤت   االبتشاوي الايابس ل شعب الصينس"·

يلع   المجلس الومني لنواب الشع  الةيني والمؤتمر االستشار  السياسي للشع  الةيني  دوراً أساسياً في  العملي  السياسي  للةين، 

 للقرارات ومةدراً للسلطات. “ مطبخاً ”وهما يشكالن 

 وقد أعّدت   ي   الشع  اليومي  قسماً خا اً يتضمن موا يه مهم  ومعلومات كامل  عن المجلسين ودورهما وكي ي  تشكيلهما. 

 يمكن االمالع على هذه المعلومات من خالل الرابطين التاليين:

http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/index.html 

http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96585/index.html 

 كما يمكن االمالع على معلومات إ افي   عن الدورتين وأهميتهما من خالل الرابط التالي:

http://arabic.people.com.cn/92419/313320/index.html 

http://arabic.people.com.cn/31664/6606676.html
http://arabic.people.com.cn/31664/6606673.html
http://arabic.people.com.cn/31664/6606673.html
http://arabic.people.com.cn/31664/6606532.html
http://arabic.people.com.cn/31664/6606528.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601845.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601843.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601744.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601743.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601743.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601742.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601742.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601741.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601741.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601740.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601740.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601739.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601738.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601736.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601736.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601733.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601733.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601731.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601730.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601730.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601728.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601726.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601720.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601720.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601717.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601715.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601713.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601713.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601707.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601707.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601706.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601700.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601700.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601698.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601696.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96561/6601682.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96585/6601815.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96585/6601814.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96585/6601814.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96585/6601813.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96585/6601813.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96585/6601807.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96585/6601805.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96585/6601803.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96585/6601803.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96585/6601801.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96585/6601801.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96585/6601799.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96585/6601799.html
http://arabic.people.com.cn/32966/96536/96585/6601797.html
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تهبهدأ الههدوابهة عه ههقهدمهة تههتهحهدث فههن تهاويههخ 

العالضا  الع عية الصينية، اعتداء من الهحهديهث 

ال ناوب ل  بول محه هد: اطه هبهوا الهعه ه  فهس 

الصين، م ووا  عالغزوا  ال غولية له ه هنهطهقهة 

الهعه عههيهة والهتههس ُوضههعهت فهس اهانههة الشهه ق 

األضصى، ع ها فهيهه الصهيهن، عهاله غه  مهن أل 

الصينيين والع ب فهانهوا مهعها  مهن الهغهزوا  

 ال غولية.

يقول ال،اتب إنه ل  ياه هع أحهد إال نها وا  فهن 

يتب صينية تُ   ت إلى الع عية عهاله غه  مهن 

ح ية الت   ة والتع يب ال ،ثافة فس الهعهصه  

 العبابس.

وي يف أل العالضا  الع عية الصينية الحديثهة 

انط قت من عواعة األحزاب الشيوفية  وفهانهت 

من أث  االنفصال الهوي حصه  عهيهن االتهحها  

 الاوفياتس والصين.

وععد االفت ا  الدولس عالصين الشعبية عهدأ  

العالضا  عالن و، وأاو  الدول العه عهيهة تهقهيه  

 فالضا   ع ومابية مع ع،ين.

ويس ص إلى أل العالضا  الت اوية مع الصيهن 

أصبحت مه ة  دا  عالناهبهة له هدول الهعه عهيهة، 

ول،ن العالضا  الثقافية ما تزال تحتاج له هههو  

يبي ة ل فعههها له هاهتهوى الهعهالضها  الهعه عهيهة 

 الغ عية والعالضا  الع عية ال وبية.

 جورج حاتم )ما هايد (

وتت  ن الهدوابهة فهقه ة فهن  وو الهطهبهيهب 

ال بنانس األمي يهس  هووج حهاته  فهس تهعهزيهز 

العالضا  الع عية الصينية، مع اإلشاوة إلى أل 

العال  الع عس ل  يعِط أه ية يبي ة لهوا اله  ه  

و ووه، حيث أل الق ي  من الع ب وال ا  هيهن 

يع فول فنه، وههوا يهظههه  إلهى أي حهد ههو 

ضعيف تهأثه  الهثهقهفهة الصهيهنهيهة فهس الهبه هدال 

 الع عية.

 كيف يرى العرب الةين؟

يعتب  الع ب الصين  ولة صهنهافهيهة تهعه ض 

منت اتها عأبعاو وايصة تهنهافه  اله هنهته ها  

األمههيهه يههيههة واألوووعههيههة. وههه  يهه ول أل 

ال نت ا  الصينية متوف ة عأصنها  مهسهته هفهة. 

