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ترجم  المواد من اإلنكليزي  إلى 
 العربي :

 آي  علي أحمد

هو مشروع مفكفكفامفهد يفلفدج إلفى جفعفه  
الةين أقفر،د وهفي الفكفي بفاتف  تف فر  
ن سلا ففي لفه مفكفان ففي الفعفالف د والفكفي 
ت ول  إلى فرص  وت فد  ففي ا ن عفيفنف د 
وهو لبن  أولى في بناء المعفرفف  الفعفربفيف  

 حول الةين.
يقوم المشروع بشكه أساسي عفلفى مفوقف  

 الةين بعيون عربي 
www.chinainarabic.org    

على شبك  اإلنكرن د وهو موقف  مفكفكفامفه 
يكضمن الخبر والمعلوم  والرأي والك ليفه 
والك قيق والدراس  ويكناول قضايا الةيفن 
الداخليف  وعفاقفاتفلفا مف  الفدول الفعفربفيف  
والففعففالفف  لففكففهد إألففاففف  إلففى ا وألففاع 

 االقكةادي  والمنوعات والرياأل .
الموق  هو جزء من طموح عفربفي إلقفامف  
عفاقف  صفداقف  مف  الةفيفند وهفو مفوقف  
شففقففيففق لففاتفف ففاد الففدولففي لففلففةفف فف ففيففيففن 
واالعفامفيفيفن والفكفكففا، الفعفربفي أصفدقففاء 

الةيند هذا االتف فاد الفذي يفكفولفى ر فيف  
ت رير الموق  ملمف  أمفيفن السفر وعضفو 

 المجل  القيادي الكن يذي في .
 مدير الموق : م مود ريا
 ر ي  الك رير: علي ريا

لكعليقاتك  واسفكف فسفاراتفكف  ومفاحف فاتفكف  
ومقاالتك د يمكنك  مراسلكنا على العنفاويفن 

 البريدي  الكالي :
بريد موق  الةين بعيون عربي  الرسفمفي: 

info@chinainarabic.org 
مفجفمفوعف  الةفيفن بفعفيفون عفربفيف  عفلفى 

 ال ايسبوك
China In Arab Eyes  الةين بعيفون

 عربي 
 بريد مدير المشروع: 

ramamoud@gmail.com 
 رق  اللاتف:

 من خارج لبنان 113470306070 
 من لبنان 10306070

مرة أخرى تعود العالقات الصينية الهنهنه  هة 
إلى التوتر، لتجعل من عمالقي آسيا  به اا  

 اكأننما على حافة الحرب.
بالطبع هي حرب لن تهعهع، اي  همهيهن    
منطق أ   تعبّل فيرة دخول بهله   الهمهلهيها  
في مواجنة شاملة أا حتى مهحه ادة، اكله  
فههي عصههر الههعههوة الههنههوا ههة االههتههرسههانههات 
الههحههربههيههة الههعههمههالقههة، اكهه لهه  فههي عصههر 
التفااض اال بلوماسية ااضع السهعهي إلهى 

 الحلول في  أس قائمة ا الو ات.
اه ا السعي موجود حتماً في بيين، ا هبهعهى 
أ   تأك  اجوده أ ضاً في نهيهودلهنهي، حهتهى 
 تم نفي خهيها  الهلهجهو  إلهى الهحهرب لهحهل 
 المشاكل ـ العالعة االطا ئة ـ بشيل ننائي.

إي أ  نفي الخيا  العسير  ي  هعهنهي عه   
ايستع اد له، أا د اسهة فهائه تهه، أا حهتهى 

 التن    به.
من هنا جا ت الهتهصهر هحهات االهتهعهلهيهعهات 
الصاد ة من أصوات إعهالمهيهة اأكهاد همهيهة 
صينية، تح   النن  من تجربة الصيهن مهرة 

، االهتهي 2691أخرى، بهعه  تهجهربهة عها  
كانت كا ثة حعيعية على نيهودلهنهي، فهالهيهو  

العسير ة بين الصين االهنهنه   الفجوةباتت "
 أكبر مما كانت عليه" في كل  الوقت.

امع كل  فالصين ما زالت صابرة، بالهرمهم 
من اختراق النن  لح ادها، اما تزال تنهاد  
بانسحاب العوات النن  هة ـه الهمهتهسهلهلهة إلهى 
أ ض صينية "تحت ك  عة مخااف أمنيهة" 
ـ بشيل فو   اسلمي. الين الرد اآلتي من 

ً بهنه ا الهمهسهتهوى مهن  النن  ي  به ا مهفهعهمها
 الحرص على السلمية اال بلوماسية.

فنل ه ا  عني أ  النن  معتنعة بع  تنا عهلهى 
مواجنة الغضب الصهيهنهي إكا تصهاعه   أ  
أننا  ستنو نا اللعب على حافة النهاا هة  أ  

 أ  ا ا  ا كمة ما ا ا ها 
ي تب ا الخطوة النن  ة  تيمة أا بال خلهفهيهة، 
اإنما هي نابعة من تا  خ مهفهعهم بهالهتهنهافه  
بين العهمهالقهيهن، امهن حهاضهر قهائهم عهلهى 
تناقض التحالفات، امستعبل مشوب بهالهعهلهق 

 من الرمبة بالنيمنة.
ابع   ما أ  الصين باتت ااثعة من ق  اتهنها 
امن ثبات مبادئنا امن تواز  تهحهالهفهاتهنها، 
بع   ما تب ا النن  قلعة امتوترة اخائفة مهن 
الهمههسههتههعهبههل، اخههاضههعهة فههي عههالقهتههنهها مههع 
الوي ات المتح ة التي تعهمهل عهلهى افهتهعهال 
المشاكل في شهرق آسهيها مدامهة ههيهمهنهتهنها 

 اسطوتنا على المنطعة.
ي مصلحة لبيين انيودلني، اي لعا ة آسيا، 
اي حتى للعالم النامهي بهحهرب بهيهن بهله  هن 
عمالقين مثل الصين االنن ، بل مها  هطهلهبهه 
ه ا العالم هو التيامل بهيهن الهبهله  هن، عهلهى 
مختلف الصع ، اي سيما ايقتصاد ة مننها، 
لعيادة العالم إلى م  أفضل ليل أبنائه، اهه ا 

 بالضبط ما ي تر  ه ااشنطن. 
فإ ادة َمن ستغلب  إ ادة مهلهيها ات الهنهاس 
التواقهيهن إلهى الهرخها ، أ  إ ادة بها انهات 
الحرب الهمهعهشهشهيهن فهي داائهر ااشهنهطهن 

 الحربية 

الصين ـ الهند: 

حرب ال تريدها 

 إال واشنطن
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هي إح ى الوي ات اله اخهلهيهة مهيهر  Sikkim)سيييم )بامنجليز ة:
الساحلية في النن  اكانت آخر الوي ات الهتهي تهخهلهت عهن الهنه ها  

. تهعهع فهي 2691المليي اان مجت بشيل كامل في الننه  فهي عها  
جبال النيماي ا اتح ها دالة نيبال إلى الغرب امنطعة التبهت كاتهيهة 
الحيم في الصين من الشمال االشهرق ابهوتها  فهي الشهرق. اتهعهع 

 اي ة البنغال الغربية النن  ة إلى الجنوب.
حصل نزاع مسلح في المنطعة بين الجيشهيهن الصهيهنهي  2691عا  

 االنن   على طول الح اد للمرة ا الى.
 2699اق  اقع نزاعا  ح اد ا  آخرا  بين الصين االنن  عامهي 

 .2691، الين أ اً مننما لم  ين بحجم نزاع العا  2699ا
فهي قهطهاع  الهحه اد الصهيهنهيهة الهنهنه  هة أ سلت النن  قواتنا فعبرت

حز را /  ونيو مهثهيهرة  29إلى منطعة دانغالنغ الصينية في  سيييم
 مواجنة متوترة بين جنود البل  ن.
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فههجههأةً، ابهه ا  سههابههق إنهه ا ، تههوتههرت 
العالقات النن  ة الصينية من ج   ، لهيهن 
ه ه المرة خرجت عن نطاقهنها السهيهاسهي 
اال بلوماسي، ادخلت في طر هق أخهطهر 
ق   ؤد  إلى مواجنات عسير ة، تنعي  
ً عهلهى حهالهة اينسهجها  االهتهضهامهن  سلبها
الحالية السائ ة داخل مهنه همهة شهانهغهنها  

 للتعاا  امجموعة بر ي .
العالقات الصينيهة الهنهنه  هة شهنه ت مهنه  
ا  بعينات المنصرمة للهعهر  الهمهاضهي، 
توترات خطيهرة، أفضهت إلهى تهحهالهفهات 
آسيو ة كادت تن   بعواقب عهمهيهعهة، فهعه  
تحالفت النن  مع ايتحاد السوفيهيهتهي، أمها 
الباكستا  فع  اصطفّت إلى جانب الصيهن 
ضهه  الههنههنهه ، اكهها  كلهه  عههلههى خههلههفههيههة 
الخالفات التي ان لعت سابعاً ما بين بيجين 
اموسيو أ   ولوجياً افي كل اتّجهاه، اهها 
هي تستعر اليو  ما بين الهنهنه  االصهيهن، 
بههرمههم تههحههالههف صههيههن شههي جههيههن بههيههنههغ 
ا اسيا فالد مير بوتين تحالفاً استراتيجياً 
اعميعاً ي شرخ أا ا ت اد فهيهه، ااأدههمها 
خالفات الماضي اَصغائِره العه  ه ة مهرة 

 اإلى امب .. 
الخالفات الصينية النن  ة مردّهها الهى أ  
ا  اضههي الههتههي تـههعههرف بـهه "أ انههاشههال 
براد ش"  هي أ اٍض صينية، كانت النن  
قهه  ضههّمههتههنهها لههنههفههسههنهها خههالل الههحههيههم 
ايستعما   البر طاني ابمسهانه ة كهامهلهة 
منه، لين الصين لم تيّف تطهالهب بهإعهادة 
السيادة علينا. اتفاقم الصهراع الهحه اد  
ما بين البل  هن، اـمهنهيهت الهنهنه  بهنهز همهة 
قاسية خالل حرب قصيرة، ليننا دامهيهة، 
ابرمم كله  احهتهفه هت دلهنهي بهأ اضهي 
أ اناشال براد ش.. لين.. بهعه  انسهحهاب 
العوات الصينية مننا بن ف اقف الهنهزاع 
االوصول إلى ننا ة سهلهمهيهة لهه. ا هتهفهق 
المراقبو  في الشرق االغهرب، عهلهى أ  
الزعيم المؤس  )مااتسي تهونهغ)، هه ف 
ً اعسهيهر هاً،  الى تلعين النن  د ساً سياسيها
عن ما قا  بالسيطرة على المنهطهعهة، امهن 
 ثم الخراج مننا عن طيب نيّة اخاطر.

