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  7ا لففةفف فف فف    

 

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 113403336303 

 من لبنان 13336303

تحتفل منظمة آسيان في مطلع الشهر الممملم مل 

بعيدها الخمميميموت اتمها م مهما المعم  ما  ممع 

الصيو بمزيد مو التعاان االتنييق االتكماممل 

اال تصاديت اصهالً إلم  فمتمل الممممما   مما  

 .التنييق اليياسي ااألمني بيو الطرفيو

آسيان هي منظمممة دا  ومنمهق آمرا آسميما 

اتضم عشر دا ت اتملك ا تصمادا  امامميمةت 

الديها إسها    ير فمي المنمشماق اال متمصمادي 

اإل ليمي االعالميت امو هنا تمهلميمهما الصميمو 

 همية   يرةت ال بل تضع الع  ا  معمهما فمي 

 .ر س  الهيا  سياستها الخاروية

ا د سملت  ر ا  الع  ا  اال متمصماديمة بميمو 

آسيان االصيو ارتفاعاً فلمكميماً  م   المعملمهد 

الث ثة الماضيةت ابماإلضمافمة إلم  المعم  ما  

الثنائية بميمو الصميمو ا مل دالمة ممو المدا  

العشر عل  حدةت فمنن الصميمو تمممكمنمت ممو 

إ امة ع  ة ميتدامة اتكاملية ممع المممنمظمممة 

 كلت ما يعني حصه  مأسية  املة لملمعم  مة 

 .بيو الطرفيو

اما اصلت إليه الع  ما  اال متمصماديمة بميمو 

الصيمو اآسميمان لميمذ همه اراة مما يمممكمو 

الهصه  إليهت اإاما هناك قمممهحما   م ميمرة 

لرفع ميتهى الت اد  اال تمصمادي االمتمنميميمق 

ااالستثمارا  إل   ر ا  فلكية     الينها  

المل لةت اهي  ر ا  حلّلت عالياً بمالمفمعمل ممنم  

 .3002ته يع  ا  اتفا ية بيو الطرفيو عا  

املابل  ل الفرص المتاحة لتعزيز العم  ما  

بيو الصيو اآسيانت تلهح في األفق تمحمديما  

 مم مميممرة تمماثممر سمملمم ممبمماً عمملمم  الممعمم  مما  بمميممو 

 . الطرفيبو

العل   مثمر هم ل المتمحمديما   مطمهرة حشمر 

بعض اللهى الخاروية افيمهما فمي المعم  ما  

التي تربط المنظمة  كلت ا ل دالة فيها عل  

 .حدةت مو وهةت االصيو مو وهة   رى

ايادي ه ا التطفل الخمارومي بم ااألمميمر مي 

تممحممديممداً بمم إلمم  ايممادة احممتمملممان الممكممثمميممر مممو 

المشك   المهوهدة بيو دا  المنمظمممة بمحمد 

 .ااتهات ابينها ابيو الصيو

اعل  ر س ه ل المشكم   بم  آمك ميمألمة 

بحر الصيو المنهبيت االخ ف الصينمي ممع 

الدا  اللري ة مو ال حر حه  تحمديمد ميماحمة 

تملك  ل دالة في ه ا الحيّز ال محمري المممهمم 

وداً عل  الميتهيا  المختلفةت اعلم  ر سمهما 

 .الميتهييو االستراتيمي ااال تصادي

 ل هم ل المعملم ما  تمممعمل  ومها  المعم  ما  

الصينية مع آسيان مل دة إلم  حمد ممات المكمو 

يليو  ل مو بكيو مو وهةت ادا  آسيان ممو 

وهة   مرىت بمحمتممميمة اومهق تمعمزبمز هم ل 

الع  ا ت احيهية التمهاصمل بميمو المطمرفميمو 

لك  الطرفيوت يمعل مو العملم ما  ممحمفمزا  

ل    المزيد مو المههد لليير بالمعم  مة امحمه 

مياحة األمان المطلهبةت ايمعل مو الممميمر 

اال تصمادي الملمائمم قمريمق عم مهر فمها  مل 

األاما ت احه ميمتملم مل مشمرا فمي ومنمهق 

آمرا آسميما افمي آمر مهممات بمعميمداً عمو  ميممد 

 .الكائديو مو  ارج المنطلة



   3ا لففةفف فف فف  

اغيطذ عا  /  آق 8تأسيت آسيان ف  

ف  بااكهك بتاي اد عل  يد  مذ  7691

دا  ه  ااداايييا اماليزيا االفل يو 

اااضمت براااى ال  .  اسنغافهرة اتاي اد

ااعل تها  7681المممهعة ف  يناير عا  

االاس امياامار ف   7661فيتنا  ف  

 .7666ا م هديا ف   7661

 121اي لغ اومال  سكان ه ل المنطلة 

مليه ن  1.1 ما ت لغ مياحتها ,  مليهن ايمة

 . يلهمتر مربع

ايشير اع ن اسيان ال  ان اهداف ه ل 

)الرابطة تتمثل ف  االسراع بالنمه (  7: 

اال تصادى االتلد  االوتماع  االتطهر 

تعزيز الي   (  3),  الثلاف  ف  المنطلة

ااالستلرار اال ليمييو مو     احترا  

العدالة اسيادة اللااهن للحفاظ عل  ع  ا  

االتميك بم ادئ ,  ادية بيو دا  المنطلة

 .ميثاا االمم المتحدة

علد  اسيان اا  ,  7619اف  ف راير عا  

.  مة لها ف  منتمع وزيرة بال  بااداايييا

اا ع  ادة اسيان     الللا  عل  اتفاا 

الهئا  االتعاان ف  آر   اسيا ااع ن 

, اتط يلا له ل االتفا ا .  معاهدة اسيان

عملت دا  اسيان عل  تدعيم تعاااها ف  

المماال  اليياسية ااال تصادية االعيكرية 

ات نت استراتيميا  عملية لتحليق التنمية 

 .اليريعة ف  ا تصاداتها

الت  ت ناها ,  3030اتنطهى رؤية اسيان 

للرابطةت عل   20 ادة اسيان ف  ال  رى الب

رؤية مشتر ة السيان  منتدى لدا  ونهق 

آر   آسيا ااظرتها الميتل لية االعيش ف  

س   ااستلرار ار ا  ااالرت اق معا 

براابط اال هة االتنمية الدينامية ف  

 .مممهعة تحهى ممتمعا  مكترثة

عل   3002ااتفق اعما  اسيان ف  عا  

تأسيذ مممهعة اسيان استنادا ال  ث ثة 

ه  مممهعة اسيان االمنية   --مرتكزا  

امممهعة اسيان اال تصادية امممهعة 

 .الثلافية -اسيان االوتماعية 

الت  علد  ف   73ا     مة اسيان الب

ا ع ,  في سي ه بالفل يو 3001يناير العا  

المشار هن عل  سليلة اع اا  بشأن 

 .براامج ميثاا اسيان اا امة مممهعة اسيان

اتعد  مة اسيان ه  اعل  هيئة لصنع 

ايتم ا تيار اميو عا   .اللرار ف  اسيان

اسيان افلا لمميزا  يتمتع بهبا امنصبب 

ال ى ,  ايحق ل ميو العا .  ااارى مل ه 

تمتد فترة االيته عل  مدار  مذ سنها  

ان يلترح ايهص  اينيق اينف  ااشطة 

 .اسيان

ايشمل التعاان اال تصادى السيان مماال  

التمارة ااالستثمار االصناعة االخدما  

االتمهيل االزراعة االغابا  االطا ة 

 .االنلل ااالتصاال  االيياحة

ادآنت اسيان ف  بداية التيعينا  التعاان 

+ اسيان "اال ان .  اال ليم  مع آر   آسيا

الصيو + اسيان " )ااحد+ اسيان "ا " ث ثة

 هريا +  اليابان ا اسيان +  ا اسيان 

تطهر  لتص ل  نها  رئييية (  المنهبية

 .للتعاان بيو المنطلتيو

 ما ا امت اسيان آرا ا  للحهار مع 

الهاليا  المتحدة االيابان ااستراليا 

اايهاي ادا ا ندا ااالتحاد االاراب  

 .ا هريا المنهبية االصيو اراسيا االهند

عامات حللت اسيان  10امن  تأسييها   ل 

سليلة مو االامااا  لتدعيم النمه 

اال تصادى االتكامل االدعم الشامل بيو 

اعضائها ااسهمت ال  حد بعيد ف  الي   

 .ااالستلبرار االتنمية االر با  ف  المنطلة
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مما بمميممو (   سمميممان) عم  مما  دا  رابممطممة 

ت فممما )!( بعضها ال عض ال تُحيد عملميمهما

بالكم بعم  ماتمهما ممع ومممهمهريمة الصميمو 

الشع ية التي تتعرض لضغهق مو بعمض 

عهاصم الرابطة تمااباً مع الضمغمهقما  

 االمريكية؟

 ان يُخيل لل عض  ن دا  آسيمان ممتّمحمدة 

دة اويم متناغمم اممتمهافمقت ابمأن  امهحَّ

هناك عنهاااً عريضاً يَممعها اياالم  مما 

بينهات اهه التحال  مع ااآنطو االمعمدا  

المر ل يميوت ال يأتيه االافميماو االم ماقمل 

ت إلم   ن ظمهمر فمممأة رئميمذ ! مو وااب

وديد في الفل يوت سارع إل   يل مخمتملم  

االتهاما  ألمريكات ااستخدا  لغة الهعيمد 

بحلّها  ما لم يمحمدب بمعمد اامتمهما  حمرق 

 . فيتنا 

الرئيذ الفملم ميمنمي فضمل مميرق  ممريمكما 

اعّرى تطلعاتها اال ليممميمةت ا شم  عمو 

( الممعممم سمما ) عممدا  

ل  دل بتحهيل  ااسها 

الفلرا  ال  عم ميمد ال 

 سمميمماد فممي اقممنممهمممت 

فأفض   ل المك إلم  

ممممزيمممدف ممممو تمممفممما مممم 

الممهضممع فممي  ر ممان 

آسمميممان مممو وممهممةت 

سمميّممممما بممعممد صممدار 

 مممرار مممما يُيمممّمممم  

بمحكمة الهاي المتمي 

  ر  سملمب الصميمو 

 قيااها في مممممهعمة المممزائمر المتمابمعمة 

 . إليها

امو وهة ا رى ظمهمر  بمهادر تمفمكمك  

الرابطة بتعّمق العدا  ألمريكما اتممميميمش 

الممدا  بممز ممم سمميمماسممي وممديممدت آسمميممهي 

ادالمميت يمماسممذ لممممممممارسمما  سمميمماسمميممة 

ِملدامة اغير مي ه ةت  ابان تأثير تشّكمل 

الك عملم  دا    مرى بمد   بمممراومعمة 

( العمم) تحالفاتها اصدا اتها اع  اتها مع 

ااته الملمابمع ارا  المممحميمطت االمُممتمطملّمع 

لملمهميمممنمة عملمم   راضف  ومنم ميمة ومديممدةت 

اممهارد قمم مميممعمميممة لممم تصمملممهمما يممد بشممرفت 

 !ب  سيهيةبامحاصرة الصيوت لكو بمخال

تأثير الهاليا  المتحدة تاريخياً عل  دا   

آسيان   ير امتشّعب امناحيمه ال حصمر 

لهات لمكمو  ممريمكما سمارعمت الم  ضم مط 

اإليلاع في إ ليم آسيانت اها هي تمهاصمل 

اليه  العمل لمنع تممماسمر  مهى ممخمتملمفمة 

بنضعماف المتمأثميمر االممريمكميت  ا قمرد 

الهوهد االمير ي الييماسمي االمعميمكمري 

 . ااال تصادي مو األ ليم األهم

ال ميمت " لكو مو ااحية   رىت ال ييتطيع 

ب حت  مو  م    مهاعمد  مهاتمه " األبيض

في الفملم ميمو االميمابمان اتمايمهان اومنمهق 

 هريا اغيرها ب إاهاض األمزوة الشع ية 

لصالحه  ا المتمصمالمل ممعمهمات بمل عملم  

العكذ مو المك تمممامماًت إا  ن مما حمدب 

ت الميمذ " اإلاملم ق المفملم ميمنمي" إبتداً  ببِم 

ااتهاً  بظههر  ّهة ومديمدة امماثمرة عملم  

ه ل الرابمطمة فمي آممما  آم مه المممزيمرة 

الكهريةت همه مماآمر الرتملما  المممنمهق 

االشرا اآلسميمهيميمو الم  درومة المعمهدة 

للصدا ة االت ادال  األامفمع ممع الصميموت 

ارؤية الصيو مو اااية حليلتها ااا عها 

امشاريعمهمات الميمذ 

مو  م   المممنمظمار 

الممحممربممي األمممريممكممي 

اممممعمه الصمنماعمي 

 !العيكري

تيع  الصيو من  مما 

  ل ممحمكمممة الهماي 

المم  تممرسمميمم  فممكممرة 

 سمماسمميممة فممي  اهممان 

 مممادة دا  آسممميمممان 

اآممعممهبممهمما االممدا  

التي تحّدهات امفادهما 

لزا  العمل الممشمتمرك االمنمفمع المممتم ماد  

عمملمم   ممد  الممممميمماااةت ابممأن تمملممك الممدا  

تيممتممطمميممع  ن تممتممشممارك مممع الصمميممو فممي 

االستثمارا  االتهظميمفما  اغميمرهما فمي 

تلك المزائر الصينية اعل  ال ر الصيمنمي 

التشار ية "  يضاًت اهي تشار ية  افع مو 

ضد الصميموت االمتمي حمّ ر "  في الحراق

ابلهة اع اميمة ممو ايم تمهمات "  الفل يني"

