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  7ا لففةفف فف فف    

ذهب الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى فلوريدا وعاد. التقى الرئيس األميركي الجديد 

دونالد ترامب. هو أول لقاء بين الرجلين في موقعيهما، لذلك كان لقاء استكشاف وتعارف، 

ولقاء بناء عالقات شخصية، طالما أن الرئيسين سيترافقان ألربع سنوات مقبلة على 

 األقل، في قيادة الدولتين األكبر اقتصادياً على مستوى العالم.

األجواء التي عكستها تصريحات المسؤولين الصينيين حول اللقاء إيجابية جداً، ووسائل 

اإلعالم الصينية تحدثت عن ابتسامات وتبادل إطراءات، وعن أغاني ونزهات على 

البحر. إنها أجواء تكاد تنضح بالرومانسية، وتوحي بـ "إعجاب من أول نظرة" بات يحكم 

 العالقة بين الزعيمين الصيني واألميركي.

 ولكن الواقع يبدو مختلفاً تماماً عن هذه الصورة الوردية.

الملفات التي كانت محل خالف قبل القمة ما زالت محل خالف بعد القمة: العالقات 

االقتصادية، مشكلة تايوان، قضية بحر الصين الجنوبي، أزمة كوريا الديموقراطية، 

 وبالتأكيد القضايا اإلقليمة والدولية األخرى، وبينها الوضع في سوريا.

كل ما قيل حول تعزيز العالقات بين البلدين بقي في إطار العموميات، إن لم نقل التمنيات. 

الرئيس الصيني بدا متفائالً جداً في الوصول إلى تفاهمات للمشاكل العديدة القائمة بين 

 البلدين، والرئيس األميركي تحدث عن "عالقات رائعة" بناها مع الرئيس شي.

بالرغم من ذلك، لم تستنكف وسائل إعالم صينية عن التساؤل عن الخطوة التالية لترامب، 

وهل سيبقى على حماسه لعالقات رائعة مع الصين، وسأل بعض المعلقين الصينيين: هل 

 كل أعضاء فريق ترامب على رأي واحد في كيفية التعامل مع الصين؟

ال خالف على أن القمة مفيدة جداً لوضع قواعد ثابتة للعالقة بين الصين والواليات 

المتحدة، ولكن هذا ال يعني أن كل المشاكل بين البلدين باتت على سكة الحل في ظل 

"حماقات" ترامب على المسرح الدولي، والتي بدأت من صواريخ توماهوك التي أُطلقت 

على سوريا، وقد ال تنتهي مع توجه مجموعة بحرية حربية إلى بحر شبه الجزيرة 

 الكورية.

الحكم على نجاح القمة ال يكون باالستماع إلى األقوال، ولكن بمراقبة األفعال، وال يبدو أن 

الخشية الصينية من تقلّبات ترامب قد تبددت تماماً مع االبتسامات التي وزعها الرئيسان 

شي وترامب للمصورين، وال في المصافحات التي شهدتها الساعات السبع من اللقاءات 

 بين الزعيمين. 

 محمود ريا

 

ترجم  المواد من اإلنكليزي  إلى 

 العربي :

 آي  علي أحمد

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
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ننقننالننة تننأّكنند خننالل الننعنندوان  عنننننوان هننذه الننمك

األمريكي على سورية، بل وقنبنل ذلنك بنوقنت 

أيضاً. إالّ أن شروع اإلدارة األمريكية الجديندة 

بضرب دولنة ُمسنتنقنلنة بسنبنب حنربنهنا عنلنى 

نفنعنة منؤلنمنة لنلنقناننون  اإلرهابيين، يُشنّكنل صك

الدولي، يكقترفها الرئيس ترامب الذي لم يُكنمنل 

 بكعد ثمانين يوماً في مقعده الرئاسي.

رأت فني  )RTR -الفضائية الروسية )بالنيتا 

أبنرينل، أن  70برنامجها الحواري، النجنمنعنة

قصف سورية جناء "مكضنبنوطناً بندقّنة" عنلنى 

الوقت الذي إجنتنمنع فنينه النزعنينم )شني  منع 

تننرامننب، إذ إحننتننفننى "األمننريننكنني" بضننيننفننه 

بطريقته األمريكية، بتنرتنينب "إطنالع ألنعناب 

نفنعنةً  نارية ضد سورية!"، "أرادها ترامب صك

 قوية للصين"!

ويُضيف الُمحلّلون السياسيون الروس، إن منا  

اقترفه ترامب من قصٍف غير ُمبنّرر لسنورينة 

وفنني حضننرة الننزعننيننم الصننيننننني، يُننعننُد ف ننعننالً 

وهو األسوأ  -مناقضاً للبروتوكول الدبلوماسي 

الذي تم اقترافه أمريكياً، وإهانة لندولنة كنبنرى 

ولألمة الصينية، والصين لن تغفر بالتأكيد هذه 

الف علة لألمرينكنينينن، إذ أننهنم أفسندوا  أجنواء 

زيارة الرئيس )شي  إلى أمريكا.  من جناننبنهنا 

مراسلة هذه النفنضنائنينة  -قالت أليسا رومانوفا 

الننروسننيننة لنندى الصننيننن، إن ردود األفننعننال 

الصينية الرسمية علنى هنذه النف نعنلنة الشنننعناء 

جاءت بصيغنة دبنلنومناسنينة وُمنتّنزننة، كنعنادة 

نحنسنوبنة  التصريحات الصينية المنوزوننة والنمك

 بدقة. 

والُمالحظ  في توقينت الضنربنة الصناروخنينة 

للنمنطنار النعنسنكنري السنوري فني منحنافنظنة 

حمص، ُحدوثها خالل لقاء الرئيسينن، النلنذينن 

يُمثالن عالمين نقيضين سياسياً وأيندينولنوجنيناً، 

والضربة توّجه رسائل سياسية خطيرة منننهنا، 

الننتننلننويننح بننهننرواة )الننعننم سننام  الننتنناريننخننيننة، 

و"فعاليتها"، وبأنها قند تُنرفنع بنوجنه النجنمنينع 

وبضمنهم الصين أيضاً، تناغماً مع النهنجنمنات 

الترامبية المتالحقنة عنلنى هنذه الندولنة خنالل 

حملة ترامب االنتخابية. فنمنرتنكنزات تنرامنب 

هي ذاتها االستراتيجية االستعمارية األمريكينة 

التي تستمرئ اعتبار الصين والنعنالنم "منجنال 

يوي!"، وكذا األراضني النمنحنينطنة  أمريكا الحك

هنا النكنبنينر عنن النقنارة  بالصينن، بنرغنم بُنعند 

 األمريكية!   

الضربة األمريكية لسورية تنتنجنينه بنأهنداف 

رة، منها إعادة الصين إلنى سنابنق  عدائية ُمبكاش 

ـ "دولة إقنلنينمنينة" فنقن ،  عهدها بعد التحرير كك

وتفتيت سورينة وبسن  ننفنوذ النغنرب عنلنينهنا 

وتكريس ذلك، وإخراج الصنينن وروسنينا منن 

كامل أراضي هذه الدولة العنربنينة والنمنننطنقنة 

يطة بها، وحرمان موسكنو وبنينجنينن منن  الُمح 

الننفننضنناءات اإلسننتننراتننيننجننيننة النندولننيننة، وشننل 

تأثيراتهما عليها، ما يُفضي لنعنرقنلنة النُمنبنادرة 

نل الصنينن  الصينية "الحزام والطريق"، ويُندخ 

وأمريكا في ُمواجهة ُمستقبلية ُمحتملة، بخاصة 

في البحنرينن النجنننوبني والشنرقني و"الشنرع 

 األوس " الُمسيطر عليه أمريكياً. 

شخصياً، ال أرى في لنقناء فنلنوريندا لنلنزعنينم  

كيم )شني  وتنرامنب  قنائند اإلمنبنرينالنينة   –الحك

أيّنة "إينجنابنينات  -األمريكية النمنتنأبنطنة شنراً 

فصلية" للصين.   م 

ّراً أن ُمخطّ  ترامب هو تسعينر حنرب  ليس س 

تجارية مع الصين، فقد اقتنراح فنرر رسنوم 

%، بنهندف 54جمركية على منتجاتها بنسنبنة 

إضعافها في السوع األمنرينكني النذي ينعنتنمند 

على الصادرات الصينية بندرجنة كنبنينرة، منا 

يكعني ُمحاولة طفولية لتلويث فضاء النعنالقنات 

مع الصين، تقييداً للدولة االشتراكية بأصنفناده. 

لذلك، أعتقد أنه لن يتنم انن وفني النمنسنتنقنبنل 

االتفاع صينياً وأمريكياً عنلنى تسنوينة ننهنائنينة 

للملفات "الشائكة جنداً"، النتني منننهنا منواقنف 

يال كوريا الديمقنراطنينة،  البلدين الالُمنسجمة ح 

وتايوان، والتجارة البكينية، والبحرين الشنرقني 

 والجنوبي، ومجموعات الُجزر الصينية فيهما.

ترامب إلتقى )شي  في أجواء ما قبل وما بعد  

رئاسية، وُجلّها استفزازات متصلنة وال تنتنسنم 

باللنبناقنة والندبنلنومناسنينة، فشنخنصنينتنه تنتنسنم 

بالعنجهية والفجاجة والعنصرينة واألوامنرينة، 

بينما حافظ )شي  كعادته علنى ضنبن  النننفنس 

برغنم ُمنخنطنطنات واشنننطنن حصنار الندولنة 

الصينية الجبّارة بحراً وبّراً، ونكصب منخنتنلنف 

أنواع الصواريخ بمواجهتهنا، وبننناء النقنواعند 

وار الّصين النتني تنبنقنى مسنتنقنرة  العسكرية ج 

وتننحننسننب نننقننالتننهننا السننينناسننيننة واإلقننتننصنناديننة 

والعسكرية وتصريحاتها بدقّة متناهية، وذكناء 

خارع ُمسنتنمنٍد منن حضنارة كنوننفنوشنينوس، 

صنالبنة شنخنصنينة "شني"  وقواعد "مناو"، وك

 الفوالذية.

لقاء الرئيسين ال يكعني انف راجاً نهائياً لنعنالقنات 

أة االندفاعة النتنرامنبنينة  مك بلديهما، وال تبريداً لحك

ضد الصين، ذلك أن ترامب يكرى في السياسنة 

الدولية لُعبة أطفال وفي ننفنسنه مندينراً بنطّناشناً 

بموظّفيه، يكمحو نهاره تصنرينحنات وقنرارات 

نرضنيننة هنذه منديننراً  لنينلننه، فنغنندا وحنالننتنه الننمك

لرأسمالية دولة تسنتنرشند بنمنراهنقنة طنفنولنينة 

 يكمينية.

في تحليلي لشخصية ترامنب، ضنيناعنه "بنينن 

وضه صراعاً بين جهتين: األولنى  نارين"، وخك

للحفاظ على منكناسنبنه النتنجنارينة الشنخنصنينة 

نلنة منن الصنيننا والنثناننينة ضنرورة  الُمتحنصل

جمع الصننناعني  انصياعه للمصالح الكونية للمك

العسكري. لذا، نلمس في تصريحاته اننتنقنامنينة 

طفولية، وعشوائية وتنأرجنحنات و"إطنالقنينة" 

يتّسم بها عادة الرجل الجديد العنهند بنالسنيناسنة 

 وطرائق تحصيل المكاسب الشخصية.  

في المقابل، يتضح في أهنداف )شني  تنبنرينداً 

للمواجهات ومحاولةً لتأجيلها الى حنينن تنغنيّنر 

سنمنهنا النننهنائني  شروط اللعبة الدولية وُدننو حك

لصالح الصين من خالل تفنعنينل قنوى نصنف 

العالم، التي هي تحنالنف النمنعنسنكنر الصنيننني 

 الروسي وبريكس.

خننتننامنناً، لننقنند حنناول )شنني  جننهننده لننتننلننيننيننن   

المراهقة الترامبية بتقديمه مكاسنب مشنتنركنة، 

نن "تننحننريننك تننويننتننر"،  وعننروضنناً تننفننضنني لـ 

وتجسنينرات تنجنارينة واسنتنثنمنارينة تنوظّنفنهنا 

الصين عادةً للتطبيع مع "انخر الُمنتنصنلّنب"، 

ووعود باستحداث وظائف في أمنرينكنا تصنب 

في صالح ترامب وناخبيه والشعب األمريكي، 

ما قد يُفضي لتذويب الُجمود الترامبي وإحداث 

 انفراج عالمي.

*رئففيففس االتفف ففاد الففدولففي لففلففةفف فف ففيففيففن 

واإلعالميين والكتّاب العرب أ دقا  وُحفلف فا  

 االردن. –الةين 

الةفيفن بفعفيفون ” ** المقال خاص  بفنفشفر  

 “عربي 

 اصكاِديمي مروان سودار*
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 موق  العهد اإلخبار  ـ م مود ريا: 

 "الوسائل العسكرية لن تنجح"

هذه هي الرسالنة النتني وجنهنهنا النمننندوب 

الصيني في مجلس األمن إلى النحناضنرينن 

في اجتماع المجلس لبحث مسألنة النعندوان 

 األميركي على سوريا.

إلننى أي منندى تصننل هننذه الننرسننالننة، ومننا 

المقصود بهنا؟ هنل هنو منا حصنل ـن وقند 

يحصل ـ في سوريا فق ، أم أنه يتعدى ذلك 

إلى مناطق أخرى منن النعنالنم، أبنعند عنن 

 منطقتنا، وأقرب إلى الصين نفسها؟

لقد اختار الرئيس األميركي دونالد تنرامنب 

توقيتاً ملتبساً للنضنربنة النتني وجنهنهنا إلنى 

مطار الشعيرات في سورينا: كنان ينتننناول 

طعام العشاء مع الرئيس الصيني شي جينن 

بينغ في منتجع مار اي الغو في فنلنوريندا، 

عندمنا كناننت صنوارينخنه تنتنسناقن  عنلنى 

المطار السوري، فهل في هنذا أي إشنارة؟ 

وماذا أراد ترامب أن يقول؟ وماذا فهم شي 

من هذا التوقيت؟ وما عالقة ضربة ترامب 

في سوريا بتهديداته لكورينا الندينمنقنراطنينة 

)الشمالية ؟ وأين هو مستقبنل النوضنع فني 

بننحننر الصننيننن الننجنننننوبنني مننن كننل هننذه 

"الفوضى" التي يعمل ترامب على نشنرهنا 

في منطقة "الشرع األوس " ومنن ثنم فني 

 العالم؟

والسؤال األهم: لنمناذا كنان النرد الصنيننني 

بارداً ـ بشنكنل منقنصنود ـن عنلنى النعندوان 

 األميركي على سوريا؟

كان الرئيس الصيني مهتماً جداً بالقمة التي 

جمعته بنظيره األميركي، ألن هذه القمة قد 

تشننكننل منننننفننذاً مننن حننائنن  الشننكننوك الننذي 

انننتننصننب فنني وجننه الننعننالقننات الصننينننننيننة 

األميركية بعد تسلّم ترامب لمنننصنبنه، ومنا 

سبق هنذا النتنسنلّنم وتناله منن تصنرينحنات 

بهلوانية أدلى بها المرّشح ـ الرئيس، والتني 

وصلت إلى حد المّس بمقنّدسنينن صنينننينينن 

 أساسيين:

ـ االقتصاد، عبر الحديث عن "اغنتنصناب" 

الصين للواليات المتحدة من خنالل أدائنهنا 

 االقتصادي.