امن  تأسي  جمنو  ة الصهيهن الشهعهبهيهة 
استخ مت العوى ايستعما  ة اله الهيهة الـ 
"داي  يما" المتحالف مع ااشنهطهن فهي 
حهربهنهها عهلههى بهيههجهيهن لهمهحههاالهة تسههيهيهه  
الرأسمالية على ايشتراكية. فهيها  أ  تهم 
ايتفاق عهلهى تهو هيهف اله  هانهة الهبهوك هة 
ً منهجهاز  اتجييش البوك ين الننود حهربهيها
منمة مير معه سهة ههي فصهل ا  اضهي 
َ اإضهعهاف  الصينية عن بعهضهنها بهعهضها

الصيهن، اتهفهتهيهت جهز  مهنهنها اتهفهيهيه  
حيومهتهنها الهمهركهز هة، اـمسهانه ة الهعهوى 
الههخهها جههيههة االهه الههيههة لـهه "داي  يمهها" 
اتمو له االعوى الهمهؤ ه ة لهه مهن طهرف 
المؤسسات العهسهيهر هة اايسهتهخهبها اتهيهة 
ا مر يية االغربية، لل فع بنا إلى تيثيهف 
تآمرها على الصين، اي نخال أ  هه ا الـ 
"داي  يمها"  هرتضهي بهعهوى خها جهيهة 
للنيل منه امن طائفته، فلهمهاكا  ـصهـر إك  
اعههلههى الههمهها ا ااس ا شههنههاد، عههلههى 
التمّس  بسياسته الت خلية السافرة بشهؤا  
الصين ابغيرها مهن الهبهله ا  الهمهسهتهعهلهة 

 االسيّ ة !
اعههن ههه ا الـهه "داي  يمهها"  ههطههول 
الح  ث، فنو   ّعي تمثيل الهبهوك هيهن فهي 
العالم ابيونه العيادة ال  نية العليا للبوك ين 
التبتيين، اهو  نتمي إلى جماعة العهبهعهات 
الصفر التي تـسّمي نهفهسهنها )مهيهلهومهبها)، 
اتعنهي كهلهمهة دي  "الهمهحهيهط" بهالهلهغهة 
الههمههغههولههيههة، أمهها "يمهها" فههتههعههنههي "السههيهه  
الراحاني"، اه ا  َعني أ  َمهن لهيه  لهه 
الحق، صا  له حق ب ا  اجه حق لعيادة 
شعوب ع   ة د نياً اسياسياً، التوجهيهنهنها 
الوجنة السيهاسهيهة اام ه  هولهوجهيهة الهتهي 
 راها مناسبة بتحالهفهه مهع دال اجهنهات 

دـها هو نفسه اح ه!  خا جية ا ـح ِّ
تعول المصاد  الـمتاحة، أ  )دي  يمها)  

الحالي تولهى  ئهاسهة الهحهيهومهة الهتهبهتهيهة 
المزعومة من  أ  كا  عمره ي  هتهجهااز 

سنة، ااستمر في إدا ة الهتهبهت إلهى  29الـ
! اكهها  انههتههعههل قههبههل سههنههوات 26سههن الـهه

طو لة الى الننه  حهيهث اسهتهعهبهلهه  ئهيه  
الوز ا  الهنهنه   حهيهنه ار جهواههر )يل 
ننرا)، اضمن له المن معه امقامهة فهي 

 تل  ال الة. 
اباستعرا ه في النن ، أس  )دي  يمها)  
"إدا ة مركز ة" لـ"حيومهة الهتهبهت"، ثـهم  

ببرلما  فهي الهمهنهفهى!  2691أتبعنا عا  
اتّوج كل كل  بص ا  "دستهو  الهتهبهت" 

، اتههرّسههخ اضههعههه كههزعههيههم 2691عهها 
دنيو  ا احهي فهي آ  ااحه ، ي  هأتهيهه 
الباطل من جانب! ل له ، الهتهمهاههيهه مهع 
السياسة ا مر يية امرامينا ض  الصهيهن 
اخصو  ااشنطن، فع  ـمنح جائهزة نهوبهل 

، اح ي بـ "تير م" في كهثهيهر 2696عا 
مههن الهه ال الههحههلههيههفههة  مههر ههيهها، اقههلّهه ه 
اليهونهغهرس ايمهر هيهي مهيه الهيهة كههبهيهة 

 ، 1119عا 

 5الككم  على الة    

 ا لاديمي مروان سوداح*



   5ا لففةفف فف فف  

اهي أعلى اسا  م ني أميركي، في تحهٍ  
علني امهبهاشهر لهلهصهيهن ا جهل تهوتهيهر 

 عالقات النن  معنا!
التطو ات الخطيرة في "العا ة النن  هة"  

اعلى ح ادها الشمالية، تهؤكه  أ  عهلهى 
اآل   -بهوتهيهن الشهراع فهو اً  - اسيها 

بال ات اقبل فهوات اآلاا  انهفهاك الس هبهل 
لههلههعههب  دا    –اا داات الههتههصههالههحههيههة 

 ئيسي اأكثر أتّساعاً اجرأة اـعمعاً لهرد  
ً االهتهي  هلهة تها  هخهيها النّوة العميعة الـمتشّيِ
تتخ   اهناً لبوساً حربياً مها بهيهن الصهيهن 
االننه ، فهمهن الضهرا   َعهعه  إتهفهاقهيهة 

ننائية بهيهنهنهمها تهر  كهل 
ايتفاقيهات السهابهعهة الهتهي 
اقههعههنهها الههبههلهه ا ، سههعههيههاً 
مننا  مجموع الهخهالفهات 
الههتهها  ههخههيههة االسههيههاسههيههة 
االههحهه اد ههة الههتههي أكههل 
ال هر علينا اشرب. فمهن 
مههيههر الههمههنههطههعههي الّسههمهها  
بههأكههثههر مههمهها جههرى مههن 
خالفات ات خالت أجنبهيهة 
ترى أ  تغلهغهلهنها ا نهجهع 
فهي اسهط اجهنهوب آسهيهها 
اشهههرقهههنههها، اعهههودتهههنههها 
للسيطرة علينا، إنّما تنجح 

من خهالل مهواجهنهات بهيهن اله ال الهتهي 
تـعتبر اليو   كهائهز  ئهيهسهيهة لهمهسهتهعهبهل 
البشر ة اسالمنا، فإقليم ه ه ال ال مهنهي 
بثرااتهه الهطهبهيهعهيهة الهتهي تهيهفهي الهعهالهم 
بأقصى استغالل  ومي امهحهلهي اكهونهّيٍ 

 الى مئات السنين العادمات! 
المخاطر الهتهي تهتهحهفهز الهيهو  لهلهتهفهاعهل 
ااينطالق في كل اتجاهات آسيا االهعهالهم 
هي أ  النن  االصهيهن ا اسهيها أعضها  
 ئيسيو  في من مات دالهيهة "ضها بهة" 
ق  تغ ا ا كثر فعهالهيهة فهي الهعهالهم عهلهى 
امطالق، اق  تخلف بالت   ه  "مهنه همهة 
ايمههم الههمههتههحهه ة" الههتههي تسههيههطههر عههلههيههنهها 
الوي ات المتح ة التي تتحيهم بهعهرا اتهنها 
افههعههالههيههاتههنهها احههتههى بههوصههول أعضهها  
الههمههنهه ههمههة ا مههمههيههة إلههيههنهها، لههحههضههو  
اجههتههمههاعهههاتههنهها مهههن خههالل ا  اضهههي 

 ايمر يية!
ااشنطن سعي ة اليو  امسرا ة ـ كما لهم 
 ين ِمن قَبل ـه ينه يع شهر  الهخهالفهات 
مههابههيههن الصههيههن االههنههنهه . فههعهه  يحهه ههـت 

فهي  -كهمها  هبه ا  -شخصياً بأننا نجحت 
كهمها  -إستمالة النن  الى َصفّنا، اها هي 

 -توصلت في تحليهلهي لهلهحهالهة الهراههنهة 
تتمنى توسيع خالفات نيودلني مع بيجين 
ً إلهى ا مها  فهي عهمهلهيهة  فالهمهضهي قه مها
تسههجههيههل نههعههاط جهه  هه ة اإضههافههيههة فههي 
ِصراعنا من أجل تميين نفوكها اتسنيهل 
اتيسير آفاٍق مضمونة لعمهالنهيهة طهو هلهة 
ا جل اآليات "أنسهب" لهتهسهتهحهوك عهلهى 
العا ة اآلسيو ة، الـه "تَهحهِمهيهة" الهحه اد 
ال الية العائمة للصين ا اسهيها االهنهنه ، 
بتشجيع مز ٍ  من الهتهوتهرات فهي امقهلهيهم 
اآلسيو  الواسع، ال فع الفلبين لهلهتهراجهع 
عهن عهالقههاتهنهها ام ههجههابهيههة مههع الصههيههن، 
امحاالة دمجهنها مهع داٍل فهي )آسهيها ) 

لههلههعههودة عههلههى بهه   مههواجههنههات شههامههلههة 
ا"حا ة" مع بيجين، ام صال النزاعات 
ما بين دال امقلهيهم إلهى حهالهة ي  ـهمهيهن 
ـمعَالجتـنا أا الرجوع عننا، فتيو  أمر يا 
ق  تمّينت االحالة ه ه من العا ة العه  همهة 

 ا سخت فينا.
ً اعسهيهر هاً  ً اتهعهنهيها الصين تتفوق علمهيها
على النن ، عهلهى الهرمهم مهن أ  بهعهض 
الساسة الهنهنهود  ـهيهابِهرا  بهعهيه  كله . 
انحن ي نتمنى قيا  أ  حهرب عهلهى أ هة 
دالهة اشهعههب، انههتهوسههل السههال  ا كههيهه  
للجمهيهع مهع الهجهمهيهع، لهيهن الصهوا  هخ 
النوا ة الصينية العابرة للعا ات تستطيهع 
إصابة أ  ه ف على ا  اضي الننه  هة، 
ا ـميننا العضا  خالل دقائق قليهلهة عهلهى 
كبر ات الم   ا هم اقتصاد اـ اصناعيهاـ، 
ابخاصة تل  الح اد ة مهنهنها، االهتهي ي 
تعوى حهتهى عهلهى مهجهابهنهة الصهوا  هخ 

 الصينية قصيرة الم ى. 
لع  لفت ن ر  في سنوات قهلهيهلهة سهابهعهة 
تصههر ههحههات بههعههض السههاسههة الههنههنههود 

للهصهحهفهيهيهن اامعهالمهيهيهن ا  دنهيهيهن، 
 ـؤك ا !" فينا تفّوق النن  عهلهى الصهيهن 
ابمستعبل تشغل فيه النن  مهوقهع الصهيهن 

 عالمياً!
إ  مههثههل ههه ه الههتههصههر ههحههات الههمههوّجههنههة 
للصهحهافهة االهرأ  الهعها ، ي  همهيهن أ  
تيو  ٌمجهّرد اجهنهات نه هر أا قهرا ات 
تحليلية لوقائع إقتصاد ة اتهنهمهو هة، إنهمها 
تشي بأ  العيادة النن  ة تنشغل، كما  به ا 
للعين اا ـك ، بعمالنية التفّوق على دال 
أـخرى، ابأننا َمسيونة بناج  الهعَه همهة 
االعوة الطامية المتطو ة اال ا  الرئي  
ً اعسهيهر هاً،  في آسيا االهعهالهم إقهتهصهاد ها
سيّما العيادة النن  ة الحالية التي تـعبّر عن 
مصالح المتطرفين النن اس اتوجهنهاتهنها 
الههمههنههاهضههة لههفههلههسههطههيههن 
احعوق شعبنا اانسهجهامهاً 
 -مع الييا  الصهنهيهونهي 