يممدفممع الممدا  (  الممعممم سمما ) ممما ممداً بممأن 

االشعهق ا ل َمو هه بشمر بماتممماهمهمات 

لتمني  مريكا األرباح الِم حت المتمحمصمد 

آعهق آسميمان فمي  مهاتميمممهما المهيم   

االمه ت التمخملّم  االمفملمرت االمنمزاعما  

 .اإل ليمية

 5التتم  على الة    

 *اصكاديمي مروان سودار

الواليات المت دة تريد 

جّر دول آسيا وآسيان 

وغيرها إلى حروب 

ونزاعات مع الةين 

 وروسيا
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تله  سياسة الصيو مع آسيان  ما مع  ل 

العالمت علم  مم مد  المممنمفمعمة المممتميماايمة 

االكيب الشامل اتهسيعه اتعظيمهت  مما 

 ن الماليا  الصينيمة اوممميمع ممهاقمنمي 

دا  الرابطة مو ااي األصمل الصميمنمي 

يديران بكل ما في الكلمة مو معن ت  همم 

ا اسمع المملمطماعمما  اال متممصماديمة فميمهممات 

ابالتالي هم يييّران ا تصادها اينمفمعمهن 

اهنا تنتصر الصيو في سياستهما .  سكااها

الحكيمة اللائمة علم  المنمفمع اال متمصمادي 

االممتممممماري المممممنمماهممض لمملممنممفممع األُحممادي 

الماابت إا  اها تمرتملمي بمعم  ما  المدا  

إل  تحليق المممكماسمب بمدالً ممو تمحملميمق 

الحراقت اهي سياسة   د  ضمرارا  

فممرض سمميممادة الممِحممكمممممة عمملمم   صممحمماق 

الرؤاس الحامية 

افممممممممممممممممممممممرض 

تممراوممعممهممم عممو 

مممممملمممممهلمممممتمممممهمممممم 

ضمممممممممممرارا  " 

مممممع "  الممممحممممرق

الصمممميمممموت ممممما 

يصممب  ربمماحممه 

فمممي مصممملمممحمممة 

المممممممممممممممهاقمممممممو 

االمممممممريممممممكممممممي 

ااآلسمممممممميممممممممهي 

االيمملممم ااألمممو 

العالمييوت برغمم 

 ن الَمممع الصناعي العيكري ألممريمكما 

 !يرى  اه  ير المهلة

 اات لي سابلا ايارا  عمديمدة بمدعمها  

رسممممميممة إلمم  بممعممض دا  آممرا آسمميمما 

ااسطمهمات ا مد  ُمّدر لمي  ن  سمممع ممو 

ميااليها اآخصياتها المرفميمعمة المكمثميمر 

الممُممم هممل عممو عمم  مماتممهمما مممع الصمميممو 

االصينييوت ااشر  الملماال  عمو المك 

فمعملم  .  في الصحمافمة المهر ميمة األرداميمة

س يل الِمثا ت تُعت ر إاداايييا ااحمدة ممو 

الدا  الصناعية االزراعية المتطهرة في 

العالم اإلس ميت لكو عمديمد المممهاقمنميمو 

الصينييو الُممتمممنّميميمو فميمهما يَصمل الم  

ممهاقموت اهمم   -س عميمو مملميمهن إايمان 

بمممدرومممة  الممم  يمممديمممران إ مممتمممصمممادهممما 

 71 مما فمي ممالميمزيمات فمنن .  ايطّهرُاامه

بالمئة ممو سمّكماامهما المُمميميمطمريمو عملم  

الِحراك اال تصمادي همم ممو الصميمنميميمو 

 !   حصراً 

ان :  ل لكت  رى ا تمممّيمك بمر يمي المتمالمي

اليياسة الصينية اسياسا  دا  آسيان ال 

يمكو لها سهى  ن تت    اتتحد اتتعمّزا 

بمماألفمممعممما  اال مممتمممصمماديمممة االممزراعممميمممة 

ااإلاياايةت اال مممما  همنماك ممو ومديمد 

ألية حمراق ممدّممرة ااومتمرار ليمنمها  

ت "  االد الميمه " الماضي ال غيضت فنحو 

اال يمب عملميمنما المعمهدة الملمهملمرى إلم  

َمشمم ممهلت  ا مممماضف "  ربمميممع  سمميممهي" 

اسمممتمممعممممممماريت اامممزاعممما  احمممراق 

اتممحممالممفمما  سممهدا ت تممنممفممع احممتممكممارا  

امممعا  الممه ت لمكمنمهما ال تمنمفمع فمي 

تشممغمميممل الممعمماقمملمميممو عممو الممعمممممل احممل 

الُمعضم   الميمهمميمة االيمهسميمهلمهوميمة 

 .االييكهلهوية للممتمعا  اآلسيهية

فالهاليا  المتحمدة تمريمد ومّر دا  آسميما 

اآسيان اغيرها إلم  حمراق اامزاعما  

مع الصميمو اراسميمات ااشمر ممزيمد ممو 

اللهاعد العيكرية حه  المدالمتميمو إدعماً  

ت التحمهيمل  سميمان إلم  )!( بحماية العالم 

إ ليم حربي ا اعدة دممار لمتملمك الم ملمدان 

اغيرهات ا مد حمّ ر  راسميما  م مل  يما  

ممو "  األقليمي"  ليلة مو تمادي  مريكا ا

اشممر  ممهاعممد عيممكممريممة وممديممدة ُمضممافممة 

ألربممعمممممئممة  مماعممدة  مممريممكمميممة ا قمملمميمميممة 

ت ..! تحاصر راسيما فمي المه مت المراهمو

اربما هناك  هاعد   رى عديدة تحاصمر 

الصمميممو  يضمماًت بممهممدف إغمم ا قممرا 

المهاص   الدالية امضيق َمللا بهوهها 

اتفشيل مشاريعها اال تصادية المعمالممميمةت 

فأمريكا اآع ها لو تصلهمما  يمة حمراق 

عمو "  َممعمزالمة" لكهامهما دالمة فمي  مارة 

العالمت االخاسر مو الحراق األممريمكميمة 

ستمكمهن  االً ا  ميمراً ابصمهرة فمهريمة 

آعهق آسميمان اآسميما ااألممو المعمالمممي 

 . اصدا ة الشعهق

الصمميممو تمملممّد  آلسمميممان اآسمميمما االممعممالممم 

المتمريملميمهاميمة "  م ادرة الحزا  االطريمق"

الفريدة مو اهعهات ااا  الطراا الممديمد 

. االُم تكر االمااق في الع  ا  المدالميمة

احا  تمراومع  سميمان  ا تملماعيمهما عمو 

التعاان ضمو الم ادرة الصينميمةت يمممكمو 

للصميمو االسمتمعماضمة عمو ُسم مل آسميمان 

بغيرهات مو     دا    مرىت لمتمصمل 

مشاريمع اتمممارة الصميمو بيمهمهلمة إلم  

 ارابمممممممممممممممممممممات 

فتتراوع االحالة 

همممم ل  هممممممممميممممة 

آسيان في مممل 

الع  ا  الدالية 

االممممممممممممميممممممزان 

اال مممممتمممممصمممممادي 

 . العالمي

إن رابطة آسيان 

 متمكمتممل ومهممهي 

 مممامممهمما فممرص 

 ثيرة ل ادهمار 

فمممي إ ممملممميمممممممهممما 

ا مممممممممارومممممممممهت 

االصيو بأمهالها الفملمكميمة سمهف تمممخمر 

بمهوب مم مادرتمهما هم ل عم ماق  راضمي 

لم ات يمممب .  اميال دا  آسيان استمفميمدهما

عمملمم  آسمميممان بممدارهمما االاممتمم ممال بممعمميممهن 

اعله  يلظة إل  الميتل ل الهّضا  الم ي 

ينتظرهات لمكمو ا م مل  مل آمي  بشمرق 

تفعيل  راراتها االستلم لميمة اِحمرا ماتمهما 

للصدا ة االتعاانت ما ياهلها َوني ثمممار 

المممممشممتممر مما  الممكمم ممرى مممع الصمميمموت ال 

 !االال ق عليها ادفع المزية لألون ي

ف ف فيفيفن *  رئفيفس اإلتف فاد الفدولفي لفلفة 

واإلعالميين والفكفتّفاب الفعفرب أ فدقفا  

 .وُحل ا  الّةين

الَمفقفال خفاا بفالفنفشفرة االسفبفوعفيف  * 

 .لموقع الةين بعيون عربي 

 6تتم  المنشور على الة    



  4ا لففةفف فف فف    

 ا    را  في ارآة عمل داليمة ُعملمد  

فممي هممااممهي همم ا الشممهممر تممحممت عممنممهان 

اإلاتلا  الميه سياسي في منمطملمة آسميما " 

االمحيط الهادئ اقريمق المنمصم   مرن 

إن الشعهر باالاتما  اإل ملميمممي : " آلسيان

 ان  حد  همم اإلامممااا  المتمي تمحململمت 

آلسيان     العلهد المخممميمة الممماضميمة 

 .ا اه سيظل هاماً الادماوها في الميتل ل

عالماً ادبلهماسياً ممو  10ا د ت اد  احه 

دا   سميمان اآلرا  ااما شمههما حمه  مما 

 اممممزتمه   مم مر  ممتملممة فمي مممنمطمملممة آسمميمما 

ت 7691االمحيط الهادئ من  إاشائها عا  

 .االتحديا  التي تنتظرها في الميتل ل

ا د اُظمت ارآة العمل بشمكمل مشمتمرك 

مممو  مم ممل مممعمماهممد آسمميممان لمملممدراسمما  

االسمتمراتميمممميمة االممدالميمةت ااأل مماديممميممة 

الدبلهماسية في فييتنا ت اماسية  هامراد 

 . ديناار األلمااية

ا ا  ال احث  ادرا ايغهاما مماامتمهن ممو 

مر ز إاداايييا للدراسا  اإلستراتيممميمة 

االدالية إن آسميمان تيماعمد فمي المحمفماظ 

عل  استلرار النظما  اإل ملميممميت اوم ق 

اللهى العظم ت مثل الهاليا  المتحدة  ا 

الصيوت إلم  المعمادا  اقمرا االتصما  

اإل ليميةت االعمل في اله ت امفميمه عملم  

 . لق آعهر باالاتما  اإل ليمي

ا اات آسيان  د تشكلت فمي الم مدايمة ممو 

 مذ دا  فلط بما فمي المك اامدااميميميما 

اماليزيا االفيل يو اسنغافمهرة اتمايم امدت 

في المه مت الم ي  ماامت فميمه المنمزاعما  

االصراعا  تغمر منطلة ومنمهق آمرا 

 .آسيا

ا ما  فممه  ممهان اممائمب رئميممذ الممهارا  

وممميمع المدا  المعمشمر " الفيتنامي اليابق 

تعمل اآلن معاً يداً بيد في منظمممة ااحمدة 

 ."هي آسيان

ا ا   هان إن الرابطة تُعد إحمدى   م مر 

التغيرا  التي اصابت المنمطملمة مملمارامة 

بنص   رن مض  عندما  اات المنطملمة 

محكهمة بالحراق الهندية الصينية حمتم  

حيو  اهت اتفما ما  بماريمذ  7667العا  

 .للي   الحرق الكم هدية

للد تمغميميمر  الصمهرة تمممامماً " ا ضاف 

الم تعد همنماك حمراق بميمو دا  .  حينها

 ." المنطلة

 آفاق أسيان 

ا مما   ممهان إن آسمميممان  ممكممل سممتممهاوممه 

 .عل ا  ا تصادية في الميتل ل اللريب

ا ا  اائمب رئميمذ المهارا  المفميمتمنماممي 

اليابق إن  عضا  المكمتملمة اإل ملميممميمة  مد 

تمتعها بمنمممه سمريمع ممنم  امهمايمة الملمرن 

العشريوت بي ب اادمماومهمم اليمريمع فمي 

الثهرة الصناعية الثالثةت اإعمادة هميمكملمة 

ا ممتممصمماداتممهممم مممع اادهممار تممكممنممهلممهومميمما 

المعلهما  ات ني اإل ليمية ااالستفادة مو 

 .اتماها  العهلمة

مممع الممثممهرة :  اليمماا  اآلن هممه" ا مما 

الصناعية الرابعة اللادمةت هل سمتمتمممكمو 

آسيان مو التغيير في اله ت ال ي تمغميمب 

فمميممه اال ممتممراعمما  ااالبممتممكممارا  عممو 

 "المنطلة إل  حد   ير؟

إن آسمميممانت الممتممي اسممتممفمماد  : " ا ضمماف

بشمكمل  م ميمر ممو اال متمصماد المممفمتممهحت 

سيتعيو عليهما  يضما ا متمشماف ممه معمهما 

اال تصادي فيما ت را الحمائية بمهصمفمهما 

 ."االتمال العالمي المديد

ا آار الد تهر سمهآميمت بمهام مهامكمارنت 

اهممه بمماحممث بممارا فممي مممعممهممد تممايمملممنممد 

للدراسا  األمنية االداليةت إل   ن آسيان 

محماصمرة اآلن فمي عمالمم ممو الشمكمهك 

األمنيةت في  ضم صراع آ ه المممزيمرة 

الكهرية المحمه  في آما  آمرا آسميمات 

اازاع بحر الصميمو المممنمهبميت اتمهمديمد 

اإلرهمماقت اال سممميمممممما تمممد ممل المممدا  

. اإلس مية في الفيل يو ااألمو اليي راامي

ا ا  إن الشمكمهك المتمي تمحميمط بمالمدار 

األممنممي األمممريممكممي ومنممهق آممرا آسمميمما 

اصممعممهد الصمميممو  مماامما مممو بمميممو  هممم 

 .المخااف األمنية لدا   سيان

مممو امماحمميممةت إن : " ا مما  بممهامم ممهاممكممارن

االستثممار الصميمنمي ممفميمد ممو المنماحميمة 

اال تصادية لل ر الرئيميمي ومنمهق آمرا 

امو ااحية   رىت يثير هم ا األممر .  آسيا

 للاً بالمغماً اسمط  عضما  رابمطمة آسميمان 

بشمأن الممهميممممنممة اال ممتمصماديممة االممثملممافميممة 

 ."الصينية المحتملة 

اف  ه ا اليياات  ا   مهان إامه يمتمعميمو 

عل   عضا  آسيان محاالة تحليق تهاان 

بيمو مصمالمحمهمم المهقمنميمة امصمالمحمهمم 

 .المشتر ة

في  ا ا  الصراعا ت ين مغمي " ا ضاف

 ن امممتمممهصمممل إلممم  صمممه  مشمممتمممركت 

امحمو وممميمعما فمي .  امصلمحمة مشمتمر مة

اااا ما غرا اللارق فمنامنما .  اللارق افيه

 ". وميعاً سنغرا معاً 

   ي   بيزنس ميرور ال يليبيني 
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   7ا لففةفف فف فف  

