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  7ا لففةفف فف فف    

تركز القيادة الصينية على االبتكار كعامل محّدد لطريق التطور االقتصادي واالجتماعي 
في الصين، ويركز القياديون على هذه المفردة في كل خطاب، ألن الصين تريد أن تخرج 
من عباءة كونها "مصنع العالم" ـ وغالباً ما توصف بمصنع البضائع التي تفتقد للمعايير 
العالية المستوى ـ لكي تصبح قاطرة االقتصاد العالمي في مجال التطوير والتقدم، وال 

 highسيما في مجال الذكاء االصطناعي واالنترنت والتكنولوجيا العالية المستوى )

technology.) 
ومن اللحظة التي ظهر فيها هذا المصطلح في أدبيات القيادة الصينية كان ال بد من 

 التوجس خيفًة، وعلى خطين:
من جهة، ليس لدينا نحن العرب ما نقدمه للصين في هذا المجال، فنحن أمة ملحقة تابعة 
تعيش على فتات التقدم التكنولوجي العالمي، وال تسهم في هذا التقدم العلمي بأي نسبة. 
فال السالح المتطور من إنتاجنا، وال مفردات الذكاء االصطناعي تخرج من مصانعنا 

 ومختبراتنا، وال آخر المبتكرات هي من إبداع علمائنا وشركاتنا.
من جهة أخرى، وهنا األخطر، فإن كل ما تقدم موجود عند عدو أمتنا التاريخي، 

 إسرائيل. 
من هنا كانت المعادلة واضحة: دول العالم التي تبحث عن الـ "هاي تكنولوجي" ستفتش 

عنها في كل مكان تجده فيها. وحين يكون هناك حظر من الدول المتقدمة على دولة 
تسعى للتقدم، فإن هذه الدولة سـ "تطلب المعلومة أينما تجدها"، والصين باحثة عن هذا 

 التطور، وهو موجود عند إسرائيل.
هذا كله ال يبرر العالقة المتنامية بين الصين وإسرائيل، وال يعطيها في نظري أي 

مشروعية، وخصوصاً أنا الملتزم بالتعريف الصيني الثوروي إلسرائيل، والذي يصفها 
 بأنها أداة لإلمبريالية لتمزيق الشرق األوسط والمنطقة العربية خاصة. 

هذا الكالم هدفه توصيف الواقع وإيقاظ ما تبقى من بقية وعي لدى العرب: لقد خسرنا 
التعاطف الصيني المطلق معنا خالل عقود الثورة الصينية، ولدينا بضعة أوراق يمكننا أن 
نلعبها لكي نحافظ على "التوازن" الذي يحكم الموقف الصيني من العالم العربي 
وإسرائيل، وعلى رأسها موضوع الطاقة، والسوق الواسعة لالستهالك واالستثمار، 
والعالقات التاريخية والحضارية والثقافية التي ال حدود لها، فهل نلعب هذه األوراق قبل 
أن يفوت األوان، أم أننا سنقّدم لعدّونا أصدقاءنا على طبق من ذهب األوهام بسالم ال يبدو 

 أنه سيأتي؟

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 113403334303 

 من لبنان 13334303



   3ا لففةفف فف فف  

ذثذل  ذقذولذه الذمو "األمور بخواتيمها". هذذا مذا يو
ذكذم  العربي، وهو مثٌل جد بليغ بدالالته. فالذحك

 بالنتائج هو الفيصل.
الشذذهذذيذذد يذذاسذذر عذذرفذذات، هذذو إنسذذان كذذكذذل 
ذدهك  ذج  إنسان، وإن كان قائداً وزعذيذمذاً، وقذد مو
التاريخ بتاريخِه. إال أن الشذهذيذد أبذو عذمذار 
أخطأ خطأً فادحاً بذدعذوة بذيذجذيذن ومذوسذكذو 

وعذواصذم دول أكخذرى، إلقذامذة  ،ونيودلهي
خفر األمامذي  عالقات دبلوماسية مع كيان المو
لنظام اإلمبريالية العالذمذيذة والذفذاشذيذة )و أو 
ممارسة الضغط على الكيذان، مذا اسذتذدعذى 
إقامة هذذه الذدول الذعذالقذات مذعذهك(، وذلذك 
إعتقاداً منه باستطاعذة هذذه الذعذواصذم وفذي 
إطذذار عذذالقذذاتذذهذذا مذذع تذذل أبذذيذذب، مذذمذذارسذذة 
ضغوط كفيلة بوقف اإلحاللذيذة الصذهذيذونذيذة 
في فلسطين والجالء عنها، فتأسيذس الذدولذة 

 الفلسطينية المستقلة والسّيدةك
ألن مؤسـّسي كيذانذهذم   –لقد أدرك الصهاينة 

الفاشي كانوا ومذا يذزالذون أسذاطذيذن الذمذال 
أن  -واألعمال وقادة ومشّغلين للبلدان الغربية وإمبرطذوريذاتذهذا 

للصين مكستقبالً عظيماً وقيادياً في العالم وللعالم، وأدركوا كذذلذك 
ذحذاصذرة بذكذل  أن تايوان مجّرد جزيرة صذغذيذرة ومذتذهذالذكذة ومك
التحّديات الكبيرة والمحِبطة لها، وبأن تايبيه ال تستطيذع الذحذلذول 
حل بيجين دولياً وآسيوياً وصينياً، بينما تسذتذطذيذع الصذيذن ذلذك  مو

 وبكل المقاييس واألسباب دون نقصان واحٍد منها.
ذثذلّذة بذرئذيذسذهذا ـ  ذمو واليوم، نرى كيف تحّولت "نذيذودلذهذي" ـذ  مك
لتصطف مع المعسكر الصهيوإسرائيلي، ولذتذقذف مذوقذف الضذد 
من فلسطين وحقوق األمة العربية والمسذلذمذيذن قذاطذبذة، وكذيذف 
ذفذّكذريذن والذبذّحذاثذة  يتنادى عذدٌد غذيذر قذلذيذل مذن الذخذبكذراء والذمك
والشخصيات الكبرى في الصين وغيذرهذا مذن الذدول، لذإلذشذادة 
بالكيان الصهيونذي االسذتذعذمذاري، والذتذبذاري بذتذحذقذيذق تذعذاون 
وزيذذارات "نذذافذذعذذة" إلذذيذذه، واإلعذذراب لذذقذذادتذذه ومسذذؤولذذيذذه عذذن 
مساندتههم له؛ وكيف تنامذت وتشذّعذبذت الذعذالقذات االقذتذصذاديذة 
واالستثمارية "كثيراً" مع الكيان في الدول التي طالبها أبو عمذار 
باإلعتراف بالعدو الفاشي، ما يكشّكل خسارة فادحذة لذنذا ولذلذعذالذم 

 الحر والديمقراطي. 
والذي يودعو للِحيرة هو عالقات تل أبيب المتنامية في الذمذنذاحذي 
العسكرية واألمنية العميقة مع تلك البلدان، فيكطاح والذحذالذة هذذه 
بالعقل السليم، بسببب قّوة تلك العالقذات وتشذابذكذهذا وتذنذاغذمذهذا، 
ذبذة عذن بكذعذٍد هذذا  اقو ذرو ذتذفذّرجذة ومك بينما تبقى العواصم العربيذة مك
التطّور، دون إبذداء أي رد فذعذل أو ِحذراك دفذاعذي، ولذو فذي 

 المجاالت السياسية والفكرية واإلعالميةك
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن غالبية الدول العربية، بحكومذاتذهذا 
ومؤسساتها المدنية، فشلت فشالً ذريعاً بتأسيس عالقات عذمذيذقذة 

مع الصين تكذون أفضذل مذن الذعذالقذات 
الرابطة ما بين الكيان الفاشذي والصذيذن، 
فتعميق العالقات ال يجب أن يتوقف عذنذد 
بيع النفط والغاز للصين، بذل أن يذتذعذداه 
إلى الذمذنذاحذي االخذرى، وعذلذى رأسذهذا 
ضذذرورات الذذتذذقذذدم واإلبذذداع الذذوطذذنذذي 
الصناعي والصناعي الذعذسذكذري، وقذوة 
الذذدولذذة وقذذرارهذذا ومذذوقذذفذذهذذا السذذيذذاسذذي، 
ووضوح سياستها وعدم تبعيتها ولذعذبذهذا 
دوراً محوريذاً حذقذيذقذيذاً، وعذلذى الذعذامذل 
االقذذتذذصذذادي أن يذذتذذرابذذط مذذع السذذيذذاسذذي 
واإلنساني واإلعالمي، إذ أن عذدداً مذن 
حكومات العرب تهّدد ِصحفييها وكّتذابذهذا 
وأصحاب الذقذلذم والذفذكذر لذديذهذا، جذّراء 
تعميقهم عالقاتهم مع الصيذن، لسذبذب أن 
الحاكم في الصين هذو حذزب شذيذوعذي، 
وألنها دولة إشتراكية "تقف علذى طذرف 
نقيذ!ك" مذع الذعذالقذات االسذتذراتذيذجذيذة 
ذهذيذمذنذة( لذهذذه  والثقافية واإلعالميذة )الذمك
الدول مع واشنذطذن وأكوتذاوا ولذنذدن وبذاريذس ورومذا وبذرلذيذن 
وبروكسل ولشبونة و.. تل أبيب الخك، وهو وضذع نذعذانذي مذنذه 
نحن االتحاد الدولي للصحفيين واإلعذالمذيذيذن والذكذّتذاب الذعذرب 
لفاء الصين أشد الذمذعذانذاة، حذيذث نسذتذشذعذره "عذلذى  أصدقاء وحك
جلودنا"، ونعلم به ونستمع إليه، وقد أفضى الى خروج عدد مذن 
األعضاء من كادر االتحاد، وهروب أصدقاء لذنذا مذنذه وصذمذت 
الكثيرين منهم، خشية من تعّرضهم للحرمان والمساءلة السياسية 
من السلطات الحاكمة، التي يكمكنهذا الذنذيذل لذيذس مذنذهذم وحذدهذم 
فحسب، بل ومن قكوِت عائالتهم وأعذمذالذهذم وإبذنذائذهذم، الذى حذد 

مل، فتدمير حياتهم ومستقبلهم)؟ك(  هم ِمن العو نعو  مو
نستطيع أن نكتب الكثير عن عالقات الكيذان الذفذاشذي بذالصذيذن، 
وهي معلومات وافذرة عذلذى اإلنذتذرنذت وال داعذي لذتذكذرارهذا، 
وبخاصة تذطذور تذبذادل الذعذالقذات اإلقذتذصذاديذة مذع الذفذاشذيذيذن 
الصهاينة )فقد عمل قادتهم عالنية مع محور هتذلذر مذوسذولذيذنذي 

 وهيروهيتو(. 
لكن هالني ذات مرة،  الر ح وررند ةربح، ةردرلرةرف  حلرةرف  ري 

ر ريرصرع  ري الرور ةرات الربحلرةرف  الصةن  أن أوربهر   حهرن مص

لَّ ةردرلرل لرارور ةرات يا( راراةرةرف  مرا ةرةرن  حمصس وةب  ةب أ ة  جص

الصةن حالكةان  حا(شا ، ةل سةاسةاً ح ي مااالت أالرة  علرار  

وسابع شةلةف القرةف الرلرارسرةرةرنرةرف  ح حن أ ةر  الرارل مرن 

رع  النجن  الوةةي حاللاسةةني  ري لرارل الرنربح،  ةرةّر  لريرص 

 الدرند الوةةي سةاسةاً حةدلةاً  ي القرةف اللاسةةنةف! 

 اصكاِديمي مروان سودار*

 4االتتم  على  الة    



  4ا لففةفف فف فف    

 

لذلل  من الرةحدي حالمصد    لاةنا أن ةبق ةاةنس اليرةرة  حأن 

ة نا   إل  لوز ز ل ةات ةنلةف لنا مع الصةن حدحسرةرا حالر رنرب 

ح حح أالة  ةبل  نات األحان  ل َسبر  وصرا ةرا ةر رارري  راد رةرف 

أحصا نا إلة ا البلن، اللاسةةنةف ل اسةة الو ةات البحلةف مرع لرل 

 أةةب.

ل ةرمرباالرارف    ان ةن ي ةوب اس مالي لكامف الباوث الصةني ال بال 

لكني آ ةتص الصمت ألسباب لب ب، ال مااح لذ ةها هنا. لركرن لرن 

االسةارةاي لا  القرةف الر ردرةد رف  -أسقةنا هذا الِملاح الصةني 

الصةنةف  لدصبةا ةال أ ةرب ةر رارري مرورا سرف لرمرامراً لِرمرا  َ ر ر ري 

الص ا نف من الصةن. ذلل إن اس وةاض ةراح ال وب الصرةرنري 

حالمقاحمف الصةنةف ةقةا ، الدرزب ال رةرنلري الصرةرنري ح لرامرف 

اح مع ا(و لةف حاالس رةرةراةرةرف  ماحلسي لنةغ  لصَواِ س أماةي الصص

حا(ة  لةف الةاةاةةف يالمةاةقف ةالرمرنراسربرف لرارمرنر ري الصر رةرنةري 

االسةارةاي .  المقاحمف الصةنةف حالدزب ال ةرنلري الصرةرنري لر  

 نا قا لا  م ا ةف ةنات حةةا ات ي نمةن اةغ  الرورمرةرارف لرارةراةران 

االس وماد ف حاللاشةف  حال للسح المااح أمام ا لرارسرةرةرة، لرار  

البَةِّ الصةني ال اسع   كان اةبالع وةب ةن ف ما ةةن هذه الرقرن  

الل ث  لكاا ت ةاة صاد لسكةي  مؤ د لاصةن  مقاحمفً حورزةراً 

حشوباً حةاباً  طَة ت  ل شةاذم الوم ء حاأللرباء مرن  رل لرنن 

ليادج الدبح  النطنةف  حل  لبَ  سن  يلا نان  شاذ،ً لن الصةرن 

حمص مةِّ ، لاة ا  ألة ا ماة  ةالب، لسركرة رف أمرة ركرةرف مر رقربمرف 

ةرف ةردرن الربرة  الرةررةرسري  ةأساد  ا ال انمةف حالرنرنح رف الرمرصرن 

الصةني  حألة ا جرزءا ال  ر رارزأ مرن لرورارةر  ح رقرا رف حسرةراسرف 

 حسةكنلنجةف ياألةكل سام .

ح ي جاةب سةا ي حلسركرةي حأمرنري صرةرنري  ةرة   رةر  أن 

الصةن لبق  م أه بف لينض وةب إن  لرت الررةحد،  لر رأ رةرب 

زد البدة ن ال ةةي حالاننةري  الر ري  سةا ل ا لا  مامنلات جص

لا ب الةاةان حلا نان حأمة كا ح حح أالة  لساي را لرن الصرةرن 

حلاةة  ا ةقنات لبحاةةف  لدرةةاً لاقلز من ا إل  الصةن  حهري 

صند، م اة ف لقنات ةوض لال البحح  حّرةرةهرا  الر ري لردر رل 

 اسةةن حل بالل  ي ةاباةنا الوةةةف ةأشكاح لب ب، منر را يالرَارزد، 

حال ةاح، حا(دهاب البحلي    كة  حالدالف هذه ال ةوةب  اسةرةرن 

 لانطن ةالقن،  حةأن ال ةدا  ةوةحة  ا لا  مة  ل البهند.

حالمص َوظ لامص اةع حالم يصع  أن الصةن حيإسةارةل  ال  رمركرن 

ح  ري أ ركراد لرب  مرن  ل ما لكنةا صب قةن ومةمةن  ةةّ  ال درن 

البةانماسةةن حالسراسرف حالرمر ريرصرصرةرن الصرةرنرةرةرن ةرال رؤحن 

البحلةف  حةةّ  ال من ل الذي لبب ل لرل أةرةرب لرمرةا رز األةردراث 

حالمسؤحلةن لن ا حلن ّةةها من األة ةف ال ي      ة ا الركرةران 

 ي الصةن حدحسةا  ذلل أن جنهة حطبةوف الصر رةرنةرةرف  رلركرة 

حممادسف حمنةاقات ال حلن ل غة ة   الص ةنةةف لَرع ةلسر را  ري 

 ل ٍف  حلال  يالغن ة  األّةاد  عاآلالة نع  ي  لف أالة  مررا ،  

ا ،  ةرري ح ررة  مررا َمرروررنرراه  رري مررلرر ررنم الصرر ررةررنةررةررف الررلرراررسررلرري عدص

ةل لار  ي رل  األجرنراس  ةزع يالِوةق الةَ َنِحي المصي اد  حللن  حلم 

جرنن إلر مرةراً  ن ح رةح  األالة  عّةة المصي اد، إلَ ةاًع  ما  رب لرنص

 حسةاسةاً حِلةةةاً حلندالةاً..

