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  7ا لففةفف فف فف    

تعمل الصين على بناء حاملة طائرات جديدة، لتعمل إلىى جىا ىا حىامىلىة الى ىائىرات 

الموجودة لديها حالياً  ـ لياو ينغ ـ وربما تكون في مرحىلىة الىتى ى ىيى  لىلىنىاء حىامىلىة 

 طيران ثالثة في المرحلة المقللة.

إن قوة بحرية ضاربة بهذا الحجم ـ عند اكتمالها ـ يمكن اعتلارها تليق بىالىحىد اىد ىى 

من صورة الصين وهيلتها كقوة اقتصاديىة كىلىرل عىلىى ماىتىول الىعىالىم. فىالصىيىن 

المتعملقة اقتصادياً، ما تزال في أولى درجات سلّم إظهار قىدرتىهىا عىلىى الىعىمىل فىي 

أعالي اللحار وفي خضم المحي ات، ال بل هي تتىلىّمىر طىريىقىهىا لىتىتكىيىد حىمىايىتىهىا 

 لمصالحها التي يمكن أن تتعرض للتهديد من أكثر من جهة.

فحامالت ال ائرات إذاً هي وسيلة إلظهار قدرة اىمة الصينىيىة عىلىى الىتىعىاطىي مى  

الت ورات المفاجئة بشكل فّعال وبما ي دم مصالح هذه اىمة، ولىذلىي يىلىدو مشىرو  

بناء هذه الحامالت من قياً جداً، ال بل إن عدم وجوده هو الشواذ، في ظل عالم يقىّد  

القوة ويعتلرها المقيا  اىساسي في تصنيف اىمم وإع ائها مكا هىا الىذت تاىتىحىقى  

 على ماتول العالم.

كما أن هذه الحامالت تلعا دوراً أساسياً آخر، فهي تشكل قوة رد  فّعالة في مواجهة 

أت محاولة "تغّول" تفكر أت دولة من المحي  القىريىا أو الىلىعىيىد الىقىيىام بىهىا تىجىاه 

الصين. فاىيام التي كا ت اللارجات الغربية تُنزل جنودها على الشىواطىا الصىيىنىيىة 

لممارسة الهيمنة على الشعا الصيني ا تهت إلى غير رجعة، وعلى أت دولة مىالىكىة 

لحامالت ال ائرات أن تفكر مّرة بعد مّرة قلل أن تاعى لممارسىة "الىلىلى ىجىة" ضىد 

 الصين.

إذاً، حامالت ال ائرات الصينية، الموجودة والتي يتم إ جازها والىمى ى ى  لىهىا، هىي 

حامالت للقّوة والعنفوان، كما أ ها حامالت للرد  والاالم. والصين ال تريد است ىدام 

هذه الحامالت إلظهار قوتها العاكرية في وج  العالم، وإ ما تريد است دامها إلظهىار 

 ماتول تقدمها العلمي والتكنولوجي واإلبداعي. 

وإذا كا ت الحاملة اىولى ُمشتراة من ال ارج، فالحاملة التي باتت شىلى  جىاهىزة هىي 

صينية مئة بالمئة، ومن هذه الحقيقة يجا أن تاخىد الىكىثىيىر مىن دول الىعىالىم الىعىلىر 

 والدرو .

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 113403336303 

 من لبنان 13336303
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تُدرك القيادة الصينية )الشيجينلينغيىة   

تىىمىىام اإلدراك، أن الاىىالى اىقىىول 

واىكثر  فوذاً والِمثال الُمحتذل دومىاً، 

إ ما هىو اإل اىان  الصىيىنىي أوالً، ثىم 

االقتصاد ثا ياً، أما القىول الىعىاىكىريىة 

فهي رافعة ضىاربىة تىوظّىف لىحىمىايىة 

الُمنجزات الُمتحقّقة، وتلي التي يُنتظَىر 

أن تىىتىىحىىقىىق فىىي اال اىىان واالقىىتىىصىىاد 

اإلبداعي، لتَْثىلُىت الصىيىن "أولىى فىي 

 العالم".

وفي هذين الالىلىيىن  اىتى ىيى  إدراك  

اىسلاب المؤدية لثلىات الصىيىن عىلىى 

مكا تها الكلرل منذ تتسيىاىهىا الىقىديىم، 

برغم أ ها لم تكن تمىتىلىي سىول حىتىى 

عىىهىىد قىىريىىا أول حىىامىىلىىة طىىائىىرات 

 حربية.

حامالت ال ائىرات الصىيىنىيىة ارتىقىت 

بالصين الىى دولىة بىحىريىة بى،مىتىيىاز، 

يَ شاها اللعيد قلل القريا!، وأضحىت 

الصين بها دولة إقتصادية أُولى، وهىو 

واق  بىدأ يَىتىشىّكىل ويىثَىلَىُت مىنىذ تاىنّىم 

الرفيق )شي جين بينغ  دفّة القىيىادتىيىن 

الحزبية والحكومية، فقاد الىى تشىكىيىل 

عالم جديد ال يُمكن للغرب فىي إطىاره 

العودة ل رى فكرة أولويىتى  وقىيىاديىتى  

وعظمت ،  اهيي عىن أن هىذا الىغىرب 

بىتكىمىىلى  لىىم يَىعىىد تىلىىي االمىلىىرطىوريىىة 

الُم يفة التي "ال تغيا عنها الشمر"، 

إذ ا تهى َعصر الشمر الىغىربىي مىنىذ 

منتصف القرن الماضي، و اي اللشر 

ويىتىىنىىاسىىون مىى  ا ىىقىىضىىائىى  "طىىلىىيىىعىىيىىة 

الغرب!" المزعومة، ليىتى ىلّىعىوا  ىحىو 

 جاحات الصين وزعامتىهىا وإ اىا ىهىا 

اإلبداعىي والىتىجىديىدت، وإجىتىراحىاتى  

التي تُذِها الُعقول، بعظمت  وِخى ى ى  

وُسلىلى  ومىنىاهىجى  وطىرائىق تىفىكىيىره 

 الَجمعي المنضل .

كا ت قوات التحرير الشعلية الصيىنىيىة 

بقيادة الحزب الشيوعي وقلل تىتسىيىر 

جىمىىهىىوريىة الصىىيىىن الشىىعىىلىىيىة، تىىولىىي 

الىىعىىمىىلىىيىىات الىىلىىحىىريىىة الىىحىىربىىيىىة ُجىىل 

اهىىتىىمىىامىىهىىا، بىى ىىاصىىة خىىالل حىىربىىهىىا 

التحريرية. فالصين كا ىت دومىاً دولىة 

 صف برية و صف بحريىة، أت أ ىهىا 

لم تكن بحرية بالكىامىل، لىذا كىان هىذا 

اىمر َمكمن ضعف عىنىدهىا، لىكىو ىهىا 

سعت عىلىر ألىول الاىنىيىن لىعىالقىات 

عميقة م  العالم كل  من خالل اللَِحار، 

فـ )طريق الىحىريىر  الصىيىنىي الىقىديىم 

حتى، شّق لنفا  طريقين الىى الىعىالىم، 

أحدهما بىرت واخخىر بىحىرت، وهىنىا 

أيضاً  كىتىشىف أن الصىيىن لىم تىكىتىِف 

بتحدهما، بل سعت إلى إ جاى مهىامىهىا 

االقىىتىىصىىاديىىة واإل اىىا ىىيىىة الىىكىىو ىىيىىة 

والايادية بتعزيز طابعها كدولة بىحىار 

تىىتىىمىىتىى  بىىتسىىر  وأياىىر إتّصىىاالت 

بالشعوب، ولضمان كاىر أت حصىار 

قد يُفرض غربياً على الصين ل نقىهىا، 

وهو ما يتضح اليوم في مناهج الىعىديىد 

 من الدول المتآمرة سراً على بيجين.

إن دخول عصر حىامىالت الى ىائىرات 

الىىلىىحىىريىىة الضىى ىىمىىة وذات الىىقىىدرات 

القتالية الجلارة، يضمن للصين تواجداً 

آمىىنىىاً ودائىىمىىاً فىىي مىىجىىمىىوعىىات ُجىىزر 

الىلىىحىىريىىن الشىىرقىىي والىىجىىنىىوبىىي الىىتىىي 

سكنها الصينيون أوالً، ورد اىخى ىار 

الىىتىىي يُشىىّكىىلىىهىىا الىىتىىوّسىى  الىىعىىاىىكىىرت 

االمريكي في اإلقليم الصيني، ال سيّمىا 

 شىىر صىىواريىى" "ثىىاد" فىىي جىىنىىوب 

كوريا، والتي ت ال اىراضي والُجزر 

الصينية التي ما تزال واشن ن تتى ىلى  

لضّمها من خالل حليفاتها اخسيويىات، 

سىىعىىيىىاً السىىتىىكىىمىىال تشىىكىىيىىل "الىىهىىالل 

كمىا أسىمىيى  شى ىصىيىاً ـ  -اىمريكي" 

والهادل لُمَحاَصىرة الصىيىن وروسىيىا 

وكوريا الديمقراطيىة بىنىصىا الىمىزيىد 

من الصواري" النووية، لتقصيىر مىدل 

طىىيىىرا ىىهىىا إلىىى الىىمىىواقىى  الىىحىىيىىويىىة 

واالسىىتىىراتىىيىىجىىيىىة لىىتىىلىىي الىىدول، حىىال 

 ا دال  حرب أمريكية وغربية عليها.

وبتعزيز القول اللحرية الصينيىة مىن  

خالل حىامىالت الى ىائىرات، سىتىكىون 

اىراضىىي الىىَ ىىصىىم لىىلىىصىىيىىن )آسىىيىىا 

وأمريكا ، في مرمى اىسلحة اللحريىة 

الصينية في زمن قىيىاسىي، مىا يُشىّكىل 

عامل رد  لكل َمن تاّول ل   فا  شّن 

الحرب على الصين أو التهديد بها، إذ 

أن جمي  الدول المحي ة بالصىيىن مىن 

الشىىرو والىىجىىنىىوب )اىعضىىاء فىىي 

راب ة جنوب آسيىا ، كىا ىت ا ضىمىت 

إلى هىيىالرت كىلىنىتىون  0202في عام

لتشاطرها "قلقها" من القوة العاكىريىة 

اللحرية الصىيىنىيىة)! ، بىرغىم أن هىذا 

القلق تآكل وا تهى تقريلاً جراء حىنىكىة 

 الشيجينلينغي.وحكمة النهج الالمي 
*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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أكدت وزارة الدفا  الوطني الصيني في اليىوم 

خالل مؤتمر صىحىفىي  0202اىخير من عام 

إعتيادت خلرا حظي ب،هتمام دولي واس : بناء 

الصين لثا ي حاملة طائرات في داليان، بشكل 

ألىف  22ماتقل، بقوة كاح مائي تصىل إلىى 

طن، وتعتمد منشىآت دفى  عىاديىة، مىا يىعىنىي 

دخول أول حاملة طائرات صينية الصن  حيز 

 الصناعة.

وستل أحد الصحفيىيىن، قىائىال "تشىيىر بىعى  

التقىاريىر إلىى  ىيىة الصىيىن صىنىاعىة حىامىلىة 

طائرات ثالىثىة، فىهىل تىؤكىدون ذلىي اخن "، 

وردا عىىلىىى هىىذا الاىىؤال قىىال مىىديىىر مىىكىىتىىا 

الشؤون اإلخلارية بوزارة الدفا  والىمىتىحىد  

اإلعالمي باسم وزارة الدفا  الصيىنىيىة، يىا ىغ 

يوت جين، أن حاملة ال ائرات الثا ية ال تزال 

في مرحلة اللحث والتىصىنىيى ، وأن اىعىمىال 

الالحقة سيتم تحديدها وفقا ىوضا  التصىمىيىم 

والتصني ، وأما في ما يىتىعىلىق بىتى ىور بىنىاء 

الحامالت الصينية في الماتقلل، فى،ن اىقاىام 

المعنية ستتخذ بعين اإلعتلار م تف الىعىوامىل 

 وتلحث الموضو  بجدية.