صممادف همم ا الممعمما  المم  ممرى الممخممممميممهن ت

إلاشمما  رابممطممة دا  وممنممهق آممرا آسمميمما 

ا مد  مطمعمت آسميمانت بممميماحمة (.   سميمان) 

مليهن  يلهمتمر ممربمعت  1.19إومالية ت لغ 

مملميمهن  900اتعداد سكااي يلارق حهالي 

ايمةت آهقاً قهي ً في التعاان اليميماسمي 

ااإل ممتممصممادي ااإل مملمميممممميت ابمماتممت آلمميممة 

 .التعاان الرئييية في ونهق آرا آسيا

اتعلّق الصيو  همية   يرة عملم  عم  متمهما 

مع آسميمان اتمعمطميمهما  المهيمة فمي ومدا  

 . عمالها الدبلهماسي

ت  سميمت الصميمو الشمرا مة 3002في عا  

اإلستراتيمية للي   ااالادهار مع آسيمانت 

ا ص حت  ا  دالة  ارج الرابطة تمنمضمم 

إل  ممعماهمدة الصمدا مة االمتمعماان ومنمهق 

ا د  ُاشئت منطلة تمممارة حمرة .  آرا آسيا

 .3070بيو الصيو اآسيان عا  

 113.7ابلغ حمم التمارة بيمو الممماام ميمو 

 90ت  ي بمزيمادة 3071مليار داالر عما  

مملميمار داالر فمي  1.69ضعفا ملاراة ق 

اي لغ االستثمار في االتماهيو .  7667عا  

ممرة  200مليار داالرت  ي   مثمر  719.1

ا د اص  رئيذ .  7667ملاراة مع العا  

مملذ الدالة الصيني لي  ه تشيااغ الفتمرة 

الحالية بالعلد الماسي للع  ا  بيو الصميمو 

 .اآسيان

مع الكت امع التغيرا  التي قمر   عملم  

األاضمماع اإل مملمميممممميممة االممعممالممممميممةت بممد   

التحديا  الكامنة التالية ب االمتمي  مد تماثمر 

عل  ع  ة الصيو بأسيان فمي الممميمتملم مل 

 .اللريب ب بال راا إل  اليطل

 ال  هم ل المتمحمديما  همي الشمكمهك المتمي 

فممع .  ول ها تغيير النظا  اإل ليمي االعالمي

تراوع اللهة الهقنية األممريمكميمة اصمعمهد 

 هى ااآئةت تشمهمد األاضماع فمي ومنمهق 

آرا آسيا االمعمالمم تمعمديم   اتمغميميمرا  

 .و رية

ايُعمتم مر اامتمخماق داامالمد تمراممب رئميميماً 

للهاليا  المتحدةت إضافة إل  ال ريكميميمتت 

المكم ميمريمو فمي " المفاوئيو"بمثابة الحدثيو 

اليياسة الداليةت الل يّمو  ملّمفما  ثمراً  م ميمراً 

 .عل  النظا  اللائم ونهق آرا آسيا

فلد  لغ  ترامب إستراتيمميمة إدارة  ابمامما 

إلعادة التهاان في آسيا االمحيمط المهمادئت 

ا علو اايحابه مو اتفا ميمة الشمرا مة عم مر 

الم تصمدر ادارة تمراممب .  المحيط الهادئ

 يمممة بممميمممااممما   ا تصمممريمممحممما  حمممه  

. ونهق آرا آسيا حمتم  اآلن في سياستها

ا د  الشكهك الناومة عو تغميميمر المنمظما  

اإل ليمي االعالمي إل  وعل بلدان الرابمطمة 

 .  ثر ح را في  اشطتها الدبلهماسية

التحدي الثااي هه الميمافمة المفمكمريمة المتمي 

. تممفممصممل بمملممدان  سمميممان عممو الصمميممو

تتأثمر دا  رابمطمة  سميمان بمتماريم   حيث 

الصيو اثلافتها التململميمديمة ا ميمممهما بشمكمل 

اتتحرك الصيو احه مر ز الميمرح .    ير

الممعممالممممميت مممع تممزايممد اممفممهاهمما اليمميمماسممي 

 .ااال تصادي في آسيان يهما بعد يه 

ا د  دى عد  التكافا بميمو الصميمو ابملمدان 

الممرابممطممة إلمم  ا ممتمم فمما  وممههممريممة فممي 

العديد ممو  المصالل افي التصهرا  تمال 

اللضايا اإل ليميةت مما تي ب ب عض المحو 

 .في ه ل ال لدان

ففيما تيتفيد دا  رابطة  سيان مو الصيوت 

فناها تشعر بالللق إاا  ما ستفعملمه الصميمو 

ا ممد تمم ممنممت دا   سمميممان .  المملممهيممة بممهمما

إستراتيمية لتحليق تهاان مع افها الصميمو 

ا ممد  دى الممك إلمم  حممالممة مممو .  المممممتممزايممد

االعتماد اال تصادي عل  الصيو ممع اعمد 

 .باألمو مو الهاليا  المتحدة

االتحدي الثالث هه استراتميممميمة اإلسمفميمو 

التي تيتخدممهما الملمهى المممهومهدة  مارج 

للد  اات منطلة ومنمهق .  ونهق آرا آسيا

آرا آسيا محهر تر يز الييماسمة المدالميمة 

اتشمعمر دا  .  علب الحرق العالمية الثااية

مو بينها الهاليا  المتحدة االيابان االمهمنمد 

بللقف آديد ممو صمعمهد الصميمو اامفمهاهما 

ا مد  قململمت هم ل .  المتزايد فمي المممنمطملمة

الدا   اشطة دبلهماسية اشطة في المنطلمة 

في محاالة لدا إسفيو بميمو الصميمو ادا  

 .رابطة آسيان

. االتحدي الرابع هه النمزاعما  اإل ملميممميمة

يمكو اعت ار  ضيمة المنمزاعما  اال ملميممميمة 

عل ة رئييية  مما  تمنممميمة المعم  ما  بميمو 

تمممممدر االآممارة إلمم   ن .  الصمميممو اآسمميممان

الصيو لديها ازاعا  إ ليمية مع المفميملم ميمو 

اليممه  الممحمم  إن .  افمميممتممنمما  امممالمميممزيمما

النزاعا  اإل ليمية لييت مشكلة تماريمخميمة 

فحيبت اإاما تتعلق بالملمهمميمة االشمرعميمة 

الحكهمية  يضاًت األمر ال ي يمممعمل تملمديمم 

تنااال  فيما يتعلمق بمالممميمألمة اإل ملميممميمة 

 .ميتحي ً 

. االتحدي الخامذ هه تنهع بلدان الرابمطمة

 100فهفلاً لإلحصا ا ت هناك   مثمر ممو 

اتمعمتم مر .  عرا ا  يلمة دا مل دا  آسميمان

منطلة الرابطة   ثر الممنماقمق تمنمهعماً فمي 

مما  الييماسمة ااال متمصماد االمثملمافمة فمي 

افي المه مت المحماضمرت تمممر   .العالم اليه 

بلدان آسيهية  ثيرة بعملية تحه  ا تصمادي 

اإعادة هيكلة سياسيةت اتمهاومه ا متم ال  

في التنمية اال تصادية اتحديا   منية غيمر 

تلليدية مثل اإلرهماق ااامفملمهامزا المطميمهر 

افمي المه مت .  االممرائمم المعمابمرة لملمحمداد

افيهت تهود  يضا امزاعما  إ ملميممميمة بميمو 

 .بعض بلدان الرابطة

امع تيارع اتيرة تكامل آسيانت ستمصم مل 

الخ فا  بيو دا  الرابمطمة بماراة بشمكمل 

متزايدت استمعل التعاان بيو دا  آسميمان 

  ثر تعليداًت األمر ال ي سيادي إل  المزيد 

مو الصعهبا  في صياغة سياسة  ارويمة 

 .متماسكة آلسيان

  ي   غلوبال تايمز 

 الةيني 
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 ا  مياا  تمنمفميم ي رفميمع بمممممممهعمة 

ومميممااممغممشمم  ومميممااممممملمميممنممج مممهتممهرا إن 

ا ممتممصممادا  الصمميممو اآسمميممان سممتممعممزا 

تعاااها في بمنما  الم منميمة المتمحمتميمة فميممما 

 .تهاصل م ادرة الحزا  االطريق تلدمها

ا مما  تممهاممي تشممو المممممديممر الممعمما  لمملمميممم 

الممتممعمماان الممدالممي بشممر ممة ومميممااممغممشمم  

ويااغلينغ مهتهرا ل ستيراد االمتمصمديمر 

إن منتماتها مو الشاحنا  الثليلة المته مع 

سمتُم ماع إلم   3071 راوها اهاية العا  

 . سهاا ونهق آرا آسيا

صحفيا ممو  30ا ا  تشو لمممهعة مو 

الدا  األعضا  في رابمطمة دا  ومنمهق 

آرا آسيا  ااها في ايارة لملمشمر مة فمي 

اااتشااغ بملاقعة ويااغشىي االتي اظمها 

الصمميممو إن األعممممما    -مممر ممز آسمميممان 

التمارية للشر ة تمغمطمي تملمريم ما وممميمع 

 عضا   سيان ا ن حمم تمارتها مع ه ل 

 .الدا   د حاف  عل  امه سريع

ا ا  تشو إن الشر ة ستمكمثم  ومهمهدهما 

في الميتل ل لتمحميميمو المممنمتممما  المتمي 

تيتهدف  سهاا آسيان اتعزا  دما  ما 

 .بعد ال يع

اتممعممتمم ممر وممنممهق آممرا 

آسيات بفضل عدد سكاامهما 

الك ير اإمكاايا  امممههما 

الممهممائمملممةت مممه ممعمماً ومماابمماً 

لصممنّمماع اليمميممارا  فممي 

 .وميع  احا  العالم

ا ممد  ظممهممر  بمميمماامما  

الصممنمماعممة  ن الممطمملممب 

الينهي عملم  اليميمارا  

الممديمدة ممو ا متمصمادا  

رابطة آسيان سيصل إلم  

ممم يمميممو عمملمم  األ ممل  1

ت ممع 3030بحله  عما  

تمملممد  الممتمممممارة الممحممرة 

 \.اإل ليمية

ا ا  فا  آن مميمنمهت اهمه 

صممحممفممي مممو فمميممتممنممما  

 م   : " إافيتمنت ريفيمه

ايارتي لمصنع سميمارا  

ومميممااممغمملمميممنممغ مممهتممهرات 

استطعنا  ن ارى  اه مصنع  م ميمر ومداًت 

ا ن إاتاج  مطمع غميمار اليميمارا  ا مط 

إن : " ا ضماف".  التمميع متطمهران ومدا

سياراتهم ا طع غيارهم تحظ  بشمعم ميمة 

 ."  يرة في فيتنا 

اافاد  آر ة ويااغليمنمغ ممهتمهرا  امهما 

سميمارة فمي المربمع األا   16112باعت 

بمالمممئمة  27.66بمزيمادة  3071مو عا  

ا م   هم ل المفمتمرة  .عل   ساس سنمهي

بالمئة عل   13.1ااداد  عائداتها بني ة 

مملميمار  8.71لمتمصمل الم   ي ساس سنمه

( ممملمميممار داالر امممريممكممي 7.3) يممهان 

بمالمممئمة  11.1اااخفضت األرباح بني ة 

 336عمملمم   سمماس سممنممهي لممتممصممل إلمم  

 .مليهن يهانت افلاً للتلرير الما ت

ا تب  اليفر تها يت المحلمل فمي آمر مة 

استشارا  ما ينزي اآر الت في تلريرت 

 ن  فمض المتمكملمفمة همه عماممل رئميميمي 

ا ا   .لشر ا  الييارا  لتحديد عملياتها

يتعيو عل  الشمر ما  تمحملميمق : " التلرير

تهاان بميمو  مفمض تمكمالميم  المتمصمنميمع 

االتكالي  الشاملة ليليلة المتمهريمد ممثمل 

 ."النلل اتأميو المهارد

ت  ظهر  التمارة الثنائميمة 3079في عا  

بمميممو الصمميممو ادا  آسمميممان تممهوممهمماً 

تصاعدياًت حيث تمااا الحمم اإلومممالمي 

فمي  7.6تريلميمهن يمهانت بمزيمادة  3.68

احدد المماام مان .  المئة عل   ساس سنهي

هدفاً بليمة تريليهن داالر لحمم المتمممارة 

 .3030بحله  عا  

اباإلضافة إل  الكت اتمفملمت ا متمصمادا  

الصيو ا سيان عل  التعاان ف    ثر مو 

مممممماال ت مممثممل الممزراعممة اتمممممارة  70

اليمك االمزراعمة المحمروميمة اصمنماعمة 

تكنهلهويا المعلهما  االيميماحمة االمنململ 

االملكية الفكرية اتنمية المهارد ال شمريمة 

االشممر مما  الصممغمميممبممرة االمممممتممهسممطممبممة 

 .اال يئة

   ي   تشاينا ديلي الةيني  ـ

 وانغ جيان و جينغ شو  يو
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بم م   ومهمهد (  االربعا )تعهد  الصيو 