وف ى ي  حال ه  ال يثقول عنوفية ال نهته ها  

الصينية ويعتب ول أنها تأتس عنوفهيهة أضه  مهن 

 نوفية ال نت ا  الغ عية.

أما الايابيول الهعه ب فهيه ول الصهيهن يهبه هد 

 بيهوي لهعهب  ووا  مهؤثه ا  فهس  فه  الهثهووة 

الف اطينية وح يا  الهتهحه و األاه ى حهول 

 العال . 

ف ب  ا ول وأوا فس الصين  ولة شهيهوفهيهة 

تح   إيديولو ية معا ية تتناضض مع اإلبهالم، 

 ولولك اتسووا موضفا  معا يا  ت اهها.

وابت   هوا األم  حتى تغهيه  الهوضهع ته هامها  

ف ى ال اتوى الدولس، وانفتحت الصين فه هى 

 الدول الغ عية.

هوه الصووة تغي   ول  يعد أحد يتحهدث فهن 

السط  الشيوفس وفتحت السهطهوط الهته هاويهة 

عين الصين والدول الع عيهة ومهن عهيهنههها  ول 

 الس يج.

ويقول ال،اتب إل العالضا  الثقافية له  تهز هه  

عالش،  ال،افس، وي يف: الع ب ال يهعه فهول 

يثي ا  فن الثقافة والت اث الصينس وه  يظنول 

أل ال نت ا  الصينية مصنوفة وفقا  ل هنه هوذج 

 الغ عس  ول أي م يزا  تق يدية صينية.

ي ا أل الاياحة الصينية عات اه الدول العه عهيهة 

محدو ة  هدا ، والاهيهاح الهعه ب فهس الصهيهن 

ياته هتهعهول عه هيهة بهوو الصهيهن واله هديهنهة 

ال ح مة، في ا ال يع فول الشسء اله،هثهيه  فهن 

 الثقافة والت اث فس الصين.

هوا األم  يظه  حا ة الط فين إلى الهتهعهاو  

الثقافس من أ   تطوي  أي فالضا  أا ى فهس 

 أي م ال.

وف ى ماتوى ال غة ال يو د صينيول يثيه ول 

يت،ه ه هول اله هغهة الهعه عهيهة، بهوى الهبهاحهثهيهن 

والدع ومابييهن، والهبهعهض اآلاه  فهس ضهطهاع 

األف ال. ي ا أل الع ب عش،  فام لياوا ف ى 

 ف  ة لتع   ال غة الصينية.  

أما التفافال  الهثهقهافهيهة األيهثه  أهه هيهة فهههس 

الت   هة. ومها زالهت حه يهة الهته  ه هة عهيهن 

ال غهتهيهن غهيه  يهافهيهة له،هس يهتهعه   الهعه ب 

 والصينيول ف ى ثقافة الط   اآلا .

وف ى صعيد التعاول العا، ي عين الهطه فهيهن 

 سههبهه ا فهههههو مهها زال فههس حههدو  تههبهها ل الهه

والتع   ف ى الثقافة والتقاليد عين الهطه فهيهن. 

هناك الهعهديهد مهن الهعهاه،ه يهيهن الهويهن ته هقهوا 

التدويب فس معاهد صيهنهيهة، والصهيهن  وعهت 

مههقههاتهه ههيههن مههن حهه يههة الههتههحهه يهه  الههوطههنههس 

 الف اطينية.

 

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

 05االتتم  على  الة    

م الع يد ال تقافد الياس ف حا  أواا  العام ال اضس  ضدا

محاض ة فس العاص ة الصينية ع،ين حول العالضا  الع عية 

الصينية تت  ن العديد من األف،او الهامة والق اءا  التس 

ينبغس الوضو  فندها والتع   منها فند البحث فس ييفية 

 تطوو هوه العالضا .

 1111الدوابة عال غة اإلن، يزية وهس مؤلفة من أيث  من 

ي  ة، وضد تف   ال ن ال ف حا  عتقدي  ناسة منها إلى 

موضع الصين ععيول ف عية، ونحن بننش ها عال غة األص ية 

 مط ع هوا األببوع.

في ا ي س ابتع اض لبعض األف،او الواو ة فس الدوابة 

وت سيص لفق اتها، مع نش  الفق ة الستامية وهس ععنوال: 

و العالضا  الصينية الع عية.  ييف نطوا
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ال ن د "مدنا  صينية" فس الدول الع عية ي ا 

هو الحال فس ال دل األمي يية واألوووعية ألل 

الزواو الصينيين ل دول الع عية ه  ت او 

 وف ال وبياح ولياوا مها  ين أو ب،انا .

والطعام الصينس مع و  لق اة من الع ب، 

وهو مو و  فس مطاف  صينية فس العواص  

 الع عية.

