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  7ا لففةفف فف فف    

 محمود ريا

عشرون عاماً مّرت على عودة هونغ كونغغ 
إلى حضن الوطن األم، تغّيرت فيها خرائط 
وارتسمت معادالت، وبقي الصينيون عغلغى 
: ثباتهم في الحفاظ على الغمغعغادلغم الغمغاسغّيغم
الصين مع هونغ كونغ دولم واحدة، الصيغن 
 .مع هونغ كونغ نظامان ليسا نظاماً واحداً 

إنها المعادلم التي ابتكرتها القيادة الصغيغنغيغم 
من الال مألوف، لتجعل منهغا نغهغجغاً ةعغادة 
اللحمم إلى وطن مّزق االستعغمغار الغغغربغي 
قطعاً عزيزة منه واسغتغبغّد بغهغا عغلغى مغد  

 . عقود، تحت سطوة العنف والقتل
عشرون عاماً، باتت فيه هونغ كغونغغ ثكغثغر 
التصغاقغاً بغالغوطغن األم، امغتغدت الشغرايغيغن 
لترتبط بالشرايين، والحدود لغم تغعغد مغكغانغأ 
لالفتراق، بل بوابغم لغلغتغواصغل والغتغكغامغل، 
وفسحم ثمل نحو مستقبل ثكثر إشراقغاً لغكغال 

 .الطرفين
ثيضاً، عشرون عاماً مرت، ولم ينقطع ثمغل 
الغرب المستعمر في خلق المشغاكغل وزر  
الشقاق ومغنغع الغتغرابغط بغيغن هغونغغ كغونغغ 
والوطن األم، متسلحاً بآلم إعالميم ضغخغمغم 
تأتمر بغأوامغر ، ومغغغّرراً بغبغعغت الغفغئغات 
القليلم في داخل هونغ كغونغغ، مغّمغن تغاهغت 
بغغوصغغلغغتغغهغغم عغغن مغغعغغرفغغم الصغغالغغ  الغغعغغام، 
وثغرتهم الوعود الغربيم باستقالل مزعغوم، 
فراحوا يطلقون الشعارات الغجغوفغاا، الغتغي 
تمس باستقرار هونغ كغونغغ، وتغ ثغر سغلغبغاً 

 .على عالقتها بالصين
إال ثن هغغ   األقغغلغغّيغغات اكغغتغغشغغفغغت حغغجغغمغغهغغا 
الحقيقي، وعغرفغت ثن ثقصغى مغا يغمغكغنغهغا 
القيام به هو التشويش على مسيرة توحيغديغم 
تضمن مصال  المواطنين في هغونغغ كغونغغ 
على المد  الطويل، وتعطيهم من الغفغر  
ما يعجز عن تحقيقه لهم وهم االفتراق عغن 
القارة الصينيم العظمى، لغ لغه هغي تغعغمغل 
على تغيير ثسغالغيغب الغمغنغاكغفغم، مسغتغعغيغنغم 
بخبرات الدول االستعماريم السابقغم، عسغى 
ثن تستطيع به   الطغريغقغم ثن تغقغف بغوجغه 
قطار التالقي الغقغائغم بغيغن الصغيغن وهغونغغ 

 ".دولم واحدة ونظامان"كونغ على مبدث 
الصغيغغن سغغعغيغغدة، هغغونغغغ كغغونغغغ مغطغغمغغئغغنغغم، 
الغغمغغواطغغنغغون يسغغودهغغم الشغغعغغور بغغالغغفغغخغغر 
واالنتماا، التعاون االقغتغصغادف مغفغيغد جغداً 
للطرفين، واالرتباط السياسي فيه قغوة لغكغل 

 .الشعب الصيني
بالمقابل، حسرة وخيغبغم وحغزن وحغقغد فغي 
صفوف القو  االستعماريم الغربيم، نتيغجغم 
ه ا االنجاز الغتغاريغخغي الغ ف يغمغّثغل عغودة 

 . الحق ألصحابه
إنه درس لكل المسلوبم حقوقهم في الغعغالغم، 
مغغغفغغغاد  ثنغغغه بغغغاةرادة واةصغغغرار وبغغغ ل 
الغغتغغضغغحغغيغغات يغغمغغكغغن اسغغتغغعغغ غغادة الغغحغغ غغق 
المغص وب مهما كانت القوة الظالغمغم قغويغم 

 .ومهيمنم

 

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 113400306000 

 من لبنان 10306000



   0ا لففةفف فف فف  

وصل الرئيس الصيني شي جيييب نيييني  

وهو أيضاً األميب العام للجنة المركزيية 

لليزيزا الويييوليي الصييينيي و ئيييس 

اللجنة العسكرية المركزية، إلي  هيو ي  

كو    ليحتياي يال نياليلكيري اليعيويرييب 

كما ت يدي  .  لعودة هو   كو   إل  الصيب

وقي  جيلا .  المنطدة اإلدا يية اليصياصية

هلا الز ث ا اباه العالم إل  الم ينة وإل  

 ".نل  وات  و ظاميب"مب أ 

قي  "  نيلي  واتي  و يظياميييب" وكان مبي أ 

أُ وئ خصيصا لعودة هو   كيو ي ، و  

يوج  مرجع في العالم لمثل هلا الينيظيام 

وسرد الزدائق ضرو ي لادييم .  الُمطبق

 .لاما 02تطبيده م ة 

لد  الارفت الغالبية في البير اليرئيييسيي 

الصيني وهو   كو   نالاطبييق السيليس 

و  تيوجي  ".  نل  وات  و ظياميييب"لمب أ 

دلوات تديدية مب قبل أي مب الجا بييب 

للاصلي لنه أو الاماد تيرتيييي سييياسيي 

نل  واتي  " وهلا يوه  لل  تيوية .  آخر

 ".و ظاميب

ونرغم فوائ ه الاي   تُزص  في الزياة 

اليييومييية، إ  أ يه أسيهيل ليلي  الينييا  

فبسبيي ايانيعيه .  محتظة مواكل ل ي ة

نييليي  واتيي  " اليي ييرييي ، يييمييكييب اسيياييصيي ام 

ككبش ف اء ميب قيبيل اليرأي "  و ظاميب

 .العام تُعلق لليه مواكل هو   كو  

يياييوييكيل الييرأي الييعييام الييغييرنيي نوييكييل 

أي يولوجي يجعله يساص م دائما أسيليونياً 

ساخراً في الاعليق ليلي  شي ون هيو ي  

وهو يرغي في أن توّوش نعض .  كو  

األت اث لل  اللكري السنوية ليعيميلييية 

وليلليف فيان األتي اث ىي تياي  .  الاسلييم

 .الاافهة منها ى ساصضع للامزيص

لد  لزفت الدوي الراديكالية فيي هيو ي  

كو   واإللحم الغيرنيي اليليزيب اليدي ييم 

تول قمع ال يمدراايية واليزيرييات فيي 

هو ي  كيو ي  وفيدي ان اليمي يينية قيييميهيا 

هلا الرأي يعكس صرالاً في .  األساسية

و  لحقة للليف .  السياسة واإلي يولوجيا

 .نما إذا كا ت هو   كو   ت د  فرادتها

  تزال هو   كو   اليوم مصال ة نوكيل 

وقيي  .  كيبييير ليب ميي ن اليبيير اليرئييييسيي

سال ت النظم ا جامالية المصال ية فيي 

وميب األهيمييية .  توكيل م ينية ميصيايلي ية

نييمييكييان مييا، أن كييحً مييب سييكييان الييبيير 

الرئيسي وهو ع كو   مساع ان للزي يا  

 .لل  هلا ا خاحف

لد  لعبت هو   كيو ي  دو اً فياليحً فيي 

ا  ااح اليبير اليرئيييسيي وتي ا يايه وفيي 

تكييف البر الرئيسي مع تغيرات الينيمي  

ا قيايصيادي اليعياليميي واليزي يا  ليلي  

وفيييييمييا تييصييضييع كييل وتيي ة .  اإلزدهييا 

إدا ية صينييية لضيغيوا ميب األسيوا  

المزلية واليعياليمييية، فيان اليميسيالي ات 

الزكومية اليميركيزيية   تويكيل لياميحً 

إن آفيا  .  تاسماً في مسادبل هو   كو  

 .الم ينة تعام  لل  مواانيها

ومع ذلف، ترّوج ت نية ميب الينيا  فيي 

هو   كو   ألفكا  سياسية  ادييكيالييية، 

وهلا ق  أزلج أجن ة الم ينة واسياي لي  

ليكيب .  ق  اً كبيراً مب اهامام الرأي العام

هله المواكل لم ت  ر لل  اإلاا  العيام 

وييينييبييغييي ".  نييليي  واتيي  و ييظيياميييييب" لىيي 

ليليميجيايميع فيي هيو ي  كييو ي  ميعياليجيية 

 .المواكل دون أي تأجيل

لد  شه ت هو   كو   والبر اليرئيييسيي 

لحقات أو ق وتغييييرات أكيثير تيواتيراً 

لل  صعي  اليميو ي يييب وتي فيدياً ميالييياً 

 . 7991وتجا ياً موسعاً منل العام 

وق  اسا ادت غياليبييية الينيا  ميب هيله 

العملية، ولم ت د ا تاكاكات إل  تيأ ييير 

وهلا الوضع ذو أهيمييية تيييويية .  شامل

 .لدضية إلادة توتي  الصيب العظم 

ي  ك  ظام هيو ي  كيو ي  أ يه سيايكيون 

نل  " هناك دائما أصوات معا ضة لمب أ 

، وليب ييايوقيف اليرأي " وات  و ظامييب

ل ىيالعىام الغرنىي لىيب اخيايىيح  اليعيىيلي

 . فيىه

ولييكييب ذلييف لييب ييي  يير لييليي  اليياييدييييييييم 

  ".  نل  واتي  و يظياميييب" الاا يصي لى 

وجيميييع .  يزال هلا النهج يعمل نسحسية

ليدي  .  مواكل هو   كو   تزت السيطيرة

شييهيي ت الييزييكييوميية الييمييركييزييية سييلييطيية 

معززة، كما تافظ مجامع هو ي  كيو ي  

لل  تنوله وازدها ه، تماما كيميا ولي  

 .وهلا ما سيسجله الاا يخ. النظام

   ي   غلوبال تايمز الةيني  

 افتتاحي  الة ي  

 73-4-7107 

تعريب خاص لنشرة الةين بعيون 

 عربي  



  6ا لففةفف فف فف    

قبل لوريب سنة نالضب ، أُلي ت 

البريطا ية إل  (  هو   كو  )ُمساعمرة 

 -الواب األُم ى جمهو ية الصيب الوعبية 

 .لازامي نها وتزهو

لم تكب لودة األ ض الصينية الُمغاصبة  

إل  أهلها و اسها وتكوماها الوانية سوي 

ن اية إلساكمال إ  ماج األ ض ناأل ض 

والوعي نالوعي وتجلير وت ته الوانية 

إ ر ُشاات اويل نع  تكنيس ا ساعما  لب 

الاراا الصيني، إذ كان ا جنبي يه ف ال  

الاوّسع ا طحقاً مب الجزيرة المسلونة، 

وللعودة إل  ترا األفيون فادايل الصينييب 

نالجملة، ولِلَجِم اإل  فالة ا قاصادية 

الصينية الاي لم يَسبق لها َمثيل في كل 

 !البورية ولبر الاا يخ اإل سا ي

أذكر قبل لوريب سنة تنظيم س ا ة 

جمهو ية الصيب الوعبية ل ي األ دن 

لز ل اسادبال اتا الي واتا ائي خاص 

وكبير نعودة الُمساعمرة الساندة للبّر 

الصيني الواسع، دلت إليه أل اداً كبيرة 

مب األ د ييب، وس راء ال ول الُمعام ة في 

البحد، والُملزديب العسكرييب وَجمعاً كبيراً 

 .مب ال نلوماسييب

آ لاك كان ال رح لاماً، نصاصة ل ي 

ا  د ييب والعرا وس راء ودنلوماسيي 

مجمولة "ال ول النامية والثالثية، أما 

فد  كا ت وجوههم ُمك هرة "  الغرنييب

للغاية وُمص ّرة وماوترة نوضوح، 

وليو هم َتمراء ودامعة، وا همرت النداا 

مب مآقيها لن هم، نصاصٍة ل ي ل ٍد مب 

الملزديب العسكرييب الغرنييب، وأولهم 

فد  كان  د .  األمريكي وَصزبه األقرنون

ال ِعل َصالداً وَلميداً في لزظة لرض 

الس ا ة ل يلم لب تسليم الجزيرة إل  

أصزانها الاا يصييب، تا  أن نعض 

ه  ء الرسمييب األجا ي قالوا ُمساكبِريب 

نأ هم   -ولألسف   –وُمساهِزئيب نالصيب 

! إل  هو   كو   وماكاو"  يَعودون"سوف 

فد  كان هلا يعني نمعنً  آخر، أن 

ا ساعما  واإلتحلية وا سايطا ية الغرنية 

لم تكب ترغي ترك تلف البدعة الصينية 

الصغيرة لوأ ها وأهلها، ذلف أن 

لل  أجناسهم، تاولوا خحل "  الغرنييب"

