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  7ا لففةفف فف فف    

 محمود ريا

قمم منظنةنمنن هنيظنلنانيح ان،ناني   ن        
 لننمننظننةننمننن ًهنناننً ألعنني     ننيمنن نني     نني  
 سيسيي  في  لنمن نًنمنو  لن يلني  يين ًني فني 

ًّ م   لصي  ي يسيي  .مق مًام ا
يلا  قمن هذ   ل يم في  ل يصمن  لنانيخ ةنينن 
آسًيظن هي     بن ن  ذ ًناني   ظناني هنان   
ًيسيو  لمظةمن  اث  ف اث  لنًنهنمنً  يلنًنين  
مامًي        سي   م   ي       لساني   ي 
منن   نناننن  لنن ي   أقننًننصنني ح  ي  لننمننيقننو 
 أسننًنن  ًننينن نني فنني  لنن ننيلننم يهننمنني  لنناننظنن  

 .يبياسًي 
يم     م هيًي   ل يلًي   لمًظيف ًنين  أللن  
    ل     يهنانً  لنينل   ن،ن  من ة  نيذبنينن 
 لمظةنمنن  ي لنًني ًنمنانظن  من   فنو هنيًنين  
 ل يلًي  ألل  ًظنيسني  لنانثنين  من   لنةنلفني  
ي ألًقي  م ي   ،     ين هذه  لمظةمن  لنًني 
ًقيم  ،   سيس  مظي  يً،ن نأ   ي      ن،ن  

 . اث  م  ص ي  سييسي ي قًصي ح يثقيفي
ي همين هذه  لقمن ًام   ي ني  فني  ظن نقني هني 
ب   قمن مظً ة مبي  ة  ل خ م ي لع يق  لنًني 
 ظ ق   في بنانين   لهنان   لنمني ني  ي لنًني 
هّا،  ظق،ن ظي ين في أل يي  عن ينق  لن ن ين  
 لق يم  ظة    لاي  اً    ي   لمظنةنمنن من  
 لماًمي  بيلمبي  ة ي ل يم،ي  بن نّ  من    نً 
ألظ ي اي   ي  يم   خ م  لع يق  لب ح فني 
 ميو  ل يً     ي  في مظةمنن هنيظنلنانيح 

 .ل،ً يي 

يمو  ظ ميم  لاظ  يبياسًي  لنانذ   لنًنهنانينً 
 إلقنن،ننيننمنني  لنناننبننينن  بننيًنن  مننبنني  ة  لنن ننخ م 
ي لع يق ًً يمً منو  نيلنًنين  منًنظنيق نًنين  

 أظنةن  ع  لنبنياسنًنيظني  لن نمنينق فني :  ًميمني  
 لننمننبنني  ة منن  ةننلً  لنن ننخ م  أقننًننصنني ح 
 لصنينظنني  لننبنياسنًننيظني  ي لنمنن نيظن ة  لناننظن يننن 
 لقيسين لاذه  لمبي  ة ي ف اي  لمسًم   ًن  
هذه  ل، ةن  أظة  ع فياي  بمي يهاً ًن ن يني  

 .ابي    ل،مظةمن ي لمبي  ة في آ  م ي  
ألذ    هذه مظةمن هيظلايح ًً يً ألل  مظةنمنن 
ألق،يمين ـ  يلين  ةم   لاي ًن ثنين هني  لنانبنين  
 ،   قًصي   ل يلم ي ،  سنينيسنًنب  يبهنانً 
 سيسي  ن،ن   منظنب  اني   لنمنظنةنمنن ًن نظني 

 إل هننيأ : "  لهنن ي   لننثننلثننن" بننمنن نني بننن 
 ".ي إلظفصيً ي لًع ف  ل يظي

هذه  لق  ة  لمًصي  ة ل،مظةمن  ي لنمنسنًنمن ة 
م  ً ميو قية  ل يً  لمظًسبن أللياي  ُيظنًنةن  
   ًصبح  انثن  ًن ثنين    منو  قنًن  أ  ةنيً 
ألي    ا  ي   ئم ألل   لنمنظنةنمنن فني  لنقنمنن 
 لمقب،ن  ي بمي ًاي  ً ايي ي فليظسًي   ي ني  

 . ،   لع يق
يبلض  لظة   ّمي ألذ  اني  هنذ  من   هن  ف 
 لمظةمن  م أ  فإ  هذ   لً مو  ل ةيم ل،قنية 
 إلق،يمين سنيناني  قني      ن،ن  مني  نانن  ح 
م ييلن ل،ً ةً  لةي  ي في  لنمنظنعنقنن  من  
  ننً فنن ض منن نني أ  ةنني  ننن  نن  أل   ة 

 . يلاي

 

ترجم  المواد من اإلنكليزي  إلى 

 :العربي 

 آي  علي أحمد

هو مشروع متكامل، يهدف إلى جعل الةيفن  

أقرب، وهي التي باتت ت رض ن سها في كفل 

مكان في العالم، والتي تف فولفت إلفى ففر ف  

وت ّد في اآلن عينه، وهو لبن  أولى في بنفا  

 .المعرف  العربي  حول الةين

يقوم المشروع بشفكفل أسفاسفي عفلفى مفوقف  

 الةين بعيون عربي 

www.chinainarabic.org    

على شبك  اإلنفتفرنفت، وهفو مفوقف  مفتفكفامفل 

يتضمن الخبر والمعلوم  والفرأ  والفتف فلفيفل 

والت قيق والدراس  ويتناول قضفايفا الةفيفن 

الداخلي  وعالقاتها م  الدول العربي  والعفالفم 

كففكففل، إ ففاففف  إلففى اصو ففاع االقففتففةففاديفف  

 .والمنوعات والريا  

الموق  هو جز  مفن مفمفور عفربفي إلقفامف  

عالق   داق  م  الةين، وهو موق  شفقفيفق 

لالت اد الفدولفي لفلفةف ف فيفيفن واالعفالمفيفيفن 

والكتاب العربي أ دقا  الةين، هذا االتف فاد 

الذ  يتولى رئيس ت رير الموق  مهم  أميفن 

 .السر وعضو المجلس القياد  التن يذ  فيه

 م مود ريا: مدير الموق 

 علي ريا: رئيس الت رير

لتفعفلفيفقفاتفكفم واسفتف فسفاراتفكفم ومفالحف فاتفكفم 

ومقاالتكم، يمكنكم مراسلتنا عفلفى الفعفنفاويفن 

 :البريدي  التالي 

: بريد موق  الةين بعيون عفربفيف  الفرسفمفي

info@chinainarabic.org 

مففجففمففوعفف  الةففيففن بففعففيففون عففربففيفف  عففلففى 

 ال ايسبوك

China In Arab Eyes  الةفيففن بففعففيففون

 عربي 

 : بريد مدير المشروع

ramamoud@gmail.com 

 :رقم الهاتف

 من خارج لبنان 111690106090 

 من لبنان 10106090



   0ا لففةفف فف فف  

في أسباب وعوامل الجذب الذذ  ُمذّذ  ذ  

هذو سسذّذهذا  (  منظّة شنغها  للتعاون) 

الذ  ُتحد ث عن جوهرها وطذبذ ذعذتذهذا  

باإلضافة الى مبادئها التي تتلخذ  فذي 

ُة التي تجّع الذّذـسذنذ ذ ذن  عالقات الند 

واألعضاء ف ها  وم اواتهم الكاملة فذي 

الذذحذذوذذوا والذذواجذذبذذات  وفذذي اتذذخذذا  

الورارات ووضع خطذ  اسسذتذرذّذارات 

والتعاون الّتعد د الجوانذ  ويذ ذر  لذ  

 . الكر ر

وقذذد أه ذذلذذا هذذذل الذذعذذوامذذل واألسذذبذذاب 

وي رها مذنذظذّذة شذنذغذهذا  س ذتذ ذاب 

ِمصداق ة دول ة واحترام شامذل  فذغذدت 

بأعّالها وآمالها الِكبار تذوف ذر بِِصذ ذ  

ذحذتذرمذة  أمٍل في سُجاد منظّذة دولذ ذة مم

ن جّة مغذاُذرل لنذ  تنايّة ومم األمذم " ومم

  لتتّك ن من التع بر عن أماني " الّتحدل

شذذعذذوب آسذذ ذذا ويذذ ذذرهذذا  وتذذر  فذذي 

و تها بنشر ال الم والذعذدالذة  أولوُاتها أح 

ال  اس ة  س  ذّذا بذعذد تذا ذشذي اإلرهذاب 

ذِعذالذجذات أ ذرذر  ّنهج الذ  ُتطل ذ  مم ّم ال

ح ماً  ّا ولألزمات والوضاُا اسخذر  

للبشذرُذة  وفذي سذبذ ذل تذغذ ذ ذر الذواقذع 

اسسترقاقي الش طاني الذدولذي الذحذالذي  

ذذتذذروبذذولذذي  ِّ ذذبذذنذذي عذذلذذى اإلرث الذذ ِّ الذذ

اسستذعذّذار  وربذ ذبذي األولذ ذغذارشذي  

الذ  ُتطلع سلى تحو ق وظ ا ة جهنذّذ ذة 

للذشذعذوب  تذتذّذرذل بذتذأ ذ ذد مذتذوالذ ذات 

اسقذذتذذتذذاا لذذدُذذهذذا سيذذنذذاًء لذذلذذّذذجذذّذذعذذات 

الصناع ة ن الع كرُة  فت ذ ذ ذد مذنذاهذج 

اإلمالء الوحشي واإلتباع العائدل لورون 

 .اإلقطاع الهِّجي

لّا ا تأس  ا هذل الّنظّة الذعذتذ ذدل فذي 

آس ا ول س فذي يذ ذرهذا مذن الذوذارات  

أعتود أن الجواب فذي يذاُذة الذبذ ذاطذة  

ل اوسذذ ذوُذة هذي األقذذدم  وهذو أن الذوذار 

واأل رر تر   اً لل كذان عذبذر الذتذارُذ  

البشر   وبخاصة في الص ن  وبالتالي 

ل بشرُة وسقتصادُة  هي الوارل األ رر قو 

ذذاً لذذالخذذتذذراعذذات واس ذذتذذشذذافذذات   ّ و ذذ

وسلذى .  واإلنتاج ة الذرذوذافذ ذة واإلن ذانذ ذة

جان   ل   برزت آسذ ذا لذ ذس  ذّذول ذد 

حصر  للحروب والن اعذات الذدمذوُذة 

في التارُ  فذحذ ذ   بذل بذرز وجذهذهذا 

اوخر األهم الد اعذي سلذى احذتذرام ِهذبذة 

الح ال الّذوذدسذة وضذرورل صذ ذانذتذهذا  

مذذر ذذ  الذذوذذارات " لذذكذذون الذذوذذارل هذذي 

وأحداثي اإلُجاب ة ال اطعة منذ "  والعالم

لذدت الذرذوذافذات  فجر التارُذ   فذاذ ذهذا وم

ِضذذِعذذا ِمذذدامذذ ذذ  حضذذارل عذذالذذّذذ ذذة  ووم

دل عذلذى قذواعذد صذلذدل وراسذخذة . مِوحَّ

ول س أخ راً  أن في آس ا بذالذذات بذدأت 

تتشك ل الّالمح األولى والوجذي الذجذدُذد 

للعالم  وهو الذ  تّرلذي الذ ذوم مذنذظذّذة 

 . شنغها  للتعاون

ذبذدئذي واإلن ذانذي   ِّ وفي هذا ال  اا الذ

سحظنا بخاصة  تر    الو ذم الذعذربذي 

  عذذلذذى CRIإل اعذذة الصذذ ذذن الذذدولذذ ذذة

بادئ الّاتاح ة للص ن والتي أمدرجا  ِّ ال

في لوائح ووثائق الّنظّة  والتي أ  دها 

فخامة رئ س جّهورُة الص  ن الشعب ة  

شي ج ن ب نغ  فور وصولي سلى أستذانذا 

ح ُذران  لذلذوذ ذام بذ ُذارل / ُون و 7ُوم 

دولذذذة سلذذذى  ذذذازاخ ذذذتذذذان وحضذذذور 

لّجلذس رسسذاء الذدوا  77اسجتّاع الن

األعضاء فى منظّة شنغذهذا   و ذذلذ  

شذار ذة فذي حذاذل افذتذتذا  مذعذر   ّم ال

 .في العاصّة الكازاخ ة 7177-س  بو

ومن هذل الّبادئ الش ج نبذ ذنذغذ ذة الذتذي 

ذذلذذ  عذذّذذل الذذّذذنذذظذذّذذة  ذذدت فذذي صم تذذأ  

التذشذار ذ ذة فذ ذّذا : " ومبادئها وأنشطتها

"/ بذذ ذذن األعضذذاء لذذتذذبذذادست ِعذذّذذ ذذوذذة

التحذد ث بصذوت واحذٍد بذخذصذو  " و

الذعذّذل " و"/  الوضاُا اإلقل ّ ة والذدولذ ذة

تذذعذذّذذ ذذق الذذرذذوذذة " و"/  بذذتذذنذذ ذذ ذذق وثذذ ذذق

زُادل الدعم الّتبادا لبناء " و"/  الّتبادلة

  الذ  ُذت ذ ذم " مجتّع الّص ر الّشترك

بالّ اوال والدعم الّتبادا والذتذضذامذن  

 ".ومشار ة األفرا  واألترا 

تِابِع تحدُذداً عذلذى الذّذبذادئ  ّم وُتوقف ال

التي أوصلا منظّة شنغها  لذتذحذوذ ذق 

التعاون الشامل  ون ل نجاحات متذجذد دل 

ذدت قذدرتذهذا عذلذى  في مجاستهذا  س  أ  

ذشذكذالت  ّم العّل الحو وي لحل  مختلف الذ

واإلشذذكذذاست الذذتذذي تذذواجذذي اسعضذذاء  

وعلى وجي الخصو   أولوُذة قضذاُذا 

الذذحذذاذذاظ عذذلذذى األمذذن واسسذذتذذوذذرار 

" شذي" اإلقل ّ  ن  وناا اقترا  الرئ س 

التأُ د بخاصة ِح اا مكافحة قو  الشذر 

اإلرهذذذاب واسنذذذاذذذصذذذالذذذ ذذذة ) الذذذرذذذالث 

  والتي تظل مذهذّذة طذوُذلذة ( والتطرف

وشذاقذة تذتذداخذل فذ ذهذا م ذائذل تذعذ ُذ  

قدرات الدوا األعضاء علذى الذتذنذ ذ ذق 

والتنا ذذ فذي الذاذضذاء األمذنذي  ولذ وم 

تذذعذذ ُذذ  الذذبِذذنذذاء الذذّذذـسذذ ذذي اسقذذلذذ ذذّذذي 

لّكافحذة اإلرهذاب الذدولذي  والذوذضذاء 

بشكل حازم عذلذى تصذنذ ذع الذّذخذدرات 

واإلت جار بها ووقف توظ اذهذا لذتذحذوذ ذق 

 .مرامي العنف بّختلف صورل

 