عالسالصة، ما زال الصينيول شعبا  غ يبا  من 

 ولة غي  مألوفة عالنابة ل ع ب، ونحتاج 

لوضت أطول وتعاو  ثقافس أف ق ل  م هوه 

ة.  الهوا

وي ى اله،هاتهب فهس الهديهن فهقهبهة يهبه ى فهس 

الهعهالضها  عههيهن الهطهه فهيهن. وعههعه،ه  األ يههال 

الا اوية التس ت عط عهيهن الهعه ب اله هاه ه هيهن 

والغ ب، فالع ب ال يع فول شيئا  فن الهديهانهة 

 فس الصين.

ويعتب  أل اإلضاءة ف ى موضوع الدين مه هة 

ألننا نشهد مو ة من اإلبالميين اله هتهطه فهيهن 

الوين يعتب ول غي  اله هاه ه هيهن يهفهاوا ، يه ها 

ععض الفئا  اإلبالمية. وأف ا  من اله ه هافهة 

ال ا  هة فهس الصهيهن انهته هوا إلهى  ه هافها  

إوهاعية يالقافدة و افش، وي عبهول  ووا  فهس 

 الع  يا  اإلوهاعية فس بوويا والع اق.

هوا السال  الدينس يحثنها فه هى أل نهأاهو فهس 

االفتباو التدافيا  ف ى الوضع فس اله هنهاطهق 

الصينية التس يقي  فيهها اله هاه ه هول، وأفه هال 

العنف واإلوهاب التس ي ،هن أل ته ته،هب مهن 

 ضب  اإلوهاعيين فس الصين.

 ماذا تريد الةين من العرب؟

ي ى ال،اتب أل الهدول االبهتهعه هاويهة فه ه هت 

فهه ههى نهههههب  ول الههعههالهه  الههثههالههث، ولهه  تهه،ههن 

العالضا  عيهن ههويهن الهطه فهيهن ضهائه هة فه هى 

ال نفعة ال تبا لة، فه  تاتطيع الصيهن تهغهيهيه  

ضوافد اله هعهبهة والهبهحهث فهعهال  فهن اله هنهفهعهة 

 ال تبا لة؟

وععد أل يقول إل هوا األم  عا  مثبتا  عالوضائهع 

يتحدث ال،اتهب فهن الهعهالضها  الصهيهنهيهة مهع 

الاعو ية وفن الفيتوا  الصينية حول بهوويها 

فس م    األمن ع ا يتوافق مع االبته اتهيه هيها 

 الصينية.

 هل الةين قو  استعماري ؟

عبااطة، الصين ليات ضوة ابتع اوية، هس له  

تحت  أي ع د، وال تف ض بياباتها ف ى الدول 

األا ى. الصين ل  تأاو ث وة أي عه هد وله،هن 

 ذهبت ل ش اية وال نفعة ال تبا لة.

من هنا فو ها  النظ  الع عية ته هاه الصهيهن 

تست ف فهن ته هك الهتهس ته،هول عهاته هاه الهدول 

 الغ عية التس احت ت  وال  ف عية.

تاويخ االحتالل ال يزال حيا  فس أذهال الع ب. 

والصين فس الق ل الهتهابهع فشه  فهانهت مهن 

حهه وب األفههيههول الههبهه يههطههانههيههة  والههغههزوا ، 

. لههوا يهه  مههن 0121واحهتُه ههت وفههقها التهفههاق 

 الع ب والصينيين فانيا من االحتالل الغ عس.

يتحدث ال،اتب فن العالضا  الع عية الصيهنهيهة 

االل الح ب الباو ة حين حالفت  ول ف عهيهة 

الغ ب وافتب   الصين  ولة شيوفيهة ته هثه  

اط ا  ف يها، في ا افتب   الدول الق يهبهة مهن 

االتههحهها  الاههوفههيههاتههس الصههيههن  ولههة صههديههقههة 

 وح يفة.

وععد الح ب الباو ة غيا  الع ب موضهفههه  مهن 

 الصين وانط قوا نحو فالضا  صداضة معها.

واآلل، الصين عنظ  الع ب هس ضهوة فهظه هى 

و ولة صنافية يبه ى واألهه  مهن يه  شهسء 

 أنها  ولة ال أط اع  غ افية لها.

ال تو د مساو  ف عية أو ض ق من أي فهالضهة 

مع الصين، ي ا أل الع ب ي ول أل عه،هيهن ال 

تش،  أي تهديد ل  صالح والهثهقهافهة الهعه عهيهة.  

الع ب يعتب ول أل الصين هس ع د ذو بهيهابهة 

ع اغ اتية يحافظ ف ى مصالح   يع األط ا  

 ال عنية ويتعام  عصدق. 

