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ترجم  المواد من اإلنكليزي  إلى 
 العربي :

 آي  علي أحمد

هو مشروع مفتفكفامفهد يفلفدج إلفى جفعفه  
الةين أقفر،د وهفي الفتفي بفاتف  تف فر  
ن سلا ففي لفه مفكفان ففي الفعفالف د والفتفي 
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 مفوقفع 

 الةين بعيون عربي 
www.chinainarabic.org    

على شبك  اإلنترن د وهو موقفع مفتفكفامفه 
يتضمن الخبر والمعلوم  والرأي والت ليفه 
والت قيق والدراس  ويتناول قضايا الةيفن 
الداخليف  وعفاقفاتفلفا مفع الفدول الفعفربفيف  
والففعففالفف  لففكففهد إألففاففف  إلففى ا وألففاع 

 االقتةادي  والمنوعات والرياأل .
الموقع هو جزء من طموح عفربفي إلقفامف  
عفاقف  صفداقف  مفع الةفيفند وهفو مفوقفع 
شففقففيففق لففاتفف ففاد الففدولففي لففلففةفف فف ففيففيففن 
واالعفامفيفيفن والفكفتففا، الفعفربفي أصفدقففاء 

الةيند هذا االتف فاد الفذي يفتفولفى ر فيف  
ت رير الموقع ملمف  أمفيفن السفر وعضفو 

 المجل  القيادي التن يذي في .
 مدير الموقع: م مود ريا
 ر ي  الت رير: علي ريا

لتعليقاتك  واسفتف فسفاراتفكف  ومفاحف فاتفكف  
ومقاالتك د يمكنك  مراسلتنا على العنفاويفن 

 البريدي  التالي :
بريد موقع 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 113400306000 
 من لبنان 10306000

يشكل التحول في العالقات  يا ال ال ا ال 
والف ل ب ل نموذجتً لمت يمكال ن  قاماوه يا  
الموة النتعمة ال  ن ة في قلمف التغ  را  
اإليجتي ة التي قاحا ال فاي جول جاناو  

 وجنو  شرق وشرق آس ت لم لحتهت.
كت  يكفي ن  ياحا ال قاغا ا ار فاي  ن  
الهره في الف ل ب ل حتى قجعل ياكا ال  ال 
هذا التحول فارةاة كابا ارة لاهات  وقاماوه 
يهجمة جيلو تسا اة ناتجاحاة  جاعالا   ال 
واحدة  ل نكثر التهديدا  التاي قاعاتار  
الس تسة ال  ن ة في  نطمة يحار ال ا ال 
الجنويي فرةة لتفك ك الطوق العساكار  
الس تسي الذ  كتنا  الاوايات  الاماتاحادة 
قعمل على فرض  على ال  ل   ل خالل 
إذكتء نت  الفتنة في المنطمة وقنم اة ياذو  
 الشمتق ي ل ال  ل والدول المريبة  نهت.

 مت ا شك ف   ن  الظروف لعب  جو هات 
في   لحة ال ا ال. فاماجايء جوقا ارقاي 
"الثو  " إلاى الارساتساة فاي الافا الا ابا ال 
قرافق  ع وةول قرا ب "الاهاتساإ" إلاى 
سدة الرستسة في الوايت  المتحادة. وكات  
ا يد  ال ح اول اةاطاداه يا ال هاذيال 
الزع م ل الحتجّيل. وهانات كاتنا  ال ا ال 
حتضرة لـ "است عت " الزع م الف لا ابا اناي 
والبدء يتأس س عالقت  قوية  ع  اتنا اال  
وهي عاالقات  لاعاب عادج  ال الار ساتء 
السااتياامااو  لاالاافاا االاا ااباا اال جو اً كااباا ااراً فااي 

إضعتفهت  وذلاك  ال خاالل ان ا اتعاهام 
إل اجة الاوايات  الاماتااحادة الارا اباة فااي 
 حتةرة ال  ل  قاماها اداً لاالناما ات  

 ااستراق جي عل هت في المستمبل.
 ل البديهي ن  هنتك الكث ر  ل الاعامابات  
التي قعتر  العالقت  ي ل يك ل و تن ال  
ويمكل لهذه العمبت  ن  قاعارقال اانادفات  
نحو ياناتء عاالقات  قاوياة جاساماة و ا ار 
 ختضعة للمزاج الشخ ي ي ل البلديل. 

ولكل  ل البديهي ني تً ن   ت يشهده خا  
يك ل ـ  تن ال   ل زيت ا  وجية وقاوقا اع 
اقفتقت   سم ة و ستعدا  قمد هات ياكا ال 
لمتن ال  هو جل ال عالاى اناتاهاتج الابالاديال 
السب ل اإليجتياي لاحال الاخاالفات   وهاو 
سابا ال يااماوه عالااى الاتافاتو  والاتافاتهاام 
ً إلاى  والتوافق المتبتجل  وهذا يؤج  حتامات
قبريد كل الخالفت  وقغل ب التمت   علاى 
التنتفر. هذا النهإ  عتكس قمت تً لامات كات  
ساتساداً فاي السااتياق   ال قاوقاار وسالابا ااة 
وقدويل واستمواء يتألجنبي )األ  اركاي   
وهي كلهت  مات سات  نيادعا  السالاطات  
الف ل ابا انا اة الساتياماة فاي اعاتاماتجهات فاي 

  واجهة ال  ل.
جوق رقي نجا  الدفة يتقجته اعتمتج سا اتساة 
التنت م وحسل الجوا   ع ال ا ال  وهاذا 
س كو  لا   ارجوج إياجاتياي كابا ار عالاى 

 الف ل ب ل نفسهت  وعلى ال  ل ني تً.
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حث الرس س ال  اناي شاي جا ال يا انان )األصانا ال  ال ا ال 
والفلب ل على قعزيز التواةل حول الم تيت الهت ة الاخاتةاة 
يتلعالقت  الثنتس ة   ل نجل النهو  يتلعالقت  الثنتس ة ناحاو 

 قحم ق قنم ة ةح ة و ستمرة.
وفي اجتمت   ع الرس س الفلب ني  وج يجو جوقا ارقاي  قاتل 
شي إ  الفلب ل وال  ل قجمع ي نهمت عالقة الاجاوا  الاوجياة  
ون  الفلب ل شريك هته في التعتو  في إطت   باتج ة الاحازاه 

 والطريق.
الفلابا انا اة قسا ار عالاى  -ونضتف شي ن  العالقت  ال  ن ة 

الطريق ال ح ح لتحم ق التعاتو  الاوج  الاذ  ياهادف إلاى 
قحم ق نتتسإ  ف دة للطرف ل   ش را إلى ن  ال ا ال عاتز اة 
على العمل  ع الفلب ل لتحم ق التاوافاق يا ال اساتاراقا اجا ات  
التنم ة الختةة يكال البلديل  ل نجل قحم ق المنفعة للشعب ال 

 والبلديل. 
ونوضح الرس س ال  ني ن  الابالاديال ياحاتجاة إلاى قاعازياز 
التعتو  في ينتء البن ة األستس ة و كتفحة الجريمة الاباحارياة 
عبر الحدوج  وقنف ذ عمل ت  اإل تصة المشتركة وقخف ف حدة 
الفمر والس طرة على قرويإ المخاد ا  وقاحاسا ال  ساتاو  

  ع شة الشعب ل ال  ني والفلب ني.
وقتل شي إن  يتع ل على الجتنب ل السعي نحو قاحاما اق قاماده 
 لمو  في  جتا  التعتو  الهات اة ياأسار  وقا   اماكال  
وإقت ة قبتجا  وص مة وقعتو  وص ق ي ل اله ئت  التاشارياعا اة 
والحكو ت  المحل ة  وكذا السعي نحو التعتو  في  اجاتا  
الثمتفة والشبت  والس تحة والتبتجا  الشعب ة. ونوضاح شاي 
ن  ال  ل سوف قعزز  ال الاتاواةال والاتاعاتو   اع جول 
 ايطة اآلس ت   ل نجل اا قاماتء ياتلاعاالقات  يا ال ال ا ال 
واآلس ت  إلى  ستو  جديد.   ل جاتنابا  قاتل جوقا ارقاي إ  
 بتج ة الحزاه والطريق قؤج  إلى قحم ق اا قبتط ة والنماو 

ااقت تج  في آس ت  وإلى قعازياز الاتاوفا اف فاي الافالابا ال 
 وقحم ق  فته ة شعبهت. 

وفي  عر  إشت ق  إلى استئنتف الاحاوا  والاتاشاتو  يا ال 
البلديل  قتل جوق رقي إ  الفلب ل وال  ل شريكت  قاجات يات  

 هت ت  يتلنسبة لبع همت البعض.
ونضتف جوق رقي ن  الفلبا ال عاتز اة عالاى الاحافاتف عالاى 
التواةل الوص ق وقوس ع التعتو  وقعزيز التبتجا  الثماتفا اة 
والشعب ة  ع ال  ال  ون  الافالابا ال عاتز اة عالاى قاعازياز 

 التعتو  ي ل اآلس ت  وال  ل.
وعمب ااجتمت   شهد الرس ست  قوق ع  جموعة  ال وصاتساق 
التعتو  في  جتا  ااقت تج والتكنولوج ت والبن ة األستس ة 

 والموا ج البشرية والطتقة وال حتفة والمنشو ا .
وفي اجتمت   نف ل  ع جوق رقي  قتل  س س  جلس الدولاة 
لي ك  قش تنن إ  العالقت  الوجية ي ل ال  ل والفلب ل ق ب 

 في   لحة شعبي البلديل.
وحث لي الجتنب ل على جفع الاتاعاتو  فاي  اجاتا  الاماد ة 
اانتتج ة والبن ة األساتسا اة والاماتلا اة والاز اعاة وااناتاتج 
السمكي  والتبتجا  الشعب ة وقخف ف حادة الافامار  لاكاي ا 

الفلب ن ة على قحما اق  -يمت ر التطو  في العالقت  ال  ن ة 
النفع للبلديل وحدهمت  ولكل لكي يستهام ني ات فاي قاحاما اق 

 ااستمرا  والرختء ااقل م  ل.
ونضتف لي نن  في الوق  الذ  قتولي ف   الفلابا ال الارساتساة 
الدو ية لرايطة اآلس ت  لهذا العته  فإ  ال  ل سوف قكثاف 
 ل التنس ق  ع الفلب ل ل  ت ة  جتمع    ر  شترك نكاثار 

 قوة  ع جول  ايطة اآلس ت .
وقتل جوق رقي إ  العالقت  ي ل ال  ل والافالابا ال قامار فاي 
المست  ال ح ح حتل ت     فت ن  الفلب ل قدعم خطة " ةنع 

" وقرحب يمدوه ااستاثامات ا  ال ا انا اة 0202في ال  ل 
 إلى الفلب ل.
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نجحا  الاتاحالا اال  السا اتسا اة لاما اتجة 
جمهو ية ال  ل الشعب ة الاتاي قانابّاأ  
يتغ ّر النهإ الس اتساي لادولاة الافالابا ال  
ً عالاى عاماب   ال  اؤياد  وانمالي   نست
ون  ر وحل ف للوايت  المتحادة  إلاى 
نتقد شر  لس تستهت وه منة قواقهت على 
الفلب ل وجول آس ت  وإلى  طتلبة  اتنا اال 
يعالقت  عم مة  اع ال ا ال  ي اماناهات 
اقت تجية وس تس ة   ت نضاعاف  اكاتناة 
"ن ريكت" في شرقي آس ت  وهّز  واقعهت 
يعنف  س ّمت ون  واشنطل لم قكل قتوقع 
ن  قااتااجااتساار هااذه الاادولااة ال ااغاا اارة 
والفم رة و س سهت للوقوف في  اواجاهاة 
"الكتيو " الُمزنّر يتل وا يخ الُمجنّحة 
 والمدافع والمنتيل الذ ية والفرا  ة.  

