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  7ا لففةفف فف فف    

ستفعل الصين كل ما هو ممكن لمنع استكمال نشر نظام "ثاد" األميركي على أراضي كوريا 
الجنوبية، وإذا فشلت في ذلك فهي ستفعل ما هو ممكن ـ وربما ما هو غير ممكن ـ لمنع هذا 

 النظام من القيام بمهامه التي تضر بالصين بشكل مباشر.

النظام الذي حمل صفة دفاعية، وتزعم واشنطن وسيول أنه يهدف إلى مواجهة صواريخ 
كوريا الديموقراطية )الشمالية(، هو في واقعه نظام هجومي بكل ما في الكلمة من معنى، ألنه 
يخترق منظومة الردع الصينية، والروسية، و"يكشف" األراضي الصينية لمدى يزيد عن ألفي 
كيلومتر، األمر الذي يجعل الواليات المتحدة قادرة على تنفيذ هجوم على الصين في الوقت 

الذي تشاء، دون أن يكون بإمكان الترسانة الصينية ـ التقليدية والنووية ـ الرد على هذا 
 الهجوم.

لقد عّبرت بكين بصراحة عن رفضها لنشر هذا النظام، وجاء الرفض من الحكومة، ومعها 
وسائل اإلعالم، وصوالً إلى مكّونات الشعب المختلفة التي عّبرت عن غضب شديد من هذه 

 "الخطوة المتهّورة".
والخطوات الصينية المتوقعة للرد على هذه الخطوة قاسية جداً وتستهدف بشكل أولي كوريا 
الجنوبية، ولكنها ال تقف عند هذا الحد، وإنما ستتعداه إلى العمل، وبكل قوة، من أجل إبطال 
مفاعيل هذا النظام التسليحي العدواني، وكسر الطوق الذي يفرضه على الصين ومنظومتها 

 العسكرية.
صحيفة غلوبال تايمز الصينية تحّدثت عن تعزيز األسلحة النووية في الصين، ووسائل إعالم 
أخرى تحدثت عن سباق تسلح شرس سينطلق في المنطقة، وسيترك تأثيره السلبي على العالم 
كله، وما لم يقله المسؤولون واإلعالم عّبر عنه المواطنون الصينيون بإطالق حملة مقاطعة 
 لكوريا الجنوبية ومنتجاتها، األمر الذي سيؤدي إلى كارثة حقيقية لالقتصاد الكوري الجنوبي.

قالت لي صديقة إعالمية صينية إن صحيفة غلوبال تايمز تبدو متطرفة جداً في مواقفها، ولكن 
ما لم تستطع التصريح به أن هذا التطرف يعّبر بشكل دقيق عن توجه أساسي ومهم في 

المنظومة الحاكمة في الصين، وهو توجه يرى في ما أقدمت عليه رئيسة كوريا الجنوبية 
هي نكراناً للجميل واستفزازاً متعمداً لبكين وانسياقاً كامالً في الركاب -المقالة بارك جيون

 األميركي، دون أي اعتبار للوضع في منطقة شرق آسيا، وللمصالح الكورية الجنوبية نفسها.
من هنا يصبح توقع ارتفاع مستوى التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومحيطههها أمهراً طهبهيهعهيهاً 
جداً، دون أن يصل األمر إلى مستوى حرب حقيقية، وإن كانت كل االحهتهمهاالت تهبهقهى عهلهى 
الطاولة في ظل هذا الوضع المعقد الذي أرهقت به واشنطن سهيهول، بهههدف اسهتهفهزاز بهكهيهن 
وموسكو، دون أن تلتفت إلى مصالح حلفائها في المنطقهة والهعهالهم، كهمها ههي عهادة اإلدارات 

 األميركية دائماً.

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 113431316131 

 من لبنان 11316131
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التهديد بتحرك  جرمر شرم  رقشرا اارتر رق يرق  

وسيقسيق  ضد ال ير،  ضضرق رل ضلرع د ر ريرد 

الخط ات ال سككيل واألشنيل الترم ادرخرادرهرق 

ض ارة اوبررقشررق وو يرركة الررخررقرةرريررل السررقبرر ررل 

جيالري كلينت ن ضرنر، شرق سرنرم  شرحر ر 

آلسيق  الن ّةه ضد ال رير، كرقمرق شر،  برك  

النحرقور رم الرحرنرلرل ايمرترخرقبريرل لرلرك رير  

األشيككم  ومرقلرد دركاشرذ الراي اأرتر رك  ن 

ال ي، اةتقحت ايات ق  األشيككم برمرنرير  

 كوأه وارطرقأرقدره  واسرتر رطر رت الر ركوات 

والكسقشيا األشريرككريرل لرالرسرتر رنرقر لرديرهرق  

وبقدت بالك  دن ا التحدي األبك  لرلر ييرقت 

النتحدة  م ال ديد شر، األارقلريرت الرترم درنر را 

شمقي  حي يق  ششتككق   ولرالرك  أرلر، در رلرير  

ال نا بن رقجردات وادرارقارقت وار رت أرلريرهرق 

حرركرر شررل وا ررنررطرر،  ررم السررقبرر  لررلررترر ررقون 

 اإلالينم.

ب ض الن ل ي، األشيككيي، اأت كوا اركارات 

ض ارة دكاشذ الخقصل بقداقايل  ول ال قسيايك 

كن، يطل  النقر ألع ادشيه  ألمهق  م ر يهرت 

ستد   الحك شقت الشكيكل اسكا   رم رركير  

ال حث أ، التاقجنقت النرنركرنرل شر  ال رير، 

المقجزة لت ديت التسهيالت والح ا ز بسرخرق   

وبقلتقلم احت ا  بر رض الردول الرترم سر رت 

وا نط، ضلرع درحركي رهرق ودرحركيركرهرق ضرد 

ال رريرر، ومررارر يجررق اإلاررلرريررنررم  واررد صرر ّرر ا 

امت ق جت ألع  خص الك ي  األشيككم بر رد 

شكقلنته ايسرترارزا يرل شر  ر رير  الر  را  

األسرتركالرم ضرنر، جراا السريرقا  ووصرار ا 

 سل   دكاشذ بأمه دمنيد حلاق  ةد  لل ي،.

ال قحث ايستكاديمم األشيككم ال قر  شقيكا 

كليك اأت ك  م شر رقلرل مشركجرق  شرأنركا   ن 

الك ي  األشريرككرم  ومرقلرد دركاشرذ أرنردشرق 

 رركش  رر ررقرر   شرريررككررق  وي   أررقرضررق 

التهديدات ايات ق يل وايستكاديميل لرنر ار  

ال ييقت النتحدة ك  ة أقلنيل اق دة  كقن ي ّك 

واا يق  بأن ال ي، بقدت دحتا النكد ل األولع 

ش، حيث ال  ة ايات ق يل  م ال قلت  بكا شق 

يتكدذ ألع جار النكقمل شر، أرنرقصرك  ر را 

ودأثيك ك كى  سيقسيل واستكاديمريرل  بريرنرنرق 

وض  دكاشذ ـ كنق اسرترنرتري كرلريرك ـر الر ر ة 

الكوسيل  م النكد ل الر رقمريرل  لرير رك ةرهرقرا  

بتح ل ال ييقت النتحدة ضلع ال  ة الر رقلرنريرل 

 ال قل ل ش، حيث النكقمل والتأثيك.

 م مظك كليك ضن ال ي، بقدت الرير ت درنرسرك 

بكايل ال  لنل المديدة  وجرم الر ر ة الردا ر رل 

لنر اصرلرل درحركيرك أرالارقت الرتر رق ل أرلرع 

النست ى الر رقلرنرم. و رم حرير، در ردو ض ارة 

دكاشذ  م حقلل ارد ق  ودك    شقت الرترحردي 

ال ينم   ددا   ال ي، أ، شاه ت لرلر ر لرنرل 

يرر رر ت أررلررع مشررك الررترركررنرر لرر ةرريررق برردي  شرر، 

احتكقرجق  وبنق  أالاقت در رقون اارتر رق ي 

وشنقر  للتمقرة الحكة ألع  سرق  الرتركرق رأ 

والنديّل بي، ةني  الدول  كر ريركة وصر،ريركة  

 ا يل كقمت  ت ض يال.

سملت ال ي،  م مظك ب ض الخ كا  م رطرل 

شتا ال أرلرع ض ارة دركاشرذ برك ر رهرق لركايرل 

الرطررقاررل الررخرر ركا   وبررحر رر رجررق الررال ررت 

ونطقب ر يسهق الننيز نالل شأدنك  ا    

األنيك الاي غقب أنه ك قر النسأولرير،  رم 

اإل ارة األشيككيل. واد ةق  اإلأالن ال ينم 

بيننق  أرلرنرت ض ارة دركاشرذ امر رالبرهرق أرلرع 

ش رقجردة برقرير  ودرنرّ رلرهرق شر، الرترزاشرقت 

اإل ارة السرقبر رل  رم ن ر ب ايمر ر رقثرقت 

الحكاريل و كور استرخردات شر ار  الرطرقارل 

با ا حنقسرترهرق الشرديردة لرترنرشرير  صرنرقأرل 

 استخكاج النا  األحا ري.

دت دت ألع جاا النحر  الرنريرزات الرترارقضرلريرل 

ال ريررنريررل  ررم الرر ررالارل بسرق ررك  ول الر ررقلررت 

ودكتالده اإلالينيل  بيننق ألع الن ريرض در ر ت 

السيقسقت األشيككيرل أرلرع در ر يرض سريرق ة 

الدول واستت قأهق بسيطكة شحكنل اات رق يرل 

وسيقسيل  لسرلرذ الرنر ار  والرهريرنرنرل أرلرع 

األس اا  وج  شق وصاه  كي  ش، ال قح رير، 

بنزأل األشككل الن،لّال بحنالت  أق يرل أر، 

ال كيل الك ميل وال قلت النات ش نالل الر ر ر   

األنيكة  وبقلاات شنا مهقيل الحكب الر رقر ة  

و رل  أليه آنكون دسنيل الهيننل األحق يل  

بيننق اأت كر ال رديرد شر، الرنراركركير، مرظرقشرق  

است نقريق  ةديدا  يست يح سيق ة الدول ويرارترح 

ب ابقت حكوب وغزوات ةديردة   رقلر ر لرنرل 

األشيككيل ايات ق يل والتمقريل جم وصرارل 

للهيننل ااتكمت ب  لرنرل الرحركوب  ومشركت 

ك ارث أقلنيل  وا ت شاليي، ال حقيق حترع 

 الي ت.

 م ش قجد التخطي  األشيككيرل غرلر رت أرلرع 

ش قلمل الن  رلرل ال ريرنريرل درحرايركات شر، 

أ ااذ الت ق ت الن ق ك وش، احرترنرقل اريرقت 

ر و  صينيل ش ا يل د    ضلع أزلل اشيككيل 

ش، نالل ايق ة بكرير، لرتريرقر أرقلرنرم ير رقبرا 

التدابيك األشيككيل بإةكا ات ش قكسرل  وجر  

شق ي نم درحرّنرا وا رنرطر، لر ر اارذ ارقسريرل 

وشكلال  م ةني  شرمرقيت الرنرنرق سرل. وشر، 

جاا الننطل  د،لّ ت الدأ ة ضلع ايستكاديميرل 

غيك الن ق كة أ ضق  أ، الت ق ت الن ق رك  

وج  شق ياّسك د قأد ال ، ر أرلرع ضيركان 

وألع ك ريق الشنقليل التم دحقَصك برارير رل 

التسلح الن وي ش،  ولل جم شقلركرل ألضرخرت 

دكسقمل م ويل  م ال قلت  بيننق دمقجك برير مر  

يقم  بقلطقب  الد قأم لنشقرهق الن وي  بينرنرق 

يس ع األشيككي ن كالك لنرحرقصركة بركاشري 

ال  اريخ ال قليستيل اإليكاميرل يات الرطرقبر  

الد قأم ب دشق  ة كدهت الن ق يت الر اار ريرل 

أرلررع الررتركاةرر  شر، سر ررد نرطررقب  ومررقلررد 

دكاشذ الاي  أق لتنزي  ايداقا الن وي ضلع 

الكالت أ، دط ي ه بحاا يكر! و م الرحرقلرترير، 

يرخرترقر درركاشرذ الرنرر اةرهرل برقلرر اسرطرل شرر  

ال ي، أ ك استهردا  حرلريراريرهرق   رم حرير، 

 ة كده التداأيقت  م س ريل ألع أر رد  ول 

ل ق  ش  روسيق ألع شست ى ر يسم األركقن 

 م امطقليق الترككريرل  برحريرث دركاةر  حرزب 

الحكب األشيككم الاي اأتكض ايد رقيت 

األشيككيل الكوسيل شنا  وانك وييرل برقرا  

 اوبقشق.

*رئيفس مفركفز الشفرج الفجفديفد لف عفالم 

  والدراسات

الةين بفعفيفون ” ** المقال خاص  بنشرة 

 “عربي 

 غالب قنديل*
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 وكال  أنبا  شينخوا:

آيار/ شقر  ألع جرقشر   8اقل وام  يم و يك الخقرةيل ال ينم ي ت 

لرنر اب الشر رذ ال ريرنرم  ضن  21الدورة السن يل للنمل  ال رنم ال

ال ي، ااتكحت  ضي ق ق  ثنق يق   لنزع  تيا األ شل الرترم درلر ش  رم   ر  

   ه المزيكة الك ريل. 

و ضق  وام :  كخط ة  ولع  د لي  ةهن ريل كر ريرق الرديرنر ركارريرل 

الش  يل  مشطتهق الرنر ويرل وال رقرونريرل شر رقبرا در رلرير  الرنرنرقورات 

ال سككيل ال اس ل النطقا بي، ال ييقت األشكيكيل وةنه ريل ك ريق . 

و  قر وام  ضلع  ن يلك سيسقأد الطك ي، ألع الرخركوج شر، الرنرأ ا 

 .األشنم وال   ة ضلع رقولل الناقوضقت

و كد وام  يم  ن األركا  الك يسيل لل  ريرل الرنر ويرل الركر ريرل جرنرق 

ك ريق الدين كاريل الش  يل وال ييقت النتحدة ايشكيكيل  لك، ال رير، 

رك  ي غنع أنه  م ال  يل ب صاهق ةقرة اكي ل ش،   ه المرزيركة. 

