
 

 8102-3-6االثنين  العدد الثالث والتسعون



  8ا لففةفف فف فف    

تثير الصيييا اجاي يي  ليش ءي   يش   
حيوية اقتصيدية ال نظير لياييت تيتيوال  
اجتمياية اللتة ولينيا تيتيس الةييي ير ت 
ولييوذ كلييت يييحتييش الييتييرا  الةيييييي ييش 
 المميزت والذي تشاده البالد بشن  دائم.

نظر النثير ما المراقبيا إلي  اليميرتيمير 
الوطنش التي ع اشر لليتيز  الشيييوايش 
الصينش الذي انعقد لش الخريف الميضيش 
ال  أنه نق ة تتول حقيقييية ليش اليتيييي  
الةيي ية الصينيةت وجي   اليميعيليوميي  
المتداولة لش هذه األييم حول اليتيعيدييال  
التش تم إقرارهي لش المرتمر ليتيرءيد هيذه 
اليينييظيير ت ولييتييظييايير حيي ييم الييخيي ييوا  
ال وهرية التش قرر  الصيا الةير بيايي 
نتيو األمييمت ميا أجي  تي يويير الينيظييم 
الةيي ش بني  ايلي  اليتي يير  الةييبيقيةت 
وتر يخ القيم األ ي ية التش ين لق منيايي 
هذا النظيمت وايلي  رأ يايي اال يتيراءييية 
كا  الخصيئص الصينيةت والتيش أبيبيتيس 
قدرتاي ال  قيييد  اليبيالد ليش اي  اييليم 
مضيي يير  يشيياييد تييقييلىييبييي  حيييد  اييليي  
مختلف الصعد الةيييي ييية واالقيتيصييديية 
واألمنييةت لضيالع ايا الصيعيد اليثيقييلييية 

 واالجتمياية.
إن االقتراحي  اليميقيدمية إلي  اليدورتيييا 
األولييا لن  ما الم لس الوطنش الـثيلث 
اشر لنوا  الشعب الصينيش واليمي يليس 
الييوطيينييش الـييثيييلييث اشيير لييلييمييرتييميير 
اال تشيري الةيي ش للشعب الصينش ليش 
آكار/ ميرس المقب  جقرارهي والةير بايي 
تشنى  نقلة نواية ينبغش درا يتيايي بيدقيةت 
ألناي  تربر بشن  امييق ايلي  طيرييقية 
إدار  الدولة لش الصيات وبيلتيلش  تيربير 
ال  الصيا ءيلياييت وميا ورائيايي ايلي  

 العيلم ءن .
ع ايلي  أحيد أن اليعييليم بيي   لم يعد خيلييي
ع بشيني  ءيبيييرت وأن أي حيد   متيرابي يي
يتص  لش منين مي  يتر  تحبيراته ال  
أنتي  العيلمت لنيف إكا ءيين هيذا اليتيد  
يتص  لش قييد  دولة مث  الصيييات بيميي 
لاي ما تحبير مختلف األوجه ال  الوضع 

 لش العيلم ءن ؟
لقد دخ  الزايم الصينش  ش جيييا بيييني  
التيريخ ما خالل إدارته اليدلية اليثيالبييية 
لش الصيا  رئي ة الدولة وإدار  اليتيز  
الشيواش وقيييد  الي يييد بي يدار  وقيو  

اليلي ينية ”  قيليب“ وبُعد نظر. وءونه بيي  
المرءزية للتز  الشيواشت لينن ألينييره 
ع ميا  وآرا ه بيتس تشيني  جيز اع أ يي يييي
الد تور الصييينيش اليذي تُيتينيم بيه هيذه 

اية  البالد المتيرامييية األطيرال واليميتينيوى
د  حول  األاراذ والقوميي ت ولنا الموحى
هدل واحد هو َايَظيمية األمية الصييينييية 
وتنيغماي و يرهي بيت يه الرليه اليميعيتيدل 
والرقش بيلصيا والعيلم إل  حيث ينيبيغيش 

 أن ينوني.
وما خالل الخبر  المديد  التش اءتةبيتيايي 
القييد  الصينية ميا اليتي يربية اليميييدانييية 
والةيي يةت يصبح ما ال يبيييعيش اليعيمي  
ال  إزالة القيد الذي ءين ينبى  اال تياييد  
ما ت ربة هذه القييد  ابر ا تراط بقيئاي 
لش  دى  التنم لدورتيا ليقي ت ءي  دور  

 مناي مدتاي خمس  نوا .
اليومت ولش االقتراحي  التش قيدىميس إلي  

الم ليس ” و” الم لس التشريعش“دورتش 
ع ” اال تشيري ت يحتش التعدي  األءيثير ليايتيي

لألنظيرت والمتمث  بنلغي  الاقر  المتعليقية 
بتتديد لتر  القييد  ليش اليبيالد بيدورتيييا 
لق ت وكلت جتيحة المي ييل أمييم الصيييا 
لال تايد  ميا طييقيي  اليقييييد  اليخيبييير  
بية وإلةييا اليمي ييل أمييم بيروز  والم رى
قييد  مخضرمة قيدر  ال  اال تايد  ميا 
ت ير  الميضش وواقع التيي  اليتييضير  
وت لعي  المةتقب ت للةير بييلصيييا ليش 
طريق النمو التقيقش واليميةيتيدامت بيعيييداع 
ي  التش تعينش مناي العديد ميا  اا الخضى

 الدول األخرى لش العيلم.
والاللس أن اجاالم الصينش يشيدىد ايلي  
أن التعدي  الد تيوري ال ييعينيش أبيداع أن 
الرئيس التيلش  ييبيقي  ليش  يدى  اليتينيم 
مدى التيي ت وإنمي الانر  ما التعدي  هش 
أن ال تنون القييد  منبىلة بقيود ال تتني ب 
مع طبيعة العملية التنموية المةتمير  ليش 
الصيات ءيميي ال تيتيال م ميع اليتيتيدييي  
النبرى التش تواجااي الصيييا ليش اييليم 
مييتييحرجييح ال يييعييرل اال ييتييقييـييرار وال 

 الادو .
إن حةم هذه المةحلة المايمية واليميربير ت 
إضيييليية إليي  الييتييعييديييال  األخييرى الييتييش 
تيينييرس اال ييتييراءييييية كا  الييخييصيييئييص 
الصينييية ليش نيص اليد يتيورت وإاي يي  
العديد ما الميدن اليالحيييي  تشيرييعييية 
خيالة بيميي ال ييتيعييرا ميع اليقيوانيييا 
الوطنيةت وغيرهي ما التعديال  الماميةت 
ء  هذا ير ر إل  أن األمة الصينيية أمية 
د اند نيصت وإنيميي تيعيرل  حيىةت ال تت مى
 لو  ناج الت ور والةير المةتمير إلي  
األلض ت بقييد  التيز  الشيييوايش وليش 

 قلبه الزايم  ش جيا بين .
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أاتقد بحن أءثر مي لاس انتبيهش لش الصيييا 
مرخراع وأبير ليس ااي ييبيش ليتيةيبت بي  
وتحييدي هيوت اقيتيراا اليلي ينية اليميرءيزيية 
لليتيز  الشيييوايش الصييينيش إدرا  لينير 
االميييييا الييعيييم  ييش جيييييا بييييينيي ت حييول 
اال تراءية كا  الخصيئص الصييينييية ليش 
العصر ال ديد لش د تور الصييات إضييلية 
ال  كليت اقيتيراا إدرا  ميايايوم اليتينيمييية 

 العلمية لش الد تور الصينش.
لقد انتظر  مذ تصيدقس مع الصيات مينيذ  

اد  اقود ما الزميات حيتي  يي ي  ايلييينيي 
أميا ايم جديد للتز  الشيواش الصيينيشت 
ية  يةت يع إدار  البالد بييقيتيدار أءيبير وهيمى
أاظمت وبدقة وحوءمةت وينتصير ليليقيينيون 
والد تورت ويرلض أية ا تعالئية اليييايميي 
ع َميا ءييينت  ميا جيينييب أي ميواطييا ءييئينييي
ومامي ءين وضعه التزبش والتينيوميش أو 

 المدنش. 
أرى أن المتيلظة ال  االمييا اليعييم  يش 
ع ُمخلىداع ال  المدىت ييمينىيا  جيا بين  رئيةي
الصيا لش التقبة الدقيقة المقبلة االنيتيصيير 
لمبيدئاي وءييناي المتنيمشت ليلصيا النبييير  
عت ليش حييجية الي   مةيحة والنثييير   ينيينيي
ع ويَي يول ايميره  رئيس واحد ينون زاييميي
العَمالنش وحنمه وإدارته للتز  واليدوليةت 
لتغدو الصيييا ُميدار  بي يرييقية أءيثير دقية 
والرامة ومةروليةت لتغيير األميييا اليعييم 
للتيز  بيعيد ءي  ليتير  زمينيييةت يُضيعيف 
اجدار  الصيرمةت ويُشيتيس األبصيير دون 
ترءيزهي ال  مايم ونقيط بعيينياييت نييهيييت 
لزوم وضرور  أن يرءىز االميا العيم ال  
الةيي ة الخيرجيييةت وانيتيقييل الصيييا ميا 
ع  ع وجيذبيي ع اقتصيدييي طور ال  آخر أءثر تقدىمي
ع للشعيو ت ليايشت أي الشيعيو ت ليش  ءونيي
هذه التيلة بيلذا ت تتتي  ال  خ   ءثييير  
وامنيني  هيئلة بشيريية وايقيلييية ورواليع 
جييديييد  مييبييتيينيير  جدار  الييدوليية والييتييز  
بيقتدار أءيبيرت وإن وجيود  يخيص واحيد 
مييتييوااليي  لييش الييتيينييمت ييي ييعيي  الييتييز  
ع ليألي ير   والشعب يَرءا إليهت ويعتيبيره أبيي
النبير ت ويثق بقدراته وحنمته التش خبرهيي 
الصينيون واالجينبت منذ أن اليير أمييينيي 
ع ال  الدولة الصينيةت ليييني يح  ع ورئيةي ايمي
بيلتيلش العم  واجنتيي  اليمييدي واليروحيش 

والتاعيال  التزبية واليتينيومييية ليش ءي  
 حق  ومنت .

لمنذ أن تةنىم األميا والرئيس  يش مياييميه 
لش التز  والدولةت مي توقف اا اليتيحءيييد 
ال  دور اليتيوءيمية الير يييد  واليد يتيور 
وحمييته للشعب ما خالل االلتزام بيهت بي  
كهب ال  أبيعيد ميا كليتت بيتيعيميييم بيقييلية 
االلتزام الوطينيش واليتيزبيشت ونيقيليايي إلي  
ممير ة يومية وَايميالنييية. ليايذا بييليذا ت 
رأييينييي ءيييييف أن االميييييا   ييش  طيييلييب 
لس ليه نيايةيه  بمتيءمي  ايدلة لن  ما  وى
ما خالل التز  والدولة ومير يةييتيايمييت 
ا تيغيالل وضيعيه اليقييييدي ليش اليايرمييية 
التنظيمية والتنوميةت حت  ييبيقي  اليقيينيون 
للنيس معيير اجخالص الوطنشت واالاميل 
ع  ع و يييي يييي الم ترحة اجتميايي واقيتيصييدييي

 ءذلت. 
الم تمع الصينش بحءمله ليش حييجية اليييوم  

إليي  تييعييميييييق الييايينيير.. االيييديييولييوجيييييي 
وروالييعيياييميييت ليياييذا لييحن تييقييديييم اليياييلييةييايية 
الميرءةية اللينينية واأللنير المييويية  مييو 
تةش تون   ونظرية دن   ييو بين  وألينيير 
التمثيال  الثالبة الايمةت وماايوم اليتينيمييية 
الييعييلييمييييية وليينيير  ييش جيييييا بييييينيي  حييول 
اال تراءية كا  الخصيئص الصييينييية ليش 
العصر ال ديدت ما  حنه أن ييرءيد اليالبية 
الشعب الصينش وني ييا تيوجيييايه ليتينيايييذ 

 المايم اآلنية واال تراتي ية المةتقبلية.
يثييال  أميم الصيا النثير ليتينيايييذه ليتينيون م 
يتتذى لناةاي والعيلم.. إناي مياييم اليتينييغيم 
النبير والمت دد بيا المييد  واليروات إنيايي 
ميدية وروحية جدييد  وضيخيمية اليميعيينيش 
والييمييايييمت وانييتييشيييل اليياييقييرا  بييعييشييرا  
الييمييالييييييا مييا لييقييرهييمت وغييزو اليياييضييي  
والنواءبت وتقديم ال ديد ما االختيراايي  
لية  والتننولوجيي التقدمية والمتقدمة والمتتيوى
المذهلة التش تنيل إا ي  العيليمت وتيعيزييز 
وحد  العرقيي  والم تمعي  القوميةت وهيو 
ع االلتزام بيلدءتيتورية الشيعيبييية  مي يعنش حقي
الديمقراطية اجي يبية والمةير اال تراءشت 
والتايا الي  اجاليالا واالنيايتييا ايلي  
العيليم اليخييرجيشت وتي يويير اليمير يةيي  
اال تراءية بشن  م ردت وتنمييية اقيتيصييد 
الةوذ اال تراءش وتتةيا حينيم اليقيينيون 

اال تراءش وت بيق رؤية جديد  ليليتينيمييية.. 
أي العم  ضما  بي  متنيغم لتنيايييذ مياييم 
متداخلة ءثيراعت االنتصير بتنايذ واحد  منايي 
يردي إل  تنايذ أخرى بن يا وتعزيز ماييم 
إحيي  األمة الصينية اليذي ييربير ميبيي ير  

 ال  العيلم برمته و.. إحييئه.
وإكا ءين هنيي  ميا  يبيب رئيييةيش لينيميو 
الصيا وازدهيرهي لحاتقيد أن الةيبيب هيو 
اجنةين الصينش نايةيه. اجنةيين الصييينيش 
هو القيئد وهو اآلمير وهيو اليمينيايذت وهيو 

 األميا العيم والرئيس والشعب.
وال يمنا لشعب أن يت ور وينتصير ايلي  
نوائب الدهر والتخلف وين لق ال  النيايييية 
واالزدهير بدون اليعيقي  الي يميعيش ليألميةت 
الذي ءين وميي زال اليميثييل الصييينيش هيو 

ع.   المثيل الذي يُتتذى به ايلميي
ع وايقيوالع خيالقية  لقد أنت س الصيييا  يعيبيي
وقييدا  ايظيييمية اياير  ميا بيييا هيذا 
الشعب تقوده إل  مي لم تص  إليه اليبيشيريية 
ما قب . إل  جينب كليت بيقيش الصييينيييون 
بة ي  وأالتي  لينير ونينيتية وايالقيي  
اجييتييمييياييييية هيييدئيية وبةييييي ييةت لييلييم تيياييعيي  
التغييرا  االي يبية لش الصيييا واليتي يور 
العمالذ لعلاي لش  عباي بقييدته إل  نيحييية 
التع رل أو الع رلةت والاوقية الةيييي ييية 
واليي ييبييقييييية أو االجييتييمييياييييية واال ييتيينييبييير 
العيلمشت ب  بيقيييس الصيييا ايلي   ييءيلية 
 زاـمــيئاــي بةي ــة بةــيطة ني اـي ابــر 

 4التتم  على الة    

 األكاديمي مروان سوداح*



  4ا لففةفف فف فف    

الييعييصييور واأللييايييييي ت وحيييلييظييس اييليي  
لييمييةيييتيياييي الييثييقيييلييييية اجنةييينييييية والييرييياييييية 
الييبييةييييي ييةت وإن ءييينييس هييذه تةييييير نييتييو 
االندغيم بتيةييرب بيثيقييليي  اليتينينيوليوجيييي 
والصنياة واآللة. لنا  البةيطة ال بيعية  
تبق   يئيد  ليش الصيييا وتيزرب بيذورهيي 
 ينيوييي لييتينيميو وتييتي يذرت وهيو ميي ييمييييز 
الم تمع الصينش والصينييييا ايا الينيثييير 
ع  ما الشعو  واألمم ويعتبر ايمالع إيي ييبيييي

