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  9ا لففةفف فف فف    

 محمود ريا

هل هو أمر عجيب أن تالحق األميركي 
صورة المالك، في أي مكان كان، وعلى 
 أية حال، ومهما كان الدور الذي يؤديه؟

ال، ليس عجيباً، طالما أن الواليات المتحدة 
تمسك باآللة اإلعالمية العالمية، وتحّركها 

 .كيف تشاء
األمثلة كثيرة وأكثر من أن ُتعّد، ولكن 

 .فوقها كلها هناك مثل جديد
، تكاد وسائل "الصين تقتل أميركيين"

اإلعالم األميركية أن توّصف بهذا الشكل 
ما سّربته مصادر ما، في مكان ما، 

لصحيفة نيويورك تايمز األميركية، ومفاده 
عمالء لالستخبارات " صّفت"أن الصين 

 .0200و 0202األميركية بين عامي 
الصورة ليست دقيقة، فالقتلى ليسوا .. مهالً 

بالضرورة أميركيين، والقتلى هم 
 .جواسيس، إن كان هناك قتلى فعالً 
هكذا تقلب وسائل اإلعالم األميركية 

الصورة، وتتبعها وسائل اإلعالم العالمية 
بمختلف لغاتها، فيصبح األميركي بطالً، 
قاتالً أو مقتوالً، جاسوساً أو مالكاً، معتدياً 
على سيادة الدول األخرى، أو مانعاً الدول 

األخرى من العمل على األراضي 
 .األميركية

ولم " الخبر النيويوركي"لم تؤكد الصين 
وسائل اإلعالم الصينية حاولت الرد . تنفه

على الحملة األميركية بتذكير العالم أن ما 

تقوله الصحيفة األميركية أن هؤالء 
األشخاص الذين تتحدث هم جواسيس، 
ومنهم من خان وطنه لخدمة جهاز 

مخابرات لدولة أخرى، وأن إضفاء صورة 
األبطال، وصورة الضحايا في الوقت 

 .نفسه، عليهم أمر غير منطقي
وحاولت وسائل اإلعالم الصينية فتح 
أبصار العالم إلى القصص الخيالية التي 

، وإلى "النيويوركية"أوردتها الرواية 
" التهيؤات" ستحالة حصول الكثير من 
، "الجيمس بوندية"التي وردت في القصة 

وأن كل ما ورد في القصة المفبركة هو 
محاولة جديدة لشيطنة الصين وإظهار 
تقتل "قيادتها بمظهر القيادة القاسية التي 

، الذين هم بالصدفة جواسيس "المساكين
وعمالء لدولة أخرى، هي بالتأكيد ليست 
دولة صديقة بكل معنى الكلمة، وإن لم تكن 
دولة عدوة ـ حتى اآلن ـ بكل معنى الكلمة 

 .أيضاً 
بالطبع، الرد الصيني كان قوياً وحاسماً، 
ولكنه لن يأخذ صدى عالمياً يوازي ذلك 

لصحيفة "  القصة الخيالية"الذي أخذته 
نيويورك تايمز، وذلك ألن اآللة اإلعالمية 
العالمية ما زالت بيد األميركيين، وستبقى 
كذلك، إن لم يقم تحالف إعالمي عالمي 
حقيقي لمواجهة هذه الهيمنة األميركية على 

 .اإلعالم والمعلومة

 

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 مفوقفع 

 الةين بعيون عربي 

www.chinainarabic.org    

على شبك  اإلنفتفرنفت، وهفو مفوقفع مفتفكفامفل 

يتضمن الخبر والمعلوم  والفرأ  والفتف فلفيفل 

والت قيق والدراس  ويتناول قضفايفا الةفيفن 

الداخلي  وعالقاتها مع الدول العربي  والعفالفم 

كففكففل، إ ففاففف  إلففى اصو ففاع االقففتففةففاديفف  

 .والمنوعات والريا  

الموقع هو جز  مفن مفمفور عفربفي إلقفامف  

عالق   داق  مع الةين، وهو موقع شفقفيفق 

لالت اد الفدولفي لفلفةف ف فيفيفن واالعفالمفيفيفن 

والكتاب العربي أ دقا  الةين، هذا االتف فاد 

الذ  يتولى رئيس ت رير الموقع مهم  أميفن 

 .السر وعضو المجلس القياد  التن يذ  فيه

 م مود ريا: مدير الموقع

 علي ريا: رئيس الت رير

لتفعفلفيفقفاتفكفم واسفتف فسفاراتفكفم ومفالحف فاتفكفم 

ومقاالتكم، يمكنكم مراسلتنا عفلفى الفعفنفاويفن 

 :البريدي  التالي 

: بريد موقع الةين بعيون عفربفيف  الفرسفمفي

info@chinainarabic.org 

مففجففمففوعفف  الةففيففن بففعففيففون عففربففيفف  عففلففى 

 ال ايسبوك

China In Arab Eyes  الةفيففن بففعففيففون

 عربي 

 : بريد مدير المشروع

ramamoud@gmail.com 

 :رقم الهاتف

 من خارج لبنان 112400206000 

 من لبنان 10206000



   0ا لففةفف فف فف  

قصة التجسس األمريكي على الصين 

وُخبراء الصين في العالم، ومحاولة النّفاذ 

نحو الُعمق الصيني والتوطّن فيه، هي 

نسخة طبق األصل من تلك العمليات 

اإلستخباراتية واإلرهابية التي نفّذها جهاز 

الموساد اإلسرائيلي في ستينات وسبعينات 

حرب القرن الَمطوي، وما قبله وبعده، في 

، وقتل ُخبراء !"تكسير ِعظام الصينين"

الصين واستهداف دبلوماسييهم في أفريقيا، 

بهدف حرمان الصين من عقول أبناء شعبها 

ممي الصيني الُمبدعين، ولوقف االنتشار األ

في العالم وُمهّمة تحويله، ولتحييد الصين 

عن شعوبه، سيّما ناس تلك الدول الثالثية 

والنامية التي كانت وما تزال تتطلع بشغف 

إلى استجالب اإلستثمارات والُمبادرات 

 . الصينية ألراضيها

حركة "األمر يتكّرر اليوم، ذلك أنه ومنذ 

الشهيرة، ونهوض "  االصالح واالنفتاح

المارد الصيني بخطوات متسارعة، غدت 

الصين الدولة االقتصادية األولى في العالم، 

فأُقلق ذلك واشنطن وعواصم المتربول 

وأّرقهم ، وكذلك ُحلفاء الغرب بقّضهم 

 .وقضيضهم

االقتصاد هو األساس ومحور الِحراك 

السياسي والعسكري في كل العالم وعلى 

مدار األزمان، والغرب السياسي يَبحث 

بقواه الحربية واالستخباراتية، ليس فقط 

لإلبقاء على الكيان الصهيوني َمطيّة في يده 

لتمرير سياسته على عالم العرب الواسع 

للتحّكم بثرواته الفلكية، بل وللعودة المباشرة 

الى عالمنا إلتباِعِه هَيمنياً، وال أدل على 

، "الروم"ذلك مؤخراً، ِصياح أحد الكهنة 

الذي أتبعنا ُعنوةً َعنّا ألثينا وغيرها، وأنكر 

عروبتنا الدهرية، وفي هذه اإلفرازات 

الغرب "  غـُل"وغيرها، يَتبّدى ويِتكّشف 

علينا كعرب وكمسيحيين ومسلمين، 

ونشاطه الَمحموم في أوساطنا لخلق حالٍة 

عربية مرضية إنفكاكية وتفّككية، واستعداء 

المسلم على المسيحي والمسيحي على 

. المسلم، ليَسهل عليه العودة ُمسيطراً علينا

وهنا بالذات تريد القوى الغربية الُمستشرية 

ذاتها، التي رفضت التوقيع على البيان 

الحزام "قمة ُمبادرة /  الختامي لمؤتمر

، إخراج الصين ُعنوة من بالد "والطريق

العرب والعالم، لصالح الغرب، ولتأكيد 

العرب كجزء منه ولعودة "  غربية"

الُمستعَمرة الصينية لحضنها البارد 

، فشفط ثرواتنا التي تقع "هيرويني"وال

جنوب المتوسط وشرقه، الذي يَعتبرونه 

 "!    بحيرة غربية وناتوية"

ال يمكننا فَصل َعمالنية التجسس األمريكية 

على الصين عن الِحراكات األمريكية 

ففي العالمين العربي .  بالبلدان العربية

ووفقاً .  والصيني يتالحق التجسس القتّال

ألشهر الصحف الغربية والصينية، َصفّت 

من مصادر 02إلى  81الصين أو َسَجنَت 

"CIA" ويتأكد اليوم كما في السابق، أن ،

الترابط التاريخي والحياتي والَمصلحي 

العربي الصيني ال انفكاك فيه، كذلك هي 

التطلعات االقتصادية واالستثمارية 

فنحن العرب نتوسل .  والسياسية للجانبين

في "  هم"االستقالل الحقيقي والسيادة، بينما 

الغرب، يتطلعون الى استقاللنا وسيادتنا 

/ سان مارينو"/أندورة"على شاكلة ونمط 

توفالو /   ناورو/  تيمور الشرقية/  موناكو

وبال "  مّواتِين"وغيرها، لنصبح ُمهلهلين و

حدود وجيوش وأسلحة ومؤسسات، ليتمكنوا 

استخبارياً ِمنّا وحالتنا هذه، فتقطيعنا وكسر 

الصين، ألنه يُراد أن تنفرط َمسبحتنا 

ومسبحة الصين على الشاكلة السوفييتية 

، ثم يُديروننا كمتواليات إقطاعية، !"أوالً "

 .  متعادية ومتحاقدة الى يوم الدين

في هذا السبيل، دأبت األجهزة  

االستخباراتية األمريكية وربيبتها 

اإلسرائيلية، منذ وقت طويل، الستنساخ 

المشتركة، من خالل "  تجربتهما السوفييتية"

رجال دين وطوائف دينية، رجال "  كسب"

أعمال، صحفيين وإعالميين وكتّاب، بّحاثة 

تاريخيين وإجتماعيين وسياسيين وِعلميين، 

ُممثّلين وسينمائيين، رجاالت منظمات 

وقبل كل شيء .  مجتمع مدني وبرلمانيين

بالطبع، تجنيد الُمقّربين من مراكز صناعة 

القرار السياسي واالقتصادي والعاملين 

 .فيها

يَعتبرون هذه األنشطة "  الغربيون" 

، وتتوافق "!طبيعية"االستخباراتية 

هم بالطبع، "  أشياءهم"، "!ومنطق األشياء"

" في خضم مواجهات"ذلك لجريانها 

َمكتومة وصامتة تجري ما بين الغرب الـ 

. برمته ودفاعات الصين عن نفسها(  ناتوي)

فالغرب يُجيّش لحسم التاريخ بانتصار 

نهائي لحضارته وثقافته ونمط حياته، 

وإلخراج الصين من التاريخ، فتأكيد مقولة 

واقتصاره على الغرب، "  نهاية التاريخ"

وتحويل األمم الى عبيد وبطون ُمستهلكة، 

نحن "وعلى كل الَمشرق العالمي وبضمنه 

 !السالم".. والصين

مع تجسـس "  الُمتآخي"التجسس األمريكي  

دول أُخرى على الصين، يَعمل بتوافق 

وتنسيق ولن يتوقف، بل سيتسارع، 

وسنسمع الكثير الحقاً عن تصفية الخاليا 

فمع كل نجاح .  والجواسيس داخل الصين

استخباري وحضاري صيني مفصلي، هناك 

ومن المهم هنا أن .  توّسع تجسـسي أمريكي

نوّجه التحية للصين رئيساً، شي جين بينغ، 

وقيادةً وشعباً؛ وبأن نؤكد تضامننا معها، 

ذلك أن تصفية مختلف بؤر التجسس هي 

المهمة الَحيوية واآلنية التي تُفّعل َمنعة 

وَصالَدةُ  الّصين وسيادتها على كل ذرة من 

 .ترابها

 

