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  7ا لففةفف فف فف    

 

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 119400904000 
 من لبنان 10904000

قمة البريكس المنعقدة في مدينة شياينمي  
هي محطة جيدييدة ليقينميرة مينلي ية مي  
خمسة ميحيرتينب جيب،يناةر قينىاة  ي ي  
سحب قطنا العنلم ت ه     خط التنيمياية 
واليتييطيياار ميينلييراييم مي  تيي  الييعييقييبيينب 
المنظااة واار المنيظيااةر اليطيبيايعياية 

 والبشرية التي تعترض هذا القطنا.
خمس ىول تبرىر اينىية في مننمقياينر 
تسار مسر ة تبارة     مريق الينيميار 
تشك  قدوة ل دول المحاطة مانر ومح ياا  
لدفع  م اة التحديث والتطياييرر تي يتيقيي 
مرة أخيرى ليا يع خيطيط اليميسيتيقيبي  

 الماهر والعقد الذهبي المقب .
تة ل عنلمر هينين   وفي هذه القنمرة المحر،
قاة ىافعة أتثر م  اارهنر قينىاة  ي ي  
جر ت  القطنار ممن فاه اليقياى ارخيرى 
المشناتة معان في منيظيمية اليبيرييكيسر 

 هي الصا .
لذلك ال يمك  ا تبنا الصاي  تيمي ياي  
ل قمة فقطر م  هي اليقيدوة أي ين ر وهيي 
الدافع لرسم مسنا جديد لي يتينيمياية  ي ي  
مستاى منظمة مريكس ني يسياينر و ي ي  
مستاى العنلم تك . فنلصياي  اسيتيقيبي ي  
ز منء الدول ار  نء فيي اليمينيظيميةر 
تمن استقيبي ي  ز يمينء  يدى مي  اليدول 
ارخرى التي تسار     مريق التنميايةر 

والتي يمك  أن تصبح في يام م  اريينم 
أ  نء في المينيظيمية اليقينمي ية لي يتياسيع 
مشك  ىائمر تي تتحال إل  قنف ة تنميايية 
تجاب الكرة ارا اة وتتغ ب     تي  
المصن ب االقتصنىية واالجتمن اة التي 

 يعنني منان العنلم.
إنه نمط آخر م  الرينىةر نمط يقام     
أسنس المشناتة واليميسينواة واليتي ين ي  
اإليجنمير معادا     اليايايمينية والي ي يايية 
والتآمر والعمي   ي ي  إايراط اليطير  
 اآلخر في المشنت  ل ح نظ     الت اط.
إنه نمط يعم      إهيداء اليتينيمياية تيي 
تناض الكرة ارا اة مكنم  جاانيبياينر 
مدولان ال قارة وارخرى الغناةر وها مين 
يعنتس النميط االسيتيعيميناي اليذي سينى 
خالل العقاى المن اةر الذي يقيام  ي ي  
امييتييصيينت خيياييراب الييدول ال ييعييايي يية 
لييتييحييقيياييق افيينهييايية واسييتييقييراا أميينيينء 

 المجتمعنب الغناة.
م  أجي  لليك يينمي  اليكيثياير مي  قيمية 
البريكس في شياينمي ر ويينيتيظير اليعينليم 
ارفكنا الميبيد ية لي يقينىة اليميجيتيميعياي ر 
ول دولة الم ا ة التيي تيد يا إلي   يقيد 
لهبي م  اليتيطياا واليتينيمياية فيي ىول 
البريكسر وفي ت  العنلم م  أقصنه إلي  

 أقصنه.



   0ا لففةفف فف فف  

امتاُار  بر كبارياتا ك تا ا   ُُ يُعتبر انعقاد  
ساتاقابار أتا ار  ُُ شعدر كشَراتة أقبى ُن أجر 

بُقدطعة فابجايادن  شيدُن، إشراقدًك، في ُ ينة
السد لية، باجانابر شارقاي الاايان، الاَ ا    
األبااارل  ااالاااا الاااُاااساااتااابياااد  الاااعَااادلاااُاااياااة 
باالستراتيجية بالجيبببليتيتية، بيُشادر  فاي 

تُد يَا ا ار  كبريت ك، الُمتُر ل ُدء  بر
اابار بالاا بر  األسااباا الااناادشاا ااة جاالااسااد  ك  

ان قاد     ُ قدم  لا هادُشا ، َ ا     ُُ الندُيةك، ال
ن بينهم ُار.  ُ  ال بر، 

ايانك بادلا ا ،  بفي انعقد  كبارياتا  فاي الا 
تَبارل أهاُاياة اساتاراتاياجاياة قُاابى تُاجاي اُ  
كبريت ك بُليٍ  ُن الاق ابى، بلاَتاُبن  الا بلاة 
ا    اب   ُُ الاينياة اسسايابياة الاُتابارى، تاباقاا 

ً  بُتباالة ُن  ألبف السنين ، بقيد ية  ادلاُاياد
ب لا ُاعُ   ُسيرتهد بُباطنياهاد بقابُايادتاهاد 
بشعببهد.. فهي لم بلن تتفت  أب تت ال ار، بلام 
اعايافاة  تَفَن تغيرهد ُان الا بر السادباقاة بال  
اقاعا  األبر فاي  َُ ال دلية؛ بألنهد تتربع  لا ال
ن  ي    ي  الساتادن؛ باأل افام فاي   ُ العَدلم 
االااعااياادً،  اافااة س  ااتااَ ااد   ُُ الااقاا را  اجنااتاادجاايااة الاا
ً بتاجادريادً، بفاي تام    اً إقتاد ياد باألسرع نُب 

السالاُاياة  -ب  ي  بأهُية االخترا د  التقنية 
الُتال قة  لا أرا يهد؛ بفاي تاخالياٍن باعٍ 
لل هر باأل جدر الترياُاة بالا اُاياناة بالاناقا  
األجنبي بلتعفايام ا اتايادطايادتاهاد ُانا ؛ بألن 
الاين الا يقة للاعادلام، هاي األتا ار إناتادجادً 
لعيدً بب د عيدً لُال ة فقاراء الاعادلام أبالً،  س 

ختلفة  دنيدً ب لا  ٍ  سباء. ُُ  بلطبقدت  ال
إلا  ل  تل  ، أل ف أن ك بلة هدنك التدريخاياة 
التي ت ت ن ه ا الُمتُر التدريخاي، تاتارأ  
كبريت ك لها ا الاعادم،  ايا  ناتادباع بادنشا ا  
افااالاياة   ُ خدص نجد د  ال بتُة بالناقالاة الا
ر  ال دنية للاين التدريخية، باعا  ناقالاة الاتاطاب 

ُُ هر األُبلا، في  ادم  م، لاتُا اياف 8791ال
اياة  بلاياة أخارى إلاا   ُ القياد   الااياناياة أها
يد  بريت ك العا يا  ، أال بهاي  برهاد   ُ كأه

القد  ي في كاالتا اد  الابارياتاسايك  -القيد ي 
ً إلاا يَابُايادتاهاد  فدلعدلُي، ال ي يَعرض أي اد
ال فد ية،  لا خلفية هجُاة شارساة، يارباياة 
جايادً،  فدلُة بتطبيقاياة، تُافارض  الاياهاد تا ر 
ايادناة ب ا    ليتهد الَ دساُاة فاي ا  بلتأتي  فد  
أرا يهد البطنية التدريخاياة بالابَار الااياناي 
الشدسع، باستند هد إلا ُجتُع  بلاي اا يا  

 بَ ليف لهد في سيدسدتهد بنهجهد.   
ن ت دلف ُجُب ة كبارياتا ك ُان  بٍر  يتتب 
ين بربسيد بجنابر أفارياقاياد  خُ  هي: الا 
بالبرالير بالهنا . لا ا، يُاعاتابار ها ا االتا اد  
الا بلااي قااب   هاادُااة فااي الااَ اابتااُااة بالااب اا   

العدلُية، بتشاغار الاايان ر ادساة  -اجنسدنية 
الُجُب ة لها ا الاعادم. لا ا، يَالاعار الار ايا  

الاياناي الارفايا  كشاي جايان بايانا ك،  براً 
ً فااي هاا ا الااُاامتااُاار، بفااي أنشااطااة  ر اايااساايااد

 كبريت ك ال بلية. 
فدلر ي  كشيك يَترأ  في ُمتُر كبارياتا ك 

بال بر الندُاياة، بشاأن  األسباا الندش ة  بار
ااعااي  اافااياا  كلاالااجاادنابااياانك، فاي الس  ُُ الاتااعاادبن الا
شاتارتاةك.  ُُ ادلح ال َُ للبابر إلا كالتنُية بال
ل ل ، يَ  ر كشايك  ا  اً ُان الاُانادساباد  
ُ  در،  فر افتتاد   كالبريتسيةك األخرى،  لا 
نت ى أ ُدر كبرياتا ك، بيُاجادلا   ايابف  ُُ
الاين، تدلر ي  الاباراليالاي ُاياشادر تادُار، 
بر يا  طادجاياتاساتادن إُادم  الاي ر اُادن، 

شدرتة. ُُ  بييرهُد ُن الشخايد  ال بلية ال
لف  لالنتبده، أن جُهبرية ُار العرباياة  ُُ بال
ً فاي ُامتاُار  الشقياقاة، تالاعار  براً ر اياساياد
كبريت ك ال دلي في الاين، بيَب ب أن ال بر 
َسة لها ا الاتا ادلاف الا بلاي، تاريا  ُان  الُمس  
ُار أن تالاعار ها ا الا بر، الساي اُاد  الاا 
اعي  القيد ياة الاعارباياة، برباُاد اجساالُاياة 
أي دً، بخداة قبير انعاقاد  الاُامتاُار بخاالر 
يبُيدت ، بله ا األُر  الال   ُيقة ب بلية ال 

ط لع.  ُُ تدبع بال ُُ  تَخفا  لا ال
فللُر  األبلا في تدريخ ُاار، تاُا    اب  
الر ي  الُاري  ب  الفتد  السيسي ل  بر 
قُة كبريت ك، بينُد ُد انف  بلير الخدرجاياة 
الايني بان  ي ، يامتا   ارص باال ه  الاا 
التعدبن ُع ُار، ُن خالر كُبد ر  الا الام 
بالطري ك الاينية الج يا  ، بتا لا  تاطال اعا  
لُشدرتة ُارياة فاد الاة بباساعاة فاي قاُاة 

 كبريت ك. 

بُن هند يرشح أن القيد   الايناياة تارى ُان 
خالر ال بر الُاري، تابساياع  ابارهاد ُاع 
ال بر العربية بالندُاياة، باخادااة األفارياقاياة 
ُاانااهااد، بأخاا اً بااعااياان اال ااتااباادر بلن ُااار 
الستدني باالقتاد ي بالاجاياببابلاياتاياتاي فاي 
الُنطقة العربية، بُد بين القدرتايان اسسايابياة 
باألفريقية، بتطلعدً إلا  بر ُاري جناجاد  
بتسهير ُسبر الُبد ر  ال ريرية الاينية ن اب 

 ال قدفد  بالُجتُعد  االخرى.
  ب  ُار إلا  بر ُل بف في كبارياتا ك، 
ااتااُااة قاايااد   كبااريااتاا ك ببُااعاا   ه إلااا    يُاانااب 
بُايرتهد، بخداٍة ل ربرا  تسهير االنتقادر 

اطالاقاة أب  -العدلُي  ُُ ان تاباعاياة   ُ الت ريجي، 
نسبية أب ارتهدن لُراتل الُترببر اجُبريدلياة 
التدريخية بنُطاهاد اجلا ادقاي، إلاا ُشادرتاة 
ساتاقالاة فاي  ُُ فع دلة بُتسدبية الُادلح لا بر 
كبريت ك، بإ عدفدً للتبعية ال بلاياة ألُارياتاد 
ان يالاف  َُ بالتبس عيين في أبربباد الاغارباياة ب
لفهُد ُان أنافاُاة تارى فاي الا بر الا ادلا اياة 
بالااناادُاايااة ُاالر ااة لااهااد، فااي الااارا ااد  
االقتاد ية بالاُاغادُارا  الا ارباياة الاتاي ال 
تنتاهاي، بفاي تاارياف الافابا اض، بساياد   

  باالاا ربااياار  كبااناادي باارياا ك بالااُاادساابناايااة ب
ارا  را األناجالابساتاسابناي بالاع  بكنقدء!ك الع 

الفدشستي، بيايارهاد ُان   –اسري الجرُدني 
األجند  الشُدلية كالبي دءك،  لاا األجاناد  
اة!ك  انا اط  ُُ  -البشرية األخرى كالتدل ةك بكالا

باا ااساار تااباااياافااد  الاافاالااساافااد  بُااناادهاا  
يااة   –االسااتااعااال اايااة األُااري  ااعااد   ُُ ياارباايااة الاا

 لإلنسدن باجنسدنية.. 
نتُنا لُامتاُار كيبارياتا ك الا بري  الاا  

تُي لاً  ُُ ترار الاين العفيُة بالَ ليفة، نجد دً 
في  يدفة الر ي  الرفي  العفيم كشاي جايان 
ااعااطاادء ،   ُ باايااناا ك، بفااي أ  اادن الاااياان الاا
سير  ال دلية الهد ر  بالاتا ادلافاياة  َُ بلتعليل ال
العدلُية ُع الاين األُُُية، بلتلبية َ اُاالناياة 
لتطلعد  الجُدهير األر اياة األ ارض، فاي 
ٍن لالاباشارياة، بسالاُاي بقاياد ي   ُ تع    آ ُُ  بر 
بأفعر لـ  كبريت ك، ال ي هب ُستقابار الاعادلام 
 االااا أنااقاادض كُااناافااُااة األُاام الااُااتاا اا  ك 
تهدلتة، بالتي تت ت م باهاد بُانا  تاأساياساهاد  ُُ ال
بإلا  ٍ  بعيٍ ، التع  ية اجُاباريادلاياة الا بلاياة 
بالقبى الرجعاياة الا ا ار  فاي فالاتاهاد بالاتاي 
تَقبض بدلعاد بالجلر   لا  َف ة  التا ايار ُان 

 هي دتهد قراراتهد.. 
 