و كد ألع ش اصلل ال ي، بال النسقأم الحنيدة لالد قل بي، كر ريرق 

الدين كاريل وال ييقت النتحدة  لت زيز النحق ثرقت السرداسريرل  ولركر، 

 ي ق  لت ديت شسقجنل ش،  ةا دحديد ودنايا اكار شرمرلر  األشر،. و رم 

النست  ا  ي دزال ال ي، شست دة لتل ذ  ور الن ّةه لنرسرقر ودسر يرل 

 .ركي  يست ق ة التاقوض لحا ال  يرل الرنر ويرل  رم  ر ره الرمرزيركة

و أت ال رير، شركارا   رم شرنرقسر رقت شرخرترلرارل ضلرع حرنرقيرل السرالت 

وايست كار والن قلح وايلتزاشقت النشتككرل لرمرنرير  ايرركا   رم 

  ه المزيكة الك ريل و نقل  كا آسيق. و رم لرا الر ضر  الرحرقلرم 

الحسق   م   ه المزيكة الك ريل  ين ،م أرلرع األرركا   ن درار را 

النزيد لت زيز دخايد حدة الت دك  م   ه الرمرزيركة  والرحرارقل أرلرع 

واقل وام  يم:  .السالت وايست كار  م  نقل  كا آسيق  ولي  ال ك 

 نا ال ض   م   ه المزيكة الك ريل ة لل ةديدة ش، الت درك حرقلريرق   

ش، مقحيل  أدت ش قية ك ريق الشنقليل بنر رقرضرل الرنرمرترنر  الردولرم  

وامتهق  ل كارات شمل  األش، الدولم  وايصكار ألع د زيز التننيرل 

الن ويل  ودمكبل ضرالا  رب ل ص اريخ شأنكا .  ش، مرقحريرل  نركى  

شنقورات أسككيل  ق  ل وألع مطقا واس  لل ييقت النترحردة وكر ريرق 

المن بيل  م الننط ل  دزيد ال ،  ال سككي ألرع كر ريرق الشرنرقلريرل. 

وجنق ش ا اطقري، سكي ي، ي ياسحقن ل   هنق ال  ض الطكي   لكر، 

و ر رق لرنرق  . ي طكان الع ال ،  ألع الاكاشا  شقت اإل قرة الحنكا 

يككده وكقلل ايم ق  النككزيل الركر ريرل   ررلر رت وحردات جر اسر مر  

آيار/ شرقر   6الند  يل لل  ات ايستكاديميل للرمرير  الشر ر رم ير ت 

 رب ل ص اريخ بقليستيل بقإلضق ل ضلع التدريذ. و  ق ت  ن النر ر ر   

شرر، الررترردريررذ ل رركب الررنررنررقورات الررحرركبرريررل الررنرر ويررل واألأررنررقل 

 ايستازا يل ش، ال ييقت النتحدة وةنه ريل ك ريق. 

بد ت ك ريق المن بيل وال ييقت النتحدة  م الي ت األول ش، جاا الشهك 

شنقورات أسككيرل ششرترككرل  مسرك  دسرترنرك  رهركير،  وجرم  كر رك 

شنقورات ش،  ي وات ش ع  كنق  ن المقم ي، سيتدربقن للنكة ايولرع 

  م لا  ككة مشك شنظ شل  سق  .

مظقت ثق  ج  مظقت ش ق  لل  اريخ وي نرا  رم شرنرطر رل   رقع حريرث 

ينكنه اأتكاض ال  اريرخ الر رقلسرتريرل والرنرتر سرطرل  رم اردرارقأرقت 

 ا  ى.

يتك ن النظقت ثق  ش، اقي  صقرونرم شرترحرك  وارايرارل اأرتركاضريرل 

شزو ة بنستش كات وحقس ب اق ر ألع التنييز بي، األجدا  الح ي يرل 

والكقيبل بقإلضق ل ضلع شرحرطرل را ار كشرد ودرتر ر   وشرككرز اريرق ة 

وسيطكة شتحك   وج  شق ي طم النظقت نال حرككرل أرقلريرل والر رقي  

ت وأركضرهرق 21  ي ل  رر لرهرق M1075شمهز ألع أكبل ش، الن ع 

أركبرقت شرمرهرزة  9ت    م حير، درتركر ن برطرقريرل الرنرظرقت شر، 2.1

بقل  اي   دحنا كا شنهق ش، ستل ضلع ثنقميل صر اريرخإ ضضرق رل ضلرع 

 شككزي، لل نليقت وشحطل را ار. 

د قلي الن ل شقت أ، الهد  وم طل الت قبا النحتنلل ا ا اإلرالا  كنق 

ينك، دحديث دلك ال يقمقت  وضرسقل  واشك لت حيح النسقر لل رقرو  

شر، ضمرترقج  رككرل  GBR ثنق  الطيكان. ويسرترخردت الرنرظرقت الركا ار 

راي ي ن   م النكاا ل واكتشق  ودنييز األجدا .  كنق يرنركر، در ةريره 

ال قرو  ب اسطل الن ل شقت ال ار ة ش، مظت الرنركاار رل الرار رق ريرل. 

جريرككر لريرز ويرنركرنره  221ينك، م ا الكا ار ب اسطل الرطرق ركة سرم 

اكتشق  ال  اريخ ال قلستيل ألرع شسرق رل در رلر   لرد كرت شر، شر ار  

 الكا ار.

 هل يُمكنه حماي  كوريا الجنوبي  

اقلت و ارة الد قع األشكيكيل )ال نتقة ن(  م دن  / ي لي  النقضم  

ضن مظقت  ثق   سيُ ق  ضلع ر  قت الد قع ال قرونم لت زيز ال ة   

ال قرونم لحلاق  ال ييقت النتحدة  م ش اةهل التهديدات 

ال قرونيل لك ريق الشنقليل. و م جاا الشأن يُ يك ب ض الخ كا  

ال سككيي،  م ال ي، الشك   ح ل ادرة  ثق   ألع ددشيك ص اريخ 

ك ريق الشنقليل ا يكة الندى  وال اا د الند  يلإ بقأت قر  ن مظقشهق 

ق لالرداقأقت الشقج ل.  ُش ّنت ن ي  
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 صحيفة الشعب الصينية
 : 7102آذار/ مارس  01بكين 

مع الحكم الصادر عن الهمهحهكهمهة الهدسهتهوريهة فهي كهوريها 
ههي، وصهلهت  -الجنوبية )الجمعة( بتأييد إقالة بارك جهيهون
 رئاستها المبتالة بفضيحة إلى نهاية مخزية.

ولكن رغم أنها تغادر اآلن البيت األزرق، إال أن تهداعهيهات 
قرارها الطائش السهمهاب بهنهشهر مهنهظهومهة الهدفهاع الهجهوي 
لالرتفاعات العالية "ثاد"، وهي منظومة دفهاع صهاروخهيهة 
أمريكية، على أراضي كوريا الجنوبية ستظل تطارد الهبهالد 

 والمنطقة األوسع .

ومع اإلطاحة ببارك، ال بد لهكهوريها الهجهنهوبهيهة مهن إجهراء 
يوما، وفقا لما ينص عليه  06انتخابات رئاسية في غضون 
 قانون االنتخابات في البالد.

ورغم أنه قد يكون من السهابهق ألوانهه قهول مهن الهمهرشهح 
الرئاسي الذي سيفوز بهذا الهمهنهصهب، إال أن ههنهاك شهيهئها 
مؤكدا واحدا يكمن في أن الزعيم المستقبلي لكوريا الجنوبية 
لن يكون أمامه خيار سوى مهواجهههة أحهد أكهثهر األوضهاع 

 الجيوسياسية حساسية في الذاكرة الحديثة للمنطقة.

فبسبب سياسة بارك تجاه ثاد، وجهت سهول لهطهمهة كهبهيهرة 
لعالقاتها مع بكين، التي تعد نصهيهرا ثهابهتها وحهازمها لهنهزع 

 السالب النووي بشبه الجزيرة الكورية.

فرد الفعل العنيف تجاه ثاد مهن الهمهرجهح أن يهكهون إيهذانها 
بدخول التبادالت االقتصادية والتجاريهة الهنهشهطهة لهلهبهلهديهن 

 عصرا جليديا.

وربما تتمثل أكبر سخرية في أن التعاون بين حكومة بهارك 
المحافظة وواشنطن في مسألة ثاد، وبدال من أن تقدم مزيدا 
من الضمانات األمنية للبالد، تولد فعليا مزيهدا مهن الهدوافهع 
لمواصلة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لطموحهاتههها 

 النووية وبرنامجها الصاروخي.

وفي الحقيقة، يعد أكبر مستفيد من حادثة ثاد ههي الهواليهات 
 المتحدة.

فمن خالل نشر هذه المنظهومهة الهمهضهادة لهلهصهواريهخ فهي 
المنطقة المجاورة للصين، يمكن لواشنطن رأب الصدع فهي 
نظامها الدفاعي الصاروخي العالمي ووضع جزء كبير مهن 
األراضي الصينية والروسية تحت الهمهراقهبهة فهيهمها تهجهعهل 

 حلفاءها في المنطقة عرضة للمخاطر.

وبالنسبة ألي شخص سيتولى منصب الرئهاسهة فهي كهوريها 
الجنوبية للسنوات القليلة المقبلة، فإن السؤال األكثر إلحهاحها 

وأهمية يكمن في كيف يمكن للحكومة الجديدة التهعهامهل مهع 
العالقات التي أصابها الضعف بشدة مع الصهيهن والهتهغهلهب 
 على التحديات األمنية المتشابكة الناتجة عن منظومة ثاد.

وإذا ما أرادت كوريا الجنوبيهة حهقها السهالم لهنهفهسههها ومهع 
جيرانها وكذا الهدوء في المنطقة، ينبغي عليها ايهجهاد سهبهل 
لتحييد التهديدات األمنية لثاد ضد الصين. كما ينبغي عليههها 
إعادة النظر في سياستها تجاه كوريا الديمقراطهيهة والهعهودة 

 إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وفي الختام، فهإن اإلكهراه الهعهسهكهري واألعهمهال الهعهدائهيهة 
الثنائية أشبه بحصان جامح يركهض بهعهنهف. لهذا البهد مهن 

 اإلمساك باللجام جيدا.

 وكال  أنبا  الةين الجديدة ـ شينخوا:

/ درت أرزل ر ريرسرل كر ريرق  1122آيار/ شقر   21س ل 

جم مهق يق ش، شن  هق المن ل ب ردشرق -المن بيل بقر  ةي ن

 يدت النحكنل الدست ريل الطلذ بإاقلل الزأينل النرتر رررل 

  م   يحل.

شرم الرحركرت  -واك  ر ي  النحكنل ال ليق بقإلمقبل لم ة مري

النت ل  بإاقلتهق والاي  يي  ألع اله ا  ش ق كة  رم  رةرق  

 ال ال   اق ال ضمه اكار ادخار ثنقميل ا قة بقإلةنقع .

وينص ال قم ن ألع  ن حكت النحكنل يدنا حريرز الرترنراريرا 

  را أ ذ اكا ده. وسريرطرلرذ شر، برقر  شر،رق رة الر ريرت 

األ را الك قسم حريرث  ر ردت رسرنريرق ةرنرير  سرلرطرقدرهرق 

 الك قسيل ول  هق كك يسل حقليل.
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CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

وفقاً للتقارير الواردة من كوريا الجنوبية 
والواليات الهمهتهحهدة يهوم الهثهالثهاء، فهإن 
الدولتين قد بدأتا نشر نظام )ثاد( المضاد 
للصواريخ فهي كهوريها الهجهنهوبهيهة. وقهد 
وصههلههت بههالههفههعههل أجههزاء مههن الههدرع 
الصههاروخههي، بههمهها فههي ذلههك مههنههصههات 
اإلطههالق، كههمهها سههيههتههم وضههع مههوظههفههي 
الخدمة والمعدات األخرى قيد الهتهشهغهيهل 

 في غضون شهرين.
يبدو أن واشنطن وسيول عازمتان عهلهى 
االنتهههاء مهن تهركهيهب الهمهنهظهومهة قهبهل 
االنتخابات الرئاسية القهادمهة فهي كهوريها 

 الجنوبية.
في النهاية، لم تتمهكهن الصهيهن مهن مهنهع 
نشر المنظومة في كوريا الجنوبية، لهكهن 
معظم المراقبين توقعوا ذلك منذ البهدايهة. 
لذلك، ينبغي علهى بهكهيهن الهحهفهاظ عهلهى 
هدوئها واتخهاذ تهدابهيهر حهازمهة وفهعهالهة 

 للحد من تهديد ثاد على الصين. 
والحقا، سُتشعر بكين كهوريها الهجهنهوبهيهة 
باأللم تدريجبا، وتجعل الواليات المتحهدة 

 تدرك خطأها.
يههنههبههغههي أن نههبههدأ 
بهزيهادة الهعهقهوبههات 
عههههلههههى سههههيههههول 
بطريهقهة مهنهظهمهة، 
وخههفههض مسههتههوى 
التبادالت الصينهيهة 

الههههههكههههههوريههههههة  -
الههجههنههوبههيههة بشههكههل 
شهامهل، واسهتهعههادة 
جميع االمهتهيهازات 
الههتههي اكههتههسههبههتههههها 
سيول من الصيهن، 
واإلبقاء فقط عهلهى 
عالقة طبيعية بهيهن 

 البلدين.

على مهدى السهنهوات الهمهاضهيهة، كهانهت 
السلع الهكهوريهة الهجهنهوبهيهة والهمهنهتهجهات 
الثقافية تهحهظهى بشهعهبهيهة خهاصهة وسهط 
المستهلكين الصينيهيهن نهظهراً لهلهعهالقهات 
الوثيقة بين بكين وسيول. بوسعنا اغتهنهام 
الفرصة الحالية للضغط على المهنهتهجهات 
الثقافية الكورية الجنوبهيهة لهلهخهرو  مهن 
السوق الصينهيهة. ههذا ههو الهثهمهن الهذي 
يجب عهلهى تهلهك الهبهالد دفهعهه لهنهشهرهها 

 منظومة ثاد.
يتعين على الصين التركهيهز أيضهاً عهلهى 
تدابير عسكرية مضادة والتعامهل بشهكهل 

 استراتيجي مع المزيد من التهديدات. 
إن نشر نظام ثاد فهي كهوريها الهجهنهوبهيهة 
يحهمهل تهداعهيهيهن، فهههو يهههدد األنشهطهة 
العسكرية داخل الصين بشهكهل مهبهاشهر، 
إضافة إلهى كهونهه يشهكهل سهابهقهة حهيه  
بإمكان واشنطن نشر ترتيباتها الهمهضهادة 
للصواريخ بشكل تعسفي حهول الصهيهن. 
 وكال األمرين سيهددان األمن الصيني.

هل يمكننا تحييد نظهام ثهاد مهن الهنهاحهيهة 
الفنية؟ علينا البح  في هذا المجال. وإذا 

كان األمر ممكهنهاً، يهنهبهغهي عهلهى بهكهيهن 
تحقيق ذلك مهما كهان الهثهمهن. والهمهؤكهد 
هو أنه يجب على األسلحة االستراتيجهيهة 
المرتبطة بالصين أن تستهدف مهقهاطهعهة 
سيونغجو في كهوريها الهجهنهوبهيهة، حهيه  

 سيتم نشر منظومة ثاد.
يجب علينا منع الهواليهات الهمهتهحهدة مهن 
نشر المزيد مهن بهطهاريهات ثهاد جهنهوب 
شرق الصين أو إعادة نشر أسلحة نووية 

 تكتيكية على أراضي كوريا الجنوبية.
وكل ذلك ال يمكن تحقيقه ببهسهاطهة عهبهر 

 فرض عقوبات على مجموعة لوت. 
إن نشر نظام ثاد سيصبح نهقهطهة تهحهول 
في نموذ  شمال شرق آسيا. عندما نأخذ 
خههطههوة إلههى األمههام، عههلههيههنهها أن نههفههكههر 
بخهطهوتهيهن، أو ثهال  مسهبهقهاً. الهمهههمهة 
األكثر أهمية بالنسبة لهلهصهيهن اآلن ههي 

 تعزيز قوتها العسكرية. 
إن نشر منظمة ثاد يعطي الصهيهن سهبهبهاً 
حاسماً لزيادة وتطوير أسلحتهها الهنهوويهة 
التكتيكية. سيستحق األمر العناء إذا بهات 
بإمكهان بهكهيهن تهطهويهر قهوتههها الهنهوويهة 
االسههتهههراتهههيههجهههيهههة 
 بسبب نظام ثاد.