رئيس اإلت اد الدولي للةَّ  يين *

واإلعالميين والكتّاب العرب أ دقا  

 .وُحل ا  الّةين

الَمقال خاص بالنشرة االسبوعي  لموقع *

 .الةين بعيون عربي 

 *اصكاِديمي مروان سودار



  6ا لففةفف فف فف    

ذكرت صحيفة نيويورك تايمزز 

يززوم السززبززت أن الززحززكززومززة 

الصينية قتلت أو اعتقلت أكزثزر 

من اثني عشر مزخزبزراً لزوكزالزة 

الزززمزززخزززابزززرات الزززمزززركززززيزززة 

و  0282األمريكية بين عامي 

ززكززة عززمززلززيززات 0280 ، مززفززكع

 .التجسس األمريكية في البالد

المحققزيزن " وطبقا للتقرير، فإن 

انززقززسززمززوا بشززدة حززول هززذه 

القضية، حزيزث كزان بزعزضزهزم 

مززقززتززنززعززا بززأن جززاسززوسززاً فززي 

صززفززوف وكززالززة الززمززخززابززرات 

المزركززيزة قزد خزان الزواليزات 

المتحدة، بينمزا اعزتزقزد نخزرون 

أن الصينيين قد اخترقوا النظزام 

السري الذي استخدمزتزه وكزالزة 

االسززتزززخزززبزززارات الزززمزززركززززيزززة 

لززلززتززواصززل مززع مززخززبززريززهززا 

وتضزمزن الزتزقزريزر ".  األجانزب

تفصيال مثيرا حول مزقزتزل أحزد 

بإطالق النار عزلزيزه " المصادر 

أمام زمزالئزه فزي فزنزاء مزبزنزى 

حكومزي إليصزال رسزالزة إلزى 

غيره ممن قد يكونون يعزمزلزون 

لحساب وكزالزة االسزتزخزبزارات 

سزي اي ) المركزية األميركيزة 

 ." (ايه

ورغم إنتشاره الزواسزع، تزبزقزى 

صحة تقرير النيويورك تزايزمزز 

واذا كززانززت .  غززيززر مززعززروفززة

عمليات التجسس التي تقوم بهزا 

وكالة المخابرات المركزية في 

الصين قد ُشلت، فانه ليس لزدى 

. الواليات المتحدة ما تُفاخر بزه

لكن تقريزر الزنزيزويزورك تزايزمزز 

صزززّور األشزززخزززا  الزززذيزززن 

تززجززسززسززوا لصززالززح الززواليززات 

المتحدة وكزأنزهزم أبزريزاء، فزيزمزا 

صززَور قززوات األمززن الززوطززنززي 

الصزيززنززيززة كززأشزخززا  عززديززمززي 

أن " كما ادعى التقرير .  الرحمة

الصين كزانزت عزدوانزيزة بشزكزل 

خا  في تجسسها في السنوات 

 ."االخيرة

وإذا كان هذا التقرير صحزيزحزاً، 

فإننا نود أن نثني علزى الزجزهزود 

. الصينيزة لزمزكزافزحزة الزتزجزسزس

فشبكة التجسس التابعزة لزوكزالزة 

المخابرات المركزية لم تزتزفزكزك 

فحسب، بزل أنزه لزم يزكزن لزدى 

واشنطن أي فزكزرة عزمزا حزد  

وفززي أي جزززء مززن شززبززكززة 

. التجزسزس كزان يزكزمزن الزخزطزأ

يزمززكززن اعززتززبزار ذلززك انززتززصززاراً 

وربزمزا يزعزنزي ذلزك أنزه .  ساحقاً 

حتى لو بذلت وكالة المخابزرات 

المركزية جزهزودا إلعزادة بزنزاء 

شبكتها التجسسية فزي الصزيزن، 

 .فإنها قد تواجه النتيجة نفسها

أما بالنسبة إلطالق الزنزار عزلزى 

أحد المصادر في فناء حكومزي، 

فإن هذه قصة ملفّزقزة بزالزكزامزل، 

وهي في الغالزب نزتزاج الزخزيزال 

األمزززريزززكزززي الزززقزززائزززم عزززلزززى 

 .األيديولوجية

ومن الجدير بالذكزر أن تزقزريزر 

الززنززيززويززورك تززايززمززز يززأتززي فززي 

الوقت الذي تسير فيه الزعزالقزات 

الصينية األمريكزيزة عزلزى نزحزو 

سززلززس نسززبززيززاً، رغززم بززعزز  

وستُعزقزد .  المشاكل التي لم تحل

الززجززولززة األولززى مززن الززحززوار 

بززيززن    الززدبززلززومززاسززى واألمززنززي

الصين والواليات المتحزدة فزي 

وفززيززمززا قززد .  يززونززيززو/  حزززيززران

تززرغززب الززعززديززد مززن الززنززخززب 

السزيزاسزيزة األمزريزكزيزة بزر يززة 

المزيد مزن االحزتزكزاكزات بزيزن 

الصيزن والزواليزات الزمزتزحزدة، 

فززإنززهززا اآلن ومززع الززتززقززريززر 

األخززيززر، قززد وجززدت زاويززة 

جززديززدة إلثززارة الشززكززوك بززيززن 

الواليات المتحدة والصين حزول 

 .التجسس

من المعروف جيداً أن الواليزات 

الززمززتززحززدة هززي أكززبززر جززامززعززة 

للمعلومات االستزخزبزاراتزيزة فزي 

وهي ال تحزدد الزمزعزايزيزر . العالم

األخالقية لجواسزيزسزهزا اسزتزنزاداً 

إلى مصالحها الوطنية فحزسزب، 

بل أنها تحاول أيضاً جزعزل هزذه 

ويزبزدو تزقزريزر .  المعايير عالمية

النيويورك تايزمزز وكزأنزه بزدايزة 

شيّقة لنسخة جديدة من الزمزهزمزة 

 Mission) الزززمزززسزززتزززحزززيزززلزززة 

Impossible  :) اخزززززتزززززفزززززاء

جواسيس أمريكيين عزمزلزوا فزي 

الصين، وموت بعضزهزم بشزكزل 

ومع ذلك، لم يعرف أحزد .  بائس

يزززبزززدو أن .  سزززبزززب وفزززاتزززهزززم

الصحفيين الذين كتبوا الزتزقزريزر 

مززدمززنززيززن بشززدة عززلززى سززلززسززلززة 

ويزبزدو أن وكزالزة  .األفالم هزذه

المخابرات المركزية زادت مزن 

أنشطتها التجسسية في الصزيزن، 

األمر الذي سيزؤدي حزتزمزا إلزى 

تعزيز الصين جهودها لمكافحزة 

. لززلززتززجززسززس فززي الززوقززت نززفززسززه

وبغ  النظر عن الطريقة التي 

يززنززظززر بززهززا االمززيززركززيززون إلززى 

فززإن الززقززانززون الززدولززي  األمززر، 

سززيززؤكززد أن نشززاطززات الصززيززن 

لمكافحة التجسس هزي قزانزونزيزة 

وعادلة في حزيزن أن الزتزجزسزس 

الززززذي تززززمززززارسززززه وكززززالززززة 

االستخبارات الزمزركززيزة غزيزر 

 .قانوني

عندما تحر  وسزائزل اإلعزالم 

األميركية علزى إحزدا  ضزجزة 

اإلمسززاك بززجززواسززيززس " حززول 

، فإنه يزنزبزغزي عزلزيزهزا " صينيين

التخلي عن نرجسيتها األخالقيزة 

عند تغطية األخزبزار الزمزتزعزلزقزة 

بززتززجززسززس وكززالززة الززمززخززابززرات 

فززمززن .  الززمززركزززيززة فززي الصززيززن

السززخززف أن تززكززون الززواليززات 

المتحدة دائماً، وفزقزا لزوصزفزهزم، 

الززجززانززب الززنززبززيززل سززواء كززانززت 

تززمززسززـززك بززالززجززواسززيززـززس أو 

 . ترسلهم
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 81قتلت الصين أو اعتقلت ما يزقزارب ال 

عميال لوكالة المخابرات المركزية  02إلى 

، أُطلق على أحدهم ( سي ني ايه) االمريكية 

الرصا  أمام مبنى حكومي كرسالزة إلزى 

 .اآلخرين حول التعامل مع واشنطن
أو "  جيسون بزورن" هذا ليس سيناريو فيلم 

، وإنزمزا قصزة يصزعزب " مهمة مستحزيزلزة" 

نشزرتززهزا صزحززيزفززة  مزن الزداخززل تصزديززقزهززا

ووفزقزا لزلزتزقزريزر، إن .  الزنزيزويزورك تزايزمزز

الحكومة الصينية شلّت عملزيزات السزي اي 

 .0282ايه التجسسية في البالد منذ العام 
ربما إلضافة مصداقية إلزى الزقزصزة، لَزفّزق 

تقرير النيويزورك الزعزديزد مزن الزتزفزاصزيزل 

وقال شو كيندو، وهو مزعزلزق فزي .  الروائية

راديززو الصززيززن الززدولززي حززول الشززؤون 

. المحلية، إن واقزع األمزر مزعزاكزس تزمزامزاً 

هذه التفاصيل تجعزل الزنزاس تشزكزك " وقال 

في مصداقية القصص، من شبه المستحزيزل 

أن يقوم رجال األمن الصينييزن فزي مزبزنزى 

حكومي بذلك، هذه ليست الطريقة الصينيزة 

 ." في التعامل مع األمور
وبرغم كونه مليئاً بزالزمزصزادر الزمزجزهزولزة 

ونظرية المؤامرة، فقد لقي التقرير انتشزاراً 

واسززعززاً فززي الززعززديززد مززن وسززائززل اإلعززالم 

وقززد ردد .  الزغززربززيززة وأثززار نززقززاشززات حززادة

الكثيرون مزاعم النيزويزورك تزايزمزز بشزأن 

اتخاذ الصين موقزفزاً شزديزد الزعزدوانزيزة فزي 

أنشطتها التجسسية في السزنزوات االخزيزرة، 

دون أي تزعزلزيزق عزلزى أنشزطزة الزتزجزسزس 

وقزال شزو إن   .األمريكية فزي دول أخزرى

الحقيقة هي أن الصين تلعب دوراً دفزاعزيزاً 

وليس هجومياً عندما يتعلق األمر بزحزمزايزة 

 .أمنها القومي
إذا نظرتم إلى مزا كشزفزتزه قضزيزة إدوارد "

سنودن، فزإنزكزم سزتزجزدون أن الزجزامزعزات 

الصينية في هونغ كونغ، ومقزرات جزامزعزة 

تسززيززنززغ هززوا، ومززقززرات شززركززة هززواوي 

للتكزنزولزوجزيزا فزي شزنزجزن، قزد تزعزرضزت 

جميعها لزلزهزجزوم مزن قزبزل عزمزالء األمزن 

القومي، أو وكالة الزمزخزابزرات الزمزركززيزة 

لذلك، وفزيزمزا يزتزعزلزق بزالزبزنزى  .  األميركية

التحتية الرقمية، مزن الزواضزح أن الصزيزن 

تأتي متأخرة، فبنية الصين التحتية فزي هزذا 

وهي عزرضزة لزلزهزجزمزات .  القطاع ضعيفة

على مستوى األمن القومي، لذلزك تزمزارس 

الصيزن فزي مزعزظزم الزوقزت دوراٍ دفزاعزيزاً 

لحماية أمنها الوطني بالمعزنزى الزرقزمزي أو 

  " .التقليدي
الجدير بالذكر أن هذا التقرير قد جزاء بزعزد 

إقالة الزرئزيزس األمزريزكزي دونزالزد تزرامزب 

رئززيززس مززكززتززب الززتززحززقززيززقززات الززفززيززدرالززي 

األمريكي جيمزس كزومزي واتزهزام تزرامزب 

نفسه بتسريب معلومات استخباراتية كبيزرة 

وليس مستغرباً أن تنشر صزحزيزفزة .  لروسيا

نيويورك تزايزمزز هزذه الزقزصزص فزي هزذا 

 .الوقت بالتحديد
وقد وصف المعلق إينار تنغين األمر قزائزال 

الوظيفة الزرئزيزسزيزة لزوكزالزة الزمزخزابزرات " 

المركزيزة هزي الزتزضزلزيزل، لزذا مزن غزيزر 

المستبعد أن تكون هذه مجرد طريقة لحشر 

الصين في الزاوية في وقت صعب بالنسبزة 

 ."إلدارة ترامب
الصييينيي  وقد خزتزمزت مزذيزعزة الزتزلزفززيزون

الزنزقزاش بزالزقزول إن (  ليو شزيزن)  المركزي

قصزة مزن " تقرير النيزويزورك تزايزمزز هزو 

جزانززب واحززد، مزع عززنزوان الفزت لززلزنززظززر 

وتفاصيل غرافيكية، ال يمكن ألحزد أثزبزات 

منذ متى بات مقبوالً أن .  صحتها أو خطئها

تتجسس على اآلخزريزن وتشزتزكزي بصزوت 

عال عندمزا يُزكزشزف غزطزا كم مزنزذ مزتزى 

يتبنى الزتزيزار السزائزد فزي وسزائزل اإلعزالم 

قصة ال يمكنهم التحقق منها بزأنزفزسزهزمم قزد 

يززكززون لززلززنززيززويززورك تززايززمززز مصززادرهززا 

حسزنزاً، .  المجهولة، ولكن ليس للبي بي سي

أعتقد أن كلمات الصين، والتجسس ووكالة 

وعنزدمزا .  المخابرات المركزية الفتة للنظر

تضعها معزاً، تصزبزح الزمزهزنزيزة غزيزر ذات 

 ." صلة، وهذا أمر مؤسف

الف فضفائفيف   CGTNقناة سي جي تي أن 

 9102 -5-90تشاو هونغ الةيني  ـ 

نشيرة الصييي  بيعيييو  " تعريب خاص بـ 
 "عربية



  4ا لففةفف فف فف    

 9102-0-09  ي   الشعب الةيني  ـ 

يعارض الجانب الصيني جميزع أشزكزال " 

الهجمات اإللكترونزيزة، ونزحزث الزجزانزب 

األمريكي علزى وقزف أعزمزال الزتزنزصزت 

والززمززراقززبززة والززتززجززسززس والززهززجززمززات 

." اإللزكزتزرونزيزة الزمزوجزهزة ضزد الصزيزن

صرح بذلك المتزحزد  بزإسزم الزخزارجزيزة 

الصينية قنغ شوانغ، أثناء مؤتمر صحفي 

مزارس الزجزاري، /  نذار 9إعتزيزادي فزي 

خالل إجابته على سزؤال صزحزفزي حزول 

الهجمات اإللكترونية التي يقودها مزكزتزب 

السزي ) اإلستخبارات المركزي األمريكي 

 .ضد الصين( ني ني

نالف  9قد نشر "  ويكيليكس" وكان موقع 

 7في "  السي ني ني" وثيقة سرية تابعة لـ

مارس الجاري، أظهزرت بزأن هزذا /  نذار

نالف عزمزيزل،  5الجهاز يمتلك أكثر مزن 

طززريززقززة  8222ويززعززتززمززد أكززثززر مززن 

كزمزا أظزهزرت الزوثزائزق بزأن .  للزقزرصزنزة

يسززتززعززمززل الززثززغززرات "  السززي ني أي" 

الززمززتززواجززدة فززي األجززهزززة اإللززكززتززرونززيززة 

الشخصية وأنظمة التحكم للحصول عزلزى 

المعلومات والتنصزت عزلزى الزمزكزالزمزات 

واقتحام الحزيزاة الشزخزصزيزة لز زشزخزا  

العاديين، من خالل برمجيات فزيزروسزيزة 

والمضادات الفيروسية وأنظزمزة الزتزحزكزم 

مثال، تحولت أجهزة التلزفززيزون .  عن بعد

الزذكززيززة لشززركززة سززامسززونزغ إلززى أجززهزززة 

تنصت قادرة على التسجيل بعد إجتياحها 

 .إلكترونيا

من جهتها، فتحت الحكزومزة األمزريزكزيزة  

مارس الجاري تحقيقاً قضائزيزاً /  نار 1في 

ونزفزى الزمزتزحزد  .  حول هذه التسزريزبزات

باسم البيت األبي  أثناء مؤتمر صحزفزي 

اعتيادي صحة ما ورد في الوثائق، لكزنزه 

أكد على أن تسريب الوثزائزق الزحزكزومزيزة 

 ".هاجساً كبيراً "بات يمثل 

سززتززتززمززسززك الصززيززن بززحززمززايززة أمززنززهززا " 