 يايخر به أالدقي  الصيا لش العيلم.
ينيمية األميييا اليعييم   يش   لننظير الي  ح 
و خصيته. لبرغم بةيطته التش نييليايي ليش 
امله لعيد   ينيوا  ليش اليرييف الصييينيش 
حيث ايمي  بيييدييه الي  جيينيب اليايالحيييا 

تيقيوده إلي  أن هذه البةيطة والقروييات إال 
مزيد ما التنمة والتلول النيجعة والادو  
للتنم بصوابية نيدر ت وهش التش يةتيميدهيي 
مييا الشييعييب الييذي اييين بيييييا ايياييرانيييييه 
يينييد  ليييءييتييةييب ميينييه ميينيييمييا الييقييو  والةى
واليعيزييميةت إلي  جيينيب اليتيةيلىيح بييلياينيير 
وااليديولوجيي التزبيييةت وأرى ان حينيمية 
الصيا و بب ازدهيرهي تنما لش أريييليايي 
وقييراهييي ولييدى نييي يياييي الييبييةيي ييي ت الييذيييا 
يةييتييمييدون الييتيينييميية مييا أجييوا  الييريييف 
وتراءمي  التنمة ليهت وهش حنيمية قييدتيه 
إل  البقي  الُمبدب والتاييا ايلي  اليدوليتييية 
المتوااللة ومر ةيتاي الاوقية واليقييايدييةت 
بينمي لقد  النثير ما دول أوروبيي وآ يييي 
مالمتاي التضيريةت حيلظس الصيا الياي 
بةبب ءينونتاي الرياية والتنمة التش تينيميو 

 لش تراباي وأرضاي المع ي  .  
هني  اد  نقيط ي ب الترءيز ايليييايي ءيميي 
ااتقد ل اة ترءيز الصيا الياي وقد يينيون 
بيعييضياييي االيالحييي ت وأرى بييحن اليمييايييم 

ع    -التيلية جدير  بلاس االنظير إلياي الينيي
/ تعزيز اال تراءية بيحليوان الييينييية ليش 1

الييميي ييتييمييع الصييييينييش وميير ييةييي  الييدوليية 
الصينيةت وبيا الاول المرمنيا بيلديينيي  
المختلاة ما أج  وقف أية ردى  اجيتيميياييية 
أو لنرية أو تيخيليش ايا اال يتيراءييية ميا 
خالل طروحي  قد تنون خيبيييثية جيوهيراع 
واللتة ول ياة  نالًّ تقوم ايلي  تصينيييعيايي 
مختبرا  حنومية أجنبية لخرذ اليمي يتيميع 

 الصينش ومتيولة وأده.
/ أُؤيد ا تنميل ميايمية بينيي   اليمي يتيميع 2

المزدهر والرغيد التيي  ت وتر يخ مينيينية 
عت لنوناي قو  اظيمي ت  ع وأ يويي الصيا دوليي
واألخذ ال  ايتقاي ماييم حي  اج ينييال  
والقضييي اليدولييية اليعييليقيةت وليش ميني يقية 
الشرذ االو   خيالةع لنوناي غييير بيعيييد  

اا الصيا وحيوية لتحءيد ميبييدر  اليتيزام 
عت وألن ميا  وال ريق والور  الصيا دوليي
 حنه هذه المشيرءة الصينية الايالة تةايي  
تنايذ مبيدر  التزام وال رييق ليش اليعييليمت 
وغيرهي ما الخ   الصينية اليتيش تيتيتيي  

 ال  تحءيد قو  الصيا لش العيلم ..
ع ييرتيبي  بينيواييية 3 / تقدم الصييا اييليميييي

عت والتش تةت ييع ان  قة دوليي منت يتاي الُمةوى
ع  ع ليليعييليم  يييي يييي ت ع  الصيا أءثر جيذبيي

ع. ع وبقيليي  واقتصيديي
/ تحءيد ني يياية االاليالا الصييينيش ميا 4

عت ألن  خالل تحءيد ن ياته وا تنميلاي داخليي
اجاليالا هيو مييليت بيييلضيرور  لييليصيييييا 

 والعيلم أجمع.
/ تييحءيييييد الييوال  الييميي ييلييق والشيييميي  5

لال تراءية لش مر ةي  التعليم اليميتيو ي  
والعيلش لش الصيات وءيذا النةيتيي  كليت 
ال  االليراد الصييينيييييات بيخييالية اليذييا 
يعملون خير  حيدود الصيييات وضيرور  
تحءيد الواش الةيي ش لدى االجييل ال دييد  
ولزوم ارتبييطييتيايي بييليوطيا قيوالع وليعيالع 
وبيلانر االممش الذي يرب  مي بيا الوطنيش 

 واالممش بنبدااية تيمة.
/ضيرور  اليتييعيزيييز اليمييةيتييميير لييمينييينيية 6

التز  الشيييوايش اليقييئيدت ومينيينية قييييد  
التز  للم تمع الصينيش ونيظييم اليتيربييية 
والتعليم والتيوءيمية الير يييد  وميزييد ميا 
العدالة لش التوزيع/ وميزييد ميا اليميةييوا  

ع.  والعدالة االجتمياية امومي
/ تو يع االالالحي  لش مي ييل ضيميين 7

أ ي يي  العال  الم ينش والتعليم الم يينيش 
الشيم  وضمين الشيخوخة وحيييي  رغيييد  
لنبير الةا ومةنا آميا وتيعيزييز مينيينية 
المرأ  ليش اليمي يتيميع ومينيينية اليقيوميييي  
واألقوام الصغير  لش م م  مةير  الدولية 
والييبيينييي  واالالييالات هييش وغيييييرهييي مييا 
المت لبي  تشن  أ س النظييم اال يتيراءيش 

 التقيقش.
/ بييذل مييزيييد مييا ا ييتيييييعييي  الييتيي ييربيية 8

الةييولييييييييتييييية واالوروبييييية اال ييتييراءييييية 
االقتصيدية والةيييي ييية اليمينيايير ت بيغييية 
المتيلظة ال  الت ربة الصييينييية اليايرييد  
ايلمييت وااللض  اال تيميرار بيياليالحيي  
تدرجية ونقال  نواية  لةة لش اليمي ييميع 
الصييييينييييية تييتييول دون اييي يييد  ييقييوذ 
اجتميايةت وأهمية االبتيعييد ءيثيييراع ضيميا 
كلت اا مةياش ءثيييرييا ميا الصييينيييييا 
لتقيلد النميك  الغربية لش مختلف المينييحيش 
بصييور  اييميييييي  تييردي اليي  أمييراا 

ع.  اجتمياية يصعب معيل تاي  ريعي
/ ااتقد ان ترءىز الصيييا ايلي  اليتي يور 9

الةرييع ليتيتي  ميتي  اليوالييي  اليميتيتيد  

االمييرييينييييية ت وتييتييوييي  إدار  الصييراب 
الييعيييلييمييش مييا اةيينييري اليي  الييتيينيييلييس 
االقتصيدي الةيليميشت وبييليتييليش إضيعييل 
هيمنة الواليي  المتتد  بييليقيو  ايلي  دول 
ءثير  لش العيلمت حت  يتمنا هذا العيلم ميا 
رت وليحخذ الماتيا اليذهيبيش الصييينيش  التترى
يثييالع ييمينيا تي يبيييقيه  للت ور واالزدهير م 
بدون خشية ما انتقيم الواليي  المتتد  ميا 
الدول والشعو  الضيعييياية وهيش غييليبييية 
الدول واالمم التش ال تةت يييع اليدلييب ايا 

 ناةاي أميم الوحد االمرينش.
ع ميع 11 /تعيزييز ايالقيي  الصيييا جيذرييي

العيلم العربش ما خالل ادم ااتميد الصيا 
لدولة اربية واحد  أو لدوليتيييا ايربيييتيييا 
ءممث  واحد أو نةبيش  ليليعير  أجيميعيييا 
ودولامت وادم ااتميد جاة اربية مي ايلي  
أناي هش العيلم العربشت لقيد انيتياي  اصير 
تمثي  دولة أو ابنيتيييا أو بيال  دول ليني  
العر  ال  غير رجعةت لش ا  التيغيييرا  
ع.   العميقة التش يقيرلاي العيلم العربش حيليي

إن رلض موديال  إاتميد اربية للصيييا  
هييو مييدخيي  أنةييب لييلييصيييييا نييتييو الييعيييلييم 
العربشت الذي ال يرى لش الوحيد  الشييميلية 
قس وقيئع  مامة قومية ءيلةيبقت بعد ان تعمى
الييقُيي ييريييي  الييعييربييييية والييدوليية الييعييربييييية 
المةتقلةت إك ان ا تتنيم الشعو  اليعيربييية 
بيلدول الق رية الير حقيقية يي يب أخيذهيي 
بعيا االاتبير اليومش لش االقيي  الصيييا 
مع العر  المختلايا واليميتيضييدييا حيتي  
بمشيارهم وأهدالام ورؤاهم وتيتييلياييتيايم 

 اجقليمية والدولية.
/ متيربة الاةيد وااللةيد اليداخيليش بيال 11

رحمةت وبخيالة لدى الشخصيي  الصينيية 
الييتييش تييلييوبييس بييحمييراا الييميي ييتييمييعييي  
الرأ ميلية التش يعملون ضمناي لش ماا مي 
لش دول العيلمت ومعيقبة المظييهير اليخياييية 
ع آخر للتار  ما  ع وغير الواضتة حيني حيني
التز  القيئد ومايمه وأواميره اليميرءيزيية 

 وتوجيايته.

 3تتم  المنشور على الة    

مقققفقققمقققجقققتققق   مققق    ققق  ققق   
االكق يمققمقو مققودا  ـققديا    
وئقققمقققا االمقققيققق ي ا قققيد قققو 
 ققحققيققيققتققمققمقق  دا  قق مققمققمقق  
دا ققكققماقق ب ا ققاققوب  يققي قق   
)دُيحت  ( ا يم ،  حى  ـئحة 
دك  ة  ن    شمنخدا ا وـمقمقة 

 مكمب االوي . -ا يمنمة 
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 81020303ص ي   الشعب الةيني  ـ 
 بقلم: خوان شيانغ 

 
انعقد  ال لةة الينييميلية اليثييليثية ليلي ينية 

لييلييتييز  الشيييييواييش  19الييمييرءييزييية الـيي
 28إلي  الـي 26الصينش ليش بينيييا ميا 

. وبتةب بيينايت راجيعيس 2118لبراير 
ووالقس الي يليةية الينييميلية ايلي   قيرار 
اليليي يينيية الييمييرءييزيية لييلييتييز  الشيييييواييش 

الصينش بشحن تعميق إاليالا 
مر يةيي  اليتيز  واليدولية  
وءذا خ ة اجالالات وتعتبره 
إالالحي اميقي ميا أجي  دليع 
تييتييديييث نييظيييم حيينييم الييدوليية 

 والقدر  ال  حنماي.
مييا الييعيييد  تيينييعييقييد اليي ييلييةيية 
النيميلية اليثييليثية ليليتيز  ليش 
نصف الةنة الثينش لبتث ليش 
قضييي اجالالا خالل أربعيا 
 نة منذ اتخذ  الصيا  يي ة 
اجالييالا واالنيياييتيييا اييليي  

. ورلييع 1978الييخييير  ايييم 
 19الييمييرتييميير الييوطيينييش الـيي

للتز  الشيواش الصينش بني  
الدولية اال يتيراءييية اليتيدييثية 
القوية بشن   يم ت ولش ناس 
الييوقييس أوضييح أن الييميياييميية 
األ ي ية ليتيعيميييق اجاليالا 
الشيم  هو تتةيييا وتي يويير 
الييينيييظييييم اال يييتيييراءيييش كي 
الخيصييئيص الصييينييية ودليع 
تتديث نظيم الصيا وقيدرتيايي 
ال  التوءمة. وتنعقد ال ليةية 
النيملة اليثييليثية ليليتيز  هيذه 

أ ار ما اخيتيتييم  4المر  بعد 
 19الييمييرتييميير الييوطيينييش الـيي

للتز  بمي يردت ميميي يي يذ  
 مزيدا ما األنظير.

وأوضتس ال لةة أن أهيدال 
تعميق اجاليالا ليمير يةيي  
التز  والدولة تتضما إقييمية 
نظيم ام  مير يةيش ليليتيز  
والدولة جيد التيصيور وءييمي  

البني  ويعتمد ال  اججرا ا  ولعيل ليش 
ماييميهت وتشينييي  نيظييم قييييد  ليليتيز  
يضما ان التز  يقدم دائمي قييد   يميلية 
ويينييةيق الي ييايود بييييا جييمييييع االدارا  
المعنيةت ويضيميا أيضيي نيظييم حيوءيمية 
إدارييية يييعييتييمييد اييليي  الييقييينييون بييمييايييم 
ومةئوليي  واضتة ونظيم قوا  مةلتة 
ما ال راز العيلمش بخصييئيص الييينييية 
وءذا نظيم ام  جيد ليمينيظيميي  الشيعيب 

ما أج  خدمة ال ميهير اليعييمية وإقييمية 
جةور معاي. وتيتيضيميا األهيدال أيضيي 
تدايم العم  المنةق والقو  المتصلة بيا 
ميي يييلييس نييوا  الشييعييب والييتيينييومييي  
واألجاز  اال تشيرية الةيي ية وأجيايز  
الرقيبة واليقيضيي  والينييييبية ومينيظيميي  
الشعب والشرءي  والمير يةيي  اليعييمية 
والمنظمي  االجيتيميياييية تيتيس اليقييييد  

 الموحد  للتز .
وأ ير اليبيييين إلي  أن ميايمية 
أ ي ية لتعميق االاليالا ليش 
مر ةي  التز  والدولة هش 
تتةيا النظيم ما أج  تدايييم 
القيييد  الشييميلية ليليتيز  ليش 
إطييير جيياييود تييقييوييية قييييييد  
التز  لش ء  ق يب وضميين 
تغ يتاي الشيملة وجعلاي أءيثير 
قو . ونشر  التياة الشيعيب 
 1اليومية اليتيتييحييية اليييوم الـي

مييييرست أ يييير  إلييي  أن 
إاليييالا اليييمييير يييةيييي  هيييو 
اجالالا الذاتش العميق لتينيم 
الدولةت وهو م ليو  ليتيقيويية 
قييدر  الييتييز  اييليي  اجدار  
والتنم لميد  طيوييليةت وأيضيي 
ميييا أجييي  بييينيييي  اليييدولييية 
اال تراءية التدييثية وتيتيقيييق 
 اجحيي  العظيم لألمة الصينية.
ءمي أ يير  االليتيتييحييية إلي  
بعض المشيء  التش توجد ليش 
مر يةيي  اليتيز  واليدوليةت 
مييثييالت تييرءيييييب ميير ييةييي  
التز  لش بيعيض اليمي ييال  
ليس ءيمال وليعييالت ويينيقيص 
بعض المر ةي  اليتينيومييية 
الييتييرءيييييب اليي يييييد وتييقييةيييييم 
الييوايييييايية الييواضييحت ءييمييي ال 
ييوجيد ليش بيعيض اليمي ييال  
األخرى النظيم النيم  ليتيقيييييد 
ورقيبة الةيلي يةت ميميي ييردي 
إل  إ ي   ا يتيعيمييل الةيلي ية 
وا تعميلاي بيايدل مصيليتيتيه 

 الخيالة. 

