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  7ا لففةفف فف فف    

 محمود ريا

تبدو العالقات الصينية الروويريرة لرةرالريرة  

فهي قوية جداً  وتتردردب برةربرات  وترتر رو  

علر  سيرت تراييروريرة ولربراة  ل رترو رة 

ولصالح اقتصاةية  بوى  بما يعرنري سارهرا 

 تسيو ا و لزيد لن التكالل.

توصف العالقة بين بكين ولويركرو براارهرا 

سقوى لن شروا رة وسقرل لرن ار رالرف  لرا 

يضعها في لصاف العالقات المميزة الرتري 

تملك إلكاايات  بيوة لرلرتر روي واايتردرا  

إل  حد ال لف ال ديدي الذي يودب لصالرح 

 ال وفين  ولعهما لصالح الب وية جمعا .

لدد ظرهروت لراروةات ال روا رة الصريرنريرة 

الوويية في س ةو لن للف وعل  س ةو لن 

صعيد. فالمواقف السيايريرة لرلرعراصرمرتريرن 

لتدايبة في الكةيو لن الملرارات القرلريرمريرة 

والعالمية  والرعرالقرات ااقرترصراةيرة قرويرة 

وهي تنمو ب كل  بيرو وت رمرل س رةرو لرن 

 لساي  وعل  يسيها لساي ال اقة. 

والررعررالقررات الررةرردررافرريررة تررترر رروي  وسيضرراً 

العالقات ااجتماعية. سلا الملف العسكروي 

فهو لجال خصب لت ديق الاائدة الم تو ة 

لل وفين  والمناويات الم تو رة تر رصرل 

ب كل ينوي وفي س ةو لن لجال   مرا س  

هنا  الكةيو لن الم اييع الم تو ة عرلر  

 صعيد التصنيع والتجهيز.

لدد لّوت العالقات الوويية الصينية عرلر  

لّو التاييخ بالكةيو لن التدلبرات  وشرهردت 

العديد لن الم  ات اليجرابريرة والسرلربريرة. 

وبعد ال وب العالمية الةااية وقف ااتر راة 

السوفياتي بةبات إلر  جراارب الصريرن فري 

حوبها الت روييرة سواً 

وفرري لسرريرروة الرربررنررا  

 ال ويلة وال اقة ثااياً.

وبالوغم لرن ترعرّو  

هررذا الررعررالقررات إلرر  

اكسات خ يوة   اةت 

س  تصل األلوي لعهرا 

إل  حد ااردا  حروب 

برريررن الرردولررترريررن  فرر   

المساي العاب للعالقرات 

عاة ليعّدل ااسه شريرًراً 

ف ررريرررًررراً  ولرررن ثرررم 

ايرررررترررررعررررراةت هرررررذا 

الررعررالقررات حرروايتررهررا  

لتصبح الدولتا  قويبرتريرن لرن برعرضرهرمرا  

 ولتبن  جسوي الصداقة والتااهم لن جديد.

ا يمكن ااي وجوة بعض ااخترالفرات فري 

وجهات النظو بين الدولتيرن حرول الرعرديرد 

لن الدضايا  ويبما يوجد بعض الرترنراقرض 

في المواقف لن هذا المسالة سو تلك  لركرن 

السياق العاب يؤ د س  لا تتاق علريره بركريرن 

ولويكو س ةو بكةيو لما تورترلرارا  عرلريره  

وس  حالة اااسجاب السائدة عل  هذا الرور  

يندي س  تروجرد بريرن قروتريرن  ربرويريرن فري 

 عالمنا المعاصو.

هذا التناغم بين الصين ويوييا ا يرعرجرب 

البعض. ولن سبوز المتضروييرن لرن هرذا 

التدايب الوايات المت دة األليو يرة الرتري 

توى في تااهم العاصمتين الكبيوتين تهديداً 

للهيمنة األليو ية عل  الرعرالرم  ولر راولرة 

للوووج لن ارظراب الردر رب الرواحرد الرذي 

 فوضته واشن ن.

إا س  الم اوات األليو ريرة لردق سيراريرن 

في العالقة بين الصين ويوييا تبردو غريرو 

ارراجرر ررة فرري الرروقررا الرر رراضررو   ررمررا س  

لصرريرروهررا هررو الررارر ررل فرري الررمررسررترردرربررل  

فالدياةتا  الوويية والصينية تعوفا  حجرم 

الاائدة التي تعوة عل  البلدين لن اتااقهمرا  

لدابل الوسائو التي يتل ق بهما ـ وبالعالرم 

 كل ـ في حال تمكنا اليد األليرو ريرة لرن 

 الدخول بينهما.

 رل هرذا يردل عرلرر  س  الصريررن ويويرريررا 

اختايتا السيو في العالقة ال ربريرعريرة الرتري 

يجب س  توب  بينهمرا  

عررررالقررررة الررررتررررعرررراو  

والتراراهرم والرترعراضرد  

وصرررواً يبرررمرررا إلررر  

الت الف  ولَم ا  فرهرذا 

سلررو يرريرركررو  بررمررةررابررة 

إعررال  لرردرريرراب الررنررظرراب 

العالمي الجديد  الردرائرم 

عررلرر  تررعرردة األقرر رراب 

وعررلرر  الررترر رراوي برريررن 

الدول  ا النرزو  إلر  

التسل  والرهريرمرنرة لرن 

األقررررروى بررررراترررررجررررراا 

 األضعف.



   3ا لففةفف فف فف  

الت الف اليتواتيجي الصيني الوويري 

ضرورة حياتي  ويومي  وَمةيري  لكف  

مففن هففيففاففوريفف  الةففيففن ال ففعفف ففيفف  

  والفف ففيففديففرالففيفف  الففرو ففيفف  و مففتففيففاففيففا

وبدو  ايتمواي هذا الت الف وترعرمريردره 

المتواصل وتا يدا عل  َصعيد عالرمري  

أليباب  ةريروة ا يرترسرع الرمرجرال هرنرا 

لتعداةها  ا يُمكن س  ارتروريرل لسرتردربرل 

الدولتريرن انلرن والرُمرسرتردرل والردولري  

ييّما في ظالل المجابهة الرعرالرمريرة لرع 

الوايات المت دة والغوب عمولاً  الذي 

يتوّيع عرالاريرة وبضرواوة وبرال خرجرل 

 لم اصوتهما جغوافياً بهدف تاتيتهما.

وفرري الرروررنرردق انخررو  اررالحرر  وجرروة 

وانفففتففف فففار مسفففتفففيفففريفففن لفففيفففرامففف  

فف فف فف ففاففا  )اإلمفف ففريففالففيفف  اإللففهمففيفف   وم 

فري  )الرهعيف  اإللفهمفيف     –ال  نيوي 

يعيهما الدؤوب لت ويه طبيعة وسهرداف 

هررذا الررترر ررالررف الرردفرراعرري والاسرراارري  

والسووية لرنره و تترتراريرهرهت فري سعريرن 

الب و  والدفع ب تجاا إضعافه. وهنا اترابرع 

واررواقررب  ررذلررك   رريررف تسررعرر  الرر ررمررلررة 

الّسوية للوجعريرتريرن الرعروبريرة والردولريرة  

وه  ف  غاي ً التنّوع والت ّون  -وباذيعها 

للمكوث في قلب هذا الت الف  لترعركريرو  -

َصاوا  وايتعدا  طوفيه عل  برعرضرهرمرا 

بررعررضرراً  وايررترر ررداث شررو  عررمرريررق فرري 

 سوصاله يَصل إل  الب وية بمجموعها.

يَعود الف ف ف  لفَعف فد الفتف فالف  الةفيفنف  

الرو   ل زلييين "بوتين" و "ش "  

 واألهففف فففيففم تفف ففاهففيففاففيففا الففيفف ففتففر 
لضروويات تردعرريرم َلردالرريركرره والاررجرراز 

الهاة  والةابا لضما  ةيمولتره  برغرض 

النظو عن انليات الوبريرةرة لريلربرويرالريرة 

والوجعية اايرتروربراياتريرة والعراللريرة  

اللتا  تسعيا  في  لتا الدولتريرن  لرَعروقرلرة 

تددب الت الف وتوقف إاتاجيتهت  ولجرعرلره 

في سعين الناس وال عوب لجوة تردرلريرعرة 

وتإضافة ِصواعية وحروبريرةت برمرواجرهرة 

 تالديمدواطية الغوبيةت المزعولة.

وتت دى َحتيي  الت ال  وضروراتم ليس 

مففن  هفف  طحفف ففاء ا ففتفف ففرا  )الففيففيفف ففا 

درروق ال ررعرروب  طمفف ففريففالففيفف   عررلرر  حرر

ولصررائرروهررا حصررواً  إاررمررا  ررذلررك لِررمررا 

يتك رف لرنرا فري ااجرترمراعرات الرُمرغرلردرة 

والررعررلررنرريررة وويررائررل العررالب الررُمررصرراررّوة 

هاود ضخي  ت ذل ال فتفدامف  ييايياً لن 

لي يات الفتفخفريفع الفعفات  وط فتف ف فار 

صفف فف ففات الففيففواهففافف  األيففديففولففوهففيفف  

والسيفا فيف  والفعفسفكفريف  الفتف  ءفواهفا 

  ةو  س  الزمن بين بفيفنفيفن ومفو فكفو

تَست ضو هذا الويائل سيّاً لرن صرار رات 

األلرةرولرة  -الب ولة واألخّوة والرتر رالرف 

السابق بين يوييا والصين  بواصرة فري 

زلرن ترر ررويررو األي  واااسررا   حرريررن 

يررالررا ةلررا  الررمرردرراتررلرريررن لررن الرربررلررديررن  

واختل ا ببعضهرا الربرعرض  فري يربريرل 

 تدعيم الُم تو ات الدهوية.

قد يكو  الَمةلب الوحيد عل  هذا الت الرف 

الذي اساادا وادعو له بالدواب والتصرلّرب  

ت ةيره ف  ال ديث لن يوميات وء يع  

فري ويرائرل العرالب  و هداف الفتف فالف 

وطنف فسفار باللغات الم رلريرة  واار رصراي 

ال ديث لفنفم بفالفعفربفيف  قفهل الفنف فهت 

وبصوية ا توتدي لألحرداث  الينا  اتي  

وال بائع الت رالراريرة لرلردولرتريرن  وهرو لرا 

يُسهّرل ويروّيرع لرن ترورّوصرات األعردا  

 وتوجيه ال عو  إليه. 

 لت فد  ن الف فكفومفتفيفن وال  جااب ذلك  

الرو ي  والةيني  ال تفتفابفعفان مفتفابفعف  

شامف ف  وا فتفيفنفامفيف  ولفيفيف ف  و فامف  

فري لسرالرة  طلهمايا الناءق بفالفعفربفيف 

الت الف الصينري الروويري. وشرورصريراً  

سلمت ذلك لن خالل لرترابرعراتري الريرولريرة 

لترلرك الرويرائرل ولرا يَرمرُا إلريرهرا بِصرلرة 

ييايية وإةايية و واةيية. وال ديث عرن 

هذا المسائل يَ ول  ويَك ف عرن خريروط 

خ يوة للتغلغل األجنبي العدائي  ُلردعرمراً 

بال دائق واأللةلة الرمرترعرلردرة برهرذا األلرو 

الو يو  والذي ا لركرا  هرنرا لرلرورو  

 بتااصيله.

 رمرا  رنرا لرنرذ   فببف ف بالنسبة لناسي   

دالياً مف فدمفيفاً لفتفعف فيفف ِصغوي وشبابي  

الت ال  الط يع  والدامف والفدهفري بفيفن 

دره الرمرترواصرل  مو كو وبينين   وتعمير

بغض النظو عن التدلّبات التري قرد تر روس 

فففداففتففاتففوريفف  عررلرر  عررالقررات الرردولررترريررن  

الن رافيا السيا ي  ومةيرهيا ومةفيفر 

ةففات الففدولففتففيففن  الف فف ففريفف  ال يَفف ففتفيفف  ق 

إا س   وال ع فيفن الةفيفنف  والفرو ف  

عل  هذا تالد تاتوييةت س  تكرو  حرافرزاً 

لاجاز المزيد ِلن الرمركرايرب وإضرافرات 

الت الف  لتايض بروريرواترهرا لريرت عرلر  

شعوبهما وةولتيهما فر رسرب  برل وعرلر  

لوتلف سلم وشرعروب وقرولريرات الرعرالرم  

فررهررذا الضررافررات  ررةرريرروة وا ترر ررصرر   

بواصة في ااقتصاة واألعمال والتر رّوي 

ة  لن )اايتعماي اليهابي( الجديد الرُمرهرد 

 لياسااية جمعا .