 لماذا تةن  الةين ثاني حامل  مائرات؟

قال ال لير العىاىكىرت لىي جىيى  أن صىنىاعىة 

الصين لحاملة طائرات ثا ية تعود لجمىلىة مىن 

العناصر. أوال، تمتلي الصين شري ا ساحىلىيىا 

، ²مىاليىيىن كىم 3ألف كم، وقرابىة  01ب ول 

وتحتاج إلى إمتالك قدرات مىواجىهىة بىحىريىة 

فعالة وشاملة و ظامية. كما تعد في حاجة إلىى 

مواجهة م ىتىلىف اإلسىتىفىزازات والى ىالفىات 

وصرا  الىمىصىالىح، ولىذلىي مىن الضىرورت 

بالنالة للصين إمتالك سفن حربية ض مة بما 

في ذلي حامالت ال ائرات لتكون قىوة الىدعىم 

الرئياية، وتحىقىيىق تىنىاسىا فىعىال مى  بىقىيىة 

الىىقىىول. ومىى  دفىى  إسىىتىىراتىىيىىجىىيىىة "الىىحىىزام 

وال ريق"، وخاصة طريق الحرير الىلىحىرت 

، أصلحت الصين في حاجة إلىى 00للقرن الـ 

ال روج إلى اللحار الىلىعىيىدة، كىمىا أصىلىحىت 

الصين تواج  مهام وماؤوليات أكىثىر فىتكىثىر 

ثقال، وتزداد الم اطر التقليدية وغير التقليدية 

بشكل ماتمر. وبصفتها دولة كليرة ماىؤولىة، 

في الوقت الذت تجد  ىفىاىهىا مى ىالىلىة بى،تىمىام 

المهام اىمنية الوطنية، عليها ان تشىارك فىي 

الجهىود الىدولىيىة مىن أجىل اإل ىقىاذ واإلغىاثىة 

ومقاومة اإلرهاب ومىقىاومىة الىقىرصىنىة، لىذا 

يمكن القول أن حاملة ال ائىرات تىعىد دعىامىة 

كليرة لتحول الصين من دولة كليرة إلى دولىة 

 قوية.

كم من حامل  على الةين أن تةن  في 

 المستقبل؟

دول في العالم  9تظهر التقارير المعلنة وجود 

تمتلي حامالت لل ائرات، من بينها أمريكىا بـ 

حامالت. فكم من حاملة على الصىيىن أن  02

تصن  في الىمىاىتىقىلىل  "إذا لىم تىكىن حىامىلىة 

ال ائرات   اقية، فلن تكن ذات قىوة." يىقىول 

الىلىىاحىىث فىىي اىكىىاديىىمىىيىىة الصىىيىىنىىيىىة لىىلىىعىىلىىوم 

العاكرية دو ون لو غ، ووفقا للقواعد العادية، 

حىىامىىالت لىىتىىشىىكىىيىىل دورة  3يىىجىىا إمىىتىىالك 

وسلالة كاملة قادرة علىى خىوض الىحىروب، 

حاملة فىي الىتىدريىا، حىامىلىة فىي الصىيىا ىة، 

وحاملة في العمل اإلضىافىي، وإال قىد يىحىد  

"فراغ" في القدرات، وهذا ما يجىعىل الصىيىن 

في حاجىة إلىى الىلىدء فىي صىنىاعىة الىحىامىلىة 

 الثا ية.

ما هي الشروم الالزم  لةناع  حامل   

 مائرات بقدرات ذاتي ؟
يشير لي جي  إلى أن صناعة حاملىة طىائىرات 

تىىحىىتىىاج إلىىى مىى ىىتىىلىىف فىىرو  الىىمىىنىىظىىومىىة 

الصىنىاعىيىة، كىمىا تىحىتىاج إلىى دعىم اإل ىفىىاو 

العاكرت ومنظومة صناعية وحىرفىيىة قىويىة 

ومتكاملة. من جهة أخرل، تتىعىلىق الىمىنىشىآت 

التي تجهز بهىا حىامىلىة الى ىائىرات بصىنىاعىة 

الىى ىىيىىران، وتىىتىىعىىلىىق الىىمىىنىىشىىآت الىىعىىاىىكىىريىىة 

بالصناعة الحىربىيىة والصىنىاعىة الىكىهىربىائىيىة 

وتقنيات الفضاء، حيث تىحىتىاج الىحىامىلىة إلىى 

ا ىىظىىمىىة اإلتصىىال والىىرادار واإلسىىتىىشىىعىىار 

وغىىيىىرهىىا مىىن اى ىىظىىمىىة الىىالزمىىة لىىلىىمىىالحىىة 

والتواصل بين اللحر واللر وتوفير المعلومات 

اللحرية إلى القواعد اللرية، وهكذا فق  يمىكىن 

مواجهة م تلف التهديدات. أما بالنالة لقضية 

قوة الدف ، فيحتاج إستعمال قول الدف  النووية 

إلى أسر قوية فىي الصىنىاعىة الىنىوويىة. تىعىد 

حىامىلىىة الىى ىائىىرات مىىنىصىىة حىىربىيىىة كىىلىيىىرة، 

شى ى ،  0222ويمكنها أن تحمل أكثر مىن 

وتحتاج إلى م تلف المنشآت الىحىيىاتىيىة، كىمىا 

تحتاج إلى منشآت حفظ اىغذية عىلىى سى ىح 

اللحر إلى جىا ىا الىمىعىالىجىة والىنىقىل وحىفىظ 

ال زاجة وغيرها من الىمىتى ىلىلىات. لىذا، فى،ن 

صناعة حاملة ال ائرات ال تعد إختىلىارا جىادا 

للمنظومة الصناعية لدولة ما، بل تعد إختىلىارا 

 للضما ات اللوجاتية أيضا.

ألف من، هل  01قدر  كسح الما  في حدود 

 هي قدر   غير ؟

يقول لي جي  أ ى  عىادة مىا تىعىتىلىر حىامىالت 

ال ائرات التي تقل قدرة كاحها للماء أقل مىن 

ألف طن حامالت خفيفة، فىي حىيىن تىعىد  32

الحامالت التي تتراوى قدرة كاحها للماء بين 

الف طن حىامىالت مىتىوسى ىة،  02ألف و 32

وتعد الحامالت الىتىي تىتىراوى قىدرة كاىحىهىا 

ألىف طىن حىامىالت  92ألف و 02للماء بين 

كليرة الحجم، أمىا الىحىامىالت الىتىي تىتىجىاوز 

ألف طن فتعد حامالت  92قدرتها لكاح الماء 

خارقة. وتعمل الصين في الوقت الحالي عىلىى 

صناعة حاملة طيرات بقدرة كاح للىمىيىاه فىي 

ألف طن، وقد تصل هذه القدرة فىي  22حدود 

ألف طىن، مىا يىعىنىي أ ىهىا  02أقصى حد لها 

تنتمي للصنف المتوس  مىن الىحىامىالت، وال 

 ت تلف كثيرا عن حاملة لياو ينغ.

 مد  التةني  المتوقع ؟

يشير لي جي  إلى أن المدة ال ليعية لصىنىاعىة 

 2حاملة طائرات متىوسى ىة عىادة مىا تىكىون 

سنوات، لكن عند الحاجة الملحة، مىثىال أثىنىاء 

الحروب، يتم تاري  عملية التصني . مثال بعد 

هجوم بىيىرل هىاربىر فىي الىحىرب الىعىالىمىيىة 

الثا ية، قامت أمريكا بتاري  عمىلىيىة تصىنىيى  

حامالت ال ائرات وتمكنت من تصنيعهىا فىي 

 بع  أشهر.

كيف سيتم توزي  العمل بين حامل  الطائرات 

 الجديد  وحامل  لياونينغ؟

في هذا الصىدد، يىقىول لىي جىيى ، إن مىهىمىة 

لياو ينغ واضحة جىدا، وهىي سىفىيىنىة بىحىو  

علمية وتدريا، ستىضى ىلى  بىمىهىمىة تىدريىا 

الجنود وال يارين، أما هدل حاملة ال ائىرات 

الثا ية فايكون م تىلىفىا، وسىتىكىون وظىائىفىهىا 

م تلفىة أيضىا، وقىد تىكىون سىفىيىنىة حىربىيىة، 

وظيىفىتىهىا الىرئىيىاىيىة هىي إمىتىالك الىقىدرات 

 القتالية.

هل ست مل ال امل  الجديد  إسم مقامع  

  يني  أيضا؟

وفقا لـ"قواعد تامية سفن اللحرية" يتم تاميىة 

الافن الكليرة من حجم الاىفىن الى ىوافىة فىمىا 

فوو بتسمىاء الىمىقىاطىعىات وبىمىجىمىوعىة مىن 

الكلمات. ويرل لي جي  وجود إمكا ية تاىمىيىة 

 الحاملة الثا ية ب،سم مقاطعة مرة ثا ية.

 خل ي 

تمتلي أمريكا  صف عدد الحامالت الموجىودة 

 حاملة. 02في العالم واللال  عددها 

دول فىقى  تىمىتىلىي  9يوجد في الوقت الحالي 

حىىامىىالت طىىائىىرات، وهىىي أمىىريىىكىىا والىىهىىنىىد 

وإي اليا والصين وإسلا ىيىا وفىر اىا وروسىيىا 

واللرازيل وتايلند. ويمتلي"  ادت التاعة" فىي 

حىامىىلىىة طىىائىىرات حىىيىىز  02الىوقىىت الىىحىىالىي 

 ال دمة.



   0ا لففةفف فف فف  

قىال اىمىىيىرال يىيىىن تشىىو، عضىىو الىىلىجىىنىة الىوطىىنىيىىة لىىلىمىىؤتىمىىر 

االستشارت الاياسي للشعا الصيني، ومديىر لىجىنىة اسىتىشىارات 

ال لراء اللحرية في جيش التحرير الشعلي الصىيىنىي الىمى ىتىصىة 

بشؤون اىمن الايلرا ي وتكنولوجىيىا الىمىعىلىومىات، فىي مىقىابىلىة 

تلفزيو ية مؤخرا إن "حاملة ال ائرات الصينية ليات " مىراً مىن 

ستلعا دورا مهما فىي حىمىايىة حىقىوو الصىيىن  ورو "، بل أ ها 

 .ومصالحها اللحرية"

و شر موق  مجلة  اشو ال ا ترست االمريكي تقريرا في الاىاد  

من شهر آذار قال في  إ ى  "وفىقىا لىتىقىيىيىم وكىالىة االسىتى ىلىارات 

الدفاعية التابعة لللنتاغون، إن حامالت ال ائرات التابعىة لىجىيىش 

الىىىتىىىحىىىريىىىر الشىىىعىىىلىىىي 

الصيني لن تتىمىكىن مىن 

اجىىراء عىىمىىلىىيىىات فىىي 

المياه الزرقاء بال ريقىة 

الىىتىىي تىىجىىريىىهىىا قىىوات 

اللحرية اىمريكية، كمىا 

أن ال ى ىة لىن تىحىظىى 

بقدرات عالمية لىعىرض 

القول مشابهة لتلي التي 

يىىىوفىىىرهىىىا اىسىىى ىىىول 

اىميركي من الحامالت 

الىىفىىائىىقىىة ". وبىىعىىلىىارة 

أخرل، إ ىهىم يىعىتىقىدون 

أن "حامالت ال ائىرات 

الصينية هي قمة الىنىمىر 

 ."الورقي

ورداً على هذا التقىيىيىم، قىال اىمىيىرال يىيىن تشىو، إن حىامىالت 

ال ائرات الصينية قد تكون مت لفة في القدرة القتالية، سيمىا عىنىد 

مقار ة الحاملة لياو ينغ بحامالت ال ائرات اىميركية من طىراز 

 يميتز وفورد، بيد أ   "من  احية الحقوو والمىصىالىح الىلىحىريىة، 

ف،ن بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي والمياه المحىيى ىة 

بمضيق تايوان هي أهم الىمىنىاطىق الىلىحىريىة بىالىنىاىلىة لىلىحىقىوو 

والمصالح الصينية اللحرية ويمكن لافينة لياو ينغ ان تلعا دوراً 

 ." مهماً في تلي المناطق

خلار الواردة من وزارة الىدفىا  الصىيىنىيىة، إن حىامىلىة ألووفقا ل

ال ائرات لياو ينغ تات دم أساًسا في اللحث الىعىلىمىي والىتىدريىا 

ومراكمة ال لرات والتكنولوجيا لت وير حاملة طىائىرات مىحىلىيىة 

الصن  ماتقلال، لذلي لير من العىدل مىقىار ىتىهىا مى   ىظىيىراتىهىا 

 .اىمريكية

وفي الوقت  فا ، إن الواليات المتحدة تحظى بالتجىربىة اىغىنىى 

والتكنولوجيا اىكثر تىقىدمىا فىي اسىتى ىدام حىامىالت الى ىائىرات، 

ومزاياها اليوم تقوم على مىا يىقىارب الىمىئىة عىام مىن الى ىلىرات 

المتراكمة. وبالمقار ة، لقد بدأ ت وير حامالت ال ائرات الصينية 

منذ أكثر من عقد مىن الىزمىن، كىمىا أن خىلىرتىهىا فىي اسىتى ىدام 

حامالت ال ائرات أقصر. وقد صُعا عىلىيىهىا بىمىا فىيى  الىكىفىايىة 

 .تحقيق اإل جازات الحالية

لكن بحرية جيش التحرير الشعلى الصينىي لىم تىتىوقىف أبىدا عىن 

كىا ىون اىول  09إلىى  02التقدم. وفي الفترة الممىتىدة مىا بىيىن 

، خرجت حاملة ال ائرات لياو ينغ من "الليت" وأبىحىرت 0200

علر سلالة الجزر اىولىى لىلىتىدريىا الىلىحىرت غىرب الىمىحىيى  

 .الهادئ للمرة اىولى

التي تىتىصىدرهىا حىامىلىة  وخالل الرحلة قامت المجموعة القتالية 

لياو ينغ بمناورات فى عدد من المجاالت بما في ذلي إقامة  ىظىام 

اسىىتىى ىىال  وا ىىذار 

ملكر، واالعتىراض 

الىىجىىوت، والىىهىىجىىوم 

الىىلىىحىىرت والىىدفىىا  

المضاد للىصىواريى" 