الةورة: نشرت ص ي   الشعب الفيفومفيف  الفتفابفعف  لفلف فنف  
المركزي  لل زب الشيوعي الةيني تقريرا إلقامف  الف فلفسف  

لفلف فزب الشفيفوعفي  01الكامل  الثالث  لل ن  الفمفركفزيف  الـف
الةيني في بكين في ص  تهفا األولفى ففي األون مفن / ار0 

 مارس
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التتح أال  جايز ا يتيشييري  يييي يش ليش 
الصيا دورته الةنوية بعد ااير االةيبيس  
لش بنيات متعادا بيلشروب لش مامة جديد  
نتو تتقيييق هيدل اليبيالد اليخييص بيبينيي  

  دولة ا تراءية حديثة اظيمة .
وألق  يوي تشني   يني ت رئيييس اليمي يليس 

لييلييمييرتييميير اال ييتييشيييري  12الييوطيينييش الـيي
الةيي ش للشعب الصينشت تقرير ام  أمييم 

مةتشيرا  يي يي اجيتيميعيوا ليبيتيث  2149
اليييقيييضييييييييي الةيييييييي ييييييية واالقيييتيييصييييديييية 
واالجتمياية الرئيةية لش أءيبير دولية ميا 
حيث ادد الةينيين وبيينيش أءيبير اقيتيصييد 

 بيلعيلم.
وقيل يوي   نرءز النصيئح وال اود ال  
القضييي األ ي ية المتعلقة بتتقيق انيتيصيير 
حي م لش بني  م تمع رغيييد اليتيييي  ايلي  
نتو معتدل لش ءييلية الي يوانيب والشيروب 
لش رحلة البني  النيمي  لصيييا ا يتيراءييية 

 حديثة. 
وحضر االجتميب االليتيتييحيشت اليذي ايقيد 
بقياة الشعب النبيرىت اليرئيييس الصييينيش 

  ش جيا بين  وقيد  آخرون.

ومييلييخييصييي الييعييميي  والييخييبيير  اييليي  مييدار 
الةنوا  الخمس الميضيييةت قييل ييوي إنيه 
يينييبيغييش أن ييبييقيي  الييميرتييمير اال يتييشيييري 
الةيي ش للشعب الصينش ملتزمي بي يبيييعيتيه 
 ءمنصة هيمة لنيلية األحيزا  الةيييي ييية 
والمنظمي  االجتمياية واليميواطينيييا ميا 
ءيلة القوميي  وءيلة قي ييايي  اليمي يتيميع 
بيلبالد ما أج  العم  معي والمشييرءية ليش 
 بتث  رون الدولة ال  نتو ديمقراطش. 
و دد ال  أنيه يي يب ايلي  أءيبير جياييز 
ا ييتييشيييري  يييييي ييش داييم قييييييد  الييتييز  

 الشيواش الصينش.
وليمي يتعلق بعمله اليميةيتيقيبيليشت  يييعي يش 
المرتمر األولوية لدرا ة وتي يبيييق ألينيير 
 يش جيييييا بييييينيي  حييول اال ييتيراءييييية كا  
الخصيئص الصينيية ليش اليعيصير الي يدييد 
وءذا درا ة األلنير والمت يليبيي  الي يدييد  
الخيالة بيل باة الوطنية المتتد  والمرتمر 
اال تشييري الةيييي يش ليليشيعيب الصييينيش 

 ب ديةت بتةب مي كءره يوي.
وأضيل   نعزز القبولت اليقييئيم بييليايعي ت 
لقييد  التز  الشيواش الصييينيش بيييا ءي  

األحزا  الةيي ية واليدوائير االجيتيميياييية 
والمواطنيا ما ء  القيوميييي  وميا ءييلية 
ق ياي  الم تمع التش تشير  لش المرتمير 
اال تشيري الةيييي يش ليليشيعيب الصييينيشت 
و ندام بقو  وضع األميا العيم  ش جيييا 

 بين  لش القلب ما التز . 
و يييييعييزز الييمييرتييميير األ يييس الةيييييي ييش 
المشيتير  ليلي يايود اليمينيةيقية و يييصيقي  
مايرا  جميع اليميةيتيشييرييا الةيييي يييييا 
و يييييتييةييا الييميير ييةييي  والييمييعييييييييير 
واججرا ا  ما أجي  أدا  مياييميهت وليقيي 

 ليوي.
ولش تقرير بشيحن اليميقيتيرحيي ت قييل وان 

 12قين ت نيئب رئيس الم لس اليوطينيش الـي
للمرتمير اال يتيشييري الةيييي يش ليليشيعيب 
الصييييينييشت إن أاضييي  الييميي ييلييس قييدمييوا 

مييقييتييرحييي اييليي  مييدار  29378إجييميييلييش 
الةنوا  الخمس الميضيةت وتم التعيم  ميع 
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وأضيل وان  ليمي يتعلق بيلمقترحيي ت تيم 
 تبنش أو تنايذ معظماي بشن  تدري ش. 
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 وكال  أنباء الةين ال ديدة ـ شينخوا:
ما المتوقع أن تنشف الصيا اا بيعيض 
خ   العم  لبني   دولة ا تراءية حديثية 
اظيييمية  خيالل اليدورتيييا الةينيوييتيييا 
المنعقدتيا ألال  هيئة تشريعييية وأايلي  

 هيئة ا تشيرية  يي ية لش البالد.
وتيينييعييقييد الييدورتييين األوليييييين ليينيي  مييا 

لينيوا  الشيعيب  13الم لس الوطينيش الـي
للمرتمر  13الصينش والم لس الوطنش الـ

اال تشيري الةيي ش للشعب الصينش ليش 
 ميرس.

و تمث  الدورتينت اللتين ما اليميقيرر أن 
مشييرب  5111يييتييضييرهييمييي أءييثيير مييا 

ومةتشير  ييي يشت الي يميعييية اليوطينييية 
األول  اقب إقرار خ ية ميا خي يوتيييا 
تةتادل جع  الصيا  دولية ا يتيراءييية 
حديثة اظيمة ت وهش الخ ة التيش أُايليا 
اناي لش أءتوبر المييضيش ليش اليميرتيمير 

 للتز  الشيواش الصينش. 19الوطنش الـ
وولقي للخ ةت  يييتيم تيتيقيييق اليتيتيدييث 
اال تراءش بشن  أ ي ش لش اليايتير  ميا 

حيتي   2135. وما 2135حت   2121
منتصف القرنت  تيصيبيح الصيييا دولية 
ا تراءية حديثة اظيمة تتيميتيع بييليرخيي  
والقو  والديمقراطيية واليتي يور اليثيقييليش 

 والتنيغم وال ميل.
وميا اليميتيوقيع أن تينيعينيس اجني ييزا  
والمبيدئ والةيي ي  النظرية الايمة التش 
تم تبنياي لش ميرتيمير اليتيز  الشيييوايش 
الصينشت خيالة ألنيير  يش جيييا بيييني  
حييول اال ييتييراءييييية كا  الييخييصيييئييص 
الصينية لش العصر ال ديدت ليش اليخي ي  

 الر مية خالل الدورتيا.
وقييل جييييي هيونيي  تييوت مشيرب وطينييشت 
 حيث إن هدل اليواليول إلي  مي يتيميع 
رغيييييد الييتيييييي  بييياييتييدال  يييييتييتييقييق لييش 
المةتقب  القريبت هني  حيجة إل  وضيع 
هدل أ م  موضع التنايذ يخص تينيمييية 

 الصيا ال  المدى البعيد. 
لالنتاي  ميا  2121وحدد  الصيا ايم 

مامة بني  م تميع رغيييد اليتيييي  بشيني  
ميعييتيدل ليش ءييليية ميينييحييش الييتييييي ت مييع 

القضي  ال  الايقير ومضيياياية إجيمييليش 
اليينيييتييج الييمييتييلييش ودخيي  اليياييرد مييقيييرنيية 

 .2111بمةتويي  
و اد جييت رئيس ل نة التز  لش قيريية 
لش مدينة  وياوات  ميل  رذ ميقييطيعية 
هيلونغ يين ت تغيرا  ءبيير  ليش قيرييتيه 
خالل الةنوا  األخير . لقد انتق   ينيين 
القرية ما منيزلام اليميتيرديية إلي  ميبيين  
تضم  ققي  ننية توجد ال  ميقيربية ميا 

 روضة أطايل ومدر ة ابتدائية.
وخالل الدورتيات  ييينيون ليدى الصيييا 
لييريييق جييديييد لييش قييييييد  الييدوليية خييالل 
الةنوا  الخمس المقيبيليةت وهيو اليايرييق 
اليذي  يييقيود اليبيالد نيتيو تينيايييذ هييدل 

2121. 
وما المتوقع أن يةتمر النمو اليميةيتيقيرت 
وهو ما بيا معدال  النمو األ رب الي  
مةييتييوى الييعيييلييمت مييع تييعييميييييق الصيييييا 
اجالالا الاينلش ل ينيب اليعيرا ليييتيم 

 الترءيز بشن  أءبر ال  جود  النمو.
و يييييتييم طييرا إجييرا ا  جييديييد  تييداييم 
االبتنير وإنعين الريف والتنمية اجقليمية 
المتنيملة واالنيايتييات وتيميثي  ءييلية هيذه 
اججرا ا  م يال  رئيةييية ليش تينيمييية 

 اقتصيد حديث.
ليتيبينيش  41ويوالق هذا العيم اليذءيرى ال

 يي ة االالالا واالنايتييا ليش الصيييا. 
ويتوقع الشعب االناتيا ال  نيتيو أو يع 
ال  العيلم اليخييرجيشت حيييث تيم إايالن 
 نم  جديد ما االناتيا الشييمي   خيالل 
مرتمر العم  االقتصيدي اليميرءيزي ليش 

الذي جرى خالله وضيع  2117ديةمبر 
 الةيي ي .

وبيجضيلة إل  الخ   االقتصييدييةت ميا 
المتوقع اتخيك خ وا   يي ييية رئيييةييية 
خالل الدور  التشريعيةت مناي إقيمة ل نية 

 رقيبة وطنية.
وهذه الخ وا ت اليتيش تيعيد كا  أهيمييية 
لتيتيدييث نيظييم الصيييا وقيدرتيايي ايلي  
التوءمةت  تضع ح ر األ يس لتيتيقيييق 
هدل بني  دولة ا تراءية حديثة اظيميةت 

 بتةب المتلليا.

وقيل  و تشوان ءيهت مةيتيشيير  يييي يش 
وطنشت إنه وابق ما تتقيق هذا اليايدلت 
لش ا  التقدم الملتوا الذي تتقق حيتي  

 اآلن.
و و هو أيضي ءبيير مياينيد يش مشيروب 

ميءيوت الذي -تشوهيي -جةر هونج ءونج
يعد أطول جةر بتري ليش اليعييليم. وقيد 
ا تغرذ التتضير لبني  ال ةر الذي يبل  

 نوا  وا تيغيرذ  6ءليومترا  55طوله 
 بنيؤه بمينش  نوا  أخرى.

وقيل  و إنه مينيذ اشير  أايوامت ءيينيس 
لدى الصيا راليعية اييئيمية واحيد  ليقي  

طيا ليبينيي  الي يةير  2111بقيدر  رليع 
البتري لش خليج هينغتشوت بم ارتاع ادد 
الرالعي  العيئمة الخيالة بيلمشروب إلي  
خمس رالعي ت مناي راليعية بيقيدر  رليع 

ألف طا. وتم تصنيع ءييلية اليرواليع  12
 متليي.

وأضيل  و أن هذا اجن ييز ءشيف ايا 
مزايي اال تراءية التش تةيتيخيدم اليميوارد 

 الوطنية لت  المشنال  الرئيةية.
وتيبع يقول  لقد حققني النثيير ليش مي ييل 
االبتنير التننولوجشت األمر الذي  يييدليع 

 االقتصيد لش المةتقب . 
وقييل ييه هييي لييييات بييحيث ليش مي يييل 
العالقي  الدولية لش األءيديمية الصييينييية 
لييلييعييلييوم االجييتييميييايييييةت إن بيينييي  دوليية 
ا تراءية حيدييثية ايظيييمية ليييس مي يرد 
هدلت ولننه أيضي املية  تولر الارص 

 لبقية العيلم.
تةام التنمية االقتصيدية لش الصيا بحءثر 

بيلمئة ما ح م النمو االقتصييدي  31ما 
العيلمشت مي يربر بيلتبعية بشني  ايي ييبيش 
ال  االقتصييدا  األخيرى. وميا خيالل 
آليي  التعيون الدولش مث  مبيدر  اليتيزام 
وال ريقت  يتيتيشيير  الصيييا اليمينييليع 
االقييتييصيييدييية مييع بـييـييلييدان وميينييـييـيييطييق 

 أخــرى.
وقيل يه  الصيا النيجتة  ول تضير  
مثال لعدد ءبير ما البلدان النيمية و ول 
تةياد ال  الناوا بيلةلةلة الصنياييية 

 ل يراناي. 
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التتح أال  جايز ا يتيشييري  يييي يش ليش 
الصيا دورته الةنوية بعد اار  االةيبيس  
لش بنيات حيث ييبيدأ ميو يم  يييي يش هييم 
 يشاد ترءيزا الي  مياييم جيدييد  تيتيعيليق 
بادل البالد الخيص ببني   دولة ا تراءييية 

 حديثة اظيمة .
وارا يوي تشن   ن ت رئيس اليمي يليس 

لييلييمييرتييميير اال ييتييشيييري  12الييوطيينييش الـيي
الةيي ش للشعب الصينشت تقرير ام  أمييم 

مةتشيرا  يي يي اجيتيميعيوا ليبيتيث  2149
اليييقيييضييييييييي الةيييييييي ييييييية واالقيييتيييصييييديييية 
واالجتمياية الرئيةية لش أءيبير دولية ميا 
حيث ادد الةينيين وبيينيش أءيبير اقيتيصييد 

 بيلعيلم.
وقيل يوي   نرءز النصيئح وال اود ال  
القضييي األ ي ية المتعلقة بتتقيق انيتيصيير 
حي م لش بني  م تمع رغيييد اليتيييي  ايلي  
نتو معتدل لش ءييلية الي يوانيب والشيروب 
لش رحلة البني  النيمي  لصيييا ا يتيراءييية 

 حديثة. 
وحضر االجتميب االليتيتييحيشت اليذي ايقيد 
بقياة الشعب النبيرىت اليرئيييس الصييينيش 

  ش جيا بين  وقيد  آخرون.
يعد والمرتمر اال تشيري الةيي ش للشعيب 
الصينش جايزا هيمي للتعيون بيا األحيزا  
المتعدد  والمشيورا  الةيي ية تتس قييييد  
التز  الشيواش الصينشت ويميثي  و يييلية 

 هيمة لتعزيز الديمقراطية اال تراءية.
و يييييعييزز الييمييرتييميير األ يييس الةيييييي ييش 
المشيتير  ليلي يايود اليمينيةيقية و يييصيقي  
مايرا  جميع اليميةيتيشييرييا الةيييي يييييا 
و يييييتييةييا الييميير ييةييي  والييمييعييييييييير 
واججرا ا  ما أجي  أدا  مياييميهت وليقيي 

 ليوي.
ولش تقرير بشيحن اليميقيتيرحيي ت قييل وان 

 12قين ت نيئب رئيس الم لس اليوطينيش الـي
للمرتمير اال يتيشييري الةيييي يش ليليشيعيب 
الصييييينييشت إن أاضييي  الييميي ييلييس قييدمييوا 

مييقييتييرحييي اييليي  مييدار  29378إجييميييلييش 
الةنوا  الخمس الميضيةت وتم التعيم  ميع 
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وأضيل وان  معظم هذه اليميقيتيرحيي  تيم 
 تبنياي أو تنايذهي بشن  تدري ش. 