مشممتممر ممة مممع الممدا  االعضمما  فممي 

اآلسيان مو  ول ضمان اماح اومتممماع 

اارا   اروية الصيو ااآلسيمان الم ي 

سيتم علدل في آهر اغيطمذ اتمعمزيمز 

الي   ااالسمتملمرار فمي بمحمر الصميمو 

 .المنهبي

 دل   نغ آهااغ المتحمدب بماسمم ااارة 

الخاروية الصينية بمهم ل المتمصمريمحما  

ردا عل  ساا  حه  المتمعملميملما  المتمي 

 للتها مياعدة ااير  ماروميمة المفملم ميمو 

لشاان اآلسيان ما هيليمو دي ال فميممما 

 .ما را

االل عو الدبلهماسية الفل ينية  هلهما إن 

اضع  ط سا و دبلهماسي بيو الصيو 

ادا  اآلسيان اتط يق  مهاعمد اليملمهك 

للمهاوها  غير المخطط لها في ال محمر 

في بحر الصيو المنهبي سيياعد عملم  

 .تحييو الع  ا  بيو الصيو ااالسيان

ا آاد  نغ بالتعلميملما  المتمي  دلمت بمهما 

الدبلهماسية الفل ينيةت مضيفا  ن الهضمع 

اآلن في بحر الصيو المممنمهبمي اصم مل 

 .ميتلرا احلق تنمية سليمة

ا ا   نغ في إفادة صحفية راتيمنميمة إن 

االقراف المعنية دعمممت المممشماارا  

في  مهاعمد اليملمهك فمي بمحمر الصميمو 

 .المنهبي االتعاان الم حي

ا ضاف المتحدب  ن االقراف المعنيمة 

تهصلت ال  اتفا يا  حه  اقار  هاعمد 

اليلهك في اوتماع المياالميمو المكم مار 

حه  تط يق اع ن  هاعد سملمهك  71الب

االقراف فمي بمحمر الصميمو المممنمهبمي 

ال ي تم علمدل فمي  مهيميماامغ بممملماقمعمة 

 هيتشه ونهق غمربمي الصميمو الشمهمر 

 .الماضي

ااستطرد  ائ  المتحدب ااه ممنم  المعما  

الماضي اتفلت االقراف المعنيمة عملم  

تأسيذ  ط سا و دبلهماسي لملمتمعماممل 

مع الطهارئ ال حمريمة اقم ملمت آمفمرة 

الللا ا  غير المخطط لها في ال حر في 

اتم تمربة المخمط .  بحر الصيو المنهبي

اليا و     النمصم  االا  ممو هم ا 

 .العا 

 وكال  أنبا  الةين الجديدة ـ شينخوا
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تشه تشيااغ إن الصيو ااآلسيان اداال   رى مو دا  ونهق آسيا يمب  ن  رئيذ محكمة الشعب العليا الصينيةصرح 

 .تعزا التعاان اللااهاي مو  ول تأميو الي   ااالستلرار اإل ليمييو

 .ا ان تشه تشيااغ   د  دل  به ل التصريحا      منتدى العد  الثااي للصيو ااآلسيان

ا ا  تشه إن دا  المنطلة يتعيو  ن تعزا التعاان اللضائي مو  ول مكافحة المريمة بشكل   ثر فعالية اتلديم ضمااا  

 . ااهاية   هى لم ادرة الحزا  االطريق ااإلسها  في الي   ااالستلرار بالمنطلة

ا د تهصل المشار هن إل  اتفاا حه  تحييو اإلقار اللااهاي ع ر الحداد اآلية حل النزاعا  التمارية اتعزيز 

 .االعترافا  المشتر ة باالحكا  المداية االتمارية



0ا لففةفف فف فف     1  

 وكال  أنبا  الةين الجديدة ـ شينخوا
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عماممات  30من  عهدتها إل  الصيمو  م مل 

لع ت ههاغ  هاغ دارا مهما عملم  امحمه 

متزايد في تيمهميمل المتمعماان فمي مممما  

التمارة ااألعما  بيو رابطة دا  ونهق 

االصيوت حي ما  ما  (  آسيان) آرا آسيا 

 .))آينخها((  را  له الة 

ا آاد  آينتا اادواوا  مادممااميت امائم مة 

رئميمذ غمرفمة المتمممارة االصمنماعمة فممي 

إاداايييات بالدار ال ي لع ته ههاغ  هامغ 

 .في تعزيز تنمية اال تصاد اإل ليمي

ا الت إن ههاغ  هاغ بع  ماتمهما المطميم مة 

مع الم مر المرئميميمي الصميمنمي يمممكمو  ن 

تيمماعممد دا  اآلسمميممان بممممما فممي الممك 

إاداايييا عل  تصدير منتماتها إل  الم مر 

إاداايييا ترى ههاغ . " الرئييي الصيني

 هاغ  مينا  استراتيمي للصمادرا  إلم  

 ."ال ر الرئييي الصيني

ا ضافت آيمنمتما إن المعم  ما  بمالمنميم مة 

إلاداايييا ادا  اآلسيان اآل رى قالممما 

 اات دائما مت ادلة النفعت مشيمرة إلم   ن 

اآلسيان هي ثااي   م مر آمريمك تممماري 

 .لههاغ  هاغ بعد ال ر الرئييي الصيني

اافملمما لممهمميمرمممااان  مميممرتمماومايممات  مم مميممر 

التيهيق اإلادااييي اال ي يعمممل حمالميما 

ميممتممشممارا لممهايممر الشممر مما  الصممغمميممرة 

االمتهسطة اإلاداايييت فنن دار همهامغ 

 هاغ يمكمممو فمي احمتمرافميمتمهما ايملميمنمهما 

 .اللااهاي اليليم ايلينها التماري

ه ا ما ينظر إليه روما  "  ا ا  هيرااان 

 ."األعما  باألساس عند الليا  باألعما 

ا ا  بيتر اااغت المدير اإل ليمي لمنمهق 

آرا آسيا االهند بمممملمذ همهامغ  مهامغ 

للتنمية التماريةت إاه مو الممكو ومدا  ن 

تممهاوممه بممعممض الشممر مما  الصمميممنمميممة 

الميتثممرة فمي اآلسميمان صمعمهبما  ممو 

ااحية اللااهن االعمل االثلافمة اغميمرهمات 

بيد  ن ههاغ  هاغ يمكو  ن تهفر  دما  

استشارية ا ااهاية لها في ضه  ما تتمتع 

بممه مممو تمماريمم  الممطممهيممل مممو الممعمم  مما  

الممتممممماريممة مممع 

 .اآلسيان

" ا مما  اااممغ 

عممامممةت هممهاممغ 

 هاغ يمكمو  ن 

تممخممد   ممممميممر 

احلملمة اتصما  

بممميمممو الصممميمممو 

. ااآلسممممممميمممممممان

هممهاممغ  ممهامممغ 

بممنمممكممااممهمما  ن 

تيمممممممممممماعممممممممممممد 

الشممممممممر مممممممما  

 ."الصينية عل  ا تراا سها اآلسيان

ااصل حمم التمارة بميمو همهامغ  مهامغ 

مملميمارا  داالر  701.1ااآلسيمان إلم  

ت افملما لملم ميمااما  3071 مريكي في عا  

الصادرة عو ااارة التممارة االصمنماعمة 

 .في ههاغ  هاغ

ا ممالممت آمميممنممتممات الممتممي رافمملممت الممرئمميممذ 

اإلادااييمي ومه مه ايمدادا إلم  همهامغ 

 هاغ الشهر المماضميت إن همهامغ  مهامغ 

سهف تلعب دارا اشطا في بنما  مم مادرة 

الممحممزا  االممطممريممق حمميممث سمميممعممتمممممد 

الميتثمران الصينميمهن اامظمرائمهمم ممو 

الدا  عل  قه  الحزا  االطريق بكثافمة 

عمملمم   مم ممرة هممهاممغ  ممهاممغ فممي تيممهيممة 

 . النزاعا 

ا ممالممت إن ممم ممادرة الممحممزا  االممطممريممق 

ستفيل المما   ام  الستغم    مدمما  

ههاغ  هاغ الماليمة االملمهوميميمتميمة ا م ا 

 ..  راتها في تهايع األعما 

معالمة األعمما  "  ا آار  آينتا إل   ن 

بهساقة ههاغ  هامغ تمكمهن   مثمر راحمة 

امناس ة بالني ة للميتثمريو الصميمنميميمو 

اظرا ألن ههاغ  هامغ تمممارس األعممما  

 ."بالمعايير العالمية

ا ضافت  ن ممكماتمب المخمدمما  المممالميمة 

الدالية في ههاغ  مهامغ سمتميماعمد  يضما 

عل  تيهيل المعام   التمارية الثمنمائميمة 

مممع الممدا  األ ممرى اممم ممادرة الممحممزا  

 .االطريق

اتممهممدف ممم ممادرة الممحممزا  اال ممتممصممادي 

لطريق الحرير اقريق الحرير ال محمري 

التي ا تمرحمتمهما الصميمو فمي  37لللرن الب

إل  بنا  آ مكمة ممو المتمممارة  3072عا  

اال نيمة المتمحمتميمة تمربمط آسميما بمنفمريملميما 

ا ارابا عل  قه  الميارا  المتممماريمة 

 .اللديمة لطريق الحرير

امو وماام مهت  ما  بمامم ماامغ سمهريمهامهت 

ال احمث اإلامدااميميمي ارئميمذ مماسميمة 

ااايااغ آسيان املرها وا رتات إن همهامغ 

 هاغت باعت ارها مر زا ماليما دالميما فمي 

الم ماسميمفميمك إلم  وماامب اميمهيمهرك -آسيا

الندنت تمتمممتمع بمراابمط وميمدة ممع دا  

 .ونهق آرا آسيا

ا ضممماف  ن  مممدمممما  همممهامممغ  مممهامممغ 

امنتماتها امعاييرها تمحمظم  بماعمتمراف 

اممو آمأن .  عا  مو  م مل دا  اآلسميمان

دار ههاغ  هاغ  ن يتعزا بشمكمل  م ميمر 

 ممممميممر احمملمملممة اصممل عممنممدممما تصمم ممل 

 .الع  ا  بيو الصيو ااآلسيان  اثق

ا مما  الممخمم مميممر المممممخممضممر ت اهممه فممي 

الي عينا  مو عمرلت بمامم ماامغ إامه يمثمق 

ا ضماف .  بالتنمية الميتل لية لههاغ  هامغ

ههاغ  مهامغ سمتمصم مل   مثمر اادهمارا "  

لمعمهدتمهما الم   20بالتأ يد في ال  رى البم

 تممنم   ن  آمهمد .  3071الصيو في عا  

 ."الك اليه 
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 :  ي   الشعب الةيني 

آهد  منطلة الخليج في  اائل آهر يهايه 

المممممالممي اشممهق عمماصممفممة  ممطممع عمم  مما  

الميمه ت افمي المه مت .  دبلهماسية مع  مطمر

ال ي يعتلد فميمه المكمثميمران  ن المعماصمفمة 

هد   ت اآتد  الحرارة فمأة بمعمد تيملميمم 

بلدان   مرى  2المملكة العربية اليعهدية ا

ممطملم ماً السمتمعمادة  72 ائممة ممالمفمة ممو 

 ي لع مة ارا  .  الع  ا  الدبلهماسية معها

ه ا بالض ط ؟  ي دار تملمعم مه المهاليما  

المتحدة التي يعت رها الر ي العا  الميتفيمد 

األ  ر ممو عماصمفمة  مطمع المعم  ما  ممع 

  طر؟

 الليهد المفراضة عل  الييادة اللطرية

يمهاميمه  31افلا لتلرير  ناة المزيمرة يمه  

الممممماريت  مما  مممديممر مممكممتممب االتصمما  

الحكهمي في  طر سي  بو  حمد في بميمان 

إن مطالب الدا  التي  طعت ع  اتها ممع 

لييت لمحاربة اإلرهماق بمل لملمحمد "  طر 

مو سيادة دالة  طر االتد ل في سياسمتمهما 

افي اله ت افيمهت  مان رداد ".  الخاروية

فعل الراي العما  الملمطمري  مهي اآمديمدت 

حيث  عرق عو صعهبة  م مه  ممثمل هم ل 

 .المطالب اللاسية

 ممممما   ممد  اممهر  ممر ممان اايممر الشمماان 

الخماروميمة اإلمماراتميت  حمد المدا  المتمي 

يمهاميمه  31 طعت ع  اتها مع  طرت يمه  

 اه ال اميمة الي امهع ممو المتمصمعميمد ممع 

الداحةت ا ن الدا  االربعة المتمي سملمممت 

 ائمة الممملمتمرحما  السمتمئمنماف المعم  ما  

الدبلهماسية ممع  مطمر ال تيمعم  لمتمغميميمر 

ال ديل فمي حما  :"  مضيفا.  النظا  في  طر

عد  تعاقي  طر ممع المممطمالمب سميمكمهن 

 ".عزلها عو بعض الدا  الخليمية

افي ا ت سمابمقت دعما اايمر المخماروميمة 

األمريكي ريكمذ تميملمرسمهن المدا  المتمي 

 طعت ع  اتها مع  طر إل  تلديم مطالمب 

للداحة بهدف حمل " منطلية ا ابلة للتنفي "

