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 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

China In Arab Eyes  الةفيفن بفعفيفون

 عربي 

 بريد مدير المشروع: 

ramamoud@gmail.com 

 رقم الهاتف:

 من خارج لبنان 113470304070 

 من لبنان 10304070

غالف آخر عن أزمة شبه الجزجرةجرل الجةج  ةجة  

 ومباشرل بعد الغالف السابق؟

 نعم  وال غرابة في ذلك.

فاألزمة ما زالت على حالها من الحجدل  بجإ    

هناك من ةرى أنها تتصاعد أكثر فأكثر  و بمجا 

 تصإ في أي لحظة  لى حد الحرب.

ك  ةا الدةم قراطية تتصرف بثقة  وواشجنج جن 

ترامب تبدو في مأزق كبير أمام هذه الثقجة  فجال 

هي قاد ل على أ  تقدم  فتتج  ط فجي حجرب ال 

تعرف مآالتها  والهي قجاد ل عجلجى الجتجرا ج   

 فيبدو وكأ  ش كتها قد انةسرت في شرق آسيا.

وبين هذا الم قف وذاك تبدو الصين فجي وعج  

 حرج:

فهي ال تزد تزاوباً من حليفتها االستراتجيجزجيجة   

بإ المصيرةة   ك  ةا الدةمج قجراطجيجة  بجعجد أ  

دعتها  لى تزميد نشاطها الن وي  وصج الً  لجى 

تفةيك برنامزها العسةري المرتجبجب بجاألسجلجحجة 

الن وةة  مجقجابجإ عجري سجمجي قجدمجه ا عجالم 

الصيني  وةتمثإ بتأمين مظجلجة نج وةجة صجيجنجيجة 

 لة  ةا الدةم قراطية.

كما أنها )بةين( ال تلقى تزاوبجاً مجن شجرةجةجتجهجا 

االقتصادةة الةبرى  ال الةجات الجمجتجحجدل  الجتجي 

طلبت منها   راء محادثات ثجنجاةجيجة أو مجتجعجددل 

األطججراف مجج  كجج  ةججا الججدةججمجج قججراطججيججة بججهججدف 

ت مينها من خالل  زالة أي شك لدى بي نغيجانج  

ح ل و  د مم ب أميركي  سجقجاط نجظجامجهجا  

كما طلبت منها تفجةجيجك تجرسجانجتجهجا الجعجسجةجرةجة 

المتضممة في من قة شرق آسيا  وال سيما فجي 

ك  ةا الزن بية والجيجابجا   بجمجا فجيجهجا األسجلجحجة 

 الن وةة ونظام الد ع الصا وخية )ثاد(.

بصراحة  تجقج ل الصجيجن عجبجر  عجالمجهجا  نجهجا 

مستاءل مجن الجبجرنجامجو الجنج وي والصجا وخجي 

لة  ةا الشمالية  نجظجراً ألنجه ةجمجالجف قجرا ات 

األمم المتحدل من نجاحجيجة  وألنجه  ج بجنجظجرهجا   

 ةشةإ خ راً على من قة شرق آسيا بأسرها.

ولججةججن الصججيججن مسججتججاءل أكججثججر مججن نججرعججة 

العسةرةتا ةا التي تسي ر علجى واشجنج جن هجذه 

األةام  والتي و دت تر مة لهجا فجي أكجثجر مجن 

من قة في العالم  و بما تتّ ج عنزهيتها بضربة 

 ما في شبه الزرةرل الة  ةة.

باختصا   الصجيجن  جاهجرل لجلجسجيجر بجمجشجروع 

عق بات عجد كج  ةجا الجدةجمج قجراطجيجة  و بجمجا 

تما س هي نفسها بعض العق بات "التذكيجرةجة" 

بدو ها وأهميتها بالنسجبجة لجبجيج نجغجيجانج   ولجةجن 

الصين ال ةمةن أ  تقبإ أ  تتجعجري حجلجيجفجتجهجا 

األسجاسجيجة فجي شجرق آسجيجا لجهجرةجمجة عجلجى ةججد 

األميركيين  وبالتالي فهي ستتدخإ بألف طرةقة 

وطرةقة لمن  حص ل هذه الهرةجمجة  بجمجا فجيجهجا 

 ال رةقة العسةرةة.

هإ تست ي  الصين أ  تما س نف ذها السياسجي 

واالقتصادي والعسةري لمن  حص ل التصادم  

وللمروج بتس ةة تزنّب المن قة والعالم كجا ثجة 

 ن وةة كبرى؟

ةنبغي أ  تة   قد نزجحجت فجعجالً  وأ  األمج   

تبحث عن طرةقة  خراج التس ةجة بجمجا ةجحجفج  

ماء ال  ه لل رفين المتناحرةن  وهي سجتجةج   

قاد ل على تأ يإ انفزا  األزمة تمهيداً لفجةجفجةجة 

 ألغامها.
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منذ القنبلة النووية األميركية التي ختمت 
الحرب العالمية الثانية، تسود العالم شريعة 
غاب ال عدالة فيها في التعامل مع جهود 
دول عديدة للحصول على السالح النووي 
بهدف االحتماء من البطش االستعماري 

 األميركي. 
ويذكر العالم أن جمهورية الصين الشعبية 
فرضت مقعدها الدائم في مجلس األمن 
الدولي بحصولها على السالح النووي 
وباختبارات نووية متالحقة تحركت 
الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 
لمحاولة اعتراضها ومنعها، فالحقت 
حكومة الصين الشعبية  بالحصار 
االقتصادي وبالعقوبات بذريعة أنها تسّعر 
السباق النووي في العالم وتسعى المتالك 

 سالح دمار شامل.
منذ االعتراف بالصين الشعبية في نادي 
الدول العظمى المتالكها الردع النووي 
الذي فرض احترامها وحمى سيادتها، لم 
تقم جمهورية الصين الشعبية بأي عمل 
عدائي اتجاه أي دولة أخرى ولم تستخدم 
قدرتها النووية في تهديد أي كان، بل هي 
تقيم حصناً دفاعياً متنامياً لحماية وجودها 
وحقوقها السيادية في وجه غطرسة 
الواليات المتحدة وتحرشات عمالئها 

 المستمرة في الجوار الصيني.
الواليات المتحدة، والدول الغربية شريكتها 
العسكرية عبر حلف الناتو، هي لوحدها 
من بين مالكي السالح النووي في العالم 
َمن يرتكب جرائم الحرب في كل مكان، 
حيث تشن غزوات عسكرية لفرض 
الهيمنة ولتقويض استقالل الدول، 
وعدوانها الجاري راهناً على الجمهورية 
العربية السورية هو فصل من حروبها 
التي تطال العديد من أقاليم العالم، ومنها 
حركتها االستفزازية في بحر الصين 
واستهدافها المتواصل لجمهورية كوريا 
الديمقراطية بذريعة سعيها إلى امتالك 
السالح النووي، بينما هي تفتعل منازعة 
ضد إيران التي ال تريد سوى الحصول 
على التكنولوجيا النووية السلمية لتطوير 

 ثورتها العلمية والصناعية.
من مهازل الواقع العالمي المعاصر أن 
تنبري دولة كالواليات المتحدة مدججة 

بالسالح النووي والكيماوي والجرثومي 
حتى األسنان لتقيم قوساً يحاسب اآلخرين 
ويفتري عليهم بتلك االتهامات التي ال 
تطال بها واشنطن سوى المتمردين على 
هيمنتها وتسلطها االستعماري، فهي مثال 
تعلن عزمها على معاقبة حزب هللا بذريعة 
سالحه الصاروخي الدفاعي الردعي، 
وتقدم الحماية للترسانة النووية والكيماوية 

 الصهيونية.
ال ينطوي سلوك الصين الشعبية أو كوريا 
الديمقراطية على أي شبهة عدائية اتجاه 
أي كان، بل هو في مجمله سلوك دفاعي 
عن السيادة الوطنية والحقوق السيادية. 
فكوريا الشمالية محاصرة بالتهديدات 
األميركية وبالتحركات العسكرية العدائية 
التي تقودها حكومة الواليات المتحدة ضد 
هذا البلد الذي يطمح إلعادة توحيد الوطن 
الكوري الذي قسمته واشنطن بقوة السالح 
وبالتهديد النووي، وهو يملك كامل 
المشروعية والحق بالسعي إلى امتالك 
الردع النووي لتعطيل العدوانية األميركية 
التي تنذر بالتحول إلى حرب غزو 
وعدوان في أي وقت، خصوصاً مع 
التهور األميركي الذي يهدد بالخروج عن 

 السيطرة دائما.
دفاع الكوريين عن وطنهم واستقالله هو 
غاية البناء المتواصل لقدرات عسكرية 
دفاعية طوروها بجهودهم الخاصة 
وبإمكاناتهم الذاتية، وقد نالوا المعونة 
والدعم المناسبين من الجارة الكبرى 
جمهورية الصين الشعبية التي يستهدف 
التهديد األميركي لكوريا جوارها اإلقليمي 
وتوازناته العسكرية والسياسية 
واالقتصادية، حيث تمّثل األطماع 
األميركية بالسيطرة على الموارد 
واألسواق جوهر الحروب التي تخوضها 
واشنطن في سائر أنحاء العالم، فهي 
 حروب غزو واستعمار أوالً وأخيراً.

ال مشروعية ألي من أعضاء النادي 
النووي في رفض النووي الكوري 
واالحتجاج عليه، فهو برنامج دفاعي 
مشروع لحماية استقالل كوريا وحقوقها 
السيادية، ولتعطيل القدرة األميركية على 
شن حرب عدوانية جديدة. من يريد من 

الدول الغيورة على السلم العالمي أن يتخذ 
مبادرة، سيكون عليه التصدي للغطرسة 
األميركية وشمول كوريا بمظلته النوية 
لمنع العدوان األميركي أو فرض 
االعتراف بالقوة الكورية الصاعدة، كما 
جرى االعتراف من قبل بالقوة الصنية 
وبالقوة الروسية رغم أنف اإلمبراطورية 
االستعمارية األميركية، ورغم سلوكها 
العدواني كمرتزق عالمي يتحرش بالدول 
المستقلة بهدف إخضاعها والهيمنة عليها 
سياسياً واقتصادياً وتدفيع األتاوات لسائر 
حكومات العالم بمن فيها حلفاء واشنطن 

 األقربون.
طالما العالم تحكمه الغطرسة األميركية 
وسط رضوخ أوروبا وخنوعها، وفي 
غياب المرجعية الدولية المتوازنة لفض 
النزاعات ومنع الحروب، بعدما تحولت 
األمم المتحدة إلى شبه مستعمرة اميركية، 
لن تجد الدول المستقلة طريقاً لحماية 
وجودها ومصالحها غير امتالك القوة 
العسكرية وتحقيق الردع الدفاعي لتعطيل 

 آلة العدوان اإلمبراطورية. 
وينبغي على جميع أحرار العالم أن يدافعوا 
عن هذا الحق المشروع ويرفضوا 
التجييش األميركي والغربي ضد روسيا 
والصين، وكذلك ضد كوريا الديمقراطية 
وإيران اإلسالمية والجمهورية العربية 
السورية، فهذه الدول الثالث األخيرة تمثل 
اليوم الجبهة األمامية لمعركة تحرير العالم 

 من الهيمنة. 
ومجدداً نقول : لهذا نقف مع الصين 
وكوريا الديمقراطية... ضد االفتراءات 

 األميركية.
*رئفيففس مففركففز الشففرل الففجففديففد لفف عففالم 

  والدراسات

الةين بفعفيفون ” ** المقال خاص  بنشرة 

 “عربي 

 غالب قنديل*
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َشِهَد الَعالم خالل األةام القليلة المجاعجيجة  

حدثين مفصلييجن وفجي غجاةجة األهجمجيجة  

ةَتّصال  ب القضيتين الة  ةة والس  ةة  

 ذ أكدا تراب هما العض ي والمصيجري  

وبالنسبة لُحلفاء س  ةة وك  ةجة وسجالم 

البشرةة. فقد أّشر الجَحجدثجا  الجُمجتّجصجال  

بأقصى شرق وغرب أسيا على انسجزجام 

ا ستراتيزيتين الصينية والروسية تجزجاه 

"الَملفات األسمجن" ألمجنجهجمجا الجَحجيج ي  

وشجّةججال نجقججلججة  ججدةججدل لصججالجج  الججحججقجج ق 

ال بيعية لزمه  ةة ك  ةة الدةمقراطجيجة 

الشعبية في الدفاع الَمشروع عن نفسهجا  

وكذلك لسج  ةجة  ولِصجيجانجة اسجتجقجاللجيجة 

الدولة الجةج  ةجة الجروتشجيجه وخجيجا اتجهجا 

الدفاعية  ولِصال  استقرا  شعبها وأمنجه 

 ال طني  وعدم   از العدوا  عليه.