فف فف ففيففيففن  *ر ففيفف  اإلتفف ففاد الففدولففي لففلففة 
واإلعاميين والكك ا، العر، أصدقاء وُحفلف فاء 

ين.  الة 
*الَمقال خاص بالنشفر  االسفبفوعفيف  لفمفوقف  

 الةين بعيون عربي .

 ا لاديمي مروان سوداح*
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  4ا لففةفف فف فف    

ة "مريكس"ر في جماااية  قُبا  انعقنى قم،
الصا  الشعباةر مدأب الاالينب المتحدة 
متعايا تااجدهن وتأثاراتان العسكرية 
والسانساةر     حرتة منلبنن في 

 أفغننستنن.
تذلكر منشرب واشنط  العم  مصااة  

حثاثة     محنولة ت جار مجما ة 
"مريكس" م  ىاخ انر مدفع الاند ال  
نااع  سكري  د الصا ر إل نىة انتنج 
الخالفنب الحدوىية والسانساة وال كرية 
منما  الجننبا ر ننهاك    الدفع 
ارمريكي لتأجاج الصراع حال 
االقتصنى من ما  الدولتا ر والن خ مقدااب 

 الاند في مااجاة الصا .
واشنط  ترى مأن انعقنى القمة البريكساة  

في الصا ر ها تاديد لمصنلحان في أسان 
مرمتانر ومخنصة في مرتا القناة 
القديمةر وهي "ل  تَغ ر" ل صا  والاند 
وجاىهمن المشتر  ال  جننب البنتستنن 
في "مريكس"ر ف دى "العم سنم" العديد 
م  الاسنئ  التي ستنىي ال  مشنت  
ىاخ  المجما ة تمن ترى واشنط  

 وتتبنه !
الُمخط،ط الذي تعم  اإلىااة ارمريكاة 
وصقاا البا  ارماض     تن اذه هذه 
ارينمر ها إ نىة إشعنل حرب شنم ة في 
أفغننستننر لك  هذه المرة حرط وسط 
أسان    مريق  م انب  سكرية 
وهجاماة واسعة يقام مان المتطرفان 
 د م دان أسان الاسط  السافااتاة 
السنمقةر وىفع قااب )منلبنن( حرمن  
ومنلدم امنساة الُمعسَكرةر نحا الحدوى 
الروساةر وتشكا   غط تبار     
ارم  الروسير يُمِكنهُ إشغنل ماسكا 
مآمننان في خنصرتان الجناماةر القريبة 
م  القاقنزي  الشمنلي والجنامير إل 
ترى أمريكن إمكنناة تاحاد المتطرفا  
واالاهنماا  في المنطقتا ر لحم  اوسان 
    الخروج م  سااين و "الشرط 
اروسط" مرمتهر وإ عن  شاتتانر 
تذلك ارمر منلنسبة ل صا  في شبه 

 الجايرة الكااية.
في أسبنب أخرى تأجاجاة لنااع ُمحتم  
ال نريده منما  الاند والصا ر متدمار 
أمريكير "مسألة ىاالي المن"ر الذي يت،خذ 
ا  لهر لد م  م  شمنل الاند َمقر،

اإلن صنلاا  واإلاهنماا  ىاخ  الصا ر 
ولت خام العم  اإل المي العنلمي 
ل تألاب     الصا ر وفي هذا المجنل 
تحنل  "الداالي المن" مع "اماعة قدير"ر 
المعنىية ل صا ر والعنم ة  م  
ارهدا  االستخبناية االمريكاة في 
التدخ  ممخت   ارسنلاب في الصا  

 واإلخالل مسانىتان.   
مجما ة "مريكس" والصا  معانر  

يُحنولان تبريد ت  أشكنل الناا نب 
المحتم ة منما  مخت   أ  نء هذه 
المجما ة الدولاةر لذلك نرى تا  ان 
الصا  وما اان السانسي المعرو ر لم 
تنجر ال إل  مااجانب مع ىول البحري  
الشرقي والجنامير وال ال  مااجانب 
مع الاند. فنلعم  السانسي الصاني 
يُطنلب م بط الن س والعقالناة والادوء 
في التعنم ر وح  الخالفنب منلطرط 
الس ماة والَحكامةر واإللتاام مناج  دم 
إهراط ولا قطرة ىم واحدة م  جننب أي 
مر  تننر وها من تنيده اوسان وتعم  
 منهر وهي التي اتتاب مننا 
المااجانب وفقدان  شراب الماليا  م  
ماامني شعبان في س س ة الحروب 
العدواناةر التي شنتان   اان القاى 

 اإلمبرينلاة والغرماة. 
 -وفي ارهدا  الجااسانساة الجديدة  

القديمة رمريكنر تحجام الصا  واوسان 
في المننمق الحدوىية لامنر مإشعنل 
ارو نع في  دٍى م  الدول الُمَحنِىىة 
ل دولتا ر وها من سانىير ونأم  معدم 
حدوث للكر إل  تق اص المااانانب 
العسكرية لامنر و رق ة مشنايعامن 
الع ماة وال  نئاة وأو ن امن 
االقتصنىيةر وَ ع عة ال  نء الداخ ي 
والقامي فاامن  مامن ر من يُمِكنهُ أن 
ينىي وفقن  ل رؤية االمريكاةر ال  
"نا ة إقتصنىية واستثمناية جديدة" 
ل َمجمع الصنن ي العسكري االمريكير 

     حسنب آالم البشر ومآساام.      
في الَمنطق التاس،عي ارمريكير أن 
إستمرااية "مريكس"     السنحة 
السانساة واالقتصنىية وارمناة الدولاةر 
ها  م اة إ عن  متااص ة ل قاى 
ارمريكاة المخت  ةر والعكس ها 
الصحاح. أي أن وجاى مجما ة 
"مريكس"  عا ة ومحدوىة ال عنلاة 
واإلنتشنا الجغرافير ومنشغ ة ممشنت ان 
الداخ اةر ل  ينىي ال  تعايا ص افانر 
م  ساُ  ي مان ال  حنلة م  الاه  
وت خام الاجاى ارمريكي في أسان 

 الاسط  والعنلم. 
لذلكر ستااص  الاالينب المتحدة  

 م اتان الاجاماة     مجما ة 
"مريكس" التحنل اةر متاجاه  رمنب 
لانر تشم  ار  نء فاان مث  البنتستنن 
أي ن ر إل أن االنتقنىاب ارمريكاة 
ارخارة والمنلمة ل بنتستننر م  شأنان 
تعايا صدقاة التح ا  القنئ  أن "الشُّغ " 
ارمريكي القنىمر ها محنوالب ل  تتاق  
 ند حٍد لت جار ق ب "مريكس" في ق ب 
آسان منلذابر لكننن نثق مأن جماع ىول 
"مريكس" تعي للكر وهي تنشط في 
َمنح  وق ه هذا "الشغ " االمريكي 

 وت ريغ آلانته واندفن نته.
 
*عضو في المجل  القيادي الكن يذي  

لات اد الدولي للة  يين واإلعاميين 
والكك ا، العر، أصدقاء وُحل اء الةين 

 ور يس  ت رير المل ق الروسي.
 

*المقال خاص بنشر  الةين بعيون 

 عربي .

 م. يلينا نيدوغينا*



   5ا لففةفف فف فف  

قنل تقرير صدا ييام اليثيالثينء إن ىول 
البريكس أصبح  "اائدة" في أقنلامانر 
فبنت  تقاى الدول المجنواة فيي اليعيدييد 

 .م  النااحي
الصياي   -وتقاى ىول البريكس الخمس 

واوسان وجينياب أفيرييقياين واليبيرازيي  
اليتينيمياية فيي ميجينل اليعي يام  -والاينيد 

والتكنالاجان واالقتصنى والمجتيميع فيي 
أقنلامامر وفقن  لتقرير التننفس في ميجينل 

 7102االمتكنا لدول البرييكيس لي يعينم 
الذي صدا    المرتا الصاني ل عي يام 

 .والتكنالاجان
وقنل اليتيقيريير إن ىول اليبيرييكيس هيم 
ممث ان ائاساان لالقتصنىاب الينينشي ية 

في الم ة مي   01حاث يسنهمان منسبة 
الننتج المح ي اإلجمنلي العنلمي ومنسبية 

في الم ة في االستثمنا العنلمي فيي  02
فيي  72مجنل البحث والتطاير ومنسبة 

الم ة في البحاث الع ماة المنشيااة فيي 
 .المجالب الدولاة

ووفقن  ل تقريرر احت   الصاي  اليميرتيبية 
اروليي  ميي  حيياييث الييقييداة الييتيينيينفسييايية 

ر 7102الشنم ة لالمتكنا الامنيي  ينم 
 .ت تان اوسان وجناب أفريقان

وقنل تش  فنغ يانغر ها خبار منلمعينهيد 

الصاناة ل عالقنب الدولاية اليميعينصيرةر 
لصحا ة "ا امنل تنيما" إن مسنهيمينب 
ىول الييبييريييكييس فييي مييجيينل الييعيي ييام 
والتكنالاجان واالمتكنا قد ازىاىبر ميايد 
 .أن الكثار م  اإلسانمنب تنن  صاناة

وقنل تش  إنه     سبا  المثنلر وفيايمين 
يتع ق ميحيجيم صينىااب اليتيكينيالياجياين 
ال نئقيةر صيد،اب الصياي  اليكيثياير مي  
مينيتياجينب الييتيكينيالياجيايين اليميتياسيطيية 
وال نئقةر فامن صيد،اب ىول اليبيرييكيس 
ارخرى مث  اوسان منتجنب  سيكيريية 

 .أو متع قة منلطنقة مشك  ائاسي
وقنل تش  إن الدوا القانىي ل صا  فيي 
القداة التننفساة الشنم ة ليالميتيكينا مياي  
ىول البريكس تبقي   اه االسيتيثيمينااب 

 .ال خمة في مجنل البحث والتطاير
ر مي يغ إجيمينليي اإلني ينط 7102في  نم 

  ي  اليبيحيث واليتيطيايير فيي الصياي  
ميي ييايينا  216تييرييي يياييان ييياان ) 0511

فيي  750ىوالا(ر أي من ييعينىل نسيبية 
 .الم ة م  الننتج المح ي اإلجمنلي

وقنل تش  إن "البيحيث واليتيطيايير فيي 
ل ميي  االسييتييثييميينا  الصييايي  قييد تييحييا،
الحكامي إل  االستثمنا اليخينت اليذي 

في اليمينئية مي  اسيتيثيمينااب  11يشك  

 ."البحث والتطاير

وتيياقييع الييتييقييرييير أن "تييرتيي ييع الييقييداة 
التننفساة لالمتكنا في الاند إل  حد تبار 
إ نفة إلي  ميعيدل نيمياهينر مشيكي  قيد 
يتجنوز الصا  في ال ترة اليميميتيدة مي  

 ."7101إل   -7171

وأ ين  "إأن ميعيدل الينيمييا اليروسييي 
وستتغ ب الاند  ي ي  اوسياين سانخ ض 

م  حاث القداة التننفساية الشينمي ية فيي 
مجنالب الع ام والتكنالاجان واالميتيكينا 

 ."7101مح ال العنم 

وقنل تش : "م  المحتيمي  أن ييتيجينوز 
فيي  الياينيديية معدل نما القداة التننفساية

 01مجنل االمتكنا الصا  في ا يان 
 نمنر ومنلتنلي ي حظ مستاى تصنايعياين 
وتنماتان االقتصنىية الميتيدنيايةر ميايد أن 
الجاىة الشينمي ية الميتيكيناهين لي  تيكيان 
قنىاة     مااتبية الصياي ". وأ ين  
أن "التكنالاجان الصاناة شادب تطيااا  
شنمال  في العديد م  القطن نب ميمين فيي 

لك ر مينلينيسيبية   .للك الطاران والجاش"
ل بيحياثر ونيا ياية اليتيعي يايمر واليبينياية 
التحتاة الحديثة وحمنية البا ةر فإن ىول 
 .البريكس ال تاال متخ  ةر وفقن  ل تقرير