 ممممما دعمما اايممر الممخممارومميممة .  األامممة

ال ريطااي بهريذ وهايهن  ن تكهن هم ل 

اممع ".  معلهلة اضم مط المنمفمذ" المطالب 

ال " الكت ا ترحت الدا  االربعة ممطمالمب 

مما يعني  ن  مطمر ".  تل ي ه ل االحتياوا 

تهاوه وهلة وديدة مو الملاقعة ممو دا  

 .المماارة في منطلة الشرا االاسط

 التهصل ال  اتفاا ميتحيل تلري ا

 ا  ال احث في المعهد الصيني لملمدراسما  

الدالية داامغ ممان يمهان فمي مملمابملمة ممع 

صحيفة الشعب اليهميةت  ن  ائمة المطالب 

التي سلمتها اليعهدية ادا    مرى  72الب 

 طعت ع  اتها مع  طر   ثر بمكمثميمر ممو 

المم ي  ممان يممتممه ممعت سممعمميمما لممممممممارسممة 

. الضمغممهقمما  عملمميممهمما اتمملمملمميمنممهمما الممدرس

مضيفات احتماال  مهافلة  طر عل   ائمممة 

المطالب ضعيفة ودات إا يمممكمو  ن يماثمر 

. الك عل  هيمنة االسرة الحا مة في  مطمر

 ما  آار دااغ مان يهان ال   ن ممطمالم مة 

 طر بخفض العم  ما  المدبملمهمماسميمة ممع 

إيران سياثر عل  تطهير الم ملمديمو لملمنمفمط 

االممغمماا فممي الممخمملمميممجت ا ن غمملممق  مماعممدة 

عيممكممريممة تممر مميممة فممي  ممطممر ااممتممهمماك 

لل راته ه  الدبلهماسمي المطمهيمل المممدى 

بيو ال لديوت  ما ييتحيمل  ن تمغملمق  مطمر 

 ناة المزيرة صهتها الصا ب في اليياسة 

 طر ال يمكو : "  مضيفا.  الدالية ااال ليمية

 ن تل ل بمهم ل المممطمالمب الامهما تمعمتم مرهما 

 ."ااتها ا للييادة

فمي المهاليما  ”  بي بمي سمي“ اعللت  ناة 

لمدالمة "  إاال "  المتحدةت  ن المطالب هي 

ا ن مخاقر ارتفاع حاد ل اممة فمي .   طر

الشمرا االاسممط اارد مممع اعمم ن  ممائمممممة 

اامتميمممة عمد  اممكمااميمة .  72المطالب ا  

: التفااض عل  اللائمة ليذ   ثر مو اثنيو

استي    طر غير المشراق االعمهدة الم  

احضان دا  الخليجت مع إضرار بصمهرة 

 طر؛  ا ا راج  طر مو مملذ المتمعماان 

 .الخليميت لتص ل اال يرة حلي  إيران

يعت ر المه م  االممريمكمي تمممال عماصمفمة 

.  طع الع  ا  مع  مطمر ممثميمر لم همتممما 

فممي المم ممدايممةت :"  ا مما  دااممغ مممان يممهان

اعتلد  الهاليا  المتحدة  ن  طع المملمكمة 

العربية اليعهدية ابلدان ا رى لعم  ماتمهما 

لكو بعد المكت .  مع  طر ممرد درس للطر

تتطلع الهاليما  المممتمحمدة إلم   ن تمنمممل 

اساقتها في حل االامة الظمهمار امفمهاهما 

اممع المكت فمنن تمطمهرا  .  في المممنمطملمة

 ."االامة تمااا  تصهراتها

يخش  مو حمداب بمعمض المتمغميمرا  فمي 

 الهيكل اال ليمي

ظمهمر  ممها م  :"   ا  دااغ ممان يمهان 

مختلفة فمي الشمرا االاسمط بمعمد اشمهق 

عاصفة  طع العم  ما  المدبملمهمماسميمة ممع 

 ممطممر ت ااآلنت  صمم ممل المممممه مم    ممثممر 

للد حدب تغيير في هيكل الشمرا .  اضهحا

حميمث تمتململم   مطمر ممنم  بمدايمة ."  الهسمط

. الممحممصممار الممممميمماعممدة تممر مميمما اإيممران

باالضافة ال  المياعدا  الممماديمةت اصمل 

العمشمرا  ممو المممنمهد األتمراك ا مممذ 

مر  ما  ممدرعمة فمي  مطمرت ااومهد مما 

 .ونديا تر يا في  طر 60يلرق مو 

 د يكهن الهضع مخمتملمفما لمه تمعمرضمت "  

 ممطممر المم  عمممممز بممعممد  ممطممع الممعمم  مما  

لمكمو د مه  .  الدبلهماسية المماعية معهما 

إيران اتر يا في  ط األامة ربما ااد مو 

آدة مه   المممملمكمة المعمربميمة اليمعمهديمة 

: ايعتلد دااغ ممان يمهان ."  ابلدان   رى

مممو المممممروممل  ن تممدفممع الضممغممهقمما  " 

اليعهدية ادا  ا رى عل   مطمر الم   ن 

تممتمممممه اال مميممرة اممحممه إيممران اتممر مميمما 

 ."اراسيا

اال تزا  األقراف المممعمنميمة تمحماا  حمل 

اافلا لما ا رته ا الة األا ما  .  ه ل االامة

الكهيتيةت دعا  مير الكهيتت ص اح األحمد 

المابر الص اح ما را  مميمر  مطمر االمي 

عهد  به ظ ي االي عهد اليمعمهديمة لمحمل 

 .االامة في إقار إ ليمي

. اصلت االامة حاليا إل  قريق ميمداد" 

اانتظر إاا ما تمكنمت المهاليما  المممتمحمدة 

إ ناع المملمكمة المعمربميمة اليمعمهديمة ادا  

  رى لتغيير ر يهم اتلليص مطال همم فمي 

:"  ما  داامغ ممان يمهان.  ايما  70غضهن 

ي ملم   ن امرى  ميم  سميمتمطمهر المهضمع 

 ."بالض ط
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 ر   بدهشة آديدة الممملمالمة المتمي اشمرهما 

ممايمه الممماري  3األستاا فهمي ههيدي في 

بصممحمميممفممة الشممراا المممممصممريممة بممعممنممهان 

ت ألاها  ماامت "  ل تديو تطرف..  باللااهن" 

 آملماؤاما " م نيةت مثل ملالته األال  بعنهان 

المتمي اشمر  فمي الصمحميمفمة "  الممنميميمهن

افيهات عل   ساس معلهما   اقئة المكمو 

 بدروة  آد ه ل المرة

 ا ر  اال حكايتمه عمو عمهدة ثم ثمة آالف 

قالب  ا قال ة مو بميمو  ربمعمة آالف ممو 

الط ق الميلميو الصينميميمو الم يمو  ماامها 

يدرسهن في مصرت إل  بم دهمم  ا لمممأاا 

إل   اربا مضطريو بمأممر ممو المحمكمهممة 

إال تمعمرضمها همم ا هملمههمم " الصينميمةت ا

االمممعملمهمما  المتمي حصملمت ".  ل عمتملما 

عليها مو مصادر رسمية صينيةت اتدعمها 

آهادا  ت م تي ا صمد مائمي الصميمنميميموت 

الممممميمملممممميممو  ا غمميممر الممممميمملممممميمموت المم يممو 

يدرسهن في وامعا   ا ممعماهمد مصمريمة 

. حاليات تغاير تماما تلك الحكمايمة المممدهشمة

فأاالت ال  حد منهم سمع بهوهد هم ا المعمدد 

الك ير مو الط ق الصيمنميميمو فمي مصمرت 

فهمه عمدد مضمّخمم إلم  حمد  م ميمر حيمب 

ثمااميمات ال  حمد ممو المطم ق .  ااط اعماتمهمم

الميلميو ممو  عرفهم تللّ  تعملميممما  ممو 

دا ل الصيو تأمرهم بالمعمهدةت المم ييمممع 

 حدهم بحداب ه ا األمر مع ام ئهمت ممو 

ثالثات صمحميمل  ن .  إ ليم آينميااغ  ا غيرل

بممعممض الممطمم ق  ممد عمماداا إلمم  الصمميممو 

ما رات حي ما ا رل الط ق الصميمنميمهنت 

الممكممو اليمم ممب هممه  اممهممم د مملممها مصممر 

بالتأآيرة اليياحية اسملمها  سممما همم فمي 

وامعة األاهر  ا بعض المدارس الديمنميمةت 

للتمكو ممو اإل ماممة فمي مصمر ممو  ومل 

مممارسمة األعممما  المتممماريمة الصمغميمرةت 

اآدد  اليلمطما  المممصمريمة فمي اآلاامة 

األ يرة التد يق في امهع تمأآميمراتمهممت بمل 

فرضت غرامما  عملم  بمعمضمهمم بمتمهمممة 

اإل ممامممة غمميممر الشممرعمميممة االممتممهممرق مممو 

لم ات .  الضري ة   ل ترحميملمهمم إلم  الصميمو

فنن س ب عمهدتمهمم يمرومع إلم  اليملمطما  

المصرية التي يحق لها  ن تطم مق الملماامهن 

 ما ااتلد األستاا ههيديت ممرة .   بدان آك

  ممرىت المملممااممهن المم ي بممد  سممريممااممه فممي 

آينميااغ من   اائل آهر إبريل الممماضميت 

اا ت ذ منه المادة التماسمعمة المتمي رصمد  

مظهرا محظهرات ألاها مظاهر تصمّب  71

في  ااة التطرف الديني  ما تراها حكهمة 

آينميااغ المحليةت بينما يمعمتم مرهما األسمتماا 

ت ابالتاليت يمظمو " تع يرا  التديو" ههيدي 

 لها تمحماا  ممحمه "  ن اإلورا ا  لمنعها 

اليذ فيمهما آم   ضمد ..  اإلس   اا ت عه

االمدير بال  ر  امه  قملمق هم ا ".  التطرف

الحكم افلا لترومة لتفصي   اص اللااهن 

ممحمممد  مميمو " تللاها ممو آمخمص ييممم  

ابعد  را ة ملاراة د يملمة بميمو   ."حضر 

االنص األصلي في الملمغمة "  الترومة" ه ل 

الصينيةت آعمر  بصمدممة  م ميمرة ابمد   

يختل   ملميما "  فنا للترومة"  درك  ن هناك 

عو الترومة التي مارستُها من  احه ث ثيمو 

 عامات في  سالي ها ا هدافها

اللحفاظ عل  األمااة االحميماد قملم مت ممو 

األسمتمماا مممحميممو فممروماامميت  سممتماا المملممغممة 

الصينية في وامعة عيو آمذ ا حد  آهمر 

المتروميو المصريميمو لملمثملمافمة الصميمنميمة 

ااألدق الصيمنميت بمتملمديمم تمرومممة  مميمنمة 

للمادة التاسعة مو اللاامهن الممم  مهر المتمي 

األ ها  ااألفمعما  المممنمتميم مة إلم  " تحظر 

". التطرف االمتأثرة بالمنمزعمة المممتمطمرفمة

اها  اا  اللت آا رات ترومته لتفاصيل ه ل 

 المظاهر المحظهرة  ما يلي 

الدعهة إل  الفكر الممتمطمرف ااشمرل؛ :  7ا 

التد ل في حرية اآل ريو فمي اعمتمنماا :  3

الديوت اإ رال اآل ريو عل  االآتراك فمي 

 اشطة ديمنميمةت  ا إ مراهمهمم عملم  تملمديمم 

األمها   ا الخمدمما  إلم  ممها مع المنمشماق 

التد ل :  2الديني اهيئا  التدريذ الدينية؛ 

في آاان اآل ريمو فميممما يمتمعملمق بمزااج 

اونااة اعلد  رانت اممهاريمث اتمر ما ؛ 

التد ل لممنمع اآل مريمو ممو المتم مادال  :  1

االوتماعية اإ امة عم  ما  المتمممااج ممع 

با ي اللمهمميما   ا ممع  صمحماق المعملمائمد 

األ رىت اإ صا  الملمهمميما  األ مرى  ا 

: 1 هل العلائد األ رى مو  ما و إ امتهم؛ 

التد ل في النمشماقما  المثملمافميمة االمفمنميمةت 

رفض اعر لة الخدمما  المعماممة لمإلااعمة 

تعميم ممفماهميمم :  9االتليفزيهن امنتماتهما؛ 

الح   االحرا  اتهسيع اطا ها بعميمًدا عمو 

ممما  المطمعما  اإلسم مميت االمتمد مل فمي 

عادا  اتلمالميمد اآل مريمو اام م هما بمحمممة 

ارتممدا  الممنمملمماق االممممم بممذ :  1الممحممرا ؛ 

المميزة للتطرف إا إ مرال اآل مريمو عملم  

إق ا اللحية عل  احمه غميمر : 8ارتدائها؛ 

مألهفت ااتخاا األسممما  غميمر المممعمهمهدة 

إتممما  :  6إلضفا  ص غة دينية ممتمعمصم مة؛ 

اااج  ا ق ا عل  الطريلة الديمنميمة دان 

عمد  اليممماح :  70إتما  إورا ا   ااهاية؛ 

لل نيو اال نما  بمتململمي المتمعملميمم المهقمنميت 

 اعر بلبة تط يبق النظبا  التعليبمي للبدالة؛ 

باحث في الشؤون العربي  في جامفعف  الفدراسفات (:  )بسام)شو  تشينغ قوه 

  （اصجنبي  ببكين

 03التتم  على الة    
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إو ار اآل ريوت بالتهديد  ا باإلغرا ت :  77