الججحججدو األول كججا  بججسفشججال  وسججيججا   

مججحججاوالت "شججرعججنججة" بججيججا  حججرب 

وعدوا  على النمجب الجلجيجبجي  تجحجّضجره 

أمرةةا والغرب  ةتدّ ج أوالً بجقجرا   دانجة 

التزا ب الة  ةة الصجا وخجيجة واعجتجبجا  

ك  ةة عجامجالً  ةجيجسجيجاً "تجرةجد مجن ِحجّدل 

الت تر في المن قة وخا  ها"!. والجثجانجي  

تصرةحات ُمدّوةة أطلقها وزةر الما  جيجة 

الصيني النابه  السيد "وان  ةجي"  كشجفجت 

عن "استعداد" الجقجيجادل الصجيجنجيجة لجلجعجمجإ 

و"الججدفججاع مججعججاً"  لججى  ججانججب  وسججيججا  

للجمجسجاهجمجة فجي الجتجسج ةجة السجيجاسجيجة فجي 

"المناطجق السجاخجنجة"  بجمجا فجي ذلجك فجي 

 س  ةة وك  ةة.

لم ةَةتِف ال زةر الصيني الذكي بقدٍ  قلجيجإ 

من التصرةحجات  بجإ أنجه وّسج   طجا هجا 

ليؤكد َعالنية وعلى مسام  كإ الجبجشجرةجة  

ال بيعة ا سجتجراتجيجزجيجة الجدقجيجقجة لجلجمجهجام 

الُمشتركة للصين و وسجيجا فجي الجمجرحجلجة 

سحجالل االسجتجقجرا  الُمقبجلجة  وتجتجلجمج  بج

الدولي والتس ةة السياسية فجي "الجمجنجاطجق 

واالنسزجام الصجيجنجي الجروسجي "  الساخنة

في منظمة َحظر األسلحة الةيمياةجيجة. ولجم 

ةنَس وان  ةي الثناء على م اقجف  وسجيجا  

َ ل"  مما حدا  ف َصفَهَا بال  "من قية والُمبرَّ

بالمراقبين للت قف تجمجِحجيجصجاً فجي َمجعجنجى 

َمججةججنجج نججات ُمججفججردتججي "نججدافجج " "مججعججاً" 

الُمتِّصلتين ِحيال تس ةة القضاةا الُممجتَجلجف 

 عليها صينياً و وسياً م  أمرةةا.

الججتججعجج ججيججإ الججروسججي لججبججيججا  الججحججرب 

والتصرةحات االسجتجراتجيجزجيجة )الجفج  ةجة( 

لل زةر وان  ةي  أفشلت تسرةبات غجربجيجة 

 عالمية ودبل مجاسجيجة خجبجيجثجة وُمجغجِرعجة 

وخ رل تّدعي أ  الصين "ترا عت" عجن 

دعم حليفها الة  ي "الذي طالمجا شجّةجلجت 

ِغ جاًء لجه فجي مجزجلجس األمجن"  ذلجك أ  

واشن ن و بِيجبَجاتُجهجا ةُجمجهّجدو  مجن خجالل 

المزلس لَِما ةُسّم نه ب  "تجرا ج  الصجيجن" 

التي "تلترم" بنهو " قتصاد أكثر وسياسجة 

أقإ"  عن عما  أمن  جا تجهجا الجةج  ةجة

)!(. وهنا بالذات خ ّ  ا لالنتقال للم  ل 

التالية األخ ر بضرب مصداقجيجة الصجيجن 

عربياً و سالمياً ودولياً  وشرعجنجة عجدوا  

أمرةةي شامإ على ك  ةجة  بجتجصج ةجرهجم 

" لجمجقجاةضجة  الم قف الصيني وكأنّجه " ذ "

الحرب األمرةةية بصفقات  قتصادةة تأتي 

"استةماالً  تفاق ثناةي سجري!" "َعجقَجَدهُ" 

الرةيسا  شجي  جيجن بجيجنج  وتجرامجب فجي 

فل  ةجدا  وتجّ ج بِجَحجفجإ عشجاٍء "فجاخجر"  

"َشججِهججَد مجج افججقججة صججيججنججيججة!" أوالً بضججرب 

"الشجججعجججيجججرات" السججج  ةجججة بصججج  ا ةججج  

أمججرةججةججيججة  وثججانججيججاً ل جج"الججتججعججامججإ" مجج  

 ك  ةة")؟!(.

من أهم أهفداف بفيفان الف فرب  كما وكا  

الدولي  "تة ّي " وَسلب الشعوب ُحل اً  

بين، سيّما بعد بَيان من م  الفتفعفاون  ُمجرَّ

اإلسففالمففي و"الففكففثففيففر " مففن الففدول 

والمن مات ال كومي  العربي  التي بّررت 

 رب أمريكا لسوري  وتفمفريفرهفا كفذبف  

استخدام دمشق سالحاً كفيفمفاويفاً "بفدعفم 

 روسي")   (.

وفججي عججزججالججة هججذه الججمججقججالججة  أ ى بججأ   

التهدةدات األمجرةجةجيجة لجةج  ةجة وسج  ةجة 

ستت اصإ. فالتا ر األمرةةي الجُمجتجعج ّج  

لأل باح  لن ةجرتجدع عجن الجعجدوا  سج ى 

حين ةُصدُم بعل  شأ  الجعجلج م الجعجسجةجرةجة 

الة  ةة والس  ةة وت بيقاتها الجَمجيجدانجيجة. 

و لى أ  ةَجحجيجن ذلجك  سجيجسجتجمجر تجرامجب 

بججعججمججلججيججات تججزجج ةجج  كجج  ةججة وسجج  ةججة 

فهو:  وتهدةدهما ومن خالل مزلس األمن 

يُدرك أهمي  سوري  لنفجفار "الفبفزنفس" 

الخاص به، فترتيب سوري  أر اً ومياهاً 

هففو الففثففالففث 7171بفف ففسففب دراسففات 

بإحتيامفيفات الف فال عفالفمفيفاً والفتفةفديفر 

 المستقبلي له. 

أما بيونغ يانغ، ف ضالً عن كونها منطقف  

حيوي  إستراتيفجفيفاً السفتفكفمفال الفتفوّسف  

اصمريكي نف فو "عةفب آسفيفا الةفيفنفي 

والروسي"، هي واحدة مفن أغفنفى دول 

العالم بخام اليفورانفيفوم الفذ  يَفدخفل ففي 

تةني  السالر الفذر ، وهفو الفذ  كفان 

سبباً رئفيفسفيفاً "كفاففيفاً" إلجفهفاض نفيّف  

)إسرائيل(، سابقاً، بالتدخل عسكرياً لقلب 

نفف ففام الففُ ففكففم فففي كففوريفف ) ( ومففطففالففبفف  

الففبففنففتففاغففون الةففهففايففنفف  ب فف"إحففتففرام " 

 مةالح أمريكا ال يوي  فيها   

*رئففيففس االتفف ففاد الففدولففي لففلففةفف فف ففيففيففن 

واإلعالميفيفن والفكفتّفاب الفَعفرب أ فدقفا  

 وُحل ا  الةين.

*المقال خاص بالنشرة االسبوعي  لموق  

 الةين بعيون عربي .

 اصكاِديمي مروان سودار*



   5ا لففةفف فف فف  

الردود المحتملة  وأقلها  اذبية  على  أحد

الجتججزججا ب الججنجج وةججة والصججا وخججيججة الججتججي 

أ ججرتججهججا  ججمججهجج  ةججة كجج  ةججا الشججعججبججيججة 

الدةمجقجراطجيجة )عجلجى الجرغجم مجن  خجفجاق 

تزربتها األخيرل ة م األحد( ه  أ  تجقج م 

ال الةات المتحدل بشن عربجة اسجتجبجاقجيجة. 

بيد أنه ليس هجنجاك مجا ةضجمجن أ  تجةج   

الضربة األمرةةية المفترعة دقجيجقجة بجمجا 

ةةفي للقضاء على كافة المنشآت الجنج وةجة 

لة  ةا الدةمقراطية قبإ أ  ت جلجق بجيج نجو 

 .ةانو هز ماً ن وةاً انتقامياً 

و ذا مجججا حجججدو ذلجججك  فجججا  كججج  ةجججا 

الججدةججمججقججراطججيججة لججن تججتججردد فججي  طججالق 

ص ا ةمها الن وةة  وفي استمدام اآلالف 

من مداف  الهاوتر  وقجاذفجات الصج ا ةج  

المنتشرل على امتداد ط ل خجب الجعجري 

عد الزمه  ةة الة  ةة. ولن ةتمجةجن  83

أي نظام دفاعي  بما في ذلك نظام الجدفجاع 

الصا وخي األميركي )ثاد( من  دع هجذا 

الةم من الجقجذاةجف الجمجدفجعجيجة. وقجد تجدّمجر 

ص ا ة  بي ن  ةان  سي ل وتضرب حتى 

 .اليابا 

  أصد ت األمم الجمجتجحجدل 6002منذ عام 

عدداً من القرا ات التي تفري عجقج بجات 

عججلججى  ججمججهجج  ةججة كجج  ةججا الشججعججبججيججة 

الدةمقراطية. وقد عرقلت العق بات األكثر 

صرامة اقتصاد ك  ةا الدةمقراطية  لةنها 

فشججلججت فججي كججبجج  بججرامججزججهججا الججنجج وةججة 

والصا وخية  وكشفت عن ثغرل   هرةة 

في أي عجقج بجات اقجتجصجادةجة: فجفجي حجيجن 

ةُججقججصججد مججن تججلججك الججعججقجج بججات ا عججرا  

بالرةيس أو الحرب الحاكم  فسنها داةما مجا 

تؤدي ع عاً عن ذلك  لى  لحاق الضجر  

األكبر بالم اطنين األبرةاء  بحيث ةعجانجي 

الهدف الحقيقي من آثا ها بشةإ مجتجأخجر  

اذا مججا تسججبججبججت لججه بججأي عججر  عججلججى 

 .ا طالق

   المحادثات هي السجبجيجإ الج حجيجد لجحجإ 

المشةلة. ولةن كيف ةمةن  قناع ال الةجات 

الجمجتجحجدل بجس جراء مجحجادثجات مج  كج  ةجا 

 الدةمقراطية؟ 

 95ةبدو أ   دا ل ترامب  عقب  طالقجهجا 

صججا وت تجج مججاهجج ك عججلججى سجج  ةججا فججي 

السادس من شهر نيسا   أبرةإ  مجتجلجهجفجة 

الستمدام الق ل  ظها  عرمها السجيجاسجي. 

ال ترةد ال الةات المتحدل الظه   بمظجهجر 

المتعري لالبتراز من قبإ دولة وصفتهجا 

ب "الججمججا قججة". ولججهججذا السججبججب  فضججت 

واشن ن  مي  المقترحجات الجتجي تجقجدمجت 

بها بي نو ةانو   راء محجادثجات ثجنجاةجيجة. 