 

*رمفيففس االتفف ففاد الففدولفف  لفف ففةفف فف ففيففيففن 

واإللهمييفن والفكفتّفاع الفَعفرع  صفد فا  

 وح   ا  الةين.

*الفيفف فال قففاش بففالفنفف ففرة اال فف فولففيفف  

 ليو ع الةين بعيون لربي .

 األااد يي  مروان  وداح*



  4ا لففةفف فف فف    

لرنررذ ترولرريرره لررنررصربرره  ير رراول الروئرريررت 

األلويكي ةوارالرد تروالرب إعراةة ضربر  

العالقات الصينية األلريرو ريرة الروويريرة. 

وقد اةع  لسبدا خالل حملته اااترورابريرة 

س  الصين  ا يوييا  هري الرتري ت ركرل 

التهديد الوئيسي للوايات المتر ردة  وااره 

 عل  واشن ن ت سين عالقاتها بمويكو. 

يياية توالب الوايجية ا تتم وي فردر  

حول ضب  العالقة األليو ية الروويريرة  

وإاما تتعلق س ةو بتغييو النظاب الرعرالرمري 

الذي سوجدا يرلراراا جرويج ةبرلريرو برو  

وبررايا  سوبررالررا حرريررث ةعررمررا الصرريررن 

ويوييا ايتواتيجيرا برعرضرهرمرا الربرعرض 

 .الوايات المت دة  ليجاة تواز  لع
وعدب ايتدالة لسرتر راي األلرن الردرولري 

لايكل فلين   ا  فويق توالب حرذياً فري 

اتصااته لع يوييا. ويُظهو لدا  توالرب 

األخيو لع اظيوا الصيني شي جين بيرنر  

والضرروبررات الررجررويررة السرروييررة وقضرريررة 

 وييا ال مالية النووية س  اةاية توالرب  

التي تجد صرعروبرة فري تر رسريرن عرالقرة 

واشن ن بمويكو ب كل يرويرع  تر راول 

ةق اياين بين بكيرن ولرويركرو. ترترجرلر  

تجايب توالب المتوا مة خالل س ةو لن 

عرالرا لرن الر رووب الرترجراييرة فري  03

 .تعالله لع ال ؤو  الوايجية
ا بد لن ااعتواف با  ت و ات توالرب 

األخيوة سقلدا النوب الصينية والوويية. 

وتوالب  الذي يعوف برترصروفراتره غريرو 

المتوقعة  زعيم ييرايري غريرو عراةي ا 

يتصوف وفدا لدرواعرد الرنرظراب السريرايري 

 .ال الي
لدد شنا الوايات المت دة غاياتها عرلر  

يرروييررا خررالل اجررتررمررا  ترروالررب وشرري  

لولّاة اا باعاً خاطًاً لردى لرويركرو برا  

بكين وواشن ن قد توصلتا إل  توافق فري 

انيا  حول الدضية السويية  وسُفيد عل  

ا اق وايع س  ا و المجموعرة الردرترالريرة 

لر رالررلرة الرر رائروات فري شرربره الررجرزيرروة 

الرركرروييررة قررد جررا  خررالل زيرراية وزيررو 

الوايجية األلويكي ييكت تيلويو  إلر  

لويكو  لولّاة اا باعاً لردى بركريرن برا  

لويكو وواشن ن قد توصلتا إلر  اتراراق 

 .ب ا  بيوا  ياا 
لدد اَاََذت لهايات توالب الرترجراييرة إلر  

قواياتره السريرايريرة. وهرو ير راول زي  

شداق في العالقة بين بكين ولويكو عبو 

تعمد الي ا  ب ركرل  راذب برا  الصريرن 

ويويرريررا عرردرردتررا صررارردررات فرروةيررة لررع 

الوايات المت دة ب ا  قضرايرا حسرايرة. 

وفرري الرروقررا ارراررسرره  اغررتررنررمررا ويررائررل 

العرالب والررنرروررب األلرريررو رريررة الررارروصررة 

لثاية الوالفات الم رترمرلرة بريرن الصريرن 

ويوييا. واةع  لست اي األلن الردرولري 

لا مرايرترو فري وقرا  هوبوت األلويكي

يررابررق س  الصرريررن يرراعرردت الرروايررات 

المت دة عل  عزل يوييا وبرولريراريرا فري 

 ال ا  السويي.
ال داق هرو تركرتريرك شرائرع فري   إ  زي 

تاييخ العالقات الدولية. وقرد ايرتروردلرتره 

الرر رركررولررة األلررويرركرريررة عرردة لرروات فرري 

العالقات بين بكين ولويكرو لرنرذ ارهرايرة 

 .ال وب البايةة
وعل  يبيل المةرال  يروةة األ راةيرمريرو  

األلررويرركرريررو  س  لرربرراةية تحررزاب واحررد 

وطويق واحدت الصريرنريرة ت ركرل تر رديرا 

للناوذ الوويي في آييا الوي  . بريرد س  

الت ويض األليو ي لم ينرجرح فري إفسراة 

العالقة بريرن بركريرن ولرويركرو  برل سترا  

الررارروصررة لررلرربررلررديررن لررتررعررزيررز تررعرراواررهررمررا 

اايتواتيجي. فاعلرنرا الصريرن ويويريرا 

التعاو  بيرن لربراةية الر رزاب والر رويرق 

 .واات اة ااقتصاةي األويايي

 الصينيةغ وبال تاييز/ صحيفة 
 سوي هنغ

 52-4-5102 
تعريب خاص بـ "نشرر  الصريرع برعريروع 

 عربية"

 5التتي  ل   الة    
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لم يدي  توالب س  الرعرالقرة بريرن بركريرن 

ولويكو تتجاوز ييايات الدوة السرابردرة. 

فوفدا للنظوية الواقعية إ  سياس الترعراو  

الصيني الوويي هو لرواجرهرة الرهريرمرنرة 

الرعرالررمريرة األلرويركرريرة  واذا لرا تررالرشرر  

الضررغرر  االررويرركرري فرر   هررذا الررتررعرراو  

 الةنائي يينهاي. 

ولع ذلك  إ  هذا التاسيو يتجاهل حديردرة 

س  الصين ويوييا سقالتا عرالقرة جرديروة 

بالةدة يعتمد  ل طوف فيها عرلر  انخرو 

يرررنررروات لرررن  03خرررالل س رررةرررو لرررن 

 .التااعالت اايتواتيجيــة
وفيما يتعلق بال ؤو  السويية والكويية  

قرد  يإ  وزيو الوايجية الصيني واا  ير

اتصل بنظيوا الوويي ييوغي افرووف 

 لضما  التعاو . 

ا ةاعرري لثرراية ضررجررة حررول الررتررنررا  

الصين عن التصويا عرلر  قرواي األلرم 

الررمررترر رردة برر ةااررة الررهررجرروب الرركرريررمرراوي 

السويي. فمن ال بيعي س  يكو  لدى  ل 

لررن برركرريررن ولررويرركررو  يؤى ولصررالررح 

لوتلاة  وآيا  لترضرايبرة ب را  األزلرة 

السويية. بيد س  البلدين قد حرافرظرا عرلر  

تررعرراو  ايررتررواترريررجرري شررالررل حررول هررذا 

 .الدضية
إ  الررعررالقررات الصرريررنرريررة الرروويرريررة قررد 

تجاوزت  واها عالقة قوة عاةية  وقد ترم 

ةلجها عرلر  سيراس الةيا  الرمر رترو  

لررلرر ررضرراية والررنررظرراب الرردولرري ولرر ررالررب 

ال عوب. حيث يؤ د  رال الربرلرديرن عرلر  

سهمية بنا  لجتمرع ذي لصريرو ل رترو  

)للب وية(  والدعوة إل  الديمدواطية فري 

ساظمة ال كم  ولعايضة الهيمنة الغوبيرة 

عل  ال ؤو  الدولية  واالتزاب بر صرال  

 .النظاب الدولي عدب ال وب البايةة
بالنسبة لربركريرن ولرويركرو  الرلرتريرن ترمرو 

 الهما بموحلة تجدة حايمة  إ  يفاهيرة 

ال عوب تعني التنمية ااقتصراةيرة وبرنرا  

قوة شاللة ب كرل يرويرع. وايرترنراةاً إلر  

الةيا رررات والررروررربررروات الرررمررر رررترررو رررة 

للتااعالت اايترواتريرجريرة  لردرد سحروزت 

الصين ويوييا ثدة ايتواتيجيرة لرتربراةلرة 

ويرر  سلررعرراب الرردرروى الررترري تسرروةهررا 

 .الاوض 

 4تتي  الين ور ل   الة    

 ص ي   ال عع الةيني  

 5-8-7102 
 

تعاي   ل لن الصين ويوييرا الرنر رو 

المدوي لنظاب الدفرا  الصرايوخري )ثراة( 

ف  شبه الجزيوة الركروييرة  لرا يرعرو  

النهما الوطني للو و ويضو برالرترواز  

 اايتواتيجي ف  المن دة.

يررذ ررو ا  الرردررواي الررمرر ررتررو  لررن قرربررل 

الوايات المت دة و وييا الجنروبريرة يرعرد 

جررز ا لررن الرردي  الررعررالررمرريررة الررمررضرراةة 

للصواييخ الت  تعتزب واشنر رن ا روهرا 

لوردلرة الرهريرمرنرة االرويركريرة. وا  هرذا 

الت و   الذى قيال ااره برغرو  حرمرايرة 

 وييا الجنوبية لن الترهرديردات لرن قربرل 

جمهويية  وييا الديمدواطيرة ال رعربريرة  

 يدصد به ةو  شك الصين ويوييا.

ويعد اظاب ثاة بال فائدة ضرد الصرواييرخ 

المنواضة لن جااب ال مال  ولكن اظاب 

الواةاي ببه يمكن بكل يهولة ا  يورتروق 

ااياضي الصينية والوويية الت  تعدهرا 

الرروايررات الررمررترر رردة الررترر رردي اايررايرري 

 لهيمنتها.

 ما ا  ا و النظاب لن المتوقع ا  يرعرزز 

ااجوا ات المضاةة ويربراق تسرلرح لرع 

حوب بايةة جديدة تلرو  فر  الرمرنر ردرة. 

وا  الم للين الووس يرعرتردردو  ا  ذلرك 

س ررةررو ايررترراررزاز عسرركرروي عررلرر  لررداي 

 السنوات ف  شمال شوق اييا.

ولن الممكن ا  يعمل ذلك علر  تراركريرك 

الررةرردررة السرريررايرريررة وزعررزعررة الررعررالقررات 

ااقتصاةية والتجايية المزةهروة وتراراقرم 

 االن ااقليمي.

وف  الوقا الذى تلعب فيه شبه الجرزيروة 

الرركرروييررة ةويا هررالررا عررلرر  السرراحررة 

الرجريررويريررايريررة الرردولريررة  لررن لصررلر ررة 

الصررريرررن ويويررريرررا تررر ررردررريرررق السرررالب 

 واايتدواي هنا .

وا يتعين عل  الوايات المت دة التدرلريرل 

لن تصميم الدولتين علر  الر راراظ عرلر  

لصال هما االنية اايرترواتريرجريرة. وا  

الدولتين تنسدا  ب كل  بيو س ةو لن سي 

وقا لض   لا يعمل  اياس لرمرواجرهرة 

 ت ديات اظاب ثاة.