 .والدفا  الجوت

وقال يين تشو "بدءاً 

من أهم الىتىدريىلىات 

الفنية مىثىل الىهىلىوط 

واالقىىال  ووصىىوال 

إلىىىى الىىىتىىىدريىىىلىىىات 

اللعيدة فىي الىلىحىر، 

فىىىىى،ن حىىىىىامىىىىىلىىىىىة 

ال ائرات ليىاو ىيىنىغ 

تقترب من اكتىاىاب 

 ."قدرة قتالية كاملة

وقال يين إ   في مجال ت وير تكنولىوجىيىا حىامىالت الى ىائىرات، 

ف،ن الصين تتل  استراتيجية ثابتة بات اذ "خ وات صغيرة ولىكىن 

سريعة" والتي تمكنت وفقها من اال تقال بشكل م رد مىن هضىم 

وتحاين سفينة لياو ينغ إلى بناء  اقىلىة مىحىلىيىة الصىنى  كىمىا هىو 

 " .م   

وشدد يين على أن "حامالت ال ائرات الصينيىة سىتىعىتىمىد  ىظىام 

إقال  ب ارت وستكون مجهزة ب ائرات إ ذار مىلىكىر وطىائىرات 

إلىىكىىتىىرو ىىيىىة مىىقىىاتىىلىىة وطىىائىىرات مضىىادة لىىلىىغىىواصىىات و ىىظىىام 

إلكترو ي شامل وحديث، وستنتقل من منصة ميكا يكيىة  معلومات

  . ألى منصة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات

وأكد يين أيضا أن "الصيىن لىن تىتىوقىف عىن تى ىويىر حىامىالت 

ال ائرات ىن بحرية جيش التحرير الشعلي الصيني بىعىيىدة عىن 

القدرة القتالية اللحرية التي تللي االحتياجات الدفاعية للصين وأن 

الصين ست ور المزيد من حامالت ال ائرات بجودة أعلى خ وة 

 ."ب  وة

وقال يين "فى الماتقلل القريا سنشهد حاملة محلية الصن  عىلىى 

 ."خ وط المواجهة اىمامية لحماية الحقوو اللحرية الصينية
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تعريب خاب بـف ننشفر  الةفيفن  

 بعيون عربي ن
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تاير عىمىلىيىة بىنىاء حىامىلىة الى ىائىرات 

الصينية الثا ىيىة عىلىى مىا يىرام، حىيىث 

دخل بدن الحاملة بالكىامىل إلىى حىوض 

بناء الاىفىن، وفىقىاً لىمىا ذكىره ماىئىول 

 .كلير بحرت

وقىىال وا ىىغ وت مىىيىىنىىغ،  ىىائىىا رئىىيىىر 

أركان القوة اللحرية في جيش التحىريىر 

الصيني، لوكالة أ لاء الصىيىن الىجىديىدة 

شين وا علىى هىامىش الىدورة الاىنىويىة 

الىوطىنىي لىنىواب الشىعىا إن  للمىجىلىر

 .الىىحىىامىىلىىة اخن تىىنىىتىىظىىر الىىتىىجىىهىىيىىزات

حىىامىىلىىة الىى ىىائىىرات الصىىيىىنىىيىىة اىولىىى، 

لياو ينغ، هي حاملة طائرات سوفىيىاتىيىة 

 الصن  تم إعادة تتهيلها. 

الحاملة الثىا ىيىة، مى  قىوة إزاحىة تىلىلىغ 

سىىول تىىكىىون قىىاعىىدة  طىىن، 220222

وغيرها من ال ائرات،  J-15 لمقاتالت

بحاا المىتىحىد  بى،سىم وزارة الىدفىا  

والذت أكد بتن بناءها سىيىكىون صىيىنىيىاً 

الىتىصىريىح فىي  خالصاً. وقىد جىاء هىذا

مىىؤتىىمىىر صىىحىىفىىي فىىي كىىا ىىون اىول  

 .0202دياملر 

وقىال وا ىىغ، وهىو أحىد  ىواب مىىجىلىىر 

الشعا، إن ت وير القوة اللحرية يجرت 

بشكل متاار ، فىي حىيىن أن أسى ىول 

المدمرات اللحرية والىفىرقىاطىات يىنىمىو 

وأقول، وسىتىقىوم الىلىحىريىة  بشكل أكلر

 .بتكثيف الدوريات الىجىويىة والىلىحىريىة

سىىنىىعىىتىىرض ات طىىائىىرة "وقىىال وا ىىغ: 

مت فلة و تل  كل سفيىنىة عاىكىريىة فىي 

المناطق ال اضعة لماؤوليتنا"، مضيفاً 

"أن بحارتنا يجا أن يظلوا يقظين وأن 

قادرين على التعامل م  حىاالت  يكو وا

 ."الىىىى ىىىىوارئ فىىىىي كىىىىل اىوقىىىىات

وقىىال  ىىائىىا آخىىر مىىن  ىىواب مىىجىىلىىر 

الشعا، لي يىا ىمىيىنىغ، وهىو الىمىفىوض 

الاياسي لىقىاىم اىسىلىحىة الىلىحىريىة إن 

"سفينةً بحرية من الدرجة اىولى يجىا 

بىتسىلىحىة مىن الىدرجىة  أن تكون مىزودة

وتىعىهىد لىي بىتىحىاىيىن كىمىيىة  ."اىولى

و ىىوعىىيىىة و ىى ىىاو ووظىىائىىف تصىىنىىيىى  

 .0202الاالى اللحرت في عام 

 ائا ثالث فىي مىجىلىر الشىعىا، وا ىغ 

هوايو غ،  ائا المفوض الاياسي لقيادة 

المارى الشىرقىي، هىّدأ الىمى ىاول مىن 

 .تزايد قوة اللحرية الصينية

وقىىال وا ىىغ "قىىواتىىنىىا كىىلىىهىىا ىهىىدال 

دفىىاعىىيىىة". مضىىيىىفىىاً "ال تىىزال حىىامىىلىىة 

الىى ىىائىىرات فىىي مىىرحىىلىىة الىىتىىدريىىا 

والتجربة. الىقىوات الىلىحىريىة مىا تىزال 

القادرة على  ضعيفة، عدد وجودة الافن

اال ىىتىىقىىال لىىمىىاىىافىىات بىىعىىيىىدة ال يىىلىىلىىي 

وقال: "اللحرية الصينيىة ال  ."التوقعات

تاعى إلى أن تكون م يفة، وال تىحىاول 

بناء قوة تفوو الماتول المىتىنىاسىا مى  

تنمية اللالد. في الحقيقة، ف،ن الجيىش ال 

يزال مت لفا عن قىوة الصىيىن الىحىالىيىة 

 ."وحالتها

وقال مضيفاً: "لم  ذها أبداً إلىى عىتىلىة 

االخرين إلظهىار قىوتىنىا الىعىاىكىريىة"، 

وأضىىال "إن الىىلىىنىىاء فىىي جىىزر بىىحىىر 

الصين الىجىنىوبىي مىعىظىمى  مىد ىي فىي 

طلىيىعىتى ، وهىو حىق يىمىنىحى  الىقىا ىون 

وأضىال أن تىنىمىيىة الىلىحىريىة ."الدولي

الصينية تاهم في تحقيىق عىالىم سىلىمىي 

 .وماتقر

 تشاينا نيوز سيرفيس

 01- 3 -7102     

 ياو جيانينغ 

تعريب خاب بـف ننشفر  

 الةين بعيون عربي ن
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حامل  الطائرات 

تب ر عبر الب ر  لياونينغ

الةيني اص  ر  من 

مناورات أجراها تشكيل 

كانون  73ب ر  في 

  االول.

يبلغ مول حامل  الطائرات 

مترا  31406

 مترا.  2606  وعر ها

وتقدر حمولتها بأكثر من 

من، وتبلغ  01111

 72سرعتها القةوى 

 .عقد  في الساع 

للعمل على  صينية )مصممة 02مقاتلة جي 
  تتحضر للهلوط ظهر حاملة الطائرات

على ظهر حاملة ال ائرات 

لتشكيل  لياو ينغ خالل مناورات الصينية

 03بحرت في مياه اللحر اىصفر في 

0200كا ون االول  دياملر    

ظهر حاملة  صينية تقل  في طلعة جوية من على 02مقاتلة جي 
خالل مناورات لتشكيل بحرت في مياه اللحر  لياو ينغ الطائرات

0200كا ون االول  دياملر  03اىصفر في   
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وفقاً لىتىقىاريىر وسىائىل االعىالم، لىقىد تىم 

االستغناء مؤخراً عن حاملة "آت ان ا  

عىامىاً فىي  32فيرات" التي خدمت مىدة 

اللحرية الىهىنىديىة . فىلىعىد إطىالقىهىا إلىى 

المحي  الهندت بَعلَم اللحرية الهىنىديىة فىي 

، لىى ىىالىىمىىا كىىا ىىت حىىامىىلىىة 0912أيىىار 

 .ال ائرات في طليعة اللحرية الهندية

 إستراتيجي  حامالت الطائرات الهندي 
تعتقد الهند، بوصفها بلىداً رئىيىاىيىاً يى ىل 

عىىلىىى الىىمىىحىىيىى  الىىهىىنىىدت، أن أمىىنىىهىىا 

وازدهارها يتوقفان على سي رتهىا عىلىى 

المحي  الهندت. وطالما أ ها تاي ر علىى 

المحي ، ف، ها ستكون قادرة على الهيمنىة 

على المحي  والدول المحاذية ل ، وعىلىى 

الاي رة علىى الىمىنى ىقىة الشىاسىعىة بىيىن 

والىىمىىحىىيىى  الىىلىىحىىر اىبىىيىى  الىىمىىتىىوسىى  

 .الهادئ
ولذلي، كا ت الهند تدر  "استىراتىيىجىيىة 

الاي رة على المحىيى  الىهىنىدت" أواخىر 

الاتيىنىيىات وأوائىل الاىلىعىيىنىيىات. وهىي 

عازمة في الىقىرن الىحىادت والىعىشىريىن، 

على بناء بحرية موجهة للهجمات بىعىيىدة 

المدل، والتي يمكن التحكم بها من الىجىو 

من أجل الحفاظ على مىكىا ىتىهىا كـى "قىوة 

ُماىىيىى ىىرة"، وعىىلىىى مىىكىىافىىحىىة  اقىىلىىيىىمىىيىىة 

التعزيزات الصينية لقوتها اللحرية بعىيىدة 

المدل، وضمان سالمة ال رو الىلىحىريىة 

 .في المحي  الهندت
 معضل  حامالت الطائرات الهندي 

م  ذلي، وبالمقار ة مى  اسىتىراتىيىجىيىتىهىا 

لىلىىمىىحىىيىى  الىهىىنىىدت، فىى،ن تى ىىويىىر الىىهىىنىىد 

لحامالت الى ىائىرات لىم ياىر عىلىى قىدم 

 .وساو
غىىيىىر قىىادرة عىىلىىى تىىعىىديىىل أوالً، فىىهىىي 

 وت وير سفنها بشكل ماتقل.
قلل الاتينات، لم تتمت  الهند بالقدرة على 

تصىىمىىيىىم أو بىىنىىاء سىىفىىن كىىلىىيىىرة، ولىىكىىن 

إ ىىتىىاجىىاتىىهىىا الىىلىىحىىريىىة الىىعىىاىىكىىريىىة الىىيىىوم 

موجودة علىى الىمىقىيىا  اىولىي، بىرغىم 

واق  أن صناعة بناء الاىفىن الىهىنىديىة ال 

تىىزال تىىظىىهىىر قىىدرة إ ىىتىىاجىىيىىة صىىغىىيىىرة، 

وعملية مت لفة وضعفاً في اللنية التحتية. 