مئات السنيب جعلها غرنية وُمساغِرنة، 

و أ  جسر االب نعمق في خاصرة 

الصيب وقلبها النانض، وصو ً إل  إلادة 

تص ير األ ماا الغرنية لل  اخاحفها للبر 

الصيني ا ساراتيجي، فالز ا  لل  

ا قاصاد الرأسمالي ق وةً في مواجهة 

ا قاصاد ا شاراكي الصيني، وللز ا  

"تاانع"و"  تيوية"لل   موروع " 

الع وا ي َلبر السنيب وتحتق "  ما شال

العدود، فاوتير الوضع ال اخلي الصيني مب 

خحل تص ير الثو ات المضاّدة، وهو ما 

شه  اه نع  سنوات مب تزّر  هو   كو   

لكب ا  دحنية اإلمبريالية .  مب قيود لن ن

 !فولت وا دلبت لل  م نريها شر ا دحا

آ لاك أذكر جي اً كيف ت ّزصُت أ ا ليون 

لد  .  ال نلوماسييب الغرنييب واألمريكييب

كا وا جّ  ماوتريب وصامايب، ولم يُ ا قهم 

الغضي والوجوم، فد  كا وا في تضرة 

س ا ة الصيب العظيمة الاي قلعاهم مب 

ترانها الطهو ، وأقسمت لل  تطهيره مب 

 .د س ال خيل وتّجا  الزويش والموت

آ لاك كللف، َتدّدت ال نلوماسية الصينية 

الَعميدة والا ّ جية والهادئة  صراً م ز اً، 

فد  أنلت نحًء َتسناً للغاية خحل سنوات 

اويلة ُجلّها مباتثات دنلوماسية وسياسية 

ُمعدّ ة مع الغرنييب، لكنها كا ت كما أذكر 

ُمجيّوة ل ي الصينييب نأي يولوجية  اناة 

وقوال  َصل ة وه ف وات  أت    ِتياد 

فيه، وهو   من وتة لب إلادة ما اقاطعه 

الع و ُلنوةً مب جس  الصيب الجريح، 

فصا ت هله ال نلوماسية ِمثا ً يُزالي لل  

تجري  ا ساعما  مب مكاسبه الحقا و ية 

ن ون تروا و   زالات تادة وتا ة، 

وللا  يس في معاه  ال نلوماسية ال ولية 

 .وللا ويب في مناهجها

أيامها، ا اصرت ال نلوماسية والنهج 

الصيني   تكازه لل  الجبهة الصينية 

ال اخلية الموتَّ ة في مصالف المناتي، وهو 

ما أهّل ال ولة ومّكنها نالاالي مب إجبا  

األجنبي للاسليم نزدو  صاتي األ ض 

وتامي العرض، وإلزامه نالجحء لنها، 

نلكائها ونُع  فزّولت الزكومة الصينية  

ا ساعما  ال  "  شروا"نَصيرتها 

لوامل ضاغطة لليه هو   سه، وجّردته 

في  هاية النهايات مب كل ما تطلّع إليه 

ِمب تميّز اساعما ي لل  األ ض وفي 

ال ضاء، فغ ت األ ض الُمغاصبة سانداً، 

َلامحً ُمساِل اً لل ولة الصينية لل  تعزيز 

قُ  اتها ا قاصادية، وِجسراً لسلِعها 

وَلملياتها المالية وا ساثما ية ال  العالم 

 أجمع وفيه، وموقعاً لاعزيز مكا ة الِعملة

 5التتم  على الة    

 *اصكاديمي مروان سودار



   5ا لففةفف فف فف  

الصينية، وَمنبااً لاأكي  الاطلعات السلمية 

للصيب لل  صعي  البسيطة، وللز ا  

المنطدة الُمزر ة، "  ذاتية"لل  

وإدا تهما الصاصة ضمب ال ساو  

والدوا يب الصينية والسياسة الصا جية 

للصيب، وفي ِتماية جيش الازرير 

الوعبي الصيني، ولِجلا العالم  زو 

الصيب وُمبادَ اتها ا قاصادية وا  سا ية 

السلمية، الاي تامثّل اليوم ومنل العام 

م، ننجاتات ماحتدات ونا عيحت 0272

ُماعّمدات لُمباد ة الزرير الج ي ة 

، "الززام والطريق الصينية"الموسومة 

الاي ناد  لإللحن لنها الزليم النانه 

 (.شي جيب نين )وصاتي العدل الراجح 

فييي الييزييديييييديية والييواقييع، تُييعيياييبيير جييميييييع 

اتا ا ت ال ولة الصينية مويهيودة وذات 

لناويب  فاة، نصاصية اليواينييية مينيهيا، 

وتييلييف الييمييصييصييصيية إلتييييياء ميينيياسييبييات 

موهودة مع ال ول والويعيوا األجينيبييية، 

إ  أن مناسبات الزرية وا سادحلية هيي 

أميز وذات معني  أليميق ليييس ليليصيييب 

وت ها فزسي، نيل وليكيل اليعياليم اليزير 

أيضيياً، الييلي يَييعيياييبيير اتييايي يياءات اليي وليية 

الصينية الدُ وة ناسيايديحليييايهيا وتيرييايهيا 

الكياميلية اتياي يا ت نيزيرييايه هيو  ي يسيه 

و غباته نا سادحلية الناجزة ميب  جيس 

األجنبي اإلتحلي، وفي هيله اليايطيليعيات 

والموالر الصادقة تكات اً  ضالييياً أميمييياً 

موهوداً ما نيب العالم والصيب ووت ة في 

اليييميييبيييادح واليييميييصييياليييح والويييعيييا ات 

والاطبيدات، وفي تيزيريير هيو ي  كيو ي  

وماكاو  صراً لجميع العيديائي  اليايزير ييةً 

في العالم لل  اخاحفها، ذلف أ ها تيليايديي 

لل  ه ف وات   بيل تايطيليع إليييه األميم 

، واليايي ( والوعوا واألقوام الُمّضطيهَي ة

يُعا ي الع ي  منها لآلن مب ُلسف وإمحء 

األجيينييبييي وقِييواه الييعييسييكييرييية وتييزييّكييِمييه 

 .   ا قاصادي واإللحمي

 

ما معنى النةر الةيني في هونغ كونغ  

 عربياً؟
ليب !"  اليَمياجي ة" أخو  أن أُمانا العيرنييية 

تيي  ك قييريييبيياً َمييعيينيي  ود و  اليينييصيير 

الصيني نازرير الاراا المغيايصيي وليو 

نع  دهوٍ ، نل  نيميا تيزياياج األُمية إلي  

لدود اويلة ل هم وهضم المعيني ، أل يهيا 

فيي "  اليميليايدييية" أمة النوائي الُمواغيلية و

غييالييبييهييا لييليي  أمييراض قيياّيياليية كييثيييييرة، 

و ساعلانيهيا شياي  أشيكيال الصيراليات 

وا قااال والنزالات الملهيبييية الي يينييية، 

والجهوية، والمواجيهيات ميا نيييب الي ول 

والوعوا ألسباا تافهة، وأُخري يُرتّبهيا 

لها األجنبي وم سىساته العميدة، وها هي 

تناصر لألجنبي والُمزال، ن ل ا  اصيا  

لن سها وتدوقيهيا، نيل أن ا مية صيا ت 

خيا ج الييواقييع والييزمييب والييايا يييخ، فييديي  

أَلماها األميّة السييياسييية وا جيايميالييية، 

وتصني   اليايصيليف الي يكيري نيأدميغيايهيا، 

وَشَرَدت العدول إل  الاّ اهات، وتيجيّل ت 

أمييييية الييزييرف فييي  ييواتيييييهييا الييكييثيييييرة، 

وتعّمدت ا  اهازية فيها لل  كل صيعييي  

 إلخ   

م ينة  –ولمب   يَعلم، فد  وقعت جزيرة  

نيرييطيا يييا فيي  هو   كو   تزت سيطيرة

-7829تييرا األفيييييون األوليي  ألييديياا

جيزييرة  ، وتوسَّعيت تي ودهيا ميب7840

إلي  أقياليييم جي يي ة نيِزيراا  هو   كو ي 

وفيييي مييينيييايييصيييف اليييديييرن .  األجييينيييبيييي

ضيييت ليييحتيييايييحل  اليييعيييويييرييييب تيييعيييرَّ

، ليكيبَّ ترا المزي  الهادح أ ناء اليانا ي

لن ن اسيايعيادتيهيا نيعي  اليزيرا، ونيديييت 

ُمساعمرةً للااج األ جيليوسيكيسيو يي تياي  

، ليييينيييي مييييا أُ غييييمييييت 7991لييييام 

ا مبراو ية الاي غانت لينيهيا الويميس 

 .لل  إلادتها ألهلها البر ة

في الزديدة الجيوسياسية والعيديائي يية، أن 

ال ولة الصييينييية اليايي تيعيايز نسيييادتيهيا 

وأتدّياها نأ ضها، لم تاصَل للزظة   لب 

هو   كو   و  ليب مياكياو، وليم تسياوم 

تا  لل  مار وات  مب أ ضهيا، نيرغيم 

المساتة الصغيرة ج اً للمنطدايب، ونيديي 

العدل الازر ي الصيني يَسيايلكير ييومييياً 

أ ضه ويُصير ليلي  إسيايعيادتيهيا، وهيو 

د   سياسيي ود   كيرامية ييجيي ان 

. يُ  كه كل العرا مب اليمياء الي  اليمياء

فبرغم اإلساعما  ا سايطا ي واإلتيحليي 

سينية،  718لمنطدة هو   كو   لم ة  زو 

أ  أن تيديو  الصيييب ليم تيايديادم فيييهيا، 

ونديت صينية نيعيديول وقيليوا وإ ادات 

أهلها والا افهم تولها، وِمب تولهم الا ّت 

تسا  هم الزكومات الصينية اليُميايعياقيبية، 

وال ولة الصينية العميدة والزكيم ماوتسي 

تو  ، ومرو اً نكل قادة الصيييب األفيلاذ، 

فما   عيي هيلا الي    اليبيلييي  و يعيميل 

)لاو ي ه إللادة فليسيطيييب وتيزيرييرهيا 

، وهي األكبر مساتية ميب ( 0كم 01222

، واألهم َمعنً  (0كم 70724)هو   كو   

لييلييعييرا والييمييسييلييميييييب والييمييسيييييزييييييييب 

واإل سا ية قاابة في المجياليييب اليروتيي 

فوكراً للصيب الزلي ة اليايي .  والزضا ي

تيلييديينينييا د وسياً فييي الييوايينيييية واليزييرييية 

وا سادحلية في لي  إساعادتها لجزيرتهيا 

الصغيرة اليُميغيايصيبية واليُمي  ّسية سيانيدياُ 

نال خحء، لنساعي  فلسطيب اليايي تيايطيليع 

دامييعييةً لييحتيياييمييىيياء نييأهييلييهييا وتيي  ّىييرهييا 

 .ندلونهىم

 