ف ف فيفيفن *  رئيس اإلت فاد الفدولفي لفلفةن

واإلعالميين والكتّاب الفعفرب أ فدقفا  

 .وُحل ا  الّةين

الَمقال خاص بفالفنفشفرس االسفبفوعفيف  * 

 .لموق  الةين بعيون عربي 

 *اصكاديمي مروان سودار



  6ا لففةفف فف فف    

قاا خبراء سن منظّة شانغها  للتعاون 

بانضّام الهند وبا  تان  عضوُن  ستوبل

مر الذ  لن ُكون لي أ  تأث ر دائّ ن  األ

على وحدل الّنظّة  وسنّا ستوفر األخ رل 

منصة لن ودلهي وسسالم أباد لحل 

 . خالفاتهّا

ومن الّورر أن ُ ور الرئ س الص ني شي )

ج ن ب نغ قازاق تان بدءاً من ُوم األربعاء 

وُحضر الوّة ال ابعة (  وحتى ُوم ال با

عشرل للّنظّة في استانا عاصّة قازاق تان 

نح الهند وبا  تان وهّا عضوان  ح ث ستّم

مراقبان عضوُة  املة في منظّة شانغها  

للتعاون  وفوا لّا   رل م اعد وزُر 

الخارج ة الص ني لي هوُال  في مـتّر 

 .صحاي ُوم اسثن ن

ُمذ ر أن اسعضاء الحال  ن ال تة في 

الّنظّة وهم الص ن وروس ا وقازاق تان 

وق ري  ستان وطاج ك تان وأوزبك تان 

ُوعون جّ عاً على طوا طرُق الحرُر 

رو  "الودُم وُتشاطرون 

الّتّرلة بالروة الّتبادلة والّناعة    "شانغها 

الّتبادلة والّ اوال والتشاور واحترام 

التنوع الروافي وال عي لتحو ق تنّ ة 

مشتر ة  وفوا لّا   رتي و الة أنباء 

 .ش نخوا

وقد بدأ العّل على عضوُة الهند وبا  تان 

وقاا نائ  وزُر خارج ة .  7172في عام 

ق ري  ستان سم ل  اُك ف لو الة أنباء 

قرار منح الهند وبا  تان "ش نخوا سن 

عضوُة  املة في منظّة شانغها  للتعاون 

تارُخي ألني مع توس ع العضوُة سلى ثّاني 

دوا  ُّكن أن تصبح منظّة شانغها  

ناً أساس اً في نظام األمن  للتعاون مكو 

 ." العالّي

وف ّا ُتخوف البعض من أن ُـثر العداء 

ب ن الهند وبا  تان على وحدل الّنظّة  فإن 

منظّة شانغها  للتعاون ستصبح في الوقا 

نا ي منصة مرال ة لتحل الدوا األعضاء 

الّتنازعة مشا لها الرنائ ة على أساس 

وفوا لّا قالي لي و   "  رو  شانغها "

خب ر مكافحة اإلرهاب بالّعهد الص ني 

للعالقات الدول ة الّعاصرل في موابلة مع 

صح اة يلوباا تاُّ  ُوم 

 .الرالثاء

الهند "وقاا لي و  سن 

وبا  تان تتهّان بعضهّا 

دعم اإلرهاب "البعض بن 

  وهذا ُرجع بشكل عام "

سلى خالفاتهّا وأجندتهّا 

وس ووم .  ال  اس ة الّحل ة

أعضاء منظّة شانغها  

بدعّهّا وتودُم الّ اعدل 

س ا ما احتاجها البلدان بدسً 

من تدوُل ن اعهّا داخل 

 .الّنظّة

وقاا ل ن م نوانغ  وهو أستا  بّعهد 

باختصار  "الدراسات الدول ة بجامعة فودان 

سن منظّة شانغها  ل  ا مكانا تتشاجر ف ي 

الهند وبا  تان  وسنّا منصة لألعضاء 

 ."لت وُة ن اعاتهم

وقد أفادت صح اة الشع  أن التعاون في 

مجاا مكافحة اإلرهاب قض ة مهّة لّنظّة 

شانغها   وأن الّنظّة تنظم تدرُبات 

بعرة "ع كرُة  ل سنت ن ُمطلق عل ها اسم 

للتعامل مع تهدُد  7112منذ العام "  ال الم

". اإلرهاب واإلناصاا والتطرف الدُني"

في  7172عام "  بعرة سالم"وقد عمودت آخر 

سبتّبر العام /  ق ري  ستان في أُلوا

7172. 

وقاا وانغ ُي و  وهو باحث في معهد 

تشونج انج للدراسات الّال ة في جامعة 

جّ ع أعضاء الّنظّة "رنّ ن الص ن ة سن 

ُشار ون في مبادرل الح ام والطرُق وأن 

 ."هذل الّنظّة هي الضّان األمني للّبادرل

وقاا لي و  سن عضوُة منظّة التجارل 

الح ام والطرُق ت اعدان  العالّ ة ومبادرل

التنّ ة اسقتصادُة في با  تان وأمنها  وس ا 

ما أصبحا با  تان بلداً ين اً وم دهراً  

فإني س كون صعباً على التطرف واإلرهاب 

النّو  وهذا من شأني أن ُح  ن الظروف 

. على طوا الحدود الهندُة البا  تان ة

لذل  س اعتود أن الهند وبا  تان "وأضاف 

ُج  أن ُتشاجرا داخل منظّة شانغها  

للتعاون ألنهّا س جدان أسباباً أ رر 

 ."للتعاون

وقاا ع كر نورشا الباحث في معهد 

اسقتصاد العالّي الكازاخ تاني لو الة 

سن عضوُة الهند وبا  تان ستشكل "ش نخوا 

سضافة سلى سّعة الّنظّة الدول ة وست ّح 

للكتلة بتن  ق مواقف الدوا اسعضاء بشكل 

أفضل حوا مختلف الوضاُا من أجل تع ُ  

 ".تعاونها

 العضوي  اإليراني 
وخالا الّـتّر الصحاي قاا لي سن الص ن 

تـُد منح عضوُة دائّة إلُران التي هي 

وقاا لي سن اُران .  حال ا عضو مراق 

في انشطة "  شار ا بشكل استباقي"

الّنظّة وساهّا بشكل اُجابي في 

 .تطوُرها  وفوا لروُترز

سن الص ن ترح  وتدعم "وقاا لي هوُال  

ريبة سُران في أن تصبح عضواً رسّ اً في 

أعتود ان جّ ع "و"  منظّة شانغها  للتعاون

األطراف س واصلون دراسة م ألة انضّام 

سُران بشكل واٍع خالا هذا اسجتّاع على 

أساس قواعد منظّة شنغها  للتعاون  ات 

 .“الصلة والتوافق عبر الّشاورات

في الّرحلة الّوبلة  قد تصبح " وقاا ل ن

تر  ا وأفغان تان أعضاء بعد سُران   ّا أن 

توسع الّنظّة س جل  بالتأ  د أصواتاً أ رر 

تنوعاً  وسمتّدد فترل التوصل سلى توافق في 

لكن على الّد  الطوُل  وبّجرد .  اوراء

أن ُتوصل األعضاء سلى ستااا  فإني س ّرل 

مصالح منطوة واسعة  ات ناو  دولي 

 ."  ب ر
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   5ا لففةفف فف فف  

بعد تول هّا موعد عضوُ ن مراقب ن في 

عاما  تم  77منظّة شانغها  للتعاون مدل 

قبوا الهند وبا  تان  عضوُن دائّ ن في 

الكتلة في قّة منظّة شانغها  للتعاون 

من ح ث .  استانا بوازاق تان ُوم الجّعة يف

الّبدأ  تّا الّوافوة على عضوُتها في 

 7172قّة منظّة شانغها  للتعاون عام 

وخالا العام ن .  في طشوند بأوزبك تان

الّاض  ن  أمث رت شكوك حوا سمكان ة أن 

رو  "ُلوث الخالف الهند  البا  تاني 

التي تتبناها منظّة شانغها  "  شانغها 

بالروة الّتبادلة واسحترام الّتبادا 

والّ اوال واحترام الحضارات الّتنوعة 

 .وال عي الّشترك للتنّ ة الّشتر ة

الّاض ة  أقنع  77ب د أني في ال نوات اا 

الدور الذ  لعبتي  ل من الهند وبا  تان 

 عضوُن مراقب ن في منظّة شانغها  

الهندُة  للتعاون الكتلة بأن الّ احّة 

البا  تان ة لن تحّل أ  أثر سلبي على 

وُبدو أن الدولت ن .  مكانة الّنظّة وه ا لها

قد تبنتا رو  شانغها  وقررت الدوا ال ا 

اسعضاء بّنظّة شانغها  انضّامهّا 

 . عضوُن دائّ ن في الكتلة

ورافق التوسع األوا من نوعي لّنظّة 

عاما سجراءاٍت سل ٍة لوّة  72شانغها  منذ 

  س ّا التبني الناجح إلعالن 7177عام 

أستانا وستااق ة مكافحة اإلرهاب  مّا ُش ر 

سلى أن الّخاوف بأن ُكون للهند وبا  تان 

تأث ر سلبي على رو  شنغها  قد تكون في 

 .ي ر محلها

تتّتع منظّة شانغها  ب ّعة  ونها  تلة 

قوُة تضم ه ا ل وسجراءات تنظ ّ ة 

ماصلة تشّل ه ا ل نّو ج ة مرل اله كل 

اإلقل ّي لّكافحة اإلرهاب ومنظّة معاهدل 

األمن الجّاعي التي تجعلها سحد  أ رر 

. الّنظّات اإلقل ّ ة نجاحا في العالم

وباسضافة سلى  ل   سن العالقات الرنائ ة 

الّنتظّة التي أقامتها منظّة شانغها  

للتعاون منذ عودُن  بدءاً من مجّوعة 

شانغها  الخّاس ة التي تشكلا عام 

 .  قد أوجدت تول داً قوُاً للتكامل7992

ومن ناح ة أخر   ُمتوقع أن ت تا د الهند 

وبا  تان على نطاا واسع من هذا 

. للعّل معاً  شر اء"  الاضاء الجدُد"