لقد وصهل الهعهالهم 
إلى مفترق طهرق 
تههههحههههاول فههههيههههه 
واشههنههطههن إقههامههة 
هيمهنهة عسهكهريهة 
عالمية من خهالل 
نظامههها الهمهضهاد 
لهلههصههواريههخ، فههي 
حين تحاول بكيهن 
وموسهكهو تهدمهيهر 
تلك الخطة. وههذا 
ههههههو جهههههوههههههر 

 الحقيقة.

افتتاحي    ي   غلوبال تايمز 
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بحسذ وسق ا اإلأالت الك ريل المنر بريرل 

واليقبقميل   رل ت ك ريق الشنقليرل  ربر رل 

ص اريخ بقليستيل ص قش اإلثني،. اط رت 

كيرلر شرترك   2111جار ال  اريخ شسق ل 

سرر رر  ثررالثررل شررنررهررق  ررم شرريررقر الررنررنررطرر ررل 

ايات رق يرل الرخرقل رل لرلريرقبرقن. ر رير  

ال  را  الريرقبرقمرم  ريرنرزو آبرم ارقل  ن 

برير مر   ر كي  اد ادشرت احرترمرقةرق ضرد

 .يقم 

ووا   ال ديد شر، الر رقحر رير، ال ريرنريرير، 

الاي،  ستطل تهت صحيال غل برقل درقيرنرز 

 ن جاا اإلرالا ج  ر  ألع الرنرنرقورات 

 -الرر ررسرركرركيررل السررنرر يررل األشرركيرركرريررل 

المنر بريرل الرنرشرترككرل الرمرقريرل  الك ريل

حقليق  دحت ضسرت   رك  الرنرسرك   والرترم 

 امطل ت األس  ع النقضم. 

ي قل ضن ددري قت جراا الر رقت جرم األكر رك 

 لد  222 م الحمت.  قر  شق شمن أه 

أسككي  م دردرير رقت الر رقت الرنرقضرم  

 .والررررر رررررد   كررررر رررررك جررررراا الررررر رررررقت

لل ديد ش، السرنر ات  اسرتر رنرلرت كر ريرق 

الشررنررقلرريررل ضرررالا ال رر اريررخ كرر سرريررلررل 

لالحتمقج أرلرع الرتردرير رقت الر رسركركيرل 

الك ريل المن بيل. ش، نرالل  -األشكيكيل 

ص اريخ    رل  ضرالا بي م  يقم  ألرب ل

واحدة   إن الن اةهل الر رسركركيرل بريرنرهرق 

وبي، وسي ل ووا نطر، دشرهرد د ر ريردا  

 .حق ا  

احررتررنررقلرريررل الررحرركب  ررم  رر رره الررمررزيرركة 

الك ريل دك ك. وألع ال رير، اإلسرتر ردا  

لمني  اإلحتنقيت. يمذ أليهق  ن در رنر  

وا رررنرررطررر، وسررر ل وبررريررر مررري يرررقمررري 

استازا ادهت وبال ةرهر   شرنرسر رل  ب اد

لتهيئل الرظركو  لرنرزع السرالش الرنر وي 

لك ريق الشنقليل ودح ي  السالت الدا ت  رم 

 .  ه المزيكة

ولكر، ضيا امردلر رت الرحركب   يرمرذ  ن 

دنتلك ال ير، الر ردرة أرلرع الرد رقع أر، 

 . شنهق ال  شم

ضيا دمقجلت األركا  النتنق أل م يرحرل 

ال ي، ور  ت ال يقت بمهر   لرترخراريرد 

الت دك  أندجق يرنركر، لرهرأي  األرركا  

ضل ق  الل ت ألع  ماسهت بسر رذ الرخرسرق رك 

 .ستلح  بهت  م النهقيل الاق حل التم

بس ذ اأتنق جق ألع الر ييرقت الرنرترحردة 

للحاقل ألع  شنهق  د  ت ك ريق المنر بريرل 

بت سرير  مرطرقا الرتردرير رقت الر رسركركيرل 

كنق  مهق اقشت  .النشتككل ش هق بإستنكار

بقلنر رم اردشرق   رم مشرك شرنرظر شرل ثرق  

الررنرر ررق ة لررلرر ررر اريررخ  شررترررمررقجررلرررل 

اأتكاضقت ال ي،. واد  لهكت ال ير، 

 .ش هق ادرا  ك يكا  ش، ال  ك  م الت قشا

ك ريق الشرنرقلريرل لريرسرت ار يرل برنرق  ريره 

الرركرراررقيررل لررنرر اةررهررل الرر ييررقت الررنررتررحرردة 

وك ريق المن بيل  ولك، لرديرهرق وجرت برأن 

جررقدرريرر، الرردولررترريرر، سررتررخرر رر ررقن  شررقت 

 . الررنرر ويررل الرر رردا رريررل درركررنرر لرر ةرريررتررهررق

درأشرر، برريرر مري يررقمرري بشرركرا  أررنررع بررأن 

السالش الن وي ج   أظت ضنقمل ألشرنرهرق 

ال  شم شتمرقجرلرل  ن الر اار  جر  أركر  

 .يلك

ضيا لت دسلّت ي مي يقمي  سلحترهرق الرنر ويرل  

ست اةه أزلل ر يلل األشد وضر،ر ررقت 

ك يكة. ش، الرنرسرترحريرا أرلرع الرحركر شرل 

ال ررريرررنررريرررل شرررخرررقلرررارررل اررركار شرررمرررلررر  

الرردولررم الررتررقبرر  لرر شررت الررنررتررحرردة.  األشرر،

ستحق ظ ال ي، ألع أالال ال داارل شر  

بي مري يرقمري  ولركر، األنريركة يرمرذ  ن 

 دتحنا أ ااذ رن حقدهق الن ويل.

المنه ر ال ريرنرم غرقضرذ  ويالحظ  ن

ألن ال كمقشي الن وي لر رير مر  يرقمر  و ّرك 

 .يريرر ررل لسرريرر ل لررنررشررك شررنررظرر شررل ثررق 

ولكر، أرنردشرق دسر ر  كر ريرق الشرنرقلريرل  

 ستك ن ك ريق المن بيل شهد ة بقلتدشيك.

ل، دسنح ال ي، لك ريق المن بيل بإس رقر 

الررنررظررقت  ررم كرر ريررق الشررنررقلرريررل أرر، 

الحكب ود حيد   ه المزيكة بر رد  ركي 

 .يلك

و نرريرركا   مرركيررد  ن مرر ررطررم م رريررحررتررنررق 

لررلرر ييررقت الررنررتررحرردة: شرر، ال رر ررذ حررا 

 .ششرركررلررل كرر ريررق الشررنررقلرريررل الررنرر ويررل

لي  جنق  حا سها لن قلمل جار ال  يل 

بشكا مرهرق رم. األسرلر ب ال رحريرح جر  

ضيمق  حا واا م يرأنرا شرخرقو  ةرنرير  

  األركا  ب ي، األأت قر. 

افتتاحي    ي   غلوبال تايمز الةيني  

2-1-7132 

تعريب خاص بـ ننشرة الةين بفعفيفون 

 عربي ن

1122-2-9كقريكقديك ش، صحيال دشقينق  ايلم ال ينيل للكسقت ديقن دشن  بتقريخ   
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ال يهمهكهن سهوى لهءغهبهيهاء والهمهجهانهيهن 
والمعتوهين تصديهق مهزاعهم اإلدارتهيهن 
هن لهف  األمريكية والجهنهوب كهوريهة ومف
لفهما، بهأن إرسهاء السهالم واألمهن فهي 
منطقتي شرق وجنوب شرق آسهيها إنهمها 
سهههيهههسهههود بهههنهههشهههر مهههنهههظهههومهههة "ثهههاد" 
الصاروخيهة، الهُمهصهّوبهة نهحهو الشهمهال 
 الكوري واألراضي الصينية والروسية. 
وعلى العكس مهن تهلهك الهمهزاعهم، فهإن 
نشر "ثاد" يفعني تهديداً حهربهيهاً مهبهاشهراً 
للهدول الهثهال  أوالً، وزعهزعهًة لهءمهن 
اإلقليمهي بهرّمهتهه وفهي الهدول الهحهلهيهفهة 
لهواشههنههطههن ثههانههيههاً، واسههتههحههدا  سههيههاسههة 
الفوضى غير الخالّقة فيههها كهلههها عهلهى 
نمط الفوضى في سورية والعراق وليبيا 
ثالهثهاً، وافهتهعهال بهؤر تهوتهر جهديهدة فهي 
منطقة أُلحهقهت بهواشهنهطهن فهيههها نصهف 
هزيمة سياسية وعسهكهريهة وإقهتهصهاديهة 

 رابعاً.
الصين وروسيا وكهوريها الهديهمهقهراطهيهة 
تعتبر أن "ثاد" تهديد ألمنها، فهقهد سهبهق 
للمتحد  الهرسهمهي لهوزارة الهخهارجهيهة 
الصينية )هونغ لي(، أن صّرب بهتهاريهخ 

: "إننا نشعر بهقهلهق بهالهغ 5126020650
إزاء احتمال نشر نظام "ثاد" األمهريهكهي 
في شبه الهجهزيهرة الهكهوريهة، حهيه  أن 
مدى هذا النظام أكبر بكثيهر مهن مهجهرد 
الضرورة الدفاعية فهي شهبهه الهجهزيهرة، 
ونحن "لن نسمح" باإلضهرار بهمهصهالهح 
أمننا الوطني "فضمان مصالحنا األمنهيهة 

 أمر واجب". 
وبالنسبة لموقف موسكو، عّبر السهفهيهر  

الروسي لدى جهنهوب كهوريها ألهكهسهنهدر 
عههن  662020650تههيههمههونههيههن، يههوم 

مهعهارضهتهه لثـه "ثههاد" بهقهولهه: "الهجهانههب 
الكوري الجنوبي والشركاء األمريكيهون 
يفعرفون الموقف الروسهي بشهكهل جهيهد، 
ههّثههل بههالههرفههض الههقههاطههع لههنههشههر  والههُمههتههمف

منظومات "ثاد" المضادة للصواريخ فهي 
كوريا الجنوبيهة، ألنهنها نهعهتهبهر أن ذلهك 

 ُيمّثل تهديداً ألمن بالدنا".
لقد الحظُت كمتابع لثـ "مسهألهة ثهاد"، أن 
نشرهها تهم لصهالهح احهتهكهارات السهالب 
هههجهههمهههع الصهههنهههاعهههي  األمهههريهههكهههيهههة والهههمف
العسكري، ال سّيما بعد إعالن واشهنهطهن 

م عهههن نصهههب درعههههههها 0652عهههام 
الصاروخي "الُمحيط  بالصين"، بذريعة 
 مواجهة صواريخ كوريا الديمقراطية. 

والهههيهههوم، تسهههعهههى "اإلدارة" بهههههههذه  
الصواريخ  الجهتهرار الهعهداء لهلهصهيهن  
وتسويق "المحافظين" الُمعادين لهلهصهيهن 
وكوريا الديمقراطية إلهى سهّدة الهرئهاسهة 
في )سول(، خشيًة من تهنهصهيهب رئهيهس 
كوري جنوبي جديد ُيعارض نشرها، ال 
سّيما بعد رحيل الرئيسة )بهارك(، الهتهي 
شّرعت نشهر الهمهنهظهومهة الصهاروخهيهة 
بهههههدف الههنههيههل مههن جههمهههههوريههة كههوريهها 
الديمقراطية الشعبية، ولتوسيع المخهالهب 

األمريكية لتشمل ـ كما يفحلمهون الصهيهن 
وروسيا ـ في محاولٍة لمحو الهتهطهبهيهقهات 
االشتراكية في اإلقلهيهم، ولهكهسهر شهوكهة 
الهبههلههديهن وصههمهودهههمهها بههوجههه الهههههيهمههنههة 
األمريكية، بخاصة بعد الفشل الهذريهع لثـ 
)مشههروع مههارشههال( الههقههديههم  بههفههرض 
اإلرادات الهههعهههسهههكهههريهههة والسهههيهههاسهههيهههة 
واإلقههتههصههاديههة األمههريههكههيههة عههلههى دول 
المنطقة، فكان والحالة هذه جموب جهديهد 
لههلههنههيههل مههن كههوريهها والصههيههن وروسههيهها 
بضربة واحدة )!(، فرغبة بهتهفهريهغ ههذه 
ههثههالههههها وأسههبههاب قههوتههههها  الههدول مههن مث
المتصاعدة وجبروتها، بخاصة عسكريهاً 

 قتصادياً.او
ولههقههد كههان لههفههشههل )مشههروع مههارشههال( 
بإخضاع بيجين ومهوسهكهو وبهيهونهغهيهانهغ 
وصعود نجم الصين عالهمهيهاً، تهداعهيهات 
جههد سههلههبههيههة عههلههى الههداخههل األمههريههكههي 
وسههيههاسههة واشههنههطههن الههدولههيههة، إذ غههدت 
الصههيههن الههدولههة االقههتههصههاديههة األُولههى 
هبهحه   واألكثر جذبهاً لهلهعهالهم الهذي بهدأ يف
لنفسه عن أصدقاء وُحلهفهاء غهيهر "الهعهم 
سام" و"الكهاوبهوي"، عهلهى خهلهفهيهة دنهو 
نههايهة الهدوالر وسهقهوط اإلمهبهرطهوريهة 

 األمريكية.
كههمهها لههم يههكههن نشههر "ثههاد" رداً عههلههى  

المخاطر المزعومة مهن جهانهب كهوريها 
الديمقراطية وصواريخها الهنهوويهة، ولهم 
تكن كذلك السهيهمهفهونهيهة الهُمهههتهرئهة لهمها 
 -ُيسّمى بـث "الخطر الشيوعي" الصهيهنهي 

الكوري، و"خطر بوتين"، بل كان نشهر 
المنظومة تسريهعهاً غهربهيهاً لهلهعهودة إلهى 
الحربين الساخنة والباردة  ضد الصهيهن 
وروسيا وكوريا الديمقراطيهة، ولهرغهبهة 
هذا الغرب الهمهتهأصهلهة بهإضهعهاف تهلهك 

 الدول وتصفيتها.