فَمن  رى في كاتهه به  هالً 
لههرخههر الههلههعههب دا ه، 
 يهو  عهادةً فهي مهوضهع 
الـمتحفّز لتحر ر "الجني" 
من العـمعم لهتهوجهيهنهه إلهى 
صههراع مههع ههه ا اآلخههر 
عاجالً أ  آجهالً، اههو مها 
ب أ الهيهو  بهالهتهيهّشهف فهي 
سياسة دلنهي الهتهي نهأمهل 
أ  تههلههعههب  اسههيهها دا  
تبر   الهرااس الهحهامهيهة 
فينا لمصلحة النن  نفسنا أايً، المهنهفهعهة 
جميع دال اشعوب آسيا االهعهالهم ثهانهيهاً، 
اللجم التوّسعية ا جنبية في العا ة ثهالهثهاً، 
لتجنيبنها الهو هالت، إك أ  ااشهنهطهن لهن 
توفّر في عمالنيتنا الحربية أ ة عهاصهمهة 
امن بيننا دلني في الشهنهو  أا السهنهيهن 
ً لهتهلهعهب اله ا   الـمعبلة، است فع بنا حتما
ا ال في النزاع مهع الصهيهن امهيهرهها، 
اسوف تستغلنا أبشع استغالل استو ف 
قوى النن  لفرض الهتهراجهع ايقهتهصهاد  
اايجتماعي على النن  نفسنا اتو  طهنها 
في حراب ي نهنها هة لهنها، له له  نهنهاشه  
التهمهّسه  بهربهاط الهتهعهعّهل االهتهنه ئهة فهي 
عالقات النن  االصين طمعاً في ككائنهمها 

 ابـعِ  بصيرتنما السياسية.  
 

ف ف فيفيففن  *ر فيف  اإلتف فاد الفدولفي لفلفة 
واإلعاميين والفكفك فا، الفعفر، أصفدقفاء 

ين.  وُحل اء الة 
*الَمفقفال خفاا بفالفنفشفرع االسفبفوعفيف  

 لموق  الةين بعيون عربي .

 6تكم  المنشور على الة    



  4ا لففةفف فف فف    

حثت الصين النن   و  ا  بعا  على 
سحب قواتنا بشيل فو   االتي كانت 
ق  عبرت الح اد بشيل مير قانوني 
إلى الجانب الصيني، من أجل حل 

 26ا زمة العسير ة التي استمرت 
نه  جب على إ  وماً، فيما قال خبرا 

النن  أي تثق بشيل زائ  بع  اتنا 
العسير ة أا تتوهم بأ  الصين خائفة 
 .مننا اأننا ستتنازل في قضا ا سياد ة

اقال محللو  إ  الفجوة العسير ة بين 
الصين االنن  أكبر مما كانت عليه عا  

أ  في المرة ا الى التي شا ر  2691
فينا الجيشا  في نزاع مسلح على طول 

 .الح اد
اق  اقع نزاعا  ح اد ا  آخرا  بين 

، 2699ا 2699الصين االنن  عامي 
الين أ اً مننما لم  ين بحجم نزاع العا  

2691. 
 ـ كر أ  التوتر الح اد  بين الصين 
االنن  ال   نجم عن تومل الجيش 
النن   في داكال  في ا  اضي 

الين الصين ما زالت   ـحل الصينية لم
 .تب ل جنودا دبلوماسية لحل المشيلة

اق  انتع ت ازا ة الخا جية الصينية 
النن   و  ا  بعا  بتع  م أدلة ج   ة 
على أ  النن  ق  نعضت تعن ها بشأ  

 .قضية الح اد
اقال المتح   باسم ازا ة الخا جية 
الصينية جينغ شوانغ إ  سفير النن  

إ   2691ل ى الصين آن ار قال عا  

النن  ق  اافعت على كو  المنطعة 
الح اد ة الواقعة بين الصين اسيييم 
ابوتا  ليست محل خالف عن ما سلم 
م كرة دبلوماسية لوزا ة الخا جية 
الصينية. اق  عرض جينغ نسخة من 

في المؤتمر  2691م كرة العا  
 .الصحفي

اقال جينغ "نحث النن  مرة أخرى 
على احترا  ايتفاقيات الح اد ة 
االسيادة امقليمية الصينية، اسحب 
قواتنا الح اد ة فو اً االتي عبرت 
الح اد بشيل مير قانوني االتعامل 

 ."بشيل مالئم مع الحاد 
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تعريب خاص بـ "نشرة الصين بعععيع ن 
 عربية"

 1الككم  على الة    



  1ا لففةفف فف فف  
 

ل ى النن  لوه  ياقال السفير الصين
تشاا هو  في معابلة مع اكالة أنبا  
برس ترست النن  ة "إ  اليرة في 
ملعب النن ". اأضاف أنه ي  وج  

 ."مجال للتسو ة " بشأ  الوضع
اقال الخبرا  إنه بالرمم من أ  الصين 
استخ مت بصبر ا دلة التا  خية لععلنة 
الخالف مع النن  مرا اً اتيرا اً فإ  
المسؤالين العسير ين الننود  حاالو  
حش  المشاعر الوطنية ا طالبو  حتى 

 .بالحرب
اكا  قائ  الجيش النن   الجنرال بيبين 
 اات ق  قال في اقت سابق إ  النن  
مستع ة لحرب على جبنتين انصف 
)مع باكستا  االصين اض  المتطرفين 
ال اخليين)، ا دت الصين معترحة على 
النن  "أي تنسى ال  اس التا  خية"، 

 2691مشيرة إلى النزاع الح اد  عا  
 ال   حععت فيه الصين انتصا اً ساحعاً. 
فأشا  از ر ال فاع النن   ا ا  
جا تلى بع  كل  إلى أ  النن  لم تع  كما 

ا دت الصين بالعول  2691كانت عا  
 إ  الصين أ ضاً لم تع  كما كانت.

اقال هو تشي  ونغ، اهو باحث في 
أكاد مية شنغنا  للعلو  ايجتماعية، 

، 2691لصحيفة ملوبال تا مز "عا  
حعق جيش التحر ر الشعبي انتصا اً 
ً في الصراع العسير  ض   ساحعا
الجيش النن   ب راف لوجستية 

 ضعيفة ج اً. 
في الوقت الحالي، بات الوضع مختلفاً 

ً عن العا   ، ل ل  نأمل أي 2691تماما
تع   النن  على أ  تصرف طائش 
لمصلحتنا الخاصة، اإي فإننا ست فع 
ً أكثر من ال   دفعتـه في  ثمنا

 الماضي". 
ااضاف إ  "النن  ي تـعا   بالصين 
لي  فعط على الصعي  العسير ، اإنما 
على الصعي  ن ايقتصاد  االتعني 
أ ضاً. نحن ي نعاد  النن ، انر   حعا 
التعاا  معنا لتحسين عالقاتنا، االباب 
للحل السلمي مفتو  دائما طالما ي 

 ." تغلعه النن 
اق  نشرت النن  موا د عسير ة 
ضخمة في مناطعنا الح اد ة مع 

 111الصين، حيث نشرت أكثر من 
ألف جن   هنار. كما اشترت الع    
من ا سلحة كطائرات النلييوبتر 
اال بابات المعاتلة من دال أخرى 
لتعز ز ق  تنا العتالية في المناطق 
الجبلية، حسبما ككر سونغ تشو  بينغ 
اهو خبير عسير  عمل سابعا في 
العوة الصا اخية في جيش التحر ر 

 .الشعبي الصيني
اأضاف سونغ "الجيش النن   ل  ه 
خبرة أكبر في العتال الجبلي، لين ل  ه 
 ثال  نعاط ضعف  ئيسية على ا قل:

أاي، إ  مع م أسلحته مستو دة، فييف 
 يو  بإميانه الحفا  على إم اده إكا ما 

 خاض حربا شاملة مع الصين. 
اثانيا، إ  لوجستياته ضعيفة،    خطة 

ً سر عاً  91البالد ببنا   طر عا
للوجستيات العسير ة بحلول عا  

 . ثلثنا لم  يتمل سوى 1111
اثالثاً، إ  أسلحته ]العادمة من بل ا  
مختلفة[ ي تتجان  في ن ا  قتالي 
شامل، اصوا  خه بعي ة الم ى ليست 

 .دقيعة على امطالق "
اق  ككرت اكالة ا نبا  الصينية/ 
شينخوا/ أ  قيادة المسر  الغربي 
لجيش التحر ر الشعبي الصيني أ سلت 
مؤخراً لوا  سال  الفرسا  الم  ع في 
ت   بات عسير ة في مناطق على 

متر فوق سطح البحر  1211ا تفاع 
اه ه المرة ا الى التي  ختبر فينا لوا  
م  ع في جيش التحر ر الشعبي 

 الصيني ه ا النوع من البيئة. 
ات نر الصو  التي نشرتنا اكالة 
شينخوا أ  اللوا  مسلح بال بابة الصينية 

 69العتالية ا كثر تطو ا من طراز 
 بي.

 4تكم  المنشور على الة    



  8ا لففةفف فف فف    

من  أ  أ سلت النن  قواتنا 
في  الح اد الصينية النن  ة فعبرت

إلى منطعة دانغالنغ  قطاع سيييم
حز را /  ونيو مثيرة  29الصينية في 

مواجنة متوترة بين جنود البل  ن، لم 
 . ـحرز أ  تع   لحل التوترات

إح ى ال  ائع التي تحججت بنا النن  
لتبر ر عبو  قواتنا مير العانوني إلى 
ا  اضي الصينية في اي ة سيييم 
على الح اد الصينية النن  ة االتي 

 عترف بنا الجانبا  هو ادعااها بأ  
المنطعة التي تبني فينا الصين طر عا 
هي ملٌ  لبوتا ، االتي بيننا ابين النن  

 .معاه ة ص اقة
امع كل ، اعلى الرمم من أ  الح اد 
ً بع ، إي أ  الصين  لم تـرسم  سميا
ابوتا  متفعتا  على الخط الح اد ، 
اتراعي الصين ه ا ا مر ب قة. االعمل 
على الطر ق ي  خرق أ  اتفاق مع 

 .البالد أا  عّوض الوضع الراهن
االواقع أ  النن  هي التي تثير 
ً من دانغالنغ، من أجل  موضوعا
عرقلة المفااضات الح اد ة بين 
الصين ابوتا . االعبو  مير العانوني 
للعوات النن  ة إلى ا  اضي الصينية 

 .هو ال   ميّر الوضع الراهن
اتت  ع النن  أ ضا بأ  بنا  الطر ق 
الصيني  حمل "ت اعيات أمنية خطيرة" 
علينا. اتتخوف النن  من انه إكا 
استيملت الصين بنا  الطر ق، فإنه ق  
ً محتمالً على  ً صينيا  سّنل هجوما
الشر ط الضيق من ا  اضي التي 
تربط الوي ات الشمالية الشرقية النن  ة 