وتشّل مذ رات التااهم التي وقعها البلدان 

ل صبحا عضوُن دائّ ن  بنوداً بإجراء 

وقد عّل .  تدرُبات ع كرُة مشتر ة

الج شان الهند  والبا  تاني معاً في عدد 

قل ل من عّل ات حاظ ال الم التابعة لألمم 

مع  ل   وباضل منظّة .  الّتحدل

شانغها   فإنهّا س شار ان للّرل األولى 

في مناورات ع كرُة مشتر ة منتظّة 

وللّرل األولى ستتعاون .  بتشك ل وث ق

ج وشهّا معاً في مكافحة اإلرهاب  وهو 

. تهدُد يالباً ما ُلوم  ل طرف اوخر عل ي

 ّا ستتشاطر الدولتان الّعلومات 

واسستخبارات بشكل منتظم من خالا 

اله كل اإلقل ّي لّكافحة اإلرهاب  األمر 

الذ  من شأني أن ُ اعدهّا في بناء تااهم 

 .متبادا على الّد  الطوُل

وباسضافة الى  ل   ست هل عضوُة 

البلدُن في الّنظّة اتصاستها مع دوا آس ا 

. الوسطى وشر اء آخرُن سلى حد  ب ر

وُّكن اون سح اء اتااا النول الرباعي 

والّّر الدولي  7992والنول العابر عام 

ب ن الشّاا والجنوب بصالت سلى دوا 

ومن شأن  ل  أن ُ ُد . جنوب ويرب آس ا

من مشار ة الهند اسنتوائ ة في مختلف 

الّّرات والّشارُع الخاصة بّبادرل 

 .الح ام والطرُق التي اقترحتها الص ن

بالن بة للهند التي تعد م تورداً  ب راً 

للوقود  سن عضوُتها في الّنظّة ستت ح لها 

الوصوا سلى الّواقع الرئ   ة سستكشاف 

الغاز والنا  في آس ا الوسطى والتي ُّكن 

أن تنعش الشرا ة اسسترات ج ة ب ن الهند 

وروس ا ف ّا ت تكشف الهند شرا ات جدُدل 

في وجي الّ توبل الغامض أمام العالقات 

 .األم ر  ة الهندُة

وتظهر قّة استانا أن البلدُن ُتعلّان 

جانبا "  الرنائ ة"ب رعة وضع قضاُاهّا 

. للتر    على أولوُاتهّا متعددل األطراف

 ّا شهدت مراسم افتتا  الوّة لواًء ب ن 

رئ س الوزراء الهند  نارُندرا مود  

 77ونظ رل البا  تاني نواز شرُف بعد 

 .شهرا

وعالول على  ل   وبعد ي اب الهند عن 

منتد  الح ام والطرُق للتعاون الدولي في 

بك ن الشهر الّاضي  عود الرئ س الص ني 

وف ّا .  شي ج ن ب نغ ومود  اجتّاعاً ودُاً 

قاا شي لّود  اني استّتع بّشاهدل ف لم 

الذ  حوق مب عات  ب رل على )دانغاا 

:   قاا مود (شباك التذا ر في الص ن

تحدثنا عن العالقات الهندُة الص ن ة "

 ."و  ا ة تح  نها

لم تعتر  الهند على سعالن استانا الذ  

أشاد بّنتد  الح ام والطرُق  لكوني أ د 

  "م اوال وس ادل الدوا"على احترام 

عدم وجود بدُل "وأ دت مجددا سلت امها بن 

" للحلوا ال  اس ة والدبلوماس ة للصراعات

لذا  .  الذ  رح  بي الّحاورون الهنود

ونظراً لضخامة منظّة شانغها  للتعاون 

وجا ب تها  فإني من الّحتّل أن ُكون 

لروحها اإلُجاب ة أثر أ بر على العالقات 

 .الهندُة البا  تان ة بدسً من العكس

 الصينية  تشاينا دايليصحيفة 
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الةين لن تستخدم : تشن شياو تشن

من م  شانغها  للتعاون للتدخل في 

 النزاعات الهندي  الباكستاني 
تأمل الص ن وروس ا أن تتّكن الهند 

وبا  تان من العرور على آل ة فعالة لحل 

فإ ا تّكنا الهند وبا  تان من .  مشا لهّا

التر    بشكل أ بر على ال الم والتنّ ة 

اسقتصادُة  فإن جّ ع دوا الّنظّة بّا 

. في  ل  الص ن وروس ا ست تا د من  ل 

سن لّنظّة شانغها  الودرل على التوس  

ب ن الهند وبا  تان  ولكن س ُّكن 

على الّد  "  قدرل"استخدام سو   لّة 

 . الوص ر

هناك خالف عّ ق ب ن الهند وبا  تان  

ولذل  فإني س كون صعباً على الّنظّة 

بآل تها  مد  الج ور في هذا الخالف 

اإلعت ادُة على الّد  الوص ر  ولن 

تصبح الّنظّة بأ  حاا من األحواا قنال 

للص ن للتدخل في أ  ن اع ب ن الهند 

ب د أن الّشار ة في منظّة .  وبا  تان

شانغها  للتعاون ستعود بالناع على هذُن 

البلدُن من ح ث سقامة منصة للتواصل 

 .والتااو  الّتبادل ن

ُّكن للهند التواصل بشكل مباشر مع 

الص ن وبا  تان من خالا منظّة 

الّواومة  شانغها  للتعاون سست عاب 

الهندُة للّّر اسقتصاد  الص ني 

 . البا  تاني بشكل أفضل وتول صها

وهذا ُّكن أن ُلع  دوراً سُجاب اً  

 ولكننا س نتننوقع أن تغ  ننر الهند موقاهنا 

 الصينية غلوبال تايمز صحيفة 
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من الُمرجح أن يجلب انضمام الهند وباكستان إلى من م  شنغها  للتعاون سلسل  

فهل .  من التغييرات إلى المن م  وحتى إلى المشهد الجيوسياسي الهش في آسيا

تقدم من م  شانغها  للتعاون منة  تسمح للدول اصعضا  بما في ذلك الةين 

وروسيا بالتوسط في النزاعات بين الهند وباكستان؟ وكيف سيؤثر توس  من م  

شانغها  للتعاون على موقف الهند تجاه مبادرس ال زام والطريق الةيني ؟ 

لإلجاب  على هذه اصسئل ، ت دث مراسل   ي   غلوبال تايمز هو ويجيا إلى 

خبرا  في مقابالت حةري  خالل قم  من م  شانغها  للتعاون التي جرت في 

 .أستانا



   2ا لففةفف فف فف  

بشكل  امل تجال الّّر اإلقتصاد  سثر 

سنضّامها سلى منظّة شانغها  

ُتع ن على الهند الوبوا بحو وة .للتعاون

أن الص ن تع ز تعاونها مع بلدان 

جنوب آس ا األخر   وُنبغي لها أُضا 

أن تتاهم أن الهند ست تا د من موقف 

لود حووا الدولة الواقعة .  أ رر سُجاب ة

جنوب آس ا تودماً  ب راً في تنّ تها 

اإلقتصادُة وتح  ن سبل ع ش شعبها  

ولكني ما .  وهو ما ُج  اسعتراف بي

. زاا أمام الهند طرُق طوُل

فاقتصادها ُحّل قدراً  ب راً من 

سمكان ات التطور التي ُّكن أن ُدفعها 

اسنخراط في التكامل اسقتصاد  

اإلقل ّي والتعاون مع الّنظّات 

الدول ة  بّا في  ل  الّنظّات التي 

 .تشارك ف ها الص ن أُضاً 

تشن ش او تشن هو مدُر مكت  
الدراسات الدول ة بّعهد تشونج انج 
للدراسات الّال ة في جامعة رنّ ن 

 .الص ن ة

 6تتم  المنشور على الة    
 عضوية الهند وباكستا  ترسل رسائل مختلطة إلى المنظمة: تشيا  فنغ

ًي  ب مظةمن هيظلايح ل،ً يي   يليي ف صن يً  يي في قبيً  لاظ  يبياسًي  
 ل،ًي  ايظ  لامي ظخ  ي  ق يمن  يً   -فإذ  مي  ،ب   ل يلًي .  ا   ي     

ةلفيًامي ألل  مظةمن هيظلايح   -ق ييي مثً  اي  مايف ن  إل هيأ ياهمي 
يفي  سي  .  ل،ً يي   م   لم ًمً    يي  ب  لًميسك  ل  ة،ي ل،مظةمن ً  يي  

 لسيظي ييهي   ق  ي ع      ي   آلة ي  في  لمظةمن ألل   سًالك  لمخي  
م   ليق  ي لعيقن في  ليسيعن بي   لب، ي   يبيلًيلي ًا يس ق    قً م  

 . لعيقن ل،ًيصً ألل  ًي فق  ،   لً يي  بي   ميو   ع  ف
يمو ذلك  م   لظي ين  إلي يبين  م   لمق      ًصبح مظةمن هيظلايح ل،ً يي  
مظةمن  يلين ي م    يؤهي غيلبين ساي   ل يلم ي    يب  يهذ  ييف  ق     

يفي هذ   لص    م   لم  ح    يسي    ةيً  لاظ  .  هيئل  م  ألمايظي   لًظمين
يبياسًي   لمظةمن  ،  ًيسيو ظفيذهي في  لهؤي   ل يلين ي إلق،يمين في مةً،ف 

 . لم يأ   يأ سيمي في م يأ    م  ي ل ل  فيي  لسييسين ي أقًصي 
يفيمي يً ،ق بيل ام  ل  ة،ي  يما  ل،مظةمن    ًيف  مظب    لً خيخ  لً يي  بي  

يق   ةا    يسيي ميقفي  ألي يبيي  ً يه  أظ ميم ألل  .     يئاي  لق  م  ي ل   
 لمم   أقًصي ح  لصيظي  لبياسًيظي  يسًًيح   يين  لمظةمن  لف صن 
. لبياسًي  إل     م ي ثي  مبيه ة مو  يسيي ي يً  ة ة ألذ        ذلك

يم   لم ًمً    ًيف   لمظةمن مظب      ي    ل،صي  ي لاظ  يبياسًي  إل     
م ي ثي   يً  لمم   أقًصي ح  لصيظي  لبياسًيظي ي لمسي  ة ف  ًق،يص 

م   لم  ح    يهاً ًيسو مظةمن هيظلايح .  سي   لفام  لاظ ح ل،مه يع
 . ةبي    ي ة لًعيي   لمم   أقًصي ح  لصيظي  لبياسًيظي

 تش ان فنغ هو باحث في معهد اسسترات ج ا الوطن ة في جامعة ت  نغهوا

من المقرر أن تةبح من م  شانغها  للتعاون من م  دولي  

 يضم أعضاؤها غالبي  سكان العالم وأرا يه



  8ا لففةفف فف فف    

 :وكال  أنبا  الةين الجديدس ـ شينخوا

سن سر نجا  منظّة شانغها  للتعاون في 

ضّان ال الم واسستورار اإلقل ّ  ن وفي 

دفع عجلة النّو اسقتصاد  اإلقل ّي ُكّن 

رو  "في مبدأها األساسي أس وهو 

  هكذا قاا خبراء ومراقبون "شانغها 

 .أجان 

فلد  وصاي هذا الّبدأ بأني ضّانة هامة 

لتوسع الّنظّة    ر ع كر نورشا 

الباحث بّعهد اسقتصاد وال  اسة 

العالّ  ن في قازاق تان أني ُعتود أن 

أصبحا سر التطور "  رو  شانغها "

 .الناجح لّنظّة شانغها  للتعاون

وقاا نورشا خالا موابلة أجرتها معي 

تحا سرشاد "سني ((  ش نخوا))و الة أنباء 

رو  شانغها   توف جّ ع الدوا 

األعضاء على قدم الّ اوال وتلت م بإقامة 

عالقات ح ن جوار وشرا ة مخلصة مع 

 ".بعضها البعض

سن جّ ع قرارات الّنظّة تتخذ عبر 

الّنظّة تو م "فن.  الّناقشات والحوارات

بشكل دور  أحداثا مختلاة وندوات ترو ا ة 

واجتّاعات ح ث ُتواسم مّرلو و است 

سناا  الوانون أفضل مّارساتهم  وُضعون 

خطة عّل مشتر ة  وُبذلون أقصى قدر 

من الجهود للح لولة دون وقوع أحداث 

مأساوُة مروعة تترت  عل ها عواق  

 .  على حد قوا نورشا"ُتعذر عالجها 

  باعتبارها الو م "رو  شانغها "وتت م 

الّـس ة للّنظّة  بالروة الّتبادلة 

والّناعة الّتبادلة والّ اوال والتشاور 

واحترام التنوع الروافي وال عي لتحو ق 

 .التنّ ة الّشتر ة

وقد   ر لي هو  س  م اعد وزُر 

الخارج ة الص ني خالا مـتّر صحاي 

عود ُوم اسثن ن أن مجّوعة الّبادئ 

الجوهرُة هذل دفعا تطوُر الّنظّة ل س 

لصالح أعضائها فح    وسنّا أُضا 

 .لصالح ال الم واسستورار اإلقل ّ  ن

 ّا أشار وزُر الخارج ة الص ني وانغ 

ُي سلى أن قول الدفع النشطة من تنّ ة 

الو ّة اإلسترات ج ة "الّنظّة تدا على 

للّنظّة التي توفر حّاُة قوُة "  الارُدل

 .ألمن ومصالح دولها األعضاء 

وفي وقا سحق من األسبوع الجار   

س تم منح الهند وبا  تان  اللتان تحظ ان 

بوضع مراق  في الّنظّة  عضوُة 

للّنظّة  77 املة األهل ة خالا الوّة الن

الّورر عودها في العاصّة الوازاق ة 

 .أستانا

فود وقعا الدولتان الواقعتان بجنوب آس ا 

مذ رل اسلت امات الخاصة بالكتلة في 

  ما  ان سُذانا ببدء عّل ة 7172ُون و 

 .انضّامهّا

وأشار لي سلى أني مع انضّام هات ن 

الدولت ن  ستغطى الّنظّة ثالثة أخّاس 

قارل أوروآس ا وستضم قرابة نصف عدد 

سكان العالم  ما س جعل هذل الّنظّة 

اإلقل ّ ة األ بر من ح ث الّ احة وعدد 

ال كان في العالم وُدفع تح  ن سمكاناتها 

 .للتعاون والتّر ل

وفي هذا الصدد  لاا نورشا سلى أن 

سعراب العدُد من الدوا عن ريبتها في 

اسنضّام للّنظّة ُعد برهانا على التأث ر 

 .العالّي الّت اُد لها

انضّام الهند وبا  تان "وقاا سن 

س ض ف سلى ال ّعة الدول ة للّنظّة 

وس  ّح للكتلة بتح  ن تن  ق مواقف 

دولها األعضاء حوا مختلف الوضاُا  من 

 ".أجل تع ُ  التعاون ف ّا ب نها

وأعرب الرئ س الروسي فالدُّ ر بوت ن 

عن وجهات نظر مّاثلة خالا موابلة 

في العام ((  ش نخوا))خاصة أجرتها معي 

الّاضي  س  أ د أن الّنظّة ستصبح 

منظّة دول ة موثوقة وشعب ة في الّنطوة "