 اصكاِديمي مروان سودار*

 3االتتم  على  الة    
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. وبعدما فشل الهغهرب بهههدفهه ههذا مهن 
خالل حروب الهغهاز والهنهفهط وسهوريهة 
واإلقهلههيههم الههعههربههي، وسههقههوطههه الههمههدوي 
والذريع في شبه جهزيهرة الهقهرم، حهيه  
فشلت القهوى الهغهربهيهة بهرمهتههها بهقهطهع 
تواصل روسيا مهع الهعهالهمهيهن الهعهربهي 
وغير العربي من خالل إغهالق الهبهحهر 

 األسود بوجهها، فقصم ظهرها. 
ولم يفنجح الغرب برمهتهه أيضهاً بهتهقهزيهم 
رق كوريا )الُمعهّذبهة  ملقةث الصينية وحف العف

ولهنن(،  5416-  5421بيهن سهنهوات 
ههنههجههح مسههاعههي الههغههرب كههذلههك  ولههم تف
باستهعهداء بهيهجهيهن عهلهى عهواصهم دول 
شرق أسيا ودفعهها لهمهواجهههات حهربهيهة 
معها وضد تايوان واليابان، ومن خهالل 
القرار الهجهائهر لهمها ُيسهّمهى بهالهمهحهكهمهة 
الدولية، فيما يتعلق بالفيليبين. لكن نشهر 
"ثاد" يأتي اسهتهكهمهاالً لهجهههود تهقهصهيهر 
الزمن الهمهطهلهوب لهطهيهران الصهواريهخ 
األمريكية إلهى أههدافههها االسهتهراتهيهجهيهة 

 داخل الصين وروسيا.
وبهدف تبرير نشهر "ثهاد" شهن الهغهرب 
وحلفاؤه حهربهاً إعهالمهيهة طهويهلهة. لهكهن 
وراء الستار الثخين مهن ههذا الضهجهيه   
ومههزاعههم الههتهههههديههدات والههمههخههاطههر مههن 

طهههرف الصهههيهههن وروسهههيههها وكهههوريههها 
الديمقراطية، أسهبهاب سهيهاسهيهة أخهرى، 
تتعلق أساساً بالفضائح والخزي وانهيهار 

السياسي فهي جهنهوب  -النظام األخالقي 
كوريا، حي  طهالهت الهفهضهائهح جهوههر 
النظام  هناك ورؤوس الفهسهاد واإلفسهاد 
في رئهاسهة جهنهوب كهوريها ورئهيهسهتههها 

 بارك جيون بالذات. 
"تصّوروا" معي لوهلة: ما ههي عهالقهة 
أمريكا البعيدة جغرافيهاً بهمهنهطهقهة شهرق 
نهقهل إدارة تهرامهب قهوات  آسيا، ولماذا تف
ههكههفههي "اإلدارة"  جههديههدة إلههيههههها، وأال يف
إستعمار جنوب شبه جزيرة كوريا مهنهذ 
نهاية الحرب الكونية الهثهانهيهة، ونشهرهها 

( ألهف 16على التراب الكوري قرابهة )
عسكري، ُمجّهزين بصهنهوف األسهلهحهة 
األكههثههر تههطههوراً وبضههمههنههههها الههنههوويههة؟ 
والسؤال اآلخهر الهمهشهروع ههنها: لهمهاذا 
ُيكّدسهون كهل ههذا السهالب فهي جهنهوب 
ة لهكهوريها الهديهمهقهراطهيهة  دف هادث كوريا الُمحف
والصين وسيبيريا حيه  تهوجهد ثهروات 
طبيعية متميزة، ومنابهع روسهيهة ههائهلهة 

 للنفط والغاز والمعادن؟!
والجواب بسيط: األزمة الهعهمهيهقهة الهتهي 
تلهف أمهريهكها وجهنهوب كهوريها ومهعههها 
مههحههور الشههر فههي تههايههوان والههيههابههان 

بهحهسهب  -وغيرها، ال يمهكهن أن ُتهحهل 

سهوى بهمهزيهد مهن  -قاموس االستعمار 
االستعمار والهيمنة وإخضاع مجهمهوعهة 
جديدة من الدول والشعوب، لُيسهّخهروهها 
عبيداً إلنقهاذ اقهتهصهاداتهههم وسهيهاسهاتهههم 
المتآكلة، التي أضحت ُمههّمهشهة عهالهمهيهاً 
بسبب صهمهود الهدول الهثهال : الصهيهن 
بهإشههتههراكهيههتهههها ذات األلهوان الههوطهنههيههة، 
وروسيا بوتين التي تقاتل نظام الشهريهر 
ههلههفههاً  الههدولههي فههي سههوريههة وتههعههقههد حث
استراتيجياً مع الصين  وكوريا زوتشيهه 
وسونهكهون الهكهوريهة الصهامهدة صهمهود 
الههجههبههابههرة، والههتههي أضههحههت وبههرغههم 
مساحتها الصغيرة وعدد سكانها القلهيهل، 
دولة كبرى وجّبهارة ومهتهطهورة عهلهمهيهاً 
وتههعههلههيههمههيههاً وثههقههافههيههاً بههرغههم الههحههصههار 
المضروب عليها إمبريالياً،  وهها  ههي 
تههطههلههق األقههمههار الصههنههاعههيههة وتههنههتهه  
الصواريخ الهنهوويهة، وتهخهتهرع أسهلهحهة 
نوعيهة غهيهر مسهبهوقهة ورادعهة لهلهعهدو 

 الدولي.
*رئيييييس اد ييحييا  اليي نليي  ليي ييصييحييفييييين 
نادعالميين نالكّ ياب اليعيرب قصي  يا  
نُحيي ييفييا  الصييييين نرئيييييس ميي يي ييس 
ال ضامن مع الشعب الكنري نُمناصير  

  نحي  شطري كنريا.
الةفيفن ” ** المفقفال خفاص  بفنفشفرة 

 “بعيون عربي 

 8تتم  المنشور على  الة     
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واّ ت و ارة   رقع الرمرنرهر ريرل الركر ريرل 

صا ل د ق ل ل راضم شر  شرمرنر أرل لر ت 

يرر ت الرر ررالثررق  لررنررشررك مررظررقت ثررق  الررنرر ررق  

لل  اريخ  م ال ال   والاي در رتر رد ال رير، 

وروسيق  مره يرهرد  برخركا األشر، اإلارلريرنرم 

الت قريك  ن مرظرقت ثرق  ارد  بشكا  ك ك. ودايد 

يتت دككي ه شطل   هك حزيكان/ ي مي  وار را 

 ن دنتخرذ الرمرنرهر ريرل الركر ريرل ر ريرسرهرق 

 .المديد

األشك الناكوغ شنره جر   ن مشرك مرظرقت ثرق  

سيّ  د الت دك  م   ره الرمرزيركة الركر ريرل 

النت دكة بقلا ا. وال  اريخ ايأرتركاضريرل  

التم سيتت مشكجق  م رلي ل مرظرقت الر ييرقت 

النتحدة الن ق  لل  اريخ غركب الرنرحرير  

الهق ئ  ي دم را كر ريرق الرمرنر بريرل ارطر رل 

 طكمي ينك، ايست،نق  أرنرهرق  رحرسرذ  رم 

ل  ل وا نط،  إلأق ة الرتر ا ن ضلرع آسريرق   

وضمنق اد دش ا  ي ق   حركبرق برقر ة  ةرديردة 

 نقَل  كا آسيق حريرث يسر   امر ردات الر ر رل 

 .بقلا ا

ي ت الخنرير    كرد الرنرترحردث برقسرت و ارة 

ش قرضل برال ر  التمقرة ال ينيل ص، ةي ي،

ال قرشل لـ  ثق   و أق األرركا  الرنر رنريرل 

ضلع واد الن م ادشق  بنشك النظقت الرنر رق  

لل  اريخ. ور ا  ألع سأال حر ل ششرقأرك 

ال دا  درمرقر شرمرنر أرل لر ت وسر  بر رض 

شستخدشم اإلمتكمت ال ينيي،  اقل صر، ضن 

الحك شل ال ينيل دكّحذ برمرنرير  الشرككرقت 

األةن يل ودحنم أنليقدهق  رم الر رال  ررقلرنرق 

 . مهق اقم ميل

وبقأت قرجق  ك ك شش،ا لرلرنرترقةرك وشرحرالت 

الس ا الرحركة  رم الرمرنرهر ريرل الركر ريرل  

 هد ت شمن أل لر ت مرنر ا  شرتر رقررئرق  رم 

دمقرة التمز ل  م ال ي،  حريرث دركاةر رت 

 رم  21ش ي قت شتقةكجق  م ال ي، بنسر رل 

النئل ال قت النرقضرم. شر، الر اضرح ضين  ن 

ششقركل ل ت  م صار رل ثرق  الرترم واّر رترهرق 

وا نط، وسي ل ي د شرك برقلرخريرك برقلرنرسر رل 

 .ألأنقلهق التمقريل  م ال ي،

سيك ن ألع سي ل  ن د اةه ال  ااذ ضيا شرق 

اكرت الن م ادشق   م مشك مظرقت ثرق . وارد 

درر رر  الرر ررالاررقت اياررترر ررق يررل برريرر، ال رريرر، 

وةررنررهرر ريررل كرر ريررق  وحررتررع الررنرر ررق يت 

التمقريل اإلاليرنريرل  ضرحريرل اركارجرق غريرك 

 .الندرو 

ضن ال رريرر، جررم  كرر ررك  رركيررك دررمررقري 

واست نقري لمنرهر ريرل كر ريرق  حريرث برلر  

 222.8حمت التمقرة ال نق يل برير، الر رلردير، 

األولرع شر،  22شليقر  وير  م األ هك ال 

. واررد دررمررقو  حررمررت الررتررمررقرة 1126أررقت 

السن يل بي، ال ي، وةنه ريل ك ريق ال ينرل 

اإلةررنررقلرريررل لررتررمررقرة كرر ريررق الررمررنرر برريررل شرر  

 .ال ييقت النتحدة واليقبقن و وروبق ش ق  

واد ةل ت الر رالارقت ايارتر رق يرل الر ثرير رل 

النشتككل بي، ال لدي، الرمرقرير،  ر ا رد ةرنرل 

لكال الش  ي،. ومراكرك بشركرا نرقب الرنرنر  

الررنررتررسررقرع  ررم الررترر ررق يت السرريررقسرريررل 

وايات ق يل وال ر رق ريرل مرظركا  لركر ن بركرير، 

وسي ل اد بد دق أالاقدهنق الدبلر شرقسريرل شرنرا 

 .أقشق     12

واد بل،ت التمقرة ال نق يرل رارنرق  اريرقسريرق  ب 

   ي شق 1121شليقر  وير  م أقت  121.2

. 2991ض د حمنهق  رم أرقت  12ي قرب 

ودشريرك الرتر ررديركات ضلرع  ن  رق رض درمررقرة 

ةنه ريل ك ريق ش  ال ي،  والاي لرطرقلرنرق 

شرلريرقر  وير  121كقن ضخنق   لت ي ّا أ، 

النرقضريرل. وير رد  12ألع شدى السن ات ال 

اطقأق التك يه والسيقحل ش، بي، الر رطرقأرقت 

الك ريل التم استاق ت  ك ك ش، غريركجرق شر، 

 .التمقرة ش  ال ي،

وبقلتقلم  إن سي ل دكدكذ نطأ  ق حرق  أر رك 

الهقرجق ال ليا ش، ايجتنقت بقإلمسحرقب شر، 

صا ل ثرق   حرترع  رم لرا نرطرك در ر يرض 

 كاكتهق ال ل ل ش  بكي،. ي دشركرا ال رير، 

دهديدا   شنيق  للمنه ريل الكر ريرل. وبردي  شر، 

يلك  يرنركر، لرمرنرهر ريرل كر ريرق اسرترخردات 

السرر ا ال رريررنرريررل لررلررترر،ررلررذ أررلررع مررنرر جررق 

ايات رق ي غريرك الر اأرد  وايضرطركابرقت 

 .السيقسيل  م الدانا

ل  ك مظك سي ل دأثيك ك يرك برقلرار را أرلرع 

ايات ق  الك ري.   د امخا ت صرق رادرهرق 

بقلرنرئرل أرلرع  سرق   9.2ضلع ال ي، بنس ل 

شليقر  وير  رم  221.8سن ي ضلع ح الم 

. وارد 1126األربقع ال الثل األولع ش، أقت 

دكاة   ق  هق التمقري شر  ال رير،  ي رق  

 م الرنرئرل. وجرار  12شسمال  امخاقضق  ب ينل 

 .استمقبل ر ي يل لخيقرات النستهلك ال ينم

ل د  وضحت ال ي، وةهل مظكجق  بأمهق لر، 

درر ررّدت  يررل دررنررق يت أررنرردشررق يررترر ررلرر  األشررك 

بن قلحرهرق الرمر جركيرل  والرترم يشركرا ثرق  

نطكا  ك يكا  أليهق. وألع جاا النح   ين ر،رم 

 ن درر اررد سرريرر ل الرركاررص أررلررع األمرر،ررقت 

 الخقرئل.
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 الشعب اليومي 
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لت دت اد امت ق ات الحركر شرل ال ريرنريرل 

ووسررق ررا ايأررالت لررمررهرر   شررمررنرر أررل 

 لرر دررم   شررنررا  ن وارر ررت شرر  و ارة 

الد قع الك ريل المن بيرل رسرنريرق أرلرع 

أ د لت ق ل  راض بشرأن شر ار  لرنرشرك 

الننظ شل األشكيكيل للد قع ال قرونرم 

الم ي لالرداقأقت الر رقلريرل  ثرق    رم 

ةن ب  كا ك ريق المن بريرل. ومشركت 

شرقر   1صحيال الش ذ الي شيرل ير ت 

المقري د لي ق يأكد  ن ال ي، د رقرض 

بشرركررا اررقررر  مشررك مررظررقت الررد ررقع 

ال قرونم األشيككم  ثق    م كر ريرق 

المن بيل  وي ي ةرد   مرع  رك  رم  ن 

ال ي، ستتخا التدابيك الال شل لرحرنرقيرل 

 .ش قلحهق ايشنيل الخقصل

ومشررك الررترر ررلرريرر  بررترر ارريرر   ةرر مرر  

 قم   )ص ت المرك (  رم ال رارحرل 

ال قل ل ل حيال الش ذ الي شيل ال ق رة 

شقر  الرمرقري. وير رد  ةر مر   1ي ت 

 رقمر   كرقدررذ در رقلريرر  حر ل الشررأون 

 .الخقرةيل لدى صحيال الش ذ الي شيل

ويكررك الررنرر ررقل   ن درر ارريرر  شررمررنرر أررل 

 لرر دررم  شرر  و ارة الررد ررقع الرركرر ريررل 

المن بيل رسنيق  ألع أ د لت ق ل  راض 

بشأن ش ا  لنشك الننظ شل األشركيركريرل 

للد قع ال قرونم الم ي لالردرارقأرقت 

ال قليل  ثق    م ةرنر ب  ركا كر ريرق 

المن بيل  ي ي،  ن  لر درم  در رق ر  رم 

النشقركل  رم الر ضر  الرنر ر ّرد لرلر رذ 

ايستكاديمم  م  نقل  كا آسيق. و ن 

حرركب برر ررض وسررق ررا اأررالت كرر ريررق 

المن بيل  م األيقت اينيكة ألع ضلرهرقر 

ضشكقميل حظك ال ي، شنتمقت شمن أرل 

 ل دم   ي يّ، ال هت الركر ريرك. وشرنرا  ن 

ارركرت الرر ييررقت الررنررتررحرردة وكرر ريررق 

المن بيل  م دن  / ي لي  النقضم مشرك 

شنظ شل  ثق    وا اأد الت قون الش  يل 

بي، ال ي، وك ريق المن بريرل درتر ركر 

بشكا واضح  لي       رم الر رالارقت 

السيقسريرل و مرنرق  ي رق  رم الرتر رق يت 

التمقريل وال  ق يل وغيكجق ش، الت ق يت 

األنرركى. وشرر، الررنررترر ارر   ن يرر اةرره 

الررترر ررقون برريرر، الرر ررلررديرر،  ررم شررخررتررلررد 

الررنررمررقيت صرر رر بررقت  كرر ررك ضيا شررق 

واصلت ك ريق المن بيل  صكارجق ألع 

 . مشك ص اريخ   ثق 

وح ل امرتر رق  بر رض وسرق را ايأرالت 

الك ريل المن بيرل لـر  حرظرك  ال رير، 

شنترمرقت شرمرنر أرل  لر  درم   يشريرك 

الن قل ضلع  ن ال ي، دكحذ بقلشككرقت 

األةن يل لالست نقر  م ال ي،  و دحنم 

ش قلحهق النشكوأل  رم ال رير، و ر رق 

لل قم ن  ولك، ممقش الشككقت األةن يرل 

ال قشلل  رم ال رير، ير ركرر  رم مرهرقيرل 

النطق  الس ا ال ينم والنسترهرلركر ن 

 ال ينيي،. 