ةن  ي ةبا ات ورة رف  حالمص َوظف الانهة ف األالة   هي أن الص 

رةص  رلركِّ ا(ص ح حاالةل اح ةقةت ح ة فً لرمرنةرلر را الرذي صراّرل الرمص

وزِّ ص ماحلسري لرنةرغ   رت رَةت لربم إةرامرف لر ةرات  دص حالمص المصدةِّ

 ةانماسةف مع  ح اف الص ةنةةف ا(سةارةاةف اللاشةف  لكرن الربلرن، 

اللاسةةنةف أوبةت المنةلةن الوقاربي الصةني ةياصرف  حالربحلري 

 ةوامٍف. 

ح ي المقاةل  ل    نا ح  لماء الكةان ا(و لي االس ةةراةري لرن 

طمنوال   ال نس وةف حالموا  ف لاوال    كاةت مناحدال   السةاسرةرف 

اليبةلف ةة ض ياِلة ف النقاط األدةع  الصةنةف    لصلة  ا  ةرةّر  

أة ا  اةت الةف دلاها ح  ع ة ا لألمام إل  القةا لةن اللاسرةرةرنرةرف 

حا(سةارةاةف واةلنا الَوظة  الة ة  يشي جةرن ةرةرنرغ   ةرغرةرف ورل 

القرةف اللاسةرةرنرةرف ةرمربرا د، صرةرنرةرف حعح رقراً لرقرةادات االصمر  

الم دب،ع  إال أن إج اض المبا د، ألقب مباشة،ً إل ن ةر رنرةراهرن 

 ةبنلل ل ا! ما  َك   لن  لك ةل ص ةنةي اش  ة الكةان ةإل بالل  

 5التتم  على  الة    

 3تتم  المنشور على  الة     



   5ا لففةفف فف فف  

حهن سةاسف إج اض حلردرنرةر   رل الرمربرا دات 

المص اة ف ال ي  ان من ا  ذلل يمؤلرمرة مرنسركرن 

لاس م  ي ال ةق االحس    الذي حا ر  الركرةران 

انه من األمة كان حالغةةةةن لا  اةرورقرا ،  حمص غِّ

  ي الواصمف الةحسةف!

 ي طبةوف الكةان الص ةنةي  أةرل جرزء ورةرني 

حةصنةني مرن الرورالر  الرغرةةري  ةرلركرةه حةرنالربه 

رارر رمرورةرف  لراررمراررل حصرنرالرالررل  الربحلر رةرف حالرمص

ح دالالل ح.. لسكة الل حوةةةالل حلربحاةرةرالرل 

رورةرف  ذلرل أن  حلةاوالل االسر رورمراد رف حالر رنس 

لبت لا   ةاش الزة  الغةةي ح ي  يإسةارةل  حص

لةارف شرب رب، الرظصرارمرف  ح ري الرر  االسر رورمراد 

الوالمي الغةةي لا  يال ةق األحسر   حالرورالر  

القب ر  حأمرة ركرا الر لرةرنرةرف ةرةمر ر را  حهرن هرن 

االس رورمراد الرورالرمري الرارب رب الرذي  ر ر  الرةرنم 

إج اضل حلصلة ل ة دال   حلي  ل زلمل دحسةا حالصةن حإ ةان 

 حوزب هللا  حإل  جاةب هذه القن  ح ي النبة ا  حح ةة كس.

شيصةاً أةا أص دك مرنةر  الصرةرن   رل الصرةرن  لرمرام ا( داك  

ةياصفً حلا  حجل ال دب رب مرنةر  حمركراةرف الردرزب ال رةرنلري 

الصةني حةةا لل النالةف  ي  راءات اللكرة حالسرةراسرف حالرورقرةرب، 

حالَمببأ.  الدزب ال  دةب لرن سركر رل  لرذلرل  رارب أن ةرورظ رمرل  

حلكنةل صب قاً ح ةاً لاقرا ا الوا لف ل ونب الوالر  ح ري مرقربمر ر را 

ةرةف شوب  اسةةن الارة ردرف حالرقرررةرف السرند رف  حةرلر  ةرأن 

الصةن س ون  ل بُّ لناب، ال وب اللارسرةرةرنري حلررمرةرب جرةاورل 

 آج ً أم لاج ً..

حلوةض الصند، منضنلةاً أمرام الرقراد ء حةربحن دلرنش  أح  

ق لمنةع يالصةن النظة ف  ال اةع لرقرةرا ، الردرزب الصرةرنري  ال ةة 

األ ب نلنجةف.  لري هرذا الرمرنةرع ألرمرس دحوراً لرقراررب رف َلرمرةرقرف 

حم  اةوف لآلن.  القةا ، الدزةةف للق   الصةن ح نا دهرا ةرالرورقرةرب، 

االش ةا ةف الصةف حلةبةقال ا  ح ي هذا السبةل لصوقب المؤلمرةات 

حالنبحات حالاقاءات اللكة ف   االل الدزب  حهي صند، مةراةرقرف 

لِما  ان النضع لاةل  ي الدزب حهةئالل ال لقةلةف حالوقاررب رف ةربرل 

ل ةات السنةن  حمنذ ما ةبل لأسةس الربحلرف ال روربرةرف  حمرةحداً 

ةدقبف عماحع حوة رف عاالصر ح حاالةرلر راحع  حاآلن  ري ورقربرف 

الة ة  الدكة  يشي جةن ةةنغ   الذي ألا  األل  حالرةحح الرن  راةرف 

ج رفَ مرؤلرلرات حإدث الرلركرة  لادزب حالبحلف حال وب  ححج  َ َا حص

الماحي  حطة قل  حال  الوظة   نةلنشةنس الذي اس وا  مركراةر رل 

 ال وبةف  ي الصةن ةلرل عشيع  الخ.  

لذا   اب أن ةكنن حاةوةةن ةالنظة إل  سةاسف الصرةرن حال ةرقرلرز 

، ةالاف  ة بهرا لرنرا لربحةرا الصر رةرنةري لراراه هرذه الربحلرف  إل  هن 

حدحسةا حّةةها من البحح الداةلف  لق ة لردرالرلرنرا االسر رةالرةراري 

 البحلي. 

حلل   منة  الصةن  ما هن  أةنح إن الربحلرف  أ رف  حلرف  لرةرسرت 

وزةاً  حالدزب لةس  حلفً  لذلل  صقاح لن الربحلرف ةرأةر را لرا ، مرا 

علب اع اللند،ع   ندل ا  لنبما  َ  ب لصن ها  أي لرنربمرا لرنر رصرة 

اللند، حلـصبن  البحلف  أح وةن لصب ة البحلف ظ ةها لارلرند،.  ر رنراك 

ح ي  ل االةظمف  نجب يال لااةس   ي ةوض السةراسرات مرا ةرةرن 

الدزب الدا   ح حلف الدزب ال ي  قن ها الدزب ح ص ةمن لارةر را  

ذلل أن لراربحلرف الر رزامرالر را حلرورامر لر را ح رقراً لرارقراةرنن الربحلري 

حاالللاةات الامالةف حاللنارةف حالبةانماسةف ذات الرقرن، الرقراةرنةرةرف 

البحلةف. لكن الدزب  حهن لةس  حلفً   َبق  وزةاً جماهةة اً ح صوب ة 

لن مصالح ألةض الاماهةة ح/أح شونب الورالر  حةررا راهرا إن 

 ان أممةاً  الدزب ال رةرنلري الصرةرنري  الرذي هرن أ ربرة ورزب 

مرارةرنن لررن   حاأل ربرة  58سةاسي لا  ا(ط ق  ري الركرنني

أ راً  ي حاةع الب ة ف لا  مة الوصند حاألللةات.  هرنراك لرار  

 سبةل الِملاح اآلالة  منةٌ  َم  ن  لل صةنةاً. 

 اب    ادلي ةبل أ لة مرن سرنرف إلر  الصرةرن ةربلرن، مرن ةرةرا ، 

رل مرورظر   الدزب  حلنق اي ةبةةامي   اد، ضمن ح ن  لةةةف ل رك 

 حح الوال  الورةةري  حاجر رمرالرنرا مرع مسرؤحح  ربرةرة  ري ح اد، 

اليادجةف  لب   المسؤحح  ل  الصةن لابابان الوةةةف منذ مرا ةربرل 

اس ق ل ا حةوبه حةياصف  ل  الصةن لرلرارسرةرةرن  حطرةح سرؤاالً 

لا  ألراء الن ب ال باب حالكص نح أملالي إذ ادلربرةرت ةرالصرةرن 

رند  حدحسةا منذ َد َوان شباةي  سأح الرمرسرؤححَ َمرن  َسر رذ رة صص

مامنسف حمرةئف من  ل  الصةن للاسةةن؟  أجب ل  نداً.. عأةاع!. 

حوب   ل حألراء الن ب لن البل  ال ساةدري الصرةرنري لرلرارسرةرةرن 

ح نادها  حةأن هذا البل   ان األحح من  حلف إش ةا ةف ةرالسر ح  

ةت لا  هذا الس ح الصةني  حما أ اح أذ رة  حةأةني شيصةاً لبد 

أسماء الةشاشات الصةنةف أةذاك ال ي سبقت  ل س ح أالة لرارقر رل 

وة ف مقاحمف االو  ح الص ةنةي ا(س رةرةراةري ا(ةر ر لري مرنرذ 

 لأسةس يم.ت.ف.  الخ. 

ف ما ذهبت أةا إلرةرل  حاسر رةسرل  المسؤحح الصةني أ ن  لا  صد 

م دب اً ةما  َمتص لاقرةف اللاسةةنةف حالقرا ا الوةةةف من مدرةرات 

صةنةف  المف حمؤ ب، حمرةئف  حمرةرالربرفً ةرار ء االور ر ح لرن 

 ةابان الوةب ح اسةةن حهاماةا..

حعلادب ث ةقةفع  لنبدك ال  أن ةسةة ضمن سةاسالنرا حلر ةرالرنرا 

 البحلةف.

*رئيس االت اد الدولي للة  يين واإلعالميين والكفتّفاب الفعفرب 

 االردن. –أ دقا  وُحل ا  الةين 

 “الةين بعيون عربي ”** المقال خاص  بنشرة 

 4تتم  المنشور على  الة     



  4ا لففةفف فف فف    

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

لررورر رربررة الصررةررن  رري 

لررر رررب يشررران  ررراي 

ل رررةرررل  أحح  حلرررف 

آسةن ف لو ةف ةرقرةرام 

 حلررف إسررةارررةررل لررام 

  إال أن ذلررل 8495

 رران ةرربررل اةرر ررصرراد 

الرردررزب ال ررةررنلرري 

الصةني  ري الردرةب 

األهرررراررررةررررف حإةررررامررررف 

جررمرر ررند ررف الصررةررن 

ال وبةف  ي األحح من 

ل ة ن األحح/أ  نةرة 

  حوةنر را 8494لام 

ّة ة الزلة  الصةرنري 

يمرراح لسرري لررنةررغ  مرر مررح السررةرراسررف 

اليادجةف الصرةرنرةرف ةرالرمرارمرل  حلرار  

الةّ  من دّبف إسةارةرل ةرالر رقرةب مرن 

الصةن أح عد  الامةلع لر را ةرأن لركرنن 

أحح  حلررف  رري ال ررةق األحسرر  الرر رري 

لو ةف ةام ند ف الصةن ال روربرةرف  إال 

أن الصةن د رت مربرا لر ر را االلر رةاف 

حا  ل  يماح لسي لنةغ  ةريرةراب شركرة 

لا  ذلل  حل  لربرا ح الصرةرن إسرةاررةرل 

 االل ةاف إال ةوب ا نةن حأدةوةن لاماً.

ةرربأت أحلرر  مرر مررح لررغررةررة السررةرراسررف 

اليادجةف لارصرةرن ال روربرةرف ةرالر رةاض 

منبحب الصةن يلنرارلرن لسرةراةري   االرل 

آذاد/مرادس لرام  84مااس األمرن  ري 

لا  لبالل األم  الم دب، لسكة اً  8495

للةض ةةاد ال قسة  لا  الوةب ةالرقرن،  

أح ان لوة  ةوض البحح و  القةام ةملل 

أ راد/مرا رن لرام  88هذا الر ربالرل. ح ري 

ألان الرمرنربحب أسرلرل اللر رةاف  8495

النال ات الم دب، ةإسةارةل  ألن ذلرل ةرب 

 ا  من المصالب ال ي   وذد مو ا لا  

مااس األمن إ قاف الصرةاع الرقرارر   ري 

 اسةةن   ما أن االل ةاف األمة كي ةرب 

أ قب لانف ال بةف وةا ها الذي  ان  ور ربرة 

الررنسررةرراررف الررنوررةررب، لرراررسررةررةررة، لررارر  

 الصــةاع.

حال بةت الصةن أةل ال  نجب  ي مرةرلراق 

األمرر  الررمرر رردررب، مررا 

 ينل ا و  لرقرسرةر  

أي  حلرررف  لرررذلرررل 

الرر ررةضررت لررارر  

ةرررةاد الررر رررقرررسرررةررر   

ح ررراةرررت لرررة  أن 

الررنال ررات الررمرر رردررب، 

مررنرردررا ، لررارراةررب 

 إسةارةل. 

مررنررذ األ ررام األحلرر  

الةرر ررصرراد الررلررند، 

االشررر رررةا رررةرررف  ررري 

 8الصررررةررررن  رررري 

ل رررررة رررررن األحح/

  8494أ  نةة لام 

 شنت هذه اللند، حجم ند ر ر را الرنلرةرب، 

ل ة  ا القن رف ةرالرقرررةرف الرلرارسرةرةرنرةرف 

ا(سرةاررةراري  لرار  -حةالصةاع الرورةةري

ةدن مببري  إذ صلوت الصةرن ال روربرةرف 

الباب  ي حجل إسةارةل  الر ري سرادلرت 

إل  االل ةاف ةالصةن ال روربرةرف مرقراةرل 

د ض البحح الوةةةف ما موف االلر رةاف 

ةالصةن ال وبةف  حلرورز  هرذا الرمرنةر  

الصةني من إسةارةل ةوب لدرةرز األالرةرة، 

المك نف لانال ات الم درب،  ري ورةةر را 

 . 8481-8481الوبحاةةف  ي  ند ا 

حمررا لررارربد ا(شرراد، إلررةررل هررنررا هررن أن 

إسةارةل  ي هرذه الرلر رة، لر  لركرن مردرلَّ 

اه مام السةاسف الصةنةف حلنا   را  دةرمرا 

ألة ا  اةت ل اق  البل  من لبح لرقرارةربي 

لاصةن هن النال ات الم دب، األمة ركرةرف  

حمن ةوض البحح الغةةةرف ذات الر راد رخ 

االس ومرادي لرارمراً أن لرأ رةربهرا لرقربرنح 

ةن  ي األم  الم دب، اس مة و   لام  الصِّ

  ح رراةررت أحح  حلررف  رري ال ررةق 8481

 4األحس  لو ةف ةالصةن ال وربرةرف  ري 

م  حالبحلف 8481 اةنن اللاةي/ نا ة لام 

اللاةةف  ي الوال  ة ةلةب الر رةا ر را ةر را  

ةن المس مة هن  حمع ذلل  ان منة  الصِّ

 لبم االل ةاف ةإسةارةل. 

كتب اصستاذ أحمد نةار دراس  لنيل 

وتقدم بها  7104شهادة الماجستير عام 

إلى جامع  اصقةى في قطاع غزة 

ـــ   بعنوان: "الِسيَــاَسـ  الَخــاِرجـيَـّ

الِةينــــيَّ  تَِجـــاه إسـرائــيل 

وانعَكاَساتِها على القَِضيَّ  ال َلسِطينيَّ  

0333 -7105." 