مع انضّام الهند وبا  تان "  والعالم بأسرل

 .سل ها

ومنذ تأس  ها  أصبحا الّنظّة منبرا 

هاما للجهات الّعن ة لتدع م التعاون 

" قو  الشر الرالث"األمني ومكافحة 

وهي اإلرهاب واسناصال ة والتطرف  

 .ح بّا أشار نورشا

ومن جانبي  ألّح ظار نواز جاسباا 

األستا  بو م ال  اسات والعالقات الدول ة 

ع ام ومورها -آ    -بجامعة  واد 

با  تان سلى أن الهدف األساسي لبا  تان 

من اسنضّام للّنظّة ُكّن في تع ُ  

 .التعاون األمني

وأضاف أني في ظل الظروف الدول ة 

الحال ة  من الصع  للغاُة على دولة 

واحدل الوضاء على اإلرهاب  مش را سلى 

أن الحد من العنف والهجّات اإلرهاب ة 

 .ُتطل  تع ُ  التعاون

وباإلضافة سلى التر    على األمن  قاا 

نورشا سن الّشروعات الناجحة الّتعددل 

األطراف ب ن أعضاء الّنظّة ساهّا 

أُضا في تح  ن الّناخ اسقتصاد  

 .العالّي

-ُذ ر أن الدوا ال ا األعضاء بالّنظّة 

الص ن وقازاق تان وقري  ستان   -

توع   --وروس ا وطاج ك تان وأوزبك تان

 .جّ عا بطوا طرُق الحرُر الودُم

وحوا التعاون اسقتصاد   سل  ألك ي 

ماسلوف رئ س ق م الدراسات الشرق ة 

بالكل ة الروس ة العل ا بجامعة بحوث 

اسقتصاد الضوء على عدل مجاست ُّكن 

 .أن تدفعها الّنظّة لألمام

وأوضح أني ُتع ن على الّنظّة الّ اعدل 

في سزالة الحواج  التي تعتر  سب ل 

التدفق الحر لل لع والوضاء على حواج  

الجّر  ة واإلجراءات الحّائ ة الواضحة 

 .داخل الّنطوة وما وراءها

وأضاف أن الّنظّة بحاجة سلى ض  قول 

في اسقتصاد اإلقل ّي والعالّي من خالا 

التشج ع على سقامة مشروعات مشتر ة 

ومناطق تجارل حرل ومناطق مشتر ة 

 .للتكنولوج ا الاائوة

من الّّكن أن تو م دوا الّنظّة "وقاا 

مشروعات مشتر ة وتب ع منتجاتها لدوا 

مرل "  مض اا أن "ثالرة خارج الّنظّة

هذل الّشروعات الّشتر ة ُنبغي أن 

تحظى بحواف  ضرُب ة أو تخا ف ملحوظ 

 ".في الضرائ  داخل سطار الّنظّة



   1ا لففةفف فف فف    

 :  ي   الشعب الةيني 

 72تأس ا منظّة شنغها  لذلذتذعذاون قذبذل 

وعلى مد   ذل هذذل ال ذنذوات ظذلذا .  سنة

الشرا ة ب ن أعضائها تتعّق بوت رل سرُعة 

وتطورت الشرا ة بذ ذن أعضذاء .  وم تّرل

الّنظّة من التعاون الطاقي في البداُة سلذى 

حذذذر ذذذة ال ذذذلذذذع واألشذذذخذذذا  والذذذّذذذواد 

 .والخدمات

أعضذاء مذن مذنذظذّذة شذنذغذهذا   2ُّتذلذ  

للتعاون ثروات ناط ة ضخّة  وت عى هذذل 

الذذدوا فذذي الذذوقذذا الذذحذذالذذي سلذذى تذذنذذوُذذع 

سسترات ج ة صادراتها الذنذاذطذ ذة مذن خذالا 

اإلناتا  على الص ن ومنطوة آس ا الذّذحذ ذ  

وافتتحا قنال نول النا  الذتذي ُذبذلذغ .  الهاد 

 ذذم تذذربذذ  بذذ ذذن الصذذ ذذن  927طذذولذذهذذا 

  وتذعذد 7112و ازاخ تان في مذاُذو عذام 

أوا قنال أناب   تعتّدها الصذ ذن إلسذتذ ذراد 

وبعد سنشذاء هذذا الذخذ   .  النا  من الخارج

سارعا عدل دوا أخر  لتطوُذر تذعذاونذهذا 

حذ ذث عذّذلذا عذلذى .  الطذاقذي مذع الصذ ذن

توس ع صادراتها الطذاقذ ذة مذن خذالا بذنذاء 

ومن .  أناب   النا  والغاز وال ك  الحدُدُة

ثم تشكلا طرُق طاق ة  تعذبذر وسذ  آسذ ذا 

 .وشرا آس ا

أسهم سرتااع م تو  التعاون الذطذاقذي بذ ذن 

اعضاء منظّة شنغها  للتذعذاون  فذي دفذع 

. النّو اإلقتصاد  لّختلذف دوا الذّذنذظذّذة

مذاُذو الذّذاضذي  قذامذا الشذر ذة  27وفي 

فذرع –الص ن ة لبنذاء الذّذشذارُذع الذنذاذطذ ذة 

أوزبك تان  التابعة لذلذّذجذّذوعذة الصذ ذنذ ذة 

للنذاذ  والذغذاز بذبذدأ أشذغذاا تذطذوُذر حذوذل 

في هذا الصدد  قذاا نذائذ  .   اس ولي للغاز

الّدُذر الذعذام لشذر ذة أوزبذكذ ذتذان لذلذنذاذ  

والغاز توهطاُ ف  أن الحكومة األوزبذكذ ذة 

ترح  بالشر ات الص ن ة لذسذسذتذرذّذار فذي 

 . بالدها

وأضاف بأن سنجاز هذا الذّذشذروع سُذلذبذي 

حاج ذات أوزبذكذ ذتذان فذي تصذدُذر الذنذاذ  

والغاز فح    وسنّا س خلق لها الّ ُد مذن 

فر  العذّذل والذّذداخذ ذل الضذرُذبذ ذة  مذا 

س ودم م اهّة  ب رل في دفع نّو اإلقتذصذاد 

 .األوزبكي

من جهذة أخذر   قذامذا مذنذظذّذة شذنذغذا  

لذذلذذتذذعذذاون بذذتذذأسذذ ذذس آلذذ ذذة تذذعذذاون لضذذّذذان 

وهذذو .  سسذذتذذوذذرار سمذذدادات الذذنذذاذذ  والذذغذذاز

ماس  اعد على الحد من الّخاطر الذّذهذددل 

لل وا الطاقة على م تو  تذبذب الذعذر  

 .والطل  واألسعار

بذذاإلضذذافذذة لذذذلذذ   تذذوذذدم اولذذ ذذات مذذتذذعذذددل 

األطراف لّنظّة شنغها  للتذعذاون فذرصذا 

ج دل للتوف ق ب ن مبادرل الحذ ام والذطذرُذق 

. ومذبذادرل اإلتذذحذاد اإلقذتذذصذاد  األوراسذذي

ح ث تذوذع الذدوا األعضذاء فذي الذّذنذظذّذة 

والدوا الذّذراقذبذة والذدوا الشذرُذكذة عذلذى 

م ار مذبذادرل الذحذ ام والذطذرُذق  ولذدُذهذا 

حاجة ملحة لتووُة الذبذنذ ذة الذتذحذتذ ذة  ودفذع 

عّل ة التراب  والتشاب  بذ ذن مصذالذح دوا 

الّنظّة  سلى جان  توس ع الطاقة اإلنتاج ة 

 .وبناء منصات مال ة

تعّل منظّة شنغهذا  فذي الذوقذا الذحذالذي 

على تحو ق حرُة تحرك البضائع ورسوس 

األمواا والخدمات والتكنولوجذ ذا  سعذتذّذادا 

عذذلذذى قذذطذذاعذذات الذذّذذواصذذالت والذذطذذاقذذة  

واإلتصذذذاست والذذذ راعذذذة والذذذّذذذنذذذتذذذجذذذات 

. الكهرومن ل ة والصناعة الخا اة والذنذ ذ ذج

والوصوا فذي الذنذهذاُذة سلذى تذكذوُذن رسُذة 

مشتر ة حوا تأس س منطوة تذجذارُذة حذرل 

 .داخل سطار منظّة شنغا  للتعاون

حووا الص ن وروس ا سلى اون نتائح مهّذة 

على م تو  التعاون فذي مذجذاست الذطذاقذة 

والذذّذذواصذذالت والذذاذذضذذاء ويذذ ذذرهذذا مذذن 

الّجاست الكبر   وتذعذد  ذازاخ ذتذان فذي 

الوقا الحالي  نّو جذا فذي الذتذعذاون عذلذى 

م تو  طاقة اإلنذتذاج عذلذى م ذار الذحذ ام 

 .والطرُق

في هذا ال  اا  ُش ذر رئذ ذس ق ذم أبذحذاث 

اإلقتصاد الخارجي الذتذابذع لذّذر ذ  أبذحذاث 

التنّ ة لّجلس الدولة تشاو ج ذن بذ ذنذغ  سن 

منظّة شنغها  للتعاون تذتذّذتذع بذإمذكذانذات 

 امنة  بذ ذرل فذي دفذع الذتذعذاون اإلقذتذصذاد 

 . اإلقل ّي في الّ توبل
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في دردشذة  أرادهذا خذاصذة  وحذاوا أن 

ُنطق بالكلّات خاللها بشكذل هذامذس ُذدا 

على خذطذورل مذا ُذوذوا  تذحذدث الذخذبذ ذر 

الذ  ُ ور الص ن أ رر مذن مذرل ) العربي 

عذن وجذود تذ ذار مذذن الذجذ ذذل (  فذي ال ذنذة

الجدُد في الو ادل الصذ ذنذ ذة ُذطذر  سذـاسً 

مذذا هذذي الذذعذذنذذاصذذر :  ُشذذغذذل بذذاا الذذجذذّذذ ذذع

الّطلوبة للحااظ علذى الذنذّذو الذّذتذصذاعذد 

لالقتصاد الص ني  وأُن ُّكذن سُذجذاد هذذل 

 العناصر 

ُر  الّنتّون سلى هذا الذتذ ذار أن الذحذاجذة 

مذذاسذذة سلذذى ثذذالثذذة عذذنذذاصذذر أسذذاسذذ ذذة 

سستّرارُة نّو اسقذتذصذاد الصذ ذنذي هذي 

الذذّذذاا والذذطذذاقذذة والذذتذذكذذنذذولذذوجذذ ذذا الذذعذذالذذ ذذة 

  وُذتذابذعذون أن الذّذوجذود فذي ( الهاُت ذ ) 