اإللكتروني، ولديها الزرغزبزة فزي تزعززيزز 

الحوار والتعاون مع المجتمع الدولي فزي 

هذا الجانب، لتحديد معايير دولزيزة داخزل 

إطززار األمززم الززمززتززحززدة تضززبززط الززفززضززاء 

أشزار ."  اإللكتروني ويلتزم بزهزا الزجزمزيزع

إلززى ذلززك الززمززتززحززد  بززإسززم الززخززارجززيززة 

 .الصينية قنغ شوانغ

 8من جهة أخرى، أصدرت الصيزن فزي 

مارس الجاري، وثيقة تحت عزنزون /  نذار

إستراتيجية التعاون الدولي في الزفزضزاء " 

، طزرحزت مزبزادرة تزعززيزز " اإللكترونزي

التعاون الدولي في الفضزاء اإللزكزتزرونزي 

عززلززى أسززاس مززبززادل السززلززم والسززيززادة 

 .واإلدارة المشتركة والمنفعة

قبل ذلك، كشفزت الزوثزائزق الزتزي سزلّزمزهزا 

عميل مكتزب األمزن الزقزومزي األمزريزكزي 

يوليزو /  السابق، إدوارد سنودن، في تموز

" درشززبززيززغززل" إلززى صززحززيززفززة  0282

األلمانية، الهجمات اإللكترونية الزواسزعزة 

الززتززي تشززنززهززا أمززريززكززا ضززد الصززيززن، 

وتصزنزيزفزهزا لزلزقزادة الصزيزنزيزيزن وشزركزة 

هززواوي عززلززى رأس قززائززمززة األطززراف 

وتشزمزل الزجزهزات الصزيزنزيزة .  المستهزدفزة

المستهدفة من األجزهززة األسزتزخزبزاراتزيزة 

األمريكية كل من وزارة التجارة، وزارة 

الخارجية، البنوك وشركات اإلتصزاالت، 

إن "  درشبيزغزل" وقالت صحيفة .  وغيرها

أهداف الجوسسة األمريكزيزة تشزمزل عزدة 

قيادات صينزيزة سزابزقزة وأقسزام سزيزاسزيزة 

في السياق ذاته، أظهزر الزتزقزريزر .  وبنوك

الصادر عن الزمزركزز الصزيزنزي ألبزحزا  

شبكة اإلنترنت واألخزبزار تزحزت عزنزوان 

سجل عمليات التنصت األمريكي عزلزى " 

، أن األقسام الصينية ذات الصزلزة " العالم

قد أثبتت بعد تحقيقات أجرتها علزى مزدى 

شهور صحة عمليات التجسس التي تقزوم 

 .بها أمريكا ضد الصين

وكال  أنبا  الةين الجديدة ـ شفيفنفخفوا 

01-6-9102 

 

اللوائح لمكزافزأة الزمزواطزنزيزن "  بدأ تنفيذ 

التى " الذين يبلغون عن أعمال التجسس

وضعتها وكالة األمزن الزقزومزي بزبزلزديزة 

ووفقا للوائح،فان المواطنين الذيزن . بكين

يبلغون عن أعمال التجسس بمعزلزومزات 

مهمة تلعب دورا مهما فى جالء قضايزا 

التجسس،يمكنهم الحصول على مزكزافزأة 

ألف يوان، في  522تبلغ حدها األقصى 

حين يعاقب قانونيا كل من يقدم اتهامات 

 .كاذبة

وفي ظل تعميق االصزالح واإلنزفزتزاح، 

شززهززدت الصززيززن عززددا مززتزززايززدا مززن 

وتزززنزززتزززهزززز وكزززاالت . الزززمزززهزززاجزززريزززن

االسززتززخززبززارات والززتززجززسززس والززقززوى 

الززمززعززاديززة األخززرى فززى الززخززارج هززذه 

الفرصة لتكثيف نشاطاتزهزا الزتزخزريزبزيزة 

ضززد الصززيززن، بززمززا فززى ذلززك الززتززسززلززل 

السياسي والتفريق والتزخزريزب وسزرقزة 

الزززمزززعزززلزززومزززات السزززريزززة والزززتزززواطزززؤ 

 .والتحري ،إلخ

كما يلجأ البع  من الناس الزى خزيزانزة 

الوطن لكسب المصالح الشزخزصزيزة،مزا 

يتيزح فزرصزا لزوكزاالت االسزتزخزبزارات 

وفزى هزذا . والتجسس فى الخزارج أيضزا

الصززدد،تززعززتززبززر بززكززيززن،كززالززعززاصززمززة 

الصززيززنززيززة،الززمززكززان األكززثززر تززعززرضززا 

 . للنشاطــات التخريبيـة المذكـورة أعاله

لذا،فان أعمال مكافحة التجسس تتطزلزب 

االبتكار فى أساليبها وطرقزهزا،وإصزدار 

لوائح مكافأة المواطنين الذيزن يزبزلزغزون 

بمعلومات عن أعمال التزجزسزس بصزدد 

تززحززفززيززز الززجززمززاهززيززر لززحززمززايـززة األمـززن 

 .القومـي



   2ا لففةفف فف فف  

أكدت الصين يوم االثنين أنزهزا تزحزقزق مزع 

ستة مواطنين يابانيين لزالزشزتزبزاه بزقزيزامزهزم 

بأنشطة غير قانونية، وهو ما قال الزخزبزراء 

انه يظهر التزام الصين بمكافحزة األنشزطزة 

 .التي تهدد األمن القومي

وتقوم إدارة صينية معنزيزة بزالزتزحزقزيزق مزع 

المواطنين اليابانيين لصاالتهم بأنشطة غير 

وذكرت المتحدثة بزاسزم .  قانونية في الصين

وزارة الخارجية هوا تشون ينغ في مؤتمزر 

صحفي اعتيادي يزوم االثزنزيزن أن الصزيزن 

 .أبلغت القنصلية اليابانية باحتجازهم

وجاءت تصزريزحزات هزوا بزعزد أن نزقزلزت 

وكالة كيودو اإلخبارية اليابانية عن مصدر 

حكومي ياباني لم تسّمزه قزولزه أن اعزتزقزال 

الرجال الستة قد يكون قد جاء على خزلزفزيزة 

 .االشتباه بقيامهم بالتجسس

وقد اعتقلت السزلزطزات الصزيزنزيزة الزرجزال 

مارس الماضي في مقاطعة /  الستة في نذار

/ شرق الصين، ومقاطعة هزايزنزان/  شاندونغ

ويززذكززر أن ثززالثززة مززن .  جززنززوب الصززيززن

المعتقلين في هاينان تتراوح أعزمزارهزم مزا 

بين العشرين والخمسين سنزة ويشزتزبزه فزي 

وذكزر .  أنهم يشكلون تهديداً ل من الزقزومزي

التقرير أن الثالثة دخلوا المقاطزعزة لزلزعزمزل 

 .في مجال تطوير الينابيع الساخنة

ورفضت القزنزصزلزيزة الزعزامزة لزلزيزابزان فزي 

شاندونغ التعليق على الموضزوع /  تشينغداو

 .في اتصال مع الغلوبال تايمز

أن مزن "  نساهي شيمبزون" وأفادت صحيفة 

بين الرجال الستة مزوظزفزون فزي شزركزات 

عززامززلززة فززي مززجززال االسززتززكززشززاف تززحززت 

 .األرض

وأكد كبير أمناء مجلس الزوزراء الزيزابزانزي 

يوشيهيد سوجا اعتقال الرجال الستة، لكزنزه 

رف  التعليق على مزاعم التجسس، وفزقزا 

وقال سوجزا .  لما ذكرته وكالة فرانس برس

فى مؤتمر صحفي اعتيزادي إن الزحزكزومزة 

تزززززبزززززحزززززث " 

الزقزضزيزة مزن 

خالل بعثاتزنزا 

الدبزلزومزاسزيزة 

 ."في الخارج

وقزززال تشزززاو 

هونزغ روي، 

عززمززيززد كززلززيززة 

الززقززانززون فززي 

معهد هاربين 

للتكنولزوجزيزا، 

لزززلزززغزززلزززوبزززال 

فززي " تززايززمززز 

المزقزاطزعزتزيزن 

قزززززززززواعزززززززززد 

عسززززكززززريززززة 

صزززززيزززززنزززززيزززززة 

كززززززبززززززيززززززرة، 

ولشزززانزززدونزززغ 

عزززززززالقزززززززات 

اقزززتزززصزززاديزززة 

وثيقة باليابان 

كزززمزززا أنزززهزززا 

تعتبزر قزاعزدة 

عسكرية هامة لبناء حزامزالت الزطزائزرات، 

وهاينان أيضاً هي أهم قاعدة عسكريزة فزي 

 ".بحر الصين الجنوبي

وقد عززت الصين حملتها ضد كل مزا قزد 

يهدد األمن القومي مع تمزريزر الزعزديزد مزن 

القوانين في السنوات األخيرة بما فزي ذلزك 

قانون مكافحة التجسزس وقزانزون مزكزافزحزة 

وقال تشاو إن مكافحة التزجزسزس .  اإلرهاب

أمزززر شزززائزززع وأن االفصزززاح عزززن هزززذه 

المعلومات يظهر تصزمزيزم الصزيزن الزقزوي 

على حماية أمزنزهزا الزوطزنزي فزيزمزا يزرسزل 

رسالة إلى اليابان بأن للصين موقزف قزوي 

إضافة إلى قدرتها على مكزافزحزة األنشزطزة 

 .التجسسية

وليست هذه هي المرة االولى التي يُحزتزجزز 

فيها مواطنون يابانيون في الصين لالشتبزاه 

 .بقيامهم بأنشطة غير قانونية

، تم اعتقال أربعة يابانزيزيزن 0285ففي عام 

بتهمة التجسس، وقد اعتزرف اثزنزان مزنزهزم 

بأنهما أُرسال من قبل المخابرات الزيزابزانزيزة 

وفزي عزام .  للبحث عن معلومات عسزكزريزة

، اعتقلت الصين مسؤوالً يابانياً مزن 0282

مززجززمززوعززة تززبززادل بززيززن الصززيززن والززيززابززان 

لالشتباه بتورطه في أنشطة تجزسزس، لزكزن 

المجموعة التي تتخذ من طوكيو مقزرا لزهزا 

 .تنفي أي صلة لها بالرجل

 الصينية ـ غلوبال تايمز صحيفة 

 تساو سيكي   
 22-5-2102  

نشيرة الصييي  " تعريب خاص بـي 
 "بعيو  عربية
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ذكرت وسائل إعالم أمريكيزة نزقزالً عزن مسزؤول عسزكزري 

أمريكي قوله إن الطائرات الحربية الصينية والروسية باتزت 

تبادر أكثر فأكثر إلعتراض الطائرات العسكرية األمريكيزة، 

أو القيام بزعزمزلزيزات إسزتزطزالع بزالزقزرب مزن ضزفزة الزبزحزر 

، " مسزتزفزز" األمريكي الغربي، ووصف هزذا السزلزوك بزأنزه 

 .وأصبح يمثل أحد أهم مصادر قلقه

من يسمع حديث هذا المسؤول األمريكي يظن بزأن أمزريزكزا، 

" إستفزاز" هذه القوة العسكرية األولى في العالم، تتعرض لـ 

لكن، من يزمزعزن فزي الزتزحزلزيزل .  الجيشين الصيني والروسي

أكثر، سيعرف بأن حديث الزمزسزؤول األمزريزكزي يزعزد قزلزبزا 

للحقيقة، حيث لم يضع أمريكا في موقع الضحية فحسب، بل 

كشف عن إزدواجية المعايير التي تزمزارسزهزا أمزريزكزا عزلزى 

 .مستوى حرية المالحة والطيران

تقوم الطائرات اليزوم تزلزو الزيزوم، والزعزام تزلزو الزعزام، :  أوالً 

بعمليات إستطالع مكثفة بالقرب من البحر الصيني، وتهدف 

من خالل ذلك إلى جمع معلومات إستخباراتية حول التكتيزك 

اإلستراتيجي العسكري الصيني، وهو سلوك يزمزثزل تزهزديزداً 

ووفقاً لوسزائزل اإلعزالم .  خطيراً على األمن الوطني الصيني

األمريكية، تجري الطائرات الحربية األمريكزيزة الزمزرابضزة 

في قاعدة أوكيناوا لوحدها، رحلتين إستزطزالعزيزتزيزن بزإتزجزاه 

. أرخبيل سيشا الصيني والمجال الجوي القريب من هزايزنزان

ومن المهم اإلشارة إلى أن عدد عمزلزيزات اإلسزتزطزالع الزتزي 

قامت بها طائرات التجسس األمريكزيزة ضزد الصزيزن خزالل 

السنوات األخيرة قد فاقت مجموع عمليزات الزتزجزسزس الزتزي 

أجرتها الطائرات األمريكية ضد اإلتحياد السوفزيزاتزي خزالل 

 .كامل فترة الحرب الباردة

يصنّف الجانب األمريكي المناطق اإلقتصادية الخاصة : ثانياً 

وبحار عامة، ومن ثم يمنح نفسه حق "  مياه دولية" على أنها 

الززمززالحززة والززطززيززران فززي الززمززيززاه لززلززقززريززبززة مززن الززمززنززاطززق  