 س س الفلب ل  وج يغو جوق رقي  فَاعَاَل 
 ت لم يَفعل    ره  ل الر ستء  في قمل ام 
نفااتفاار الااواياات  الاامااتااحاادة ونذ عااهاات 
الطويلة خت ج ن اض هت. فت ريحتق  لم 
قكل  تتتل ة وقتةمة وقتةفة فاحاساب  
يل وقسلّح  يتلوع د والاتاهادياد ياأقساى 
الُمفرجا  التي لم قعارف الاديالاو اتسا اة 
 ث الً لهت  والاتاي جن  عالاى قاكارا هات 

 ُعتتة الثو ي ل العتلم  ل.
 ت لم قاتاوقاعا  الاوايات  الاماتاحادة هاو 
 ظهر التمت   السريع  ت ي ل الافالابا ال 
وال  ال  وقاراجاع  اطاتلابات   اتنا اال 
وعواةم   رهت للسا اطارة "الشات الاة" 
على جزاسر في البحر الجنويي  وقاباول 
اقتراحت  ال  ل يتلتعتو  الجمتعي في 
قاالااك الااجاازاساار  وفااي  اا اارهاات  اال 
األ اضي البحرياة ياتلاطاول والاعار  
ويمختلف ااقاجاتهات   وضامال نلاوا  
ال  ل وشعت اقهت ون والاهات   ات نفشال 
قاارا ا   ااحااكاامااة اهاات  و سااتعاا ااهاات 
لاخالاخالاة األ ال اآلسا او  والاعاتلامااي  
و عهت قمهمر  التطلعت  اا ريك ة فاي 
جول البحر الجنويي  والتي هادفا  إلاى 
 حتةرة ال  ل عسكريتً  وقطع طرق 
 واةالقهت الباحارياة الادولا اة  يال إنا  
شااّجااع ال اا اال عاالااى قااعاازيااز طااريااق 

 -"الحزاه والطريق"  -حريرهت الجديد 
لاا ااشااماال آساا اات الااجاانااوياا ااة والشاارقاا ااة 

ويحريهت  وااندفت  لمزيد  ل ق الا اب 
ااال   الااتااعااتو  ال اا اانااي الاادولااي والّ  
النتفعة  ع جول الاجازاسار فاي الاماحا ا  
الدولي  الذ  لام يَاعاد يَار  فاي "الاعام 
ً  اع  سته" جاعمتً  تل تً نو حت  تً عسكريات

 قتتلي هزاسم  على الستحة الدول ة.
وقااجااد  اإلشاات ة إلااى ن  الااماابااتج ة 
ال  ن ة الكون ة التي قشمل كل الاعاتلام  
وي من  األقتل م الشارقا اة والاجاناويا اة 
المحتذية لل  ل و نهت الفلب ل  يحاوافاز 
 تجية و عنوية وح ت ية  قتانات ام  اع 
طريق الاحاريار ال ا اناي الاتات ياخاي  

يلا او  جوا   كامات  022وقبلن قكلفتهت 
نوضح  ال  ل نفسهت  وهاي ياماثاتياة 
إقت ة ع ار ذهاباي لاتاجات ة الامات ا   
إلفتجة جم ع الدول والشعو . وياحاساب 
المعلو ت  الُمتتحة  ستمده ال  ل ناحاو 

 88قريل و  جوا  للبُن ة التحت ة في  8
يتلمئة  ال ساكات   82يلداً  قُشّكل قراية 

العتلم  وصلث النتقإ الماحالاي اإلجاماتلاي 
 العتلمي.

ولمد كت   ل النتتسإ  اإليجتي اة لاتابارياد 
العالقت  الفلب ن ة ال  ن ة  قأس س آلا اة 
قشتو  صنتس ة ن ف ساناوياة لاماعاتلاجاة 
ق تيت و مرا  يحر ال  ل الجاناوياي  
وقد شدّج الزع مت  الفلبا اناي  وج ياغاو 
جوق رقي وال  ني شي ج ل ي انان قابال 
صالصة شهو  قمريبتً  على نهم ة الحافاتف 
على الساله وااستمرا  وحرية المالحة 
في قلك الاماناطاماة و اماراقاهات الاماتسا اة 
ااستراق ج ة  وكذا حرية التحل ق فاوق 
  ته البحر  كمت نّوهت إلى نهم ة التعت ل 
 ع خالفتقهمت اإلقل م ة والم تس اة   ال 
خالل الطرق السلم ة  يدو  اللجوء إلى 
التهديد نو استخداه الموة  وضمل آل ات  
التشتو  والمفتوضت  الوجّية ي ل الادول 
ذا  الس تجة المعن ة ياهاذا األ ار يشاكال 

  بتشر.
كمت قعزز  العالقت  ال  ن ة الفلب انا اة 
 ؤخراً  يت رياحات  الاماتاحاد  ياتسام 
وزا ة الخت ج ة ال  ن ة  "لو كاتنان"  
الذ  كشف عل قمتطع نهاداف الافالابا ال 
وال  ل قجته اإل هت  الدولي والحر  
عل    إذ نشت  الى ن  "اإل هات  عادو 
 شترك للبشرية.. ال  ل قفاهام وقادعام 
يموة ق تجة الرس س الفالابا اناي  وج ياغاو 
جوق رقي وحكو تا  فاي الاحار  عالاى 
اإل هاات "  وياا ّاال "لااو"ب "يااتلاانااساابااة 
للعمل ت  التي يدنقهت الحكو ة الفلابا انا اة 
على ن اضا اهات  نارحاب يامابادن الادعام 
البنَتء  ل قبل الاماجاتاماع الادولاي عالاى 
نست  احتراه   بة الاحاكاو اة وسا اتجة 

 األ اضي الفلب ن ة ووحدقهت".

 ا لاديمي مروان سوداح*

 1التتم  على الة    
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العالقة األ ارياكا اة  اع ال ا ال وجول 
آس ت الشرق ة قتسم يإشكتل ة كب رة  فف هت 
قتداخل الكث ر  ل الملفت  التاي قاحاتاتج 
الى سن ل طويلة وجهوج وحكمة آس وية 
عم مة لحلهت نو للاوةاول الاى خاواقا ام 
وس  يشأنهت. فتإلقالا ام اآلسا او  ياعا اد 
جغراف تً عال قات ة ن ارياكات الشاماتلا اة  
والحلول الحري ة ا يمكل ا  قكو  فاي 
ةتلح آس ت  يل فاي ةاتلاح "ن ارياكات" 
الاماا ا ااة  فااهاكااذا كاات  األ اار فااي كاال 
الحرو  الكون ة وااقل م ة التي جّ ار  
الشعو   لكل نهتيتقهت كتن  في ةاتلاح 

 ن ريكت وخد ة لم تلحهت ال  مة..
لكل إعال  الرس س الفلب ني   وج ياغاو 

نا اسات ب نياريال  28جوق رقي  الخم اس
يناشار قاواقا  عالاى َجازاسار  ارجاتنا اة 
" ااتاانااتز  عاالاا ااهاات" فااي يااحاار ال اا اال 

كا الاو اتارا   4الجاناوياي   ساتحاتاهات 
 ريعة فم   وا يمطنهت ن  إنسات   قاد 
يُع د الكّرة الى  واجهت  ستخنة  ت ي ال 
جول ااقاالاا اام  ويَااماالااب الااطااتولااة عاالااى 
  و  شعاوياهات  وي اب فاي ةاتلاح 
 طت ع الحر  اا ريك ة ونشر الاد ات  

 في شرقي آس ت. 
العديد  ل جول شرقي آس ت قنشغال  اناذ 

سنوا   ت يعد الحر  العتلم ة الثاتنا اة  
في  طتلبت  وقطلعت  إقل م اة قاناساجام 
يطب عتهت  ع س تسة التدخل اا ارياكا اة 
في ذلك اإلقل م ااستراق جي  والاباعاض 
اآلخاار  اال قاالااك الااباالاادا  ياات  يَااعااتاامااد 
ً  اع  يأف ل ة قأج ل المواجاهات  قاالقا ات
ااقااتااراحاات  الساالااماا ااة وااقااتاا ااتجيااة 
ال  ن ة  الاماتاماحاو ة حاول قاوفا اف 
 زيٍد  ل المد ا  ال  ن ة الُمنتجة على 
ن اضي قلك الدول  والحفتف على  ت قم 
إنجتزه  ل استثمت ا  وخبرا  ة ن اة 
ف هت  وهو  ت يُف ي الى وقاف هارو  
  و  األ وال ال  ن ة ال خمة  ناهات 
وعوجقهت الى ال  ل   وطنهت األةالاي 

 و نبعهت. 
الس تسة ااقت تجية ال  ن ة قموه عالاى 
نسااـااس الااتااعااتو  واإلنااتااتج والااكااسااب 
الجمتعي  وهو نهإ يتالقى  اع ن اتناي 
ووقتسع جول آسا ات وشاعاوياهات عاماو اتً  
يا انامات الاهادف األ ارياكاي ياماوه عالااى 
الاكاساب  ال خاالل إفامات  قالاك الادول 
و  رهت  ال جول الاكاو  وقاركا اعاهات  
وازجهت  ااقاتا اتج األ ارياكاي "عالاى 

 حستيهت".
الموقاف السا اتساي ال ا اناي الامابادساي 
وق ريحت  الرس س الفلب ني و واقافا   
قااكااشااف عاال إج اك عااماا ااق لاا هااداف 
التوسع ة للَمجمع ال نتعي الاعاساكار  

اا ريكي في  سام  سات ا  لاتاخالا اق 
حرو  جديدة في شرقي آس ت  إلشاغاتل 
ً وقشااتاا اا  جااهااوجهاات  ال اا اال عسااكاارياات
التنموية وااقاتا اتجياة الادولا اة. وإلاى 
جتنب ذلك  يُد ك الرس س الفلابا اناي ن  
 ااواقااف ال اا اال قااجااته يااالجه وجول 
الجوا   إنمت قتاماتهاي  اع الاماطاتلابات  
الجمته رية لآلس وي ل في ح تة  ستمارة 
وكريمة  يعا اداً عال نناماتط ااقاتا اتج 
الغريي التي حّول  الفلب ل يافالابا انا ا اهات 
وفلب انا اتقاهات إلاى ساوق جولاي لالاعابا اد 
ارة  ونعاتج  هاذه  والناخاتساة الاُماعَاتة 
الدولة اآلسا اوياة الاغانّاتء إلاى ع او  
المح  والاغات  واألفا او  الاُماعَا ار  

 يوج  يتسم!
الس تسة ال ا انا اة الاحاكا اماة وقاطاّو   

كاة لا هاداف  التوجهت  الفلب ن ة الاُماد  
الكون ة األ ريك ة في استرقتق الشاعاب 
الفلب ني  هو يدايت  و ماد ات  لازلازال 
كب ر وعم ق للس تسة الخت ج ة لمتنا اال 
قجته ي ج ل وواشاناطال   ال شاأنا  ن  
يُع اد  سام خات طاة الاتاحاتلافات  عالاى 
 ستحت  آس وية واسعة   ت يُف ي إلاى 
خاروج الاوايات  الامااتاحادة  ال جاساارة 
ال اارا  الااتااي حااتولاا  واشاانااطاال 
اسااتااحااداصااهاات هاانااتك  ذلااك ن  جخااولااهاات 
كالعب نستسي هو األقو  إلاى شارقاي 
آس ت اختالق  واجهة شت لة  ع ال  ل 
و ااحااتةاارقااهاات  
إنااماات كاات  َعااباار 
يااوايااة جياامااو ااة 
الانازا  الاُما انّاع 
فااي ُ ااخااتاابااراقااهاات 
الساااااا ااااااتساااااا ااااااة 
وااسااتااخااباات يااة  
والذ  قم قجافا افا  
 اات ياا اال ال اا اال 

 والفلب ل.
*ر ففيفف  اإلتفف ففاد 
الدولي للةَّ  يين 
واإلعففففامففففيففففيففففن 
والففكففت ففا، الففعففر، 
فلف فاء  أصدقفاء وحل

ين.  الة 
ففقففال خففا   *الففما
بفففففففالفففففففنفففففففشفففففففر  
االسبوعي  لموقفع 
الةففيففن بففعففيففون 

 عربي .