ـ وحدة الصين، من خالل محاولة المنّس بـ 

"سنننيننناسنننة الصنننينننن 

الواحدة" واللعب على 

حبل استنقنالل تناينوان 

عننن الننوطننن الصننيننن 

 األم.

ولعّل الرئيس الصيني 

قد تمّكن منن تنحنقنينق 

إنجازات كبيرة، وذلك 

مننننننا تننننننظننننننهننننننره 

التصريحات المتبنادلنة 

بنننينننن النننمنننسنننؤولنننينننن 

األميركي والصنيننني، 

وال سيما في المنجنال االقنتنصنادي. إال أن 

موضوع تايوان لنم ينخنرع النتنصنرينحنات 

العلنية، ولنم ينجند لنه منكنانناً فني منا قنالنه 

الرئيسان، وفينمنا تننناقنلنتنه الصنحنافنة عنن 

أجواء اللقاءات، بما يشبه "النتنواطنؤ" بنينن 

الطرفين على عندم إثنارة هنذا النمنوضنوع 

 الحساس.

إال أن الموضوع الذي كان له حضنور فني 

خننلننفننيننات الننمننشننهنند هننو مننوضننوع كننوريننا 

الشمالية، التي تشكل عنقندة فني النعنالقنات 

بين النطنرفنينن. فن دارة تنرامنب تنريند منن 

الصين "إننهناء منلنف" كنورينا الشنمنالنينة، 

وتضغ  بقوة على بكين في هنذا النمنجنال، 

مهددة بالقنينام بـن "إجنراءات أحنادينة" فني 

حال تخلفت الصين "عن القيام بواجبناتنهنا" 

إزاء هذا الملف، بينما تنعنبّنر الصنينن عنن 

خشيتها من أي عنمنل عسنكنري فني شنبنه 

الجزيرة الكورينة، ألننه سنينفنّجنر منننطنقنة 

شرع آسيا وسيكون له تأثير خنطنينر حنتنى 

 على الصين.

منن هننننا تنبنرز أهنمنيننة رسنالنة النمنننندوب 

الصننيننننني فنني مننجننلننس األمننن النندولنني: 

"الوسائل العسكرينة لنن تنننجنح"! إن هنذه 

الننرسننالننة هنني تننحننذيننر لننواشنننننطننن مننن 

االنجراف نحو عمل عسنكنري كنبنينر فني 

سوريا، وفي كوريا الشمالنينة، وحنتنى فني 

مناطق اخرى أكثر حيوية للصين، كمنطقة 

 بحر الصين الجنوبي.

وفي هذا اإلطار تأتي اإلجابة على السنؤال 

حننول سننبننب بننرودة الننرد الصننيننننني عننلننى 

الغارة االميركية العدواننينة عنلنى سنورينا: 

الصين تجري حسابات دقيقة لكنل خنطنوة، 

وال تريد تبديد ما يمكن ان تكون حققته منن 

القمة األميركية الصينية في رّد حناٍم عنلنى 

الخطوة األميركنينة النتني اسنتنهندفنت دولنة 

يمكن وضعها في إطار الندول النتني تنهنتنم 

الصين بها بشكل كبير، والتي رفعت يندهنا 

بالفيتو من أجلهنا سنت منرات خنالل سنت 

سنوات، وربما تكون جاهزة لرفع يد الفيتو 

من اجلهنا لنلنمنرة السنابنعنة قنرينبناً. ولنكنن 

الصين تتنرك أيضناً مسناحنة لنهنا لنتنحنديند 

خطواتها المستقبلية في عالم ملتهب، تقنوده 

نزعة القوة األميركية، وتحّركه الحنسنابنات 

الداخلية والخنارجنينة لنلنرئنينس األمنينركني 

ر دونالد ترامب.  المحاصك

لقد شبّه بعض المحللين العرب والندولنينينن 

قيام ترامب بضرب سوريا خالل اجتماعنه 

مع الرئيس الصيني بنالنلنطنمنة عنلنى وجنه 

الرئنينس شني. فني الصنينن ال ينوجند هنذا 

الننتننشننبننيننه.. بننل يننوجنند صننمننت حننول هننذا 

الموضوع. وهذا الصمت قد يكنون منعنبنراً 

أكثر بكثير من الكالم. إننه صنمنت ينقنول: 

وصلتنا الرسنالنة وننحنن نندرسنهنا بنأعنلنى 

 درجات الدقة، والرد ما ترى ال ما تسمع.

إن البرود الصيني الظاهري فني النتنعنامنل 

مع هذا الحدث البارز، جاء ليعبّر عن قنلنق 

صيني في العمق من المنسنار النذي تنأخنذه 

األحداث، وعن خشية انغماس واشنطن في 

مسار عسكري جديد يترك أثره النتندمنينري 

 على العالم كلّه، بما فيه الصين نفسها.
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حتى إعادة تحديد موعد الجنتنمناع الننناتنو، 

كان هناك الكثير من القيل والقال حول نينة 

وزيننر الننخننارجننيننة األمننريننكننى ريننكننس 

تنينلنرسنون النتنغنينب عنن اجنتنمناع وزراء 

مقررا عقده يومي  خارجية الناتو الذي كان

لحضور اللقاء بين الرئينسنينن  نيسان 0و 6

 .الصيني واالمريكي

وقد أجمع العديد من المحللين عنلنى ننقنطنة 

واحدة: وهي أن إدارة ترامب تولي أهنمنينة 

أكبر للعالقات مع الصين من عالقاتها منع 

 .الناتو

وفي حين أن ذلك قد يكون مبالغا فينه، بنمنا 

أنه ال مجال للمقارنة بين العالقتين، إال إننه 

يكشف حقيقة الحرص المشترك في بنكنينن 

 .وواشنطن على تعزيز العالقات الثنائية

فننمننن تننقنناسننم الننتننكننالننيننف إلننى الننتننوجننهننات 

المسنتنقنبنلنينة لنلنتنحنالنف، ينبندو أن اإلدارة 

الجديدة في واشنطن لديها الكثينر لنتنتنحندث 

 .عنه مع حلفائها في الناتو

لكن اللقاء الشخصي األول بين النرئنينسنينن 

شي جين بينغ ونظنينره األمنرينكني دوننالند 

ترامب معني برسم مسار تعناونني لنعنالقنة 

 .يصعب تحديدها وإدارتها

ونظرا إلى التقلبات في العالقنات النثنننائنينة 

عقب تولي ترامب منصنبنه، بنمنا فني ذلنك 

لهجته العالية ومحادثته الهاتفية مع زعينمنة 

تايوان تساي إنغ ون، ف ن النبرة التوفنينقنينة 

التي تم اعتمادها منذ ذلك الحين، منن قنبنل 

ترامب نفسه، فضال عن وزراء الخارجنينة 

والدفاع، تشير إلنى تنفناؤل حنول إمنكناننينة 

استخدام قادة كال البلدين اللقاء للتخلص من 

 .أي شكوك تساورهما

وفيما قد ال يكون االجتنمناع النقنصنينر مندة 

يومين كافيا لإلجابة على جميع األسئلة. إال 

أنه يمكن أن يساهم بالتأكيد في إيجاد توجنه 

 .واضح وبنّاء لهذه العالقة الحاسمة

وقد أكد شي في العديد من المناسبات تطلنع 

بكين إلى عنالقنة "عندم النمنواجنهنة وعندم 

النننننزاع واالحننتننرام الننمننتننبننادل والننتننعنناون 

 ."للجانبين  المربح

بدوره، كرر تيلرسون الكلمات نفنسنهنا فني 

بكين، وتعهد بااللتزام ب "عنالقنة بننناءة"، 

وبالتالي ف ننه لنلنقناء أسنسنا جنينـنـندة ينبنننى 

 .عليهـا

وباالضافة إلى تبادل وجهات النظنر حنول 

أكثر النقاط قابلية لالشتعال في النعنالقنات، 

من المحتمل أن يبحث الزعنينمنان النوضنع 

 .االقتصادي العالمي وعالقاتهما التجارية

وقنند يننبننحننثننان اتننفنناقننات جنندينندة فنني كننلننتننا 

المنننطنقنتنينن وآلنينات منننع األزمنات، ألن 

التواصل الجيد سيكون ضروريا للتنخنلنص 

من سوء الفهم فينمنا ينغنينر فنرينق تنرامنب 

 .بعض سياسات اإلدارة السابقة

وأيا تكن الموضيع التي ستتم مناقشتها، ان 

النواقنع هنو أن شني وتننرامنب سننينقنارنننان 

 .مالحظاتهما في المسائل الشخصية

وبرغم أنهما تحدثا منرتنينن عنلنى النهناتنف 

وتبادال التعنهندات بنالنعنمنل منعنا منن أجنل 

عننالقننات أفضننل، فنن ن لننقنناءهننم األسننبننوع 

المقبل سيتيح لنهنم فنرصنة النبندء بنالنعنمنل 

 . وتحويل كلماتهم إلى أفعال

 صحيفة غلوبال تايمز الصينية
 لي هايدونغ  92-3-9102 

تعريب خاص بـ "نشرة الصين بعيون 
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CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

عقب زيارة وزينر النخنارجنينة األمنرينكني 

ريكس تيلرسون إلى بكين، أصبحت النقنمنة 

الصينية األمريكية المقبلة موضنوع ننقنا  

سنناخننن فنني وسننائننل االعننالم ومننراكننز 

األبحاث. وسيلعب لقاء مبكر، كنمنا ينتنوقنع 

الكثيرون، دوراً هاما في توطنيند وتنعنزينز 

 .العالقات الصينية األمريكية
تمر العالقات بين بكين وواشنطن بمرحنلنة 

انتقالية حساسة، وبنالنتنالني فن ننهنا تنتنطنلنب 

تنسيقاً وتوجيهاً مننناسنبنينن منن قنبنل كنبنار 

اعننتننمنند  ،الننقننادة. فننمنننننذ الننحننرب الننبنناردة

استمرار التعاون الصيني األمرينكني عنلنى 

التكامل االقتصادي الذي يعّد حنجنر أسناس 

العالقات الثنائية، بناإلضنافنة إلنى النحنفناظ 

على نظام دولي مستقر، والنذي هنو ربناط 

 .للتعاون االستراتيجي
إن ازدينناد حننجننم الننتننجننارة بننيننن الصننيننن 

منلنينار دوالر  5.4والواليات المتحدة من 

منلنينار دوالر  491.6إلى  9101في عام 

لهو دليل على اقتنصنادهنمنا  5796في عام 

المتكامل بشكل كبير. وفي النوقنت ننفنسنه، 

لقد جلبت التحركات الذي قامت بهنا بنكنينن 

لالندماج في النظام الدولني واسنتنراتنينجنينة 

واشنطن التكنامنلنينة تنجناه الصنينن تنعناونناً 

متعدد الطبقات بنينن النبنلندينن عنلنى غنرار 

منكنافننحنة اإلرهنناب ومننكنافنحننة النقننرصننننة 

 .ومعارضة استقالل تايوان
بيد أن استراتيجة إدارة الرئيس األمنرينكني 

السابق بناراك أوبنامنا النهنادفنة إلنى إعنادة 

التوازن إلى منطقة آسيا والمحي  النهنادئ، 

والتي تتّسم بالعسكرة الشديدة وتنهندف إلنى 

تهميه الصين في المنطنقنة، قند أضنعنفنت 

األساس االستراتيجي الصيننني األمنينركني 

لنتنوحننيند الننننظننام الندولنني بشننكنل خننطنيننر، 

وعّرضت قدرة البلدين على خلق اقنتنصناد 

ومنن نناحنينة أخنرى، إن   .متكامل للخنطنر

الرئيس األمريكي الحنالني دوننالند تنرامنب 

يعنمنل سنرينعناً عنلنى منحنو تنركنة أوبنامنا 

الدبلوماسية ويرسم سياسته الخناصنة تنجناه 

الصين في هذا السياع. وهذا يتنينح فنرصنة 

للبلدين لتحسين عالقاتهما النثنننائنينة. هننناك 

حاجة ملحة إلى توجيه وتعاون فعالين بنينن 

كننبننار قننادة الصننيننن والننواليننات الننمننتننحنندة 

لتوحيد دعائم التعاون الصيننني األمنرينكني 

 .وتحديد آفاع العالقات الثنائية
وباإلضافة إلى ذلنك، ينفنتنقنر تنرامنب إلنى 

الننخننبننرات النندبننلننومنناسننيننة، وال يننمننكننن 

بسياسته تنجناه الصنينن. ولنقناؤه منع  التنبؤ

الرئيس الصيني شي جين بنينننغ سنينسناعند 

ترامب عنلنى فنهنم سنيناسنة الصنينن تنجناه 

لنقند فناز تنرامنب بناالننتنخنابنات   .واشنطنن

األمريكية بفضل رؤيته السياسية النحنثنينثنة 

وفهمه للرأي العام، لكنننه لنم ينتنمنكنن بنعند 

تكوين نظرة شاملة وموضوعية تنجناه  من 

الصين والعنالقنات الصنينننينة االمنرينكنينة. 

وهذا يعني أننه قند ينقنتنرف األخنطناء فني 

 معالجته للعالقات االمريكية الصينية. 