 .بالبر الرئيسي
ه ا سخيف. فال  مين    بل  أ   سعى 
إلى تحعيق أمنه على حساب سيادة بل  

 .آخر
ابما أ  النن  االوي ات المتح ة 
االيابا  ق  ب أاا مناا اتنم البحر ة 

أ ا  في خلي  البنغال،  21ملبا  لم ة 
اهي ا كبر من نوعنا حتى اآل ، فيما 
اافعت الوي ات المتح ة ا سبوع 
الماضي على بيع طائرات نعل 

مليو  داي  إلى  191عسير ة بعيمة 
النن  ا جر  ايتفاق على صفعة 
طائرات استطالع من دا  طيا  بعيمة 
مليا   داي ، فإ  الصين هي التي 
 نبغي أ   يو  ل  نا "مخااف أمنية"، 
ن راً  همية المحيط النن   لتجا تنا 

 .ااا داتنا النفطية
احتى اآل ، ما ست الصين أقصى 
د جات ضبط النف  اسعت إلى 
التوصل إلى حل سلمي بالوسائل 
ال بلوماسية، بي  أنه  تعين على 
نيودلني أ  ت  ر أ  بيين لن تع ّ  أ ة 
تنازيت عن ما  تعلق ا مر بسالمة 

 .أ اضينا
ا تعين على النن  سحب جميع قواتنا 
التي عبرت الح اد المح دة إلى جانبنا 
من الح اد، اهي خطوة تختلف ج   اً 
عن المواجنات السابعة بين قوات 
البل  ن الح اد ة في مناطق مير 
مح دة. اق  قّوض كل  ا ساس 

 .السياسي للعالقات الثنائية
 جب على النن  احترا  البنود الوا دة 
في إتفاقية الح اد، قبل أ   ت هو  
الوضع ا ؤد  إلى عواقب أكثر 

 خطو ة.

 ص ي   تشاينا ديلي الةيني  ـ
 وانغ جيان و جينغ شوي يو

71– 1- 7171 
تعريب خاص بـ "نشعرة الصعيعن بعععيع ن 

 عربية"



   3ا لففةفف فف فف    

قال المتح   باسم ازا ة الخا جية 
جينغ شوانغ في مؤتمر صحفي في 
بيين  و  امثنين أنه ي  مين التوصل 
إلى حل دبلوماسي لازمة في داكال  
الصينية إكا كانت العوات النن  ة 

 .في المنطعة مستع ة للبعا  طو الً 
اافعا لتعا  ر اسائل امعال  النن  ة، 
إ  العوات النن  ة التي دخلت بشيل 
مير قانوني إلى داكال  تحتفظ بـ "خط 
لإلم اد" امستع ة للبعا  هنار "على 

 ."الم ى الطو ل

اقال جينغ "إكا كانت التعا  ر صحيحة 
فإننا تثبت فعط أ  التع   النن   مير 

 العانوني كا  مرتباً امتعم اً". 
اأضاف "إ  النن  تعّطل عم اً الوضع 
العائم في قطاع سيييم من الح اد 
الصينية النن  ة. كيف  مين أ  نتوصل 
إلى حل دبلوماسي إكا كانت النن  
مستع ة للبعا  "على الم ى الطو ل في 

المنطعة الح اد ة، اي تعتز  سحب 
 " قواتنا 

اكر  المتح   أنه  تعين على النن  
سحب قواتنا فو اً، اأ  كل  "شرط 
 ئيسي اأساسي مجرا  أ  حوا  

 ."هادف اموضوعي بين الجانبين

اأضاف أ  ايتصايت ال بلوماسية 
سلسة بين البل  ن، بي  أ  الصين تأمل 
في أ  تتخ  النن  "إجرا ات فعالة 

 .اتب ل جنودا ملموسة" لحل المسألة
في أااخر حز را  احتجت الصين 
على عبو  العوات النن  ة قطاع سيييم 
من الح اد الصينية النن  ة إلى داكال  

 .في محاالة لوقف بنا  طر ق صيني
اق  تم البت بأمر قطاع سيييم في 
إتفاقية بين بر طانيا الع مى االصين 

. 2961تتعلق بسيييم االتيبت عا  
اقال جينغ إ  أعمال البنا  الصينية 

 ."على أ اضينا "منطعي اقانوني

 ص ي   تشاينا دايه الةيني 
 7171 -1 –77وانغ تشينغ يون   

تعريب خاا بـ "نشرع الةين بعفيفون 
 عربي "

كا  ياتير في صحيفة ملوبال 
تا مز الصينية للرسا  الفنا  

 .1129-9-9شن ي  بتا  خ 
تعر ب التعليق: السيطرة 

 امقليمية.
اهو  جس  محاايت النن  
)ممثلة بالفيل) إ نا  نفسنا 
 بأننا قوة إقليمية كبرى 
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تجاهلت النن  مهرا ا دعهوة الصهيهن إلهى 
قيا  النهنه  بسهحهب قهواتهنها مهن مهنهطهعهة 
داكال  اإعادتنا إلى النهنه  مهرة أخهرى. 
لين صهم اآلكا  عهن دعهوة الصهيهن لهن 
 ؤد  إي إلى ز ادة المواجنة الهمهسهتهمهرة 

 من  شنر، اإلى ز ادة الَحرج للنن .
 جب على النن  أي تع  المهوقهف الهحهالهي 
مطابعا أا حهتهى شهبهيهنها بهالهمهواجهنهتهيهن 

بهالهعهرب  1122ا  1121السابعتين في 
من ل اخ، اهي منطعة متنازع علينا بهيهن 
كل مهن الصهيهن االهنهنه  ابهاكسهتها  فهي 
جنوب شرق كشمير. اأسهفهرت الهجهنهود 
ال بلوماسية في هه ا الهوقهت عهن انهتهنها  
مشيلة ايحتياكهات بهيهن الهعهوات بشهيهل 
طيب، مير أ  الحالة ه ه المرة مهخهتهلهفهة 

 تما  ايختالف.
الم تين تل  هي المرة ا الى التي تهعهو  
فينا العوات النن  هة بهعهبهو  الهحه اد فهي 
قطاع سيييم ال   تم فيه تهرسهيهم الهحه اد 
مع الصين، اال  ، كما  عول الهمهتهحه   
باسم الخا جية الصينية قنغ شوانغ، ليه  
هو العطاع الوحي  اله   تهم فهيهه تهرسهيهم 

 الح اد بين البل  ن اآلسيو ين.
اقال قنغ "تم تعيين الحه اد فهي مهنهطهعهة 
سيييهم بهيهن الصهيهن االهنهنه  مهن خهالل 
ايتفاقية بين بر طانيا الع همهى االصهيهن 

"، اكهل 2961حول سيييم االتبت عها  
من حيومهتهي الصهيهن االهنهنه  اعهتهرفهتها 

 مرا ا بن ه الح اد.
افههي  ههونههيههو، عههبههرت الههعههوات الههنههنهه  ههة 
بوقاحة إلى ا  اضي الصينية في منطعهة 
داكال ، اميثت العهوات الهنهنه  هة ههنهار 
اأعاقهت الصهيهن عهن بهنها  طهر هق فهي 
المنطعة ، افشلت الهيهثهيهر مهن الهبهيهانهات 
اايحتجاجات من جانب الصين في جعل 

 النن  تعود إلى صوابنا.
اادعههت نههيههودلههنههي انههتههنههار الصههيههن 
  اضينا قبل أ  تهعهول نهيهودلهنهي إنهنها 
أ سلت قواتنا "لحما ة حليفتنها" بهوتها ، 
اهي دالة كات سيادة  ب ا ااضهحها أنهنها 

لههم تههوجههه دعههوة إلههى أ ههة دالههة أخههرى 
 للت خل في تل  المنطعة الح اد ة.

ا جب على النن  أ  تعلم أ  بعا  قهواتهنها 
مير الشرعي في داكال  لن  فرض بهأ  
حههال مههن ا حههوال أمههرا ااقههعهها هههنههار، 
ا جب على النن  أ  تراجع نفسنا قبل أ  

 تسو  ا مو .
الههعهه  أاضههحههت الصههيههن أنههه ي مههجههال 
للمفااضات حول ه ا الحاد ، اأ  النن  
 جهب أ  تسهحهب قهواتهنها الهتهي عهبهرت 
الح اد مهن مهنهطهعهة داكهال . فهالهبهنهسهبهة 

 للصين، الخط الح اد  هو ا ساس.
ابايضافة إلى كله ، فهإ  تهحهرر الهنهنه  
مير المشراع في داكال   تهعها ض مهع 
أس  العالقات ال الية التي أعربت الننه  
عههن تههأ ههيهه ههها مههنهه  خههمههسههيههنههيههات الههعههر  
العشر ن، مع الصين اميانما . فمبهادى  
الههتههعهها ههش السههلههمههي تههتههضههمههن ايحههتههرا  
المتبادل لسهيهادة اله ال ا خهرى ااحه ة 

 أ اضينا.
افههي السههنههوات ا خههيههرة،  ههلههت بههعههض 
الجماعات الم نية النن  ة،  ه فهعهنها حه  
اطههنههي مههبههالههغ فههيههه، بههإثهها ة الههمههشههاعههر 
الههمههنههاهضههة لههلههصههيههن، بههل ادعههت تههلهه  
الجماعات إلى معهاطهعهة "بضهائهع اله ال 

المعاد ة" في اقهت  سهو  فهيهه الهمهوقهف 
 على الح اد الصينية النن  ة.

افي الهوقهت اله   عهبهرت فهيهه الهعهوات 
النن  ة إلى ا  اضي الصينية في قهطهاع 
سييهيهم، أصه   بهعهض مسهؤالهي الهنهنه  
الههبهها ز ههن تصههر ههحههات مههيههر عههعههالنههيههة 

 ساهمت في إشعال توتر ي لزا  له.
اكما  عول المثل الصيني العه  هم: السهال  
ههو أثهمهن شهي . فهعه  لهوحهظ أ  از ههر 
الخها جهيهة الهنهنه   جها  شهنهيها  أدلهى 
مههؤخههرا بههتههصههر ههحههات إ ههجههابههيههة فههي 
سنغافو ة، حيهث قهال "ي  هتهعهيهن عهلهى 
الصين االنن  ترر الخالفات تتحول إلهى 

 نزاعات."
اما تر  ه الصين اآل  هو أ  ترى النهنه  
تتخ  إجرا ات عهمهلهيهة تهتهالئهم مهع هه ه 

 التصر حات.
إ  ل ى الصهيهن اي ادة لهحهل الهمهشهيهلهة 
سلميا من خالل الوسهائهل اله بهلهومهاسهيهة، 
كما أ  الصين تتمهسه  بهتهحهعهيهق السهال  
اايستعرا  في المناطق الح اد هة، لهيهن 
انسحاب العوات النن  ة ب ا  شراط  ع  

 شرطا مسبعا ل ل .
امههن الههمههتههوقههع بشهه ة أ  تههلههتههز  الههنههنهه  
بالمبادى  ا ساسية للعانو  ال الي، اأي 

 تتمس  بأخطائنا بعناد.
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إ  المخااف بشأ  صهعهود الصهيهن قه  
تطو ت إلى ح  ما إلى نوع من " العلق 
ايستراتيجي" إزا  ال الهة بهيهن بهعهض 

 السياسيين الننود.
مير أ  " فوبهيها الصهيهن" له ى ههؤي  
االتي ي تستن  إلى أ  أساس قه  تهؤد  
إلهى قصهر نه هر اسهتهراتهيهجهي اتضههر 

 بمصالح النن  الخاصة.
ابسبب الشيهور االهتهخهوف تهجهاه نهيهة 
الصههيههن قههر ت الههنههنهه  مههؤخههرا الههنههأ  
بنفسنا عن مبهاد ة الهحهزا  االهطهر هق، 
 متعللة بمخااف السيادة كسبب  ئيسي.