اإلقتصادية للدول األخرى، وال يلزجزأ إلزى الزقزانزون الزدولزي 

ووفزقزاً .  لطلب حماية الزمزصزالزح األمزنزيزة لزلزدول السزاحزلزيزة

، تزتزمزتزع الزدول " إتفاقية األمم المتحدة حول قانون البحزار"لـ

بحرية المالحة والطيران بالقرب من المناطزق اإلقزتزصزاديزة 

الخاصة، في ظل إحزتزرام قزوانزيزن ولزوائزح الزدول الزمزالزكزة 

للسواحل، والمحافظة على سيادة ومصزالزح هزذه الزدول، مزا 

يمثّل توازناً بين حرية الزمزالحزة ومصزالزح مزخزتزلزف الزدول 

لكن أمريكا لم تعترف بزهزذا .  وسيادة وحقوق الدول الساحلية

البند، وترى بأنها فوق سلطزة الزقزانزون، لزذلزك إلزى اآلن لزم 

وال شزك أن هزذا السزلزوك .  تنضم أمريكا إلى هذه اإلتزفزاقزيزة

 .األمريكي، يمثل دوساً على إتفاقية اإلمم المتحدة

تقوم طائرات التجسس األمريكية حين أدائها لزمزهزامزهزا :  ثالثاً 

بالطيران على إرتفاع الطائرات المدنية، وعنزد إعزتزراضزهزا 

لتتبع ومراقبة الطائرات الحربية، تلزجزأ بشزكزل فزجزائزي إلزى  

تخفي  السرعة واإلنعطاف في زاوية كبيرة، وغيرهزا مزن 

كما تلجأ هذه الطائرات إلزى غزلزق نزظزام . الحركات الخطرة

وهذه الحركات الخطرة التي تقوم بهزا الزطزائزرات .  التواصل

األمريكية، هي من بين األسباب الهامة المؤدية إلى حزواد  

 .الطيران

تمارس أمريكا معايير مزدوجة على مستزوى قضزيزة :  رابعاً 

والصين من جانزبزهزا، لزم تزرسزل عزلزى . عمليات اإلستطالع

اإلطالق طائرات عسكرية للقيام بمزهزام إسزتزطزالعزيزة عزلزى 

السواحل األمريكية، وإذا كانت أمريزكزا تزعزتزبزر أن تزحزلزيزق 

الطائرات الحربية للدول األخرى قرب سواحلها يعّد سزلزوكزاً 

، فعليها أن توقف عمليات اإلستطالع الزمزكزثزفزة " إستفزازيا" 

 .التي تقوم بها ضد الصين

وقد أشار الجانزب الصزيزنزي مزّرات عزديزدة إلزى أن أنشزطزة 

اإلستطالع الزتزي تزقزوم بزهزا السزفزن والزطزائزرات الزحزربزيزة 

األمريكية في المياه الصينية يؤثر بشزكزل بزالزغ عزلزى األمزن 

وفزي .  الوطني الصيني، ويتسبب في حدو  حواد  طزيزران

إطار سعيها إلى حزمزايزة السزيزادة واألمزن الصزيزنزيزيزن، مزن 

الطبيعي أن تقوم الصين بإرسال سفن وطزائزرات لزلزمزراقزبزة 

زم ـزـزواإلطـالع، وطـرد أو عزرقزلزـزة هزذه األنشزـزطزـزة إن ل

كزمزا أن .  وهذا ال يخالف القوانين واألعراف الدوليزة.  األمـر

. التدابير التي تتخذها الصين تالئم المعايير المهنية واألمنزيزة

لكن، هذه اإلحتكاكات العسكرية القريبة في الزجزو قزد تزؤدي 

إلى حواد  غير مزتزوقزعزة، وهزي عزلزى درجزة بزالزغزة مزن 

 .الخطورة

في الحقيقة، إن حواد  اإلحتكاكات الجوية سزواء فزي بزحزر 

الصززيززن الززجززنززوبززي، أو الززبززحززر األسززود أو فززي الززمززنززاطززق 

اإلقتصادية الخاصة للدول األخرى، كانت دائماً ناجزمزة عزن 

. الزدول األخزرى"  أبزواب" قيام أمريكا بأنشطة تجسس قبالة 

لذا، فإن أفضل الحلول، هو توقف أمريكا عن القيام بأنشزطزة 

وضمان أمن العمليات العزسزكزريزة فزي الزبزحزر، .  اإلستطالع

وتجنب اإلحتكاكات العسكرية، وهزذا يزتزطزلزب الصزدق فزي 

 . التعامل من الجانب األمريكي

 9104-5-92  ي   الشعب الةيني  

بقلم تشانغ جيفون شفه، بفاحفه مفعفهفد اصبف فاي اصكفاديفمفيف  

 العسكري  الب ري 
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بعد اقل من اسبوعزيزن مزن أمزر 

ترامب بتنفيذ هجوم صزاروخزي 

على قاعدة عسكرية في سزوريزا 

، نززفززذت امززريززكززا غززارة جززويززة 

بجنوب سوريا على من تصفزهزم 

مزايزو  81بحلفاء االخزيزرة يزوم 

ومما ال شك فزيزه فزإن .  الجاري 

الغارة االخيرة ستلقزى بزظزاللزهزا 

من جديد على التوصل الى حزل 

ومزنزذ .  سياسي للقضية السزوريزة

اندالع الحرب في سوريا، يأمزل 

العديد من الزمزراقزبزيزن بزأن يزتزم 

تحقيق الحل السياسي في اقزرب 

وقت مزمزكزن، لزكزن فزي بزعز  األحزيزان ال 

. نستطيع ان نحقق األمل على ارض الزواقزع

وقد رأى البع  االخر أن التسوية السيزاسزة 

دخلت مرحلة واقزعزيزة بزعزد اقزتزراح روسزيزا 

 .خف  الصراع

والزحزقزيزقزة هزي .  ل سف، هذا ليس صحزيزحزا

تضاعف الجهود االمزريزكزيزة لزتزنزفزيزذ خزطزة 

تقسيم سوريا تزامنا مزع مزفزاوضزات أسزتزانزا 

وتأتي فزكزرة هزذا الزبزرنزامز  بزاسزم .  وجنيف

، ” الززدولززة االسززالمززيززة”  مززكززافززحززة تززنززظززيززم 

واستخدام االكراد المسلزحزيزن إلعزادة الزرقزة 

وعلى هذا االسزاس، تسزتزقزر .  بشرقي سوريا

القوات األمريكية فيها على الزمزدى الزطزويزل 

. ” الزدولزة االسزالمزيزة”  باسم منع عودة تنظيم

واتززخززاذ الززرقززة كززقززاعززدة عسززكززريززة، وأمززر 

المسلحين االسالميين المناهضين لزلزحزكزومزة 

المزدربزيزن مزن قزبزل امزريزكزا عزلزى احزتزالل 

الززمززنززاطززق الشززرقززيززة األخززرى مززن سززوريززا، 

وتزحزقززيزق وضززع الززمزواجزهززة مززع الزحززكزومززة 

السورية التي تسيطر على المناطق الساحلية 

 .الغربية

وما حد  من هزجزوم هزذه الزمزرة هزو نزتزاج 

حزيزث قصزفزت الزقزوات األمزريزكزيزة .  الخطزة

التنف بلدة سورية صغيرة تقع قرب الزحزدود 

مززع األردن، وطززريززق مززؤدي الززى الززعززراق 

ايضا، وتتمزركزز هزنزاك مزئزات مزن الزقزوات 

وتزعم امريكا أنها تتزخزذ .  االمريكية الخاصة

التنف مكانا النشاء قاعزدة تزدريزب عزنزاصزر 

الززمززعززارضززة السززوريززة الززمززسززلززحززة لضززرب 

، إال أن ” الدولة االسالمزيزة”  عناصر تنظيم 

سوريا تعتقد أن هذا انتهاك صارخ لسيادتها، 

ونزيزة امزريزكزا .  وال تعترف بزقزاعزدة تزدريزب

الحقيقيزة هزي اسزتزخزدام الزتزنزف هزذه الزبزلزدة 

الصززغززيززرة لززدعززوة الززمززعززارضززة السززوريززة 

المسلحة لالسزتزالء عزلزى اراضزي الشزمزال، 

وتززقززاسززم الززمززنززاطززق الشززرقززيززة السززوريززة مززع 

المسلحين االكزراد ـزـزـز الزمزنزاطزق الشزمزالزيزة 

الشززرقززيززة لزز كززراد، والززمززنززاطززق الززجززنززوبززيززة 

وباالضافة الى ذلك، بدأ .  الشرقية للمعارضة

عدد كبير من الجيش االمريكي يتواجد عزلزى 

الززحززدود السززوريززة عززن الززجززانززب االردنززي، 

بمشاركة القوات السعودية أيضزا مزنزذ بزدايزة 

الشهزر الزمزاضزي، ، بزهزدف تزوفزيزر غزطزاء 

للمعارضة السورية التي تتجه نحو الشزمزال، 

وسززتززضززرب الززقززوات االمززريززكززيززة الززقززوات 

السززوريززة بززمززجززرد انززدالع الززهززجززوم بززيززن 

المعارضة الزمزسزلزحزة والزقزوات الزحزكزومزيزة 

” قناة تزقزسزيزم”  لذلك، تعتبر التنف .  السورية

 .تحت حماية االمريكية

من ناحية أخرى، حزقزقزت عزمزلزيزة مزكزافزحزة 

تقدمزا كزبزيزرا فزي ”  الدولة االسالمية” تنظيم 

الموصل، وأعزلزنزت الزمزلزيزشزيزات الزعزراقزيزة 

المدعومة من ايزران مزؤخزرا أنزهزا سزتزدخزل 

سوريا للتعاون مع القوات الحكومية لضرب 

اإلرهابيين بعد انتهاء عملية محاربة تزنزظزيزم 

ويسزيزطزر .  فزي الزعزراق”  الدولة االسالمية”  

ألف شيزعزي،  80على هذه المليشيات حوالي 

وأن دخزول .  وتملك قدرة محاربة قوية نسبيزا

االخيرة الى سزوريزا سزيزعززز بزال شزك قزوة 

ونززظززرا ألن .  الززجززيززش الززحززكززومززي السززوري

التنف قناة هامة لدخول سزوريزا، 

” قززنززاة الززمززسززاعززدات”  تززعززتززبززر 

ولزكزن .  بالزنزسزبزة لسزوريزا ايضزا

بمجرد سيطزرت امزريزكزا عزلزى 

الززتززنززف ال يززمززكززن ان يززتززحززقززق 

 .التحالف السوري العراقي

بات من الضروري أن تسزيزطزر 

سوريا على التنف أوعلى االقزل 

عدم السماح المريزكزا السزيزطزرة 

علزيزهزا،وذلزك مزن اجزل تزجزنزب 

، ” قزنززاة تزقززسزيزم”  تزحزولززهزا الززى 

والسعي في الوقت نفسه الى أن 

. ” قززنززاة الززمززسززاعززدات”  تصززبززح 

ولهذه الغاية، أطلقت الزقزوات السزوريزة عزدة 

هجمات عزلزى الزمزعزارضزة السزوريزة قزرب 

المنطقة، لكن لمواجزهزة الزقزوات االمزريزكزيزة 

على الحدود االردنية، عملزت سزوريزا عزلزى 

طلب المساعدة من قوات حزب هللا اللبانيزةـزـ 

مقاتزل مزن  2222وتنقل في اآلونة االخيرة، 

وبالزرغزم مزن أن عزدد .  حزب هللا الى التنف

 1222المسزلزحزيزن الزمزعزارضزة يصزل الزى 

شخص، إال أنهم أضزعزف مزن قزوات حززب 

 .هللا

والجدير بالذكر أن وسزائزل االعزالم نشزرت 

خبرا قبل حدو  القصف، مفاده أن تزرامزب 

قال لزوزيزر الزخزارجزيزة الزروسزي سزيزرغزي 

لن يكون هناك سالم في سزوريزا، “ :  الفروف

وخزفززص الصزراع يززكززون مسززتززحزيززال، ومززن 

المستحيل تحقيق أعادة البناء الوطزنزي مزادام 

ما يدل عزلزى .  بشار االسد على راس السلطة

أن امريكا تضع ثال  حزواجزز أمزام طزريزق 

 .مستقبل سوريا

ومن خالل الهجمات العزسزكزريزة والزبزيزانزات 

الرئاسية، اثبت امريكا مرة اخرى للعالم، أن 

الحل السياسي لزلزقزضزيزة السزوريزة صزعزب، 

وأن .  والمسؤولية الزرئزيزسزيزة عزلزى امزريزكزا

اساس التسوية السياسية مشاركة الجميع  في 

المفاوضات بدون شروط مسبقة ، فزي حزيزن 

تسلط أمريكا الضوء قبل المفزاوضزات عزلزى 

الززرئززيززس الشززرعززي،وبززالززتززالززي يززكززتززب عززلززى 

وال يعزتزبزر هزذا حزال . التسوية السلمية الفشل

سياسيا، ولكن الترتيبات السزيزاسزيزة بزتزوجزيزه 

 .من امريكا

 9102-5-96  ي   الشعب الةيني  

تانغ جيان دوان، مدير مركز الفبف فه / بقلم

بففمففعففهففد الففدراسففات الشففر  االوسفف ففيفف  

 بجامع  شانغها  للغات االجنبي 
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 موقع مبادرة ال زام ال ريق بعيون عربي  ـ

 (:موريتانيا)يربان ال سين الخراشي. د

نززهززر يززقززع فززي ) بززعززد مززعززركززة نززهززر طززالس 

التي غيرت مجرى تاريزخ (  قرغيزستان  حاليا

م، وكان النصر فيزهزا حزلزيزف  758العالم سنة 

الخالفة العباسزيزة، والزتزي ذكزرنزا فزي مزقزالزنزا 

السابق أنها  كانت السبب المزبزاشزر فزي بزدايزة 

القالقل التي أدت إلى أفول نجم أمزبزراطزوريزة 

تانغ؛ مما أدى إلى انحسار كبير لزدور طزريزق 

 .الحرير البري في التجارة العالمية ننذاك

هذا االنحسار استمر حزتزى سزيزطزرة الزمزغزول 

على نصزف الزكزرة األرضزيزة تزقزريزبزا خزالل 

القرن الثالث عشر، حيث عزادت الزحزيزاة إلزى 

طريق الحرير من جديد لكنها كانزت قزد بزدأت 

تفقد مكانتها لصالح طريق الزحزريزر الزبزحزري 

 .الذي كان قد بدأ يزدهر

وطريق الحرير البحزري هزو طزريزق بزحزري 

يربط السواحل الزجزنزوبزيزة الشزرقزيزة لزلزصزيزن 

بشرق أفريقيا، وأوروبا مرورا ببزحزر الصزيزن 

 .الجنوبي، والمحيط الهندي، والبحر األحمر

وقد بلغت التجارة عبر هذا الطزريزق الزبزحزري 

أوج ازدهارها خالل فترة مملكة مينغ الصينية 

خاصة خالل الفترة مزا بزيزن (  8211- 8221)