 6تتم  المنشور على الة    
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يعد قسلم  السلطة في حزيرا ب يون و 
  عدّل الرس س الفلب ني 0208العته 

ً استراق ج ة   وج يغو جوق رقي سريعت
يالجه قجته ال  ل وطبّع العالقت  
وحًسل العالقت  ااقت تجية الثنتس ة 
خالل فترة ق  رة جدا. وخالل عته 
واحد فم     ّر  الفلب ل  وقفهت 
الهت شي على خريطة  بتج ة الحزاه 
والطريق ال  ن ة. و ل خبرا  ستيمة  
يتخوف العديد  ل العلمتء ال  ن  ل  ل 
ن  قتغ ر س تسة جوق رقي ال  ن ة 
الحتل ة  رة نخر   ويتلتتلي يرف و  
إنفتق الكث ر  ل الموا ج ااستراق ج ة 

 .على البالج
والسؤال هو  هل س ُبمي جوق رقي على 
استراق ج ت  ال  ن ة؟ وجوايي هوب  ل 
المرجح جدا ن  يواةل جوق رقي 
س تست  الحتل ة قجته ال  ل حتى نهتية 

 .0200وايت  عته 
إ   ركز الجذ  ااقت تج  في الفلب ل 
هو  تن ال والمنتطق المح طة يهت  ح ث 
الطبمة الوسطى كب رة وح ث قلعب 
الوايت  المتحدة جو اً  ؤصراً. 
والعتسال  الكب رة في المنطمة  ؤيدة 
ً للوايت  المتحدة  وعتسلة نك نو  جاسمت
ً  مثالً. لمد اقبع الرس س  قشكل نموذجت
الستيق ي ن نو نك نو الثتلث س تسة  ؤيدة 
للوايت  المتحدة و عتجية قجته ال  ل  
على الر م  ل كونهت   ر  واق ة 
لتحم ق المد  األكبر  ل الم تلح 
الوطن ة. يدو ه  اكتسب جوق رقي 
التأي د الشعبي يسبب سمعت  النظ فة  
وجعم  لمكتفحة المخد ا   وجهوجه 
لتحس ل  ع شة الشعب  ل خالل قنظ م 
ال مت  ااجتمتعي. إ  إحد  السمت  
المم زة لإليكولوج ت الس تس ة في 
الفلب ل هي س تسة العتسال   فمل جو  
جعم األسر الكب رة ي بح على 
الس تس  ل ااعتمتج على سمعة شعب ة 
حسنة. وقعتني المنطمة الجنوي ة  ل 
البالج  ح ث  اكم جوق رقي  ن   تل  
الس تسي   ل التخلف ااقت تج   
وانتشت  المخد ا   والتطرف الديني. 
يتإلضتفة إلى ذلك  لمد قرك  متل 
السكت  المحل  ل خالل الفترة 

ً عم متً  ااستعمت ية األ ريك ة انطبتعت
لد  النت  التي قع ش في المنطمة. 
ووفمت لهذه الخلف ة    ّر جوق رقي 
الس تسة الخت ج ة المؤيدة للوايت  
المتحدة في الفلب ل يعد قول   السلطة 

 .العته المتضي
وينتًء عل    خف   الفلب ل قعتونهت 

 ع الوايت  العسكر  واأل ني 
المتحدة. كمت نحى جوق رقي جتنبتً يشكل 
 ؤق  قرا  التحك م يشأ  يحر ال  ل 
الجنويي وسعى إلى قطوير عالقت  
نوصق  ع ال  ل  ل خالل إجراءا  
 ختلفة اق   جاً  تحمستً  ل قبل يك ل. 
وقد قحّسن  العالقت  الس تس ة ي ل 
الفلب ل وال  ل يشكل كب ر ف مت ازجاج 
التعتو  ااقت تج  الثنتسي يشكل 
 ّطرج. وقد نولى جوق رقي اهتمت تً 
كب راً يعالقت  البالج  ع ال تيت   نكبر 
  د  لالستثمت  في الفلب ل. وستستعد 
جم ع هذه الجهوج ااقت تج الفلب ني. 
فتلمستعدا  األ ريك ة للحلفتء قركز 
يشكل  س سي على األ ل    حوية 
يغ ت  لالستثمت ا  واسعة النطتق. إ  
إستراق ج ة جوق رقي هي نكثر انسجت تً 
 ع الم تلح الوطن ة الفلب ن ة  ل 
س تسة نك نو  لذلك إ  سلوك المست  

 .الحتلي خ ت   نطمي
ل س لد  جوق رقي ن  سبب يستدعي 
قعديل س تست  الحتل ة يشأ  يحر ال  ل 
الجنويي. فهو يركز على الم تيت 
الداخل ة  ويتلتتلي ا ير ب في إهدا  
الكث ر  ل الطتقة على المشكلة الشتسكة 
لبحر ال  ل الجنويي. وحل النزا  
على يحر ال  ل الجنويي س ستغرق 
ً طويالً فعالً. قد يتفوه جوق رقي  وقتت
نح تنت يكلمت  قتس ة قجته ال  ل ف مت 
يتعلق يتوقرا  يحر ال  ل الجنويي 
 تأصراً يفعل الوضع الس تسي المحلي 
للفلب ل وضغوط جول نخر   لكن  لل 
يتخذ يتل رو ة إجراءا   لموسة  

 .وس كو  ال ر   حدوجاً 
ا يدير جوق رقي سف نة الدولة ف مت 
يتعلق يتلس تسة الخت ج ة وفمت لعواطف  
وإنمت يتاعتمتج على استراق ج ة قم  

إ  قفك ر جوق رقي   ج استهت يعنتية.
الديلو تسي هوب الحفتف على  ستفة 
 عمولة  ع الوايت  المتحدة في  جتل 
التعتو  العسكر  لكل جو  ااستساله 
للتحتلف العسكر  األ ريكي الفلب ني؛ 
قطوير عالقت  نوصق  ع ال تيت  لكسب 
 نتفع اقت تجية؛ وضع التوقرا  في 
يحر ال  ل الجنويي قح  الس طرة؛ 
يذل ق ت   جهده لتعزيز التعتو  

 ع ال  ل   ع ااهتمته  ااقت تج 
يتلعالقت   ع ااقحتج األو ويي 

 .و وس ت والهند
إ  س تسة جوق رقي الخت ج ة قوجد 
ً للتخف ف  ل حدة  ً نسب ت ً  واق ت  نتخت
التوقرا  في يحر ال  ل الجنويي. كمت 
ن  الوضع الس تسي المحلي في ف تنته 
ً لجلب الدولت ل إلى  و تل زيت ج د ني ت
طتولة المفتوضت . ف الً عل ذلك  إ  
س تسة الرس س األ ريكي جونتلد قرا ب 
المتسلة يجعل "ن ريكت نواً" قد قؤصر 
على عمق قدخل الوايت  المتحدة في 
قوقرا  يحر ال  ل الجنويي. وستكو  
هنتك نتفذة  ل الوق  للدول التي لهت 
 طتلب في يحر ال  ل الجنويي لتسوية 
خالفتقهت يشكل  نتسب  ل خالل 
المفتوضت   وينبغي على ال  ل 

 ا تنته هذه الفرةة.

 الةيني  ـ غلوبال تايمزص ي   
 شيو لي/ 
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ل س هنتك  ت يمثل المول الديلو تسي 
ال  ني "الوسته يعوج يتلنفع على 
الطرف ل" نف ل قمث ل  يمت  ل 

 العالقت  ال  ن ة الفلب ن ة.
قبل عته واحد فم   عند ت كت  ي ن نو 
نك نو الثتلث  س ستً للفلب ل  كتن  يك ل 
و تن ال عتلمت ل في  واجهة في نعمت  
التحك م الذ   فعت  الفلب ل يشكل 
نحتج  يشأ  ق  ة يحر ال  ل 

 .الجنويي
 ل الذ  كت  يوسع  ن  يتوقع في ذلك 
الوق  هذا "اانعكت  الشت ل" في 
العالقت  ي ل البلديل والذ  نشتج ي  
وزير الخت ج ة ال  ني الزاسر وانن 

 يى فى  تن ال يوه الثالصتء؟
وكمت احظ وانن  لمد قم  استعتجة 
التبتجا  في "شتى المجتا  على 
نحو شت ل" خالل نكثر  ل ستة نشهر 

 يمل ل.
والعالقة ل س  خطتي ة فحسب. 
ً  ل  حتجصت  وانن  ع  فتنطالقت
الرس س الفلب ني  وج يجو جوق رقي  
ف الً عل نظ ره وزير الخت ج ة 

نا  ي تر كتيتتنو  يبدو ن  ي الفلب ن
يك ل و تن ال قد قبدآ  يإجراء 

 حتجصت  جدية حول اقفتق العته 
الذ  ُعمد آنذاك ي ل الزع م  0088

ال  ني جنن ش تو ي نن ونتسب الرس س 
الفلب ني سلفتجو  لو يل لكي قستغل 
ً  وا ج يحر ال  ل  الدولت ل  عت

 .الجنويي
وإذا  ت اُقخذ  هذه الخطوة نخ راً  
فإنهت لل قكو  قطب مت لالقتراح البتلن 

ً فحسب  يل  10 ل العمر  عت ت
ً لكتفة  ً  لهمت ستكو  ني ت نموذجت
البلدا  حول ك ف ة حل نزاعتقهت في 

 .يحر ال  ل الجنويي
وكمت قتل وانن  إ  التعتو  ووضع 
الخالفت  جتنبتً هو خ ت  نف ل يكث ر 
 ل اقختذ إجراءا  نحتجية والدخول 

 .في  واجهة  د رة
وفي قنتقض حتج  ع عهد نك نو الثتلث 
والموقف المتوقر الذ  نج  إلى قجم د 
العالقت  التجت ية  إ  يرا متق ة 
جوق رقي الديلو تس ة قرسي نستستً 
ً للعالقت  البنتءة  األ ر الذ   ةلبت

 .س نتإ  كتفآ   لموسة يتلتأك د
يش ر وزير الخت ج ة ال  ني اآل  
ً ا  ً هت ت إلى  تن ال يتعتبت هت "شريكت
 نى عن  " لبنتء طريق الحرير 

ً ن  00البحر  للمر  ال      رحت
 بتج ة الحزاه والطريق ستكو   علمتً 
لتعتونهمت الممبل. وقد قشكل  ستهمت  
المبتج ة الكب رة في  جتل التراي  
جفعة هتسلة لالقت تج الفلب ني شديد 

 .الحتجة إلى البنى التحت ة
 تعهداً يأ  قكو  ال  ل "الشريك 
األكثر اخالةت واستمرا ية" للفلب ل 
في قنم تهت الوطن ة  وعد وانن ني تً 
يدعم ة ني قو  ل خ رة في شؤونهت 
الداخل ة والدول ة يمت في ذلك حملتهت 

 .ضد المخد ا  واا هت 
وقد نصب  التغ  ر الد ا تق كي في 
العالقت  ال  ن ة الفلب ن ة ةحة 
ااعتمتج ال  ني يأ  الدول المتنتزعة 
يشأ  يحر ال  ل الجنويي قتج ة قمت تً 
على حل خالفتقهت ينفسهت. و ع ذلك  
إ   حتوا  نطراف صتلثة التدخل 
لتعك ر ةفو األجواء لم قتوقف. وقد 
ً ن  نتوقع  ل قلك  ا يكو  واقع ت
البلدا  إصبت  ق ت نهت في  واجهة 
 التدخال  الخت ج ة الموية و ف هت.