االسبب ال   أثا ته الننه   بهمها  هيهو  
مفنوما، بي  أ  البعا  بعي ا عن المباد ة 
لي  الخهيها  ا فضهل مهن جهانهب نهيهو 

 دلني.
كا  من الممين أ  تعرب عن مخاافنها 
اآ ائههنهها فههي الههمههنههاسههبههات الههعههامههة أا 
الههتههصههر ههحههات الههرسههمههيههة    الصههيههن 
مستع ة دائهمها لهبهحهث كهافهة الهمهشهاكهل 
اايحهتهمههايت مهع الهنهنهه  عهلههى أسههاس 

 المنفعة المتبادلة.
افههي الههواقههع، كههمهها أكهه  الههمههسههؤالههو  
الصينيو  فهي مهنهاسهبهات عه  ه ة، فهإ  
المباد ة الرامية إلهى تهعهز هز الهتهعهاا  
ايقتصاد  االترابط لي  لنا أ  عالقة 

 أا تأثير على قضا ا السيادة.
اعلى الرمم من أ  الصهيهن ههي الهتهي 
اقترحتنا، إي أ  مباد ة الحزا  الطر ق 
ليست "مشراعا صينيا". إنهنها مهبهاد ة 

متع دة ا طراف تهرمهي فهي جهوههرهها 
 إلى تحعيق نتائ  مربحة للجميع.

اكههمهها أشهها  الههعهه  هه  مههن الههخههبههرا  
االمحللين، فإ  مباد ة الحزا  االطر ق 
توفر فرصا صخمهة لهلهتهعهاا  الهمهربهح 
للجانبين بيهن الصهيهن االهنهنه ، الهلهتهيهن 
تيمال  بهعهضهنهمها الهبهعهض اقهتهصهاد ها 

 تماما.
االفرصة لن تساع  فعط الهبهله  هن عهلهى 
بنا  الثعة السيهاسهيهة اتهعهز هز نهمهوههمها 
ايقتصاد  الين أ ضا تعهلهيهل مهخهاطهر 

 ع   ايستعرا  في العالم.
ا ههمههيههن لههلههنههنهه ، بههفههضههل مههوقههعههنهها 
ايستهراتهيهحهي احهجهم اقهتهصهادهها، أ  
تصبح أكهبهر مسهتهعهبهل لهالهسهتهثهمها ات 
الصينية من المباد ة لهتهعهز هز الهتهجها ة 
من خالل بنا  البنية التحتية التي تهربهط 
 آسيا بأا ابا االشرق ا اسط اإفر عيا.
ابينمها تهأخه  فهي ايعهتهبها  شهوامهلهنها 
السياد ة، فإنه  هنهبهغهي عهلهى الهحهيهومهة 
النن  ة أ   يو  ل  هنها مهنه هو  شهامهل 
اترى الصو ة ا كبر: المباد ة ستخه   
دال جنوب آسيا بما في كل  النن  عهلهى 
الم ى الطو ل امن المصلحة الهوطهنهيهة 
الحيو ة اطو لة ا م  للنهنه  أ  تهنهضهم 
 إلى المباد ة اتصبح يعبا منما فينا.

اعههلههى الههرمههم مههن عهه   ا تههيههاحههنهها 
ايستراتيجي، فإنه من المنهم لهلهنهنه  أ  
تتغلب على " العلق من الصين" اتهعهيهم 
الههمههبههاد ة بههعههنهها ههة، اتههعههر بههمههنههافههعههنهها 

 ايقتصاد ة اتغتنم الفرص.
اب ي من كوننما منافسين، فإ  البهله  هن 
الهعهر هعهيهن حضها  ها 
االثهر هيهن تها  هخهيها، 
بامياننما أ   صبهحها 

 شر يين تعاانيين.
اكما قهال لهيهو جهيهن 
سونغ، نهائهب  ئهيه  
البعثهة اله بهلهومهاسهيهة 
الصينية في النن  فهي 
أبهر هل، فهإ  السهمهها  
امحيط آسيا كهبهيهرا  
بما  يفي يسهتهيهعهاب 
التنين االفيل )الصين 
االنن ) للرقص معها، 
ما  همهيهن أ   هجهلهب 
حعها عصهرا آسهيهو ها 

 بحق احعيق.
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 م قع االنتقاد اإلخباري ـ
 محم د ريّا:

ال يمكن الحديث عن اآلثار في الصين منن دنن نن كنكننن 
هي المبكدن، ففيها اسكغرقت عصنر من ”  المدينة المحرمة “ 

األحداث، نعظماء من النرانا ، نمصنينر الن نننرات منن 
 األايا .

في المدينة المحرمة ككحقق كلك المقنلة النكني ينهنلنقنهنا كن  
صيني بفخر، حكى نلن كان من الذين ال ي كرفنن بدين، نن 

 يؤمننن ب قيدة غيبية:
إنها مامنعة منن النقنصننر النكني كمنة كسن نمن نة نكسن نا  

 نكس ين غرفة ننصف الغرفة.
نما لماذا ليست نلف غرفة بالكنمناة نالنكنمنا ، فنهنننا كنكنمنن 

 المقنلة:
” امنبنراهننر السنمناء“ يقن  الكراث الصيني إن 

لديه نلف غرفنة، بنينننمنا ال ينمنكنن المنبنراهننر 
األرض نن يكنن مسانيا  له، لنذلنك هنن ينكنكنفني 
بال دد المذكنر، ني نلف غنرفنة نناقصنة نصنف 

… غرفة، كني ال ينكنحندب امنبنراهننر األرض
 امبراهنر السماء.

نما غير ذلك، فليس هناك ما ينكقص من عنظنمنة 
ناال  هذه القصنر المهيبة الكي ككامع كلها في 
مساحة ناسن نة منن نرض بنكنينن، نفني قنلنبنهنا 

 بالمبه.
” الصنيننني النحندينث“ هذه ال ظمة يكحدث عنننهنا 

 نبحذر في النقت نفسه.… بفخر
هن ال يمّ  منن كنرديند النكنلنمنات عنن منظناهنر 
الفخامة نالنب ، نعن اإلرث الكبير النذي كنركنه 
األاداد ألبناء الن ب الصيني كي يكمكن ننا بنه   
نلل الة كله نيما    نلكنه ال يسّمي هنذه النمندينننة بناسنمنهنا، 

قصنر “ نإنما يصّر على ككرار القن  إن هذا المكان يسّمنى 
نال يكردد في الك بير عنن اننكنقناده السنكنخنداة ”  االمبراهنر

آالف ال ّما  علنى مندب عننرات السننننات ”  االمبراهنر“ 
عنلنى ”  عنا نلنكنه” لبناء هذا المكان المخّصص لرفاهيكه هن ن

حساب حياة الناس البسهاء الذين قمنا منن نان  كنحنقنينق 
 هذه الغاية.

إنها نزعة كنهلق من النَّفَس االنكراكي الذي يبقى له كأثينره 
في ك  زانينة منن زناينا الصنينن، نن لنننقن  إننه النحنزب 
النينعي الصيني الحامر دا ما  في خلفية األحداث، يننّانه 

 األفكار باكااه االفكخار بالاماد، نرفض َمن بَنَنه.
 نفي المدينة المحّرمة ما يسكحق نن يُفكخر به ف ال .

 70الككم  على الة    
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اما  يفنق النصف، هندسنة نكصنامنينة كنقنارب النخنينا ، 
 قصر نراء قصر نراء قصر.

هنا كان االمبراهنر يسكقب  النرعنينة نالمنيننف، نهننناك 
كان يركدي المالبس االمبراهنرية لالنسنكنقنبناالت، نهننناك 
قصر االمبراهنرة نفيه من الكحف ناألناني ناألدنات منا 
يسلب اللّب، نعلى اليمين نالينسنار النمنبنانني النمنخنصنصنة 
لإلدارات الحكنمية، ففي الصين كان هناك حكنمة مركزية 
قادرة على إبقاء الخينه الرابهة ل نرات األقنالنينة فني يند 

 ناحدة، هي يد اإلمبراهنر.
نال يخلن المكان من الساحات الناس ة، نفيها كان ينانكنمنع 

النناننننند قننبنن  االنننهننالق الننى 
مهماكهة في إخماع عاٍص نن 
السيهرة على إقنلنينة منكنمنرد، 
نلكن لنة يسنّان  النكنارين  نّن 
اينا  انهلق من هنذا النمنكنان 
لغزن دنلنة نخنرب منانانرة، 
هذا إذا اعكبرنا   كنمنا ين نكنبنر 
صينين الينة   نن كن  منا فني 
الصين اآلن من نقالية هن ملك 

 للصين.
الصنر الكي كراها في المديننة 

المحرمة كحنّرض لندينك النخنينا  كني كسنكن نيند النلنحنظنات 
الكاريخية الكبرب الكي نلدت هنننا، كنمنا كن نيندك إلنى كنلنك 
الكفناصنين  النبنسنينهنة نالنانمنينلنة، حنن  النحنيناة النيننمنينة 
لالمبراهنر ناالمبراهنرة ناألمراء نالننزراء نالنحناننينة 
نالدنلة، ني الحياة الينمية آلالف البنر النذينن اسنكننهننننا 

 هذا المكان في نقت ناحد، على مدب قرنن.
 نلكن، في المدينة المحّرمة هناك محّرمات:

نبننناب نراء نبننناب، ننسنننار داخنن  نسنننار، ننذننننات 
نبهاقات دخن ، فهذه المدينة منحنّرمنة عنلنى منن هنة فني 
الخارج، نهي محّرمة كذلك   في ب ض نقسامها   على منن 

 هة في الداخ  نيما .
النكني كنفنصن  ”  النحندند“ نلمن ال يصدّق ذلك عليه نن يرب 

المديننة عنن بن نمنهنا النبن نض، ننن ينرب نيمنا  ”  نحياء“ 
األسنار ال الية الكي كحيه بالمدينة المحرمة منن النخنارج، 
نمن ب دها الخندق الذي يزنّر المدينة من انانبها األرب نة، 
نهن ممكلئ بالماء، نعرمه سكنن مكرا  بالكمناة نالنكنمنا ، 
ما يا   إمكانية االقكراب من المدينة المحّرمة في مصناف 