وُذبذوذى .  العالم العربي هو الذطذاقذة والذّذاا

الذذعذذنذذصذذر الذذرذذالذذث الذذّذذطذذلذذوب  وهذذو 

 .التكنولوج ا العال ة

وهنا ُوف أعضاء هذا الذتذ ذار أمذام سذـاا 

عن األما ن التي ُذّذكذن الذحذصذوا مذنذهذا 

على هذذل الذتذكذنذولذوجذ ذا  فذال ُذجذدون سس 

الّصدر األوا هذو :  مصدرُن أساس  ن لها

الوسُات الّتحدل األم ر  ة  وهذذل الذدولذة 

" نول التكنولوج ذا" تضع عوبات  ر رل أمام 

سلى الص ن خوفاً من الّناف ة الشدُدل التذي 

ُشذذكذذلذذهذذا اسقذذتذذصذذاد الصذذ ذذنذذي لذذالقذذتذذصذذاد 

أما الّصدر الراني الذ  ُذّذكذن .  األم ر ي

الحصوا مني على هذل التكنولوج ا العالذ ذة 

 .فهو سسرائ ل

ُنطلق الّنتّذون سلذى " الّعادلة"وأمام هذل 

هذذذا الذذتذذ ذذار لذذ ذذوذذولذذوا سن  ذذالً مذذن الذذّذذاا 

الّطلوب لالسترّارات  والطذاقذة الذالزمذة 

لتحرُ  عجلة اسقتصاد ُذّذكذن الذحذصذوا 

عل هذّذا مذن مصذادر أخذر  يذ ذر الذدوا 

العرب ة  ح ث أن النا  والذغذاز مذتذوافذران 

في دوا  ر رل ي ر الدوا العرب ة   ّذا أن 

األمواا الّخصصة لالستذرذّذارات لذ ذ ذا 

موجودل عند العرب وحذدهذم  وس ُذتذحذكذم 

 .بها العرب بشكل م تول

وهذي ) بالّوابل فإن التكذنذولذوجذ ذا الذعذالذ ذة 

س ُذّذكذن (  حاجة ح وُة لالقتصاد الص نذي

توف رها سس من سسرائ ذل نذ بذعذد الذوسُذات 

الّتحدل األم ر  ة ن وُصلون سلى ماذاضذلذة 

س بد منها تووم على قاعدل وجوب الوقذوف 

سلذذى جذذانذذ  سسذذرائذذ ذذل واسن ذذحذذاب مذذن 

الّوقف التول ذد  الذذ  تذوذاذي الصذ ذن سلذى 

 .جان  العرب في منطوة الشرا األوس 

ُنطق الخب ر العربي هذل الذكذلذّذات بذبذ ء 

فذي "  ال لطة الذحذا ذّذة" ل ض ف بعدها أن 

الص ن ترفض الت ذلذ ذم بذالذخذالذصذة الذتذي 

في الذوذ ذادل "  الت ار اإلسرائ لي" ُصل سل ها 

الص ن ة  مش راً سلى أن الشخص ات األ رر 

بروزاً في الوذ ذادل الصذ ذنذ ذة تذوذر  بذأهذّذ ذة 

العذالقذة مذع سسذرائذ ذل ولذكذن لذ ذس عذلذى 

ح اب العالقات مع العرب  وتصذر  عذلذى 

اسحتااظ بّوقف متوازن من الصذراع فذي 

الّنطوة  حااظاً على الّصالح اسقتصذادُذة 

الص ن ة من جهة  وتع ُ اً للدور الص ذنذي 

الّتنامي في ال ذ ذاسذة الذدولذ ذة مذن جذهذة 

 .أخر 

الذذذ  ُذذوذذدمذذي "  نصذذف الذذجذذواب" هذذذا هذذو 

الخب ر العربي في الشـون الص ذنذ ذة عذلذى 

ما ا ترُد الص ن من العرب  ولكذن :  سـاا

هناك نصااً آخذر لذم ُذتذطذرا سلذ ذي  وهذو 

في ال لطذة "  األ رر تشدداً "موقف الو ادات 

الص ن ة  سواء  انوا في الح ب الش وعذي 

 .أو في الو ادل الع كرُة الص ن ة

 موق  الةين بعيون عربي  

مواا بولم محّود رُا منشور في العدد 

األربع ن من نشرل الص ن بع ون 

/ ح ُران 71عرب ة الصادر بتارُ  

  أ  قبل ثّاني سنوات 7119ُون و 

بالضب   ُناقش فكرل العالقات الص ن ة 

 .العرب ة والعوامل الّـثرل ف ها

نع د نشر هذا الّواا على صاحات 

النشرل نظراً لّا ُحوُي من أفكار  

وسستعادل تارُ  نشرل الص ن بع ون 

خدما العالقات ب ن  يعرب ة الت

وت تّر في  7117األمت ن منذ العام 

 . خدمتها حتى اون

 99التتم  على الة    
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ًفي  م عيي  مسًقية م   اث  م  مصن   
صيظي     لقيي      اث     ينانيلنينن فني 
 لمؤسسًنين   لن نسنان ينن ي إلين ينيلني نينن 
 لصيظين أ ًخ ً ًظةن  أللن   لن نيلنم  ن،ن  
قنني نن ة  لصنن  ع  لننقنني م أ منن ننيلننن مننو 
 ليأيي   لمً  ة   مي انينن  يًن ة هنذه 

بلنض  لنظنةن  )  لقيي    في  ل يلم  ل  بي 
ظنقنعنن   ًنانيخ (   ّمي ي  ه هني فني ظنفنسنب

 مننيمننيننن فنني  ح ظننخ ع قنن  ينن ننصننً مننو 
ي هظع    ي  نًن  فني  ح  ن أ ًنظن لنو 

 .م اي في  لمسًقبً

يبننظنني    نن،نن  هننذه  لنن ؤيننن  يصنن  اننبنني  
 ل يم،ي  لانذه   فناني   ن،ن  فن من،نن  ح 
 ظ في ن صينظنينن ي سن نن  لنظنعنيق بنيًن نيه 
ألس  ئيً  لًي ي ًب يظاي  ،يفن  مي اي أل  
. لم ًا   خ    مظاي في  لمي  انن  لنقني منن

يي نبن  هنؤأ   ن  مني قنفنانم من  ةنلً 
 لً يي   ل سا ح غنين   لنةنفني منو  يً 
 نن بننيننن بنن ننيننظننانني  يمننو  يً  ةنن ة فنني 
 لمظعقن أ ًقيم  لقي   ي ة مو  ليأيي  
 لمً  ة ي ،    ساي ألين     يمن  ةنلً 
ًن ننصننين   لننمن ننيننع  لصنيننظنني منن  ةننلً 
 لمظةمي   إلق،يمنينن انمنظنةنمنن هنظنلنانيح 
يآسننينني    ي منن  ةننلً  ننلقنني   اننثنن  

 . ميمين مو  يً مؤث ة ا يسيي

يألذ  ايظ   لصي    ل يلن  لي   ة  ً نمنً 
ثل   ؤة مًبييظن  يً  ل لقن مو  ل يلنم 
 ل  بي  فايف يظنةن   لن ن أ  بن نيلنمنانم 

 لمًن  مني   عن  ف ي يلنانم  لنمنًنظنيفن ة 
 لي اي  يمصنيلن نانم  لنمنًنظنيق نن  أللن  

  لصي  يمي ي ي يظب مظاي؟

يما   لقيً أل  هظيك ثلثن ًنيني     ي ني  
 :ً ًيح  لظة ة  ل  بين ألل   لصي 

هي ًيني  مني يسنمن  بن يً :  ـ  لًيي    يً
 لمميظ ن  ي لًي لم يبَق مظاي  ،  مي ينبن ي 
ألأ سي يي ي ،فيئاي فني  لنمنظنعنقنن  يهنذه 
 ل يً ً ي   لصي   لًي ًقنف أللن   نيظنأ 
 لق ييي  ل  بين بقية  يً غأ في ً نقنينق 
ً يي   ميق مو بي يظغ ق  يصً أللن   ن  
 لً يلف  يهي أ ًنةنفني سن ي هني بن ح 
ًعي  ًها ه  ل لقي  مو  لصي  فني  ح 
م يً م   لم يأ   يبيلمقيبً فاي ًظةن  
ب يبن ي سنًنئنيني  أللن  انً ًنعني  ًهنان ه 

 . ل لقي   لصيظين  إلس  ئي،ين

هي  لًيي   ل ئيسني  لسنيئن  :  ـ  لًيي   لثيظي
في  ل يلم  ل  بني ي لنذح  صنعن،نح  ن،ن  

  يهنذ  "  لن يً  لنمن نًن لنن" ًسميًب بنًنيني  
 لننًننينني  ينن غننأ فنني  ننلقنني   ننينن ة مننو 
 لصي   يين نييً  لن نصنيً من   لنقنيني ة 
 لصيظين  ،  مي قف مًفامنن لن،نمنبني     
ي لً  اي   ل  بين  لاني فنن أللن  ًن نقنينق 
 لسلم في  لمظعقن  يأ ًنمنيظنو فني قنينيم 
 لقي  صيظين ألسن  ئنين،نينن قنيينن   ظناني 
ً ًب      لصي  ق  ًًما  م  ةنلً هنذه 
 ل لقي  م   ل لع  ،  ألس  ئيً بهنانً 
 ي بآة  ل،سنين  فني  نمن،نينن  لسنلم  ي  

امي    هذه  ل يً ً ي  م   لصي  .  ًيةي 
 ليقيف أللن   نيظنأ  لن يً  لن ن بنينن فني 

م ،س   م   يأ سيمي في ةنً سنينعن ة 
  منينن اني  نن،ن  هننذ  (  ي لنقنن   )  لنفنينًنني 

 لمن ن،نس فني انً مني ينًن ن،نق بنيلصن  ع 
 . ل  بي  إلس  ئي،ي

ـ ييبق   لًيي   لثيل  م   ل يً  لن ن بنينن  
يهنني ًننينني   لنن يً  لننًنني ًنن ينن   لصننينن  
ايقًصي   يًنًن نيمنً من ناني  ن،ن   سنيس 
 لف ص  لنمنًني فن ة  بنلنض  لنظنةن   ن  
 لميقف  لسييسني  يهنذه  لن يً ًنقنو فني 
ه ق  ل يلم  ل  بي يغ بنب  يأ ًنًنيقنف 
اثي     ظ  مي ًقيم بب  لصي   ي ًف ،ب  ألأ 
ل ان ايظب يهانً من نيأ  لنلنسنًنثنمني   ي 
ل، صيً  ،    م  ي مسي  ة صيظين فني 

 .هذ   لم يً  ي ذ ك

أل  ظننةنن ة سنن ينن ننن أللنن    قننيم  لننًننبنني ً 
) لً ي ح بي   ل نيلنم  لن ن بني ي لصنين  

منقني ظنن (  8002م،يي   يأ   نيم  311
بنن نن ننم  لننًننبنني ً  لننًنن نني ح بننينن   لصننينن  

منن،ننينني   يأ   ننيم  5.4) يألسنن  ئننيننً 
ًي ي     لصي  ل  ًًة،ن   ن  (  8002

 لقيًاي منو  لن ن أ بسنانيلنن من    نً 
 لقن  اث  قية مو ألس  ئنينً  يلنان  هنذ  
 لًصي  يفً ض    يناني  لن ة  لن ن أ 
انن،ننمننن ي  نن ة يننقننيلننيظننانني لنن،ننمننسننؤيلننينن  
 لصننيننظننيننينن   ييننًننعنن،ننأ    يسننًننعننيننو 
 لننمننسننؤيلنني   لنن نن أ ألقننظننيع  لصننيننظننيننينن  
بيلً يمً م ام اف يق ي     يليس ان يً 
مًف قن اً ي  ن ة منظناني لناني مصنيلن ناني 
يًع، يًاي يظنةن ًناني أللن    ي نيع فني 