 تتضمن الدراس  ال ةول التالي :

 ال ةل اصول: اإلمار العام للدراس  

ال ةل الثاني: التطور التاريخي 

للسياس  الخارجي  الةيني  تجاه 

 إسرائيل

ال ةـل الثـالـث: مقومات السياس  

 الخارجي  الةيني  تجاه إسرائيل

ال ةـل الـرابـ : السياس  الخارجي  

الةيني  تجاه إسرائيل بعد التوقي  على 

ات اق أوسلو وانعكاساتها على القضي  

 ال لسطيني 

ال ةـل الخـامس: انعكاسات السياس  

الخارجي  الةيني  تجاه إسرائيل على 

القضي  ال لسطيني  بعد التغيُّر في الن ام 

 السياسي ال لسطيني

ال ةـل السادس: الموقف الةيني من 

االعتدا ات اإلسرائيلي  على الشعب 

 7104-7112ال لسطيني 

ال ةـل الساب : مستقبل السياس  

الخارجي  الةيني  تجاه إسرائيل 

وانعكاساتها على القضي  ال لسطيني  في 

  و  المتغيرات اإلقليمي  والدولي .

التطور التاريخي ”من ال ةل الثاني 

للسياس  الخارجي  الةيني  تجاه 

اخترنا القسم اصول من “ إسرائيل

المب ث اصول الذ  ي مل عنوان: 

السياس  الخارجي  الةيني  تجاه 

 .0342- 0342إسرائيل بين عامي 

نشكر اصستاذ أحمد نةار على إعطائه 

اإلذن “ نشرة الةين بعيون عربي ”

بنشر الدراس  بمجملها، ومقتط ات منها 

الةين بعيون ”على مواق  ونشرة 

وقد تم بال عل البد  بنشر “. عربي 

 الدراس  كامل ً على الرابط التالي:
http://www.chinainarabic.org/?cat=9001     2االتتم  على  الة 



   2ا لففةفف فف فف  

ح رران ح  ررة الرريررادجررةررف ا(سررةارررةررارري 

يمرنشرري شرراد ررت  ةررب ةرروررث إلرر  ح  ررة 

الادجةف الصةن يشن ان الي  ةرالرةسرالرف 

ال الةفَ ع  ة ني أن ألرار  سرةرا لركر  ةرأن 

وكنمف إسرةاررةرل ةرب ةرةدت االلر رةاف 

ةدكنم ك   ردركرنمرف ةراةرنةرةرف لرارصرةرن. 

ح سةةي اة  ا  هرذه الرلرةصرف لرار روربرةرة 

لسةا لك  لن األماةي المياصف لدكنم ري 

 ي ا  هاد األمف الصةنةرف  حلرن أ ررل 

 لمنةالي ال يصةفع  

حد  يشررن ان الي  ةررالررةسررالررف الرر ررالررةررفَ 

عسةبي.. ةالرنرةراةرف لرن وركرنمرف ال رورب 

المة ز ف لام ند ف الصةن ال وبةف   رقرب 

لسامت ةةةةف سرةرا لركر   ري الر راسرع مرن 

ال رر ررة الرردررالرري ة ررأن ةررةاد ورركررنمررف 

إسةارةل ونح وكنمف ال وب الرمرة رز رف 

لام ند ف الصرةرن ال روربرةرف  حلرمرنرةرات 

سرةرا لرركر  لررار روررب الصررةرنري حلردرةررالركرر  

ال يصةف  ألقبم لسةا لركر  ةرالرنرةراةرف لرن 

وكنمف ال رورب الرمرة رز رف لرارمر رند رف 

الصةن ال روربرةرف ةر رةورةربرنرا حشركرةةراع  

ح  وظ أن الةسالر رةرن لر  لر رررمرنرا أ رف 

إشاد، (ةامف ل ةات  ةرارنمراسرةرف. لرار  

الةّ  من ذلل   مكن القنح ةرأن الصرةرن 

ةب ةربدت الر رةاف إسرةاررةرل  ري حةرت 

  اةت البحح ال ي ال ة ت ة ا ةاةاف جبا. 

حمرن جرر ررف أالررة    ررقررب لرربررا ررنررت د  ررف 

األوزاب ا(سرةاررةرارةرف ورنح االلر رةاف 

ةالصةن ال وبةف  ورةرث  راةرت األورزاب 

الررةررسرراد ررف حاالشرر ررةا ررةررف مررن أةررن  

األصنات الرمرةرالربرف حالرمرؤ رب، لرارصرةرن 

ال ةنلةف  حألح الةرسراد يمراةرام حمرا ري  

حةرر رر ررا لررارر  الرردرركررنمررف ا(سررةارررةرراررةررف 

ل ل ةاف ةنظرام الردركر   ري ةركرةرن مرن 

منةا  واجف إسةارةل ل و رلراظ ةرمربالرل 

لاموسكة ن ال رةةري حالرغرةةري يدحسرةرا 

حالررنال ررات الررمرر رردررب،  الررذ ررن سرراهرر  

 لما هما  ي لدقة  اسر رقر ح إسرةاررةرل 

 حاس مةاد ةقاءها. 

حلررنرربمررا سررئررل ةررن ّررند ررننَع لررمرراذا 

ال ة ت إسةارةل ةرالصرةرن ال روربرةرف  ري 

؟ع أجرراب ةررقررنلررلَ علسرربررب 8481لررام 

ةسررةرر   حهررنَ علررمرراذا ال ةررورر ررةف؟ع  رر  

أد فَ ع ذلل  إةل ال لسر رةرةرع الر ربراد 

 ةمن ا يلا نان  ملل الصرةرن ال روربرةرف. 

مرراررةررنن شرريررع  رري  011 ررإن هررنرراك 

الصةن. حإن لبم االل رةاف ةر را  رور ربرة 

إهاةف ل  ع. ح ي مناسبف أالرة   ةراح ةرن 

ّند ننَع إن الردركرنمرف الرمرنجرن ،  ري 

ةكةن لسةةة لا  الب    ح ان ال ةرب لرنرا 

أن ةو ةف ة ا  دقةقف ةارمف حهرامرف. حأن 

الصةن اس دقت أن لأالذ مكاة ا ال رةلري 

 ي الوال ع.  ح ة  مدمب الةة النا ي أن 

هذا االل ةاف ا(سةارةاي المبكة ةالصةن 

 ال وبةف  ان حداءه لب، أسباب أهم اَ

مرورظر  األورزاب ا(سررةاررةرارةرف آةررذاك -8

 راةرت لرقرربم ةررلرسرر را لررار  أةر ررا أوررزاب 

 اش ةا ةف.

إ داك إسررةارررةررل ةررمررسرر ررقرربررل الصررةررن -1

حلأ ةةها لرار  مسر رن  الرورالر   حةرذلرل 

 لكنن ةب ةنلت ل ةال ا اليادجةف.

وةث أن السةاسف اليادجةف الصةنةف  اةت 

لقنم  ي لال الل ة، لرار  أسراس الرورامرل 

األ ب نلنجي الرذي  ران  رنرا ي ةربورض 

ا(مبة الةف  ح ل  ال رورنب حالردرة رات 

الررلررند ررف لررارر رردررةد حالرر رريرراررع مررن 

االس وماد  ةدةث  اةرت لرور ربرة الصرةرن 

إسررةارررةررل أ ا، مررن أ حات االسرر رروررمرراد 

الغةةي  ح ؤ ب لببه األسربي لرار  ذلرل 

وررةررث حضررح أنَّ السررةرراسررف الرريررادجررةررف 

الصةنةف لرمرةرزت إةران مرةورارف الرزلرةر  

الصةني يماح لسي لنةغ  ةال ة رةرز لرار  

مكاةف الصةن  ي الوال  االش ةا ري ةرغرةرف 

جوا ا مة زاً  كة راً حلرنرظرةرمراً لراردرة رف 

االش ةا رةرف  ري الرورالر   مرمرا  رورنري أن 

سةاسف الصةن الباالرارةرف اةروركرسرت لرار  

سةاس  ا اليادجةف الر ري ألرةرت أحلرن رف 

الاصف لو ةرالر را مرع ورة رات الر ردرةد 

النطني  حمن هنا ةة  منة  الصةن مرن 

ا(سرةاررةراري  ري شركرل -الصةاع الوةةري

حاضررح  وررةررث أ رربت الصررةررن الررقرررررةررف 

اللارسرةرةرنرةرف  ري مرؤلرمرة ةراةربحةرغ لرام 

.  ةال الي   إن الل رة، الرناةرورف مرا 8488

ةةن لأسةس جمر رند رف الصرةرن ال روربرةرف 

ةقةا ، يماحلسي لنةغ  حو   ح الل  راةرت 

  ة، لااذب حلبالب ةذات النةت مرا ةرةرن 

الصةن حإسةاررةرل  ةردرةرث  ران الرورامرل 

األ ررب ررنلررنجرري أسرراس دسرر  السررةرراسررف 

اليادجةف الصةنةف  حهن الدا   لا  لارل 

الو ةات مرن حجر رف الرنرظرة الصرةرنرةرف  

حهرركررذا  ررةّرر  الررمررسررالرري ا(سررةارررةرراررةررف 

الب حةف (ةامف ل ةرات مرع الصرةرن  إال 

أة ا جنة ت ةالة ض وةناً حةالل ند وةرنراً 

آالررة مررن الصررةررن  ةررظررةاً لررارروررب ررب مررن 

 األسباب أهم ا ما  ايَ

الرر رربررةت الصررةررن إسررةارررةررل أ ا، مررن -8

أ حات ا(مبة الةف الرغرةةرةرف الر ري  راةرت 

ل كل الموسكة اآلالة مرقراةرل الرمرورسركرة 

ال ررةررنلرري الرر رردررةدي الررذي  ررنرراصررة 

الدة ات الر ردرةد رف الرلرند رف الرمرورا  رف 

 ل س وماد.

الررمررنةرر  الصررةررنرري الررمررؤ ررب لررارروررةب -1

حالقرةف اللاسةةنةف حالذي  و برة مرنا رقراً 

 أل ب نلنجة  ا.

 المناة  ا(سةارةاةف المنالةف لاغةب.-1

حلا  الةّ  مرن أن الرمرنةر  الصرةرنري 

إ اء الررقرررررةررف الررلرراررسررةررةررنررةررف الرراصررف  

ا(سةارةاي لرامرف  ةرب -حالصةاع الوةةي

السرر  ةررالرر ررغررةررة لرربررة الرر ررةررند مررنررذ 

اليمسرةرنرةرات  إال أةرل  رمركرن الرقرنح إن 

الصةن ل  لر ريرل لرن لرأ رةربهرا لرارقرررةرف 

اللاسةةنةف حالورةب الر ح لرارل الرلر رة،  

ح ؤ ب ذلل منةل ا إ اء إسةارةل حد رض 

الصةن إةامف ل ةات  ةرارنمراسرةرف مرور را 

 ق    8441و    اةنن اللاةي/ نا ة لام 

وةث ل  لأسةس هذه الو ةرات  ري ضرنء 

ظةحف حمس ابات  ي النظام الرورالرمري  

حمن ال ح اس وةاض المةاول ال اد يةف 

 المي الف. 

ال صف القنح إن الصرةرنرةرةرن ةرب الربرورنا 

سةاسف الادجةف مررمرنةر را الردرةرا  إ اء 

ةرةف الصةاع  ي ال رةق األحسر   مرع 

مةل ةوض ال يء ةردرن إسرةاررةرل  حهرن 

مةل  بةده سةلف ال ةاف إسةارةل ةر را  

إال أةل ةوب حةنع الدةب الكند ف ح النح 

الرنال رات الرمرر ردررب، طررة راً  ررةر ررا حلررأ رةررب 

إسةارةل لامنة  األمة كي ضرب الصرةرن 

  جوات الصةن إسةاررةرل  ري 8488لام 

 لف حاورب، مرع الرنال رات الرمر ردرب،  ةرل 

ةظةت إلة ا ةال بادها أ ا، لرممربرة رالرةرف 

ل مز   ال ةق األحس  حالمنةقف الوةةةرف 

الاصف  ةل  ا  األمرة ورب، ةرالر روراطر  

الصةني مع الورةب حضرب إسرةاررةرل  ري 

  8480الوبحان الل  ي لا  مصة لرام 

حالذي شاد رت  رةر را إسرةاررةرل  رل مرن 

 إةاا ةا ح ةةسا.

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

 

حصرررل دررررةرررس الرررن داء 

ا(سةارةاي ةنةامةن ة اةةراهرن 

ح حجرر ررل إلرر  ةرركررةررن  ررنم 

األوررررررب  رررررري   رررررراد، 

الورر ررلرراالت حسرر  ا دسررمررةررف

ةررررالررررذ ررررة  الرررريررررامسررررف 

حالو ة ن (ة اء الرور ةرات 

الربةررارنمرراسرةررف االسرةارررةراررةررف 

 .الصةنةف

حالرر ح   ررادلررل  اورر رراررت 

القرةف االة رصرا  رف مركراةرف 

لارةرا لرار  جربحح ألرمرالرل 

 كان الن ب ال اادي المةا   

لررل هررن األ رربررة مررن ةررنلررل 

لاد يةاً  سالةراً إلر   رة  

 .لواحن مد ماف

حةب ش بت الو ةات الصةنةف ا(سرةاررةرارةرف 

ا  هادا  ي السننات القاةاف الرمراضرةرف مرع 

لزا ب االلصاالت د ةوف الرمرسر رن   ح  رع 

الر ربرا الت ال روربرةررف  حلرورز رز الرور ةررات 

 .االة صا  ف اللنارةف

حلوب الصةن ال ة ل ا(سرةاررةراري األ ربرة 

 ي آسةا  حالمنرةرقرف الرةررةرسريرف لرورمرارةرات 

البمي حاالس درناذ االسرةاررةرارةرف. ح رظر رة 

وا  الن ب الةسمي حةةمف ال ااد، اللرنراررةرف 

ة  شل النلنذ الذي لدظ  ةل الصرةرن  ري 

لررمرراررةررف الرر ررورراحن االةرر ررصررا ي الرروررالررمرري 

 .ا(سةارةاي

حمن الاب ة ةالرذ رة أن لرةرند الرور ةرات 

الصةنةف ا(سةارةاةف  ةلكز لرار  الر راراد، 

 .إل  وب  بةة

حةصةف النظة لن إسةارةرل   رإن ةرارباةراً 

شةق أحسرةرةرف أالرة  أ رراً ةرب ورظرةرت 

ةال اةةف ةلس ا لنب لوراحةر را مرع الصرةرن. 

 قبل أ ام  أصلاب الكرلرةرةحن ةـر عالرورةض 

الةارعع ال ح   اد، المارل السرورن ي إلر  

الصةن. إن ملرل هرذه الرز رادات الرة رةرورف 

الررمررسرر ررن  الرر رري  ررقررنم ةرر ررا ةررا ، ال ررةق 

األحس  للبت أن ةلنذ الصةن حسمو  ا  ري 

المنةقف ةب ةمنا ة كل مةرة . حلركرن ذلرل 

 ةجع  ق  إل  الساوف االةر رصرا  رف  ح ري 

النةت الدالي  لةس لب  الصةن المرسر رن  

ةرلررسررل مررن الر ررأ ررةررة  ررالرنال ررات الررمرر رردررب، 

 . حااللدا  األحدحةي  ي المنةقف

ح ةما   وار  ةرالرورب رب مرن ةررا را ال رةق 

األحسرر   حسررةررمررا الصررةاع ا(سررةارررةررارري 

اللاسةةني   إن اس ةالرةرارةرف الصرةرن هري 

 ل  الملاحضرات  حن الرقرةرام ةرأي لربالرل 

اس باةي  ي ظل او ةام المسراد الرةربرةروري 

 .لمدا  ات الس م

  لقب  ل من ة نةاهن حالةررةرس 1181لام 

اللاسةةني مدمن  لباس اج ماع ةرمرف  ري 

الصةن. ح ةما لنةع المار رمرع الربحلري مرن 

الصةن لوب  حد النسة   ةالت الردركرنمرف 

الصةنةف إن الب   عمس ورب، لر رقرب ر  الربلر  

الررةحدي إذا  رران لررب  ةرا ،  راررسرةررةررن 

 .عحاسةارةل الةّبف  ي الاقاء

ردر رارف  ةرالرةرب  حل م ع إسةارةل  ةنصل ا المص

الررورراررةررا ةررمررنجررب مرربرربأ عاألدض مررقرراةررل 

الس مع. حالربحلرف الرنورةرب، الرقرا د، لرار  

ممادسف أي لرأ رةرة  روراري لرار  ال رؤحن 

ا(سةارةاةف هي النال ات الم دب،. ةب  كرنن 

لب  الصةن ما لقنلل  ي هذا ال أن مس قب ً 

ةظةا لنمن ال ةا ف الصةنرةرف ا(سرةاررةرارةرف 

االة صا  ف. لكن النضع لةس م ةئراً ورالرةراً 

 .أمام الصةن لاقةام ةذلل

منذ لنلي الةرةس األمرة ركري 

 حةالب لةامب منصبل  حضرع 

الةاب لةامب الربةرارنمراسري 

األمة كي  حالةةل السةاسةف 

ّررةررة الررمررقررةررب،  حاالةررقررسررام 

الداصل  االل  ة قل المورنري 

ة رررؤحن ال رررةق األحسررر   

 البابان ا(ةاةمةف لا  المدل.