هو أم  نا و الحدوث فس الهعهاله  الهعه عهس أل 

نا ع أي تص يح معاٍ  ل صين، ال من موظفس 

الح،ومة وال من الايابيين أو وبائ  اإلفالم. 

وعش،  فام الع ب ال يهنهتهقهدول الصهيهن يه ها 

يفع ول فس  ععض االحيال مع القوى العظه هى 

 والدول األا ى.

أما عالهنهاهبهة له هصه اع الهعه عهس اإلبه ائهيه هس 

والق ية الف اطينية، يشع  الع ب أل الصهيهن 

يانت  اف ا  ضويا  ل شعب الف اطينس ولهنه هالهه 

 من أ   إضامة  ولته ال اتق ة.

يتحدث ال،اتب فن اإلوهاب والهفه،ه  الهواضهف 

اهه ههفههه، يهه هها فههن الههحهه ب فهه ههى اإلوهههاب 

 والتعاول الدولس ال ط وب ت اهه.

ويقول إل هوا ال وضوع ي ب أل يدفع له هزيهد 

من التنايق عين الصين والهدول الهعه عهيهة مهن 

أ   ت نب أي ه  ا  إوهاعيهة. وههوا يهعهنهس 

أنههه يههنههبههغههس أل يهه،ههول هههنههاك تههنههاههيههق عههيههن 

الح،وما  واأل هزة األمنية. تبا ل ال ع وما  

والبيانا  فن  اإلوهاعيين ينهبهغهس أل يهتهحهقهق 

عصدق و دية. وحقهيهقهة أل ههنهاك إوههاعهيهيهن  

 اءوا من بين،يان  فس الصين وان ه هوا إلهى 

القافدة و افش ي ع  الوضع اطي ا . يهنهبهغهس 

أل تُبول ال هو  من أ   إنقاذ األع ياء فس يه  

من الصين والهدول الهعه عهيهة و ه هيهع أنهحهاء 

 العال .

 واقع اصن م  العربي 

يتناول ال،اتب أوضاع الدول الع عية عه بهههاب 

ويش ح ت ييبتها الع ضية والدينية وال هوههبهيهة، 

 ويتحدث فن  امعة الدول الع عية.

وفهه ههى الهه غهه  مههن الهه ههوضههع الهه ههغهه افههس 

االبت اتي س ل دول الع عية والاهيهطه ة فه هى 

ال  ه ا  اله هائهيهة االبهته اتهيه هيهة مهثه  ضهنهاة 

الاهويهه  وم ههيههق عههاب الهه ههنهدب  وم ههيههق 

ه مز، والث وة االنفهطهيهة، مه ها  هعه  الهدول 

الع عية ضوية فس بوق الطاضة العال يهة، إال أل 

هوه الدول ل  تحهقهق أي تهقهدم لهحه  الهقه هيهة 

الههفهه ههاههطههيههنههيههة ووضههع حههد لهه ههعههانههاة الشههعههب 

 الف اطينس.

الصين تدوك الوضع. أف عت ووضة الايابا  

الع عية األاي ة فن ال وضف الصينس مهن ههوا 

الص اع: "الصيهن تهؤيهد فه ه هيهة الاهالم فهس 

الش ق األوبط وإضامة  ولة ف اطين ال اتهقه هة 

يام ة الايا ة، ف ى أباس حدو  مها ضهبه  فهام 

، مع الهقهدس الشه ضهيهة فهاصه هة لههها. 0922

الصين تدف   هههو   هامهعهة الهدول الهعه عهيهة 

 والدول األف اء فيها لتحقيق هوه الغاية".

 06تتم  المنشور على  الة     

 06االتتم  على  الة    
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ويتحدث ال،اتب ع بههاب فهن أوضهاع الهدول 

الع عية معد ا  الح وب الداا هيهة والهسهاو هيهة 

الههتههس انههسهه طههت فههيههههها  ول فهه عههيههة وفههن 

األوضاع الداا ية فس معهظه  الهدول الهعه عهيهة 

ويص  إلى االصة فس هوا اإلطاو مفا هها أل 

أي اتهفهاق بهيهابهس أو اضهتهصها ي مهع الهدول 

الع عية أو الش يا  الع عية ي ب أل ياهبهقههها 

  وابة يام ة ل ب د من حيث:

 التاويخ القدي  والحديث ل بال  -

الههوضههع األمههنههس واحههتهه ههاال  حصههول  -

 اضط اعا  تهز االبتق او.

الههعههالضهها  الههسههاو ههيههة، واههاصههة مههع  ول  -

 ال واو.

 ال صداضية فس االلتزام عالقانول الدولس -

 ب طة صنع الق او. -

 مصداضية الا طة الق ائية -

ـه حهقههوق اإلناههال وحهه يهة الهتههعهبههيه  والهديههن 

 واالنتقال. 