  لمظعقن ي ل يلم

 91تتم  المنشور على الة    



9ا لففةفف فف فف     7  

أعلنا ال عودُة واإلمذارات والذبذحذرُذن 

ومصذذر ويذذ ذذرهذذا مذذن الذذدوا الذذعذذربذذ ذذة 

ُذذونذذ ذذو  2واإلسذذالمذذ ذذة اسخذذر  ُذذوم 

الجار   قطع عالقاتها الدبلذومذاسذ ذة مذع 

قذطذر  وتذعذلذ ذذق مذوذعذدهذا فذي الذجذامذعذذة 

وس ُ اا ي ر معروف م تذوذبذل .  العرب ة

م ذذار ت ذذوُذذة اسزمذذة  ذذان سذذلذذّذذ ذذا أو 

سس أن أ  م ذذار .  مذذواجذذهذذة حذذتذذى اون

س كون لذي تذأثذ ذر عذّذ ذق عذلذى تذوزُذع 

مناطق الناذو  بذ ذن الذوذو  الذكذبذر  فذي 

وتذعذذتذذبذر درجذذة عذذّذذق .  الشذرا اسوسذ 

تضارب الذّذصذالذح ونذطذاا الذّذشذار ذة 

الواسعة في هذل اسحداث نذادرا جذدا فذي 

فذكذ ذف .  تارُ  مذنذطذوذة الشذرا اسوسذ 

 ستنتهي اسزمة 

أعتود أن هناك ثالثة احتّاست في م ذار 

 :األزمة الدبلوماس ة الخل ج ة 

تقديم التنازالت إلنها  : اإلحتمال االول

 اصزم 

ُتطلذ  تذحذوذ ذق اسحذتذّذاا األوا ثذالث 

نذذ أوس  تذذّذذ ذ  قذذطذر بذذهذوُذذتذذهذذا : شذروط

الذعذذربذ ذذة الذخذذلذذ ذجذذ ذة ال ذذنذ ذذة  واخذتذذ ذذار 

الوساطة وتودُم التنازست لّواجهذة عذدم 

قذذدرتذذهذذا عذذلذذى دفذذع الذذرذذّذذن ال ذذ ذذاسذذي 

واسقتذصذاد  فذي ظذل قذطذع ال ذعذودُذة 

وي رهذا مذن الذدوا اسخذر  عذالقذاتذهذا 

ثذانذ ذا  .  معها وفر  الذعذوذوبذات عذلذ ذهذا

قذذبذذوا ال ذذعذذودُذذة ويذذ ذذرهذذا مذذن الذذدوا 

حذ ذث أن تذنذازست .  التنازست الوذطذرُذة

قذذطذذر مذذن جذذانذذ  واحذذد فذذوذذ  لذذن ُذذحذذل 

ثالرا  استعداد الكوُا ويذ ذرهذا .  الّشكلة

من دوا الذخذلذ ذج أو الذّذجذتذّذع الذدولذي 

لذذلذذوسذذاطذذة الذذنذذشذذطذذة والذذحذذل ال ذذلذذّذذي 

ومع  ل   فإن سمكان ة تحو ذق مذا . لالزمة

حذ ذث أن ال ذعذودُذة .  سبق ل  ا  بذ ذرل

ويذذ ذذرهذذا مذذن الذذدوا اوخذذر  يذذ ذذر 

م تعدون للتذراجذع عذن مذوقذاذهذم  ومذن 

ناح ة اخذر    لذم تذوذدم قذطذر عذرو  

 ّا أن الوساطة الذّذبذاشذرل الذتذي .  ناعّة

قام بها أم ر دولة الكوُا لحل اسزمة لذم 

 .تحصل على رد اُجابي من ال عودُة

عدم قدرس قطر على : اإلحتمال الثاني

الةمود في وجه الضغوم قد ينتهي 

 بتغيير الن ام

أن احتّاا حدوث تغ  ر النظام في قذطذر 

ُتذ اُذد ا ا لذم ت ذتذطذع اسخذ ذرل تذحذّذل 

الضذذغذذوطذذات الذذرذذوذذ ذذلذذة الذذتذذي فذذرضذذتذذهذذا 

ال عودُذة ويذ ذرهذا مذن الذدوا عذلذ ذهذا  

ورفذذض أمذذ ذذر قذذطذذر تذذوذذدُذذم الذذتذذنذذازست 

لذلذوصذوا الذى الذتذ ذوُذة مذع ال ذعذودُذة 

وفذذي .  ويذذ ذذرهذذا مذذن الذذبذذلذذدان اسخذذر 

الواقع  استهامات التي وجهتها ال عودُذة 

وي رها من الدوا لوطر بذدعذم اسرهذاب 

وي رها مبالغة جدا  ولذم تذتذرك م ذاحذة 

وُعود  لذ  عذلذى مذا .  للّ اومة مع قطر

ُبدو الى أن الهدف مذن قذطذع ال ذعذودُذة 

وي رها من الدوا اسخر  عالقاتهذا مذع 

قطر والتداب ذر اسخذر  إلجذبذار تذغذ ذ ذر 

النظام في قطر   خالف  لذ   س تشذكذل 

التداب ر الّتذخذذل تذهذدُذدا خذطذ ذرا ل ذبذل 

وأن .  الع ش اسساس ة لذلذشذعذ  الذوذطذر 

العامل الحاسم للذنذجذا  أو فشذل تذحذوذ ذق 

الهدف هو مذد  دعذم الشذعذ  الذوذطذر  

 .للنظام الحالي

اعادس توزي  منامق : اإلحتمال الثالث

الن وذ في المنطق  جرا  تةاعد 

 المواجه 

ُبدو أن سحذتذّذاا اعذادل تذوزُذع مذنذاطذق 

الذذنذذاذذو  فذذي الذذّذذنذذطذذوذذة جذذراء تصذذاعذذد 

الّواجهة مرتاع بالريم مذن عذدم ريذبذة 

مذذن جذذهذذة  رفضذذا .  الذذّذذجذذتذذّذذع الذذدولذذي

ال عودُة مبادرل الوسذاطذة الذتذي ُذبذذلذهذا 

الّجتّع الدولي  زاعّة أن دوا الذخذلذ ذج 

ُذذّذذكذذن أن تذذحذذل مشذذا ذذلذذهذذا الذذخذذاصذذة  

ومواصلة تصع د الضذغذ  عذلذى قذطذر  

ُون و دلذ ذال آخذر  8ح ث أعلنا في ُوم 

 29حوا دعم قطر لالرهذاب  ُذتذضذّذن 

منذظذّذة  تشذّذل رجذل الذدُذن  77فردا و

الذوذذرضذذاو  وشذذخذذصذذ ذات مذذن جذذّذذاعذذة 

ومن جهذة .  اسخوان الّ لّ ن الّصرُ ن

اخر    ت اُد صعوبة توذدُذم الذتذنذازست 

أوس  ستذخذا  قذطذر .  من الجان  الوذطذر 

قرار توذدُذم تذنذازست شذامذلذة لذّذواجذهذة 

وفذذي الذذواقذذع  .  الضذذغذذوطذذات صذذعذذ 

ُصع  على ا  نظام في ا  بذلذد اتذخذا  

مذذرذذل هذذذا الذذوذذرار  الذذذ  سذذوف ُذذـد  

مباشرل الى أزمذة شذرعذ ذة فذي الذنذظذام  

على عكس  ل   ُّكن لّوقف صع  أن 

ُذذحذذصذذل عذذلذذى دعذذم قذذو  فذذي ظذذل 

ثان ا  قطذر س ُذّذكذن أن تذوذبذل . األزمات

استذذهذذام الذذّذذ عذذوم مذذن قذذبذذل ال ذذعذذودُذذة 

ح ث أن .  وبلدان اخر  بدعّها لسرهاب

قبوا قطر لستهامات الذّذ عذومذة ُذعذنذي 

الذذّذذوافذذوذذة عذذلذذى تذذرحذذ ذذل رجذذل الذذدُذذن 

الذذوذذذرضذذذاو  أ ذذذبذذذر مذذذـثذذذر سذذذ ذذذاسذذذي 

واجتّاعي في قطر مّا قد ُذـثذر  ذرذ ذرا 

ثالرا  أعربا تذر ذ ذا .  على استورار قطر

واُران عن دعذّذهذّذا لذوذطذر  مذا سذوف 

. ُ ُد من انتهاج قطر ل  اسة الذّذواجذهذة

ومع  ل   الّـ د أن قطر ستحافظ عذلذى 

م افة مع نة مع سُران مذع األخذذ بذعذ ذن 

وفذي يضذون .  اسعتبار للناو  اسمرُك ة

 ل   ُحتّل أن تـثر األزمة الدبلوماس ذة 

الخل جذ ذة عذلذى سذ ذاسذات دوا الذخذلذ ذج 

 ّا أن تردد بعض دوا الخل ذج .  اسخر 

من دخوا دائرل الّواجهة ب ن ال ذعذودُذة 

وسُذذران  بذذّذذا فذذي  لذذ  سذذلذذطذذنذذة عذذّذذان 

. والكوُا قد ُ ُد مذن عذ لذة ال ذعذودُذة

وعل ي  فذإن الذتذعذدُذالت الذرئذ ذ ذ ذة فذي 

الوضع الج و س اسي في منطذوذة الشذرا 

اسوس  س ع ز قول الّع كذر اسُذرانذي  

وُ ُذد مذن اسنذوذ ذام بذ ذن دوا مذجذلذس 

التعاون الخل جي  وتراخي مخ م احذتذواء 

 .سُران بو ادل ال عودُة

   ي   الشعب الةيني  ـ

نفائفب مفديفر /  جيفن لفيفانفغ شفيفانفغ:  بقلم

مففركففز دراسففات غففرب اسففيففا وافففريففقففيففا 

الففتففابفف  لففمففعففهففد شففنففغففهففا  لففلففدراسففات 

 :الدولي 
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قاا مبعوث ص ني في دمشق ُذوم ال ذبذا 

سن الصذذذ ذذذن تذذذواصذذذل استصذذذاست مذذذع 

األطراف الذّذعذنذ ذة فذي سذورُذا مذن أجذل 

الذذتذذوصذذل الذذى ت ذذوُذذة سذذ ذذاسذذ ذذة لذذلذذنذذ اع 

 .الّ تّر في البالد من خالا الّااوضات

وأوضح ش ي ش او ُان الّذبذعذوث الذخذا  

للحكومة الص ن ة حوا سورُا في مذـتذّذر 

صحاي في ال اارل الصذ ذنذ ذة بذدمشذق سن 

الصذذ ذذن ظذذلذذا عذذلذذى تذذواصذذل مذذع  ذذافذذة 

األطراف الّعن ة في سورُا بهدف استعادل 

 .ال الم واسستورار من خالا الّحادثات

سنذنذا عذلذى تذواصذل مذع الذحذكذومذة "  وقاا

ال ورُة والذّذعذارضذة والذدوا اإلقذلذ ذّذ ذة 

والوو  األخر  التي تشارك بشكل مباشذر 

أو ي ر مباشر في الوض ة ال ذورُذة وهذذل 

 ".م  تنا في الوساطة

وف ّا ُتعلق بذعذّذلذ ذة 

الّصالحة ال  اسذ ذة  

أ ذذذد شذذذ ذذذي الذذذتذذذ ام 

الصذذذ ذذذن بذذذتذذذعذذذ ُذذذ  

مذذذحذذذادثذذذات ال ذذذالم 

وتنا ذ ما ُتم انذجذازل 

 .في سورُا

وأضذاف أن الصذ ذن 

تأمذل فذي أن تذحذوذق 

األطراف الّعن ة فذي 

سذذورُذذا الذذّذذصذذالذذحذذة 

وتشكل حكومة وفاا 

 .وطني في نهاُة الّطاف

في الوقا نا ي  أشذار الذّذبذعذوث سلذى أن 

الص ن تودم م اعدات سن ذانذ ذة فذي حذدود 

وفذذي هذذذا الصذذدد  أوضذذح أن .  قذذدراتذذهذذا

الصذذ ذذن قذذدمذذا ل ذذورُذذا وبذذعذذض الذذدوا 

األخر  في الّذنذطذوذة م ذاعذدات سن ذانذ ذة 

مذلذ ذون  711) مل ذون ُذوان  281بحوالي 

مذذا بذذ ذذن أمذذواا نذذوذذدُذذة (  دوسر أمذذرُذذكذذي

ومذذعذذدات طذذبذذ ذذة وأدوُذذة ومذذواد يذذذائذذ ذذة 

للّ اعدل في تخا ف الذّذعذانذال عذن  ذاهذل 

وأ د ش ي أن اإلرهاب هذو . الشع  ال ور 

العدو الّشترك للعالم بذأسذرل وأنذي ُذنذبذغذي 

على الاصائل ال ورُة والذدوا اإلقذلذ ذّذ ذة 

والّذجذتذّذع الذدولذي أن تذتذحذد فذي جذهذود 

 .مكافحة هذل األفة بدون معاُ ر م دوجة

وفي حذدُذرذي عذن استذاذاا بشذأن مذنذاطذق 

تخا ف التصع د والذ  دخل حذ ذ  الذتذنذاذ ذذ 

في سورُا الشهر الّاضي وساعد سلذى حذد 

 ب ر في  بح العنف في بعذض الذّذنذاطذق  

قاا الّبعوث سن األطراف الّعن ة توصلا 

سلى توافق بشذأن سقذامذة مذنذاطذق تذخذاذ ذف 

التصع د في أخر جولة من الّحادثذات فذي 

استانا  معتبرا هذل الخطول مذهذّذة بذاتذجذال 

حل الوض ة ال ورُة  قائال أني ُأمل في أن 

 .تلت م األطراف الّعن ة بتنا ذ تااص لي

وقاا ش ي سني س ُوجد حل سرُع لذلذوذضذ ذة 

ال ورُة مذـ ذدا ضذرورل أن تذاذهذم  ذافذة 

األطراف بعضها الذبذعذض وتذبذذا جذهذودا 

مشتذر ذة لذلذحذاذاظ عذلذى زخذم مذحذادثذات 

الص ن تذّذتذلذ  الصذبذر "  وأ د أن .  ال الم

والروة لدفع ت وُة الوض ذة ال ذورُذة عذلذى 

الّ ار الصح ح من خالا العّل الّلّذوس 

حتذى ُذّذكذن تذخذاذ ذف 

األزمة تذدرُذجذ ذا قذبذل 

 ".حلها بشكل نهائي

وخالا زُارتي لدمشذق 

ُوم ال با  تبادا ش ذي 

وجذذهذذات الذذنذذظذذر مذذع 

الّ ـول ن ال ذورُذ ذن 

بشأن العالقات الرنائ ذة 

والذذوذذضذذاُذذا اإلقذذلذذ ذذّذذ ذذة 

والدول ة محل اسهتّام 

 .الّشترك
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أجر  مر   التحو ق اسجتّاعي التابع 