وقيينل لييا جييايينييغر ارسييتيينل فييي مييعيياييد 
العالقنب الدولاية مينليجينميعية الصياينياية 
ل شنون الخناجاة ل غ امنل تينييميار إن 
"التعنون في مجنل االمتكينا هينم ليدول 
البريكسر سامن فامن ييتيعي يق مينليااا ية 
واالقتصنى"ر م ا ن أن ىول اليبيرييكيس 
تااجه تحدين  يتمثي  فيي اليتيخي ياي  مي  

 .ومأة ال قر

 ص ي   غلوبال تايمز الةيني 
 7102-8-79 ليو لايو وتشانغ هوي

تعريب خاص بـ "نشر  الةين بعيون 
 عربي "



  4ا لففةفف فف فف    

نه م  اليميتياقيع إ قنل المح  ان الصاناان
أن تافر قمة البريكس القنىمة التي ُست تيح 
في الثنني مي  شياير أيي يال فيي شياينمي  
ممقنمعية فياجياينن شيرط الصياي  إميناا  
 م ان لأل  نء اليخيميسية لي يتيغي يب  ي ي  
تييحييدييينتيياييم االقييتييصيينىييية واالجييتييميين ييايية 

 .والسانساة
وقد شيايد اليعيقيد اليمين يي نيميا مينيصية 
التعنون لدول البريكس لتصبح آلاة ىولياية 
منثرةر وسن دب في إحداث تغااراب فيي 
هانت  الحاتيمية االقيتيصينىيية اليعينليمياية. 
ويشم  للك حقاقن أتيبير فيي اليتيصيايي  
ل صا  والاند في صندوط الينيقيد اليدوليي 
والبنك الدولير وفقن لمن لترته وتنلة أنبنء 

 .شانخاا
اار أن ىول البريكس تيااجيه مسيتيايينب 

 .مخت  ة م  التنماة
وقنل لا جانغر وها أستنل ممعاد العالقنب 
الييدولييايية ميينلييجيينمييعيية الصييايينييايية ليي ييشيينون 
الخناجاةر لصحا ة اي يامينل تينييميا ييام 
الخماس إنه "ومنلمقنانة مع القمة ارول ر 
فإن الدول الخيميس قيد تيطيااب مياتيايرة 

 ."مخت  ة    مع ان البعض
وقنل لا "إن اقيتيصينىاب الصياي  والياينيد 
حققتن أىاء جايدا ر فيايمين  ينني  اليبيرازيي  

 ."وجناب أفريقان م  أزمنب اقتصنىية
وقيينل تشيي  فيينييغ يييايينييغر الييمييدييير السيينمييق 
ل معنهد الصاناة لمعاد العالقينب اليدولياية 
المعنصرة لالقتصنى العينليميير لصيحياي ية 
ا امينل تينييميا ييام اليخيميايس "إن ىول 
الييبييريييكييس تييميير ميي ييتييرة ميي  الييتييكييايي  

 ."االقتصنىي
وقنل "إن اوسان والبرازي ر من تيبيناهيمين 
ىولييتييي ميياااىر تييتييعيينفييايينن ميي  اتيياى 

 ."اقتصنىي
وقنل تش  "إن اليميشيكيالب االجيتيمين ياية 
تنن  متاااية  ندمن تنن  ىول البريكيس 
تتمتع منالزىهنا. ليقيد ظيايرب اليميشينتي  

خالل ارزمنب االقتصينىييةر ارمير اليذي 
 ."أثر أي ن      استقرااهن السانسي

وقنل تش  إن اإلصالحنب أىب أي ن  إلي  
ا طرامنب ىاخ اة أث،رب     اليعيالقينب 

 .الدم امنساة
وقنل لا أنه "في الاق  ن يسيهر إن اايبية 
وحيينجيية الييدول الييمييتييقييدميية ليي ييتييعيينون مييع 
االقتصنىاب النينشي ية قيد ت ينءلي  فيايمين 

 ."تشعر هذه الدول منلتاديد
هذا وقد فر   السانسة الحمنئاة ل رئاس 
ارمريكي ىوننلد ترامب  ب ن  أتيبير  ي ي  
 .ىول البريكس في ما ة ىولاة أتثر تعقادا  

وقنل لا "إن االحتكينتينب اليداخي ياية مياي  
 ." ىول البريكس لطنلمن تنن  ماجاىة

وقد ىخ   مجما ة البريكس المنل ة مي  
البرازي  واوسان والاند والصا  وجناب 

ر 7116أفريقان  قدهن الثنني. ومنذ اليعينم 
تُعقد قمم البريكيس سينيايين. تيمين ييجيتيميع 
وزااء الخناجاة والمنلياية وارمي  ليتي يك 

 .الدول مشك  منتظم في إمنا البريكس
ولترب وتنلة شانخياا أن اليتيجيناة مياي  
فاجاننر الميقينميعية اليجينيامياية الشيرقياية 
الصاناة التي ستست ا  قيمية اليبيرييكيس 
القنىمة في ا ان م عة أسنميايعر ومياي  

 2252ىول البريكس قيد ازىاىب مينيسيبية 
م انا ياان ) 96597في الم ة لتص  إل  

 .م انا ىوالا( في النص  االول 2597
 المضي قدما  

وقنل لا "إن ىول مريكس قطيعي  شيامين  
تبارا  في التعنون البراايمينتيي ميثي  مينيك 
البريكس الجديد لي يتينيمياية وصينيدوط نيقيد 

 ."احتانمي الطااائ
وقنل لا "إن القمة التي ستُعقد فيي أيي يال 
ستسمح ل بريكس مأن تكان فعنلة و م ياية 

 ."أتثر
ه الدول إل  تياي ياية  وقنل تش  "إنان ستاج،
ح  مشنت ان وسيتينىي إلي  اتي ينط ليبينينء 

 ."شراتة وأسس ثنمتة ل مستقب 

وأ ن  تش  "إن ىول البريكس سيتيرتيا 
أي ن      الحاتيمية اليعينليمياية وسيتيتيحيد 
لتعايا ن الهن العنلمي ولمااجاة  غيام 

 ."الدول الغرماة
ارمرز في قمة اليبيرييكيس هيذا اليعينم هيا 
إنشنء منصة جديدة ل تعنون ما  اليجينياب 
والجناب مي  خيالل اسيتيكيشين  نيميالج 
"مريكس مالس" الذي ي يم اليمياييد مي  

 .الب دان تح  مظ ة البريكس
وأ ن  تش  إن "مريكس ميالس اليجيدييد 
ييميكي  أن ييجي ييب اليميياييد مي  االني يتيين  

فإ نفة أ  نء جيدى  والحااية إل  اآللاةر
 ."قد يقاى البريكس إل  أهدافان االنمنئاة

وقينليي  وتيينلية شيايينييخياا إنيه ف يال   يي  
التعنون االقيتيصينىي واليتيجيناير تسيعي  
البريكس أي ن  إل  تعايا التعنون الثقنفيي 

 .والتبنىل الشعبي
وا ن  لا إن القمة سيتيقيدم أي ين فيكيرة 
مجتمع المصار المشتر  لقانىة الحياتيمية 

 .العنلماة
 اجند  الةين الدبلوماسي 

ولترب وتينلية شياينيخياا أنيهر مياصي ياين 
ائاسة البرييكيس هيذا اليعينمر فيإن أجينيدة 
الصا  اليدمي يامينسياية لي يتيعينون ميع ىول 
 .المجما ة ارخرى لطنلمن تنن  أولاية

وقييد تييننيي  الصييايي  ىا ييميين  قيياييين  آللييايية 
البريكس ومشناتن  فاانر وتيعيتيبير تيعينون 

 .البريكس أحد أولاينتان الدم امنساة
وقنل لا إن قمة مريكس التينسيعية سيتيبينيي 
" قدا  لهبان " ثننان  ل بريكس لالست نىة مي  
التجرمة الننجحة وتعايا التعنون الداخ يي 

 .واالن تن  مشك  أتبر
ولترب وتنلة شانخاا أن ميتيحيدثين  مينسيم 
وزااة التجناة الصاناة قنل يام الخيميايس 
إنه يتعاي   ي ي  الياينيد االليتياام ميقياا يد 
منظمة التجناة العينليمياية وتيجينيب إسينءة 

 .استخدام اجراءاب العالج التجناي
وقنل قنو فنغ فيي مينتيمير صيحي يي "إنيه 
يتعا      الصا  والاينيدر مين يتيبيناهيمين 
ىوال  ميي  ىول الييبييريييكييس وىوال  نيينمييايية 
تبرىر العم  معن  ل دفنع    آلياية تيجيناة 

 ".حرة ومن تحة متعدىة ارمرا 
وقنل قنو إن الصا  مستيعيدة لي يعيمي  ميع 
الاند لبينينء مينيصية لي يحيااا واليتي ينوض 
الصيينيين ييي لييحيي  الييخييالفيينب الييتييجييناييية 

 .وتحقاق نتنئج م ادة لكال الطرفا 
وقنل تشي  "إن قيمية اليبيرييكيس ميتيعيدىة 
ارمرا  ولاس  ثننئاةر لذليكر حيتي  ليا 
واجياي  الصياي  والياينيد خيالفينب فيايمين 
مانامنر فإن التعنونر ال اال طيرابر هيا 

 ." الذي يجب أن يكان محاا القمة

ص ي   غلوبال تايمز 
 الةيني 

 7102-8-74شان جي/ 
تعريب خاص بـ "نشر  
 الةين بعيون عربي "
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لترب وزااة التجناة يام الخماس أنه 
ع قمة البريكس  م  المتاقع أن تسر،
المقب ة في شانم  التجناة واالستثمنا 
والتكنم  التكنالاجي ما  اقتصنىاب 
الدول اال  نء وتد م تطاير نظنم 

 .تجناي متعدى االمرا 
وقنل المتحدث منسم وزااة التجناة قنو 
فنغ إن الدول الخمس اال  نء في 

البرازي  واوسان والاند  -البريكس 
ستعمق  -والصا  وجناب افريقان 

تعنونان الدولي في مجنل القدااب 
ز صنىااب المعدابر  الصنن اة وستعا،
والتكنالاجانر والمعنيارر والخدمنب 

وقنل فنغ في منتمر صح ي   الصاناة.
ىواي في مكا  "إن الصا  ستد م 
التجناة متعدىة االمرا  من تبناهن 
القننة الرئاساة ل تجناة الدولاة وست عب 
ىواا  نشطن  في الم نو نب التجناية 

 ."متعدىة ارمرا 

وقد نمن حجم التجناة ما  الصا  وىول 
في الم ة  72البريكس ارخرى منسبة 

م انا ىوالا في  022512سناين  إل  
ارشار السبعة ارول  م  السنة 
الحنلاةر في حا  استثمرب البالى مقامة 

م اان ىوالا في القطن نب اار  121
المنلاة في ت ك الب دانر وفقن  لبانننب 

 .إىااة الجمنا  ووزااة التجناة

ومنلمقنانة مع استثمنااب الصا  
المبنشرة الكبارة في الدول المتقدمة مث  
ألمننان أو الاالينب المتحدة     مدى 
السنااب الخمس المن اةر قنل قنو إن 
االستثمنااب ما  ىول البريكس لديان 

 .امكنننب تبارة يمك  استغاللان
وقد ى ن وزااء التجناة في ىول 
البريكس الدول ار  نء إل  تعايا 
التجناة واالستثمنا ما  ىول البريكس 
في شننغاني في آب المن ير إ نفة 
ال  الحث     المايد م  التعنون في 
مجنل التجناة االلكتروناة والماانئ 
الرقماة وتجناة الخدمنب وحقاط 
الم كاة ال كرية وتساا  االستثمنا 

 .ومعنا ة الحمنئاة التجناية
وانطالقن  م  حرصان     استعنىة 
قداتان     الرمحر أ  ن  البرازي  في 
وق  سنمق م  هذا الشار أن البالى 

 12ستعرض     الشرتنب ارجنباة 
امتانزا لتشغا  مشنايع في مجنل 
الطنقة والماانئ والمطنااب والبن  
التحتاة ارخرى لتح اا منشراب نما 

 .جديدة
وقد أم ق  الصا  والبرازي  صندوقن  
مشترتن  لتشجاع االستثمنا لاينىة القداة 
االنتنجاة في أواخر أينا. وياجد في 

م اان  71الصندوط مب غ أولي قداه 

ىوالا لتماي  المشنايع االستثمناية في 
 .البرازي  التي تام تال الب دي 

تمن ازىاى حجم التجناة الثننئاة ما  
في الم ة  7051الصا  والاند منسبة 

م انا ىوالا  92517سناين لاص  إل  
ما  شاري تننان الثنني وتماز م  

 .العنم الحنلي
وقنل وانغ تش  لي البنحث البناز في 
ارتنىيماة الصاناة ل تجناة الدولاة 
والتعنون االقتصنىي في مكا  إن ىول 
البريكس قد تبن،  منل ع  مخططن 
لتساا  االستثمنا في النص  الثنني 
م  العنم الحنلي وها خرط آخر في 

 .مجنل سانسنب االستثمنا العنلماة
ويغطي المخطط ثالثة مجنالب: زينىة 
ش نفاة القاانا  وارنظمة والسانسنب؛ 
تحسا  الك نءة اإلىااية المرتبطة 
منالستثمنا في م دان البريكس    
مريق إ الم المستثمري  منلنتنئج في 
الاق  المننسب؛ وتعايا مستاى 
التعنون االستثمناي ىاخ  ىول 
البريكس م  خالل إنشنء آلانب ل حااا 

 .ما  القطن ا  العنم والخنت
وقنل وانغ إن االستثمنااب ىاخ  
مجما ة البريكس من زال  محدوىة 
حنلان رن ىول البريكس تمر ممراح  
ممنث ة م  التنماة فامن يتط ب االستثمنا 
العنمر ل حدوى أن تكان وجاة االستثمنا 

 .في مرح ة مخت  ة
وقنل تشننغ جانن مانغ البنحث م  
االتنىيماة الصاناة ل تجناة الدولاة 
والتعنون االقتصنىي "في سانط 
العالمة تااجه الصا  والدول الشريكة 
ارخرى م  العنلم الننمي تحدينب 
ممنث ة وتتط ب إجراء تعديالب 

 وتحاالب سعان وااء فرت جديدة".