وانتيقر شمن أل  ل دم  مشك شنظ شل 

 ثق     شك يد ر  الرحركر شريرل الركر ريرل 

المنر بريرل مرحر  ادرمرقر نرقرر  لرير رك 

بقلن قلح ايستكاديميل واألشنيل لرلردول 

النمقورة  شق يأ ي ضلع ددج ر الر ضر  

 م الرنرنرطر رل. و ن ر  الرنرسرترهرلركرير، 

ال يني، ألع شمن أل   ل دم  بشكرا 

أا ي و م مطقا شق يسنح به ال رقمر ن  

 . شك ي شاك شنه

كنق   قر الت لي  الع ةرز  شر، الرك ي 

ال قت  م ك ريق المن بيل الاي ي ت رد  ن 

حذ ال ر، ي د نلد اكار شرمرنر أرل 

ل دم  شأكدا  ن اكار ل دم لتسييك مشك 

شنظ شل  ثق   نطرأ سرير رك بركر ريرق. 

وج  ل، يأ ي ضلع دأنيك أرنرلريرل مرزع 

السررالش الررنرر وي  ررم  رر رره الررمررزيرركة 

الك ريل      وضمرنرق ضلرع امشرق  مر رطرل 

ةديدة ش، ال كاع  ي رق  ويرأ ي الرع 

شزيد ش، التردجر ر  رم  ر ره الرمرزيركة 

بكشتهق. وأالوة ألع يلك   رإن كر ريرق 

المن بيل التم د   جق ال ييقت النرترحردة 

 م مشك ش ق    ثرق   ي درنرترلرك حر  

ال كار  م الك يك ش، األش ر  وست اةره 

ضرركبررقت ضررخررنررل ضيا وارر  ال رركاع 

 ال نيد  م الننط ل.
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CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

2 فههي هههذه األيههام، تههعههقههد  0652مهارس  8بهكههيههن 
الدورتان السنويتان للمجلس الوطني لنهواب الشهعهب 
الصيني والمؤتمر االسهتهشهاري السهيهاسهي لهلهشهعهب 
الصهيهنهي فهي بهكههيهن وقهد أدرجهت مهبههادرة الهحههزام 
والطريق الهادفة إلهى تهحهقهيهق الهمهنهفهعهة الهمهتهبهادلهة 

   .والكسب المشترك ضمن أجندتهما الهامة
وقد قوبلت الدورتان اللتهان تهمهثهالن نهافهذة ال غهنهى 
عنها للعالم الخارجي لمعرفة الصين باهتمام عالهمهي 
كبير حي  قدر السفير السعودي لدى الصين تهركهي 
بههن مههحههمههد الههمههاضههي أهههمههيههة هههاتههيههن الههدورتههيههن 
التشريعيتين في إطار مبادرة الحزام الطريق، قهائهال 
إن االهتمام بالدورتين أمر طبهيهعهي فهي ضهوء دور 
الصين الهمهههم عهلهى كهافهة الهمهسهتهويهات وأههمهيهتههها 
كمحرك مهم لالقتصاد العالمي، وبهالهتهالهي سهيهكهون 
للدورتين أصداؤهما وآثارهما. وأعرب عن تمنهيهاتهه 
للصينيين بالتوفيق سواء من خالل الهدورتهيهن أو مها 
تنت  عنهما من نهتهائه  تهنهعهكهس إيهجهابها لهيهس عهلهى 
الصين فحسب، وإنما على الدول المحيطة بهالصهيهن 

 .والدول األخرى منها الدول العربية
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الصيني وانهغ 
يي )األربعاء ( في مؤتمر صحفي عقد على ههامهش 
الدورتين السنويتين إن الوضع فهي الشهرق األوسهط 
عاد مجددا إلى مفترق طرق حاسم، في ظل تهنهامهي 

 . عدم االستقرار واألمل في السالم
وأضاف وانغ إن وجهة نهظهر الصهيهن تهجهاه قضهيهة 
الشرق األوسط تتمحور حول ضرورة دفع الهوضهع 
اإلقليمي قدما في االتهجهاه الصهحهيهح، مهؤكهدا عهلهى 
ضرورة محافظة البلدان المعنية في الشرق األوسهط 
على اإلجماع الدولي لمكافهحهة اإلرههاب والهتهمهسهك 
بالهدف السليم الساعي إلى تسوية سياسيهة لهلهقهضهايها 
الساخنة ووضع األمم المتحدة في مكان قائد عهمهلهيهة 

 . السالم في الشرق األوسط
من جانبهم، ثمن خهبهراء صهيهنهيهون ودبهلهومهاسهيهون 
النتائ  المثمرة للتبادالت بين الصين والعالم العهربهي 
التي تحققت على مدى السنوات الماضيهة، مهؤكهديهن 
 -أن ثمة فرص ذهبية تقف حاليا أمام تعاون صينهي 

 .عربي أرحب
 قساس الثقة الم با لة ...قكثر م انة

لتأسيس العالقهات الهدبهلهومهاسهيهة  06وفي الذكرى الـ
بين الصين والدول العربية، قهام الهرئهيهس الصهيهنهي 
شي جين بينغ بهجهولهة خهارجهيهة شهمهلهت السهعهوديهة 
ومصر وإيران في بداية العام الماضي،ألقى خهاللههها 
خطابا هاما أمام الهعهالهم الهعهربهي مهن مهقهر جهامهعهة 
الدول العربية بالقاهرة، حي  شرب مفهههوم تهطهويهر 
التعاون الصيني العربي بشكل منظم وأعلن سهلهسهلهة 
من المبادرات التعاونية الهامة، وهو ما وضع خطهة 

 .كبيرة لتنمية العالقات الصينية العربية
وفي هذا اإلطار، قال السفيهر السهعهودي تهركهي بهن 
محمد الماضي خالل مقابهلهة خهاصهة أجهرتههها مهعهه 
وكالة أنباء ))شينخوا((، قبيل الهزيهارة الهتهي يهعهتهزم 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الهقهيهام 
بها في منتصف شهههر مهارس، إن "الهزيهارة تهؤكهد 
عهمهق الههعهالقهات ومههدى االههتهمههام الهمهشههتهرك بهيههن 
البلدين. إننا نتحد  عن عالقات ديناميكية مهتهطهورة 
ومنتجة وبراغماتية في خط تصاعدي.. واعهتهقهد أن 
هذه الزيارة ستكون متممة لمها سهبهق مهن إنهجهازات 

 . على األرض

ومن هنا أكد تيان ون لين الهبهاحه  بهمهعهههد الصهيهن 
لههلههدراسههات الههدولههيههة الههمههعههاصههرة أن أسههاس الههثههقههة 
المتبادلة بين الصين والدول الهعهربهيهة أصهبهح أكهثهر 
متانة، قائال إن الصيهن تهدعهم دائهمها اخهتهيهار الهدول 
العربية لطريق التنمية الذي يهتهمهاشهي مهع ظهروفههها 
الوطنية المحلية، وتدعم عمهلهيهة السهالم فهي الشهرق 
األوسط وكذا إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فيما تقهدم 
الدول العربية دعهمها ثهمهيهنها لهلهصهيهن فهي الهقهضهايها 

 .المتعلقة بمصالحها واهتماماتها الرئيسية
وأضاف تيان أن الصين أسست عالقات إستراتيجيهة 

دول عهربهيهة أصهبهحهت  2دول عربية وهناك  8مع 
من األعضاء المؤسسين للبنك اآلسيوي لهالهسهتهثهمهار 
في البنية التحتية. ويزداد تصميم القهيهادة الهعهلهيها فهي 
الصين على تعزيز التواصل وتوطيد الثقة المتهبهادلهة 
بين الجانبين الصيني والعربي، األمهر الهذي يشهكهل 
منصة سياسية متينة للتعاون فهي شهتهي الهمهجهاالت، 
مشيرا إلى أن الحكهومهة الصهيهنهيهة أصهدرت وثهيهقهة 
حول سياسة الصين تجاه الدول العهربهيهة، أصهبهحهت 
بمثابة خهارطهة طهريهق ههامهة لهلهعهالقهات الصهيهنهيهة 

 .العربية ودليل عمل لها
ومن جانبه، قال لي تشنغ ون سفيهر شهؤون مهنهتهدى 
التعاون الصيني العربي بوزارة الخارجية الصينهيهة، 
إنه على ثقة بأن خطة التعاون بهيهن الصهيهن والهدول 
العربية ستصبح أكثر إشراقا في إطار مواصلة دفهع 
مهبههادرة الههحههزام والهطههريههق، مضههيههفها أنههه فههي ظههل 
اهتمامها بتطهويهر عهالقهاتههها مهع الهوطهن الهعهربهي، 
ستعهقهد الصهيهن حهوارا إسهتهراتهيهجهيها سهيهاسهيها بهيهن 

لتعزيز التنسيق في القضايها  0652الجانبين في عام 
 .اإلقليمية والدولية

 رنابط ال عانن اال  صا ي ... قكثر  ن 
وقال وو سي كه المبعو  الصيني الهخهاص السهابهق 
لهلهشهرق األوسهط إن روابهط الههتهعهاون االقهتهصههادي 
متبادل المنفعة بين الصين والدول العهربهيهة صهارت 

 .أكثر قوة ومتانة
فخالل جولة الرئيس شي بالشرق األوسط في الهعهام 
الهمهاضههي، وقههعهت الصهيههن مههع السههعهوديههة ومصههر 

اتفاقية، تهنهفهيهذا لهلهفهكهرة الهتهي طهرحههها  10وإيران 
الرئيس شي في الدورة السادسة لالجتماع الهوزاري 

 0652لههمههنههتههدى الههتههعههاون الصههيههنههي الههعههربههي عههام 
والمتعلقة بالتشارك الصيني العربي في بناء الهحهزام 

" الهتهي 6+ 0+ 5والطريق والمتمثهلهة فهي مهعهادلهة "
تتخذ من مجال الطاقة محورا رئيسيا، ومن مهجهالهي 
البنية التحتية وتسهيل التجارة واالستثمار جهنهاحهيهن، 
ومن المجاالت الثالثة ذات التقنية المتقدمة والحديثهة 
وهي الطاقة النووية والفضاء واألقمار االصطناعيهة 

 .والطاقة الجديدة نقاط اختراق
وأكهد وو أن الهدول الهعههربهيهة بهاتههت اآلن مههن أهههم 

شركاء التعاون فهي مهجهال الهطهاقهة وأههم األسهواق 
للمقاوالت الهندسية واالستثمارات األجنبية بهالهنهسهبهة 
للصين. وقد أصهبهحهت الصهيهن ثهانهي أكهبهر شهريهك 

 56تجاري للعالم العربي وأكبهر شهريهك تهجهاري لـه
 .دول عربية

وأضاف أنه خالل العامين الماضيين، بهلهغهت قهيهمهة 
عقود المقاوالت الهندسية التي وقعت عليهها الصهيهن 

مهلهيهار دوالر أمهريهكهي.  16مع دول عربية قرابهة 
وأسههس الههجههانههبههان الصههيههنههي والههعههربههي صههنههدوقههيههن 
استثماريين مشتركين، أطلقا مشروعات ضخمة فهي 
مههجههاالت مههثههل بههنههاء الههقههدرة اإلنههتههاجههيههة، وتههكههريههر 

 .البترول، والبنية التحتية للموانئ
وتابع وو بقوله إن الهمهفهاوضهات الهمهتهعهلهقهة بهإقهامهة 
منطقة تجارة حرة بين الصين ودول مجلس التعهاون 
الخليجي حهقهقهت تهطهورات إيهجهابهيهة، حهيه  أنهههى 
الجانبان المفاوضات الجهوههريهة لهتهجهارة الهبهضهائهع 
مبدئيا واتفقا على بذل جهود للهتهوصهل إلهى اتهفهاقهيهة 

 .منطقة التجارة الحرة
وأفاد بأن مركز نقل التكنولوجيا بين الصين والهدول 
العربية قد اكتمل تأسيسه، وتم التوقيع على االتفاقهيهة 
الههتههعههاونههيههة لههمههشههروع مسههتههخههدمههي نههظههام األقههمههار 
الصناعية الهمهالحهيهة "بهوصهلهة" وتهم االنهتهههاء مهن 
االسهتههعههدادات لههتههأسهيههس مهركههز الهتههدريههب الههعههربههي 
لالستخدام السلمي للطاقة النووية ومهركهز الهتهدريهب 

 .للطاقة النظيفة
كما صار بإمكان الصين والبهلهدان الهعهربهيهة الهعهمهل 
تدريجيا على تهوسهيهع الهتهعهاون الهثهنهائهي أو مهتهعهدد 
األطراف في تبادل العمالت بعدما تم إدرا  العهمهلهة 
الصينية في سلة حقوق السحب الهخهاصهة لصهنهدوق 
النقد الدولي في أكتوبر الماضي، في تكمهلهة لهنهقهص 
في أصول احتياطي النقد األجنبي المهفهضهلهة، وههمها 

 .الذهب والدوالر األمريكي
 ميزات ال انبين...  كام ية

كما أشهار تهيهان ون لهيهن إلهى أن الصهيهن والهعهالهم 
العربي لديهما ميزات تكاملية، مهوضهحها أن بهعهض 
الدول العربية تشهد حاليا تغيهرات، فهعهلهى الصهعهيهد 
الداخلي أصبح الحفاظ على االستقهرار ههو الهتهوافهق 
األساسي لشعوب الدول العربية، حي  تسعى بعهض 
الدول مثل مصر إلى دفهع تهحهفهيهز الهنهمهو وإطهالق 
التصنيع وإعادة التصنيع من خالل تنفيذ مشروعهات 
ضخمة. وعهلهى الصهعهيهد الهخهارجهي، بهدأت الهدول 
العربية تهتهجهه شهرقها وتهدفهع تهنهمهيهة الهعهالقهات مهع 
االقههتههصههادات الههنههاشههئههة. وفههي هههذا اإلطههار، تههتههيههح 
المبادرة فرصا تاريخية للتهعهاون الصهيهنهي الهعهربهي 
وتساعد على تحقيق التحول االقتهصهادي الصهنهاعهي 

 .في األقطار العربية
إن دفع الصين التعاون الدولي في القهدرة اإلنهتهاجهيهة 
يتوافق مع المتطلبات الواقهعهيهة لهلهكهثهيهر مهن الهدول 

 العربية في دفع عملية التصنيع الجديد. 
وإن بههنههاء خههطههوط اإلنههتهها  أو إنشههاء الههمههجههمههعههات 
الصناعية مهن خهالل الهتهعهاون الهدولهي فهي الهقهدرة 
اإلنتاجية بهدف تجهيز الموارد بشكل عميق وتمهديهد 
السلسلة الصناعية وسهلهسهلهة الهقهيهمهة ودفهع تهطهويهر 
الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم والصهنهاعهات 
ذات الصلة، يفيد الدول الهنهامهيهة السهاعهيهة إلهى دفهع 
التصنيع بشكل حثي ، هكذا أوضح السهفهيهر السهابهق 

 وو سي كه.
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) ينخ ا( لر رد كرقمرت  1122شقر   21بكي، 

 م الح ي ل رحلل  قال بقلنس ل للسيدة ل ر ير ن 

أقشق لل يقت بكحلل  12ليقن التم د ل  ش، ال نك 

ر لهق  لام كت ألع شدى دس ل  يقت ش، اكيتهرق 

النق يل  م ش قر ل سيترشر ان برمرنر ب غركبرم 

 ال ي، ضلع اقأل الش ذ الك كى  م بكي، .