 الربيع العربي

يال ال عيع الع عس ب ا هة مهن االحهته ها ها  

ال ناه ة ل ح،ومة، االنهتهفهاضها  والهثهووا  

ال ا حة التس انتش   فس   يع أنهحهاء الهدول 

الع عية فس ش ال أف يقيا والش ق األوبط فهس 

 ، وال تزال مات  ة.6100أوائ  فام 

ويش ح ال،اتب عالتهفهاصهيه  انهطهالضهة اله عهيهع 

الع عس والثووا  التهس حصه هت فهس الهبه هدال 

الع عية ونهتهائه ههها وصهوال  إلهى األزمهة فهس 

 بوويا وانع،اباتها الدولية.

يولك تهحهدث اله،هاتهب فهن الهحه ب الهيه هنهيهة 

 وانع،اباتها ف ى ال نطقة والعال .

ي ،ن افتباو النتي ة النهائية له ه عهيهع الهعه عهس 

هس الهفهشه  فهقهط إذا تهوضهعهنها أل فهقهو ا  مهن 

األنظ ة االبتبدا ية يه ه،هن فه،هاههها عاهههولهة 

وابتبدالها عأنظ هة  يه هقه اطهيهة ماهتهقه ة فهس 

  يع أنحاء ال نطهقهة. إل ابهتهبهعها  الهزفه هاء 

الفابديهن لهن يهؤ ي إلهى تهحهاهن فهووي فهس 

ماتويا  ال عيشة والهحه يهة. فه هى الهعه،ه ،  

الدول الثالث: بوويا وليبيا والهيه هن، شهههد  

ح وعا  أه ية  م   الهبهنهيهة الهتهحهتهيهة له هدولهة 

 ومزضت ال  ت عا  إوعا. 

األو ل وال غ ب فقدتا صفقا  مع الحه يها  

اإلبالمية لتقاب  الا طة فس حين أل ال ه ه ه،هة 

الع عية الاهعهو يهة ضهد نشه   فهس الهبهحه يهن 

القوا  العا، ية وابتسهدمهت الهقهوة لهتهفه يهق 

ال تظاه ين الوين فا، وا فهس وبهط مهديهنهة 

ال نامة، وعالتالهس ته  تهقهويهض االحهته ها ها  

 الا  ية.

عش،  فام، فس أفقاب اله عهيهع الهعه عهس، فهقهد 

العال  الع عس ابتق اوه ومعظ  الشعب الع عس 

يشع  ععدم الثقة نحو ال هاهتهقهبه . اوتهفهع فهد  

الال ئين  اا  بوويا وااو ها إلى أيث  مهن 

ماليين. فس الع اق والاو ال ليبيا، الهيه هن،  2

 ش   ال اليين من الناس  اا  ع ده .

 اإلسالم السياسي

ويط ح ال،اتب مناضشة اإلبالم الايابهس ألنهه 

هو فام  وئياس فس العال  الهعه عهس ومصهدو 

ض ق وتهديد فهس الهواليها  اله هتهحهدة واالتهحها  

األوووعس وووبيا والصين وال  ت ع الهدولهس 

ي، .ويتناول ماألة الا فية ال ها ية الوههاعهيهة 

و وو الصوفيين فس التسفهيهف مهن ته هد  ههوه 

 الا فية اإلوهاعية.

وي ى أنه يتعين ف ى الصين أل ته،هول فه هى 

ف   عهوا التهديد والط يقة التس يف ق فيها عهيهن 

 اإلبالم ال عتدل وال تط فين.