 ص ي   تشاينا ديلي الةيني 
 7102-9-0تشونغ نان 

تعريب خاص بـ "نشر  الةين بعيون 
 عربي "
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 ولال  أنباء الةين الجديد  ـ شينخوا ـ
00-8-7102  

أصداب الصا  التي تيتيرأس هيذا اليعينم 
مجما ة ىول ميرييكيس نيميط "ميرييكيس 
م س" لتعايا الحااا والتعنون مياي  ىول 
المجما ة واالقتصنىاب الننش ية واليدول 

 الننماة ارخرى .
وتييرمييا تيي ييميية "مييريييكييس" اخييتييصييناا 
لييألحيير  اروليي  ميي  أسييميينء خييمييس 
اقتصنىينب صن دة تشيايد نيمياا سيرييعين 
وهي البرازي  و اوسان و الاند و الصا  
وجناب إفريقان ويمث  حيجيم اقيتيصينىهين 
نحا خمس االقتصنى العنليميير ومسينحية 
أاا يياييايين نييحييا ثيي ييث الييعيينلييمر وتييعييداى 

في اليمي ية مي  تيعيداى  91ماامناان نحا 
العنلمر وسنهم  في العقد المن ي مأتثير 

في الم ة في الينيميا االقيتيصينىي  11م  
 العنلمي.

ورول مرة في تنايخ "مريكس"ر وجا  
الصا  اليدولية اليمي ياي ية اليد ياة ليقينىة 
خمس ىول ننماةر ومي  مياينيايم اليرئيايس 
المصري  بد ال تن  الساسي لي يميشيناتية 
في فعنلانب القمةر مع الترتاا     تن ايذ 

لي يتينيمياية  7101خطة  م  حال أجنيدة 
المستدامة ومنينء مينيصية تيعينون تيتيميايا 

جينياب  -متأثار  نلمي ليتيعينون جينياب 
 والتنماة الدولاة.

وأشنا وانغ يي وزير الخناجاة الصاينيي 
في منتمر صح ي قب   قد القمة التنسعة 
لقنىة ىول ميرييكيس فيي الصياي  إلي  أن 
مجما ة مريكس لاس  ننىين مغ قين ر مي  
إن تعنون مريكس ينثر في نطنط يتجنوز 
الخمس الدول تثيايرار م ياي ين ميأن آلياية 
مريكس ال تشك  منصة هينمية ليأليسيااط 
الننش ة والدول الننماة ليتيعياييا اليتيعينون 
وحمنية المصنلح المشترتة فقط ر م  إنان 
ت عب ىواا ميتيااييد ارهيمياية فيي سيالم 

 وتنماة العنلم أي ن.
وشاد نيميط "ميرييكيس ميالس" تيرحيايبين 
وى ييميين تييثيياييرا ميي  ارسييااط اليينيينشيي يية 
والننماةر حاث يمكي  شير  مي ياياميه م  
"االن تن  والشمياليايةر اليتيعينون والي ياز 
المشتر "ر وهدفه يتمث  متعايا اليحيااا 
والتعنون ما  ىول مريكس واالقتصينىاب 
الننش ة والدول الينينمياية ارخيرىر وىفيع 
إنشنء  القة شراتة أوسعر وح ا التنماية 

 واالزىهنا المشتر .
وأتييد الييرئيياييس الييمييصييري  ييبييد اليي ييتيين  
الساسي خالل مقنم ة أجرتان معيه وتينلية 
أنبنء )شانخاا( ووسينئي  إ يالم صياينياية 
أخرى منخرا في القنهرةر أتد أن حيااا 
مريكس مع مجما ة متمااة م  ارسااط 
الننش ة والدول الننماة يمث  فرصة هينمية 

 ل غنية.

وتصن  اقتصنىاب معظم الدول العرماية 
م  ما  ارسااط الننش ةر من ي تح المجينل 
أمنمان لالست نىة م  آلاة مريكس وخنصة 

 نمط "مريكس مالس".
وأو ييح الييخييبييراء أن نييمييط "مييريييكييس 
مييالس" يسيين ييد  يي يي  زييينىة حييايياييية 
"مييريييكييس" وىفييع الييتيينييمييايية الييمييشييتييرتيية 
لألسااط الننش ية واليدول الينينمياية وىفيع 
العالمة االقتصنىية المتيمياياة مينالني يتين  

 والشمالاة والمننفع وال از المشتر .
وقنل تشننغ جانن شنغر ننئب مدير ال جنة 
ارتنىيماة لمعاد البحاث ل تجناة الدولاية 
والييتييعيينون االقييتييصيينىي الييتيينمييع لييازااة 
التجناة الصانياية إن: "ميرييكيس ميالس" 
يمث  ىوال ننماة وىوال معتدلة االقتيصينىر 
وم  الحقاقي أن ييني يتيح ليايشيمي  جيميايع 
الدول الننماةر ويجب أن يتم العمي   ي ي  

جينياب" مياي   -تعايا تعينون "جينياب 
 ىول مريكس وجماع الدول الننماة.

وأشييينا تشيييننيييغ إلييي  تيييااييييد ظييياييياا 
الممناسنب المننه ة ل عالمة في ميعيض 
اليدول اليمييتيقييدميةر إال أن ىول مييرييكييس 
ات ق      أن اليعياليمية تيعيتيبير فيرصية 
هنمة ل تنماةر وتاناا تيناييخياين ال ييقينومر 
ولذلك فإن المجما ة تبحث  ي  ميرييق 
جديد ونمط جديد ل حاتمة العنلماية  يبير 
تعماق التعنونر فامن يجتاد نمط "مريكس 

 مالس" لتحقاق هذا االتجنه.
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قنل وزير الخيناجياية الصياينيي وانيغ ييي 
االاميعيينء إن الصييايي  تيراييب فيي  إقيينميية 
شراتنب أقاى ما  ىول البريكس الخيميس 
وخناجان خالل قمة المجما ة المقب ة فيي 

 شانم .
وفي منتمر صح ي حال القمةر قنل وانيغ 
إن الصا  تتاقع نتنئج في  يدة ميجينالبر 
منان تعايا التعنون االقتصينىي وارمينيي 
وزينىة التبنىالب الثقنفاة والشعباة وتعايا 
البننء اليمينسيسيي وتيذا تيد يايم شيراتينب 
أقاى مع ىول ارسااط الصين يدة واليدول 

 الننماة ارخرى.
وستعقد الصا  منتدى أ منل البريكس ف  

سيبيتيميبيرر وسيايكيان  9إل   0ال ترة م  
 ارتبر حت  اآلنر محسب وانغ.

وساح ر الرئاس الصاني شي جا  مانيغ 
مراسم افتتن  اليمينيتيدى وسياي يقيي خيطينمين 
ائاسان يستعرض فاه التقدم اليذى حيقيقيتيه 
ىول اليبييرييكيس خيالل السيينيااب الييعيشيير 
المين ياية. تيمين سيايتيحيدث  ي  الشينون 
المستقب اة. وسا قي ز مينء ميعيض اليدول 

 ارخرى ت منب أي ن منلمنتدى.
 9وست تتح قمة البريكس في شياينمي  ييام 

 سبتبمر.
وسارأس شي اجتمن ن صيغيايرا ليا يمينء 
البريكسر حاث ستتيم مينينقشية االقيتيصينى 
العنلمي والحياتيمية اليعينليمياية واليقي ينيين 

 الدولاة واالق اماة السنخنة.

وسارتا اجتمنع أتبر     تعماق التعنون 
وتعايا التبنىالب الثقنفاة والشعيبياية وتيذا 

 تعايا البننء المنسسي.
تمن سيايحي ير قينىة اليميجيميا ية ميراسيم 
افتتن  المارجنن الثقنفي لي يبيرييكيس وتيذا 
معرض صاار واجتمن ن لمج س ا يمينل 
البرييكيسر وميراسيم تياقيايع يي يايه ميأىمية 
ترحاب يست ا ان الرئاس شيي وزوجيتيه 

 منغ لي ياان.
 ثاث  أعمد 

ىخ   آلاة البريكس مرح ة جيدييدة تيتيسيم 
مثالثة أ مدة وهيي اليتيعينون االقيتيصينىي 
والتعنون الساينسيي واالمينيي واليتيبينىالب 

 الشعباةر وفقن لاانغ.
وأ يين  انييه سيياييكييان هيينيين  زييينىة فييي 
االنشطة الثقنفاة فيي ىول اليبيرييكيس هيذا 
 العنم مع تالي الصا  ائنسة المجما ة.

 7102ونظم  الصا  ألعنب اليبيرييكيس 
في مدينة قياانيغيتيشيا جينياب اليبيالى فيي 
ياناار لتكان أول ألعينب تيعيدىيية شينمي ية 
وتبنىالب ثقنفاة فيي إمينا اليتيعينون مياي  

 ىول البريكس.
تمن قنم  الصا  متنظام منيتيدى إ يالميي 
ومارجنن سانمن واجتمنع ل طب التقي يايدي 
ومنتدى ل دم يامينسياياي  الشيبينب ليتيعياييا 

 الصداقة والت نهم ما  شعاب البريكس.

وقيينل وانييغ "سيياييااصيي  قيينىة الييبييريييكييس 
تعايا اليتياافيق مشيأن تيد يايم اليتيبينىالب 

 الشعباة خالل قمة شانم  المقب ة."
 خارج البريك 

سيياييرأس شييي حييااا االسييااط الصيين ييدة 
سبتمبر وسيايحي يره  1والدول الننماة في 

ز منء ىول البريكس اليخيميس مينال ينفية 
إل  قنىة مصر والمكساك ومينجيايكيسيتينن 

 واانان وتنيالند.
وقنل "م  مص حة الجماع تعايا التعينون 
ما  االسااط الصن دة والدول الننماة مي  
خالل منصة البريكسر وم  ثيم اقيتيرحي  
الصا  م اامر البريكس م سر مينينء  ي ي  

 الخبراب المن اة."
وسارتا الحااا  ي ي  تيعيميايق اليتيعينون 
وتعايا التنيمياية اليميشيتيرتية. تيمين سيايتيم 
إصداا مانن حال نتنئج تن اذ أجندة تنيمياية 
-مسيتييداميية وتييعييايييا اليتييعيينون الييجيينييامييي

الجنامي ومننء شراتنب وتحسا  الحاتمة 
 العنلماة.

وساعقد شي منتمرا صح ان ميعيد اليحيااا 
 لت خاص نتنئج قمة شانم .