ح ررةررمررا  رر رروررارر  ةررالررقرررررةررف 

ا(سرةاررةرارةرف   -اللاسةةرنرةرف 

لو ب لرةامرب ةرنرقرل السرلراد، 

األمرررة ررركرررةرررف إلررر  الرررقررربس 

حاوررر رررةام وررررل عالررربحلررررف 

الرررناورررب،ع الرررذي ورررظررري 

   .ةموادضف  اسةةنةف شب ب،

حةرراالضررا ررف إلرر  ذلررل  إن 

المنة  الربةرارنمراسري االمرةرة ري الرارب رب 

السالي إل  اس ةالةاةف م نا ةف ال  رمركرنرل 

أن  ن ة األمن لادارةر  االسرةاررةراري. حةرب 

لةض لا  الصةرن ةرةرة رقرف مرا  رةصرف 

 .ل نسةع ةلنذها  ي شؤحن ال ةق األحس 

 بق  لرب رنرا شراّر ن.  رمرع لرزا رب الرنرلرنذ 

الصررةررنرري  رري ال ررةق االحسرر   لرر ررزا ررب 

ال نةوات البحلةف ةم اد ف صةنةف أ بة  ري 

ال ؤحن االةاةمةف. حةال الري   ر رورةرن لرار  

ةكةن لدقة  لنا ن اس ةالةاي ةرةرن لرقرةرةرب 

ةبدل ا لا  ال رناصرل ة ركرل مر ردرلرظ أح 

 .لنسةع ةلنذها ة كل اس باةي

شؤحن ال ةق األحسر     نبغي     لوقةبات

ة كل لرام. حال لرزاح ةربد، الصرةرن لرار  

ال أ ةة لا  المنةقف م يالف لرن الرنال رات 

لم دب، حااللدا  األحدحةي حو ر  دحسرةرا. 

لناجل الصةن حضوا جةنسرةراسرةرا مرورقربا  

حال ةق االحس  لةس  ي صمة  المرصرالرح 

 .البةانماسةف الصةنةف

ح رري ظررل هررذه الررظررةحف   ررنرربررغرري لررارر  

الصةن ال مسل ةمنةرلر را الردرالري حالرورمرل 

ةلبات لا  ال واحن االة صا ي. إن لورز رز 

الصةن لقنل ا االة صا  ف حشرةا ر ر را  حن 

هن االس ةالةرارةرف   جذب الكلةة من االة باه

 .الصدةدف لسةاسف الصةن ال ةق احسةةف

 صحيفة غلوبال تايمز الصينية
 شو منغ  12-3-1122 

تعريب خاص بـ "نشرة الصين 
  بعيون عربية"

 كاريكاتور 

 لو  رو 

 غلوبال تايمز

70-3-7102 
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ةاح درةس الن داء االسةارةراري ةرنرةرامرةرن 

ة اةةاهن  نم الل  اء  ي ةكةن إن اسةارةرل 

ل نةع لوز ز الر روراحن الر ركرنرنلرنجري مرع 

 .الصةن ةلرل السنق الصةني الكبةة

حةاح ة اةةاهن ال ح اج مالل مع المؤسس 

حالةرةس ال نلةذي ل ة ف ةا بح دحةرن لري 

 ان هنةغ إن عالوب ب من ال قنرةرات لصرةرند 

 ي اسةارةل حإن الب   لأمل  ري لصرب رة 

 .عال كننلنجةا ليا   ة  لااد ف

حصةح عإن اسةارةل م لرنةرف  ري مراراح 

ال كننلنجةا  ي القةالات الم واقف ةالرنرقرل 

حالبةئف حالةلا رف الصردرةرف حالر ري ةرأمرل 

إورادها ال  الصرةرنع  مررةرلرا عةردرن 

ة نةع البالنح إل  السنق الصةنةف الكبةة، 

حةأمرل أن لر رمر رع الصرةرن ةراالةر ركرادات 

 ال كننلنجةف االسةارةاةف أ راًع.

حد اً لا  ذلرل ةراح لريَ علرب  الصرةرن 

البرةراةرات حلرب  إسرةاررةرل الر ركرنرنلرنجرةرا 

إلر   حال واحن سةن ي موازاتع  حأشراد 

أةل ةإمكان اسرةاررةرل اسر ركر راف السرنق 

 .الصةنةف حال واحن مع شة ات ملل ةا بح

 011حةاح لي إةل لب  الصةن أ رلرة مرن 

ماةنن مس يبم ل ة ةةت  حهن دة  ألار  

من أي مكان آالة    الوال   م رةرةاً إلر  

أن ةررا رربح لررةّررب  رري لررقررب رر  الرربمررات 

لا ة ات االسةارةرارةرف الر ري لرةّرب  ري 

 .ال نسع  ي الصةن

حال ح االج ماع  لرا ةر راةرةراهرن لري إلر  

االسرر ررلررمرراد  رري اسررةارررةررل. حةرراح لرريَ 

عةالنسبف لي إن االس لماد  ي اسةارةل هن 

اس رلرمراد  ري الر ركرنرنلرنجرةرا  حهرن مرلرل 

 .عاالس لماد  ي االة كاد

حةاح ل ن  رنرغ  رةرنرغ الريربرةرة ةرالرمرور رب 

الصةني لرارور ةرات الربحلرةرف الرمروراصرة، 

لصدةلف عّانةاح لا مزع  نم اللر  راء إن 

اسةارةل  حلف داررب،  ري مراراح الر رقرنرةرف 

الوالةف حاالةر ركراد الرورارمري  حإن ةرورض 

لقنةال ا  حالر ري لر رلرنق لرار  لرارل الر ري 

لصبدها أحدحةرا  لصصرب د إلر  الرنال رات 

 .الم دب،

حةرراح ل ررن إن لرري ةررب حجررب ال ررة ررل 

الررمررنرراسررب لررارر ررورراحن مرروررل  رري ةررةرراع 

ال كننلنجةا وةث أن ةا بح ةب حصات إلر  

مةواف لرنر  الرزجراجرف  ري االةر ركرادات 

ال كننلنجةف  م ةةاً إل  أن اسةارةل جةب، 

رل ةردرن   ي مااح البدث الرورارمري الرمرنج 

السررنق مررا سررةررؤ ي إلرر  لررنررمررةررف السررنق 

 .الصةنةف حلوز ز ال واحن اللناري

حةاح ل نَ عمن لاةة ي ال يصةف أ رنراء 

ورندي المرورةض ا(سرةاررةراري  أةرنح 

إةررنرري  ه ررت ةرر رركررنررنلررنجررةررا الررذ رراء 

االصةنرالري  مرلرل الرةحةرنلرات الرذ رةرف 

الررمرر ررةررند،. حةررا(ضررا ررف إلرر  ذلررل إن 

إسةارةل لبدك جنهة لكننلنجةا الةبرالرف 

 .ع    ةف األةوا 

حأةررَةَ  لرري أهررمررةررف لرركررنررنلررنجررةررا الررذ رراء 

االصةنالي. حةاح إن ةرا ربح هري شرة رف 

لكننلنجةا  حمن هرنرا  رإن الر ركرنرنلرنجرةرا 

حالبدرث حالر رةرن رة  جرمرةرور را أسراسرةرف 

 ل ةن ة ال ة ف. 

حأضررراف عإن لررركرررنرررنلرررنجرررةرررا الرررذ ررراء 

االصررةررنررالرري هرري أ ررلررة لررةررنداً مررن 

ا(ة ةةت  حإذا  ان ا(ة ةةت هن البربا رف  

 إن لكننلنجةا الذ راء االصرةرنرالري هري 

 .الةة   الةرةسيع

حةرراح الرريرربررةاء إةررل ةررةّرر  أن الرر ررورراحن 

ال كننلنجي اللناري  دظ  ةإمكاةات ةرمرن 

 . بةة،   إن ةوض ال دب ات لبق  ةارمف

حةرراح ل ررنَ ع رر رروررةررن لررارر  الررارراةرربررةررن 

االل ةاف ةدما ف وقنق الماكةف الرلركرة رف 

حمنع ال ب   ال كننلنجي  الذي مرن شرأةرل 

أن  ؤ   إل  اةيلاض البالرلع. حأضراف 

عةررب لرر رربالررل الررنال ررات الررمرر رردررب، أ رررا 

 ررةرررةف  رررالرررث لرررنرربمرررا  ررقرررع لرررب ررر  

 .علا كننلنجةا

حةاح لي ح ارةران مرب رة مرور رب  داسرات 

السةاسف اليادجةف  ري مرور رب شراةرغر راي 

لاربداسرات الربحلرةرف لصردرةرلرف عّرارنةراح 

لا مزع إن لدب اً آالة ةب  ن أ جةاء لامرل 

األمان  ةظةاً لرارور ةرات الرمر رنلرة، ةرةرن 

 .إسةارةل حالبحح حالمناط  الوةةةف

حةاح عإن النضرع الردرسراس حالرنرزالرات 

ا(ةاةمةف  ي ال ةق األحس  ل كل ل رب رباً 

مد م ً لامنةقف  حال ي إذا ل  لدل ةال كل 

الصدةح  ةرب لرؤ رة ة ركرل سراربري لرار  

 .عالمز ب من ال واحن

حةاح لي إةل  نبغي لرار  الصرةرن  حالر ري 

ل م ع ةنلنذ م زا ب  ري ال رةق االحسر   

أن لوز  مربرا د، عورزام حاورب  طرة ر  

حاورربع  حلرربلرر  الرر ررورراحن االةرر ررصررا ي 

حال نمةف مع البحح حالرمرنراطر  الرمرنجرن ، 

 .لا  ام با  طة   المبا د،

حأشاد درةس الن داء االسةارةا  إلر  أن 

الصرةرن حاسرةاررةرل لر ر راطرةان أدضرةررف 

وةث لرقربدان الرمرنهربرف   – قا ةف م  ة ف 

حهذا ال قادب سرةرسرالرب  -حدحح المبا د، 

 . ي لوز ز االة كاد لك  الباب ن

حةب حا قل لي لا  ذلل  ةار  إن الصرةرن 

 اب أن ل وا  من إسةارةل  ةر  لرنر ر ء 

 اه ماماً  ي المااح الوامي.

 صحيفة غلوبال تايمز الصينية
 شو منغ  12-3-1122 

تعريب خاص بـ "نشرة الصين 
  بعيون عربية"



  1 0ا لففةفف فف فف    

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

 

إجتمع رئيس الوزراء اإلسرائيذلذي بذنذيذامذيذن 
من كبار رجذال األعذمذال  055نتانياهو مع 

في بكين يوم األثنين خالل زيذارة لذلذصذيذن، 
حيث يتوقذع الذخذبذراء تذعذزيذزهذا لذلذعذالقذات 
االقتصادية مع تسريع الجانبين للمذفذاوضذات 
 .حذذذذول إتذذذذفذذذذاقذذذذيذذذذة الذذذذتذذذذجذذذذارة الذذذذحذذذذرة

وصل نتانذيذاهذو إلذى بذكذيذن يذوم األحذد فذي 
زيارة تستغرق ثالثة أيام لإلحتفال بالذذكذرى 

 .الخامسة والعشرين للعالقات الدبلوماسية
وتذذرأس مذذنذذتذذدى األعذذمذذال واالبذذتذذكذذار يذذوم 

مشذارك  055االثنين، الذي شهد أكثذر مذن 
من كال البلديذن، وشذمذل رؤسذاء الذتذكذتذالت 
الصذيذنذيذة مذثذل بذذايذدو، وعذلذي بذابذا ووانذذدا 
ولذذيذذنذذوفذذو. وقذذال نذذتذذانذذيذذاهذذو إنذذه يذذتذذوقذذع 

وفرص عمل فذي إسذرائذيذل مذن  إستثمارات
 .قذذذذذذذذذبذذذذذذذذذل هذذذذذذذذذذه الشذذذذذذذذذركذذذذذذذذذات

والتقى في وقت الحذق مذع رئذيذس مذجذلذس 
الدولة الصذيذنذي لذي كذه تشذيذانذغ فذي قذاعذة 
الشعب الكبرى، الذي قال إنذه يذتذعذيذن عذلذى 
البلدين توطيد الثقة السياسية المتبذادلذة ودفذع 
 ."الشذذراكذذة االبذذتذذكذذاريذذة الشذذامذذلذذة" قذذدمذذاً 

يضم وفد نتانياهو خذمذسذة وزراء وحذوالذي 
مذذن رجذذال األعذذمذذال مذذن مذذخذذتذذلذذف  05

القطاعات، مذمذا يذجذعذلذه أكذبذر وفذد أعذمذال 
يشذذارك مذذع رئذذيذذس الذذوزراء فذذى رحذذلذذة 
خارجية، وفقا لما ذكرته صذحذيذفذة الذتذايذمذز 

 .اإلسرائيلية
وتعد الصين أكبر شريك تجذاري إلسذرائذيذل 
فى آسيا وثذالذث أكذبذر شذريذك تذجذاري فذى 

 11العالم، مع تجاوز حجم التجارة الثنذائذيذة 
 055مليار دوالر سنوياً، بزيادة أكذثذر مذن 

عذذنذذدمذذا أقذذامذذت  1000مذذرة عذذن عذذام 
العالقات الدبلوماسية بينذهذمذا، وفذقذاً  الدولتان

لما ذكره وزير العلوم والتكنولوجيا الصيذنذي 
 .وان قانغ فى المنتدى

وقذذال وان: "لذذكذذن الذذتذذعذذاون اإلقذذتذذصذذادي 
والتجاري لم يصل إلذى حذده األقصذى، وال 
تزال هناك إمكانيات كبيرة للنذمذو". مضذيذفذا 
أن مبادرة الحزام والذطذريذق تذمذثذل إمذتذدادا 
 .للعالقات اإلقتصاديذة والذتذجذاريذة الذثذنذائذيذة

وقال الكسنذدر بذيذفذزنذر، الذمذديذر الذمذؤسذس 
لمركز اإلعالم الصيني في كلذيذة الذدراسذات 
األكاديمية في إسرائيل، في حديث لصحذيذفذة 

غلوبال تايمز إن "إسرائذيذل عضذو مذؤسذس 
  في بنك آسيا لالستثمار في البنية التحتية،

ممذا يذدل عذلذى األهذمذيذة الذتذي تذنذظذر بذهذا 
إسذذرائذذيذذل إلذذى مذذبذذادرة الذذحذذزام والذذطذذريذذق. 
تذذرغذذب اسذذرائذذيذذل فذذى الذذمذذشذذاركذذة فذذي 
مشروعات ضمن الذمذبذادرة وتذأمذل فذي أن 
تقدم الصين خذبذراتذهذا فذي الذبذنذيذة الذتذحذتذيذة 
  لذذذذذذلذذذذذذمذذذذذذسذذذذذذاعذذذذذذدة فذذذذذذي تذذذذذذعذذذذذذزيذذذذذذز

االستقرار والتنمية االقتذصذاديذة فذي الشذرق 
وبحسب وان، فإن المؤتمر الثالث  ."االوسط

لإلبتكار المشترك بين الصين وإسرائيل هذو 
أيضا على جدول أعمال الرحلة، بذاإلضذافذة 
إلى محادثات حول إقذامذة اتذفذاقذيذة لذلذتذجذارة 
الذذحذذرة بذذيذذن الذذبذذلذذديذذن. وقذذد بذذدأ الذذجذذانذذبذذان 