وكنق  ل  م النمل  الر ررنرم لرنر اب الشر رذ 

ال ينم ارد ت ل ر شنرحردرات وركر رت سركرل 

حديد ش ل ل وسرق ركت ضلرع دشرنر،ردو حرقضركة 

ش قر ل سيتش ان بقلحق لل ا را الرطريركان ضلرع 

 بكي، .

ودرر رر ت اآلن برر ررحررث الررتررنررنرريررل ايةررتررنررقأرريررل 

وايات ق يل ش  ال ق ة ال ينريرير، وشرق ير ركب 

آي  مق ذ  م النمل  ال رنرم لرنر اب  2ش، 

 الش ذ.

وورا  رحلرل لر ر جرنرق  در ار رقت شر،  برنرق  

الش ذ بزيق ة السيقحل وضيمرق  حرلر ل لرنر رص 

 النيقر والطقال أندشق د    ضلع شس   ر سهق.

ويت لع م اب النمل  ال رنم لنر اب الشر رذ 

ال ينم مر را اآلرا  والرتر ار رقت شر، ةرقمرذ 

ال  اأد الش  يل وشزةهق شر  د رنريرت الردولرل 

ألع  ألع شست ى . وبكرلرنرقت  نركى سر   

ي ن، الن اب  ن التننيل جم ح ق كنرق يركغرذ 

الش ذ . و م ال ي،  إن الدين كارريرل در رنرع 

   ن الش ذ ج  سيد الدولل .

 ديمقرامي  الشعب

و كد الك ي   م ةي، بريرنر   ن  يرنر ركارريرل 

الش ذ جم  كيقن الحيقة لالر رتركاكريرل   و ن 

الش ذ ج  سيد ال ال  وةر جرك الرديرنر ركارريرل 

 اي تكاكيل .

ضن جرراا الررنرراررهرر ت يررحرركررت الررحرريررقة السرريررقسرريررل 

وايةتنقأريرل الر ررنريرل. وضن درككريرذ مر اب 

النمرلر  الر ررنرم لرنر اب الشر رذ ال ريرنرم 

وشسررتررشررقري الررنررمررلرر  الرر رررنررم لررلررنررأدررنررك 

ايستشقري السيقسم للش رذ ال ريرنرم يرنر را 

 د ضيحق لالك .

آي  مرق رذ  رم  2وش، بير، شرق ير ركب شر، 

النمل  ال رنم لن اب الش ذ ال ينم ال قمرع 

 رم الرنرق رل شر، الر رنرقل  22أشك  إن مرحر  

م رطرل شرئر يرل أر،  2.28والنزارأي، بزيق ة 

. 22النمل  ال رنم لن اب الش ذ ال ينم الـ

 2.1كنق اردا  أد  الحك يير،  ي رق برنر ردار 

 م طل شئ يل .

وش، بي،  ك ك ش،  لام شستشرقر سريرقسرم  رم 

النمل  ال رنم للنأدنك ايستشقري السيقسم 

 م الرنرق رل  29.9للش ذ ال ينم جنق   21الـ

شر، اأ رق  الرحرزب الشرير أرع ال ريرنرم و 

  م النق ل  أ ق  غيك  ي أيي، . 61.2

لرهرت  أ رق   26ولكا المنقأقت ال كايل الـ 

 ين ل مهت .

شررق يررنرريررز الررديررنرر رركاررريررل اي ررترركاكرريررل يات 

الخ ق ص ال ينيل أر، السريرقسرقت الر رق رنرل 

ألع النقل ضلع حد ك يك  م ال،كب  وادارقارقت 

السلطل ش قبا النقل  جم  سقسهق ال  ي للرك ي 

ال قت الاى يل م ال    ألع ش رقلرح الشر رذ 

 وآشقله .

 الديمقرامي  التشاوري 

 م ال ي، غقل ق شق يتت دس يل النسق ا الر رقشرل 

أرر، ررركيرر  الررنررشررقورات الررتررم د ررت كررا 

ايحزاب .  إن ايمق  ا  را السر را لرترنرسرير  

التطل قت والنطقلذ الخقصل بكا النمتن  جر  

 الن نع الح ي ع لدين كاريل الش ذ .

ل د كقن جراا واضرحرق أرلرع ةردول  رم  رم 

الردوردررير، السرنرر يرتررير، . واررد اسررترنرر  الرر ررق ة 

ال يني ن اآلنكون بقلا ا آلرا  الرنرشركأرير، 

 والنستشقري، السيقسيي، وةهق ل ةه .

و ع حدي ه ضلع النستشقرير، السريرقسريرير، شر، 

شقر    أرق  1ثالثل  حزاب غيك  ي أيل ي ت 

 م الناككي، ضلع د ديت ضسهقت اكر رك شر، اةرا 

 التننيل. 

واقل ضمه يت ي، ألع النرمرترنر  كرلره ايجرترنرقت 

بقلن  اي، واحتكاشهت ونل  بيئل شال رنرل در ردر 

 الن ك ل والن  اي، .

شقر  دطكا  رم ضلرع  2و ع م قش انك ي ت 

ا قيق ش ا ايبتكقر وح كنل ال كيرل وضصرالش 

الت ليت واألمظنل النقليرل وال ركير ريرل ودر رق ل 

 األ كقر ح ل ح كنل الدولل ش  الن اب .

ودحتا شس  ة ال ن   ال قشل لرلر رقمر ن الرنردمرع 

صدارة ةردول ايأرنرقل  رم  ورة الرنرمرلر  

 التشكي م جاا ال قت . 

و م ال رقت الرنرقضرم شركت الرنرسر  ة بر رالث 

اكا ات  م الدورات كا  هكي، للمنل الدا نل 

للنمل  ال رنم لن اب الش رذ ال ريرنرم ودرت 

التنق  الك ي ال قت ثالث شكات. كرنرق أر ردت 

مدوات لالستنقع ضلع ش رتركحرقت ودرت درمرنرير  

  لد ر ى . 21 ك ك ش، 

وضن مظقت ال ي، الراى يشرنرا الرديرنر ركارريرل 

ايمتخقبيل والديرنر ركارريرل الرترشرقوريرل يرحر ر  

ممرقحرق ألمره درطر ر برنرق يرترنرق رع شر  واار  

 النمتن  ال ينم .

 خدم  الشعب

وكنق   قر  م   ضلع  ن   الدين كاريل ليرسرت 

  يك را ولكنهق وسيلل لحا النشكالت   .

كرترذ  1122وا ا ام  ق  الدوردير،  رم أرقت 

وام  دشن   م  وج  ةندي شخ كت ش، ةرنر   

المي  األحنك بن قرر رل ةريرقمر،رشرع بشركارم 

ال ي، ضلع  م يسأله الردأرت ل رنرقأرل  يرت 

 الشقي  م ش رنه .

واد م ا رسقلل وام  ضلع بكي، شين  ةينر  جر ا 

وج   شيا اكوي ومق ذ  م النمل  الر ررنرم 

 لن اب الش ذ ال ينم .

واررك   ررم الرركسررقلررل  ررم ايةررتررنررقع ورررقلررذ 

السلطقت بإةكا  ال ح ث. وبدأت ش،  م  رإن 

 راأل  مكة الشقي  م شنط ل دزيد شسقحتهرق 

الرد جركرترقر اصر رحرت ال رنرقأرل  221أ، 

 األسقسيل لل قأدة ال  ريل ال دينل .

وي رد ايسرترنرقع ضلرع  برنرق  الشر رذ والر  رق  

 بت ا قدهت  شكا  ق  ق  م الدوردي، .

واد  ألنت ال ي، أر، درحر رير  مرنر  لرلرنرقدري 

 رم الرنرق رل  6.2النحرلرع ايةرنرقلرم برنرسر رل 

 م النرق رل شر، الرنرنر   21و سهنت بأك ك ش، 

 .  1126ال قلنم  م أقت 

شلي ن ولريرارل ةرديردة  22ودت ضيمق   ك ك ش، 

 م النرنرقرر  الرحر ركيرل  و ا   نرا الرارك  

 م النق ل ش، حيث ال يرنرل  6.2ال ق م بنس ل 

الح ي يل واا أد  اي كا  الاي، ير ريرشر ن  رم 

 شلي ن . 21.1  ك  م الننقر  الكيايل بن دار 

و م ال ات الاى  هدت ال ديد شر، حركر شرقت 

الدول رك  ا   إن ال ي، دح ر  مرنر ا ودرظرا 

شست كة. ودكنر، اإلةرقبرل  رم مرظرقت شرمرقلر  

م اب الش ذ والتر رقون والرترشرقور السريرقسرم 

شت د  األحزاب دحت ايق ة الحزب الشرير أرع 

ال ينم . ضمه  شك شختلد درنرقشرق أر، الرنرظرقت 

ال،كبم بأحزابه النتنقحكة التم دت رلرد السرلرطرل 

بقلتنقوب . كنق  مه يخترلرد ب ر رة ةر جركيرل 

أ،  مظنل  نكى يتنيز  يهق النك ح ن غقلر رق 

 م الا    م ايمتخرقبرقت ولركر، لرير  لرديرهرت 

 ن كات أنليل كق يل  م الحكت .

وكررنررق كررترر ررت شررمررلررل اإليرركرر مرر شرريررسررت  ررإن  

الدين كاريل الن ق كة  شك ةيد ل  يق  التم ي 

دهت ش ا شسقب ل  غقمرع ير رو ريرمر،. ولركرنرهرق 

 ليست وسيلل إل ارة بلد  .
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 :نكالة مهر نينز
 ق رت الحنار: مريم معمارزا ه

صرب الخبير في قضايا الصين مهحهمهود ريها أن 
الصين اصبحت تلعهب دورا ههامها فهي الهقهضهيهة 
السورية، متوقعا انه سيكون هناك انهخهراط اكهبهر 
للصين ولكن لهيهس عهلهى الهمهسهتهوى الهعهسهكهري 
المباشر، مشيراً إلى أن تركيا هي الداعم األسهاس 
لقوات اإليغور المهنهتهمهيهن إلهى حهزب اإلسهالمهي 

 .التركستاني
نشرت الجماعات اإلرهابية المهتهطهرفهة الصهيهنهيهة 
قبل حوالي أسبوع شهريهط فهيهديهو تهحهت عهنهوان 
( والذي توعدت مهن خهاللهه  قُونف ادث )أُولفئثكف ُهُم الصَّ

 .الصين بسفك "الدماء كاألنهار" فيها
في هذا السياق وحهول دور الهحهكهومهة الصهيهنهيهة 
لهمهواجهههة اإلرههاب بشهكهل عهام، وخهاصهة ههذه 
مجموعات التي ههددت الصهيهن مهبهاشهرًة ومهدى 
تعاون الصين مع الحهكهومهة السهوريهة ولهمهعهرفهة 
المزيد حول هذه الجماعات، أجهرت وكهالهة مهههر 
لءنباء حهواراً مهع الهكهتهاب والهمهحهلهل السهيهاسهي 

 .والخبير في قضايا الصين األستاذ محمود ريا
وقال محمود ريا إن الصين تعد العهبهاً ههامهاً فهي 
الساحة السوريهة عهلهنهاً ومهن وراء السهتهار. مهن 
جانب الهحهكهومهة الصهيهنهيهة فهإن مهواقهفههها بهاتهت 
واضههحههة تههجههاه الههقههضههيههة السههوريههة مههن خههالل 
الفيتوهات الستة التي اتخذتها فهي مهجهلهس األمهن 
الدولي لمصلحة الحكومة السورية وفي مهواجهههة 
مشاريع القرارات التي كانت تعمل على إصدارها 
الواليات المتحهدة والهدول الهمهعهاديهة لهلهحهكهم فهي 
سوريا، وطبعهاً كهان ذلهك بهالهتهعهاون مهع الهفهيهتهو 
الروسي. وفي مقابل دور الحكومة الصينية يوجهد 
هناك عدد كبير من المقهاتهلهيهن لهدى الهتهنهظهيهمهات 
المتطرفة الذين يحملون الجنسية الصينيهة بهأعهداد 
تتراوب بين خهمهسهة آالف وعشهرة اآلف حسهب 

 .األرقام المتوافرة لدى المصادر المعنية

وأضاف أن ههؤالء ههم مهن اإليهغهور وقهومهيهات 
أخرى من الجالية الهمهسهلهمهة فهي الصهيهن، الهذيهن 
ينقسمون إلى فئتهيهن: تهنهظهيهم الهحهزب اإلسهالمهي 
التركستاني ومجموعة أخرى تنتمهي إلهى تهنهظهيهم 