 الخيا .
إنننهننا الننمنندينننننة ذات األسنننار الننكنني بننننناهننا عنننرات 
االمبراهنرات على مدب القنرنن، كنمنامنا  كنكنلنك األسننار 
الناهقة الكي بُنيت نيما  على مندب النقنرنن هننناك، فننق، 
على قمة الابا  المحيهة ببكين، نالنكني كنمنكند عنلنى آالف 
الكيلنمكرات ب د ذلك، لكاكمع في ما يسمى اآلن ب ن سسننر 

 الصين ال ظيةس.
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ولال  أنباء الةفيفن الفجفديفدع ـ 
 شينخوا:

4-1-7171 
من  إقامة مجهمهوعهة الهعهشهر هن 

، جمعهت اآللهيهة 2666في عا  
فعط از ا  المالية امهحهافه هي 
البنور المهركهز هة لهمه ة قهرابهة 
عع ، الم تخ   سهوى كهمهيهّمهل 
لههمههجههمههوعههة السههبههع، الههنههاد  
الحصر  لهله ال الهغهنهيهة اله   

 تنيمن عليه العوى الغربية.
اقهه  تههغههيههر كههل كلهه  عههنهه مهها 
أد كههت الههوي ههات الههمههتههحهه ة 
ابعض ال ال ا ا ابهيهة أنهنها 
من الصعب أ  تصهمه  احه هها 
فههعههط أمهها  مههوجههات تسههونههامههي 
ا زمة الهمهالهيهة الهعهالهمهيهة عها  

1119. 
ل ل ، تعين علينا اينضهمها  إلهى الهعهالهم 
النامي اتوسيع نطاق النيئة ايستهشها  هة 
لتشيل منبرا لعادة البل ا  الهرئهيهسهيهة فهي 
العالم لهلهتهفهااض بشهأ  طهرق الهتهصه   
لمحن ا زمة الهمهالهيهة اإضهفها  الهطهابهع 
الههعههعههالنههي عههلههى امدا ة ايقههتههصههاد ههة 

 العالمية.
ابما أ  قمة العشر ن ه ا العا  ستعع  في 
اقههت يحههق مههن ههه ا ا سههبههوع فههي 
هامبو غ بألمانيا، فإ  تطو  العمة خهالل 
السنوات الماضية  عي  حعيعة أ  الن ا  
العالمي ال    عوده الغرب من  أكهثهر مهن 

 عا  بحاجة إلى إعادة تشييل. 111
 مخاوج الغر،

عن مها انهتهنهت الهحهرب الهبها دة، كهانهت 
الع    من النخب السياسية االتجا  ة فهي 
الههغههرب تههفههتههرض أ  الههنهه هها  السههيههاسههي 
ال  معراطي على النمط الغربي، جنبا إلى 
جنب مع اقتصاد السوق الحر،  مهيهن أ  
 يو  الشيل البشر  الننائهي لهلهحهيهم أا 
على ح  تعبير عالم السياسهة ا مهر هيهيهة 

 فرانسي  فوكو اما " ننا ة التا  خ".
مع كل ،  ب ا أ  مها  سهمهي بـه" الهنه ها  
العالمي الحر" ال   اـعترف به في فهتهرة 

 ما بع  الحرب  تفي  أما  أعيننم.
اكتب مها تهن االهف كهبهيهر الهمهعهلهعهيهن 
ايقتصاد هيهن فهي صهحهيهفهة )فها هنهانشهال 

تا مز)) أ  " آمال عالم ج    جر   مهن 
التع   االتنامم اال  معراطية التي أثها هها 
انفتا  السوق فهي الهثهمهانهيهنهات اانهنهيها  

 2696ايتهحهاد السهوفهيهتهي بهيهن عهامهي 
 ق  تحولت إلى  ماد". 2662ا

في أا ابا، ألعى خهراج بهر هطهانهيها مهن 
ايتحاد ا ا ابي اصعود المهجهمهوعهات 
السياسية اليمينية المتطرفة التهي تهمهثهلهنها 
شخصيات مهثهل مها  هن لهوبها  زعهيهمهة 
الجبنة الهوطهنهيهة الهفهرنسهيهة االهنهجهمهات 
ام هابية المتيهر ة به هاللهه عهلهى نهحهو 

 متزا   على تعز ز التيامل ا ا ابي.
اعلى الجانب اآلخر من ا طلسي، عهلهى 
الرمم من أ  ااشنطن تعن ت بهأ  ته هل 
ملتزمة إزا  التحالف العو  بين الوي ات 
المتح ة اأا ابا، إي أ  الخالفات بيننمها 
حول التجا ة اتغهيهرات الهمهنهاخ اكه له  
العالقا ت مع  اسيا ق  أثا ت قلق العهادة 
ا ا ابيين ال  ن  ترقبو  في توتر مه ى 
اهتما  الرئي  ا مر يي دانهاله  تهرامهب 
بالهحهفها  عهلهى دا ه كـه"زعهيهم لهلهعهالهم 

 الحر".
مع كل ، فهإ  الهنه ها  الهعهالهمهي ا نهغهلهو 
ساكسوني ال    واجه تهحه  ها عهمهيهعها ي 
 زال  شيل جز ا من مخااف المهؤسهسهة 
الغربية. اما  علعنم أكثر ههو نه هر هة أ  

تههحههل صههيههن صههاعهه ة مههحههل 
الههوي ههات الههمههتههحهه ة اتسههتههبهه ل 
مههجههمههوعههة الههعههواعهه  الههعهه  ههمههة 

 بعواع ها.
 جدل الةين

افي الواقع، الغرب سيطر علهى 
المشن  العالمي لفترة طو لة اي 
 تخيل أ  شخصا مها  همهيهن أ  
 أخ  ميانه اه ا  مين أ   فسهر 
سبهب قهلهق الهعه  ه  فهي أا ابها 
االوي ات المتحه ة مهن صهعهود 

 الصين.
ل ل ، ي  ر   صانعو السياسهات 
في الهغهرب سهوى كهبهح جهمها  
أالئ  ال  ن  شهتهبهه فهي أنهنهم " 
مغتصبو  محتهمهلهو " االهتهأكه  
من التزامنم بعواع  اللعبة الهتهي 

 اضعنا الغرب.
افي ثمانينات العر  الماضي، استشاطهوا 
مضبا إزا  التوسع ايقهتهصهاد  السهر هع 
لليابا  ا اجوا لن ر ة تهعهول إ  الهبهالد 
ل  نا خطة سر ة للتفوق عهلهى الهوي هات 
المتح ة. ل ل ، لن  يو  مفاجئا أ   نه هر 
الغرب إلى الصين، اهي دالة كات ن ا  
سياسي ااقتصاد  مختلف، كما لو كانت 

 تمثل تح  ا أكبر أا تن   ا.
مهيههر أ  هههؤي  الههمههشههيههيههيهن فههي نههوا هها 

 الصين بحاجه إلى فنم أمر ن هامين.
ا ال هو أ  الصين عهمهلهت عهلهى مه ى 

عهامها الهمهاضهيهة عهلهى نهحهو جهاد  11الـ
لالن ماج في المجتمع ال الي. اكا  كله  
أمرا حيو ا لل الة لتحعيق نجا  اقتصاد  
ضخم خالل نف  الفترة اأصبحت ثهانهي 

 أكبر اقتصاد في العالم.
اقههال سههر ههيههانههث كههونهه ابههالههي، ا سههتههاك 
بهمهركههز د اسهات شهرق آسههيها بههجهامهعههة 
جههواهههر يل نههنههرا الههنههنهه  ههة، لههوكههالههة 
))شينخوا))، إ  الصين مستفهيه ة كهبهيهرة 
من الن ها  اله الهي مهن حهيهث الهتهمهو هل 
اا سواق االتينولوجيا االسيهطهرة عهلهى 
ا سههلههحههة انههزع السههال  اكهه لهه  مههن 
عضو تنا فهي ا مهم الهمهتهحه ة مهنه  عها  

2692. 
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ا مر الثاني هو أ  الصين ليست ل  نا نهيهة 
مسعاط الن ا  العالمي الحالي ابنها  نه ها  

 ج    قائم على معترحاتنا الخاصة.
اقال  ابهرت ههو مهاته ، نهائهب  ئهيه  
كيسنيغر اسوشيهاتهيه  ااز هر الهخها جهيهة 
ا مهر هيهي ا سههبهق، إ  الصهيههن ي تهر هه  
تعو ض الن ا  العالمي الحالي بهل تهر ه  " 

 صوتا أقوى " ا" تصو تا أاسع".
اقههال بههو  هه  فههولههيههنههونسههيههي، الههعههالههم 
السياسي الراسي االمحلهل الهمهسهتهعهل، إ  
الصين تلعب " دا ا منما" في ال فاع عهن 
مصالح ال ال النامية في الع    من المنابهر 
ال الية اتشييهل ههيهاكهل جه  ه ة مهن أجهل 

 حوكمة عالمية أفضل.
 أسبا، لإلصاح

مع كل ،  تعين علهى ااضهعهي السهيهاسهات 
ا مر يييهن اا ا ابهيهيهن أ   ه  كهوا أ  
الن ا  العالمي ال    عوده الغرب مهن بهعه  
الحرب  عاني من عيوب خطيهرة ا هحهتهاج 
الههى إصهههال  يسهههتههيهههعههاب الههتهههغههيهههرات 

االتح  ات، مثل ام ههاب 
اايحترا  العالمي، الهتهي 
تنشأ مع صعود الهتهعه د هة 

 ااي تباط المتنامي.
اإحهههه ى الههههمههههشههههيههههالت 
الرئيسية للهعهوى الهغهربهيهة 
هههي إنهههنهها تهههمههيهههل إلهههى 
ايهتما  أكثر بمصهالهحهنها 
الههه اتهههيهههة عهههلهههى حسهههاب 
الههمههصههالههح الههمههشههتههركههة 
للبشر ة جمعا . اي تهزال 
تهمهيهل إلهى إتههبهاع عهعهلهيههة 
الحرب البها دة الصهفهر هة 
فهههي صهههنهههع السهههيهههاسهههة 

 الخا جية اإنفاكها.
فتركيب ن ا  ثاد ال فاعهي 

الصا اخي في كو  ا الجنوبية بنها  عهلهى 
 مبة الوي ات المتحه ة اههجهمهات بهعهض 
المتش د ن في ااشنطن على حعوق الصيهن 
السياد ة في بحر الصين الهجهنهوبهي لهيهسهت 
سو  بعض ا مثلة السيئة السمعة للتهحهعهق 

 من العبلية السياسية الغربية المتغطرسة.
امشيلة أخرى هي أ  الن ا  قه  فشهل فهي 
عي  الحعوق المشراعة لل ال النامية فهي 

 التنمية االتح  ث.
اقال مر شو  إكيا ا، الهمهحهاضهر الهبها ز 
في ايقتصادات ال الية بجامهعهة نهيهرابهي، 
إ  الههنهه هها  ايقههتههصههاد  الههعههالههمههي الههعههائههم 
 ههتههعههرض ينههتههعههادات بسههبههب تهه هههو  
ايختاليت التجا  ة ااتساع فجهوة الهثهراة 

بين ال ال الهمهتهعه مهة االه ال ا قهل نهمهوا 
حيث أ  ال ال ا قل نموا ي تزال الشركا  

 ا ضعف في العالقات ال الية.
ا هرى كههونهه ابههالههي الههنههنهه   إ  الههتههرتههيههب 
المؤسساتي في فترة ما بع  الحرب  هحهتهاج 

 إلى إصال .
اقال " ن ا  بر تو  اادز اله    سهيهطهر 
على مع م التهمهو هالت لهلهتهنهمهيهة امهبهاد  
التن يم ايقتصاد ة للمؤسسات مثل من مهة 
التجا ة العالمية اميرها لم  تم إصالحه أا 
إعادة تن يمه لهتهمهثهيهل الهمهشهنه  الهعهالهمهي 

 المتغير".
 مسكقبه مشكرك

اهنار اآل  إجماع متزا   في جميع أنهحها  
العالم على ضرا ة تحسين ن ا  الحوكهمهة 
العالمي لهيهي  هخه   جهمهيهع اله ال الهيه  

 العوى الغربية فعط.
امن أجل المساع ة في  سهم عهالهم أفضهل 
للجميع، اقتر  الرئي  الصيني شهي جهيهن 
بينغ مفنو  بنها  " مهجهتهمهع ك  مسهتهعهبهل 
مشههتههرر" امههبههاد ة الههحههزا  االههطههر ههق 

 لترجمة  ا ته.