المصاحبة للرحالت السبزعزة (  8122 -8125)

 Zheng) للبحار المسلم الصيزنزي تشزنزغ خزه 

He  )  التي قزادتزه إلزى جزل الزدول اإلسزالمزيزة

اندونيسيا، إيران، العراق، اليمن، السزعزوديزة، 

مصر، الصومال، وهذا ما مكن الصزيزن  فزي 

تلك الحقبة من السيزطزرة عزلزى حزوالزي ثزلزثزي 

 .التجارة العالمية عبر البحار

ومع مطلع القرن الرابع عشزر وبزعزد تزأسزيزس 

الخالفة الزعزثزمزانزيزة، وقزيزام االمزبزراطزوريزات 

األوربززيززة االحززتززاللززيززة الززتززوسززعززيززة  ابززتززداء 

بالبرتغاليين الذين أستخدموا الطزرق الزحزديزثزة 

في المالحة، والخرائط، وانتهاء بالبريطانزيزيزن 

عاش العالم ستة قرون تحت سزيزطزرة بزحزريزة 

ل وربيين تم خاللهزا  تزراجزع الزتزجزارة عزبزر 

الطرق القارية  تدريجيا لصالح التجزارة عزبزر 

البحار،وتم تحويل  مركز التجارة العالمية مزن 

الشززرق إلززى الززغززرب؛  مززمززا أدى إال أفززول 

وخززالل الززقززرن .   حضززارات وبزززور أخززرى

تسزمزت   8177التاسع عشر وبالتحديزد سزنزة 

باسمها هذا عزلزى يزد الزعزالزم ”  طريق الحرير“

) الجغرافي األلماني فرديناند فون ريشتهوفن  

Ferdinand von Richthofen  ) الززززذي

كانت بالده تسعى إلى إنشاء سكة حديزد تزربزط 

الصزيزنزي بزهزا (  Shandong) إقليم شاندونغ  

مزروا بزدول نسزيزا الزوسززطزى، وذلزك بزعزد مززا 

ضيقت بريطانيا العظمى الخناق عليها في ظل 

التنافس الحاد بينهما على الزمزوارد واألسزواق 

 .العالمية

ومع مطلع القرن العشرين بدأ نزجزم الزواليزات 

المتحدة األمريكزيزة فزي الزبززور خزاصزة بزعزد 

خروجها من الحرب العالمية الثانية بزاقزتزصزاد 

 .الوحيد السليم عالميا

وقد استخدمت حامالت الطائرات وأكزثزر مزن 

قاعدة عسكرية حول العالزم  مزدعزومزة  8222

بنظام  مالي عالمي يجعل كل البلدان  بزل كزل 

فرد عزلزى كزوكزب األرض يسزتزخزدم الزدوالر 

يعتبر مشاركا بصفة مباشرة أو غيزر مزبزاشزرة 

في تحمل اإلنفاق على هذه القواعد؛ مما مكنها 

من  بسط سيطرتزهزا ونزفزوذهزا عزلزى مزمزرات 

التجارة البحرية التي عبرها يتزم نزقزل حزوالزي 

 .من إجمالي حجم التجارة العالمية% 92

سزنزة عزلزى  0222اليوم وبعد مرور أكثر من 

أول استراتيجية عسكرية صيزنزيزة  بزاالنزفزتزاح 

على الغرب عبر طريق الحرير إلنقاذ ممزلزكزة 

مزن هزجزمزات (  م 05 -ق م 022)هان الغربية 

 08قبائل الهون، ها هي ممزلزكزة هزان الزقزرن 

تتشبث بزطزريزق الزحزريزر مزرة أخزرى وكزأن 

التاريخ يعيد نفسه، حيث تزعزلزق الصزيزن أمزاال 

كبيرة عزلزى هزذه الزمزبزادرة الزتزي تسزعزى مزن 

ورائها إلى تحقيق أهداف إستراتيزجزيزة كزثزيزرة 

 :نذكر منها

إنقاذ الصين من الكماشة األمريكية التي   -(: 8)

بدأت تضيق الخناق عليها خاصة بزعزد تزقزويزة 

أمريكا لعالقاتها مع دول مزنزطزقزة الزمزواجزهزة 

الجيوسزيزاسزيزة مزعزهزا  كزأسزتزرالزيزا، الزيزابزان، 

الفيتنام، ماليزيا، بروناي، بنزغزالديزش، كزوريزا 

الجنوبية وإندونيسيا وغيرهم؛ مما مكن أمريكا 

من إحكام سيطرتها على الزمزمزرات الزبزحزريزة  

المؤدية إلى الصين، خاصة مضيق ملقزا الزذي 

يفصل بين ماليزيا وإندونيسيا، والذي تمر منزه  

من واردات الصين النفطزيزة، و  75% حوالي 

 .من وارداتها الغازية% 02حوالي 

إخراج االقتصاد الصيني من تزبزاطزئزه،    -(: 0)

سنة من تنزفزيزذ  12حيث أنه اليوم وبعد حوالي 

سياسية االنزفزتزاح أصزبزحزت عزربزاتزه الزثزالثزة 

الززتززصززديززر،االسززتززثززمززار الززداخززلززي )  الززرئززيززسززة 

تزقزتزرب مزن مزحزطزتزهزا (  ،االستهالك الداخزلزي

النهائية  مخلفة ورائها حجما هائال لالحتياطزي 

لديهزا مزن الزعزمزالت األجزنزبزيزة عزلزى رأسزهزا 

الدوالر، وفائضاً في اإلنتاج أدى إلى تخمة في 

الزمززعزروض طززالزت جززمزيززع أنززواع الصزنززاعززة 

الصينية، مزن الصزلزب والزحزديزد، األسزمزنزت، 

المعدات، إلى األجهزة المنزلية؛ وهذا ما جعل 

الصين تعلق أماال كبيرة على هذه المبادرة فزي 

التخلص من الفائز  فزي اإلنزتزاج لزديزهزا مزن 

الززمززواد، و الززتززخززلززص أيضززا مززن الززفززائزز  

االحتياطي الضخم من الزعزمزلزة الصزعزبزة عزن 

طريق استثمارات خارجية فزي الزدول نزطزاق 

الزطزريزق،  وذلزك عزن طزريزق خزلزق أسزواق 

جديدة، والرفع من القوة الشرائية لساكزنزة هزذه 

الدول  بدل خسارته في حروب الزعزمزالت مزع 

 .أمريكا 

سززنززوات  1نززذكززر أن الصززيززن بززاعززت خززالل 

األخيرة فقط حوالي واحد تريليزون دوالر مزن 

احتياطياتها من العملة األجنبية لزلزحزفزاظ عزلزى 

 .استقرار صرف عملتها

الهدف الثالث  الرئيسي الزغزيزر مزعزلزن   –(:  2) 

لهذه الزمزبزادرة، واألهزم حسزب اعزتزقزادي هزو 

تحويل شرعيزة الزنزظزام السزيزاسزي الشزيزوعزي 

الحاكم من االعتماد على األيزديزولزوجزيزا الزتزي 

فززقززدت بززريززقززهززا إلززى االعززتززمززاد عززلززى الززنززمززو 

 .االقتصادي السريع

فليس هناك شرعية لنظام الحكم الصيني أعظم 

مزن سزكزان %    52من تحقيق حلزم أكزثزر مزن 

مليزار نسزمزة  فزي  8.27الصين البالغ عددهم 

التمزدن، والزحزيزاة الزكزريزمزة، وتزمزكزيزن األمزة 

الصينية من استعادة مزكزانزتزهزا الزريزاديزة بزيزن 

 .األمم

لكن ماهي هذه المزبزادرة السزحزريزة  الزتزي قزد 

تحقق شرعية جديدة للحزب الشيوعي الصيني 

الززحززاكززمم وتززمززكززن الصززيززن مززن اإلفززالت مززن 

الكماشة األمزريزكزيزةم  وتزحزل مشزاكزل إعزادة 

هيكلة اقتصادهزا م  وتزتزيزح فزرصزة لزلزبزلزدان 

اإلسالمية لركوب قطار التنمية الصيني فزائزق 

 السرعةم
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واكب موقع مبادرة ال زام وال ريق بعيون 

عربي   وموقع الةين بعيون عربي  قم  

ال زام وال ريق بسلسل  من الموا يع 

الخا   لكتّاب و  افيين من أن ا  العالم 

العربي، وذلك بالتعاون مع االت اد الدولي 

( أ دقا )للة افيين والكتاب العرب حل ا  

 .. الةين

وهنا نعرض عناوين وروابط الدفع  الثالث  

 .من الموا يع

http://www.chinesebeltandroad.com/?p=334 http://www.chinesebeltandroad.com/?p=202 

http://www.chinesebeltandroad.com/?p=347 http://www.chinesebeltandroad.com/?p=344 

http://www.chinesebeltandroad.com/?p=360 
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نففتففابففع الفف ففديففه عففن مففبففادرة الفف ففزام *  