وبالنسبة لواشن ن  فا  جهوةها الكبريروة 

لن و ةي  عالرمريرة لضراةة لرلرصرواييرخ 

تك ف قلدا ب ا  تواجع ااوذها ف  العالم 

وقلة الةردرة فر  اابردرا  عرلر  اياضريرهرا 

يالمة. ولكن ال ااظ عل  سلنها الرورا  

ف  الوقا الذى تضع فيه الدول األخروى 

فرر  خرر ررو  برركررل بسرراطـررة  سلـررـررو ا 

 ي تمــل.
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قال الوئيت الوويي فالةيمريرو بروتريرن 

يوب األيبعا  إ  الةردرة والرترعراو  بريرن 

يوييا والصين هما سقوى لن سي وقا 

لض   لعوباً عن يضراا عرن تر روي 

 .العالقات بين البلدين

وقال بوتين خالل لدائه عضو المركرترب 

السيايري لرلرجرنرة الرمرو رزيرة لرلر رزب 

ال يوعي الصيرنري لري ت را  شرو فري 

الكوللين إاه يت لع إل  حضوي لنتدى 

ال زاب وال ويق للترعراو  الردولري فري 

بكيرن ال رهرو الردراةب  ولردرا  الروئريرت 

وقال بوتين إ   .الصيني شي جين بين 

بالةا تؤيد لربراةية الر رزاب والر رويرق 

وقال لي إاه بغض النظو عن  .الصينية

الررترردررلرربررات فرري الرروضررع الرردولرري  فرر   

الصين ويوييا لن تغيروا يريرايراترهرمرا 

المتمةلة في تروطريرد وترعرمريرق شروا رة 

الررتررنررسرريررق اايررتررواترريررجرريررة ال ررالررلررة  

وسهدافها المرترمرةرلرة برتر ردريرق الرترنرمريرة 

والنهضة الم تو ة؛ وتصميمهما علر  

حررمررايررة الررعرردل والررعرردالررة الرردولرريرريررن؛ 

 .وضما  السالب واايتدواي العالميين

وقررال برروترريررن إ  الررترربرراةات الرر ررالرريررة 

الوفيعة المستوى بين يوييرا والصريرن 

لرركررةرراررة  وإ  الررترربرراةات فرري شررترر  

المجاات تتددب ب كل ل وة لن خرالل 

 .تعزيز التعاو  ااقتصاةي والتجايي

وسضاف س  الدولتين قد جعلتا التواصل 

والتنسيق الاعالين في ال ؤو  العالمريرة 

 .والقليمية جز اً لهماً لن عالقاتهما

وقال لري سيضرا س  شروا رة الرترنرسريرق 

اايتواتيجية ال رالرلرة بريرن الردولرتريرن 

سقوى لن سي وقا لض  وت كل لةراا 

ي تذى به للعالقات الدولية الدائمة عل  

 . الكسب الم تو   جوهو لها

وقال لي إ  العالقات الصينية الوويية 

قد اضجا وهي ت هد ايتردرواياً فريرمرا 

وسضرراف س  الصرريررن  .تررترر رروي س ررةررو

لستعردة لرلرعرمرل لرع يويريرا لرترعرزيرز 

التباةات والتعاو  بين البلدين لروردلرة 

التااعالت بيرن قراةة الربرلرديرن وترنرمريرة 

 .العالقات الةنائية ب كل سفضل

وقال إ  الصين ويويريرا بر راجرة إلر  

ةعم بعضرهرمرا الربرعرض فري الردرضرايرا 

الررجرروهررويررة وال ررواغررل الرروئرريررسرريررة  

وتعميق التعاو  في لوتلف الرمرجراات 

ب كل س بو  وتنايذ ل اييع  بيوة ذات 

سهمية ايتواتيجيرة  وترعرزيرز الرترعراو  

 .البواغماتي عل  سعل  المستويات

 ما الرتردر  لري يروب اايبرعرا  سار رو  

فاينو يئيت ةيوا  الروئرايرة الروويريرة 

وييوغي إيرارااروف الرمرمرةرل الرورا  

للوئيت في الدضايا المترعرلردرة برالربريرًرة 

  . والندل

وقال جين يوا  وهو سيرتراذ الرعرالقرات 

الدولية بجالعة ااتصاات الصينية إ  

التصاات بين المكتب السيايي للجنرة 

المو زية لل زب ال ريروعري الصريرنري 

وةيوا  الوئايرة الروويريرة فرويردة لرن 

اوعها بالنسبة لكال البلدين في الترعرالرل 

 .لع ال ؤو  الوايجية

وقال إ  لةل هذا التصاات تدل علر  

الرروابررر  الرررارررويررد الررذي ترررترر ررراطررروا 

 .المستويات العليا لكلتا ال كولتين

وقال يوا  تسوا  تسه  ارائرب يئريرت 

لعهد الصين لرلرديايرات الردولريرة  إ  

ااجتما  بين بوتين ولي بعث برويرالرة 

لررارراةهررا س  الررةرردررة السرريررايرريررة يفرريررعررة 

المستوى بين الصين ويوييا لستدروة  

وهو لا يعد سلواً هالاً لضرمرا  السرالب 

 .العالمي

 الصينية ت اينا داي  صحيفة 
 آع با جيي

 52-4-5102 
تعريب خاص بـر "نشرر  الصريرع برعريروع 

 عربية"
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ذ وت وزاية التجاية الصينريرة يروب الرورمريرت س  الرمرعرو  

حرزيروا  فري  01إلر   01الصيني الوويي الوابع ييعدد لن 

هايبين عاصمة لداطعة هيلواغجيراار  شرمرال شروق الصريرن  

 .بهدف توفيو لنصة حيوية لتعزيز التعاو  الةنائي

وقال يو  ت نغهاي المديو العاب لمكترب ترنرمريرة الرترجراية فري 

وزاية التجاية الصينية في لرؤترمرو صر راري فري بركريرن تإ  

المعو  الصيني الوويي يددب لنرصرة شرالرلرة لرلرتربراةل بريرن 

البلدين  األلو المهم جداً لتعزيز التنمية ااقتصاةية والتجراييرة 

 .الةنائيةت

وتعد الصين ثااي س بو يوق للصراةيات الروويريرة  رمرا سارهرا 

س بو لصدي لاليتريرواة  وقرد برلرغرا ترجراية السرلرع الرةرنرائريرة 

فري الرمرًرة  4  بزياةة بنسبرة 6301للياي ةواي عاب  11.00

عل  سياس ينوي  وفدا للبيااات الصاةية عن وزاية الترجراية 

وسشاي يو  إل  س  المعو  ييساعد ب ركرل خرا  .الصينية

ال و ات الصينية والروويريرة الصرغريروة والرمرتروير رة عرلر  

 .التواصل ب كل سفضل

وقال ايه ت وا  ت ي  يئيت المجلت الصيني لتعزيز الترجراية 

الدولية )هيلواغجياا  (  للمؤتمو ااسه تفي ل راولرة لرترسرهريرل 

اتصاات ال و ات الصغيوة والمتوي ة  سطلدنا ب كل خرا  

 .تييايات وخدلات لواتية لتلك ال و ات ل ضوي المعو 

ا راط ترجرايي يئريرسري  66وخالل لعو  هذا العاب  ييعدد 

لن قبل السل ات الصينية والوويية عرلر  حرد يروا   ت رمرل 

لواضيع لةل تعزيز التجاية  والزياعة ال ديرةرة  والروردلرات 

ووفردراً لرلروزاية فر   لسراحرة   .اللوجستية  والسياحة الرةردرافريرة

سلف لتو لوبع وييو ز المعو  عل   61المعو  يتغ ي 

ق اعات وسا  ة لةل النهضة القليمية ولواة البنا  الصرديردرة 

والودلات اللوجستية العرالرمريرة والرترجراية اللركرتروواريرة  للبيًة

 .العابوة لل دوة والتصنيع الذ ي

ةولة ولن دة ل اي تها عل  األقرل   01وقد يجلا حت  ان  

بما في ذلك يوييا وتايالاد وبلجيكا والنمسا والمملكة المتر ردة 

 .وفواسا

الوويي الةالث الذي ُعدرد فر   -وقد اجتذب المعو  الصيني 

سلرف  13حروالري  6301لدينة ايكاتويرنربرول الروويريرة عراب 

ل اي  لن جميع اا ا  العالم حيث تم توقيع اتااقريرات بردريرمرة 

للياي ةواي  وفدا لما ذ روا افرغريرنري بروبروف  وهرو لسرؤول 

 .بوزاية التنمية ااقتصاةية الوويية  للمؤتمو

  5102-4-51الصينية ـ هوانغ جي  غ وبال تاييز صحيفة 
 تعريب خاص بـ "نشر  الصيع بعيوع عربية"
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ا يوتلف إثنا  عل  ا  الصين ويوييا تت الاا  اليوب  ت الااً لكيناً 