ف ف فيفيفن *  رئفيفس اإلتف فاد الفدولفي لفلفة 

واإلعالميين والفكفتّفاب الفعفرب أ فدقفا  

 .وُحل ا  الّةين

الَمفقفال خفاص بفالفنفشفرة االسفبفوعفيف  * 

 .لموق  الةين بعيون عربي 

 6تتم  المنشور على الة    
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  4ا لففةفف فف فف    

في ن اية الدرن الياياسيع لوير ا يزيطيت 

أسرة توييني ، وفيي هيله الي يايرة تيبينّيت 

نييريييطييا يييييا سييييياسيية إغييرا  الصيييييب 

نياألفييييون، تييييش كييا ييت شييركية اليهيينيي  

الويرقييييية الييبييريييطيا يييييه تييدييوم نياييهييريييي 

ونسيبيي .  األفيون مب الهن  إلي  الصيييب

تجيم اليكيا  ية اليايي ليزيديت نيالصيييب، 

تظرت الصيب هيله اليايجيا ة فيي ليام 

م، وإتييحف اييرود األفيييييون فييي 7828

إتا ال شعبي مع إغح  مااجر األفيييون 

والابرت هله الصيطيوة .  وت مير مصاز ه

تداً سيادياً وابيعياً ومورولاً مب جا ي 

 . دولة دمرتها هله المادة السامة

إ  إن ذلف الزيظير ليم ييُر  ليليزيكيومية 

البريطا ية، مما ت ا نها إل  شيب تيرا 

، ( 7840-7829) األفيييييييون األولييي  

وهزمت الصيب نرغم المداومة البطولية 

الاي أن اها أنناء الويعيي الصييينيي ضي  

هييلا الييعيي وان الييبييريييطييا ييي، وأ غييمييت 

تكومة توين  لل  اإلساسحم دون قييي  

أو شرا، ولل  توقيع إت اقيية  يا يكييينيج 

الاي سيليبيت الصيييب جيا يبياً كيبييير ميب 

. سيادتيهيا وأليزيديت نيهيا ضير اً شي يي اً 

فبمداض  هله المعاه ه فيايزيت الصيييب 

مييوا ييئ كييا يياييون وشيينييغييهيياي وأومييوي 

وفوتواو ولنجو أمام الاجا ة البريطا ية، 

وتنازلت الصيب لب جزيرة هو   كو   

نع ها أما  الن وذ البيرييطيا يي .  لبريطا يا

ليوميل شيبيه جيزييرة كيوليون واليجيز  

الصييغيييييرة الييمييطييليية لييليي  تييوض 

الميينياء اليطيبيييعيي ليهيو ي  كيو ي ، 

وأكيياييمييلييت لييهييا الييزيي ود الييجيي ييي ة 

 022لييلييجييزيييرة نضييم كييولييون و 

جزيرة صغيرة إليها،  م أسايأجيرت 

تييزييت إسييم " نييريييطييا يييييا هييلا كييلييه 

مب الصييب، "  مساعمرة هو   كو  

، تيبي أ ميب ليام ’ سب 99نعد  م ته 

/ تيزنيران 22، وتناهي في  7898

 .7991يو يو 

اساول  اليييانيا يييون ليلي  جيزييرة 

/ هييو يي  كييو يي  فييي كييا ييون األول

واساعادتها نريطا ييا 7947ديسمبر 

 .منهم نع  الزرا العالمية الثا ية

تييدييع هييو يي  كييو يي  لييليي  الييجييا ييي 

الورقي ليميصيي  يهير اليلي لي  فيي 

جنوا الصييب، وهيي كيثيييرة السيكيان، 

ومساتاها ضييدية وميوا دهيا ميزي ودة، 

وتعام  للي  اسيايييراد اليوقيود واليميواد 

الصام الصنالية وا اعمة وتياي  مييياه 

الو ة لسكا ها، إ  ا ها تزال مكا ة هامة 

في اقاصاد العاليم، واليايجيا ة والوي ون 

الييمييصييرفييييية والسييييياتيية والصيينيياليية 

ميعيظيم .  ا  ااجية مب ألمالها الرئيييسييية

مناجاتها تص   إلي  اليصيا ج، كيميا إن 

هو   كو   مركز مالي لالميي ومييينياء 

تجا ي يعبر جيزء كيبييير ميب اليايجيا ة 

الصا جية للمنااق ال اخلية الصينية ميب 

 .خحله

، قامت ما غريت تاتور  7980في لام 

 ئيسة وز اء نرييطيا يييا آ يلاك نيزييا ة 

ال  نكيب،  ياقويت خيحليهيا ميع اليديييادة 

، 7991الصينية مسادبل هو   كو   نع  

وكان ه فها ا صلي أن تبزش اساميرا  

الزكم البريطا ي نيعيض اليوقيت، وليكيب 

الزليم الصيني دين  شياو نين  ميهيني   

سياسة اإلصيحح وا  ي ياياح الصييينييية، 

، " دولة وات ة و ظامان: " ارح اقاراته

وول  نأن الصيب ا شاراكيية سيايزيافيظ 

لييليي   ييظييام هييو يي  كييو يي  الييرأسييمييالييي 

مينيطيدية " وأسلوا تياتها، نياليايبيا هيا 

ادا ة خيياصيية وذلىييىييف لييميي ة خييمييسيييييب 

 ".لاماً 

 7التتم  على الة    

 * الح عيدروس علي

كاتي يمني ماصصص نالدضايا *

الصينية، وممثل  ئيس ا تزاد ال ولي 

للصز ييب وا لحمييب والكاّاا 

العرا أص قاء وتل اء الصيب في 

اليمب، و ئيس فرع ا تزاد ال ولي 

ناليمب، و ئيس منا ي قراء مجلة 

الصيب اليوم ناليمب، و ئيس  ادي 

مسامعي الدسم العرني  ذالة الصيب 

ناليمب، و ئيس  ادي  CRIال ولية

 CCTVمواه ي ال ضائية الصينية

 .العرنية ناليمب



   7ا لففةفف فف فف  

اإللحن " وأصبزت هله الصيغة ضمب 

وهيميا " الموايرك واليديا يون ا سياسيي 

ا ت اقييايان اليرئيييسيييايان نيييب الصيييب 

ونريطا يا في شأن مسادبل هو   كيو ي  

 .ولودتها ال  الواب األم

غياد   7991ييوليييو /  في أول تيميوزز

كريس ناتب آخر تاكم نريطا ي ليهيو ي  

كيو ي ، وقيام وليي الييعيهي  اليبيرييطيا ييي 

ا مير توا لز ناسلم للم نحده ميلي يوفياً 

والرئيس الصيني جيا   تسه ميب ييرفيع 

للم نحده، وتم تنصيي سي اتش تيو يج 

كأول  ئيس تن يلي مس ول لب منطدية 

هو   كو   اإلدا ية الصاصة، وفي هيلا 

اليييييوم اييويييت صيي ييزيية مييأسيياوييية مييب 

ص زات ا تيايحل اليبيرييطيا يي داميت 

لاما، ونهلا أصبزت هو   كو ي   726

أول منطدة ادا ية خياصية ليجيميهيو يية 

 .الصيب الوعبية

وصف الرئيس الصينيي شيي 

/ تيزييران 06جيب نين  يوم 

دوليية واتيي ة " يييو يييييو مييبيي أ 

نأ ه أفضل ترتيييي "  و ظامان

م سسي يزديق  خياء هيو ي  

  .كو   واسادرا ها

في خضم زيا ة األميب اليعيام 

لييلييجيينيية الييمييركييزييية لييلييزييزا 

الوييييييوليييي الصييييييينييي إلييي  

معرض في المازف الواينيي 

في نكيييب، ييبيييب اإل يجيازات 

الاي تم تزديدها فيي هيو ي  كيو ي  مينيل 

. 7991لودتها إل  الواب األم في لام 

قال الرئيس شي جييينيبيييني ، إ يه خيحل 

األلوام العوريب الماضييية أ يبيت ميبي أ 

أ ه   يمثل فد  " دولة وات ة و ظامان"

أفضل الزلول الاا يصية لديضييية هيو ي  

كو   ، لكنه يمثل أيضاَ أفضيل تيرتيييي 

م سسي لرخاء هو   كو   واسادرا ها 

  .لل  األجل الطويل منل لودتها

سيوف  يواصيل نويكيل : " وأضاف شي

دولية واتي ة " شامل ودقيق تن ييل ميبي أ 

و عالج الدضايا نما ييايمياشي  "  و ظامان

مع ال ساو  والدا ون األساسي لمنيطيدية 

هو   كو   اإلدا ية اليصياصية و يعيزز 

وأليرا ".  الانمية الواملة لهو   كو   

شي لب أمله في أن ينضم أنناء اليوايب 

مييب هييو يي  كييو يي  إليي  نييدييييية الوييعييي 

دولية واتي ة " الصيني في تعزيز ميبي أ 

فييي هييو يي  كييو يي  ، وفييي "  و ييظييامييان

النضال للز ا  ليلي   خياء اليمينيطيدية 

واسادرا ها، نما يجعل المساديبيل أكيثير 

   .جما 

" وأ ييهيير الييعييرض الييلي تييمييل اسييم 

أن أنناء الوايب "  ال وائر ماز ة المركز

مب هو   كو   وجيميييع أنينياء الويعيي 

الصيني ، ل يهم قلي وات  ، ويساهمون 

  .معاً في تزديق الانمية للوعي

أما كبير المورليب تويا ي  ده جيييا ي ، 

دولية " فدال إن الاطبيق اليزيازم ليميبي أ 

والدا ون األساسي قي  "  وات ة و ظاميب

تييافييظ  نوييكييل فييّعييال لييليي  الييرخيياء 

وا سادرا  فيي هيو ي  كيو ي  ، خيحل 

وأضياف تويا ي     .لاما الماضية 02الى

" دولة وات ة و ظاميييب" أن تطبيق مب أ 

والدا ون األسياسيي سيالي  أيضياً ليلي  

 . تماية سيادة وأمب وتنمية الصيب

أدلي  تويا يي ،  ئييييس اليلييجينية الي ائيميية 

للمجلس الواني لنواا الوعي الصينيي 

ولضو اللجنة ال ائمة نالمكاي السياسي 

للجينية اليميركيزيية ليليزيزا الويييوليي 

الصييييينييي، نييهييله اليياييصييريييزييات خييحل 

يين  الرئيييس   -اجاماله مع ليو   توون

لمنطدة هيو ي  كيو ي  (  السانق) الان يلي 

 -اإلدا ييية الييصيياصيية و م تويينيي  يييوت

 غيو  اليايي تيوليت مينيصيي اليرئيييسية 

/ الان يلية الج ي ة فيي األول ميب تيميوز

ودلا توا   تيكيومية وميجيايميع   .يوليو

منطدة هو   كو   اإلدا ية الصاصة إل  

ا ساميرا  فيي اإلسيهيام فيي مسيايديبيل 

هو   كيو ي  السياايع وتيزيديييق اليزيليم 

  . الصيني في إلادة الاج ي  الواني

وقبيل تضو  توا   للز ل ا فياياياتيي 

لمعرض في المازف الواني في نيكيييب 

لييحاييحع لييليي  ا  ييجييازات اليياييي تييم 

تزديدها في هو   كو   منل لودتها إلي  

، 7991تضييب الصيييييب األم فييي لييام 

 أي إن السلطات الميركيزيية اليايرفيت 

نوكل كامل نعمل تكومة منطدة هيو ي  

كييو يي  اإلدا ييية الييصيياصيية تييزييت إدا ة 

ليو  ، خحل ااأللوام لصمسة السيانيدية، 

ونأن ذلف سيعمل لل  اسامرا  تزديييق 

نييينيميا .  تد م فيي  يل اإلدا ة اليجي يي ة

وصف لضو مجلس ال ولة ييا ي  جيييه 

توي اإل جيازات اليايي تيديديايهيا هيو ي  

لييامييا  02كييو يي  خييحل الىيي 

، " نييا زة" الييميياضييييية نييأ ييهييا 

ولزا تيزيديييديهيا إلي  سييياسية 

" دوليية واتيي ة و ييظيياميييييب" 