إن لقاء شي هو الطريقة األسنرع واألكنثنر 

مباشرة لتحديد موقف ترامب من الصنينن، 

كما أنه سيقلّل احتنمناالت أن تنعنتنمند إدارة 

ترامب سياسات تقّور التنعناون الصنيننني 

األمنريننكني. ومنن هننننا، إن قنمننة صننيننننيننة 

أمريكية مبكرة ستلعب دوراً حيوياً لضمنان 

تطور سليم ومستنقنر لنلنعنالقنة بنينن بنكنينن 

 .وواشنطن

ال شك أن التصريحات السنابنقنة لنتنرامنب 

وفريقه حنول النتنجنارة الصنينننينة وسنعنر 

صرف النعنمنلنة الصنينننينة والندور النذي 

يتعيّن على بكين أن تلعبه في النمنوضنوع 

النووي في كوريا الشمالية مثينرة لنلنقنلنق. 

وقند بندأ تنرامنب بنالنفنعنل بنتنننفنينذ وعنوده 

االنتخابية بشنأن النمنهناجنرينن، والشنراكنة 

عبر المحي  الهادئ وغيرهنا منن األمنور. 

بيد أن لهجة إدارة تنرامنب النقناسنينة تنجناه 

الصين لم تصبح سياسة بعند، ولنم تنتنبنلنور 

 .سياسته النهائية تجاه بكين بعد
خالل زيارته إلى بكين، بنثنت تصنرينحنات 

تيلرسون بشأن مبدأ عدم النمنواجنهنة وعندم 

النننننزاع واالحننتننرام الننمننتننبننادل والننتننعنناون 

لنلنجناننبنينن األمنل فني النعنالقنات   المربنح

الصينية االمريكية، ويبنقنى أن ننعنرف اذا 

كان المبدأ متفقاً عليه وس  جمنينع أعضناء 

إدارة ترامب، وما إذا كان تنرامنب ينعنتنزم 

تطبيقه.  قد تكون القمة الصينية االمريكنينة 

بداية لعالقنات صنينننينة أمنرينكنينة سنلنينمنة 

ومستقرة، كما أنها قد تؤسس لنبرة إيجابنينة 

لننلننعننالقننات الننثنننننائننيننة فنني األعننوام األربننع 

 .القادمة
لقند شنهندت الصنينن والنوالينات النمنتنحندة 

والنظام الدولي تغييرات جنوهنرينة. وبنقنوة 

شاملة مشتركة وتأثيرات دولية، فن ننه لندى 

الصين والواليات المتحدة أهداف مشتنركنة 

تتمثل في الحفاظ على الحيوية االجتماعنينة 

وتحسين النظام الدولي النحنالني منن خنالل 

تننعننمننيننق اإلصننالحننات مننن أجننل ضننمننان 

 االستقرار العالمي. 

لقد اقترح تيلرسون العنمنل عنلنى عنالقنات 

"بناءة" و"موجهة نحو تحقيق ننتنائنم" منع 

الصين، وهنذا ينتنفنق منع سنيناسنة الصنينن 

المعتمدة تجاه واشنطن والساعينة لنتنحنقنينق 

 الربح للجانبين. 

ينندرك كننال الننبننلننديننن أن هننننناك عنندداً مننن 

القضايا الشائكة التي تجدر معنالنجنتنهنا فني 

العالقات الثنائية، وأن النتنعناون هنو النحنل 

 الوحيد. 

إن قمة صينية أمريكينة سنتندفنع النعنالقنات 

بين بكين وواشنطن خطوة إلنى األمنام فني 

 .عالم سريع التغير
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قنننبنننل اخنننتنننتنننام زينننارتنننه األخنننينننرة إلنننى 

وضح وزير الخارجية األمينركني أ الصين،

ريكس تنينلنرسنون أن واشنننطنن مسنتنعندة 

لتطوير العالقات مع بكين على منبندأ عندم 

الننمننواجننهننة وعنندم الصننراع واالحننتننرام 

 .المتبادل والتعاون المربح للجانبين
ينبغي لتكرار تينلنرسنون النمنبنادئ النهنامنة 

خنالل  5792التي اقترحتها الصنينن عنام 

زيارته األولنى لنلنصنينن أن ينكنون إشنارة 

مطمئنة. لكن األمر متروك انن لواشننطنن 

التخناذ النننهنم الصنحنينح تنجناه النعنالقنات 

 .التجارية الصينية األمريكية
وقبل أسبوع تقريبا من لقناء النرئنينس شني 

جين بينغ نظيره األميركي دوننالند تنرامنب 

كننبننار  فنني الننواليننات الننمننتننحنندة، يسننتننعنند 

المسؤولون في النبنينت االبنينض، وفنق منا 

ذكر، لنمنواجنهنة "الصنينن" عنلنى خنلنفنينة 

"تعاملها غير العادل" في قنطناع صننناعنة 

 .السيارات
لكن االقتصاد األمريكي لن ينزدهنر إال إذا 

عززت النوالينات النمنتنحندة تنعناوننهنا منع 

الصننيننن، ألن ذلننك مننن شننأنننه أن يسنناعنند 

السنناعننيننن إلننى إيننجنناد فننرص عننمننل فنني 

الواليات المتحدة في نهاية النمنطناف. وفني 

قطاع تجارة السنينارات، تنواجنه النوالينات 

المتحدة مشكلة عجز خطيرة، وهي مشكنلنة 

يّدعي العديد من صقور التجارة أنها ناتجنة 

عن التعرينفنات الصنينننينة النبناهنظنة عنلنى 

واردات السنننينننارات، واشنننتنننراط إقنننامنننة 

مشاريع مشتركنة منع شنركنات السنينارات 

الصينية. ويقولون إن الحّل يكنون بنخنفنض 

 977التعريفات الجمركية، وملكية بننسنبنة 

 .في المئة
والننحننقننيننقننة هنني أن شننركننات صننننناعننة 

السيارات األمريكية تكافح في الصين وفني 

غينرهنا منن األسنواع النخنارجنينة ننتنينجنة 

افتقارها إلى منتم ذو قندرة تنننافسنينة، وأن 

الشركات األجنبية المنخرطة فني مشنارينع 

الصنينننينة تنحنقنق  مشتركة مع ننظنينراتنهنا 

أرباحاً ضخمنة منن السنوع الصنينننينة. إن 

تننجننارة السننيننارات ال تننمننثننل سننوى نسننبننة 

صغيرة من التجارة الصينننينة األمنرينكنينة، 

وال تزال صادرات السيارات الصينية إلنى 

الواليات النمنتنحندة منحندودة. إن اسنتنخندام 

ورقة "التجارة العادلة" وفرر تنعنرينفنات 

انتقامية على الواردات الصنينننينة سنينضنر 

كال الجانبين، وسيزيد من خطر النمنننافسنة 

ال شك في أن السياسات الخاطنئنة   .الشرسة

ألسالف ترامب تتحمنل مسنؤولنينة منعنظنم 

مشاكنل النوالينات النمنتنحندة االقنتنصنادينة. 

عنامنا عندة  96فواشنننطنن تنخنور منننذ 

حروب طوينلنة األمند بنكنلنفنة تنرينلنينوننات 

الدوالرات. وحقيقة أن إدارة باراك أوبنامنا 

عرضت مساعدات مالية على بنننوك وول 

ستريت وشركات التأمينن بنعند أزمنة عنام 

المالية زادت منن مشناعنر النعنداء  5772

تننجنناه طننبننقننة النننننخننبننة وسنن  الننمننواطنننننيننن 

 .األميركيين
وقد كنان النرئنينس تنرامنب رجنل أعنمنال 

ومننلننيننارديننراً، ولننديننه مننوقننف عننمننلنني مننن 

 17التجارة واالقتصاد. لكن تبني أكثر من 

اقتصاداً تعاني الواليات المنتنحندة فنينه منن 

عجز تجاري سيكون خطوة غنينر عنمنلنينة 

تعود عليه بنتائم عكسية بشكل شبه منؤكند. 

صحيح أن الصين تتمتع بفائض ضخم منع 

الواليات النمنتنحندة، لنكنن ذلنك ينعنود إلنى 

الننهننيننكننل الننتننجنناري أكننثننر منننننه إلننى 

 ."ميركانتيلية" بكين
إن الصننادرات الصننينننننيننة األسنناسننيننة إلننى 

السنوع األمنيننركنينة هنني سنلنع ذات قنينمننة 

مضافة متدنية، في حينن تصندر النوالينات 

المتحدة منتجات ذات قيمة مضنافنة عنالنينة 

بشننكننل أسنناسنني إلننى الصننيننن. وبننرغننم أن 

الننواليننات الننمننتننحنندة تننحننث الصننيننن عننلننى 

السماح لقطاعات تصنيعية أقل جاذبية مثنل 

السننيننارات بننالنندخننول بشننكننل مننفننتننوح إلننى 

السوع الصنينننينة، فن ن واشنننطنن تنرفنض 

تصدير منتجاتها ذات التقننينة النعنالنينة إلنى 

العمالء الصينيين. وليس مرجحا أن يجلنب 

هذا اإلزدواج في النمنعناينينر أي "تنوازن" 

 .إلى التجارة الثنائية
وعموماً، إن التجارة بين البلدينن تنكنامنلنينة 

إلى حد كبير وقد ساعدت في تحسين معدل 

العمالة في الواليات المتحدة. والحقيقة التي 

يعمل بعض النمنسنتنشنارينن االقنتنصنادينينن 

األميركيين عنلنى طنمنسنهنا عنمنداً هني أن 

االستخدام الواسع للتشغنينل انلني والنذكناء 

االصطناعي قد أدى إلنى االسنتنغننناء عنن 

عدد ال يستهان بنه منن النعنمنال منن ذوي 

النحنزام ” الياقات الزرقاء، ال سيما في دول 

 “.الصدئ
وقد لوحظت هذه الظاهرة بشنكنل منتنكنرر 

فني االقنتنصنادات النمنتنطنورة تنقنننيناً منثننل 

اقتصاد الواليات المتحدة، وينبغي أن تؤخذ 

على محمل الجد بما يكفي من قنبنل بنعنض 

النمننخننطننطننيننن االقننتننصناديننيننن الننرئننيننسننيننيننن 

 .لترامب
ستشكل زيارة الرئيس شي فرصة منناسنبنة 

للصين والواليات المنتنحندة لسند النثنغنرات 

واالتفاع على أهمية التعاون، ال المواجهة، 

 .في التجارة الثنائية

 صحيفة تشاينا دايلي الصينية
 لي هايدونغ  30-3-9102 

تعريب خاص بـ "نشرة الصين بعيون 
  عربية"
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CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

 

عقد الرئيس الصيني شي جين بينننغ 

محادثات عميقة وودية ومطولة منع 

نظنينره األمنرينكني دوننالند تنرامنب 

خالل اللقاء األول بينهمنا النخنمنينس 

 .وحظى باهتمام العالم بأسره

و ول شي إلى الواليات المت د  

 وسط اهتمام عالمي

وصل شي بعد ظهر النخنمنينس إلنى 

بلدة بالم بيته الساحلية فى فنلنوريندا 

جنوب شرع الواليات المتحدة عقب 

زيارة دولة قام بها إلى فنلندا. ويرى 

المراقبون أن لقاء شني منع تنرامنب 

يأتي في إطار جهود الجانبين لنرسنم 

مسار العالقات الثنننائنينة فني حنقنبنة 

 .جديدة

وفي يوم مشمس تشوبه بعض الغينوم، حنطنت 

الطائرة التي تقل شي وزوجته بنننغ لني ينوان 

 .بعد ظهر أمس في مطار بالم بيته الدولي

وأمام أنظار الحضور المفعمة بالحنمناس، منن 

بينننهنم وزينر النخنارجنينة األمنرينكني رينكنس 

تيلرسون وزوجته ريندا سناننت كنلنينر، خنطنا 

شي وبنغ خارج باب الطائرة ولوحا للجماهينر 

 .قبل نزولهما سلم الطائرة

وخالل زينارتنه، ومندتنهنا ينومنان، فنى والينة 

فلوريدا المشنمنسنة، عنقند شني منحنادثنات منع 

الجو، الذي يندعنوه -إيه-ترامب فى منتجع مار

ترامب "النبنينت األبنينض النجنننوبني" لنتنبنادل 

وجهات النظر حول العالقات الثنائية والقضايا 

الدولنينة واالقنلنينمنينة النكنبنرى ذات االهنتنمنام 

 .المشترك

ويننقننول روبننرت هننورمنناتننس، نننائننب رئننيننس 

كسينجر أسوشيتس، وهي شنركنة اسنتنشنارينة 

دولننيننة مننقننرهننا منندينننننة نننيننويننورك، إن هننذه 

المحادثات المبكرة وجها لوجه بين الزعينمنينن 

ستعود بالنفع ليس فنقن  عنلنى النبنلندينن ولنكنن 

أيضا على أطراف أخرى متعددة، مشيرا إلنى 

أن اجتماع شي األول مع ترامب ينأتني عنقنب 

شهرين ونصف الشهر فق  من تنولني تنرامنب 

 .منصبه

وأضاف أن اجتماعا رئناسنينا نناجنحنا سنينننقنل 

رسالة معلنة أمام الجميع بأن البلدين لينسنا فني 

عننالقننة عنندائننيننة، وإنننمننا يننعننمننالن مننعننا لننحننل 

 ."المشكالت من خالل "الحوار البناء

 اجتماع عميق ُمطَّول

خالل اجتماعه مع ترامنب، قنال شني "هننناك 

انالف من األسباب التى تنعنمنل عنلنى ننجناح 

العالقات بين الصين والواليات المنتنحندة، وال 

 ".يوجد سبب يدعو إلى قطعها

وأضاف الرئنينس شني أن تنعنزينز النعنالقنات 

األخنرى النقنادمنة  54الثنائية فنى األعنوام الـن

يتطلب تصميما سياسيا والتزاما تنارينخنينا منن 

 .قادة البلدين

وقد دعا شي أيضا ترامب للقيام بنزينارة دولنة 

 .5790إلى الصين خالل 

وأكد الرئيس الصيني أيضا على دور انلنينات 

األربع عالية المستوى النتنى تنأسنسنت حندينثنا 

الننخنناصننة بننالننحننوار والننتننعنناون بننيننن الصننيننن 

والننواليننات الننمننتننحنندة فننى مننجنناالت مننثننل 

الدبلوماسية واألمن واالقتصاد وإنفاذ النقناننون 

واألمننن االلننكننتننرونننى فضننال عننن الننتننبننادالت 

 .االجتماعية والتبادالت األخرى بين الشعبين

وحث شي البلدين على وضع قائمة بنأولنوينات 

الننتننعنناون لننتننحننقننيننق حصنناد مننبننكننر ودفننع 

المفناوضنات النخناصنة بنمنعناهندة االسنتنثنمنار 

الثنائية واستكشاف التعناون النبنراجنمناتني فنى 

انشاء النبنننينة األسناسنينة والنطناقنة ومنجناالت 

وقال أيضنا ان النجناننبنينن ينتنعنينن ان  .أخرى

يعالجا القضايا الحساسة على دائنم منالئنم منع 

ادارة الخالفات والتحكم فينهنا بنطنرينقنة بننناءة 

وتعزيز االتصناالت والنتنننسنينق فنى الشنئنون 

 .الدولية واالقليمية الكبرى

وأضاف شي ان الصين والنوالينات النمنتنحندة 

يجب ان يوسعا تعاونهما فى مواجهة التحديات 

العالمية مثل عدم اننتنشنار األسنلنحنة النننووينة 

 .ومكافحة الجريمة عبر الحدود

أما ترامب فقد قبل الدعوة للقيام بنزينارة دولنة 

إلى الصين بسرور، وأعنرب عنن األمنل فنى 

 .القيام بهذه الرحلة فى أقرب وقت

كما أبلغ رئيسا الندولنتنينن كنل منننهنمنا انخنر 

بأولوياته الحالية فى جدول األعمنال النمنحنلني 

والنندبننلننومنناسنني وتننبننادال وجننهننات 

النظنر حنول النقنضناينا االقنلنينمنينة 

 .الساخنة

 اجتماع لرسم المسار

قال نائب وزير الخارجية الصيننني 

مارس اننه  29تشنغ تسه قوانغ في 

في ظل الظروف الدولية الراهنننة" 