وتةير هذه الاعيلية الةيييي يييةت 
ييومييت  13التش تةيتيمير ليميد  

بيليتيوازي تيقيرييبيي ميع اليدور  
الةيينييوييية لييلييميي ييلييس الييوطيينييش 
لنوا  الشعب الصييينيشت وهيو 
الايئة التشريعية اليوطينييية ليش 
الصيات وما الميقيرر أن تيبيدأ 

 الدور  يوم االبنيا.
وي لق مصي يليح  اليدورتيين  
اييليي  اليياييعيييليييييتيييييات وهييمييي 
اجتميايين ميزدوجيين ييعيقيدان 
بشن  اايتييييديت لينينيايميي ليش 
الييوقييس كاتييه يييمييثييالن حييدبيييييا 
هيييميييييا ييي ييري خييالليياييمييي 
ا تعراا ومنيقشة الت يورا  
الةيي ية واالقيتيصييديية لضيال 

 اا تبنش الةيي ي  والقوانيا الرئيةية.
ومييا الييمييقييرر أن يييقييدم الييمييةييتييشيييرون 

 2111الةيييييي يييييونت ويييتيي يييوز اييددهييم 
مشيربت  3111مةتشيرت لضال اا نتيو 

مقترحيتام ورؤاهم للتنومة ليييميي ييخيص 
 يرون الييدولية الييتييليييية خيالل اليدورتييييا 

 الةنويتيا لاذا العيم.
وتعد الدورتين ما أهم الاعيليي  الةييي ييية 

لييلييتييز   19ميينييذ الييمييرتييميير الييوطيينييش الـيي
الشيواش الصينش اليذي ايقيد ليش أءيتيوبير 
الييميييضييشت الييذي ييير ييم خيييرطيية طييريييق 

 التنمية الصينية لش العقود المقبلة.
وما المتوقع أن تتظ  الدورتين لاذا العيم 
بمزيد ما االهتميم لش اليداخي  واليخيير ت 
ألنامي تولران نيلذ  للمراقبيييا اليعييليميييييا 
الييذيييا ييي ييلييعييون ميينيياييي اييليي  الةيييييي ييي  

 الصينية لش المرحلة المقبلة.
وما بيا مي هو مدر  ال  جيدول أايمييل 
الييدورتيييييا ليياييذا الييعيييم إجييرا  مييراجييعيية 
للد تور الصينشت وهش المراجعة التش ميا 
المرجح أن تتضما ألنير  ش جيييا بيييني  
حول اال تراءية كا  الخصيئص الصينييية 
لش العصر ال ديد ءمر د وموجه لليتينيمييية 

 المةتقبلية.
وما المقرر أيضي منيقشة مشيروب قيينيون 
بشييحن الييمييراقييبييةت وهييو الييمييشييروب الييذي 
 ير ش أ ي ي قينونيي جنشي  ليرييق ايمي  

مت ور لمنيلتة الاةيد ليش إطيير ايميلييية 
 ءبير  جالالا النظيم الةيي ش.

ومييا الييمييقييرر أن ييينييشييف تييقييرييير اييميي  
حنومش  يقدم إل  دور  الم لس اليوطينيش 
ليينييوا  الشييعييب الصييييينييش اييا اليينييمييو 
االقتصيدي المةتادل وخ ة التنميية ليايذا 

 العيم.
وحقق االقتصيد الصييينيش اليعييم اليمييضيش 

بييليميئيةت ليييرتيايع ليليمير   6.9نموا نةبته 
األول  منذ  بع  نوا  ميتي ييوزا الينيةيبية 

 6.5المةتادلة ر مييي اليتيش ءيينيس نيتيو 
 بيلمئة.

وءيين تيقييريير أليقيييه  ييش أبيينيي  اليمييرتيميير 
للتز  الشييوايش الصييينيش  19الوطنش الـ

أالا اا بداية اصر جيدييد ليالي يتيراءييية 
 كا  الخصيئص الصينية.

وءشف التيقيريير ايا هيدليييا واضيتيييات 
وهمي ا تنميل التتديث اال تراءيش بشيني  

وبيينييي   دوليية  2135أ ييي ييش بييتييلييول 
ا تراءية حديثة اظيمة  بتلول مينيتيصيف 

 القرن.
وقيل يوي مشددا  لش ا ت يبة للتيجة إلي  
اليتينيميييية ليش اليعيصير الي يدييدت  يني ييرا 
مقترحي  بشيحن ءييياييية تي يويير اقيتيصييد 
حديث وديمقراطية ا تراءيييةت و ينيةييايد 
لش ازدهير الثقيلة وتعزيز وت وير منييهيج 
وأ يليب جدييد  ليليتيوءيمية االجيتيمييايييةت 

 و نةع  إل  بني  اليا جميلة. 
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 ص ي   الشعب الةيني :
مع نايييية اي يلية ايييد اليربيييعت  يتيدخي  
الصيييييا  تييوقيييييس الييدورتيييييا . ويييوالييق 
اجتميب الدورتيا لليعييم اليتييليشت اليذءيرى 
األربعيا لةيي ة اجالالا واجناتيا. وإل  
جينب أناي  تتدد وجاة البيخر  الصيينيييةت 
 تنون الدورتيا خالل العيم التيليش نييليذ  
هيمة بيلنةبة للعيلم لمراقبية الصيييا. وليش 
هذا المقيلت  نةل  الضو  ال  أهم   يتية 
أ يي  جيدييد   اليتيش  يييةي يليايي اجيتيمييب 

 الدوتيا للعيم التيلش.
 وجوه جديدة

جييايييزا انييتييخيييبيييييي إليي  حييد اآلن  35قيييم 
نيئبي جديدا. ما بينام أءثير  2981بننتخي  

اضوا جديدات مي ييميثي  قيرابية  2211ما 
% ما اجميلش ادد الينيوا . ءيميي لييذ 75

اييدد  الييوجييوه اليي ييديييد   نصييف قيييئييميية 
أاضي  اليلي ينية الةيييي ييية واج يتيشييريية 

 ال ديد  التش تم نشرهي.
لذا  يينيون ادا  نيوا  الشيعيب وااضيي  
الييليي يينيية الةيييييي ييييية واج ييتييشيييرييية اليي ييدد 
ومشيرءتام الةيي ية نق ة لتةيلي  أضيوا  

 األو يط األجنبية خالل الدورتيا.
ما جاة أخرىت  يلتيقيش اليميتيتيد  بين يم 
ميرتيمير نيوا  الشيعييب وأاضيي  اليلي ينيية 
الةيييييي ييييية واال ييتييشيييرييية الصييتيياييييييييا 
الصينييا واألجينب. لذا  تنون اهتمييميي  
و يييئيي  اجاييالم الييدولييييية نييقيي يية تييرءييز 

 لألضوا  خالل الدورتيا.
  تشنيلة  يي ية جديد  

 يمثي  تشينييي  اليايرييق اليقييييدي الي يدييد 
لألجاز  اليتينيومييية واليلي ينية الةيييي ييية 
واج يتيشييرييةت احيدى الييمياييم اليرئيييةيييية 
الجتميب اليدورتيييا خيالل اليعييم اليتييليش. 
وهذا يعنش بحن المشاد الةيييي يش الصييينيش 

  يشاد تغيرا ودخول تشنلية جديد .
وليييش  اليييميييمييير اليييوزاري  ججيييتيييمييييب 
الدورتيات قد يةتمع الصيتيايييون ليبيراميج 
أاميل الوزرا  الي يددت وتيودييع اليوزرا  

 الذيا أتموا أاميلام.
وما المتيوقيع أن يي يري رئيييس مي يليس 
الييدوليية اليي ييديييد مييرتييمييرا الييتييايييييي اميييم 
الصتاييا الصينييا واألجينبت بعد نيايييية 

 اجتميب الدورتيا.
"اصالحات جديدة" في األجهزة 

 ال كومي 
 ينون االالا األجيايز  اليتينيومييية أحيد 
المواضيع الايمة الم روحة ايلي  طييولية 
اجتميب الدورتيا. ءيف يمنيا ليليصيييا أن 
تعيلج العقيبيي  وميواطيا اليقيصيور داخي  
منيظيومية واييئيف األجيايز  اليتينيومييية. 
و ينون تتةيا توزيع الوايئفت وتعمييق 
نق  الوايئف وتغيير األنميط واأل ييليييبت 
ورلع الايالية والن ياةت ميرءيز اجهيتيمييم 

 لش هذا ال ينب.
 "أهداف جديدة" للتنمي 

 ييييينييون تييقييرييير اييميي  الييتيينييوميية خييالل 
الةنوا  الخمس اليقييدمية وخييالية هيدل 

ت أحيد اج ييرا  األءيثير 2118النمو لعيم 
أهمية المتعلقة بيجقتيصييد الصييينيشت اليتيش 
 تصيدر ايا اجيتيمييب اليدورتيييا. حيييث 
يتضما تقرير العم  التينيوميش ليني  اييم 
تييقييديييرا  ليينييةييبيية نييمييو اليينيييتييج الييمييتييلييش 
اججميلشت ومر ر ا عيير اليميةيتيايلينيييات 
ونةبة الع يز اليمييليشت وانيتيي  اليتيبيو ت 
وغيييييرهييي مييا الييميير ييرا  االقييتييصيييدييية 

 الرئيةية.
ما جاة أخرىت  يتينيون مير يرا  نيميو 
االقتيصييد األخضيرت احيدى الينيقييط اليتيش 
تةتتق االنتظير ليش  يليةيلية اليمير يرا  

 الر مية الخيالة بيلتنمية الخضرا .
 "تعديل جديد" للدستور
ت 1982تم تمرير الد تور التيلش لش ايم 

تعيدييال ت  4و اد الد تور الصينش الحقي 
 1999ت 1993ت 1988تبييايي ليش اييم 

. ويحتش التعدي  ال ديد بعيد مضيش 2114و
  نة ال  آخر تعدي . 14

 "جهاز جديد لمكاف   ال ساد"
ان المرور ما  ادم ال رأ  ال  اليايةييد  
إل   ادم اليقيدر  ايلي  اليايةييد ت بيم إلي  
 ادم الرغبة لش الاةييد ت ميرتيبي  بشيني  
أ ي ش ببنية النظيم. ويعد تح يييس اليلي ينية 
الوطنية للرقيبة واليتيتيقيييق أحيد اليتيليقيي  

 الايمة لش هذا ال ينب.
ءشييف اججييتييميييب الييعيييم الةيييبييع لييليي يينيية 
اجنضبيط المرءزية الثيمنة اشر لش بيدايية 

ت اا ال دول الزمنش ليتيح يييس 2117ايم 
الل نة الوطنية للرقيبة والتتقيق. حيث ميا 
المتوقع أن يتم الموالقة ال  قينون الرقييبية 
وتح يس الل نة الوطنية للرقيبة واليتيتيقيييق 
وتشني  أاضي  الل نة لش اججتميب األول 
لينيوا  الشيعييب خييالل  اليدورتييييا  لياييذا 

 العيم.
قيبي  كليتت ميرى  مةييود  قيينيون اليرقييبيية 
والتتقيييق بييليميراجيعية األولي  واليثيينيييةت 
و ييتيم ميراجيعيتيايي ليش اججيتيمييب األول 
لينيوا  الشيعييب خييالل  اليدورتييييا  لياييذا 

 العيم.
لنيف  تنون النةخة األخيير  ميا قيينيون 
الرقيبة والتتقيق الصيينيش بصيايتيه قيينيون 
منيلتة الاةيد لش الصيا؟ وءيف  يتينيون 
الل نة الوطنية للرقيبة والتتقيقت بصيايتيايي 
اليي ييايييز الييوطيينييش لييميينيييلييتيية اليياييةيييد كو 
الخصيئيص الصييينييية؟ ءي  هيذه الينيقييطت 

  تةتراش اهتميم األو يط األجنبية.
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ـ نت دث بداي  عن العالقات بيفن الفواليفات 
المت دة وبفاكسفتفانذ أ  أنفهفا تفعفانفي ففي 
ال ترة األخيرة من الكثفيفر مفن الفمفشفاكفل  
كيف تقفيمفمفون واقفه هفعه الفعفالقفات ا ن 

 وألى أين تت ه في المستقبل؟
ـ نعيم اليتيييحت اليعيالقيي  بيييا بييءةيتيين 
والواليي  المتتد  تيمير بيحوقيي  اليعيبيةت 
ولنا ينبغش اليعيمي  ليتي ييوز هيذا اليواقيعت 
ع ما تيريخ العالقي  بيييا اليبيليدييا.  ان القي
الدبلومي ية ال تقف اند األزميي . يينيبيغيش 
اليني العم  ال  معيل ة المشنال  وإي يد 

 حلول لاي.
هذه هش مقيربتني لليعيالقيي  ميع أي دوليةت 
ولنا بيلتتديد بيلنةبة ليليوالييي  اليميتيتيد  
التش اتخذ  ردود لع  قوية ت يه بييءةيتيين 
بعد والول اليرئيييس دونييليد تيراميب إلي  

 الةل ة.
بيلتحءيدت إنه أمر مام ليبييءةيتيين أن تينيون 

ال  االقة طييبية ميع اليوالييي  اليميتيتيد  
األميرءيةت ولنا لش الوقس ناةه لينن هيذه 
العالقي  ي ب أن تنون ميتيوازنيةت وأن ال 

 تنون مبنية ال  أي مزاام خيطئة.
األزمي  لش ألغينةتين ال ترتب  ببيءةتيين.  
ربمي تنون اجدار  األميرءية ميتيبي ية ميا 
الاش  الذي تعينيه لش ألغينةتين. وبيءةتين 
ع بينيي ييد حيليول تيعيييد الةيالم  تنصح دائميي
واال تقرار إل  ألغينةتينت ألنيه ليش حييل 
ءينس أليغيينةيتيين مةيتيقير  لينن بييءةيتيين 
ع. وما أجي  كليت نيتيا   تنون ءذلت أيضي
نرى أن التلول الةيي يية مي يليوبية بشيد . 
بيءةتين جيهز  ليليعيب دورهيي ليتيقيدييم أي 
مقيتيرحيي  ليليواليول إلي  حيليولت ولينيا 
ع ميا مةيير  ينبغش أن ينون التي  ميني يليقيي
ألغينشت وبعملية ألغينيية خييالية وتيقيودهيي 
ألغينةتين ناةايت وي ب أن ال تينيون هيذه 
اليعيميلييية مياييروضية ميا اليخيير . الييدول 

األخرى يمنناي أن تةاى  وتقدىم اليميةييايد  
لاذه العمليةت ولنناي ال يمننايي أن تيايرا 

 حلوالع ال  الشعب األلغينش.
هذه هش مقيربتني ليليميوضيوب. وميي نيقيوليه 
للواليي  المتتد  إنني نبذل ء  جاودنيي ميا 
أج  البد  بتوار معاييت وتيليقييينيي إ ييرا  
اييديييد  مييا اجدار  األميييييرءييييية تييايييييد 
بيال تعداد للتوال  إلي  حيليول ليليميشييءي  
الموجود  بينينييت وقيد تيبييدلينيي اليعيدييد ميا 
الييزييييرا ت ومييا ضييميينيياييي زيييير  وزييير 
الييخيييرجييييية األميييييرءييييية الةيييييد رييينييس 
تيلير يون. ليقيد زار بييءةيتيينت وتيتيدبينيي 
بشن  واضح حول قوااد  يي يتينيي وحيول 
الخ وط التمر ليديينيي وحيول ءييياييية حي  

 القضييي العيلقة.
نتا نحم  أن تيحخيذ اليتينيومية األميييرءييية 
بيييالاييتييبييير رؤيييتيينييي لييألمييور وأن تةييعيي  

 للوالول إل  ح   لمش لاذه األزمة.
ـ لقد ت دثفنفا عفن مفوقفه أففنفانسفتفان ففي 
األزم  الباكستاني  األميركيف ذ ولفكفن أيفن 

 هو موقه الةين في هعه األزم ؟
ع ءبيراع. لديني  ـ الصيا تلعب دوراع إي يبيي
منتدى حوار بالبش بيا الصيا وبيءةتين 
وألغينةتين. لقد انعقد مرخراع لقي  لوزرا  
خيرجية البلدان الثالبة لش الصيات وءين 
منصة جيد  للتوارت ألنه جمع بيءةتين 

وألغينةتين مع الصيا لش منين واحد. لقد 
جرى نقين للقضييي الم روحة ووالق 
التيضرون ال  وجو  التوال  إل  

عت  حلول لاي. لذا ليلصيا تلعب دوراع إي يبيي
حيث جلبس بيءةتين وألغينةتين لل لوس 
عت ءمي يمنا للصا أن ت لب الواليي    ويي
المتتد  ورو يي لل لوس إل  ال يولة ما 

 أج  التوار.
ـ هعا بالنسب  ألى ال لونذ ولكن ما ا 

بالنسب  للمشكل  األساسي  والتي تتمثل 
في قلق الواليات المت دة من التقارب 

 الكبير بين الةين وباكستان 
ر خيطئ. الةيي ة الدوليية تيقيوم  ـ هذا تصوى
ع ال  الصداقيي  واليتيتييليايي ت وهيش  دائمي
تت ور باذا الشني . ليش اليوقيس اليتييضير 
ع ميتيعيدد األقي يي ت ليييس  نتا نرى ايليميي
ع بينييئيش  ع أحييدي اليقي يب وال اييليميي ايلميي
األق ي ت حيث العيلم منقةم إلي  ءيتيليتيييا. 
اآلن العيلم متعدد األق ي ت ويمينيا اليقيول 
بشن  أدذ أنيه اييليم ميتيشييبيت األقي يي . 
هني  أق ي  مخيتيليايةت ولينيا ليش اليوقيس 
ناةه ن د هذه األق ي  تتعيون مع بعضيايي 

 البعض لش النثير ما القضييي.