 ماذا عن لبنان؟.. وال ريق

منذ طرح هذه المبادرة تجاوب لبنان بايزجزابزيزة 

السبب األول هو أن :  كبيرة جداً ألسباب كثيرة

لبنان كان محطة مزهزمزة فزي طزريزق الزحزريزر 

كان طريق الحريزر الزقزديزم يصزل إلزى .  القديم

البحر األبي  الزمزتزوسزط عزن طزريزق صزور 

وجبيل ويُنقل الحرير الصيني والشاي الصيني 

إلى أوروبا عبر صور، وبزعزد ذلزك تزطزورت 

 . صناعة الحرير في لبنان

وأيضاً فزي الزوقزت الزحزاضزر أكزد أصزدقزا نزا 

اللبنانيون أن لبنان يزريزد االنضزمزام إلزى هزذه 

المبادرة، ونأمل االستفادة من مشاريع التعزاون 

بين الصين ودول المنطقة في مجاالت تطويزر 

البنية التحتية وتزطزويزر الصزنزاعزة فزي لزبزنزان 

 . وزيادة التواصل اإلنساني بشكل خا 

ولبنان رغم أنه بالمسزاحزة بزلزد صزغزيزر لزكزنزه 

يتمتع بثقافة متنوعة وحضارة طويلة وسيزاحزة 

مزدهرة والطباعة المصرفية قوية وتزقزلزيزديزة، 

وأيضاً قطاعات قوية الثقافة والفنون واإلعزالم 

والنشر والطباعة، وهذا مشهور جزداً ومزمزيزز 

 . جداً في منطقة الشرق األوسط

هل ت ورت العالق  والتعاون بفيفن الةفيفن *  

 ولبنان؟ 

في السنوات الزمزاضزيزة، مزنزذ إقزامزة عزالقزات 

، 8978دبلوماسية بين لبنان والصين في عزام 

تطورت العالقات الثنائية بشكل سلزس وجزيزد، 

وهزنززاك تززواصزل عززلزى الزمززسززتزوى السزيززاسززي 

والتبادل التجاري متقدم بشكل كبير، والصزيزن 

أكبر شريك تجاري للبنان على مدى السزنزوات 

معظم هذا التعامل الزتزجزاري .  األربع الماضية

هو في الواقع لمصلحة الصزيزن، وكزان الزعزام 

الماضي قد بلغ حجزم الزتزبزادل الزتزجزاري بزيزن 

مزلزيزون دوالر أمزريزكزي،  822البلدين مليار و

 . معظمه صادرات من الصين إلى لبنان

اآلن على سبزيزل الزمزثزال يزتزم الزتزعزاون عزلزى 

تطوير مرفأ طرابلس، والتعاون فزي مشزاريزع 

اآلالت والرافعات فزي مزرفزأ بزيزروت ومزرفزأ 

وأيضزاً تزقزدم الزحزكزومزة الصزيزنزيزة .  طرابزلزس

مساعدات اقتصادية لحكومة لبنان عبزارة عزن 

أدوات مكتبية وسيارات ل جهزة الزحزكزومزيزة، 

وأيضاً أجهزة فحص الحاويات، ولزعزبزت هزذه 

األجهزة دوراً كزبزيزراً فزي مزكزافزحزة اإلرهزاب 

وأيضاً تزقزدم الصزيزن مسزاعزدات .  والمخدرات

إنسانية للنازحين السوريزيزن الزمزوجزوديزن فزي 

لبنان بدفعات مختلفة، سواًء عن طريق مجلس 

اإلنزززمزززاء واإلعزززمزززار أو وزارة الشزززؤون 

اإلجتماعية أو عن طريزق الزوكزاالت الزدولزيزة 

مثل الصزلزيزب األحزمزر والزيزونزيزسزف ونزظزام 

 .الصحة العالمية

كم قيم  مساعدات النازحين، هل هفي بفيفن *  

 عيني  ونقدي ؟

مزلزيزون يزن صزيزنزي،  15.  نعم، عينية ونقزديزة

مززلززيززون دوالر أمززريززكززي مززن  7حززوالززي 

المساعدات اإلنسانية هي عزبزارة عزن أجزهززة 

 . معدات طبية وأقمشة و مليوني دوالر نقداً 

قبل أسبوع وقعت مع األستاذ نبيل جسر دفزعزة 

جديدة من الدعم اإلنساني للنازحين السوريزيزن 

مليون ين صيني مزن األرز، يزعزنزي  85بقيمة 

 .أكثر من مليوني دوالر

هل تساهم الةين أيضاً بتفقفديفم مسفاعفدات *  

ودعففم لففلففمففجففتففمففعففات الففلففبففنففانففيفف  الففمففضففيفف فف  

 للنازحين، وهي مجتمعات فقيرة جداً؟

االتفاق حول تقديم هذه المسزاعزدات هزي تزقزدم 

. للنازحين السزوريزيزن ولزلزمزجزتزمزع الزحزاضزن

والحكومة اللبنانية هي المسؤولزة عزن تزوزيزع 

 .هذه المساعدات

خالل القمة بمشاركة وزير الزثزقزافزة واألسزتزاذ 

نبيل الجسر، تم توقيع اتفاقية كبرنام  تنزفزيزذي 

التفاقية التعاون الثقافي بين البلدين بين عزامزي 

، يعني هناك اتفاقيزة تزعزاون 0202إلى  0287

ثقافي بين البلدين، ويجب أن نوقزع بزيزن فزتزرة 

 . وفترة على برام  تنفيذية

تشمل االتفاقية التعاون الثقافي وتبادل للطزالب 

والتعاون التعليمي والفني، وأيضاً خالل القزمزة 

تم توقيع اتفاق بين الحكومتين تفزضزي بزتزقزديزم 

مليون يزن  822الحكومة الصينية منحة قدرها 

مليون دوالر أمريكزي  80صيني وهي حوالي 

هبة للحكومة اللبنزانزيزة لزدراسزة إنشزاء مزعزهزد 

وأيضاً وقّعنزا مزذكزرة تزفزاهزم .  عالي للموسيقى

حول تيسير التجارة بين البلدين، هذا بزاالتزفزاق 

بين الصين ومع كثير من البلدان المشاركة في 

 .هذه القمة

هل هناك مشاكل يواجهفهفا رجفال اصعفمفال *  

 اللبنانيين في التبادل التجار  بين البلدين؟

هناك نفاق كبيرة للتعاون بين الصزيزن ولزبزنزان 

في إطار هذه المبادرة، هذه المزبزادرة تزتزشزكزل 

من خمسة أجزاء، التزنزاسزق بزيزن السزيزاسزات، 

والترابط بين البنية التحتية وتزيزسزيزر الزتزجزارة 

وتطوير التعاون المالي والمصرفي والتواصل 

على مستزوى تزنزسزيزق السزيزاسزات، .   اإلنساني

فنحن سعداء أن الحكومة الحالية، حكومة دولة 

الرئيس سعد الزحزريزري، تزعزمزل عزلزى وضزع 

خطة وطنية لتطويزر الزبزلزد بزمزا فزيزه تزطزويزر 

الشمال، سمعنا أن الخزبزراء والزمزتزخزصزصزيزن 

يعملون على هذه الخطزة اآلن، فزبزعزد أن يزتزم 

وضع هذه الخطة يمكن أن نجلس ونزبزحزث مزا 

هي نقاط االلتقاء بين هذه الخطة، خطة لزبزنزان 

ومبادرة الحزام والطريق، وما هي المزشزاريزع 

 . التي يمكن العمل بها

في مزجزال الزتزجزارة، هزنزاك تزعزامزل تزجزاري 

بالنسبة لزلزبزنزان حزجزمزه كزبزيزر، ولزكزن هزنزاك 

أوالً أن حجم السوق في لبنان صغير : معوقات

والهيكل االقتصادي في لبنان ليزس فزي مزوقزع 

منافسة مزع الصزيزن، االخزتزالف فزي الزحزجزم 

والهيكل االقتصادي يحكم التعاون االقتصزادي 

والتجاري، لكن نعمل اآلن بالتعاون مع وزارة 

االقتصاد والهيئات المتخصصة في الزتزشزجزيزع 

على تصدير منتجات لبزنزانزيزة لزهزا خصزائزص 

وقدرة تنافسية إلزى األسزواق الصزيزنزيزة، مزثزل 

زيززت الزززيززتززون، مززثززل الززنززبززيززذ الززلززبززنززانززي، أو 

 . المكسرات

 00التتم  على الة    

 :خاص ـ نشرة الةين بعيون عربي 

في الجز  الثاني من المقابل  الشامل  مع س ير جمهوري  الةين 

الشعبي  في لبنان وانغ كيجيان، يتركز ال ديه على العالقات بين 

الةين ولبنان، في الما ي وال ا ر، واآلفا  المستقبلي  لهذه 

 .العالقات

أخبار جيدة، وأفكار جديدة، ومشاريع ومموحات، يت دي عنها 

السيد وانغ، يمكن من خاللها دمج لبنان بمبادرة ال زام 

وال ريق، كما كان منذ القديم م    مهم  على مريق ال رير 

 . التاريخي
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يعني نحاول أن نجد السزلزع الزتزي يزتزمزيزز بزهزا 

لبنان وله القدرة التنافسية في السوق الصينزي، 

 .  ونعمل على هذا االتجاه

رغم كل هذه الزمزحزاوالت وحزتزى لزو نزجزحزنزا 

بشكل كبير في هذه المحاوالت فهزي لزن تزحزل 

مشكلة االختالل في الميزان التزجزاري، يزجزب 

أن ننظر إلى صورة أكبر، مثالً االستزثزمزارات 

الصينية، والتعاون المصرفي، فلزبزنزان يزتزمزتزع 

بقطاع مصرفي قزوي جزداً ومزتزطزور وهزنزاك 

مجال كبير للتعاون المصرفزي بزيزن الزبزلزديزن، 

ونحن اآلن نعمل على توقيع مذكرة تفاهم بزيزن 

جهات الرقابة المصرفية بين لبنزان والصزيزن، 

وأعتقد أن المذكرة جاهزة، ونزن نزبزحزث اآلن 

في بع  المزواضزيزع الزفزنزيزة فزقزط اسزتزعزداداً 

 .للتوقيع على االتفاقية

 من أ  إمار يقع االت فا  عفلفى الفرقفابف  *  

 المةرفي  بين لبنان والةين ؟

هناك جهاز رقابة على المصارف في لزبزنزان، 

عزلزى .  وفي الصين هناك جهاز للرقزابزة أيضزاً 

سبيل المثال لو كان مستثمر صزيزنزي يزريزد أن 

يتعاون مع أي مصرف في لبنان يمكنه بحسب 

مذكرة التعاون أن يطلب مزعزلزومزات عزن هزذا 

المصرف، موثقة من قبل جهات الزرقزابزة فزي 

والعزكزس هزو صزحزيزح، فزأي مصزرف .  لبنان

لبناني أو تاجر أو رجل أعمال لبنزانزي يزمزكزنزه 

الزحزصزول عزلزى مزعزلزومزات مزوثزقزة عزن أي 

مصرف صيني، فهذا سزوف يسزهّزل الزتزعزاون 

بين القطاعات المصرفية في البزلزديزن ورجزال 

وبعد توقيع هذه الزمزذكزرة .  األعمال من البلدين

يمكن لمصارف للبلدين أن تفتح مكاتب تمثيلية 

 .وبعد ذلك فروع في الطرف اآلخر

هل بات هناك استعداد للمةارف اللبفنفانفيف  *  

 أن ت تح فروعاً في الةين؟

 .نعم

سؤال معاكس، هل يمكن أن نفر  مفكفاتفب *  

 تمثيلي  ومةارف  يني  في لبنان؟

يمكن أن نبحث األمه، ألن هنزاك تزعزاونزاً بزيزن 

الزبزنزوك الصزيزنزيززة وبزنزوك عزربزيزة مزثزل فززي 

اإلمزارات وقزطزر وفزي السزعزوديززة أعزتزقزد أو 

عزلزى األقزل كزخزطزوة أولزى مزكزتزب . البحرين

 .تمثيلي، كل شيء ممكن، ممكن جداً 

في إمار هذه المبادرة، كما قلت حضفرتفك، *  

كان لبنان مفن خفالل  فور وجفبفيفل مف ف ف  

للةين حتى تةل إلى أوروبفا، هفذا الفتف فور 

مع المشاكل ال ا ل  في المن ق  والتي ن ن 

نعيش فيها، هل تعتقد أن لبنان سفيفلفعفب هفذا 

الدور مجدداً بشكل جيد بوجود من ق  الخليفج 

التي ت ورت في إمار النقل والش ن،أو يبقفى 

للبنان دور مميز بأن يكون  لف  و فل بفيفن 

الةين وأوروبا، وهل عملكم في ت وير مرففأ 

 مرابلس يندرج في هذا اإلمار؟

كان لبنان محطة مزهزمزة فزي طزريزق الزحزريزر 

القديم، لكن اآلن هذه المبادرة تهدف لزتزحزقزيزق 

الترابط بين البنية األساسية المزوجزودة، يزعزنزي 

مثالً قطار صيني أورونسزيزوي، فزهزي مزجزرد 

ربط لهذه القطارات والتنسزيزق فزي الزجزمزارك 

حتى يزمزشزي هزذا الزقزطزار بزدون تزوقزف مزن 

فهذا يحزتزاج إلزى .  الصين ليصل مثالً إلى لندن

ربززط هززذه السززكززك الززمززوجززودة، اآلن السززكززة 

الحديدية وصلت إلى طهران، وإذا ما تزوفزرت 

الظروف في هذه المنطقة يمكن أن نعمل نفزس 

 . الشيء، أي ربط الخطوط الموجودة

بخةوص اختيار مرابلس، لماذا مرابلس، *  

هل بسب سهول  ال رقات أو إذا كفان هفنفاك 

ني  لسكك حديد عبر سوريا إلفى حفمفل إلفى 

آخره، وإذا كان هكذا لماذا لم يكن اهفتفمفامفكفم 

بالجانب السور ، صن الجانب السور  لفديفه 

 مرافق مهيأة أكثر، هل هناك أسباب معين ؟

أنا شخصياً زرت طرابزلزس مزنزذ فزتزرة، وفزي 

الشهر الماضي زار وفدان صينيان طزرابزلزس 

ورأوا المرفأ والمنطقة االقتصزاديزةال خزاصزة 

ومعرض رشيد كرامي واستمزعزوا إلزى شزرح 

مززن الززمززسززؤولززيززن حززول فززر  الززتززطززويززر 

السززبززب الززرئززيززسززي وراء هززذه .   واالسززتززثززمززار

الزيارات هو اهتمام الحكومة الزلزبزنزانزيزة بزهزذا 

المشروع، ألن دولة رئيس الحكومزة الزرئزيزس 

سعد الحريري تكلم معي شخصياً حول اهتمزام 

الحكومة اللبنانية بتطوير الشزمزال بشزكزل عزام 

وطرابلس بشكل خا  وطزلزب مزن الزجزانزب 

الصيني االهتمام بزهزذا الزمزشزروع، وهزذا هزو 

السبب المبزاشزر مزن زيزارتزي إلزى طزرابزلزس 

 .وزيارة الوفود الصينية إلى طرابلس

كيف ستكون  يغ استثماراتكم، هل ستلّزم *  

لففلففشففركففات أم أنففتففم سففتففسففتففلففمففون اإلدارة 

 والتشغيل؟

حسب تصورات الحكومة اللبنانية فإن التعاون 

في تطوير الشزمزال يزمزكزن أن يزتزم بزأسزالزيزب 

مختلفة إن كان استثمار مباشر أو مشزتزرك أو 

BOT أو غير ذلك، كل شيء قابل للنقاش. 

بعد زيارة الوفود الصينية والمستثمرين، فزإن 

بع  رجال أعمال صينيين وجدوا أن مزوقزع 

مدينة طرابلس موقعها الجغرافي متمزيزز جزداً 

وهناك فعالً فر  للتعاون باالستثزمزار، وهزم 

يريدون معلومات أكثر عن خطة الزلزحزكزومزة 

الززلززبززنززانززيززة، مززا هززي األولززويززات ومززا هززي 

الضمانات التي يمكن أن تقدم لزلزمزسزتزثزمزريزن 

األجانب وما هي الشروط لالستثمار وما هزي 

 .الحوافز لالستثمار

 يعني و لنا لمرحل  التن يذ الحقاً؟* 

 .ليس بعد

التركيز سيفكفون عفلفى الشفمفال وتف فديفداً *  

مرابلس أم هفنفاك أمفاكفن أخفر  ففي لفبفنفان 

 سيكون فيها نشام استثمار   يني؟

نحن منفتحون للتعاون مع لبنان في المزشزاريزع 

مزثزالً خزالل .  التي يهتم بها الزجزانزب الزلزبزنزانزي

الجلسات الكثيرة بيزنزي شزخزصزيزاً مزع خزبزراء 

ومختصين ومستزشزاريزن لزرئزيزس الزحزكزومزة، 

تناقشنا حول ما هي الخطط الوطنيزة لزتزطزويزر 

البنية التحتية على نزطزاق الزدولزة، لزيزس فزقزط 

الشمال، وما هي األولويات لزهزذه الزمزشزاريزع، 

مثالً مطار هنا أو مزطزار هزنزاك، أو مزنزطزقزة 

اقتصادية هنا أم هناك، نريد أن نعرف ما هزي 

األولويات لهذه التنمية، وأيضاً نريد أن نعزرف 

ما هي إمكانيات التمويزل، مصزادر الزتزمزويزل، 

، أو اسزتزثزمزار BOTوما هي أشكال التعاون، 

مباشر، فنتناقش بشكل مفزصزل، وعزقزدنزا عزدة 

 .جلسات

على سبيل التفنفمفيف  ففي لفبفنفان والفتفعفاون * 

الةيني اللبناني، هل يمكفن أن يفكفون هفنفاك 

تففعففاون مففن أجففل إنشففا  مةففانففع وإنشففا  

مففؤسففسففات بففتففمففويففل  ففيففنففي أو تسففهففيففالت 

  يني ؟

 .ممكن، طالما هناك حاجة من الجانب اللبناني

ليس فقط على مستو  ال كوم ، أتكلم عن *  

 مستو  ال رد، الق اع الخاص؟

التعاون في القطاع الخا  بين البلدين يزعزمزل 

حسب نلية السوق، يعني الحكومة هزي تشزجزع 

 .وتبقى المبادرة بيد القطاع الخا 

 هل هناك تعاون عسكر  مع لبنان؟* 

 .نعم نقدم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني

 بأ  حجم؟ هل هو تعاون مل ت ومؤثر؟* 

التعاون الزعزسزكزري عزلزى جزانزبزيزن أو ثزالثزة 

جوانب، تواصل ومساعدات عسكرية  للجيزش 

اللبناني عزبزارة عزن أسزلزحزة ومزعزدات طزبزيزة 

وأيضاً الموردات الزمزيزدانزيزة، وأيضزا تزدريزب 

الضززبززاط، حززتززى اآلن هززنززاك عشززرات مززن 

الضباط، من الجيش ومن األمن العزام واألمزن 

 .الداخلي سافروا إلى الصين بدورات تدريبية

 دعم لوجستي بإمكاننا أن نقول؟* 

 .نعم بشكل ما

 09تتم  المنشور على الة    
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إذا كنت عربزيزاً فزي الصزيزن، فزإن مزقزاطزعزة 