سيكون لالجتماع أهمية كبينرة فني 

-رسننم مسننار الننعننالقننة الصننينننننيننة

األمريكية خالل حقبة جديدة، وفني 

تعزيز تنمية العالقات الثنائية عنلنى 

نحو سليم ومستقر من نقطنة بنداينة 

جديدة، وتدعيم السالم واالستنقنرار 

الباسيفنينك -والرخاء في منطقة آسيا

 ".والعالم على وجه العموم

من جناننبنه، صنرح النمنتنحندث بناسنم النبنينت 

األبيض شون سبايسر خالل مؤتنمنر صنحنفني 

الشهر الماضي بأن ترامب "يتطلع إلنى لنقنائنه 

مع الرئيس شي وتبادل وجهات النننظنر حنول 

األولويات الخاصة بكل بنلند، وكنذا إلنى رسنم 

الطريق الذي ينبغي المضي علينه قندمنا لندفنع 

 ".العالقات الثنائية بين البلدين

، 9101ومنذ إقامة العالقات الدبلوماسية عنام 

شهدت العالقات بينن النبنلندينن تنقنلنبنات، لنكنن 

البلدين أصبحا أكثر اعتمنادا عنلنى بنعنضنهنمنا 

الننبننعننض فنني الننوقننت الننذي أصننبننحننت فننيننه 

 .مصالحهما أكثر تشابكا

والصين حاليا هي الشرينك النتنجناري األكنبنر 

 للواليات المتحدة. 

وفي العام الماضي، وصل حجم التجارة ثنائية 

منلنينار دوالر، منقنارننة  491.6االتجاه إلنى 

 .9101مليار دوالر في  5.4بـ

ورغم أنه ال تزال توجد الكثير منن النخنالفنات 

واالحتكاكات، علنى رأسنهنا قضنينتنا النتنجنارة 

والعنمنلنة الشنائنكنتنان، اال ان النجناننبنينن بنذال 

المساعني ننحنو إدارة هنذه النخنالفنات بشنكنل 

مناسب وتنوسنينع األرضنينة النمنشنتنركنة، فني 

الوقت الذي يتوع فيه العالنم إلنى قنينام عنالقنة 

 .صحية بين البلدين

وقال جوزيف ني، خبير السنيناسنة النخنارجنينة 

األمريكية الشهير، خالل مقابلة مع )شينننخنوا  

عبر البريد االلكتروني، إننه يشنعنر بنالنتنفناؤل 

الصنينننينة عنلنى  -إزاء العالقات األمنرينكنينة 

وأوضح "ستتنننافنس النوالينات  .المدى الطويل

المتحدة والصين ولكنهمنا سنتنتنعناوننان أيضنا. 

وسيحققان المزيد من المكاسب من خالل بنعند 

 التعاون في العالقات."
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 7102-4-2  ي   الشعب الةيني  

وصل الرئيس الصينني شني جنينن بنينننغ إلنى 

منتجع مار أالجو بوالية فلوريدا لعقد قمنة منع 

نظيره األميركني دوننالند تنرامنب، وذلنك فني 

 6زيارة رسمية الى أمريكا خالل الفنتنرة منن 

ابريل الجاري. وينتنجنه االهنتنمنام ننحنو  0الى 

التعاون االقتصادي والنتنجناري بنينن الصنينن 

والواليات المتحدة في ظل العديد من القنضناينا 

االخرى. وأن تنعنمنينق النتنعناون االقنتنصنادي 

والتجاري بين البلدين ال يعود بالمصلحة علنى 

الشعبين فق ، وأنما نعمة بالنننسنبنة لنالقنتنصناد 

 العالمي.

 التكامل في عملي  ت ويل نمو االقتةاد

عند أقامة العالقات الدبلوماسنينة بنينن الصنينن 

، كان حنجنم 9101والواليات المتحدة في عام 

بليون دوالر فنقن ، وفني  5.4التجارة الثنائية 

بننلننيننون  491.69، يننرتننفنع إلننى 5796عنام 

دوالر. من بينها، شهدت الطائرات والنمنعندات 

الطبية والمنننتنجنات النزراعنينة وغنينرهنا منن 

المنتجات االمريكية طنلنبنا قنوينا فني الصنينن، 

ودخلت قهوة ستاربكس وماكندوننالندز وبنينتنزا 

هت وول منارت النكنثنينر منن حنيناة الشنعنب 

الصيني اليومية. وبالمثل، يسنتنفنيند النمنسنتنلنك 

األمننريننكنني مننن الننمننالبننس ولننعننب االطننفننال 

والمعدات النكنهنربنائنينة وغنينرهنا منن السنلنع 

االخنرى النتني تنجنمنع بنينن النجنودة والسنعننر 

 المنخفض.

ويرى رئيس غرفة التجارة االمريكية الصينية 

شي تشن أن اختينار السنوع جنعنل االقنتنصناد 

الصيني واالمريكي متكاملين ومترابطينن النى 

حد كبير، وقد شكلت العالقات النتنجنارينة بنينن 

البلدين ونم  المصنالنح "منوجنود حنينث أننت 

موجود، وانت موجود حنينث اننا منوجنود، ال 

 احد ينفصل على احد."

وأشنارت بنناحننثنة بننمننركنز أبننحنناث اإلقننتننصنناد 

العالمي بالمعهد الصيني للعالقات الدولية 

الننمننعنناصننرة، تشننن فنننننغ يننينننننغ، إلننى أن 

التنافس والتكامل االقتصادي بين الصينن 

وامريكا موجود على المدى النطنوينل. " 

في الماضي، يعكس التكامل االقنتنصنادي 

والتنجناري بنينن النبنلندينن فني "تصندينر 

أمريكا راس المال الى الصين، وتصدينر 

الصين المنتجات النى أمنرينكنا"، وانن، 

تحسنت الصين بشنكنل كنبنينر منن حنينث 

الفضاء وتنطنبنينقنات االننتنرننت والنبنننينة 

التحتية والقدرات التصنيعنينة، وينننعنكنس 

التكامل التجاري بنينن الصنينن وامنرينكنا 

ايضا بتوفير المنزيند منن السنلنع النعنامنة 

والراس المال والخبرة فني النتنننمنينة ومنفنهنوم 

مستوى الحوكة العالمنينة وغنينره." وأضنافنت 

تشن فنغ يينغ: " ال يحتاج الجاننبنان إلنى منثنل 

هذا التكامل فق  ، وإنما يحتاج إليه االقنتنصناد 

 العالمي أيضا."

السعي المشترك للتنمي  والسالم رغم وجود 

 االختالف

" كثيرما يتركز النرأي النعنام عنلنى النفنائنض 

التجاري للصين بالنسبنة المنرينكنا فني سنيناع 

التبادالت االقتصادية والتجارية النثنننائنينة. فني 

الواقع، اإلحتكاك والخالفات هو أمر طنبنينعني 

بالنسبة لدول التنجنارينة النكنبنرى، وينجنب أن 

 ننظر الي ذلك بهدوء ."

يمكن لقوة اإلمكانية النقنابنلنة لنلنتنحنقنينق جنلنب 

المصالح، والتعايه السلمي برغنم االخنتنالف 

يمكن حل الخالفات. ويرى العديد من الخبنراء 

أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينننغ إلنى 

أمريكا ستعمق التعاون االقتصادي والنتنجناري 

بين البلدين النذي ينجنلنب فنرصنة ننادرة. قنال 

كينت كاير مدير مركنز دراسنات شنرع آسنينا 

في جامعة جونز هوبكنينننز، أن قنمنة الصنينن 

وأمريكا ننفنسنهنا هني عنالمنة جنيندة، وينمنكنن 

للصين توفير فرص العمل المحلية في أمريكنا 

مننن خننالل االسننتننثننمننار الننمننبنناشننر والننتننجننارة 

االلكترونية. وقال لي وي باحث بمعهد بحنوث 

استراتيجية التنمية الوطنية في جامعة الشنعنب 

الصينية، أن الشعب االمريكني يشنعنر بنفنوائند 

ملموسة من النننمنو االقنتنصنادي فني الصنينن 

وتنمية قدرات انفاع الشعب الصيننني النى حند 

 كبير.

، 5794وقد أظهرت الدراسنات أن فني عنام 

بلغت قيمنة صنادرات االمنرينكنينة منن السنلنع 

 197بليون دوالر، دعنمنت  964والخدمات 

ألف وظيفة امريكية. ومن المتوقع أنه في عنام 

، تصننل الصننادرات االمننريننكننيننة الننى 5755

بليون دوالر، وخنلنق أكنثنر  427الصين إلى 

مليون وظيفة في أمنرينكنا. وبنحنلنول  5.4من 

ذلك الوقت، ف ن الصين سنتنتنفنوع عنلنى كننندا 

والمكسيك لتصبح أكبر وجهة تصدير للبضائع 

 االمريكية.

 " اآلثار الجانبي  " تست ق االنت ار

إذن، ماذا يعني تعنزينز النتنعناون االقنتنصنادي 

والنتنجنناري بنيننن الصنيننن وأمننرينكنا بنالننننسنبننة 

لالقتصاد النعنالنمني؟ يشنينر النخنبنراء إلنى أن 

٪ من سكنان 52سكان الصين وأمريكا يمثالن 

٪ منن اجنمنالني الننناتنم  57العالم ، ويمثالن 

مننن  9/4االقننتننصننادي الننعننالننمنني، وتشننكننالن 

٪ منن االسنتنثنمنار 27الصادرات العالمية، و 

االجنبي ورؤوس االموال االجنبية النعنالنمنينة، 

وبالتالي تعميق التعاون االقتصادي والتجناري 

بين الصين وأمريكا غير مواتية للشعبين فقن ، 

ولكن سيحقق إيجنابنينة كنبنينرة فني االقنتنصناد 

العالمي أيضا. وقالت تشن فنغ يينغ: "مسنتنوى 

التعاون االقتصادي والنتنجناري بنينن الصنينن 

وأمريكا سيكون له تاثير مباشر عنلنى عنمنلنينة 

االنتعا  االقنتنصنادي النعنالنمني.عنلنى سنبنينل 

المثال، توصل البلدين الى اتفاع حول معناهندة 

واتنفناقنينة النتنجنارة  )BIT االستثمار الثنائينة 

وغيرها مستقبال، سنينكنون لنه  )FTA الحرة 

تأثير كبير عنلنى أوروبنا وأسنينا واقنتنصنادات 

أخرى في العالم. وكمثال آخر، تعزيز التعاون 

بين الصين وأمريكا في بناء النبنننينة النتنحنتنينة 

سيعزيز فعالية العنمنل النمنشنتنرك فني جنمنينع 

انحاء العالم. وال ينبغي االستهانة بآثار جانبنينة 

ايجابية لبعضها التي تفضي أساسا إلى تعنزينز 

 جولة جديدة من العولمة. 

وفي الوقت نفسه، أشار العديد من النمنراقنبنينن 

في الداخل والخارج أيضا إلى أنه على الرغنم 

من أن اللقاء من غير النمنرجنح أن تنحنل كنل 

المشاكل، ولكن زيارة الرئيس شني سنتنسناعند 

بال شك في تحسين التفاهنم وتنوسنينع 

التوافق بين البلدين، والسعي لتحقينق 

الفوز المشترك، وذلنك النشناء بنينئنة 

خنارجننينة لننلنصنننناعننات والنتننجننارات 

واالستثمارات الجديندة فني اقنتنصناد 

 عالمي. 

ويننمننكننن الننقننول، فنني ظننل اهننتننمننام 

االقننتننصننادات الننرئننيننسننيننة الننمننتننزاينند 

بنناالقننتننصنناد الننحننقننيننقنني وانننتننعننا  

الصناعات التحويلية، ف ن أهمية قمنة 

الصين وأمنرينكنا كنبنينرة وواضنحنة 

لننتننعننزيننز االنننتننعننا  االقننتننصننادي 

 العالمي.
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أقلعت طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ  
من مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا بغعغد 
ظهر الجمعة، عقب اختتام اجغتغمغاعغو ا و  

 مع الرئيس ا مريكي دونالد ترامب.
وخال  فترة زمنية زادت قليغال عغلغل الغيغوم 

سغاعغات  7الواحد، قضل شي ما يزيد علل 
يناقش فيها القضايا الثنائية والعالمية، ويبنغي 
عالقة شخصية مع ترامب فل الغوقغت الغ   

ا مريكيغة -يرسم فيو مسار العالقات الصينية
 في حقبة جديدة.