ي د ن  عالقة  تن ال يبك ل ستستعد 
حتمت في إجا ة النزاعت  المتس ة 

 .األخر  التي لم قحل

 الةيني  ـ تشاينا دايليص ي   
 افتتاحي  الة ي  
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ب قاتل وزيار الاخات جا اة ال ا اناي وانان ياي  0202ياولا او  02 تن ال 
)الثالصتء  ا   بتج ة الحزاه والطريق ستموه يدو   سا اساي فاي الاتاعاتو  

 ي ل ال  ل والفلب ل.
وقتل وانن ا  الفلب ل جزء  هم  ل طريق الحرير البحر  الماديام  حا اث 
كتن  الفلب ل  التي قمع جنو  شرق اس ت  المحطة األولى للسفل التجت ية 

 ال  ن ة  ل  متطعة فوج ت .
 ثلمت كت  في التت يخ  ست بح الفلب ل  رة نخر  جزءا  همت  ل طارياق 

 .00الحرير البحر  للمر  ال
ونوضح ان  وفمت لمبتج ة الحزاه والطريق  ستستعد ال  ل الافالابا ال فاى 
قعزيز ين تهت التحت ة  ثل الجسو  والطرق التي ستسهل اا قاباتطا اة فاي 

 المنطمة.
نجلى وانن يت ريحتق  خالل  ؤقمر ةحفي  شترك  ع وزير الخات جا اة 

 الفلب ني اا  ي تر كتيتتنو في  تن ال.
ونشت  وانن ا  العالقت  ي ل ال  ل والفلب ل قحسن  يعد زيت ة الارسا اس 

  وج يجو جوق رقي لل  ل في اكتوير  ل العته المتضي.
وخالل  ؤقمر ةاحافاي  نعار  كاتياتاتناو عال جعاما  لاماباتج ة الاحازاه 
والطريق ال  ن ة  قتسال ا  يالجه  التي قتولى الرستسة الدو ياة لاالاسا ات  
هذا العته  ستدخل المبتج ة فى خطة التنم ة لالس ت   ل نجل زيتجة قعزيز 

 العالقت  ي ل الرايطة وال  ل.
وخالل  حتجصتقهمت التي عمد   )الثالصتء   يحث وزيرا خت ج ة الابالاديال 
سلسلة  ل الاماوضاوعات   يامات فاي ذلاك  اكاتفاحاة اإل هات   وقاجات ة 
المخد ا   والبن ة التحت ة  والتجت ة وااقت تج  والرفته ة المجاتاماعا اة  

 والدفت   والفنو   والثمتفة.
وقتل ك تقتنو ا  العالقت  ي ل البلديل جخالا  اآل  "ع ارهات الاذهاباي"  

    فت ا  العالقت  نم  على نحو كب ر.
ويحث الوزيرا  ني ت ق  ة يحر ال  ل الجنويي واقفق الجتنابات  عالاى 

 ا  الوضع في المنطمة قد استمر.
واعترف الجتنبت  يتلدعم المماده  ال اع اتء ااسا ات   ونشات ا إلاى ا  
التمده الذ  نحرزق  ال  ل وااس ات  فاي  اجاتل ةا ات اة إطات  قاتناو  

 سلوك األطراف في يحر ال  ل الجنويي.
كمت قعهد البلدا  يزيتجة قعزيز التنس ق وااق تا   ل نجل زيتجة قعزيز 

 العالقت  ي ل البلديل.

نكد  ال  ل  جدجا )الخم س  على جعمهت للفلب ال فاي 
 كتفحة اإل هت    وضحة ننهت لل قترجج فاي  ساتعادة 

 الفلب ل.
ةرح يذلك وزير الخت ج ة ال  اناي وانان ياي خاالل 
 ؤقمر ةحفي في نعمت  اجتمتع  ياناظا اره الافالابا اناي 

 نا  ي تر كتي تتنو في يك ل.
وقتل وانن إ  ال  ل قت   يتلفعل يإ ستل شاحاناة  ال 
المستعدا  الطت سة والمعدا  إلى الفلابا ال   اؤكادا ن  
ال  ل سوف قستمر فاي قاماديام الاماساتعادا  والادعام 

 ال رو ي ل.
وقتيع "نحل عتز و  على العمل  اع جول الاماناطاماة  
و نهت الفلب ل  للتعتو  في  جتا  قاباتجل الاماعالاو ات  
وإنفتذ المتنو   و كتفحاة اإل هات  الاعاتيار لا وطات   
و  ر ذلك  ل الم تيت   ل نجل الاحافاتف عالاى السااله 

 وااستمرا  في المنطمة."
كمت نتقش الوزيرا  آفتق التعتو  ي ل ال  ل والافالابا ال 

 .0208 نذ قطب ع العالقت  ي ل البلديل في نكتوير 
ونوضح وانن ن  ال  ل نةبح  نكبر شرياك قاجات   

وصا اماة قاعاتو  فاي  00للفلب ل  ون  الاجاتنابا ال وقاعات 
 جتا  البن ة األستس ة والتجت ة والاز اعاة والاطاتقاة 
والس اتحاة و ا ارهات  ال الاماجاتا    شا ارا إلاى ن  
ال تج ا  الفلب نا اة إلاى ال ا ال زاج  يشاكال كابا ار 

 خالل الـأشهر السبعة المتض ة.
واقفق الجتنبت  ني ت على قاعازياز الاتاعاتو  فاي إطات  

  بتج ة الحزاه والطريق.
ونكد وانن ن  ال  ل سوف قدعم الفلب ل كرس س جو   

لرايطة جول جنو  شرق آسا ات )آسا ات    هاذا الاعاته  

سع ت نحو قعم ق العالقت  ي ل ال  ل و آسا ات   ويا ال 

 ال  ل وجول جنو  شرق آس ت .
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 7107-7-03رس  لاريكاتوري للرسام ال نان بيتر أسبينا نشرت  ص ي   غلوبال تايمز الةيني  بتاريخ 
ر في  العاقات الةيني  ال يليبيني  وتوجللا ن و مستقبه مشرق  يةو 

 رأي أجنبي:
قذهب ال  ل في طريمهت إلى قطوير عالقتقهت  ع الفلب ل  ويعزز الرس س الفلب ني 

ن ت  يإقت ة عالقت   0208حزيرا   12) وج يجو جوق رقي  الذ  يدن  هت   في 
ج دة  ع ال  ل  وقعتبر الوايت  المتحدة حل فتً قديمتً للفلب ل في آس ت  وعلى الر م 
 ل قد ة الفلب ل على كسب الرن  العته إلى جتنبهت في قرا  المحكمة  إا ننهت قعتني 

 ل إنتهتكت  حموق اإلنست  التي وقع  نصنتء  حت يتهت للمخد ا   ويهذا فإنهت 
قواج  إنتمتجا  عدة يهذا الخ وص  ل قبل الوايت  المتحدة  وفي  واجهتهت 
إلنتمتجا  الوايت  المتحدة يدن  الفلب ل يتلتمت    ع ال  ل  حتى ن  الرس س 
 الفلب ني عبر عل ضرو ة  غتج ة الموا  األ  رك ة البالج في   و  عت  ل. 

إ  قل  ل العالقت  ي ل ال  ل والفلب ل يمو   حو ية  كتنة آس ت اإلستراق ج ة لد  
الوايت  المتحدة  ح ث ن  ال  ل قسعى لتطوير العالقت   ع األطراف المشتركة 

في  ستلة يحر ال  ل الجنويي  وعلى وج  الخ وص قسعى ل مت  عده ح ول ن  قحتلف ي ل كل  ل 
الفلب ل والوايت  المتحدة  و ل نجل قحم ق هذا الهدف نجح  ال  ل في اإلطت  ااستراق جي  ح ث 
ستعمل على قوج   العالقة ي ل الوايت  المتحدة يرستسة قرا ب والفلب ل نحو س تسة ال  ل في يحر 

 س كو  عته إختبت  للعالقة ي ل الوايت  المتحدة وال  ل. 0202ال  ل الجنويي  لذا فإ  عته 
 “ال يليبين والةين والواليات المت د  ا ميرلي ”من ب ث بعنوان: 

 للباحث  الدلتور  أوزل  زرين لي ان  
 7107-0-7نشره مرلز أنقر  لدراس  ا زمات والسياسات )انكاسام( بتاريخ 

httpsبببankasam.orgبarب%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%
D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%
A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3ب 
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بنعارياا   0202ا ساطااس  8 اتنا ااال 
ال اا ااال واآلسااا اات  ن )األحاااد  عااال 
 ضتهمت عل اإلنجتزا  التاي قاحاماما  
عبر شراكتهمت ااستراقا اجا اة الشات الاة 

المتض ة  واقفاماتات  02خالل السنوا  الـ
 على زيتجة قعزيز التعتو  ي نهمت.

جتء ذلك خالل اجتمت  وزير الخت ج اة 
ال  ني وانن يي  ع نظراس   ل  ايطاة 
جول جناو  شارق اسا ات )آسا ات   فاي 

  تن ال.
ووج  وانن التهنئة لاآلاسا ات  ياماناتساباة 
ذكر  قأس اساهات الاخاماسا ال  قاتساال ا  
ال اا اال سااعاا اادة يااتااطااو  اآلساا اات  
واإلنجتزا  التي حماماتاهات  فاي الاوقا  
الذ  نعر  فا ا  عال نطا اب قامانا اتقا  
لآلس ت   ل نجل قنم اة نف ال ونسار  

 خالل السنوا  الخمس ل الممبلة.
ويتعتبت هات  اناظاماة اقالا اما اة  اهاماة  
نةبح  اآلس ت  قوة  س س ة في قدع ام 
التكت ل ااقل مي والحفتف عالاى السااله 
وااستمرا  ااقل م  ل  حسابامات نوضاح 

 وانن.
وقنظار ال ا ال لاآلاسا ات  ياتعاتابات هات 
نولوية في جيلو تس تهت الخت ج ة وقدعم 
جو ت اآلس ت  في اقاخاتذ جو   اركاز  
في التعتو  اإلقل مي والم ته يدو  نكابار 
فااي الااتااعاات اال  ااع الااماا ااتياات الاادولاا ااة 

 واإلقل م ة.
وقااتل واناان اناا   ااع احااتاافااتل ال اا اال 

لااتااأساا ااس  02واآلساا اات  يااتلااذكاار  الـاا
الشراكة ااستاراقا اجا اة يا اناهامات الاعاته 
الممبل  يواج  الجتنابات  ني ات  ارحالاة 
 ف ل ة لرفع العالقت  ف مت ي نهمت ناحاو 
 سااتااو  نعاالااى   ااحااثاات عاالااى اقااخااتذ 
إجراءا   ستمبل ة  ل نجل ينتء شراكاة 
استراق جا اة ذا   ساتاو  نعالاى يا ال 
ال اا اال واآلساا اات  و ااجااتاامااع   اا اار 

  شترك نوصق ي ل ال  ل واآلس ت .
ونشت  وانن إلى المماتارح الاماكاو   ال 
سبع نمتط يشأ   ستمابال الاتاعاتو  يا ال 
ال  ل واآلس ات  الاذ  قاد ا  الاجاتناب 

 ال  ني.
لاالااشااراكااة  0212نوا  وضااع   يااة 

ااستراق اجا اة يا ال ال ا ال واآلسا ات  
 كخطة استرشتجية لمستمبل العالقت .