والييجييهييود اليياييي نييللييهييا أنيينيياء 

هو   كو  ، مويراً في الز يل 

ا فيياييايياتييي إليي  أن الييرخيياء 

وا سادرا  الللييب تيديديايهيميا 

هو   كو   أ يبيايا أن سييياسية 

هيي  "دولة وات ة و ظياميييب" 

األفضل لهيو ي  كيو ي ، اليايي 

ساسامر في الديام ن و  كياميل 

مب أجل الزصول لل  منافع فري ة ميب 

هله السياسة والسعي لازيديييق اليايجي يي  

 .الواني ونناء هو   كو   أفضل

... 

 امن  لهو   كو   كل تد م و يجياجيات  

مسامرة في  ل وت ة ال ولة الصييينييية 

وتمثيلها لاراا الصيب كيليه، ميب أجيل 

ازدها  أمثل ونروز في آسيييا واليعياليم 

لل   يزيو يي كي  سيليمييية ا قيايراتيات 

الصييييينييييية لييليي  مييثييال هييو يي  كييو يي ، 

فالسياسة الصينية واتي ة   تيايغييير إذ 

تسان  اإل  مبادح واضزة ومنهج  يبيت 

 .   ياغير
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يصادف يوم السبت اللكري اليعيويرييب 

وق  أدل  .  لعودة هو   كو   ال  الصيب

وزير الصا جييية اليبيرييطيا يي نيو ييس 

جو سون ووزا ة الصا جية األمرييكييية 

ومورلون أمريكيون ونيعيض وسيائيل 

اإللحم الغرنية أيضاً ناصريزات غييير 

دقيدة تول ال يمدرااية في هو   كيو ي  

مب أجل إ ا ة الصصي قبيل ا تا ا ت 

 .ناللكري

وقال جو سون يوم الصميييس إن سيييادة 

الدا ون، والدضاء الميسيايديل، واإلليحم 

 .الزر، كلها مزو ية لنجاح هو   كو  

و  د الماز ث ناسم وزا ة الصا جية لو 

كا   نهله الاصريزات يوم الجمعة قائح 

إ ه ليس لبريطا يا أي سيييادة و  تيكيم 

و   قانة ليلي  هيو ي  كيو ي  مينيل أن 

 .7991اساعادتها الصيب لام 

يجي أ  تثير نيرييطيا يييا اليجي ل تيول 

. اإللحن الصيني البريطا ي اليميويايرك

فالدا ون األساسي اللي ييزيكيم مينيطيدية 

هو   كو   اإلدا ية الصاصة ينسجم مع 

لكب ما يزكيم .  جوهر اإللحن الموارك

ش ون هو   كو   اليييوم هيو اليديا يون 

األساسي   اإللحن الصيني البريطا ي 

إذا كا ت هناك تاجة لا سييير .  الموارك

هلا اإللحن، فا ه ياطليي ميب كيل ميب 

وتيليف .  الصيب ونريطا يا تي يسيييره ميعياً 

 زيب   .  ساكون مهمة دنلوماسية كبيرة

 عاد  أن نكيب ملزمة ناللعيي ميع ليني ن 

إن إد ء نييريييطييا يييييا .  نييهييله الييطييريييديية

نمحتظات غير مس ولة نوكل أتادي، 

مساوه ة ناإللحن الميويايرك اليلي تيم 

، فيما ياعلق نوي ون 7984توقيعه لام 

هو   كو   اليوم، ق  أضر نوكل كيبييير 

ولل  لن ن الاوقف ليب .  نمب أ اإللحن

 .الديام نللف فو ا

 زب  عاد  أن الزكومة البيرييطيا ييية قي  

تيي  ك جييييي ا أن ليينيي ن ليياجييزة لييب 

مما سة أي  ي يوذ ليلي  شي ون هيو ي  

والواقع اليثيانيت هيو أن كيل ميا .  كو  

يمكب للعاليم اليغيرنيي فيعيليه اليييوم هيو 

. تزريض الرأي العام لل  هو   كيو ي 

ونوييكييل لييام، فييان قييليية قييليييييليية مييب 

الزكومات اليغيرنييية قي  أ يا ت ضيجية 

للا خل في ش ون هو   كو   في األييام 

والادا ير المكاونة فيي نيعيض .  ا خيرة

وسائل اإللحم الغرنية مكاونة نغالبياها 

فالاديا يير اليايي تياينياول .  لهله المناسبة

ليييسيت جياذنية فيي "  موضولاً خاصياً " 

الصزيافية اليغيرنييية، وا يميا هيي أشيبيه 

نالعمل الدل  لاد يم تدا ير إل  السلطات 

 . العليا والديام نالواجي

نيلي  واتي  " إن ميبي أ 

هو فيكيرة "  و ظامان

أصييلييييية انيياييكييرتييهييا 

الصيييييييب ميييب أجيييل 

. إلادة هيو ي  كيو ي 

وسيييواء كيييان ذليييف 

ميينيياسييبيياً أم  ، فييان 

المواانيب الصينيييب 

وتيي هييم نييمييب فيييييهييم 

سكيان هيو ي  كيو ي  

وتيي هييم هييم الييليييب 

 . يز دون ذلف

   ي   غلوبال تايمز الةيني  

 افتتاحي  الة ي  

 0-7-7107 

تعريب خاص لنشرة الةين بعيون 

 عربي  

 التتم  على 

 3الة    
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. لم يُباكر هلا اليميبي أ إل ضياء اليغيرا

ومجامع هو   كيو ي  ميجيايميع مياينيوع 

سييييييياسييييييياً، وهييينييياك نيييعيييض اليييديييوي 

المعا ضية، اليلييب يويميليون نيطيبيييعية 

. اليزييال ليي داً قييلييييحً ميب الييمياييطيرفيييييب

ونص ة أساسية، فان ه  ء الماطرفيييب 

الدلة ل يمو األهمية نالنسبة لمي سيسيات 

ولييكييب نييعييض الييدييوات .  هييو يي  كييو يي 

الغرنية ت لم ه  ء الماطرفيييب اليديلية، 

مما يضصم   وذهم نوكل وهمي، ويعدّي  

 .المسألة

ياعيب لل  مجامع هو   كو   تيطيويير 

ق  ة لل  تز ي  الوضيع اليلي ييزياول 

الغرا مب خحله مميا سية  ي يوذ ليلي  

هو   كيو ي  وأن ييظيل والييياً ألن   

ينص ع نبعض الميحتيظيات اليايي أدلي  

نييهييا الييمييسيي ولييون الييبييريييطييا يييييون 

واألمريكيون فضحً لب ل د قيليييل ميب 

المدا ت المنوو ة في وسيائيل اإلليحم 

 .الغرنية

يزااج النا  في هو   كو   أيضياً ألن 

يسألوا ا  سهم إل  أي م ي يهام الغيرا 

تدا نرفاهية المجامع فيي هيو ي  كيو ي  

ليينيي مييا يييايي خييل فييي شيي ون الييميينييطييديية 

 .السياسية

  يزااج الغرا إل  تيزيميل مسي ولييية 

نييي  أن اليوضيع .  مصالح هيو ي  كيو ي 

مصالف مع الزكومة اليميركيزيية، فيييميا 

تري نكيب   سها مس ولة لب المسالي ة 

في اليزي يا  ليلي  ازدهيا  واسيايديرا  

فياذا كيا يت هيو ي  كيو ي  .  هو   كيو ي 

تزّسب األداء، فان البل  نأسيره سيييكيون 

أما إذا سياءت  األميو  هينياك، .  سعي اً 

نياميكيان .  فان اليبيحد كيليهيا سيايايضير 

نريطا يا واليو ييات اليميايزي ة واليعياليم 

الغرني كله م  ي  العون لاعزييز فيرص 

العمل وا زدها  ا قاصادي في هيو ي  

ولكب هل سي علون ذلف تيديا، أم .  كو  

 أ هم سيكا ون نالكحم المعسول؟

نعض الغرنييب ليسوا لط اء نمعن  أ هم 

يري ون دائمياً تيزيرييض سيكيان هيو ي  

كو   غير اليميطيليعيييب ليلي  الصيو ة 

وهيو ء .  الواملة، سيما الويبياا مينيهيم

سي يرون  هو هم نع  أن ينجزيوا فيي 

ولييب يسيياييثييمييروا فييي .  تييزييديييييق هيي فييهييم

. الرلاية ا جاماليية فيي هيو ي  كيو ي 

إ هم يزّرضون النا  فد  لل  إزلياج 

هو ج كيو يج، وكيليميا شيعيرت الصيييب 

 .نالضيق أكثر، زادت سعادتهم

لللف يجي لل  سكان هو   كو   أن   

يسمزوا أل  سهم نيأن يينيصي ليوا نيكيحم 

العالم الغرني، معاد يب أن هيلا اليكيحم 

إن .  هو لمصلزنهم وأ ه سيُابع نياليعيميل

الصيب قوية نال عل، ولودة هو   كو   

واليييغيييرا يييي ليييي .     جيييعييية فيييييييهيييا

ناصريزات غير مس ولية وسياخيرة   

 .تسازق أخلها لل  مزمل الج 

" نل  وات  و يظياميان" لد  اُبدت سياسة 

لامياً، وهيي نيالي يعيل تيرتيييي  02منل  

ييجيي أن تيصيضيع .  سياسي  يانيت جي اً 

جميع الا سيرات المصال ة لهله السيياسية 

لا سير الزكومة المركيزيية، وهيلا تيق 

يمينيزيه اليديا يون األسياسيي ليليزيكيومية 

تييزلييم الييدييوات ا جيينييبييييية .  الييمييركييزييية

و اديييكيياليييييو هييو يي  كييو يي  أن مييبيي أ 

ق  ُدمر فيييميا يويعير نيعيض "   ظاميب" 

سكان البر الرئيسي وهو ج كيو يج نيأن 

نىييات مييوضييىييع "  دولىيية واتىيي ة" مييبيي أ 

ولزل الصحف، فان الكلمة ال صل .  شىف

يجي أن تيكيون ليليزيكيومية اليميركيزيية 

وت ها ، دون ترك أي ميجيال ليليغيرا 

 .للا خل

إن األول مب شهر تموز هو يوم نيهيييج 

للوعي الصيني، وينبغي للينا أ    سح 

مجا  ليبيعيض الضيوضياء نيأن تي يسي  

 .مزاجنا الجي 
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نرزت مميزات هو   كو   نوكل كبيير 