 نزهة على البحر
عقدت اللقاءات بين الرئيسين في منتجع مار

الجو ال ي يطلق عغلغيغو أيضغا يالغبغيغت -إيو-
ا بيض الجغنغوبغيي. وقغبغ  أن يغخغتغتغم شغي 
زيارتو مباشرة أمغس،  بغب لغلغتغنغز  سغيغرا 
علل ا قدام بصحبغة تغرامغب عغلغل أعشغاب 
ا راضي الخضراء المحيطة بمغحغ  إقغامغتغو 

 الواقع بجوار البحر.
وقا  وزيغر الغخغارجغيغة ا مغريغكغي ريغكغس 
تيلرسون خغال  مغمتغمغر صغحغبغي فغي بغالغم 
بيتش يمن الواضح أن الطقس رائغع الغيغوم، 
وكانت فرصة عظيمة للرئيسين وزوجتيهغمغا 
للغتغعغارا واالسغتغمغتغاك ومشغاركغة الغطغعغام 

 ومناقشة القضايا الهامة.ي
لقد كان الغتغعغارا بغيغن الغرئغيغسغيغن  غرضغا 
أساسيا واضحا لزيارة شغي. وكغان تغرامغب 

 أيضا يعي أبمية لقائو ا و  مع شي.
وفي تصريحات عغلغل رأس اجغتغمغاك، قغا  

الجغو لغو يأبغمغيغة -إيغو-شي إن اجتمغاك مغار
ا مريكيغةي، -فريدة بالنسبة للعالقات الصينية

حيث مكنو تباد  اآلراء عغلغل نغحغو عغمغيغق 
وودي مع ترامب من تعميق التبابغم والغثغقغة 
 بشك  متباد  وإقامة عالقة عم  فيما بينهما.

ويقو  روان تسون  تسو، نائب رئيس معهغد 
الصين للدراسات الدولية، إن اللقغاءات  غيغر 
الرسغمغيغة يغمغكغنغهغا الغمغسغاعغدة فغي تغعغمغيغق 

 التواص  المباشر بين الرئيسين.
 بسمة على الوجه

اتسمت زيغارة الغرئغيغس شغي بغالغود، حغيغث 
تباد  ترامب وشي االبغتغسغام فغي وجغو كغ  
منهما اآلخر. وص  الجو الودي إلل  روتغو 
مساء الخميس حينما استضاا تغرامغب شغي 
علل مأدبغة تغرحغيغب، حغيغث ألغقغل كغ  مغن 

 الرئيسين كلمة مبعمة بالحماسة.
وأعغرب شغي عغن اسغتغغعغداد  لغلغتغعغاون مغغع 
تغغرامغغب فغغي قغغيغغادة الشغغعغغبغغيغغن ا مغغريغغكغغي 
والصيني، حيث تجمعهمغا ا مغانغي الغطغيغبغة 
-والحماسة، لالرتقغاء بغالغعغالقغات الصغيغنغيغة

ا مريكية، بينما قا  ترامب يسنغقغيغم عغالقغة 
 عظيمة للغاية وأنا أتطلع إلل  لك بشدة.ي

بعض النتائج الغالفغتغة لغالجغتغمغاعغات كغانغت 
قبو  ترامب الدعوة لغزيغارة الصغيغن خغال  
العام الغجغاري، وكغ لغك إقغامغة إطغار جغديغد 
للمباوضات عغلغل مسغتغو  الغوزراء، وبغو 
ا طغار الغ ي يشغمغ  الغغحغوار الغدبغلغومغاسغغي 
وا مغغنغغي والغغحغغوار االقغغتغغصغغادي الشغغامغغ  
والغغحغغوار بشغغأن إنغغبغغا  الغغقغغانغغون وا مغغن 
ا لغغكغغتغغرونغغي، والغغحغغوار بشغغأن الغغقغغضغغايغغا 

 االجتماعية والثقافية.
وكما قا  شي خال  المأدبة، يتعين أن تمدي 
تنمية العالقات الثنائية إلل شغعغور مغواطغنغي 

 البلدين بعودة النبع عليهم.
 لحظة مؤثرة مع أغنية

اتسمت اللقاءات أيضغا بغاالجغواء الغعغاطغبغيغة 
الدافئة، حيث قامت أرابيال وجوزيا، حبيغدا 
ترامب، الخميس بغغغنغاء ا  غنغيغة الصغيغنغيغة 
الكالسيكية )زبرة الياسمين( لغلغرئغيغس شغي 

وزوجتو بغنغ  لغي يغوان، كغمغا قغامغا بغ لغقغاء 
ا شعار الصينية القديمة،  لك بصحبة أبغوي 

 الطبلين إيبانكا ترامب وجاريد كوشنر.
وفي إشارة منو إلل زيارة الغرئغيغس ا سغبغق 
نيكسون التي كسغرت جغمغود الغعغالقغات مغع 

عغامغا، قغا  شغي يتغعغزيغز  54الصين قبغ  
عامغا الغمغقغبغلغة  54العالقات الثنائية خال  ا 

يحتاج إلل االرادة السغيغاسغيغة وااللغتغزامغات 
 التاريخية من جانب زعيمي البلدين.ي

وقا  ترامب أمس الجمعة عقب اجتمغاك مغع 
شي يالعالقات التي أقمنابا أنا والرئيس شي 
رائعة. نتطلع إلل اللقاء في مرات كثيرة فغل 
المستقب ، وأعتقد أن الكثير مغن الغمغشغكغالت 
التي قد تستعصي عغلغل الغحغ  سغيغتغم حغلغهغا 

 خال  ب   اللقاءات.ي
وقا  شي يبناك اآلالا من ا سغبغاب الغتغل 
تعم  عغلغل نغجغاع الغعغالقغات بغيغن الصغيغن 
والواليات المتحدة، وال يغوجغد سغبغب يغدعغو 

 إلل قطعها.ي
وكان ب ا أيضا شعور الكثيرين ممغن كغانغوا 

 الجو.-إيو-بالقرب من مار
وقا  مايلز ميدلبوش، رجغ  أعغمغا  مغحغلغي 

من عمر ، يفغي بغ   ا يغام وفغي  23في ا 
ب ا العغصغر، وفغي ظغ  وجغود ا نغتغرنغت، 
أصبح ك  شيء متصال باالخر، أياً كغان مغا 
تريد أن تبعلوي، مضغيغبغا أنغو يغنغبغغغي عغلغل 
الواليات المتحدة والصين العم  معغا بشغكغ  
أفض  من أج  العالم ومن أج  الغمغسغتغقغبغ ، 
ليس فقط من أج  الواليات المتحدة والصيغن 

 وحدبما.
وتابع يما أتمنا  وما أممن بو، بو اننا سنقيغم 
عالقات رائغعغة خغال  السغنغوات ا ربغع أو 
الثماني المقبلة، أو حتل خغال  فغتغرة أطغو  

 من  لك.ي
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تعهد الرئيس الصيني شي جين بين  ونغظغيغر  
ا مريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بغتغوسغيغع 
التعاون متباد  النبع وإدارة الغخغالفغات عغلغل 

 أساس االحترام المتباد .
وكان شي قد زار لمدة يومين بلدة بالم بغيغتغش 
علل السغاحغ  الغجغنغوبغل الشغرقغل لغلغواليغات 
المتحدة لعقد االجتماك ا و  مغع تغرامغب فغي 
محاولة لرسم مسغار الغعغالقغات الغثغنغائغيغة فغي 

 عصر جديد.
 اجتماع إيجابي ومثمر

واتبق الزعيمان علل أن اجغتغمغاعغهغمغا ا و  
ال و في والية  -أيو -ال ي عقد في منتجع مار

 فلوريدا كان يإيجابيا ومثمراي.
وخغغال  مغغحغغادثغغاتغغهغغمغغا عغغلغغل مغغدار الغغيغغومغغيغغن 
الغغمغغاضغغيغغيغغن، تغغبغغاد  شغغي وتغغرامغغب وجغغهغغات 
نظربما إزاء المغجغاالت ا سغاسغيغة لغلغتغعغاون 
الثنائي وك لك القضايا اإلقليمية والعالمية  ات 

 االبتمام المشترك.
وقا  شي إن اجغتغمغاعغو ا و  مغع الغرئغيغس 
ا مغغريغغكغغي يغغحغغمغغ  أبغغمغغيغغة فغغريغغدة لغغتغغطغغويغغر 

 ا مريكية.-العالقات الصينية
وأضاا أنو وترامب من خال  االجتماك فهما 
بعضهما البعض بشك  أفض  وعززا ثقغتغهغمغا 
المتبادلة وتوصال إلل توافقات أساسية عغديغدة 

 وأقاما عالقة عم  جيدة.
وقا  شغي إن الغجغانغبغيغن بغحغاجغة إلغل زيغادة 
توسيع عالقاتغهغمغا مغن أجغ  خغدمغة الغبغلغديغن 
وشغغعغغبغغيغغهغغمغغا بشغغكغغ  أفضغغ  وتغغعغغزيغغز السغغالم 

 والرخاء العالميين.
ونغغقغغ  الغغبغغيغغت ا بغغيغغض عغغن تغغرامغغب عغغقغغب 
االجتماك قولو يأعتقد أننا حققنا تغقغدمغا بغائغال 
في عالقاتنا مع الصيني، مضيبغا أن الغعغالقغة 

 التي طوربا مع شي يرائعةي.
وأجغغر  مغغمغغثغغلغغون أمغغريغغكغغيغغون 
لقاءات مغنغبغصغلغة مغع نغظغرائغهغم 
الصينيين شغهغدت أيضغا تغقغدمغا، 

 وفقا لترامب.
وبغغعغغد مغغبغغاحغغثغغاتغغهغغمغغا، قغغام شغغي 
وترامب بجولة سير علل ا قغدام 
في المنتجع الساحلغي الغخغالب ، 
الغغ ي يغغعغغتغغبغغر  تغغرامغغب يبغغيغغتغغو 

 ا بيض الجنوبيي.
 تعاون شامل

ولتعزيز العالقات الغثغنغائغيغة، أكغد 
شي علل أبغمغيغة زيغادة تغوسغيغع 
التعاون االقتصادي والغعغسغكغري 
وإنغغبغغا  الغغقغغانغغون والغغتغغبغغادالت 

الشعبية، مشغيغرا إلغل أن الصغيغن والغواليغات 
المتحدة تعدان الشريكيغن الغتغجغاريغيغن ا كغبغر 
لبعضهما البعض اآلن ما يعغود بغالغكغثغيغر مغن 

 البائدة علل الشعبين.
وقا  شي إن الصين تدفع قدما إصالع بيغكغ  
جانب العرض لتعزيز الطلب المحلي وزيغادة 
حصغغة صغغنغغاعغغة الغغخغغدمغغات فغغي اقغغتغغصغغادبغغا 

 الوطني.
وأضاا أن االقتصاد الصيني سيحافغظ عغلغل 
قوة دفع سغلغيغمغة لغلغتغنغمغيغة، وتغتغمغتغع الصغيغن 
والواليات المتحدة بآفاق واسعة فغي الغتغعغاون 
االقتصادي والتجاري، داعيغا الغجغانغبغيغن إلغل 

 ا تنام البرصة.
كما قا  شي لغتغرامغب خغال  الغمغحغادثغات إن 
يالصين ترحب بمشاركة الجغانغب ا مغريغكغي 
فغغي الغغتغغعغغاون فغغي إطغغار مغغبغغادرة الغغحغغزام 

 والطريقي.
وبخصوص العالقات العسكرية، الغتغي تغمغثغ  
جزءا مهما من العالقات الثنائغيغة، أشغار شغي 
إلل أن الثقة المتبادلة في المجاالت العسكغريغة 
وا مغغنغغيغغة تشغغكغغ  ا سغغاس لغغلغغثغغقغغة الغغمغغتغغبغغادلغغة 

 اإلستراتيجية بين البلدين.
واقترع علل الغجغانغبغيغن مغواصغلغة الغتغبغادالت 
العسكرية علل مختلا المغسغتغويغات، وإفسغاع 
مجاال كامال آلليات مث  المشاورات الوزاريغة 

ا مريكية والغحغوار ا مغنغي -الدفاعية الصينية
الباسيبيك، وحسن استغال  آلية الغحغوار -آلسيا

الغغتغغي سغغتغغتغغم إقغغامغغتغغو بغغيغغن بغغيغغئغغتغغي ا ركغغان 
 للجيشيـن.

في الوقت نبسو، حث شي الجانبين علل تنبيغ  
برامج التباد  السنوية المتبق عغلغيغهغا وتغنغبغيغ  
وتحسين آلية اإلبالغ المتبادلة بشأن العملغيغات 
العسكرية الكبر  ومدونة السلوك اآلمن بشأن 

 المواجهات العسكرية البحرية والجوية.

وقا  شي إن الصين مستعدة لتوسيع الغتغعغاون 
في مجا  إنبا  القانون مع الجانب ا مريغكغي، 
داعيا الجانبيغن إلغل االشغتغراك فغي مغكغافغحغة 
الجرائم الغعغابغرة لغلغحغدود مغثغ  االتغجغار فغي 
الغغمغغخغغدرات وا طغغبغغا  و سغغيغغ  ا مغغوا  

 والجرائم اإللكترونية والجريمة المنظمة.
وأوضح شي أن الصين والغواليغات الغمغتغحغدة 
تتقاسمان مصالح بامة في الحباظ علل ا مغن 
اإللكتروني، مضيبغا أن الغجغانغبغيغن يغجغب أن 
يستغال آلية الحوار التي أقيمغت حغديغثغا بشغأن 
إنبا  القانون وا من االلكتروني من أج  بنغاء 
فضغغاء إلغغكغغتغغرونغغي سغغلغغمغغي وآمغغن ومغغبغغتغغوع 

 وتعاوني ومنظم بشك  مشترك.
وأكد شي أن الصين تب   قصار  جهدبا فغي 
مكافحة البساد، داعيا الجانب ا مغريغكغي إلغل 
التنسيق أكثر بشك  وثيق مع الصين لغلغقغبغض 
علل المجرمين البارين إلل الخارج واستعغادة 

 ا موا  المهربة بشك   ير مشروك.
وقا  شي إن التبادالت الشعبيغة تغبغقغل أسغاسغا 

ا مغريغكغيغة، مغتغعغهغدا -متينا للعالقة الصغيغنغيغة
بتعزيز التعاون الثنائي في السيغاحغة والغبغنغون 
والرياضة والرعاية الصحية مغن أجغ  زيغادة 

 تحسين الدعم الشعبي وتعزيز العالقات.
وقغا  تغرامغب إن بغالد  مسغتغعغدة لغمغواصغلغغة 
تعميغق الغتغعغاون مغع الصغيغن فغي االقغتغصغاد 
والشمون العسكرية والتبادالت الشعبية ودعغم 
جهود الصين في الغقغبغض عغلغل الغمغجغرمغيغن 
البارين واستعادة ا موا  المهربة بشك   غيغر 

 مشروك.
 آليات جديدة

وقب  الجولة الثانية من محادثات الغرئغيغسغيغن، 
بدأ مسمولون كبار من الجانبين يوم الغجغمغعغة 
الغغحغغغوار االقغغغتغغصغغغادي الشغغامغغغ  والغغغحغغغوار 
 5الدبلوماسغي وا مغنغي، وبغمغا مغن ضغمغن 

ركائز تشك  آلية الحوار الثنائغي 
 التي أقيمت حديثا.