وبجا عجافججة  لججى ذلججك  تججعجتججقجد الج الةججات 

المتحدل أ  الجمجحجادثجات السجداسجيجة كجانجت 

مججفججيججدل فججقججب مججن حججيججث  عجج ججاء كجج  ةججا 

الججدةججمججقججراطججيججة الجج قججت الججالزم لججتجج جج ةججر 

 .أسلحتها الن وةة

لةن ال قت قصير. وقد قال زعجيجم كج  ةجا 

أو  فجي كجلجمجة  الدةمقراطية كجيجم  ج نج  

ألقاها بمناسبة عيد  أس السجنجة أ  بجالده 

اخجتجبجا  صجا وت عجابجر  باتت قرةبة من 

للقجا ات مجن شجأنجه أ  ةجزجعجإ الج الةجات 

المتحدل عمن مجداهجا. و ذا كجا  بجسمجةجا  

بي ن  ةان   برغم العجدةجد مجن ا خجفجاقجات 

في اخجتجبجا ات الصج ا ةج  )عجلجى غجرا  

االختبا  األخير ة م األحد(  و   نظجرةجاً  

ت  ةر ص ا ة  مت سج جة الجمجدى  فجسنجه 

سية   بسمةانها ت  ةر ص ا ة  باليستية 

عابرل للقا ات ة ماً ما. فجي الج اقج   لجقجد 

استعرعت بي نو ةانو صا وخين بحجزجم 

ص ا ة  باليستية عابرل لجلجقجا ات لجلجمجرل 

 59األولى في مج كجبجهجا الجعجسجةجري فجي 

لججمججيججالد  509نججيججسججا   فججي الججذكججرى ال 

 .مؤسس ك  ةا الدةمقراطية كيم  ةإ س ن 

ولةن لماذا قد ترغب ك  ةا الدةمجقجراطجيجة 

بت  ةر أسلحة ن وةة؟ الجزج اب الجقجصجيجر 

ه : من أ إ البقاء. فأس أ مجمجاوفجهجا هج  

من قبإ ال الةات المتحدل  عربة استباقية 

 حداو تغيير في النظام. ومن دو  خ ر 

التعري للهز م  لجيجس هجنجاك مجا ةجدعج  

كجج  ةججا الججدةججمججقججراطججيججة  لججى شججن هججزجج م 

انتحا ي عد الزمه  ةة الة  ةة. تحاول 

بججيجج نجج  ةججانجج  ةججاةسججة تجج جج ةججر صجج ا ةجج  

باليستية عابرل للقا ات ألنها تؤمن  مهجمجا 

تةن مم ئة  أنها  ذا امجتجلجةجت صج ا ةج  

تصإ  لى ال الةات المتحدل فسنها ستضمن 

ولذلك     الجمج ج ل األولجى نجحج   .بقاءها

نرع السالح النج وي فجي شجبجه الجزجرةجرل 

الة  ةة هي الجحجد مجن أهجمجيجة األسجلجحجة 

الن وةة لة  ةا الدةجمجقجراطجيجة. ولجتجحجقجيجق 

ذلك  ةتعين على ال الةات المتجحجدل  قجنجاع 

كيم   ن  أو  بأنه ليس لدةها خ ب لشجن 

عربة على   أو تغيير نظام الحجةجم فجي   

 ك  ةا الدةمقراطية. 

فججي الجج اقجج   لججقججد قججال وزةججر الججمججا  ججيججة 

األمججيججركججي  ةججةججس تججيججلججرسجج       دا ل 

ترامب ليس لدةهجا خج جب لجتجغجيجيجر نجظجام 

الحةم في بي ن  ةان   ولةن ةبدو أ  نشجر 

السفن الحربية األمجرةجةجيجة فجي الجمجنج جقجة 

 ةرسإ  شا ات معاكسة.

ولهذا السبب فس  االقتراح الصيني بتعليق 

األعمال العداةيجة ةسجتجحجق الجد اسجة. لجقجد 

اقججتججرحججت بججةججيججن بججأ  تججقجج م كجج  ةججا 

الججدةججمججقججراطججيججة كججمجج جج ل أولججى بججتججزججمججيججد 

برنامزجهجا الجنج وي فجي مجقجابجإ أ  تجقج م 

الجج الةججات الججمججتججحججدل بجج قججف مججنججاو اتججهججا 

الججعججسججةججرةججة مجج  الججزججمججهجج  ةججة الججةجج  ةججة. 

واالقتراح مت از  في ك نه ال ة جلجب أي 

امتياز ألي من الزانبين. وةحف  ماء و ه 

كال الزانبين ألنه شروطه متبجادلجة. وقجبجإ 

كإ شيء   نه سيساعد على التمفيجف مجن 

 .حدل الت تر في شبه الزرةرل

 ذا كانت ال الةات الجمجتجحجدل قجاد ل عجلجى 

الت صإ الى اتفاقيات مج  كج بجا و ةجرا   

فلما ال ةة   باست اعجتجهجا فجعجإ ذلجك مج  

ك  ةا الدةمقراطية؟ فالح ا   سج اء كجا  

 سمياً أم غير  سمي  وس اء كا  ثجنجاةجيجاً 

بين ال الةات المتحدل وك  ةا الدةمقراطية 

أو متعدد األطراف بين  جمجيج  األطجراف 

المعنية  على النح  الذي اقترحته بجةجيجن  

ةبدو الميا  األنسب أمام ال الةات المتحدل 

عند مقا نته باالحتمال الحرةجن الجمجتجمجثّجإ 

بسمةجانجيجة امجتجالك كج  ةجا الجدةجمجقجراطجيجة 

ص ا ة  عابرل للقا ات ةمةنها أ  تصجإ 

  لى اال اعي األميركية.

 صحيفة تشاينا دايلي الصينية 
81-4-7182  

 تشو بو
تعريب خاص بـ "نشرة الصين بعيون 

  عربية"



  4ا لففةفف فف فف    

أطلقت ك  ةا الشمالية صا وخا مجزجهج ل 

حججد انججفججزججر فججي الججنجج ع صججبججاح ةجج م األ

غض   ث ا  من  طالقه  وفقا لما ذكرتجه 

وسججاةججإ ا عججالم األمججرةججةججيججة والججةجج  ةججة 

 .الزن بية

وخالل العري العسةري في بي ن  ةجانج  

ة م السبت  اثناء االحتفال بجذكجرى "ةج م 

الشمس" في ك  ةا الشجمجالجيجة  عجرعجت 

البالد ن عجيجن  جدةجدةجن عجلجى األقجإ مجن 

الصجج ا ةجج  الججتججي ةججبججدو أنججهججا صجج ا ةجج  

باليستية عابرل للقا ات  وص ا ة  ت لق 

من الغ اصات )باليستية عابرل للقا ات(. 

وخججالل الججعججري  اسججتججعججرعججت كجج  ةججا 

الشمالية أسلحة هز مية بعيدل المدى أكثر 

ت   ا من أي أسلحة أخرى. ولةن معظم 

هذه الص ا ة  لم تُمتبر بعد. وقد تجركجت 

ان باعا بجأ  بجيج نج  ةجانج  حجقجقجت تجقجدمجاً 

سججرةججعججاً فججي تجج جج ةججر الصجج ا ةجج   وفججي 

ال قت نجفجسجه  ةشجةجك الجنجاس فجي مجا  ذا 

 .كانت األسلحة هي مزرد تهدةد فا غ

وقد تةهن البعض بأ  بي ن  ةان  ستزري 

تزربة ن وةة في ة م الشمس  ولةجن ذلجك 

لم ةحدو. لةن هناك احتماالً متجراةجداً بجأ  

تزري البالد تزربتجهجا الجنج وةجة السجادسجة 

عقب فشجإ اخجتجبجا هجا الصجا وخجي ةج م 

 .األحد

وتميإ بي ن  ةانج   لجى   جراء الجتجزجا ب 

الصا وخية فجي الجمجنجاسجبجات الجرةجيجسجيجة 

 ظها  م قفها الق ي  لى حجد مجا  حجيجث 

 .ةتم  طالق الص ا ة  كتحية سياسية

وم  ذلك     االختبا  األخير كا  ممتلفا 

عن التزا ب السابقة من حيث الجتج قجيجت. 

فعلى مر السنين  أصجبج  مج قجفجا الصجيجن 

وال الةات المتحدل فيما ةتعلق بجالجحجد مجن 

األنش جة الجنج وةجة فجي كج  ةجا الشجمجالجيجة 

متشابهين. وقد  فعت بةين عق باتها عجد 

بيج نج  ةجانج  وشجنجت الج الةجات الجمجتجحجدل 

مؤخراً عربة عسةرةة عد س  ةا  كجمجا 

ألقت  هازا ةجعجرف بجاسجم "أم الجقجنجابجإ" 

على األ اعى األفغانجيجة. والحجقجاً أعجلجن 

الرةيس األمرةةي دونالجد تجرامجب بشجةجإ 

أ  واشن ن مستجعجدل لجلجتجعجامجإ مج  علني 

ك  ةا الشمالية بشجةجإ أحجادي. كجإ ذلجك 

اُعتبر مؤشراً على أ  ال الةات الجمجتجحجدل 

قد تُعد عربة عسةرةة عد بيج نج  ةجانج . 

وفي ال قت نفسه      سجتجعجراي بجيج نج  

ةان  و طالقجهجا الصج ا ةج  أظجهجر أةضجاً 

تصججمججيججم الججبججالد عججلججى الججمججضججي قججدمججا 

 .ببرنامزيها الن وي والصا وخي

و ذا أمةن الق ل    الةرل كانت في ملعب 

أو  -الرعيم الة  ي الشمالي كجيجم  ج نج 

على مدى الي مين الماعجيجيجن  فجسنجهجا قجد 

ُ كجلججت اآل   لججى مججلججعججب تججرامججب. وكججإ 

الضغ ط التي ما ستها ال الةات المتجحجدل 

على ك  ةا الشمالية في السابق تبدو غيجر 

فعالة اآل . فجي الج قجت الجراهجن  تج ا جه 

واشن ن معجضجلجة  جدةجدل: هجإ تجتجزجاهجإ 

بي ن  ةان  أم تتمذ تدابيجر أكجثجر صجرامجة 

 تزاهها؟

قد ال ةشن ترامب عربة عسةجرةجة عجلجى 

ك  ةا الشمالية في أي وقت قرةجب نجظجراً 

 لى أ  مثجإ هجذا الجتجحجرك ةجمجاطجر بجرد 

عسةري من قبإ بي ن  ةان  عجد سجيج ل. 

وفي و ه التجعجقجيجدات فجي الجمجنج جقجة     

حة مجة تجرامجب لجيجسجت مسجتجعجدل تجمجامجاً 

 .لحاالت ال  ا ئ

قد تتزه واشن ن  لى بةين وتتج قج  مجنجهجا 

 ف  عق باتها عد ك  ةا الشمالجيجة. وفجي 

حال أ رت بي ن  ةان  اختبا هجا الجنج وي 

فججس  مججزججلججس األمججن الججدولججي سججيججصججد  

قرا ات  دةدل تجتجضجمجن عجقج بجات أكجثجر 

صرامة عد بجيج نج  ةجانج   وسجتجتجصجرف 

بةين وفقا لذلك. لةن تزاوز مزلس األمجن 

الجدولججي وفججري عججقج بججات  ججدةجدل عجلججى 

ك  ةا الشمجالجيجة ال ةجتج افجق مج  سجيجاسجة 

 .الصين الثابتة

   من  بي ن  ةان  مجن   جراء تجزجربجتجهجا 

الن وةة السادسة هج  األولج ةجة الجقجصج ى 

في ال قجت الجراهجن. ةجزجب عجلجى كج  ةجا 

الشمالية أال تفةر في أنها قد اخترقت مرل 

أخرى عغب المزتم  الجعجالجمجي. و ذا مجا 

واصلت السير على ه اها فجا  عجقج بجات 

المزتم  الدولي ستصجبج  أكجثجر صجرامجة 

وستد س ال الةات المجتجحجدل بجزجدةّجة شجّن 

عربات عسةرةة عدها. و ذا مجا انجدلج  

الصراع  فس  بي ن  ةان  سجتجعجانجي أكجثجر 

 .من غيرها
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لقت ال الةات المتحدل ة م المميس "أم أ

أكبر قنبلة ن وةة غير نج وةجة  -القنابإ" 

تستمدمها ال الةات المتحجدل حجتجى اال  

مزم عة كه ف تجابجعجة لجلجدولجة على  –

 .االسالمية )داع ( في أفغانستا 
وقال ترامب ة م الممجيجس    الجمجهجمجة 

كانت "نا حة  دا" وأنه ال ةجعجرف مجا 

 ذا كانت القنبجلجة سجتجرسجإ  سجالجة  لجى 

 .ك  ةا الشمالية
لقد شن الزي  االمرةةي  فجي أقجإ مجن 

ثججالثججة أشججهججر مججنججذ تججنججصججيججب تججرامججب  

عربيتين على األقإ استح ذتجا اهجتجمجام 

الجغجا ل الجزج ةجة   العالم  األولى كجانجت 

على مج جا  سج  ي  والجثجانجيجة كجانجت 

استمدام "أم القجنجابجإ" فجي أفجغجانسجتجا . 