اتهنه ف الهمههبهاد ة، جههنهبهها إلهى جهنههب مههع 
تأسي  بن  ايسهتهثهمها  اآلسهيهو  لهلهبهنهيهة 
التحتية ابن  التنمية الج    ليتهلهة بهر هيه  
إلى تح  ث البنية الهتهحهتهيهة ادفهع الهتهجها ة 
لل ال على طول طر ق الحر ر الع  م امها 

 ا ا ه.
اترى بييهن أنهه مهن خهالل بهنها  السهيه  
الهحه  هه  هة االهطهرق السهر ههعهة االههجهسههو  
االموانئ  مين  بط أجهزا  مهخهتهلهفهة فهي 
العالم بشيل أفضل ابالتالي إميانية تحعهيهق 
تنمية أقوى. اهه ا أمهر أسهاسهي بهالهنهسهبهة 
للبل ا  في مهنهاطهق مهثهل الشهرق ا اسهط 
اإفر عيا مصهال  مشهاكهلهنها ايجهتهمهاعهيهة 
اايقتصاد ة اا منيهة الهمهزمهنهة اتهحهعهيهق 

 فوائ  لشعوبنا.
اتسعى الصين إلى اينضهمها  إلهى الهعهالهم 
النامي مدخهال تهغهيهيهرات مهعهعهولهة عهلهى 
المؤسسات المالية العالميهة مهثهل صهنه اق 
النع  ال الي االبن  ال الي لضهمها  سهمهاع 

 صوتنا احما تنا من المخاطر الحيو ة.
افي المجال ا مني، تؤك  بهيهيهن عهلهى أ  
الحوا ات امهيهرهها مهن السهبهل السهلهمهيهة 
االتعاانية  نبغي أ  تيو  السبيل الرئيسهي 
لتن ئة البؤ  الساخنة في العالم في حين أ  
ا من الجماعي لهعه د قهلهيهل مهن الهبهله ا ، 
اال   مالبا ما  تحعق على حساب تعو هض 
اله ال ا خههرى، ههو مصه   أكى لهامههن 

 العالمي الشامل.
اتسعى الصين أ ضا إلى تهحهمهل حصهتهنها 
العادلة من المسؤالية ك الة  ئيهسهيهة. اقه  
تعن ت بايلتزا  باتفهاق بها  ه  الهمهنهاخهي 
اأسنمت كثيرا في الحرب الهعهالهمهيهة ضه  
ا مراض الوبائية مثل اي بوي اتعه  ثهانهي 
أكبر ممول لعمهلهيهات حهفهظ السهال  لهامهم 

 المتح ة.
اهنار اآل  بعض ا صهوات فهي أا ابها 
االوي ات المتهحه ة تهحهث 
على ضرا ة إنعهاك نه ها  
العالم الهحهر مهن الهنهالر. 
افهههي الهههواقهههع، إ  مههها 
 ر  ا  الحفا  علهيهه ههو 

 111استمرا  أكهثهر مهن 
سنة من ايمتياز الهغهربهي 
للسيطرة عهلهى الهعهالقهات 

 ال الية.
اكما قال الرئي  الصيني 
فههي خههطههابههه فههي مههيههتههب 
ا مم المتح ة فهي جهنهيهف 
بسهههو سهههرا فهههي  هههنههها هههر 
الماضي " علينا أ  نطو  
ال  معراطية في العهالقهات 
ال الية انرفض الهنهيهمهنهة 

 من قبل أ  دالة أا ع ة دال".
اأشا  إلى أ  " كهافهة اله ال بهحهاجهة إلهى 
المشا كة في  سم مستعبل الهعهالهم اكهتهابهة 
العواع  ال الية اإدا ة الشهؤا  الهعهالهمهيهة 

 اضما  نتائ  تنمو ة  تعاسمنا الجميع".
ابالنسبة ي ييا ا من كينيا، فإنه  ه  ر أ  
إدخال كافهة الهتهغهيهرات الضهرا  هة عهلهى 
الن ا  الهعهالهمهي الهراههن "لهيهسهت مسهألهة 

 سنلة".
لين ا هم أ " ا مر  تطلب التزاما حعيعهيها 
من قبل مع م البل ا  الهمهتهعه مهة االهنهامهيهة 
ب عم النياكل االمؤسسات ال الية المناسبهة 
اتعاسم الموا د العالمية من أجهل الهمهنهفهعهة 

 المشتركة"، كما قال.
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صففف فففيففف ففف  الشفففعفففب 
 الةيني :

إفتتح از هر الهخها جهيهة 
ا مهههر هههيهههي،   هههيههه  

 21تههيههلههرسههو ،  ههو  
 وليو الجا   أال جولة 
ميوكية دبهلهومهاسهيهة لهه 
بع  توليه مهنهصهبهه الهى 
دال الهههخههلهههيهه  مههنهههنههها 
اليو ت اقطر االممليهة 
العربية السعود ة ضمهن 
مسههاعههيههه لههحههل ا زمههة 
الههخههلههيههجههيههة بههيههن قههطههر 
ادال المعاطعة. اتعتبهر 

الهز ها ة ايالهى مهن نهوعههنها مهنهه  إنهه يع 
ايزمة بين قطر ادال المعاطعة، اخهراج 
المساعي ايمر يية لحل ايزمة  ال مهرة 

 من ا ا  اليوالي  الى السطح.
بع  اصول از هر الهخها جهيهة ا مهر هيهي 

 هولهيهو،  22  ي  تيلرسو  إلى قطر  و  
إلتعى مع ن يره العطر  الشيخ مهحهمه  بهن 
عب  الرحمن آل ثاني في ال احة. االجه  هر 
بال كر أنه في نف  اليو ، اقعت الهوي هات 
المتح ة اقهطهر مه كهرة تهفهاههم فهي مهجهال 
مههيههافههحههة تههمههو ههل ام هههاب، تههنهه ف إلههى 
ميافحة تمو ل اي هابية. اقهال الهمهتهحه   
باسم الحيومة العطر ة في بهيها ، إ  دالهة 
قطر أصهبهحهت اآل  أال دالهة تهوقهع مهع 
الوي ات الهمهتهحه ة مهثهل هه ه ايتهفهاقهيهة ، 
تلميحا إلى أ  تح ا دال الجوا  الخليهجهيهة 

 مثل ه ا النن  ، الي  امدانة.
أص  ت المملية العربية السعود ة امصهر 
االبحر ن اايما ات العربية المتهحه ة  هو  

 وليو بيا ا مشتركا،  داً عهلهى تهوقهيهع  22
م كرة تفاهم بين ال احة اااشهنهطهن بشهأ  
ميافحة تمو ل ام هاب، مؤك ة اسهتهمهرا  
إجرا اتنا الحالية إلى أ  تهلهتهز  السهلهطهات 
العطر ة بتنفي  المطالب كاملة. ابهامضهافهة 
إلى كل ، مهراقهب عهن كهثهب مه ى جه  هة 
السلطات العطر ة في تنفي  اثيعة مهيهافهحهة 
لههيههل أشههيههال تههمههو ههل ام هههاب. ثههم عههعهه  

 هولهيهو إجهتهمهاعها مهع  21تيهلهرسهو   هو  
از ا  خا جية اممثلين عن ال ال اي بهع 
المعاطهعهة لهعهطهر: السهعهود هة، ايمها ات، 
البحر ن امصر. امع كله ، فهإ  اسهاطهة 

تيلرسو  لم تخفف بشيل كبير مهوقهف كهال 
الجانبين ، اتستمر المواجنة. ابهعه  مسها  

 وليو، اقعت الوي ات المتح ة في  22 و  
قطر على م كرة تفاهم في مجال مهيهافهحهة 
تههمههو ههل ام هههاب. اأصهه  ت الههمههمههلههيههة 
العربية السهعهود هة امهيهرهها مهن الهبهله ا  
ا  بعة بيانا مشتركا: "أ  تهوقهيهع مه كهرة 
تفاهم في ميهافهحهة تهمهو هل ام ههاب بهيهن 
الوي ات المتهحه ة ا مهر هيهيهة االسهلهطهات 
العطر ة خطوة مير كافية، اأننا سهتهراقهب 
عن كثب م ى ج  ة السلطات العطر ة فهي 
ميافحتنا ليل أشيال تمو ل ام هاب، اأ  
امجرا ات التي اتخ تنا كانهت مسهتهمهرا  
اتنوع نشاطات السلطات العطر ة في دعهم 
ام هاب اتهمهو هلهه". افهي الهيهو  نهفهسهه، 
إجتمع التحهالهف اله الهي بهعهيهادة الهوي هات 
المتح ة ض  اي هاب في ااشنطن، اطلب 
الوف  الهمهصهر  الهحهاضهر فهي ايجهتهمهاع 
طرد قطر من التحالف على أساس تمو لنها 
للمن مات اي ههابهيهة. اقه مهت ايمها ات 

 هولهيهو، تهعهر هرا  21العربية المتح ة  هو  
 سهمهيهها الههى الههمهفههوضهيهة السهامههيهة لهامههم 
المتح ة لهحهعهوق امنسها  تهتهنهم فهيهه قهنهاة 
الههجههز ههرة بهه عههم اي هـههاب االههتههطههـههرف 

 ال  ني.
 22اأعلن الهجهيهش الهعهطهر  مسها   هو  

 وليو عن إ  مز  ا مهن الهعهوات الهتهركهيهة 
اصلت إلى قاع ة عسهيهر هة فهي اله احهة. 
افههي نههفهه  الههيههو  ، ككههرت قههطههر أنههنهها 
ستواصل تمو ل مشا  ع البنية التحتيهة فهي 
قطاع مهزة. افسهرت الهمهمهلهيهة الهعهربهيهة 