لذلي، ف،ن الهند ليات قادرة على تصنيى  

حىىامىىالت طىىائىىرات وتىى ىىويىىرهىىا بشىىكىىل 

 . ماتقل بعد
، إن الت  ي  اإلستراتيجي الىهىنىدت ثانياً 

 .ال يتماشى م  قوة الهند الوطنية الشاملة
تعتقد اللحرية الهندية أ   يجا أن يىكىون 

لديها حاملتا طائرات من أجل "الهيىمىنىة" 

على المحىيى  الىهىنىدت والاىيى ىرة عىلىى 

خليج بنغال شرو الهند وال ليج العىربىي. 

كما أ ها تحتاج إلى حاملة طائرات ثىالىثىة 

كقوة متحركة لتقىديىم الىعىون الاىريى  أو 

لإلبحار إلى مناطق بحرية أخرل حاسمة 

ولتحقيق هدل امتىالك ثىال    .لمصالحها

حامالت لل ائرات، اسثمرت الهىنىد، مى  

تمديد خدمة "آت ان ا  فيرات "، الكثير 

من اىموال لىتىجىديىد  ىظىام "آت ان ا  

"آت ان   فيكراماديتيا" وواصلت ت ويىر

ا  فيكرا ت"، ولكن النهج "ذو الىثىال  

 .ُشعا" لم يار بنجاى كما كان متوقعا
وقد كلفت ال "آت ان ا  فيكىرامىاديىتىيىا" 

الكثير من المال لىدرجىة أن "آت ان ا  

فيىكىرا ىت" الىجىديىدة الىتىي كىان يىنىلىغىي 

 0202إطالقها إلى ال دمة الفعىلىيىة عىام 

، وال تىزال 0201لن تكتمل حتى الىعىام 

قىدرة الىىهىىنىد عىىلىىى تىلىىلىىيىىة هىذا الىىمىىوعـىىد 

 .النهائـي غير مؤكدة
وقد ذها حلم اللحرية الهىنىديىة بىامىتىالك 

ثال  حىامىالت طىائىرات أدراج الىريىاى 

ى ها بالغت في تقدير قدرتها على اللحث 

والت وير وفي تقدير قوة اللالد الشىامىلىة، 

واتلعت استراتيجية ض مة جداً تقى ىعىت 

 .بها الالل في  هاية الم ال
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قىد أخى ىتت ثالثاً،  لى

الهىنىد فىي اعىتىلىار 

رد  حىىىىىامىىىىىلىىىىىة 

الىى ىىىائىىىرات قىىىدرة 

قىىىتىىىالىىىيىىىة وكىىىا ىىىت 

مىىىىىىىىتخىىىىىىىىوذة بـ 

"مىىىىىىجىىىىىىمىىىىىىوعىىىىىىة 

 ."الحامالت
إن ت وير حامالت 

الىىى ىىىائىىىرات أمىىىر 

مىىلىىّح، لىىكىىنىىنىىا ال 

 ات ي  استعجالى . 

ففي العجلة الندامة. 

كما أ   ال يمكن وض  جميى  الى ىائىرات 

المحمولة موض  القتال، لكن الهند تصىر 

على زيادة عدد حامىالت الى ىائىرات فىي 

مىىثىىل هىىذه الىىظىىرول، وهىىو  ىىو  مىىن 

 ."الت ريف"
لقد تم ايقال تشغيل ال ائرة سي هاريير، 

وهي ال ائرة المىحىمىولىة الىرئىيىاىيىة فىي 

، وقىد تىحى ىم 0200اللحرية الهندية عام 

منها خالل خدمتها الىتىي اسىتىمىرت  3 0

عاما، مما أسفر عن مقتىل أكىثىر  33مدة 

طيارين هىنىود. وهىذا يىعىنىي أن  02من 

 ظام ال ائرات المىحىمىولىة فىي الىهىنىد ال 

 .يزال بعيداً عن تشكيل قدرة قتالية حقيقية
 الدروس المست اد 

إن وضىى  الىىلىىحىىريىىة الىىهىىنىىديىىة يىىوفىىر 

التوصيات التالية للحرية جيش التىحىريىر 

 الشعلي الصيني:
أوال، يجا أن تعلّق الصين أهمية كىلىيىرة 

لت وير حامالت ال ائرات وتوفىر دعىمىاً 

 ماتمراً لهذا الت وير.
وبرغم عدم ا دال  حرب واسعة النى ىاو 

في المحي  الهنىدت فىي الىعىقىود الىقىلىيىلىة 

الماضية، فى،ن الىلىحىريىة الىهىنىديىة تىنىمىو 

باستمرار من حيث القوة، ووجود حامىلىة 

طائرات يىؤدت بشىكىل خىاى إلىى رد  

الدول اىخرل على طول المحي  الهندت 

 .من التعدت على الجزر الهندية القريلة

في زمن الالم، تعتلر حىامىلىة الى ىائىرات 

سفينة بحرية فعالة تاتعرض قىوة الىرد  

 .وتحمي الاالم اإلقليمي والعالمي

ثا يا، ينلغي على الصين مواصلة تعىزيىز 

 .قدراتها على االبتكار واللحث والت وير
تعتمد اللحرية الهندية بشكل كىلىيىر عىلىى 

االستيراد، والذت ب،مكا   مااعدتها علىى 

بناء قدرة قتالية بشكل أسر  إلى حد مىا، 

ولكن  لير جىيىداً لىلىتىنىمىيىة عىلىى الىمىدل 

الىى ىىويىىل. سىىيىىمىىا إذا كىىان يىىعىىتىىمىىد عىىلىىى 

"استيراد" اىجزاء اىساسية، حيث سيتىم 

التحكم ب  من قلل المصدر وهذا من شت   

 .إعاقة القدرة القتالية النظامية
فق  عندما تمتلي الصين قدرة قوية عىلىى 

اللحث والت ىويىر بشىكىل ماىتىقىل، فى، ى  

سيصلح ب،مكىا ىهىا تىلىيىان اتىجىاه وماىار 

االبتكار بشكل أكثر دقة، وحشد إمكا اتها 

وحيويتها بشىكىل فىعىلىي، وبىالىتىالىي دفى  

 التنمية اللحرية الشاملة قدماً.
ثالثا، يجا عىلىى الصىيىن تىحىقىيىق تىقىدم 

م رد على صعيد القدرة القتالية كتولويىة 

 .قصول
هناك مشكلة كليرة تواج  اللحرية الهندية 

وهي أ ها كا ت على "عجلة" كليىرة مىن 

أمرها قلل أن تمتلي اىمة الىقىوة الىكىفىايىة 

 لدعم استراتيجيتها. 

وقلل أن تلني ال ائرات المحىمىولىة قىدرة 

قتالية حقيقية. ولىذلىي، كىا ىت دائىمىاً فىي 

حالة من الت وير غير المتوازن، وهو ما 

كان الالا الرئياي لجميى  الصىعىوبىات 

 و"الحواد " التي واجهتهـا.
وبالتالي، إن مهمىة الصىيىن اىولىى اخن 

هي تحاين النظام، سيما دراسة ومراقلىة 

القوا ين التي تنظم  مىو الىقىدرة الىقىتىالىيىة 

لحامالت ال ائرات وال ائرات المحمولة 

بعناية، وإجراء الىتىدريىلىات اىسىـىاسىيىـىة 

 وتعويـ  " قـاط الضعـف". 

ومن ثم سيصلح ب،مكان الصيىن تى ىلىيىق 

مزاياها النامية الحقاً وتىعىزيىز حىامىالت 

 .ال ائرات خ وة ب  وة
رابعا، ينلغي على الصين تعىزيىز قىوتىهىا 

العاكرية الشاملة بارعة أكلر من خىالل 

 .المد ي -التكامل العاكرت 
إن عىقىلىة رئىيىاىيىة أمىام تى ىويىر الىهىنىد 

لحامالت طىائىرات هىي الىقىوة الىوطىنىيىة 

الشاملة غير الكافية، مما يىجىعىلىهىا غىيىر 

قادرة على تحمل كىلىفىة عىمىلىيىة الىلىحىث 

والت وير لىحىامىالت الى ىائىرات الىثىال  

 .مرة واحدة
إن الحرب الماتقلىلىيىة لىيىاىت عاىكىريىة 

فق ، وا ما تتعلق باىمة بتسرها. وينلغىي 

على الصين تعزيز وت ليق استراتىيىجىيىة 

مد ية عميقة وت وير التنمىيىة   –عاكرية 

 . الوطنية والعاكرية بشكل مواز  

تتم  المنشور 

 2على  الة     
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قال شو قوا غ يو، وهو ضاب  عاكرت 

متقاعد وماتشار عاكرت فىي مىراقىلىة 

اىسىلىىحىىة الىىنىىوويىىة و ىىز  الاىىالى فىىي 

الصين، في مقابىلىة مى  شىلىكىة وسىائىل 

اإلعالم في بكين إ   من المقرر أن يىتىم 

إطالو حاملة ال ائرات الثا ية الصينىيىة 

فىىي وقىىت الحىىق مىىن هىىذا الىىعىىام ومىىن 

المتوق  أن تدخل ال ىدمىة بىحىلىول عىام 

0202. 

تىىجىىدر اإلشىىارة إلىىى أن أول حىىامىىلىىة 

طائرات مىحىلىيىة الصىنى  فىى الصىيىن، 

وتهدل إلى أن تكون قىاعىدة لى ىائىرات 

مقاتلة وطائرات هىلىيىكىوبىتىر، وصىلىت 

اخن إلى االكتمال. حاملة ال ائرات هي 

، وتمىثىل خى ىوة 220Aاىولى من فئة 

 .هامة في تعزيز قوة اللحرية الصينية

وقىىال الىىمىىتىىحىىد  بىىاسىىم وزارة الىىدفىىا  

الصينية وو تشيان إ   "تم بنىاء حىامىلىة 

الى ىائىرات كىمىا كىان مىقىرراً، وقىد تىم 

اال ىىتىىهىىاء مىىن مىىعىىظىىم أعىىمىىال الىىلىىنىىاء 

والتصميم الرئىيىاىيىة، وقىد تىم تىجىمىيى  

هيكلها بالفعل في حوض بىنىاء الاىفىن، 

وستكون الافينة قريلاً مجهزة بال يران 

والىىرادار وغىىيىىرهىىا مىىن الىىمىىرافىىق". 