ةستمدم ترامب الق ل الجعجسجةجرةجة بجقج ل 

أكبر من سلفه با اك أوباما. وقد أظجهجر 

مست ى معينا من اله س والفمجر تجزجاه 

 .الق ل العسةرةة األمرةةية
وحتى بالمقا نة م     ج دبلي  ب ش  

الذي خاي حربين خالل  ةاسته  فجس  

كإ هز م شنه األخير كجا  ةجنجبجغجي أ  

ةمر عبر   راءات م  لة  حيث كانجت 

بداةة الحروب مت قعة بشةإ كبير. لةجن 

الججهججزجج مججيججن األخججيججرةججن  ججاءا بشججةججإ 

مفا ئ . وم  هذه ال تيرل والسرعة فجي 

استمدام الق ل  قد ةدخإ ترامب التا ةج  

 ."ب صفه " ةيس الحرب
أم القنابإ" سالح فتاك ةستهلك كمجيجة "و

كبيرل من األوكسزيجن أثجنجاء انجفجزجا ه. 

وبسبب قد تها المدمرل  فس  االحجتجمجال 

الفعلي  ةجذاء الجمجدنجيجيجن مجرتجفج   جداً. 

وكجانججت الجج الةججات الججمججتجحججدل قججد قججتججلججت 

وأصابجت مجدنجيجيجن فجي هجزجمجاتجهجا فجي 

 العراق وافغانستا . 

   اسججتججمججدام "أم الججقججنججابججإ" مججن قججبججإ 

واشن ن ةظهر أنها تغض ال رف عجن 

 .ا صابات في صف ف المدنيين
من ال اع  أ  هذا التفزير ةهجدف  لجى 

اختبا  استمدام هذا السالح اثناء القجتجال 

الحقيقي وه  ة فجر أدال  جدةجدل لجلجردع 

العسةري األمرةةجي. ال بجد أ  كج  ةجا 

الشمالية قد استشعرت مج  جة الصجدمجة 

قادمة من أفغانستا . أمر  يد أ  تميف 

القنبلة بي ن  ةان  ولةن تأثيرها الجفجعجلجي 

 قد ةة   معاكساً تماماً.

فالمن ق الذي تستمدمه بي ن  ةجانج  فجي 

السججنجج ات األخججيججرل هجج  أ   دا تججهججا 

ست ا ه مصير صدام والقذافي من دو  

 أسلحة ن وةة. 

و"أم القنابإ" قد تضلإ بي نو ةانو مجرل 

أخرى  وتق دها  لى االعجتجقجاد بجأهجمجيجة 

 . ف  مست ى متفزراتها
ةتةهن الةثيرو  على ن اق واسج  بجأ  

كجج  ةججا الشججمججالججيججة تسججتججعججد الخججتججبججا هججا 

الن وي السادس وأ  زعيمها كيم   نج  

او  ةد س خيا اته. والجرسجالجة الجتجى  -

بعث بها الزيج  االمجرةجةجي ال تسجاعجد 

 .بي نو ةانو على اتماذ قرا  سليم
وقد ُذكر أنه لدى  وسيا  جهجاز مشجابجه 

ةدعى "أب  القنابإ". تميل ا كجيجف كجا  

لججيججةجج    د فججعججإ الجج الةججات الججمججتججحججدل 

والججغججرب لجج  أ   وسججيججا ألججقججت قججنججبججلججة 

مشابهة على الجدولجة ا سجالمجيجة خجالل 

 غا اتها الز ةة الس  ةة.
ةبدو أ  ال الةات المتحدل تتمتج  بجمجيجرل 

القيام بةإ ما ترغب القيام به. وبالنسجبجة 

للعالم هذا ةمةن أ  ةزجلجب الجمجرةجد مجن 

 .الم ر ال األمن

 الةيني    ي   غلوبال تايمز

74- 4- 7171 

 افتتاحية الصحيفة
  تعريب خاص بـ "نشرة الصين بعيون عربية"
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يمأل شوارع بيونغ يانغ عاصمةة كةوريةا 
الةةديةةمةةقةةراطةةيةةة جةةو عةةيةةدي هةةذه األيةةام 

سةونةغ  -بمناسبة الذكرى ميالد كيم إيةل 
مةةسسةةس كةةوريةةا الةةديةةمةةقةةراطةةيةةة والةةجةةد 

أون، وتةم عةرض   –الراحل لكيم جةون 
مجموعة متنوعة من االسلحة والمعدات. 
وترصد األقمار الصناعية عالمة كةوريةا 
الشةةمةةالةةيةةة إلجةةراء جةةولةةة جةةديةةدة مةةن 
الةةتةةجةةاربةةة الةةنةةوويةةة. وتةةكةةهةةنةةت وسةةائةةل 
االعالم الدولية حول الجولة السادسة من 
التجربة النووية لكوريا الديمقراطية. وقد 
اجرت كوريا الديمقراطية في صباح يوم 

ابريل التجربة الصةاروخةيةة، لةكةن،  61
اكد الجيش الكةوري الةجةنةوبةي والةقةيةادة 
االمريكية في المحيط الهادئ عةلةى فشةل 

 التجربة. 
ويشةةارك مةةئةةات اآلالف مةةن الةةجةةيةةش 
الةةكةةوري الةةجةةنةةوبةةي واالمةةريةةكةةي فةةي 
مةةنةةاورات عسةةكةةريةةة مشةةتةةركةةة واسةةعةةة 
النطةاق فةي جةنةوبةي خةط الةحةدود بةيةن 
الةةكةةوريةةتةةيةةن. وفةةي الةةوقةةت نةةفةةسةةه، فةةإن 
استخدام امريكا العشرات مةن صةوارية  
كروز علةى قةاعةدة جةويةة فةى سةوريةا، 
والةةقةةاء اأم الةةقةةنةةابةةلا األمةةريةةكةةيةةة عةةلةةى 
عناصر تنظيم االةدولةة اإلسةالمةيةةا فةي 
أفغانسةتةان كةانةا بةمةثةابةة تةحةذيةر وردع 
كوريا الديمقراطية. كما تم تغيةيةر مسةار 
حةةامةةلةةة طةةائةةرات أمةةريةةكةةيةةة نةةحةةو شةةبةةه 
الجزيرة الكورية، ووصةف تةرامةب فةي 
تويتر األسطول األمريكي بأنه ال يغلةب. 
واعلن الجانب االمريكي مةرارا عةن أن 
جميع الخيارات مطروحة على الةطةاولةة 
بالنسبة لقضية شبه الجزيةرة الةكةوريةة ، 
 بمعنى أنه ال يستبعد استخدام القوة.

ومةن جةانةةبةهةةا، أبةةدت كةوريةةا الشةةمةالةةيةةة 
استعدادها للرد على الةواليةات الةمةتةحةدة 
األمريكية، وقالت: انحن مستعدون للةرد 
بةةهةةةجةةةمةةةات نةةةوويةةةا. وقةةةد أدت هةةةذه 

التصريحات إلى انتشار رائةحةة الةبةارود 
في المنطقة. وظهرت دورة جةديةدة مةن 
التوتر في شبه الجزيرة الةكةوريةة. وقةال 
وزير الخارجية الصةيةنةي وانةغ يةي فةي 
الفترة األخيرة: تتصاعد الةتةوتةرات بةيةن 
كوريا الديمقةراطةيةة وكةوريةا الةجةنةوبةيةة 
وامريكا العةيةن بةالةعةيةن، وهةذا الةوضةع 
 الخطير يستحق فعال االهتمام واليقظة.
لقد فتحت األقةوال واألفةعةال الةحةمةاسةيةة 
لكوريا الديمقراطيةة وكةوريةا الةجةنةوبةيةة 
وأمريكا المجال أما القطارين السريةعةيةن 
لالنتهاء بالتصادم. ولكن هذه المرة، يبدو 
أن هناك جموداً عميقةاً فةي عةمةلةيةة حةل 
القضية النووية الكورية: تطةالةب كةوريةا 
الديمقراطية وقف المناورات العةسةكةريةة 
المشتركة بين أمريكا وكوريا الةجةنةوبةيةة 
أوالً، وتغيير سياستها العدائية تةجةاهةهةا، 
للحديث عن القضية النووية. ومن ناحيةة 
أخرى، تطالب امريكا وكوريا الجنةوبةيةة 
تخلي كوريا الديمقراطية عن برنةامةجةهةا 
النووي، للحديث عن تحسةيةن الةعةالقةات 

 الثنائية. 
كوريةا الةديةمةقةراطةيةة لةم تةتةخةلة  مةن 
هاجس امتالك القنبلةة الةنةوويةة لةحةمةايةة 

نفسها، وتتطلع لكسب المزيد مةن األمةن 
من خالل بةرنةامةجةهةا الةنةووي، مةن ثةم 
زيادة ورقةة مسةاومةة فةي الةتةعةامةل مةع 
أمريكا وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، فةإن 
تطةور الةوضةع بةعةيةد عةن الةتةطةلةعةات، 
وهناك اجراءات وعقوبات أكثر صرامة 
بسبب تطوير البرنامج الةنةووي لةكةوريةا 
الةةديةةمةةقةةراطةةيةةة، كةةمةةا يسةةتةةخةةدم الةةجةةيةةش 
االمريكي وكوريا الجنوبيةة ذلةك ذريةعةة 
لةةمةةمةةارسةةة الةةمةةزيةةد مةةن الضةةغةةوطةةات 
العسكرية عةلةى كةوريةا الشةمةالةيةة. وأن 
تةةعةةّود أمةةريةةكةةا وكةةوريةةا الةةجةةنةةوبةةيةةة فةةي 
اسةتةخةدام انةواع الةةعةقةوبةةات الةعةةسةكةريةةة 
للضغط على كوريا الديمقراطية، دفعهما 
الى اجراء المناورات العسكرية لـا قطةع 

 الراسا أو االقتل المستهدفا.
وأمةةام فةةرضةةيةةة اسةةتةةطةةالع الةةرأي فةةي 
أمريكا وكوريا الجنوبيةة بشةأن الةقةضةاء 
على التهديد النووي لكوريا الديمقراطية، 
هل يمةكةن اسةتةخةدام الةقةوة ضةد كةوريةا 

 الديمقراطية؟ 

 صحيفة الشعب الصينية
بقلم/جياا شاياو دوناحل  احالا  صاحايافاة 
الشعب اليو يةل باحث خاص فاي  اعا اد 

 الصين للدراسات الدولية
82-4-7182 

 3االتتم  على  الة    

كاريكاتور من   ي   غلوبال تايمز الةيني  للرسام بيتر أسبينا يعكس رؤي  

  يني   للتعامي اصميركي م  ألم  شبه الجزيرة الكوري 
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يخشى أن يةلةقةى ذلةك دعةم الةكةثةيةر مةن 
الناس. ولكن إذا سةئةل عةن مةا إذا كةان 
يةةمةةكةةن تةةحةةمةةل مةةخةةاطةةر سةةقةةوط مةةئةةات 
اآلالف، والةةمةةاليةةيةةن مةةن أرواح مةةن 
استخدام القوة ضد كوريا الديةمةقةراطةيةة؟ 
يخشى أنه بمجرد الةتةفةكةيةر فةي الةوضةع 
الحالي في افغانستان والةعةراق وسةوريةا 
وليبةيةا وغةيةرهةا مةن الةبةلةدان االخةرى، 
يتردد الكثير من الةنةاس. وتةرى كةوريةا 
الديمقراطية ذلك بوضوح، لذلك، تةظةهةر 
عزمها لمواجهة الحرب، الةتةي سةتةلةحةق 
الضرر بالجانبين، األمر الذي يهدف الى 
اثةةارة الةةخةةوف لةةدى أمةةريةةكةةا وكةةوريةةا 

 الجنوبية والتخلي عن الهجوم. 
المواجهة بين الشمال والجنوب في شةبةه 
الةةجةةزيةةرة الةةكةةوريةةة هةةي إرث الةةحةةرب 
الباردة، والسبب الجذري للقضية النووية 
جةةاء مةةن عةةدم الةةثةةقةةة بةةيةةن كةةوريةةا 
الديمقراطية والواليات المتحةدة وكةوريةا 

الجنوبية استراتيجيا. حيث تتهةم امةريةكةا 
وكوريا الجنوبةيةة كةوريةا الةديةمةقةراطةيةة 
بعدم صدقيتها في التخلي عن برنةامةجةهةا 
النووي، وتعتقد كوريا الديةمةقةراطةيةة أن 
امةةريةةكةةا وكةةوريةةا الةةجةةنةةوبةةيةةة تةةقةةومةةان 
بمحاوالت تغيير نظةامةهةا. واسةتةعةراض 
القوة من الجانبين، يعود إلى اهتمةامةهةمةا 
باألمن، كالهما معقول، لةذلةك، ال يةريةد 
أحدهما التقدم أوال في الحوار ومحادثات 

 السالم. 
طرح الجانب الصيني مبادرة االوقفةيةنا 
وفكرة االمسارين المتوازيينا مةن أجةل 
فك العقدة وكسةر الةجةمةود فةي الةقةضةيةة 
الةنةةوويةة فةي شةبةةه الةجةةزيةرة الةكةةوريةةة، 
وتعتبرهذه طريقة للرد الةمةتةوازن عةلةى 
اهتمام جميع األطراف في شبه الجزيرة، 
وحل جذري لتحقيق االستقرار فةي شةبةه 
الجزيةرة عةلةى الةمةدى الةطةريةل، وأخةذ 
مفتاح قضية الجزيرة الكةوريةة. وأن رد 
فعةل أمةريةكةا وكةوريةا الةجةنةوبةيةة تةجةاه 
مبادرة االوقفينا ليس ايجابيا، ولةكةنةهةمةا 

لةم تةأتةيةا بـة اأفةكةار جةةيةدةا أفضةل مةةن 
 استئناف الحوار.