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

 05تتم  المنشور على  الة     

ل تشاوك الصين فس إفا ة إف او وتن ية العال  الع عهس. أ من ال   ح 

وهس يقوة فظ ى، ت  ك الوبائ  والسب ا  الالزمة. ولو يهال األمه  

مت ويا ل ح،وما  الع عية ال تعد ة، فه نهه يهنهبهغهس فه هيههها أل تهسهتهاو 

 :الصين ألبباب مست فة

ل  يابق وضوع أية ح وب أو افتداءا  أو صه افها  عهيهن الصهيهن  -

 .والعال  الع عس

إل الصين ال ت يد الت ويج أليديولو يتها أو أل تف ض ثقافتها، يه ها  -

 .أنها ال ت غب فس تغيي  أيديولو ية أو ثقافة الشعوب األا ى

لي  ل صين ط وحا  الحتالل أو ض  األواضس الع عية وابتهغهالل  -

 .الشعوب، وليات لديها م اوبا  من هوا النوع فس تاويسها الحديث

الت اوة مع الصين أم  شائع ف ى ال اتوى الدولس، وضد فقد الهعهديهد  -

من األف ا  الع ب إضافة الى الشه يها  والهحه،هومها  صهفهقها  مهع 

 .و ال أف ال صينيين وش يا  صينية

الصنافة الصينية تتطوو ب يعا وضد وص ت إلى ماهتهوى فهال مهن  -

 .ال و ة

وإنطالضا من الواضع الع عس ال أباوي، يتهعهيهن فه هى الصهيهن ااهتهيهاو 

مااو نه ها ت اه العال  الع عس ععناية. النهج الحالس ع اغ اتس. لهبهنهال 

ف ى ببي  ال ثال، ع د ذو ات اها  بيابية مست فة، وطوائف مهتهعهد ة، 

وهو منفتح ف ى الح اوة الغ عية، وهو يهبه هد فه عهس يهفههه  الهثهقهافهة 

الع عية. ونالحظ فس الحالة ال بنانية أل العالضا  الصينية مبنية مع يه  

الفصائ  الايابية، ومع   يع الطوائف، وأعواب الافاوة مفتوحة أمهام 

 .ال  يع

 الصين والعال  الع عس عحا ة ل ع فة عع ه ا البعض أيث . ييف؟

ي ب أل ي،ول الع ب ف ى عهياهنهة مهن حاهن الهنهوايها الاهيهابهيهة     -0

ل صين. إل الايابة الساو ية الصينية مهتهوازنهة وتاهتهسهدم الهوبهائه  

الا  ية لتاوية النزافا . وي، ن األمن الصينهس الهقهومهس فهس الاهالم 

والحواو عين الشعوب. إل امه ة القوى العا، ية ل صيهن ههس الهدفهاع 

فن البال  وفدم التوبع ف ى حااب بيا ة الدول األا ى. واله هوضهف 

الصينس من ض ية تايوال ثاعت ول،نه ل  ي،ن فنيفا مط قها. فهالهبهال  له  

تاتسدم القوة فس بيابتهها الهسهاو هيهة، يه ها أنههها ال تاهتهسهدم ضهوا  

وتتبع الصفقا  مع الدول األ نهبهيهة   عالويالة ي ا تفع  الدول األا ى.

صيغة "ال عح ل ط فين". وهوا ُمعب  فنه عوضوح فس ووضة الاهيهابهة 

 الع عية.

الهعه عهيهة مهن مهنهظهوو  -"لطال ا ضاوعت الصين العهالضها  الصهيهنهيهة 

ابت اتي س. ولفت ة طوي ة يال مبدأ الصين الهدعه هومهابهس ههو تهوطهيهد 

وتع يق الصداضة الصينية الع عية التق يدية. وبت هتهزم الصهيهن عهالهنهههج 

الصحيح ل عدالة وال صالح وتعزيز الاالم واالبتقه او والهتهنه هيهة فهس 

الدول الع عية، في ا تاعى الى تطوي  البال  عشه،ه  أف ه ، لهتهحهقهيهق 

"التعاول ال  عح ل  انبين"، والتهنه هيهة اله هشهته يهة وماهتهقهبه  أف ه  

 ." ل عالضا  الصينية الع عية االبت اتي ية والتعاونية

يتعين ف ى الصيهن تهواهس الهحهوو فهس تهعهامه ههها مهع األزمها      -6

ال ست فة فس العال  الع عس. وي ا ذي نا أفاله، ل،  ع د فه عهس مشهايه  

 .الساصة. وفس ععض األحيال ضد ن د نف  ال ش، ة فس أيث  من ع د

من ال ه   دا تنشيط العالضا  الثقافية مع العال  الع عهس، والهتهس     -1

تش   إوبال الطالب إلى ال امعا  الع عيهة وابهتهقهبهال الهطهالب فهس 

ال امعا  الصينية. فالوة ف ى ذلك، إل زيا ة فد  معاهد تع ي  اله هغهة 

الصينية فس العال  الع عس وتش يع الع ب ف ى تع   ال غة الصينية مهن 

 .االل التحفيز من شأنه أي ا أل يش،  اطوة هامة

لببف، إل الهوضهع األمهنهس فهس بهوويها والهعه اق ال ياه هح     -7

عالاياحة، ول،ن الاياحة فس مص  متوف ة، ل،ن اإلضبال الصينس فه هى 

الاياحة فس مص  ما زال ضعيفا. وتعزيز الهعهالضها  أيهثه  بهيهشه هع 

 الع ب ف ى زياوة الصين.