المتحد  باسم الوزارة  كان يىرد عىلىى 

استفاارات وسائل اإلعالم حول صىور 

حاملة ال ائرات المزعىومىة الىمىتىداولىة 

عىىلىىر اإل ىىتىىر ىىت فىىي تشىىريىىن اىول  

 .0200أكتوبر 

وأكد يين تشو وهو خلير بحرت صينىي 

في مقابلىة مى  قىنىاة سىي سىي تىي فىي 

الصينية أ   من المتوق  أن يىتىم إطىالو 

أول حاملة طائرات صينية الصىنى  فىى 

 .0202المياه في أوائل عام 

ال يزال هناك قدر كلير من العمل للقيىام 

ب  في مىرحىلىة تىجىهىيىز الىحىامىلىة بىعىد 

إطالقها. وسول ياتغرو اىمر حوالىي 

سنىة إلىى سىنىتىيىن لىتىنىفىيىذ الىتىصىحىيىح 

الوظيفي ىجىهىزتىهىا وكىذلىي اىسىلىحىة 

والىىمىىعىىدات. وقىىال شىىو إن حىىامىىلىىة 

ال ائرات الجديدة يمكن أن تلدأ تجربتها 

 .0209اللحرية بحلول أوائل عام 

وقال شو إن حاملة ال ىائىرات الىجىديىدة 

يمكن ان تلدأ محاكمتها اللحرية بحىلىول 

 .0209اوائل عام 

كما ذكر شو في المقابلة أن الى ىيىاريىن 

الصينيين هم أيضاً تحت التىدريىا، مى  

 .توق  تشكيل وحدتين لل يران

 تعريب خاب بـ ننشر  الةين بعيون عربي ن  People’s Daily  00– 7- 7102  ي   الشعب الةيني  



 

   ي   الشعب الةيني 

 3 - 07- 7106 

تق  أول قاعىدة صىيىنىيىة لىحىامىلىة 

الىى ىىائىىرات فىىي مىىيىىنىىاء بىىمىىديىىنىىة 

تشينغداو في مقاطعة شا دو غ. تم 

بناؤه بمجاورة الىجىلىال والىلىحىر، 

وتعد قاعدة شاملة وض مة لإلمدادات اللوجياتية واإلرساء 

واإلصالى وصيا ة حاملة ال ائرات. الىجىديىر بىالىذكىر، أن 

يمكن مىقىاومىة  0202الحاجز الذت تم بناؤه في صيف عام 

اىعاصير القوية، وقد تعرض لهىزات مىن عىدة أعىاصىيىر 

شديدة القوة، مما يوفر بيئة جديدة إلرساء حىامىلىة الى ىائىرة 

 لياو ينغ.

 0شى ىصىا مىن  3022ويُذكر أ   خالل سنة واحدة،إ تقىل 

قىارب صىيىد إلىى  222قرل بشكل كامل وا تقل أكثر مىن 

 موا ا أخرل من أجل إكمال مشرو  الدفا  الوطني.

باعتلارها مدينة ميناء، تشكل مدينتىا تشىيىنىغىداو ولىيىوشىون 

بمقاطعة لياو يغ شكل "القرن" لحراسىة الىعىاصىمىة بىكىيىن، 

لذلي، ف، ها تتتم  بموق  إستراتيجي هام. وقد تم تالىيىم أول 

حاملة طائرات "لياو ينغ" إلى القوات اللحرية الصينية فىي 

 .0200أيلول  سلتملر عام  02
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أجىىرل رئىىيىىر مىىجىىلىىر الىىدولىىة 

الصيني لي ك  تشىيىا ىغ مىحىادثىات 

مى  رئىيىر الىوزراء اإلسىرائىيىلىي 

بنيامين  ىتىا ىيىاهىو فىي بىكىيىن يىوم 

االثنين وتعهد بتعزيز التعىاون فىي 

 االبتكار .

واقىتىىرى لىىي أن يىىعىزز الىىجىا ىىلىىان 

الىىتىىعىىاون فىىي مىىجىىاالت الىىعىىلىىوم 

اىسىىاسىىيىىة والىىزراعىىة الىىحىىديىىثىىة 

وال اقة النظيفة وال ا الىحىيىوت، 

كما حث الىجىا ىلىيىن عىلىى تاىريى  

المفاوضىات حىول إقىامىة مىنى ىقىة 

تىىىجىىىارة حىىىرة إلرسىىىال إشىىىارة 

 واضحة إلى حماية التجارة الحرة.

وقال لي إن الصين ماتعدة للعىمىل 

م  إسىرائىيىل لىدفى  

التعاون فىي مىجىال 

اللنية التىحىتىيىة إلىى 

اىمام في مىجىاالت 

مىىىثىىىل الىىىمىىىوا ىىىا 

ومشىىىىىىىىىروعىىىىىىىىىات 

الاىىكىىي الىىحىىديىىديىىة 

ال فيفة واستكىشىال 

إمكا ىيىات الىتىعىاون 

فىىي سىىوو طىىرل 

 ثالث.

وذكىىىىىر لىىىىىي أن 

الصين وباعتلىارهىا 

صىىديىىقىىا مشىىتىىركىىا 

إلسرائيل وفلا يىن 

لير لىهىا مصىلىحىة 

خاصة، وا ها تتمىل 

في رؤية الىتىعىايىش 

الالمي بيىن الىجىا ىلىيىن فىي أسىر  وقىت، 

معربا عن أمىلى  فىي أن يىتىقىيىد الىجىا ىلىان 

باالتجاه الصحيح لحل الدولتين السىتىئىنىال 

 محادثات الاالم في أقرب وقت ممكن.

وتاب  رئىيىر مىجىلىر الىدولىة أن الصىيىن 

ستىواصىل الىعىمىل مى  الىمىجىتىمى  الىدولىي 

لالض ال  بدور بناء الاىالم واالسىتىقىرار 

 والتنمية في الشرو اىوس  .

من جهت  أكد رئير الىوزراء اإلسىرائىيىلىي 

على رغلة بالده في تىعىزيىز الىتىعىاون فىي 

االبتكار م  الصىيىن فىي مىجىاالت تشىمىل 

الايارات الذكية والرعاية الصحية الحديثىة 

وال ىاقىة الىنىظىيىفىة واالتصىاالت والصىيىد 

 اللحرت والزراعة والحفاظ على المياه.

وتاب   تا ياهو لي أن إسىرائىيىل تىتمىل فىي 

تاري  المفاوضات حول منى ىقىة الىتىجىارة 

الحرة الثنائية من أجل توسي  االستثمىارات 

الىىثىىنىىائىىيىىة، مشىىيىىرا 

إلى استعىداد بىالده 

لىىتىىعىىزيىىز الىىتىىعىىاون 

الىىتىىىعىىلىىىيىىمىىىي مىىى  

الصىىىىيىىىىن لىىىىدعىىىىم 

الشىىىىىراكىىىىىة فىىىىىي 

 االبتكار. 

وأشار إلى ترحيا 

بىىالده بىىالشىىركىىات 

الصينية للمشاركىة 

فىىىي مشىىىروعىىىات 

الىىلىىنىىيىىة الىىتىىحىىتىىيىىة 

واسىىىىىتىىىىىعىىىىىدادهىىىىىا 

لتعزيز التعاون في 

مىىجىىال الىىنىىقىىل مىى  

 الصين.

وقال إن إسىرائىيىل 

تقدر دور الصين اللناء في عىمىلىيىة الاىالم 

 بالشرو اىوس  .

وشهد لي و تا ياهو توقي  اتفاقيات للتعىاون 

فىىىي مىىىجىىىاالت االقىىىتىىىصىىىاد والىىىعىىىلىىىوم 

 والتكنولوجيا والتجارة وال يران المد ي.

بزيىارة  قاميذكر أن رئير وزراء إسرائيل 

مىار   00إلىى  09رسمية للصىيىن مىن 

الجارت بدعوة من رئىيىر مىجىلىر الىدولىة 

 الصيني.
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بفقففلففم هفوا إ  شففنفغ، خففبففيفر فففي الشفف ون 

 :الدولي 

بعد زيارة الملي الاعودت سىلىمىان بىن عىلىد 

العزيز إلىى الصىيىن، أدل رئىيىر الىوزراء 

اإلسرائيلي، بنيامين  تنياهىو زيىارة رسىمىيىة 

إلى الصين أيضا. ويلدو أن ذلي لم يكىن مىن 

سنوات، أدل كىل  2مح  المصادفة. فقلل 

من الىرئىيىر الىفىلىاى ىيىنىي مىحىمىود عىلىا  

ورئير الوزراء اإلسرائيلي  تنىيىاهىو زيىارة 

متزامنة إلىى الصىيىن، مىلىاشىرة بىعىد تىولىي 

القيادة الجديدة الحكم في الصين. وفىي بىدايىة 

العام الماضي، قام الرئير شىي جىيىن بىيىنىغ 

بىجىولىة شىرو أوسى ىيىة شىمىىلىت الاىعىوديىىة 

ومصىىر وإيىىران. وتىىعىىد الىىدول الىىمىىذكىىورة 

أطرافا دوال مركىزيىة فىي الشىرو اىوسى ، 

تتميز عالقاتها اللينية بقدر كلير من التىداخىل 

والتعقد. لكن، جىمىيى  هىذه الىدول تىجىمىعىهىا 

عالقات طيلة م  الصين، وتات يى  الصىيىن 

أن تجد لغة الحوار معهىم جىمىيىعىا. وهىو مىا 

يعكر الدور اللناء الذت تات ي  الصىيىن أن 

 .تلعل  في من قة الشرو اىوس 

يتجاد الدور الصينىي الىلىنىاء فىي الىجىوا ىا 

 :الثالثة التالية

أوال، دف  التنمية اإلقليمية من خالل التعىاون 

التجارت واإلقتىصىادت. حىيىث تىعىود جىذور 

عدة مشاكل في الشرو اىوس  إلى التنمىيىة، 

وتكمن حلولها النهائىيىة فىي اإلعىتىمىاد عىلىى 

 التنمية. 

الىحىزام “ في هذا الصدد، وفي إطار مىلىادرة 

يمىكىن لىلىصىيىن أن تاىاعىد دول ”  وال ريق

المن قىة عىلىى تىنىمىيىة إقىتىصىاديىاتىهىا ورفى  

ماتواها التصنيعي وتحاين بنيتها الىتىحىتىيىة. 

وعىىلىىى ضىىوء هىىذه الىىرؤيىىة، عىىلىىر الىىقىىادة 

الصينيون لىلىجىا ىا الاىعىودت أثىنىاء زيىارة 

الملي سلمان إلى الصين، عىن دعىم الصىيىن 

، ورحىىلىىوا “   0232رؤيىىة الاىىعىىوديىىة ” لـىى

بالاعودية بتن تكون شريكا عالمىيىا لىلىصىيىن 

الىىحىىزام “ فىىي الىىلىىنىىاء الىىمىىشىىتىىرك لىىمىىلىىادرة 

، كما أعرب القادة الصينييىن عىن ” وال ريق

رغلة الجا ا الصيني في أن يىكىون شىريىكىا 

عىىالىىمىىيىىا فىىي إطىىار الىىتىىنىىو  اإلقىىتىىصىىادت 

الاىىعىىودت، وتاىىريىى  مىىفىىاوضىىات الىىتىىجىىارة 

الىىحىىرة بىىيىىن الصىىيىىن ومىىجىىلىىر الىىتىىعىىاون 

الىى ىىلىىيىىجىىي، ودفىى  الىىتىىعىىاون الىىتىىجىىارت 

 واإلقتصادت بين الصين ودول المن قة؛ 

من جهة أخرل، أعرب الجا ا الصيني عن 

رغلت  في تحقيق التكامل م  إستىراتىيىجىيىات 

التنمية اإلسرائيلية وتعزيز التعاون الصىيىنىي 

اإلسىىرائىىيىىلىىي فىىي مىىجىىال اإلبىىتىىكىىار ودفىى  

 .مفاوضات التجارة الحرة بين الللدين

ثا يا، دعم اإلستقرار في الشرو اىوسى . ال 

فىي شىؤون ”  الىمىتىفىرج“ تكتفي الصين بدور 

الشرو اىوس . بل تعمل الصين حثيثا عىلىى 

دف  الاالم واإلستقرار فىي هىذه الىمىنى ىقىة، 

وتىى ىىرى مىىقىىتىىرحىىاتىىهىىا الىى ىىاصىىة لىىلىىوسىىاطىىة 

والمصالحة بين الدول الىمىتىنىازعىة، وتىحىث 

الىدول الىمىىعىىنىيىىة عىلىىى مىىعىىالىجىىة الى ىىالفىىات 

والىىىنىىىزاعىىىات مىىىن خىىىالل الىىىمىىىفىىىاوضىىىات 

 والحــوار. 