في األول مب شهر تموز، فيميا  ُيظيميت 

لعودتها  02اتا ا ت كبري ناللكري ال

وفيميا كيا يت هينياك أيضيا .  إل  الصيب

مظاهرات  ظماها أتزاا الميعيا ضية، 

فان تجم الز  يب كان مصالي يا إلي  تي  

وقيي  واصييلييت وسييائييل اإللييحم .  كييبييييير

الغرنية صي المياء اليبيا د ليلي  ميبي أ 

، ولييو نيياييأ ييييير " نييليي  واتيي  و ييظييامييان" 

 .مز ود

وفي خطانه لحتا ال نياليمينياسيبية، أتي  

خي ً " الرئيس شي جيب نين  لل  ذكير 

أي ميزياولية ليايهي يي  " ، وقال إن "أتمر

سيادة وأميب الصيييب، وتيزي ي سيليطية 

الزكومة اليميركيزيية وسيليطية اليديا يون 

األسيياسييي لييميينييطييديية هييو يي  كييو يي  أو 

اساص ام هو   كو   للديام نأ وطة تسلل 

وتصريي ض  البر اليرئيييسيي هيو فيعيل 

ييياييجيياوز هييلا الييصيي  األتييميير، وغييييير 

 ." مسموح نه لل  اإلاح 

فييي الييواقييع، ونييعيي  مييا شييهيي  يياه خييحل 

السنوات المضطرنة األخيرة، لد  تصل  

المزي  مب النا  في هيو ي  كيو ي  ليب 

آ ائهم الصاائة اليايي تيروج ليهيا قيوي 

المعا ضة اليرادييكيالييية نيأ يه ليييس ليلى 

وقي  ".  الزرية والي ييميديرااييية أسيا "

تاول ل د قليل مب النيا  اليطيعيب فيي 

الديا يون األسياسيي وسيليطية اليزيكيومية 

وليم تي  ك .  المركزية، لكنهم لم ينجزوا

ه فها، فيما  «أوكيوناي سنارال»تركة 

خح لرقلة الزياة الطبيعية في الم يينية، 

فيما تم تجري  ل د قليل مب النيواا ميب 

 .هلياهم نع  ج ل تول إد ئهم الدسمأ

يجي أن تسان  ال  جة العالية مب الزكم 

الييلاتييي فييي هييو يي  كييو يي  إليي  أسييا  

. سياسي قوي،   يمكب للينيا  تيجياوزه

والمجامع في هيو ي  كيو ي  يي  ك هيلا 

وتيزياياج قيوي اليميعيا ضية فيي .  المب أ

هو   كو   إل  مما سة  واااتها للي  

ولكب هله الديوات تيديوم .  أسا  الدا ون

نازركات اسا يزازيية ليجيلا ا  يايبياه، 

أ يهيم .  دالية إل  اسادحل هيو ي  كيو ي 

 .يثيرون ماالي سياسية للم ينة

إن الانمية قضية أساسية نالنسبة ليهيو ي  

كو   نع  لودتها، والم ينية ليب تيجينيي 

. شيئا مب إيجاد أجن ات سياسيية ميثيييرة

ومع تغيير النم  ا قاصادي اليعياليميي، 

تييواجييه جييميييييع الييبييليي ان والييميينييااييق 

والصنالات تدريبا الايزي ييات، وهيو ي  

 .كو   ليست اساثناءً 

لد  تددت هو   كو   مزي اً مب الاطو  

في السنوات العوريب اليمياضييية، فيييميا 

ق ز  اتجها المزلي اإلجمالي للي يرد ميب 

وميع ذليف، .  $   42222إل  $  01222

إن الاكيف مع ا قاصاد العالمي الماغير 

. ليس مهمة سهلة نالنسبة ليهيو ي  كيو ي 

وتييزييميييييل السييييياسيية مسيي ولييييية اليي ييوييل 

اإلقاصادي سيه د فد  تيطيو  اليمي يينية 

 .المسادبلي

لد  لملت هو   كو   فيي اليمياضيي كى 

في السياسة وا قاصياد ييرني  " وسي "

وليكيب .  البر الرئيسي الصيني نياليغيرا

مع ا   ااح الصيني، نات البر الرئيسي 

مرتبطا ناألسوا  العالمية ليلي   يطيا  

واسع، وتدلص دو  هو   كو   كجسير 

 .نيب البحد والعالم نوكل    جعة فيه

ومع ذلف، لد  تافظت هو   كو   للي  

نييليي  واتيي  " و يضييمييب مييبيي أ .  تيي ييردهييا

أن تواصل الم ينة لعي دو  " و ظامان

نيب البر اليرئيييسيي "  الوسي  السياسي" 

ومع تكاملها لل   زو مازايي  .  والغرا

مع اقاصاد اليبير اليرئيييسيي، سياينيضيج 

 ييروف هييو يي  كييو يي  أكييثيير وتيياييعييزز 

فرصها ليايصيبيح ميركيزاً ميالييياً  سيييا 

ييجيي أن تيايصيليص  .والمزي  اليهيادح

الم يينية ميب ا ضيطيرانيات السييياسييية 

وتركز لل  تعزيز الزيوية اإلقاصاديية 

فمواكيل ا تي ياع .  في أقرا وقت ممكب

أسعا  العديا ات واليبيطيالية واليديضياييا 

المعيوية األخري شائيعية وسي  اليمي ن 

وميع دليم اليبير اليرئيييسيي، .  المايدي مية

سيكون ل ي هو ي  كيو ي  أفضيلييية فيي 

ييجيي أن تسيعي  .  معالجة هله المواكل

الم ينة لحسياي يادة ميب إميكيا ياتيهيا وأ  

توات نأجن ات سياسية تيروج ليهيا قيلية 

 .مب النا 

وييجيي .  أمام هو   كو   مسادبل والي 

أن ياماع الوباا نياي يكييير مسيايديل وأن 

ياجينيبيوا ا  سيييا  و اء اليرأي اليعيام 

 .الغرني ول د قليل ج اً مب الماطرفيب

   ي   غلوبال تايمز الةيني  

 افتتاحي  الة ي  

 7-7-7107 

تعريب خاص لنشرة الةين 

 بعيون عربي  
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  7107يوليو /  هونغ كونغ ـ أول تموز

 سم اليرئيييس الصييينيي شيي جيييب نيييني  

لميعياليجية اليعيحقيات نيييب "  الص  األتمر" 

0 المنااق ال اخليية ومينيطيدية هيو ي  كيو ي 

مييزييل ا مييب أي مييزيياو ت مييب شييأ ييهييا 

المسا  نالسيادة الوانية أو تز ي سلطات 

 .الزكومة المركزية

إن أي مييزيياو ت " وقييال الييرئيييييس شييي 

لإلضرا  نسيادة الوايب وأمينيه أو تيزي ي 

سلطات الزكومة المركزية وسلطة الدا يون 

األساسي ليمينيطيدية هيو ي  كيو ي  اإلدا يية 

الصاصة، أو اساغحل هيو ي  كيو ي  ليليديييام 

نأ وطة الاسلل والاصيرييي ضي  اليمينياايق 

تيعي  تصيرفيات تيايجياوز اليصي  0  ال اخيلييية

 ."األتمر، وغير مسموح نها مطلدا

وجاءت تصرييزيات اليرئيييس شيي خيحل 

تضو ه اتاي يا  أقيييم نيمينياسيبية اليلكيري 

العوريب لعودة هو ي  كيو ي  إلي  أتضيان 

الواب األم ، ومراسم ن ء ألمال الزكيومية 

الصامسة ليمينيطيدية هيو ي  كيو ي  اإلدا يية 

 .الصاصة

وتانع شي أن أنناء هو   كيو ي  ييايميايعيون 

نزدو  ديمدراايية وتيريية أكيثير ميب أي 

 .وقت مض 

أنناء هو   كو   مسي وليون " وأضاف شي 

ا ن لب أمو هم وإدا ة ش و هم الميزيلييية 

وفدا للزكم اللاتي في منطدية هيو ي  كيو ي  

 ."اإلدا ية الصاصة

وأك  الرئيس لل  أهميية الي يهيم الصيزيييح 

 ."دولة وات ة و ظامان"للعحقات نيب 

دولية واتي ة " وقال شي إ ه تم تد ييم ميبي أ 

أو  ونوكيل أسياسيي ميب أجيل "  و ظامان

 .تزديق الوت ة الوانية

ياعيييب ليلييينيا أن  يايبيع " وأضاف الرئيس 

" دوليية واتيي ة" اإلتسييا  الييدييوي نييمييبيي أ 

" دولية واتيي ة" و يراقيي ليب كيثيي ميبيي أ 

ونهلا  اعامل نوكل صزيح ميع اليعيحقيات 

نيب منطدة هو   كو ي  اإلدا يية اليصياصية 

 ."والزكومة المركزية

 ظياميان "  ومب  اتية أخري ، قال شي إن 

يجي أن يكون ل يهما كل األسباا ليبيديييا "  

في تجا س وي لم نعضهما اليبيعيض ليلي  

 ."دولة وات ة"أسا  مب أ 

دولية " ياعيب للينيا ا ليايزام نيميبي أ " وقال 

واتيياييرام "  واتي ة

" ا خاحفات نيب 

 ."  ظامان

وسيييييياييييييطييييييبييييييق 

الييييييزييييييكييييييوميييييية 

اليييييميييييركيييييزيييييية 

ناخحص سييياسية 

دوليييية واتيييي ة " 

" و ييييييظييييييامييييييان

وتضمب تطبييديهيا 

نوكل كياميل فيي 

هو   كيو ي  ميب 

دون توويه، وفديا 

 .للرئيس

 خطر الخالف الداخلي

تل  شي مب أن هو   كيو ي    تسيايطيييع 

تزمل أي تمز  نسبي الصطوات الماهيو ة 

أو الصحف ال اخلي وس  المنافسة العالميية 

 .الكبيرة

والارف الرئيس الصيني أن هيو ي  كيو ي  

وجهات  ظر مصال ة وخيحفيات " مجامع نه 

 ."كبيرة تول نعض الدضايا

إن تسيييييس كيل شييء أو " وقال الرئييس 

خلق خحفيات وإ يا ة اليميواجيهيات نويكيل 

ماعم  لب يزل الميوياكيل، وليلي  اليعيكيس 

فييا ييه مييب الييمييمييكييب أن يييعيييييق الييايينييمييييية 

 ."ا قاصادية وا جامالية في هو   كو  

تع  هو   كو   مجاميعيا " وأضاف الرئيس 

 غي  الزياة ولكنه ييواجيه أيضيا تيزي ييات 

كبيرة فرضاها الاغيرات الكبيرة في البيييئية 

ا قاصادية العياليمييية واليمينيافسية الي ولييية 

 ."المازاي ة

ياعيب دائما اليزي يا  ليلي  " واساطرد شي 

مويييرا "  نيئة اجامالية ماجا سة ومسادرة،

الاجا س يجلي الزظ الجيي  نييينيميا " إل  أن 

 ." ي دي الانافر إل  الزظ السيئ

" دولة وات ة و يظياميان" وقال شي إن مب أ 

يعطي ا طبالا لب  ؤية السحم والاجيا يس 

في الثدافة الصينية وييجيسي  ليدييي ة ميهيمية 

للغاية وهي السعي إليجاد أ ضية مواركية 

 .وتنزية الصحفات الكبيرة

فيما ياعلق نالزكومة اليميركيزيية " وأضاف 

فا نا مسيايعي ون ليليزيوا  ميع أي شيصيص 

يزي البحد ويزي هو   كو   وي لم ميبي أ 

والدا ون األساسيي "  دولة وات ة و ظامان" 