 00التتم  على الة    

يةتقبلت بن  ترحي ت ويت يوز تحخير  اا الوالول ال  المواد ابةبب أزمة الةير 
ع  بيبتةيمة ل ياةت تزيد اا حد الدبلومي ية الماترا أن يتقناي  خص اريق  طبعي
 بيلعم  الدبلومي شت لتص  إل  حد التعبير اا مننون ملش  بمشيار الصداقة والودى.
إنه  اير جماورية بيءةتين اج المية الةيد ألتي  أحمدت الذي نلتقيه للمر  الثينية لش 
موقع الصيا بعيون اربيةت للتديث اا العالقة المميز  التش ترب  بيءةتين بيلصيات 

 والتش تثير النثير ما األ ئلة ال  مةتوى العيلم.
العالقة البيءةتينية األميرءية المتوتر ت العالقة البيءةتينية الصينية المت ور  والقلق 
األميرءش منايت التعيون العةنري بيا الصيا وبيءةتينت ميكا بيلنةبة لموقع الاند ما 
ع ال  الممر االقتصيدي  هذه العالقي  بيا بنيا وإ الم آبيدت وءيف يربر اجرهي   لبي

 الصينش البيءةتينش.
أ ئلة حملاي لريق الموقعت ممثالع برئيس التترير متمود رييت والزمي  النشي  

ع ال  مدى جةور التواال  بينني  البيءةتينش ـ اللبنينش هيدي حةيات الذي يترص دائمي

وبيا ممث  بيءةتين لش لبنينت وءينس إجيبي  الةيد ألتي  أحمد مليئة بيلصراحة 

والوضوا والمعلومي  القيىمة التش نرجو أن يةتايد مناي القيرئ المتيبع لقضييي 

 الصيا.. لنل  التوار 
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إكا نظرني إل  الت ير  واال تثميرا ت ني يد 
أن الصيييييا تيي ييري تييبيييدال  ميينييثييايية مييع 
الواليي  المتتد  وبيلعنست وءذلت بيلنةبية 
للصيا ورو يي. ولش الوقس ناةه لنن هيذه 

 القوى مةتقلة ومتراب ة لش وقس واحد.
لش الميضش ءين لديني تقةييميي  واضيتيةت 
ءتلة هني وءتلة هني . اآلن األميور ليييةيس 
ال  هذا التيل. ما أج  كلت أني أاتيقيد أن 
ع  المةتقبي  واايد جيداعت وليا نشيايد حيروبيي
ءتلت التش  ادنيهي خالل اليتير  اليبييرد  

 أو الرااي  ال  مختلف األالعد .
الصيييييات ومييا خييالل مييبيييدر  الييتييزام 
وال ريق التش أطلقتايت تلعب دوراع ءيبيييراع 
لش رب  اليدول بيعيضيايي بيبيعيض. وربيميي 
للمر  األول  يصيبيح اليتيرابي  بيييا اليدول 
ع ال  االقتصيد وليس ال  اليايليةيايي   قيئمي

 الةيي ية.
لذليت أنيي أايتيقيد أن الصيييا تيليعيب دوراع 

ع.  إي يبيي
بيل بعت ليلواليي  اليميتيتيد  تيرى الصيييا 
قو  ني ئةت وربمي تعتبر أنه  تربير ايليييايي 
عت وهذا رد لع  طبيعش. الم لو  اآلن   لبي
هو أن تنون الوالييي  اليميتيتيد  اليبيور ت 
وأن تتشير  الوالييي  اليميتيتيد  والصيييا 
عت وهمي يقومي بذلت لعالع. ولنا الةييي ية  معي
لدياي دينيمينيي  خيياليةت  ييينيون هينيي  
 ييو  تييايييهييم و ييييينييون هيينييي  تصييورا  
خيييطييئيية والييعييوبيييي  اييدييييد ت وليينيييا 
الدبلومي ية ي ب أن تيليعيب دورهييت وأن 
تةتخدم ءو يلة جيي ييد حيليول ليليخيالليي  

 ابر التوار.
ـ الةين وباكستان ا ن صديقان مقفربفانذ 
ألى أي حفد هفمفا قفريفبفان مفن بفعف فهفمفا 
البفعف ذ ومفا هفو الف فديفد عفلفى صفعفيفد 

 العالقات بين البلدين؟
ـيي الصيييييا وبيييءةييتييين هييمييي قييريييبييين مييا 

 بعضامي أءثر ما أي وقس مض .
مشييروب الييمييميير االقييتييصيييدي الصييييينييش 
البيءةتينش هو واحد ما  تة ممرا ت وقيد 

ع ءبيراع لش إن يزه.   اد تقدمي
اليوم يتضر الصيا وبيءةيتيين اليميعيرا 
اليدولييش األول لييش ميييينييي  غييوادارت وهييذا 
يضش  ال  ح م اليتي يور ليش اليعيالقيي  
االقتصيدية بيييا اليبيليدييا. الصيييا قييميس 
بت وير هذا اليمييينيي ت وليش اليوقيس نيايةيه 
هني  العديد ما مت يي  اليتي يويير داخي  
بيءةتينت ونتا نرى اآلبير اليايعيلييية ليايذا 

 الممر االقتصيدي لش اد  م يال .

لش م يل ال يقة 
مثالع ءني نيعيينيش 
مييييا مشيييييءيييي  
ءبييير  لةينيوا  
خييلييست وليينيينيينييي 
نيي اليتي   اآلن أمى
لاذه اليميشييءي . 
ليييقيييد  ييييايييد  
الصيا بيءةتيين 
اييليي  تيي ييوييير 
الييييعييييديييييد مييييا 
مشيريع الي ييقية 
 3بييييقيييييييييييمييييية 
 ملييرا  دوالر.

هذه المشيريع  تيةييايد بييءةيتيين ءيثيييراعت 
والشعب البيءةتينش  يةتايد ءثيييراع مينياييت 

 وءذلت االقتصيد البيءةتينش.
عت تم بني  النثيير ميا  لش م يل ال رذ أيضي
ال رقي  التش ترب  العيدييد ميا اليمينييطيق 
البيءةتينيةت وتةياد الصيا لش تي يوييرهيي 
 بشن  ءبيرت مي يةياد لش تنمية بيءةتين.

مينيي  غيوادار يةييايد ءيثيييراع ليش تينيمييية 
الت ير  اجقليميةت وبمي أن بيءةتين تةتيايييد 
ءثييراع ميا هيذا اليتيواالي  ايلي  الصيعيييد 
اجقليمشت لنن هذا األمر  ينيون ليه تيحبييير 
إيي ييبييش ءيبيييير اييلي  نييواييية اليتييييي  لييش 

 بيءةتين.
ـ ولكن ما ا على صعيد التعاون العسفكفري 
بيا الصيا وبييءةيتيين. هينيي  حيدييث ليش 
اجاالم العيلمش اا قياد  اةنرية الينية 

 يتم بنيؤهي لش ميني  غوادار؟
ـ ءال. أني أاتقد أن هذا تصور خيطيئ ليدى 
اجاالم. لديني تعيون اةنري مع الصيييات 
وهذا األمر ليس جديداعت إنه قيدييم جيداع. وال 
بد أننم  معتم اا الدام الصينش لبيءةيتيين 
لش العيمي  ليبينيي  طييئير  حيربييية ميقييتيلية 
بيءةتينية. هذا النوب ما التعيون العةنري 

 ينبر ويتو ع.
ولنا التديث اا وجود اةنيري الييينيش 
لش بيءةتين هو تصور خيطئ. مي نقيوم بيه 
هييو تييعيييون دلييياييش لييمييصييلييتيية الييبييلييديييات 
وبيءةتين تةتايد ما اليخيبير  واليتيقيدم ليش 
الصيات ولش الوقس نايةيه بييءةيتيين تيايييد 

 الصيا بمي لدياي ما طيقي .
ـ ال يوجفد قفاعفدة عسفكفريف  صفيفنفيف  ففي 

 باكستان أ اً؟
 ـ الت ال يوجد قياد  اةنرية.
 ـ وما ا بالنسب  للمستقبل؟

ـ مي هيو ميوجيود ليش غيوادار هيو مييينيي  
ت يريت للقييم بنشيطيي  تي ييرييةت وحي يم 
النشيط الت يري لش هذا الميني  ءبيير جيداع. 
الصيا تخ   لت وير مني يقية  ييينينييييني  

اغر  الصيا  اآلنت ومينيي  غيوادار هيو 
ال ريق اليتي ييري األلضي  ليتيتيقيييق هيذا 
الت وير. وبيلنةبة للصيدرا  إل  مينييطيق 
العيلم المختلاة وال  يييميي الشيرذ األو ي  
وأوروبييي ليينن هييذا اليي ييريييق هييو األءييثيير 
ليايلييية. إكاع هيذا اليميشيروب هيو مشيروب 

 ت يري بتس.
أمي بيلنةبة للدليب لنن البترية البيءةيتيينييية 
موجود  هني  للقييم بدورهي لش الدليب ايا 

 حدود بيءةتين.
ـ ما هو تأثير الهند على العالقات الةينيف  
الباكستاني ؟ هل يؤدي الموقف من الفهفنفد 
 بكين وأسالم /باد لتوثيق العالقات أكثر؟

ـيي بييعييض الييتييتييليييييال  تييرى أن الصيييييا 
وبيءةتين يوبقين االقيتامي بةبب الميوقيف 
مييا الييايينييدت وليينييا الييعييالقييي  الصييييينييييية 
البيءةتينية واضيتية جيداعت وهيش مةيتيقيلية 

ع اا أي مربرا  خيرجية.  تميمي
أنظر إل  ح م الت ير  بيا الصيا والاينيدت 
إنه ءبير جداعت وأءيبير ميا حي يم اليتي يير  

 .الصينية مع بيءةتين

لذات نعود ما جديد إل  الةيي ي  اليدولييية  
الاند تتيول التصول ال  دايم اليوالييي  
المتتد  لش هذه المن قة ميا اليعييليمت ءيميي 
تتيول أن تثبس ناةاي ءقو  إقلييميييةت وميا 
أج  كليت هيش تيعيتيبير اليتيعييون الصييينيش 

 البيءةتينش تاديداع لاذا الدور اجقليمش.
بيءةتيين تيرءيد أن ءي  دولية ليايي دورهيي 
الخييصت وتةيتي يييع بييءةيتيين أن تيليعيب 
دورهي لش المن قةت ءونايي دولية إ يالمييية 
قيئد ت وقو  نوويةت وموقعاي ال غرالش مام 
جداع ال  المةتوى اال تراتييي يشت إك أنيايي 
ترب  جنيو  آ يييي وو ي  آ يييي والشيرذ 
األو يي  وميينيي ييقيية الييخييليييييجت ولييذلييت ليينن 
مي  أءبر ما الاند لينيش  بيءةتين لدياي مقوى

 تنون قو  إقليمية.

 01تتم  المنشور على الة    

 08التتم  على الة    
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ـ لنت دث عن موضوع اإلرهاب علفى خف  
الممر االقتةادي الةيني الباكستانفيذ مفا 
هففو تففأثففيففر هففعا اإلرهففاب عففلففى الففتفف ففارة 
والتواصل بين الةين وبفاكسفتفانذ ومفا ا 

 فعلتم لتالفي خطره؟
ـ الممر االقتصيدي الصييينيش اليبييءةيتيينيش 
ا يبي   يتعرا لعيالع ليليتيايدييد ميا قيبي  
اجرهي ت هذا أمر التيحت ولنا تتقيقيتنيي 
ءشيياييس أن هييذه الييتيياييديييدا  خيييرجيييييةت 
والمر را  تدل ال  أن اليوجيود الياينيدي 
لش ألغينةتين يتعيون مع اجرهي  ما أج  
إربي  العم  لش اليميمير االقيتيصييدي. ميا 
أج  كلت ينبغش أن تعيليم الياينيد أن دورهيي 
المخرى  هيذا ليييس مةييايداع. ولينينيايي ليا 

 تةت يع ارقلة وإيقيل هذا المشروب.
اجرهي  هو تتس الةي ر  لش بييءةيتيينت 
وإكا نظرني إل  ادد التواد  التش حصليس 
خالل األ ار والةنوا  الميضيةت ن يد أن 
نةبتايي تيقي ى بشيني  ءيبيييرت وكليت بةيبيب 
اججييرا ا  الييتييش اتييخييذتيياييي الييتيينييوميية 
البيءةتينيةت وهيش إجيرا ا  حيي يمية ليش 

 مواجاة اجرهي .
ال بد اننم  يميعيتيم ايا تيوقيييف جيي يوس 
هينييدي يييدايي  ءييولييبيو ييين جييدالت وهييو 
ضيب  بتري هنديت ءين يعم  ليميصيليتية 
اال تخبيرا  الانديةت وقد اايتيرل بيدوره 
لش الةيعيش ليتيخيرييب اليعيمي  ليش اليميمير 
االقتصيدي الصينش البييءةيتيينيش. ونيتيا ـ 
وأل بي  إنةينية ـ داوني واليدتيه وزوجيتيه 
لزيير  بيءةتين ما أج  اللقي  به. العيميلييية 
ع  القينونية بتقه مةتمر  و تتم معيقبته وليقيي

 للقوانيا المراية اججرا  لش بيءةتين.
ـ على الةعيد الداخلي: مفا هفي الفقف فيف  
األولى في سلمم االهتمفامفات الفبفاكسفتفانفيف  

 ا ن؟
 ـ لديني النثير ما التتديي  النبرى 

بينيةيبية  2117اقتصيد البالد نمي لش العيم 
تيزيييد اييا خييميةيية بيييلييمييئيةت وهييذه الةيينيية 
 يت يوز النمو الةتة بيلميئيةت وميع حيليول 

 تزيد نةبة النمو ايا  يبيعية  2121العيم 
بيلمئة. إكاع ال  المةتوى االقتصيدي نيتيا 

 نعم  بشن  جيد جداع.
بيلنةبة للتتديي  األخرى لاش مشيباة ليميي 
هو موجود لش الدول األخرى. نتيا ليديينيي 
م تمع ديموقراطش ليعىييل جيداعت و ييينيون 
لديني انتخيبي  لش األ ار المقبلةت ربمي ليش 
 ار تموز/ يوليييوت وءي  حيز   يييي يش 
ي اىز ناةه لاذه االنيتيخييبيي . وربيميي ميا 
أجيي  كلييت يةييمييع الييعيييلييم بيييلييعييديييد مييا 

الييييينيييييشييييييطيييييي  
الةيي ية المختلياية 
ليييش بييييءةيييتيييينت 
وهييذا بيييلييتييحءيييييد 
جز  ما العيميلييية 
االنتخيبيةت وي يب 
أن ال يُنظر إليييايي 
ال  أناي نشيطي  
 لبية. المعيرضية 
تيتييول اليوالييول 
إليي  الييتيينييمت مييا 
خيييييالل اتييييياييييييم 
التنومة بييليايشي  
لييييش تييييتييييقيييييييييق 

واودهيت ليمي التنومة تقدىم نيايةيايي ايلي  
 أناي قيمس بمي واد  به.