 طّور العالقات الةيني  العربي ؟ )تعري  كامل للنص الوارد في الم ا ر (ن كيف



    2 0ا لففةفف فف فف  

ت   ع  يةتت8102بكيدتصفلتم ي ت ت ءيقع م )شيصخف  تصمليتتص  ثتصر ئع 
ت   عيعدت  دتفز يةت  رج يةت   يصيةتتدتتجم   ت جمت ء م لت  رج ييةتبيد

ملي يت فاليتصمعييعكع تت020.04ف لتت ىتت8102ف   فلت   يبيةت  ت  مت
تمعدت ،ت ربقىت   يدتصكبيتشييكترج ييت لس ف يةتفم يتف   ي قتف ييت 

    فلت   يبية،تفشييك ترج يي تيئيسي ت ل فلت   يبيةت.
ت  عمعصع عيم،ت فمكيتت  فز يةت  تبي دت  يت لىتمفقعتشبكرل ت  ت بعي يعي

ت  ع عيبعيعةتت8102صدت  ت  مت ت  ع فل تت عى ت   ع  ي تت   عيعصعيعة ،تبلضت جم
تمعصعلع تت011.24 ت  عف ي  تت   عيعصعيعة ملي يت فاليتصمييك ،تبيصم تبلضت جم
ملي يت فاليتصمييك ت،ت ءميت  ميتيشييتت ىترفسعت  ر  فدت  ع عصع ئع تت21.2

تف سع ت   تقط   تتمرز ي ةت،تفرشكيلتصف  ت ليكلتج ي ت لر  فدت   صع ئع .
ت،ت ت ع ت   عيعد ت  عخع م ت علعصعفعط   بي د،تالرز لت   فلت   يبيةتم  ي تيئيسيع 

ت  عخع متت051ف سرفي تت   يدتطف لت    مت  م   ت مليفدتطدتمدت  عصعفعط
ت عرعشعكعلتت2.2مدت   فلت   يبيةت،تبزي  ةت   ت  م ئةت علعىتصسع  تسعصعفيت،

   ت  م ئةتمدتتجم   ت جمت  صفطت  خ مت  مسرفي ت  ت  بال ت.ت41.5
ت ع يع ع تت8102ف  ت  مت ت  عمعفقع عة ،تبل تتقيمةت قف تمشيف  تت  مقع ف عة

ملي يت فاليتصمييك ت،تبزي  ةتت41.22 لشيك تت   يصيةت  ت   فلت   يبيةت
تبعم عكتت41.2 تمع عرعلعة تمعدتت02  ت  م ئةت لىتصس  تسصفيت، ت  عمع ئعة  ع 

تمعئعفيعةتت8.3تجم   ت   قف ت   يصيةت  مفق ةت  ي  ت  ت     مت،تبزي  ةت صقطة
ت ت ع م تصعلع يعة ت ء عمع لتت8105 دت  يقمت  مسجلت ع  ت عجعم تجعلعة تفمعد .

ت تت عى ت  عيقعم تف عل ت  ع عيبعيعة، ت22.2  مصجزةت لشيك تت   يصيةت  ت   فل
ت ت علعىتصسع  تسعصعفيت.تت01.2ملي يت فاليتصمييك ت،تبعزيع  ة ت  عمع ئعة  ع 

ت ع ت ت  عمعرعز يع ة ترع عيضتي عبع رعلع  فمكيتت  فز يةتصدت  شيك تت   يصيعة
تص عمع لت ت ع  ت  شع معل   مش يكةت  ت سر م يتفرمفيلت  مشيف  تتف  ر ع فد
  رش يلتف إل  يةت  ت   فلت   يبيةت،ت الفةت لىت اليرق  تبف يل تفق ي رل ت

  مك   ةت  مخ طيت  مر   ةت.
ت.ت ت ىتج ص تم كت،تشل ت السر م يت   يص تزي  ةتسيي ةت  ت   فلت   يبعيعة
ت  ع فلت ت ع  فبلضت جمت السر م يت  مب شيت ييت  م   ت علعشعيكع تت   عيعصعيعة

ت  عمع ئعةتت24.3،تبزي  ةت8102ملي يت فاليتصمييك ت  تت0.05   يبيةت  ع 
تتجعمع  ع تت21.2 لىتصس  تسصفيت،تميرف  تب  تصعمعف صقطةتمئفيةت دتمع ع ل

ت ع ت ت  عبعال  ت ع تخع يج  السر م يت  مب شيت ييت  م   ت لشيكع تت   عيعصعيعة
ت شعرعيىت ت   عيعصع    فريةتصفسل ت.ت  ج ييتب  مكيتصدت ص فقتطييقت   ييي