وثابتاً وعميداً   ما لم يكن ِلن قبل خالل  ل التاييخ. فاي الت الف 

بين لويكو وبكين في الَع ويات ااول  لن الدو  الماضي سَاجزت 

وحدة البلدين ت ويو سييا والصين ويوييا لن اايتعماييين عل  

 .لوتلف سلوااهم وَل اِيبهم

واليوب سيضاً تت ّول الدولتا   لكن بسوعة س بو وفي فضا ات س ةو 

شساعة  ال  ذات النهج السابق  لكن باوق  بيو هو س  الت الف 

ال الي يّعني ت الااً  واياً لهما  ولصيوياً  ولعناا بدا هما عل  قيد 

ال ياة  وبا  سي سفتواق لوندقهما الَجمعي ييؤةي ال  اهايات 

لؤلمة  ت ال وجوةهما البيولوجي والسيايي ااسه  وقد يؤةي بهما 

ال   ايثة تصيب العالم  له  وتكّويه  ا يمح هللا  للدوى الدديمة 

والمتووبوليات العسكوتايية البائدة التي عااا ال عوب لنها سلوف 

 .السنين

لدد سللا ظووف الواقع السيايي الدولي الُمعا   لنذ بدايات 

اازلة السويية  عدد ت الف اوعي بين يوييا والصين  بوغم ا  

الدولتين توتلاا  في طوائق إةايتهما لبلديهما. فاي سحدهما  

الصين  يدوة ال زب ال يوعي الدولة والمجتمع  بينما في انخو  

يوييا  ال زب ال يوعي تم اقصاؤا عن السل ة لنذ حو ة الةنائي 

يلتسين وغويبات وف التي  ااا ُلكلاة ييايياً واقتصاةياً 

واجتماعياً ويكااياً لووييا  إذ ساها سةت ال  ااهياي الدولة 

 .ب0110والمجتمع  فتدسيم البالة وال عوب ال  فِوق لتنازعة لنذ 

لكن قياةة الوئيت فالةيميو بوتين لووييا  اادذت الدولة بسوعة 

قيايية لن بواثن المتوبصين الداخليين بها  وايتبعدتها عن 

شوو  ولعاهد ةيايات وِحواب ال ووب الوايجيين  وهم 

البويستوويكا السابدين الُمتّ  ين بالسواة في الداخل ”   باي“

والوايج  سادذت الدولة ولستدبلها  وعملا عل  توحيد ال عب 

الوويي وال عوب والدوليات ااخوى الداخلة في قِواب يوييا  

لتلتف حول لويكو  التي تتوذها االة عاصمة تعمل عل  تا يد 

وحدة المصيو الوطني بدياةة بوتينية اوعية  وتت لع ال  تعاهدية 

 .لع الجيوا  والدوى النوعية الواعية عل  صعيد سييا

عل  وحدة لجتمعها ”  ها “وفي المةال الصيني  ت اف  ةولة 

المتعدة الدوليات وااعواق وااةيا   بمو زية الدواي في الدولة 

التي تصف ااسها صينياً بااها إشتوا ية  ولع  ل ذلك ااختالف 

الاكوي والعدائدي  تجد بكين ولويكو وبسهولة االا إعجاب العالم 

وةه ته  سيضية ل تو ة وقوايم اتااق لتكاثوة للوحدة في العمل 

الدولي لصد ال صاي عن ااسيهما  وهو ال صاي الذي تعمل بعض 

الدول عل  فوضه بدسوة لن حولهما  تمهيداً لعاةة صياغة العالم 

اهاية “ له لوة واحدة وال  اابد   ما يُو  و  وفداً لمدولة 

 !التي سصب ا ُلهتوئة وقد غزتها ثدوب  ةيوة” التاييخ

 –غالبية الب و ا تعي حديدة لا يجوي في الت الف الصيني 

الوويي. لكن في حديدة األلو فا  لويكو وبكين تدولا  بعمل 

 تاييوي لم يسبق له لةيل في سجندات االم.  يف ذلك؟

يّدعي عالم المستدبليات الُمنجوة با  لا يياتي عل  الناس سجمعين 

سصبح للميغا إلبويالية  التي هي “إاما هو بُعد ايتعمايي جديد!  إذ 

سعل  لواحل االبويالية  التي هي بدويها سعل  لوحلة للت وي 

سيلوب جديد ولغة لن تو يب جديد  والميغا حسب ”الوسيمالي 

 .”لدلولها تدتضي ااااواة بالدواي

لكن هذا الماهوب الماضوي لم يِع ظهوي سق اب ةولية غيو 

األصناف االبويالية  وسغال الت وي ال تمي لل عوب والُماضي 

ال  لجتمعات جديدة ا تدبل التغّول والتبعية   فعند ال ديث عن 

إلبويالية وايتبدالها ب لبويالية اخوى  عل  ام  ت ويي واحد  

إاما يُدصي الباحث حق الدول ااخوى واالم في ااتاج اوعي 

  –الصيني   –جديد  يؤةي إليه ت وي غيو تدليدي  عل  ام  )شي( 

 .الوويي –و )بوتين( 

ال ديث عن إلبوياليات وعالم إلبويالي سحاةي الجااب  ا ياي 

في لويكو  وا ”  غوي ي“ب ق التاييخ الذي ا ي به شاي  

شاي  زهوا  الم ابه لمس وة تاييوية بااية   حيث 

اللبوياليات تنتج إلبوياليات اويوبية  و ا  الكو  يَص ب  بلو  

   .واحد فد 

ت الف الصين ويوييا وظّف ت ّوي عل  ا و لبد  الزياعة 

وفضا اتها ولّكن العلوب والتكنولوجيا لديهما  فاتاحا ويائلهما 

الجديدة إيداف ازةهاي اللبوياليات ال الية في عدة بدا  عالمية  

ولنعا الدولتا   ذلك ايتيالة إلبوياليات تدليدية عاةة لاتتوّيل 

ت ديق اايبا  لن خالل ال ووب العالمية والدايية  ولوت لاليين 

األبويا  والادوا  والمس وقين ال بديين  فاي ظل الاوائض 

سو اللبوياليات الُمضاَعاة   –الصناعية ظهوت الميغا إلبوياليات 

  لكن لويكو وبكين تداا  اليوب بالموصاة ااقتصاةي -لليو  لوة 

لن خالل يوافع اقتصاةية وايتةمايية ل تو ة جديدة  والووافع 

بجهوة قياةتين واعيتين تنّسدا  في ةقائق االوي   –السيايية 

وااوضا  لا فوق الم لية وبعيداً عن َصغائو االوي و و وفو 

المعاي  الُصغوى  لت ديق اااسجاب ااقتصاةي والتكالل والدعم 

العسكوي  والتنسيق في المجاات   –الصناعي   –التدني 

اايتواتيجية  وهو لايعني التمهيد لمستدبل جديد للعالم سجمع  يُمنع 

فيه ت اول قوى العسكوة الصناعية عل  ُصنّا  الدواي السيايي 

العسكوية عل  صعيد   –الُمندغم يغماً عنه بالمجاليع الصناعية 

 .العالم

الميغا االبويالية هي التي عملا عل  إهواق ةلا  االة العوبية 

ب  وي دا شعوب 6330في ال ووب المتتالية  وبواصة لنذ 

ااي   وهي التي تدوب بتصديو االوال سياياً بدل السلع 

والبضائع  فت دق تاليم سلوال الدول النالية والاديوة  ولستدبلها 

بالتالي  وهذا الميغا إلبويالية ت تل وتدتل وتصاّي إتساقاً لع لذهب 

  الذي يُدو بسي وة الدِيم العسكوية وااحتاللية  وتوفض ”بو “

 .انخو الديني والدولي والةدافي واااسااي

الصيرنري فري   –لم يبق سلالنا الكةيو لنوى اتاجات الت الف الوويي 

الر رالريرة هري الر رايرمرة ”  ال وق ااوي “ شت  المناحي  ف ووب 

لجهة بزول اظاب اقتصاةي عالمي جديد بدرسرمراتره حردراً  وعرالقرات 

لالية جديدة بجوهوها  ووسة النظاب الهواقي الدديم للبر رو وتردلريرو 

 ال جو الةدافي وال ضايي. 

ل و ناشد ف  االت اد الدول  ل ة  يين واإللهميين والكتّاع العفرع  صفد فا  * 

  الةين ومهحؤ االت اد الدول  ل  ظون الدولي 

 موقع الصيع بعيوع عربية  
 01-2-5102 

  *عالء ساغه



   9ا لففةفف فف فف    

اتفقت الصين وروسيا على  تىيى يى  تىوسىيى  
التيىاون يىم اىتىالت الىوىاسىث والسىتى ىاىار 

 لتي ي  اليالسات ال نائيث.
تاءت هذه التيهدات خالل التتاىا  الىرا ى  
 -لىىلىىتىىنىىث الىىتىىيىىاون السىىتىى ىىاىىار  الىىروسىىيىىث
الصينيث، والتم ترأسها كل ان نائى  رئىيى  
اتل  الدولث الصين  ال ائر تشىانىق سىاو لىم 
والىىنىىائىى  ائول لىىرئىىيىى  الىىو راء الىىروسىىم 
إيتور شويالوف، وكذا خالل التتاىا   ىيىن 
تشىىانىىق ونىىائىى  رئىىيىى  الىىو راء الىىروسىىم 

 أركاد  ديوروكوييتش، يم اوسكو.
وسال تشانق إن الاىهىاىث ائسىاسىيىث لتىتىاىا  
اللتنث هىم إتىراء اىنىاسشىات عىاىيىقىث  ىول 
اإلتراءات التديدة التم تستهدف ريى   ىتى  
واستوى التياون الست اار   ىيىن الى ىلىديىن، 
 اا ي ول ا ايا اليالسىات السىيىاسىيىث ريىيىيىث 

 الاستوى إل  ا يد ان نتائج التياون.
وأضاف تشانىق أن اتىتىاىا  الىلىتىنىث يىهىدف 
أيضا إل  الت ضير لالتتاىا   ىيىن  عىيىاىم 

 ال لدين يم وست ل ق ان اليا  التار .
وورح تشانق  ال ث اقتر ات لتي ي  التياون 
الست اار   نائم التتاه. و ث ال لدين عل  
الىىر ىىو  شىىكىىل أو ىىق  ىىيىىن اىى ىىادرة الىى ىى ا  
والىوىىريىىق الصىىيىىنىىيىث والتىى ىىاد السىىتىىصىىاد  
ائوراسم الروسم، إليسىاح الىاىتىال كىااىال 
لدور التياون الست اار  يم ت قيق التكىااىل 
 ين اصالح التان ين، وت قيق الىتىكىااىل  ىيىن 
اوارد ال لدين وإتراء الا يد اىن الىتى ىادلت 

 التكنولوتيث، وغير ذلك ان ائهداف.
وأكد تشانق عل  أنى  يىتىيىيىن عىلى  الى ىلىديىن 
الاشاركث  نشاو يم استكشاف آياق الىتىيىاون 
يم أسىواق أوىراف أخىرى . و ىث تشىانىق 
ال لدين عل  الستارار يم تىيى يى  الىتىيىاون 
يم الاشروعات الك رى وتنفيذ الاىشىروعىات 

 التم ت  التفاق عليها عل  ن و ص يح .
وأكد تشانق أن الصىيىن اسىتىيىدة لىلىاىشىاركىث 
 شكل نشو يم تنايث انوقث الشىرق ائسصى  

الروسيث ويى  اسىتىراتىيىتىيىث اإل ىالل اى ىل 
الواردات وعاليث الخصخصث اللتين تت ناهاىا 
روسيا، والاشاركث ايها يم إسااث الا يد ان 

 اشروعات التياون الست اار  الرا يث.
واسترح تشانىق أن يىقىو  الىتىانى ىان  ىتىيى يى  
التياون اإلسليام وكذا  تي ي  الىتىيىاون  ىيىن 
 الشركات الصغيرة والاتوسوث ان ال لدين.

وأكد تشانق عل  أن الصين ترى يىم روسىيىا 
شىىريىىكىىا لىى  ائولىىويىىث الىىقىىصىىوى يىىم اىىتىىال 

 التياون الست اار .
ولفت تشانق إل  أن الصين تأال أن يسىتىاىر 
التان ان يم انح الفىرصىث الىكىااىلىث لىلىاى ايىا 
الىىتىىكىىااىىلىىيىىث يىىم اىىتىىالت الىىاىىوارد والسىىوق 
والصىىنىىاعىىث والىىتىىكىىنىىولىىوتىىيىىا ورأ  الىىاىىال 
 والاوارد ال شريث،  اا يفيد التنايث الاشتركث.
ان تان  ، سال شويالوف إن روسىيىا سىيىيىدة 
 التقد  الذ  ت  إ را ه انذ التتاا  الى ىالىث 
للتنث التياون الست اار  الذ  عقد يم  كين 

، وأن روسىيىا 6102يم  ى يىراني يىونىيىو 
اسىىتىىيىىدة لىىتىىنىىفىىيىىذ أهىىداف واىىهىىا  الىىتىىيىىاون 

 الست اار  التم أسرها رئيسا ال لدين.
وأكد شويالوف عل  أن روسيا تولىم أهىاىيىث 
ك يرة لا ادرة ال  ا  والوىريىق و ىالىاىنىتىدى 
عال  الاستوى الذ  سوف ييقىد  ىولىهىا يىم 
 كين يم اايو الىاىقى ىل، اضىيىفىا أن روسىيىا 
ترغ  يم ت قيىق ر ىو أكى ىر  ىيىن التى ىاد 

 الستصاد  ائوراسم الروسم والا ادرة.
وأوضح شويالوف أن روسىيىا سىوف تىتىا ى  

اشروعا لىلىتىيىاون الىتىم تى   37عن ك   ال
التفاق عليها خالل التتاا  الرا  ، وسوف 
تيال عل  تيسير تنىفىيىذ هىذه الىاىشىروعىات، 
اضيىفىا أنى  يىأاىل يىم أن تىريى  الشىركىات 
الروسيث والصينيث ان سدراتهاا التنايسيث يىم 

 السوق اليالايث .
ويم اتتاىا  اىنىفىصىل اى  ديىوركىويىيىتىش، 
 -الرئي  الروسم للتنث الىتىيىاون الصىيىنىيىث 
الروسيث يم اتال الواسث، أعر  تشانق عىن 

أال  يم تنفيذ التوايق الذ  ت  الىتىوصىل إلىيى  
 ين الرئيسين يىم سىوىا  الىوىاسىث، اىن أتىل 
تىىيىى يىى  الىىتىى ىىضىىيىىر لتىىتىىاىىا  الىى عىىيىىاىىيىىن 

 الاق ــل .
وأشاد تشىانىق  ىائسىا  السىلىيى  والىاىتىالت 
الىىواسىىيىىث واإلاىىكىىانىىات الىىيىى ىىيىىاىىث لىىلىىتىىيىىاون 

الروسم يم اتال الواسىث، اىدكىدا  -الصينم 
عل   اتث ال لدين إل  الستارار يم تياىيىق 
الىىتىىيىىاون، وإلىى  الشىىتىىراك يىىم تىىيىى يىى  
الىىاىىشىىروعىىات، واىىنىىهىىا اشىىرو  خىىو غىىا  
الوىريىق الشىرسىم، واشىرو  يىااىال لىلىغىا  
الو ييم الاسال، كاا أكد عل  أهاىيىث تىنىفىيىذ 
الىاىشىىروعىات يىم اىتىالت تىخىى يىن الىغىىا  
وتوليد الكهر اء عن وىريىق ا ىتىراق الىغىا  
الو ييم. واتفق ديوركوييتش ا  تصري ات 
تشىىانىىق، سىىائىىال إن الشىىراكىىث السىىتىىراتىىيىىتىىيىىث 

الروسيث الىقىائىاىث عىلى  الىتىنىسىيىق  -الصينيث 
الشاال، تتفق ا  الاصالح ائساسيث للى ىلىديىن 

 والشي ين.
وأكد ديوركوييتش عىلى  أن نىاىو السىتىصىاد 
الصينم ل يددى يقو إل  تىيىايىم السىتىصىاد 
اليالام، ولكن أيضا إل  التياون ال راتااتىم 

  ين روسيا والصين. 
وسال ديوركوييتش إن روسىيىا عىا اىث عىلى  
اليال ا  الصين لدي  الىتىيىاون يىم الىوىاسىث 
وغيرها اىن الىاىتىالت، اىن أتىل تى ىقىيىق 

 الا يد ان النتائج.
تدير  الذكر أن واردات الصىيىن اىن الىنىفىو 
الخا  الىروسىم  ىقىقىت رسىاىا سىيىاسىيىا الىيىا  
الااضم. وو قا لإل صاءات الروسيىث، يىهنى  

، أصى ى ىت روسىيىا أكى ىر 6103يم يىنىايىر 
اصدر للنفو الىخىا  إلى  الصىيىن، لىتىتىتىاو  

 السيوديث.
و ىى ىىسىى  إ صىىاءات الىىتىىاىىارك الصىىيىىنىىيىىث، 
ارتفيت إاىدادات الىوسىود اىن روسىيىا الىيىا  

، 6102الااضم  اقدار الر  ، اقارنث  ىيىا  
 اليون  رايل يوايا. 0012لتصل إل  



   1 0ا لففةفف فف فف    

 

 االنتخابات الرما ي  ف  اوريا الننوبي 

 7102-5-2ااريكاتير ل ر ات شن الن  ف  ص ي   غ وبال تاييز بتاريخ 

 االنتخابات الرما ي  ال رنسي 

 ااريكاتير ل ر ات  اي منغ 
 ف  ص ي   ت اينا داي   

 7102-5-4بتاريخ 

ن ات ثاد غير  امف ل     س متين  وييكن  ن 
 يتااوى ف   ي ل   

ااريكاتير ل ر ات ش  يو ف  ص ي   ت اينا داي   
 7102-5-4بتاريخ 
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 7102-5-4واال   ن ا  شينخوا ـ 

ةعا الوئيت الصريرنري شري جريرن بريرنر  

)األيبعا ( إل  بذل المزيد لن الرجرهروة 

لتعزيز حكم الدااو  وصردرل الرمرواهرب 

 لن سجل ت ديق ذلك.