 .0512حول االتفاقية فى عام  المفاوضات
وقذذال لذذي غذذوفذذو، مذذديذذر دراسذذات الشذذرق 
األوسذط فذذي الذمذذعذذهذذد الصذذيذذنذذي لذذلذذدراسذذات 
الدولية إن "العالقات الصينذيذة اإلسذرائذيذلذيذة 
شهدت تطوراً سريعاً في مختلف الذمذجذاالت 
منذ زيارة نتانياهو السابقة للصذيذن فذي عذام 

0512.  
وعذذلذذى الذذرغذذم مذذن أنذذه مذذقذذارنذذة بذذالذذدول 
األخرى، فإن حجم الذتذجذارة الذثذنذائذيذة لذيذس 

 ."كبيراً، لكنه يتمتع بنمو مثير لإلعجاب
وقذال لذي: "ال تذوجذد عذذقذبذات كذبذذيذرة بذيذذن 
الصين وإسرائيل؛ عذلذى الذعذكذس مذن ذلذك، 
فإن البذلذديذن لذديذهذمذا الذكذثذيذر مذن الذقذواسذم 
المذشذتذركذة، بذمذا فذي ذلذك مذبذادرة الذحذزام 

 والطريق واإللتزام باإلبتكار".
وفي مقذابذلذة مذع صذحذيذفذة غذلذوبذال تذايذمذز 
أضاف لي: "على الرغم من أنه من الصعب 
التنبؤ بنتائج الرحلة، فذإنذه مذن الذمذتذوقذع أن 
تولد إنجازات أكبر وأكثر إثذارة لذإلعذجذاب، 
بذذمذذا فذذي ذلذذك الذذمذذحذذادثذذات حذذول إتذذفذذاقذذيذذة 

الحرة التى يحرص الذجذانذبذان عذلذى  التجارة
 ."تعزيزها

ويذقذذول خذذبذذراء أنذذه نذذظذذراً لذذتذذأثذذيذذر الصذذيذذن 
المتزايد عذلذى الذقذضذايذا الذدولذيذة، وخذاصذة 

قوتهذا اإلقذتذصذاديذة الذمذتذنذامذيذة، فذقذد أبذدت 
إسرائيل ودول أخذرى فذي الشذرق األوسذط 
 .اهذذتذذمذذامذذا أكذذبذذر بذذتذذعذذزيذذز الذذتذذعذذاون مذذعذذهذذا

حيث أن العاهل السعودي الملك سذلذمذان بذن 
عبد العزيز آل سعود قد أنهى لذتذوه زيذارتذه 
 .الرسمية للصين من األربذعذاء إلذى السذبذت

وشهدت الزيارة التزاما بشراكة استراتيذجذيذة 
شاملة من الذجذانذبذيذن، فضذالً عذن صذفذقذات 

 .مذذلذذيذذار دوالر 20تصذذل قذذيذذمذذتذذهذذا إلذذى 
لذي ويذذجذذيذذان، الذذخذذبذيذذر فذذي شذذؤون الشذذرق 
األوسذط لذدى مذعذذهذد شذذنذغذذهذاي لذلذذدراسذذات 
الدولية، قال في مقابلة مع غذلذوبذال تذايذمذز: 
"تحولت اسرائيل من تشجذيذع الصذيذن عذلذى 
عدم التدخل فى الشؤون االسرائذيذلذيذة خذالل 

مبكرة من العالقات الثنائذيذة لذتذوقذع أن  فترة
تذذقذذوم الصذذيذذن بذذدور أكذذبذذر فذذى الشذذرق 

 ."األوسط
تذذذقذذذول صذذذحذذذيذذذفذذذة الذذذجذذذيذذذمذذذيذذذنذذذر، وهذذذي 

يهودية في أمريكا، نقالً عن تذقذريذر  صحيفة
نشره معهد دراسات األمن الذقذومذي فذى تذل 
أبيب "إن الذقذصذد مذن زيذارة نذتذنذيذاهذو هذو 
تذذعذذريذذف الذذعذذالقذذة بذذيذذن إسذذرائذذيذذل والصذذيذذن 
باعتبارها "شراكة مذبذتذكذرة شذامذلذة"، وهذو 
تعريف يعبر عن فهم الجانبين لمركز الذثذقذل 

 في عالقاتهما". 
وبحسب التقرير "اتذفذق الذطذرفذان بذوضذوح 
عذذذلذذذى تذذذجذذذنذذذب الذذذدعذذذوة إلذذذى الشذذذراكذذذة 
االستراتذيذجذيذة، وتذقذف خذلذف هذذا اإلتذفذاق 
عالقة إسرائيل مع الواليات المتحدة وعالقذة 

 ."الصين مع دول الشرق األوسط األخرى
ويقول لي غوفو: موقف الصين تجاه الشرق 
األوسذذط هذذو تذذحذذقذذيذذق الذذمذذنذذفذذعذذة الذذمذذتذذبذذادلذذة 
واألرباح المشتركة، بدالً من أن تكون طرفاً 

 .في األزمة
وأضذذذاف "إن زيذذذارة رئذذذيذذذس الذذذوزراء 
اإلسرائذيذلذي والذمذلذك السذعذودي تذظذهذر أن 
البلدين يأمالن فذى ربذط تذنذمذيذتذهذا بذمذبذادرة 

 ."الذذذذحذذذذزام والذذذذطذذذذريذذذذق الصذذذذيذذذذنذذذذيذذذذة
وخذتذذم لذذي: تذذمذذر الذذمذذنذطذذقذذة بذذالذذكذذثذذيذذر مذذن "

الذذحذذروب والصذذراعذذات ألنذذهذذا تذذفذذتذذقذذر إلذذى 
التنمية الالزمة. الصين تدفع من أجل السالم 
في الشرق األوسط من خالل تعزيز التنذمذيذة 

 في المنطقة".

   ي   غلوبال تايمز الةيني  

 جانغ شين  70-3-7102

تعريب خاص بـ "نشرة الةين بعيون 

 عربي "



منذ ة أ، الو ةات البةانماسةف الةسرمرةرف ةرةرن 

لررامررا  ةررالررت  18اسررةارررةررل حالصررةررن ةرربررل 

الو ةات ةةن الباب ن أةن   سةما  ي ماراالت 

 .ال واة  حالصنالف حالبدث الوامي
حإسةارةل  المصسما، ع حلف ةاشئفع  هي مرة رز 

لر ةرر ركرراد حد را ، األلررمراح  رري الرروررب رب مررن 

المااالت ةما  ي ذلل الكةمةاء حال كرنرنلرنجرةرا 

حالررزدالررف  حةررب حضرروررت ةررلررسرر ررا مررنضررع 

 .ال ة ل الن ة  لاصةن  ي هذه المااالت
ح ي السننات األالةة،  لرنسرع الر روراحن ةرةرن 

الباب ن ة كل مادنظ   ةما لسرور  ال رة رات 

الصةنةف ل س لماد  ي االة كاد ا(سرةاررةراري  

حلرربدك ال ررة ررات ا(سررةارررةرراررةررف ا(مرركرراةررات 

الر راررارف ل رةا رات األلررمراح مرع ةررظرةرةالر ررا 

 .الصةنةف
حةب أ مرةت الرور ةرات الرلرنراررةرف الرورب رب مرن 

الم ةحلات الم  ة ف  ري مراراالت الرورارنم 

-حال واة  حالبدرنث مرلرل مرور رب ةرناةرغربحةرغ

إسةاررةرل الر ركرنرنلرنجري  الرذي جراء ةر رةرارف 

مررررورررر ررررب إسررررةارررررةررررل  الرررر ررررورررراحن ةررررةررررن

لكرنرةرنن  حجرامرورف شراةر رن  ر   ال كننلنجي 

 .مقاطوف ةناةغبحةغ
حلصو بة شرة رف أ امرا  حهري شرة رف لرالرمرةرف 

لمن اات وما ف المداصرةرل حشرة رف  رةلرةرف 

ممان ف ةرالركرامرل ل رة رف الصرةرن الرنطرنرةرف 

لاكةماح ات  أح يل ة  ل ا نا   ملاالً جةباً آالة 

لا  الو ةف الن ةرقرف الرقراررمرف ةرةرن إسرةاررةرل 

 .حالصةن
لرامرا   01 منذ لأسةس ا  ري إسرةاررةرل ةربرل 

أصبدت أ اما إورب  ال رة رات الرةاررب،  ري 

ةةاع الكةماح ات الزدالةف الوالمةف. حعأ اماع 

لوني عاألدضع ةرالروربرة رف  مرمرا  ربح لرار  

 .ال زام ال ة ف ةالمزادلةن حالزدالف
حلقبم ال ة ف مامنلف شاماف من الرمرنر رارات 

لاسرةرةرة، لرار  األل راب الرراد، حاآل رات 

حاألمةاض لمسالب، المزادلةن لا  لدسرةرن 

 جن ، مداصةا   الزدالةف.
شرريررع حلسررنق  8111حلررنظرر  أ امررا 

 حلرف  ري جرمرةرع  811من اال ا  ي أ لة من 

مربرةرورالر را أةداء الوال   وةث  ربرارغ مر رنسر  

ماةادات  حالد. حلسرور   1السنن ف أ لة من 

جاهب، ل قب   من رارات مر رةرند، إلر  السرنق 

ةاس مةاد  حاّناء وقةب  ا ال ي لد ني ةاللول 

ن ة   101لا   ل ةن ة حلقب   ورارنح   مكن 

 .ذات ةةمف مرا ف لامزادلةن
حةصل  ا شة ف لمن اات وما ف المردراصرةرل  

لاوب أ اما  حداً درةسةاً  ي الار رن  الرةامرةرف 

إل    ا ، إة اج الغذاء (طوام ال وبا  الم نامي 

لسكان الورالر   سرةرمرا  ري مرناجر رف الرمرناد  

ح قاً لا ة ف الصةنةف  جرنربراً  الم ناةصف. حهذا

إل  جنب مع م ادل ا  ححجن ها المباشة  ري 

السنق الوالمةف  حالبةل ا ال  غةاةرف الرناسرورف 

حممادسال ا اللرا  لار  صرورةرب الرمرورا رةرة 

البةئةف    ع شة ف ل ة  ل را رنرا لرنضرع  ربهرا 

 .1188لا  أ اما لام 
لقب حاءمت أ اما ل ة  ل ا نا ة كرل طربرةروري  

وةث  اةت األالةرة، لر رةرارع لربلر  حلرةرن رة 

لنصة واس   ي اليةف اليمسةف اللاللف ل ة 

  حهيَ ضرمران األمرن الرغرذارري 11-1180ي 

 .حلدسةن الزدالف  ح قا ل  ة  ل ا نا
حةب أ ب ت ال رةا رف ةرةرن ال رة ر رةرن ةراراوراً 

 بةةاً. ح ان لوةةرن ةراررب الرمرب رة الر رنرلرةرذي 

ل ة ف أ اما آةذاك  ل ن لةي ن ر را رن  مرب رةا 

لنلةذ ا ل ة ف ل ة  ل ا نا الممان رف ةرالركرامرل 

ل ة ف الصةن النطنةف لاكةماح ات الرزدالرةرف 

  شراهررباً لررارر  الررلررقررف حالرر ررلرراهرر  1181لرام 

القارمةن ةةن  ة قي إ اد،  ا ا ال ة  ةرن. حةرب 

أصبرح ل رن دررةرس شرة رف أ امرا حمرب رةهرا 

حةاح لةرير رنر ر را رن  ري   . 1189ال نلةذي لام 

مقاةاف أجة ت مول ساةقاَ عهناك ةبد  بةة من 

ال مكةن حال لكةة حا(ةباع  ري ل رةر  ل را رنرا  

 .حةاليالةف ال ي لبي  إة ا ةةئف داروف لاوملع
حةب دسرمرت أ امرا مسراداً  راةر راً لرارنرمرن مرنرذ 

االس دناذ لاة ا من ةبل شة ف ل ة  ل را رنرا  

م لنةف لا  السرنق  ري السرنرنات األالرةرة،  

لا  الةّ  من الظةحف الصوبرف لرارصرنرالرف 

الزدالةف الوالمةف  حال ي لنوكس  ي اةيلاض 

 .اليلةلف الساع أسواد
حلناصل ال ة ف   ا ، أدةراور را حدةردرةر ر را 

ح ي ا  ساب وصع إضا ةف  ي السرنق  ري 

 .جمةع أةداء الوال 
 1180حةاح لةي ن  ا نَ علظ ة ةر رارري لرام 

أن أ اما  ي أ رل وااللر را لرار  ا(طر قع. 

حأضافَ عإن ل ة  ل ا نا هي المسؤحلرف لرن 

ا اا  ةةمف هاراف لقربد ةرمرارةرادات الربحالدات 

لا ة ف  ةوب أن ضاللت وا  اسر رلرمرادالر را 

 ي حةت ةصةة جرباً  حةرب جرارب ذلرل ةرةرمرف 

 .ع بةة، ل ة ف أ اما حلبحلف إسةارةل
ححاصل ةار ًَ عمنذ لواحن شة ف ل ة  ل ا نرا 

مررع شررة ررف أ امررا  اسرر ررلرربةررا مررن الرربلرر  

االس ةالةاي حالمالي  ة كل ل  ة ر ربه لرار  

مب  لقن    ادلباطاً ةقبدالنا  لدة  ال رة رف 

 .لقبما سة واً 
منذ اس دناذ ل ة  ل ا نا لا  وصف مسةةرة، 

الرذي  ال ب ر  الرنرقربي  ي أ اما  ألبةا اس لماد

أة رار رل ال رة رف  مرمرا  سرمرح لرنرا ةر رورمرةر  

 .اس لمادالنا
لقب ةمنا ةرإلرا ، اسر رلرمراد مرارةراد  حالد  ري 

 ي الرورمرارةرات  -ال ة ف  ي السننات األالةة، 

حالبن  ال د ةف حال سن   حالمبةوات حالربردرث 

حال ةن ة  حاة دمنا صلنف أ ربرة ال رة رات 

 .ع ي هذا المااح حليةةناها
حةاح  اةغ شةنغ ل ةاةغ  درةس مرارارس إ اد، 

شة ف أ اما حدرةس ل ة  ل را رنراَ عأصربردرت 

أ اما اآلن  ي حضع جةب  مك ن ا من االس رلرا ، 

من ةقاط ةنلر را الرلرة رب،  مرن الر ركرنرنلرنجرةرا 

الررزدالررةررف ا(سررةارررةرراررةررف الررمرر ررةررند، حةرربد، 

النصنح إل  األسناق الرورالرمرةرف  إلر  حجرن  

حأضراف  .ل غةاي حلاادي ةني  ي الصرةرنع

عةدن حا رقرنن ةرأن هرذه مرارة  ةربا رف حأةرنرا 

 .عسن  ب مز باً من النمن
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CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

 صحيفة الشعب الصينية 
13-3-1122 

قالت هوا تشون يينغ المذتذحذدثذة بذاسذم وزارة 
-2-00الخذارجذيذة الصذيذنذيذة يذوم األربذعذاء 

، إنذذه عذذنذذدمذذا يذذتذذعذذلذذق األمذذر بشذذؤون 0512
الشرق األوسط ، فذإن الصذيذن لذم تذكذن أبذدا 
مجرد متفرج ، بل إنها دائما ما تساهم بنذشذاط 

 .في السالم واالستقرار فى المنطقة
وأضافت هوا في مؤتمر صحذفذي يذومذي ردا 
على سؤال حول سبب مشاركة الصين بنشاط 
فى شؤون الشرق االوسط ، إن الصين دائذمذا 
تتمسك بموقف موضوعي ونذزيذه، كذمذا أنذهذا 
لعبت دورا بناء في تعزيز إيجاد حل سذيذاسذي 

اإلسذرائذيذلذيذة والذقذضذيذة -للقضية الفلسذطذيذنذيذة
 .النووية اإليرانية والقضية السورية

وذكذرت هذذوا أن الذذعذذاهذل السذذعذذودي الذذمذذلذذك 
سلذمذان بذن عذبذد الذعذزيذز ورئذيذس الذوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو قذد زارا الصذيذن 
مؤخذرا، مشذيذرة إلذى أنذه خذالل الذزيذارتذيذن 
توصلت كلتا الذدولذتذيذن إلذى تذوافذق هذام فذي 
اآلراء مذذع الصذذيذذن حذذول تذذعذذمذذيذذق الذذتذذعذذاون 
البراجماتي فذى مذخذتذلذف الذمذجذاالت وكذانذت 