 . نينغشيا هي وجهتك الصحيحة

مقاطعة نينغشيا هي مقاطعة ذات حكم ذاتزي، 

تقيم فيها قومية الهوي المسلمة، وهزي حزلزقزة 

عزنزدمزا .  الوصل بين الصين والعالم الزعزربزي

تتجول في شوارعها لن تجد نزفزسزك غزريزبزاً، 
أغلب الكلمات الزمزكزتزوبزة بزالزلزغزة الصزيزنزيزة 

أسزمزاء :  ستجدها مترجمة إلى اللغة الزعزربزيزة

الشزززوارع، االتزززجزززاهزززات، بزززعززز  أسزززمزززاء 

المحالت، المواقع اإللكترونية التي تصزدرهزا 

الززمززقززاطززعززة، وفززيززهززا الززمززنززتززدى االقززتززصززادي 

طوال .  والتجاري بين الصين والدول العربية

فترة تنقلك في المدينزة لزن تزغزيزب الزمزسزاجزد 

 .اإلسالمية عن نظرك
تزوجزهزنزا مزنزذ  0287نيسان  01يوم اإلثنين 

الفجر إلى المطزار فزي طزريزقزنزا إلزى مزديزنزة 

ينتشوان عاصمة مقزاطزعزة نزيزنزغزشزيزا، وبزعزد 

. حوالي الثزال  سزاعزات بزالزطزائزرة وصزلزنزا

مطار يزنزتزشزوان ال يزوحزي أبزداً أنزه مزطزار 

بزنزاء الزمزطزار .  إلحدى المدن الصغيرة نسبيزاً 

متطور وضخم، التقنيات المتواجدة بداخله ال 

ما يزمزيّزز الصزيزن مسزاحزتزهزا، .  ينقصها شيء

ولذلك فإن كل المزطزارات حزتزى الزمزطزارات 
غير الرئيسية هي بعيدة عن المدن، ويزنزبزغزي 

السير في مسزاحزات شزاسزعزة مزن األراضزي 

الخالية من المباني في الطريق مزن الزمزطزار 

 .إلى قلب المدينة

في يوم وصولزنزا زرنزا مزركزز الزمزؤتزمزرات 

الخا  بمقاطعة نينغشيا، وهو نفسه المركزز 

الذي يقام فيه المنتدى االقتصادي والزتزجزاري 

في الطابق األول . بين الصين والدول العربية
يززحززتززوي الززمززركززز عززلززى قززاعززات ضززخززمززة 

في الطابق الثزانزي .  لالجتماعات والمؤتمرات

يضم المركز عدداً من القاعات التي تزحزتزوي 

أبززززززززززززززرز 

الززتززقززنززيززات 

الززحززديززثززة، 

مززززززززثزززززززززل 
الشزززاشزززات 

الززعززمززالقززة 

الززززززززتززززززززي 

تسززتززطززيززع 

من خاللها 

مززززراقززززبززززة 

أبززززززززززززززرز 

األحززززززدا  
الززززززززتززززززززي 

تزززحزززصزززل 

في كل أنحاء ينتشوان في اللحظة نفسهزا مزن 

خالل كاميرات المراقبة، إضزافزة إلزى أبزرز 

َرت في الزمزقزاطزعزة، كزذلزك  التقنيات التي طُوع
نظم الحوسبة السحابية التي تسزتزعزمزلزهزا هزذه 

 .المحافظة

بعدها عدنا إلى قاعزة الزمزؤتزمزرات الزخزاصزة 

بالفندق، حيث كان لنا شرف عقد لقاء مع أهم 

المسؤولين اإلعالميين في المقزاطزعزة وتزمزت 

مناقشة أمور زيارتنا إلى المقاطعة والتزطزور 

 .التقني واإلعالمي فيها

صباح اليوم التالي، انطلقنا لزيارة المجموعة 
اإلعالمية في نينغشيا والتي تضم قسماً ورقياً 

يصززدر الصززحززيززفززة الززرسززمززيززة لززلززمززقززاطززعززة، 

باإلضافة إلى قسزم إلزكزتزرونزي مسزؤول عزن 

مواقع األخبار وتطبزيزقزات الزهزواتزف الزذكزيزة 

وحسززابززات مززواقززع الززتززواصززل اإلجززتززمززاعززي 

 ". ويتشات"وخاصة الـ 

كذلك تضم المنطقة اإلعالمية مجزمزوعزة مزن 
أبززرز الشززركززات الززتززقززنززيززة واإلعززالمززيززة فززي 

المحافظة، حيث زرنا شركات تزقزنزيزة تزعزمزل 

على تعزيز التجارة اإللكترونية بيزن الصزيزن 

والعالم الزعزربزي، كزذلزك تزطزويزر تزطزبزيزقزات 

الهواتزف الزذكزيزة لزتزوفزيزر أفضزل الزخزدمزات 

الممكزنزة لسزكزان هزذه الزمزقزاطزعزة، مزن أدلّزة 

 .إلكترونية ومواقع تسوق وغيرها
ومن ثم زرنزا بزيزت الزحزكزمزة، وهزو شزركزة 

صينية أسسها شزاب مصزري بزالزتزعزاون مزع 

أصدقائه الصينيين وتُعنى بترجمة الكتب مزن 

 . اللغة الصينية إلى العربية وبالعكس

ويُعتبر بيت الحكمة من أهم مراكز التزرجزمزة 

بين اللغتين عزلزى مسزتزوى الصزيزن والزعزالزم 

العربي، وقد قامت هذه الشركة بطباعة عزدد 

كبير جداً من الكتب والمنشورات والقزصزص 
والصحف وغيرها معّربة من اللغة الصيزنزيزة 

فيي اليييوم . إلى اللغة العربية باحترافية عالزيزة
نييفييسييه تييوجييهيينييا بييالييبيياص إلييى إحييدى مييدن 

تقع المديينية فيي .  المقاطعة وتسمى جونغوي
منطقة صحراوية، ولكن هذا لم يمنع السكان 
من استغالل األمر لمصلحتهم، حيث تنيتيشير 
في محيط المدينة حدائيق األليواا الشيميسييية 

 التي ُتستخدم إلنتاج الطاقة النظيفة، 
كذلك المناطق الصناعية الضخمة، ومينياجيم 

فور وصيولينيا إليى .  استخراج المواد األولية
المدينة ذهيبينيا فيي زييارة إليى أحيد ميراكيز 

واليتيي "  062شيركية " البيانات التي تتبع لـي 
تنتج مجموعة من أشهر البرامج اإللكترونية 
في الصين، وقد تعّرفنا على الخدميات اليتيي 
يقدمها هذا المركز والذي يعتبر مركزاً مهماً 

 . في مجال الحوسبة السحابية
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بعدها توجيهينيا إليى ميركيز داخيل اليميديينية 
، هنا يتيوقيف (MidChina Cloud)يسمى 

الزمن، قلت ألحد األصدقاء ممازحاً سأترك 
. كل شيء وآتي ليليسيكين فيي هيذا اليميركيز
يحتوي المركز على أحدث التكنيوليوجيييات، 
وخاصة في مجال مراكز البيانات وميراكيز 
الحوسبة السيحيابييية، كيذليك ييحيتيوي عيليى 
أحدث التقنيات في مجال الصناعات التقينييية 
في الصيين وييعيتيبير مين ميراكيز األبيحياث 
المهمة أيضا، نستطيع تسميته قيليب الصييين 
التقني وذلك للموقع اليذي ييتيوسيط خيرييطية 

يييتييعيياون هييذا الييمييركييز مييع أهييم .  الصييييين
الشركات العالمية بما فيها شيركية أميازون، 
ويضم أبيرز أنيظيمية اليتيحيكيم اإلليكيتيرونيي 
بييالييمييوارد الييكييهييربييائييييية ومييوارد الييطيياقيية 
وغيرها، ويحتوي على شاشة عمالقة لم أَر 
في حياتي مثيالً لهيا وال حيتيى فيي قياعيات 
السينما، وتتميز الشاشة الضيخيمية مينيحينييية 

 .الشكل بجودتها الفائقة
بعد هذه الجولة الطويلة ذهيبينيا إليى اليفينيدق 

هيذا اليفينيدق .  المخصص لمبيتنا هذه اليليييلية
تحس أنك تركت اليدنيييا، :  ليس كبقية الفنادق

وأنتقلت للعيش في إحيدى األدغيال الينيائييية 
بعيداً عن البشر، فور دخيوليك إليى اليفينيدق 
تسييتييقييبييلييك الييمييمييرات الييمييائييييية الصيينيياعييييية 

اليميميرات .  واألشجار ومجّسمات الحيوانيات
داخل الفندق مغيطياة بيأوراق األشيجيار مين 

يتميز الفندق أنه من طابق واحيد .  كل جانب
وجميع الغرف تقف إلى جانب بعيضيهيا فيي 

اليييييوم الييذي يييليييييه كييان .  مييمييرات طييويييليية
مخصصاً للسياحة في المدينة، توجهينيا مينيذ 

الصباا الباكر نحو صحراء تسمى 
 (. صحراء شابوتو)

هل هناك سييياحية فيي الصيحيراء؟ 
سؤال طرحناه عليى بيعيضينيا قيبيل 
مغادرة الفندق، ويجب أن نيعيتيرف 
. بأن النتيجة لم تكن كما توقعنا أبداً 
لقد كان يوماً ال ُينسيى، هينياك فيي 
الصييحييراء تييعييرفيينييا عييلييى بييعيي  
. عادات قيومييية اليهيوي اليميسيليمية
تضم الصحراء مجموعية ضيخيمية 
من األنشطية السييياحييية فيي دليييل 
عيييليييى أنيييه فيييي الصييييييين حيييتيييى 
الصحراء مختلفة، ركوب القوارب 
التقليدية والحديثة، في األسفل نيهير 
ضخم بعدها تينيتيقيل إليى صيحيراء 
قاحلة، اسيُتيثيمير كيل جيزء مينيهيا، 
التزحلق على الرمل من ارتفاعات 
عالية، التلفيرييك، اليفيقيز بياليحيبيل، 
التمسك بالحبل والقفز بييين جيهيات 
النهر، ركوب الشاحنات الضيخيمية 
ميينييطييلييقييييين إلييى قييلييب الصييحييراء، 
ركوب الجمال، الدراجات من نوع 

ATV السييارات ربياعييية اليدفيع ،
وغيرها من الينيشياطيات اليميذهيلية 
 .التي ستبقى في ذاكرتك دائماً 

عدنا بعدها إلى عاصمة المقياطيعية 
ينتشوان، في هذا اليوم كيان ليديينيا 
بييعيي  الييوقييت لييلييتييعييرف عييلييى 
الييمييدييينيية، انييطييلييقييت مييع صييديييقييي 
الييلييبيينييانييي فييي رحييليية فييي أحييييياء 

حقاً اليميشيي فيي اليميديينية .  المدينة
مييمييتييع، الييدوليية 
تييييهييييتييييم بييييأدق 
الييييتييييفيييياصيييييييييل، 
المقاعد الجانبييية 
عيييليييى جيييوانيييب 
الييييييطييييييرقييييييات، 
ميميرات خياصيية 
باليميشياة ميزّيينية 
بييييييياألشيييييييجيييييييار 
والورود، مناظر 
جييمييالييييية عييلييى 
أطراف الطرييق 
وخاصة الطريق 

الذي يجاور النهر الضخم، إهتمام بالينيظيافية 
صيراحيًة، .   والترتيب إلى أقصى اليدرجيات

لن تحس بالمدة التي تقضيييهيا فيي اليميشيي، 
وستتمنى لو أن هذا اليوم لن ينتهي أبداً، أنيا 
متأكيد ليو أنينيي مين سيكيان هيذه اليميديينية، 

 .فسيصبح المشي من هواياتي المفضلة
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 9102-5-95  ي   الشعب الةيني  

عقدت الدورة األولى لمنتدى التيعياون اليعيربيي 
الصيني لنظام بيدو للمالحة باألقمار الصناعييية 
في مدينة شانغهاي األربعاء، بحضور أكثر من 

مميثيال مين دول جياميعية اليدول اليعيربييية  02
والمنظمات الدولييية بياإلضيافية إليى أكيثير مين 

شييخييصييييية ميين الييقييطيياعييات الييحييكييومييييية  022
الصينية المعنية والمؤسسات البحثية والشركات 
إلجراء مناقشات حول إمكانات وآفاق اليتيعياون 
في مجال المالحة عبر األقمار الصناعييية بييين 
الصين والدول العربية من خالل التركيز عيليى 
المؤتمرات والمعار  والتدريبات واليتيبيادالت 

 .وغيرها
وأقيم اليمينيتيدى تيحيت رعيايية األميانية اليعيامية 
الصينية ليمينيتيدى اليتيعياون الصييينيي اليعيربيي 
واألمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكيتيب 
الصيني للمالحة باألقمار الصناعية والمينيظيمية 
. العربية لتكنولوجيا المعيليوميات واالتصياالت 