سةل  شري  وهرو سيضرا يركروتريرو عراب 

اللجنرة الرمرو رزيرة لرلر رزب ال ريروعري 

الصيرنري ويئريرت الرلرجرنرة الرعرسركرويرة 

المو زية  بالتصروير رات خرالل تراردردا 

الجالرعرة الصريرنريرة لرلرعرلروب السريرايريرة 

والدااو  قربرل ااحرترارال بريروب ال ربراب 

 لايو. 4الذي يوافق 

وقال شي  خالل حديةه لع  باي سيرتراذة 

الدااو  وال الب  إ  الرترنراريرذ الركرالرل 

لرر رركررم الرردررااررو  إجرروا  سيررايرري وهرراب 

للتمسك بااشتوا يرة ذات الرورصرائر  

 الصينية وت ويوها.

وسضاف س  ااااذ حكم الدراارو  يريركرو  

ل اا بدو  قوة عمل قااواية ذات جوةة 

 عالية.

 ما ةعرا  رلريرات الردراارو  برالربرالة الر  

تعزيز األب اث حول الدضايا األيرايريرة 

ف  حكم الدااو  والمجاات ذات الصلرة 

وتدديم الدعرم الرنرظروي لر ركرم الردراارو  

 ااشتوا ي ذي الوصائ  الصينية.

علينا بنا  الرةردرة فري تر رويرو “ وسضاف 

ااضباط علوب الدااو  الوراصرة بربرالةارا 

واايررهرراب فرر  حرركررم الرردررااررو  عررلرر  

المستوى العالرمري برالر ركرمرة والروربروة 

 ”الصينيتين.

وتررابررع برراارره عررلرر  الصرريررن اتررورراذ 

المماييات الدااواية الرنراجر رة عرالرمريرا 

  موجع  بدو  ادلها  ما هي فد .

وةعا سيضا إل  لزيد لن التباةات بريرن 

 الباحةين والم توفين الدااوايين.

وعن صدل الموهبة الدااواية  سلد  شري 

الضو  عل  سهمية التدييب ب ا  تنمريرة 

الاضيلة لردى الر رالب برالضرافرة إلر  

 تعليم المعوفة الدااواية.

 ما طرلرب لرن لسرؤولري الربرالة عرلر  

لوتلف لستوياتهم اتواذ زلاب الرمربراةية 

ف  ةياية الدااو  واحتوالره وتر ربريردره 

وتعزيز احتواب الاضيلة والردراارو  بريرن 

 سفواة المجتمع.

وايابة عن اللجرنرة الرمرو رزيرة لرلر رزب 

ال يوعي الصريرنري  قردب شري تر ريراتره 

لل باب والعاللين بد ا  التعليم والعمال 

ال باب والذين يعملو  لرن سجرل ترنراريرذ 

 حكم الدااو  باا ا  البالة.

وقال إ  لستدبل الصين واالة الصينيرة 

يتعلق بال ربراب  ل ريرو إلر  س  ايرمرا  

جيرل ال ربراب ويوحره وجروةتره سلروي 

تتعلق بتنمية الربرالة وقروترهرا وقردياترهرا 

 التنافسية الجوهوية.

وةعا شربراب الصريرنريريرن الر  ترويريرخ 

ايمااهم بهدفي المًويتين وال لم الصينري 

الوا  بااحيا  العظيم لأللة الصينيرة  

 وت مل لسؤولياتهم تجاا ت ديق ذلك.

 

 رمرا سعروب عرن سلررنريرراتره بررا  يررديس 

ال باب باجتهاة وس  يرنرمروا عرلر  ار رو 

 ص ي.

وخرالل حرديررةرره لررع طرالب الررجرالررعررة  

ةعرراهررم شرري اترربررا  قرريرراةة الرر ررزب 

واايتااةة لن لواهبرهرم لروردلرة الربرالة 

 والمواطنين بعد التووج.

فتوة ال باب لوحلة هالة لتعزيز “ وس د 

  ل ريروا إلر  ساره ” التاكيو العلمي للاوة

يتعريرن عرلر  الر رالب ةلرج تراركريروهرم 

 بديايتهم ولالحظاتهم ولمايياتهم.

 ما ةعا ال باب إل  اايتراراةة الركرالرلرة 

لررن يو  اابررترركرراي لررديررهررم والررترر ررلرري 

برال رجراعرة عرنرد ايررتركر راف الر ردريردررة 

 والب ث عنها.

 

خرالل لرواحرل ارمرو “ وسضاف الوئيت 

الاوة ولسعاا في ال ياة  يبرمرا ير رظر  

ال باب بالنجا  والسعاةة  ولكرنره يبرمرا 

 ”يواجه سيضا الصعوبات والضغوط.

لذلك عل  الاوة س  يرترعرالرل لرع “ وتابع 

النجا  والرار رل فري الروقرا الرمرنرايرب 

بتبني لوقف ص يح  وليت عبو الغوق 

ف  التكايل بعد النرجرا  سو الرغروق فر  

 ”ااحباط بعد الا ل.

 مرا سلرو شري لرنرظرمرات الر رزب فري 

الكليات والجالعات بالدياب بردويهرا فري 

حو مة ال رزب وإةاية الركرلريرات  وس  

تولي اهتمالرا لرلردرضرايرا األيرديرولروجريرة 

وبنا  الر رزب.  رمرا حرةرهرم عرلر  حرل 

الم كالت العملية للمديييرن والر رالب 

سثررنررا  الررعررمررل والرربرر ررث والررديايررة 

 والتوظيف.
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عررنرردلررا  ررا  سبرري يررترركررلررم عررن الصرريررن 

ويصويها لنا لن خالل زيايتيه إلريرهرا  لرم 

س ن ستويل ساني يازويها  عل  األقل ليت 

 قويباً. 

اتصررل برري  03/4/6301يرروب الثررنرريررن 

لي لب لني تجهيز سوياقي للرسرارو  ولركرن 

إل  سين؟  ا  السرؤال األول الرذي يرتربراةي 

إلرر  ذهررنرري  و ررااررا الجررابررة س ررةررو لررن 

لوقع الصريرن ” لااجاة: لدد سختاياي لتمةيل 

فري اردوة حرول تالعرالب “  بعيو  عروبريرة

الجديد عل  طول الر رزاب والر رويرقت فري 

 العاصمة الصينية بكين.

اهتممرا برالصريرن لرنرذ يرنروات  ترابرعرا 

سخرربررايهررا  شرراهرردت لررًررات ا بررل آاف 

الصوي عنها خالل فتوة عملي في الموقع  

يمعا لا قاله سبي عنها وقوست لرا  رتربره  

 .ولكن لزيايتها طعم آخو

تبدس ال كاية لن ل اي بيووت  علرمراً سارهرا 

الرمروة األولرر  الرتري سغراةي الربررالة فريرهررا  

توجهنا ظهو السبا إل  الرمر راي  سترمرمرا 

إجرروا ات السرراررو وترروجررهررا إلرر  قرراعررة 

اااتظاي  هنا  بدست األفكاي ترترواية إلري 

تررربررراعررراً: هرررل 

يتكو  الروحرلرة 

يرررهرررلرررة؟ لررراذا 

يررايى هررنررا ؟ 

 ررريرررف تررربررردو 

 الصين حدا؟ 

شررعرروي بررالرردررلررق 

والررررررررروررررررررروف 

ااتابني لل رظرة  

ق عه اردا  إلر  

ي اب الر رائروة 

المتروجرهرة إلر  

اللررررررررررررررررايات 

العوبية المت ردة 

بررالررترروجرره إلرر  

بوابرة الردخرول  

ترروجررهررنررا إلرر  

اللرايات ولررن 

هررنررا  ي رربررنررا 

الررررررر رررررررائررررررروة 

الررمررتررجررهررة إلرر  

برررركرررريررررن. فرررري 

ال ائروة وعرلر  

المدعد المرجراوي 

لي تعوفرا إلر  

صديرق لربرنرااري 

آخو ل اي  في الندوة ااسها. زال برعرض 

التوتو  عل  األقرل يراجرد هرنرا  شرورصرا 

سعوفه. س ملرا الر رائروة طرويردرهرا  وبرعرد 

حوالي الةمااي يراعرات فري الرجرو حر را 

ال ائوة في ل اي بكين والساعة ت يو إلر  

 .الوابعة ظهواً بالتوقيا الم لي

في بكين السما  زيقا  صافية  خالريرة لرن 

الدخا  والغباي  وهرذا لرن حسرن حرظرنرا. 

ايررتررلررمررنررا حرردررائرربررنررا وترروجررهررنررا إلرر  برروابررة 

الوصول. هنا   راارا إحردى الرمرنرظ رمرات 

بااتظاياا. ي بنا يياية لوصصرة لرنردرلرنرا  

واار ررلرردررا برراتررجرراا الررمررديررنررة. عررلرر  طررول 

ال ويق لاتني ل هد األشرجراي الرمرترواصرة 

عل  جوااب ال وقات   ااك ترتر رو  فري 

إحدى الغابات الوالية لن سشكال العرمروا   

دة النردوة  وصلنا إل  الاندق حيث  ااا لنس 

بااتظاياا  تسرلرمرنرا غروفرنرا  وخرلردارا إلر  

 .الواحة

بر رارل  في صبا  اليوب التالي بردست الرنردوة

حرريررث تررعرروفررنررا إلرر  األصرردقررا   افررتررتررا  

الم اي ين لن يروييرا  السروةا   لصرو  

تنزاايا  سلباايا و مبوةيا  ويحب بنا المديرو 

الررعرراب لررمررو ررز الررترردييررب الرروررا  برر ةاية 

في الصريرن  ولرن ثرم   الاضا  اللكتوواي

تعوفرنرا عرلر  سيرديرولروجريرة الروئريرت شري 

الرراررضررا   جرريررنرربرريررنرر  فرريررمررا يررورر  إةاية

اللكتوواي. خوجنا بعدها لرلرترعروف عرلر  

سحيا  بكين  ساا وسحد األصدقا   تنّدلرنرا فري 

 ال واي  والم ال المجاوية للاندق.

في اليوب الذي يليه تعوفنا ب كل عراب عرلر  

الت وي في ويائل العالب الصينية  وعل  

المعلولاتية الوطنية وايتعمال تكرنرولروجريرا 

المعلولات لودلة المواطنين. في هذا اليروب 

وبعرد اارترهرا  الرمر راضروات  اارتردرلرنرا اارا 

ولجموعة لن األصدقا  إلر  سحرد سيرواق 

اللكتووايات الدويبة لن الاندق حيث قرمرنرا 

ب وا  بعرض اا سرسروايات واألغروا  

للهواتف الم مولة بايعاي لمتازة  برعردهرا 

 زياا سحد األيواق الم هوية في بكين. 

الرمرركررا  يرر ررغر  عررلرريرره الر ررابررع الصرريررنرري 

التدليدي  هنا ا سبنيرة عرالريرة وا لر رالت 

تررجرراييررة ضرروررمررة  بررل بررعررض الررمرر ررالت 

الصغيوة المتواصة إلر  جراارب برعرضرهرا  

لسدوفة بالدوليد الصيني ال رهريرو  صروي 

وةل  الباادا لنت وة ب كل  ةيرف فري هرذا 

السوق  ولعظم المالبت هنرا هري لرالبرت 

صينية تدليرديرة لصرنروعرة برمرجرمرلرهرا لرن 

ال ويو  و ما في زيايتك لسوق ال ميرديرة 

في ةل ق حيث لن تست يع ترارويرا ترذّوق 

البوظة ال الية  هرنرا سيضراً يرجرب عرلريرك 

تررذوق الرربرروظررة الررترري عررلرر  شرركررل ويوة  

 لنظوها يائع وطعمها لن تنساا.