الةةحةةفةةاظ عةةلةةى السةةالم واالسةةتةةقةةرار فةةي 
شمال شرق آسيا يتماشى مةع الةمةصةالةح 
المشتركة لجميةع األطةراف. وال يةمةكةن 
السةةتةةخةةدام الةةقةةوة أن يةةحةةل الةةمةةشةةكةةلةةة، 
والحوار هو السبيل الوحيد للخةروج مةن 

 هذا الواقع. 
وقال وزير الخارجية وانغ يي، ابالنسبةة 
لقضية شبه الجزيرة الكورية، فةإن الةذى 
يستخدم كلمات حادة أو يستعةرض قةوتةه 
ال يعنةي أنةه سةيةفةوز بةالضةرورة، ولةن 
يخرج أي أحد فائزا إذا نشبت حرب فةي 

 شبه الجزيرة الكوريةا. 
وفي الوقت الحاضر، تشهد شبه الجزيرة 
الكورية توترات رغم أن الحرب لةيةسةت 
وشةيةةكةة فةي شةبةةه الةجةةزيةرة. وفةي هةةذا 
الوقت، فإن أي خطأ وسوء الفةهةم ، مةن 
المرجح أن يةطةور الةوضةع إلةى درجةة 
خةةارجةةة عةةن السةةيةةطةةرة. وأمةةام هةةذا 
 الوضع، الحوار السبيل الوحيد للخروج.

 8تتم  المنشور على  الة     

  في  شا ل أةضاً  لى  6052-4-58كا ةةات   آخر من صحيفة غل بال تاةمر للرسام لي   وي  بتا ة  

 كيفية تعاطي ال الةات المتحدل م  األزمة في ك  ةا الشمالية
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أكدت الصين )الزمعة( على أهمية الح ا  لجحجإ قضجيجة شجبجه 

الزرةرل الة  ةة  وذلك بعد أ  أدا  مزلس األمن الدولي بشدل 

 .  طالق ك  ةا الدةمقراطية صا وخا باليستيا مؤخرا

عض ا في بيجا  صجحجفجي  59وطالب مزلس األمن الذي ةضم 

صد  ة م المميس  طالب ك  ةا الدةمقراطية الشعبية بالت قف 

الف  ي عن القيام بأفعال تنتهجك قجرا ات مجزجلجس األمجن ذات 

الصلة  والتى تحظر عليها اطالق ص ا ة  وا جراء تجزجا ب 

 . ن وةة

وقال ل  كان  المتحدو باسم وزا ل الجمجا  جيجة الصجيجنجيجة فجي 

مؤتمر صحفي دو ي     الصجيجن مجا تجرال مجلجتجرمجة بجنجرع 

األسلحة الن وةة في شبه الزجرةجرل الجةج  ةجة  والجحجفجاظ عجلجى 

السججالم واالسججتججقججرا  وحججإ الججمججشججاكججإ عججن طججرةججق الججحجج ا  

 . والمفاوعات

واعاف ل : "ا  الصجيجن تجؤكجد داةجمجا عجلجى عجرو ل تجنجفجيجذ 

قرا ات مزلس األمن الدولى بشأ  القضية الجنج وةجة فجى شجبجه 

الزرةرل الة  ةة ب رةقة شاملة ومجتج ازنجة  مجا ةجتج جلجب مجن 

 مي  االطراف المعنية السعي من ا جإ تجحجقجيجق حجإ سجلجمجي 

 للقضية في شبه الزرةرل الة  ةة عن طرةق الح ا  والتشاو 

" . 

واشا  ل  الى أ  البيا  الصحفى الصاد  عجن مجزجلجس األمجن 

أعرب عن معا عته  طالق الص ا ة  وأكد مجزجددا مج قجفجه 

من حإ المشاكإ عن طرةق الح ا   داعيا كجإ األطجراف الجى 

االمتناع عن القيام باألفعال التي تؤدي الى تصعجيجد الجتج تجرات 

 االقليمية .

16-4-1162 
ذكر بيان صادر عن مكتب االعالم بوزارة الدفاع الوطني الصينية ان القوات الصينية تحافظ على استعدادها التشغيلي 

 المعتاد وتقوم بتدريب طبيعي على طول الحدود بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. 

جاءت هذه التصريحات ردا على تقارير وسائل االعالم عن قيام الصين بتعبئة قاذفات القوات الجوية واحالة تأهب قصوىا 
 .في مواجهة التوتر في شبه الجزيرة الكورية

 ."وقال البيان اإن التقارير غير صحيحة
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 وكال  أنبا  شينخوا:

قالت  مه  ةة ك  ةا الدةمقراطية الشعبيجة 

السبت  نها ال ترغب في   جراء أي حج ا  

م  ال الةات المتحدل طجالجمجا أ  واشجنج جن 

ترفض التملي عن سياستها العداةجيجة تجزجاه 

 بي نو ةانو.

وتلقي ا دا ل االمرةةية الحالية بالل م على 

عاماً مجن الجمجحجادثجات  60بي نزيانو لفشإ 

األميركية الة  ةة من أ إ تبرةر عق باتها 

االقتصادةة وم ا هتجهجا الجعجسجةجرةجة  كجمجا 

ذكججرت صججحججيججفججة " ودونجج  سججيججنججمجج م" 

الرسمية التابعة لجحجرب الجعجمجال الجةج  ي 

 الحاكم في تعليق لها. 

تةشف علنجاً عجن   نهاوأعافت الصحيفة: "

عرمها على عدم استبجعجاد اسجتجمجدام الجقج ل 

العسةرةة بما في ذلك الهز م ال قجاةجي مجن 

 انب واحد  في حين أنها ال تتحدو م لقجاً 

عن الضغج ط الجعجسجةجرةجة والجدبجلج مجاسجيجة 

المتعددل األطراف والعق بات االقجتجصجادةجة 

عالية الجمجسجتج ى  و عجادل نشجر األسجلجحجة 

 الن وةة التةتيةية في ك  ةا الزن بية".

وقالجت الصجحجيجفجة    الج الةجات الجمجتجحجدل 

ادعت انها "ال تحمإ أي وهم ح ل الحج ا  

 م  ك  ةا الدةمقراطية".

"وفي ال قت نفسه   أعجافجت الصجحجيجفجة   

تضغب ال الةات المتحدل عجلجى الجدول فجي 

محيب ك  ةا الدةمقراطية لالنضمجام  لجيجهجا 

في مما سة الضغ ط الدبل ماسية وفجري 

العق بات االقتصجادةجة الجقجاسجيجة  جداً عجلجى 

ك  ةا الدةم قراطية  بإ  نهجا تجهجدد بجانجهجا 

ستبحث عن طرةقة مستجقجلجة لجمجنج  كج  ةجا 

الدةمقراطية من تجعجرةجر الجردع الجنج وي". 

وتججدعجج  الجج الةججات الججمججتججحججدل الججى فججري 

عججقجج بججات اقججتججصججادةججة أشججد عججلججى كجج  ةججا 

الججدةججمججقججراطججيججة وتجج جج عججت لججلججقججيججام بججعججمججإ 

عسةري  داً على   راةها تزجا ب نج وةجة 

وصا وخية  مما أثا  ت ترات كجبجيجرل فجي 

 شبه الزرةرل الة  ةة.

وقد عقد البلدا  ح ا اً ثناةيجاً عجمجن  طجا  

المحادثات السداسية ح ل القضية الجنج وةجة 

في شبه الزجرةجرل الجةج  ةجة فجي الجمجاعجي 

 ولةنهما فشلتا في تحقيق أي نتاةو.

 



   7 7ا لففةفف فف فف    

أكد المبع و الصجيجنجي لجلجشجرق األوسجب 

ك ن  زةاو شن   أ  بالده "تجدعجم مصجر 

 في حربها عد ا  هاب".

وقال ك ن  في مجقجابجلجة مج  وكجالجة أنجبجاء 

))شينم ا(( خالل زةا ته القاهرل  تعليقجا 

عججلججى تججفججزججيججر كججنججيججسججتججيججن فججي طججنجج ججا 

وا سةجنجد ةجة "   الصجيجن تشجزجب كجإ 

أشةال األنش ة ا  هابية  وتدعم مصجر 

 في حربها عد ا  هاب".

وأعججاف أ  "الصججيججن تججقججف مجج  مصججر 

 خاصة في األوقات الصعبة".

وتعرعت كنيستا "ما  ر س" بمجدةجنجة 

طن ا بمحافظة الغربية  حدى محافجظجات 

دلجججتجججا الجججنجججيجججإ  و"مجججا مجججرقجججس" فجججي 

االسججةججنججد ةججة  شججمججال الججقججاهججرل  األحججد 

 49الماعي  لتفزيرةن انتحا ةين  أوقعا 

 مصابا. 569قتيال و

ودف  التفزيرا  السل ات المصجرةجة  لجى 

  عال  حالة ال  ا ئ لمدل ثالثة شه  .

في ال قت نفسه   أى المبع و الصجيجنجي 

أ  "مباد ل الحرام وال جرةجق قجد تصجبج  

أكثر  سهامات الصين تأثيرا على عمجلجيجة 

 السالم في الشرق األوسب".

وقال    "الصين تسعى  لى  ةزاد حجلج ل 

شاملة ألزمات الشرق األوسب  وأكثرهجا 

أهمية ه  ا صالح االقجتجصجادي  حجيجث 

ستتماشى مباد ل الجحجرام والج جرةجق مج  

خ ب ا صالح االقجتجصجادي فجي الجدول 

 ا قليمية".

وتاب  أ  "طرةجق الجحجرةجر الجقجدةجم شجهجد 

تبادال ثقافيا وتزا ةا متةر ا بين الصجيجن 

والعالم العربي  وهجذا كجا  أحجد أسجبجاب 

حجججرو دول الشجججرق األوسجججب عجججلجججى 

التعاو  م  الصين  حين تم ا عال  عجن 

مججبججاد ل الججحججرام والجج ججرةججق فججي عججام 

6058." 

وأعلن الرةيس الصيني شي  ين بين  في 

عن الجحجرام االقجتجصجادي لج جرق  6058

الحرةر  ومباد ل طرةق الحرةر البحجري 

للقر  ال احجد والجعجشجرةجن  بجهجدف بجنجاء 

شبةة تزا ل وبجنجيجة تجحجتجيجة تجربجب آسجيجا 

بججأو وبججا وأفججرةججقججيججا عججلججى امججتججداد طججرق 

 التزا ل القدةمة.

وكدبل ماسي كبير بدأ عمله في مصر من 

عججامججا   حججب كجج نجج  زةججاو شججنجج   40

بالتعاو  االقتجصجادي والجتجزجا ي الجقج ى 

 بين الصين ودول الشرق األوسب.

وقال "حينما ز ت بجعجض دول الشجرق 

لم تةن هنجاك أي  5559االوسب في عام 

بضاة  صينيجة فجي األسج اق  لجةجن بجعجد 

سب  سجنج ات مجن ذلجك الجتجا ةج  و جدت 

نصف السل  الم   دل في س بر ما كت 

 ما اتي تحمإ عالمة صن  في الصين"  

مضيفا أ  "الروابب االقتصادةة سجتجةج   

 أكثر فاعلية في المستقبإ".