لصح اة شباب الصذ ذن بذالذتذعذاون مذع 

شبكة اسستب ان استذطذالعذا حذوا آراء 

الذذذحذذذ ام " الشذذذبذذذاب الصذذذ ذذذنذذذي فذذذى 

مذذذـخذذذرا وشذذذّذذذل هذذذذا "  والذذذطذذذرُذذذق

شاب ص ني تتراو   7111اسستطالع 

عذامذا حذ ذث  22و 78أعّذارهذم بذ ذن 

منهم ُحذّذلذون درجذة %  7.2أظهر أن 

مذذنذذهذذم ُذذحذذّذذلذذون %  77.2الذذد ذذتذذورال و

مذذنذذهذذم %  78.9درجذذة الذذّذذاج ذذتذذ ذذر و

% 2.9بالدرجذة الذجذامذعذ ذة فذى حذ ذن 

 .منهم بدرجة التعل م الرانو 

من الّ ذتذطذلذعذ ذن انذهذم %  22.2وقاا 

" الذذحذذ ام والذذطذذرُذذق" ُذذرذذوذذون فذذى أن 

س خلق فذر  تذوظذ ذف جذدُذدل ورأ  

" الح ام والطرُق" منهم بأن %    22.7

س ـثر تأث را  ب را على اخت اراتهم فى 

مذن %  87.7ح اتهم الّ توبل ة  وأبد  

الذحذ ام " الّ تطلع ن تطلعهم سلى جل  

الّ ُد من فذر  تذبذادست "  والطرُق

 .الّواه  الدول ة فى الّ توبل

وخالا اسستطالع قاا ُانغ دنذغ ُذون  

الذذذ  ُذذدرس الذذهذذنذذدسذذة الذذكذذهذذربذذائذذ ذذة 

واألتذذّذذتذذة فذذى جذذامذذعذذة الذذتذذكذذنذذولذذوجذذ ذذا 

ببك ن اني ُولى اهتّاما  ب ذرا لذّذبذادرل 

بصذراحذة  :" قذائذال" .  الح ام والطرُق

 نا اعتود ان الح ام والطذرُذق بذعذ ذدا 

لكذن بذعذد الذاذهذم .  عن ح اتى الشخص ة

الجد  لهذل الّبادرل أدر ا ان الحذ ام 

والطرُذق ُذـثذر عذلذى حذ ذاتذنذا بشذكذل 

وُذرذق ُذانذغ دنذغ ُذون أنذي مذع ." فعلذي

 س شهذد " الح ام والطرُق" تع ُ  بناء 

 .تخصصي فرصا أ رر

 ّا تعتود تشن فان  طالبذة تذتذخذصذ  

اللغة العذربذ ذة فذى جذامذعذة الذدراسذات 

" الح ام والذطذرُذق" األجنب ة ببك ن ان 

س  ُد الطلبات على مترجّذي الذلذغذات 

ان الذذّذذاذذاوضذذات :" األجذذنذذبذذ ذذة مذذـ ذذدل

الذذتذذجذذارُذذة الذذّذذخذذتذذلذذاذذة وحذذتذذى الذذحذذ ذذال 

الذذ ذذومذذ ذذة  ذذلذذهذذا تذذحذذتذذاج سلذذى مذذواهذذ  

الترجّة وأعتود ان الذحذ ام والذطذرُذق 

 .س جعل م توبلي أ رر تنوعا

وتش ر نتائج اسستطالع اُضذا سلذى ان 

الّذ ذتذطذلذعذ ذن ُذتذوقذعذون بذأن ُذجذلذ  

فذذر  رُذذادل "  الذذحذذ ام والذذطذذرُذذق" 

األعّاا فى التعاون ال  احذي الذجذدُذد  

الّـس ات الرواف ة والتعل ّ ة  التصّ م 

الذذهذذنذذدسذذي والذذتذذشذذ ذذ ذذد ويذذ ذذرهذذا مذذن 

الّجاست  ّا سذ ذخذلذق فذر  الذعذّذل 

الجدُدل فى الذطذاقذة والذكذهذربذاء الذنذوذل 

 .واسنترنا وي رها من الوطاعات
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ت داد األوضاع األمن ة تعوذ ذدا ُذومذا بذعذد  

ُوم  س  شهدت لذنذدن فذجذر أمذس اسثذنذ ذن 

حادثا استهدف حشدا مذن الذّذصذلذ ذن لذد  

خروجهم من صالل التراوُح بذّذ ذجذد دار 

الرعاُة اإلسالم ة قرب م جد فذ ذنذ ذبذر  

بارك شّالي العاصّة البرُذطذانذ ذة  أسذاذر 

آخرُن وقاا  71عن موتل شخ  وسصابة 

" حادثا انذتذوذامذ ذا" شهود ع ان سني قد ُكون 

من هجذّذات شذهذدتذهذا لذنذدن فذي األشذهذر 

 .األخ رل

في الواقع ُع ش العالم على وقذع هذجذّذات 

. سرهاب ة مت اُدل منذ بداُة الذعذالذم الذحذالذي

مذذاُذو الذّذاضذذ ذ ذذن  77مذذارس و 77فذاذي 

ُون و الجار  شهدت برُطان ا هجذّذات 2و

قت ال وعذددا  22سرهاب ة خلاا سجّاس نحو 

ُون و الذجذار   7 ب را من الجرحى؛ وفي 

وقعا هجّات سرهاب ة استهدفا البذرلذّذان 

اإلُراني ومرقد اإلمام الخّ ني في طهران 

جرُحا   ّا شهذدت  27قت ال و 77وخلاا 

محافظة الّن ا الّصرُة في ماُو الذّذاضذي 

هجوما سرهاب ا استهدف حذافذلذة تذوذل عذددا 

قذتذ ذال  79من الّواطن ن األقذبذاط وخذلذف 

 .جرُحا 77ونحو 

وع ا بعض الّحلل ن سب  ت اُد حدل تذلذ  

الهجّات سلى تولذ  نذاذو  تذنذظذ ذم الذدولذة 

فذذي مذذعذذوذذلذذ ذذي األسذذاسذذ ذذ ذذن فذذي (  داعذذش) 

 . الّوصل بالعراا وفي الرقة ب ورُا

قذذوات سذذورُذذا " فذذّذذن نذذاحذذ ذذة شذذرعذذا 

الّـلاة مذن مذوذاتذلذ ذن أ ذراد "  الدُّوراط ة

وعرب والّدعومة من الوسُذات الذّذتذحذدل 

شرعا في ال ادس من ُون و الجار  فذي 

شن هجوم لل  طرل على مدُنذة الذرقذة فذي 

الوقا الذ  قام ف ي التحالف الدولي بذوذ ذادل 

الوسُات الّتحدل بشن يارات جوُذة عذلذى 

 . داعش في هذل الّنطوة

ومن ناح ة أخر   دخذلذا الذّذعذارك بذ ذن 

الووات العراق ة وهذا التذنذظذ ذم الذّذتذطذرف 

مذذرحذذلذذتذذهذذا األخذذ ذذرل حذذ ذذث أعذذلذذن رئذذ ذذس 

الوزراء العراقي ح در العباد  أن الذوذوات 

فذي الذّذائذة مذن  92العراق ة حررت نحو 

 .أراضي الّوصل

واون  فود هذا التنظ م الذّذتذطذرف مذعذظذم 

األراضي التذي  ذان ُ ذ ذطذر عذلذ ذهذا فذي 

وُواجي أزمة مال ة جذراء .  سورُا والعراا

. خ ارتي لحول نا  سسترات جي في سذورُذا

ومع تول  الّ احة التذي ُذنذشذ  بذهذا فذي 

منطوة الشرا األوسذ   بذات لذد  داعذش 

ريبة في زع عة األمن الدولي من خذالا 

شن هجّات سرهاب ة خارج الّنطوة بذهذدف 

تحوا انتبال العالم وتخا ف ضغوط الذوذتذاا 

وفذي ظذل هذذل .  التي ُواجههذا بذالذّذنذطذوذة

الخلا ة  بدأت الهذجذّذات اإلرهذابذ ذة تذأخذذ 

 :ثالثة مالمح جدُدل وهي

أوس  ات اع الرقعة الّنكوبة بالهجّات مذع 

فذذذلذذذم ُذذذعذذذد .  تذذذاذذذشذذذى ظذذذاهذذذرل اإلرهذذذاب

اإلرهاب ون ُوجهون ضربتهم فذي دوا أو 

مناطق بع نها  بل امتدت أُادُهم سلى جّ ذع 

وها هم ُنتولون اون مذن : أرجاء الّعّورل

بلدان في الشرا األوس  سلى بلدان يذربذ ذة 

من ب نها برُطان ا وفرن ا وبلج كا وُنتوون 

على وجي الخصو  األما ن الذتذي تشذهذد 

تجّعات ُوم ة لذلذّذدنذ ذ ذن مذرذل مذحذطذات 

الحافالت ومترو األنااا والّحاا التجارُذة 

 .الكبر  عند شن هجّاتهم

ثان ا  قلة الهجذّذات الذجذّذاعذ ذة الذّذنذظذّذة 

الذتذي قذد "  الذئ  الذّذنذاذرد" و ررل هجّات 

تص ر معها أدوات عادُذة مذرذل ال ذ ذارات 

عالول على  ل   .  وال كا  ن أسلحة هجوم

قد ُصبح سجئ أو مواطن بالدولة الّنكوبة 

هو مناذ العّذلذ ذة اإلرهذابذ ذة  لذذا صذارت 

م ألة تحدُد هوُة اإلرهاب ذ ذن م ذألذة فذي 

 .ياُة الصعوبة

ثذذالذذرذذا  اسذذتذذغذذالا الذذّذذنذذظذذّذذات اإلرهذذابذذ ذذة 

للتكذنذولذوجذ ذا الذّذتذوذدمذة وخذاصذة مذواقذع 

التواصل اسجتّاعي في تنشئة مذتذطذرفذ ذن 

وتذذنذذظذذ ذذم هذذجذذّذذات  األمذذر الذذذ  ُذذجذذعذذل 

اإلرهاب  ن ُتخلصون من الو د الذجذغذرافذي 

 .لتصبح هجّاتهم أ رر خااء

ومن ناح ة أخر   أدت يذارات الذوسُذات 

الّتحدل وتحالاها ضد تنظ م داعش ويذ ذرل 

من التنظ ّات اإلرهاب ة في منطوة الشذرا 

األوسذذ  أدت سلذذى ت ذذجذذ ذذل خ ذذائذذر فذذي 

األروا  ب ن الّدن ذ ذن األبذرُذاء  وهذو مذا 

ُر ر سخطا شذدُذدا مذن قذبذل الذّذهذاجذرُذن 

والّذ ذلذّذ ذن الذذُذن ُذعذ ذشذون فذي الذدرك 

األسذاذل مذن مذذجذتذّذذعذات الذذدوا الذغذذربذ ذذة 

وُشعرون بالتهّ ذش وهذذا ال ذخذ  صذار 

سببا آخرا ُوف وراء ت اُد  رافة الهجذّذات 

اإلرهاب ة فذي الذدوا الذغذربذ ذة فذي اوونذة 

وريم ما تحوق من سنجذازات فذي .  األخ رل

عّل ة مكافحذة داعذش بذالذعذراا وسذورُذا 

والتي صار معها فشل هذذا الذتذنذظذ ذم أمذرا 

محووا والوضاء عل ي علذى األر  م ذألذة 

وقا فح   سس أن عل نا سدراك أن ه ُّذة 

فذحذ ذ  .  هذا الك ان قد تشكل تهدُدا جذدُذدا

ألذذف  01اإلحصذذاءات  انضذذم حذذوالذذي 

دولذة  711من أ رر مذن "  جهاد  أجنبي"

سلى داعش عندما  ان التذنذظذ ذم فذي  ذامذل 

قذذوتذذي وحصذذلذذوا عذذلذذى خذذبذذرات وتذذلذذوذذوا 

. تدرُبات  ات صلة بشن هجّات سرهذابذ ذة

ومع ضعف قول داعش في منطذوذة الشذرا 

األوس   عاد الكر ر من الّنتّ ن األجذانذ  

لهذا التنظ م سلى بلدانهذم مذنذذ نذهذاُذة الذعذام 

الّاضي  لذ ذشذكذلذوا تذهذدُذدا خذاذ ذا لذألمذن 

 .الّحلي والنظام العالّي

ومن هنا ُتضح أن الوضع الجدُد لّكافحذة 

اإلرهاب ُتطل  ستّام التعاون الدولي علذى 

نحو أفضل  س  أني ل س بذّذوذدور أ  دولذة 

التصد  لخطر اإلرهذاب بذّذاذردهذا حذ ذث 

صارت هذل الذظذاهذرل الذعذالذّذ ذة ت ذتذلذ م 

تضافر جهود الّذجذتذّذع الذدولذي وتذكذاتذف 

ومن ثم ُتذعذ ذن .  الوو  لّكافحتها بكل ح م

على جّ ع البلدان تع ُ  الرذوذة والذتذنذ ذ ذق 

الذذّذذتذذبذذادلذذ ذذن  وتذذوذذاسذذم الذذّذذعذذلذذومذذات 

اسستخباراتذ ذة  وتذحذ ذ ذن آلذ ذة الذتذحذذُذر 

الّبكر  وسُجاد أسال ذ  نذاجذعذة لذّذواجذهذة 

 .التهدُدات اإلرهاب ة الجدُدل

فضال عن  ل   تعتبر التناقضذات الذدولذ ذة 

وحالة التعو د التي تعتر  العالقات الدول ذة 

وي رهّا من األسباب العّ وة والّتشذابذكذة 

بّرابة تربة خصذبذة لذألعذّذاا اإلرهذابذ ذة  

وبالذتذالذي  فذإن أفضذل وسذ ذلذة لذّذكذافذحذة 

اإلرهاب بالن بذة لذلذعذالذم تذكذّذن فذي بذذا 

الّ ُد من الذجذهذود لذّذعذالذجذة الذنذ اعذات 

اإلقل ّ ة وحل مشكلة الخلل في التنّ ة ب ذن 

الدوا النام ة والّتودمة والعّل في الذوقذا 

 . اتي على دفع الحرب ضد اإلرهاب
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أمذل الذّذنذتذخذ    -لكني لم ُذّذا تذّذامذا  --بها