 .النتائج مثمرة
وأكدت هوا أن الصين تأمل في تعزيز مبادرة 
الحزام والذطذريذق مذع الذدول الذواقذعذة عذلذى 

 . الطرق بما فيها دول الشرق األوسط
واتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل 
السذعذذودي عذذلذى أن تذذقذوم الذدولذذتذيذذن بذذزيذذادة 
التعذاون فذى كذل الذمذجذاالت ودفذع الشذراكذة 

 . االستراتيجية الشاملة الى األمام
مذن  12وفي محادثذاتذهذمذا الذتذي جذرت يذوم 

الشهر الجاري في بكين ،استذكر الرئيس شي 
زيارته إلى المملكة العربيذة السذعذوديذة الذعذام 
الماضي، والت توصل خاللها الى اتذفذاق مذع 
الملك سلمذان عذلذى دفذع الذعذالقذات الذثذنذائذيذة 
وتذذوطذذيذذد الذذتذذعذذاون فذذي الشذذؤون الذذدولذذيذذة 

 .واإلقليمية
وقال الرئيس شي انه سعيد لتنفيذ التوافق مذن 
كال الجانبين، مضيفا ان الصين تدعم المملكذة 
العربية السعوديذة الذتذي تذتذقذدم عذلذى طذريذق 
التنمية المناسب لظروفها الذوطذنذيذة وتذحذافذظ 
على السذيذادة الذوطذنذيذة واألمذن ومصذالذحذهذا 
الذذتذذنذذمذذويذذة وتذذقذذوم بذذدور أكذذبذذر فذذي الشذذؤون 

 . اإلقليمية والعالمية
وأشار الذرئذيذس شذي إلذى أن الصذيذن تذدعذم 

رؤيذة ”  المملكة العربية السعودية في خطتذهذا 
، وتذذرحذذب بذذأن تصذذبذذح “   0525السذذعذذوديذذة 

 . شريكا في مبادرة الحزام والطريق
وأكد الذرئذيذس شذي عذلذى أن الصذيذن سذوق 
مذوثذذوق ومسذذتذذقذر لذنذذفذذط الذذمذذمذلذذكذة الذذعذربذذيذذة 
السعودية داعيا إلى تعاون أوثق فى مذجذاالت 
مثل الطاقة واالتصاالت والطذيذران والذمذالذيذة 
واالستثمار والثقافة والتعليم والصحذة الذعذامذة 

 . والتكنولوجيا والسياحة واإلعالم واألمن
وقذذال الذذرئذذيذذس شذذي إن الصذذيذذن والذذدول 
االسالمية تحترم بعضهما بعضا وتذقذدم مذثذاال 
للتعايش المتناغم بين الحضارات، مضيفا أنذه 
فيما يذتذعذلذق بشذؤون الشذرق األوسذط ، فذإن 
الصين تؤيد احترام السذيذادة الذوطذنذيذة وعذدم 

 . التدخل فى الشؤون الداخلية
وأشار الرئيس شي إلى أن الصين تذدعذم حذل 
النزاعات عن طريق الحذوار وتذخذفذيذف حذدة 
التوترات الخاصة بالقضايا السذاخذنذة وافسذاح 
المجال للدور المحورى لألمم المتحدة وزيذادة 
االهتمام برأي الذمذنذظذمذات االقذلذيذمذيذة ودول 
المنطقة، مؤكدا أن حل كثير من القضذايذا فذى 

 . الشرق األوسط يكمن فى التنمية
وقال إن الصذيذن تذأمذل فذى تذعذزيذز مذبذادرة 
الحزام والطريق مع الدول الواقعة على طول 
الحزام والطريق بذمذا فذى ذلذك دول مذنذطذقذة 

 .الشرق األوسط
أما الملك سلمان فأعرب عن تمسكه بسذيذاسذة 
الصين الواحدة وتعهد بذتذعذزيذز الذتذعذاون مذع 
الصذيذن فذى مذذجذاالت الذتذجذذارة واالسذتذثذمذذار 
والمالية والطاقة من اجل االرتقاء بشراكتهذمذا 

 .االستراتيجية الشاملة
وأضاف ان المملكة العربية السذعذوديذة تذقذدر 
كثيرا موقف الصين بعدم التدخل فى الشذؤون 
الداخلية للدول االخرى وحل الذنذزاعذات عذن 
طريق الحوار والوسائل السلمية، معذربذا عذن 
تقديره لدور الصين فى الحفذاظ عذلذى السذالم 
واألمن الدوليين، وأمذلذه بذأن تذلذعذب الصذيذن 

 . دورا أكبر فى شؤون الشرق االوسط
وفى أعقاب محادثاتهما شهد زعيما الذدولذتذيذن 
التوقيع على اتفاقيذات تذعذاونذيذة فذى الذتذجذارة 
واالقتصاد والطاقة والقدرة اإلنتاجية والثذقذافذة 

 . والتعليم والتكنولوجيا
وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس شذي ورئذيذس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو في بكيذن 

الجاري عن شراكة ابتكاريذة شذامذلذة  01يوم 
 .بين البلدين

وأشاد الرئيس شي خذالل االجذتذمذاع بذالذتذقذدم 
الحاصل فى العالقات الثنائية بين البلدين مذنذذ 

عذامذا،  00تأسيس العالقات الدبلوماسية قبذل 
مضيفا ان التذعذاون االبذتذكذاري سذهذل الذنذمذو 

 .المستدام للعالقات الشاملة
وقال الرئيس شي ان اقامة الشذراكذة سذتذعذزز 
التعاون االبتكاري وتذمذنذح مذزيذدا مذن الذنذفذع 

 .للشعبين
بذذدوره أعذذرب نذذتذذانذذيذذاهذذو عذذن الذذتذذزام بذذالده 

، وحث على اسذتذغذالل ” صين واحدة“ بسياسة 
فرصة الشذراكذة الذجذديذدة مذن أجذل تذعذزيذز 
التعاون في مذجذاالت مذثذل الذطذاقذة الذنذظذيذفذة 
والزراعة واالستثمار والذتذمذويذل والذخذدمذات 

 .الصحية
ووفقا للبيان المشترك الصادر يذوم الذثذالثذاء، 
فقد اتفذق الذبذلذدان عذلذى تذبذادالت أوثذق بذيذن 
الشباب فى مجال التكنولوجيا، والذتذعذاون فذي 
مجال المختبرات المشتركة ، ومذركذز دولذي 
لنقل التكنولوجيا، ومجذمذع ابذتذكذاري ومذركذز 

 .تعاون ابتكاري
وتتوقع الصين واسذرائذيذل تذعذاونذا أوثذق فذي 
مجال السيذطذرة عذلذى تذلذوث الذهذواء وادارة 
المخلفات ومراقبة البيئة والحفاظ على الذمذيذاه 
وتنقيتها، عالوة على مذجذاالت الذتذكذنذولذوجذيذا 

 .الفائقة، حسبما أفاد البيان
ودعا الرئيس شي البلدين الى تعزيز االتصال 
السياسي والدمج بين استذراتذيذجذيذات الذتذنذمذيذة 
وتعزيز التعاون فذي مذجذاالت رئذيذسذيذة مذثذل 
موارد المذيذاه والذزراعذة والذرعذايذة الذطذبذيذة 

 .والطاقة النظيفة
وجذود شذرق أوسذط “ وقال الرئيذس شذي إن 

سلمي ومستذقذر ومذتذطذور يذالقذي الذمذصذالذح 
المشتركة لجميع االطراف بمذا فذيذهذا الصذيذن 

 ”.واسرائيل
-وقال الرئيس شي ان الذقذضذيذة االسذرائذيذلذيذة

الفلسطينية لها آثار طويلة االجل وعميقة على 
وضع الشرق األوسط ، مضذيذفذا ان الصذيذن 

 .تقدر تبني اسرائيل حل الدولتين
من جانبه، قال نتانياهو ان اسذرائذيذل مذعذجذبذة 
بذذتذذاريذذخ الصذذيذذن وانذذجذذازاتذذهذذا ودورهذذا فذذي 

 . المجتمع الدولي الراهن
وأوضح ان اسرائيل تأمل في ان تشذارك فذي 
مبادرة الحزام والذطذريذق، مضذيذفذا ان بذالده 
تتطلذع إلذى دور أكذبذر لذلذصذيذن فذي شذؤون 

 الشرق األوسط.
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 :  ي   الشعب اليومي  أونالين

ألان سلةة  حلف  اسةةن لب  الصةن  ة ز 

م باحي   لن م اد ف  اسةةن ألحح مرة، 

 ي البحد، اللالرلرف ل رة لرمرورةض ةركرةرن 

الر ح  1180البحلري لرارسرةراورف حالسرلرة 

مادس الرارادي  ةرن رب  18-14الل ة، من 

  رمن مملاةن لن ح اد، السةاوف حاال اد 

اللاسةةرنرةرف حمرمرلرل لرن ح راالت السرلرة 

حالسةاوف اللاسةةنةف  ال ي س رورقرب لرقراءات 

 نارةف ةةن القةراع السرةراوري الرلرارسرةرةرنري 

حةظةةه الصةني  ل ح، لا  لقب لرقراءات 

مع مملاي  بة  شة ات السةاوف حالسرلرة 

الصةنةف  ما  ساه  حة كل  بةة  ي لدقةر  

ال قادب المبراشرة ةرةرن الرقرةراع السرةراوري 

اللاسةةني حةظةارل  ي الصةرن  حلرةرن رة 

ال با ح السةاوي حةناء ل ةات حطةب، ةرةرن 

القةاع السةاوي  ي    الباب ن ةمرا  رورز  

 . ال ناصل ةةن ال وبةن

حأ ب السلةة  ي لقراء صردرلري الرا  مرع 

مرادس الرارادي   10شبكف ال رورب  رنم 

أهمةف م اد ف  اسةةن  ري هرذه الرلرورالرةرف 

ال امف  مرور ربرةا ذلرل اسر رمرةادا لسرةراسرف 

لسن    اسةةن  ي  ا ف المدرا رل الربحلرةرف 

 مقرصرب سرةراوري مسر رقرل حآمرن  حّرنري 

ةاآل اد حال ةاث حالمناةع السةاوةف حالب نةف 

اللة ب، لا  مس ن  الرورالر   لر ح، لرار  

ذلل  إن جذب السارح الصةني إل   اسةةن 

م   جبا و    ة  وقار  أالة  ل   رةاهرا 

الرمر راد رف الرنر رةرف ”  من ةربرل. مررةرلراَ

حاللوالرف  ري هرذا الرمرورادض لرالري  رنن 

السةاوف لاوب  حدا هاما حاساسةا  ي ورةرا، 

ال وب اللاسةةني    ي ل ح، لا   نة را 

ل كل مصربدا هرامرا مرن مصرا د الربالرل 

القنمي     ي ا را لملل النا ذ، ال ي  رةرل 

من ا الوال  لا   رارسرةرةرن ح ر رورةف لرن 

 لب لا  حاةع حوقةقف الما مع اللاسةةني 

المدب لادة ف حالس م حالوةش الكة    ري 

 ”.ظل  حل ل الدة، المس قاف

حأشرراد السررلررةررة  إلرر  أن الررمرر رراد ررف 

اللاسةةنةرف  ري مرورةض سرةراوري  ر رمر رع 

ةرريررصررنصررةررف حأهررمررةررف  رربررةررة،   ررنن أن 

الصةن أهر  ةراربان الرارذب السرةراوري  ري 

الوال  حأه  سنق حالب ةالنسبف للرارسرةرةرن  

لو بة الةن، م مف ل وز ز الو ةات اللنارةف 

ةررةررن  رراررسررةررةررن حالصررةررن . حأضرراف أن 

 اسةةن لكر رسرب  را رف مرقرنمرات الرارذب 

السةاوي ةدك  لاد ي ا حطبةو  ا حمكاة  را 

الب نةف حالةحوةف  ورةرث لرزالرة ةرالركرنرن  

اللة ب،  نة ا ادض مباد ف حمقبسف  ةجع 

سنف  حمر رب الرب راةرات  0111لاد ي ا ال  

السماح ف حمنبع ورادات ألةت الب رة رف 

الرركررلررةررة. حلررة ررز ةررةامرري سررةرراوررةررف لررارر  

األدض حا(ةسرران الررلرراررسررةررةررنرري حل ررمررل 

الررمررناةررع حالرريرربمررات الررمررباد، مررن ةرربررل 

اللاسةةنةةن ل دقة  أ بة منلوف اةر رصرا  رف 

ح ررقررا ررةررف  ح  ررمررل ذلررل أمررا ررن الررز رراد، 

حاأل الء حالررلررنررا ق حالررمررةررالرر  حمرر رراجررة 

ال در  ال رةةرةرف.  رمرا لر رمر رع  رارسرةرةرن 

ةمناصلات أالة  لاوا ا مقصرباً لرارسرةراح 

حالزحاد من مي ا  أةردراء الرورالر  طرناح 

السنف   با(ضا ف إل  لراد س حمرنراالرات 

م ننلف ال ي ل م ع ةر را  رارسرةرةرن  هرنراك 

مةبخ  رارسرةرةرنري ّرنري حمر رنرنع أ ررا  

 مب نف أد دا مل ً احح مب نف سكن ا الربر رة 

مناسبف لاسةاوف ال اد يةف  حالاباح لر رمر رع 

ةمناخ مو بح  ي الصة   ح اسةةن لبراد، 

لن جسة  ةة  ةةن آسةا حأحدحةا حأ ة قرةرا 

حهن ما  ان لل من لأ ةًة  بةًة لا  مارة  

 .لاد خ طة   الدة ة القب  

 ما أشراد الر  أن السرةراورف هري الرمر رورف 

حالاماح حاللقا ف حالصنالرف أ رراً  ورةرث 

أن السةاوف أوب األة ةف االة صا  رف الر ري 

ل م ع ةأهمةف  بةة،  ي  اسةةن  رنن أةر را 

لساه   ي الر رنرمرةرف حالرار   رة  الرورمرل 

حلدسةرن مسر رن رات الربالرل. حلرارةرل  رإن 

جذب السةاح الصةنةةن لز اد،  اسةةن هي 

أحلن ف لا  مس ن  الو ةات اللارسرةرةرنرةرف 

الصةنةف . مرةلا  سرةر ر  لرنرظرةر  مرورةض 

 اسةةني اة صا ي حلاادي حسةراوري  ري 

ةناةغ  ن  ي ش ة أّسةس هذا الوام   ري 

إطاد لةح ي المن ي اللاسةةني  ي الصةرن  

 ما سة    ري الرمرسر رقربرل الرقرة رب لرنةرةرع 

مذ ة، ال لاه  ةةن  اسةةن حالصةن حالر ري 

ل مل سبل ال واحن  ي ال رةح ري السرةراوري 

 .حال بد ب حال واحن اللناري الم  ةك

حةةن السلةة ال ةندات اال ااةةرف الركربرةرة، 

لررارر  الصرروررةررب السررةرراورري  رري  رراررسررةررةررن 

حاالوصاءات السةاوةف ال   اسةرةرن الر ري 

ماةنن سارح اجنبي سنن را الراصرف  1ةاغت 

أ اء لةب المرةر   حدأس السرنرف الرمرةر   رف 

حهررن مررا   رركررل لررامرر  م ررارروررا لررز ررا ، 

حلن ة  االس لماد السةاوي  ي  رارسرةرةرن. 

حونح طرة رقرف الردرصرنح لرار  لرأشرةرة، 

  راد، ”  سةاوةف إل   اسةةن  ةاح السلرةرةَ

 اسةةن ال   ةاب أي لأشةة، من الساةرات 

اللاسةةنةف  حأن السراررح الصرةرنري  رمركرن 

الربالرنح الر   رارسرةررةرن ةرمرارة  لرارراح ه 

الدبح  االسةارةاةف  وةث أن االالرةرة، هري 

” من لسةةة لا  المواةة ةإلااه  اسرةرةرن.