 .داعش
وأشار إلى أن القسم األكبر هم من االيغور الهذيهن 
يقيمون في منطقة شينغهيهانهغ الهواقهعهة فهي غهرب 
الصيهن، وههؤالء يشهكهلهون ظهاههرة الفهتهة عهلهى 
األرض السورية من خالل وجودههم فهي تهنهظهيهم 
الحزب التركستاني الذي يضهم عهدداً كهبهيهراً مهن 
المقاتلين األقوياء، وكان لهذه الجماعة دور كهبهيهر 
في الكثير من العمليات العسكرية، سيما في شمال 
سورية وبالتحديد في منطقة أدلب، الفهتهاً الهى ان 
هذا التنظيهم قهريهب مهن جهبهههة الهنهصهرة وعهلهى 
األغلب يقاتل ضمن هيئة تحهريهر الشهام، وههنهاك 
خالفات أساسهيهة بهيهن ههذا الهتهنهظهيهم والهجهمهاعهة 

األخرى التي تنتمي الى تهنهظهيهم داعهش إلهى حهد 
 .حصول معارك شرسة بينهما

ونوه الخبير في قضايا الصهيهن إلهى الهقهلهق الهذي 
تشّكله هذه المجموعات لدى الهحهكهومهة الصهيهنهيهة 
باعتبار أنها تحمل الجنسية الصينية، إن كهان مهن 
خالل وجودهم في سوريا أو من خهالل إمهكهانهيهة 
عودتهم إلى األراضي الصينة بنفس الطريقة التي 
دخلوا من خاللههها إلهى سهوريها، وههذا مها يهدعهو 
الحكومة الصينهيهة إلهى أن تهعهمهل بشهكهل عهلهنهي 
وسري عهلهى تهطهويهق ههؤالء الهمهقهاتهلهيهن ومهنهع 

 .عودتهم إلى األراضي الصينية
وحول إمكانية حصول دخهول عسهكهري لهلهقهوات 
الصينية إلى داخل األراضي السهوريهة لهمهحهاربهة 
هذه الفئات، قال محمود ريا: "من خالل متابهعهتهي 
للقضايا والمستجدات الصهيهنهيهة، لهم أجهد مهؤشهراً 
إلمكانية حصول تدخل مباشر للقوات الهعهسهكهريهة 
الصههيههنههيههة فههي داخههل األراضههي السههوريههة فههي 
الههمههسههتههقههبههل، ال عههلههنههيههاً وال مههن خههالل لههقههاءاتههي 
بمسؤولين و دبلوماسيين صينيين، سيما أن سوريا 
ليست بحاجة للجيش الصيني والهجهيهش الصهيهنهي 

 . أيضا ليس مستعداً لذلك
وأضاف محمود ريا أن الدعم الصيني لهلهحهكهومهة 
السورية بات أكثر علنيًة منذ أعلن رئيهس مهكهتهب 
التعاون العسكري الدولي الخاضع إلمهرة الهلهجهنهة 
العسكرية المركهزيهة الصهيهنهي األدمهيهرال غهوان 
يوفي خالل زيارته لسورية ولهقهائهه الهمهسهؤولهيهن 
السوريين في آب2 أغسطس الماضي، عهن تهقهديهم 
مساعدات لوجستية وإنسانهيهة وتهدريهبهيهة لهلهقهوات 
السورية، ومعتبراً أن ما يحصل بالسر ههو أكهبهر 

 .بكثير من ذلك
وأشار إلى أن هذا الهدعهم الصهيهنهي لسهوريها يهعهد 
مؤشراً على انخراط الصين داخل سوريها ولهكهنهه 

ولهيهس  )low level( انخراط بمستوى منهخهفهض
بمستوى الدور الذي تهلهعهبهه روسهيها فهي السهاحهة 

وأضاف ريا: "أتوقع انهخهراطهاً صهيهنهيهاً  .السورية
أكبر في الفترة المقبلة، سيما فهي حهال أصهبهحهت 
مشكلة اإليغور متفاقمة أكثر، فعندها ربمها يهمهكهن 

وات الههعههسههكههريـههة قههـههالههحههديهه  عههن دور مهها لههلهه
 . الصينيـة

وحول كيفية وقوع هذا السنهاريهو الهمهحهتهمهل قهال 
الخبير في قضايا الصين ان اإلنخراط الهعهسهكهري 
للصين قد يكون من خالل تفعيل مناوراتههها عهلهى 
الشواطئ السورية، كهالهتهي شهههدنهاهها قهبهل نهحهو 
عامين بهمهشهاركهة روسهيهة، أم زيهارة طهواقهمههها 
للشواطئ السورية وتقديم الدعم للقوات السهوريهة. 
واستبعد ريا دخول القوات العسكرية الصينية إلهى 
داخل األراضي السورية، مشيراً إلهى أن الصهيهن 
تريد الحفاظ على عالقاتها مع الدول العربية التهي 
تحارب علهى الهجهبهههة األخهرى مهثهل السهعهوديهة 

 .وغيرها من الدول العربية

وحول دور تركيا فهي دخهول ودعهم الهجهمهاعهات 
الصينية الهتهي تهمهارس اإلرههاب إلهى األراضهي 
السورية، أضاف محمود ريا ان تركيا هي المعبر 
المباشر لدخول المجموعات المسلهحهة إلهى داخهل 
سوريا، ومن غير الممكن أن يتم ذلك بهعهيهداً عهن 
انظار الحكومة التركية واإلستخبارات التركية بل 

 .إنه تم بشكل منظم وبتنسيق معها

وأضاف أن الحزب اإلسالمي الهتهركسهتهانهي مهنهذ 
دخوله وحتى اآلن ما زال يحظى بهدعهم وحهمهايهة 
من الحكومة التركية بهوجهوده فهي مهنهطهقهة ادلهب 
شمال سوريا، مشيراً إلى أن هذا الدعم ليس فهقهط 
على صعيد سوريا بهل يشهمهل نهواة ههذا الهحهزب 
الموجودة في منطقة شينغيانغ غرب الصين، وهذا 
الدعم معنوي ونفسي وقد يهكهون عسهكهريهاً أيضها  
ولذلك هناك خالف كبير بين الهحهكهومهة الهتهركهيهة 

 .والصين حول هذا الموضوع
وفي هذا السياق لفت محمود ريا إلى أن المقاتليهن 
اإليغور ليسوا جميعا من الذين أتهوا مهبهاشهرًة مهن 
الصين، بل إن الكثير مهنهههم جهاءوا مهن تهركهيها، 
حههيهه  كههان هههنههاك تههحههشههيههد آلف األشههخههاص 
التركستانيين في تركيا إلنضمامهم لهذا الهتهنهظهيهم، 
ويذكر أن هذه الحملهة كهانهت بهرعهايهة الهحهكهومهة 

 .التركية
وأكد محمود ريا أنه في الوقت الهراههن عهلهى مها 
يبدو فإن تنظيم داعهش مهغهضهوب عهلهيهه تهركهيهاً، 
ولكنه كان يحظى بدعم كبير عسكري واقتصهادي 
من الحكومة التركيهة خهالل السهنهوات الهمهاضهيهة 
ولكن الدعم الذي قدمهتهه ههذه الهحهكهومهة لهداعهش 

 .انقلب عبئا عليها
وفي سياق الهعهالقهات الهتهي تهجهمهع بهيهن الصهيهن 
والسعودية والتي في اللهمهحهة األولهيهة نهرى انههها 
التتماشى مع الدعم الذي تقدمه الصيهن لهمهحهاربهة 
اإلرهاب في سوريا قال محمود ريا لوكهالهة مهههر 
لءنباء ان من الهغهيهر مهمهكهن ان تهقهطهع الصهيهن 
عالقاتها بلمملكة الهعهربهيهة السهعهوديهة ألن ههنهاك 
رابط اقتصادي قوي جهدا بهيهن ههاتهيهن الهدولهتهيهن 
اعتباراً بأن السعودية تتهربهع عهلهى عهرش الهدول 
التي تصّدر النفط إلى الصين بشكل شبه دائم، كما 
أن السعودية سهوق ضهخهمهة لهلهبهضهاعهة والسهلهع 

 .الصينية
ولكن من جهة اخرى هناك مصالح استراتهيهجهيهة  

للصين ايضا وانها مناهضة لتوجههات السهعهوديهة 
زمهة السهوريهة في المنطقة سيما في خصوص األ

وفي بعض المفاصل تتحول ههذه الهمهصهالهح إلهى 
مصالح حيوية، ولذلك فهإن بهكهيهن غهيهر مسهتهعهدة 
للتضحية بهذه المصالح مقابهل أي بهدل مهادي أو 

مضيفا ان مهوضهوع مهكهافهحهة اإلرههاب  .معنوي
بات يشکل هماٌ حقيقياً للصين، ومن  الطبيعهي أن 
تقف الحهكهومهة الصهيهنهيهة إلهى جهانهب الهحهكهومهة 
السورية في هذا الصراع سيما أن انهتهصهار ههذه 
المجموعات على الحكومهة السهوريهة سهيهعهطهيههها 
القدرة عهلهى مهّد ذراعههها اإلرههابهيهة إلهى داخهل 
الصين. من هنا فإن الصين توازن بين عهالقهاتههها 
مع السعودية وبين مصالحها الحيوية في المنطقة، 

 .وليس في هذا أي تناقض

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



    5 3ا لففةفف فف فف  

 إذاع  الةين الدولي :

صكش الك ي  ال ريرنرع  رم ةرير، بريرنر  

)األرب ق ( برأمره يرتر رير،  ن در ر ت الردولرل 

بتشكيا آليل لتخايد الا ك لهق آثرقر شرنرتردة  

وايبت ق  أ، الشكليل  ينق يت ل  برترخراريرد 

 حدة الا ك.

وكقن  م الاي يش،ا  ي ق شن ذ األشي، 

ال قت للمنل النككرزيرل لرلرحرزب الشرير أرم 

ال رريررنررم ور رريرر  الررلررمررنررل الرر ررسرركرركيررل 

النككزيل اد ا لع بهار الت كيحرقت نرالل 

شحق ثقت ةنقأيل ش  ششركأرير، وررنريرير، 

شر، شر رقرر رل سريرترشر ان برمرنر ب غرركب 

ال ي،  ع الدورة السن يل الحقليل للنمرلر  

 ال رنم لن اب الش ذ ال ينم.

واقل  م ضمه د هد ةليا شر، الرحرزب برأن 

دررتررت شسررقأرردة كررا الررارر رركا  شرر، السرركررقن 

الكيايي، للخكوج ش،  ا كة الار رك  رم لرا 

الن قييك الحقليل ش  حا  كا النرحرق رظرقت 

 .1111الا يكة ش، جار ال ق نل بحل ل أقت 

و ضق   م  مه كلنق ااتكبنق شر، الرنر أرد 

الرنررهرق ررع سر   دررز ا  صرر رر برل الررحرنررلررل 

الكاشيل ضلع ال  ق  ألع الرار رك. وان يلرك 

يتطلذ ش، الدولرل در ضريرح الرنرسرأولريرقت 

وادخقي اةكا ات شحد ة وبال ةه    ديردة 

 21.1الدال. وكرقمرت ال رير، ارد ر ر رت 

شلي ن  خص  م الننقرر  الركيراريرل  ر ا 

  ولرا جرنرق  1126ن  الا رك  رم أرقت 

شلي ن  خص ي ريرشر ن  رم  ر رك  12.22

  م مهقيل ال قت النقضم.

واقل  م  ي ق ضمره يرتر رير، أرلرع ال رير، 

دررحررسرريرر،  مررظررنررل اإل ارة والررتررشرر،رريررا 

والسيقسقت ش،  ةرا الرترنرنريرل الر رسركركيرل 

والنردمريرل الرنرتركرقشرلرل وبرنرق  شرمرنر أرقت 

أن   يل صنقأيل وا اأد صرنرقأريرل  رق ر رل 

 الت نيل لهاا ال،كض.

و د   م ألع  جنيل نل  شنظر شرل بريرئرل 

سيقسيل مظيال  ووصد يلك بأمه  أنا ي 

 ينتهم  بقلنس ل للحزب.

و ضق   م  ن  أ ق  الحرزب وكر ا رر 

يرتر ررير،  ن يرتر ا رر ر ا برر أرم شرر  الرلررمرنررل 

النككزيل للحزب الشير أرم ال ريرنرم  رع 

األ كقر واأل  قل و ن يردأرنر ا بركرا أرزت 

سلطل اللمنل النككزيل للرحرزب الشرير أرم 

 ال ينم وايق ده النككزيل والن حدة.

كنق ام ت اق ة ك قر آنكون ضلع شرنرقاشرقت 

اللمنل ش  م اب النملر  الر ررنرع لرنر اب 

 الش ذ ال ينم الي ت .

و م شنقاشقت ةنقأيل ش  النشكأرير، شر، 

شنطر رل ار امر،رشرع يادريرل الرحركرت لر ر شريرل 

دش ام   حث ر ي  شمل  الدولرل لرم كره 

دشيقم  ألع بال ةه   لل  ق  ب أد دحسي، 

حيقة كا المنقأقت الر ركاريرل أر، رركير  

اإلصالش والتننيل ش  دككيز نرقب أرلرع 

 ال  ق  ألع الا ك. 

واقل لم ضمه يت ي، ألع الحك شل  ن دتخلع 

بحزت أ، السلطقت التم ي ن،م  ي دستحر ي 

أليهق و ن دككز أرلرع الر  رق  بر اةر رقدرهرق 

 وندشل الشككقت بشكا اك ك   قليل.

و أق لم الننط ل الع النشقركل الا قلل  رم 

الت رقون الردولرم والرنرنرق سرل أر، رركير  

ايماتقش بدرةل  وسر  لركأرقيرل مر رقر ار ة 

 ةديدة.

كنق ام ت دشقم   ر ةيقمر  ر رير  الرلرمرنرل 

الدا نل للنملر  الر ررنرع لرنر اب الشر رذ 

ال ريرنرع ضلرع الرنرشركأرير، شر، شر رقرر ررل 

جيل م،ميقم  بشنرقل  ركا ال رير، و رد  

أررلررع الررحررقةررل الررع درر ررزيررز اإلصررالش 

اياررترر ررق ي والررتررنررنرريررل و يررق ة درر ررنرريرر  

 ايصالش الهيكلم لمقمذ ال كض.

وحث دشقم  الن قر ل ألع ادخقي اةكا ات 

شلن سل لتحسي، حيقة الرنرق  وايرمرق  حرا 

 شال ت لنتقأ هت .

و م شنقاشرقت شر  الرنر اب شر، شر رقرر رل 

جقينقن بمن ب ال ي،   كد ي ي دشن   ن  

ر رريرر  الررنررمررلرر  الرر رررنررم لررلررنررأدررنررك 

ايستشقري السيقسم للش ذ ال ينع أرلرع 

األسل ب األسق  ب  الس ع الرع درحر رير  

د دت ش  الحاقل ألع ايست كار  كن د  جرقت 

  م ح كنل الدولل والتننيل ايات ق يل.

واقل ي ي ضمه ش  الحاقل ألع من  شرطرك   

يت ي، أرلرع الرنر رقرر رل اغرترنرقت الراركصرل 

الررخررقصررل بررقإلصررالش الررهرريرركررلررم لررمررقمررذ 

ال كض ودككيرز الرمرهر   أرلرع درحرسرير، 

 الهيكا ايات ق ي وم أيل ال كض.

