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  8ا لففةفف فف فف    

بدعوة كريمة  نةإ اعةعة  ةن ةلةإ ةنةد نةلة  
 صحلف  ةنشعب ةن لنل   ةألنانة  ةنةعةانة  
نةةمةةنةةآةةدش بةةو  ال  ةةابكةة    ةة   ةأل ةة ةةو  

قةمة  قةااة ةمعة    ةي ” ةنماضي بةععةمةا  
 ي ندين   انلا أق ى جنوب جزيرة “    لا

هاينان  ي جنةوب ةن ةلةإال كةمةا   ةر  
ةنجلس  ةال آآا ل  نمنةآةدش بةو   ةنةعةانةمةيال 
 ةنذي   ره أكثر نةإ أنةفةي ضةلة  نةإ 
أنحاء ةنعانمال   ّكة  عة نة   ةابقة  نةجة ة  
 مونلآه  نسآوةه ةنر ةلةو  نشةابكة  كة ةاب 
ةنسلا للإ  ةالقآ اايلإ نإ أنةحةاء ةنةعةانةم 
 لهال بانرغم نإ أنه نؤتمر نةتةآةق بة ةابة 

   لا.
يمكنةنةي أن أقةو  انةنةي  ة ة ة  بةزيةابتةي 
ةنةةحةةانةةلةة  انةةى ةن ةةلةةإ عةةدة أهةةدة ال  قةةد 
تملز  ةنزيابة ةنةآةي كةان  قةآة ةا ق ةلةرة  
بكثرة ةنمحطا  ةنآي   دت اال  كةعنةمةا هةي 

 نجموع  زيابة   ي زيابة  ة دة:
ـ ن د  ابك   ي قم  قااة ةمع    ي   لاال 
 هذه  رص  ن م  باننس   ني مبدةء ةنةرأي 
 و  كلفل  تعزيز ةنآوةص  بلإ ا     ةلةا 
عةة ةةر ة ةةآةةتةةدة    ةةارةة  ةمعةة   كةةجةةسةةر 
 نحفز ن ذة ةنآوةص ال اضا   انى ةنآةعةر  
على ةنكثلر نإ قااة ةنرأي  ي   لا  اقةانة  

 ع ق  عملل   صدةق  نع م.
ـ  ابك   ي ة آآاح نؤتمر بوة ال  تةابةعة  
بشك  ن ا ر ةنكلما  ةنم مة  ةنةآةي أ نة ةلة  

 ي ةال آآاحال  ال  لما كلم   تان  ةنررةلة  
 ي جلإ بلنغال  ةنةآةي حةرح  ةلة ةا ق ةايةا 
ن م  جدة  تآعلق بمسآ    ةن لإ  ةنعكةا ةه 
على نسآ      لا  ةنعانم.  كان  نشةابكة  
عة  تعثلر ك لر علّي كونة ةا ةنةمةرة ةأل نةى 
ةنآي أ  ر  ةلة ةا ة ةآةآةاح هةذة ةنةمةؤتةمةرال 
بحةلةا ةّحةلةعة  عةلةى نسةآةوش ةنةحة ةوب 
ةنك لر  ةنر لو ةنمسةآةوش ةنةذي  ةاب   ةي 
هذة ةنمؤتمر ةنم م جدة   على ةن  ايا ةنةآةي 

 تشغ  بان م  ت و  ي نحلط ابة آ م.
ـ ةّحلع  على ةألجوةء ةنرةرع   ةي جةزيةرة 
هاينانال  هي جزيرة  ةا ةرةال  كة   ةيء 
 ل ا جمةلة ال  تسةآةحةق أن تةكةون نة ة ةدة  
 لا لا  أ ا لا ال نل  نل لنللإ   طال  نةكةإ 
نك  ةنسلّاح نإ أنحاء ةنعانم.   عتحدث عإ 
هذة ةنجما  بشك  اةرمال   عنشر صوبه  ي 

 ك  نكان. 
ـ كذنك ةّحلعة  عةلةى نةدش ةنةآةطةوب ةنةذي 
تعلشه جةزيةرة هةايةنةانال  نةإ  ة   عنةك 
تعّر   على  لا   ةنآنمل  ةنمآوةزنة  ةنةآةي 
تةعةآةةمةدهةةا ةنةد نةة  ةن ةةلةنةلةة  نةةكة  نةةنةاحةةق 
ةن لإال  ي ةنشما   ةنجنوبال   ي ةنشةر  
 ةنغربال  هذة أنر يثلر ةمعجةاب ةنةكة ةلةر 
نةدش ةنةمةةرةقةةب نةةإ  ةابو ةن ةةلةإ.  نةةإ 
    هذه ةنةزيةابة  ةاهةد  االرة  جةديةدة 
على  لا   نكا ح  ةنفة ةر ةنةآةي تةعةآةمةدهةا 
ةن لإال  ةنآي كن  ةّحلع  على  وةهد ن ا 

 ي أكثر نإ ننط   صلنل ال  وةء  ي بكلةإ 
  ةةانةةغةة ةةايال أ   ةةي غةةويةةآةةشةةوال أ   ةةي 

 أ ب نآشي  كا غر. 
انةة ةةا  ةةلةةا ةة  تةةآةة ةةد  بشةةكةة  اةرةةم  تةةحةة ةةق 
انجازة  ك رشال انى  د ةن ة ةاء ةنةنة ةارةي 
على ةنف ر  ي ةن ةلةإ  ة    ةآةرة قةرية ة  

 جدة .
ـ نإ     زيابةتي ةنملدةنل   ي ةنجزيةرةال 
تعّر   على  لا    ماية  ةألقةلةلّةا  ةنةآةي 
تنفذها ةند ن  ةن لنل ال  هي  لا   نلة ةمة  
نك  ا   ةنعانمال   نا يآعايش ةنجةمةلةو بةكة  
نح       ال نةو ة ةآةفةا  كة  نةجةمةوعة  
بت ار  ا ةنعرقل ال  ةنآةي تةعةّزز ةنةد نة  
ةنمركزي  عملل   ةمةايةآة ةا بشةكة  ب ةمةي 
 ا ن أي ابةطةاءال نةا يةعةطةي ةنةمةوةحةنةلةإ 
ةنشعوب بانرة    ةالنآماء انى ةند ن  بشكة  

 ك لر.
ـ هنا  ةنكثلر نإ ةنوجوه ةأل رش نلزيةابةال 
 نكإ ي  ى ةمنجاز ةألك ر ةنذي ةعآ د أنةنةي 
   آه     هذه ةنزيابة هو نا بغة ة  بةه 
حوي  ال  هو بؤي  ةن ارد ةن ةلةنةي ةنةكة ةلةر 
 ي جلإ بلنغ  جة ةا  نةوجةهال  هةذة  ةر  
ك لر نيال   و  عنك ةنح و  على صوبة 
ب مل  نعهال  هذه صوبة نإ أنسةاهةا أبةدة ال 
كون ا ةأل نىال  ان كن   ن  أن ا نإ تةكةون 
ةأل لرة نو  تانآهال  لا أبجو أن تة ةلة  
نةةي ةنةة ةةر   نةة ةةاءه أكةةثةةر نةةإ نةةرة  ةةي 

 ةنمسآ   .
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 ي نوةزةة نؤتةمةر بةو   ةو ةلةوي ةنةذي 
ةنع د أ ةر    ر نلسان/ أبري  ةنحاني  ي 
جزيرة هاينان جةنةوب ةن ةلةإال ةنةعة ةد  
"قم  قااة ةمع    ي   لا"  عنةك تةحة  
عنوةن: "ع ر جديد نلآعا ن ةمعة نةي 
 ي   لا: ةنآوةص   ةنآنمةلة  ةنةمة ةآةكةرة"ال 
بةةةحةةة ةةةوب نسةةةؤ نةةةي  كةةةاال  أنةةة ةةةاء 
 نحطا  تلفةزيةونةلة   اعةعةلة   صةحة  
 نوةقو انكآر نلة  نةإ ةن ةلةإ   ةمةسة  

 أببعلإ بلدة   و  ةنعانم.
 قد  اب  "نوقو ةن لإ بعلون عربةلة " 
 ي ةن م  بشةتةق نةديةره نةحةمةوا بيةاال 
نارب برل  ةالتحاا ةند ني نةلة ةحةا ةلةلةإ 
 ةمع نللإ  ةنةكةآّةاب ةنةعةرب أصةدقةاء 
ةن لإال  عنك بناء على اعوة نإ ةألنانة  
ةنعان  نمؤتمر بو    نةجةمةوعة  ةمعة   
ةن لنل   جمةعةلة  ةنةدبةلةونةا ةلة  ةنةعةانة  

 ةن لنل .
 تحدث  ي ةنجلس  ةال آآا لة  نة ةمة  قةااة 

برل  ااةبة ةندعاي  ةنآابع  نلجنة  ةمع   
 ةنمركةزية  نةلةحةزب ةنشةلةوعةي ةن ةلةنةي

  لةا ةنةآةي هوةنغ كون نلنغال ةنذي أكد أن 
تنعم باالنفةآةاح  ةالبةآةكةاب  ةنةعةانةم ةنةذي 
يآمآو بانر اء  ةنةآةنةمةلة  يةو ةرةن نةنة ةرة 
ضتما نإلع   نإ ك  ةند   نلآ د   ويةا 

  عرض أنفس م.
 حانب   ار  ةمع   ةو لوي  بةآةدعةلةم 
ةندعوة نلمنط    تةعةزيةز ب ح ةالبةآةكةاب 
 بناء توة ق بشعن ةنآعا ن  ةنةحةا عةلةى 

 ةنحوةب بلإ ةند    نشر صو    لا.
 أضا  أن علل م أي ةا أاةء ا ب نشةط 
 ي تشةجةلةو  احةرةء اعةااة ا ةلةاء   ةلةا 
 نشر ت ابير عإ ةالبآكاب  ةنةآةعةا ن  ةي 

  لا  ةنع قا  ةنةمةربةحة  نةلةجةمةلةو بةلةإ 
ا ن اال نإ أج  ةن لا  بد ب توجلةه ةنةرأي 
ةميجابي بانكان   ةنمساعدة  ي بناء عانم 

 جمل     لا جملل .
 أ اا هوةنغ باقآةرةح ةنةررةلة  ةن ةلةنةي 
 ي جلإ بلنغ بناء نجآمو ن لر نشآر  

 .و لا  ةن شري 
بةةعةةد عنةةك تةةحةةدث عةةدا نةةإ نسةةؤ نةةي 
نؤ سةا  اعة نةلة  ضةتةمة  نةإ   ةلةاال 
 أقةلةمةة  نةةد ة عةةانة  بةةمةشةةابكة  بةعةة  
ةنشت لا  ةمع نل   ةنث ا ل  ةو لوي ال 
ق   أ ذ ةن وبة ةنآذكابي   اصدةب بلةان 
نشآر  عإ ةن م  يؤكد على ةأل كاب ةنآةي 
تم حر  ا  و  أهمل  ةند ب ةنذي تةلةعة ةه 
  ةةارةة  ةمعةة    ةةي تةةعةةزيةةز ةنةةآةةنةةمةةلةة  

  ةنآعا ن بلإ ةند   ةو لوي .
 نإ ثم ةن سم ةنمشابكون  ي ةنة ةمة  انةى 
أببو  ر  نلمشةابكة   ةي أببةو جةلةسةا  
 رعل  نمناقش  ق ايا اع نل  ن مة  نة ةا 
ع ق  بةس ةلةا.  كةانة  ةنةمةنةآةديةا  عةلةى 

 ةنشك  ةنآاني:
ةنةةمةةنةةآةةدش ةأل  : ةنةةآةة ةةااال  ةمعةة نةةلةة  
 ةنآعا ن نةإ أجة  ةنةمةسةاعةدة  ةي بةنةاء 

 نجآمو عي نسآ      لوي نشآر .
ةنةمةنةةآةدش ةنةثةانةةي: بةةنةاء نةة ةاابة ةنةحةةزة  
 ةنطريق  ةنةفةرا ةنةجةديةدة نةلةآةوةصة  

 ةنعانمي.
ةنةةمةةنةةآةةدش ةنةةثةةانةةا: أببةةعةةون عةةانةةا  نةةإ 
ةمص ح  ةالنةفةآةاح: ةنةآةنةمةلة  ةن ةلةنةلة  

  ةنفرا ةنعانمل .
ةنمةنةآةدش ةنةرةبةو: نشة ةد ثة ةا ةا    ةلةا: 

 ةنآ اا   ةنآعلم ةنمآ اا 
 قد  اب  "نوقو ةن لإ بعلون عربل "  

 ي ةنمنآدش ةنثاني ةنذي   ره أكثةر نةإ 
عشريإ  ت ا  نإ ةن لإ  ا     لوية  
عةديةدة هةي بةنةغة ااال ايةرةنال ةألبانال 
كوبيا ةنجنوبل ال ةنكوي ال ال سال نة ةنةانال 
نانلزيةاال نةنةغةونةلةاال ع ةمةانال ةنةفةلةلةلة ةلةإال 

 ةنسعواي ال  لري نكا  تركلا.
 أن ى ندير ةنموقو نحةمةوا بيةا نةدة ةلة  
 ي ةنمنآدش أكد  ل ا على ضر بة ةهآما  
ةن ةةلةةإ بةةانةةآةةعةةا ن نةةو   ةةارةة  ةمعةة   
ةنتاص   وةء  ي ةنعانم ةنةعةربةي أ   ةي 
ةند   ةو لوي  نإ أج  ةنآعري  بم اابة 

يمكإ ةالحة   عةلةى ةنحزة   ةنطريق. )
ابة   نو ع   اص   و  ا ب   ةارة  
ةمع   ةنتةاصة   ةي تةعةزيةز ةنةآةوةصة  

ةنلغوي بلإ ةنةعةرب  ةن ةلةإ نةإ  ة   
 (ةن غط هنا 

 اعةةا بيّةةا انةةى ةالهةةآةةمةةا  بةةانةةمةة ةةاابة  
ةنفراي   ةن غلرة ألن ن ا تعثةلةرة  نة ةمةا ال 
قد ال يكون بمسةآةوش تةعثةلةر ةنةمةؤ ةسةا  
ةنك رشال  نكنه ي د   ةنم ةاابة  ةي عةمةق 
ةهآمانا  ةننةاسال كةون هةذه ةنةمة ةاابة  
 ةن غلرة قري   نإ ةنموةحنلإ ةنعاايلإ.