  ت  م ئةتمدتصسلمتمشيف ت رف ي ت  كليب  تبرقصيةت  ف مت  صعمعيع ت ع تت2.4
ت علعىتم عكت،ت ت. عالفة ت  عمعصعطعقعة ت ع  تصعف عه  إلم ي تت،ت ي بحت ءفلتمد
ت ع ت رص قشتت   يدتمعت  س ف يةتف م دتف ييت تمدت   فلتبش دت  رع ع فد
ت  عبعصعيعةت رطفييت   ئقت ص  يةت.تفق تصطلقتت  شيك تت   يصيةتص م لتبعصع  
تسعلعطعصعةت ت ع  ت   عصع  عيعة   ر ريةت   يقةت ص  يةت يصيةت  تمصطقةت"   قم"
ترشعكعلت تقع   م دت.تف  تتم ت     ،تصش يتت  فز يةتت ىتصدتتيكلت  ر ع فد
ت   عيعدت تبعيعد بيدت   يدتف   فلت   يبيةتبشكلتصف  ،ت يثتير مقت  ر  فد
تفشعلع تتمشعيف ع تت ت، ف  س ف يةتف إلم ي تتف  سف  دت  تمج لت  ط قعة
ترعرعصع فلت ت  عرع    ر  فدت   ص ئ ت  ت  س ف يةتف إلم ي تتفم يتف  عجعز ئعي،
تمعدت تف عيعيتع  ت   عصع  عيعة   ط قةت  كليب ئيةتف الر  التتف  صقلتف     ئعق

 قط   تت  بصيةت  ر ريةت،تشل تترطفي تتمسرميةت.

بقلم/ لين شو  دان،    فيف  بةف فيف ف  الشفعف  

 اليومي  
ب   وان  تشان   يال نفاه ل ش طة الصيهنهيهة عهعهد 

فب اي  عتنايق  01فو ته من الواليا  ال تحدة يوم 

م،تب أف ال مطاو ة الفابدين الهاوعيهن واالمهوال 

اله هههه عههة الههتهاعههع لههفه يههق فهه ه  مه،ههافهحههة الههفهاهها  

ال  يزي، عاالضافة الى ال ،اتب ذا  الصه هة فهس 

مقاطعة هوعس. ويحت  وان  تشان   هيهال اله ه تهبهة 

مهن أعه ز  011فس ضائ ة الح  اء تش ه   22وض  

ال شتبه فس اوت،هاعههه   ه ائه  فاها  يهعهيهشهول فهس 

 الساوج.

، طهاو   الصهيهن مها 6102وعح ول نههايهة فهام 

 91مته ا عالفاا  من ايهثه  مهن  6522يق ب من 

م ياو يهوال مهن  1.2 ولة ، وابت  عت ما يق ب 

االموال ال ه عة. واالل هوا العام، عاالضهافهة الهى 

"، بهتهعهزز 6102الع   ف ى تنفيو "شب،ة ب اوية 

الصين الع   الشام  ل وضاية من ه وب ال شتبهيهن 

فس الفاا  الى الساوج، وإيالء اهت ام وثيق عهانشهاء 

أليا  م اضبة فعهالهة له هنهع الههه وب وتهبهديهد  مهال 

 الفابدين وضطع أمامه  الط ق الس فية ل ه وب.

، أنشهأ  الصهيهن مه،هتهب أفه هال 6107فس فهام 

مطاو ة الفابدين الهاوعين واالموال ال ه عة التاعهع 

لف يق ف   م،هافهحهة الهفهاها  اله ه يهزي وبه هيها، 

لتنايق األفه هال الهدولهيهة ذا  الصه هة عههها. وفهس 

، ت  تدشين الع   "شبه،هة به هاويهة" 6105ماوس 

لتشديد األف ال. وفس نفه  الهوضهت، بهعهت وزاوة 

االمن الصينية الى  ف  " صيد الثعالب"، ل طهاو ة 

الهاوعين من ال ته ين ال  ت،بين   ائ  اضتصا يهة، 

ووضع نظام اإلعالغ الشعبس الن باط االشهسهام 

من ال هنهاهيهة اله هز و هة، ومه اضهبهة اله هاهؤولهيهن 

الوين يبقهول فهس الصهيهن أنهفهاههه   ---"العاويين" 

ويبتعثول زو اتهه  وأعهنهائههه  لهإلهبهتهقه او اهاوج 

الصين أو الحصول ف ى  ناية أ نبية، أو اإلضامهة 

 الدائ ة.

حاليا، وضعت الصين معاهدا  تا ي  ال   مين مهع 

 ولة، ع ا فس ذلك ف ناا وإبهبهانهيهة وإيهطهالهيها.  71

وشاويت فس منظ ا  متعد ة االط ا  له ه،هافهحهة 

الفاا  ت   الواليا  ال تحدة واالعيك، وم ه هوفهة 

، ته أبهت 6102و ول ع ي، . وفس فهام  61ال 

،  61الصين ف يق م،افحة الفاا  له ه ه هوفهة الـه 

 التس حققت العديد من النتائج الهامة. 
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