وقد أجر  الجانبان ضغمغن بغ ا 
اإلطغغار مغغحغغادثغغات صغغريغغحغغة 
ومعمقة وحددا جغدو  ا عغمغا  

 للمرحلة المقبلة.
وصغغادق شغغي وتغغرامغغب عغغلغغل 

 النتائج ا ولية آلليتي الحوار.
وقا  وزير الخارجية ا مريغكغي 
ريكغس تغيغلغرسغون فغي مغمتغمغر 
صحبي عقغب اجغتغمغاعغات شغي 
وترامب إن يموقا الغزعغيغمغيغن 
حدد إيقاك االجتماعات الغالحغقغة 

 بين وفودنا رفيعة المستو ي.
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   7 0ا لففةفف فف فف    

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

ـفف تةففادف هففذة السففنفف  الففذكففرى السففنففويفف  

اصربعين إلقام  العالقات الفدبفلفومفاسفيف  بفيفن 

جمهوري  الةين الشعبي  والمملك  اصردنفيف  

الهاشمي ، نفرجفو مفنفكفم الفتف فضفل بفتفعفريفف 

الفف ففروف الففتففاريففخففيفف  والففعففمففلففيفف  لففتفف سففيففس 

العالقات الدبلوماسي ، ما هي تطلعات الجانفب 

 الةيني للعالقات الثنائي ؟

تضرب الصداقة الصينينة الس ير بان وي انغ: 

االدرنية جذورها في تارينخ عنرينق، وتشنكنل 

جزءاً مهماً منن النتنبنادالت النوديّنة الصنينننينة 

 العربية. 

، وقّنعنت حنكنومنة 9100نيسنان النعنام  0في 

جمهورية الصين الشعبية وحنكنومنة النمنمنلنكنة 

األردنية الهناشنمنينة بنينانناً مشنتنركناً لنتنأسنينس 

العالقات الدبلوماسية بين البلدين بعد التواصل 

لالتفاع عبر المفاوضات بينهما إعالنا لتأسيس 

العالقات الدبلوماسية بصورة رسمنينة، بنينننمنا 

كان أعلن النجناننب االردنني قنطنع النعنالقنات 

الدبلوماسية مع سلنطنات تناينوان. إن تنأسنينس 

العالقات الدبلوماسية حادث تاريخي للعالقنات 

بين البلدين، مما يدفعها ألن تدخل إلى مرحنلنة 

جديدة وتفتح صفحة جديدة للصداقنة والنتنبنادل 

بنينن الشنعنبنينن. أقنينمنت النعنالقنات الصنينننينة 

األردنية على مبادئ االحترام المتبادل للسينادة 

وسالمة األراضي، وعدم االعتداء النمنتنبنادل، 

وعدم التدخل في الشنؤون النداخنلنينة لن خنر، 

والمساواة، والمنننفنعنة النمنتنبنادلنة، والنتنعناينه 

السلمي، التى تعرف بالمبادئ الخمسة للتعايه 

 السلمي.

أربعون عام مضنت، وظنل النبنلندان ينعنمنالن 

سوياً للحفاظ عنلنى سنينادتنهنمنا واسنتنقناللنهنمنا 

وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية لهنمنا، 

يداً بيد وجنباً إلى جنب مهما كانت المنصناعنب 

والتحديات، منا أدى إلنى حصند ثنمنار وافنرة 

للعالقات الثنائية بينهما، والنتني كناننت قنائنمنة 

على الثقة والتفاهم المتبنادلنينن فنينمنا بنينننهنمنا، 

وتقديم الدعنم النقنوي لنبنعنضنهنمنا بنعنضناً فني 

التعامل مع القضايا ذات المصالح النجنوهنرينة 

 لكال البلدين. 

وإن الصين تقّدر تمسك األردن بمبدأ "الصينن 

الواحدة"، فهذا هو حنجنر األسناس لنلنعنالقنات 

بين البلدين. وإن الجانب الصيني يدعم الجانب 

األردني لجنهنوده تنحنت قنينادة جناللنة النمنلنك 

عبدهللا الثانني فني النحنفناظ عنلنى أمنن النبنالد 

واسننتننقننرار الننمننجننتننمننع وتننحننقننيننق الننتنننننمننيننة 

 اإلقتصادية. 

ويدرك كال البلدين تماماً بأنه ينجنب منواصنلنة 

االحترام والرعاية للمصنالنح النرئنينسنينة لنكنل 

منهما، وتعزيز التبادالت والتعاون في مختلف 

المجاالت، إذ أن ذلك يتمناشنى منع النمنصنالنح 

المشتركة لكال الجانبين، وأيضناً ينتنطنابنق منع 

التطلعات المشتركة بين الشعبين.  ننحنن عنلنى 

يقين أننا سنننسنتنقنبنل آفناقناً جنديندة لنلنعنالقنات 

 والتعاون بين البلدين في المجاالت كافة.

ـ كفيفف كفانفت أحفوال الفتفطفورات لفلفعفالقفات 

اصردني  الةيني  على المستفويفيفن الفرسفمفي 

والشففعففبففي فففي السففنففوات اصخففيففر ؟ مففا هففي 

االنففجففازات الففبففارز  مففنففهففا؟ كففيففف هففو حففال 

التجار  بين الفبفلفديفن؟ وتفبفادل الفطفلفبف  بفيفن 

البلدين وأيضفا  تفعفلفيفم الفلفغف  الةفيفنفيف  ففي 

 اصردن؟ 

وأرجففو الففتفف ففضففل بففتففعففريففف الففتففطففورات فففي 

مشروعي إنشا  الفمفركفز الفثفقفاففي الةفيفنفي 

والجامع  الةيني  اصردني . هل لدى الجانبين 

 مشاري  مهم  أخرى؟

 00االتتم  على  الة    
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فني السنننوات األخنينرة، الس ير بان وي انفغ: 

تتكثف التبادالت بين البلندينن قنينادةً وحنكنومنةً 

وبرلمانًا، ويتزايد دفء العالقات السياسية بين 

البلدين. فقد قام جاللة الملك عبدهللا الثاني بنعند 

توليه العر  بزيارة الصينن لنثنمنانني منرات، 

كما أن قادة الصين قند قنامنوا بنزينارة األردن 

لمرات كثنينرة. وتنحنت رعناينة قنادة النبنلندينن 

وتوجيهاتهما، ازدهرت سبل التبادل والتنعناون 

بين البلدين فني منخنتنلنف النمنجناالت، وازداد 

التفاهم والثقة المتبادلة بنينننهنمنا. وفني أينلنول/ 

م، تمت اقامة عنالقنات 5794سبتمبر من عام 

الشراكة االستراتيجية بين البلدين، وتنعنتنبنرهنا 

 عالمة فارقة مهمة لتطور العالقات الثنائية.

أربعون عام مضت، وقد تنطنورت النعنالقنات 

االقتصادية والتجنارينة بنينن النبنلندينن بنوتنينرة 

سريعة. وفي الوقت الحالي، ف ن الصنينن تنعند 

ثناننني أكننبننر شننريننك تننجنناري لننألردن وأكننبننر 

 مصدر لالستيراد أيضاً. 

، بلغ حجم النتنجنارة النثنننائنينة 5796وفي عام 

بين النبنلندينن ثنالثنة منلنينارات ومنائنة 

وسبعون ملينون دوالر أمنرينكني، أي 

م. 9127ضعفناً عنن عنام  04بزيادة 

م، بندأت الصنينن فني 9127وفي عام

تنفيذ مشاريع المقناوالت فني األردن، 

وحتى يومنا هذا، فقد شاركت الصنينن 

فنني عنندد كننبننيننر مننن الننمننشنناريننع 

واإلنشاءات الهامة في األردن، بجودة 

ومصداقية كبيرة لكسب ثنقنة النجناننب 

 األردني. 

وفي ظل تشارك الندول النعنربنينة منع 

الصننيننن فنني مننبننادرة بننننناء "الننحننزام 

والطريق"، فقد دخلت استثمارات الصين إلنى 

 األردن بخطوات كبيرة. 

ومننا يسننتننحننق بننالننذكننر، هننو أنننه فنني الشننهننر 

الننمنناضنني قنند تننم اإلغننالع الننمننالنني لشننركننة 

عطارات للطاقة لنمنشنروع تنولنيند النكنهنربناء 

بواسطة الحرع المباشر للصخر الزيتي، كنمنا 

بدأت أعمال البناء واإلنشناء لنه. فن ن الصنينن 

هنني الننمننسننتننثننمننر والننمننمننول والننمنننننشنن  لننهننذا 

المشروع، وقند بنلنغ منقندار النتنمنوينل منلنينار 

 وستمائة مليون دوالر أمريكي. 

وإلى يومنننا هنذا، ينعنّد هنذا النمنشنروع أكنبنر 

مشروع استثماري وتمويلي وإنشائي من قنبنل 

 الصين في األردن. 

وهو سيقّدم مساعدة كبنينرة لنلنجناننب األردنني 

الستغالل الموارد النطنبنينعنينة النذاتنينة والنحند 

بشكل كبير من اعتماد الجانب األردنني عنلنى 

مصادر الطاقة المستوردة، إضافة إلى تنوفنينر 

 انالف من فرص العمل في األردن. 

عالوة عنلنى ذلنك، فن ن النجناننبنينن الصنيننني 

واألردني حاليًا يتباحثان في مشنارينع السنكنك 

الحديدية والنطناقنة النمنتنجنددة بناإلضنافنة إلنى 

مشاريع المنيناه وخن ّ أننابنينب النننفن  والنغناز 

 وغيرها من المشاريع الكبيرة المهمة.

كما أن النتنبنادالت النثنقنافنينة واإلنسناننينة بنينن 

البلدين تسير على نحو متزايد. فنفني السنننوات 

األخيرة أقنينمنت النعنرور لـن "عنيند النربنينع 

السعيند" و"النتنراث النثنقنافني الصنيننني غنينر 

المادي" وغنينرهنمنا منن النعنرور النثنقنافنينة 

الصينية في األردن، التي لقيت ترحيبًا كنبنينراً 

وإقباالً واسعاً منن الشنعنب األردنني. كنمنا أن 

التبادالت التعليمية تتكثف يوماً بعند ينوم، فن ن 

عدد تبنادل النطنلنبنة بنينن النبنلندينن فني تنزايند 

مستمر، وفي الوقنت النحنالني، لنقند بنلنغ عندد 

ألحد البلندينن فني انخنر.  477الطلبة حوالي 

بالنسبة إلى تعليم اللغة الصينية، أنه تنم إنشناء 

معهدي كونفوشيوس وثماني مؤسسات تعليمية 

لتدريس اللغة الصينننينة فني األردن، كنمنا أن 

مسابقات اللغة الصينية تنحنت عنننوان "جسنر 

اللغة الصينية" في األردن سنوياً تتقدم بروائنع 

وإبهار كل المتفرجين. في ظل تشارك األردن 

مننع الصننيننن فنني مننبننادرة بننننناء "الننحننزام 

والطريق"، يلعب مشروع الجامنعنة الصنينننينة 

األردنننيننة دوراً مننهننمنناً لننتننعننزيننز الننتننبننادالت 

والتعاون في مجاالت الثقافة واإلنسناننينة. إلنى 

حد انن، تمت دورات منن النتنشناورات بنينن 

المؤسسات والجامعنات النمنعنننينة لنلنجناننبنينن، 

ويبقى أمام الجانبين عمل االتصاالت المنكنثنفنة 

حول أسلوب التعاون وتنحنديند عنننوان منوقنع 

الجامعة وغيرها. ونأمل أن يتوصل النجناننبنان 

 إلى اتفاع في أسرع وقت ممكن. 

أما مشروع المركز الثقافي الصينني، هنو منن 

ثمار تكثيف التبادالت الثقافية بين البلدين، وتنم 

توقيع مذكرة التفاهم لبناء المركنز فني األردن 

بين الجانبين في شهر أيلول/ سبتمبر المناضني 

في بيجين، وقد قّدم الجناننب الصنيننني مسنودة 

االتفاقية حول المشروع في بداية العام الحالني 

إلى الجانب األردني الذي يقوم بدراستها انن. 

نأمل من الجانبين سرعة التوصل إلنى اتنفناع، 

مما يمهد الطريق للشروع فني بننناء النمنركنز 

 الثقافي الصيني في األردن.

ـ كيف تقيّمون تطور الفعفالقفات بفيفن الةفيفن 

والدول العربي ، وما الدور الذ  يلعبه منتفدى 

 التعاون الةيني العربي في هذا الةدد؟

تنظنل الشنعنوب النعنربنينة الس ير بان وي انغ: 

األصدقاء األعزاء واإلخوة الحميمين في قنلنب 

الشعب الصيني وتحتل منطقة الشرع االوسن  

مكانة مهمة في خريطة الدبلوماسية الصينننينة. 

إن طريق النحنرينر النمنعنروف عنالنمنيناً، هنو 

الذاكرة المنشنتنركنة والنمنينراث النغنالني النتني 

أهداها التاريخ إلى الشعب الصيني والشنعنوب 

 العربية.