 أكد أنه ين غي ةنآفةكةلةر بةطةر  ابةدةعةلة  
على ةنمسآوش ةمع ني نآعةرية  ةنةنةاس 
بةةمةة ةةاابة ةنةةحةةزة   ةنةةطةةريةةقال  ةةطةةريةة ةة  
ةمع ن ةنر مل  ببما ال تنفو  ةي اقةنةا  
ةنموةحنلإ  ي ةنمدن  ةن رش بعهملة  هةذه 
ةنم اابةال  بمدش ةنعكا ة ةا ايةجةابةا  عةلةى 

  لاة هؤالء ةنموةحنلإ.
 نف  انى أن ةنآعةرية  بةمة ةاابة ةنةحةزة  
 ةنةةطةةريةةق ال يةةحةةآةةاو انةةى ةنةةكةةثةةلةةر نةةإ 
ةمنكانلا ال ب  انى ةنةكةثةلةر نةإ ةميةمةان 
ب اال  مإ يؤنإ بانم اابة يسآطلو ت ديمة ةا 

 بطري   أ    بكثلر.
  آم بان ةو : نةحةإ عةلةى عةآة ة  ع ةر 
اع ني جديدال تكون  له   ةارة  ةمعة   
 ابو احاب ةنة ةلةمةنة  ةمعة نةلة  نةلةد   
ةنغربل  ةنك رشال     يمكةنةنةا أن نسةآةفةلةد 
نإ هذه ةنفرص  نآح لق نا يةفةلةد  ةعةوب 

   لا جملع ا؟
 بناء على حلب نإ ندير ةنةنةد ةال نةا ةر 
صحلف  "تشاينا تواةي" ةن ةلةنةلة  ةنسةلةد 
تشو  وتشون قدّ  بيّا عةرضةا  نةآةجةربةآةه 
ةنشت لة   ةي تةع ةلة  "نةوقةو ةن ةلةإ 
بعلون عربل "ال  ةنعم  على نةدش ثة ثة  
عشر عانةا  نةإ أجة   ةلةق ةنةمةزيةد نةإ 
ةنر ةبط ةمع نل   ةنث ةا ةلة   ةنسةلةا ةلة  
بلإ ةن لإ  ةنعانم ةنعربيال  هي ةنآجرب  
ةنآي الق  ا ااة ك لرة نةإ نةديةر ةنةنةد ة 

  نإ ةنمشابكلإ.

http://www.chinainarabic.org/?p=34379
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هي بلدة جملل   غنّاءال تة ةو  ةي ”  بو  “ 
ةن لنةلة ال  قةد أحةلةق ”  هاينان“ ن احع  

ة م ا علةى نةنةآةدش ةقةآة ةااي   ةلةوي 
ا ني   لر نآعك  االالته ةنعمل  ال  قةد 

ةأل ةلةر ”  ةننةلةسةانةي“  اب   ي ةنمنآدش 
 ةةي ةنةة ةةلةةدةال  عةةلةةى ةنةةآةةدةا أببةةعةة  أيةةا  
نآ ل  هذة ةنعا ال أكثر نإ أنفي نشةاب  
نإ نجآةمةو كة ةاب ةنةمةسةؤ نةلةإ  ةنة ةااة 
ةالقآ اايلإال نمناقش  نسةآة ة ة  ةنة ةابةال 
 انةةى جةةانةة ةة ةةم  ةةاب  أزيةةد نةةإ أنةة  
صةةحةةفةةي تةةحةةدّثةةوة  أانةةوة بةةسبةرةة ةةم عةةإ 

ةن ةلةنةلة ال ”  ن اابة ةنحةزة   ةنةطةريةق“ 
 ةالنفآاح  ةالبآكابال  عةمةلةلة  ةمصة ح 

جلس  ن ااال  حةر ةوة  56ةن لكليال  ي 

نة ةةآةر ةةا  بةةنّةاءة عة  بةةعبةعةةاا أ ةةلةويةة  
  ا نل .
ةنسنوي  ي هاينان ” ننآدش بو  “يَشآ ر 
بةرعةاية  ةن ةلةإال ”  اة ةوس   ةلةا“ بعنةه 

 يَجمو  ةي أعةمةانةه كة ةاب ةنةمةسةؤ نةلةإ 
ةالقةآةة ةةاايةةلةةإ ةو ةةلةويةةلةةإ  ةنةةد نةةلةةلةةإال 
 يَ و ن ب عةلةنةلةه نةنةاقشة  نسةآة ة ة  
ةنة ةابةال  ة ةآةعةرةض أهةم ةالقةآةرة ةةا  
 ةأل كاب ةنآي يمكن ا تحةسةلةإ ةأل ضةا  
ةو لوي  عإ حريةق ةالقةآة ةاا ةنةفةاعة  
آ دّ .. كما  ي ةنةاقةش ةنةمةنةآةدش عةااة    ةنم 
نوقةو ةن ةلةإ  ةي ةنسةو  ةالقةآة ةااي 
ةنةعةانةةمةيال  ةنةآةةحةدّيةةا  ةنةةآةي تةوةجةة ة ةةا 
ةن لإ    لا  ي نسلرة ةنة ةابةال نةآةعكةلةد 
نكانةآة ةا عةانةمةلةا   نةطةانة ة ةا بةانةآةنةمةلة  

سآدةن   ةونن ال  ةنعم  علةى تةو ةلةر  ةنم 
 ةةلةةاة بغةةلةةدة نشةةعةةوبةة ةةا ةنةةآةةي تةةآةة ةةابب 
نآجسلر ِص ت ا  بنةاء تةعةا ن جةمةاعةي 
 ت ا م نلةمةنةا ةو  ةنةفةرا ةنةمةشةآةركة ال 
 ميجاا  لو  ناجع   عكةلة  نةلةآةحةدّيةا  
ةنةمةةاثةةلة  أنةةا  نةةتةةآةةلة  ةنةة ةلةةدةن  ةالنةةم 

 ةو لوي .
أنا بشعن هايةنةان ) ةايةنةان  هةلةايةنةان(ال 
  ي ن احع   جزيرة ت ةو  ةي ةنةجةنةوب 
ةن لةنةيال  تةآةمةلّةز بةطة ةلةعة  ة ةآةوةرةلة  
 ةةا ةةرة كةةمةةا  ةةي ةأل ةةاحةةلةةر ةنةةِمةة حال 

هةا ةي “  أ رز  تابيتلا  بجدةبة نة ةب 
ال  نذنك ت عآ ر َنة ة ةدة   ةلةا ةلةا  ” ةنشر 

عانملا   صلنلا  نزاهرة .  تؤكد ةنم ااب 
ةن لنل  أن هاينان تتآا  ا نلا  بشوةحة  
جةةاعبةة      ةةرة   ةة ةة   هةةوةء نةة ةةيال 
 تآملز بمناخ ة آثناري يةجةعةلة ةا تةآةمةآةو 

يو  نشم   ي ةنعا ال تكون  لة ةا  033بـ
ابج  نةوةوية   56ابج  ةنحرةبة بمعد  

  ي ةن  .
صاا  ةنع اا نؤتمر بةو   ةنسةنةوي  ةي 

( نة ةدء 03نلسان هذة ةنعا  ةنذكرش ة  )
 ةةةي ”   ةةةركةةة  ةمصةةة ح  ةالنةةةفةةةآةةةاح“ 

(ال انى 8791جم وبي  ةن لإ ةنشع ل  )
ال ةألنةلةإ ” تشةو  ن تشةونةغ“ عنك أ اب 

ةنعا  نلمنةآةدشال  ة   نةؤتةمةر صةحةفةي 
عةة ةةده  ةةي هةةايةةنةةانال اع أكةةد أن ةنةةعةة ةةاا 

تح لق انجازة  ك رش ”ةنمنآدش تزةنإ  
 ي تعزيز ةنعونم ال   ط تناني ةنشكو  

ال بلنما ةتفق ةنةمةشةابكةون  ةي ” ي ةنعانم
ةنمنآدش على أن ةنعونم  ال بجع  عن ةاال 
 بةةعن ةنةةآةةجةةابة ةنةةمةةفةةآةةو ةة   ةنةةحةةّرة 
 ةنمآة ةاانة  ةنةنةفةو تةآةفةق نةو ةنةمة ةانة  
ةنمشآرك  و لا  أ ب با  بة ةلة  ةنةعةانةمال 

” نةة ةةاابة ةنةةحةةزة   ةنةةطةةريةةق“  أيةةد ة 
ةن لنلة ال  أ ةاا ة بة ةا ألهةمةلةآة ةا أ ال  

 و لا  كان  ةنَمعموبة.
ترش ةن لإ أن ننآدش بو   ي  لِم أعةمةانةه 
 ي رّكزها  ي   لا ةنآي أص ح  نةؤ ةرة  
أكثر ةنةفةآةا ةا   ةنةآةي ية ةواهةا ةالبةآةكةاب 
ةن     ةنم   ر بانذة ال  بعدنا صةاب  
نركز ةنث   ةنعانمي  ةنمة ةدب ةنةذي ال 
يَةةنةةفةةد نةةلةة ةةوة ةنةةدة ةةعةة  نةةلةةسةة    ةنةةر ةةاء 
 ةنآنمل  ةنم  شر بةاالزاهةاب  ةي ةنةعةانةمال 
كة   ةحةّرِ بف ةـة  ةنة ةـةوش ةنةحة ةلة ةلةـة  ةنةم 

 نلآنمل .
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 ي عآ ر  طاب برل  جم وبي  ةن ةلةإ 
ةنشع ل  ةنر لق  ةنمفّكر  ي جةلةإ بةلةنةغ 
 ي ةنمنآدشال ةنكلم  ةألهم  ةنررلس  ةنآةي 
أّ ر  انى أهم أهدة  ةنمؤتمر  نة ة تةه 
 ح لع  أعمانه  ةي ةنةزنةإ ةنة ةاا . انةى 
عنةةك كةةانةة  ةنةةكةةلةةمةة  تةةعةةريةةفةةا  صةةريةةحةةا  
 ن ا رة  نموضو  ةنمؤتمر  ةنةآةحةديةا  
ةالقةةآةة ةةاايةة  عة  ةنّ ةةلةة ال  قةةد بّكةةز 

على انةجةازة  ةمصة ح ”   ي“ ةنر لق 
 ةالنفآاح ةن لنل   ي ةنسنوة  ةألببعلإ 
ةنمن رن ال    رة  ةن لإ   ةكةمةآة ةا 
 ي عملل  النفآاح  ةالبآكاب ةو لةويةلةإال 

ةن ةلةإ بةانةآةمةسةك ”  تةعةّ ةد“   دّا على 
بامص ح  ةالنفآاح  تو ةلةو ةالنةفةآةاحال 
 بَرز اةعةمةا  قةويةا  نةلةعةونةمة   ةنةآةجةابة 

 ةنحرة.
نف  ةالنآ اه على  جةه  ةاا ت ةرية  

تشإ اه “  زير ةنآجابة ةن لني ةنسابقال 
ال  ةلةإ أكةةد أن  ةلةةسةلة  ةنةة ةلةمةة  ” نةلةنةغ

ةنعانمل   آآةعثةر بشةدة  تةآةدهةوب اعة نةا 
أصر  ةنواليا  ةنمآحدة على تةوّجة ة ةا 

” ةال ةآةكةاكةا “ ةأل ااي  ي ةنآعان  نو 
ال  نّوه انى أن نةثة  ” ةنآجابي  نو ةن لإ

باننةسة ة  ”   طوة نلتل “ هذة ةنآوجه هو 
ال يةمةكةإ “ نلعونم    لؤاي انى نةآةارة  

ةنةةآةةعةةريةةفةة  “ ال عةةلةةى  ةةلةةفةةلةة  ” ة ةآةةمةةانةة ةةا
نللاب ا الب  63ةنم آر   على نا قلمآه 

نإ ةنةوةباة  ةن ةلةنةلة  ةنةآةي  ةآةحةلةق 
ةن رب نل   ة ةط بةمة ةانة  ةنشةركةا  

ةن ةةلةةنةةلةة ال  نةةكةةإ أي ةةا 
بم ان  ةند   ةأل رش  ةي 
ب ةةنةةلةة  ) ةةلةةسةةلةة  ةنةة ةةلةةمةة  

 أ ضةةةة  ”.  ةنةةةةعةةةةانةةةةمةةةةلةةةة (
ةآّة ةو ”  تشإ“  أن ةنةع ةر  ةنةم 

هو أن أجزةء ةنمنآَ  يجةري 
انآاج ا  ي عةدة بةلةدةنال ثةم 
يآم تجملع ا  ي نكان   ةرال 

 53أن أكثر نةإ “ نوضحا  
بةةانةةمةةوةة  نةةإ ةنةةآةةعةةانةة   
ةنآجابي  ةنعانمل  تآح ق نإ 
    عمللا  ةنآ ا  نا بلإ 
ةنشركا   ي احاب  ركةا  
نةةآةةعةةداة ةنةةجةةنةةسةةلةةا ال نةةذة 
 لؤاي هذة انى أن تةتةسةر 
ةنواليا  ةنمآحدة أكثةر نةمةا 
 ةةآةةربةة ال اعة نةةا ةنةةآةة ةةكةة  

”  لسل  ةن ةلةمة  ةنةعةانةمةلة “ 
بةةةا ةةةآةةةتةةةدة  ةنةةةحةةةمةةةارةةةلةةة  

 ”.ةنآجابي 
ةنمشكل  ةنآي توةجه ةن لةإ 

 بلدةن   ةعةوب قةابة   ةلةاال  بةتةاصة  
ةنةةة ةةةلةةةدةن ةن ةةةغةةةلةةةرة  ةالقةةةآةةة ةةةااة  
ةةغةةرشال هةةي حةة ةةلةةعةة  ةأل ةنةةريةة   ةن  

 ةةلةةسةةفةة  “ ةألنةةريةةكةةلةة  ةنةةآةةي تةةآّةةسةةم ِب 
ةنذي ي طلق ةنناب بد ن نة ةاا ”  ةنكا بوي

س ق  ي ك  ةالتجاها  )!(ال  آةى  ان  ن 
كان أنر ةنمعرك  ةنآي يَفآعل ا  ةي غةلةر 
صانحه )!(ال  انحمارلةا  ةنةآةي  ةرضة ةا 
ةنررل  ةألنريكي نؤ رة  ت ر بم ان  
ةنةةعةةانةةم  أنةةريةةكةةا نةةفةةسةة ةةاال عنةةك أن 

ةنآكنونوجلا  عمللا  ةمنآاو ةنم ةنةعةي 
أص ح  عانمل   أنمل ال  ال يمكإ نة ةلةد 

 حنل  بح  أ  “ بعلنه ة آكابها  جعل ا 
 ةعَةمة نةةلة  ةمنةآةةاو ”..  قةونةلة   ةةان ة !

  طوحةه تةآةسةم بةانةعةانةمةلة   ةنةكةونةلة  
 ةالتّسةةا  ةنةةجةةغةةرة ةةي ةنةةمةةآةةدة ةة  نةةو 

 ةلةسةلة  “ هي تآعثر بِـة ” ةنجلوبونلآلكاال  
 آى عة ةر  ة   بةلةإ ”  ةن لم  ةنعانمل 

حر لإال ألن أحرة ا  أ ةرش عةديةدة هةي 
”. نشآرك   أ ا ةلة   ةي هةذه ةنسةلةسةلة 

ةفةآةعةلة    نإ هنا نرش أن ةنةنةزةعةا  ةنةم 
 ةنةةآةةحةةديةةدة   ةنةةآةة ةةديةةدة  نةةفةةرض 
س    على ةقآ ةاا  ةأل ةنري   ةنحلو  ةنم 
أ لا  ةقآ ااة  ةنعةانةمال ت شةّكة  ضةربة  
ضتةمةا  بةاأل ةرةا ةنةعةاايةلةإ  ةنشةركةا  
ةن ةةغةةلةةرة  ةنةةمةةآةةو ةةطةة   ةةي نةةتةةآةةلةة  
ةنمجآمعا ال  هةي تةعةرقة  ةنةآةشةابكةلة  
 ةنجماعل   ي ةمنةآةاو ةنةآةي هةي ِ ةمة  
ةنةةعَةة ةةر  نسةةآةة ةة ةة  ةنةة ةةشةةريةة . نةةكةةإ 
ةأل ةنري   ةنآ ديدة  ال نةكةان نة ةا  ةي 
ةنمسآ  ة ال ألنة ةا تسةلةر بةعةكة  تةطةوب 
ةنآابيخ  نكون ا على ةن د نإ نةنةطة ةهال 
 نذة  إن هذه ةأل ةنري   ا رة ال نحان .