كنق  أق لي  ي ن  قن أ   اللمنل الدا نرل 

للنكتذ السيقسع للمنل النككرزيرل لرلرحرزب 

الشرريرر أررع ال رريررنررم الرراى ام ررت الررع 

شنقاشقت ش  م اب النمل  ال رنم لنر اب 

الش ذ ال ينم ش، ش رقرر رل  رقمشرم ضلرع 

دح ي  ا ا  ريذ  م     الح كنل الشقشرلرل 

والحق شل للحزب ش  التككيز ألع دحسير، 

 ال  ق ل السيقسيل  انا الحزب .

واقل لي  امه يت ي، ضكب ش رقل لررنركير، 

أ، ركي  الدأت ال قبت لرلرنر را السريرقسريرل 

واينررالا والرر رريررت والسرر ررـررم لررلررتررحررسررـرريرر، 

 الاادم .

كنق ام ت مق ذ ر ي  شمل  الدولل دشقمر  

اقو لم الع النشكأي، ش، ن م  حيث حث 

الن قر ل ألع النشقركل الكقشلل  م التننيل 

 ن ع . -ديقممي،-الننس ل  ع االيت بكي،

وحث الرنر رقرر رل أرلرع ضأرطرق  األولر يرل 

لخاض رقال ال لذ الزا دة  رم ايصرالش 

الهيكلم لمقمذ ال كض ودنايا استكاديمريرل 

 التننيل الند  أل بقيبتكقر.

 



    4 3ا لففةفف فف فف  

 إذاع  الةين الدولي :

ادت شيقو وي و يرك ال رنرقأرل ودركرنر لر ةريرق 

شرقر ( در ضريرحرقت  22الن ل شقت  الس رت)

شررارر ررلررل بشررأن نررطررل  صررنرر   ررم ال رريرر، 

   ششررد ا أررلررع  جررنرريررل الررنرر ررقشررلررل 1112

النتسقويل للشككقت النحرلريرل واألةرنر ريرل بر رد 

د ةيه شمن أرل درمرقريرل  وروبريرل مر ردا ضلرع 

ايستكاديميل الناك رة بدأ ى الرترنريريرز ضرد 

الشككقت األةن يل.  واقل شيقو نرالل شرأدرنرك 

صحام  اريرت أرلرع جرقشر  الردورة السرنر يرل 

للنمل  ال رنم لنر اب الشر رذ ال ريرنرم ان 

ايستكاديميل والسيقسقت الن نيل اقبلل للتط ير  

بقلنس ل ضلع ةني  األأنقل التمقريل  م ال ي، 

 ب،ض النظك أنق ضيا كقمت شحليل  و  ةن يل .

ودأدم جار الت كيحقت ب د صدور د كيك شر، 

شمل  التمقرة لرالدرحرق  األوروبرم ا أرع ان 

الدأت ال ينم ل رطرقع د رنرير  الرتركرنر لر ةريرق 

ال قليل سيأ ي ضلع درارقارت شر رقشرلرل الشرككرقت 

األةن يل   ينق يسنح لشككقت شحليرل دردأرنرهرق 

 الحك شل بقلتنق   ألع مح  غيك أق ل.

واقل الت كيك ضن الن ر ي، األةقمذ للسريرقرات 

الكهكبق يل وغيكجرق شر، السرلر  سريرخر ر ر ن 

 ل ، ر لتسليت التكن ل ةيق ضلع ال ي،.

ش، ةقم ه   ند شيقو ايدهقت اق ال ان سريرقسرقت 

الدن ل  م ارطرقأرقت شر را سريرقرات الرطرقارل 

المديدة ي دستهد    ر  الشرككرقت األةرنر ريرل 

 ولك، الشككقت النحليل ألع حد س ا .

و وضح شيقو ان ميل جار السيقسقت دتن ا بنن  

برر ررض الشررككررقت شرر، الرر،رر   ررم اسررتررخرردات 

اإلأقمقت الحك شيل بدي ش، ضةر رقر الشرككرقت 

 األةن يل ألع م ا التكن ل ةيق ضلع ال ي،. 

 شق الهد  النحد  ش، ح ل الس ا لل رالشرقت 

التمقريل النحليل  م ب ض الر رطرقأرقت   ر رقل 

شيقو ان الحك شل ي  دس ع أندا  ورا  شر را 

 جار األجدا  أند صيقغل الخطل. 

و ضق  شيقو ان األجردا  جرم شر، رر رير رل 

التن أيل وليست ضلزاشيرل  شرأكردا أرلرع الردور 

الحقست للس ا والدور الرتر ةريرهرم لرلرحركر شرل 

 نالل أنليل دنايا الخطل. 

واقل ان الهد  النهرق رم لرلرخرطرل  صرنر   رم 

  جر  درلر ريرل الرطرلرذ الرنرحرلرم 1112ال ي، 

للن دات الكاايل والسل  ال نقأيرل مرظركا ين 

الدول ال،كبيرل يدرزال دراركض حرظركا أرلرع 

 د ديك ب ض الننتمقت ضلع ال ي،.
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دررترر ررقون ال رريرر، وروسرريررق  ررم شررمررقل 

الررترركررنرر لرر ةرريررق الرر ررحرركيررل  ررم الررنررنررك 

-شرنر،ر لريرق  -ايات ق ي بير، ال رير، 

روسرريررق  ررم ارررقر شرر ررق رة الررحررزات 

 والطكي .

ويشنا الت قون شر ردات الرترنر ريرذ أر، 

ال،ق  والنا   رم الر رحرك والركوبر درقت 

التم د نا درحرت سرطرح الرنرق  وكرالرك 

ايستخدات الر رلرنرم لرلرنركات برقلر رطرذ 

الشرررنرررقلرررم  ويلرررك و ررر رررق لرررنرررق يكرررك 

الحقضكون  ع شنتدى ح ل التكن ل ةيق 

الرر ررحرركيررل  ررم ارررقر شرر ررق رة الررحررزات 

والطكي  الاي ُأ د  م بلديرل دريرقمرمرير، 

بشرررنرررقل ال ررريررر، يررر شرررم الررر رررالثـرررق  

 واألرب ق .

ووارر ررت شررنررطرر ررل درريررقمررمرريرر، لررلررتررنررنرريررل 

ايات ق يل والتكن ل ةيل ادرارقاريرقت شر  

ةقش قت وشر رقجرد  رم روسريرق إلةركا  

 بح ث  م شمقل التكن ل ةيق ال حكيل.

 بد  اإلعداد النهائي إلمالج أول مركب  فضائي   يني  للش ن
 /  7132مارس  31شيآن 

 ينق وصا  2-بد  التح يك النهق م إلرالا  ول شكك ل   ق يل صينيل للشح، ديقمتش 

الاكي  النسأول أ، مظقت الطقال ضلع شككز ومتشقم  لإلرالا  م ش قر ل جقينقن بمن بم 

الاي  2-ال ي، ي ت الخني . وسي  ت الاكي  بإأدا  ال قرو  الحقشا ل م  شقرش

 ضلع الا ق .  2-سيحنا ديقمتش 

وو  ق للي  دشم رام   ر ي  ش هد ال ح ث السق   لشككل ال ي، لل ل ت وال نقأل 

 الا ق يل  ضن ال   بل دتن ا بقلتزو  بقل ا    م الا ق . 

التم سيتت ضرالاهق  م ابكيا الن  ا ش  شخت ك الا ق   2-وش، النت ا   ن دلتحت ديقمتش 

 م  1- م الندار ثالث شكات ا ا  ن د    ضلع األرض    ينق سي  ع ديقم  م  1-ديقم  م 

النكحلل ال قميل ل كمقشي الا ق  النأج ل  2-الندار لي اصا أنله.وستكنا شهنل ديقمتش 

 .1111لل ي، وجم نط ة حقسنل لل ي،  م ضاقشل شحطل   ق يل ح ل أقت 



    2 3ا لففةفف فف فف  

  ي   الشفعفب الةفيفنفيف  ـف الةفور مفن 

 موق  الس ارة الةيني  في لبنان ـ

بقلم هوان شيانغ،    ي بة ي   الشعب 

 اليومي :
مقلت ا ات حاظ السالت ال ينيل الرنرتركر مرل 

ةنرديرق  رم لر رنرقن وسرقت الشرك   121ش، 

آيار/ شرقر   8للسالت ل شت النرترحردة  رم 

المقري حسذ الت ايت النحلم  م ش سركرك 

ا ات حاظ السالت ال ينيل ال اا ل برمرنر ب 

ل نرقن. وير رد وسرقت الشرك  ةرق رزة جرقشرل 

دننحهق األشت النتحدة لن، يسقجت  م الحارقل 

ألع السالت ال قلنم  وشكق أة ضخرنرل لركرا 

 ةندي يحاظ السالت.

و كد ر ي  األركقن ل  ات األشرت الرنرترحردة 

النأاتل لحاظ السالت  ال قب  بريرقر  نرالل 

شكاست شنح وسقت الشك  ميقبل أ، األشرير، 

ال قت ل شت النتحدة ة ديركير    ن الرد ر رل 

ش، ا ات حاظ السالت ال ريرنريرل  رم  22ال

ل نقن د دت شسقجنقت بقر ة   ششيدا برقلردور 

الهقت الاي دل  ه ال ي،  رم الرحرارقل أرلرع 

 السالت ال قلنم شنا  تكة ر يلل.

ش، ا ات حارظ السرالت  22دتك ن الد  ل ال

ةنديق  برنرق  رم  121ال ينيل  م ل نقن ش، 

يلك وحدة جندسيل شت د ة ال لق رد  وحردة 

جندسل بنق  و كي  ر م  حيث د  ت برإ الرل 

شرترك  211األل،قت وبنرق  شريردان الركشرع ب

ووض  أالشقت الحدو  وال رنرق  الرهرنردسرم 

والرر ررالج الررطرر ررم واإلغررقثررقت اإلمسررقمرريررل 

 وغيكجق ش، النهنقت األنكى.

 ررم السررنرر ات األنرريرركة  مررمررحررت الرر رر ات 

ال ينيل  م دنايا شرمرنر أرل شرترنر أرل شر، 

النهقت ال سككيرل أرلرع مرطرقا واسر . وارد 

  ر رل شر،  12ارسلت ال ير، حرترع اآلن 

األسط ل أل ا  شهنل الرحركاسرل  رم نرلريري 

أدن  و حك ت ا ات حاظ السالت ال ينيل 

 م ل نقن ضممق ا شنتق ا بإ الل  ك ك أد  ش، 

األل،قت وبسكأل   شرق  رم لرير ريركيرق وشرقلرم 

وةن ب الس  ان  بنع الرمرنر   ال ريرنرير ن 

المس ر والطكا ل يقمل السالت  رم  نرقن 

الررحرركب. دشررقر   ررم الرر اررت الررحررقضررك  

ةندي ش، ا ات حاظ السالت  1611ح الم 

ال ينيل  م أنليقت حاظ السالت  رم أشرك 

شنقر  بنق  ريرهرق لر رنرقن وةرنر ب السر  ان 

وشررقلررم والررخ. و رسررلررت ال رريرر، شررنررا 

ششقركتهق  م ألنيقت حرارظ السرالت لر شرت 

 لرد  22أرقشرق   كر رك  16النتحردة لرنردة 

 ةندي لتنايا شهنقت األشت النتحدة.

 أل، الك ي  ال ينم  م ةي، بينر  نرالل 

اةتنقع الرمرنر ريرل الر رقشرل لر شرت الرنرترحردة 

  أ، اركار 1122النن  دة  م س تن ك أقت 

ال ي، لالم نقت ضلع آليل ال درة ايحتيقريل 

المديدة ألع حاظ السالت لر شرت الرنرترحردة  

وسررترركرر ن  ول  ولررل  ررم 

ضمشق   كال  كررل  ا رنرل 

لحرارظ السرالت وبرنرق  ار ة 

لرررحرررارررظ السرررالت  ي رررق 

 8111ارر اشررهررـررـررـررـررـررـررق 

 ةنـدي. 

ونررالل الررخررنررسررل  أرر ات 

الرر ررق شررل سررترر رردت ال رريرر، 

شررررلرررريرررر ن  وير  211

 شكيكم شر، الرنرسرقأردات 

الرر ررسرركرركيررل الررنررمررقمرريررل 

لالدرحرق  األ ركير رم نرالل 

السن ات الخن  الن ر رلرل  

لرردأررت ضمشررق  ارر ة دررأجررذ 

ا رركيرر رريررل. كررنررق سررترر رر ت 

ال ي، بنشرك  ول كرترير رل 

شكوحيقت  م ب  قت حاظ 

السالت لالشت النتحدة  رم ا ركير ريرق.ودشرقر  

ال ي، بنشقر  م أنليقت حاظ السرالت  رم 

ضرقر األشت النتحدة  وبالرك ح رلرت أرلرع 

ض ق ة ال قلت. و م جاا السيقا  اقل الرنرنر را 

الخقب ل شي، ال قت لر شرت الرنرترحردة  ركيرد 

ار را أر  ة  1122لكيد   م   كايك أقت 

شرر، ارر ات حرراررظ السررالت  29الررد رر ررل ال

ضن ار ات “ ال ينيل  م لي يكيق ضلع ال ي،  

حاظ السالت ال ينيل ش قل لمني    كا  حاظ 

 ”.السالت  م لي يكيق

 

 كرل ا ات حاظ السالت ال ينيل دنظت النشقر الخيكي  م 

حسذ  1126 يسن ك أقت  11شدرسل بكو ا اللي يكيل  م 

الت ايت النحلم  ود  ت الشكرل ال ينيل بقلت ق ل ال  ق م ش  

ش لنم ودالشيا الندرسل  ودت كع بككة ال دت والح ق ذ واألاالت 

و ةقةقت النيقر وغيكجق ش،  ك ك  لد اط ل ش، األ وات 

 م أق.  21الدراسيل والكيقضيل ش، 
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موقعا الكترونيا إخباريا لمنتدى ال زام والطريق الذ  ستستضي ه الةفيفن  7132-1-31افتت ت الةين الجمع  

سيغطي اصخبار وغيرها من الخفدمفات خفالل   www.brfmc.orgفي شهر أيار/ مايو المقبل. ويذكر أن الموق  

 منتدى ال زام والطريق للتعاون الدولي.

قفائفدا لفلفمفنف فمفات  51زعيم دول  وحكفومف  وأكفثفر مفن  71وقال وانغ يي وزير الخارجي  الةيني إن أكثر من 

مندوب من مختلف الفبفلفدان  3711مسؤول على المستوى الوزار  فضال عن أكثر من  311الدولي ، وأكثر من 

 والمنامق سوف يشاركون في المنتدى الذ  سيعقد في بكين.

موق  مبادرة ال زام 

والطريق بعيون عربي ، 

موق  شقيق لموق  

الةن بعيون عربي ، 

مختص بمتابع  كل ما 

مبادرة ال زام ”يتعلق بـ 

التي املقها “ والطريق

الرئيس الةيني شي 

 .7131جين بينغ عام 

الموق  يرحب بمقاالتكم 

حول مبادرة ال زام 

والطريق، ويض  

   اتكم في تةرفه 

لنشر أ  تعليق أو تقرير 

 له عالق  بالمبادرة.

 