وفي ماي   القضية الفلا ينية على سلىيىل 

المثىال، حىّث الىقىادة الصىيىنىيىون الىجىا ىلىيىن 

الفىلىاى ىيىنىي واإلسىرائىيىلىي عىلىى الىتىمىاىي 

، وتىقىديىم ” حل الدولتين“ بالماار الصحيح لـ 

تنازالت متلادلة وإستئنال محىادثىات الاىالم 

في أسر  وقت ممىكىن. كىمىا بىذلىت الصىيىن 

الكثير من الجهود لتقريا وجها النىظىر بىيىن 

الحكىومىة الاىوريىة والىمىعىارضىة. وحىظىي 

الدور الصيني اللناء في دف  عىمىلىيىة الاىالم 

بالشرو اىوس  بتثمين العديد من القىادة فىي 

 .الشرو اىوس 

ثالثا، دف  الحوار والتىعىلىم الىمىتىلىادل. حىيىث 

يىلىقىى الىحىوار الىوسىيىلىة اى ىجىى  لىمىعىالىجىىة 

ال الفات، وفي هذا الجا ا، تاعىى الصىيىن 

إلى تعزيز الحوار والتلىادل بىيىن الىحىضىارة 

الصيىنىيىة والىحىضىارة الىعىربىيىة اإلسىالمىيىة 

وكذلي الحضارة اليهىوديىة. وجىعىل الىتىلىادل 

اللشرت يصلح رافدا هاما من راوفد تىعىزيىز 

الىىعىىالقىىات بىىيىىن الصىىيىىن ودول الشىىـىىرو 

 اىوسـ . 

وفي هذا الصدد، تىتىمىاىي الصىيىن بىمىوقىف 

داعم لدول الشرو اىوس  والدول الىعىربىيىة 

في حماية ثقافتها وتقاليىدهىا، وتىعىارض كىل 

أشكال الميز واىفىكىار الىمىاىلىقىة تىجىاه أمىة 

بعينها أو تىجىاه ديىن مىا. فىي ذات الىوقىت، 

ت رى الصىيىن مىلىادئ اىحىتىرام الىمىتىلىادل 

والتعايش الالمي بين م ىتىلىف الىحىضىارات 

والىثىقىافىات واىديىىان. وتىنىظىر إلىى الىتىنىىو  

الحضارت والثقافي والديىنىي عىلىى أ ى  قىوة 

دف  داخىل مى ىتىلىف الىمىجىتىمىعىات وعىامىال 

لىىتىىعىىزيىىز الاىىالم اإلقىىلىىيىىمىىي، ولىىيىىر فىىتىىيىىال 

 .للنزاعات بين الدول واإلض رابات

هىنىىاك جىىاجىة مىىتىىلىادلىىة بىىيىن الصىىيىىن ودول 

الشرو اىوس . فمن جهة، تىمىتىلىي مىنى ىقىة 

الشرو اىوس  آفاقا هائلة للنمو، ويلىوى فىي 

سمائها اخن أمل الاالم. وتتمل مىن الصىيىن 

أن تلعا دورا أكثر أهمىيىة، وتىتىعى ىش إلىى 

ت وير عالقات أكثر متا ة مى  الصىيىن. فىي 

المقابل، تمتلي من قة الشرو اىوس ، مكا ة 

مىىركىىزيىىة فىىي الىىدبىىلىىومىىاسىىيىىة الصىىيىىنىىيىىة: 

إستراتيجيا، تمىثىل مىنى ىقىة الشىرو اىوسى  

” مىالذا“ لىلىصىيىن، وتشىكىل ”  الجار الكلير“ 

إستراتيجيا هاما بالنالة للصين؛ إقىتىصىاديىا، 

تعد من قة الشرو اىوسى  الىمىصىدر اىول 

لل اقة بالنالة للصين؛ أمنيا، تىمىثىل مىنى ىقىة 

الشرو اىوس ، دفّة الجلهة الدولية لمحاربىة 

اإلرهاب. وال شي في أن الصين تحتاج إلىى 

التعاون م  دول الشرو اىوس  فىي ضىرب 

اإلرهىىاب، اال ىىفىىصىالىىيىىة، ”) الىقىىول الىثىىال “ 

 .)الت رل

إن قدرة الصين على لعا أدور أكثر أهىمىيىة 

فىىي مىىنىى ىىقىىة الشىىرو اىوسىى ، تىىعىىود إلىىى 

المميزات التي تتمت  بها الصىيىن عىلىى هىذا 

الماتول. أوال، الصين هي عضىو دائىم فىي 

مجلر اىمن الدولي، وتىتىحىمىل ماىؤولىيىات 

المحافظة على الاالم واإلستقرار العىالىمىي، 

وتدعم جهود الوساطة التي تىقىوم بىهىا اىمىم 

 المتحدة في قضايا الشرو اىوس . 

ثا يا، تركز الصيىن عىلىى قضىايىا الىتىنىمىيىة، 

وترل في أن مفتاى معالىجىة قضىايىا الشىرو 

اىوس  يكمن في تاري  التنمىيىة. وفىي هىذا 

الجا ا، ترغا الصين في تقديم ماهامىاتىهىا 

في تحقيىق الىتىنىمىيىة بىالشىرو اىوسى ، مىن 

 خالل دف  التعاون والفوز المشترك. 

ثالثا، ال تتعامل الصين بمن ق اإلقصىاء فىي 

الشرو اىوس ، وال تناز  الىقىول الىكىلىرل 

اىخرل الهيمنة على المن قىة، وال تىمىار  

سياسات اىحالل والتكىتىالت، بىل تىتىمىاىي 

بالمىوضىوعىيىة والىمىواقىف الىعىادلىة وتىحىث 

م تلف اىطرال على مىعىالىجىة الىنىزاعىات 

 .العالقة

وبالنظر إلى المصالح الاياسية واإلقتصادية 

واىمنية الكلرل للصين في مىنى ىقىة الشىرو 

اىوس ، من المتوق  أن تلعا الصين أدوارا 

 بناءة متزايدة اىهمية في هذه المن قة.
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التقى الرئير الصيني شي جين بىيىنىغ اىحىد 

مىى  وزيىىر الىى ىىارجىىيىىة اىمىىريىىكىىي ريىىكىىر 

تيلىرسىون، قىائىال إن الىتىعىاون هىو الى ىيىار 

 الوحيد الصحيح بالنالة للللدين.

وقال الرئير شي خالل االجىتىمىا  الىذت تىم 

عقده في قاعة الشعا الكلرل فىي بىكىيىن إن 

هناك العديد من الىفىرى الىمىهىمىة لىلىتىنىمىيىة 

  تيجة للعالقات الصينية االمريكية .

وأضال الرئير شي أ   حافظ على تواصىل 

جيد م   ىظىيىره اىمىريىكىي دو ىالىد تىرامىا 

خالل المحادثات الهىاتىفىيىة والىرسىائىل الىتىي 

تمت بينهما، وأ هما اتفقا على إمكا ية تحقيىق 

 شراكة تعاو ية جيدة بين الللدين.

واشار الىرئىيىر شىي إلىى إمىكىا ىيىة تىعىزيىز 

التلادالت عالية الىمىاىتىول وعىلىى مى ىتىلىف 

الماتويات بين الجا لين،وتوسي  التعاون في 

المجاالت الثنائية واإلقليمية والدولية، وإدارة 

 ومعالجة الشؤون الحااسة ب ريقة مناسلة.

وقال الرئير شي إ   يتعين علىى الىجىا ىلىيىن 

التماىي بىاالتىجىاه الىعىام لىتىنىمىيىة الىعىالقىات 

الصينية اىمريكية ب ريقة ماؤولة من أجىل 

التاري" واىجيال الماىتىقىلىلىيىة، مىقىتىرحىا أن 

يىىعىىمىىل الىىجىىا ىىلىىان عىىلىىى تىىعىىزيىىز الىىثىىقىىة 

االستراتيجية والتفاهم المىشىتىرك ومىراجىعىة 

العالقات الثنائية مىن مىنىظىور اسىتىراتىيىجىي 

وطويل المىدل وتىوسىيى  مىجىاالت الىتىعىاون 

 لتحقيق  تائج الفوز المشترك.

وأضال الرئير شي أن على الللدين تعزيىز 

التنايق في الشؤون اإلقليمية الهامة واحترام 

المصالح الجوهرية والمى ىاول لىلىعىضىهىمىا 

اللع ، والىعىمىل عىلىى تشىجىيى  الىتىلىادالت 

الودية بين شعلي الللدين، معربا عن ترحيلى  

 بزيارة الرئير تراما إلى الصين.

من جا ل  قال تيلرسون إن الىرئىيىر تىرامىا 

يُقّدرالتواصل م  الرئير شىي وا ى  يىتى ىلى  

للقائ  وزيارة الصين. وأضال تيلرسىون إن 

الواليات المتحدة ماتعدة لت ويىر الىعىالقىات 

م  الصين على أسىا  مىلىدأ عىدم الىتىنىاز  

وعدم التواج ، إلى جا ا االحترام المىتىلىادل 

وتعاون الىفىوز الىمىشىتىرك. وتىعىتىلىر زيىارة 

تيلرسون اىولى التي يقوم بىهىا إلىى الصىيىن 

 بعد تولي  مهام منصل  في الشهر الماضي.

واجتم  كل من يا غ جي  تشي عضو مجلىر 

الدولة الصيني، ووا غ يي وزير الى ىارجىيىة 

الصيني م  تيلرسىون بشىكىل مىنىفىصىل يىوم 

 الالت.

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

وافق مجلر الدولة الصىيىنىي عىلىى خى ىة 

لتحقيق سالمة ال اقة الىنىوويىة والاىيى ىرة 

 على التلو  اإلشعاعي .

إلىى  0202وتهدل الصين بحلول  ىهىايىة 

مىلىيىون  21تشغيل منشآت  ىوويىة بىقىدرة 

كيلو وات، فىيىمىا سىتىظىل مىنىشىآت أخىرل 

ملىيىون كىيىلىو وات قىيىد  32بقدرة تتجاوز 

 اال شاء .

وبحاا ماؤول بوزارة حماية الليئة، ف،ن 

 30الصين تقوم في الوقت الحالي بتشغيل 

مىفىاعىال  02مفاعال  وويا، كما تقوم بلناء 

جديدا، لتضم الصين بذلي أكىلىر عىدد مىن 

 المفاعالت قيد اإل شاء في العالم .

وبحاا ال ى ىة، يىتىعىيىن تىعىزيىز سىالمىة 

المنشآت النووية باللالد ، بصورة كىلىيىرة، 

، من خىالل تى ىفىيى   0202بحلول عام 

معدل حواد  اإلشعا  ، وتىعىزيىز قىدرات 

االسىىتىىجىىابىىة الىى ىىارئىىة والىىرقىىابىىة عىىلىىى 

 الاـالمة .

وذكرت ال  ة أ ى  يىتىعىيىن عىلىى الصىيىن 

، تحديث  ظىام الىرقىابىة 0202بحلول عام 

لديها وتعزيز قدرتها في الاالمىة الىنىوويىة 

 والاي رة على التلو  اإلشعاعي.

وتعهىدت الى ى ىة أيضىا بىتىعىزيىز قىدرات 

الصىىيىىن فىىي الىىتىى ىىلىى  مىىن الىىنىىفىىايىىات 

اإلشعاعية بما يتماشى م  ت ور الصناعىة 

 النووية لديها .
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 بقلم خه ماو تشون، مستشار مجلس الدول  الةيني:

ي رى الكثير من الصينيين واىجا ا  فر الاؤال: مىا هىو الىهىدل 

  أعتقد أن اإلجابة، هىي : بىنىاء ”الحزام وال ريق“النهائي لملادرة 

مجتم  مصير مشترك لللشرية. في هذا الاياو، قام مىجىلىر اىمىن 

 02المتعلق بتفغا اتان بـ  0322الدولي مؤخرا بتمرير القرار رقم 

صوتا، دعى في  المجتم  الدولي للتوصىل إلىى إجىمىا  حىول دعىم 

أفغا اتان. وتعزيز التعاون اإلقتصادت اإلقىلىيىمىي مىن خىالل بىنىاء 

، وحث م تلف اىطرال على توفير الضما ات ” الحزام وال ريق“ 

اىمىىنىىيىىة لىىلىىنىىاء هىىذه الىىمىىلىىادرة وتىىعىىزيىىز الىىتىىكىىامىىل بىىيىىن سىىيىىاسىىات 

وإستراتيجيات التنمية ودف  الىتىعىاون الىلىراغىمىاتىي، وغىيىرهىا مىن 

 التدابير.

وأكد القرار على ضرورة التماي بروى الفوز المىشىتىرك فىي دفى  

التعاون اإلقليمىي، بىمىا يى ىدم اىمىن واإلسىتىقىرار والىتىنىنىمىيىة فىي 

 أفغا اتان والمن قة وبناء مجتم  مصير مشترك لللشرية.