مؤ با أن ال ة ات السةاوةف الرلرارسرةرةرنرةرف 

 لن ةال أشةة، السةاوةف لاسةاح الصةنةةن.
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CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

   ي   الشعب اليومي  أونالين:

لبدث مصاردرف السرةراورف األد ةرةرف جرورل 

األد ن حج ف جب ب، لاسةاح الصةنةةرن  ري 

السننات القاةاف المقباف. حةب  شرنرت ورمرارف 

لةح اةف  ري هرذا ال ر رة  ري ةرناةرغر ر رن 

حشاةرغر راي   رمرا شراد رت  ري مرورةض 

الصةن البحلي لاسةاورف حالسرلرة الرمرنرورقرب 

 مؤالةا  ي ةكةن.

 ظر رة اسر رةر ع أن الرمرمراركرف االد ةرةرف 

ال اشمةف ةب لصبح مقصبا سرةراورةرا ةراشرئرا 

لب  السةاح الصرةرنرةرةرن  ورةرث ةرارغ لرب  

السةاح الصةنةةن المرسرا رة رن إلر  األد ن 

  ةرز را ، 1180شيع  ي لام  10111

% لا  أساس سنني مقادةف مرع لرام 01

. حأ  ا  لرب  السرةراح الصرةرنرةرةرن 1188

%  رري شرربرراط/  رربررةا ررة ح رراةررنن 811ب

 .1180اللاةي/  نا ة لام 

ح ي هذا السةاق  ةاح ةارب مب ة مصراردرف 

السةاوف األد ةةف لا ح أمةن إن الرمرنراظرة 

ال اد يةف حاللقا ةف األد ةةف هي الرورنراصرة 

األ لة شروربرةرف لرب  السرةراح الصرةرنرةرةرن  

حلسوي االد ن لربرنراء حجر رات لرة رةر رةرف 

مناسبف لاسةاح الصةنةةن  ي مب نف الرورقربرف 

الررناةرروررف لررارر  سررناوررل الرربرردررة األوررمررة 

 حمناط  البدة المةت.

آذاد/ مادس الرارادي  11هذا حلصقبت  ي 

 ي ةركرةرن  مرةاسر  لرنةرةرع الرلراق إطر ق 

ل ةف لنأمف ةةن مناةع لا ةاث الوالمي  ي 

الصررةررن حاألد ن   ررمرر ن سررند الصررةررن 

الوظة   ي جرةرا رن رقرنان حمرب رنرف الربر رةاء 

األ ة ف ةاألد ن  ح  بف االللاق إل  إةامف 

ل ةف لواحن م ةنف حآلةف لار ربرا ح الرلرقرا ري 

طن اف المب  ةةن الااةبةن.  ما سرةرورمر ن 

لا  ال واحن  ي مااالت السةاوف حاللقا رف 

حاالة صا  حّةةها من المااالت األالرة  

ل وز ز ال با ح اللقا ي حال وا  الردرررادي 

الم با ح حال نمةف الم  ة ف  ما سةس    ري 

   ع ةناء مبا د، عالدزام حالةة  ع.

أصدر معهد الدراسات 
الصينية للدول العربيذة 
التابع لجامعة نينذغذشذيذا 
بالتعاون مع دار النشر 
لذذلذذعذذلذذوم االجذذتذذمذذاعذذيذذة 
الصيني اليوم في بكين 
"تذذقذذريذذر الذذوضذذع فذذي 
الذذذذدول الذذذذعذذذذربذذذذيذذذذة 

0512." 

وذكذذر الذذتذذذقذذريذذر أن 
السياسات االقتذصذاديذة 
الذنذشذطذة، والسذيذاسذيذذة 
واألمنذيذة الذمذحذافذظذة، 
هذذذذذذذذي سذذذذذذذذمذذذذذذذذات 
االستراتيجية الصيذنذيذة 
فذذي الشذذرق األوسذذط 
خذذذذذالل السذذذذذنذذذذذوات 
الـعشذريذن الذمذاضذيذة، 
األمذذذر الذذذذي جذذذعذذذل 
الصين الدولة الكذبذيذرة 

الوحيدة التي لم ترتكب خطأً كبيراً في منذطذقذة 
الشذذرق االوسذذط. ومذذع ذلذذك، فذذي السذذنذذوات 
األخذذيذذرة، دفذذعذذت الذذقذذوتذذان الذذمذذتذذنذذازعذذان فذذي 
المنطقة الصين إلى مركز المسذرح السذيذاسذي 

 في الشرق االوسط. 

من ناحية، فإن تدويل الذوضذع السذيذاسذي فذي 
الشذذرق االوسذذط تذذدريذذجذذيذذاً ـذذ حذذيذذث قضذذيذذة 
الصراع االسرائيلي ـ الفلسطينذي، وتذنذظذيذم " 
الدولة االسالمية"، واألزمة السورية وغيذرهذا 
من االحداث ذات التاثير الذعذالذمذي ـذ يذفذر! 
على الصين أن تتحمل مسؤولية القوة العظمى 

 العالمية. 
ومن ناحية أخذرى، خذطذا الذتذبذادل الذتذجذاري 
واالستثماري الصذيذنذي خذطذوات كذبذيذرة إلذى 
األمام في منطقة الشرق االوسط، وهذو يذربذط 

 الصين مع الشرق االوسط ارتباطا وثيقاً. 

تاريخياً، تمتلك الصين للمذرة األولذى الذكذثذيذر 
من المصالح السياسية واالقتصاديذة واألمذنذيذة 
في الوقت نفسه في المنطذقذة، ويذجذب عذلذيذهذا 
توضيح موقفها في بع! القضايا. لذا، يصبذح 
الشرق األوسذط ألول مذرة جذزءاً هذامذاً مذن 
االستراتيجية الصينية العالميذة، والصذيذن فذي 
حاجة ماسة إلى أن يذكذون لذهذا اسذتذراتذيذجذيذة 
كاملة وواضحة ومستدامة في منذطذقذة الشذرق 

 األوسط.

المناهضذة لذالذسذالم تذزيذد مذن تذفذاقذم وضذع 

مذذكذذافذذحذذة اإلرهذذاب 
عذذذلذذذى الصذذذعذذذيذذذد 

 العالمي

وذكر الذتذقذريذر مذن 
جهة أخرى أنذه فذي 

، حذقذق 0512عام 
االسذذذذذذذذتذذذذذذذذهذذذذذذذذداف 
الذذعذذسذذكذذري الذذدولذذي 
الذذمذذشذذتذذرك لـذذقذذوات 
تذذذنذذذظذذذيذذذم "الذذذدولذذذة 
االسذذالمذذيذذة" نذذتذذائذذج 
مذذذذهذذذذمذذذذة، حذذذذيذذذذث 
تذعذرضذذت لذهذذزيذمذذة 
شذذامذذلذذة فذذي سذذاحذذة 
المعارك في العراق 
وسذذوريذذا ولذذيذذبذذيذذا، 
وتسير إلى التفذكذيذك 

 واالنهيار.
وبالرغذم مذن ذلذك، 
ال يذذذزال تذذذنذذذظذذذيذذذم 
"الدولة االسالمية" يذمذتذلذك الذقذوة الذعذسذكذريذة 
للبقاء، وبدأ تغيير استراتيجذيذتذه ويذحذاول شذن 

  هجمات إرهابية بشكل "الذئب المنفرد". 

لذلك، تذعذتذبذر مذحذاربذة الذهذيذئذات الذمذتذطذرفذة 
وممثلها تنظيم "الدولة االسالمية" مهمة طويلة 
المدى للمجتمذع الذدولذي. وأن الذقذضذاء عذلذى 
الجماعات المتطرفة سيكون كلمذة فذارغذة إذا 
لم يستذخذدم الذعذالذم اإلجذراءات الذنذاعذمذة فذي 
مكافحة االرهاب، والفذشذل فذي الذحذرب ضذد 
الفكر المتطرف وإعادة الحق في تفسير الذديذن 
وإزالذذة الذذجذذذور السذذيذذاسذذيذذة واالقذذتذذصذذاديذذة 

   واالجتماعية للمتطرفين.

باإلضافة إلى ذلك، حّذر التقرير مذن انذتذشذار 
"التخويذف مذن اإلسذالم" فذي أنذحذاء الذعذالذم، 
وعمل بع! األطراف على إلغاء الحدود بيذن 
اإلسالم والتطرف، واستغالل االرتباط البسيط 
بينهما، مشيراً إلى أن الجذمذاعذات الذمذتذطذرفذة 
أكثر الجهات المستفيدة من مذنذاهضذة االسذالم 
في نطاق العالم، مما سيزيد مذن تذفذاقذم وضذع 

  د العالمي.Jمكافحة اإلرهاب على الصعي

يعتبر تقرير الوضع في الدول العربية تقذريذراً 
سنوياً يصدره معهد دراسات الذدول الذعذربذيذة 
التابع لجامعة نينذغذشذيذا، ويذهذدف إلذى إجذراء 
أبحاث ودراسات للوضع العام للدول العربيذة، 
خاصة لدول المنطقة التي تشهد تذطذوراً هذامذاً 

 وتتأثر بوضع المنطقة أيضاً.
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ألان ةارب ح  ة اليادجرةرف الصرةرنري ل راةرغ 

مةنغ أةل سة     ح مة ز البداسات الصرةرنرةرف 

الرورةةرةرف لرمرصر ح حالر رنرمرةررف  ري ّرررنن 

  مؤ با لا  ةةف الصةرن   را ، لربرا ح 1180

اليبرةات مرع الربحح الرورةةرةرف ة رأن الردركر  

 حا( اد،.

حأ ل  المسؤحح ةذلل أ ناء ورنده األلرمراح 

االو لالةف المقامف  ي ةكرةرن مرؤالرةا الريرا  

 ل أسةس جاموف البحح الوةةةف. 01ةالذ ة  الـ

حأشاد ل اةغ مةنغ إل  ورة  الصرةرن لرار  

لوز ز ال واحن مع الااةب الورةةري  ري إطراد 

من ب  ال واحن الصةني الوةةري  مرنرنهرا ةرأن 

المن ب  ةب أصبح آلةف م مف ل وز رز الر روراحن 

 الامالي ةةن الصةن حالبحح الوةةةف.

ح ي هذا الصب   ةاح ل اةغ إةل سة    ي الورام 

الجر رمراع  ربراد  89الاادي لرقرب الربحد، الـر

المسؤحلةن حالبحد، اللاللف لراردرناد السرةراسري 

حا(س ةالةاي لا  مس ن   براد الرمرسرؤلرةرن 

  ي إطاد من ب  ال واحن الصةني الوةةي.

حال د ب أن الوام الاادي سة  ب ة اط  بةةا 

 ري الرر رربررا ح ةرةررن الصررةررن حالربحح الرروررةةررةررف 

ةاس مةاد وةث س قام البحد، األحل  لرمرنر رب  

ال واحن الصةني الوةةي لنظام ةةبح لرارمر ورف 

اللرارةف ح ذلل ةبح، الدناد ةةن الدرادلةن 

حاج ماع المارب، المس ب ة، الة ر ع الر رةرةف 

 حّةةها من اللوالةات  ةدسب ل اةغ مةنغ.

حةاح ل اةغ إن الصةن لا  اس وبا  لاومل مع 

الرربحح الرروررةةررةررف لررارر   لررن، الرردررناد ةررةررن 

الرردرررررادات  حل رراررةررع مرريرر ررارر  الرربحح 

حاأللةاق لرار  اسر ركر راف طرةق لرنرمرن رف 

ل ماشي مرع لراد رير را حلرقرالرةربهرا ح رقرا ر ر را 

 حظةح  ا النطنةف ةإدا ل ا المس قاف.

حلا  الااةب األالة    أشا  ل راةرغ ةرالربحد 

الباد  لااموف البحح الوةةةرف م رةرةا إلر  أن 

الااموف لومل منذ  مان لا  لكلة  الو ةات 

ةررةررن الرربحح األلررراء حلررنررسررةرر  ة رراطررالرر ررا 

السةاسةف حالب اع لن اس ق ح البحح الرورةةرةرف 

حسةا ل ا حلبلة  مصاد  را الرارمرالرةرف. حةرب 

أصربردررت الررارامروررف دمررزا لرمررسرالرري الرربحح 

 الوةةةف إل  لوز ز النوب، حال رامن.

حأ ب أن الااةب الصةنري  روربرة لرن لرقرب رةه 

الوالي لبحد م   لااموف الربحح الرورةةرةرف  ري 

 لبلة  الس م  ي ال ةق األحس  .

 01لار  مرب  أ رلرة مرن “ حاس ةة  ةار  َ 

سنف منذ إةامف الو ةات ةةن الصةرن حجرامرورف 

  ظارت الصرةرن 8480البحح الوةةةف  ي لام 

حالبحح الوةةةف   برا لرنن الربلر  حالرمرسرالرب، 

حأصرربرردررنا مررن ألررز األصرربةرراء حال ررة رراء 

 ”.حا(الن، لبور   البوض

حأشاد إل  اه مام الصةن ة رةرن رة الرور ةرات 

مع الااةب الوةةي وةث أصبدت أحح ح رةرقرف 

 الاصف لااه البحح الوةةةف  ي الوام الماضي.

حلاةع ل اةغ أةل ل  لأسةس لر ةرات الر روراحن 

الر روراحن ال رامرل “ االس ةالةاي القارمف لا  

ةرةرن الصرةرن حالربحح ”  حال نمرةرف الرمر ر رة رف

الوةةةف ةةنما أةامت الصةن ل ةات ال رةا رف 

ا(س ةالةاةف ال رامرارف أح لر ةرات ال رةا رف 

 حح لرةةرةرف. حةرات مرن  4ا(س ةالةاةف مع 

الناضح أن الةرةس الصةني شي جةرنرغ ةرةرنرغ 

 رنلري اهرر رمرامررا ةرالررغرا ة ررأن   رع الرور ةررات 

  طرةح 1189الصةنةف الرورةةرةرف.  رلري لرام 

الةرةس شي موا لف ال واحن الصةنري الرورةةري 

حلسرر رركررمررل هررذه الررمرروررا لررف ”.  1+   1+ 8“ 

الةمنوف ةاس مةاد وسبما ةاح ل راةرغ. حذ رة 

ل اةغ أن  ي  نا ة مرن الرورام الرمراضري  ةرام 

الةرةس شي ةز اد، لاد يةف لار رةق األحسر  

حألق   امرف مر رمرف  ري مرقرة جرامرورف الربحح 

الرروررةةررةررف  األمررة الررذي وررب  الررارراه لررةررند 

 الو ةات الصةنةف الوةةةف. 

حأشاد إل  اللراء الةوب لا روراحن الصرةرنري 

الوةةي  ي ةناء الدزام حالةة    ي ظل لقربم 

لماةف ال  ادك  ري ةرنراء الردرزام حالرةرة ر  

ةَِّة ،  وةث ةب أصربردرت الصرةرن  ةيةنات مص

 اةي أ بة شة ل لرارادي لرارـرـربحح الرورةةرةرف 

  كـل. 

ةةنما  ر رمر رع الراراةربران ةرالر رناصرل الرلرقرا ري 

حا(ةساةي الم ن ة حالم نرنع .  رورار  سربرةرل 

الملاح    با ح أ لرة مرن ألر  مرلرقر  ح رنران 

 صةني لةةي الز ادات  ل سنف. 

حأ ب أةل  مكن لاااةبةن مناصاف ال كامل ةرةرن 

االس ةالةاةات ال نمن ف  ي إطاد ال  ادك  ي 

ةناء الدزام حالةة    حلورز رز الر روراحن  ري 

مااالت الةاةف حالبنةف ال د ةف حال كرنرنلرنجرةرا 

 الم قبمف حالاب ب،. 

حلاةع إةنا ةدة  لا  لرورز رز الر روراحن مرع 

البحح الوةةةف  ي مااالت ال ةاة  حال ناصرل 

حالصنالف ةرمرا  سرالرب  حح الرمرنرةرقرف لرار  

الم اد ف  ي لماةرف الرورنلرمرف ة ركرل أ ررل 

 حالدصنح لا  اللنارب من ا.

ح ي سةاق آالة   لا الرمرسرؤحح إلر  لرورز رز 

ال واحن الصةني الوةةي  ي مناجر رف لرنامرل 

اع الرربحلررةررف ـررـررلـرربم الررةررقررةررـررن  ـرري األحضرر

 حا(ةاةمةف. 