 

*رئيس االتف فاد الفدولفص لفلفةف ف فيفيفن 
واإلعالميين والفتفتبفال الفعفدل ء فد فا  

 االردن. –)وُحل ا ( الةين 
*مقال  خا   بالنشدة النةف شفرفد ف  

 لمو ع الةين بعيون عدبي .
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تن و أهمل  ننآةدش بةو   ةو ةلةوي نةإ 
أهمل  جم وبي  ةن لإ ةنشعة ةلة  عةلةى 
نسآوش عانمي  ة آ ان ا ةنكةانة  نةهال 
 ت ديم كا   ةنآس ل   ةن تم  نهال نإ 
نااي   اع نل   غلرهةاال  ةآةى  ةطةو 
نجمه  ة ةآة  نةكةانةآةه ةنةمةرنةوقة   ةي 
ةنمؤتمرة   ةنفعةانةلةا  ةنةد نةلة   تةلةك 

 ةنمآت    نن ا.
بةةو   يةةرش ضةةر بة ةال ةةآةةكةةا  انةةى 
ةن شري   نةآةطةلة ةا  ةنة ةشةر  ةي  ةلةاة 
نةةآةةسةةا يةة    ةةلةةمةةلةة   عةة قةةا  ضةةمةةإ 

ةنش لةرةال ةنةآةي ”  بةب   –بةب  “ نعاان  
كانة  ةن ةلةإ أ   نةإ ب ةعة ةا  اعةا 
انل اال  آى غد   ةعةابة  ا نةلةا  يةجةذب 
نةةلةةلةةابة  ةنةةنةةاس ةنةةمةةنةةاايةةإ بةةإ ةة ةةا  
  ةوقة ةمال كةونة ةم صةانةعةي ةنةتةلةرة  
ةنمااي   قلم  ةنةعةمة ال  ألنة ةم ةنةعة ةو  
نآج  ةنآي يَلزن ا ةنعلش بكرةنة   ةي  ةنم 
أ رة بشري   ة دةال ال ة ةآةغة    ةلة ةا 
 ال نزةعا  نإ أج  اغآناء  و   ح ة ة  

 على أ رش.
بو   هو  كرة صلنةلة  بةاألصة ال نةكةنةه 
صاب  كرة ا نل  يَعآنة ة ةا ةألنةو  نةإ 
ةةنّةةا  ةنسةةلةةا ةة    ةة ةةرةء ةالقةةآةة ةةاا  ص 
 قلملو ةنكلمة  ةنةنةا ةرة نةلةحة ةلة ة ال بة  
 ةنةةعةة ةة نةةلةةون كةةذنةةك نةةإ أصةةحةةاب 
ةنشركا   ةنم انو ةن غلرة  ةنك ةلةرة 
 ةنمآو ط ال ةنذيإ يَ آمون ب لم  ةنعان  
نآِ   ةنم  ةد ال   عملهال  قلم  ةمنسان ةنم 
 ةواني ةنذي ي دير ةون   يَنشر ةنسلةعة  
 ي سّوق ا  نو ب  ع  ابةهةم تة ةلةه بةرا 

 ةنشآاء   ر ةن ل !
ن د تمكن  ةن لإ  ة    ةآةرة زنةنةلة  
ق ةةلةةرة نةةإ انةةجةةاح بةةو   عةةلةةى كةة  
ةألصةةعةةدة.  بةةانةةآةةانةةيال صةةاب ي ةةحةةسةةب 
نل لإ نلفا   ق ايا كثلرة  ي ن لةر 
ةمنسةةانةةلةة ال بةةفةة ةة   ةةرعةة  ةنةةعةةمةة  
 ةمنةةةجةةةاز نةةةدش ةنةةةد نةةة  ةن ةةةلةةةنةةةلةةة  
 تط ل ات ما  ةجآذةب نجآمعا  كة ةلةرة 
بعكمل ا ندعم هذه ةنفكرة ةنةرةرةدةال ةنةآةي 
غد  بانآدبي  قةلةمة  عةانةمةلة   نةااية  
 هلو  ا نل  ي حسب  سةابة ةا  ت ةحةسةب 
نةة ةةربةتةة ةةا  بأيةة ةةا  ةةي ا ةرةةر ا نةةلةة  

  بلدةن ك رش  هلوا  ةن رةب.
 أنا نةا يةتةق بأي ةنة ةارةد ةن ةلةنةي 

 ةي ق ةايةا ”   ي جلإ بلنغ“ ةنمت ر  
”  ةي“ بو  ال   د صاب  كلم  ةنررل  

ناح بةانةمةنةآةدش  ةنةذي  برنان  ةنعم  ةنم 
ي ع ّر عنه  ي عآ ر نجمه ةأل د  نةلة ةا ال 
 ةنشت ل  ةألهم  له   ةي تسةلةلةر ا ة  
ةالقآ اا ةنعانمي ةنذي تحآ  ةن لإ  له 
نكان  قلااي   نآ دن   ن ربة   ةانةلة  

 نمسآ     نإ نه.
 عندنةا يةآةحةدث ةألنةلةإ ةنةعةا  نة نةم 
ةنمآحدة أنطونلو غوتةلةريةش نةإ عةلةى 
نن   نؤتمر بو  ال انما يؤكد بشتة ةه 
ت دير ةنعانم ننشاح  أعما   أ كاب بةوة  

 ةي “   رعلآه  علو نةكةانة  ةنةر ةلةق 
ةنةذي صةاب نةجةمةا  هةاايةا .. ”  جلإ بلنةغ

  و   صاب ي عآ ر نن م  عانمل  تآةمةآةو 
بان رةب ةنذي ترةه ننا  ا ال  هذة  غةلةره 
ي شلر انى ةألهمةلة   ةنةمةكةانة  ةنةر ةلةعة  

نلمنآدش  ي ةنعانةم  بأيةه بشةعن اعةمةه 
نلعونم   ةعآ ةابه أنة ةا أنةر ال بجةعة  
عنهال ألن ا      ةنكثلر نإ ةنفوةرد ةنآي 

ةنآشا  نوا  ةنم يلإ نإ ةنة ةشةر “ نن ا 
”  ي جلةإ بةلةنةغ“نإ ةنف ر. نكإ صلإ 

ةنع لم هي ةند ن  ةنةو ةلةدة  ةي ةنةعةانةم 
ةنآي تط ق ن ربة  بةو   بةع ةر  نةإ 
غلرهاال  يمكإ ةن و  ان تط ل ات ةا هةي 
تط ل ا   لكل . نذةال   د ان  ةن لإ نإ 
ةجآثاث ةنف ر ةنفاق  نإ عةلةى بقةعةآة ةا 
ةنوحنةلة ال  ة ةآة ةر  هةذه ةو ة   ةي 
زنإ قلا ي نعدة عشرة  ةنم يلةإ نةإ 
ةنناسال ةنذيإ أا ةلة  ةنةد نة  ةن ةلةنةلة  
ةنسعااة انى نفو  م  بلوتات مال   اب ة 
حآرنلإ  يآمآعون بإنسانلآ ةم  ك رناء  ن 

 ةنط لعل .
 بانرغم نإ أن نةنةآةدش بةو     ةلةوي 
ةنآع ل   ةنم ن   ةن سما   ةنَمن ة ال 
اال أن ا ال    رش كةثةلةرة تشةاب   ةلةه 
 تناقش  تدني بسبةر ا  تطرح تطلعات ا 
ةنمشر ع   ةي أب قةآةهال  هةي تةنةآةمةي 
نةة ةةابة    ةةرشال نةةمةةا يةةؤكةةد تشةةابةةك 
ةنم ان   ةنمنا و ةند نل  علةى نسةا ة  
ةنةعةانةةمال  ةةس ةلةةا هةي نةونّةةدة ةنةةحة ةةابة 
ةنعانمل   ةنث ا  ال  ا ن ا هي ةألقد   ةي 
ةنآابيخ ةنعانمي  ننة ةا   ةي نة ةدنةآة ةا 
ةن لإال ةنآي باتة  تةلةعةب ةنةلةو  ا بة  
قلاايا   ةي ةنةعةانةم  ن ةانةحةه نةإ أجة  
ةنآشاب   لااة ةنم اائ ةنعللا ةنآي تجمو 
ةنناس  نإ     بةوة  ةن ةلةإ أي ةا ال 
ةنآي نشكر قةارةدهةا  زعةلةمة ةا ةنةر ةلةق 

نك  نا ي  ةدّنةه نةنةجةاح ”   ي جلإ بلنغ“ 
نث  هذه ةنمةنةآةديةا  ةنة ةانة  نةلة ةشةرية  
 نسآ ة ةلة ةا ةونةإال  ألجة  نسةلةرتة ةا 
ةنم فةرة نة نةا   ازاهةابهةاال  ة ةنةلةوةا  

ال  انى تةع ةلة  ”  ي“ نل لإ بزعلم ا 
ننآديا  ا نل  أ ةرش بةجة ةواهال تةديةر 
ةنزنإ ن ان  ةنشعوب  تسلّر عة ةابب 
ةنساع  انى نسآ    يعتمإ  ةلةه ةمنسةان 

 على نفسه نو ةن لإ  ب ا.
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االرد:ص لالت اد الفدولفص لفلفةف فا فيفيفن 
واإلعالميين والتتبال الفعفدل ء فد فا  
)وُحل ا ( #الةين، ورئفيفسف  تف فد فد 
#المل ق #الدوسص، وحفامفلف  ءوسفمف  
ومففيففدالففيففاا وتففقففد ففداا وشففرففاداا 
#روسفيفف  و #يفور فف  د ففمفقففدا فيفف  و 

 # يني .
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ي عآ ر نؤتمر بو   ا ني بانةآةلةاز بسة ةب 
ةنآمثل  ةنعانمي ةنشان   ةلةهال  ة ةد  صة  
عدا ةند   ةنآي  ابك   ي أعمةانةه قة ة  
أيا  قللل  نإ هذة ةنعا  أكثر نإ نو  ا نة  
نإ نتآل  ةن ابة ال بامضا   انةى عةدا 
ك لر نإ ةنمن ما  ةنةد نةلة   ةمقةلةلةمةلة  
 عة  ةنآت  ا   ةنآمثل   نمتآلف .

 ألن بةةو    ة ةةد نةةإ أهةةم ةنةةمةةنةة ةةمةةا  
ةند نلة  ةنةآةي تةعةنةى أ ةا ةا  بةاالقةآة ةاا 
 ق اياه  نشاكله  ةن وش ةنآي تلعب  ةي 
نلع هال   و أي ا  قِوة  نإ ةنوزن ةنث ةلة ال 
عنك ألنه يآطّر  نةلةفة ةاءة  ةنسةلةا ةلة  

 ةنةةآةةعةةا ن ةنةةثةة ةةا ةةي  ةنةةعةة قةةا  
ةنحة ةابية  بةلةإ ةنةد    ةنشةعةوب 
بةةاعةةآةة ةةابهةةا نةةد ةة  جةة ةةريةةا   أهةةم 
ن بت اء بمسآوش ةنشةعةوب  ةنةد   
 تطويرهاال نا يآنا ب  حمو ةاتة ةا 
 ةأل ضا  ةالقللمل   ةنةد نةلة  ةنةآةي 
 تآعان  نع ا  تآعثر ب ا  تؤثر  ل ا.
ةنع د ةنمؤتمر بوة  ن ذة ةنةعةا  نةعةدة 
أيا   ي بلدة بو   ةن لنل   ةي اقةلةلةم 
هاينان  ي أق ةى جةنةوب ةن ةلةإال 
ةنذي يعآ ر ننط ة  اة ةوة   نةنةا ة ة  
نجموٍ عدٍا ك لٍر نإ قااة  نسةؤ نةي 
أ لا  ةنعانمال  بانذة   ي ندين  بو   
ةنآابع  نمحا    هاينان )هةاي نةإ(. 

  لا ةنمنفآحة  “  كان  عاب ةنمؤتمر 
 ةنم  دع  ن ةلةون نةجةا ةا  عةانةمةلة  

 ”.ع مى
 يةةعةةآةة ةةر نةةنةةآةةدي بةةوة  نةةإ أهةةم 
ةالجآماعا  ةالقآ ااية  ةو ةلةوية ال 

 ةي  5338 قد تةع ةـة   ةي ةنةعةا  
ةنمدين  ةنآي  ّمي بةا ةمة ةاال  صةاب 

ننذ نح   ةنع ااه ةأل نى قةويةا  بةعة قةاتةه 
 صةةر ةةه ةنةةذي جةةمةةو عةة ةةو  ةنةةعةةانةةم 
    فآه  قوةه ةمنآاجل  نةلةوصةو  انةى 
 لو  ناجع  نلمشاك  ةنآي تؤب  ةن شري  

 نإ     ةالقآ اا أ ا ا.
 ي بو   ةن لني كةانة   ةرصة  نةؤةتةلة  
نلعانم نلحديا بآعّمق عإ ن اابة ةنررلة  
 ةةي جةةلةةإ بةةلةةنةةغ )ةنةةحةةزة   ةنةةطةةريةةق( 
ةنآابيتل  ةنآةي أصة ةحة  نةنةفةعة  عةانة  
نلجملو  و  ةنعانم.  ها هي تفةآة  نةوة ةذ 
 أبوةبا  جديدة نآس م  ي تح لق ةنةمةسةا ةة 
ةالقآ ااي   ةالجآماعل   ةي عةانةٍم غةلةر 

نآساٍ   يع  بسنلا  ه م   و  ةنة ةشةر. 
نذنك نإ  ق ةن لإ حرح ن اابت ا هةذه 
على ةنجمةلةو  ةي بةو     ةي غةلةره نةإ 
ةنمنآديا   ةنمؤتمرة  تسريعا  نةآةطة ةلةق 
ةنعدةن  ةنآي ينآ رها ةنناس نةإ ةن ةلةإال 
 قد غدة بو    ةي هةذة نةنةآةدش ةنة ة ةلة  
ةال آرةتلجل  ةأل ا ل  نةلة ةشةرية  نةلةنةفةو 
ةنشان   نلرب  نلطر لإ: ةنربة  نةلة ةلةإ 
 ةنرب  ند   ةنةعةانةمال  نةجةلةب ةالزاهةاب 

 نلك  نلكون تح ل   جماعلا .
 نةةعةةمةةري  ةةإن هةةذه ةألهةةدة  ال يةةمةةكةةإ 
تةةطةة ةةلةة ةة ةةا  ةةوش بةةآةةنةةانةةي قةةوة ةن ةةلةةإ 
ةالقآ ااي   تعثلرها ةنمةعةنةوي  تةعةزيةز 
صوبت ا ةألنمل  ةننا ع  نل شر   ةلةاتة ةم 
ةنلونل   نسآ    أبنار مال  ة ةدبة ةن ةلةإ 
تعني ب اء  نلعانم ةنناني ةنذي ي شّك  ةون 
غان ل  ةن شري ال اع ةن هذه ةنغان ل  تآو ةو 
بد ن توقّ   ت م ننةفةسة ةا ةنةمةزيةد نةإ 
ةنةةمةةحةةر نةةلةةإال بسةة ةةب  نةةلةةا  ةمغةةآةةنةةاء 
ةنرأ ماني ةنجشو عةلةى  سةاب ةنةفة ةرةء 
 ةن وش ةنعانل   ي نتآل  ةنةمةجةآةمةعةا  

 ةن علف  اقآ اايا    لا لا .
زا على عنكال تعم  ةن لإ على تةعةزيةز 
قدبةت ا  ي ةن نك ةو لوي ال ةآةثةمةابة  
ةن  نل  ةنآحةآةلة  ةنةذي يةؤاي انةى تةعةزيةز 
ن اابة ةنحزة   ةنطريق ال آكما  ةنج ةد 
ةنآنموي  ةالزاهاب ةالقةلةلةمةي  ةي  قة  
 ة د  نآزةنإال نل ا  ه تنمل   ةزاهاب 

 قابي   لوي  نإ بعد   لا عانمي.
 ةي ”   ةي جةلةإ بةلةنةغ“ قا  ةنزعلم 

نةةؤتةةمةةر بةةو   ان نةة ةةاابة ةنةةحةةزة  
 ةنطريق هي  كرة صةلةنةلة ال  نةكةإ 
 ةةرصةة ةةا  عةةوةرةةدهةةا  ةةآةة ةةب  ةةي 
صان  ةنعانم بك  قابةته  نجآمعاتهال 

نل  ندش ةن ةلةإ أيّة   سةابةا  “  ـ 
جلو ةلةا ةلة ال  هةي ال تسةعةى انةى 
تكويإ تكآ   اق ارل ال  ال تفرض 
ال ” اتفاقلا  تجةابية  عةلةى ةو ةريةإ

نكن ا تعم  ضمإ ةنوقارو ةنمةآةوة ةرة 
آا   نآةعة ةلةم ةألعةمةا    ةنفرا ةنم 
 ةنعكا ات ا على ةن لةدةن  ةنشةعةوب 

  ي ك  نكان.
 