بالنسبة للصين، الدول العربية ليست قوة مهمة 

لصيانة المصالح المشنتنركنة لنلندول النننامنينة، 

والنندفننع بننبننننناء نننظننام دولنني عننادل ومننعننقننول 

فحسب، بل أيضا شريك طبيعي للتنشنارك فني 

بننننناء "الننحننزام والننطننريننق"، وااللننتننقنناء بننيننن 

االستراتيجيات النتنننمنوينة وتنعنمنينق النتنعناون 

قنام النرئنينس  5796العملي. في بنداينة عنام 

الصيني شي جينبينغ بزيارة تاريخية لنمنننطنقنة 

الشرع األوس   شنمنلنت كنالً منن السنعنودينة 

ومصر ومقر جامعة الدول العربنينة، 

وطرح خاللها الخط  التعاونية تجناه 

المنطقة والدول العربية، األمر النذي 

ارتقى بمستوى النتنعناون النجنمناعني 

الصننيننننني الننعننربنني ودفننع الننعننالقننات 

الصينية العربية للصعود إلنى درجنة 

 جديدة في المرحلة الجديدة.

ومنذ تأسيس منتدى التعاون الصيننني 

، حقق التعاون 5775العربي في عام

الصيني العربي في المنجناالت كنافنةً 

نتائم مثمرة، منا سناهنم فني تنوطنيند 

الصداقة الصينية العربية النتنارينخنينة 

وتعزيز الثقة السنيناسنينة النمنتنبنادلنة والنحنوار 

والتعاون الجماعيين بين الجناننبنينن واالرتنقناء 

بمنجنمنل النعنالقنات الصنينننينة النعنربنينة. أقنام 

الجانبان الصيني النعنربني عنالقنات النتنعناون 

االستراتيجي القائنمنة عنلنى النتنعناون الشنامنل 

والتنمية المشتركة، وتتطنور ـن بنل تنتنكنامنل ـ 

آليات التعاون في إطار المنتدى مثنل اجنتنمناع 

كبار النمنسنؤولنينن ومنؤتنمنر رجنال األعنمنال 

الصينيين والعرب ومؤتمر التنعناون الصنيننني 

العربي في مجال الطاقنة ونندوة النحنوار بنينن 

الحنضنارتنينن الصنينننينة والنعنربنينة ومنؤتنمنر 

الصداقة الصنينننينة النعنربنينة وسنننة الصنداقنة 

الصينية العنربنينة بناسنتنمنرار. وسنوف ينتنخنذ 

الجانبان المنتدى كمنصة لتبادل التفاهم والدعم 

في النقنضناينا النتني تنهنم النجناننبنينن وتنتنعنلنق 

بمصالحهما الجنوهنرينة والنرئنينسنينة وتنوثنينق 

 ى المستــوييــن ــالتشاور والتنسيـق سياسياً عل

 07تتم  المنشور على  الة     

 04االتتم  على  الة    
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اإلقليمي والدولي والتشارك فني بننناء النحنزام 

والننطننريننق وتننعننمننيننق عننالقننات الننتننعنناون 

االستراتيجي الصيننني النعنربني فني منجناالت 

التجارة واالستثمار والمالية والطناقنة والنبنننينة 

 التحتية والطاقة االنتاجية.

ـ ما رأيكم في الفدور الفذ  يفلفعفبفه "االتف فاد  

الدولي  للة  ييفن  واإلعفالمفيفيفن والفكفتفاب 

العرب أ فدقفا  وحفلف فا  الةفيفن" لفتفعفزيفز 

 العالقات الةيني  العربي ؟

"االتنحناد الندولني الس ير بان ويف فانفغ:  ظنل 

للصحفنينينن واإلعنالمنينينن والنكنتّناب النعنرب 

أصندقناء وحنلنفنناء الصنينن" يننقنّدم مسناهنمننات 

إيجابية في تعزيز الصداقة بين الصين والعالنم 

العربي، انطالقاً من الموقف الودي والنعنمنلني 

الذي يتمسك به دوماً. ويضّم االتحاد صحفينينن 

وإعننالمننيننيننن وكننتّنناب ذوي خننبننرات وافننرة 

ومؤهالت كثيرة من مختلف الندول النعنربنينة، 

فهم يجتمعون ويعملون كمتطوعين في االتحناد 

 من أجل تحقيق هدف مشترك. 

إن روحهم تستحّق اإلعجاب والتقدينر، وإننهنم 

قد أصبحوا سفراء للصداقة الصينية النعنربنينة. 

ويحنكني االتنحناد قصنص الصنينن لنلنشنعنوب 

العربية كما أنه ينقل األصوات الصينية إلينهنا، 

 األمر الذي جعله أكثر تميزاً وتفوقاً. 

إضافة إلى ذلك، يتمنينز النمنوقنع االلنكنتنرونني 

"الصين بعينون عنربنينة" كنمنننصنة إعنالمنينة 

لالتحاد بسماتها الخاصة وتغطيتهنا السنرينعنة، 

مما يضيف لها شنهنرة وتنأثنينرات فني النعنالنم 

 العربي بشكل مستمّر. 

إننننننا نننقننّدر ونشننكننر رئننيننس االتننحنناد 

وأعضاءه على جهودهم النمنبنذولنة، وقند 

بدأت بعض وسائل اإلعالم الصينية تهتنّم 

بدور االتحاد وتعّرفه للنشنعنب الصنيننني. 

نتمنى لالتحاد أن يسنتنمنّر فني ضنّخ قنوة 

إينجنابننينة لنتننطنويننر النعننالقنات الصنيننننيننة 

األردنية والعالقات الصنينننينة النعنربنينة، 

ويواصل عزف ألحاناً جنمنينلنة لنلنتنعناون 

الصننيننننني الننعننربنني، بننمننا يسنناهننم فنني تننوطننينند 

الصداقة وتعزيز التعاون بين الصينن والنعنالنم 

 العربي بشكل أفضل.

ـ مفا هفي الفتفطفورات لفتفنف فيفذ مفبفادر  بفنفا  

"ال زام والطريق" المطروحف  مفن الفجفانفب 

 الةيني؟

منذ طرح الجانب الصيني الس ير بان وي انغ: 

فقند أصنبنحنت هننناك  5792المبادرة في عام 

دولة ومنظنمنة دولنينة أعنربنت  977أكثر من 

عن دعمها للمبادرة، وتم توقيع ما يربنو عنلنى 

اتننفنناقننيننة تننعنناون مننع الصننيننن. إن حننجننم  57

االستثمار الصينني فني الندول النواقنعنة عنلنى 

مليار دوالر ممنا حنفنز  47طول الخ  تجاوز 

التنمية االقتصادية في هذه الدول وخنلنق عندداً 

 كبيراً من فرص العمل.

إن الجانبين الصيني العربي شريكان طبيعنينان 

لننلننتننشننارك فنني بننننناء "الننحننزام والننطننريننق"، 

ويتمتعان بنقنوى كنامنننة هنائنلنة فني منجناالت 

الطاقنة والنبنننينة النتنحنتنينة وتسنهنينل النتنجنارة 

واالستثمار والطاقة النووية والفضاء واألقمار 

 االصطناعية والطاقة اإلنتاجية.  

نأمل أن يعمل الجانبان الصيني والعربي علنى 

التشارك في بناء "الحزام والطريق" وتعنمنينق 

عالقات التعاون االستراتيجي بناسنتنمنرار منن 

شأنه تكوين مجتمع ذي مصير مشنتنرك فنينمنا 

 بينهما وتأليف صفحات جديدة للصداقة بينهما.

في شهر أيار/ ماينو النمنقنبنل سنتنعنقند الصنينن 

منننننتنندى الننقننمننة لننلننتننعنناون النندولنني لـنن"الننحننزام 

والطريق" في بيجين، وسينكنون النمنننتندى 

على أعلى مستوى منن ننوعنه منننذ طنرح 

مبادرة بناء "الحنزام والنطنرينق" وينهندف 

إلى تحفيز النمو االقتصادي النعنالنمني منن 

ناحية، وتطبيق مفهوم النتنعناون والنكنسنب 

المشترك الذي تتنمنسنك بنه الصنـنينـنن منن 

نـاحية أخـرى. سنعمل عنلنى إضنفناء قنوة 

التحرك الكبيرة على بناء هيكل اقنتنصنادي 

 منفتح وتنمية االقتصاد العالمي.

 00تتم  المنشور على  الة     
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تعاني الصناعة السياحية في المغرب وتونس ومصر من االنكنمنا  

متأثرة باضطراب الوضع اإلقليمي. وعلى سنبنينل النمنثنال، شنهندت 

إيرادات السياحة المصرية تراجعا كبيرا، حيث بلغ حجمها فني عنام 

منلنينار دوالر  5.0مليار دوالر فق ، بانخفار قدره  2.5،  5796

. ومنع ذلنك، أصنبنح النعندد النمنتنزايند منن السنيناح 5794عن عام 

الصينيين يدفع التنمية السياحية في شمال أفريقيا، ويوفرون قوة دفنع 

 جديدة النتعا  الصناعة السياحية في المنطقة.

ومنذ وقت ليس ببعيد، قالت وكالة فرانس برس نقال عن النمنتنحندث 

باسم وزارة السياحة النمنصنرينة، أمنينمنة النحنسنيننني، إن السنيناحنة 

المصرية تتعافى تدريجيا، حيث يشهد عدد السنيناح تنزايندا، وينمنثنل 

السياح الصينيون جزءا هنامنا منن النننمنو. وتشنينر بنيناننات وزارة 

ألف من الصنينننينينن سنافنروا إلنى مصنر  67السياحة المصرية أن 

النف شنخنص  924، وارتفع هذا الرقم إلى 5795للسياحة في عام 

. كما تشهد السياحة المغربية نموا سريعا ابتداءا هنذا 5794في عام 

العام، في يناير، ارتفع عدد السياح النقنادمنينن منن النخنارج بنننسنبنة 

% مقارنة مع نفس الفتنرة منن النعنام النمناضني، ومنن أبنرزهنم 92

 %. 9247السياح الصينيون بزيادة قدرها 

وأظهرت بيانات من هيئة سياحية مغربنينة أن النمنغنرب اسنتنقنبنلنت 

% عنن عنام 9.4، بزيادة قدرها 5796ماليين سائح في عام  97.2

، وستسل  المغرب الضوء على تنمية السوع الصينية. وقنال 5794

ألنف  977وزير السياحة المغربية حداد إن المغرب تخط  لنجنذب 

. ويزداد في النوقنت النحنالني، 5792سائح صيني سنويا بحلول عام 

عدد السياح الصينيين المسافرين إلى المغرب بشكل منطنرد، لنذلنك، 

 فمن المرجح أن يتحقق الهدف قبل الموعد المحدد.

ومن جانبها تسعى وكاالت السفر التونسية لتحنسنينن قندراتنهنا عنلنى 

الضيافة من أجل جذب المزيد من السياح الصنينننينينن، حنينث تنقنوم 

بالتعاون مع مؤسسات سياحية صينية وانشاء هيئات تدريب سياحني 

متخصصة لتلبية احتياجات السياح الصينيين منن ننواحني منرشندي 

 السياحة والمترجمين والمطاعم والخ. 

وفي هذا السياع، قال المنسق العام لمكتب السياحة الوطني التونسني 

نبيل الحديري إن تونس تبحث حاليا فتح رحالت جوية مباشنرة إلنى 

 99ساعة إلى  57مدن صينية لتخفيض وقت الطيران المتوس  من 

 ساعة.

الةين وفنلندا يعلنان إقام  نوع جديد من 

 الشراكات التعاوني  الموجه  للمستقبل
 

اتفقت الصين وفنلندا األربعاء عنلنى إقنامنة وتنعنزينز ننمن  جنديند منن 

الشراكة التعاونية الجديدة الموجهة للمستقبل، مع تعهد كنال النجناننبنينن 

 بتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون البراجماتي.

وخالل المحادثات بين الرئيس الصينى الزائر شى جين بينغ وننظنينره 

الفنلندي سولى نينيستو، أكد الرئيسان أن بنناء النمنزيند منن النعنالقنات 

االستراتيجية الثنائية األكثر توجها للمستقبل والتى تواكب العصنر هنو 

 أمر يحقق المصلحة الجوهرية لكال البلدين وشعبيهما.

وقال شى "إن الصين وفنلندا صديقان وشرينكنان جنيندان ينحنتنرم كنل 

منهما انخر ويعامل كل منهما انخر كند وينتنمنتنعنان بنتنعناون ينحنقنق 

المنفعة المتبادلة،" وأضاف "أن شعبي البلدين يكن كل مننهنمنا لن خنر 

 مشاعر ودية".

ومشيرا إلى أن احتياجات التنمية للصين وفنننلننندا تنتنالءم جنيندا فنينمنا 

بينهما، دعا شى الجانبين الى زيادة التبادالت عالية المستوى وبناء ثقة 

استراتيجية متبادلة واستكشاف إمكانيات للتعاون وتقديم الدعم بعضهما 

 لبعض فى مجال التنمية.

وأعرب نينيستو عن ترحيبه الحار بالرئيس الصينى لزيارته بمننناسنبنة 

 الذكرى السنوية المئوية الستقالل فنلندا.

وقال إن فنلندا تقدر تقديرا كبيرا إنجازات الصين فى التننمنينة ودورهنا 

 الهام فى الشئون الدولية.

وأعرب الجانب الفنلندى عن األمل فى تنفيذ اتصاالت عالية المسنتنوى 

وتبادالت فى كل المجاالت مع الصين وتعميق التعاون فنى االقنتنصناد 

والتجارة واالستثمار واالبتكار وحماية البيئة والسنيناحنة والنريناضنات 

الشتوية وشؤون القطب الشنمنالني فضنال عنن إطنار النعنمنل النخناص 

 بمبادرة الحزام والطريق، وفقا لما ذكر نينيستو.

وأضاف ان فنلندا ترغب فى تعزيز االتصاالت والتنسيق منع الصنينن 

فى القضايا الدولية الكبرى والدفع من أجل تحقنينق تنعناون اوثنق بنينن 

 االتحاد األوروبى والصين.

وتهدف مبادرة الحزام والطريق التنى قندمنهنا النرئنينس شنى فنى عنام 

إلى بناء شبكة للتجارة والبنية األساسية ترب  آسيا منع أوروبنا  5792

 وافريقيا على مسارات التجارة لطريق الحرير القديم وما وراءها.
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انعقدت في العاصمة 

المصرية القاهرة أعمال 

المؤتمر األول ألعضاء 

التحالف الصناعي والتجاري 

لمبادرة الحزام والطريق 

)بريكا  لبحث التعاون 

 التجاري والصناعي.

 

 

 

إختتمت الدورة الثالثة عشر للمعرر الصين الدولي للسياحة 

 29في العاصمة الصينية بكين يوم  )COTTM  5790والسفر 

مارس. وقد شارك في المعرر عدد من المكاتب السياحية الصينية 

 واألجنبية، والفت للنظر هذا العام هو المشاركة العربية الواسعة. 