هيو االسيم الصييينيي اليذي ”  بيدو“ وفي الواقع، 
 .يطلق على مجموعة الدب األكبر

وقال تشانغ مينغ نيائيب وزيير اليخيارجييية فيي 
كلمة ألقاها خالل افتتاا المنتدى إن عقد الدورة 
األولى لمنتدى التعاون العربي الصينيي لينيظيام 
بيدو يعد خطوة هامة لتنفيذ نتائج زيارة الرئيس 
شي جين بيينيغ ليليجياميعية اليعيربييية فيي يينيايير 
الماضي ومعلما ميهيميا فيي مسيييرة بينياء آلييية 

 .منتدى التعاون الصيني العربي
وذكيير تشييانييغ أن ميينييتييدى الييحييزام والييطييريييق 
للتعاون اليدوليي اليذي اخيتيتيم قيبيل أييام طيرا 
خطوات اليتيعياون اليهيامية ليتيحيقيييق اليتيواصيل 
والترابط، مشيرا إلى إن نيظيام اليميالحية عيبير 
األقيمييار الصيينيياعيييية بصييفييتييه ركييييزة أسيياسييييية 
لليتيواصيل واليتيرابيط ييحيميل إميكيانيات كيامينية 
ضخمة ليدفيع اليتيعياون الصييينيي اليعيربيي فيي 
ميجيياالت اليمييواصييالت واالتصييال واليخييدمييات 
اللوجستية،وبإمكانه أن ييخيليق نيقياطيا مضيييئية 

 .جديدة في التعاون البراغماتي بين الجانبين
ومن جانبه، أشاد عبد هللا بين صياليح السيعيدي 
رئيس ميجيليس السيفيراء اليعيرب ليدى الصييين 
وسفير سلطنة عمان بانيعيقياد مينيتيدى اليتيعياون 
العربي الصيني لنظام بيدو، قائيال إن اليتيعياون 
بييييين الصييييين والييدول الييعييربييييية فييي مييجييال 
التكنولوجيا ذو ميعينيى ميهيم، خياصية فيي ظيل 
اليبينياء الصييينيي اليعييربيي اليميشيتيرك ليميبييادرة 

، وهذا المنتدى سيعود بالنفع ” الحزام والطريق“ 
على الدول العربية، متيمينيييا تيكيثيييف اليتيعياون 
الصيني العربي في مجال اليميالحية واليتيكياميل 
والتنافع فيما بينهما ودفع العالقات بين الجانبين 

 .قدما
إن نظام بيدو للمالحة باألقمار الصناعية نيظيام 
عالمي للمالحة عبر األقيميار الصينياعييية تيقيوم 
الصين ببنيائيه وتشيغيييليه بشيكيل مسيتيقيل وهيو 
. يتوافق ويتكامل مع األنظمة األخرى في العالم
ويجرى تطبيقه على نطاق واسع فيي ميجياالت 
اليييميييواصيييالت والييينيييقيييل والصيييييييد واليييرصيييد 
الهيييدروليوجيي واليميسيح األسياسيي وميكيافيحية 
الييكييوارث والييبيييحييث واإلنييقييياذ فييي حييياالت 

ويتمتع نظام بيدو بمزايا تكنوليوجييية .  الطوارئ
فريدة، إذ إنه ييحيسين وييطيور نيظيام اليميالحية 
الصيني السيابيق بياألقيميار الصينياعييية وييتيييح 
المزيد من الخيارات لجميع الدول ويعد ضميانيا 

 .واعدا
قيميرا صينياعيييا  00وأرسلت الصين بياليفيعيل 

لنظام بيدو إلى الفضاء ومن المقيرر أن تيطيليق 
أقمار صناعييية فيي عيام  0و 6ما يتراوا بين 

لتقدم خدمات أساسية للدول واليمينياطيق  0202
الواقعة على طول الحزام والطريق، بيميا فيييهيا 

وتسيتيطيييع  0200الدول العربية بحليول عيام 
الصين في هيذا الصيدد تيقيدييم خيدمية عياليمييية 

 .0202بحلول عام 
لقد عرف كل من القدماء الصييينييييين واليعيرب 
علم الفلك وحساب الوقت واألعراف واليتيقياليييد 

وال شك أن نيظيام .  الذي يهتدي بها عامة الناس
بيدو يعد شياهيدا عيليى اليتيعيليم اليميتيبيادل بييين 

وانعيقياد اليدورة .  الحضارتين الصينية والعربية
األولى لمنتدى بيدو ألمر يرمز إلى فيتيح نيافيذة 
جديدة أمام التواصل والتعياون اليجيمياعيي بييين 

وفيي .  الصين والدول العربية في ميجيال جيدييد
الوقت الراهن، بدأ الجانب الصيني التعاون ميع 
كل من السعودية والجزائر ومصر وتونس فيي 
هذا المجال، وأحرزت في هذا السييياق اليكيثييير 

 .من اإلنجازات
بيان اليدورة األوليى “وخالل المنتدى، تم توقيع 

لمنتدى التعاون العربي الصييينيي لينيظيام بيييدو 
االتفاقية الصينية العيربييية ” و”  للمالحة الفضائية

، وهو ميا ” إلنشاء مركز التميز لتكنولوجيا بيدو
يدلل على ما حققه التعاون الصيني العربي مين 
 .تقدم هام في مجال المالحة باألقمار الصناعية
وحدد البيان اتيجياه اليتيعياون فيي ميجيال نيظيام 
الميالحية بياالقيميار الصينياعييية ووفير ضيميانيا 
سياسيا وخططا وبرامج للتعاون اليميثيمير اليذي 
سيفضي إلى دينامية جديدة ليليتيعياون الصييينيي 

 .العربي في مجال التكنولوجيا المتقدمة
وأكد الجانبان الصيني والعربي في البيان عيليى 
تعزيز التعاون والتواصل فيي ميجيال اليميالحية 
باألقمار الصناعية فيما بينهما، لكي ُيطبق نظام 
بيييييدو فييي الييدول الييعييربييييية ويييخييدم تيينييميييييتييهييا 

 .االقتصادية واالجتماعية 
كما اتفق الجانبان على اليعيميل بشيكيل مشيتيرك 
على دفع تيطيبيييق اليتيعياون فيي اليميشيروعيات 
الكبرى عيليى أسياس اليتيعياون اليقيائيم وحسيب 
متطلبات الجانب العربي وفي اليميجياالت اليتيي 
تمثل أولوية ليتينيميييتيه،وبيحيث اليتيكينيوليوجيييات 
والحلول لتطبيق المالحة باألقمار الصناعية في 
مييجيياالت اليينييقييل الييذكييي ومسييح األراضييي 
والزراعة الدقيقة واألمن اليعيام ليرفيع مسيتيوى 
 .المالحة باألقمار الصناعية في البلدان العربية
ومن المقرر تشغيل مركز التيميييز اليذي سيييتيم 
إنشاؤه في تونس في نوفمبر من العام الجياري، 
وتشمل أنشطة المركيز عير  تيطيبيييق نيظيام 
بيدو للمالحة بياألقيميار الصينياعييية فيي اليدول 
. العربية وتنفيذ المشاريع التيدرييبييية واليبيحيثييية
وسيكون المركز مينيفيتيحيا عيليى جيميييع اليدول 

إن شجرة التعياون اليتيكينيوليوجيي بييين  .العربية
الصين والدول العربية طرحت بياليفيعيل ثيميارا 
يانعة، إذ افتتح رسميا المركز الصيني اليعيربيي 
لنقل التكنولوجيا وتم اليتيوقيييع عيليى اتيفياقيييات 
إلنشاء فروع له في عدة دول عربية كيميا وقيع 
الجانب الصييينيي ميع جياميعية اليدول اليعيربييية 
اتفاقية إنشاء مركز التدريب الصييينيي اليعيربيي 
الستخدام الطاقة النظيفة وتوصل الجانبيان إليى 
اتييفيياق حييول إنشيياء مييركييزالييتييدريييب الصييييينييي 

 .العربي لالستخدام السلمي للطاقة النووية
وسيغدو المنتدى آلية طويلة المدى للتعياون فيي 
المالحة باألقمار الصناعية حيث من المقرر أن 

 .0202تعقد الدورة الثانية للمنتدى عام 
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أشاد رئيس بلدية مسقط محسن بن محمد الشيخ 

بالعمل البلدي في جمهورية الصين الشعبية، 

وقال . مؤكدا أنه يسير وفق منظومة متطورة جدا

المسؤول العماني، في مقابلة مع وكالة انباء 

بمسقط، انه رغم كبر دولة الصين (( شينخوا))

والتي تعد بمثابة قارة، إال أنها منظمة وتشهد 

 . منظومة حضارية مرتبة جدا

 

 

 

تعازيه لنظيره ( السبت)قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم 

المصري عبد الفتاح السيسي في ضحايا هجوم إرهابي وقع أمس 

 .شخصا على األقل في جنوب مصر 01وأسفر عن مقتل 

وأعرب شي في رسالته للرئيس المصري عن تعاطفه مع أسر 

وقال شي إن الصين تعارض اإلرهاب بجميع أشكاله وتدين . الضحايا

بشدة األفعال الوحشية اإلرهابية، مضيفا أن الصين تدعم بثابت 

الجهود التي تبذلها مصر من أجل حماية األمن واالستقرار الوطني 

 .ومحاربة اإلرهاب

( السبت)كذلك أرسل رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم 

التعازي لرئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل بالهجوم 

 اإلرهابي

أكد نائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو أن الصين تدعم حال شامال وعادال ومستداما 

وخالل لقاء تشاو مع توفيق الطيراوي عضو اللجنة . للقضية الفلسطينية في وقت قريب

المركزية لحركة فتح الزائر، أشار إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يرغب فى تعزيز 

 .التبادالت الحزبية مع فتح من أجل تعاون أوسع بين الصين وفلسطين

من جانبه عبر توفيق التيراوي عن شكر بالده للصين لدعمها للشعب الفلسطينى قائال إن 

بالده تعلق أهمية كبيرة على تطوير العالقات مع الصين والحزب الشيوعي الصيني وترغب 

 .فى تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجاالت

http://www.chinainarabic.org/?p=32292 

 
عن أملها في ان تستغل األطراف المعنية في سوريا محادثات ( الثالثاء)أعربت الصين

 .السالم في استانة وجنيف للمساهمة في ايجاد تسوية سياسية للقضية

وقالت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية خالل المؤتمر الصحفي اليومي انه 

مايو، قام المبعو  الصيني الخا   89خالل محادثات السالم في جنيف ،التي اختتمت في 

لسوريا شيه شياو يان باالتصال بجميع األطراف المعنية في األزمة السورية، من بينهم 

 .الحكومة السورية وممثلو المعارضة وكذا الجانبين التركي والروسي

http://www.chinainarabic.org/?p=32227 

أقامت السفارة االردنية في بكين حفل استقبال بمناسبة عيد االستقالل الواحد 

والسبعين والذكرى االربعين القامة العالقات الدبلوماسية الصينية ـ االردنية، 

بحضور نائب وزير الخارجية الصنيي تشانغ مينغ ممثال عن الحكومة الصينية، 

ولفيف من كبار المسؤولين وشخصيات من األوساط السياسية والدبلوماسية 

وشارك في . واالقتصادية والتجارية والثقافية واإلعالمية والتعليمية واالجتماعية

الحفل أيضا حشد كبير من ر ساء الهيئات الدبلوماسية العربية واألجنبية 

بالعاصمة الصينية بكين، اضافة الى عدد من ابناء الجالية االردنية والطلبة 

 .المقيمين في الصين

http://www.chinainarabic.org/?p=32149 

 http://www.chinainarabic.org/?p=32306 

http://www.chinainarabic.org/?p=32303 
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C H I N A  I N  A R A B  E Y E S  

 

 

موقع مبادرة ال زام 

وال ريق بعيون عربي ، 

موقع شقيق لموقع 

الةن بعيون عربي ، 

مختل بمتابع  كل ما 

مبادرة ال زام ”يتعلق بـ 

التي املقها “ وال ريق

الرئيس الةيني شي 

 .9100جين بينغ عام 

الموقع يرحب بمقاالتكم 

حول مبادرة ال زام 

وال ريق، ويضع 

   اتكم في تةرفه 

لنشر أ  تعليق أو تقرير 

 .له عالق  بالمبادرة
 

www.chinesebeltandroad.com 

في ( مسجد األصحاب: ويعني باللغة العربية)بدأ السبت شهر رمضان الكريم، ومعه ينهمك الموظفون في مسجد تشينغجينغ 

تحضير وجبات اإلفطار والسحور واالستعداد الستقبال المزيد من المسلمين المحليين والوافدين من مناطق أخرى بالبالد بل ومن 

 .جميع أرجاء العالم وال سيما جنوب شرق نسيا والشرق األوسط

 –تشهد تبادالت عربية ” الزيتون“ويحكى التاريخ أن مدينة تشيوانتشو التي أطلق عليها الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة مدينة 

، أي في عهد أسرة سونغ الملكية ويعتبر أقدم 8229صينية منذ عهد أسرة تانغ الملكية، ويعد مسجد تشينغجينغ، الذي بني عام 

 .مسجد موجود في الصين اآلن، شاهدا على هذه التبادالت

متر مربع، واليزال  0811تغطى مساحة المسجد .وبنى مسجد تشينغجينغ باألحجار،على غرار األسلوب المعماري لمساجد دمشق

ويعد مسجد تشينغجينغ موقعا أثريا مهما وشاهد على تاريخ .قوس البوابة،وساحة الصالة وقاعدة مينغشان في وضع جيد إلى اآلن

 .التبادالت الخارجية لمدينة تشيوانتشو

مليون مسلم واستقبل المسلمون في الصين أول أيام شهر رمضان المبارك بالفرح  02يذكر أنه يوجد في الصين حاليا حوالي 

 .والحبور حيث استعد الجميع الستقباله وإقامة شعائره بصيام النهار وأداء صالة التراويح في المساجد ليال