الص ني لكذرل الذوذدم فذي الصذعذود سلذى  ذأس 

بذعذد تذعذادلذي مذع  7178العالم في روس ا عام 

الّنتخ  ال ور  بهدف ن لّرل هّا في الّذبذارال 

 7177-2-72(   الذرذالثذاء) التي جرت ب نذهذّذا 

في مال  ُا  في نت جة زادت أوجاع الجذّذهذور 

" مـساة" الص ني ووصاها اإلعالم الّحلي بالن

في الذوقذا الذذ  أشذاد فذ ذي بذأداء الذّذنذتذخذ  

ال ور   الذوذادم مذن الذدولذة الذتذي تذّذ قذتذهذا 

 .الحرب

واقتن  الّنتخ  ال ور  نوطة من الذّذبذارال 

هذانذغ "  التذي أقذ ذّذا عذلذى أرضذ ذة مذلذعذ  

في مال  ُا بهدف قاتذل أحذرزل قذائذدل "  ج نات

أحّد الصالح في اللحظات األخ رل مذن عذّذر 

الّبارال  لذ ذحذافذظ الذّذنذتذخذ  ال ذور  عذلذى 

فرصي في الّناف ة على الّر ذ  الذرذالذث فذي 

الّجّوعة األولى من تصذاذ ذات  ذأس الذعذالذم 

 .الّـهلة لّوندُاا روس ا

وأعرب تشانغ تشن م ذنذغ  الذّذعذلذق بذّذحذطذة 

التلا ُون ة الص ن ة  عذن ((  سي سي تي في)) 

أساي سزاء تعادا الّنتخ  الص ني مع نذظذ ذرل 

ال ذذور  فذذي الذذلذذحذذظذذة األخذذ ذذرل  ريذذم أن 

الّنتخ  الص ني س ُ اا لذدُذي فذرصذة أُضذا 

من الناح ذة الذنذظذرُذة لذلذتذأهذل سلذى مذونذدُذاا 

 .روس ا

من الّارو  أن نذوذدم فذرو  " وقاا تشانغ 

الذحذرب دمذرت .  اسحترام لكرل الودم ال ورُة

الّالع  في سورُا  لكنها لذم تذدمذر مذنذتذخذ  

 ".هذل الدولة

وأد  الّنتخ  الص ني بنظر البذعذض مذبذارال 

ط بة على األقل موارنة بّبارال الذذهذاب الذتذي 

خ رها بهدف دون موابل على أرضي ووسذ  

 .جّاه رل في أ توبر الّاضي بّدُنة ش آن

الشذّذس " و ت  مشجع ص ني باسم م ذتذعذار 

((" تذ ذنذ ذنذا نذ ذوز)) علذى مذوقذع "  الصغ رل

الّنتخ  لعذ  بشذكذل مذعذوذوا  لذكذن نذتذ ذجذة 

ُج  أن نعذتذرف بذأن .  الّبارال ل  ا مرض ة

قدرل الذّذنذتذخذ  الصذ ذنذي مذحذدودل فذي هذذل 

  مضذ ذاذا " الّرحلة من التصذاذ ذات اوسذ ذوُذة

أداء الّنذتذخذ  ال ذور  جذ ذد  ريذم أنذي س " 

ُلع  في سورُا ب ب  الحرب  شد حذ ذلذ  ُذا 

 !"سورُا

وُعد انتهاء الجولذة الذرذامذنذة  تذتذصذدر حذالذ ذا 

نذوذطذة تذلذ ذهذا  ذورُذا  71سُران الّجّوعذة بنذ

نذوذطذة ثذم  72الجنوب ة في الّر ذ  الذرذانذي بنذ

. نذوذطذة 77اوزبا  تان في الّر   الذرذالذث بنذ

ورفع الّنذتذخذ  ال ذور  رصذ ذدل بذالذتذعذادا 

وُتبذوذى .  نواط في الّر   الرابع 9األخ ر سلى 

 .لكل فرُق مباراتان

مارس لو ل بي لم ُنوذ الّنتذخذ  " وتحا عنوان 

بذحذ ذبذة ((  سوهو ن وز))   قاا موقع " الص ني

الذراتذ  ال ذنذو  " ب  طة فذي تذوذرُذر لذي سن 

 71للّدرب اإلُطالذي الذّذعذروف ُذ ُذد عذن 

مذذلذذ ذذون ُذذورو  مذذتذذجذذاوزا نذذظذذ ذذرل ال ذذور  

ضعف  لكن ل بي لم ُنوذذ  ذرل  2211بحوالي 

 ".الودم الص ن ة

سعر الّهاجم وو لي أو "  وأضاف التورُر أن 

. ملذ ذون ُذورو 7.7الّدافع تشانغ ل ن بنغ ُبلغ 

وُ ذاو  سذعذر أ  مذنذهذّذا مذنذتذخذ  سذورُذا 

 ".بالكامل تورُبا

وقدما الص ن دعم لوج  ت ا وافرا للّذنذتذخذ  

قبل هذل الّبارال بّا في  ل  تخص   طذائذرل 

خاصة لنول الارُق سلى مال  ُا لكن لذم ُذحذوذق 

 .الارُق النت جة الّرض ة

الح  عن " وقاا مشجع ص ني آخر تحا اسم 

اإلخذبذار  ((  سذ ذنذا)) عذلذى مذوقذع "   رل الودم

الّنتخ  الص ني  ان قرُبا مذن " الص ني  سن 

الاوزعلى نظ رل ال ذور  م ذاء أمذس  لذكذن 

الارصة التي  انا سانحة للحصوا على نولذة 

في التصا ات اوس وُة تبددت لألسف الشذدُذد 

 ".بأقدام الصالح في اللحظة األخ رل

الذتذابذع لذلذرادُذو ((  سذي أن أر)) وقدر مذوقذع 

الوطني أمل الّنتخ  الص ني في التذأهذل الذى 

 1.17722س ُذذ ُذذد عذذن " الذذّذذونذذدُذذاا بذذأنذذي 

 ".بالّائة

وقاا في تورُذر سن مذنذتذخذ  سذورُذا  ذاد أن 

ُ حق حلم الص ن في التأهل الذى الذّذونذدُذاا 

تّاما  مشبها وضع الّنتخ  الصذ ذنذي حذالذ ذا 

 .بال ج ن الذ  ُنتظر الّحا ّة

مع  ل   أثنى التذوذرُذر عذلذى أداء الذّذنذتذخذ  

الص ني وس س ذّذا فذي الشذوط الذرذانذي حذ ذث 

صنع فرصا  ذرذ ذرل  لذكذن الذحذظ لذم ُذحذالذاذي 

لذ ذكذرر الذّذنذتذخذ  . لتحوُلها سلى أهداف  اف ذة

الص ني مرل أخر  قصة اسنذتذظذار  بذحذ ذ  

 .التورُر

حلم الّنتخ  الص نذي فذي الذتذأهذل "  وقاا سن 

لذذ ذذس م ذذألذذة  7178سلذذى  ذذأس الذذعذذالذذم عذذام 

 ذلذّذا تذأتذي .  رُاض ة  لذكذن م ذألذة فذلذ ذاذ ذة

الّبارُات الهامة التي تحدد الّص ر  ُذجذتذّذع 

 77ما ُصل سلى مائة مل ون مشجع صذ ذنذي و

سعبا أمال فذي انذتذظذار يذودو الذذ  س ُذأتذي 

في سشارل سلى الّ ذرحذ ذة الذتذي  ذتذبذهذا ".  أبدا

الكات  اإلُذرلذنذد  صذّذوُذل بذ ذكذ ذا والذتذي 

حازت على تو  م أهم عّل م رحي في الوذرن 

وتذدور حذوا .  العشرُذن بذالذلذغذة اإلنذجذلذ ذ ُذة

شخص ات معدمة ومهذّذشذة تذنذتذظذر شذخذصذا 

ُأتي ل غ ذر حذ ذاتذهذم لذألفضذل "  يودو" ُدعى 

لكنذي س ُذأتذي فذي رمذ ُذة لذوذصذة اسنذتذظذار 

 ..الّتكررل عبر األما ن واألزمان

وقد أثار الّنتخ  الص ذنذي أمذل الذّذشذجذعذ ذن 

الص ن  ن عندما قل  تأخرل بذهذدف سلذى تذوذدم 

بهدف ن عندما أحرز وو شي الهدف الراني فذي 

دقائق من سحراز زم لذي قذاو  7بعد  72الدق وة 

  لذكذن هذذا 28ل ن الهدف األوا في الذدقذ ذوذة 

الحلم لم ُ تّر طوُال عنذدمذا أحذرز الصذالذح 

هدف الذتذعذادا مذن ر ذلذة حذرل قذبذل انذتذهذاء 

 .الّبارال مباشرل

علذى مذوقذع "  درويبا الوس م" و ت  الّشجع 

عل نا أن نعترف بأن  ذرل (( "  ت ن نا ن وز )) 

الودم الص ن ة لم تصل بعد سلى م تو  التذأهذل 

 ".أمامنا طرُق طوُل وشاا. للكأس العالّي
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توع مدرسة بو آ  الدول ة في حذي و  

ُانغ  شّاا مدُنة شي آن  وهي شاملة 

لذذجذذّذذ ذذع مذذراحذذل الذذدراسذذة مذذا قذذبذذل 

وتضذذم فذذي صذذاذذوفذذهذذا ..  الذذجذذامذذعذذ ذذة

عشرات من الذطذالب األجذانذ  الذذ  

وفدوا سلذى هذنذا مذن مذخذتذلذف الذدوا  

لدراسة اللغة الص ن ة  التي ستذـهذلذهذم 

ف ّا بعد لاللتحاا بالجامعات الص ن ة  

فهناك طلبة وطالبات من طاج كذ ذتذان 

وروسذذذ ذذذا ومذذذنذذذغذذذولذذذ ذذذا والذذذ ذذذّذذذن 

 ..والصوماا 

ولذذّذذا دخذذل الصذذحذذاذذ ذذون األجذذانذذ  

والص ن ون من س اعة الص ذن الذدولذ ذة 

سلى هذل الّدرسة  قدم الطلبة األجذانذ  

والص ن ون مذجذّذوعذة مذن الذعذرو  

الذذاذذنذذ ذذة الذذبذذدُذذعذذة عذذلذذى مذذدار سذذاعذذة  

تنوعا ب ن الرق  والغناء والاذوذرات 

الّرحة الّنتوال من الاذنذون الصذ ذنذ ذة  

التذي تذنذم عذن مذواهذ  فذي طذرُذوذهذا 

 . للتاتح  وتّاس مع الان الص ني

والتوى الو م العذربذي بذإ اعذة الصذ ذن 

الدول ة بعضا من الطالب الذعذرب مذن 

ال ّن  الذذُذن أعذربذوا عذن سذعذادتذهذم 

بالدراسذة فذي هذذل الذّذدرسذة  وأثذنذوا 

 ر را على نظام الدراسة الجاد  والب ئة 

التي توفرها الّدرسة لهم لالندماج فذي 

الح ال في الص ن والتاوا  حتذى أنذهذم 

وصذذلذذنذذوا خذذالا سذذتذذنذذة أشذذهذذر منذذن 

الدراسنة فو  سلى م توُات ج ذدل  فذي 

التذحذدث بذالذلذغذة الصذ ذنذ ذة  مذـ ذدُذن 

ريبتهم في أن ُصبحوا هذّذ ل وصذل 

وج را للتالقي بذ ذن الصذ ذن والذعذالذم 

 . العربي
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C H I N A  I N  A R A B  E Y E S  

 

س تم تدش ن ج ء منغول ا من الطرُوة ال ذرُذعذة الذواصذلذة بذ ذن 

ُذونذ ذو الذجذار   بذطذوا /  حذ ُذران 72بك ن وش نج انذغ قذبذل 

 م  على أن ُبدأ تشذغذ ذل الذخذ  بشذكذل  921اجّالي ُصل سلى 

 .ُول و الّوبل/ تّوز 72و 71 امل ب ن 

ش نج انغ أطوا طرُق صحراو  في -ُعد الطرُق ال رُع بك ن

وتشارك في بنائها شر ة هندسة الذبذنذاء .   م 7201العالم بطوا 

الص ن ة والشر ة الص ن ة لل ك  الحدُدُة والشذر ذة الصذ ذنذ ذة 

وُعبر الطرُق ثالثة مناطق صحراوُذة وهذي .  لبناء استصاست

وُذتذحذد  الذعذّذاا جذّذلذة مذن .  أوسنبوخي وتنغر وبذادانذجذ ذلذ ذن

 .الصعوبات الطب ع ة إلنجاز هذا الّشروع الضخم

لحل مشكلة الت ود بالّاء  قاما الشر ة الّذتذعذهذدل بذالذّذشذروع 

لكن م ذتذو  .  متر 211و 711بحار اوبار  تتراو  عّوها ب ن 

الشوائ  والّعادن في م ذال اوبذار تذجذاوزت الذّذعذ ذار الذعذاد  

لذا تم استخدام تكنولوج ا عال ذة ت ذّذح بذتذصذاذ ذة .  بشكل خط ر

وعذالول عذلذى  لذ   تذم %.  21الّاء واإلقتذصذاد فذ ذي بذنذ ذبذة 

استخدام األ  اس الّصنوعة من الّواد الّواومة لذلذبذرد وأشذعذة 

ومن الّتذوقذع أن .  الشّس للوقاُة من س وا الرماا والعواصف

ش نج انغ بصورل  املة فذي نذهذاُذة -ُشغل الطرُق ال رُع بك ن

  ستوتصر من خاللي الرحلة من بكذ ذن سلذى مذنذطذوذة 7179عام 

  لومتر   ّا س تم فذتذح قذنذال سذهذلذة  7211ش نج انغ بأ رر من 

وفعالة ترب  ب ن م ناء هورجوس بش نج انغ سلى م ناء ت انج ن  

 .بذل  س صبح ج ءا هاما من مبادرل الح ام والطرُق