السعود ة امهيهرهها مهن 
دال المعاطعة لعطر ه ه 
الهههمهههشههها  هههع بهههأنهههنههها 
مساع ات مير مهبهاشهرة 
لحماس، الهتهي شهمهلهتهنها 

كشرط  21بنود مطالب 
يسههتههئههنههاف الههعههالقههات 
ال بلوماسيهة مهع قهطهر، 
اليهن مهن الهواضهح أ  
ايخههههيههههرة ي تههههر هههه  
الهههتهههوصهههل الهههى حهههل 
الههوسههط. كههمهها تسههلههمههت 

 وليو أال  21قطر  و  
دفههعههة أبههعهها  مسههتههودة. 
اخالل ا  ا  العليلة المعبلة، ستصل دفعهات 

بعرة  2111أخرى من ا بعا  ما مجموعه 
٪ مهن ايحهتهيهاجهات. افهي 11-11تلهبهيهة 

الوقت الهراههن، تهتهعهامهل قهطهر بهفهاعهلهيهة 
لمواجنة الحصا  الهمهفهراض عهلهيهنها مهن 
خالل الت ابير المماثلة، الين أ ضها تهعهزز 
 مواجنة دال المعاطعة لنا بيل ثعة اجرأة. 
ا مين الن هر مهن نهاحهيهة نهتهائه  اسهاطهة 
تيلرسو ، أ نرت قطر االسعود ة موقهف 
التعاا  مع الوي ات المتحه ة، دا  تهعه  هم 
تنازيت للهطهرف اآلخهر. ا هعهتهعه  بهعهض 
المحلليهن أ  ههنهار تهوافهت فهي الهمهوقهف 
السعود  االعطر  ، حيث أبه ت ا خهيهرة 
استع ادها لهتهعه  هم تهنهازيت بشهأ  بهعهض 
العضا ا، الين من الصعب قبولنا لهبهعهض 
مطالب ال ال اي بع المعهاطهعهة ايسهاسهيهة 
مثل إمالق قناة الجز رة، اإمالق الهعهاعه ة 
العسير ة التركية في قطر، اما إلهى كله ، 
ما ق   صعب التوصل الى حل اسهط بهيهن 

 البل  ن على الم ى العصير.
امن ناحية،  ب ا أنه لي  هنار أ  مهبهر  
مننا  ا زمة في أسرع اقت مميهن لهعه   
تسههجههيههل دال الههمههعههاطههعههة ا  بههع اقههطههر 
لخسائر فادحة حتى اآل . الين من نهاحهيهة 
أخرى، فإ  ت هو  الوضهع قه   هؤد  الهى 
قطيعة تامة، اه ا  ضر جمهيهع ايطهراف، 
اليست في مصهلهحهة الهوي هات الهمهتهحه ة، 
ل ل ، مهن الهمهرجهح أ   سهتهمهر اضهع " 
اينعسا  ب ا  اينفصال" بين الجانبين، مها 
 جعلنا في انهته ها  فهرصهة مهالئهمهة لهحهل 

 ايزمة.
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 إذاع  الةين الدولي :
دعا الرئي  الصيني شي جين بينغ خالل مؤتمر لهلهعهمهل 
المالي الوطني، العطاع المالي إلهى الهعهمهل عهلهى خه مهة 

 اقتصاد البالد على نحو أفضل.
اقال الرئي  الصيني إ  خ مة ايقتصاد الهحهعهيهعهي ههي 
الواجب الملز  االغا ة للعطاع المالي االطر عة ا ساسية 
للوقا ة من المخاطر المهالهيهة، مهطهالهبها الهعهطهاع الهمهالهي 
بتحسين كفا ة الخ مهة اجهودتهنها اتهوجهيهه الهمهز ه  مهن 
الموا د إلى المجايت الهرئهيهسهيهة االضهعهيهفهة لهلهتهنهمهيهة 
ايقتصاد ة اايجتماعية، مهعهتهبهرا أ  تهنهمهيهة الهتهمهو هل 
المباشر ستيو  لنا ا الو ة، بينما  نبغي تحسين ههيهيهل 
التمو هل مهيهر الهمهبهاشهر عهن طهر هق تسهر هع الهتهحهول 
ايستراتيجي للبنور اليبيرة المهمهلهوكهة لهله الهة اتهنهمهيهة 
البنور الصغيرة االمتوسطة الحجم االمؤسسات المهالهيهة 

 الخاصة.
اسيتم تطو ر آلية تمو ل شامل من أجل تهحهسهيهن اله عهم 
للشركات الصغيرة االمتوسطة الحجم اا ماكن الر هفهيهة 

 االنائية. 

 

قال مسؤال صيني با ز )الجهمهعهة) إ  
مههحههادثههات السههال  فههي جههنههيههف، الههتههي 
تشرف علينها ا مهم الهمهتهحه ة، خهطهوة 
ههامهة فهي عههمهلهيهة الهتههوصهل إلهى حههل 
سياسهي لهلهصهراع السهو  ، اأ  أههم 
شههي  اآل  هههو الههحههفهها  عههلههى الههنههمههط 
المست ا  لعملية السال  دا  تهعهطهيهل أا 

 توقف.
اقال شيه شياا  ا ، مبعو  الهحهيهومهة 
الصينية بشأ  الهعهضهيهة السهو  هة، فهي 
معابلة له مع اكالة أنبا  ))شينخوا)) إ  
الصين ت عم ا مم الهمهتهحه ة فهي لهعهب 
دا  اساطة  ائ ، اأ  الصين مستهعه ة 
لتع  م اسنامات إ جابية للمحادثهات بهمها 
 حعق نتائ  إ هجهابهيهة فهي أسهرع اقهت 

 ممين.
اقال "في الوقت الراهن، ي تزال هنار 
خالفات كبيرة بين الهحهيهومهة السهو  هة 
افصائل المعا ضة، ل ل   تعين اتهخهاك 
منن  ت   جي ليهبه أ الهتهعهامهل أاي مهع 
الههمههشههيههالت ا سههنههل نسههبههيهها، اكلهه  
لصيامة تهوافهق أكهبهر اتهعهز هز الهثهعهة 

 المتبادلة."
اقال المبعو  الصيهنهي خهالل  حهلهتهه 
الرابعة إلى جنيف لحهضهو  مهحهادثهات 
السههال  حههول سههو  هها، هههنههار أالههو ههة 
أخههرى لههلههمههحههادثههات اهههي دعههم اقههف 
إطالق النا  على ا  ض، افي الهوقهت 

 كاته تحعيق بعض النتائ  ال ا  ة.
اقال "المفااضات في ح  كاتنا لهيهسهت 

هي الن ف، هنار حاجة إلى منح الهثهعهة 
لهطههرفهي الهمههفهااضههات الههلهمههجهتههمهعههيههن 

 ايقليمي اال الي."
ابحسب الهمهبهعهو ، مهن الهمهنهم أ ضها 
التمس  بمب أ حق تعر هر الهمهصهيهر فهي 
العملية السهيهاسهيهة لهلهعهضهيهة السهو  هة، 
بههمههعههنههى أ   ههعههر  الشههعههب السههو   

 مستعبله بنفسه.
كا  شيه اصل إلهى جهنهيهف فهي اقهت 
سابق من ا سبوع، حيث عهعه  لهعها ات 
مع مبعو  ا مم المتح ة الخاص بشهأ  
سو  ا ستافا  د  ميستو ا امع اافود 
الههحههيههومههة السههو  ههة االههمههعهها ضههة 
السو  ة، اك ا مع دبلوماسيين بها ز هن 

 من قوى إقليمية ادالية أخرى.
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موق  مبادرع ال زام 
والطريق بعيون عربي د 

موق  شقيق لموق  
الةن بعيون عربي د 
مخكص بمكابع  له ما 

مبادرع ال زام ”يكعلق بـ 
الكي اطلقلا “ والطريق

الر ي  الةيني شي 
 .7170جين بينغ عام 

الموق  يرحب بمقاالتك  
حول مبادرع ال زام 
والطريقد ويض  

ص  اتك  في تةرف  
لنشر أي تعليق أو تقرير 

 ل  عاق  بالمبادرع.
 

www.chinesebeltandroad.com 

نـهههه ههههم فههههى دا  ا ابههههرا 
المصهر هة مهؤخهرا مهعهرض 
تحت عنوا  " التعرف عهلهى 

: مههعههرض  1129الصههيههن 
 –ثعافة منطعة مرب الصيهن 

شينجيانغ فى مصر" برعا هة 
ميتب ايعال  التابع لمجهله  
الهه الههة الصههيههنههي احههيههومههة 
منطعة شيهنهجهيهانهغ االسهفها ة 
الصههيههنههيههة فههى مصههر.اقههال 
سونغ أى قوه السفير الصيني 
لهه ى مصههر ، ا  الصههيههن 
الهه الههة ا كههثههر سههيههانهها فههي 
العالم،امصر ال الهة ا كهثهر 
سيانا بهيهن اله ال الهعهربهيهة، 

اأ  تيثيف التباديت الثعافية بيننما سهيهلهعهب دا ا 
منما لتعز ز التفاهم االص اقة بين شعبي الهبهله  هن، 
كما سييو  له تأثير ا جابي على السهال  االهتهطهو  

 الحضا   فى العالم.
اأك  إميانيهة تهعهز هز أنشهطهة الهتهواصهل الشهعهبهي 
االتيامل الثعافي بين البل  ن في  ل تنهفهيه  مهبهاد ة 
"الحزا  االطر ق" التى طرحتنها الصهيهن اتهنهفهيه  

 مصر " الممر الج   ة لعناة السو  ".
اأقيمت فهي إطها  الهمهعهرض الهثهعهافهي مهعها ض 
الههتههصههو ههر الههفههوتههومههرافههي االههمههالبهه  الههعههرقههيههة 
اا داات الموسيعية الهعهرقهيهة اعهراض ا مهنهيهة 
االرقصات الشعبية، ما  ساهم في تعر هف الشهعهب 

المصر  على منطعة شينجيانغ الهمهلهونهة االهثهعهافهة 
 االفنو  الصينية الرائعة بصو ة أفضل.

كما تلهعهى الهمهعهرض تهفهاعهال مهتهحهمهسها جه ا مهن 
الجماهير المصر ة. حيث أعرب اليثير مهن زاا  
معرض التصو ر الفوتومهرافهي الهمهصهر هيهن عهن 
إعجابنم بالتطو  السر ع ال ى تشهنه ه شهيهنهجهيهانهغ 
حاليا احهر هة الهعهبهادة االهتهعها هش الهمهتهنهامهم بهيهن 
العوميات المختلفة فينا.اج بت المالبه  اا داات 
الموسيعية العرقية المعراضة فى النشاط الجماهيهر 
الهمههصههر ههة لههمها تههحههمههلههه مهن تشههابههه مههع ايداات 
الموسيعية فى جنوب مصر. كمها جه بهت عهراض 
الموسيعى اليالسييية التى ق منا الموسهيهعهيهو  مهن 

 شينجيانغ اليثير من المصر ين أ ضا.