المر را  إي يبيةت االقتصيد اليبييءةيتيينيش 
ينموت الم تمع البيءةتينش حييويت اجايالم 
لعىيلت القضي  مةتق ت وءي  هيذه إ ييرا  

 إي يبية.
ـ كيف تستطيه الةين مساعفدة بفاكسفتفان 
في هعه الفقف فايفاذ بفعفد أن تف فدثفنفا عفن 

 التعاون االقتةادي بين البلدين؟
ـ ااتقد أن هذه القضييي هش قضيييي داخيلييية 
مرتب ة ب بيعة وطريقة ايد الشعيب ليش 
بيءةتينت وال يمنا ألي دولة المةياد  لش 
هذا الم يل. األالدقي  يمننيايم أن ييليعيبيوا 
دوراع ءبيراع ما خالل تحميا البيئة المني يبية 
ع ميا  وما خالل الدام االقتصيديت وأيضيي
خالل مواجاة الدايية الةلبية المثير  حول 
بيءةتينت وهذا مي تقوم بيه الصيييا بشيني  

ىل.  لعي
ـ هناك في بالدكم مفن يفرأ أن بفاكسفتفان 

ذ ” ت ه كل بي ها في السفلمف  الةفيفنفيف “ 
ر؟  كما يقانذ فما هو ردمكم على هعا التةوم
ـي ال. أاييتييقييد أنييه وهييم خيييطييئ الييقييول إن 
بيييءةييتييين تضييع ءيي  بيييييضيياييي لييش الةييلىيية 
الصينية. لديني االقي  ممتييز  ميع اليعيدييد 
ما دول العيلمت ونيتيا اآلن ليديينيي تي يور 
ءبير لش العالقي  ميع رو يييي ميثيالعت وقيد 
أجريني مينييورا  اةينيريية ضيخيمية ميع 
رو يي ليش اليايتير  األخييير ت وءيميي ليديينيي 
تعيون اقتصيدي ءبير مع مو نيو. واألمير 
ناةه بيلنةبة لترءيييت اليتيش تيقيييم ايالقيي  
اقتصيديية وا يعية ميع بييءةيتيينت وليدييايي 
ا ييتييثييميييرا  ءييبييييير  اييليي  األراضييش 
البيءةتينية. المملنة العربية الةعوديية هيش 
الديق مقرى ت وإييران هيش جيير ونيعيمي  
معاي لش م ييال  ميخيتيليايةت وليش اليوقيس 
ناةه نتيا نيعيمي  ميا خيالل اليعيدييد ميا 
المنتديي  االقتصيدية اجقلييمييية اليميتيعيليقية 

 ب نو  آ يي وغيرهي ما المنيطق.

إكاع نتا ال نضع بيضينيي ليش  يلىية واحيد ت 
نتا نعم  لش ايلم متعدد األق ي ت ولدينيي 
االقي  مامة مع العديد ما الدولت وهني  
العديد ما االتايقي  اليميوقيعية ميع االتيتييد 
األوروبش بشن  ايم ومع الدول األوروبية 

 ء ى ال  حد .
ولنا بيل بع لنن الصيا هش أءبر مةتثمير 
لش الصيا ليش هيذا اليوقيست وليذليت ييرى 
ع أءبير ليش بييءةيتيين.  البعض وجوداع الينيي
مشييروب الييمييميير االقييتييصيييدي الصييييينييش 
البيءةتينش ضخم جداع وهو مايد جداعت ليييس 
لق  لبيءةتينت ولنا لن  المن قية وليليدول 

ع.  األخرى خير  المن قة أيضي
إناي منصة واحد  مقدىمة ميا قيبي  الصيييا 
وبيءةتين للدول المختلاة ليليقيدوم إلي  هيذه 
المن قة واال تثمير لياي والتيصيول ايلي  

 الايئد  ما هذا اال تثمير.
ـفف خففالن زيففارة ألففى كففاشففنففر فففي أقففلففيففم  

سينكيانفغ الفعفام الفمفاضفي الحف ف   مفدأ 
اهفتفمفام الفنففاس هفنفاك بفمففشفروع الفمفمففر 
االقتةادي الةيني الفبفاكسفتفانفيذ وحف فم 
األمففل الففعي يففعففلمففقففونففه عففلففيففهذ نفف ففراً 
النعكاساته اإلي ابي  على حياتهم اليومي   
فهل هعه الن رة اإلي ابي  مفوجفودة أي فاً 

 في باكستان ت اه هعا المشروع؟
ـ نتا نعيليم حي يم االهيتيمييم الشيعيبيش ليش 
 يننيين  باذا المشروبت ألنه  ييردي إلي  
ت وير المن قة بشن  ءبيرت واليوضيع هيو 
ناةه لش بيءةتيين. ليقيد حييليس الةيييي يي  
الدولية لش المييضيش دون تينيايييذ مشييرييع 
باذا الت مت واليوم مي زالس هينيي  بيعيض 
العقبي  التش تعترا تتقيييق اليميزييد ميا 
التعيون. لنميي ليديينيي ليش الشيرذ األو ي  
أزمة للة يا التش تتتي  إل  حي ت ءيذليت 
األمر لش جنو  آ يي لديني مشنلة ءشيمييير 
التش تتتي  إل  ح . وهذا الت  ينيميا ليش 
اقييتيينيييب الييايينييد بيييليي ييلييوس إليي  اليي يييوليية 
والمشيرءة لش متيدبي   لمييية ليليواليول 

 إل  اتايقي  تايد ال ميع.

 00تتم  المنشور على الة    
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ايليمينيش “ يقول المث  الصينش الشايير  
ءيف أال يد وال تيعي ينيش  يمينية ءي  

إنَّ الصيييييا تييعييميي  اييليي  مييبييدأ ”.  يييوم
االءتاي  الذاتش واالاتميد ال  مقدراتاي 
البشرية ومواردهي الي يبيييعييية واليعيمي  
ال  ت وير ءيلة اليقي ييايي  ميا أجي  
الناوا ومنيلةة ءيلة القوى اليعييليمييية 

 بشن   لمش.
هيينييذات ومييا خييالل  يييييي يية الصيييييا 
التنيمة وال  رأ اي الرئيييس اليتييليش 
الةيد  ش جيا بين ت لننَّ الصيا تت ور 
بشن  هيئ  وبةراة خيييلييية وهيي هيش 
اليوم تَُتل ق لش  مي  االبداب اليعييليميشت 
ع  يطع ال  ءيلة  يعيو   ون ماي الُمش 
العيلم المرما بيلتي يور الةيليميشت ليميا 
ميييبييييدر  اليييتيييزام والييي يييرييييق إلييي  
الدبلومي ية الاريد  واليميميييز  واليوالع 
إل  التد  األهم واألبرز حيث أايلينيس 
الصيا منذ اد  أييم اا ا تنةيخ ابنييا 

بيل ريقة ناةاي التش ” المني “ما قرد  
ا تُنةخس باي النع ة دوللشت وقد أطليق 

ال  القرد الميةيتينيةيخ األول 
ت ليييميي ” تشونج تشيونيج“ ا م 

أا   القرد المةتنةخ الثينيش 
 ”.هوا هوا“ا م 

إنَّ مااوم الدولة القيويية ليييس 
مةتنداع لق  إل  اييمي  اليقيو  
العةنريةت لممي ال  َت ليه أن 
ارتييياييييب مييينيييةيييو  اليييقيييو  
العةنرية وال اوزية الدائيمية 
للدليب ايا اليبيليد واليتيصيدي 

ألي ااييتييدا  يشيينيي  جييز اع ميياييمييي مييا 
معيدلة القو ت ولنا األهيم هيو اليتي يور 
العلمش واليتيقينيش واليتينينيوليوجيشت ألن 
الييتيير  اليييييوم هييش حيير  أليينييير 
وتننولوجيي اأي حير  نييايمية . بينيي ع 
ال  هيذه الينيظيرييةت ييمينيا تصينيييف 
الصيا ءواحد  ما أءثر الدول اليميايمية 
عت بةبب التي يور اليدائيم  والمربر  ايلميي
ال  الصعد العةنرية واليتينينيوليوجييية 

 وال بية والتقنية.
إنَّ الييي يييب الصييييييينيييش اليييميييشيييايييور 
والموالول منذ قدييم اليزميا ال ييزال 
موجوداعت ال بي  تي يور بشيني  ءيبييير  
ليلتنومة الصينية تيخيصيص اليتيميويي  
الالزم والنيلش لاذا الق يبت بييالضييلية 
إل  الت اييزا  ودايم مشييرييع تيبييدل 

ولير  2112الخبرا ت وبيتيليول اييم 
نظيم التحمييا اليميدايوم ميا اليتينيومية 
الصينيية اليتيغي ييية الصيتييية الشييميلية 

% ميا الةينيينت هيذا ييدل 95لتوالش 
ال  العم  الدائم ما قب  التنيومية ميا 

أج  رلع جود  ونواية الق يب الي يبيش 
لش الصيا وتولير اليخيدميي  الصيتييية 
للمواطنيا ءييليةع. وقيد حيقيقيس الصيييا 
لوزاع جديداع أميم الت ور ال بش الغربشت 
لبعد ا تنةيخ النعي ية دوليليشت هيي هيش 
الصيا اليوم تن ح بي تنيةييخ أول قيرد 

 لش العيلم.
إنى الت ور العلمش وال بش ليش اليغير  
قد أدى إل  التمنا ميا ا يتينيةييخ أول 
نع ة بني ييا ميا خيلييية جةيمييية اييم 

ت لش معاد روزليا ليش جييميعية 1996
إدنبر  لش ا نتلندا بيلمملينية اليميتيتيد ت 
وقد أطلَق ايلي  الينيعي ية ا يم دوليليشت 
ون يا هذه العملية ميي ءيين ليييتيم ليوال 
ال اود العلمية والبتثية المنثاة وتزايم 
الغر  بدون منيزب لينييلية اليقي ييايي  
بعد انايير االتتييد الةيولييييتيشت ولينياَّ 
الزما قد تغير ليلرييا الصييينييية تيايب 
لتقتلع أم يد األحيدية اليقي يبييية وتُيرييح 
ع  الييدول والشييعييو  الييتييش تييحبيير   ييلييبييي

 بيلةي ر  الغربية ال  العيلم.
ما جديد تتقق الصيا نقلة نيواييية ليش 
ع ميا  ع بيمييينيي ق يب ال ب وتيتيرز هيدليي
خالل الن يا لش ا تنةيخ أول قرد ليش 
العيلمت اا طريق اتبيب نيايس اليتيقينييية 
التش ا تخدمس ليش ايميلييية ا يتينيةييخ 

. وقيد تيمَّ 1996النع ة دوللش لش العيم 
ال  القرد ”  تشونج تشونج“اطالذ ا م 

ايلي  ” هوا هوا“المةتنةخ األول وا م 
القرد المةتنةخ اليثيينيشت وميا الي يديير 
بيلذءر أن تةمية الصيا بيللغة الصينيية 

 ”.تشونج هوا“هو 
إنَّ هذا التد  المام لش تيريخ اليتي يور 
العلمش الصيينيش ميي ءيين لييينيون ليوال 
 يي ة الدولة ال يد  لش  بيي  اليتي يور 
ع  يهد حةيش ايلي   والرييد ت وهو أيضي
أنَّ الصيييا اليييوم هيش اليدولية اليقييدر  
والتش تاع  لش ءيلة الم يال ت وليدييايي 
مي يناش ما ال يقي  البشيريية 
والعلمية والتننولوجية لتتيدي 
العيلم والن يات ليايش اليعيقيييد  
الصينية اليتيتيدي هيو ايبيير  
اا إراد  وازيمة اللبةت هذه 
االراد  تييرلييع مييا مةييتييوى 
ية  التقدم الصينش وتي يعيليايي أمى

 اظيمة وقوية.
* كاتب لبناني مهتم بشفؤون 

 الةين
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لش تصريتي   عيد  الةاير ابيين وي 
لين    اير جماورية الصييا الشيعيبييية 
لدى المملينية االردنييية اليايي يميييةت أن 
المرءز الثقيلش الصينش  ييتيم اليتيتييحيه 

 م!2119العيم المقب ت 
التصريح األخير باذا الصيدد ءيين ميا 
لدن الةاير خالل إحيييي  حياي  اليايرقية 
الانية الالنلورية الصييينييية ليليميو يييقي  

يي   ت ءيمييي ” اليتيايلييي “ الشيعيبيياية اليُميةيمى
أ ير  الميراجيع اجايالمييية االردنييية 
والصينيية الي  إ يمياييت واليتيش قيدىميس 
ع  يىقة وال أحل  وأميتيع  مرخراع اروضي
أميم جميهيرال أردنية غايير ت بيخييالية 
ال  خشبة المرءز الثقيلش الميلينيش ليش 

ين بمني بة حلول الةينية  امى
القمرية الصينييية الي يدييد ت 
وايد الربيعت ونتقدم ل مييع 
الصييييييينيييييييييييا بييياييييتيييييييا 
المني بتيات بتاينيني القلبيييةت 
ومزيداع ما الن يا بمختليف 

 المنيحش.
قصيية الييمييرءييز الييثييقيييلييش 
الصينش طويلةت وهش تةير 
ع ال  جنب ميع تيح يييس  جنبي

ع  العالقي  الدبلومي ية بيا البلديا. لغيلبيي
مي تزاما إنشي  مرءز ءاذا بيالايتيرال 
الدبلومي ش المتبيدل بيا دولتيات والي  
ثيل مي جرى لش االردنت حيث وحيييا  م 
إلتتتس العديد ما البلدان مراءز بقيلييية 
وإايييالمييييييية لييياييييت بيييعيييد االايييتيييرال 
الدبلومي ش المتبيدلت لش  بي  تعيرييف 
الشعب االردنش ال   عبيايي وبيقييليتيايي 

ونييميي  حييييييتييايييت لييييينييون كلييت ليييتييتيية 
لدبلومي ية  عبية نش ةت إال أن تح يس 
ر ألءثر ما  المرءز الثقيلش الصينش تحخى
أربعيا  نة بعد االاترال المتبيدل بيا 
يين وبينيييات ونيحمي  ان  العيالمتيا ايمى
ينون تحخير قص  ري  إلتتيحه االمية 
ءبير  ال  إي يبية وجود مرءز الينيش 

ع ” بقي  الوزن“  بتحبيره وامتداده ايميودييي
عت ويييتييمييتييع بيييليي يييكبييييية األءييبيير  وألييقيييييي
واألو ع واألُبىاةت وليتحلىق بليون ُميَمييىيز 
بيا المراءز الثقيلية االخرى لش اليبيالد 
االردنيةت التش تتوذ ال  معرلة الصيييا 

 اا قُر .
 يَ د المرءز الثقيلش الصينش ناةه بييا 

اشرا  المراءز الثقيلية ال  اخيتيالل 
تةمييتاي لش االردنت ومناي بيل بع َميا 
هو غير معرول للعيمةت إال أن ءثيريا 
ما االردنييا يعرلون ادداع ال بيحس بيه 
ما هذه المراءزت وهم يترددون ايليييايي 
أل بي  بقيلية والمية وتعليمييية ولينييية 
الخت وتلعب الميواقيع الي يغيرالييية ليايذه 
المراءز الدور االول واألهم ليش جيذ  

ع  االردنييا إليايت لنكا ءين المرءز ُميقييميي
لش من قة غير نيئييية وتيتيميتيع بيدرجية 
ءيلية ما العميران الةينيينيش واليثيقييليش 
و اولة الوالول إليه لييياييت لةييينيون 
ادد االردنيييا اليذييا ييتيرددون ايليييه 
ييعيي   ءييبيييييراعت نيييهيييييت اييا أهييمييييية الييا 
اجاالمش للمرءزت لنلمي ءين التيعيرييف 
به ال  ن يذ وا عت ءلمي ءيين الي يذ  
نتوه أءبر ولعيلييته أناع وانيعينيي ييتيايي 
لش االو يط الشعبية والنُّخب وال بقيي  

 المختلاة أامق وأ م .
وما المام بمنين للصيا ءمي أاتقدت أن 
ينون ليليميرءيز أنشي ية بيمي ييال  جيد 
اديد  وُمبداة غير متوالر  لش ميراءيز 
أخرى مثيلة ليش االردنت وأن يةيتيقيدم 
ما الصيييا إدارييييا الييينيييييا مياير  
يتقنون اللغة العربية ميتييدبيةع وءيتييبيةعت 
وال  جينب كلت إ تمةيءام بةليوءيييي  
دبلومي ية لش العالقيي  اليعييميةت والي  
جينباي إدرا  إدارييه ليليشيرذ اليعيربيش 
وخصيئصه االجيتيميياييية واليتييرييخييية 
وحييته اليومية واالجتمياية وترءيييبيتيه 
الناةيةت ليايذا ميدخي  ميايم الي  ني ييا 
أاميل اليميرءيز وإدارييييهت ليميا غييير 
المةيتيتيةيا ان تينيون إدار  اليميرءيز 
نيطقة بلغة أجنبية واحد  هش االن ليزية 
ليقي ت ليايذا ميا  يحنيه تيقيليييص ايدييد 
الزائيرييا االردنيييييا إليييهت وانيتيةيير 
جماوره الذي يتردد اليهت ال  أءثر ما 
النصفت و تنحى بناةاي اينيه بييليتييليش 