ر  * خبيد #تةو د م تدف ومةفوب
إعالمص ُمفعفتفمفد وخفات بفاإلتف فاد 
#الدولص للة  فيفيفن واإلعفالمفيفيفن 
والفففتفففتبفففال #الفففعفففدل ء فففد فففا   
)وُحفففلففف فففا ( #الةفففيفففن، ويفففاتففف ، 
ومففتففخففةفف# بفف ففنففون #:ففبففاتففاا 

 والبيئ  واال:سان.” بو:ساي”#الـ



  2ا لففةفف فف فف    

شهد مؤتمر )بوآو( في الصين  طنبنًبنً  
تننًريننطننيننً  لننيننريننينن  شنني  ننينن  بننينن نن  
وتصريحًت عيى هًمشه  قيتهً وسنًين  
اإلعالم الصي ية التي ت شر بنًلنبنربنينة  
وقد ارتأيت ه ً إيراد األهم م هً  وهي 
قد تبّرقت النى من نًعد عنديندن  ومن نهنً 
عننيننى سننبننينن  الننمنن ننً    الننحننصننر  
موضوعًت رييسية م هً دعوته م تمع 
األعمً  النتنًينوا ني لنتنبننينن النتن نمنينة 
السننيننمننيننة لننيننبننالقننًت عننبننر الننمننضننينن  
الصي ي  وإلى التمسك التًم بنتنوافنقنًت 

منبننًرضنة اسنتنقننال  “   و 2991عنًم 
أ  بنر ”  شي“ كمً وأكد الرف  ”.  تًيوا 

الصي  الرييسي يرغب في النمنشنًركنة 
بفرص الت مينة منع تنًينوا   وتنبنمنين  
التبًد  والتبًو  ال قًفني وا قنتنصنًد  
عبر المضي   وتحقي  م ًفع منينمنوسنة 

 لمواب ي ومشًريع تًيوا .
وم  المواضيع األطنر  النتني تنبنر  

ستدفع “   أ  الصي  ” شي“ إليهً الريي  
 ”.وت دفع بقون اإلصالع وا  فتًع

كمً وذّكر شي ب ظرية التبًو  المفتوع 
والمربح  وتبنين التفًهم فني كن  من  
الم ً ت التقييدية وال ديدن مع هنولن ندا 

 ومع غيرهً م  الدو .
بننأ  مننبننًدرن الننحنننام ”  شنني“ وبننيّنن  

والننبننرينن  لننيننسننت مننؤامننرن 
صي ية  كمً تنعم ببض القو  
الطًر ينة  لنكن نهنً تنهند  إلنى 
تحقي  الم ًفع ليمنيد م  الندو  

 والشبوب.
طنال  لننقننًيننه أعضنً  حننًلننيننينن  
و دد بم ي  إدارن م تد  بوآو 
آلسيً  الذي  ت مبنوا لنحنضنور 

إ  ”:  شي“ المؤتمر الس و  قً  
  “ مبنًدرن النحننام والنبنرين  

هي طبة مًرشً  التي أعنقنبنت 
الحرب البًلمية ال ً ية  و  هي 
مننؤامننرن صننينن ننيننة. إ ننهننً عننيننى 

طنبنة فني “ ال قيض من  ذلنك  
 ”.ضو  الشم 

مً ي بغي دعمه “ أ  ” شي“ير  
السبني لنين نمنو النمنشنتنرك “ هو 

  وييفت إلى أ  ” عبر ال قًش والتبًو .
مبًدرن الحننام والنبنرين  تنهند  إلنى 
تحقي  الترابب في السنينًسنًت والنب ن نينة 
التحتية والتن نًرن والنتنبنًد ت النمنًلنينة 
والشببية  وب ً  م صة  ديدن لينتنبنًو  
الدولي  ول نينب النمننيند من  النمن نًفنع 
ليدو  والشبوب. كمً لفت الريي  لفت 

إلى أ  الصي  سنتنبنّنن منبنًدرن ”  شي“ 
الننحنننام والننبننرينن   وسننو  تننطننيّنن  
محّركًت  ديدن لنينتن نمنينة النمنشنتنركنة  
وستتبع مبدأ تحقي  ال مو المشترك عبر 

أ ننه ”  شنني“ الن ننقننًش والننتننبننًو . وشنندّد 
ي ب عيى السًسة م   ميع الدو   أ  
يضبوا الطبب أل يًلنهنم النمنسنتنقنبنينينة 

 نؤيند “ وليت مية بويينة النمند   قنًينال   
الشمو  و بًرض النمنبنًران الصنفنرينة 
التي تتم   في حصو  الفًين عيى كن  

 ”.أ ت تطسر –شي   وعقيية أ ً أفون 
  أ ه يتبي  عيى الندو  ” شي“واستبرد 

التي تتمتع بت مية سييمة وحيًن منرينحنة 
 ننبنن  النندو  األطننر  تشننبننر بنن ننفنن  

 الشي .
المحيب الهًدئ واسع “ أ  ”  شي“ وير  

”. بمً يكفي  ستيبًب ك  دو  المحنينب
وي ضي  أ  الم ًفسنة بنين  الندو   لنو 
كً ت ه ًك م نًفسنة  ين نب أ  تنكنو  
تفًعال  حميندا   وين نب حن  النمنشنًكن  

 وا طتالفًت م  طال  التشًور.

 9التتم  على الة    
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 )بوآو( في سطور:
  1002ـ تأس  م تد  )بواو( في عًم 

في مدي ة )بوآو( السًحينينة فني أقصنى 
   وب الصي .

ـ  عقد أو  ا تمًع ليم تد  فني ينومني 
 .1001م   يسً /إبري  21و 21

ـ )بوآو( هو م ظمة دولية غير حكومية 
 وغير ربحية.

النمن نتند  “ ـ ي بي  عيى الم تد  صنفنة 
 ”.ا قتصًد  البًلمي آلسيً

ـ )بوآو( هو أو  م تد  دعً إلى إقًمته 
بيدا  ي رّكن عيى آسيً  وي ظر  12مم يو 

إلى القضًيً ا قتصًدية البًلمية الكبيرن 
بننرؤيننة آسننيننويننة  وي ننبننمنن  الننتننبننًد ت 

 ا قتصًدية داط  القًرن وطًر هً.
ـ يَسيك الم تد  بري  الحوار والتبنًد  
مع قًرات ودو  وم ًب  البنًلنم عنينى 
فيد ليم ظمًت  اطتالفهً  وهو استكمً  م 
والم تديًت البًلمية واإلقييمية وشنرينك 

 تبًو  مبهً.
ـ يتّسم الم تد  بنًلشنمنو   وهنو يضنم 
دو   آسيوية بي هً فروقًت عنمنينقنة فني 
م ً ت الت منينة ا قنتنصنًدينة وتنبنور 

الننمنن ننتننمننبننًت  فننمنن ننهننً دو  مننتننقنندمننة 
اقتصًديً   وغيرهً أطر  غير متنقندمنة 
بشك  كنً د أو  نًمنينة  وتنطنتنين  فني 

 عقًيدهً الدي ية وأ ظمتهً السيًسية.
ـنن منن  أهنندا  بننوآو  تننبنننيننن دمنن  
ا قتصًد اإلقنينينمني وتنحنقنين  تنقنًرب 

 لألهدا  الت موية ليدو  اآلسيوية.
ـ ينينتننم النمن نتند  بنتنبننينن النتنكنًمن  
ا قتصًد  اإلقينينمني  وين نبن  الندو  
اآلسيوية تقترب م  أهدافهنً النتن نمنوينة 

 بشك  أكبر وأشم .
ـ ي شًرك في م تند  بنوآو  النمنبنرو  

  شنطنصنينًت « دافنو  الصنين »بًسم 
رفيبة المستو  حكنومنينة وأكنًدينمنينة  
وم  دواير األعمً  في آسيً والنقنًرات 
األطر   لتبًد  الرؤ  حو  النقنضنًينً 

 الهًمة في آسيً والبًلم.
 

معلومات عن مؤتمر بواو األخير 
8102: 

ـ استمرت فًعينينًت النمن نتند  األطنينر 
 21-  8أربننبننة أيننًم  فنني الننفننتننرن منن  

  يسً /أبري .
  األمي  النبنًم ” بً  كى مو “ ـ ا ت طب 

السًب  لم ظمة األمم المنتنحندن  رينينسنً  

عنننينننى مننن نننتننند  )بنننواو( اآلسنننينننو  
ا قتصًد   ليح  مح  ريي  الونرا  

 اليًبً ي السًب  يًسو فوكودا.
ـ تنم تنبنينين   نًينب ونينر النطنًر نينة 

أمي ً  عًمً  عنينى ”  لى بًودو  “الصي ي 
 م تد  )بواو( اآلسيو .

ـ في مؤتنمنر  نينسنً  النمنًضني لنينبنًم 
عضنوا   21الحًلي   بواو  تم ا تطًب 

 29 ديدا  فى إدارن الم تد   م  أص  
عضوا  ي نمن ّنينو  من نين  اإلدارن  من  
بي هم كبنًر النمنسنؤولنين  النحنكنومنينين  
السًبقي   ورواد األعمً  فني الصنين   
وأشطًص بنًرنين  آطنرين  من  آسنينً 

 والبًلم.
ـ في الم ًقشًت النتني شنهندهنً منؤتنمنر 
بواو  مداو ت ِحيً  ا قتصًد النكنيّني  
والشؤو  السيًسية وتنبنوينر األعنمنً  
واإلبداع واإل تر ت والرفًهنينة النبنًمنة 

 وال قًفة.
ـ كش  النتنقنرينر السن نو  لنينتن نًفسنينة 

  إ  منبنًدرن النحننام 1028اآلسيوية 
والننبننرينن  ضننّطننت دمننً    نندينندن فنني 
التبًو  ا قتصًد  بنسسنينً  وسنًعندت 
الننقننًرن فنني إعننًدن تشننكننينن  عننالقننًتننهننً 

 الدولية.

 2تتم  المنشور على الة    

األول   –* رئيس )المجموعة الرئاسية العراقية االولى  
لىتىيسىيىس جىمى ىوريىة  26الذكىر   8102-من أُكتوبر

الصىيىىن اليىىعىىبىيىىة( لىلىىالىىرد الىىعىراقىىي لى تىى ىىا  الىى ولىىي 
للص ىافىيىيىن وايعى مىيىيىن والىكىتأىاق الىعىرق أصى قىا  
)ُ لالا ( الصين، ورئيس مىتىتى يىات مسىتىمىعىي االذاعىة 

، ومىجىلىة ” مىرافىا الصى اقىة“ ومجلتى ىا  CRIالصيتية
الىعىربىيىة، وكىاتىق وصى ىالىي ومى ىرر ”  الصين اليىو “ 

ص الي في جري ة األضوا  المستقلة ووكىالىة االضىوا  
 ايخبارية، وعضو في تقابة الص اليين العراقيين.
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ةة ةةد  ةةي  عةةرض )نةةنةةآةةدش بةةو  (ال ةنةةذي ع 
جنوب ةن ةلةإ نةؤ ةرة ال ة ةآةعةدةا ةنةد نة  
نموةصل  ةنسلر  ي حريق ةالنفآاح ةألكةمة  
على ةنعانمال  نة ةذة بةانةذة  حةرَح  ةتةانة  
ةنررل  ) ي جلإ بلةنةغ(  ةي ت ةريةحةاتةه 
ةن  آ      ةنمؤتمر  على هانشهال  ةنآي 
ن لآ ا   ةارة  ةمعة   ةنةعةانةمةلة ال  ةكةرتةه 
ةنررلسل  ةنمآعل   بانآمآو ةنعانمةي ةألق ةى 
بك  ثةمةاب ةنةآة ةد   ةنةآةنةمةلة  ةالقةآة ةااية  
 ةالجآماعل   ةالزاهاب  ةننآار  ةميجةابةلة  
نم اابة ةنحزة   ةنطريق ةنةآةي ت ةب  ةي 

  لر جملو ةن لدةن  ةألنم.
 اة و ةنررل  ) ي جلإ بلنغ(  ي ةنمنآةدش 
  ي ن اءةته نو نتآل  ةنةو ةوا ةألجةنة ةلة ال 
عةإ هةذه ةنةفةكةرة ةمنسةانةلة ال بة  ةا   ةةي 
ةنوق  نفسه ب  ا  تةانةا  نة ةونة  ةنةمةؤةنةرة 
ةن ةلةةنةةلة  عةةلةى ةنةةعةانةةمال  ةنةآةةي ي ةرّ جةة ةةا 
ةن ع ال  أكد  لااته  ي ةنوقة  نةفةسةه أن 
ةن لإ تةحةمةي ةنةمةنةا سة ال  تةو ّةر ةنّسةلةو 
نلعانمال بانآوةزي نو اعم ا ةنةآةا  نةلةآةنةمةلة  
ةنةةحةة ةةلةة ةةلةة   ةةي ا   ةنةةَمةةعةةمةةوبةال  اعةة ء 