 03التتي  ل   الة    
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في سيواق بكين  وخاصة األيواق ال عبية 

البعيدة عن تالمواتت التجايية الضرورمرة 

يتعااي برعرض ال ري  إ  لرم تركرن ترتردرن 

الصينية سو لم يكن لعك ةليل صيني  حيرث 

س  عدة المت دثين باللغة األاكرلريرزيرة لريرت 

 بيواً جداً. وعل   ل حال عند ةخولرك سي 

لتجو تست يع فد  إخرتريراي الردر رعرة الرتري 

تويدها وإخباي صاحب المتجو عنها برلرغرة 

الشرايات  وهرو عرنردهرا يرير رضررو آلرترره 

ال ايبة ويكتب لك يعو الردر رعرة عرلريرهرا  

وا تنس  باي حال لرن األحروال س  تردروب 

بمناق ة هذا السرعرو ولر راولرة الر رصرول 

عل  يعو سفضل  أل  التجاي هرنرا  عراةة 

لا يضعو  سيعاياً لبالغراً فريرهرا  وعرنردلرا 

تدوب بمنراق رترهرم يرتر رصرل عرلر  سيرعراي 

سفضل بكةيو. و مةال  سياة سحد سصردقرائري 

شوا  إحدى الستوات. بدس صاحب المرترجرو 

$(  وبرعرد 11)حروالري  يروا  433ب لب 

لناق ة ايتموت لر روالري الرورمرت ةقرائرق 

حصل عل  الستوة اارسرهرا برةرالثريرن يروا  

$(  لذلك ا تنرسروا الرمرنراق رة 4.1)حوالي 

 عندلا ت توو  سي شي  لن األيواق.

صرربررا  األيبررعررا   ررااررا برردايررة جررواتررنررا  

الميدااية  حيث توجهنا إل  لو ز ص يرارة 

ال عب اليولية  وتر رديرداً لرو رز العرالب 

الجديد  البنا  طويل جرداً  لرنرظروا جرذاب 

ويوحي ب كل سولي بما يوجرد فري ةاخرلره  

سحررد سهررم لرروا ررز العررالب الررجررديررد عررلرر  

لستوى الصين  وحت  است يع الدول علر  

لستوى العالم. ةخلنا المبن  ايرتردربرلرنرا وفرد 

لن المو ز  وبدساا التجول بريرن الر روابرق 

والردراعرات  سحردث سشركرال الرترركرنرولروجريررا 

وال اشات الوقمية  قاعات العمل الماتوحة 

والموي ة  التصميم الداخلي المميز  ب كل 

عاب  ل لا ت اهدا ييجعلك تتمن  لرو سارك 

تست يع العمل هنا في هذا المبن . ولن ثرم 

ااتدلنا إل  قاعة ااجتماعات حيرث الرتردريرنرا 

لسؤولين  باياً في المو ز وفي الص ياة  

عوضوا لنا سبوز الاجازات عل  لسرتروى 

العالب الجديد  حسابات الرويرتر رات الرتري 

تغ ي لوتلف ااختصراصرات  الرمردّوارات 

المصغوة  الت بيدات الرهراتراريرة وغريروهرا  

بعدها عداا إل  الاندق ولن هرنرا  اارتردرلرنرا 

 إل  فندق آخو.

هنا اصل إل  ختاب اليوب الةالث لن يحلتري 

إل  الصين  ولل ديث تتمة في العدة الردراةب 

  لن تا وة الصين بعيو  عوبيةت.

 07تتي  الين ور ل   الة    
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 َلوَضاً َلن الي  ّدم  

ت هد جمهويية الصين ال عبية فري لرنرترصرف 

حرزاب “ ب  إاعداة قمة ُلباةية 6301لايو/ سياي 

  التي يَ ضوها بر رسرب ” واحد ـ طويق واحد

إعال  وزاية الوايجية الصينية  عردة  ضرورم 

لن قاةة الدول والمنظمات واات اةات الدوليرة 

والقليمية والداّيية  ويجال الرمرال واألعرمرال 

و باي ال وصيات الر ركرولريرة والجرترمراعريرة 

ال الية والسابدة  والُوربروا  لرن شرتر  سار را  

العالم. ويُعتبو هذا التمةيل األضوم لرن اروعره 

عالمياً  وييَ هد عل  ترايريرد  رواري لرلرمربراةية 

الصينية لم يَسبق لره َلرةريرل لرمربراةيات ةولريرة 

 .سخوى لنذ ع وات السنين

ولدد سصاب الُمت دث ب يم وزاية الرورايجريرة 

الصينية الصريرنريرة )لرو  راار (  فري تصرويرح 

ص اي له في سبويل/ ايسا   خالل حديةه عن 

القبال الرواضرح عرلر  حضروي الردرمرة برااره: 

  وبااه ” ةليل عل  سهمية هذا الُمنتدى العالمي“ 

ااعكراس لرلرترايريرد الركربريرو الرذي تر رظر  بره “ 

الوئايية الصينية ال زاب وال ويرق  ”  المباةية

إذ ت يو لوتلف الرمرواجرع الر  س  س رةرو لرن 

ةولة قرد وقّرعرا لرع الصريرن إتراراقريرات  033

تعاو  ذات ِصلة ب ا  المربراةية )عرنرد إعرداة 

هذا المدالة(  وتستمو بدعمها والعرواب عرن 

يغباتها في الُم اي ة ببنائها   ما وقّعا س ةرو 

لنظمة وهيًة ةولريرة وثرائرق لرترعرلردرة  13لن 

 .بالم اي ة في صوو  المباةية

ولن الضوويي الشاية هنا  إل  س  الصريرن 

 ااا طوحا عل  لسا  األلين العاب للر رزب 

ال يوعي الصيني ويئيت جمرهروييرة الصريرن 

ال عبيرة الروفريرق شري جريرن بريرنر   فري عراب 

حررزاب  “   فرري  ررازاخسررتررا   لرربرراةية 6300

طويق ال ويو البوي وطويق ال ويو الب وي 

  والتي يُ لق عليرهرا سيضراً إيرم ″ 60للدو  الـ

وتُررعررُد هررذا ”.  طررويررق واحررد  –حررزاب واحررد “ 

المباةية شبكةً للندل عابوة لرمرورترلرف الر ردوة 

الدولية  توب  قايات آييا وسويوبا وسفرويردريرا  

بِهدف تعزيز الرترنرمريرة الرمر رترو رة والرتراراهرم 

الاسااي والسيايي وااقتصاةي األشمرل بريرن 

 .الدول الَمعنية

وياتي ااعداة الدمة الجديدة لنيل ترايريرد عرالرمري 

للمدتو  الصيني األلمي للتنمية العرالرمريرة لرن 

خالل هذا المربراةية  الرتري ترؤ رد ايرترعراةترهرا 

الردولري   –المدوية لأللجاة والرَعردرد الاسرااري 

لرر ررويررق الرر ررويررو الصرريررنرري الرردررديررم  الرربرروي 

والب وي. والمت اليوب ولنذ بداية العاب   يف 

تبذل الصين  قياةة وشرعربراً  قصرايى جرهردهرا 

للوووج بهرذا الر ردث عرلر  سعرلر  لسرتروى  

ويتغدو الردرمرة الردرويربرة برال شرك  الرمرنرصرة 

األفضررل لررلررتررعرراو  برريررن الرردول  وبررورراصررة 

انييرويرة واألويوبريرة والفرويردريرة  ذلرك س  

الصيَن لم تتواَ  عن اايتدا  برهرا لرن جرمريرع 

الجوااب  يغربرة بر ارجراحرهرا األ رةرو ترمريرزاً  

ولتكو  األعل  لستوًى وإثماياً بيرن لرورترلرف 

المباةيات الدولية والدايية وليغدو زلرنرنرا هرذا 

ب ق وبال ُلناز : )َعصرو الرِ رزاب والر  رويرق 

يني(.  الص 

ويَ ق لنا الدول بهذا المنايبرة  وفري تردريريرمرنرا 

للتاييد العالمي للصين  علر  خرلراريرة اجرترمرا  

لمةلري الرعرالرم لرترايريرد السريرايرة ااقرترصراةيرة 

الصينيرة  ساره لرم يَسربرق ألطرواف الرمرجرترمرع 

الدولي بجميع سلزجته ولاللر ره وتر رالراراتره  

وفي ل ظة ييايية وعسكوية حروجرة ترجراوي 

الصين وتعلو فيرهرا ترهرديردات إةاية الروايرات 

المت دة لجمهويية الصين ال عبية وجمهوييرة 

 وييا الديمدواطيرة ال رعربريرة  ااجرترمرا  فري 

سجوا  آلنة بر رمرايرة الصريرن ال رويرارة قريراةةً 

وجي اً وعل  هذا الن و األيق   ما يُو   له  

لبدا  يسيهم برالرمربراةية ولرنراق رترهرا والرتردردب 

للصين ب قتواحاتهم ويؤآهم بصردِةهرا  برل ا  

هذا ااجتما  يريرعرمرل عرلر  تربرويرد الروضرع 

الدولي الرُمرتراراقرم فري شروقري آيريرا والرُمرنرذي 

 .بعواقب َوخيمة ا يُ مد ُعدباها

فهذا هي الموة األول  في تاييخ الب وية الرتري 

يتاق خاللها جميع الُمرمرةرل ريرن الردولريريرن عرلر  

سهمية الصين وااع لباةياتها لرلربر رويرة  وهرو 

ب د ذاته اعتواف صويح ولباشو با  الصريرن 

ت وز عل  المكااة ااول  عالمياً في ِحوا اتها 

ااقررتررصرراةيررة  فررهررا هرري ةول الررعررالررم تسرراي  

للوصول إل  الصين  التي تنتدل لرع لرنراق رة 

المباةية إلر  الرترصرنريرف األول فري الرمرجرال 

 .الاسااي وااقتصاةي

وفي الجااب انخو  لاتا الصيرن برمربراةيترهرا 

هذا  ساها ا تتورذ قروايات لرن جراارب واحرد 

لت بيدها عالمياً عل  الجميع  بل تساي  لدعوة 

العالم  رلره لرمرنراق رترهرا واايرتراراةة لرن آيا  

غيوها ب ااها  وهو لظهو جديد في العرالقرات 

الدولية  حين ت و  ةولة لرا لربراةية وطرنريرة 

سوا  وةولية بمساياتها وسبعاةها ثرااريراً  برغريرة 

لناق تها عالمياً  وبعد اتااق العالم عليها  تدروب 

الكبيو “ ب قوايها بموافدة الجميع ةو  ايتةنا   

عل  حد يروا   ولريرت برمروافردرة ”  و الصغيو

سغلبية  ال ضوي سو بعضهم  سو األ ةو تراثريرواً 

ةولياً فريرهرم   رمرا  را  سلرو طرو  لربراةيات 

واقتواحات ةوليرة غروبريرة وسلرويركريرة سخروى 

 رةرريرروة ولررةرريرروة لررلررجردل  قرربررل العررال  عررن 

” الرجرمراعريرة“ المباةية الصينية التي يتويري 

بُعووٍة وثد   وتؤ د التوافق الدولي ال ركرولري 

 .واألهلي العاب في عناوين لباةياتها االمية

موقع مبادر  الحزام والطريق بعيوع عربية 
 *األكاديمي مَرواع ُسوداح وَيليَنا نِيدوِغيَنا
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حت  عهد قرويرب   راارا الروايرات الرمرتر ردة 