لمنطدة هو   كو   اإلدا ية اليصياصية ميب 

دون النظر إل  وجهات النظر السياسية أو 

 ."المنصي

 التنمي  أولوي 

وتش شي هو   كو   لل  الاركييز دائيميا 

 .لل  الانمية كأولوية قصوي

إن الياينيمييية اليايي " وقال الرئيس الصينيي 

 سع  إليها دائما ضرو ية مب أجيل تييياة 

هو   كو   وتع  م ااتا  ميناً ليزيل قضياييا 

 ."ل ي ة في هو   كو  

وأضيياف أن تيينييمييييية الييميينييااييق اليي اخييلييييية 

المسامرة والسريعة خحل األلوام السيانيدية 

تع  فرصة قيمة ومص  ا ليليديوة وفيرصية 

 .لانمية هو   كو  

وساسمر الزكومة المركزية في دلم تنميية 

هو   كيو ي  ميب أجيل تينيمييية اقيايصيادهيا 

وتعزيز قوتيهيا ودو هيا فيي دليم ميبياد ة 

الززام والطريق ومنطدة خليج قوا يغي و ي  

مياكياو اليكيبيري وتي وييل   -هو   كيو ي    -

مب المهم " وقال شي  .الر مينبي، وفدا لوي

أن  ضع الوعي أو  وأن  سال ه ليايصيطيي 

الصييعييونييات وخيياصيية مييواجييهيية شيي ون 

ا قاصاد والمعيوة البا زة الاي ييهيايم نيهيا 

وتييعييهيي  الييرئيييييس نييأن تسيياييميير  ."اليينييا 

الزيكيومية اليميركيزيية فيي دليم اليرئيييسية 

الان يليية وتيكيومية مينيطيدية هيو ي  كيو ي  

 .اإلدا ية الصاصة في تطبيق الدا ون

إ ني وا ق ميب "  وأضاف الرئيس الصيني 

فيي (  دولة وات ة و ظاميان) أن تطبيق مب أ 

 ".هو   كو   سيكاي ص زة ج ي ة
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نكيب، كما  كيايبيهيا  يزيب اليعيرا، هيي 

( Beijing) نيجين  نكاانة أهل الصييب 

ويل ظو يهيا نييياييينيج، وتيعينيي نيليغيايهيم 

 .لاصمة الومال

تدع الم ينة الكبري لل  نع  مئة وسايب 

كيلوماراً لب شاائ الميزييي  اليهيادح، 

لييليي  ا تيي يياع لييب سييطييح الييبييزيير،   

ي صلها لب الميزييي  تياجيز ايبيييعيي، 

نينما تزي  نيهيا اليجيبيال ميب اليجيهيات 

 .الثحث األخري

تاجز آخر ييرتي يع فيو  اليجيبيال، هيو 

، (changcheng)سو  الصيب العظيم 

وهييو يييزييكييي جييزءاً هيياميياً مييب تييا يييخ 

 . الم ينة، ومب تا يخ الصيب

في الاا يخ،   تيميليف نيكيييب، 

كييعيياصييميية لييلييصيييييب، سييجييحً 

اويحً ج اً، فهي ى وإن شه ت 

فييي لصييو  الصيييييب األوليي  

مرتيلية قصيييرة كيا يت فيييهيا 

لاصمة لدسم كبيرمب الصيييب 

ى لم تصبح اليزياضيرة األولي  فيي هيله 

 7222البحد الواسعة إ  قيرانية اليعيام 

نع  الميحد لن ما اخاا تها إت ي األُسر 

الييزيياكييميية ليياصييمييةً لييحمييبييرااييو ييية 

ولكنها مب ذلف الزيب صيا ت .  الموت ة

المركز اللي اجايميعيت تيوليه ميحييييب 

اللي وت ة صينية تعادل  صيف )الليّات 

المرنعة، ومئات المحييب ميب (  كيلومار

 .البور لل  م ي الاا يخ

وإذا كيا يت نيكيييب ليييسيت ميوغيلية فيي 

الاا يخ كعاصمة، فيا يهيا كيا يت مي يينية 

مهمة ونا زة لل  م ي األيام، كما أ ها 

تصلت لل   صيبها مب المجي  واليعيز 

الاي (  ويزي ) لل  م ي السنوات األلف 

اتيياييلييت فيييييهييا مييركييز الييدييلييي فييي 

 .”ا مبرااو ية الوسط “

وتلعي نكيب دو اً ميزيو يياً فيي تييياة 

جمهو ية الصيب الوعبية، فهي ليييسيت 

م ينة الاا يخ فيدي ، وليكينيهيا تياضيرة 

الزاضر، ويب و أ ها سيايبيدي  لياصيمية 

 .المسادبل إل  أم  نعي 

ويمكب محتظة أهمية الم ينة مب خحل 

 بض الوا ع اللي   يهي أ ليييَل  يهيا ، 

ف ي الم ينة  ح ة لور مليون  سمة، ما 

ل ا مب ي خلو ها خحل النها  مب أجيل 

تأميب اتاياجاتهم أو قضاء تاجاتهم، ما 

يسلي مب الم ينية أي إشيا ة إلي  أ يهيا 

كا ت تزوي في قلبها ما كان يُيعيرف نى 

 .”الم ينة المزّرمة“

 00التتم  على الة    
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وفي الواقع فإن المدينم تشهد نهضم كبيرة على مغخغتغلغف  
المستويات، فهي مدينم صناعيم، ومدينم خدمات، فضغالً 
عن كونها القلب ال ف يضخ دماا السياسم إلغى مغخغتغلغف 
المقاطعات الصينيم، والعقل ال ف تصدر عغنغه الغقغرارات 

 .الكبر  التي تصنع مستقبل البالد
وهي كانت ك له دائماً، فبالرغم من التغيير الكبيغر الغ ف 
شهدته البالد بعد االنتقال من الحكغم اةمغبغراطغورف إلغى 
الحكم الجمهورف   بشّقيه الليبرالي والشعبي  غ فغإن يلغيغم 
تحّكم العاصمم باألطراف لم تتغغغّيغر كغثغيغراً، وإن كغانغت 
التطورات الكبر  التي شهدها العالم قد فغرضغت نغفغسغهغا 
على طريقغم الغتغصغرف الغتغي ثصغبغحغت ثكغثغر نغعغومغم، 

 .وسمحت بنو  من المشاركم في اتخا  القرارات
ويكفي التجّول في الجادات الكغبغر  لغمغديغنغم بغكغيغن كغي 
يتض  للزائر ما ا يعني ثن تكون مدينم ما عاصمم لدولم 
كبر ، إ  تطالعه المباني العاليم واحدة تلو ثخر ، وكغل 
مبنى يعّرف عن نفسه من خالل الكلمات المكتوبم علغيغه، 
وبمساعدة من مرافقه الصيني ال ف يتكلّم العربيم بطالقم 
تتعّرف إلى وزارة الغخغارجغيغم ووزارة الغدفغا  ووزارة 
االتصغغاالت، وغغغيغغرهغغا مغغن الغغوزارات، إضغغافغغم إلغغى 

 .المصرف المركزف  ف المبنى المميز
وال ينسى مرافقه ثن ينّبهه إلى ساحم تيان ثن مين، فهنا 
ُرسغغم تغغاريغغخ الصغغيغغن الغغحغغديغغر، وهغغنغغا تغغقغغام الغغعغغروت 
العسكريم الكبر  بمنغاسغبغم الغثغورة الصغيغنغيغم الغكغبغر ، 

تاريخ يريد الغرب ثن يبقيغه نغدبغًم ال تغنغدمغل فغي ..  وهنا
من ثحدار ” الميديا الغربيم“التاريخ الصيني، حير تجعل 

عغلغى قسغوة السغلغطغم ”  دلغيغالً “   9191تيان ثن مين عغام 
الصينيم في التعامل مع شعبها، حير تم الغتغعغامغل بغحغزم 

الغتغي شغهغدهغا ”  الثغورات“ مع اضطرابات ثرادت استلهام 
االتحاد السوفياتي ودول ثوروبا الشرقيم من ثجل إسغقغاط 

 .الحكم الشيوعي في الصين
وبالعودة إلى التاريخ ففي بكين من اآلثار ما يكفي لجعلها 
قبلم للمهتمين بالعصور الماضيم، ومن السواح من داخغل 
الصين ومن خارجها، ولعل رقم العشغرة مغاليغيغن سغائغ  

له ما يغبغّرر  فغي ظغل  0292ال ين زاروا الصين خالل 
وجود ه ا الكّم   وه ا النو  ايضاً   من اآلثغارالغمغنغتغشغرة 

 .في بكين وفي غيرها من المدن على امتداد البالد
وال يمكن الحدير عن اآلثار في الصيغن دون ثن تغكغون 

هي المبتدث، ففيها اسغتغغغرقغت عصغور ”  المدينم المحرمم“
من األحدار، وعظماا من الرجال، ومصغيغر الغعغشغرات 

 .من األجيال

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

 .الةين وامّل  فيها على أحوال الةين والمسلمين فيها

 .نشر السلسل  كامل “ نشرة الةين بعيون عربي ”تعيد 

  أو قةر االمبرامور.. المدين  الم رم :  في ال لق  المقبل 

 07تتم  المنشور على الة    
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األزمييية الييي نيييليييومييياسييييييية والسييييييياسييييييية  

الماصالي ة نيييب قيطير، ودول خيليييجييية 

وليرنييية واز ية ليب ييكيون ليهيا ليواقيي 

اقاصادية واجامالية لل  منطدة اليصيليييج  

وتسي، نل  إن هيله األزمية قي   تيليديي  

نييظييحلييهييا لييليي  اسيياييراتيييييجيييييات الصيييييب 

العالمية، وخياصية  فيي مينيطيدية الوير  

المنطدة الاي أصيبيزيت الصيييب .  األوس 

ترتب  نيهيا ميبياشيرة ليب ايرييق مييينياء 

جواد  اليبياكسيايا يي اليميطيل ليلي  نيزير 

 42العرا، واللي تملف تديو  تويغيييليه 

 .سنة

وفي تالة اسامرا   ودخيول دول أخيري 

مييب الييميينييطييديية لييليي  خيي  األزميية، فييان 

تساؤ ت كثيييرة سيايطيرح تيول مصييير 

 ومسادبل اساراتيجيات الصيب الاالية 

ات اقي  التجارة ال رة بين الةين (  0)

 ومجلس التعاون الخليجي

نيي أت الصيييييب و دول مييجييلييس اليياييعيياون 

الصليجي مزاد ات ات اقية الايجيا ة اليزيرة 

وكيان ميب  0224يوليييو ليام /  في تموز

الماوقع الاوصل  ت اقية اليايجيا ة اليزيرة 

لكب الولل اللي .   الواملة خحل هله السنة

أصاا مجلس الاعاون ى نع  األزمة ىي فيي 

تالة اسامرا ه  يضيع اتي ياقييية اليايجيا ة 

يوا  إلي  أن دول . الزرة في مهي الريح

مجلس الاعاون الصليجي ترتبي  نيعيحقيات 

تجا ية ضصيمية ميع الصيييب، وقي  أشيا  

تدرير ص   م خراً لب البينيف اليايجيا ي  

والصنالي الصيني إل  أن تجيم اليايبيادل 

الاجيا ي الصييينيي اليصيليييجيي تضياليف 

خحل السنوات العيوير األخيييرة، %  622

كيمييا أشييا  إلي  أن تييجييم ا سييايثييمييا ات 

الصينية في الوير  األوسي  وصيل إلي  

 . .مليا  دو   762توالي 

 عالمي  العمل  الةيني  الرمينبي( 7)