ال  ةنةعةمة  ” بةبة   –بةب  “ةنمعاان  ةنعاان  
بموج  ا على صعلد عانمي  نو ك  ةند   

 بد ن ة آثناء.
 انى جانب عنكال نّوه ةنررةلة  ) ةي جةلةإ 
بلنغ( برل  جةمة ةوبية  ةن ةلةإ ةنشةعة ةلة  
 برل  ةنلجن  ةنمركزي  نلحزب ةنشلةوعةي 
ةن لني  ةنلجن  ةنعسكري  ةنمركةزية ال انةى 
اعم ننط   هاينان  ةي تةعةمةلةق ةمصة ح 
عربا  عإ أنله  ةي   ةالنفآاح بشك   ان ال ن 
أن تسعى هذه ةنةمةنةطة ة  ةنةآةي ع ة ةد  ةلة ةا 
نؤتمر بو  ال انى أن تةكةون نةمةوعجةا   ةلّةا  
ن  آرةكل  عة  ةنت ارق ةن لنةلة ال  ةي 

ةنع ر ةنةجةديةدال ال  ةلّةمةا  أنة ةا تةحةآةفة  
بانةذكةرش ةنةثة ثةلةإ نةآةع ةلةسة ةا  تةع ةلة  

 ”.ننط   هاينان ةالقآ ااي  ةنتاص “
آآ ّو نآ ريحا  ةنررل   ”  ةي“ ي   ظ ةنم 

 ي نؤتمر بو    على هةانشةه أنةه يةنة ةر 
نلسلا   كفكرة انسانل  ن مآ ا  دن  ةن شةر 
 ب اهلةآة ةمال  يةرش ضةر بة ةنةمةمةاب ة  
ةمنسانل  نلسلا    تو لف ا ب ةذة ةنةجةوهةر 
بانذة   دن  نلناس ةن لنةلةلةإ  ةألجةانةبال 

يَن غةي نةنةا “   د بااب ةنررل  انى ةن و  أنه 
ت ديد ةنغلو  نرؤي  ةنشم ال كما  ةي ةنة ةو  
ةن لنيال  ةآةى يةكةون نةديةنةا اابة  قةوي 

اأنةا “  بلّةإ ”..  ن انون ةنآابيخ  ةتجاه ةنعانم
نعلش  ي ع ر يسواه ةتّجاه  ةا ةق نةحةو 
ةنس    ةنةآةعةا نال عة  ة عةلةى ةالنةفةآةاح 
 ةنآوةص ال  نحإ نعلش  ي ع ر يَةطةغةى 
عةةلةةلةةه تةةوّجةةه  ةةا ةةق نةةحةةو ةمصةة ح 

حذّبة  ِنإ أن َنإ ير   عنةك ”  ةالبآكاب ال ن 
  لآتلّ  عإ ةنع ر   لنساه ةنآابيخ.

على   ةلةا  ة ةااب ”  ي“ قد بّكز ةنررل  
” نة ةآةر ةا  بةو  “ انى ت ديم ةنكةثةلةر نةإ 

ةن لّم  ننذ اح قهال  ةنآي  اعةد  بةحةسةب 
بؤيآه على تح لق ةنعديد نةإ ةميةجةابةلةا  
ةمنسانل  جوهرة   ةنسلا ةلة   ةكة    ةنةآةي 

/5/بناء ةتفا    لوي  ةي ةنةرأي  8نن ا: 
/ا و ةنعونم  ةالقآ ااي  0تشجلو ةنآعا ن  

/ بناء نجآمو ةنم لر ةنمةشةآةر  0ن نا   
 ”.نل شري 

ةنمآابعون نطر  ا  برل  ةند ن  ةألكةثةر 
 كانةا   ةي ةنةعةانةمال  ةنةثةانةلة   ةي ةالنةآةاو 
ةنسلعيال يسآنآجون أن ا حر  ةا  تةآةعةلةق 
بانّجما   بعديد نإ ةن لم ةمنسانل  ةأل ةرش 
ةنآي با  نإ ةن ةر بي بةمةكةان جةعةلة ةا 

قاعدة نلسلو  ةمنسانةيال كةانسة   ةنشةانة  
 ةنة ةد ء  ةالزاهةاب  ةالنةفةآةاح ةنةعةانةمةةي 

 ةي “ غلرهاال  هي تؤ ر انى أن ةنررل  
ةرهة ال ”  جلإ بلنغ يآملّز بح  عةاحةفةي ن 

 يَسآشعر بع ا لةسةه  عة ةلةه بةدقة  نة ة  
ةنحلاة  جمانلات ا  قِلم اال  ضر بة ةنآمآةو 
ب وبت ا ةأل اعة ةنآي نإ  ةعنة ةا اضةفةاء 
هذة ةنةجةمةا   ةنسةلةوكةلةا  ةألبقةى عةلةى 

 ةنجملو.
هذه تآكش  نةنةا  ةلةسةفة  ”   ي“   ي أ كاب 

عمل   ال آ  تربط بإبدة  نا بةلةإ ةمنسةانةي 
 ةنط لع   ةنةحةلةاةال  ضةر بة  ةنةآةمةّسةك 
بانجما   قِلم أ رش نماثل  نآر لةتة ةا  ةي 
ةنآعان   ةنلونل  نإلنسان  بؤيآه نلط لع  
 ةنفلوبة  ةنفا ناال ةنآي يَ رز ةنآعان  نةعة ةا 
كع د عوةن  ةننجاح  ي ةنمجةا  ةنسةلةا ةي 
أي ةةا ال  هةةي بةةان ةةر بة ت ةةفةةي عةةلةةى 
ةن رةبة  ةن لااي  انسانل  الزن  ت ب  ةي 
صان  ةنناس عمونا   ةن لنللإ  ةألجةانةب 

 على  د  وةء.
كذنكال ان ةنموضو  ةنَجماني ةنذي تةطةّر  

 ي كةلةمةآةه  ةي بةو  ال ”   ي“ انله ةنررل  
يَسآنةد انةى  ةكةرة قةلّةمة  تسةآةنةد انةى نة ةاء 
ةالنسان ةنذي يَسآمةد ةنة ةلةم ةنةجةمةانةلة  نةإ 
 ةة   ةنشةةعةةب  ةنةةطةة ةةلةةعةة ال نةةذنةةك ي ةةوّجةةه 
ةنةةررةةلةة   ةةي كةةلةةمةةاتةةه نةةدةء  جةةمةةانةةلةةا  انةةى 
ةنةةمةةآةةذ  ال ةنةة ةةابئ  ةنةةمةةسةةآةةمةةوال نةةل ةةدب  
بع ا لةسةه  تةعنة تةه ضةر بة  ةنةجةمةا  
 ةنس    ي عملل  ت دّ   ةزاهاب ةن ةشةرية ال 
 ب من ا  عوب أ ةلةا ةنةآةي تةآةغةنةى نةنةذ 
أنفلا  عديدة بانجمةا  ةنةطة ةلةعةي نةلة ةشةرال 
 جما  ةننف ال  بجا    جما  ةنع ة   ةي 
كلماٍ    عر  ق    أابلا  كثلرة تز ةر 

 ب ا.
كذنك ن   ظ أن تو ل  ةنِ لم ةنجمانلة   ةي 

قةي ”  ي“  طاب ةنر لق  ال انما ي شلر ةنى ب 
نشةةاعةةره  بهةةا ةةآةة ةةا  بقّةةآةة ةةا  ِ ةةكةةمةةآةةهال 
 ةنطري   ةنعاان  ةنةآةي يَةحةكةم بة ةا  ةعة ةه 
 ي دير ب ا  زبهال  ةأل  لوب ةنذي يةآةعةانة  
نإ   نه نو ةو ريإ  ةنعانمال  هي كةلة ةا 
تسآند بد ن أانةى  ةكال انةى ابث   ةرةاة 
  ابي  صلنل  عمل    ضابب  جةذ بهةا 

”  ةي“  ي تابيخ ةألن  ةنآي ينآمي ةنررل  
انلة ةاال ت ة ةلة ةا  ةي ابةدة  عة ةلةي  بقةي 

 ب  ي  اهر نلعلان.
 

*يففاتففبفف  و فف ففا ففيفف  #تففو:سففيفف  :ففاشفف فف  

ومففعففدو فف  ومففن الففمفف ففمففوعفف  ا ولففى 
س  لالتف فاد الفدولفص لفلفةف فا فيفيفن  المؤسبِّ

الىىعىرق أصى قىىا  وا عفالمففيفيففن والففتفتبففال 

 #الصين.
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يَحتًر الك يرو  في فهم السيًسة الصي نينة 
ال ديدن المتم ية في هدو  القيًدن الصي نينة 
وعدم ا  رارهً لالشنتنراك فني  نناعنًت 
مسيحة تدور في ك ير م  م ًب  النبنًلنم  
ويرو  في الممً بة الصنين نينة  نوعنً  من  
التن نًقنض بنين  دورهنً كنقنون اقنتنصنًدينة 
عظمى وبي  دورهنً السنينًسني. وينذهنب 
الببض ليقو  بً كفً  الصي  عيى  نفنسنهنً 
وبًلتنًلني عندم و نود سنينًسنينة حنمنًينينة 
تصننو  مصننًلننحننهننً فنني حننًلننة حنندو  

 اضبراب عًلمي.
إ  المتتبع ليسيًسة الصي نينة  ومن نذ  شنأن 
الدولة الحدي ة  ير  أ  الصي  است منرت 
في اقتصًدهً أو   م  أ   تحقي  البنينش 
الرغيد لمواب يهً  دو  أ  ينمن نبنهنً ذلنك 
م  تقديم البو  ليبديد م  الدو  النفنقنينرن 
وال ًمية. وقد آم ت القيًدن الصي ية وعينى 
مر الس وات بنًلنطنينًر السنينمني فني حن  
مشكالت البًلم والتنحندينًت النتني تنوا نه 
شبوبه. ولم تكتِ  القيًدن الصنين نينة بنهنذا 
اإليمً   ب  قًمت بطبوات عميينة طنال  
الس وات المًضية.  ستذكر منبنً  النركنًينن 
الطم  ليسيًسة الصي ية والهًدفة ليتمسنك 
ببري  الت مية السيمية ودفع ب ً  المصير 
المشترك القًيم عيى مبدأ الربح المشنتنرك 

 ليشبوب كًفة.
لقد شكيت مطر ًت المؤتمر التًسع عشر 
ليحنب الشيوعي الصي ي في هذا الم نً  
مدمًكً   ديدا  في السيًسنة الصنين نينة ذات 
الطصًيص الصي ية  شتراكينتنهنً. ولنهنذا 
كرست  هندهنً إلبنال  منبنًدرن النحننام 
والبري  ووفرت لهً أموا   بًيية بهند  
إعًدن البًلم إلنى النبنمن  عنينى النمنصنينر 
المشترك والت مية السيمية المتبنًدلنة  بند   

 م  الحروب وتبنين ت ًرن السالع.

لي  طًفيً  عيى القيًدن الصي ية النبنبنينبنة 
البدوا ية ليو يًت النمنتنحندن األمنرينكنينة  
والتي   نالت تص   الصي  عيى  يحة 
أعنندايننهننً  بننًلننرغننم منن  الننتننداطنن  بننينن  
اقتصًد  النبنيندين  والنفنوايند النمنشنتنركنة 
لكييهمً. فًلو يًت المتحدن   تنا  تنغنذ  
المشكالت عيى حدود الصنين  من  طنال  
دعم القو  المبًدية لهً منًلنينً  وعسنكنرينً  
وسيًسيً   عيى أم  أ  تسهم تيك السينًسنة 
في استفنان الصي  ودفبهً  نحنو سنينًسنة 
سننبننً  الننتننسننيننح وإضننبننً  طننبننبننهننً 

 ا قتصًدية.
وي بغني لنينمنتنتنبنع النتنوقن  بنوينال  عن ند 
السيًسة األمنرينكنينة بنبند صندور  نتنًين  
المؤتمر النوبن ني النتنًسنع عشنر  والنذ  
وق  بويال  ع د تحيين  النوضنع النراهن  
وذلنك بننًلنتننأكننينند عننيننى سنيننمننيننة السننيننًسننة 
الصننينن ننيننة والنن ننظننر لننالقننتننصننًد كننرافننبننة 
ليبالقًت الدولية تبنينا  لسنينًسنة النبنينش 
المشترك. فقد قنًمنت النو ينًت النمنتنحندن 
بسيسية طبوات عدايية  تم يت في فرض 
رسننوم  ننمننركننيننة  بنندايننة  عننيننى الصننيننب 
والننحنندينند وتننًلننيننً  عننيننى أكنن ننر منن  ألنن  
وطمسمًية سنينبنة تسنتنورد من  الصنين . 
وهد  هذه السيًسة التي تسميهنً أمنرينكنً 
حمًيية هو التقيي  م  ا سيًبنينة النبنضنًينع 
بنينن  الننبنينندينن  وبننًلنتننًلنني إلننحنً  الضننرر 
بً قتصًد الصي ي م  طال  دفع الصنين  
لطبوات ممً ية وفي ا ت ًه  نفنسنه  منمنً 

 يسهم في تبكير البالقًت بي  البيدي .
  يمك  ليصي  بًلببع أ  تقن  منكنتنوفنة 
ا يد  ت ًه سيًسًت عدايية كهذه  ولنكن  
الصي  دولة مستقرن   تنتنبنًمن  بسنينًسنة 
ا ستفنان وردّات الفب   وإ مً تندرك أ  
الحمية األمريكينة هندفنهنً حنر  سنينًسنة 

الصنينن  عنن  مننبنًدرن النحنننام والننبنرينن  
ووق  ال مو المتصًعد ليبالقًت الصي ينة 
األفننريننقننيننة  وإضننبننً  دور الصننينن  

 ا قتصًد  في م بقة دو  البريك .
لقد تنبنود نً عنينى قصنر  نظنر السنينًسنة 
ا منرينكنيننة وتنبن ننينهنً لنردّات فنبنن  غنيننر 
مدروسة  وهنذا ينتنمنًشنى منع تنًرينطنهنً 
الننقننصننيننر كنندولننة  ومننع  ننفننًذ رصننينندهننً 
السيمي في البًلم  وتمسكهً بسبً  التسيح 
وا ست ًد لقوتهً البسكرية  وذلك بنبنكن  
الصننينن   صننًحننبننة الننحننضننًرن الننبننمننيننقننة 

 والتًريخ السيمي المشر .
إ  لد  الصي  بنًقنًت من نظنورن وغنينر 
م ظورن  في مقدمتهً قنوتنهنً النبنسنكنرينة 
وتبويرهً بمً ينمنكن نهنً من  الندفنًع عن  
ا راضي الصي ية والنمنصنًلنح الصنين نينة 

 حي  يينم األمر .
لقد سمب ً م  قًيد الن نينش الصنين ني فني 
منؤتننمنر األمن  والسنيننم النذ  ا نبننقند فنني 
روسيً مؤطرا  قو   صنرينحنً  بنًلنبنالقنًت 
ا ستراتنين نينة بنين  الن نينشنين  النروسني 
والصي ي  هذه النبنالقنًت النمنسنتن ندن إلنى 
تبًو  وتبًد  م ًفع اقتصًدية ت نبن  من  
البيدي  قون عًلمية تسهم في ضبنب اينقنًع 
البًلم وبًلتًلي من نع أمنرينكنً من  النتنفنرد 

 بًلمسرع الدولي .
إ  ً في الم بنقنة النبنربنينة  نراقنب الندور 
الصي ي يوميً  وبدقة  و ر  في النيًرات 
التًريطية ليقًيد شي  ي  بنين ن  لنكن  من  
مصر والسنبنودينة وإينرا  بنداينة  شنبنة 
لتبًو  اقتصًد  مع تنينك النبنيندا  ينؤد  
إلى فتح أسوا   ديدن لالقتصًد الصي ني  

 و  ت بيه رهي ة ألية قون في البًلم .
أ  ً  تبيع ب قة واقتدار لدور صي ي أكن نر 
فًعيية ليصي  في السيًسة الدولية تحنقنينقنً  
لصي  أعيى تبورا  ومنندهنرن  ندا  عنًم 

1000. 
 