االويكية ولوتلف الدول الغوبية  المتوبولية  

هي التي توّجه الب وية عنوةً ا وها  وتوب ها 

بوباطها ول يًتهرا الرجرمرعريرة  ةو  ايرترًرذا  

وةو  طلب لوافدة لنها  وتوغرم الر ركرولرات 

واأللم عل  الموافدة عل  ل البها ولباةياترهرا 

 .األحاةية الجااب ةو  ل اويتها

لكن الصين ايتبدلا لرلرعرالرم الرغروب برا رلرمره 

بصووحها ولباةياتها اااسااريرة  حريرن ارالرا 

شوف تاييد ال روق والرغروب لرعراً  وال رمرال 

والررجررنرروب األيضرري عررلرر  حررد يرروا  عررلرر  

لباةياتها السلمية  التي تهدف إل  الرمرسراهرمرة 

برروفررد ويفررع قررديات لرروررتررلررف الرر رربرردررات 

بررغررض الررنررظررو عررن   –ااجررتررمرراعرريررة والرردول 

 –توجهاتها وتو يبتها السيايية واأليديولوجية 

في َعمالاية ةوليرة واحردة ولرتركرالرلرة لرلرتردردب 

ااقتصاةي  وفتح األبواب عرلر  لصراييرعرهرا 

لتباةات تجايية حّوة واافعة  ولييا  قراعردة 

التدايب السيايري ال رالرل  فرترذلريرل الرمرواارع 

األيديولوجية لدى الربرعرض الرمرترصرلرب برعردب 

التااهم لع انخو سو التعاو  لرعره  وسيردر را 

بمباةياتها العالمية السرلرمريرة )األارا السريرايريرة 

اليتعالئية( لكل جهة لستعرلريرة  لرا يريرؤةي 

إل  تواجع وقنوط األيديولوجيرات الرمرنراهضرة 

لرياسرراارريررة وضررمرروي لرنرر ررلرردراتررهررا وترجررارريررف 

سيرراارريرردهررا  عررلرر  قرراعرردة الررتررعرراو  الاسرراارري 

وااقررتررصرراةي األويررع واألشررمررل لررلرربرر ررويررة 

با ملها  بدعم لن الصين وبمساادة لن قياةتهرا 

الُمستمِسكة بالسالب الدائم وال رالرل والرنراجرز  

يرريّررمررا يررالب الررعرردررول واألارراررت والررَ رريرروات 

 .الب وية

اوى با  المباةية تُرعردرد فري سجروا  إيرجرابريرة 

وتعراواريرة عرالرمريرة لرجريّر رة بروو  تربراةات 

جماعية وثـّرابرة  ويريرجرد جرمريرع الرمرنردوبريرن 

سااسهم في الصين سلاب واقع إاسرااري وب روي 

عالمي لن طواز ةولي جديد  بدس يت ّكل بردفرع 

صيني  ا يُهّدة سحداً  وا يَعتدي علر  حردروق 

سحد  ذلرك س  الرمربراةية الصريرنريرة تسرترهردف 

الجميع ب يجابياتها  إذ س  خواصها وقرواعردهرا 

وثمايها إيرجرابريرة لر رض  فرهري خرالريرة لرن 

السلبيات و)الدهوية( التي إتّسما بهرا الردروو  

الووالي في الرعرالقرات الردولريرة  إذ س  هردف 

الدياةة الصيرنريرة الر رزبريرة والر ركرولريرة إارمرا 

يررنررصررُب عررلرر  وجرره الرروررصررو  لررن سجررل 

اايتدا  باقتصاةات الدول الضعياة والرنرالريرة 

والاديوة  ولتمكين شعوبها لن فـُو  الت غيل 

واألعمال واايتةرمراي. بريرنرمرا تروضرع الردول 

الغوبية الركربروى سلراب واقرع جرديرد لرلرترعراو  

الرمرداريرة    –ال الل  وَحصد األيبا  السلمريرة 

في إطاي طردرت الرترعراو  الرمرتربراةل  والرنرارع 

والكرسرب الرمر رترو   وهري لربراة  سيرايريرة 

وواقعية  توفعها الصين شعاياً حردريردريراً لرهرا  

وت ّكل سي ا  المباةية الصينية و رل لربراةية 

صينية سخوى  ب يث ا يتم تهميش سي طروف 

ُل اي   وا اااتدا  لرن جرهرة لرا  برغرض 

النظو عن حجمها الماةي ولكااتها الرمرعرنرويرة 

وتاييوها.. وإلكاااتها المالية واايرترةرمراييرة.. 

 .وطبيعة وضعها ااقتصاةي وب نيته

هَصاتاا   ّي  الي  ادرة ال ِّينين  ي ن يّ  وق 

ب عندلا طو  الروئريرت شري جريرن 6300لنذ 

الر رزاب ” بين  لاهوب لباةية البنا  الم ترو  لـر

طرويرق “ ولاهوب ”  ااقتصاةي ل ويق ال ويو

الررر رررويرررو الررربررر ررروي لرررلررردرررو  الررر ررراةي 

)إختصراياً: الر رزاب والر رويرق(  ” والع وين

غدا الماهولا  سياياً للسريرايرة الصريرنريرة لرع 

ةول وحكولات العالم  ييّما ألاهرمرا يرنرجر را  

الردرديرم ”  طرويرق الر رويرو“ في وياثة وت ويو 

ب ديه البوي والب وي  فراصربر را الرمربراةية 

ال يجينبريرنرغريرة  اليرترواتريرجريرة الرمرتروير رة 

 .وال ويلة األلد لعالقات الصين الوايجية

إ  طو  هذين الماهولين إاما يهردف صريرنريراً 

سواً إل : إاها  لناطق غروب الصريرن سواً 

وت ويوها لتكو  عل  لستروى إقرلريرم ال روق 

الصيني؛ وثرااريراً إلر  ااارارترا  عرلر  يويريرا 

وتعزيز الت الف اليتواتيجي ال الرل لرعرهرا؛ 

وثالةاً الوصول إل  ةول آييا الوي   المهرمرة 

للصين والعالرم والرترعراو  لرعرهرا  لرن خرالل 

تعزيز التباةات الموتلاة بااترجراهريرن وتردفرق 

هذا التربراةات إلر  ةول الرجرواي فري الرمردراب 

الوئيت وا و الصين ولبعضرهرا برعرضراً. لرذا  

يمكننا هنا س  ااهم وادي   لرمراذا ترم فري عراب 
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يويي عميق بين الوئيسين )شي جين بين ( و 

الر رزاب “ )فالةيميو بوتين(  لااةا يغبة ببنرا  

   سواً وقربرل  رل شري  برجرهروة ” وال رويرق

البلدين الجاييرن والر رلريراريرن. لرذلرك  يرتر رلرع 

الزعيما  الصيني والوويي ال  لدا  بعضهما 

بعضاً خالل قمة المباةية واالل س  يكواا بذلك 

 .قد س دا عل  ا و حايم يياةيتهما العالمية

وهنا بالذات اُؤ د  س  سهمية المباةية الصينريرة 

تهدف فيما تهدف إليه  إل  از  فرتريرل األزلرة 

العالمية التي تؤججها سلويكا لع الصيرن  فردرد 

َعمدت الةايات االويكية عل  الرترترالري الر  

جذب عدة ةول آييويرة لرنرارسرهرا لرتر ربّرق لرن 

ضرمرن ”  الُمبردعرة!“ خاللها ت بيداتها السيايية 

المبدس األلويكي اايرترعرمرايي الرتردرلريردي فري 

)ااحتوا  الجماعي والمزةوج(  ولبعاة ترلرك 

الدول عن الصين وبذي الوالفات بينرهرا وبريرن 

بيجين. ولن تلك الردول  راارا فريرترنراب  الرتري 

 ااا حلياة عميدة للصين خالل حوب فريرترنراب 

ال ويلة وال هيوة  ولنها  ااا  ذلك الالربريرن  

والرهرردف االررويركرري  ررا  ولررا يررزال إشررعررال 

لواجهة بينها وبين الصين في للرعرب الصربرن 

اايتواتيجي بالذات  وبهدف لنرافسرة الصريرن 

سيضاً عل  آييا ال وقية  فدد ا ت اا سلرويركرا 

إ  فددااها ةواً سييوية لا ب يداف تنرافسرهرا لرع 

الصين  ييؤةي ا ل الة ال  فددااها ليت هرذا 

الدول ف سب  بل والمن دة ال وقية لرن آيريرا 

وبالتالري ُعرمرق آيريرا  وهرو لرا ير ردث ان  

بررالرراررعررل فرري الررتررواجررع األلررويرركرري فرري آيرريررا 

 .ال وقية

وهنا اوى لوات سخوى  س  المباةية الصينريرة 

إاما هي خياي ويبيل جرديرد ا غرلرو فريره وا 

ااتدا  لن سحد  وبغض النظو عرن الرتراييرخ 

اايجابي سو السرلربري لرنخرويرن لرع الصريرن  

ولكو  المباةية وبغض النظو عرن الرتردرلربرات 

ال اةة والو يوة في الوضع الدولي  يرترعرزز 

وتعمق يياية الصين ويوييرا الرمرترمرةرلرة فري 

توطيد وتعميق شوا ة التنسيق اليرترواتريرجريرة 

ال اللة وا و اايتدواي والكرسرب الرجرمراعري 

في آييا  وتاصيل سهردافرهرمرا الرمر رترو رة فري 

ترر رردرريررق الررتررنررمرريررة والررنررهررضررة الررمرر ررتررو ررة  

وتصميمرهرمرا عرلر  حرمرايرة الرعردل والرعردالرة 

الدوليين  وضما  السالب واايتدواي في قراية 

آييا وييرا  الرعرالرم. وبضرمرن هرذا  تروفرض 

الدولتا  يياية الِ مائية والارعرزالريرة ضريردرة 

األفق وحبت الب وية في قوقعة غوبية ضيدرة. 

لذلك تووج المباةية عرن  رل ار راق ضريرق  

وتايض ال  يحاب العرالرم سجرمرع برمرجرمروعرة 

 بيوة لرن اليرجرابريرات  وبر رو  الرَوريرايات 

والاضا ات في المجاات التي لنها انيريروي 

واافويدي واألويوبي واأللرويركري والرغروبري 

عمولاً  ب مولية التكالل والتنمية ااقترصراةيرة 

بوعاية صينية. وهنا  ف   الصين  اارا عرلر  

الدواب توغب ب دة في س  يرنردلرج اقرترصراةهرا 

المتنالي والمتعراظرم لرع ااقرترصراة الرعرالرمري 

ألجل ثبات الوسيمال  وةيرمرولرة الرترجرديردات 

التكنولوجية والوبوات واأليواق. ولرع بردايرة 

  سصبح ااقتصاة الصيني ضومراً 60الدو  الـ

للغايرة ولرهرمراً برالرنرسربرة لرلروايرات الرمرتر ردة 

االويكية وااقتصاة العالرمري برولرتره  وبرات 

لن الصعوبة بمكا  التغاضي عرنره سو إغرالق 

البوابة ااقتصاةية في وجه الصريرن وعرزلرهرا 

 .عن العالم

لذلك  وفي إلتداة طويق المباةية ال  سبعد لرن 

آييا عمولاً  س د الوئيت شي فري  رلرمرتره فري 

  إيتربراط ” بووج البلرجريركريرة“  لية سويوبا في 

الر رزاب “ التعاو  لا بين الصين وسويوبا ببنا  

  وسشررراي إلررر  س  زيرررايتررريررره ” والررر رررويرررق
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  س د الوئيت شي في  رلرمرتره 6301وفي عاب 

الربروير رااريرة  س    –في قمة األعمال الصينيرة 

يروف يرمروا  برافرويردريرا ”  ال زاب وال رويرق“ 

 ويوب ا  بين آييا وسويوبا. 

ترترجراوز ار راق ”  ال زاب والر رويرق“ فمباةية 

” ال زاب ااقتصاةي ل ويق الر رويرو الردرديرم“ 

وحدوة ةبلولايريرة الرجرواي الر  سبرعرد لرنرهرا  

لت كل لنرصرة ل رترو رة لرلرترنرمريرة  لرارتروحرة 

 .وشاللة وتعاواية  لكل الدول بدو  ايتةنا 

”. ت كي بناسها عن ااسهرا!“ المباةية الصينية 

ِلرن الرعرالرم “   و ” هي ِلن الصريرن لرلرعرالرم” فـ

  يف ذلك؟”. للصين

  ” ليسا صيرنريرة خرالصرة“ توى المباةية ساها 

بل سلمية ل ض  وإ   ااا الصين قد تدّدلرا 

بها ويوف تعمل عل  توظيف سلوالها ال ائلرة 

في ايتةمايات هي األ ةو حيوية عل  جرااربري 

 .قايات سواً  0طويق المباةية في 

و المباةية الصينية  ما اواها شورصريراً وارةرق 

َلنّصة ترنرمريرة عرولرمريرة “ وجدااياً وعدلياً ساها: 

هرديرة ”   و” ل تو ة لاتوحة وشاللة وتعاوايرة

وتروى ”.  ثمينة لن الصين ال عبية للعالم سجمع

َعرمرالاريرةً ُل رترو رةً “ الصين فيها  ما ارعرتردرد 

” لن تُةمو بيد صريرنريرة واحردة“ فهي ”.  للجميع

ت رتراج الصريرن “ فد  ولعزولة عن العالم  بل 

  ولرمرورترلرف ” لكل األياةي العالمية لاجراحرهرا

الجهوة والتوظياات العاللية والسيكولروجريرة 

والسوييرولروجريرة األُلرمريرة  ول رتر  الرُعردرول 

َجررمررُع “ والررمرر رراعررو  واألهررم الررمرر ررلرروب هررو 

الةدافات الاسااية وشعروب الرعرالرم وقرولريراتره 

ت رويرل الرَعرالَرم “ هو ”  الكةيوة ا و هدف واحد

عررلرر  طررويررق األلررن “   وبررالررذات ” يررلررمرريرراً 

لتوزيع الةووات بعدالرة الرتروزيرع ” و”  واأللا 

لن خالل ااقتصاة الُم رترو  “   ” عل  الجميع

لتر ريريرد ”   و” والتجاية األيو  والواب ة للكل

جسوي الَمنافع الُمستدالة والكرسرب الرمر رترو  

الُمتساوي ال دوق  وبردو  ترغرول سحرٍد عرلر  

 .”سَحد

إضافة ال  ذلرك  رلّره  غردت لربراةية الر رزاب 

وال ويق سضوم فعالية ةولية للودلات ُشرهروةً 

بيرن ةول الرعرالرم ولرنرصرة لرلرترعراو  الردولري 

األفضل وال ويف برمرهرالره وآلريراتره وسهردافره 

 .ولاتح آفاق عالمية س ةو إشواقا عل   ل العالم

إ  األُفق الوحب واايتواتيجي للمباةية يَرنرال 

العجاب عرالرمريراً عرلر  الرَمرديرات الردرصريروة 

وال ويلة  وذلك أل  هذا المنصة ترهرترم بردفرع 

” ال زاب والر رويرق“ الدول الواقعة عل  طول 

إل  ل راي رة الصريرن فري ُجرمرلرة إارجرازاترهرا 

ااقتصاةية عن طويق ايتوداب لزايا الصريرن 

التنموية ويغبتها بتنمية ااسها والعالم برديجرة 

 .لتساوية واافعة للجميع

وعل  المدى المتوي   اُ اطو الوسي الردرائرل  

س  هررذا الررمرربرراةية ترروبرر  لررا برريررن الررتررنررمرريررة 

ااقتصاةية الصينية السويعة ولصرالرح الردول 

الواقعة عل  طول ال ويق  وترعرزز الرتركرالرل 

ااقتصاةي في لن دتي آييا والم ي  الهراة . 