عمملمم  رفممض الممتمممممتممع بيمميمماسمما  الممدالممةت 

ااإل دا  عمًدا عل  إت ف بطا ما  المهمهيمة 

الشخصية للمهاقنميمو اسممم   إ ماممتمهمم 

ااثمائممق  ممااممهاميممة   مرى تملممرهمما الممدالممةت 

: 73اتخمريمب عممملمة المدالمة المرسممميمة؛ 

اإلت ف االتخريب المعمممدي لملمممممتملمكما  

اشر اق ع اتهايمع :  72العامة االخاصة؛ 

ابمميممع اصممنممع اتممنممزيممل اتممخممزيممو اايمم  

امممطممالممعممة اا ممتمم مماس الممممملمماال  االمممممهاد 

المممنمشمهرة االمممميمممهعمة االمممرئميمة اا  

التد ل الممتمعمممد :  71المحتهى المتطرف؛ 

: 71إلعا ة تط يق سياسة تنمظميمم المنميمل؛ 

 األ ها  ااألفعا  المتطرفة األ رى

ا روممه مممو األصممد مما  المملممرا   اال  ن 

يحكمها بأافيهمم همل هم ل المممظماهمر همي 

؟ " تمعم ميمرا  المتمديمو" مظاهر التطرف    

ا روههم ثاايا  ن يلاراها بيو ه ل الترومة 

التي اعتمد عليها األسمتماا " الترومة"ابيو 

ههيدي في ملالتهت العلمهمم يمممدان ممثملمي 

 ه ل الفراا الك يرة بينهما

فمي المنمص الصميمنمي "  تمطمرف"  ل تع ير 

 ممما ارد فممي تممرومممة األسمتمماا مممحميممو ) 

في ملالمة "  ديني"تحّه  إل   لمة ( فروااي

األستاا ههيديت فملماِرنب بميمو المتمرومممتميمو 

"/ المدعمهة إلم  المفمكمر المممتمطمرف: " مثم 

المممهاد " ؛ " الدعهة إل  األاشمطمة المديمنميمة" 

المممنمشمهرة االمممميمممهعمة االمممرئميمة اا  

  راص  ممم ميمهتمر "/ " المحتهى المتطرف

 .اإل .. ؛ " ا فيديهها  تحهي مهاد دينية

إضافة تع يرا  غير ممهومهدة فمي المنمص 

ارتممدا  : " الصمميممنمميت مممثمم 

النلاق االمم بمذ الممممميمزة 

ارتدا  الحماق "/ " للتطرف

 ا النلاق  ا استمخمدا  حملم  

الزينة اا  الصلة بالمعماام  

إقم ا الملمحميمة " ؛ " الدينميمة

"/ عل  امحمه غميمر ممألمهف

إقم ا الشمارق االملمحميممة " 

 اإل ".. للروا 

است دا  تع يرا  في المنمص 

األصلي بمتمعم ميمرا    مرى 

مختلفة تماما فمي المممعمنم ت 

إتما  اااج  ا ق ا : " مث 

عل  الطريلمة المديمنميمة دان 

"/ إتمما  إومرا ا   ماامهاميمة

إد ا  الديو ف   ممهر المزااج االمطم ا " 

اإل مدا  " ؛ " االمنااا  ااألحها  الشخصية

عمممممًدا عمملمم  إتمم ف بممطمما مما  الممهممهيممة 

اتمخمريمب عممملمة ..  الشخصية للمهاقنميمو 

االمتناع عمو اسمتمخمدا  "/ " الدالة الرسمية

ال طا ا  الشخصميمة اعمد  تمداا  الميمهان 

 اإل ".. الصين 

المعتمدة ممو "  الترومة" يت يو مما س ق  ن 

  ل األستاا ههيدي تمتمممااا تمممامما حمداد 

اال ت فا  الط يعية بيو تروما  مختلفمةت 

بمل تممتمممممااا تممممماممما الممممميمماحممة الممممملمم ممهلممة 

لأل طا  الناتمة عو سه  الفهم  ا ضمعم  

اال يمكو  ن تهص  إال .  الميتهى اللغهي

اال ".  ترومة مشمههمة بشمكمل ممتمعمممد" بب 

 ظو  ن األستماا همهيمدي همه الم ي تمعمممد 

استخدا  ه ل الترومة المشههةت ألن ميثماا 

آرف عمله الصحفي االكتابي يممنمعمه ممو 

الكوت   لمم يمكمو األحمرى .  الك بكل تأ يد

بهت اهه  اتب ماثر في الممههر العربيت 

 ن ييتشميمر ممتمروممميمو اممعملممميمو لملمغمة 

اعمددهمم لميمذ بمالململميمل فمي   —الصينية 

  ل اشر ه ل النصهص الغمريم مة   —مصر

في ملالته؟ بمل   لمم يمكمو األحمرى بمه  ال 

يطلق تصريحا  غير مهضهعية لمتمشمهيمه 

صهرة دالمة صمديملمة لمممصمر الملمعمرقت 

اإسا ة الع  ما  المهديمة بميمو المطمرفميموت 

" قل تب االحتفماظ بماإلسمم" مكتفيا بمصادر 

راديمه "  ا اسائل اإلع   األومنم ميمة ممثمل 

األمممريمكمميمة اا  األومنممدا  "  آسميما المحمرة

المعرافة فيما يمتمعملمق بمالصميمو اتمطمهيمر 

 الع  ا  الصينية العربية؟ 

لييت :  إانت  ص ل األمر ااضحا مما س ق

سلطا  آينميااغ  ا حكمهممة الصميمو همي 

التي تعت ر  ل تديو تطرفات بل إن الترومة 

المشههة ااإلآاعا  الممفمتمعملمة همي المتمي 

وعلت مو  ل تطرف تدينات ا لطمت بميمو 

  .الحلائق ااأل اايب

ايم مملمم  لممي  ن  آمميمرت إلمم   ن سمميمماسمما  

الصمميممو اممممممارسمماتممهمما المممممتممعمملمملممة بممن مملمميممم 

آينميااغ تشمهبمهما مشما مل  مثميمرة اتمظمل 

االميألة آديدة المتمعملميمد .  بعيدة عو الكما 

ألاها تممع بيو األبعاد المديمنميمة االمعمر ميمة 

االيياسية ااال تصاديةت إضافة إل  التأثيمر 

اليل ي مو المممحميمط المممغمرافمي فمي ظمل 

تنامي ظاهرة التطرف في العالميو العربي 

ااإلس مي في المعملمهد األ ميمرةت اتمدّ مل 

بعض اللهى األون ية التي ترى في ميمالمة 

لملمعممم ا "   عمب   ميمل"األ ليا  الميلمة 

ايمزيمد المممهضمهع صمعمهبمة  ن .  الصيني

الكهادر الصينية عل  ميتهيما  ممخمتملمفمةت 

تربّت في  لفيا  ثلافيمة عملمممااميمة بمحميمث 

تعهاها المعلهما  االملمدرا  االمخم مرا  

لم ات .  ال امة للتعاقي مع اللضايا المديمنميمة

اعمملمم  رغممم  ن الممدالممة الصمميممنمميممة تممهلممي 

اهممتممممماممما  مم مميممرا بممتممحمملمميممق الممهحممدة بمميممو 

تممتممعممااممق " المملممهممميمما ت اتممدعممه إلمم   ن 

اللهميا  المختلمفمة بمتممماسمك ممثمل حم ماّ  

 ما  ما  المرئميمذ الصميمنمي آمي "  الرمان

وين ينغت اعل  رغمم  ن المحمكمهممة بم لمت 

وههداً للحفاظ عل  المخمصمائمص المثملمافميمة 

للميلممميمو المهيمغمهريميموت فمي ممحماالمتمهما 

لتحليق التنمية اال تصماديمة اإصم ح تملمك 

الثلافة حت  تها مب تمطمهر المعمصمرت فمنن 

اسائل تنفي  اليياسا  ت دا فمة في بمعمض 

األحمميممبممانت ا مماصممبممة عمملممبمم  ميممتممبممهى 

ا  ترح عملم  المممرا مب المممدي .  اللباعبدة

لشمماان دالممة  مم مميممرة مممثممل 

الصيوت  ال ينحمصمر امظمرل 

فمممممي  حمممممداب عمممممابمممممرة 

ااسممتممثممنممائمميممةت فضمم  عممو 

حكايا  مفتعلة  ا مشمههمةت 

فمميممفممهتممه إدراك الممممم ممادئ 

اليياسية ااإلرادة الملميماديمة 

االمملممهائممل االمملممهاامميممو الممتممي 

يممنمم ممغممي  ن تممكممهن مممهضممع 

االهتما  األ  مرت ايملمع فمي 

 طمأ ممعمرفمي ممثملممما ا مع 

األسممتمماا فممهمممممي هممهيممديت 

الشمرة تمحممم مه " بي ب  ن 

 ما يملمه  "  عو رؤية الغابة

 المثل الصيني

 07تتم  المنشور على الة    
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 موقع االنتقاد اإلخبار  ـ

 :م مود ريا

 .بينما تللع الطائرة عو مدروهات ت د  الصهر بالتداعي إل  ال هو

التاري  المهغل في اللمد ت :   ل ما  ر ته عو الصيو يرتيم  مامك

الحاضر الم هل في تمطمهراتمهت االممميمتملم مل الم ي يمنمظمر إلميمه 

 .الكثيران بأملت اال عض بخهف اح ر

 ". عل  بعد حمر"الصيوت ها هي   يراً 

" آمهمادة" س ع ساعا  بالطائرة تضعك عل   رضهات اتمممنمحمك 

بأاك ر يتت اليذ مو ر ى  مو سمعت اال حت   مو  ر  اتمابمع 

 .ااهتم احلل ااظّر ا تب عل  مدى سنيو

الصيوت تكاد تفتل اراعميمهما السمتملم مالمكت بمكمل  م مايماهمات بمكمل 

حكاياهات بكل ما حفظته لملم مشمريمة ممو حضمارةت ا قململمتمه ممو 

 امهارت ا مّدمممتمه مممو 

ا مممممممممتمممممممممراعممممممممما  

اا ممتممشممافمما  عمملمم  

 .مدى األامان

همم ل هممي الصمميمموت 

تناديكت  ممما تمنمادي 

مم يمميممو الم ممشممر  ممل 

يمممه ت تيمممتممملممم ممملمممهمممم 

بمم مميمممممةت بممتممهمم يممب 

آديدت بااتظا  ملفتت 

 .ابأسرار يعص  عل  غير الغارا في ههاها ا تشافها

ها  ات تطير في اليمما ت اتمحمتمك تمممر حضمارا  ا تمهاريم ت 

اِسيَر  بطا  احّكا ت اتضحيا  آعهق ا مممت اّحمدهما المزمموت 

 .ليخلق ااحدة مو  عظم الدا  التي عرفها التاري 

س ع ساعا  تمرت ا امت المممتملمهّم  تمظمو  امك لمو تصمل  بمداًت 

لمااا تيير الطائرة الههينات الممااا  مل مما ظمنمنمت  امك :  تتيا  

 د   ن تصلت تتهسع الفممهة المتمي تم معمدك عمو المتمعمرف إلم  

الصيوت الصيو الحليليةت ال تلك التي  ر   عنها في الكمتمبت اال 

تلك التي آاهدتها في الصهرت  ا تلك التي يتحدب عنها اإلعم  ت 

 .ااإلع   ب في الحديث عو الصيو ب معظمه ظالم

 .ليذ ه ا ما  نت تتمنال.. ض اق اقلذ ماقر ييتل لك في بكيو

 ان األمل  ن تصل إل  المدينة العامرةت إل  حماضمنمة المتماريم ت 

ممو " ا همي ضماحمكمةت فمتمرى  سمرارهما " عاصمة الشما "إل  

ا مت " ت   ل  ن تحط عل   رضهات الكو ال بأست فأمماممك " فها

لتيتكش  المدينة التي لم تعد محمّرممة عملم   هملمهمات اال "  قهيل

 .محّرمة عل   حد

إثفر زيفارة قفام بفهفا إلفى  7100هذا النص هو حلق  من سلسل  من عدة حلقات نشرها الكاتب في موقع االنتقاد اإلخفبفار  عفام 

 .الةين وامّلع فيها على أحوال الةين والمسلمين فيها

 .نشر السلسل  كامل  ابتدا  من هذا العدد“ نشرة الةين بعيون عربي ”تعيد 

 المدين  التي لم تعد م ّرم : بكين..  في ال لق  القادم 
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 :  ي   الشعب الةيني 

 ي  يمكو  ن اليم عهدة ههاغ  مهامغ إلم  

دالمة ااحمدة " الهقو األ  من  تط يق اظا  

عاما؟  مل ممو يمحمتمر   30  ل "  ااظاميو

الحلائق التاريخيةت ال يمكنه إال  ن يعمتمرف 

لمالماة " بأن همهامغ  مهامغ الميمه  ممااالمت 

ت ايعترف بمنممماح تمطم ميمق امظما  " الشرا

مممو وممهممتممهممات ".  دالممة ااحممدة ااممظمماممميممو" 