*التائق الثاتي لىرئىيىس االتى ىا  الى ولىي 
للص اليين وايع ميين والكىتأىاق الىعىرق 
أص قا  )و لالا ( #الصين ورئيس فىرد 
فلسطين ل ت ا  ال ولي )الضالة الغىربىيىة 
وغزة(، وص يق ق ي  للصيىن وروسىيىا، 
وعضىىو عىىامىىل فىىي قىىيىىا ة #االتىى ىىا  
ايلىىكىىتىىروتىىي الىى ولىىي لىىلىىصىى ىىالىىيىىيىىن 

وايع ميين و الىكىتبىاق الىعىرق أصى قىا  
)وُ لالا ( #الصين و #رابطة القىلىمىيىيىن 
ايلكىتىروتىيىة ُمى ىبىي #بىوتىيىن و ىلىالىا  
#روسيأه ل ر ن والعال  العربي؛ وتايىط 
اجتمىاعىي وثىقىافىي، ومىتىخىصى  بىارز 

 االر ن. –باللغة االتجليزية وعلوم ا 
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 Robertنةإ ةنةةمةفةةابقةا  أن ةنسةلةةد )
Lighthizer ب بةةةر  اليةةةآةةةايةةةزبال )

ةنرج  ةنس علني ةنذي تم تعللنه ق   أيا  
ةنممث  ةنآجابي نلواليا  ةنمآةحةدة كةان 
هو ن ندس هذة ةالتفا .  نإ ةنمفابقا  
أي ا  أن  ضعةلة  ةالقةآة ةاا ةن ةلةنةي 
ةنةةلةةو  تشةة ةةه انةةى  ةةد بةةعةةلةةد  ضةةعةةلةة  
ةالقآ اا ةنلاباني  ي      ةنثمةانةلةنةا ال 
هي صا    ثاني ةقآ اا بعد ةنةواليةا  
ةنمآحدةال  أك ر  ريك تجابي نلواليا  
ةنمآحدةال بعجز تجابي  صةلة  قةلةمةآةه 

نللاب ا الب بنس   ت   انةى  096انى 
% نةإ اجةمةانةي ةنةعةجةز  53أكثر نإ 

ةنآجابي ةألنريكةيال  ةمةا أ ة ةه ةنةلةلةلة  
 بان اب  !!

النموذج اال تةادي مةدر القوة 
 والضعف

نةةإ ةنةةمةةعةةر   أن نةةمةةوعو ةالقةةآةة ةةاا 
ةن لني يعآمد على ةنسو  ةنةتةابجةلة ال 
 لا تسآوبا ةن ةلةإ ةنةمةوةا ةأل نةلة ال 
 ت دب ةنسلو ةن ناعل .  نإ أهم ن اح 
ضةةعةة  ةالقةةآةة ةةاا ةن ةةلةةنةةي ةعةةآةةمةةااه 
ةنمفرح على ةن ةاابة ال  ةلةا ت ة  

%  53نس   هذة ةالعآماا انى  ةوةنةي 
نإ اجمانةي ةنةنةاتة  ةنةمةحةلةي. كةمةا أن 
    ةنسو  ةألنريكل  نإ ةن ةاابة  
صلنل  عانل  نس لا ال  لا ت دب بحةوةنةي 

% نإ اجمانةي صةاابة  ةن ةلةإال 58
 هذة نةا يةجةعة  نةإ ةن ةلةإ ةنةطةر  
ةألكةةثةةر ت ةةربة   ةةي  ةةانةة  ة ةةآةةمةةرةب 
 تطوب ةنحرب ةنآجابي  بلةإ ةنة ةلةديةإال 
 لا تشلر بع  ةنآ ابير أنه  ي  ةانة  
 د ث بكوا تا  نلةآةجةابة ةنة ةلةنةلة  نةو 
أنريكا  لنتف  نمو ةالقآ اا ةن لني 

٪ ال أي أن نموةننات  ةنمحلةي 8.0بنس   
ةمجماني ةن لني  لنتف  انةى  ةد ا 

% هذة بةامضةا ة  انةى أن صةاابة  6
ةنواليا  ةنمآحدة ةألنركل  انةى ةن ةلةإ 
 ةةةي أغةةةلةةة ةةة ةةةا صةةةاابة  صةةةنةةةاعةةة  
ةنآكنونوجلا ةنعانل ال  نإ ةن عب عةلةى 

 ةن لإ أن تجد بدي   عإ أنريكا.
نكإ ةن لةإ تةمةلةك  بقة  قةوية ال  ة ةي 
تةةعةةآةة ةةر  ةةي صةةدةبة نةةانةةكةةي ةنسةةنةةدة  

 8.817ةألنةةريةةكةةلةة  بةةوةقةةو  ةةوةنةةي 
تريللون ا البال كما أن ا تسةآةوبا ثةلةا 
ةنآاو أنةريةكةا نةإ  ةو  ةن ةويةاال انةى 

 % نإ حاررة  ةن وين .56جانب 
أنا ةنواليا  ةنمآحدة ةألنةريةكةلة   ةمةنةذ 
تع لس اال ت ن  نموعجا  ةقآ اايا  يعةآةمةد 
على ةنسو  ةندة لل ال  لا يآركز علةى 
تعريف  جمركل  عانل  عةلةى ةنةوةباة ال 
 أجوب نرتفةعة  نةلةعةمةا  ن ةمةان قةوة 
 رةرل  عةانةلة ال  بةاةتةانةي  ةلةق  ةو  
اة لل  ك لرة. نذنك ال يحآاو ةالقةآة ةاا 
ةألنريكي انةى ةالعةآةمةاا عةلةى ةنسةو  
ةنعانميال  ببما هةذة هةو ن ةدب ةنة ةوة 
ةنح ل لة  ةالقةآة ةاا ةألنةريةكةيال  ةلةا 
ت   نس   ةالعآةمةاا عةلةى ةن ةاابة  

%   طال بامضا   انةى أن 1انى  وةني 
صاابة  ةن لإ انى أنريكا غةانة ةلةآة ةا 
 لو أ آ  كل   صناعا   ةفةلةفة  نةإ 
ةنس   جدة  على أنريكةا أن تةجةد بةدية  

 عإ ةن لإ  ي تعنلن ا.
 السب  الدئيسص لل دل الت ار  

    ةنةحةرب ةنةعةانةمةلة  ةنةثةانةلة  كةان 
ةمنآاو ةن ناعي ةألنريكي يشك  نس ة  

% نةةإ ةمنةةآةةاو ةن ةةنةةاعةةي  01.9
ةنةةعةةانةةمةةيال بةةلةةنةةمةةا ةمنةةآةةاو ةن ةةنةةاعةةي 

%. نةةكةةإ هةةذه  3.0ةن ةةلةةنةةي يشةةغةة  
ةنمعةاانة  تةغةلةر  جةذبيةاال  ةون تةعةد 
ةن لإ أك ر ا ن  صناعةلة   ةي ةنةعةانةم 

% نةإ ةمنةآةاو ةن ةنةاعةي 55بنسة ة  
ةنعانمي.  قد  اهم   ةلةا ة  ةنةآةحةو  
نإ ةن ناع  انى ةنتدنا  ةنآي تة ةنةآة ةا 
ةند   ةنمآ دن   على بأ  ا أنريكا  ةي 
تعزيز  طوة  ةنآطوب ةن ناعي ةنةذي 
  دت ا ةن لإ     ةنسنوة  ةألببعلإ 
ةنماضل ال  لا أن ةنةآةحةو  ةن ةنةاعةي 

 ةنة   833ةنذي    آه أنةريةكةا  ة   
 ن ال    آه ةن لإ  533 ةنلابان     

  ن    ط. 03    
نكإ ةن لإ ةنلو  نم تةعةد بةضةلة  عةإ 
ا بها ةنذي تلع ه ننةذ ةنةفةآةا ة ةا عةلةى 

ال  لا تم تحويل ا انى 8791ةنعانم  ن  
ن ةنةو عةانةةمةي نةلةةسةلةو ةم ةةآة ة كةلةة  
ةنر ل  ال  ي آا  أهل ا علةى ةنةفةآةا ال 
 عةةلةةى  سةةاب بةةلةةوةةآةة ةةمال  نةةوةباهةةمال 
 صحآ م   آى ث ا آ م.  نذنكال      

中ت نّ  ةن لإ ة آرةتةلةجةلة  ) 5386

国制造2025   ”) صةنةةو  ةي ةن ةلةةإ

5356 .″ 

 73التتم  على الة    

         ةنثمانلنا ال أص ح  ةنلابان ثاني أك ر ةقآ اا بعد أنريكاال  أص   
 جم ةنآ اا  ةنآجابي بلن ما ةألك ر على ةنمسآوش ةنعانمي بعجز تجابي بنس   

نإ أيلو /   آم ر  55% نإ اجمانى ةنعجز ةنآجابي ةألنريكي  نذة ال نكإ 63
كان يونا   ا ما   ي تابيخ ةالقآ اا ةنلابانيال  في هذة ةنلو  تم  8716 ن  

( بلإ ك  نإ  كونا  ةنلابانال The Plaza Accordةنآوقلو على ةتفا  ب زة ) 
 ةنواليا  ةنمآحدةال  ث ث ا   أ رش نتف  قلم  ةند الب ةألنريكي أنا  ةنلإ 
ةنلابانيال  هكذة بلإ نلل   ضحاها تم ةن  اء ن ارلا  على ةنآ ديد ةنلاباني ن قآ اا 

 ةألنريكي. 
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هذه ةال آرةتلجل  تشك   طرة  نة ةا ةرة  
على  لا ا   ة آةرةتةلةجةلةا  تةرةنةب 
ةن ونل  ةنآي تع د ب ا ق   ةنآتابه برلسا  
ألنةةريةةكةةاال  ةةاصةة  ةنسةةلةةا ةةا  ةنةةآةةي 
تسآ د  اعااة نكان  أنريكا ةن ناعل ال 
  ةةلةةق  ةةرا عةةمةة  بةةر ةتةةب عةةانةةلةة  
نلط    ةنو طى ةألنريةكةلة  عة  ةنة ةوة 
ةنشرةرل  ةنعةانةلة ال ةنةآةي هةي ةنةمةحةر  

 ةأل ا ي نلسو  ةندة لي ةألنريكي.
 ساح  المعدي  الدئيسي 

هةةةي ”  5356صةةةنةةةو  ةةةي ةن ةةةلةةةإ “ 
ا آرةتلجل  تسآ د  تطويةر ةن ةنةاعة  
ةنوحنل  ةن لنل ال  اص   ةن ناع  ةنآي 
تعآمد عةلةى ةنةآة ةنةلةا  ةنةمةآةطةوبة  ةي 
عشةةرة نةةجةةاال  أهةةمةة ةةا: تةةكةةنةةونةةوجةةلةةا 
ةنمعلونا ال ةنذكاء ةن ناعةي  ةمنسةان 
ةونيال  تكنونوجلا ةنةفة ةاء  نةعةدةتةهال 
 تكنونوجلا ةنطاقة  ةنةجةديةدةال  نةعةدة  

ةنسةةكةةك ةنةةحةةديةةديةة  عةةانةةلةة  ةنسةةرعةة ال 
 تكنونوجلا ةنمةوةا ةنةجةديةدة ةنةمةركة ة ال 

  ةنمنآجا  ةنط ل  ةنحلوي .
 نإ ةنوةض  أنه  ي  ةانة  نةجةاح هةذه 
ةال آرةتلجل ال  إن ةن لإ  آآمكةإ نةإ 
ةن لمن  على جملو ةن ناعا  ةنةنةا ةوة  
 ي ةنمسآ    ةن ريب  نما يكس  ا نةوعةا  
جديدة  نإ ةن وة  ةننفةوع عةلةى ةن ةعةلةد 
ةنةةعةةانةةمةةيال  هةةذة نةةا قةةد ي ةةو عةة نةة  
ة آف ا  على نسآ   ةقآ اايةا  ةنةد   
ةأل رشال  علةى بأ ة ةا أنةريةكةا ةنةآةي 
تحآكر  انلا  انى  د ك لرةنجزء ةألك ر 
نإ هذه ةن ةنةاعةا  ةنةمةآةطةوبة  نةمةا 
يعني أن صناع  ةنآكنونوجلا ةنمآةطةوبة 

صةنةو  ةي “ ةنآي تسآ د  ا ة آرةتلجةلة  
هو  ةا ة  ةنةمةعةركة  ”    5356ةن لإ 

ةنررلسل  نلةحةرب ةنةآةجةابية  ةن ةلةنةلة  
 ةألنريكل  ةنحانل .

 ييف ستدد الةين؟
ت اين   بةء ةنمحللةلةإ ةنةد نةلةلةإ بشةعن 
ندش باة  ةعة  ةن ةلةإال  ةلةا يةآةوقةو 

بع  م أن ةن لإ  آكآفي براة  ةفةعة  
تحفظ ناء  جة ة ةا نةثة   ةرض ب ةو  
جمركل  على  ةباة  أنريكل ال أ ةا ةا  

نةلةلةاب  03ننآجةا  ةألغةذية ال بة ةلةمة  
ا البال بةلةةنةمةةا يةرش ةنةمةةآةشةارةةمةون أن 
ةن لةإ قةد تةلةجةع انةى  ةلةا ة  اغةرة  
ةنمركبال  عنك عإ حريق ةنآتلق نإ 
ة ةةآةةلةةاحةةلةةاتةة ةةا نةةإ  ةةنةةدة  ةنةةتةةزيةةنةة  

 8.817ةألنريكل  ةنآي ت ةدب بةحةوةنةي 
تريللون ا الب. نكةإ  ةي ةعةآة ةااي أن 
 لا   اغرة  ةنمركب أ  نا يعر   ةي 

( 焚舟破釜بانـ )”   إ ةنحرب“كآاب 

)أقد  كآاب  ربي  و  ةم آرةتلجلةا  
 ةنو ار  ةنعسكري   ي ةنةعةانةم نةكةاتة ةه 

 . ( هةةي نةةإ  093-  606 ةون    
ةنمحرنا  ةنعسكري   ي أابلا   ةلةسةفة  
ةال آرةتلةجةلةا  ةنةعةسةكةرية  ةن ةلةنةلة  
ةنةة ةةديةةمةة ال  ال ي ةةلةةجةةع انةةلةة ةةا انةةى عةةنةةد 
ةن ر بة ةن  وش. نذنك نحإ نعآ د أن 
ةن لإ  آعلب بعكثر نإ  بق ال  ت اجم 
على عدة ج  ا ال على  ك  تكةآةلةكةا  
 رب ةنع ابةا  ةنةآةي 
يآ ن ا ةنشلوعلون جلدة . 
  ةةةةي ضةةةةوء عنةةةةكال 
 آ اجةم ةن ةلةإ عةلةى 
أكثةر نةإ جة ة ة ال  نةا 
ةنزيةابة ةنةآةي قةا  بة ةا 
نةةةةؤ ةةةةرة ةنةةةةزعةةةةلةةةةم 
ةنكوبيال  كذنك ةع ن 
ة آآاح بوبص   نغ اي 
ةنعانمل  نلطاقة  نةآةدة   
ع وا ةنةنةفةط ةنةمة ةّونة  
بةةانةةلةةوةن ةن ةةلةةنةةي اال 
 لر انةلة  عةلةى عنةكال 
كما أن ةن لإ قد تةفةآة  
جةة ةة ةة   ةةي ةنةةحةةديةة ةة  
ةنتلةفةلة  ألنةريةكةا بةعةد 
تغلغل ا  ي ا   أنريكةا 
ةن تلنةلة  بة  قةد تةفةآة  
ج    اة   أنريكا نفسا 
 اص  نو  جوا ةنعديد 
نةةةإ ةنشةةةركةةةا   ةةةي 
ةنةةةواليةةةا  ةنةةةمةةةآةةةحةةةدة 
ت ةةةةغةةةةط نةةةةإ أجةةةة  
ةنةةةآةةةرةجةةةو عةةةإ هةةةذه 

 ةنحرب.
 *يات  مور تا:ص

 78تتم  المنشور على الة    

يار تاتور من   ي   الوبال تا مز الةيني  للدسام لوي روي :شدته 
، و مثبل اآلثار السلبي  للخال اا الت ار   ا ميديي  8172-4-3بتار خ 

 الةيني  على   ا  الل وم  ص الوال اا المت دة ا ميديي 
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تصًعدت حدن الت ًف  النتن نًر  بنين  
الو يًت المتحدن ا مريكية التي حًنت 

من   1 :2عيى حصنة تنقنًرب  سنبنة 
ا قننتننصننًد الننبننًلننمنني وبننينن  الصننينن  
الصًعدن التي استبًعنت النقنفنن حنتنى 

من  ا قنتنصنًد النبنًلنمني  : 22ب سبة 
 أيضً .