الذت مرره مجلر اىمن مىؤخىرا ىول مىرة  0322تضمن القرار 

، وهو مايعكر تثمىيىن ” بناء مجتم  مصير مشترك لللشرية“ مفهوم 

المجتىمى  الىدولىي ىهىدال 

”. ملادرة الحزام وال ىريىق

فىىىىىلىىىىىمىىىىىاذا تىىىىىم إدراج 

” الحزام وال ريق ” ملادرة

فىي قىىرار مىىجىلىىر اىمىىن  

إجابة عىلىى هىذا الاىؤال ، 

يىىىمىىىكىىىنىىىنىىىا أن  ىىى ىىىرى 

 التفايرات التالية.

أوال، هىذا اإلعىتىرال جىاء 

 تيجة للنتائج الجىيىدة. وفىقىا 

لىإلحصىاءات، شىهىد حىجىم 

التجارة بين الصين والدول 

الىحىزام “ الواقعة على خ  

توسعا ماتمرا، حىيىث بىلىغ إجىمىالىي قىيىمىة الصىادرات ”  وال ريق

، وتىجىاوزت سىرعىة 0200تريليون يوان في عام  003والواردات 

النمو على سرعة  مو التجارة الصينية ال ارجية. من جهىة أخىرل، 

شهدت اإلستثمارات اللينية  موا ماتمرا، جيث باتت الدول الواقىعىة 

على ماىار الىمىلىادرة، إحىدل أهىم وجىهىات اإلسىتىثىمىار اىجىنىلىي 

 0202الصيني. وبلغت إستثمارات الصىيىن فىي هىذه الىدول خىالل 

دولىة  02، كما أ شتت الصين م  أكثر مىن 0200مليار دوالر في 

من قة تىجىارة حىرة، وبىلىغىت الىقىيىمىة  20واقعة على ماار الملادة 

مىلىيىار دوالر. وحىقىقىت لىلىدول  0102المتراكمىة لىإلىسىتىثىمىارات 

مليار دوالر من عائىدة الضىرائىا،  000الماتفيدة من اإلستثمارات 

 ألف وظيفة. 012و

باتت تمثل أمال لتحاين معيشة ”  الحزام وال ريق“ إذا كا ت ملادرة 

شعوب العالم، ف،ن اإلعترال بها ال يعتلر امرا مىفىاجىئىا. ورغىم أن 

بع  الدول الواقعة على ماىار الىحىزام والى ىريىق لىديىهىا بىعى  

 022التحفظات على ملادرة الحزام وال ريق، لكن هناك أكثر مىن 

دولة ومنظمة دولية تجاوبت معها بشكل إيجابي، وقامت أكىثىر مىن 

 دولة ب،مضاء إتفاقيات م  الصين في إطار هذه الملادرة. 22

ثا يا، إن ملادرة الحزام وال ريق تت ابق بشكل تام م  ميثىاو اىمىم 

المتحدة وقواعد منظمة التجارة العالمية. وكا ت الحكومة الصىيىنىيىة 

تىقىوم ”  الحزام والى ىريىق“ على أن ملادرة  0202قد أكدت في عام 

على ملدأ الفوز المشترك، ومفتوحة علىى جىمىيى  الىدول، وتىحىتىرم 

ملادئ التشاور المتلادل واللناء واإلستنفا  المشترك، وتىهىدل إلىى 

تحقيق التنمية المشتركة. وأكد أيضا علىى أن هىذه الىمىلىادرة التىعىد 

حكرا على دولة بعينها، بل تمثل أمال لجمي  الدول المىشىاركىة؛ مىن 

جهة أخرل، ليات الصين وحدها من تض  قىواعىد هىذه الىمىلىادرة، 

بل إ ها ملنية على ميثاو اىمم المتىحىدة وقىواعىد مىنىظىمىة الىتىجىارة 

العالمية، ومنفتحة على التشاور م  مى ىتىلىف الىدول والىمىنىظىمىات. 

وتاعى إلى دف  حرية التجارة، وتىوفىيىر الىمىزيىد مىن الىتىاىهىيىالت 

 لإلستثمارات، وتت ور إلى اىمم ولير ب،تجاه ال لف.

وراء إطىالو ”  الىنىوايىا الصىيىنىيىة“ شكي اللع  في وقت سابق في 

هذه الملادرة، لكن بالنظر من مئات الوثائق التىي أمضىتىهىا الصىيىن 

م  م تلف الدول، ال  جد م  ي الف قيم التعاون الاىلىمىي والىنىدت، 

وقىىيىىم الىىمىىصىىالىىح الىىمىىتىىلىىادلىىة 

والىىفىىوز الىىمىىشىىتىىرك، الىىتىىي 

يعترل بها العالم، وال جد أت 

عقد فرضت  الصين علىى أت 

طىىىرل آخىىىر. وفىىىي ظىىىل 

الىى ىىيىىارات الصىىعىىلىىة الىىتىىي 

تواجهها العولمىة، والىعىوامىل 

الغامضة للتعافي اإلقتىصىادت 

العالمي، ت رى الصىيىن هىذه 

الملادرة على أسا  الشراكىة 

وعىىدم اال ىىحىىيىىاز والىىمىىنىىافىى  

المتلادلة والتمثيلية الىواسىعىة، 

وتاىىاهىىم بىىثىىلىىثىىي قىىول دفىى  

اإلقتصاد العالمي، وتلعا دورا ال ينكر في تى ىويىر الىقىواعىد الىتىي 

 تحكم النظام العالمي.

ثالثا، تعكر ملاردة الحزام وال ريق القيم والملادئ الرئياىيىة الىتىي 

تدعو إليها الحضارة الصينية العريقىة، وتىفىتىح لىلىعىالىم بىاب اىمىل 

 بالماتقل.

  ىن هىذا ” مجتم  المصير المشترك لللىشىريىة“ لماذا يجا تتسير 

خيار اللشرية الوحيد. فهناك عدة عوامل تدفعنا لتى ىويىر الىعىولىمىة، 

لكن الداف  اىكلر هو اىزمات. ومن المعلوم أن المفهوم الجىوهىرت 

 0222للثقافة الصينية هو وحدة العالم، الذت يعود الى تاريى" قىلىل 

سنة، وكا ت تجم  على أرض الصين دول صغيرة عديدة، وبىرغىم 

ا ها تتحىارب دائىمىا، لىكىن، بىمىواجىهىة الىكىوار  الى ىلىيىعىيىة مىثىل 

الفيضا ات الكلرل، تاامحت وتوحدت لتكوين المصيىر الىمىشىتىرك 

بين الصينيين. ال هم يعرفون ان الوحدة والتراب  والتشاور المتلادل 

والفوز المشترك كان طريقا وحيدا في ظل اىزمىة الىتىي تىواجىهىهىا 

 اللشرية.
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رحا بر امج اىغذية العالمي الىتىابى  لىألمىم 

مىلىيىون  002المتحدة بمااهمة الصين بمللغ 

 دوالر أمريكي لمااعدة الالجئين الاوريين.

وقال اللر امىج، فىي بىيىان )اىربىعىاء ، إ ى  

سىىيىىتىىمىىكىىن مىىن تىىوفىىيىىر ماىىاعىىدات غىىذائىىيىىة 

ضرورية لالجئين الاوريين الماىتىضىعىفىيىن 

الىىذيىىن يىىعىىيىىشىىون فىىي مىى ىىيىىمىىي الىىزعىىتىىرت 

واىزرو في اىردن وسىيىتىم اسىتى ىدام هىذه 

المااهمة في توفير وجلات مدرسية صىحىيىة 

 لألطفال في م يم الزعترت.

و قل الليان عن المىمىثىل والىمىديىر الىقى ىرت 

للر امج االغذية العالمي فىي اىردن مىجىيىد 

 ىحىن مىمىتىنىون لىلىغىايىة لىهىذه ”  يحيى قولى  

المااهمة التىي تىؤكىد عىلىى الىتىزام الصىيىن 

 “.بمااعدة من هم في حاجة ماسة للدعم 

 حن  ىتى ىلى  إلىى هىذا الىتىعىاون ”  وأضال 

 “.الجديد بين اللر امج والصين 

وحاىا الىىلىىيىىان سىىيىىتىم اسىىتىى ىىدام جىىزء مىىن 

الجىا  2222المااهمة في مااعدة حوالي 

سورت، الذين قرر الكثير منهم اال تقىال إلىى 

الم يمات من المناطق الحضرية بالا عدم 

قدرتىهىم عىلىى تىحىمىل تىكىلىفىة االحىتىيىاجىات 

اىساسية مىثىل الىغىذاء والىمىتول والىرعىايىة 

الصحية. وسيقدم اللر امج لىلىوافىديىن الىجىدد 

على الم يم وجلات يومية حتى يتم اال ىتىهىاء 

من تاجيلهم في  ىظىام ماىح بصىمىة الىعىيىن 

الىى ىىاى بىىالىىلىىر ىىامىىج لىىتىىقىىديىىم الىىمىىاىىاعىىدات 

الغذائية. كما سيتم است دام مااهمىة الصىيىن 

في توفير وجلات مدرسية صحية ىكثر مىن 

ألف طالا سورت في م يىم الىزعىتىرت  00

من خالل مشرو  بر امج االغذية الىعىالىمىي 

لتوفير وجلات مدرسية صحىيىة الىذت سىيىتىم 

إطالق  في  هاية الشهر الجارت فىي شىراكىة 

 م  وزارة التربية والتعليم في اىردن.

وسيتلقى اىطفال الذين ياىتىفىيىدون مىن هىذا 

المشرو  المعىجىنىات الىمى ىلىوزة الى ىازجىة 

وكذلي ق عة من الفاكهة وال ضىروات، فىي 

 كل يوم دراسي.

يشىار إلىى أن قىاطىنىي مى ىيىمىي الىزعىتىىرت 

الىف  002واالزرو يصىل تىعىدادهىمىا إلىى 

الجا سىورت وتىقىوم الىمىفىوضىيىة الاىامىيىة 

لشىئىون الىالجىىئىيىىن بىىاالشىرال عىلىىى تىىقىديىىم 

المااعدات م  منظمات ا اا ية تابعة لىالمىم 

المتحدة وبر امج اىغذية العالمىي هىو أكىلىر 

 منظمة إ اا ية في العالم لمكافحة الجو .

ويقوم بتقديم المااعدات الغذائية فىي حىاالت 

ال وارئ ويعمل م  المجىتىمىعىات لىتىحىاىيىن 

التغذية وبناء قدرتها على الصمود كل عىام، 

مىلىيىون شى ى   12يااعد اللر امج حوالي 

 بلدا. 12في  حو 

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

تىىلىىرعىىت سىىفىىارة الصىىيىىن 

لىىدل سىىوريىىا )اىربىىعىىاء  

بىىىمىىىعىىىدات طىىىلىىىيىىىة الىىىى 

ماىىتىىشىىفىىى عاىىكىىرت فىىي 

الىىعىىاصىىمىىة دمشىىق فىىي 

أحىىىد  سىىىلىىىاىىىلىىىة مىىىن 

المااعدات اال اا ية التىي 

 .تقدمها الصين الى سوريا

وتتتلف المااعدات ال لية 

كىرسىيىا  92الجديىدة مىن 

عكازا، تىم  22متحركا، و

تاليمها الىى الىمىاىتىشىفىى 

فىىي ”  020“ الىىعىىاىىكىىرت 

 .حي المزة غرب دمشق

سىفىارة الصىيىن “ وقال سفير الصين لدل سوريا تشى تشيان جين خالل تاليم المااعدات، إن 

هىذه “ ، مضىيىفىا أن ” في دمشق سعيدة لتقديم مااعىدات طىلىيىة إلىى الىمىاىتىشىفىى الىعىاىكىرت

المااعدات اللاي ة هي تعلير عن صداقتنا وتعاطفنا م  الشعا الاىورت، الىذت يىعىا ىي مىن 

 .”ال اائر وتحديات كليرة  تيجة لهذه الحرب

وأكد سفير الصين في الوقت  فا ، عزم الصين على االستمرار في تقديم المااعدات للىشىعىا 

ا نا سول  قوم بعملنا للت فيف مىن مىعىا ىاة الشىعىا الاىورت، “ وأضال  .الاورت والحكومة

 .”و حن سناتمر في تقديم المااعدة ال لية واالقتصادية للشعا الاورت والحكومة الاورية

 .من جا ل ، قال مدير الماتشفى اللواء مورير موا  ان مواقف الصين الداعمة ال تناى

ا نا لن  ناى موقف الصين عندما است دمت )حق النق   الفيتو في وج  القىرارات “وأضال 

ووقعت سفارة الصين بدمشق وهيئة ت  ي  الدولة فىي سىوريىا الشىهىر  .”الجائرة ضد سوريا

الماضي اتفاقيتين، تقدم بموجلهما الصين دفعتين من المااعدات اال اا ية للحىكىومىة الاىوريىة 

 مليون دوالر أمريكي. 00بقيمة 

قامت جامعة قناة الاوير والجامعة اللري ا ية 

بمصر بالتوقي  على مذكرة تفىاهىم فىى مىجىال 

 تعليم و شر اللغة والثقافة الصينية بمصر.