تاصل الصيب ميب ميركيز تسيويية اليعيميلية 

الصينية الرمينبيي نياليعياصيمية اليديطيريية 

ال وتة، اللي يعابر األول ليلي  مسيايوي 

منطدة الور  األوس ، و شمال أفيرييديييا، 

ناإلضافية إلي  فيروع  اليبينيف اليايجيا ي  

والصنالي الصيني في كل مب السعودية،  

واإلما ات العرنية ، واليكيوييت،  ميواقيع 

ماد مة في ترا لالمية الرمييينيبيي اليايي 

وكويف اليبينييف .  تيصيوضيهيا ميينيل سينيوات

الاجا ي  والصنالي الصيني م خراً أ يه 

 74منل ا طح  ألمال مركز الاسوية في 

م، وتياي   يهيايية  0272أنيرييل /   يسيان

م، تم تن يل لميليييات  0271أنريل /   يسان

 .مليا  دو    86تسوية  تد   نزوالي 

وتسي جمعية ا تصا ت المالية العالمية 

فييان لييمييلييييية   (SWIFT)نيييييب الييبيينييوك 

ت وييل الير يمييينيبي  فيي الوير  األوسي  

تيعيايبير ميب نيييب األسيرع تيول اليعيالييم، 

وخاصة  فيي دولية قيطير، تيييش توييير 

م 0272إل  أ ه خيحل ”  سوي ت“ تدا ير 

مييب الييمييبيياد ت %    62تييمييت تسييوييية 

الاجا ية الصينيية اليديطيريية نياليرمييينيبيي  

ليميا كيا يت ليليييه %  041نزيادة ق  ها 

 .م 0274سنة 

 مبادرة ال زام و الطريق( 0)

هيي ميبياد ة ”  الززام و الطريق “مباد ة 

أللب لنها الرئيس الصيني الزالي السييي  

شي جيب نين  خحل كلمية ليه أليدياهيا فيي 

جامعة  زا ناييف نكازاخساان في السانيع 

م، وهييي  0272سييبيياييمييبيير /  مييب أيييلييول

مساوتاة مب إساراتيجية لسكرية قي ييمية 

   026)للملف السانع ألسرة هان الغرنية 

أ ينياء تيرنيه ميع قيانيل اليهيون (  م 02 -م

 .الب وية

وتالصص فكرتها في إتياء اريق الزرير 

البري والبزري لب ايرييق  ني  آسيييا، 

وأو ونا، وإفريديا نريا، ونزريا، و جويا، 

 .و ااقويا، و  دافيا

وإتييييياء اييريييق الييزييرييير، إتييييياء ليي و  

الايجيا ة اليديا يية ليلي  تسياا اليايجيا ة 

البزرية اللي سيمكب الصيب مب اإلفيحت 

مب الكماشة األمريكية، واليايصيليص  ميب 

معضلة  الازول ا قاصادي، وهيي أيضيا 

اييريييق الييعييمييليية الصييييينييييية   ييمييييينييبييي، 

والوركات الصينية إل  العالمية، كما أ هيا 

اريق الورلية السياسية الج ي ة لليزيزا 

 .الويولي الصيني الزاكم

وهي تيايييح فيرصية توياو يية تويا كييية  

للراغبيب في صعود قطا  الانمية الصيني 

فائق السرلة، وتاجيلي  أهيمييية  مينيطيدية 

الور  األوس  لل  اريق اليزيريير فيي 

كو ها المنطدة المزو ية الجامعة الاي يام 

لبرهيا اليايبيادل اليثيديافيي، واليزيضيا ي، 

وا قاصادي، وتا  األمني نييب الوير ، 

واليغييرا مييب جييهيية، ومييب جييهيية أخييري  

إت ي أهم المنااق اليميسيايهي فية  كيو يهيا 

 .إت ي األسوا  الكبيرة للبضائع الصينية 

إن دخول دول أخيري واز ية ليلي  خي  

أزمة قطر وجيرا ها ق  يطيل ميب أمي هيا، 

ويييدييوض فييرص تييلييهييا  مييمييا يييجييعييل 

اساراتيجيات الصيب في المنطدة في مهي 

الريح، ويجعل مب الصيب أكبر الصاسريب 

فييي هييله الييجييوليية الييجيي ييي ة مييب تييرا 

وفيي .  ا ساراتيجيات األميركية  الصينييية

المدانل  جاح جهيود اليوسيااية اليكيويياييية 

الاي ت لمها الصيب نديوة ييعيايبير  صيرا، 

وفوزا للصيب، ولسياسة لاليمييية اليعيميلية 

الصينية اليرمييينيبيي فيي مينيطيدية الوير  

 .األوس 

 موق  الةين بعيون عربي  ـ

 يربان ال سين الخراشي . د
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 :  ي   الشعب الةيني 

ألييليينييت كييل مييب السييعييودييية واإلمييا ات 

يو ييو اليمياضيي  2ومصر والبزريب في 

نوكل م اجئ قطع ليحقياتيهيا ميع قيطير، 

ماهمة األخيرة ن لم اإل هياا والياي خيل 

وفي .  في الو ون ال اخلية لل ول األخري

يو يو، قامت ال ول األ نيعية نيانيح   02

لبر أمييير اليكيوييت "  مطلبا 72"  قطر نى

 72لزل األزمة، وألطت قطير ميهيلية نىي

ونع  مرو  شهر ليلي  ا ي  ع .  أيام للرد

األزميية، لييديي  وز اء خييا جييييية اليي ول 

يوليو الجا ي اجامالا فيي  2األ نعة في 

الداهرة أص  وا خيحليه نيييا يا مويايركيا، 

لبروا فيه لب ل م  ضاهم لب  د قطر 

 ".72المطالي الى "لل  

 العقوبات سالر ذو حدين
قر ت ال ول األ نعة نزلامة السيعيوديية 

منل الييوم األول ليألزمية تيني يييل تصيا  

ومدياايعية ليديطير، تسيبيبيت فيي خسيائير 

تيييش .   يساهان نهيا نيالينيسيبية ليألخيييرة

تراجعت سو  األسهم الدطرية في اليييوم 

ييو يييو وصيليت  8، و% 1.26األول نىي 

ميليييا   22خسائر البو صة الدطرية إل  

ويييدي   نيعييض الييميزييليليييييب .  لاير قييطيري

اإلقاصادييب الصسائر الدطيريية الينياجيمية 

لب الزصا  الجوي والبزري والمدااعة 

اإلقاصادية واإل تي ياع اليميوي ّ ألسيعيا  

 .مليا  دو   22السلع نى 

لكب هناك خبراء يرون نأن قطر تيميايليف 

وفييرة كييبيييييرة مييب 

السيييييوليية، وليي يييهييا 

الييييديييي  ة لييييليييي  

. مواجهة الطوا ح

فييي هييلا الصيي د، 

توييييييير نيييييييا يييات 

اليغيرفية اليايجيا ييية 

الييدييطييرييية إليي  ان 

تييييييجييييييم  ييييييروة 

صني و  اليثيروات 

السيادية اليديطيريية 

مليييا   222ق  نل  

دو  ، كما تماليف قيطير اتياييياايي ميب 

. ميليييا  دو   42.6الند  األجنبي يبيلي  

وهو ما يمايح لدطر اسايراد ماتري ه ميب 

 .السلع مب خا ج دول الزصا 

لكب قطر ليست الماضر  الوتي ، في ول 

مييجييلييس اليياييعيياون نصيي يياييهييا شييركيياء 

اقاصادييب مهميب نالنسبة لدطر، تيأ يرت 

اقاصىياداتيهيم نيأزمىية قيطيىيع اليعيىيحقيات 

 .أيضا

تظهر اإلتصاءات أن تجم الاجا ة نيييب 

قطر ميب جيهية والسيعيوديية واإلميا ات 

والبزريب ومصر مب جهة أخري، ق  نل  

وهو ما . 0276مليا  لاير في لام  28.4

مب تجم الاجا ة الدطرية مع % 84يمثل 

مب اجمالي تجم %  70ال ول العرنية، و 

فيي هيلا .  الايجيا ة اليصيا جييية اليديطيريية

الص د يدول الصبير اإلقاصادي اليديطيري 

لب هللا صالح، نأن أزمة قيطيع اليعيحقيات 

ق  ألزدت نال عل أضرا ا لل  اإلقيايصياد 

الدطري، لكنها فيي ذات اليوقيت أليزيديت 

أضرا ا نال ول المدااعة، نع ما تيوقي يت 

 .صاد اتها إل  قطر

تج   اإلشا ة إل  أن الغاز الدطري يمثل 

مييب تييجييم اإلسيياييهييحك %  42قييرانيية 

اإلما اتي، كما تساو د شركيات اليطياقية 

الزكومية اإلما اتية الغاز الطيبيييعيي ميب 

قطر وتص  ه ال  أمريكا وليميان ودول 

لييللييف،  شييف فييي أن ا ييدييطيياع .  أخييري

العحقات نيب البل يب ق  تسبي في خسائر 

 .اقاصادية كبيرة نالنسبة لإلما ات أيضا

أما مصر الايي تيعي  أتي  أايراف أزمية 

قطع العحقات، فد  شهي ت هيي األخيري 

أضرا ا إقاصياديية فيادتية نسيبيي قيطيع 

الرتحت البرية والجوية واليبيزيريية ميع 

 . قطر

وتع  قطر تاسع أكبر مساثمر في مصير، 

ووفدا لبيا ات وزا ة الصنالة واليايجيا ة 

المصرية، فد  فيا  تيجيم اإلسيايثيميا ات 

الدطريية فيي اليني ي  واليبينييية واليايزياييية 

 2وغيييييرهييا مييب الييمييجييا ت فييي مصيير 

وييلكير تيجيم اليايبيادل .  مليييا ات دو  

ميليييون  202الاجا ي نيب البل يب ق  نل  

 080، ميب نييينيهيا 0276دو   في لام 

مليييون دو   كصياد ات مصيريية إلي  

ويبل  ل د المصرييب في قطر فيي .  قطر

ألييف مييوااييب،  202الييوقييت الييزييالييي 

ويمثلون مص  ا مهما للازويحت نالعملة 

وق  تسببت أزمة .  األجنبية نالنسبة لمصر

قطع العحقات في إ ا ة ميصياوف كيبيييرة 

ل ي المصرييب المديمييب نيديطير، خوييية 

مايعني نأن ترتيليهيم .  ترتيلهم إل  نل هم

ق   ياسبي في فد ا هم و ائ هم فزيسيي، 

نل سي  ر نوكل كبير ليلي  اإلتياييياايي 

 .المصري مب الند  األجنبي

تع  البزريب مص  ا مهما للطاقة نالنسبة 

و غم أن قطر تناج الغاز والن ي ، .  لدطر

إ  أن وا داتها مب الغاز وال يزل وغيره 

مييب الييمييينيياييجيييات 

الن طيية تيأتيي ميب 

ليلا فيان .  البزيرييب

قييطييع الييمييبيياد ت 

الاجا ية مع قيطير 

سييصيليف أضيرا ا 

إقياييصيادييية كيبيييييرة 

نالنسبية ليليبيزيرييب 

الاي تعايمي  نويكيل 

أسيييياسييييي لييييليييي  

تص ير المينيايجيات 

 . الن طية
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 :وكال  أنبا  الةين الجديدة ـ شينخوا