الفوار  بي  الو ينًت النمنتنحندن وبنين  
الصنينن  عننديندن  لنكنن  لنو أطنذ ننً تننيننك 
الفوار  بي  البيدي  وقم ً ببميية  قندينة 
واقبية لو د ً أ  ا قتنصنًد والسنينًسنة 
شكال النبنًمنود األسنًسني لنينفنر  بنين  

 البيدي 
م  ال ًبت أ  سبي الو ينًت النمنتنحندن 
ا مريكية ارتكن فني النبنقنود األربنبنة 
المًضية عيى تحقي  الهيم ة السينًسنينة 
عيى قرار الندو   من  طنال  اعنتنمنًد 
مبدأ إ ًرن الفوضى في البيدا  النتني   
تتمًهى ومصًلح أمريكً  وم   م تغيير 
األ ظمة فيهنً لنتنصنبنح أ نظنمنة بنيّنبنة 
مرته ة بًقتصًدهً وسيًسًتهً لمنصنًلنح 
الدولة األمرينكنينة  وبشنكن  أحنًد    

 شريك له.
وأل   تحقي  تيك األهدا  األمريكينة  
قًمت مً يسمى بنًلندولنة النبنمنينقنة فني 
أمريكً بوضع طبة لنالنسنتنينال  عنينى 
مصننًدر الننبننًقننة فنني الننبننًلننم   ننظننرا  
لننتننأ ننيننرهننً عننيننى عصننب الننمننسننتننقننبنن  
ا قننتننصننًد   الننذ  يشننّكنن  الننمننكننّو  
الرييسي في حيًن الدو  ومند  تنوسنع 

 سبوتهً عيى القرار الدولي.

ولو أ  ً استبرض ً مي  أمريكً السيبي 
في البًلم  لو د ً أ  هذا المي  منيني  
بنًلننحننروب األمننرينكننيننة الننفنًشننيننة  وقنند 
طيضت  ميبهً تحنت عن نًوين  كنًذبنة 
فضفًضنة   تنمنت لنينحنقنينقنة بصنينة  
وكننً ننت  ننتننًينن ننهننً نرع الننفننوضننى 
وا رتبًك في شتى أر ً  النمنبنمنورن  
إضًفة إلى ا عتمًد عينى منبندأ فنرض 
الننبننقننوبننًت األمننريننكننيننة الننتنني سننبنن  
واستهندفنت دو   غن نينة بنقنينت طنًر  
الهيم ة األمريكية  تمًمً  م   مً  نر  
في البنرا  وسنورينة ولنينبنينً والنينمن  

 سنتنً  22وف نويال )ومي  سنبنتنمنبنر 
 السبود (.

إذا   توكيت الو يًت المتحدن األمريكية 
مهمة السبو عينى مندطنرات و نروات 
البيدا  ال فبية الغ نينة من ن  السنبنودينة 
والكويت والبحري  وقبر واإلمنًرات  
وفرضت عييهً الن ننينة النمنًلنينة لنقنً  
حمًية أمريكينة داينمنة لنتنينك األ نظنمنة 
الطيين نينة النغن نينة النتني أسنهنمنت فني 
اندهنننًر الصننن نننًعنننًت النننبنننسنننكنننرينننة 
األمريكية  وبًتت تحت  المركنن األو  
في واردات األموا  م  طال  صفقنًت 
المييًرات الضطمة من  بنينع األسنينحنة 
األمريكية  عينى حسنًب إهنمنً  بنًقني 
الطدمًت في النداطن  األمنرينكني عنينى 
مستويًت عدن   ذكر م هً ترا ع  ودن 
الببًبة وا ستشفً  والمدار   إضنًفنة 
إلننى تننرا ننع صنن ننًعننًت عنندن وذلننك 
لننمننصننيننحننة صنن ننًعننة بننيننع األسننيننحننة 

والننتننكنن ننولننو ننيننً وشننركننًت الننتننأمننينن  
الطًصة  كمً أ هً ل أت إلنى  صنر  
اآل   م  عمً  المصً ع األمرينكنينة  
في طبنون  نًقصنة  بندعنو  تنطنفنين  
عب  تكيفة النيند الصن نًعنينة  منً يندّ  
عننيننى تننرا ننع قنندرن صنن ننًعننة السننيننع 
األمريكية عيى ا ستمرار في الم ًفسنة 
وفنني ذلننك دلننينن  عننيننى تننرا ننع  ننقننة  
األمريكي بمستقب   منو ا قنتنصنًد فني 
أمريكً  حتى أ  الببض شبّه ا قتصنًد 
األمريكي بمنكنتنسنبنًت النكنًوبنو   أ  
اقتصًد إمً ع  بري  القنون وإمنً عن  

 بري  السبو.
أمً لو أطذ ً ال ً ب الصي ي فإ  ً  يحظ 

 التًلي 
إ  الصننينن  دولننة كننبننر  منن  حننينن  
المسًحة وم  حين  النتنبنداد السنكنً ني 
البًل   حو مييًر و ال مية مييو   سمة  
وقد بذلت الصي   نهنودا  ضنطنمنة فني 
تنن ننظننيننم ا كننتننفننً  الننذاتنني الصنن ننًعنني 
والنراعي وا تكً  عيى اليند النبنًمنينة 
الصننينن ننيننة والننمننحننًفننظننة عننيننى النن ننمننو 
ا قتصًد  اآلطذ في الصبود  مً أسهم 
في ا تذاب رؤو  األمنوا  النبنًلنمنينة 
والتأسي  المتي  لقون اقتصًدية صًعدن 
واعدن  األمر الذ  أكسب الصنين   نقنة 

 ا قتصًديي   في البًلم.
يسه  عيى المراقب البًد   اكنتنشنً  
أ  الصي  لم تي أ يومً  إلى التدط  فني 
شنننؤو  الننندو  األطنننر  أو فنننرض 
رون ًمتهً الطًصة عييهنً كنمنً فنبنينت 
الو يًت المتنحندن ا منرينكنينة  بن  إ  
الصي   هدت في عم   بًر تر م في 
ت مية اإل سً  في الصنين  لنينسنهنم فني 
انديننًد  سننبننة النن ننمننو الصننينن نني بشننكنن  
منننتننننايننند  حنننتنننى وصنننينننت وداينننع 
المست مري  في الصي  إلى  سب عًلية 

 في مقًب  هبوب ا قتصًد األمريكي.
بًل ظر إلى الت ربة الصي ية   ر  أ هً 
ت ربة  ديرن بً هتمًم بك  المنقنًينين  
وضرورن ا قتدا  بهً والحذو حنذوهنً  
 ظرا  لمً لهذه الت ربة م  فوايد  نمنة  
أهمهً تحرير ا قنتنصنًد الصنين ني من  
الهيم ة األ  بية  وبًلتًلي إسهًمهنً فني 

 استقاللية القرار الصي ي.
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ان ةن لإ تةعةآة ةر ةنةد نة  ةنةثةانةلة   ةي 
ترتلب ةند   ةنمسآوباة نلةنةفةط  ةنةغةاز 
 ةةي ةنةةعةةانةةمال  بةةمةةا أن ةن ةةلةةإ ا نةة  
نسآوباه نلنةفةط  ةنةغةازال  ةإن أنةريةكةا 
تج د  ي ةنسلطرة على ننابو ةنطاق   ي 
ةنعانمال  عنك نإ أج  ت ةلةلةق ةنةتةنةا  
على ةن لإ  ةن غط علل ا  ازة ةآة ةا 

 عإ ترتلب ةنآنا   ةالقآ ااي.
ةنتطوة  ةن لنلة  ةنةجةريةوة  بةا ةآة ةدة  
عمل  ةند الب بانلوةن ةن لني  ي بع  
ةنةةمةة ةةااال  ةنةةآةةجةةابيةة  ةعةةآةة ةةر  ةنةةرا 
ةنمنا ب على ب و ةنر و  ةنةجةمةركةلة  

 ةألنريكل  على  ةباة  ةن لإال
كون ا ةنتطوة ةأل نى  ي ب ل  تحةريةر 
ةنن ا  ةالقآ ااي ةنعانمي نإ ةنة ةلةمةنة  

 ةألنريكل   ا البها.
نإ أج   ماي  انجازة  ةن ةلةإال أبش 
أن ةنمطلةوب هةو  ةر و ةن ةلةإ نةإ 

ةن وقع  ةن لنل  ةندة ةلةلة ال  ةنةمة ةا ةرة 
 ي عملل  تش لك ةنم ان  ةن لنلة  نةو 
ةند   ةنمآماهل  نو ةالقآ اا  ةنسلةا ة  
ةن لنل ال  عنك ب د  تشةكةلة  ةنةمة ةلة  
ةنتةابجةلة  أ   ةط ةنةد ةا  ةأل   عةإ 

 ةن لإ  ةقآ ااها   لا آ ا.
ان تجرب  ا   ةن ريك  نم تحَظ بانحلّةز 
ةنكا ي نةإ ةنةنةجةاحال أقةلّةه  ةآةى ةونال 
 عنك نآلج  ةنعرةقل  ةألنريكلة ال ةألنةر 
ةنذي يآطلب تو لو نةر  ة  ةنةعة قةا  
ةالقآ ااي  ةن لنل  نو ا   أ رش  ةي 

 ةنعانم.
ان تجرب  تش لةك ةنةمة ةانة  بةلةإ ا   
 ر   غرب   ةلةاال بةدءة  نةإ ةن ةلةإ 
 ب  لاال نر بة  بإيةرةنال  صةوال  انةى 
ا   ننطة ةآةنةاال نةثة  تةركةلةا  ةنةعةرة  
  ةةوبيةة ال  ةةآةةكةةون تةةجةةربةة  جةةديةةرة 
باالهآما   ةنآنفلذال ألن ا  آآر   ثةابهةا 
ةميةةجةةابةةلةة   ةةي نةةوةجةة ةة  ةنةة ةةلةةمةةنةة  
ةألنريةكةلة ال   ةوصةا  عةلةى نسةابب 
ةنغاز  ةننفط  ي تلك ةنةد  ال كةمةا أنة ةا 

تةجةربةة  تةةحة ةةى بةةانةحةةلّةز ةنةوة ةةو نةةإ 
ةنةنةجةةاحال ألنة ةةا  نةكةّمةةلة  نةمةنةةآة  ا   
ةنةة ةةريةةكةة ال نةةا يسةةّ ةة  نةةز  ةنةةعةةوةرةةق 
ةألنريكلة  عةإ حةريةق ب ةو ةنة ةلةمةنة  
 ةالنريكل  على ا بة ةالقآ اا ةنعانمي.
ان ا نة  ةن ةلةإ نةجةحة   ةي تةثة ةلة  
ةنةةدة ةة  ةن ةةلةةنةةي ةقةةآةة ةةاايةةا ال  بةةعةةد 
ةنآعدي   ةند آوبي  ةأل لرةال  ةإن نةإ 
ةنمنآ ر أن تش ةد ةن ةلةإ ةنةمةزيةد نةإ 
ةال آ رةب ةنسلا ي ةندة ليال   وصةا  
أن ةنحزب ةنشلوعي  ي ةن لةإ بةحةانة  
 تطوب اةرم تآما ى  نوةج   ةنآحديا .
ي  ى ةن و  ان ةن لإ بحاج  ن نتةرةح 
بشك  أ  و نو ةند   ةنتابجل  ةنحللف  
ةقآ اايا   لا لا ال  ةنم ا رة  ي حرح 
ن اابة  نح  ةألزنا  ةنآةي قةد تةؤنةإ 
ةنفرص   ةنةمةسةا ة   ةي بةر ز تةطةوب 
ا ب ةن لإ ةنع لم علةى نةدش ةنةعة ةوا 

 ةن اان .
 