وعل  المدى ال رويرل  لرع ترعرّمرق الرمربراةية  

يوف تساهم وتساعد فري تر رسريرن لرنرظرولرة 

إةاية ااقترصراة الردولري  وفري ةفرع تر رسريرن 

المباة  الدولية في لجالي التجاية واايتةمراي 

والمجاات المعنية  وفي ت ديق الرترواز  بريرن 

فري ”  والردول الرهرال ريرة”  الدول الرمرو رزيرة“ 

 .”اظاب ااقتصاة الدولي

 ال ّي : ن و  مف مت دة هديدة

وفرري الرردررمررة  وفرري ل رراي ررة لرروضرروعررهررا 

اايتةمايي الدولي الكةيف في  ل الرمريراةيرن  

ب  يرترعرمرل 6301وقد بدس بالتدييج لنذ العراب 

ااصر راراف “ الدمة عرلر  لرا يروصرف برااره 

للعالم عل  األي  الصريرنريرة وفري ”  الُمتديج

الر رزاب “ لصل ة ةوله الم اي ة في ل روو  

الرردولري  يريّررمررا س  احرترريراطرريررات ”  والر ررويرق

الصين الضومة لن الندد األجرنربري وقُردياترهرا 

المالية الالكية  تضمن الدفع ا و ت بريرق برنرا  

في اتجاهات لوتلارة وفري ” ال زاب وال ويق“ 

آ  واحد  فمن المتروقرع س  ترغر ري ترارعريرالت 

فري الرمرًرة لرن يركرا   13المباةية س ةو لن 

العالم  وس رةرو لرن ثرلرث الرنراترج ااقرترصراةي 

 .العالمي

وفي  ل لا تدّدب المت س  الصين تت ول بدرّمرة 

المباةية ال  لو ز يئيت لـ )هيًة سلم لرتر ردة 

جديدة( تتكو  لن العالم  له  لع فرايق بسرير  

وجوهوي بريرنرهرا وبريرن الرمرنرظرمرة الر رالريرة  

الويرمريرة  لراللرم الرمرتر ردة  هرو س  الصريرن 

تجمع العالم ليت للت اوي والندرا  فر رسرب  “ 

وا لتواذ الدوايت ضد بعضها البعض و يل 

ااتهالات  بل للعمل الُمنتج والنافع بالتصويا 

جماعياً عل  لصريرو ااقرترصراةي والاسرااري 

  حيث يُاتو  س  توافق ُلوتلف الدول ” للعالم

الُم اي ة في الدمة في لايو/ سياي  عل  شرتر  

الدوايات وااقتواحات التي تتوذها هي ااسهرا 

” فتنجح الصين في ذلرك“ بناسها ولمصل تها  

وبه سيّما اجا . وهذا ال الة الاويدة في شكرلرهرا 

واوعها وجوهوها تاييوياً برجرذب ةول والرم 

العالم اليها بوضاها وألجل لصل تها الراروةيرة 

رُخ برال شرك  والجماعية فري آ  واحرد  يرتُروي 

اواز  العالم الجديد الذي لا يزال َجنيناً يَنرمرو  

وةو  سي تضرايب لصرلر ري بريرن بررعرضرهررا 

البعض  وةو  س  يَسروةهرا سيرة ضرغرائرن سو 

 .حووب سو ازاعات لن سي ِجنت

و ها هي ةول وسلم العالم تجتمع فري الصريرن  

في وقا حالي تت لع فيه شرعروب  رةريروة إلر  

إحتياطي الصين الكبيرو لرن الرنردرد األجرنربري  

الذي يُمكن س  يُدّدب إليها الضمااة المالية  دول 

االية تاتدو إلر  قرديات اايرترةرمراي  ذلرك ا  

اقتصاةاتها تدوي في حلدة لاوغة  تترمرةرل فري 

اد  لدخواتها الم لية واافتداي إلر  الردردية 

عل  إقالة ل ووعات بُنريرة تر رتريرة ضرورمرة  

وتدييد البُنية الت تية المتورلرارة لرجرهروة ترنرمريرة 

 .ااقتصاة

لذلك  اوى  يف س  الصين تعرمرد إلر  تردرويرة 

ايتةماياتها في الدول انييوية  سواً لضرمرا  

إاسيابية يبيل الرمربراةية الر  سبرعرد لرن آيريرا. 

ف سب إحصا ات وزاية الرترجراية الصريرنريرة  

  بررلرر  حررجررم اايررتررةررمررايات 6301فرري عرراب 

الر رزاب “ المباشوة لل و ات الصينية في ةول 

لررلرريرراي ةواي سلررويرركرري   04.6”  والرر ررويررق

  وبرلر  حرجرم 6304% عن يرنرة 06بزياةة 

لرلريراي  61.1عدوة المداولة الوايجية الجديدة 

% عررن يررنررة  1.4ةواي سلررويرركرري بررزيرراةة 

. وفي الاتوة لن  ااو  الرةرااري/ يرنرايرو 6304

  زاة حجم عردروة 6301حت  حزيوا / يوايو 

المداوات الوايجية التري وقرعرترهرا ال رو رات 

برنرسربرة ”  ال زاب والر رويرق“ الصينية لع ةول 

% لردرايارة لرع ارارت الرارتروة فري السرنرة 01

السابدة. وقد قّدلا الصين لجموعة  اللة لرن 

ال لول الاّعالة لن حيث التكلاة  للدول الواقعة 

 .”ال زاب وال ويق“عل  طول 

لذلك  وأليباب  ةيوة سخوى  اتمن  لمورترلرف 

الجهات ال اضوة والااعلة  في قمرة الرمربراةية 

في الصين   الل النجا  في ييم صو  عالٍم 

جديد  وايتنباط المزيد لن األيربراب الرمرؤةيرة 

إل  ا و شالل للعدالة والسالب في ةول العرالرم 

 .سجمع

*ي ينا نيدوغينا واألاادييف  مفروان  فوداح: 

رمففيففسفف  تفف ففريففر ورمففيففس االتفف ففاد الففدولفف  

ل ة  ييفن واإللفهمفيفيفن والفكفتفـّفاع الفعفرع 

 االردن. – صد ا  وح   ا  الةين 

 05تتي  الين ور ل   الة    



    2 0ا لففةفف فف فف  

 

التجاية الصينية ” س د لسًول لصوي س  

تمةل س ةو لن يبع حو ة تجاية ال اويات 

  وتوقع س  تزيد ”الماية بدناة السويت

الصينية حجم ” ال زاب وال ويق“لباةية 

التجاية العالمية  وتعزز التعاو  بين الدول 

 الم لة عل  طويق ال ويو.

 

 

 

سجوى وزيو الوايجية الصيني واا  اي  ووزيو الوايجية 

والتعاو  الدولي اللاياتي عبدهللا بن زايد  الةالثا  لؤتموا 

ص ايا ل تو ا عل  هالش ااعداة سول اجتما  للجنة التعاو  

 ال كولي بين الصين واللايات.

وعبو واا  اي لنظيوا اللاياتي عن ثدة الصين با  اللايات لن 

 تت ول إل  لالذ للاايدين الصينيين.

 

http://www.chinainarabic.org/?p=31553 

جوى  في األية  )الوميت( تدشين 

الموحلة الةااية لن ل وو  إعاةة 

 01تاهيل شبكات لياا الوصياة )

 لم( شمال عما   بتمويل لن 

ال كولة الصينية  وذلك بموجب 

اتااقية التعاو  ااقتصاةي والاني 

الموقعة بين حكولتي البلدين لتنايذ 

خ وط ااقلة لتعزيز التزويد المائي 

 لليو  ةيناي(. 0.6لليو  يوا  صيني ) 06لمناطق الوصياة بديمة 

 

اُ و في بكين لؤخواً بسبع لغات لوتلاة  تاب هو األول لن اوعه حول قص  

حياتية واقعية ألفواة في ةول عل  طول لباةية ال زاب وال ويق  وذلك قبل المنتدى الدولي الموص  لهذا المباةية العظيمة 

 033في وقا احق ال هو الجايي. والكتاب الذي ي مل عنوا  تال زاب وال ويق: ااشوا  والدص ت  ي وي لا إجماليه 

 قصة لوتاية لن تداييو و الة سابا  شينووا الصينية واناف لن المداات التي  تبها سفواة حول العالم بايوا.

تظهو البيااات واأليقاب ال ديةة اموا لل وظا في التعاو  بين 

لصو والصين  اللتين يفعتا لستوى عالقاتهما الةنائية إل  

  فيما يتعلق ب جم التجاية ”ال وا ة اايتواتيجية ال اللة“

” ال زاب وال ويق“واايتةماي بين البلدين  في ضو  لباةية 

 التي سطلدها الوئيت الصيني شي جين بين  قبل سيبعة سعواب.

 

http://www.chinainarabic.org/?p=31550 

http://www.chinainarabic.org/?p=31565 

 http://www.chinainarabic.org للمزيد لن األخباي والت ليالت  المتعلدة بالصين  وبالعالم العوبي يمكنكم زياية الموقع التالي: 



  8 0ا لففةفف فف فف    

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

 

سقلعا سول طائوة ي اب صينية  ربريروة لرن طرواز تيري 

ت والمصنوعة ل ليا بالكالل اليوب )الجمعة( لتصربرح 101

الصين سحد المنتجين الوئيسيين ل ائوات الو اب الكربريروة 

 عل  سعل  المستويات في العالم.

وسصب ا الصين المنتج الوابع ل ائوات الو اب الكربريروة 

بعد الوايات المت دة وسويوبا ويوييا  ما ا  ذلرك يرولرز 

إل  عاللة فايقة لل و ة الصيرنريرة لرلر رائروات الرترجراييرة 

ولدروهرا فري  101) ولا ( باعتبايها صااعا ل واز يي 

 شااغهاي ب وقي البالة.

وغاةيت ال ائوة المزوةة بم و يرن لرن لر راي بروةوار  

الدولي في شااغهاي وعل  لتنها خمسة سعضا  لن ال اقم 

 وةو  ي اب.

ويولز ال وف تييت في ايم ال ائوة إل   ل لن الصيرن 

ت تلرألبرديرة ت فري 1وشو ة ت ولا ت فيما يولز الروقرم ت

لدعدا وهي يعة  013ت 01الةدافة الصينية  ويمةل العدة ت

 ال ائوة الدصوى.

 ريرلرولرتروا   4311ويبل  ا اق يحلة ال ائوة النموذجيرة 

لتكو  ال ائوة الضيدة الجسم قابلة لرلرمردرايارة لرع طرائروة 

  101الم دثة  والجيل الجديد لن برويرنر   063ايوبا  

لا يولرز إلر  ةخرول الصريرن يروق الر ريرـروا  الرمرداـري 

 الدولي.

 

مو ع م ادرة ال زات 

والطريق بعيون لربي   

مو ع ش يق ليو ع 

الةن بعيون لربي   

مختص بيتابع  ا  ما 

م ادرة ال زات ”يتع ق بـ 

الت  اء  اا “ والطريق

الرميس الةين  ش  

 .7103هين بينغ لات 

اليو ع يرحع بي االتكف 

حول م ادرة ال زات 

والطريق  وي ع 

ص  اتكف ف  تةرفم 

لن ر  ي تع يق  و ت رير 

 لم له   بالي ادرة.
 

www.chinesebeltandroad.com 