وقنل وانغ "الصا  مستعدة ل عم  مع ىول 
البرييكيس ليجيعي  اليتيعينون أتيبير وأقياى 
وأتثر صالمة م  أج   اىة اليني يع ليايس 
فقط     الدول الخمس ولك  أي ن  ي ي  

 العنلم أجمع."
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 ولال  أنباء الةين الجديد  ـ شينخوا:
ستقنم قمة مجما ة مريكيس واليميعيرض 
الصييايينييي والييعييرمييي فييي الصييايي  خييالل 
سبتمبر الجناير ممشناتة مصرر من يدل 
    اهتمنم الصا  البنلغ متعايا  القنب 
الب دي  واليدوا اليذي تي يعيبيه مصير فيي 

 العنلم العرمي والدول الننماة.
مسينهيمية مصير مي ين ي ياية فيي ى يم  ---

 مجما ة مريكس
وتسييتيي ييايي  مييدييينيية شييايينميي  الصييايينييايية 
-0اجتمن نب قمة مجما ة مريكس مي  

سبتمبر الجيناير حيايث سيايحي يرهين  1
قنىة الدول ار  نء مينليميجيميا ية وهيي 
الصييايي  واوسييايين والييايينييد والييبييرازييي  
وجناب أفريقان. ورول ميرة فيي تيناييخ 
مريكسر وجا  الصا  الدولة الم ياي ية 
الد اة لقنىة خمس ىول ننماة م  مياينيايم 
الرئاس المصري  يبيد الي يتين  السيايسيي 
ل مشناتة في فعنلانب القمة م  أج  ىفيع 

 إنشنء آلاة "مريكس م س".
وتالي مصر لمشناتتان في االجتمن ينب 
مع ىول مريكس أهمياية تيبيايرةر خينصية 
وأنان تتمتع مقدااب اقتصنىية وا دةر إل  
جننب ماقعان اإلستراتاجي الممايا اليذي 
يمكنان م  المسنهمية مي ين ي ياية فيي ى يم 

 مجما ة مريكس وأولاينتان.
وستكان قمة مريكيس فيرصية ليتيا يايح 
التدامار التي قنم  مصير مياين ليتيشيجيايع 
االستثمنا واليتيي تشيمي  صيدوا قيننيان 
االستثمنا الجديد ومن يافيره مي  حياافيا 
اار مسباقة وتسااي  ليرجيراءاب اليتيي 
تح ا وتشجع االستثمنا ارجنبي المبنشير 

 في مصر وتافر المننخ الجنلب له.
هذا وان تكنت  الدول الننماة مع مع ياين 
البعض يعظم م  تبنىل التجناب التنماية 
فامن مانان لتن اذ أف ي  وأنسيب اليخيطيط 

الالزمة لبننء اإلنسينن وتيطيايير اإلنيتينج 
 والنااض منالقتصنى.

وتعتبر العالقنب ما  الب دي  منذ إقينميتياين 
نمالجن لي يعيالقينب الينينجيحية  0612 نم 

والمتمااة ما  ىولتاي  مينثيرتياي  مشيكي  
 مبنشر في إق اماامن وفي العنلم أي ن.

وتأتي القمة التنسعة التي سايشينا  فياياين 
الرئاس المصري  بد الت ن  الساس  فيي 
مدينة شانم  في مقنمعة فاجانن مشرقيي 
الصا  تح   ناان "ميرييكيس.. شيراتية 

 قاية م  أج  مستقب  أتثر إشراقن".
ويت م  جدول أ منل هذه القمة تعيميايق 
التيعينون مياي  ىول اليبيرييكيس مي  أجي  
التنماة المشترتة وتعايا التعنون الدوليي 
في مجنل اليتينيميايةر وتيعياييا اليحياتيمية 
العنلماة م  أج  مااجاة التحدينب مشك  
مشتر  والح نظ     السالم واالستقراا 
الدولاا  منإل نفة إل  تعايا االن تن  في 
االقتصنى العنلمي واليتيميسيك ميقياة ميدوا 
اليينييظيينم الييتييجييناي مييتييعييدى ارمييرا  
ومييعيينا يية جييميياييع أشييكيينل الييحييميينئييايية 
واالنغالط ر و منن تمتع جيميايع اليدول 
محقاط وفرت متسنوية وأن ييكيان لياين 
 الحق في اتبنع ن س القاا د في التنماة.

مصر:  اي  شير  فيي اليميعيرض  --
 الصاني العرمي

ساقنم معرض الصياي  واليدول اليعيرمياية 
ممنطقة نانغشان لاتاة الحكم لقاماية هياي 
 2مشمنل ارمي الصا ر خالل ال ترة م  

سبتمبر المقب . وتعد الدواة الحينلياية  6  -
ل معرضر والتي اختارب مصير ليتيكيان 
 ا  شر  فااينر هيي اليدواة اليثينليثية 

 ل معرض الذي ينظم ت   نما .
مييعيير يين  07سيياييتيي ييميي  الييمييعييرض 

ومنتمرا     هنمش المعرض الرئاسير 
في  يدى مي  اليميجينالب مينياينر السيكيك 

الحديدية فنئقة السر ةر نق  التكنيالياجياين 
واالمييتييكيينار الييااا ييةر السييايينحييةر ميينيينء 

 القداابر ال اجستانبر السانحة.
واست نف  المنيطيقية ثيالث ىوااب مي  
الييميينييتييدى االقييتييصيينىي والييتييجييناي مييايي  
الصا  والدول اليعيرميايةر وىواتياي  مي  
اليمييعييرض الصيياينييي الييعييرميي ميينييذ  يينم 

من لعب ىواا إيجنمان فيي تيعياييا  7101
التبنىالب التجناية واالقتصنىية والثقنفاية 
 واإلنسنناة ما  الصا  والدول العرماة.

وأصييبييح الييمييعييرض الصييايينييي الييعييرمييي 
" المة منازة" ل يميسينهيمية فيي ميبينىاة 
"الييحيياام والييطييريييق" وميينييصيية شيينميي يية 
لتعماق التعنون الصانيي اليعيرميير وقياة 
تح ااية ىافعة الن تن  منيطيقية نياينيغيشياين 

     الخناج.
واتيتيسيب الييميعيرض الصيايينيي اليعيرمييي 
مغاى  صرين واسنلة تنايخاة هنمة في 
ظ  ميبينىاة "اليحياام واليطيرييق" اليتيي 
مرحتان الصا ر معد إىااجه إلي  قينئيمية 
الييميينييصيينب الييايينميية فييي ميينيينء "الييحيياام 
والطريق" م  قب  مج س الدولة الصاني 

ر تيمينشياين ميع مينيتيدى 7101في مناس 
مييياآو اآلسييياييياي وميييعيييرض الصييياييي  

 واآلسانن .
وتنن  نانغشان ح قة وصي  هينمية  ي ي  
مريق الحرير اليقيدييم اليذي تينن ييرميط 
الصا  منليدول اليعيرمياية قيبي  أتيثير مي  

 نمر تمن تتمتع مص تان المينيطيقية  7111
لاتاة الحكم الاحادة لقيامياية هياي  ي ي  
مستاى الميقينميعينبر ميميميايااب فيرييدة 
إلجراء اليتيبينىالب اليثيقينفياية ميع اليعينليم 
اإلسييالمييي حيياييث يصيي   ييدى السييكيينن 

م اان نسمة ر منسيبية  750المس ما  نحا 
ميينلييميينئيية ميي  إجييميينلييي  ييدى سييكيينن  02

 المنطقة.
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 ص ي   الشعب الةيني  ـ
بقل  د. م مد ا حمدد الباحث االقكةادي 

 واالسكراتيجي
مدء العد التننزل      اجتمنع قنىة قمة 
مريكس المقرا أن تعقد ف  مدينة شانم  
الصاناةر ف  سبتمبر المقب ر حاث تمث  
هذه القمة منبرا  هنمن  ل حااا والتعنون 
في مجنالب  دة ما  ىولان ار  نء 
وتسع  ف   قدهن الثنن  الذى يحم  
 ناان "مريكس: شراتة أقاى لمستقب  
أف  " إل  مننء منصة أوسع ل تعنون 
الم تا  وخ ق و ع جديد ل تنماة 
المشترتة ما  أسااط الدول الننش ة 

 والننماة.
وقد تم ى اة الرئاس المصرى  بد 
ال تن  الساس  لح اا اجتمنع قنىة قمة 
"مريكس" ومذلك تعتبر مصر أول ىولة 
 رماة تشنا  فاان وهذا ساسنهم ف  
تاماد  القنب الشراتة اإلستراتاجاة 
الشنم ة الت  أ  نان الب دان أثننء زيناة 

 7109الرئاس الساس  ل صا   نم 
وشادب نماا  وتعاياا  مايناة الرئاس 
الصان  ش  جا  مانغ لمصر  نم 

7102. " 
ف  ظ  تحقاق الصا  ومصر إلنجنزاب 
تبارة ف  إمنا مبنىاة الحاام 
االقتصنىى لطريق الحرير ومريق 

"الحاام  70الحرير البحرى ل قرن ال 
والطريق"ر ستقدم آلاة مريكس الت  
تتمث  ف  المن عة المتبنىلة والكسب 
المشتر  وتتاافق مع هذه المبنىاة م  
حاث الغرض والاد ر منصة تعنون 

 جديدة ما  الب دي ".
تمن وتاد  قمة مريكس الحنلاة رن 
تكان آلاة نمالجاة ل تعنون الدول  ف  
شت  المجنالب ولاس  االقتصنىية 
والمنلاة واإلنمنئاة فحسبر الانان حقق  
نتنئج مثمرة وإسانمنب تبارة ف  نما 

 االقتصنى العنلم .
تمن أن قمة مريكس تعتبر نمالجن  
ل تعنون ما  الدول الننماة مجننب مبنىاة 
الحاام والطريقر الذى سامنح مايدا  م  
ال رت إلجراء تعنون معمق ما  الصا  
ومنقي ىول المجما ة تمن ستكان ىاللة 

    الدوا البناز الذى ت ط ع مه 
 الصا  ف  الحاتمة االقتصنىية العنلماة.
ونناه هنن ال  أن مجما ة مريكس تشم  

ىول ارسرع نماا اقتصنىين ف  العنلم  1
وهي "البرازي  ر اوسانر الاندر الصا ر 
جناب أفريقان"ر تأسس  المجما ة  نم 

ر أثننء منتدى مطرسبااج 7112
االقتصنىي وتب غ مسنحة ىول المجما ة 

% م  مسنحة الانمسة تمن ويشك  72
% م  مجما ة سكنن 97 دى سكننان 

% م  حجم 0151العنلمكمن وتشغ  
اإلن نط العسكري العنلمي والطنقة 

% م  حجم إنتنج مصنىا 9157المنتجة 
الطنقة العنلمي أمن حصة "مريكس" م  

 %.02حجم التبنىل التجناي العنلمي 
وم  أهم أهدا  مريكس هي تسر 
الاامنة الغرماة     االقتصنى العنلم ر 
وإصال  مجما ة البنك وصندوط النقد 
الدولاا ر وتشجاع التعنون االقتصنىى 
والتجناى والسانس  ما  ىول المجما ة 
ويب غ اأسمنل مجما ة "مريكس" من 

م انا ىوالار مقسمة إل   711يقرب م  
م انا ىوالار ترأسمنل منك  011

"مريكس" الدولي ل تنماةر إ نفة إل  
م انا ىوالا أخرى لصندوط  011

االحتانمي النقدي. تستاد  مجما ة 
"مريكس" خ ق تاازن ىولي في العم اة 
االقتصنىيةر وإنانء سانسة القطب 
ارحنىير وهامنة الاالينب المتحدة     
السانسنب المنلاة العنلماةر وإيجنى مدي  
فعنل وحقاقي لصندوط النقد الدولي 
والبنك الدولير إل  جننب تحقاق تكنم  
اقتصنىي وسانسي وجااسانسي ما  
الدول الخمس المن اية ف    ايتهر 
وتنماة البن  التحتاة في م دان 
المجما ةر وتحقاق آلانب مسنهمة فعنلة 
ما  الدول الخمس ف  وق  ارزمنب 
والتدهاااب االقتصنىية مدل ال جاء إل  
المنسسنب الغرماةر وإيجنى مريقة فعنلة 
لمنح وتبنىل القروض ما  ىول 
المجما ة مشك  ال ينثر وال يحدث أي 
خ   اقتصنىي ري م  ىول المجما ة 
اام مسن دة الدولة المت راة. إل  
جننب تعايا شبكة ارمنن االقتصنىي 
العنلماة منلنسبة لت ك الب دان وتجنابان 

 غام االقتراض م  المنسسنب 
 الغرماة وتكبا ان منل اائد.

وحت  االن حقق  مريكس نتنئج م ماسة 
     الصعاد االقتصنىي نذتر منان:

تم تافار قروض آج ة وماسرة لب دان  -أ
العنلم الثنلث والدول الننماة ومشروم 
ائتمنناة منت  أتثر يسرا      م دان العنلم 

 الثنلث والدول الننماة.
تم تدوي  العمالب المح اة وإجراء -ب

تجناة ماناة معادة    الدوالا ارمريكي 
 فامن مانان.

تم تقديم تسااالب ائتمنناة أف   م  -ب
ت ك الم رو ة م  قب  البنك وصندوط 

 النقد الدولاا .
تم تسريع التكنم  االقتصنىي ما   -ث

الدول الخمس المن اية في   اية 
 المجما ة.

تم تحقاق معدالب نما أسرع ل ب دان  -ج
 المن اية في   اية المجما ة.