 *يات  لبنا:ص
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نةةم يةةكةةإ نةةإ ةنسةة ةة  أن أعةةثةةر عةةلةةى 
ال ةنسةلةد جةوبو ” أبو انةلةاس“ ةن ديق 

عكةا يال بةعةد  ةنةوة  كةثةلةرة نةم أَبه 
  ن اال   د ة آفى أبو انلاس  جةعة  نةم 
يَعد يَ  ر  ي ةنمنط   ةنآي عمة   ةلة ةا 
 ةنةةآةةي ت سةةّمةةى )جةة ةة  عةةّمةةان(ال  ةةلةةا 
نكآ آه )ةنرين و(ال ةنآي ة ةآة ةر  بة ةلةو 
ةنكآب  ةنمج   ةنةمةحةلةلة   ةألجةنة ةلة  
على ة آ   ا  نسملاتة ةاال نةكةإ ةألهةم 
أن هذه ةنمكآ   كان  تجةمةو ةنةمةثة ةفةلةإ 
 ةنمآعلملإ ةالبانللإ  صاب  ن ة ةدة  
ن مال نلةغةر ةوة نةنة ةا ةنةثة ةا ة   ةنةعةلةو  
بآسة ةلة   نةآةا ة  كةان ية ةدنة ةا نة ةم 
ةن ةةديةةق أبةةو انةةلةةاسال ةنةةذي يةةآةة ةة  
بانة ةسةاحة   نةحة ة  ةنةنةاس  ةنةآةر ية  

 نلث ا    ةنعلو   ي نتآل  ةأل  اح.
عم  أبو انةلةاس عشةرة  ةنسةنةلةإ  ةي 
نكآ آه )ةنرين و(  ي ةنعاصةمة  عةّمةانال 
  د كان نؤ س ا  نةديةرهةا  نةو ةفة ةا 
ةنةة ةةمةةا  نةةنةةذ نةة ةةايةة   ةةآةةلةةنةةا  ةنةة ةةرن 
ةنعشريإال  نر بة  بس عةلةنةاتة ةاال  انةى 
 نوة  ةن رن ةنحااي  ةنعشريإ. كان  
نكآ   )ةنرين و( جاعب   لن اال  ةلةا نةم 
يكإ  ي عّمان ةنةكةثةلةر نةإ ةنةمةكةآة ةا  

ةنمشاب  ال ناهلك أن )ةنةريةنة ةو( كةانة  
نإ أ ةر  ةنةمةكةآة ةا  ةألبانةلة ال ان نةم 
تكإ ةنمكآ   ةال نىال ةنآي كان  تسآتد  
 ال  ةنةةآةة ةةويةةر ةن ةةورةةي نةةلةةوثةةارةةق 

  ةنكآب  ةنجرةرد  غلرها.
ن د ببطآني بعبو انلاس صدةق  عةمةلة ة  
 انسانل    حنل ال  لم أكإ  قآ ا أبةآةا  
ةن رحا ل   ةنجرةرد  ةنةكةآةب نةنةهال أ  
أ صّوب بع  ا نديهال ب   كةانة  كةذنةك 
ةن ةةحةة   ةنةةكةةآةةب ةنةةآةةي ت ةةدب  ةةي 
ةن لدةن ةال آرةكل  نة ة ةدي  هةوةيةآةي 
نل رةءة  ةنَجمو  ةنشرةء ننهال   د كان  
هذه ت دب  ةي عةوةصةم تةلةك ةنةد  ال 
   ي بلر    ةن اهرة باندبج  ةال نى.
    نحو ن   قرن نآ ل  أبت ط   
 ت لا  ب دةق  نآلن  نو أبةو انةلةاسال 
  د عّززت ا نشآركاتنا ةنث ةا ةلة   ق ةرب 
نكآ آه نإ نوقو ننزنةيال ةنةذي ال زة  
 آى ةنلح    ي نكانه ةنةمةعة ةواال  هةا 
هي صدةقآنا أنةا  هةو تةآةجةدّا بةفة ة  
ةالصدقاء ةنت لق ةنذيإ اعاا ة ببةطةي 

أ ةد حة ب   –به  نن م ةنسلد ن ل  ابو 
ةنكلل  ةن طريركل  ةنةوحةنةلة  “ ندب آي 

ال ةنةةذي يةةعةةمةة   ةةي عة  ” ةنةةمةة ةةدةب  –

ةنةةمةةنةةطةة ةة   يَةةعةةر  أبةةو انةةلةةاس جةةلةةدة  
 يةعةةر  نةوةقةةو تةوةجةةده  تةحةةركةةاتةةهال 
ألتمكإ نإ أ ذ هذه ةنم ةابةلة  ةنسةريةعة  
ةة    نةةعةةهال  ةنةةمةةحةةا ةة ةة  عةةلةةى ةنّ ِ
 ةن دةق  نو هةذة ةالنسةان ةنةرةرةوال ال 
 لّما  أن  ةفةابة جةمة ةوبية  ةن ةلةإ 
ةنشع ل  اهآمة  بةعبةو انةلةاس   جة ة  
اعةوة كةريةةمة  نةه نةلةةحة ةةر  ةةفة تةة ةةا 
ةنمتآلف   ويا  نو كاتب هذه ةنسةطةوبال 
تكريما  نه ند به  ي تسويةق ةنةمةجة   

ةن ةةةلةةةإ “ ةن ةةلةةةنةةةلةةة  أنةةذة ال  هةةةي 
ال ” ةن ةةةلةةةإ ةنةةةلةةةو “   ”  ةنةةةمةةة ةةةوبة

 ةأل ةةلةةرة نةةا تةةزة  ت ةةدب نةة ن  ةةي 
ةن اهرةال  ن رها ةنررل   ي بلجلإال اع 
أن أبةةو انةةلةةاس أجةةرش هةةذة ةنةةآةةسةةويةةق 
نلمط وعا  ةن لنل   ي ةالبان بةرغةم 
أن ةنع قا  ةندبلونا ل  بلإ ةن لديإ نةم 
تكإ نوجواة  ي تلك ةنسنوة ال  ة ةد تةم 
اقانآ ا  ي ةنسابو نةإ أبةرية / نةلةسةان 

 ي  08 ال   نحآف  بآع لس ا ة 8799
 أبري / نلسان.
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ن د غمر  ةنفر    ةنشكةر أبةو انةلةاس 
عندنا َعِلَم بعن  فابة جم وبي  ةن لةإ 
ةنشع ل  ندش ةالبان تةدعةوه نةحة ةوب 
 عانلةاتة ةا  ة ةآةفةاالتة ةاال  ة ةو  بةرغةم 
تسوي ه نلمط وعا  ةن لنل   ةنسلةا ة  
ةن لنلة   ضةر بة تةوثةلةق ةنةعة قةا  
ةنعربل  نو ةن لإ ننذ ع ةد بةعةلةدال اال 
أنه نم يح ر أي  ف  صلني ب ةمةيال 
اع نم يآلّق أية  اعةوة نةلةمةشةابكة   ةلةهال 
 يعوا ةنس ب  ي عنك ةنى أن صةدية ةنةا 
أبو انلاس قا  بعمله ةنث ا ي بةكةثةلةر نةإ 
ةن م   ةنعةمة  ةنةجةااال اع ية ةو  أبةو 
انلاس أنه نسر ب بل اء ن ا ةر نةو أي 
نوةحإ صلني  ةنآعر  ن ا ةرة عةلةى 
ةنسفابة ةن لنل   ةن لإال بةعةدنةا كةان 
عّر  ةنررل  عن ةا  ةي  هو  ت لا  ةنم 
ةالبانال نإ     ةنةحةر  ةنةمةطة ةو  
 ةنةةمةةنةةشةةوب  ةةي ةنةةوبقةةلةةا  ةن ةةلةةنةةلةة  

 ةنم  اع   ي ةالبان.
كان هاجسي     ةنسنوة  ةنماضلةا  
نإ أن نحا التي قد باء  بانةفةشة   ةي 

أبةو ”  ةنَمكةآة ةجةي“ ةنعثوب على صدي ي 
انلاسال   شل  أكثر أن ال أنةآة ةي أبةدة  
ب ذة ةنرج  ةنش ةم  صةا ةب ةنةمة ةاائ 
 ةنطاعإ  ي ةنسإال ةنذي كآ   عنه  ي 
ةنكآاب ةن لني ةنذي صدب ب ملةا   ةي 

  بةعةنةوةن: 5389أ ة ر ةنعا  ةنماضي 
ق ةةةق ةن ةةةلةةةإ   –نةةةحةةةإ  أنةةةآةةةم “ 

ال  تةةحةةدثةة   ةةي نةة ةةانةةآةةي ”  ةالبان
كما تحةدثة  ابةنةآةي   –ةنمطّون  بانكآاب 

عةإ   –نابينا  واةح  ي ةنكآاب أي ةا  
عكرياتنا عإ ةن لةإ  عةإ أبةو انةلةاس 

ةنةةذي كةةان ةأل    ةةي بةةلةةو  نةة ةةلةةعةةا  
نج   ةن لإ ةنناح ة  بةانةعةربةلة  نةإ 

ال ” ةنةريةنة ةو“   –    نكآ آه ةنشة ةلةرة 
 هو ةم م ةنذي ال يزة  ي حةا ِةظ عةلةلةه 
 ةةاب  نةةعةةر   بةة ةةذة ةال ةةم نةةكةة  

 ةالبانللإ  آى ةنلح  .
 برغم أن ةنعديةديةإ قةانةوة نةي أن أبةو 
انلاس ال زة  ية ةلةو ةنةمةطة ةوعةا   ةي 
ننط   ج   عّمان ةنعّمانلة  ةنةآةابيةتةلة  
ةنعري  ال ا ن أن بلع ا كعااته ةنسةابة ة  
نةةإ  ةة   كشةةك  ةةاا بةةانةةمةةثةة ةةفةةلةةإ 

بنفسةه ” يد ب“ةنمحلللإال عنك أنه صاب 
نعآمدة  عةلةى ع ة تةه نةآةسةويةق هةذه 
ةنةةمةةطةة ةةوعةةا  عةةلةةى ةنةةَمةةحةةا ال  ةةلةةا 
يعرض ةن ح  على أصحابه ةنت لق 
 ل اال  نلؤكد علةى أصةدقةارةه ضةر بة 
ةمحةة   عةةلةةى نةةجةةريةةا  ةأل ةةدةث 
ةنمحلل   ةنعانمل ال  نل  جزء  نو قلةلة  
نإ ةنث ا   نإ ةنكلم  ةنمةطة ةوعة  عةلةى 
ةنوب  بانذة ال اع يةرش أبةو انةلةاس أن 

 آ  ى على أن  ا  أهملآ ا ”  ةنوبقلا “ 
بةةرغةةم ةنةةآةةشةةاب ةالنةةآةةرنةة   ةمعةة   
ةن وريال  عبو انلاس يَحآر  ةنةوبقةلةا  
 ي ح ّ ا ألن أصابعه تةلةمةسة ةا  تةعةر  
قلمةآة ةا ةنةكة ةرش  أهةمةلةآة ةا نةلةنةشةىء 
 ةنك اب على  د  وةءال  برغم أن أبةو 
انةةلةةاس ال يةةآةة ةةإ نةة ن ةنةةآةةعةةانةة  نةةو 
ةنحوة لب  ةنمةوبةاية    تةطة ةلة ةاتة ةا 
آع  عانم ةالنةآةرنة ال اال أن تةلّةمة    ن 
ةنوبقلا  تعني انله ةنآوثةلةق  ةنةآةابيةخ 
 تعللم ةألجلا  نح   ةنث ا    ةنمةعةاب  
 اقان  صدةق  نلمو   نا بةلةنة ةا  بةلةإ 
ةن رةء  ةنشعب عان ال   ي ةنةمةحةا ة ة  
على ةنةمةطة ةوعةا  عةلةى أب ة    ةي 

 زةرإ  ش لة   عة  جةمةانةلة   ةاصة  
ي كةِسة ة ةا نةغةزش  تةابيةتةي    ةابي 
عةةمةةلةةق يةةنةةا ةة  نةةغةة  ةالنةةآةةرنةة  بةةكةة  

 صوبها  أ كان ا.
 نل   آانا ال  إن أبو انلاس هذة ةنمةابا 
ةنمث    ةن اب  على ةنجمر  ةي  ةلةاة 
صع    ن نل ال هو ابإ ةنة ةدس ةنة ةاب 
ةنذي أ   ا  أ ب عّمان ةنى جةوةبهةاال 
 هو ةنذي  ل  ى يذكرها  يسآذكر كة  
 جر تابيتي ب ني  ل اال  هةنةا   ةلةا 

يةعةلةش أقةاببةه  8706 ند  ةي ةنةعةا  
 أقابب ع للآه ةنةمةر ةونة  أ   انةلةاسال 
 بةةانةةرغةةم نةةإ أن أبةةو انةةلةةاس عةةاا 
 نوة  غلر قللل   ي نةديةنة   ةلةفةا/ 
ةطةلة   ةنكرن  ةنفلسطلنل  ةنشةّمةاء ةنةم 
 –على ةن ةحةر ةالبةلة  ةنةمةآةو ةط 

 هو ةنة ةحةر ةنةذي ببةط  ةلةسةطةلةإ 
اال أن   –ةنآابيتلة  بةانةعةانةم أجةمةو 

ةن دس هي عر س  لسطلإ باننسة ة  
انلهال  انلنا أي ا ال  هةي ةألعةز  ةي 
ةنوجوا  ةألكوةنال  ال بةدية  عةنة ةا 
نآح لق ةنعدةنة  ةنةآةابيةتةلة  نةلةعةرب 
 ةنعانم ةنحةر  ب ةمةنةه جةمة ةوبية  

 ةن لإ ةنشع ل  ةن دي  .
*رئيس االت اد الدولص للة ف فيفيفن 
واإلعففالمففيففيففن والففتففتبففال الففعففدل 

 ء د ا  )وحل ا ( #الةين.

 76تتم  المنشور على الة    



   2 7ا لففةفف فف فف  

هو مشدو  مفتفتفامفل،  فرفدف إلفى  فعفل   
الةين ء فدل، وهفص الفتفص بفاتف  تف فد  
: سرا  فص يفل مفتفان  فص الفعفالف ، والفتفص 
ت ول  إلى  د   وت فدب  فص اآلن عفيفنفه، 
وهو لبن  ءولى  ص بنا  المعفد ف  الفعفدبفيف  

 حول الةين.
 قوم المشدو  بشتل ءساسص عفلفى مفو فع 

 الةين بعيون عدبي 
www.chinainarabic.org    

على شبت  اإل:تد: ، وهو مو فع مفتفتفامفل 
 تضمن الخبد والمعلوم  والدءي والت ليفل 
والت قيق والدراس  و تناول  ضا ا الةيفن 
الداخليف  وعفال فاتفرفا مفع الفدول الفعفدبفيف  
والففعففالفف  يففتففل، إضففا فف  إلففى ا وضففا  

 اال تةاد   والمنوعاا والد اض .
المو ع هو  ز  من  موح عفدبفص إل فامف  
عفال ف   فدا ف  مفع الةفيفن، وهفو مفو فع 
شففقففيففق لففالتفف ففاد الففدولففص لففلففةفف فف ففيففيففن 
واالعفالمفيفيفن والفتفتففال الفعفدبفص ء فد ففا  

الةين، هذا االتف فاد الفذي  فتفولفى رئفيفس 
ت د د المو ع مرمف  ءمفيفن السفد وعضفو 

 الم لس القيادي التن يذي  يه.
 مد د المو ع  م مود ر ا
 رئيس الت د د  علص ر ا

لتعليقاتت  واسفتف فسفاراتفتف  ومفالحفظفاتفتف  
ومقاالتت ،  متنت  مداسلتنا على العنفاو فن 

 البد د   التالي  
بد د مو ع الةين بعيون عدبي  الدسفمفص  

info@chinainarabic.org 
مف فمفوعف  الةفيفن بفعفيفون عفدبفيف  عفلفى 

 ال ا سبوك
China In Arab Eyes  الةين بعيفون

 عدبي 
 بد د مد د المشدو   

ramamoud@gmail.com 
 ر   الراتف 

 من خارج لبنان 119673934373 
 من لبنان 13934373

تد بوا العدد المقبل من 
:شدة الةين بعيون 

 عدبي 
 

 
عدد خات حول  ول  و د االت فاد 
الدولص للة ا فيفيفن واإلعفالمفيفيفن 
والتتبفال الفعفدل ء فد فا  الةفيفن 
 االست العي  التتد مي   ص الةين

مشفففاهفففداا،  فففدا اا، سفففيفففاسففف  
وسففيففاحفف ،  ففور والففمففز ففد مففن 

 الةور.
 بتين، او تشو وشا:غراي.. 

ءهفف  ا مففايففن السففيففاحففيفف ، ء ففمففل 
الموا ع التار فخفيف ، ولفقفا اا مفع 

 المسؤولين ال زبيين.
 العدد المقبل..  ص ا سبو  المقبل

 ا:تظدو:ا