عالول على ذلك  اعتبر ك ن  أ  مجبجاد ل 

"الحرام وال رةق س ف تسهم في عمليجة 

 السالم بالشرق األوسب".

واسجتجج ججرد قججاةججال    "الججدول ا قججلجيججمججيججة 

العالقة في األزمات س ف تبجدأ عجمجلجيجات 

بججنججاء بججعججد الصججراع عججا ججال أم آ ججال"  

مشيرا  لى أ  "مباد ل الحرام والج جرةجق 

سجتج فجر حجلج ل اقججتجصجادةجة الحجتجيجا ججات 

 المن قة".

وعن القضية الفلس ينية  قجال الجمجبجعج و 

الصجيجنجي لجلجشجرق األوسجب    "الصجيججن 

تسججعججى لججحججإ شججامججإ لججقججضججاةججا الشججرق 

 -األوسب  خاصجة الصجراع ا سجراةجيجلجي

الججفججلججسجج ججيججنججي الججذي ةججعججد قججلججب األزمججة 

 ا قليمية".

وأعجاف أ  " ججمججيجج  أزمجات الججمججنجج ججقججة 

متشابةة  ومن الجمجسجتجحجيجإ حجإ  حجداهجا 

دو  حإ األخرى  خجاصجة بجدو  تجنجاول 

 الصراع الفلس يني ا سراةيلي".

ودعا "الجمجزجتجمج  الجدولجي  لجى عجرو ل 

احترام قرا ات األمم المتجحجدل  والسجعجي 

 -لحإ سجيجاسجي لجلجصجراع الجفجلجسج جيجنجي 

 ا سراةيلي".

وأوع  أ  "غالبيجة دول الجعجالجم تج افجق 

 -عججلججى حجججإ الصججراع ا سجججراةججيججلججي 

الفلس يني عبر مبجاد ل السجالم الجعجربجيجة 

وحإ الدولتين  ألنها أكثر الحل ل القجابجلجة 

 للت بيق على ال اولة اآل ".

وتاب  أ " مباد ل السالم الجعجربجيجة وحجإ 

الدولتين قجد شجةجال أسجاس حجإ الصجراع 

الجفجلجسج جيجنجي  والصجيجن ال  -ا سراةيلي 

تججرى أ  الججمجج قججف سججيججمججتججلجج ججف فججي 

 المستقبإ".

وأكد أ  "الصين بج صجفجهجا قج ل نجاشجئجة  

ستحمإ مسجؤولجيجتجهجا تجزجاه دول الشجرق 

األوسب  دو  أ  ةة   لجهجا أي مصجالج  

 أنانية في المن قة".

وأشا   لى أ  "الصين حرةصة علجى أ  

ترى دول الشرق األوسب تستعيد السجالم 

واالستقرا  وتحقق الرخاء االقجتجصجادي  

وأ  سياسة الصين حيال الشرق األوسجب 

تركر على دف  عملية السالم قجدمجا عجلجى 

 أساس المساوال والعدل".

وخجتججم الججدبجلجج مججاسججي الصججيججنججي قججاةججال    

"الصين تسعى داةما  لى  طجفجاء الجنجيجرا  

أكثر من  ثا ل اللهب  وهي حةمة صينية 

 تقليدةة  دا ل األزمات".



    0 7ا لففةفف فف فف    

 

   ي   الشعب الةيني 

قال المتحدو باسم المجةجتجب الج طجنجي 605

الصيني لإلحصاء  ماو تشن  ة نج   خجالل 

المؤتمر الصجحجفجي الجذي نجظجمجه الجمجةجتجب 

 52ا عالمي التاب  لجمجزجلجس الجدولجة فجي 

أبرةإ الزا ي  أ  ا قتجصجاد الصجيجنجي قجد 

% خجالل الجفجصجإ األول مجن 2.5نمى ب  

نجقج جة  0.6العام الحالي  مسزال زةادل ب ج 

مئج ةجة مجقجا نجة بجنجفجس الجفجتجرل مجن الجعجام 

نجقج جة مجئج ةجة  0.5الماعي  وبجرةجادل ب ج 

 .مقا نة بالفصإ الراب  من العام المجاعجي

كما نمت القيمة المضافة لق جاع الجمجدمجات 

 .ب  تيرل أسرع

ماهي العوامل التي ح زت النمو 

 اإلقتةاد  في ال ةل اصول

أوال  شهد آداء الق اع الصجنجاعجي تجحجسجنجا 

ملح ظا. حيث بجلجغجت نسجبجة نجمج  قجيجمجتجه 

%  مسزلة 2.4المضافة في الفصإ األول 

نق ة مئج ةجة  وبجلجغجت نسجبجة  0.9زةادل ب  

مساهمة الق اع الصناعي في نجمج  الجنجاتجو 

نجقج جة  5.5%  بجرةجادل ب ج 82.5المحلي 

 .مئ ةة

م  تقدم عملية  صجالح  جانجب الجعجري  "

والتحسن الملح ظ للجعجالقجة بجيجن الجعجري 

والجج ججلججب. نججالحجج  مججن خججالل مججؤشججرات 

األنش ة غجيجر الصجنجاعجيجة 

 ".تحسن في ثقة الشركات

ةججقجج ل مججاو تشججنجج  ةجج نجج . 

وةضيف أنه م  نم  أ باح 

الشججركججات  خججاصججة فججي 

الشهرةجن األول والجثجانجي  

نججمججت أ بججاح الشججركججات 

  85.9ماف ق الن اقية ب ج 

ومجج  تجججحجججسجججن األ بجججاح  

ت س  ن اق ا نتاج  ماقدم 

 سهاما كجبجيجرا فجي الجنجمج  

 .ا قتصادي

ثجججانجججيجججا  تجججنجججامجججي دو  

األستهالك. بلغت مساهمجة 

ا ستهالك فجي الجنجمج  ا قجتجصجادي خجالل 

%  22.6الفصإ األول من العام الجحجالجي 

 .نق ة مئ ةة 6.6مسزال زةادل ب  

ةمةن    اع ا  تفاع المستمر لإلستهجالك 

 لى ثالثة أسباب  ةيسية: أوال  نجمج  دخجإ 

%  2الم اطنين خجالل الجفجصجإ األول ب ج 

نق ة مئ ةة عن نفس الفجتجرل  0.9متقدما ب  

في العام الماعي  وه  ماقّدم عمانا لنجمج  

ا ستهالك. ثانيا  تحسن ن عية ا ستهالك. 

حيث تسا عت خ  ت الترقجيجة الجهجيجةجلجيجة 

لإلجسجتجهجالك  و  تجفج  مسجتج ى  سجتجهجالك 

الجزجج دل  كججمججا واصججلججت حصججة  سججتججهججالك 

المدمات في النم . ثالثجا  تج سج  مجزجاالت 

ا ستهالك. م  النم  السرة  الجذي تشجهجده 

معدالت  ةادل األعمال  برزت عدل أنجمجاط 

 ستهالكية  دةدل  أسجهجمجت فجي دفج  نجمج  

 .ا ستهالك  ونم  ق ى الدف  الزدةدل

أخجيجرا  تجحججسجن آداء الصجاد ات: تجرا جج  

ميرا  تزا ل السل  خالل الفصجإ األول ب  

  و ذا مااستثنينا عامإ األسجعجا   % 89.9

وأخذنا بعين ا عجتجبجا  تجزجا ل الجمجدمجات  

ةمةن الق ل أ  الميرا  الجتجزجا ي لجتجزجا ل 

السل  والمجدمجات قجد حجقجق نجمج ا مجقجا نجة 

بالعام الماعي. لجذا  بجلجغجت نسجبجة  سجهجام 

تججزججا ل السججلجج  والججمججدمججات فججي الججنججمجج  

%  في حيجن سجزجإ هجذه  4.6ا قتصادي 

النسبة نم ا سلبيا خالل الجعجام الجمجاعجي ب  

55.9%. 

مففاهففي قففوا دففف  اإلقففتففةففاد فففي الففوقففت 

 ال الي؟

 الخدمات واإلستهالك م ركان رئيسيان

حقق ا قتصاد الصيني فجي الجفجصجإ األول 

%  وهي نسبة فاقت المتج قج   2.5نم ا ب  

لةن عدل أ هرل ترى بأ   ستثما ات البنيجة 

التحتية والعقا ات هي التي دفعجت بجالجنجمج  

خالل الفصإ األول  ماةعني بأ  ا قتجصجاد 

الصيني مازال في الج قجت الجحجالجي ةجفجتجقجد 

للحي ةة الداخليجة وا سجتجمجرا ةجة. فجمجاهجي 

 ق ى الدف  ا قتصادي في ال قت الحالي؟

ةججعججتججقججد مججاو تشججنجج  ةجج نجج  أ  الججمججدمججات 

وا ستهالك ةمثال  "المجحجرك الجرةجيجسجي" 

لنم  ا قتصاد الصيني في ال قت الجحجالجي  

فبالنظر من هيةإ ا نتاج  نزد أ  مساهمة 

ق اع المدمات في الجنجمج  ا قجتجصجادي قجد 

%  حيث الترال الق ل االكبجر 20تزاوزت 

في دف  النم  ا قجتجصجادي. وبجالجنجظجر مجن 

زاوةججة الجج ججلججب  بججلججغججت نسججبججة  سججهججام 

%  22.6ا ستهالك في النم  ا قتصادي 

نق ة مئ ةة. فجي حجيجن  6.6مسزلة نم ا ب  

لم تتزاوز نسجبجة مسجاهجمجة  ألوس األمجال 

60%. 

من الصعب الق ل بأ  النم  ا قجتجصجادي "

ةعتمد في ال قت الحالي عجلجى دفج   ألوس 

األم ال. ألنه من المالح  نم  ا ستجهجالك 

والمدمات ب تيرل سرةعة. وهجذه  دل فجعجإ 

طبيعية لإلقتصادي الصيني خالل المرحلجة 

 .الحالية. " ةق ل ماو تشن  ة ن 

بالنظر من ا ستثما   نزد أ  ا ستثمجا ت 

% خجالل الجفجصجإ 2.2العامة قد نمجت ب ج 

األول  محققة نم ا بجنجقج جة 

مئ ةة واحدل خالل شجهجري 

ةججنججاةججر وفججبججراةججر  ونججمجج  

ا سججتججتججثججمججا  فججي الججقجج ججاع 

%  محققا 9.3الصناعي ب  

نجقج جة مجئج ةجة  5.9نم ا ب  

خالل الشهرةن األولين مجن 

الجعججام. حججيجث حجافجج  هججذا  

الق اعا  على الجمجؤشجرات 

ا ةزابية التي بدأ تسزجيجلجهجا 

فججي سججبججتججمججبججر مججن الججعججام 

المجاعجي  وهج  مجاةجعجةجس 

حي ةجة السج ق فجي الج قجت 

  .الحالي
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أعلن مركز الةمةراقةبةة الةفةضةائةي فةي 
بكين اليوم عن إكمال مةركةبةة الشةحةن 

ا عةمةلةيةة 6-الفضائية الصينية اتيانتشو
االلتحام الناجح بةالةمةخةتةبةر الةفةضةائةي 

ا في الةمةدار، وذلةك فةي 1-اتيانغقونغ
مةن بةعةد ظةهةر  61:11تمام الساعةة 
 .اليوم السبت

وتعد عملية االلتحام هذه، األولى الةتةي 
تتم بين المركبة الفضةائةيةة والةمةخةتةبةر 

 .الفضائي

وتةةعةةتةةبةةر مةةركةةبةةة الشةةحةةن الةةفةةضةةائةةيةةة 
ا أول مةةركةةبةةة فضةةائةةيةةة 6-اتةةيةةانةةتةةشةةو

صينية من نوعها ، حيث تةم إطةالقةهةا 
مساء يوم الخميس الماضي من مةركةز 
ونتشانغ إلطالق األقمار الصناعية فةي 
مقاطعة هاينان بجنوبي البالد ، بةيةنةمةا 
بدأت عمليةة االقةتةراب مةن الةمةخةتةبةر 

ا بشةةكةةل 1-الةةفةةضةةائةةي اتةةيةةانةةغةةقةةونةةغ
صباح  61:11أوتوماتيكي في الساعة 