حةاح إةل  اب لا  الااةبةن الصةني حالوةةي 

لكلة  ال نسة  حال مسل ةالمربرا ا األسراسرةرف 

لا وامل مع شؤحن ال ةق األحس  ةرمرا  رةر راَ 

مببأ او ةام السةا ، حاالس ق ح حلبم ال ربالرل 

 ي ال ؤحن الباالاةف؛ حلسن ف الي ةات لربرة 

الدناد السةاسي حليلة  وب، ال نلة لاقررا را 

الساالنف  حد رض دةر  ا(دهرا ب ةرب رن أح 

 لةق ةوةنل.

ح ةما   وا  ةالقرةف اللاسةةرنرةرف  أ رب ةراررب 

ح  ة اليادجةف الصةني لرار   لر  الراراةرب 

الصةني إةامف  حلف  اسةةن ذات سةا ،  امرارف 

حلرراصررمرر رر ررا الررقرربس  8400لررارر  ورربح  

ال ةةةف  م ةةا إل  أن االل زام ةدل البحل ةرن 

أصبح أ لة الداوا الاصف  ي ظرل الرظرةحف 

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

اس قبل المال السون ي سامان ةن  

لببالوز ز آح سون   ي مك بل 

ةقصة الةمامف  ي الة اض ةارب 

درةس الاانف الوسكة ف المة ز ف 

لادزب الصةني اللة   أحح جني 

 .شةني ل ي لةاةغ

 مادس  10 نم ” أسبنع اللةا  الصةني” أةةمت مةاس  ا   اح  والةات 

 الدالي    الواصمف الازارة ف. ح   إطاد اللوالةات  سةبث ال الز نن

 الازارةي النطني سبوف أ  م صةنةف داروف حم ننلف ةبءا من ةلس 

 “  ″81األةةاج الصةنةف الـ“اةة ل المقبل ةما  ة ا  1الةنم و    نم 

  ”َ ةبء من الصلة8لاي جي ” ”السننات المسةحةف” ”حح  اةغ

 ″ 1الااب المةسنم ” ”َصون  البةل1لاي جي ” ح

 .”حال اهب الصامت

 

 

أةةمت مةاس  لبشةن مو ب  نةلنشةنس لاغف 

حاللقا ف الصةنةف ةمقة دراسف جاموف لبب المالل 

مادس الدالي ةلرل  15السوبي ة ةنان  نم 

الا ن  المبذحلف من الةة ةن الصةني 

حالمغةةي.ح و بة هذا المو ب اللالث من ةنلل 

   المغةب ةوب لبشةن مو بي  نةلنشةنس 

   جاموف مدمب اليامس ةالةةاط حجاموف 

الدسن اللاةي ةالباد البةراء ما جول المغةب 

لصبح أحح ةاب لةةي  ر    ث مواهب 

 . نةلنشةنس

ال ق  اللة   سة  لببهللا ال ولاد ح ةل ح اد، 

الباالاةف ا(مادالةف الاناء  حن   ااي ةارب مب ة 

ال واحن البحلي  ي ح اد، األمن الوام  ي 

جم ند ف الصةن ال وبةف حالن ب المةا   لل 

الذي  زحد البحلف والةا لدرند المن ب  البحلي 

المقام  ي مة ز ” ال واحن من أجل األمن” 

 .أةنظبي البحلي لاموادض

 

حةع الدا  ّةف ال ااد، حالصنالف  ي ا(مادات الوةةةف الم دب، حالمااس الصةني 

ل ةح ي ال ااد، البحلةف مذ ة، للاه  ل أسةس مااس الماح امادالي صةني ة بف 

 . لوز ز ال واحن ةةن الااةبةن

حةع المذ ة، من جاةب الدا  الغةف ومةب مدمب ةن سال  االمةن الوام حمن الااةب 

 . المااس الصةني  هاة  حي ةارب درةس مااس ا( اد،
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أنففففففبففففففا  

 اإلمارات:

أ ررررررررررررررررب 

م اد نن 

 ي الرقرمرف 

الرروررالررمررةررف 

لاصنالف حال صنةع  أن أسناق جننب آسةا ل ةرارع 

 الس قةاب المز ب من االس لمادات الصنالةف  .

حال ح الااسف  أ ب موالري ّر م مرةلرر  الران 

جالني  الن  ة االلدرا ي لرارصرنرالرات حا(ةر راج 

ةام ند ف ةا س ان  ال ح جرارسرف ةرقراش الراصرف 

اس را   ا ألرمراح الرقرمرف ورنح مرنرةرقرف جرنرنب 

آسةا..أن الممة االة صا ي الصرةرنري الربرا سر راةري 

سةساه   ري لرورز رز الرةحاةر  االةر رصرا  رف ةرةرن 

الصةن ح حح الياةي الوةةي  ةا(ضا ف إل  الربحد 

الررذي سررةرراررورربررل  رري لررن ررةررة  ررة  اسرر ررلررمرراد ررف 

 لام ند ف البا س ان.

حةاح موالي الرن  رة الربرا سر راةري ان جرمر رند رف 

الرربررا سرر رران لرر ررةرراررع إلرر  اسرر ررقررةرراب ال ررة ررات 

الصنالةف من  ا ف أةداء الرورالر  لر رسر رلرمراد  ري 

البحلف.  حس قنم البا س ان ةمنح إللاءات ضة بةرف 

ل اةروراً لرارمرسر رلرمرة رن  ري لربٍ  مرن الرمرنراطر  

 االس لماد ف لمب، لصل إل  ل ــة سنـنات.

حأةررة الررن  ررة االلرردررا ي لرراررصررنررالررات حا(ةرر رراج 

البا سر راةري ةرأن هرنراك لردرب رات داهرنرف  ر رورةرن 

مااة   ا  ي واح دّب المسؤحلرنن  ري مرنرةرقرف 

جننب آسةا لدقة  ال كامل ا(ةاةرمر   حالرذ   رورب 

 ةبحده لنصةاً وةن اً ل دقة  النمن االة صا ي.

حأ ب الم اد ان اآلالةان  ي الااسف ما ل سرةرنرغ  

درةس مااس ا( اد، حالةرةس ال نلةذي لمامنلرف 

؛ حشررا رري مرراذد  أوررب دحا  ةررةرراع ” لرري سرري“ 

ال كننلنجةا  أن منةقف جننب آسةا ل  رب اةرلر راوراً 

 لا  االس لمادات الصنالةف.

حةاح ما ل ان جم ند ف ال نب ل  ب  ذلل اةرلر راوراً 

لا  االس لمادات ال اراد رف حالصرنرالرةرف  ورةرث 

لسرورر  إلرر  لروررز ررز مرركرراةر رر را  ررنجر ررف لرارراد ررف 

حصنالةف لةس  ي مراراح الرمرنر رارات مرنريرلرررف 

الر ركرارلرف  ردررسرب  ةرل ذات الرقرةررمرف الرمر رنسرةررف 

 حالمةللوف.

حمن جاةبل ةاح ماذد اةل  ي واح لر  لرقر   رٌل مرن 

البا س ان حال نرب ةرااللرلراق لرار  لر رةرئرف الرمرنراخ 

حالظةحف الم رمف   إن هذا ال كامل االةر رصرا   

 ”.لن  ة  النند أةباً 

 موق  الةين بعيون عربي  ـ

 :*الدكتورة يلينا ريزونينكو المومني

بنا ةبل سنةن ةاةاف ةرإلرلراق الصرب رقرةرن   –دو 

ر ر رة رف  االد ن حالصةن  (ةامف الااموف المص

الصةنةف  لكن ا لآلن ل  لَة النند    –االد ةةف 

حال  نجب لن إةام  ا أ ف أالبراد  ري حسراررل 

رت مرةربر   إل م الربرارب رن  ةرل هرنراك صرم 

 !ة أة ا

رةدةرا ةسرورا ، السرلرةرة  حةبل أساةةع ةاةرارف سص

الصةني لب  االد ن  السةب يةان حي  اةرغ   

ال ح المداضة، ال ي ةظ رمر را   –الذي     

ران   مة ز  داسات ال ةق األحس   ري لرم 

 «ةردرن حالرورالر »ضمن ةةةامارل الربحدي 

السرةراسرات الصرةرنرةرف لراراه »حلدت لننان 

  «األد ن حال ردرنالت  ري ال رةق األحسر 

الصرةرنرةرف لرألري   –لن أن الااموف االد ةةرف 

األد ةةرف    –لصم  الو ةات الصةنةف “ ضمن 

حالرراصررف مررا  رر رروررارر  مررنرر ررا ةررالررمرر رراد ررع 

االة صا  ف حاللقا ةف  ححاوب، مرن أةرة هرا  

الصررةررنررةررف    –م ررةحع الرراررامرروررف األد ةررةررف 

حالمة ز اللرقرا ري الصرةرنري  حالر  أةراةرةرب 

النل  الرناصرل ةرةرن الربرصرة،  ري الرورةاق 

حالوقربرف  ري األد ن  حالرز رت الصريرةي  

حلنسةع مصرلرا، الربر رةحح  حسركرف الردرب رب 

الرنطرنررةرف   ررمرا لرردربث لررن  لرن، األد ن 

ل ة ات صةنرةرف لر رسر رلرمراد  ري م رةحع 

الررمررلررالررل الررنررنحي األد ةرري إلرر  جرراةررب 

 .ال ة ات الةحسةف

 ان االللاق المنةرع ةربرل سرنرنات لر رأسرةرس 

 صبة  لمنةرات “ي الااموف  البةاً دارواً ح بةةاً 

ح بقر   –حالةبقف النسة  االد ةةف ” اللقةاء

 ذلل البةاً دارواً ح ي الوام الدرالري  حةردرن 

لا  أل اب ا(ور رلراء ةرالرذ رة  األدةرورةرن 

(ةامف الو ةات البةانماسةف ةرةرن الربحلر رةرن. 

حةب اة ظة هؤالء المناطرنرنن طرن ر ً د  رف 

ال واةمةف الصةنةف  الر ري   –المسالب، الوامةف 

سنف لنقذه  ة بد س أةنار ر   ري جرامرورات 

م  ة ف  لنظة ةرالررةحد، ةرورةرن الرورةر  

حا(ة باد ألحضال    ل دقة  إ اوف طبرقرةرف 

 ي مس ن ال    حل ن  ا   مرن ةرةا رن الرلرقرة 

 .حاللاةف حاالة ظاد

االد ةرةرف هري ةصرةرع   –الااموف الصةنةف 

أمل لم  ةن المناطنةن االد ةةةن حالرورةب  

الذ ن ال  مكن   ان  رةحا  ري األور م ور ر  

اةررمرامر رر  لراررامرورات  حوصرنلر رر  لرارر  

ش ا ات ةكالند نس حماجسر رةرة  ري لرارنم 

لقنةف أح ّرةرةهرا  حهر  إذ  رلرقرنن ةرالصرةرن 

الصرررررب رررررقرررررف 

حةررررربدالررررر رررررا 

الررررورررراررررمررررةررررف 

حالرر ررورراررةررمررةررف  

حالررررر ررررروررررراحن 

 –االد ةررررري 

الصةني  ما  زالنا  ن ظةحن ةنراء الرارامرورف 

حلرربشررةررنرر ررا حلررمررارر ررا  سررة ررمررا حأن مرر  ررةررن 

المناطنةن ةب شاهبحا  ةا   رةرب رن داررع لرن 

الرراررامرروررف  مررنجررن  مررنررذ سررنررنات لررارر  

  حل   ص ةب  حةرةجرن لرل الربرقراء ”  نلةنب“ 

 . ي م ناحح الم  ةن

اللةا    دب ث ة لاصةل لرن هرذه الرارامرورف  

ح َوةض ألةنة  ا الريمف حالرارمرةرارف جرباً  

 ي منةع ما الادج الواصمف االد ةةف  لركرنرل 

  حهري مرنرةرقرف ” الاةز،“ ةة ب من ا  صسم   

حمراةري  ك  الرة  لاد يةف لة قف منذ ما ةبل الدص

 ي االد ن  ح ة ا آ اد ةب مف  ح صذ رة لرنر را 

الكلةة  ي صلدات ال اد خ االد ةي  الَواةر  

ةلقا ف د ةوف لا وب  حوراد،  ص راد إلرةر را 

  .ةالبَنان

اللةب ن الَمن ند  َورةض لربرنرا رات حأجرنردرف 

جاموةف حلنظة  هارل هن لا  األّاب ةسيرف 

من الَوماد، الوصة ف الصةنةف حالرارامرورةرف  

حال  ت هن الك اةات ال ي لردرمرار را األةرنرةرف 

ةكامات ةاد ، جباً ةالاغف الصةرنرةرف   رةصريرة رل 

لامةء لنبما  ص اهب اللةا   أةل أمرام م رةحع 

هرا   اكي حلالمي  لنظ    ةل أمناح ال  َردرب 

وب  ح    من ال لل لية ي لبٍ  ال وبح  لرل 

من الية اةن  الذ ن سةصقب منن ةِةمف مصررا رف 

 –لررمرريرر ررارر  مررنرراورري الررورر ةررات االد ةررةررف 

الصرةررنرةررف حال رورربرةررن الصرةررنري حاالد ةرري  

حلرراررمررارر ررمررع االد ةرري ةررالررذات وررةررث لررقررام 

اء  وباء جرة  الااموف  حسة نلس الما مع الصص

ةي ةظامر را  النااوات الااموةف المص دق قف  حدص

ال واةمي حال قني  حإ ادلر را الرلرنراررةرف حةصرورب 

ةصةةل ا  ي شر ر  الردرقرنح  لرذلرل ةرةجرن 

لم ةحع الرارامرورف حالرقراررمرةرن لرارةر را  ري 

الباب ن  سةلف ال نلةذ حةااح ألمال ا لريرةرة 

 .شوبةنا الوةةي حالصةني

*كاتي  وُمنّسق  شعب  اللغ  الروسي  في 

الجامع  االردني ، وعضو ُمتخّةص في 

االت اد الدولي للة  يين واإلعالميين 

 والكتّاب العرب أ دقا  الةين.

 

 َل ط ع  داة  اللةب ن لن الااموف *

uKU4cjE_79httpsَ//youtu.be/u 

https://youtu.be/u79cjE_4uKU


 

  2 0ا لففةفف فف فف    

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

 

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 

 .7103جين بينغ عام 

الموق  يرحب بمقاالتكم 

حول مبادرة ال زام 

والطريق، ويض  

   اتكم في تةرفه 

لنشر أ  تعليق أو تقرير 

 له عالق  بالمبادرة.
 

www.chinesebeltandroad.com 

   ي   الشعب الةيني :

لرامرا   رمرادس ورة رف صرنرالرف  01ةن لةاةغ ةنةغ   باغ من الومرة 

البيند ةمدا ظف  نةغ  نن    مب نف ل ةناة  ن الر راةرورف لرمرقراطرورف 

 نجةان جننب شةةي الصةن. اة قل أجبا ه األحرل من الب   الورةةرةرف 

لربرة  80إل  ةاب،  اةن ةمدا ظف  نةغ  نن    مرنر رصر  الرقرةن الـر

طررة رر  الرردررة ررة الرربرردررةي  حمررادسررنا صررنررالررف الرربرريررند  رري هررذه 

المدا ظف.حةوب مةحد    مارف لام  ما الت هذه الدة ف لمرادس  ري 

 ل ةناة  ن.

 ن مي ةن لةاةغ ةنةغ إل  الارةرل الروراشرة لر رذه الردرة رف لرار  لرمرل 

البيند ةالدة ف ال قاةب ف    أسةلل وةث  رير راد مرئرات مرن األ ح رف 

الو بةف الصةنةف  مكنةات درةسةف لابيند     ياة ا ح ريرةج مرنر را 

 البيند.

حدشف لصنع البيند  ومل  ة را أ رلرة مرن  111لنجب    مدا ظف  نةغ  ن اآلن ونال  

ةنع من البيند.حةاح ةرن لرةراةرغ ةرنةرغ ان مربرا د،  111أل  لامل الة اج أ لة من  11

الدزام حالةة   جابت  ةصا ةا د، لصنالف البيند الم ناد ف    أسةلل  لذا  ةّب  ري 

 أن  غ ن  مبا د، الدزام حالةة   ل ةح ي ةرال ل  ي مي ا  أةداء الوال .