صتن ت  ج اإ  اباتج ة الاحازاه والاطارياق 
والخطة الرس س ة الختةة يتا قاباتطا اة 
فى اآلس ات   وزياتجة قاوسا اع  اناظاو  

 ويعد التعتو  الثنتسي.
كعته لاليتاكات   0208صتلثت  اخت ت  عته 

ي ل ال  ل واآلس ت   واعطتء الفرةة 
كت لة للتكت ل ي ل التنم ة ال  ن ة الاتاى 
يموجهت ااياتاكات  وناماو اآلسا ات  الاذ  
يموجه اايتكت   وإطالق خاطاة قاحادياث 

 التعتو  ي ل ال  ل واآلس ت .
 ايعت  قسريع قنفا اذ الاناتاتساإ الاخاتةاة 
يتحديث اقافاتقا اة الاتاجات ة الاحارة يا ال 
ال  ل واآلس ت  والحمتياة الاماشاتاركاة 

 لنظته التجت ة الحرة العتلمي.
خت ست  التنف ذ الكت ل للب ت  الاماشاتارك 
ي ل ال  ل واآلس ت  حول التعتو  فاي 
 جتل المد ة اانتتج ة وقعزياز عامالا اة 

 الت ن ع لد  كل طرف.
ستجست  ينتء نعامادة جاديادة لالاتاباتجا  
الشعب ة والاتاعاتو  الشاعاباي  وضامات  
نجتح عته التعتو  الس تحي ي ل ال  ال 
واآلس ت   وإةدا  ي ت   شتارك حاول 
التعتو  الس تحي  ل نجل قعزيز الادعام 
العته وااست  ااجاتاماتعاي لالاعاالقات  

 الثنتس ة.
ستيعت  قسريع وق رة المفتوضت  يشاأ  
الشراكة ااقت تجية اإلقل اما اة الشات الاة 

 وق تجة عمل ة التكت ل اإلقل مي سويت.
ووج  وز اء خت ج ة اآلس ت  التاهانائاة 

لالا ا اال عالااى ناجاتح  اناتااد  الاحاازاه 
والاطاريااق لالااتاعاتو  الادولاي ووجاهااوا 
الشكر لل  ل لدعمهت فاي ياناتء  اياطاة 
اآلسا اات   واعااتاارفاوا ياتلااتااماده الانااتجااح 
للعالقت  ي ل ال ا ال واآلسا ات  خاالل 
العته المتضي وكذا عمق العالقت  يا ال 
ال اا اال واآلساا اات  واانااجااتزا  الااتااى 

 حممتهت.
ونعر  وز اء الخت ج ة عل قوقعتقهام 
ا  ينتهاز الاجاتنابات  فارةاة ااحاتافاتل 

 ل نجل قاعازياز الاد اإ  02يتلذكر  الـ
ااستاراقا اجاي وقاعاما اق الاتاعاتو  فاي 
ااقاااتااا اااتج والاااتاااجااات ة وااياااتاااكااات  
واا قبتطا اة والسا اتحاة و ا ارهات  ال 
الاامااجااتا   اال نجاال  فااع الشااراكااة 

 ااستراق ج ة نحو  ستو  جديد.
وحول الاخاالفات  يشاأ  ياحار ال ا ال 
الجنوياي  اعاتارف وز اء الاخات جا اة 
يتلازخام اإلياجاتياي الاذ  قاحاماق الاعاته 
المتضي  و حبوا يتلموافمة علاى إطات  
 اادونااة قااواعااد الساالااوك  وقااتلااوا انااهاام 
يتطلعو  إلى زيتجة الاماشاتو ا  يشاأ  
 دونة قواعد السلوك فى إطت  الاتانافا اذ 
الكت ل والفعتل إلعال  سلوك األطراف 

 في يحر ال  ل الجنويي.
وقبل ااجتمت   وقع وز اء الاخات جا اة 

  ني ت على الناساخاة الاماعادلاة 0+ 02) 
 ل  ذكرة التفتهم الختةة يإقت ة  ركز 

 اآلس ت .-ال  ل
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 ص ي   الشعب الةيني 
 ال الااواضاح ن  الااعاالقات  ال ا اانا ااة 
األ ااريااكاا ااة نهاام عااالقااة صاانااتساا ااة عاالااى 
 ستو  الاعاتلام  ون  الارسا اس جوناتلاد 
قرا ب ياعالام ذلاك حاتامات. و  ام هاذا 
 تزال يختت  اقهته ال  ل يتلبتطال فاي 
 ق  ت ل ا عالقة احداهمت يتاخر .

وفي اخر قغريداق    ي  قرا ب  ت ي ل 
العجز الاتاجات   األ ارياكاي وال ا ال 
 والوضع فـي شب  الجزيـرة الكو ية.

وقتل "نشعر ياخا اباة ن ال كابا ارة إزاء 
ال  ل. فتلمتجة األ ارياكا او  الاحاماماى 
الستياماو  ساماحاوا لاهات ياجاناي  ائات  
المل ت ا   ال الادوا ا  ساناويات  ال 
التجت ة    م ننهت ا قافاعال شا ائات  ال 
نجلنت  ع كو يت الشمتل ة  عدا الاكااله". 
ونضتف "لل نساماح ن  يساتاماّر هاذا. 
ال اا اال يُاامااكاانااهاات حااّل هااذه الاامااشااكاالااة 

 يسهولة!".
واخطأ الارسا اس األ ارياكاي فاي صاال  
نمتط على ألقل في احد  قغريداق  التي 

 انتمد ف   ال  ل يشدة.

نوا  ف مت يتعلق يتلخلل الاتاجات   يا ال 
ال  ل والوايت  المتحدة  فذلك نت اجاة 
لعوا ل عدة  يُعزا ن لاباهات لاحاما اماة ن  
ال  ل  حطة التجم ع النهاتسا اة ألكاثار 
الااباا ااتسااع الااماا اانااعااة الاامااتااجااهااة إلااى 
الوايت  المتحدة. و ياعاناي ذلاك إلاماتء 
اللوه على ال  ل يبستطة انهت المحطة 

 األخ رة في خ  اانتتج.
واوضح  ال  ل انهت ا قعتزه الحفتف 
عاالااى فااتسااض قااجاات    ااع الااواياات  
المتحادة  وقاعامال ياناشاتط إلاى جاتناب 
ن ااريااكاات اسااتااكااشااتف سااباال اسااتااعااتجة 

 التواز  التجت  .
و ال الاجاديار ياتلاذكار ني ات  ن  كاال 
البلديل استفتجقت  ل التجت ة الب ن ة  ولام 
يتم استغالل ن ارياكات فاي هاذه ال ادج  

 يأ  شكل  ل األشكتل.
صتن ت  ف مت ياتاعالاق ياتلاما ا اة الاناووياة 
الكو ية  فمحو  الاما ا اة هاو الاعاداء 
الممتد  نذ عموج ي ل الوايت  الاماتاحادة 
 وجمهو ية كو يت الديممراط ة الشعب ة.
وقعلم ال  ل ج ادا  ياتعاتابات هات جات ة 

لكو يت الادياماماراطا اة  اناهات ساتاخاسار 
الكث ر اذا انزلم  شب  الجزيرة الكو ية 
عل طريق نز  السالح النوو   ولذلك 
قاابااذل جااهااوجا شااتقااة  و اانااهاات قاانااظاا اام 
الاماحاتجصاات  الساداسا ااة لالاحاافاتف عالااى 
الهدوء الهش في شب  الجزيرة  وقعامال 
  ل اجـل التوةـل لحل  بكـر للمشكلة.
صتلثت   ل السخ ف اقاتاراح ا  ال ا ال 
قتج ة عالاى  ج  ات نطالاق عالا ا  كاره 
ن ريكت إذ سمح  يعجز قجت   ضخم  
عل طريق قمديم "حاًل يمتتز يتلسهولة" 
للم  ة الناووياة الاكاو ياة  ناظارا ا  
الم  ت ل  ل  جتل ل  ختلفت ل قامات ات  
وا يمكل اعاتابات هامات شا ائا ال ياماكال 

  متي تهمت.
وقر ب ال  ل يتحم ق قواز  قاجات   
ً فاي   ع الوايت  المتحدة  قاأ ال ني ات
قحم ق سال ت جاسمت فاي شابا  الاجازيارة 
الكو ية. ولكل لتحم ق قالاك األهاداف  
قحتتج يك ل لشرياك نكاثار قاعاتونات فاي 
الب   ااي ض  ل اس  ال ياكا ال الالاوه 

 لل  ل يسبب الفشل اا ريكي.
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 موقع االنتقاد اإلخباري ـ
 م مود ريا:

الجولة التى يأخذك ف هت الش خ "قشال قاوانان ياوا "  سا اس 
 الجمع ة اإلسال  ة في ال  ل  متعة.

هي ا قتعد  الس ر جاخل شاماتا ال  اتاالاةاما ال فاي  اباناى 
الجمع ة اإلساال ا اة  ولاكاناهات قافاتاح ن ات اك كاتات  قات ياخ 

 المسلم ل في ال  ل على  د  قرو .
المرآ  المخطوط  نذ  ئت  السن ل  الكتب الدين اة الامادياماة  

النموج الاتاي قاحامال كاتاتيات  
إسااال اا ااة  األساالااحااة ـاا  اال 
ساا ااوف وج و  وخاانااتجاار ـ 
التي قحمل الطتيع اإلسال ي  
الاامااجااال  الااتااي ي ااد هاات 
المسلمو  في انحتء ال ا ال  
كلهت "كنوز" قجدهت فاي هاذا 
الاااماااعااار   واأليااارز هاااو 
ال و  التي قزيّل الاجاد ا   
ون االاابااهاات ةااو  قاات يااخاا ااةب 
نشااتطاات  الاامااساالااماا اال  اال 
احااااتاااافااااتا  ونشااااتطاااات  
واجاااتاااماااتعااات   وزيااات ا  
الوفوج الرسم ة والشعب ة  ال 
الدول اإلساال ا اة والاعاريا اة 
إلى ال  ل  وإلاى الاجاماعا اة 
قحديداً  وا سا امات الار ساتء 
والااماالااوك والاازعاامااتء  اال 

  ختلف الدول.
وفي المعر  ني تً خت طاة 
ضخمة قُظهار طارق جخاول 
اإلساله إلى ال  ل وانتشت ه ف هت. وهاناتك خات طاة نخار  
قظهر الممتطعت  ال  ن ة ونسبة وجاوج الاماسالاما ال فا اهات. 
ويبدو  ال هاذه الاخارياطاة وجاوج الاماسالاما ال فاي  اعاظام 
الممتطعت  ال  ن ة وإ  كتنوا يتركازو  يشاكال نسات  فاي 
 نتطاق  احادجة فاي الاغار  وا سا امات فاي "سا اناكا اتنان" 
و"قش نغهت " وهمت  ماتطاعاتات  قاتاماتاعات  ياتلاحاكام الاذاقاي 
للمسلم ل.  تحف آخر يعر  هذه األش تء ونكثر  نهت  هاو 
ذلك المتحف الملحق يمساجاد 
"ناا ااوجاا اا " الشااهاا اار فااي 

 العتةمة يك ل.
في هذا المتحف قجد الاكاثا ار 
الااكااثاا اار  اال ال ااو  الااتااي 
قحكي قت يخ الماسالاما ال فاي 
ال  ل  كتبهم  احاتافاتاقاهام  
والزيت ا  الاتاي قات ا  ياهات 
وفااوج إلاا ااهاام  فااهااذا  االااك 
المغار  )الاراحال  الاحاسال 
الثتني يزو  المساجاد  وهاذه 
زيااات ة نخااار  لااالااارسااا اااس 
اإلياارانااي السااتيااق )الاامااتسااد 
الحتلاي  اإل اته السا اد عالاي 
الخت نئي  وهنت كلمة  كتوياة 
على سجال الازوا   ال وفاد 
سوجاني  ونخر   ل  سا اس 

 جمهو ية جز  الممر.
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يعر  المتحف هذه ال و  والكلمات  فاي إياحاتء 
إلى عمق العالقة التي قري  المسلما ال ال ا انا ا ال 
يأخوانهم المسلم ل في ننحاتء الاعاتلام  وفاي قاأكا اد 
على نّ  ة ن ّتهام ا قانافاي إساال ا اتاهام  كامات ن  
إسال  تهم ا قاجارح عاماق اناتاماتساهام إلاى األ اة 

 ال  ن ة.
و ل المستسل الجم لة الالفتة في الاماتاحاف ناماوذج 
عل شهتجة الم الج التاي قاعاطاى لالاماولاوج الاماسالام 
الجديد وف هت  ل المعتني  ت يؤكد على عمق ا قبتط 

 المسلم ل ال  ن  ل يدينهم ويعتجاقهم اإلسال  ة.
 وقمول هذه الوص مةب

 " يسم هللا الرحمل الرح م
 اسم المولوج المبت كب عبد هللا

اللهم طّول عمره وةّحح يدن  ووّسع  زق  وحّسل 
خلم  و فّع ج جتا  واقامال إياماتنا .. نناباتا  هللا ناباتقاتً 

 حسنتَ".
ً "عادّة الاحاتج ال ا اناي" وهاي  وفي المتاحاف ني ات
قت مل يعض األواني والماليس التاي كات  الاحاّجاتج 
ال  ن و  في المتضي يستعملونهت خالل  حلتهم إلاى 
الحإ في  ّكة الاماكاّر اة. ويشاي إياراز هاذه األواناي 
وااحتفتف يهت يمد  ااهتمته الذ  يع ره الاماسالاماو  

 ال  ن و  للحإ ولشعتسره اإلسال  ة.
وإلى جتنب المتحف هنتك الكث ر  ل اآلصت  األخار   
 نهت قبرا  لعتلاما ال  سالاما ال  نحادهامات  ال إيارا  
والثتني  ل يالج آس ت الوسطى  ووجوجهمت هنتك يادل 
على قده التواةل ي ل  سلمي  ر  آسا ات ووساطاهات 

 ع  سلمي ال ا ال  هاذا الاماده الاذ  ياظاهار  ال قادَه 
شتهد  المبريل ونو  الخطوط المستخد ة فاي الاكاتاتياة 

 عل همت.
هذا المتحف ـ و ت يح   ي  ـ هو جزء  ل  جّمع  ساجاد 
"ن وج  "  وهو الاماساجاد األكابار واألقاده يا ال ساتا ال 
 سجداً في العتةمة يك ل  ولهذا المسجد شأ  كب ار فاي 

 يالج ال  ل كلهت.