اليوم ، كما أجرت اتصاال مع المختبةر 
مةن بةعةد  61:61الفضائي في الساعة 

 .ظهر السبت

ا 1-ا و اتيانغقونةغ6-وستعود اتيانتشو
 .لاللتحام مجددا لمرتين إضافيتين

وستتم عملية االلتحام الثانية مةن جةهةة 
مخةتةلةفةة، وتةهةدف إلةى تةجةربةة قةدرة 

 .مركبة الشحن على االلتحام مع المحطة الفضائية في المستقبل من عدة اتجاهات مختلفة

ا باستخدام تكنولوجيا االلتحام السريع، حةيةث كةانةت 1-أما عملية االلتحام الثالثة المقررة، فسيقوم فيها المختبر الفضائي اتيانغقونغ
 . عملية االلتحام العادية تستغرق نحو يومين كاملين إلتمام المهمة، إال أن التقنية الجديدة ستستغرق فقط ست ساعات

 . خطوة وتستغرق عدة أيام 12كما سيتم أيضا عملية إعادة تزود بالوقود، وهي عملية تتطلب 

، أول مختبةر فضةائةي صةيةنةي ابةالةمةعةنةى 1161سبتمبر  61ا الذي أطلق إلى الفضاء في 1-ويعتبر المختبر الفضائي اتيانغقونغ
 .الدقيق للكلمةا ويشكل خطوة أساسية من أجل بناء محطة الفضاء الدائمة

وتلعب مركبة الشحن الفضائية دورا حاسما في المحافطة على المحطة الفضائية من خالل تأمين إيصال اإلمدادات والوقود الةالزم 
 إليها في المدار.
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أطلقت الصين ة م الجمجمجيجس أول مجركجبجة 

" 5-شحن فضاةية تابعة لها وهي "تيانتجشج 

 لى الفضاء  في خ  ل حاسمجة نجحج  بجنجاء 

 .6066البالد لمح ة فضاةية بحدود العام 

" محم لة على متن 5-وتم  طالق "تيانتش 

واي  2-الصا وت الحجامجإ "لج نج  مجا ش

" من مركر ونجتجشجانج   طجالق األقجمجا  6

الصناعية في مجقجاطجعجة هجاةجنجا  بجزجنج بجي 

 .الصين في مساء ة م المميس

وستق م المركبة الفضاةية خجالل و ج دهجا 

في الفضاء بااللتحام م  المسبا  الفجضجاةجي 

" في المدا   لجتجروده بجالج قج د 6-"تيانق ن 

الالزم وبعض ا مدادات األخجرى  فضجال 

عن قيامها بتزا ب فضاةية قبجإ هجبج طجهجا 

 . عاةدل نح  األ ي

وتهدف الصين لبناء مح ة فضاةيجة داةجمجة 

ةت ق  أ  تبقى في الفضاء لجعجشجر سجنج ات 

على األقإ  ولذلك فس   حلة سفينة الشجحجن 

الفضاةية هذه تعتبر شدةدل األهجمجيجة نجظجرا 

لدو ها كمساعد لجلجحجفجاظ عجلجى الجمجحج جة 

 .الفضاةية

ومن دو  نجظجام نجقجإ فضجاةجي 

للم اد الالزمة   ستنفد الج جاقجة 

واالحجتجيجا جات األسجاسجيجة مججن 

المح ة الفضاةية  األمر الجذي 

سيسبب عج دتجهجا  لجى األ ي 

 .قبإ الم عد المقر 

أمججا فججي حججال تججةججلججلججت مججهججمججة 

" بججالجججنججزجججاح  5-"تججيججانجججتججشججج 

فستصب  الصجيجن ثجالجث دولجة 

في العالم  لجى  جانجب كجإ مجن 

 وسججيججا والجج الةججات الججمججتججحججدل 

األمرةةية التي تتمةن من امتجالك تجقجنجيجات 

 . ع ادل الت رود بال ق  د ف ي الفض اء

وح ل هذا األمر قال باي مين  شن  كجبجيجر 

مصممي سفينة الشحن الفضاةية المذك  ل: 

تتضمن اخجتجراقجا فجي  5-"   مهمة تيانتش 

 عججادل الججتججرود بججالجج قجج د فججي الججفججضججاء 

وتةن ل  يات أخرى أساسية لبنجاء مجحج جة 

الفضاء  األمر الذي ةعتبر أساسيا لضجمجا  

 تشغيإ عمليات المح ة الفضاةية مستقجبجال

". 

وةججبججلجج  طجج ل سججفججيججنججة الشججحججن الججفججضججاةججيججة 

مترا  وبجقج جر أقصجى  50.2" 5-"تيانتش 

متر  فيما ةبل  وزنهجا األقصجى  8.89ةبل  

طن  وهي قاد ل عجلجى  58.9عند ا قالع 

 .حمإ أكثر من ستة أطنا  من ا مدادات

" أكجبجر وأثجقجإ مجن " 5-وتعتبر "تيانتجشج 

مجتجر   50.4" التي ةبل  ط لها 6-تيانق ن 

مجتجر  وتجر   8.89وبق ر أقصجى ةجبجلج  

 .طن 3.2

وقال باي    وز  االمدادات المنق لة علجى 

متن سفينة الشحن الفضاةجيجة ةجبجلج  تجقجرةجبجا 

نفس وز  السفينة   مجا ةجزجعجلجهجا تجتجزجاوز 

القد ل التحميلية لسجفجن الشجحجن الجفجضجاةجيجة 

 .الروسية قيد المدمة حاليا

وأعاف بجاي أ  مجن الجمجقجر  أ  تجلجتجحجم 

" ثجالو 6-" مج  "تجيجانجغج نج 5-"تيانجتجشج 

مرات  حيث سيق م مهندس  الجفجضجاء بجعجد 

االلجتجحجام األول بجتججزجربجة قجد ل الججمجراقجبججة 

والسي رل لسفينة الشحن الجفجضجاةجيجة عجلجى 

 . المركبة الفضاةية األخرى

أما االلتحام الثاني  فسيتم من خجالل اتجزجاه 

ممتجلجف  وةجهجدف لجتجزجربجة قجد ل سجفجيجنجة 

الشحن على االلتحام م  المح ة الفضاةجيجة 

 . في المستقب إ م ن عدم اتزاهات ممتلفة

-أما االلتحام األخير  ستستمدم "تجيجانجتجشج 

" تةن ل  يا التحام سرةج   حجيجث كجانجت 5

المركبات الفضاةية الصجيجنجيجة فجي السجابجق 

تستغرق ة مين  تمام عجمجلجيجة ا لجتجحجام   

بينما ستساعد تةن ل  يا ا لجتجحجام السجرةج  

على  تمام العملية في غض   ست ساعات 

 .  بحسب باي

أما عملية  عادل الجتجرود بجالج قج د 

خالل ا لتحام   فهي عملية ةعتبر 

أكثر تعقيدا بةثير من عملية  عادل 

الترود بال ق د لجلجمجركجبجات عجلجى 

األ ي   حيث ستت لب العجمجلجيجة 

خ  ل  وتسجتجغجرق عجدل أةجام  65

 .كإ مرل

" لثالثة  واد 5-وست فر "تيانتش 

فضاء  مةانية البقاء في الجمجحج جة 

 530الفضاةية الجمجسجتجقجبجلجيج جة ل ج 

 ة ما.
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قالت مصاد  م لعة من الزمعية الصينية العربية المشتركجة لجلجتجزجا ل 

الذي سيقام في مدةنة ةجيجنجتجشج ا   6052ا  المعري الصيني العربي 

سيشتمإ على أ راء تزا ل البضاة  وتزا ل المجدمجات والجتجعجاو  فجي 

مزاالت التةن ل  يا واالستثما  والمالية الى  انب تجعجاو  السجيجاحجة  

 وستة   مصر دولة عيف الشرف بها.

من المقر  ا  تقام الدو ل الثالثة من المعري الصجيجنجي الجعجربجي فجي 

مدةنة ةنتش ا  حاعرل من قة نينغشيا ذاتية الحةم لق مية ه ي بشجمجال 

غربي الصين سبتمبر العام الزا ي حيث ستقام سلسلة من الجمجعجا ي 

 والمنتدةات.

وفي  رء تزا ل البضاة   سيقام منتدى الجتجعجاو  الجر اعجي مجعجري 

الر اعية الحدةثة ومعري سيا ات العالمات التزا ةة الصيجنجيجة. أمجا 

الزرء الماو بتزا ل المدمات  فسيقام منتدى الجتجعجاو  الجلج  سجيجتجي 

 الدولي ومنتدى االةتما .

فيما ةتعلق بجزجرء تجعجاو  الجتجقجنجيجات سجيجحجتج ي عجلجى ا جتجمجاع نجقجإ 

التةن ل  يا وا بداع ومعري التقنيات المتقدمة واأل جهجرل الجحجدةجثجة  

وا تماع طرةق الحرةر على شجبجةجة االنجتجرنجت ومجعجري الجحج سجبجة 

الحسابية وت بيق المعج جيجات الجةجبجرى عجالول عجلجى مجنجتجدى السجةجك 

 الحدةدةة فاةقة السرعة.

وفي  رء االستثما  والمالية  سينعقد قمة الجتجعجاو  الجمجالجي ومجنجتجدى 

تعاو  القد ل ا نتا ية الدولي ومعري مرافق البنية التحتيجة وتجعجاو  

القد ل ا نتا ية. أما  رء تعاو  السياحة سيقام ا جتجمجاع الجمجؤسجسجات 

 السياحية.

 دةر بالجذكجر ا  سجلجسجلجة مجن الجمجعجا ي والجفجعجالجيجات الجتجروةجزجيجة 

واال تماعات المتعلقة بمصر ومقاطعة ف  يا  ال اقعة بزن ب شرقجي 

  نجظجرا 6052الصين سيقام على هام  المعري الصينجي الجعجربجي 

ال  لة   مصر دولة عيف الشرف بها وف  يا  ستجةج   "مجقجاطجعجة 

 الم ع ع".

وقال لي  يا  ه ا أمين لزنة نينغشيا للحرب الشي عي الصيجنجي عجنجد 

حض  ه الدو ل السن ةة للمزلس ال طني لن اب الشعب الصيني والتي 

أقيم ما س في بةين ا  نينغشيا تعمإ على تأسيس منصة مفت حة أمجام 

العالم كله السيما البجلجدا  عجلجى طج ل "الجحجرام والج جرةجق" لجتجشجمجإ 

المعا ي والفعاليات خمسة اهتمامات هي تزجا ل الجبجضجاةج  وتجزجا ل 

المدمات والتعاو  التجةجنج لج  جي واالسجتجثجمجا ات الجمجالجيجة والجتجعجاو  

 السياحي.

وأعاف لي أ  وزا ل الما  ية الصينية أقامجت فجي الجعجام الجمجاعجي 

ا تماعا تروةزيا تحت عن ا  "الصين المفتج حجة: مجن نجيجنجغجشجيجا  لجى 

العالم"  الفتا  لى أ  نينغجشجيجا قجد أقجامجت "دخج ل مصجر: الجمجعجري 

الصيني العربي" وملتقى األحراب الصينية والعربية وغيرها من أ إ 

  ف  سمعة المن قة في العالم العربي.

هذا وا  المن قة استضافت ثالو دو ات مجن الجمجنجتجدى االقجتجصجادي 

والتزا ي بين الصجيجن والجدول الجعجربجيجة  ودو تجيجن مجن الجمجعجري 

  ما لعجب دو ا  ةجزجابجيجا فجي تجعجرةجر 6050الصيني العربي منذ عام 

التبادالت التزا ةة واالقتصادةجة والجثجقجافجيجة وا نسجانجيجة بجيجن الصجيجن 

 والدول العربية.

وتاب  لي قاةال    المعري الصيني العربي أصجبج  "عجالمجة بجا زل" 

للمساهمة في مباد ل الحرام وال رةق ومنصة شاملة لتعميق الجتجعجاو  

الصيني العربي  وق ل تحفيرةة دافعة النفتاح منج جقجة نجيجنجغجشجيجا عجلجى 

 الما ج.

وأعاف المسؤول أ  أعمال التحضير للدو ل الجثجالجثجة مجن الجمجعجري 

الصيني العربي قد بدأت  معجربجا عجن أمجلجه فجي مشجا كجة مجرةجد مجن 

 الشركات الةبيرل الصينية واأل نبية في المعري.