تتحملم  اليملمطمة المممر مزيمة بمثملمة اإرادة 

دالمة ااحمدة "  هيتيو في دفع تط يق مم مد  

 ".ااظاميو

مممو األامممة المممممالمميممة األسمميممهيممة فممي عمما  

فممي عمما  "  سمارس" ت إلمم  اومتمميمماح 7668

ااصممهال إلمم  األامممة المممممالمميممة  3002

 ماامت همهامغ  مهامغ .  3008العالمية لعما  

دائما تمد يد العمهن ممممدادة ممو حمكمهممة 

اليلطة المر زيةت لمياعدتها عل  تمخمطمي 

اهه ما  ح ط  ل تملمك المتمه معما  .  األامة

المتشائمة مو الغرق ابعض الشمخمصميما  

دالمة ااحمدة " في ههاغ  هامغ حمه  مم مد  

ا ما  ا  الرئيذ الصيني آمي ".  ااظاميو

ويو بينغ     ايارته لمعرض اممماحما  

 30ههاغ  هاغ في الم  مرى اليمنمهيمة البم 

لعهدتمهما إلم  المهقمو األ ت بمأن ممخمتملم  

-األآيا  في المممنمطملمة اإلداريمة المخماصمة

ههاغ  هاغت تع مر عمو اممماحما  تمحمظم  

بنوماع عالميت  ما تعمكمذ  مهة ااممماعمة 

 ".دالة ااحدة ااظاميو"م د  

ليذ هناك تمربة سابلة يمممكمو  ن ييمتمنمد 

ت لم لمك " دالة ااحدة اامظمامميمو" إليها م د  

 ان لم يتمنمب قمريمق تمنمفميم  هم ا الممم مد  

. مختل  الممصماعمب االمممشما مل المممديمدة

ا    الينها  الماضميمةت ظمهمر  عملم  

الممتمع الههاغ  مهامغمي بمعمض عم مما  

عد  التناغمت اهناك فئة فمي همهامغ  مهامغ 

ت " الدالة المهاحمدة" ا"  النظاميو" تفرا بيو 

اتتحدب عو الديملراقية فلطت اال تتحمدب 

األعمراف " عو حكم اللااهنت تتحمدب عمو 

. اال تتحدب عو األسذ اللاامهاميمة"  الدالية

اتمعل مو حلها الحكم الم اتمي لملمممنمطملمة 

اإلدارية الخاصة اليضا لليلطة المر زيمةت 

اتفرا بيو  بنا  ههاغ  هاغ ابا ي الشعمب 

لكو ه ل المشا ل تمت معالممتمهما .  الصيني

في النهاية افلا لللااهنت اهه ماعكمذ  مهة 

 ".دالة ااحدة ااظاميو"ااماعة م د  

عامات بأن  30للد  ظهر  الممارسة     

يمعمد "  دالة ااحمدة اامظمامميمو" تعميق م د  

آرقا  ساسيا ألادهار ههاغ  هاغ قمهيمل 

المدىت ايت ئم مع المممصمالمل المممههمريمة 

للدالة ااألمة االمممصمالمل قمهيملمة المممدى 

 .لههاغ  هاغ

 ا  الرئيذ آي      طابمه الم ي  لملما  

في معمرض اممماحما  همهامغ  مهامغ بمعمد 

دالمة " إن مم مد  /: " عهدتها إل  الهقمو األ

هممه  فضممل قممريمملممة "  ااحممدة ااممظمماممميممو

لمعالمة المشا ل التي  لفمهما المتماريم  فمي 

ههاغ  هاغت اهمه اآللميمة األ مثمر اممماعمة 

لضمممممممممممان إادهمممممار 

ااستلرار ههاغ  مهامغ 

قممهيممل المممممدى بممعممد 

عممهدتممهمما إلمم  الممهقممو 

ا ضممماف بمممأن ."  األ 

ه ل النتائج  د  صمتمت 

 ل ال يو آمكمكمها فمي 

دالممة " اممممماعممة ممم ممد  

 ".ااحدة ااظاميو

لضمان اماعة تط ميمق 

دالمممة ااحمممدة " ممم مممد  

فمي همهامغ "  ااظامميمو

 هاغت يمممب تمحملميمق 

 االت .  ثمم ثممة آممراق

يمب المتممميمك بممم مد  

الممممدالممممة الممممهاحممممدةت 

ااحترا  المفمهارا فمي 

ثاايات حمايمة .  النظاميو

اليمملممطممة المممممر ممزيممة 

اضمان سلطة الحكم ال اتي فمي المممنمطملمة 

ثالثات المممممع بميمو دعمم .  اإلدارية الخاصة

اليلطة المر زية اتحييو التنافيية ال اتيمة 

همكم ا فملمطت يمممكمو ضمممان .  لههاغ  مهامغ

 .استلرار اديمهمة ه ا الطريق

مو وهمة   مرىت بصمفمتمه آلميمة مم متمكمرةت 

تملمممذ "  دالة ااحدة ااظاميو" يحتاج م د  

امع تملمد  عممملميمة .  قر ا وديدة بنستمرار

اإلصمم ح ااإلاممفممتمماحت اقممرح مممخممطممط 

المحمزا  " ت ام ادرة " الخميية الثالثة عشر" 

اتممأسمميممذ بممنممك اإلسممتممثمممممار "  االممطممريممق

األسمميممهي اإاشمما  مممنممطمملممة مممدن  مملمميممج 

مما ماات اوممملمة –ههاغ  هامغ   - هااغدااغ

مو المخططا  المديمدة األ مرىت سميمتماح 

فممرصمما "  دالممة ااحممدة ااممظمماممميممو" لممممم ممد  

 .وديدةت ا هى دفع   يرة للتطهر

سمنمة ممو  30آهد  ههاغ  هاغ     الب 

عهدتها إل  الهقو األ ت اممماحما   م ميمرة 

اال آمك  ن  بمنما  همهامغ .  ا  لك عثمرا 

دالمة "  هاغ  د فهمها بأن التممميمك بممم مد  

االثلة فميمهت همه المخميمار " ااحدة ااظاميو

الصحيل لمتمحملميمق اإلادهمار ااإلسمتملمرار 

ات ل  الصيمو همي . اضمان ميتل ل  ومل

األ ت اههامغ  مهامغ همي المممهقموت ا ميمم 

الممهحممدة اامم مم  الممفممر ممة االممتممضممامممو هممه 

ممايمحممتماوممه  بممنما  همهاممغ  ممهامغ االشمعممب 

دالممة ااحممدة " ايمم مملمم  ممم ممد  .  الصمميممنممي

اآللية التي تحلق الفها المشتمرك " ااظاميو

 .لههاغ  هاغ اال ر الرئييي
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تتالت المها   األمريكية مو تمايمهان  م   

يمهاميمه الممماضميت  79افي .  الفترة األ يرة

 امت مممهعة المحيط الهادي بالكمهامغمرس 

 ماامهن اليميماحمة " األمريكي بتمرير ملتمرح 

ت ال ي يلضمي بمتمحمريمر الملميمهد " في تايهان

علم  المتم ماد  األممريمكمي المتمايمهاامي رفميمع 

 ممما  ماممت الملمممنمة المعميمكمريمة .  الميتمهى

يمهاميمه  38بمملذ الشيهو األممريمكمي فمي 

 ممااممهن " ببممنضممافممة الممممملممتممرح الممتممايممهااممي لبمم 

ت االم ي ييمممل " تفمهيمض المدفماع المهقمنمي

ليفو ال حرية األمريكية بالته   في مميمنما  

 ااآيهاغ اغيرل مو المهاائ التايهاايةت إلم  

وااب اليماح للليادة العيمكمريمة األممريمكميمة 

في المحيط المهمادي بماإلسمتمممابمة لملمطملم ما  

يمهاميمهت  20افي .  التايهااية بد ه  المهاائ

 علنت ادارة ترامب الكهاغرس بأاها ستيملمم 

 ا  صفلة س ح إل  تايهان من  بد  مهامهما 

 .مليار داالر 7.13بليمة 

تعكذ ار ة تمراممب األالم  حمه  تمايمهان 

 :النلاق التالية

 االت تممم ممرا همم ل المممخممطمممهة المممهوممهممميمممو 

. المتنا ضيو لليياسة األمريكية تمال تمايمهان

فمن  تأسيذ الع  ا  الصينيمة األممريمكميمةت 

 ا  المااب األمريكي بشكل  حمادي بمهضمع 

ت اال ي يحتهي "  ااهن الع  ا  مع تايهان" 

عل  عدة تنا ضا  مع ال يااا  المممشمتمر مة 

. اا  الصلة التي امضتها الصميمو ااممريمكما

لكو ممخمتملم  اإلدارا  األممريمكميمةت ظملمت 

تضع ه ل الهثائق في آكل حزمة ااحدة فمي 

ت " صيمو ااحمدة" تشكيل مه فها تمال سياسة 

اهه ما عزا اادااويمة المممه م  األممريمك 

 .مو  ضية تايهان

تعد  ضية بيع الي ح األمريكي إل  تمايمهان 

 ضمميممة  ممديمممممة فممي الممعمم  مما  الصمميممنمميممة 

ا مد قمالمب الممماامب الصميمنمي .  األمريمكميمة

الرئيذ ترامب بعد تهليه اليلطة في  مريكما 

. التز  الح ر في التعاممل ممع هم ل الممميمألمة

اع ر  الصيو عو  مملمهما فمي  ن ال يملمه  

المممممااممب األمممريممكممي بممنسممتممفممزاا المممممصممالممل 

المههرية الصينية ااإلضرار بالهضع العا  

لكو ترامب   د  عملم  .  للع  ا  بيو ال لديو

 ممطممهة بمميممع اليمم حت مممدفممهعمما بممحمميممابمما  

اليياسة الدا ملميمة االمممفمااضما  الصميمنميمة 

ما .  األمريكية االع  ا  التايهااية األمريكية

عكذ عهدة التأثيرا  اليل ية للهوه المظملمم 

. في المه   األمريمكمي ممو  ضميمة تمايمهان

اهممي عمملمم ممة عمملمم  الممممماامم مميممو األمممريممكممي 

االصيني مهاوهتهما اممعمالمممتمهما ممو  ومل 

 .مصلحة الع  ا  الثنائية

ثماامميمات تممزايمد ضمغممهق الملممهبميمما  المداعمممممة 

تممعممرض تممرامممب .  لممتممايممهان عمملمم  تممرامممب

لهمما   هية مو اللهبيا  الداعمة لمتمايمهان 

في  مريكا بمعمد  ن تمريمث فمي ميمألمة بميمع 

األسلحة لتمايمهان ممو  ومل  يمب المتمعماان 

الصيني في  ضية  هريا الشمالية االمشا ل 

اتمطمالمب الملمهبميما  .  اإل تصادية االتماريمة

الدعامة لتايهان في امريكا تمراممب بمند ما  

تايهان دا ل استراتيميته في اسيما المممحميمط 

". فراغ استراتيممي" الهاديت لتفادي حداب 

اتعتلد ه ل اللهى     الينمها  األ ميمرةت 

بأن المه   األمريمكمي بما  يملمتمرق آميمئما 

فشيئا مو م د  الصيو الهاحدةت اترى في  ن 

الك اليخد  دار  هة المتمهاان الم ي تملمعم مه 

 مما اليمخمد  .   مريكا في منطلة  ليج تايهان

تايهان ااإلافصا  بميمو ومهمتمي "  إستل لية" 

ا ما  ضمغمط الملمهبميما  المداعمممة .  المضيق

لتايهانت   مد  تمراممب عملم  ا مرار صمفملمة 

 .األسلحة لتايهان

  يرات رغم  ن المه م  األممريمكمي المداعمم 

لتايهان لمو يمتمغميمرت لمكمنمهما سميمأ م  امطما ما 

فمن  صعهد تياي يينغ ان المحمكمم .  محدادا

في تايهانت عملت عل  تمعمزيمز الصمادرا  

األمريكية مو الي ح إلم  تمايمهان اتمعمزيمز 

اتمعمهد صمفملمة .  الصناعة الدفاعية الممحملميمة

األسلحة الحالية التي سلممتمهما ادارة تمراممب 

إل  تايهنت إل  اتفاا بيو تياي يينغ ان ممع 

ادارة اابامات اتحمتمهي هم ل الصمفملمة عملم  

وز  مو األسلحة الهمهمية التي تتم ئمم ممع 

تعدي   اإلستراتيميا  الدفاعميمة لمتمايمهانت 

اهه مايعكذ اإلهمتممما  االمدعمم المكم ميمريمو 

لكو ممو ومهمة .  ال يو تهليهما  مريكا لتايهان

  رىت التزا  ادارة ترامب تيع  إل  دفمع 

ع  اتها مع تايمهان فمي اقمار عما  تشمكملمه 

ابمالمنمظمر إلم  .  الع  ا  الصينية األمريكية

مممحممتممهى الصممفمملممةت لممم تممتممضمممممو ممم مميممعمما  

 21-األسمملممحممة األمممريممكمميممة قممائممرا   ف

اغيرها مو األسلحة المتطهرةت التي  لمحمت 

ممما يممعممكممذ .  فممي قمملمم ممهمما تيمماي يمميممنممغ ان

التحفظما  األممريمكميمة عملم  بمعمض  امهاع 

األسلحة التي  د تمهتمر المعم  ما  الصميمنميمة 

فترامب يدرك حملميملمة  ن تيماي .  األمريكية

التي تتخ ط في مشا ل المحمكمم تمحمتماج إلم  

دعم  مريكيت لكنه يعي ويدا بأن ه ا المدعمم 

 .يمب  ن يكهن مدراسا

افي مهاوهة الدعم األمريكي لتايهانت عملم  

. الصيو  ن تتحرك في اتماهميمو ممتمهاايميمو

 اال  ن تشممعممر  مممريممكمما بممفممداحممة تممحممديممهمما 

اثاايا يمممب  ال .  للمصالل المههرية للصيو

يترك الخ ف الصميمنمي األممريمكمي فضما ا 

 . تتحرك فيه إدارة تياي يينغ ان

   ي   الشعب الةيني 
بللم اااغ آمه آموت امائمب ممديمر غمرفمة 

 بحاب العم  ما  المتمايمهااميمة األممريمكميمة 

بمممممعممهممد الممدراسمما  الممتممايممهاامميممة الممتممابممع 

 لأل اديمية الصينية للعله  اإلوتماعية
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 :  ي   الشعب الةيني 

تممع عدد ممو اليماسمة االصمحمفميميمو فمي 

يهايه الماري بملماعمة /  حزيران 31ص اح 

. اإلاتظار بمطار آهافيلد ب رليو األلمممااميمة

لكو الضي  لم يمكمو آمخمصميمة  م ميمرة  ا 

مشههرةت اااما ضي  صيني  ماصت اامه 

 .ال اادا الصيني

سماعما   70بعد رحملمة داممت   مثمر ممو 

" مممنمغ مممنممغ " ومهات اصممل ااج المم ممااممدا 

حميمث اومدا .  إلم  بمرلميمو"  وياا تشينمغ" ا

األلمااييو  د اعمداا لمهممما حمفمل اسمتملم ما  

 1100عل  مياحة "  بيتا وديدا"ضخمات ا

   . 