 07تتم  المنشور على الة    
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و اَء كّل لاغاة قات ياخ صاماتفاي  لاذلاك يُاعادّ 
التمت   ي ل اللّغت  نحد األياوا  الاواساعاة 
التي قت ح فرةة لالنفتتح والتمت   الثمتفاي 
 ع ن  يلد كت . فاكا اف لاو قاكالّامانات عالاى 

 عريّي؟!-قمت   ة ني
"نطلب العلم ولو في ال  ل" هذه الماماولاة 
كث راً  ت سمعنتهت و ججنتهت  ولكل ل اساف 
كتن  نتج ة التطب اق عالاى ن   الاواقاع. 
فمد لهث الاجاما اع إلاى جول نخار  طالاباتً 
للعلم. فنشأنت على وجاوج فارو  جات اعات  
جول كااثاا اارة فااي لاابااناات   اانااهاات الااجاات ااعااة 
األ  رك ة واأللمتن ة والفرنس اة والاكانادياة. 
و نذ ز ل ل س يبع د نخذ  اللغة ال  انا اة 
قخطو خطتهت يثبت  في لبنت   واقجا  قسام 
ا يأ  ي   ل الطال  و  رهم إلى ج اسة 
هذه اللغة  ختةة يعد ن  نةبح  ال ا ال 
قوة عظمى قسعى إلاى نشار صاماتفاتاهات فاي 

  ختلف يالج العتلم.
 ع يداية قطب ق س تسة ااةالح واانفتاتح 
على العتلم الخت جي قابال ن ياعا ال عات اتً  
سااعاا  ال اا اال إلااى قااعاازيااز الااعااالقاات  
الس تس ة والثمتف ة والاتاجات ياة  اع جاما اع 
جول العتلم  ونول  اهتمت تً ختةتً يتلاوطال 
العرياي الاذ  قارياطا  ياتل ا ال عاالقات  
قت يخ ة قديمة قعوج إلى الرحالاة الاتاي قاته 
يهت قشاتنان قشا ات  إلاى ياالج الاعار  عاته 

 ق.ه.  010
ويلغ  هذه العاالقات  نوج ازجهات هات فاي 
الفترة  ات يا ال الامارنا ال الساتياع والاتاتساع 
الم الجي ل  وقاطاو    اع  ارو  الاز ال 
حتى يو نت هذا. ولعب  الالاغاتات  الاعاريا اة 
وال  ن ة جو اً هت تً في قاماوياة الاعاالقات  
ي ل ال  ل والعر  على  ّر الز ال. و اع 
إعتجة ال  ل طريق الحرير إلى الاواجاهاة  
يعد المبتج ة التي نطلمهت الرس اس ال ا اناي 

  نةاابااحاا  0201شاي جاا اال ياا ااناان عاته 
الاحااتجااة قااحاتّاام قااعاالاام الاالااغااتاا ال ال اا ااناا ااة 

 والعري ة.
وفي الوق  الذ  يت  ف   نينتء لاغاة ال اتج 
يسبحو  في فلك اللاغات  األجانابا اة  نار  

نفراجاً  ل ال  ل يتمساكاو  ياتاعالّام الالاغاة 
جات اعاة  44العري ة. وحتل تً يوجد نكثر  ل 

في ال  ل قعلّم هاذه الالاغاة  فاهاناتك  اثاالً 
جت اعاة الاد اسات  األجانابا اة فاي ياكا ال  
جت عة الد است  الادولا اة فاي شاناغاهات   
جت عة يك ل  جت عة الاتاجات ة وااقاتا اتج 
الدول ة في يك ل  كل ة اللغت  األجنب اة فاي 
جت عة ن نغش ت  جت عاة الالاغات  األجانابا اة 
يدال ات   ف االً عال الاماعاتهاد والاماراكاز 

 الختةة والمستجد.
قعدّ اللغة ال  ن ة  ل نةعب الالاغات  فاي 
العتلم لمت ف هت  ل قعما اد  ال حا اث الاعادج 
الكب ر للحروف نو الر وز. وعالاى الار ام 
 اال كاال ذلااك الااتااعااماا ااد  فااإ  عاادج الااذياال 
يتكلمو  اللغة ال  ن ة هم نكثر  ال  الا ات  

 ل و  نسمة. وق م هذه اللغة نكثار  122و
  ز  وكل   از ياعابّار عال  82222 ل 

كلمة  ستملة  وقكتب الكلمت   ال الا اسات  
إلى ال م ل و ال نعالاى لا اسافال. وياوجاد 
ال وه نظت ت  للر وز ال  ن اة  األول هاو 

  Traditional Chineseالنظته التمل د  
ً فاي هاوناإ كاوناإ  الذ   ت زال  ستاخاد ات
وقتيوا  و تكتو والماجاتاماعات  الاماتاحادصاة 
يتل  ن ة )يتستثنتء ساناغاتفاو ة و اتلا ازيات  
خت ج ير ال  ل الرس سي  وياأخاذ ها ائاتا  
 ل نشكتل الر وز ال  ن ة التي قعاوج إلاى 
عهد نسرة هت . ي نمت يبّس  ناظاته الار اوز 

 Simplified Chineseال  ن ة المبسطة
  الذ  قد ت  جمهاو ياة ال ا ال الشاعابا اة 

لنشر الاماراءة والاكاتاتياة عالاى  0024عته 
 نطتٍق واسع  ن لب الر وز.

إ  ج اسة اللغة ال  ن ة قموجنت إلاى ج اساة 
األج  ال  ني الذ  حظي يتهتاماته الاعاتلام 
العريي  نذ  طلاع الامار  الاعاشاريال. فاماد 
نشااتج األجيااب الااماا اار  الااراحاال نااجاا ااب 
 حفوف يتلثمتفة ال  ن اة واألج  ال ا اناي 
ونيااد  اعااجااتياا  يااكااتاات  )الاامااحااتو ا  
الكنفوش وس ة  و ) واياة الاجامال شا اتنان 

 قس   للكتقب ال  ني )او ش  .

وقتريع نعماتل )لاو شا او   عالاى عار  
األعمتل األجي ة ال  ن ة التي قرجما  إلاى 
الالااغااة الااعاارياا ااة فااي خاامااساا ااناا اات  الااماار  
المتضي وقاركا  اناطاباتعات  جا ادة لاد  
المراء العر . و ل ضامال هاذه األعاماتل 
المترجماةب ق ال لاوشا او  الاماخاتات ة  
و ذكرا   جنو  والدواء  وضح اة الاعاته 
الجديد  والب ا  الاماديام واألسارة الساعا ادة 
و  رهت  ل األعمتل الرواس ة والم ا ا اة 

 المعروفة.
لمد نولى المترجمو  ال ا انا او  اهاتامات اتً 
يتلترا  الثمتفي العريي ونملوا الاكاثا ار  ال 
األعمتل اايداع ة العري اة إلاى ال ا انا اة. 
فترجموا  ؤلفت  نج اب  احافاوف  إحسات  
عبد المدو   قوف ق الحك م   جبرا  خلا ال 
جبرا   نجون س و  رهم الكث ر. يتلاماماتيال 
ا يزال عدج الاماتارجاما ال الاعار  الاذيال 
يتمنو  اللغة ال  ن ة ويترجمو  عنهت إلاى 
ً إلاى الاكام الاهاتسال  العري ة قل الً جداً  ق تست
 ل المترجم ال ال ا انا ال عال الاعاريا اة  
ونذكر  نهم على سب ل المثتل ا الاحا ار 
)قشونن جي كاو   و)إ  هاونان  و)ياتنان 
شاا ااتو يااو  و)شااو  قشاا ااناان قااوه . و اال 
المترجم ل العر  نذكر  احاسال فارجاتناي 
نستتذ اللغة ال  ن ة يجت عة ع ل شمس في 
  ر  الذ  قرجم عدة كتب ةا انا اة إلاى 
الاااعاااريااا اااة   اااناااهااات كاااتااات   اااحاااتو ا  
كونفوش و  وكتت  الطتوية للكتقب )طاتو 
جه ج نن   وقم قكرياما   ال قابال الارسا اس 

  كاامات يُااعااتااباار نول 0208ال ا اانااي عااته 
عريي يحا ال عالاى جاتسازة الاتاما ّاز فاي 

 . 0201الكتت  ال  ني عته 
ونذكر ني تً حستن ل فهماي حسا ال نساتاتذ 
اللغة ال  ن ة ياجات اعاة عا ال شاماس وقاد 
ح ل على جتسزة ااساهاته الاماتاما ّاز فاي 
قرجمة الكتب ال  ن ة  والمترجم ل نحاماد 
السع د  وايراه م الس د  حمد  حمد سال اة 

 عكتشة. 

 01التتم  على الة    



  1 0ا لففةفف فف فف  
  

و ؤخراً يدن  الاحاكاو اة ال ا انا اة قاحاث 
شعبهت على قعلم الالاغاة الاعاريا اة  ونخاذ  
قمده الدعم للمترجم ل ال  ن  ل والاعار   
وقشت ك فاي  اعات   الاكاتاب الاعاريا اة  
كمشت كتهت في  عر  الكتت  العريي فاي 

 .0202نيو فبي وفي المتهرة عته 
يعد ن  نةبح  ال  ل نكابار ونهام  او ج 
إلى لبنت   واحتاللهت الاماركاز األول لاعادة 
سنوا    ل يا ال الادول الاما ادّ ة إلا ا   
نةبح قعلّم اللغة ال  ن ة  التي يناطاق ياهات 

في الامائاة  ال ساكات  الاعاتلام  حاتجاة  02
ضرو ية. وحتل تً قشهد هاذه الالاغاة إقاباتاً 
 لحوفتً  ل قبل اللبناتنا ا ال  وخاتةاة  ال 
قااباال الشااباات  فااي الااجاات ااعاات  و جااتل 

 األعمتل.
وياااوجاااد فاااي الاااوقااا  

 02الحتضر نكاثار  ال 
جت عت  و اعاتهاد قاعالّام 
الاالااغااة ال اا ااناا ااة ولااعااّل 

 نهمهتب
 نواًب  عهد كونفوش و 
يعادّ كاونافاوشا او   ال 
نيرز الفالسفة ال  ن ا ال 
المادا اى  قاحامال اساما  
 ااعااتهااد صاامااتفاا ااة عاادياادة 
لتعّرف العتلم كالا  عالاى 
الااحاا اات ة ال اا ااناا ااة 
ولااغااتااهاات وساا ااتسااتقااهاات 
واقااتاا ااتجهاات وعااتجاقااهاات 
التمل دية الشاعابا اة عالاى 
اخااتااالفااهاات. فاا ااماات خاال 