  رائح أردنية اديد .
وجود مرءز بقيليش الييينيش 
ميياييم جييداع ليي ييايية تيي ييوييير 
وتحءيييد وتينيشييي  وتيايعييي  
الدبلومي ييية الشيعيبييية بيييا 
ايمة االردنييا والصينييات 
وألج  ان يلتقوا أخييير ميا 
خياللييه ومييا خييالل مييرءييز 
بقيلش اردنش نحم  إقيمته لش 
العيالمة بنيات ولش حيذاقية 
إدار  المرءز ليش بينيييا وإدارييييه ليش 
االردنت ميياييتيييا نيي يييحييه وديييمييومييتييه 
و عبيته وإنتشيره األو يع ونيرجيو ليه 

 نيله هذه ءلاي بيةر وجدار .
*كاتب  وناشط  وقفيفاديف  ففي االتف فاد 
الففدولففي لففلففةفف فف ففيففيففن واإلعففالمففيففيففن 
ففلفف ففاء  قففاء وح  والففكففتمففاب الففعففرب أصففد 

ين   الةم
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التوقيع ايلي  إتياييقييية اليميرءيز اليثيقييليش 
الصينش لم يعا  تح يةه الاوريت وإن ءينيي 
نريد أن ينون هذا التح يس قد تُيرجيم ليش 
تلت اللتظة بيلذا ت التش تم لياي اليتيوقيييع 
ال  هذه االتايقيةت األول  ما نوااي بييا 

 البلديا الصديقيا االردن والصيا.
العالقي  الثقيلية بيا الدولتييات اليميميلينية 
االردنية الاي يمييية وجيميايوريية الصيييا 
الشعبيةت ترتنز ال  مصيلتامي الثينييئييية 
الييمييتييبيييدليية لييش ايييلييم ءييثييييير الييتيينيييقييض 
والييتيي يييكبييي  والييمييصيييلييح والييمييبيييدئ 
واأليديولوجيي ت لننه ومع كلت ءله ءثيير 
االنة يم ومتيوال  التقريب بيا أطراليه 
وأنظمته وإطيراته المتضيد ت وهش حييلية 
طبيييعييية وقيدييمية جيدييد  ليش اليعيالقيي  
عت وتي يد  العيلمية ميي بيييا اليدول ايميوميي
لناةاي انعني ي  ال  تلت اليبيليدان اليتيش 
تتتيلف مع الصييات ومييبيييا تيليت اليتيش 
تتصيدذ معايت ب  ومي بيا أوليئيت اليذييا 
يُييعييليينييون الييراحيية رغييبييتيياييم بييتييتيي يييييم 
انييدلييياييي  الصيييييا اليي  الييعيييلييم ووقييف 
ألنيرهي التبيدلية العميقة ميع اليتينيوميي  
واالمم وقواادهيي ليش اليمينيايعية الشييميلية 
واليتيبييدال  اليتير  واالنيتيي  الي يميياييش 

 بدون حميئيي .
لنا العالقي  بيا االردن والصيييا تيقيوم 
ال  قياد  اقتصيدية ا تراتي ية  ييميليةت 
لتيجة البلديا ال  املية تعيون وتيبييدلييية 
اآلن واآلن بيلذا ت حيا تقوم الصيا بميد 
 يينييت الييتييديييد ولييتييح اليي ييرذ الييوا ييعيية 
واألطول ليش اليتييرييخت جني ييز طيرييق 

اليتييزام “ اليتيريير الي يديييد اليمييةيمي     
ت التش بيدر  ال  إايالنيايي مينيذ ” وال ريق

 نوا  قيليييلية األخ والصيدييق اليرئيييس 
واالميا العيم للتز  التيءم والَمث  اليذي 

 يش “ يُتتذى إدار ع ومبييدرا  وإنةيينييية 
ه  وما ” جيا بين  ت لينون العيلم ال  و ع 

ضمنه وطينينيي االردن ووطينينيي اليعيربيش 
النبيرت واحة أما اقتصيدية وا تقرار تيم 
ليس للصيا وحدهي لتةبت ب  ولغيييرهيي 
ما الدول واالمم وال مياي ت ألن الاينير 

”  يش“ الصينش الذي يَتمله األخ النيبييير 
ع  يييتييتييد  اييا نيياييةييه بيينيياييةييه إنةييينيييييي
عت وهيو يييعير  ايا نياييةييه  وأييديييوليوجييييي
بوقيئع وحيقييئيق إنةيينييية تيميد اآلخيرييا 
بييننييتييي  الصيييييا الييمييعيينييوي والييروحييش 
والثقييليش واليمييدي اليميتينيوبت وبضيمينيه 
للنلوريي  التيي  اليومية للصينييات حت  
نااماي جيداع ءمي هش وليااماي العَيلم ايلي  
مي هش اليهت وألج  أن يَاامني العيلم نتا 
االردنيون والعر  ءمي نتيات وءيميي هيو 
واقعنيي اليييوميش واليتييرييخيش اليذي نةيج 
اييالقييي  وال أروب وال أحةييا َاييبيير 
التيريخيا القديم وال ديد مع الصيييا مينيذ 

الةييبيقت اليذي يُيتيرَجيم ”  الترير األلاش“ 
اليعيظيييميةت اليتيش ”   ش“ اليوم لش ُمبيدر  

ع   تارز ءمي نحم  ميرءيزاع بيقييلييييع الييينيييي
ينون األاظم واأل ار واألهم واألءيثير “ 

لش االردن والعيلم العربشت وليييس ”  أبىاة
أق  ما كليت قيبييلية غيييره ميا اليميراءيز 
الثقيلية االجنبيةت واال بي  اليتيش تيدليعينيي 
ليايي  ال  االاتقيد بيذليت ءيثييير ت وليعي  أوى
وأهماي ولش مقدمتاي هش اظيمية الصيييا 
بتيرييخيايي وبيقييليتياييت واليتيش  يتينيعينيس 
بيلضرور  لش أروقة ونشيطي  مرءيزهيي 
الثقيليشت ليتينيون ءي  ميعيروضييتيه وءي  

لعيلييته تتتد  اا ناةاي بنايةياييت وألن 
تت ل   خصيته بن  َاظمت اي ما َايظيمية 
الدولة الصينية ناةاي وما  عباي الصينش 
ع بن  مي يراءيميه ويُينيتي يه ميا  العظيم حقي
ع للبشرية أجمع. ع ونواي ي  تقدمي  جديد  ءمى

قب  التوقيع ال  اتايقية الميرءيز اليثيقييليش 
الصينشت ومنذ اشرا  الةنيات  يرايس 
اد  دول اللتتيا مراءزهيي اليثيقييلييية ليش 
االردنت واختير  لناةاي مقرا  تيعيتيبير 
يينييية ليش  ما أهم المواقع والمنيطيق اليعَيمى
العيالمةت ممي أءةباي  ار ت وأالا ايا 
بقيليتاي وواقعاي اليُميعيين ليلي يميييع بيني  
 اولة ويةرت لحالبتس بلدانيايي بييليتييليش 
قريبة ما قلو  واقول وأمينش االردنييا 
خالل  نيوا  طيوييلية ميا وجيودهيي ليش 
يبييراعت وميا  غيراع وء  أو يط االردنييات ال 
خالل تدريةاي ليليغييتيايي اليقيوميييةت وميا 
خالل اجاالني  ايا األنشي ية اليثيقييلييية 

 والالنلورية وغيرهي النثير النثير.
نتا نرجو ونحم  ونينيتيظير ونيتيميني  أن 

هيو “ ينيون اليميرءيز اليثيقييليش الصييينيش 
لش االردن والمن قة اليعيربيييةت ”  األاظم

ب وهره وبنيينيىته وبصيورتيه وبي يبيييعية 
اليذي “ ولون اميليه اليرئيييةيش اليييوميشت 

ي ب أن يَنتةبهُ ما األلوان االجيتيميياييية 
” والثقيلية والتيريخية والروحية الصيينييية

ت وليس أقي  ميا  ال  وجه الدىقة والتتديد 
ليعنس بيلتيلش واقع الصييا ليش ”  اظيم“ 

االردن واالردنيييات ولييُيقيدىم هيذا اليواقيع 
.. ليايذه  يثييلو بيني  وضيوا رؤييةو وقيوى  م 
ن هويتهُ منذ لتظية ايميليه األولي ت   تُنوى
وليييييس غيييييرهييي مييا أاييميييلييه وآلييييييتييه 
ع ال  وجه التصير  وأنش ته.. وهذه أيضي

الييقيياييز  “ هييش الييتييش ييي ييب أن تيينييون 
ت لييَينيتيةيب اليميرءيز بييليتييليش ” الرئيييةية

المنيينية األولي  واألولي  “ وءنتي ةع لذلت 
مي بيا غيره ما المراءز النثير  ”  بيلذا 

الَمثيلةت وألج  أن يقاز لوراع ال  الميرءيز 
األول وال ليعش بينايت دون انيي  اليعيمي  
 نوا  طويلة باعيليي  قد ال توالليه وال 
تحخذ بيده ال  المرءز الرئيست وقد يَ وُل 
به األمير إلي  كليت بةيبييي  ال نيايييية ليه 

 وإليـه.
 

*الشيخ م مد حسن التويفمفي: مسفؤون 
ديففوان مففالحفف فف  ومففتففابففعفف  اإلعففالم 
والة اف  الةيني  واإلعالم االجتمفاعفي 
الةيني واإلسالم والمسلمين في الةيفن 
فففي االتفف ففاد الففدولففي لففلففةفف فف ففيففيففن 
واإلعالمييفن والفكفتمفاب الفعفرب أصفدقفاء 

ل اء الةين   االردن  –وح 
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لس الصييا خيالل اليعيشيرييا  ينية  تتوى
األخيير  ميا ايمير احيرءية االاليالا 
واالنيياييتيييا  الييتييش بييدأ  نييتييو  يينيية 

مت ال  مصنع حقيقش لن  العيلمت 1978
حيث تحخذ الدنيي مينيه ءي  احيتييييجييتيايي 
يليةت بييينيميي  الصنيياييية وبيحبيميين ُميايضى
الير  اليبيييئية ليش الصيييا ميا أولي  
أوليييوييييي  اليييتييينيييومييية اليييميييرءيييزيييية 
والتنومي  المتلية لش األقيليييم ليتيغيدو 
ثيال يُتتذى ما حيث االهتميم الر مش  م 
بايت وتقدير أهيميييتيايي االنيتييجييية ليييس 
للصيا وحدهي لتةبت لينيونيايي تُشينىي  
عت بيي  وليي نةييينييييية  بُييلييث الييعيييلييم بشييريييي

 جمعي .
ومنذ توليه مايم إدار  التيز  واليدولية 

ت دأ  األميييا 2112لش الصييا اييم 
الرئيس ا ش جيا بين  ت ايلي    –العيم 

طرا ألنيره الةيي ييية ليتي يويير ايمي  
التز  الشييوايش  الصييينيش وتيعيزييز 
لعيليته وا تاداليته وت بيييقييتياييت وميا 

ي  اال يتيراءييية كا  “ خيالل اليتيميةىيت بـ 
وتيي ييويييرهيييت ”  الييخييصيييئييص الصييييينييييية

بخيالة للمرحلة ال ديد  اليتيش تيتي يليب 
تةريع قواهي وحوالزهي بتعزييزهيي بيميي 
ع وتيي ييورا  الييعييصيير  يييتييال م نييوايييييي
والتغيرا  اليعيميييقية اليتيش تيتيد  ليش 
ايلمني اليوم. وتصدذ الصتيلة الصينية 
بيج ير  ال  أنه يمنا القول إن ميعيظيم 

تصيليح ليليقيضييييي ”   ش“ ألنير الرئيس 
اجقليمية والعيلميةت لاش وطنية ومتليية 
لش ء  إقليم ومن قةت وايلمية وأميمييية 

ال  العيد  يم ت وتينيةي يم أجيزاؤهيي 
وءلىييتاي لش وحد  واحد  متنيغمة  ليايو 

موااللة اجاليالا “ الزايم الدااش إل  
كا  ” “ واالناتيا والتنمييية اليميشيتيرءية

ت إضيلة ال  التوءمية ” المناعة المتبيدلة
والعدالةت وهو ءذلت الذي طيرا لينير  

بيينييي  ميي ييتييمييع الييمييصييييير الييمييشييتيير  “ 
ليتيشيد بيعيضيايي أزر بيعيض ”  للبشيريية

”  يش“ جمياةعت وبيليتييليش بيرز اليقييئيد 
ع للعولمة االقتصيديةت والميعييرا  راايي
ميئية النييبيتية ليتيتيريير  لالنغالقية والت 
الت ير  العييدلية واال يتيثيميير اليمينيايتيح 
والعقالنش وخلق لرص العم  وازدهير 

 حيي  االنةين.
لش دول غير الصيييا تيتيدهيور اليبيييئية 
ال بيعية وتُنايث ميالييييا األطينيين ميا 
الغيزا  والملوبي  ليش األجيوا ت لينيا 
و يئ  اجاالم العيلمية ال تدذ أجيراس 
ا  كليت وال تيرءىيز حيدييثيايي  االنذار جرى
يليايي وءيحنيايي  ال  تلت اليدولت بي  تيَ يمى
مثيلية لش تعيمالتاي مع البييئية الينيبييتييية 
والييتيييييوانييييية الييمييربيير  اييليي  االنةييين 

 وحييته ومةتقبله وأمينه التييتش.
وبينمي تايجم تلت اليو ييئي  اجايالمييية 
الصيا لدرجة يُةتشعر مناي بحناي تينياىيذ 
أجند  متدىد  بعيد  اا المليف اليبيييئيشت 
 يييي ييية الييميراميشت تيعيميي  اليتينيوميية 

تتةيييا حيييي  “ الصينية المرءزية ال  
ت والمتيليظية ايلي  ” مواطنياي وأنةنتاي

ءي يز  ميا أميين ”  الايوني” و”  الالورا“ 
االنةين ناةهت واتخيك إجيرا ا  نييليعية 

ومةييتييميير  لييش هييذا الييمييضييميييرت ليينييا 
االنتقيدا  ال تخف وال تخاس لش بعض 
البلدان ضد الصيات وءحن تلت الو ييئي  
وبلداناي تةتخدم ليش حيربيايي وتيوايف 

أن ألض  و يلية ليليدلييب “ الَمث  القيئ   
ت ُمخايةع بييليتييليش أهيدال ”! هش الا وم

ا اي لش موااللة اليتير   ُمشغلياي وُحرى
االاالمية ال  الصيات أمالع لش إحيبييط 
خ   الصيييا اليميصينيعييية اليعييليميييةت 
وإلةيا الم يل بيلتيلش لما يُنيزااي ما 
دول الضييد لييلييتييلييول مييتييلييايييت ولييا 

 تةت يع!
نعمت الصيا تعينش ما  به قضية بيئيةت 
وَما هش الدول اليتيش ال تيعيينيش مينيايي 
بدرجي  متايوتة؟!ت ولميكا الترءيز ليش 

والصيييا ”  هذا الم يل ال  الصيا لق 
؟!ت بيرغيم أن ” وال أحداع غييير الصيييا

الصييييا تييعييميي  اييليي  تيينييايييييذ مييخييتييلييف 
القرارا  التش تتيخيذهيي ليميعييلي ية هيذه 
ع ليش اليميدن  دتاي األزمة والتخايف ما ح 
ع بيحن الينيثييير  لميي الصنياية الرئيةيةت ا 
ما منيطق الصيا ال تيعيينيش ميا هيذه 
المشنلةت لغييليبيييتيايي ريياييية وزرااييية 