ووفقا لمىذكىرة الىتىفىاهىم،سىيىتىم تىتسىيىر وحىدة 

تدرير تابعة لمعهد كو ىفىوشىيىو  بىالىجىامىعىة 

اللري ا ية،التى تعتلر إحدل أشهر الىجىامىعىات 

ال اصة بمصر،لتعليم اللغة الصينيىة لىلى ىالب 

المصريين وغير الناطقين بها. مايعد أول قاىم 

لىىتىىدريىىر الىىلىىغىىة الصىىيىىنىىيىىة بىىجىىامىىعىىة خىىاصىىة 

بمصر.كما تضمنت مذكرة التفاهم الىعىديىد مىن 

المحاور اىخرل،مثىل تىعىاون الىجىا ىلىيىن فىى 

تنظيم الفعاليات الثقىافىيىة مىثىل تىعىلىيىم الىفىنىون 

واىغىىا ىىي الصىىيىىنىىيىىة ”  الىىووشىىو” الىىقىىتىىالىىيىىة

وغيرها،لتعزيز التىلىادل الىثىقىافىي بىيىن مصىر 

والصين،وتقديم المنح الدراسية لل الب الىذيىن 

يرغلون فى التعرل على الىثىقىافىة الصىيىنىيىة، 

وتمويل رحالتهم الدراسية قصيرة المىدل إلىى 

الصيىن. وقىال الىقىنىصىل الىعىام الصىيىنىي فىي 

جىامىعىة  02اإلسكندرية شو  ان شان،ان هناك 

مصرية قد إفتتحت أقاام اللغة الصينيىة،حىيىث 

آالل طالىا فىى الىوقىت  2يتعلم فيها أكثر من 

الحاضر.وأكدت المديرة عن الجا ا الصىيىنىي 

لمعهد كو فوشيو  اإلسىمىاعىيىلىيىة تشىو تىيىنىغ 

تينغ،على ان الجامعة اللري ا ية تمتت  بمىكىا ىة 

رائدة من حيث الىمىوارد الىتىعىلىيىمىيىة و ىوعىيىة 

 .ال الب
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وق  المغرب والصين االثنين، بىروتىوكىول 

اتفاو يقضي ب، شاء مدينة صناعية وسكنية 

مندمجة بمدينة طنىجىة شىمىالىي الىمىغىرب، 

تشرل عليها المجموعة الصينية )هىيىت ، 

ب،جمالي استثمارات يقىدر بىمىلىيىار دوالر، 

وذلي خالل حفل ترأس  العاهىل الىمىغىربىي 

 الملي محمد الااد .

وينتظر أن تاتق ا هذه المدينة الصناعيىة 

شركات عالمية مىن ضىمىنىهىا الىعىديىد مىن 

الشركات الصينية، حيث يىتىوقى  ان يصىل 

االسىىتىىثىىمىىار اإلجىىمىىالىىي لىىهىىذه الشىىركىىات 

 مليارات دوالر. 02بالمن قة ما قيمت  

وتعد مجموعة )هيىت  رائىدة عىالىمىيىا فىي 

مجال ت وير المناطق الصنىاعىيىة وتىدبىيىر 

 االعمال.

وسىىتىىقىىام الىىمىىديىىنىىة قىىرب مىىيىىنىىاء طىىنىىجىىة 

المتوس ، احىد اكىلىر مىوا ىا الشىحىن فىي 

كىىم  مىىن  02الىىعىىالىىم، وال تىىلىىعىىد سىىول )

 الاواحل االسلا ية.

ووق  هذا الىلىروتىوكىول، وزيىر الىداخىلىيىة 

محمد حصاد، ووزير الصناعىة والىتىجىارة 

واالستىثىمىار واالقىتىصىاد الىرقىمىي حىفىيىظ 

العلمي، ورئير جهة طنجة ت وان إلىيىا  

الىعىىمىىرت، فضىىال عىىن رئىىيىىر مىىجىىمىىوعىىة 

)هيت  لي بىيىاو، وذلىي بىحىضىور سىفىيىر 

الصين بالرباط سىون تشىو تشىو ىغ وعىدد 

 من أعضاء الحكومة المغربية.

ويرمي هذا المشرو ، الممتد على مااحىة 

هىىكىىتىىار، إلىىى تىىعىىزيىىز الىىتىىنىىمىىيىىة  0222

االقىىتىىصىىاديىىة واالجىىتىىمىىاعىىيىىة بىىالىىمىىغىىرب، 

ويتضمن ا شاء مناطق صناعية مىتىكىامىلىة 

تضم مكاتا ومصا   لكلىريىات الشىركىات 

العالمية ومناطق سىكىنىيىة فضىال عىن كىل 

المرافق اإلدارية واالقتصادية وال ىدمىاتىيىة 

 الم لوبة.

ويشكل المشرو  تفعيىال التىفىاقىيىة وقىعىهىا 

المىغىرب والصىيىن خىالل زيىارة الىعىاهىل 

 المغربي للكين العام الماضي.

ويرتقا أن تاتقلل هذه المدينة الصىنىاعىيىة 

شركات صينية وعالمية تنش  في مجاالت 

صناعة الاىيىارات، وصىنىاعىة الى ىيىران، 

وقىىى ىىى  غىىىيىىىار الىىى ىىىائىىىرات، واإلعىىىالم 

اإللكترو ي، والنايج، وصىنىاعىة اخلىيىات 

 وال اقة وصناعات أخرل.

وينتظر أن ياتمر العمل في هذا المشىرو  

سنوات، وستشكل مىديىنىة  02الض م لنحو 

ذكية بمواصفات عالمية تىدمىج مىتى ىلىلىات 

الاكن والصناعىة والىحىفىاظ عىلىى الىلىيىئىة 

 وال دمات والتجارة.

وقال حفيظ العلمي في كلمة بالمىنىاسىلىة ان 

هىىىذا الىىىمىىىشىىىرو  تىىىجىىىاىىىيىىىد لىىىلىىىشىىىراكىىىة 

 االستراتيجية بين الرباط وبكين.

وتاب  ان المملكة تتيح للفاعلين الصناعيىيىن 

واالقتصىاديىيىن الصىيىنىيىيىن قىاعىدة جىديىدة 

 إل تاج تنافاي.

” هىيىت“ من جهت ، قال رئير مىجىمىوعىة 

الصينية، لي بياو، ان المملكىة الىمىغىربىيىة، 

بمؤهالتهىا الىقىويىة، تىوفىر مىنىاخىا مىثىالىيىا 

 لألعمال بالنالة للماتثمرين الصينيين.

وأوضىىىح أن االسىىىتىىىقىىىرار الاىىىيىىىاسىىىي 

واالجتماعي للمغرب، وتمركز مجموعات 

صناعية عالمية رائدة في ق اعىات عىالىيىة 

الجودة والىتىنىافاىيىة، عىوامىل تىجىعىل مىن 

المغرب الليئة االستثمارية المثالية بالناىلىة 

 للماتثمرين الصينيين.

، تىاريى" 0200مىايىو  00وذكر بت   منذ 

زيارة العاهل المغربي لىلىكىيىن، تىم إرسىاء 

شراكة بيىن الصىيىن والىمىغىرب مىن أجىل 

االرتقاء باالقتصاد والتعاون التجىارت الىى 

 مرحلة جديدة.

وقىىال إ ىى  مىىن الىىمىىتىىوقىى  أن ياىىاهىىم هىىذا 

المشرو  الصنىاعىي والاىكىنىي فىي خىلىق 

فرى عمل كثيرة، والىمىاىاهىمىة فىي  ىقىل 

التكنولوجيات المىتىقىدمىة، وتىعىزيىز الىنىمىو 

والقدرة التنىافاىيىة االقىتىصىاديىة لىلىمىغىرب 

بشىىكىىل عىىام ولىىجىىهىىة طىىنىىجىىة عىىلىىى وجىى  

 ال صوى.

وأوضح ان المشرو  سيمكن الصىيىن مىن 

دعم استثماراتىهىا فىي الىمىغىرب وقىدرتىهىا 

التنافاية االقتصادية ال ىارجىيىة، وخىاصىة 

 في القارة اىفريقية.

اما رئير جهىة طىنىجىة الىيىا  الىعىمىرت، 

فتشار الى ان الصيىن، الىقىوة االقىتىصىاديىة 

العالمية، مدعوة لتعزيز قدرتها الىتىنىافاىيىة 

من خالل التعاون م  دول أخرل، خىاصىة 

 منها الدول الناشئة.

ودعا العمرت رجال االعىمىال الصىيىنىيىيىن 

لىىالىىسىىتىىفىىادة مىىن اإلمىىكىىا ىىات والىىمىىؤهىىالت 

االقىتىصىىاديىة الىىتىي تىىزخىر بىهىا الىمىنىى ىقىىة 

الشىىمىىالىىيىىة مىىن الىىمىىمىىلىىكىىة والىىتىىاىىهىىيىىالت 

والىىتىىحىىفىىيىىزات الىىتىىي تىىقىىدمىىهىىا الىىمىىمىىلىىكىىة 

 للماتثمرين اىجا ا.

من جا ل  قال رئير المجموعة المصرفيىة 

الىىلىىنىىي الىىمىىغىىربىىي لىىلىىتىىجىىارة “ الىىمىىغىىربىىيىىة 

عىىثىىمىىان بىىنىىجىىلىىون، إن هىىذا ”  الىى ىىارجىىيىىة

المشرو  سياهم في النىهىوض بىالىمىلىادرة 

الصينية ل ريىق الىحىريىر، الفىتىا إلىى ا ى  

ب،مكان المغرب أن يكون صلة وصل بىيىن 

الصيىن وافىريىقىيىا واوروبىا لىتىفىعىيىل هىذه 

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

 

موق  مبادر  ال زام 

والطريق بعيون عربي ، 

موق  شقيق لموق  

الةن بعيون عربي ، 

مختص بمتابع  كل ما 

مبادر  ال زام ”يتعلق بـ 

التي املقها “ والطريق

الرئيس الةيني شي 

 .7103جين بينغ عام 

الموق  يرحب بمقاالتكم 

حول مبادر  ال زام 

والطريق، ويض  

   اتكم في تةرفه 

لنشر أ  تعليق أو تقرير 

 له عالق  بالمبادر .
 

www.chinesebeltandroad.com 

علم مراسل صحيفة الشعا الىيىومىيىة 

أطىىلىىاء   –حىىا بىىالحىىدود “ مىىن  ىىدوة 

مىار   02التي عقدت في “رائعون 

الحالي، بتن الصين قد أرسىلىت فىرقىا 

دولىىة ومىىنىى ىىقىىة فىىى  00طىىلىىيىىة إلىىى 

قارات آسيا وافريقيا وأمريكا الالتينية 

وأوروبا وأوقيا وسىيىا عىلىى الىتىوالىى 

، لتقديىم الىمىاىاعىدات 0903منذ عام 

ال لية. وبلغ عدد اىطلاء الصىيىنىيىيىن 

ألىف شى ى  مىرة،  02المىلىتىعىثىيىن 

مىلىيىىون  022قىدمىوا خىىدمىاتىهىم إلىى 

 مري  فى هذه الدول.

وفى الوقت الحاضر،توجد فرو طلية 

دولىة ومىنى ىقىة فىى  20صينيىة فىي 

دولىىىة  23الىىىعىىىالىىىم،مىىىن بىىىيىىىنىىىهىىىا 

طىىلىىيىىا  0021افىىريىىقىىيىىة،ويىىتىىوز  

مىركىز طىلىي بىهىذه  002صيني فى 

 الدول.