و    صعاد التعنون السانسي 
والعسكري ما  ىول البريكس فع   
الرام أنه لم يص  ال  مااق  ماحدةر 
لك  ىائمن من تنن  تد ا الصا  ال  
إقنمة  القنب جادة مبناة     السالم 
واالحترام والمن عة المتبنىلة مع  دم 
االنحانز اواالنسانط وااء االفكنا التي 
يمك  ان تنىي ال  تننمي الصرا نب 
ما  الدولر وهذا من اتده الرئاس شي 
جا  مانغ خالل تأتاده     الح نظ     
العدالة     السنحة الدولاةر والح نظ 
    الاسنئ  السانساة والدم امنساة لح  
الناا نب في ىول مث  لابان وسااية 
وشبه الجايرة الكاايةر تمن وأتد     
تعايا الدم امنساة     أسنس تاافق 
اآلااء؛ وإىانة التدخالب العسكرية 
ارحنىية الجننب والعقامنب االقتصنىية 
الم رو ة     معض الب دان وو ع 
معنيار ل قاانا  الدولاة التي ي رض م  
خاللان  قامنب     م د من ... وهذا ال 
ي اد شعاب الب دان الخمسة المكانة 
ل بريكس فحسبر م  يسام أي ن إسانمن 
هنمن في صان الس م واالستقراا 
العنلماا ر وإتمنل الحاتمة االقتصنىية 
العنلماةر وتعايا التنماة المشترتة لجماع 

 الب دان. 
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فنممة لاس  المع ،مة المس مة الاحادة في 
بة  المداسةر ولكنان اممن المع ،مة المحج،

 الاحادة فاان.
المداسة تحم  اسم المس ما  في "سي 

آن"ر ولكنان لاس  لام وحدهمر فاي ت م 
مالمن  وأسنتذة م  قامانب الصا  تنفةر 

ولك  الطنمع اإلسالمي يطغ    اانر نظرا  
رن إىااة المدينة خصص  هذه المداسة 
رمننء قاماة الخاي الذي  يب غ  دىهم أتثر 
م  ثمننا  أل ن  في المدينةر من جع  أتثر 
م  أامعا  منلم ة م  مالب المداسة 

 الستم ة م  المس ما .
هذا الطنمع االسالمي يمك  مالحظته م  خالل الرسامنب     الجداانر التي تحاي ت منب إسالماةر ومنان أسمنء هللا 

 الحسن ر وم  خالل أسمنء الطالب في الص ا ر فاذا إمراهامر وهذا محمدر وهذا ياس .
مرننمج المداسة التع امي ممنث  لمن ها ماجاى في المدااس الصاناة ارخرىر مع وجاى حصص مخصصة لتع ام ال غة 
العرماةر وثقنفة قاماة الااي وحت  الدي  اإلسالمير ولذلك تستحق هذه المداسة حم  اسم "المداسة اإلسالماة رمننء 

 قاماة الخاي )الااي( في سي آن".
المداسة مجا،اة مشك  جادر ف ي ت  ص  هنن  جانز )مروجكتاا( يتم تقديم المنىة التع اماة م  خاللهر تمن إن الص ا  

 واسعة واار مكتظة منلطالب نسبان .
هذه التجااااب التي ي تخر مان مدير المداسة خالل جالة يقاى  فاان إل   دى م  الص ا ر ينسب تأمانان إل  إىااة 
المدينة التي تبذل ت  من في وسعان م  أج  تساا  مامته في تع ام أمننء قاماته الخاير والقامانب ارخرىر في "سي 

 آن".
إال أن هنن  المايد الذي ي تخر مه مدير المداسةر وأااى لنن أن نراهر أال وها معرض ثقنفة قاماة الااي في "سي آن"ر 

والذي ي م اوائع فناةر مث  الكتب القديمةر وارلبسة التق ادية رمننء القاماة الذتاا 
 واإلننثر وصاا لنشنمنب المداسةر واار للك م  المقتنانب الجما ة.
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المعرض يشك،  فرصة ل تعر  ال  أشانء 
جما ة ومساطة في آن واحدر وها من يدل 

    مدى افتخنا أمننء قاماة الااي 
مدينام ومقاماتامر م  ىون أن يعني هذا 
شعااهم منلتما،ا أو االختال     اارهم 
م  الصاناا  المقاما  في "سي آن" وفي 

 اارهن م  المدن الصاناة ارخرى.
جالة أخرى تسعد منلقانم مانر ولك  هذه 

المرة في مرتا الجمعاة اإلسالماة لقاماة 
 الخاي.

هنن  ي تقي مك ائاس الجمعاة هنش،ن  منش،ن ر 
شناحن  أو نع المس ما  م  أمننء قاماتهر الذي  

يتجمعان في مقنمعة لاتاة الحكم في ارب الصا  
هي مقنمعة "تشانغاني"ر ويشك ان العدى ارتبر 
نء الرسمير  ما  المس ما  الصاناا  حسب اإلحص،

فامن تقام أ داى منام في المقنمعنب ارخرىر 
 ومنان مقنمعة "تشننغشي" و نصمتان "سي آن".
يقال ائاس الجمعاة إن المس ما  في "سي آن" 
يمناسان شعنئرهم مشك  مباعير وتكتظ مام 

المسنجد العديدة في المدينةر ولك  هنالء المس ما  
هم محنجة إل  معرفة تعنلام ىينام مشك  أف  ر 

وإل  التعر  إل  الرو  الحقاقاة لرسالمر وهذا من 
 تحنول الجمعاة القانم مه.

في الجالة التي يقاى  مان في أاجنء مرتا 
الجمعاةر يمكنك التعر  ال  الكثار م  النشنمنب 

التي تا ح الدوا الذي تقام مه الجمعاةر فانن 
قن ة ل دوااب مجااة منلخدمنب السمعاة 

البصريةر وإل  جننبان مكتبة تبارة معض تتبان 
مقد،م م  محس  ُ مننير وفي الجننب اآلخر حنم ة 

تتب تعرض   اان الجمعاة أ داى المج ة التي 
تصداهن معناان: "مس ما شننغشي"ر وهي تصدا 
منل غة الصاناةر ويتم إصداا معض ار داى م  

 حا  آلخر منل غة االنك اايةر وحت  منل غة العرماة.
وفي المرتا أي ن  مص   تبارر ويحرت ائاس 

الجمعاة     
إىخنلك إل  البنب 
المجنوا لاريك 

نمنبر ويقال  الحم،
نمنب  هي مث  الحم،
في مالى المس ما  
ارخرىر م  أج  

الح نظ     

 الطاناة!

 07تكم  المنشور على الة    
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 ص ي   الشعب الةيني :
لترب وتنلة اوييتيرز ومياقيع "سيي أن 
أن" ارمييريييكييي مييأن وزييير الييخييناجييايية 
اإليراني جيااى ظيريي  قيد صير  أثينينء 
إجنميتيه  ي ي  سينال مي  وتينلية اليطي يبية 
اإليراناة حال العالقنب مع السعاىية ييام 
الثالثنء المن ير قاله أن ايران ستيتيبينىل 
الايناب الدم امنساة ميع السيعياىيية ميعيد 

سبتمبير اليقينىم. فيي  9نانية ماسم الحجر 
حا  لم تصيدا تصيرييحينب ميمينثي ية مي  
السعاىية. ويرى مح  ان أنيه فيي صيااة 
تبنىل الب دان الاينااب الدم امينسيايةر فيقيد 
يعني للك إمكنناة لومنن الج اد ما  هنتياي  
الدولتا  ال تا  تبنىلتن اليعيداء خيالل اليعينم 

 المن ي.
 مؤشرات على ت سن العاقات

تدهااب العالقنب السعاىية اإليراناة فيي 
يننير العنم المن ير معد حنىث إ دام اج 
الدي  الشاعي فيي السيعياىييةر ومياينجيمية 
س نلة الممي يكية فيي ميايران. تيمين تينني  
إيران إحدى ال تنئ  التي أندليعي  مسيبيبياين 
ارزمة الدم امنساة اليخي يايجياية. فيي لاب 
الاق ر وق   الدولتنن     مرفي نقايض 
فييي الصييراع الييدائيير مسييااييين والييعييراط 
والام ر وتبنىلتن اإلتانمنب متقايض ارم  
في المنطقة. وصرح  السيعياىيية مشيكي  
مبنشرر مأنه ال وجاى ميجينل لي يحيااا ميع 

 إيران.
لك  العالقنب السيعياىيية اإلييرانياية اليتيي 
ىخي يي  خييالل السيينييااب ارخيياييرة الييمييايينه 
الييمييتييجييمييدةر أظيياييرب ميينخييرا مييعييض 
المنشراب     إمكنناة لومنن الج اد مياي  
الييبيي ييدييي . حيياييث سيي ،ييم وزييير الييخييناجييايية 
اإليييرانييي جييااى ظييرييي   يي يي  نييظيياييره 
السعاىي  نىل الجبار أثنينء ح يااهيمين 
قمة التعنون اإلسالمي ميتيرتياين فيي ميدايية 
أاسطس الجناي. م  جاة أخرىر يتيرىى 
مسنولان  راقاان افاعا المستاى   ي  
ت  م  الرينض وميايرانر فيي زيينااب 
تشار تقينايير إلي  أنياين جياياى وسينميةر 
لمسن دة الب دي      تيحيسياي  اليعيالقينب 
الثننئاة. اار أنهر يبق  مي  الصيعيب إلي  
اآلن الييتييعيير   يي  اليينييااييين الييحييقيياييقييايية 

 ل سعاىية.

 وأل  البلدين مخكلف
يرى الس ار الصاني السنمق لدى ميايران 
هاا لي مانغ أن المياقي  اإلييرانيي ييبيدو 
أتثير إييجينميايةر فيي حياي  ييعيد اليمياقي  
السعاىي متص بن نسبان. فنلبنسبية إلييرانر 
تعد أميرييكين اليعيدو اقيم واحيدر وليايسي  
السعاىية. لذلك فاي ال تأم  فيي تصيعيايد 
خالفان مع السعاىية ل ت رغ أتثر لخالفياين 
مع أمريكن. م  جاة ثنناةر تنايخان لم تك  
العالقنب ما  السعاىية وإيران ميعينىلية ال 
تيقيبيي  اليقييسيميية  ي يي  إثينيياي . فيقيد تيننيي  
السعاىية وإييران حي ياي يتينن قيبي  اليثيااة 
اإلسالماةر في إمينا تيحينلي  ثينينئيي ميع 
الاالينب اليميتيحيدة. وليم تيتيغياير ميبيايعية 
العالقنب السعاىية اإليراناة إال معد سقام 
الشييينهر وتيييأزم اليييعيييالقييينب اإلييييرانييياييية 
ارمريكاة. لذلكر يمك  القيال أن أميرييكين 
تع ب ىواا محااين في خي ي ياية اليعيالقينب 

 ما  الب دي .
يرى البنحث ممعاد شينيغيايني لي يدااسينب 
الدولاة لي واي جيايننر أن ميحيث إييران 
والسعاىية    المصنلحة يأتي فيي إمينا 
تغاراب ما ة الا ع اليدوليي واإلقي يايميي. 
منلنظر م  الجننب اإليرانير أسام إم نء 
اإلت نقاة الينياويية فيي إخيراج إييران مي  
 التانر تمن  ازب الحرب   ي  ىا يش 
م  ماقع إيران في الشرط اروسطر لذليك 
يمك  القال أن الا ع اإلق امي في صنلح 
إيران.     هذا ارسنسر تسع  إيران في 
الاق  الحنلي ليتيثيبياي  وتيميتياي  اليا يع 
الحنلير وسعااين إلصيال  اليعيالقينب ميع 

 السعاىية يأتي في هذا اإلتجنه أي ن.
أمن منلنسبة لي يسيعياىييةر فيإن ميد "اصي  
الييايييتييان" نييحييا إيييران هيييا خييطييياة 
ال يرواة. فيميي  جياييةر تيميير السيعيياىييية 
ما ع إنتقنلي     المستايياي  السياينسيي 
واإلقتصنىي. وهذا اإلنتقنل يحيتينج ليبياي ية 
حدوىية وإق اماة مستقرة؛ م  جاة ثيننيايةر 
لم يعد هينين  إصيراا تيبياير مي  اليقياى 
العنلماة     زينىة ال غيط  ي ي  إييران. 
واام أن ترامب قد زاا السعاىيةر وألق  
فاان خطنمن مي ياي ين مينليعيداء إلييرانر ليكي  
الحقاقاة تثيبي  أن اليا يع اليداخي يي فيي 
أمريكن يبق  الشغ  الشنا  ليتيراميب. فيي 

لاب الصدىر تأثيرب قيداة أميرييكين  ي ي  
قانىة الرأي العنم في المجتمعنب الغرميايةر 
وتعبأتان م  أج  فرض اليعيقيامينب  ي ي  
ايييران. و يي يي   يياء ميين تييقييدمر لييم يييعييد 
مإميكينن السيعياىيية اآلن اإل يتيمينى  ي ي  