 وخدميتية.
ع وقيرى  لش الصيا يُيقيييميون اآلن ُميدنيي
ومنيطق ضخمة تتةع بال توقف وتتيةيم 
بصداقتاي للبيئةت بتيييث يَينيةيون ليييايي 
البنييي  وء  مي يتم إنشييؤه واالرتياييب 
بييه إليي  مييي لييوذ األرا بيييلييلييون 
االخضييرت حييييييث تُيييزرب جيييدرانيييايييي 
وأ  تيايي وميي حيوليايي ميا مةييحيي  
بيلنبيتي  المينيي يبية الميتيصييص بيينيش 
أءةيد النربون والمليوبيي  اليميخيتيليايةت 
لصير  هذه الاضي ا  ميواقيع ءيبييير  
ه اليميواطينيييا والةييىييات  ومني بة لتينيزى
وجنىة حقيقية وق عة ما الغيبي  البنيرت 
وتتةىنس لياي األجوا  المَ رية وطبيعة 
الييرييييا واتيي يييهييي  حييرءييتييايييت وازداد 
االءة يا الُمنعد ليايت ءيميي وتيتيةىيا 
متو   مةيتيوى جيود  اليايوا  بشيني  
اللييس لييلييمييواطييا والييزائيير الييش ايييم 

 ت لنا أيا هش و ييئي  اجايالم 2116
ا ء  هذا التقيدم واالزدهيير؟  األجنبية م 
ع ليياييذه اليينيي يييحييي   إنيياييي ال تُييقيييييم وزنييي
الصينية التش يَندر أن نعثر الي  َميثييي  
لاي لش دولة أخرى باذا الت م الضيخيم 

م ال  الدوام والشيم ؟!  والُمتضخى

 07التتم  على الة    
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لش الصتيلة الصينيةت أن الصيا دأبيس 
لش الةنوا  االخير  ال  دلع االليتيزام 
بيييلييخيي  األحييميير لييتييميييييية الييبيييييئيية 
اجينولوجييية ايلي  نيتيو  ييمي ت ءيميي 
تواال  تعزيز قدر  اجدار  للميتيميييي  
ال بيعيةت التش تشغ  مةيحتاي أءثر ميا 

بيلمئة ما م موب مةيحية األرا  15
الصينيةت حيث تيم تشينييي   يبينية ميا 
المتميي  ال بيعيية ليش اليبيالد تيتيمييىيز 
ب النيم ت والتخي ييي  اليميعيقيول.  بيلتنوى
االو  ال  كلتت حقىقس الصيييا تيقيدىميي 
ع لش حيميييية اليتينيوب اليبيييوليوجيشت  هيمي
ووااللس تتةيا تخي ييي  اليميتيميييي  
ال بيعيةت وتعزيز التيميييية واجاليالا 
البيئش لش المينييطيق اليرئيييةيييةت ورليع 
قدرتاي ايلي  اليرقييبية وإنياييك اليقيينيون 
وتاعي  اليعيقيوبيي  ليش مي ييل حيميييية 

 البيئة.
مت أي 2117ولش نايية العيم الميضيش 
ليليتيز   19بعيد انيتيايي  اليميرتيمير ال

الشيواش الصينشت وبد  تاعي  وتينيايييذ 
قراراته البيئية وغير البيييئيييةت أمييطيس 
الصيا اللثيم ايا أنيايي وضيعيس أءيبير 
نظيم لتوليد ال يقة النظياة اليتيش تيعيمي  
بيييليياييتييم اييليي  مةييتييوى الييعيييلييم خييالل 
الةنوا  الخمس المييضيييةت ميا خيالل 

منخاض االنيبيعييبيي  “ ا تنميل التتول 
لمت ي  توليد ال يقية اليعييميلية ”  للغيية

بيليايتيم بيقيدر  
مشترءة تصي  

 641إلييييييي  
مييييييييليييييييييييييييييون 
ءيييييلييووا  أي 

بيلمئة ميا  68
إجميلش ال ييقية 
التش توجيد ليش 
الييييبييييالد مييييا 
وحدا  التولييد 
الييتييش تييعييميي  
بيليايتيمت وأدى 
الييتييتييول إليي  
انخايا بنةبة 

بيلميئة ما  83
انييبييعييي  بييينييش 
أءةيد النبريس 

بيييلييمييئيية مييا أءةيييييد  51وخيياييض 
النييتيروجيييات وخيايض غيبيير اليدخيين 

 بيلمئة. 67بنةبة 
وتيينييبىييه الييتيييييايية االشييعييب  الصييييينييييية 
العريقة بيقيوليايي ليش هيذا اليمي ييلت إن 
التنومة المرءزية ت يبيق خي ية ايمي  
وطنية نظياة لمد  خمس  نوا ت ابتدا ع 

مت تايدل إلي  تيتيةيييا 2113ما ايم 
نواية الاوا ت ما خالل إجرا ا  ميثي  
إغالذ المصينعت والتد ما الةييييرا ت 
وا تبدال الاتم بيل يقة الينيظيييايةت ءيميي 
ع إجرا ا  لعىييلية ليش  ءينس اتخذ  أيضي

 م يال  أخرى  
ت أالدر  البالد خي ية 2115لاش ايم 

املاي لمنع تيليو  اليمييييه وميواجيايتيهت 
بادل التد ما الملوبي  وتتةيا مييييه 
الشر ت وتعزيز اليتياييا ايلي  اليمييييه 

م. بينمي لش ايم 2121بتلول ايم نايية 
مت أالدر م لس الدولة الصيينيش 2116

خ ة ام  لمعيل ة تيليو  اليتيربية ليش 
الصيات بادل تتةييا نيواييية اليتيربية 
وضمين المينيتي يي  اليزرااييية اآلمينية 

 وبيئة معيشة التية.
ع اليدولية اليميواطينيييات  لش الصيا تش ى
لُرادى وجمياي و وما خالل اليميدارس 
ومواقع االاميل والمنشآ  االجتمياييية 
والتواويةت ال  المشيرءة ليش حيميييية 
ع  البيئة والدليب اناي. ليذات أنشيح  خي ىيي
ع لييتييميييييية الييبيييييئييةت وزاد  مييا   يييخيينييي
إالدار المعلومي  البييئييية ليش نشيرا  
خيالة ومتوااللةت واالحيتياييل الينيبييير 

ع بييليييوم اليعييليميش ليليبيييئيةت اليذي   نويي
يُصيدل لش الخيمس ما  ياير ييونيييو/ 
حزيران ما ء  ايمت بينامي هنيلت دول 
اديد  بيناي غربية ال تتتا  بايذا اليييوم 
وال تنتقد التيلتاي هيذا الةيليو  بيتيق 

 البيئة!
الصيا أالنس التر  ال  التلو  مينيذ 
زما بعييدت وهيش وابيقية ميا انيتيصيير 

ت ال ييىيميي بيعيد ” حرباي الي  اليتيليو “ 
تشييديييد الييقييوانيييييا وتييعييزيييز إجييرا ا  
المراقبة وءبح مئي  ما الشرءي  التيش 
تلو  البيئةت ومناي بيلمني بةت الشرءي  

اليعييميلية ”  االجنبية“ المتعدد  ال نةيي  
لش الصيات وادد مناي ال يلتزم بمعييير 
بيئية وقوانيا الصيا ليش هيذا الصيددت 
لنا اليدايييية االجينيبييية ال تيميس هيذه 
ع مينيايي ايلي  تةيوييق  الشرءي  حراليي
أمث  لصيدراتاي ال  العيلمت بينمي تايجيم 
هذه الدايية الشرءي  الصينية وتي يعيا 
بايا!!! ت وهني يتضح ب ال  أن الايدل 
هو الني  بدون وجه حيق ميا امصينيع 
الييعيييلييم الصييييينييش ت الييذي يُييراد لييه ان 
يُتيالير ويَضيمير ويَضيميتي  لصييليح 
مصييينييع أخييرىت تييتييبييع ليي يياييي  غييييير 
الينيةت وبعضاي ييعيمي  ليش الصيييا.. 
وينش  لش قلب الصيييا وبيييا  يعيبيايي 
وقومييتايت ويةتخدم برواتاي وخبرائيايي 
يينييياييتيياييي وتصييدييير  يييليياييي لييش ال  وُاييمى

 اَليدراته مناي ال  العيلم!!!
 

*فيةل ناصيف صالح: خبيفر تةفويفر 
ر  ومةفففففففففففففففوم
عتمد  أعالمي م 
وخفففففففففففففففففا  
بففففففاإلتفففففف ففففففاد 
الففففففففففدولففففففففففي 
لففلففةفف فف ففيففيففن 
واإلعففالمففيففيففن 
والففففففكففففففتمففففففاب 
الففففففففففع ففففففففففرب 
أصفففففففففدقفففففففففاء 
ففففلفففف ففففاء   )وح 
#الةفففففففيفففففففنذ 
وكفففففففففاتفففففففففبذ 
ومففتففخففةفف  
ب نون نبفاتفات 

” بفونسفاي” الـ
والفففففبفففففيففففف ففففف  

 واالنسان 

 06تتم  المنشور على الة    



   2 0ا لففةفف فف فف  

هو مشروع مفتفكفامفلذ يفهفدف ألفى جفعفل   
الةين أقفربذ وهفي الفتفي بفاتف  تف فر  
ن سها ففي كفل مفكفان ففي الفعفالفمذ والفتفي 
ت ول  ألى فرص  وت فدم ففي ا ن عفيفنفهذ 
وهو لبن  أولى في بناء المعفرفف  الفعفربفيف  

 حون الةين 
يقوم المشروع بشكل أساسي عفلفى مفوقفه 

 الةين بعيون عربي 
www chinainarabic org    

على شبك  اإلنترن ذ وهو موقفه مفتفكفامفل 
يت من الخبر والمعلوم  والرأي والت ليفل 
والت قيق والدراس  ويتناون ق ايا الةيفن 
الداخليف  وعفالقفاتفهفا مفه الفدون الفعفربفيف  
والففعففالففم كففكففلذ أضففاففف  ألففى األوضففاع 

 االقتةادي  والمنوعات والرياض  
الموقه هو جزء من طموح عفربفي إلقفامف  
عفالقف  صفداقف  مفه الةفيفنذ وهفو مفوقفه 
شففقففيففق لففالتفف ففاد الففدولففي لففلففةفف فف ففيففيففن 
واالعفالمفيفيفن والفكفتففاب الفعفربفي أصفدقففاء 

الةينذ هعا االتف فاد الفعي يفتفولفى ر فيف  
ت رير الموقه مهمف  أمفيفن السفر وع فو 

 الم ل  القيادي التن يعي فيه 
 مدير الموقه: م مود ريا
 ر ي  الت رير: علي ريا

لتعليقاتكم واسفتف فسفاراتفكفم ومفالحف فاتفكفم 
ومقاالتكمذ يمكنكم مراسلتنا على العنفاويفن 

 البريدي  التالي :
بريد موقه الةين بعيون عربي  الرسفمفي: 

info@chinainarabic org 
مف فمفوعف  الةفيفن بفعفيفون عفربفيف  عفلفى 

 ال ايسبوك
China In Arab Eyes  الةين بعيفون

 عربي 
 بريد مدير المشروع: 

ramamoud@gmail com 
 رقم الهاتف:

 من خارج لبنان 111603134303 
 من لبنان 13134303

 ر يلة  نر وتقدير ال  
األميييا   –لخيمة الرليق  يش جيييا بيييني  

العيم للتز  الشيوايش الصييينيش ورئيييس 
 جماورية الصيا الشعبية المتترم

لنم مني جزي  الشنر والتيقيديير واالحيتيرام 
ال  جايودءيم وميواقياينيم الصييدقية تي يي  
اليما الصديق لنم و عبه الذي يُعيينيش ليش 
ا  ارول دقييقية ييمير بيايي وطينيش هيذا 
والمن قةت ُجلىاي أحدا  واليراايي  تيربير 

 ال  مةتقبله.
وبرغم ء  هذه المصييايبت إال أنينيي نيثيق 
ع بتواال  مواقانم ت يه اليمات بخيالة  ايليي
والدول العربية بعييميةت ميا أجي  تيتيقيييق 
مزيد األما واال تقرار والةالم اليمينيشيود 
نتو  الم دائمت وجييقييل الصيراايي ت إك 
تقيوم جيميايوريية الصيييا الشيعيبييية قييييد  

وحيييينيييييومييييية 
ع  و عبيع الديقيي
بيييييي يييييياييييييود 
متمود  ليوأد 
الصيييراايييي  
وتييييعييييظيييييييييم 
االييي يييبيييييي ت 
والييدلييع نييتييو 
إلةيا الم يل 
لمد يد اليعيون 
والييمييةييياييد  
 لليما و عبه.
اييييالقيييييتيييينييييي 
اليييييييييميييينييييييييية 
الصينية تبقي  
وتةتمر ال  درجة اليي ما الثقة المتبيدلية 
والصداقةت والنثير ما االن يزا  الصينية 
لش اليما تيبيقي   ييهيداع ايلي  ميتيينية هيذه 
العالقي  والصىال  التيريخية اليتيش تيربي  
بيا  عبيني. إنينيي اليييوم إك نيتيقيدم بييلشينير 
والتقدير ال زي  إل  لخيمتنم التنيم لنرءيد 
أن جماورية الصيا الشعبية تمث  إليني ليش 
ع  ع اقيتيصييدييي ع و يريينيي ع وحليييايي اليما الديقي
عت ولمي قدمته الصيا لليييميا  ع موبوقي وت يريي
ما ان يزا  ومواقيف  يتيظي  مييبيلية ليش 
أكهينني ومت  لخر وتيقيديير لشيعيبينيي ايلي  

 المدى.
ع  تيمييثيي  اليييييمييا الصييديييقيية لييلييصيييييا مييوقييعييي
ع ليش مشيروب  ع أ يي يييي ع و رينيي ا تراتي يي
التزم والي يرييقت ونيرءيد لينيم أن  يعيب 
اليما اليوم يتي يليع الي  إاييد  بينيي  دولية 

يمنية يةودهي األما واال تقرار واليتينيمييية 
والبني ت لاذا اليتيوجيه ييتيزاييد ليش اليييميات 
وال  جينب ت ور االوضيب اليمينييية نيتيو 
الم يلبة بيآلمينت تتعمق النظير اجيي ييبييية 
الدااية ال  تيايعييي   يراءية ا يتيراتييي ييية 
اقيتييصيييديية وتيينييميييية اييمييييقيية ميع الصيييييا 
الصديقةت لشعبني يعتبر الخ وا  والنقال  
النيجتة التش اجترحيتيايي الصيييا ليش اي  
قييدتنم اليتينيييميةت ال ييىيميي ليش الينيايضية 
يثييل  والبني  والت يور الينيوايش وغيييرهت م 
ع للدخيول ليش  يُتتذىت ويُشنى  هذا اليني دالعي

  راءة ا تراتي ية ترب  البلديا.
إنني نبير  لينيم اليخي يوا  الي يبيير  اليتيش 
تبذلوناي  ييدتنم ما أج  التنيمييية والةيالم 
ولمزيد ما الن يحي  العمالقية ليش إحيييي  
طريق الت ير  الدولش اليتييرييخيش اليقيدييمت 
ومي الن يا الذي يُصيب ميني  جيوادر ليش 
بيءةتينت ومييينيي  جيييبيوتيش بيميةييهيميي  
الييييينييييية نييوايييييةت ضييمييا اال ييتييراتييييي ييييية 
ييميالقييةت  يوى تييحءييييد اييليي   الصيييينيييية الييع 
رغبتنم بتو يع ن يذ اال تثمير والتيعييون 
االقييتييصيييدي والييتيي يييري األنيياييع لييليينييةييب 
المشتر  لش مختلف المنيحشت بيا الصيييا 
وتلنم البليدييات وميي بيييا الصيييا وبيليدان 

 اخرىت ومناي اليما والصيا.
وتقبلوا مني  ييدتنم خيلص الشنر وايميييق 

 التقدير ووالر االحترام.
 

* ع ففو االتفف ففاد الففدولففي لففلففةفف فف ففيففيففن 
واإلعفالمفيفيفن والفكفتفاب الففعفرب أصفدقففاء 

 عدن –وحل اء الةين  اليمن 