لبنت   قار  الاماجالاس ااساتاراقا اجاي فاي 
جاات ااعااة الاامااديااس يااوسااف ااناافااتااتح عاالااى 
ح اات ا  الشاارق األق ااى  اال خااالل 

 0228قااأساا ااس هااذا الاامااعااهااد فااي عااته 
يتلتعتو   ع جت عة )ش ل يتنن  الكتسنة فاي 
شمتل ال  ل  يإشراف الم لحة ال  نا اة 
للتعل م الادولاي لالاغاة ال ا انا اة والاتاتياعاة 
ياادو هاات لااوزا ة الااتاارياا ااة ال اا ااناا ااة  

ياادن   .""Hanbanوالاامااعااروفااة يااتساام 
 02الد اسة  سم تً في هاذا الاماعاهاد ياوه 

  وةت  ال وه  اركازاً 0222شبتطبفبراير 
هت تً للاغاة والاثاماتفاة ال ا انا اة فاي الادول 
العري ة.  و نذ يدء الاد اساة فا ا   الاتاحاق 
يمعهد كونفوش و  جت عة المديس ياوساف 
 ئت  الطال  قتراوح نعمت هم يا ال ساباع 
سنوا  وست ل سنة  ياعا اهام طاال   ال 
جاات ااعااة الاامااديااس يااوسااف والااجاات ااعاات  
والاماادا   الااماجااتو ة  ويااعاا اهاام قااجاات  

لبنتن و  نو نجتنب  م مو  في لبنت . ويم ام 
المعهد  ستيمة "جسر اللغة ال  ن ة" الاتاي 
يشاات ك فاا ااهاات عاادج  اال الااطااال  الااذياال 
يد سو  اللغة ال  ن ة  ويمثّل الفتسز لبنات  
في المستيمة النهتس ة التي قمته فاي ال ا ال. 
وا يم م المعاهاد جو ا  فاي الالاغاة فاما   
وإنمت ني تً في الطاب الاتامالا اد  ال ا اناي 

 الذ  يحظى يمبول واسع في لبنت .
يعتبر  عهد كونفوش و  يجت اعاة الامادياس 
يوسف نول  عاهاد  ال ناوعا  فاي الشارق 
األوس   وفاي هاذا اإلطات  ياماول  سا اس 
 جلس إجا ة الاماعاهاد  الادكاتاو  نناطاوا  
حك ّم  إنّ  قّم اخت ت   عهد "كونفاوشا او " 
في جت عة المدياس ياوساف يا ال الاماعاتهاد 
العشرة المتم زة ينشاتطاتقاهات الاثاماتفا اة فاي 
العتلم في  ؤقمر المعتهد في كتنو  األولب 

 في يك ل.  0201جيسمبر 

صتن تًب  ركز اللغت  والترجمة في الجات اعاة 
 اللبنتن ة 

 0008قأسس  ركز اللغت  والترجمة عته 
وهو فر   ل فرو  كل ة اآلجا  والاعالاوه 
اانستن ة في الاجات اعاة الالاباناتنا اة  وي ام 
 المركز قسم ختص لتعل م اللغة ال  ن ة.

وقع  الجت عة اللبنتن ة عدة اقافاتقا ات   اع 
جت عت  ة ن ة لدعم قعل م اللغة ال  انا اة  
التي قعتبار  ال الالاغات  السا  األساتسا اة 
المعترف يهت عتلم تً  وذلاك ياتاشاجا اع  ال 
السفت ة ال  ن ة  واستمد ا  لاهاذه الاغاتياة 
نستقذة ة ن  ل ونةبح  قعطي إجتزة فاي 
هذه اللغة. كمت قستمبل الاجات اعاة الالاباناتنا اة 
ً ةاا ااناا ّاال فااي الااجاات ااعااة لاامااتااتيااعااة  طااالياات
ج استقهم في اللّغة العري ّة والعتلم العرياّي. 
ن تّ األ ر الامالافا  جادّاً هاو إقامات  ياعاض 
هؤاء الطال  اللّغة الاعاريا ّاة الافا احاى  
ف مت نشهد قراجع الماساتاو  الالّاغاوّ  عاناد 

 طاّلينت النّتطم ل يتللّغة العري ّة. 
يتإلضتفة إلى الجت عة اللباناتنا اة  افاتاتاحا  
جت اعاة طارايالاس  اركازاً لاتاعالا ام الالاغاة 
ال  ن ة  ونضتفا  جات اعات  نخار  هاذه 
المتجة في  نتهجهت  كتلجت اعاة األ ا اركا اة 
والجت عة اللبنتنا اة األ ا اركا اة والاجات اعاة 
األ  رك ة للتكنولوجا ات وجات اعاة الاجانات   
ونقت   يعض المعتهد جو ا  لتعل م اللاغاة 
ال  ن ة و نهت  عهد التعل م األ  ركّي  فاي 

 سّل الف ل.
إضااتفااة إلااى اجخااتل الاالااغااة ال اا ااناا ااة فااي 
الجت عت  وانشتء  راكز ختةة لتعل اماهات  
و  بة في قعزيز الالاغاة ال ا انا اة  عامال 
الجتنبت  اللباناتناي وال ا اناي عالاى الاما اته 
ينشتطت  لدعم اللغت ل العري ة وال ا انا اة  

ال  ني للتارجاماة  -فنظموا الملتمى اللبنتني
ي ل الاعاريا اة وال ا انا اة فاي ياكا ال عاته 

. ويسبب الناجاتح 0208
الااذ  حاامااماا  الااماالااتاامااى  
و  بة كل  ال ال ا ال 
ولاابااناات  فااي قااوطاا ااد 
الااعاااالقاات  ال ااا اانااا اااة 
اللبنتن ة وقعزيز اللغتا ال 
ال  ن ة والعري ة  قمر  
عاامااد الاامااؤقااماار الااثااتنااي 
للترجمة في لبنت  الاعاته 

يمشت كاة ناخاباة  0202
 ااال الاااماااتااارجااامااا ااال 

 ال  ن  ل والعر .
و ااال ناااتحااا اااة اخااار  
قسااعااى وزا ة الااثاامااتفااة 
اللبنتن ة إلى جعام قاعالا ام 
اللغة ال  ن ة في لبنات   
فمد نعلل وزيار الاثاماتفاة 
اللبنتني العمل عالاى إقات اة  اركاز صاماتفاي 
لتعل م الالاغاة ال ا انا اة ياهادف إلاى زياتجة 
وجوج النتطم ل يتللغة ال  ن ة  ونشت  ياأ  
 ركز قعلا ام الالاغاة ال ا انا اة والاتارجاماة 
المز ع انشت ه يختلف عال قاد ياب الالاغاة 

 ال  ن ة الجت   نكتجيم تً.
إّ  العتلم على ياما ال ياأّ  ال ا ال قاتارن  
ً وقاعاتابار   اتحاباتاهات  الدول األكثر قمادّ ات
الثمتف ّة للعر  فارةاةً ذهابا ّاةً. وفاي هاذا 
اإلطت  قاتل الاكاتقاب سات ار خا ار نحاماد  
ةتحب كتت  "العر  و ستمبل الّ ا ال"  
إّ  على نّ ة  تأّخرة قبحث عل ناها اة ن  
قم م قرايطتً وص متً  ع نّ اة نخار   اتامادّ اة. 
وهنت يأقي جو  لبنت  فاي إنشاتء  اثال هاذا 
اا قبتط وااستفتجة  ل ال  ل لمات قاماثالا  
 ل قوة كبر   ويخطو خطتهات لالاناهاو  
 ل حتلة الركوج التي يع شهات عاّل وعساى 
 ن  ي بح جولة  تطو ة في يوه  ل األيته.

 06تتم  المنشور على الة    
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 ولال  أنباء الةين الجديد  ـ شينخوا:
انطلم  فعاتلا ات  األلاعات  الاعاساكارياة 

فاي كاال  اال  انااطامااة  0202الادولا ااة 
ش نج تنن الويغو ية ذاق ة الحكم الواقعة 
شمتل  ريي ال  ل و متطعتي ج الا ال 
فااى شاامااتلااي ال اا اال وهااويااي يااوساا  

يااولاا ااو الاامااتضااي  12ال اا اال يااوه 
جول يامات  02فريمات  ال  01يمشت كة 

ف هت جمهو ية   ر  ت يعاكاس قاعاماق 
التبتجل والتعتو  العسكر  ي ل ال ا ال 

 والدول العري ة.
ويت   ل الواضح ن  ال  ال قاحارص 
على قعزيز التعتو  الشت ل  اع الادول 
الاعاريا اة فااي  اجاتا   اخااتالافاة  اثاال 
الااتااعااتو  الااعااسااكاار  خ ااوةاات يااعااد 
إةدا هت نول وصا اماة  ساما اة قاوضاح 
الس تست  ال  ن ة قجته الدول الاعاريا اة 

 .0208في ينتير العته 
ويممتا اى الاوصا اماة  قاخاطا  ال ا ال 
لتعم ق التواةل والتعتو  في الاماجاتل 
العسكر   ع الدول العري ة  إلى جتنب 
قعزيز الزيت ا  المتبتجلاة يا ال الاما اتجة 
العسكرية لد  الجتنب ل  وقوس ع جاسارة 
التواةل ي ل الاعاساكاريا ال  وقاعاما اق 
التعتو  في األسلحة والعتاتج و اخاتالاف 
التمن ت  المتخ  ة  وإجراء قد يبت  
 شتركة ي ل الموا  الاماسالاحاة  ف اال 
عل  واةلة جعم ينتء الدفات  الاوطاناي 
والاجاا ااو  لاالاادول الاعاارياا ااة  اال نجاال 

 ة تنة السلم واأل ل في المنطمة.
و نذ ةدو  الوص مة  نسرعا  ال ا ال 
فااي قااعاازيااز الااتااعااتو  الااعااسااكاار   ااع 

الجتنب العارياي ياوقا ارة نكابار. فاعالاى 
سبا ال الاماثاتل   اتج   سافال قاحامال 
 جموعة  ل العسكاريا ال  ال الاجا اش 
ال  ني  متطاعاة قاواناغادونان جاناوياي 

ياولا او الساتياق إلقات اة  00ال  ل يوه 
قتعدة جعم في ج بوقي يمت يثمل خاطاوة 
ضخمة للاجا اش ال ا اناي فاي عامالا اة 

 التبتجل العسكر  الخت جي.
وذكر  الاباحارياة ال ا انا اة ن  إقات اة 
المتعدة في جا اباوقاي قارا  ةاد   ال 
الدولت ل يعد  فتوضت  وجية  وساتاماوه 
المتعدة يتأ  ال الاماهاته ال ا انا اة  اثال 
المرافمة وحافاظ السااله والاماساتعادا  

 اإلنستن ة في نفريم ت و ر  آس ت.
وستستعد الماتعادة ني ات فاي األنشاطاة 
الااتااي قااتاا ااماال الااتااعااتو  الااعااسااكاار  
والتد يبت  المشتركة وعمل ات  إخاالء 
وحمتية ال  ن  ل في الاخات ج وكاذلاك 
الحفتف المشترك عالاى ن ال الامامارا  

 المتس ة اإلستراق ج ة .
لم قمت ر ال  ل على إجراء الاتاعاتو  
العسكر   ع جولة نو جولت ل  ل العتلام 
العريي  يل قولي اهاتامات اهات لاتاطاويار 
العالقت  العسكرية  ع  اخاتالاف الادول 

 العري ة.
فاافااي الاامااتاارة  اال ياانااتياار إلااى فاابااراياار 

  قااته نسااطااول  اال الاابااحااريااة 0202
ال  انا اة يازيات ا  وجياة أل ياع جول 
خل ج ة ح ث وةل إلى السعوجياة ياوه 

يناتيار الساتياق صام قاطار واإل ات ا   0
 والكوي .

وفي ذا  الس تق  وةال نساطاول  ال 
البحرية ال  ن ة إلى  سم  فاي ياونا او 

نياته  4المتضي  في زيت ة وجية جا   
 إلى سلطنة عمت .