 م   األعممها  األ مميممرةت لممم يممعممد المم ممااممدا 

ممرد حيهان محمي فلطت بمل بما  يملمعمب 

فممي الممعمم  مما  "  سممفمميممر الصممدا ممة" دار

الدبلهماسية بيو الصيو االدا  األومنم ميمةت 

 .ا ص ل  حد  هم الرمها الصينية

يلل  ال اادا مح ة ااسعة في مختل   امحما  

العالمت مو     مظهرل المهدادت اومممعمه 

 .بيو األلفة االلهة

ايعهد تاري  اهدا  الصيو لحيمهان الم ماامدا 

حميمث  همدتمه .  عما  7000إل    مثمر ممو 

.  سرة تهااغ الحا مة إل  ام راقهر اليابمان

ت الل حميمهان الم ماامدا إلم  7628افي عا  

بممريممطمماامميممات اعممايممش مممع الشممعممب 

ال ريطماامي ايم   المحمرق المعمالممميمة 

 .الثااية

بعد تأسميمذ الصميمو المممديمدةت تمحمه  

لمملممدبمملممهممماسمميممة "  سممفمميممر" المم ممااممدا إلمم  

حيث  امت الصميمو فمي عما  .  الصينية

بنهدا   ا  بماامدا إلم  اإلتمحماد  7611

ت اعملم  7613افمي عما  .  اليهفميمتمي

المتمي  ما  "   ير المملميمد" هامش ايارة 

بها الرئيمذ األممريمكمي اميمكميمهن إلم  

الصيوت  امت ااوته المممحم مة لملم ماامدا 

. بزيارة حديلة الحميمهااما  بم مكميمو

افي اهاية الزيارة  عملمو تشمه آن 

الي عممو مممفمماوممأة سممارة لمملممضمميممفمميممو 

األممريمكمميميمموت حمميمث  مما  بممنهمدا  الشمعممب 

لميمنمغ " األمريكي ااوا ممو الم ماامدات هممما 

ا ثنا  اصهلهما إلم  ". آينغ آينغ" ا" لينغ

 ممريمكمي  8000ااآنطوت تممع   ثر مو 

 لم   30إلستل الهمات ااارهما   مثمر ممو 

اائر في  ا  يمه  ممو د مهلمهممما حمديملمة 

لكو بعد تراوع  عداد .  الحيهااا  بهاآنطو

 مرر  .  ال اادا بي ب تضرر بميمئمة المعميمش

إيملماف  7683الحكهمة الصينية منم  عما  

افمي .  إهدا  حيهااا  ال اادا للدا  األون ية

قرحت الصيو مشراع تأويمر  7681عا  

 .ه ا النهع مو الحيهااا 

ت  ما  المممر مز 3079إل  غاية اهاية عما  

الصيني ألبحاب حمممايمة الم ماامدا بمتمأسميمذ 

حديلة حيهااا  ممو  73ع  ا  تعاان مع 

حميمهان بماامدا إلم   39دا ت ا رسمل  70

ما ومعمل حميمهان الم ماامدا يصم مل .  الخارج

آاهدا عل  تطهر عم  ما  الصمدا مة بميمو 

 .الصيو امختل  دا  العالم

 دبلوماسي  الباندا 
يعد ال اادا آاهدا عل  النهايا المحميمنمة بميمو 

الصمميممو االممدا  االوممنمم مميممةت ااهممدائممه  ا 

تأويرل يعكذ رغم مة المحمكمهممة الصميمنميمة 

االشعب الصميمنمي فمي تمطمهيمر المعم  ما  

ار   بعض اسمائمل .  الهدية مع ه ل الدا 

الممثمملممة " اإلعمم   فممي الممك رسممالممة عمملمم  

 ".المت ادلةت االشرا ة المربحة للماا يو

يع مر حميمهان الم ماامدا  يضما عملم  تمعمممق 

ع  ا  التعاان بيو الصيو االعالم اتزايمد 

التأثير العالمي للصيو     اص  الملمرن 

مث   ان حممم المتم ماد  المتممماري .  األ ير

بيو الصيو ا مريكا  ثنا  اهمدا   ا  بماامدا 

. مملميمار داالر 7إل   ممريمكما فمي حمداد 

ت بملمغ حمممم المتمممارة 3079ابحله  عا  

مملميمار  176الثنائية بيو الصيو ا ممريمكما 

 ما تطمهر المتم ماد  الم مشمري بميمو .  داالر

الماا يو مو بعض األالف فمي سم معميمنما  

مم يميمو فمي المه مت  1اللرن الماضي إل  

 .الحالي

 "ثقاف  الباندا"

مع  راج ال اادا الصميمنمي إلم  عمدة دا  

 ون يةت لم يعد ال اادا رمزا ثملمافميما صميمنميما 

حميمث .  فحيبت بل با  لديمه بمعمد عمالمممي

ا ممتممار  عممدة ممماسمميمما  دالمميممة صممهرة 

ال اادا  ع مة لهات علم  غمرار الصمنمداا 

 ما  صم مل الم ماامدا .  العالمي للط يعة

امهاوا لتصميم العديد ممو الم مراممج 

التلفمزيمة االيميمنمممائميمة االمممنمتممما  

 مهامغ فمه " مثل ث ثية فميملمم .  الثلافية

 7.8المتمي فما مت إيمراداتمهما "  ال ماامدا

اس ق لمه ع الم مي بمي .  مليار داالر

سي  ن اعتمد ال اادا في تملميميمم الملمهة 

ايمممكمو الملمه   ن .  الصينية الناعممة

ال اادا با  اليه  بطا ة بريدية ومديمدة 

تممعممكممذ ومممممالمميممة ا مميممريممة الممثمملممافممة 

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

 

 :إذاع  الةين الدولي 

اال ممتممصمماد " حمملمملممة وممديممدة مممو بممراممامممج 

ت افي ه ل الحللمةت " الصيني تحت الممهر

الممدراومما  " امملمملممي اممظممرة عمملمم  تممطممهر 

ت ايشمار منما الميمه  " التشار ية في الصيو

 .اميلي لطفيت مرح ا بكت لطفي

 ما تعرف  ن الدراوة  اات رممز المممدن 

الصينية   ل التطهر اليريع ال ي آمهمدتمه 

افمي المه مت المحمالمي .  صناعة اليميمارا 

تيممتممعممد الممدراومما  إلسممتممعممادة مممممملممكممتممهمما 

بالصيو بعد  ن  قللت الشر ا  الصينميمة 

 ممدمممة إسممتممعممممما  الممدراومما  بمماسممتممخممدا  

الممهممهاتمم  المم  مميممة لممحممل مشممكمملممة اادحمما  

الممممرار االممتملممهب فممي المممممدن الصميممنمميممة 

 .الك رى

ت تعتمد علم  ( mobike)دراوا  مهبايك 

ت ايمممممكممو " GPS+  ممفممل ا ممي " امممممط 

للميتخدميو ترك الدراوا  في  ي ممكمان 

له هف المر  ا  غير الحر ية باسمتمثمنما  

 .الز اا ا األحيا  اليكنية االرااا

ااصلت  دما  آر تي ممهبمايمك ا افمه 

إلمم  مممئمما  اآلالف مممو سممكممان المممممدن 

ا ممدر .  الصمميممنمميممة فممي الممه ممت الممحممالممي

المرا  هن في مما  صناعة التكنمهلمهوميما 

 ن الشر تيو لم تحللما  ربماحما بمعمد عملم  

. الرغم  اهما لم يكشفا عمو بميمااما  األدا 

في حيو بد   بعض الشر ا  التفكير فمي 

اإلستثمار فمي هم ل المخمدمما  فمي بملمدان 

 .  رى في العالم

ا آار  مصادر مطلعة إل   ن المدراومة 

في حاوة إلم  تمعمديمل تصممميمم األومهمزة 

اايمممادة المممممممراامممة لمممتممميمممهممميمممل ر مممهق 

الميتخدميوت امو اماحميمة   مرىت يمممب 

تحييو الكفا ة التشغيلية ا فض التكاليم  

مممو  مم   تممرا ممم المم مميمماامما  اتممحمميمميممو 

باإلضمافمة إلم  المكت فمنن .  الخهاراميا 

بنا  حر ة المممرار الم مطميمئمة االصمديملمة 

لل يئة يحتاج إل  حل مشكلة المص ممها مع 

المر  ا  غميمر المحمر ميمة اغميمرهما ممو 

 .المشا ل األ رى

إاا  ممنممت فممي الصمميممو الممم تمممممرق بممعممد 

الدّراوا  التشار يمةت يمممكمو الملمه   امك 

 .تخلفت عو ايق العصر

بد   آر ا  الدّراوا  التشار يمةت ممثمل 

مهبايك ا افهت تيمل امممها  ميماسميما ممنم  

اتمتممميمز هم ل المدّراوما  .  العا  الممماضمي

المتاحة للمميع بيههلة اإلستخمدا ت حميمث 

يمكو للميتخد   ن يفتل اللفل ايدفع  ومرة 

الر هق مو     الهات ت ثم يضعها فمي 

 ي مه   للدراوا  عل  حمافمة المطمريمق 

افممي الممه ممت .  ايممنممصممرف حمميممث يشمما 

الممحممالمميت فمماا عممدد آممر مما  الممدّراومما  

آمر مةت بمأسمطمه  يضمم  30التشمار ميمة 

م ييو الدراوما  المعماديمةت ا مارق عمدد 

مملميمهن  76المميمتمخمدمميمو المممشمتمر ميمو 

 .ميتخد 

لطالما  ان هناك قلب   ميمر فمي الصميمو 

مممو الممنمملممل "  الممكمميمملممهمممتممر األ مميممر" عمملمم  

ا اامت عمدة ممدن صميمنميمة  مد .  العمهمي

قرحت في ا ت سابق  دما  الدراوما  

العمهمية لمعالمة ه ل المشكلةت لكو تمعملمد 

اإلورا ا  االمها   المحمددة حما  دان 

في حيو  ن الدّراوا  .  إاتشار ه ل الخدمة

التشار يةت إسمتمطماعمت ممعمالمممة مشمكملمة 

تعليد اإلورا ا  مو     تلنية المتمممه مع 

آمر مة ممهبمايمك عملم  .  االميل الضهئمي

س يل المثا ت يمكو إيملماف دراوماتمهما فمي 

 ي مكانت اييتطيع الميتخمد  ممو  م   

تلنية المي بي آست تحديد مه مع المدراومة 

األ رق إليه ميمافمةت ابمعمد ميمل المرممز 

ابمعمد اصمه  .  يمكمنمه إممتمطما  المدارومة

الرا ب اوهتهت يغلق اللفل يدايمات فميملمه  

التط يق الهاتفي بمنحمتميماق ثمممو األومرة 

آليات اتحديث مه ع المدراومة لملممميمتمخمد  

إل  وااب سمهمهلمة إسمتمعمممالمهمات .  المهالي

تياعد ه ل الدراوة عل  تخفيض ميتمهى 

اإلامم ممعمماب امممعممالمممممة مشمما ممل األادحمما  

المراريت اهه مايمعلها تمحمظم  بمن م ما  

 .  ير مو الميتخدميو

يعد ه ا النهع ممو المدّراوما  ثمممرة امممه 

اإل تصاد التشار ي االتلاقع بيو المتملمنميمة 

حيث تكش  لنا .  العالية االطل ا  الها عية

اإلمكااا  الك يرة التي يحتهيها اإل متمصماد 

في ه ا الصددت تمتمه مع ا مالمة .  التشار ي

بمرايمذ ااتمر همااس " المحاس ة الداليمة 

إل   ن حمم اإل تصاد التشمار مي "  ا هبر

مليار داالر بمحملمه   221العالمي سي لغ 

ضمعم   30ت مايمثل   ثر مو 3031عا  

 .3079حممه في 

فمي اا  اليمميماات  ظممهمر  حمدب تملممريممر 

لشر ة اإلستشارا  ما ينزت  ن اليمفمرا  

التشار ية تعد اللطماع األسمرع امممها فمي 

ايشمممل .  اإل تمصماد المتمشمار مي الصميمنمي

اإل تصاد الصيني في اله ت المحمالمي عمدة 

 ممطمماعمما ت مممثممل اليممفممرا  الممتممشممار مميممةت 

الفضا  التشار يت التملمنميما  المتمشمار ميمة 

. االمالية التشار ية اغيرها مو الممماال 

ايممعممد قمملممب سمميممارا  األوممرة عمملمم  

اإلاتراتت االدراوا  التشار ية االتأوير 

اله تي للييارا  االتأوير اله تي للمناا  

األسرع امممها فمي اإل متمصماد المتمشمار مي 

 .الصيني