 القاى اإلجنباة لمجنماة ايران.
 عقبكان ر يسيكان في طريق العاقات

في ظ  الصيراع اليدائير مياي  السيعياىيية 
وايييرانر تييحيينول اروليي  تييقييديييم نيي ييسييايين 
"ز امن ل سنية"ر فيي حياي  تيقيدم اليثيننياية 
ن سان "ز امن ل شاعة". فكياي  سيتيتيطياا 
العالقنب ما  الب دي  معد تبينىل اليايينااب 
الدم امنساة؟ يرى هاا لي مانغ أن الايناة 
ارول  ل  تيكيان  ي ي  مسيتياى اسيميي 
 نلير ول  تكان ممث ة مازير الخناجاية. 
وستاد  الاينااب في البدايية إلي  إ ينىة 
العالقنب الدم امنساةر وإ نىة فتح الس ناة 
السعاىية في ماران. ومنلينيسيبية إلييرانر 
ستسا  إ نىة العالقنب الدم يامينسياية حيج 
الماامنا  اإليراناا  إل  مكة. واايم أن 
خطاة إ نىة اليعيالقينب قيد التيكيان أميرا 
صعبن منلنسبة ل ب دي ر إال أنه م  الصيعيب 
أن تتقدم اليعيالقينب قيدمين. نيظيرا لياجياى 
 قبتا  م  الصعب      القنب البي يديي  
مجنوزتايمين فيي اليميدى اليمينيظياا. أوال 
الق اية السيااييةر واليمياقي  مي  مشينا 
ارسد. وثننانر اليقي ياية اليايمينياية. وييبيقي  
إحتمنل تاص  الب ديي  إلي  تياافيق حيال 
هنتا  الق اتا  أميرا صيعيبين فيي الياقي  
اليحيينلييير نييظييرا إلخيتييال  خييايينااب تيي  
مر . وهامن يعنيي ميأن اليعيالقينب مياي  

 الب دي  لاس  أمنم منعرج حقاقي.
في لاب الصدىر يعتقد ليي واي جياينن أن 
تبنىل الاينااب ما  السعاىية وايران ييعيد 
ميينشييرا  يي يي  تييحييسيي  الييعييالقيينب مييايي  
الجننبا . لك  هيذا الييعينيي ميي صي يحية 
الييميين ييي وىخييال الييبيي ييدييي  فييي مييرحيي يية 
جديدة. أوالر م  اار المأميال أن يينيجيح 
الجننبنن في معنلجة التراتمنب التي خ  ان 
الصراع الطنئ ي والجااسانسيي مياينيايمين. 
تمن أن و ع العالقنب يبق   ير ية إلي  
أن يتدهاا نتاجة ري أزمة منائة. ثننياينر 
معد أن ىخ  الا ع فيي الشيرط اروسيط 
منعرجن خطارا منذ مينسيميي م ي "اليرميايع 
العرمي"ر لم تتمك  المنطقة إلي  حيد اآلن 
م  تأساس نظنم ساينسيي إقي يايميي جيدييد. 
وقب  تشيكي  الينيظينم اليجيدييدر سيايسيتيمير 
الصيراع ميايي  اليبيي ييديي  حيال الييميصيينلييح 
والن الر لك  منلتاامي  ميع هيذا اليا يعر 
ستتجه  القنب الب دي  إل  اليني يج أتيثير 

 فأتثر. 
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 ص ي   الشعب الةيني :
خص اليرئيايس ارميرييكيي ىونينليد تيراميب 
الا ع في أفغننستنن وجناب آسان مخيطينب 

أاسييطييس الييجييناي. وهييي الييمييرة  77فييي 
ارول  التي يخطب فاان ترامب حال ق اية 
ميينلييغيية ارهييمييايية ميينليينييسييبيية لييألميي  الييقييامييي 
ارمريكي منذ تالاه الس طة. فكياي  سيتينثير 
اإلسيتييراتيياييجييايية ارمييريييكييايية اليجييديييدة  يي يي  

      الا ع في أفيغيننسيتينن؟
  

 الكمسك بساح  المعرل 
قنل ترامب فيي خيطينميه أنيه  ي ي  أميرييكين 
مااص ة المعنا  فيي أفيغيننسيتيننر ليتيجينيب 
النتنئج "اليميتياقيعية واياير اليميتياقيعية" مي  
اإلنسحنب السريع ل جاش ارمريكي. وأشينا 
ترامب إلي  أن اإلسيتيراتيايجياية ارميرييكياية 
الجديدة ل  ت تام مجدول زمينيي مسيبيقر مي  

 ستتطاا وفقن ل اقنئع الماداناة.
"ل  نع   مشك  مسبق     تاقا  إناينئينياين 
ل عم انب العسكريةر تمن ل  نعي ي   ي   يدى 
 سيكييريييايينيين فيي أفييغييننسييتيينن ومييخييطييطيينتيينيين 
اليحييرمييايية." وأ يين  تيرامييبر أن أمييريييكيين 
ستستعم  حامة م  اليحي يالر ميمينفيي لليك 
الييقيينييااب الييدميي يياميينسييايية واإلقييتييصيينىييية 
والخانااب العسكريةر ليدفيع  يمي ياية تيني يايذ 

 اإلستراتاجاة الجديدة.
ااييم اإلىااة ارمييريييكييايية لييم تيي ييصييح  يي  
ت نصا  السانسة الجديدةر لك  ماقع فياتيس 
نااز نق   ي  مسينول حيكياميي قياليه ميأن 

 9111ترامب قد وافق     قيراا إلاسينل 
جينيدي  1911جندي إ نفي لميسين يدة ال ي 
 المرام ا  مأفغننستنن حنلان.

في هذا الصيدى ييرى نينئيب ائيايس ميرتيا 
ىااسيينب جيينيياب وشييرط آسييايين والييمييحيياييط 
الانىي التنمع لي يميعيايد الصياينيي لي يعيالقينب 
الدولاة المعنصرة وانغ شادار إلي  أن إىااة 

الرئاس أومنمن تنن  متراخاة إل  حدمين فيي 
إتخنل الخانااب العسكريةر فيي حياي  ييمياي  
ترامب إل  هذا الناع م  اليخيايناابر وهيا 
منقد يجعي  اليحي  اليعيسيكيري ييتيحيال إلي  
أسنس لرستراتاجاة ارمريكاة الجديدة تيجينه 
أفييغييننسييتيينن.ىخيي يي  الييحييرب الييدائييرة فييي 

ر وتشار تيقينايير مي  02أفغننستنن  نمان ال 
قننة "سي آن مي سي " ارميرييكياية إلي  أن 
خسنئر أمريكين فيي أفيغيننسيتينن قيد نينهياب 

جندي  7111م انا ىوالار وأتثر م   209
 قتا .

 حسابات مخكل  
يييرى مييدييير مييرتييا الييدااسيينب ارفييغييننييايية 
مجنمعة النتشا تشا يانغ مانو أن اليحيكيامية 
ارمرتاة التراب في تش  ناتان مينليتيخي يي 
   أفغننستنن. رن التخ ي  ي  أفيغيننسيتينن 
يعني ال ش ر وإنسحنب اليجيايش ارميرييكيي 
ساتر  فراان تم نه منليبينن. وهيا سياي ير 
مسمعة أمريكنر وي عان هي وحي ي ينئياين فيي 
مياقييع  يعيي . مي  جييايية أخييرىر تيمييتيي ييك 
أفغننستنن ماقعن جغرفاين إسيتيثينينئياينر حيايث 
تحاط مان  دة ىول ومننمق مامة. ليذار فيإن 
محنفظة أمريكن     ن الهن فيي أفيغيننسيتينن 
سامكنان م  المحنفظة     قداة التأثار فيي 
الشييرط اروسييط وجيينيياب آسييايين واوسييايين 
والصييايي . "فييي الييظيينهييرر تييبييدو الييجييايياى 
ارمريكاة في أفغننستنن ىون نتينئيج فيعي ياية. 
لك  أمريكن تميكيني  مي  إخيتيبينا مينيشيآتياين 
وتقنياينتياين اليعيسيكيريية وسياينسينب ميقينومية 
اإلاهنب في سنحنب الحرب. وهذا ييكيتيسيي 
قامة  نلاة منلنسبة ل جاش ارمريكي." يقيال 
تشا يانغ مانور وي ا  "في اليحيقيايقية ليقيد 
أثيينا قييراا اىااة أوميينميين ميينإلنسييحيينب ميي  
أفغننستنن معنا ة تيبيايرة ىاخي  اروسينم 

 العسكرية ارمريكاة."
أظارب آخر ارمحنثر أن أفغننستنن تميتي يك 

تيريي يايانينب ىوالا.  0ثرواب مباعاة مقامة 
ميي  مييايينييايين اليينييحيينسرالييذهييبر اليياييااانيياييام 
ومخت   الاقاى ارح ااي. في هيذا الصيدى 
قنل  قننة "سي أن مي سي" أن هذه المياااى 
مإمكننياين تيعياييض ني يقينب اليحيرب. وتينن 
ترامب قد أميدى فيي وقي  سينميق إهيتيمينميه 
منلماااى المنجماة ارفغنناةر ويستعد اليبياي  
ارماض إلاسنل فريق مختص إلفيغيننسيتينن 
 إلستكشن  الماااى البنمناة في هذا الب د.

 آمال ألئيل 
يتاقع تشا يانغ مانو مأن السانسة ارمريكياية 
الجديدة تثار اىوى فع  م  منلبننر وتينني  
ميينلييبيينن قييد إشييتييرميي  إنسييحيينب الييجيياييش 
ارمييريييكييي تييأسيينس مسييبييق ليي ييحييااا مييع 

 الحكامة ارفغنناة.
ولترب صحا ة "ال يايغيناو" الي يرنسياية أن 
منلبنن قد صرح  في تع اقان     خيطينب 

أاسييطييس الييجييناير مييأن  77تييرامييب فييي 
الييجيياييش ارمييريييكييي إلا لييم ييينييسييحييب ميي  
أفغننستننر فإن أفغيننسيتينن سيتيكيان ميقيبيرة 

 جديدة له.
"اار أن زينىة التااجد العسكري ارمريكيي 
في أفغننستنن ساسرع م   م اة إمنىة تنظايم 
ىا ش ويحقق مايدا م  النيتينئيج اإلييجينمياية 
في مقنومة اإلاهنب"ر يقال تشا يانغ ماينو. 
في لاب السانطر يعتقد وانغ شادا أن الا يع 
الداخ ي في أفغننسيتينن ييخي يع إلي  تيأثياير 
العدييد مي  اليعياامي  اليميعيقيدةر ومي  اياير 
الييمييتيياقييع أن يشيياييد ميينييعييرجيين فييي الييمييدى 
المنظاا. تمن يصعب     أفغننستنن تحقاق 
إستقالل تنم     المدى القريب في مجينالب 

 السانسة واإلقتصنى والدم امنساة وارم .
م  جاة أخرىر نق  ماقيع ميجي ية "فياايي  
آفارز" تح اال لعنلم السانسة منانا  اوما ر 
اأى فاه أن إستقراا أفغننستنن يتننقيض ميع 

 مقنء الجاش ارمريكي. 
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وفقن لمن لترته وتنلة الساىان ليألنيبينءر قينل 
مروفسار امراهام انيدوا وزيير اليخيناجياية 
الساىاني أن العالقنب السانساة واالقتصنىية 
والثقنفاة التي ترمط مياي  السياىان والصياي  
تعد أنمالجن ل عالقنب في اإلمينا االقي يايميي 
والييدولييير مشيياييرا الييي اتيي يينقييايية الشييراتيية 
االستراتاجاة التي تيم اليتياقيايع  ي ياياين مياي  
الرئاسا  الساىاني والصاني في ميكياي   ينم 

7101 . 
واتد اندوا في المنتمر الصح ي المشيتير  
في خيتينم اليميبينحيثينب السياىانياية الصياينياية 
الييمييشييتييرتيية ميينلييقييصيير الييجييميياييااي وقييا  
الساىان مع وحدة اراا ي الصاناةر مبياينين 
أن الصا  ظي ي  شيرييكين وىا يمين ليقي ينيين 

 الساىان في المحنف  االق اماة والدولاة.
وقنل أنه تم االت نط ما  الب دي    يي تيكيايي  

لجنة   ان مرئنسة وزير المنلياية واليتيخيطيايط 
االقيتييصينىي ليميينينقشيية تيي ينصيياي  اليعييالقيينب 
االقتصنىية ما  الب دي ر ما حن أن الصياي  
تعد الشريك االول ل ساىان في مجنل اليني يط 
ومنتدا م ي الساىان قدمن في تاساع افينط 
التعنون المشتر  لاشم  الااا ة والطينقينب 

 االنتنجاة والمتجدىة والتصناع الااا ي.
وتشي  ايينيدوا  ي   ييدى ميي  االتي يينقيايينب 
ومذتراب التي ينهيم تيم اليتياقيايع  ي ياياين فيي 
مجنالب التعنون االقتصنىي وال نير وتنمياية 
الييميياااى الييبييشييريييةر وإ يي يي يي يينء الييدي ييان 

 والتدايب.
واميينن ايينييدوا أن اليينيينئييب ارول لييرئيياييس 
الجماااية ائاس ميجي يس اليازااء ونينئيب 
ائاس مج س الدولة الصاني أزاحن في خيتينم 
مبينحيثينتيايمين السيتينا  ي  ميجيسيم اليميسي يخ 

اليميرتياي اليذي ييقيع فيي ايرب اميداميينن 
 911والذي تن ذه حكيامية الصياي  ميتيكي ي ية 

م اان ياانر ما حن ان اليميسي يخ سيايعيمي  
 أل  اأس م  المنشاة. 7مطنقة انتنجاة 

الي للك قنل ننئب وزير الخناجاة الصاينيير 
الساد تشننغ مانغر ان اليعيالقينب مياي  ميكياي  

 نمنر مشادا  21والخرمام إمتدب زهنء ال 
مد م الساىان لمبنىاة مننء الحاام والطيرييق 
 التي أ  نان الرئاس الصاني شي جا  منغ.