وخالل هذه الزيات ا  الاماكاوكا اة  قاته 
الطرفت  ال ا اناي والاعارياي يالاماتءا  
 ف اعاة الاماساتاو  و اناتفسات  صاماتفا اة 
و يااتضاا ااة و اا اارهاات  اال األنشااطااة 

 المتنوعة .
ويتجلى قزايد الدو  الذ  قلعب  ال ا ال 
في الشؤو  العتلم ة واإلقل ما اة و اد  
نحرص على ة تنة األ ل والساله فاي 
العتلم العريي يمت يماده ضاماتناة  اتا اناة 
لدفع التعتو  الشت ل ي ل الجتنب ل. و ل 
المتوقع ن  يتاعاماق الاتاباتجل والاتاعاتو  
العسكر  ي ل الجتنب ل يوق رة نكبر فاي 

 المستمبل.
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ب نشااار   0202ن ساااطاااس  2ياااكااا ااال 
))ةح فة الشعب ال و ا اة   ال ا انا اة ياوه 
الجمعة قعل مت  جتء فا ا  ن  قاو ال الاماوا  
الهندية فى األ اضي ال ا انا اة عامال  ا ار 
 شاارو  نياادا  وسااتااتااخااذ ال اا اال جااماا ااع 
اإلجراءا  الالز ة للحفتف على   اتلاحاهات 

 المشروعة.
وذكاار الااتااعاالاا ااق ن  ال اا اال نةااد   يااوه 
األ يعتء وص مة يعاناوا  "الاحاماتساق و اوقاف 
ال  ل المتعلق يعبو  قوا  هندياة لالاحادوج 
ال  ن ة الهندية ياماطات  سا اكا ام لا  اضاي 
ال  ن ة " في ن يعة نجزاء وصالصة  االحاق  
للتوض ح ن ته المجاتاماع الادولاي  الاحاماتساق 

وحم ماة ااناتاهاتك  ا ار الاماتناوناي 
لاامااوا  الااحاادوج الااهاانااديااة  وساارج 
الموقف الكت ل للحكو ة ال  انا اة  
والتأك د على ن  إةدا  الوص اماة ا 
يااهاادف إلااى الااحاافااتف عاالااى ساا ااتجة 
األ اضي ال  ن ة فاحاساب  وإنامات 
يكو   ل نجل الحفتف على المبتجئ 
األستس ة للمتنو  الدولي والاماواعاد 
األسااتساا ااة لاالااعااالقاات  الاادولاا ااة  
 والحفتف على اإلن تف والعدالة.

وكتن  قوا  حر  الحدوج الهندياة 
قد قجتوز  الحدوج يمطات  سا اكا ام 
عاالااى الااحاادوج ال اا ااناا ااة الااهاانااديااة 

 08وجخل  األ اضي ال  ن ة يوه 
يون و  وحتى نهتية يول او  وكاتنا  

 تواجدة على األ اضاي ال ا انا اة ي او ة 
  ار  شاروعاة. و ات قات ا  يا  الاهاناد فاي 
جوهره  عبو  الحدوج ل  اضاي ال ا انا اة 
ي و ة   ر  شروعة  وياهادف إلاى إصات ة 

 المشتكل.
و ل المعروف ن  الحدوج  في حتل حدجقاهات 
اقفتق ة  قكو  قح  الحمتية الختةة للمتناو  
الدولي وا ياجاوز اناتاهاتكاهات. ويُاحادج خا  
الحدوج الفتةل ي ل ال  ل والهند في قطات  

ياا اال  0802ساا ااكاا اام   اال خااالل اقاافااتقاا ااة 
يريطتن ت العاظاماى وال ا ال يشاأ  سا اكا ام 
والااتااباا   واعااتاارفاا  الااحااكااو ااة ال اا ااناا ااة 
والهندية يهذه ااقفتق ة. ويحاساب ااقافاتقا اة  
فإ   نطاماة جونان انان )جوكااله  قاماع فاي 
األ اضي ال  ن ة  يال جدال. ويعكاس ذلاك 
ن  عبو  الموا  الهنادياة لالاحادوج   اتاهاو  
و  ر عمالني   وا ياماكال ألياة جولاة ذا  
س اتجة ن  قاتاهاتو   اع  اثال هاذه األعاماتل 
الهندية التي قنتهك ي و ة واضحة المباتجئ 
األستس ة للمتنو  الدولي والمواعد األستسا اة 

 للعالقت  الدول ة.
ونكد  ال ح فة ن  الحدوج يماطات  سا اكا ام 
هي حدوج واقع ة نكدهات كال  ال الاحاكاو اة 
ال  ن ة والهندية  ونناهات حاما اماة ا ياماكال 
إنكت هت. وعلى  ستو  الموقاف السا اتساي  
فبعد قأس س جاماهاو ياة ال ا ال الشاعابا اة  
واستمالل الهند  و ص  الحكو اتات  اقافاتقا اة 

والحدوج المتفق عل هت يمطت  س اكا ام  0802
على الحدوج ال  ن ة الهندية وفمت لالقفاتقا اة. 
وعلى  ستو  نحوال إجا ة الحدوج الواقع ة  
قت   ال  ل والهند يإجا ة الاحادوج الاماتافاق 

 ناذ ن اد طاويال   0802عل هت وفمت اقفتق ة 
ول س هنتك خالفت  في قرس م الحدوج. فمل 

الااواضااح ن  الااحااد  هااذه الااماارة يااخااتاالااف 
جوهريت عل ااحتكتكت  الستيمة التي وقع  
ي ل قوا  حار  الاحادوج لالادولاتا ال عالاى 
المنتطق التي لم يتم قرس ام حادوجهات  لاذلاك 
نكد  ال  ل جو ت ن  الهند يجب ن  قسحاب 
قواقهت إلى األ اضي الهندية  وقلك الماماد اة 

 واألست  لتسوية هذا الحتج .
ونوضح الاتاعالا اق ننا  ياعاد عاباو  الاماوا  
الهندية على نحو  ا ار قاتناوناي إلاى جاخال 
األ اضي ال  ن ة  ويدا  ل ن  قفكر الهاناد 
يشكل عم ق في األخطاتء الاتاي ا قاكاباتاهات  
فإنهت اختلما   اغاتلاطات   احا اة  اثال  ات 
قسم   "الاماخاتوف األ انا اة" و"ياناتًء عالاى 
طلب يوقت " و"  بة ال  ال فاي الاتاحاد  
عاال لالااحاا ااتج الااماابااكاارل قااعاانااي وجااوج 
الخالفت "  وإناهات لاحاجاإ اقاخاذقاهات الاهاناد 

 لتبرير نخطتسهت.
نوا  إذا كت  يإ كت  قجتوز ن  جولة لاحادوج 
ن اضي جولة نخر  يشكل عشاواساي قاحا  
شااعاات  "الاامااخااتوف األ ااناا ااة"  فااال ياامااكاال 

التحد  عل الهدوء في العتلم نو الاماناطاماة. 
وإذا فعل  الهند نش تء عبرهذا الطريق  فاال 
يمكل ن  قاتاعاتياش الادول الاماجاتو ة  اعاهات 

 يشكل سلمي.
صتن ت  إ  "ينتء على طلب يوقات " عات  عال 
ال حة وا يمكل قبول  وفمت للمتنو  الدولي. 
وفل   نطمة جونن انن جازءا  ال ال ا ال 
 نذ المده  وقبمى قح  إجا ة ال  ل الافاعاتلاة 
وا خالف على ذلك. وف ال عال ذلاك  إ  
ن  طرف صتلث  ثل الهند ا يحق ل  التدخال 
فى  حتجصت  نو إعتقتهت نو التحد  ن تية عل 
يااوقاات . والااتااو اال الااهاانااد  إلااى األ اضااي 
ال  ن ة يذ يعة "ينتء على طلب ياوقات " ا 
ياانااتااهااك يشاادة ساا ااتجة األ اضااي 
ال اا ااناا ااة فااحااسااب  وإنااماات يشااكاال 
قحديت  لس تجة يوقات  واساتامااللاهات 
وينتهك يشكل خط ر )  ثاتق األ ام 
المتحدة    مت يشاكال عاماال جولا ات 

   ر  شرو .
صتلثت  إ   ت يسمى "  اباة ال ا ال 
في التحد  عل لالح اتج الاماباكارل 
قعناي وجاوج الاخاالفات "  ياعاتابار 
 ااغااتلااطااة. ن اات اسااتااماارا  الااحاادوج 
وحر تهت فهي  بدن نستسي ياكارسا  
المتنو  الدولي. ويناتقاش الاجاتنابات  
ال اا اانااي والااهاانااد  ن  يااحاامااق 
"الح تج الماباكار" لاحال الاما ا اة 
الااحاادوجيااة عاالااى الااحاادوج ياامااطاات  
س ك م  خالل ااجتماتعات  يا ال الاماماثالا ال 
الختة ل يشأ  الم  ة الاحادوجياة  وياكاو  
هـاذا نسااتسااـاات يااتلاانااظاـاار إلااى ااعااتاابااـاات ا  

 التتل ـةب 
  الاتاي وقاعاتاهات 0802لمد حادج  اقافاتقا اة 

ال  ل ويريطتن ت ح نذاك  الاحادوج ياماطات  
س ك م  ويجب ن  قوقع ال  ل والهناد عالاى 
اقفتق ة حدوجية جديدة يتسم همات الاخاتةا ال  

. لاكال ذلاك لال 0802لتحل  حل اقافاتقا اة 
يغ ر  فاي ن  حاتل  ال األحاوال  طابا اعاة 
الحدوج يمطت  س ك م الاماحادج  ولال ي اباح 
ذ يااعااة لاالااتااو اال الااهاانااد  إلااى األ اضااي 

 ال  ن ة يشكل   ر  شرو .
ونضتف  ال ح فة ن  ال  ل قاباذل جاهاوجا 
لتسوية هذا الحد   ع الهناد عابار الاماناوا  
الديلو تس ة  لكل ا ينبغي أل  جولة ن  قملل 
 ل عزه ال  ل  حكو ة وشعبت  للدفت  عال 
س تجة ن اض اهات  وساتاتاخاذ ال ا ال جاما اع 
اإلجراءا  الالز ة للحفتف على   اتلاحاهات 

 المشروعة.
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موقع مبادر  ال زام 
والطريق بعيون عربي د 

موقع شقيق لموقع 
الةن بعيون عربي د 
مختص بمتابع  له ما 

مبادر  ال زام ”يتعلق بـ 
التي اطلقلا “ والطريق

الر ي  الةيني شي 
 .7100جين بينغ عام 

الموقع يرحب بمقاالتك  
حول مبادر  ال زام 
والطريقد ويضع 

ص  اتك  في تةرف  
لنشر أي تعليق أو تقرير 

 ل  عاق  بالمبادر .
 

www.chinesebeltandroad.com 

 ءأنور عكاش  // ولال  السودان لرنبا
ن سطس الجت    نعلل ذلك وزيار السا اتحاة  04س  ل نول فوج  ل السواح ال  ن  ل السوجا  في 

 وااصت  والح تة البرية السوجاني  حمد نيوزيد   طفى.
وقتل في ق ريح " لسونت " ن  وةول السواح في ااسبو  الثاتناي  ال ن ساطاس ياداياة عامال يا ال 
وكتلت ل إحداهت سوجان ة ونخر  ة ن ة وقعد نول  حلة س تح ة يموجب  ذكرة التفتهم الاتاي وقاعاتاهات 

 وزا ة الس تحة السوجان ة  ع نظ رقهت ال  ن ة.
ونكد ن  الرحلة قأقي يعد ن  اعتمد  ال  ل  سم ت السوجا  كمم د س تحي للس تح ال  ن  ل     فت 
نن  ينتًء علي هذه الخطوة فت  الوكتا  السوجان ة المعتمدة  ال الاطارف الساوجاناي ساتاتاناتفاس عالاي 
 التواةل والتعتقد  ع نظ راقهت ال  ن ة لتفويإ الس تح ال  ن  ل ألكثر  ل جولة جوا  عبر السوجا . 