واكتسب المعري الصيني العربي مغرى عصرةا و سالجة تجا ةجمجيجة 

هامة في ظإ مباد ل "الحرام وال رةق" التي طرحتجهجا الصجيجن  بجعجد 

 د ا ه  لى قاةمة المنصات الهامة في بناء "الحرام وال رةق" من قبإ 

  تجمجاشجيجا مج  مجنجتجدى بج آو 6059مزلس الدولة الصيني في ما س 

 اآلسي ي ومعري الصين واآلسيا  .

وةعتبر المعري الصيني العربي معرعا دوليا متةامال على مسجتج ى 

الدولة  ذ ةعقد كإ سنتين برعاةجة مشجتجركجة مجن قجبجإ وزا ل الجتجزجا ل 

الصينية واللزنة الصينية لتنمية التزا ل الدوليجة والجحجةج مجة الشجعجبجيجة 

لمن قة نينغشيا الذاتية الحةجم  وةجعجتجبجر مجعجرعجا شجامجال هجامجا عجلجى 

 المست ةين المحلي والدولي.

وكانت نينغشيا حلقة وصإ هامة على طرةق الحرةر القدةم الذي  بجب 

  كما تتجمجتج  بصجفجتجهجا 6000الصين بالدول العربية قبإ أكثر من عام 

المن قة ذاتية الحةم ال حيدل لق مية ه ي على مسجتج ى الجمجقجاطجعجات  

بمميرات فرةدل   راء التبادالت الثقافية م  الجعجالجم ا سجالمجي حجيجث 

بالماةة  82ملي   نسمة   بنسبة  6.8ةصإ عدد السةا  المسلمين نح  

 من   مالي عدد سةا  المن قة .
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أكد وان  خه شا   ناةب حاكم من قة نينغشيا الذاتية الحجةجم لجقج مجيجة 

ه ي المسلمة بشمال غربى الصين أ  مشروع المدةنجة الصجنجاعجيجة 

الصينية العمانية ةمثإ خ  ل من أهم الم  ات التجي تجمجدم طجرةجق 

 الحرةر.

اتفاقيات بين شجركجة  50وقال وان     ما تم باألمس من ت قي  لعدد 

)وانفان ( الصينية  والتي تت لى بمج  جب اتجفجاقجيجة لجهجا والجحجةج مجة 

 50العمانية  نشاء المدةنة الصناعية الصينية العمانيجة فجي الجدقجم  و

شركات صينية ستستثمر في السل نة وتنشيء مشا ةعها في من جقجة 

الدقم االقتصادةة بعما   لجهج  خج ج ل أخجرى كجبجيجرل عجلجى طجرةجق 

 التزا ل والتعاو  بين البلدةن  وعلى طرةق الحرةر أةضا.

 8.6وأشا   لى أ  تلك االتفاقيات بلغت قيجمجة اسجتجثجمجا اتجهجا نجحج  

مليا  دوال  ه   ملة االستثجمجا ات  50.2مليا  دوال  من   مالي 

وهج  مجا  6066في المدةنة الصناعية الصينية العمانية حتى الجعجام 

 علها مهمة ليس للمدةنة الصناعية الصينية العمانية  وال لجمجنج جقجة 

نينغشيا الصينية حيث    معظم الجمجسجتجثجمجرةجن مجنجهجا فجحجسجب  بجإ 

للمشروع األعظم الذي سيربب طرةق التزا ل العالمي وه  طجرةجق 

 الحرةر الذي تق م الصين بسعادل احياةه حدةثا.

وقال وان  خه شا   في مقابلة خاصة م  وكجالجة أنجبجاء )شجيجنجمج ا(  

)المميس( عقب زةا ل لر ال األعمال الصينيين لميجنجاء الجدقجم     

أهم ما ةزم  بين من قتي نينغشيا الصينية والدقم العمانية ه  أنجهجمجا 

تمثال  نق تا  مهمتا  على طرةق الحجرةجر "الجحجرام والج جرةجق"  

فمن قة نينغشيا تق  في م ق  مهم علجى طج ل الجحجرام االقجتجصجادي 

ل رةق الحرةر وهي تعتبر  سرا لتعاو  وتبادل الصين مج  الجدول 

 .6050العربية منذ العام 

وأكد أ  نينغشيا نزحت في  قامة ثجالو دو ات لجمجنجتجدى الجتجعجاو  

العربي ودو تين لمعري الصجيجن  -االقتصادي والتزا ي الصيني 

والدول العربية  وساهم المعري في زةادل المعرفجة حج ل الصجيجن 

للمرةد من الشع ب العربية  فأصب  المعري منصة مهمجة لجلجبجنجاء 

 المشترك بين الصين والدول العربية ل "الحرام وال رةق".

ولفت  لى أ  المدةنة الصناعية الصينية العمانية بجالجدقجم تجعجد نجقج جة 

ان الق  دةدل للصداقة والتعاو  بين البلدةن  وأ   نشجاءهجا حجظجي 

باهتمام ودعم كبيرةن من قيادتي وحة مجتجي الجبجلجدةجن  كجمجا حجظجي 

أةضا باستزابات و دود أفعال  ةزابية من   ال األعمال الصينييجن 

وهذا ما عزإ ب تيرل التنفيذ للمدةنة وقدوم االسجتجثجمجا ات الصجيجنجيجة 

  ليها.

وأكد ناةب حاكم منج جقجة نجيجنجغجشجيجا  لجى عجمجق الصجداقجة الصجيجنجيجة 

العمانية  واصفا  ةاها بأنها عا بة في  ذو  التا ة   وأ  طجرةجق 

الحرةر القدةم  بب بين البلدةن الصدةقين قبإ قرو   مشيرا  لى انجه 

سنة كا  قد قام البحا  الصيني المسلم تشن  خجه  200قبإ أكثر من 

 بممس  حالت بحرةة  لى محافظة ظفا  في  ن ب عما .

وأ دف قاةال " تعد سل نة عما  من أقدم الدول في شجبجه الجزجرةجرل 

العربية  وكا  العماني   قد قام ا بزج الت  لجى الصجيجن قجبجإ عجدل 

قرو   أما في السن ات األخيرل  فشهدت العالقة التزا ةة الصيجنجيجة 

العمانية ت   ا سلسا بحجيجث أصجبجحجت عجمجا   ابج  أكجبجر شجرةجك 

 تزا ي للصين في من قة الدول العربية ".

ون ه بأ  الرةيس الصيني شي  ين بين  كا  قد طرح مجبجاد ل بجنجاء 

"الحرام وال رةق" التي لقيت ترحيبا واسعا من الدول ال اقعة علجى 

 طرةق الحرةر القدةم.

وفي العام الماعي  قام الرةيس شي  ين بين  بجزج لجة فجي مجنج جقجة 

الشرق األوسب  حيث ألقى كلمة في مجقجر  جامجعجة الجدول الجعجربجيجة 

أشا  فيها أمله في تمسك الصين و امعة الدول العربية بجالجمجرحجلجة 

الحاسمة في السن ات الممس القادمة للقيام بالتعاو  العملي بجنجشجاط 

والبناء المشترك ل "الحرام وال رةق" والتشا ك في خلجق مسجتجقجبجإ 

 أفضإ.

كما أشا  ناةب حاكم من قة نينغشيا  لى أ  الدول العربجيجة تجقج  فجي 

من قة التالقي للحضا ات الصينية والغربية وهي الشرةك ال بيعجي 

المهم للصين في بناء "الحرام وال رةق"  ومن المؤكد أ  الجتجعجاو  

الصيني العربي سيحقق  نزازات ذات المجنجفجعجة الجمجتجبجادلجة والجفج ز 

 المشترك.

% من مزمإ كميات  35تصد ت الصين قاةمة الدول المست  دل للنفب المام العماني خالل شهر ما س الماعي  حيث است  دت ما نسبته 

 النفب العمانية المصد ل  بحسب احصاء  سمي صد  االثنين.

وأظهر التقرةر الشهري ل زا ل النفب والغاز العمانية  أ   نتاج السل نة من النفب المام والمةثفات النف ية خالل ما س الماعي بل  

 6052مقا نة بشهر فبراةر  % 0.008برميال  مسزال بذلك انمفاعا بنسبة  968 522برميال  أي بمعدل ة مي ةصإ  لى  658 558 65

 .عند احتساب المعدل الي مي

بجرمجيجال أي بجمجعجدل ةج مجي  232 928 69وبل    مالي كميات النفب المام المصد ل للما ج في ما س   بحسب وزا ل النفب العمانية  نح  

 .عند احتساب المعدل الي مي 6052% مقا نة بشهر فبراةر  0.069برميال  مرتفعا بمقدا   593 364قد ه 
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وقعت غرفة التزا ل الصينية الدولية ومزم عة "فرنسبنك" الجلجبجنجانجيجة 

في بيروت )المميس( مذكرل تفاهم "تؤسس لجبجدء تجعجاو  شجامجإ بجيجن 

 لبنا  والصين"  بحسب بيا  صد  عن المزم عة.

وق  االتفاق عن الغرفة الصينية  ةيسها و ةجيجس الجمجزجلجس الصجيجنجي 

لتنمية التزا ل الدولية  يان  زنج  وي وعجن مجزجمج عجة "فجرنسجبجنجك" 

 ةيسها و ةيس الهيئات االقتصادةة اللبنانجيجة الج زةجر السجابجق عجدنجا  

 القصا .

و اء الت قي  خالل ا تماع عمإ بيجن الجزجانجبجيجن فجي حضج   سجفجيجر 

 مه  ةة الصين الشعبية لدى لبنا  وان  كجيجزجيجا  ومسجئج لجيجن كجبجا  

 و  ال اعمال لبنانيين وصينيين.

والقى القصا  الض ء في كلمة في اال تماع وفجق الجبجيجا  عجلجى بجيجئجة 

 االستثما  والفرو التزا ةة المزرةة في لبنا .

من  هته  أعرب  يان  زن  وي عن "االهتمام الةبير بدو  لبنجا  فجى 

خ ب اعادل اعما  س  ةا والعراق م  التجركجيجر بشجةجإ خجاو عجلجى 

مرفأ ومدةنة "طرابلس" بشمال لبنا  وميراتها التي تؤهلها للعجب دو  

 ةيسي كمركر  قليمي للصيجن فجى مجنج جقجة الشجرق االوسجب وشجمجال 

 افرةقيا".

وأكد "أهمية الرةا ل التي ةمةن البناء عليها لت  ةر العالقات اللبنانيجة 

 الصينية على  مي  المست ةات لمدمة المصال  المشتركة".

وتعد الصين الي م الشرةك التزا ي األول في لبنا  مج  اسجتجيجراد مجن 

 مليا  دوال  أمرةةي سن ةا. 6الصين ةناهر 

وتأتي زةا ل  يان  زن  وي الرسمية  لى لبنا  على  أس وفد تزجا ي 

شركة من كبرةات الشركات الصينية الجراةجدل فجي مجزجاالت  60ةضم 

الت  ةر العقا ي وتصني  الرادة  المحم ل والتصني  التلفرة ني تلبيجة 

لدع ل كا  قد تلقاها من القصا  خالل ا تماعهما في بةين فجي ةج لجيج  

الماعي خالل مؤتمر "حرام واحد وطرةق واحد: بيروت  لى بجةجيجن" 

 الذي كانت نظمته "فرنسبنك" في بةين.

ةذكر أ  للقصا  و "فرنسبنك" عجالقجات اسجتجراتجيجزجيجة مج  الجمجزجلجس 

الصيني لتنمية التزا ل الدولية علما ا  القصا  خالل  ةاسته لجالتجحجاد 

 5533العام للغرف التزا ةة والصناعية والر اعية العربية في العام 

كا  أطلق م  غرفة التزا ل الصينية الدولية غرفة الجتجزجا ل الجعجربجيجة 

 الصينية.

والقصا  كا  حصإ على عض ةة المزلس الصيني لجتجنجمجيجة الجتجزجا ل 

"تقدةرا لمساهجمجاتجه الجمجتجمجيجرل فجي  6002الدولية الفمرةة في أكت بر 

 عاما. 90التعاو  التزا ي ما بين الصين والعرب على مدى أكثر من 

وةحمإ القصا  " اةرل المساهمات البا زل للصداقة الصينية العربية" 

 . 6052للعام 

 

موق  مبادرة ال زام 

والطريق بعيون عربي ، 

موق  شقيق لموق  

الةن بعيون عربي ، 

مختص بمتابع  كل ما 

مبادرة ال زام ”يتعلق ب  

التي املقها “ والطريق

الرئيس الةيني شي 

 .7170جين 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 