وأجرت صحيفة الشعب اليومية أونالين)شبكة الشعب  على هامه 

اختتام المعرر حوارا خاصا مع المشاركين العرب لمعرفة المزيد 

حول التبادل السياحي بين الصين والعالم العربي، واهم التحديات 

التي يواجهها السوع السياحي العربي في جذب المزيد من السياح 

 الصينيين.

http://www.chinainarabic.org/?p=31045 

قال محمد أحمد بن عبد العزيزي الشحي، وكيل وزارة االقتصاد 

للشؤون االقتصادية اإلماراتية ، إنه يمكن تحقيق هدف وصول التجارة 

مليار دوالر أمريكي في المستقبل القريب.  977الثنائية إلى قيمة 

وأدلى الشحي بالتصريحات خالل كلمة ألقاها خالل مؤتمر القمة 

في  5790االقتصادية والتجارية والثقافية بين الصين واالمارات لعام 

مدينة تشنغدو حاضرة مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين يوم أول 

 ابريل.

 
شرعت شركة )جريت وول  الصينية في تسويق سيارتها )هافال  في تونس 

لتفتح بذلك السوع التونسي امام السيارات الصينية التي ينتظر ان تحقق حضورا 

الفتا ومنافسا لبقية السيارات التي يتألف منها األسطول التونسي. وقامت شركة 

)األطلس للسيارات  وكيل )جريت وول  بعرر للسيارات التي تعتزم تسويقها 

في تونس، بحضور العديد من رجال األعمال، ومسؤولي المصارف، والعديد من 

 اإلعالميين.

بدأت جامعة محمد الخامس في المغرب تعمل على دفع التعاون مع شركة 

،حيث وقعت على 5796هواوي الصينية للتكنولوجيا منذ سبتمبر عام 

ابريل  2اتفاقية تعاون مع األخيرة فى بناء مركز حوسبة عالية األداء يوم 

الحالي.وقال سعيد أمزازي رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط،خالل 

حضوره مراسم توقيع االتفاقية،ان الصين والمغرب تجمعهما عالقات 

تعاون ودية،وانه يثق فى ان التعاون بين الجامعة وهواوي سيحقق نجاحا 

كبيرا،ما سيعزز قدرات البحث في الجامعة ويدفع بعملية تحول وتطبيق 

 اإلنجازات التكنولوجية الفائقة لهواوي.

http://www.chinainarabic.org/?p=31017 
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   ي   الشعب الةيني :

تسننبننبننت غننارات جننويننة عننلننى 

مدينة خان شيخنون بنمنحنافنظنة 

إدلب في شمنال غنرب سنورينا 

التي تسيطر عليها النمنعنارضنة 

ابنرينل  5المسلحة السورية يوم 

الجاري فني خسنائنر فنادحنة ، 

وظننهننور عننالمننات الننتننسننمننم 

باالسلحة الكيميائية على القتنلنى 

والجرحى ، ما صدم المنجنتنمنع 

الدولي. وذكرت احد المنظمات 

الغربية أن الهجوم الذي ينرجنح 

شنخنصنا عنلنى  05انه كيميائي ادى الى مقتل 

األقننل، ويننرجننح أن يننرتننفننع أكننثننر. وتننعننتننقنند 

الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسنا وغنينرهنا 

من الدول الغربية والنمنعنارضنة السنورينة أن 

حننكننومننة بشننار االسنند اسننتننخنندمننت االسننلننحننة 

الكيميائية، في حين أن االخنينرة ننفنت قنطنعنا 

استخدام اي اسلحة كيمائية او سامة في مندينننة 

خان شيخون فني منحنافنظنة ادلنب فني شنمنال 

غرب سورية. وذكر الجيه الروسي أن قوات 

الحكومة السورية قصفت مسنتنودع لنلنذخنينرة 

تابع للمعارضة المسلحة السنورينة، قند ينؤدي 

إلى تسرب الغاز النكنينمنيناوي. وسنتنلنقنى هنذه 

 الحادثة بظاللها على عملية السالم في سوريا.

وفي ظل هذا الحدث الغامض، قدمت الواليات 

المتحدة وبريطانيا وفرنسا مشنروع قنرار فني 

مجلس األمن الدولي يدين الهجوم النكنينمنينائني 

الذي استهدف بلدة خنان شنينخنون فني شنمنال 

غرب سوريا، عشية االجتماع الطارئ، النذي 

ابريل بتوقيت نينوينورك.  4يعقده المجلس يوم 

وينص مشروع القرار، الذي حصنلنت وكنالنة 

فرانس برس على نسخة منه، يندينن اسنتنخندام 

اسلحة كيميائية في سوريا، ويطلب منن لنجنننة 

التحقنينق النتنابنعنة لنمنننظنمنة حنظنر االسنلنحنة 

الكيميائية التي لديها تفويض من االمم المتحندة 

ان تبدأ فوًرا العمل لتحديد المسؤولين عن هنذا 

الهجوم الكيميائي. كما يطلب مشنروع النقنرار 

من النظام السوري ان يسلّم المحقنقنينن خنطن  

الطيران، وكل المعلومات المتعلقة بالعنمنلنينات 

العسكرية التي كان يقوم بها حين وقع الهجوم. 

كما يتنعنيّنن عنلنى النننظنام السنوري ان يسنلّنم 

المحققين اسماء كل قادة اسراب المنروحنينات، 

وان يفتح امام المحققين القواعد العسكرية التي 

 يمكن ان تكون استخدمت لشن الهجوم. 

كما ذكرت وكالة فرانس برس عن النمنتنحندث 

ابنرينل،  4باسم وزارة الخارجية الروسية يوم 

إن موسكو ترفض مشروع القرار الذي قدمتنه 

الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في مجلس 

األمن الدولي بشأن الضربة الكيميائية في بلندة 

خان شيخون السنورينة، حنينث تنعنتنبنره غنينر 

مقبول، وضد سوريا، حيث ال ينمنكنن تنحنديند 

 المجرم مسبقا وقبل معرفة الحقيقة. 

استخدمت الصين وروسنينا فني فنبنراينر حنق 

نقض الفيتو ضد قرار منجنلنس االمنن الندولني 

بفرر عقوبنات جنديندة عنلنى دمشنق بسنبنب 

االتهامات المنسوبة إلنينهنا بناسنتنخندام اسنلنحنة 

كيميائية. فهل تستخدم الصين حق النفنينتنو فني 

 مجلس االمن هذه المرة ايضا؟ 

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينينة 

ابنرينل  4هوا تشون بينغ عن هذا السؤال يوم 

قائلة:" الصين تعارر بشدة استخدام األسلحة 

الكيميائية من قبل أي بنلند تنحنت أي ظنرف، 

وأن موقفنننا واضنح وثنابنت فني هنذا الشنأن، 

وندعم منظمة حظر األسلحة الكينمناوينة األمنم 

المتحدة في إجراء تحقيق يشمل جميع استخدام 

األسلحة الكيماوية، وينجنب أن تنقنوم النننتنائنم 

على األدلة الثابتة، لنتمكن من محاسبة جنمنينع 

الجناة وإحالتهم لنلنعندالنة الفنتنة النى ضنرورة 

تركيز المجتمع الدولي على الحلول السيناسنينة 

 بشكل بناء لالزمة السورية." 

منذ بنداينة الصنراع فني سنورينا، لنم ينتنوقنف 

ظهور "شكوك استخدام األسلحنة النكنينمنائنينة" 

مثل الشبح من وقت ألخر. في أغسنطنس عنام 

، وقعت هجمات باالسلحة النكنينمنينائنينة 5792

خطيرة بالقرب من العاصمة السورية دمشنق، 

وقدرت النوالينات النمنتنحندة وقنوع اكنثنر منن 

قتيل من المدنيين. وبعد ذلك، تم تدمينر  9577

جميع االسلحة الكينمنينائنينة فني سنورينا تنحنت 

 إشراف المجتمع الدولي.

قال احد خبراء االسلحة الكيميائينة لنم ينفنصنح 

ابريل  4عن هويته لصحيفة جلوبال تايمز يوم 

، انه وفقا للمنننظنمنات الندولنينة ، فن ن 

مرافق النتنخنزينن وتصنننينع االسنلنحنة 

الكيميائية والمواد الخام في سنورينا قند 

. وفني 5795تم تدميرها تماما في عام 

السنوات االخيرة، النخنالف النرئنينسني 

حول "استخدام االسلحة النكنينمنينائنينة" 

يتركز على اسنتنخندام خنزان النكنلنور. 

حيث يعتبر الكنلنور ننوعنا شنائنعنا منن 

المواد الكيميائية المستخدمة فني إننتناج 

حمض الهيدروكولنورينك، وهنو لنينس 

سالحا كمياويا بنننفنسنه، لنكنننه يصنبنح 

سننالحننا كننيننمننينناويننا عننننند اسننتننخنندامننه 

 الغرار حربية. 

ترى منن يسنتنخندم االسنلنحنة النكنمنينائنينة فني 

 سوريا؟ 

قال الخبير، أن الصين ترى أن االدلة المقندمنة 

حتى انن غير كنامنلنة، وال تنأمنل أن تصنبنح 

سوريا عراقا ثناننينة. فنقند ضنربنت النوالينات 

الننمننتننحنندة الننعننراع فنني وقننت مضننى بننحننجننة 

امتالكها اسلحة الدمار الشامل، لكن بنعند ذلنك 

 لم تجد االسلحة ذات الصلة.

" أن إستمرار تقديم الدول الغربية ادلة لتناكنيند 

اتهاماتها ضد الحكومة السورية بناسنتنخندامنهنا 

االسلحة الكيميائية ضد المدننينينن، فني النواقنع 

هنو مننن أجننل اجنبننار بشننـنـننـنار االسننـنـنند عننن 

التنحي." قال سعيد الفندي بناحنث فني منركنز 

الدراسات السياسية واالستراتيجية في صحيفة 

االهرام المصرية في تصريح لجلوبال تناينمنز 

أن االخبار الهجومنينة النتني تننناقنلنتنهنا بنعنض 

وسائل االعالم الغربية مباشنرة بنعند االشنتنبناه 

باستخدام االسلحة النكنينمنائنينة فني النهنجنمنات 

الجوية، نقلتها المعارضة مباشرة دون تناكنيند، 

وتم وضع جيه النحنكنومنة السنوريـنـنة عنلنى 

 راس المتهميـن. 

ويعتقد سعيد الفندي أن الدول الغربية تأمل في 

أن تستخدم قضية االسلحة الكمنينائنينة لضنرب 

عصفورين بنحنجنر واحند. أوال، تنرغنب فني 

تحقيق المعارضة المسلحة السنورينة ننكنسنات 

في ساحة المعركة. في العام الماضي، تدخلنت 

الدول الغربية منطنالنبنة طنرفني الصنراع فني 

سورينا لنوقنف اطنالع النننار فنورا منن أجنل 

أهداف انسانية في الوقت التي كانت الحنكنومنة 

السورية على وشك اسنتنعنادة حنلنب النمنركنز 

االقتنصنادي. ثناننينا، تنحناول الندول النغنربنينة 

استغالل هذه النننقنطنة الفشنال االتصنال بنينن 

روسننيننا والننمننعننارضننة السننوريننة والننمننسنناعنني 

 الحميدة التي تبذلها لحل الصراع في سوريا. 
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اكد رئيس مجلس النوزراء النلنبنننانني سنعند النحنرينري، خنالل 

حزام واحد وطنرينق واحند فني “ رعايته مؤتمر طريق الحرير 

، الذي تنظمه مجموعة فرنسبنك وغرفة التجارة الندولنينة ” لبنان

لطريق الحرير، في مبنى عدنان القصار لالقتصاد العنربني فني 

ان تالقي الحضارات والثقافات واألديان هو الطريقنة “ بيروت، 

الننوحننينندة لننمننكننافننحننة الننتننطننـننرف والننتننعننصننـننب والننعنننننصننريـننة 

 ”.واالنعـزال

ان االسنتنثنمنار فني لنبنننان النينوم ينعننني “ واشار الحريري الى 

االستعداد إلعادة االعنمنار 

، منعنتنبنرا ان ” في سنورينا

اعادة اعمار سنورينا هنو “ 

جزء من عمل لنبنننان بنعند 

انننتننهنناء االزمننة السننوريننة 

 ”. وعودة الالجئين

هننذا االسننتننثننمننار “ وقننال: 

سنيننسنمننح القنتننصننادننا بننأن 

ينطلق لتعويض االنخفار 

الحاد في النننمنو والنعنمنالنة 

الذي شعنرننا بنه منننذ بندء 

 ”.األزمة السورية

ان حننكننومننتنني “ وأعننلننن 

اعننتننمنندت مننقنناربننة جنندينندة 

لننلننتننعننامننل، مننع تننحنندي 

نشنكنر “ وقنال: ”.   مليون نازح سنوري 9.4استضافة أكثر من 

المجتمع الدولي على المساعدة االنسانية لالجئينن اال ان النبنننى 

، آمنال ” التحتية لم تصمم كي تتحمل هذا العدد الهائل من السكان

 ”.أن تستمر هذه المساعدة

ان األمن واالستقرار في بلدنا هما األولنوينة النقنصنوى “ وأعلن 

لحكومتي، وهما ما ينبغي أن يكون أولنوينة لنكنل منن ينريند أن 

ان لبنان أهم من “ ، مؤكدا ” يحافظ على هذه القيم في العالم اليوم

أن يترك وحيدا، فهو نموذج للتعاينه والنحنوار وهنو النننمنوذج 

لتسوية سنيناسنينة تسنعنى 

إليها الكثير من األزمنات 

وقال: ”. في المنطقة اليوم

إن خينارننا هنو سنلنوك “ 

طنرينق األمنل وتننحنقنيننق 

االستقرار والتنمية وهنذا 

هو االتجاه الوحيند النذي 

يننقننودنننا جننمننيننعننا إلننيننه 

 ”.طريق الحرير“

وأكد ان النعنالقنات بنينن 

لبنان والصين قديمة وقند 

تطورت مع ننمنو النننقنل 

واالتصنناالت، ولنننبنننننننان 

شنكنل ننقنطننة تنالع بنيننن 

 ”.الغرب والشرع

 

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 

 .7100جين 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 