وأشنى ننئب وزير الخناجاة الصاني منليتيقيدم 
الذي أحرزه الساىان في مجنل التنماة مباينين 
أنه لمس للك م  خيالل اليايينااب اليكيثيايرة 
التي قنم ماين لي يسياىان  ي يي ميدي سينيااب 
ىا ان الي  رواة تمتياي  أواصير اليتيعينون 
االقتيصينىي حيتيي تيتيحيقيق أهيدا  اتي ينقياية 

 الشراتة االستراتاجاة ما  الب دي . 

تم إىااج معرض "ال ر ان واإلمبراماا : 
ح ناتي مصر القديمة و اد هنن الم كاة 

م(  م  قنئمة 1 -ط م 717الصاناة" )
المعناض العشرة الممتنزة منلمتنح  الصاناة 

قطعة أثرية  091ر حاث  ر   7102في 
مكتش ة م  مقبرة الم ك في جاننغدو معاد هنن 

قطعة أثرية م   011الم كاة مع أتثر م  
مصر القديمة المح اظة في متح  انتنايا 

 الكندي.
واام أن الدخال اار مجنني ل معرض الذي 
يقنم رول مرة في متح  نننجانغ ممقنمعة 
جاننغسا شرقي الصا ر إال أن  دى الاواا 

 أل  شخص 001تجنوز 
م  جننبه قنل قانغ لاننغ ائاس متح  نننجانغ 

 ند الحديث  من جع ه ي كر في إمالط 
معرض يدمج ح ناتي مصر وهنن 

القديمتا ر قنل إن هذه ال كرة انبثق  م  
 تجرمته لايناة متح  انتنايا الكندي قب  سنااب.

وتنمع قانغ أن آثنا مصر القديمة م  أتثر الح نااب  ظمة وم  
 أتثر ال نان جنلماة.

و    الرام م  وجاى مسنفنب جغرافاة معادة إال أن هنن  تشنمان 
ما  الح ناتا  في ال كر والخ اى معد الافنة حاث ااتكا هذا 
المعرض     إظانا التشنمه واالختال  ما  الح ناتا  في 

 جاانب المااى والثقنفة والرو  م  متخ   زواين المنظر.

واتسم المعرض مإظانا الما ا نب الممنث ة ما  الح ناتا  
مث  المامانء ال ر اناة المصرية القديمة مقنم  مالمس الاشم لاب 
الخطام الذهباة المكتش ة في مقبرة االاستقراماا  ر والرسام 
الجدااية الستعنى و   صنحب المامانء وإحانئه مقنم  اسم 

يعكس افع ارمااب إل  السمنء لاصبحاا خنلدي  في  اد هنن 
وتذلك القطع ارثرية    أشكنل ارس حة والدواج  والحباب 

 والح ي.
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 ص ي   الشعب الةيني :
أم   مجما ة "سي أم أي " الي يرنسياية 
-ل شح  خطنب نااين مع مجما ة هياىونيغ

تشانغااا وشرتة "وايغنوتشانو" الصاينياية 
لصنن ة س   لعقد صنن ة حنوينب الشيحي  
ال خمة منخرا. وت م  اإلت نط صينين ية 

س   شيحي  تيبيايرة اليحيجيم مي  صيني   6
"TEU 22  أل "ر مقامة إجمينلياية نينهياب

مي ياينا يياان. وميعيد إم ينء خيطينب  652
النااين المذتاار قنل  وسنئ  إ الم تياايية 
جناماة أن :"الشرتنب الصاناة قيد إفيتيكي  
العقد الذي منلمين إنيتيظيره قيطينع صينين ية 
الس   الكااية." وتنن  تبرينب الشيرتينب 
الكااية الجناماة العنم ة في هذا المجنل قيد 
شنات  في المننفسة     هذا الط يبر ميمين 
في للك مجما ة تااين الجناماة ل صنين ية 
الييثييقييايي يية الييحييديييثييةر مييجييمييا يية سيينمسييانييغ 
ليي ييصيينيين يية الييثييقييايي ييةر ومييجييمييا يية ىايييايياو 
لصنن ة الس  . قب  للكر  يالي  اروسينم 
الماناة الكااية     فاز مجما ة تياايية 
ل صنن ة الثقا ة الحديثة مينليعيقيد الي يرنسيير 
لك  نتاجة المننفسنب خنل   التاقعنبر معيد 

 فاز الشرتة الصاناة.
إجمينالر مينلينيظير مي  تيطياا  يدى السي ي  
المصنعة إل  تماة الط بنب الجديدةر ثم إل  
اليطيي يبيينب الييتيي تيحيي  اإلنييتينجر نيجييد مييأن 
الصا  قد احتكرب الصدااة العنلماية ليايذه 

 الصنن ة لسنااب متتنلاة.
"الياال اليطي يب اليعينليميي  ي ي  صينين ية 
الس   ييعيننيي اتياىا ميتيااصيال. ليذا فيإن 
حصييال الشييرتيينب الصييايينييايية  يي يي  هييذه 
الص قة يعد إنجنزا منلغ ارهماية. ومينلينيظير 
م  المينينفسية فيي السياط اليعينليميايةر نيجيد 
سياييطييرة ليي ييشييرتينب الصييايينيايية واليياينمييننييايية 
والكااية الجناماة. ويعيد نيجين  الشيرتينب 

الصاناة في إفتكن  هذه الص قة لي يشيرتينب 
الانمنناة والكاايةر ىلاال  ي ي  تيطياا هيذه 
الصيينيين يية فييي الصييايي ." يييقييال الييبيينحييث 
الييمييسيين ييد مييمييرتييا ىااسيينب اإلقييتييصيينى 
الصنن يي مينرتينىييمياية الصياينياية لي يعي يام 

 اإلجتمن اة ها ون لانغ.
التحال التدايجي نحيا اليقيايمية اليمي ينفية  

 العنلاة
لطنلمن تنن الكثار م  الننس ييعيتيقيدون ميأن 
صنن ة السي ي  فيي الصياي  تيتيرتيا حيال 
القامة الم نفة المتدناة. لك  آىاء صينين ية 
الس   في الصا  خالل السينيااب ارخيايرة 
ىحيض تي  هيذه اليتيصياااب. وإلا أخيذنيين 
ص قة س   الشحي  اليميذتيااة آني ينر وتيعيد 
ارتبر في اليتيناييخر فيإن هيذه السي ي  إلي  
جييننييب مييحيينفييظييتييايين  يي يي  مييايياة ارسييعيينا 
التننفساةر فاي تستجاب إل  مقنياس حمنيية 
 البا ة وتنتمي إل  القامة الم نفة العنلاة. 

في ظ  التطاا السريع الذي تشاد صنين ية 
الس   في الصا ر تيميكيني  هيذه الصينين ية 
خالل السنااب ارخيايرة مي  اليتيحيال مي  
ساط القامة الم نفة اليميتيدنياية إلي  سياط 

ر وسي  LNGالعب،ينااب اليكيبيرى وسي ي  
الشيحي  ال يخيمية لاب اليقيايمية اليمي ينفية 
العنلاة.  "هنن   دى متااييد مي  الشيرتينب 
الصانياية اليتيي تصينيع سي ي  الشيحي  لاب 
القامة الم نفية اليعينليايةر وهيذه الصينين ية 
تااتب المتغاراب التي تطرأ     حنجاينب 
الساط العينليمياية. وخينصية الشيروم اليتيي 
ت ر ان الساط الدولاة حال حمنية اليبياي ية 
والتقناة واارهن م  الجاانيب." ييقيال هيا 
ون لييانييغر وي ييايي  مييأنييه مييع تسييريييع 
الشرتنب الصاناة لخطااب إنيتيشيناهين فيي 
الساطر وتحيسياينياين ليتيكينيالياجياين اإلنيتينج 
وتعايا لمستاى التعينون اليدوليي وجيذمياين 

لماااى اإلمتكنا الدولاةر شادب اليتينينفسياية 
الصييايينييايية فييي سيياط السيي يي  لاب الييقيياييميية 

 الم نفة العنلاة تحسنن مستمرا.
م  جاة أخرىر تعم  الصا      تحساي  
السانسنب وتسريع تيحيال قيطينع صينين ية 
الس  . وفي يننير العينم اليحينليير أصيداب 
 2وزااة الصنن ة والمع امنب إل  جيننيب 

وزاااب أخرى "المخطط العم ي ليتيسيرييع 
(". 7171-7102هاك ة صنين ية السي ي  )

نيقينم  0في هذا الصدىر يشار الخبراء إل  
ائاساة في هذا اليميخيطيط: أوالر اإلهيتيمينم 
منلصنن ة الطقماة ل س  ر وتقاية  منننتان 
لرفع ال ن  اة الشنم ة لاذه الصينين ية. وفيي 
الاق  الحنلير مينتي  الصياي  قينىاة  ي ي  
صنن ة البنخراب ال نخرة؛ ثننانر أصيبيحي  
الصا  تمت ك  المنتان التجناية اليخينصيةر 
وىخ   الصنن ة الصاناة في هيذا اليميجينل 
مرح ة جدييدة مي  اليتيطياا؛ ثينليثينر تيقيدييم 
الد م المنلي والتأمانير إل  جننب تشيجيايع 
ارجااة المنلاة وأجااة التأما   ي ي  ى يم 

 صنن ة الس  .\
م  جاة أخرىر مر  اليميخيطيط اليعيمي يي 
أهدافن وا حة لصنن ية السي ي  الصياينيايةر 
والمتمث  في الدخال إل  المراتب العنليمياية 
اروليي  فييي صيينيين يية السيي يي  والييميينييشييآب 

. واليعيمي   ي ي  7171البحرية مح ال  نم 
نيقينم  1زينىة حصة الشرتنب الصاناة م ي 

م اية     أسنس حصة "الخمساة اليثيننياية 
 شر" في ساط الس   العنلماةر والاصيال 

% ؛ 91% و01إل  حصة تيتيراو  مياي  
افع مسنحة ترتا الصنن ةر لتيميثي  حصية 

% مي  21ارول  أتثر م   01الشرتنب ال 
إنييتيينج السيي يي  الييجيينهيياة؛ والييدخييال إليي  
المراتب العنلماة ارول  في مجنل اإلمتيكينا 

 التكنالاجي في صنن ة الس  . 
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CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

 

 

موق  مبادر  ال زام 
والطريق بعيون عربي د 

موق  شقيق لموق  
الةن بعيون عربي د 
مخكص بمكابع  له ما 

مبادر  ال زام ”يكعلق بـ 
الكي اطلقلا “ والطريق

الر ي  الةيني شي 
 .7100جين بينغ عام 

الموق  يرحب بمقاالتك  
حول مبادر  ال زام 
والطريقد ويض  

ص  اتك  في تةرف  
لنشر أي تعليق أو تقرير 

 ل  عاق  بالمبادر .
 

www.chinesebeltandroad.com 

قدم  س ناة الصا  في سااين الخماسر لياازم ميداسياية الي  أمي ينل 
 الالج ا  ال  سطاناا  في سااينر محسب مانن صنىا    الس ناة.

وشم   المسن داب التع اماةر مجما ية ميتينيا ية مي  ارقيالم وأقيالم 
الرصنت واارهن م  الاسنئ  المسن يدة  ي ي  اليكيتينميةر ف يال  ي  
الحقنئب المداساةر وللك لألم نل ال  سطياينياياي  اليذيي  ييعيايشيان فيي 

 مخامنب الالج ا  ال  سطاناا .
ووز   المسن داب في س ناة الصا  مدمشق مح اا س ياير الصياي  

 لدى سااين تش  تشانن جا  ومسنولا  م  الس ناة ال  سطاناة.
ونق  البانن    س ار الصا  لدى سااين قاله ان "الصا  تشعر ميقي يق 

 منلغ ازاء الا ع االنسنن  ف  سااين".
وأشنا ال  أن الصا  ستااص  القانم مدوا مننء في ايجنى حي  سياينسيي 
 لألزمة الساايةر منالقتران مع جااىهن المستمرة لتقديم المسن داب.

م  جننبهر أشنى مدير المكتب السانسي لمنظمة التحيريير الي ي يسيطياينياية 
أناا  بد الانىي مماق  الصا  في ى م ال  سطاناا  والساايا   ي ي  

 السااء.
وتنن  سااين است نف  قب  الحرب التي تشادهن منذ اتيثير مي  سي  

ال  ف سطانيي ميعيد إقينمية ىولية اسيرائياي   ينم  111سناابر حاال  
0691. 

ويعاش  دى تبار م  الالج ا  ال  سطاناا  في  دة مخامنب في جماع أنحنء سااينر ولك  هذه المننميق  ينني  مي  اليحيرب اليتيي 
 .7100ح   مسااين في  نم 