أللب  ئيييس اليوز اء اليعيراقيي تييي   

العبادي، اللي وصيل مي يينية اليميوصيل  

فييي "  الينييصير اليكيبييير" األتي ، تيزيديييق 

أشيهير  9، نع   يزيو " المزر ة" الم ينة 

مب ا طح  لملية اسيايعيادة  يا يي أكيبير 

 .م ن البحد

وتع  اساعادة الدوات العراقية اليميوصيل 

مب سيييطيرة تينيظيييم الي ولية اإلسيحمييية 

هزيمة كبيرة للانظيم الماطرف (  دالش) 

في العرا ، كما تزميل اليصيطيوة أهيمييية 

 مزية كبيرة، تيش أللب زليم الانيظيييم 

مييب "  الييصييحفيية" أنييو نييكيير الييبييغيي ادي 

سينييوات، ومينييل ذلييف  2اليميوصييل قيبييل 

الزيب صا ت المعدل الرئييسيي لي اليش 

 .في العرا 

لكب للينا أن  ي  ك أن هيلا ا  يايصيا  

ليس  هاية اإل هاا، وليب يينيهيي  ليي 

فمب  اتييية، ميا زال ..  الانظيم اإل هاني

دالش يسيطر لل  الع ي  مب اليمينياايق 

في شير  وشيميال شير  سيو ييا، كيميا 

تعمل فروع الانظيم الماطرف في مصير 

وميب  ياتييية .  وليبيا واليمب نويكيل  وي 

أخييري، نييات ليي ي دالييش  غييبيية فييي 

زلزلة األميب الي وليي ميب خيحل شيب 

هجمات إ هانية خا ج المينيطيدية نيهي ف 

توايت ا اباه العالم وتيصي يييف الضيغيوا 

الاي يواجهها نالمنطدة، فاما ت لمليياتيه 

إليي  أ جيياء ليي ة فييي الييمييعييمييو ة مييثييل 

أو ونا الاي شه ت سلسلة مب الهجيميات 

ونينما تديل .  اإل هانية في ا و ة األخيرة

الهجمات اليجيميالييية اليمينيظيمية، تيكيثير 

، األمير اليلي " اللئاا المن ردة" هجمات 

يوكل تيهي يي ا جي يي ا ليعيميلييية ميكيافيزية 

 .اإل هاا

في الوقت   سه، أدت غيا ات اليايزياليف 

ندييادة اليو ييات اليميايزي ة ضي  تينيظيييم 

دالش وغيره مب الانظيميات اإل هيانييية 

في منطدة الور  األوسي  إلي  تسيجيييل 

خسييائيير فييي األ واح نيييييب الييميي  ييييييييب 

األنرياء، وهو ما يثير سصطا ش يي ا ميب 

قبل المهاجريب والمسلميب الليب يعيوون 

في ال  ك األس ل مب مجيايميعيات الي ول 

وهيلا .  الغيرنييية ويويعيرون نياليايهيميييش

السص  صا  سببا آخر يدف و اء تيزايي  

كثافة الهجمات اإل هانية ا  اديامييية فيي 

 .ال ول الغرنية

إن العملية العسكرية لطرد تنظيم داليش 

أشهر تعيكيس مويدية  9الاي ا طلدت قبل 

. واييول أميي  الييمييعييركيية ضيي  اإل هيياا

وليينيي مييا  سيياييعييرض تييا يييخ مييكييافييزيية 

اإل هاا، يابيب أن السيياسيات اليميايبيعية 

مب قيبيل اليميجيايميع الي وليي فيي ميجيال 

مكافزة اإل هاا لم تجلي سيوي  يايائيج 

 : لكسية

إذ  هرت تنظيمات إ هانية مانولة ميب 

الدال ة إلي  داليش، وزادت اليهيجيميات 

اإل هييانييييية فييي أ ييزيياء الييعييالييم ليييييصييبييح 

اليلي يصيعيي "  سلطان العالم" اإل هاا 

 .اقاحع جلو ه

صييزيييييح أن  ييهييو  اإل هيياا و ييمييوه 

ياعلدان نيالي يدير وا  يديسيام اليميجيايميعيي 

والنزالات الطائ ية في مينيطيدية الوير  

األوس ، لكب في اليواقيع، تي خيل الي ول 

الغرنية نيديييادة اليو ييات اليميايزي ة زاد 

الييوضييع تييعييدييييي ا،  يياهيييييف لييب تييروا 

وت خحت واشنطب الماع دة في المنطيدية 

في العرا  وسو يا وليييبيييا وسييياسياتيهيا 

-اليمينيزيازة فيي اليديضييية الي ييليسيطييينيييية

اإلسرائيلية اليايي تيغيلي ا ضيطيرانيات 

وال يوضي  فيي اإلقيليييم وتيميهي  اليايرنية 

 .الصصبة لإل هاا

ونالاالي، يجيي فيي اليوقيت اليراهيب أن 

تييعييطييي األولييوييية فييي ميينييطييديية الويير  

األوسيي  إللييادة اإللييمييا  واليياييعييافييي 

وفيي .  ا قاصادي والمصالزية اليواينييية

هلا الص د، ياعيب لل  ال ول اليغيرنييية، 

 سيما الو ييات اليميايزي ة، أن تيايزيميل 

مسيي ولييييية مسيياليي ة اليي ول الييميينييكييونيية 

نالزيرا فيي ليميليييات إليادة اإلليميا  

وتييوايييييب الييحجييئيييييب فضييح لييب دفييع 

مزاد ات السحم نيب إسرائيل وفلسيطيييب 

فييبييللييف، سييييياييزييدييق .  نوييكييل مييوضييولييي

السحم وا سادرا  لل  المي ي اليطيوييل 

 .في المنطدة

اإل هاا ل و موارك للعالم كله وأفضل 

وسيلة لمكافزايه تيايميثيل فيي اليايضياميب 

وليلي  .  ال ولي في إاا  معايير ميوتي ة

ال ول الغرنية نديادة الو يات الماز ة أن 

تاصل  لب سياساتها الدائمة لل  الا خيل 

والمصالح اللاتية في مكيافيزية اإل هياا 

وتوييا ك فييي نيينيياء  ييظييام دولييي لييادل 

وماناغم، وإ  لب تيكيايي  يهيايية ليرليي 

 .اإل هاا



0ا لففةفف فف فف   7   

   ي   الشعب الةيني  ـ

 بقلم، ليو و  ـ رئيس جامع  الشعب الةيني 

 1فيي  0271لمجمولة العوريب ليعيام  70افاازت الدمة ال

 . يوليو الجا ي نم ينة هامبو   األلما ية/ تموز

وفي الوقت الزالي ما زال ا قاصاد العياليميي يياير يح ليلي  

مع  ت  مو منص ضة، وتوه  الاجا ة وا ساثما  تالة ميب 

كييمييا تييأ ييرت أو ونييا نييأزميية الييحجييئيييييب وتييواجييه .  الييركييود

كما تجااح العالم المينياهضية ليليعيوليمية .  اضطرانات سياسية

. والزمائية الاجا ية مرة أخري وتوا  الوعبوية أكثر فيأكيثير

وأصبح الاعدي  والغموض  فا  ا قايصياد اليعياليميي نيا زا 

لل   زو مازاي ، تيش يسود العالم تالة مب الدلق والارقي، 

 .     والاز يات وال رص

وفي هلا السيا ، ارتت مجمولة العوريب الاي تع  منصة 

نناء ا قيايصياد "  ئيسية للاعاون ا قاصادي ال ولي، م هوم  

خحل قيميايهيا "  العالمي المباكر والزيوي والماران  والوامل

وص ة "، تيش وضعت 0276المنعد ة في ها غاوو في لام 

وفيي كيا يون .  ل فع النمو ا قيايصياد اليعياليميي"  ابية صينية

، تسلمت ألما يا منصي اليرئياسية 0276ديسمبر لام /  األول

 "تأسيس لياليم ميايراني " ال و ية مب الصيب و فعت شعا 

ق  يوهي  ليزيظية هيامية وهيي  0271في تيب أن لام . للدمة

تغييييرات مسيايميرة فيي اليصيا اية ا قيايصياديية اليعياليمييية 

وتزو ت كبيرة لزخم النمو العالمي، كيميا سيييصيبيح أيضيا 

ليلليف، فيان .   دطة مهمة في تا يخ تطو  مجمولة العوريب

كي ية تعزيز الانمية ا قاصادية العالمية المسا امة في إايا  

 . آلية مجمولة العوريب مازال يمثل  دطة إهامام كبيرة

" مماصا ليليصي ميات " مجمولة العوريب ينبغي أن تصبح 

ليييليييوقيييايييية ميييب 

اليييييميييييصيييييااييييير 

يعيا يي .  العالمية

خحل اليعياميييب 

األخيييييييييييييريييييييب 

ا قيييييياييييييصيييييياد 

العاليميي جيولية 

نييا دة جيي ييي ة، 

تيييييييش نييي أت 

ا قيييياييييصييييادات 

الييكييبييري أخييل 

. نيعييض الييني ييس

وتييييييييصييييييييلييييييييق 

السييييييييييياسيييييات 

الند ية الماغيرة للبنوك المركزية تالة مب ل م اليديب لانميية 

ميب جيهية أخيري، تيزياي م اليمينيافسية .  النظام الند ي ال ولي

اليعياليمييية الينياجيمية ليب السييياسيية الضيرييبيييية األميرييكيييية 

وفي  ل تراكم  مصااير ا قيايصياد اليعياليميي، .  واألو ونية

ناتت هناك تاجة إل  تعزيز الاعاون نيب البلي ان ميب خيحل 

مجمولة العوريب، ومواجهة موكلة ا قاصاد العياليميي ميع 

موقف أكثر ا  ااتا، تا  يمكب تل مويكيلية الياينيمييية غييير 

 .  الماواز ة نيب دول العالم نواسطة الاعاون والاآز  الماران 

للانمية " قوة مزركة"مب المهم أن تصبح مجمولة العوريب 

ولليها أن تعمل لل  إلادة .  المسا امة لل  الصعي  العالمي

الاوازن لإلدا ة ا قاصادية العالميية والياينيمييية اليميسياي امية 

ليلليف، ييميكيب نينياء  يظيام اإلنيايكيا  .  والواملة والمارانيطية

العالمي في إاا  آلييية ميجيميولية اليعيويرييب لي فيع اإلدا ة 

 . ا قاصادية العالمية ماع دة األاراف

كما يمكب تعزيز الا الل نيييب اليجيسيم اليرئيييسيي ليإلنيايكيا  

والدوي ال افعة لإلناكا  وأسوا  المناجات المباكرة وغيرها 

مب األجسام الميصيايلي ية، تياي  يضيخ قيوة دفيع جي يي ة فيي 

 .       ا قاصاد العالمي

" ميزيو ا لياميا" كما أن مجمولة العوريب ينبغي أن تكون 

لنظام الزوكمة العالمية، تيش يمكب إ واء شبكة الانسيق مب 

خحل الاصميم  فيع المساوي، والاركيز لل  ا لازيام نيييب 

دول البريكس وغيرها مب آليات الاعاون ماع دة األايراف، 

ما يجعل آلية البريكس وغيرها مب ا ليات األخيري تصيبيح 

 . مس ولة لل  السياسات الرئيسية لمجمولة العوريب

في ذات الوقت، يمكب تعزيز الازام آلية مجمولة العيويرييب 

نييمييبيياد ة الييزييزام والييطييريييق، وإد اج مييواضيييييع الييزييزام 

والييطييريييق فييي 

 ييطييا  اليياييعيياون 

مييع مييجييمييوليية 

الييعييوييريييب، مييا 

يييوفيير ميينييظييو ا 

أوسع وقيوة دفيع 

ماينة لمجيميولية 

اليعييويريييب لييليي  

النطا  العاليميي، 

ويجعلها تيايزيول 

" مييزييو " إليي   

لنظام اليزيوكيمية 

 . العالمية
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