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  8ا لففةفف فف ففة   

 

هو مشروع مفتفمفامفهد  فلفدج للف   فعفه   
الةين أقفر،د وهفا الفتفا  فارف  رف فر  
ن سلا ففا لفه مفمفان ففا الفعفالف د والفتفا 
ر ول  لل  فرصة ور فد  ففا ا ن نفيف ف د 
وهو لب ة أول  فا   اء المعفرففة الفعفر فيفة 

 حول الةين.
 قوم المشروع  شمه أساسا نفىف  مفوقف  

 الةين  عيون نر ية
www.chinainarabic.org    

نى  شبمة اإلنترن د وهو موقف  مفتفمفامفه 
 تضمن الخبر والمعىومة والرأي والت ىيفه 
والت قيق والدراسة و ت اول قضا ا الةيفن 
الداخىيفة ونفاقفارفلفا مف  الفدول الفعفر فيفة 
والففعففالفف  لففمففهد لألففافففة للفف  ا وألففاع 

 االقتةاد ة والم ونات والر األة.
الموق  هو  زء من طموح نفر فا إلقفامفة 
نفاقفة صفداقفة مف  الةفيفند وهفو مفوقف  
شففقففيففق لففارفف ففاد الففدولففا لففىففةفف فف ففيففيففن 
واالنفامفيفيفن والفمفتففا، الفعفر فا أصفدقففاء 

الةيند هذا االر اد الفذي  فرهسف  ا سفتفا  
مروان سوداح والذي  تول  رهيس ر ر فر 
الموق  ملمة أمين السر ونضو الفمفجفىفس 

 القيادي الت  يذي في .
 مد ر الموق : م مود ر ا
 رهيس الت ر ر: نىا ر ا

لتعىيقارم  واسفتف فسفارارفمف  ومفاحف فارفمف  
ومقاالرم د  مم م  مراسىت ا نى  الع فاو فن 

 البر د ة التالية:
 ر د موق  الةين  عيون نر ية الرسفمفا: 

info@chinainarabic.org 
مفجفمفونفة الةفيفن  فعفيفون نفر فيفة نفىف  

 ال ا سبوك
China In Arab Eyes  الةين  عيفون

 نر ية
  ر د مد ر المشروع: 

ramamoud@gmail.com 
 رق  اللارف:

 113600306000  

اندلعت الحرب التجاريةا و ا ار  ارش ةا ا ا  
 نه العرلم حصل فعالًو الم ةاقا إ  ا اناتا اري 
نترئج هذه الحرب المد رة لمعرف   ر ستتر اه 
 ن آثري عل  الدال المستهدإف و اعل  يأسهار 
فا و أ  ااةار   الصيانو االادالا  الاماساتاهادو

 ترا ب غير المتحدة.
لقد أصدي  ازاية التجرية الصيني  تصرةحرً 

و 8102-7-6يسميرًو صاقاري ةاال الاجاماعا  
تؤ د فياه اناداه هاذه الاحاربو ناعاد أش نادأ 
تطقي  الرساال الاجامار ايا  ا اارفايا  الاتا  
فراتهر الااةر  المتحدة عالا  الاعادةاد  ان 
القضرئع الصيني و األ ر الذ  ةامال ال اناتاهار ارً 
لكل ااتفرقير  الدالي  االلانارئايا و اتاحاطايامارً 
لكل  افارهايام الاتاجارية الاحارةو الاتا   ارنات 

 الااةر  المتحدة أال دعرتهر ف  السرن .
اليالو نحن ن اهاد فصاااً  الايارة  ان أز ا  
دالي  أطلقهر انت رب ترا ب يئيسرً لالاااةار  
ً فا  الاعارلام  ا  المتحدةو حيث لم ةترك  كارنار
اأثري فيه أز  و الم ةترك  جاراً  ا ااااع 
فيه قناقالا   ااقااتا  ساياؤد  انافاجاريهار  لا  
ا طرح  نرلكلير  ن  صردةا  السالام ااأل ان 

 الداليين.
اهر ه  الصين تنضم يسميرً  ل  قرئم  الدال 
المستهدف  نر جراءا  الهاجارء األ ايار ايا و 
نمر ةاعانا  أش  ال أ اكارل الاماااجاها  نارتات 

  تاقع .
لااقااد أعاالااناات الصااياان اعاالاا  لساارش  ااقااري 
المسؤالين فيهر أناهار ا تارغاب فا   اا  
حرب تجرية   ع الااةر  المتحدةو ألش هاذه 

الحرب تانارقال  ال الاماقاردت الاتا  تاعامال 
الصين  ن  االلاهارو اعالا  يأساهار  اقاردت 
المسرااة االعدل االكساب الاما اتارك. الاكان 
الصين أعلنت أنضرً اناااي أنهر لن تساتالام 
ف  حرل ُ ن ت عليهر هاذه الاحاربو اهار هاا 
السفير الصين  ف  لقنرش اانغ  يجايارش ةاعالان 
نرلفم المآلش ف   قرنلا   اع لالصايان ناعايااش 
عرني ل أش الصين للن تر ع أ ارل الضاطااط 

 القرطل ل.
 نهر الحرب  ذاًو حيث أش لالااةر  الاماتاحادة 
أ عالات أ اقار حارب تاجاريةا  فا  الاتاريةا  
ااقتصرد ل  مر قارل نايارش ازاية الاتاجارية 
الصيني و اف  هاذه الاحارب لفالش الاااةار  
المتحدة تطل  النري عل  العرلم أجاماع اعالا  
نفسهر أةضرل  مار تارناع الاقايارشو الاذلا  فالش 
ان الاقاا   ان  و األاراي ستاكااش هارئالا و فامإ
العرلمي  سيكاش أقادي عالا  الصامااد اعالا  

 تحمل األاراي ااأل طري؟
 ر ها  ؤ د أش الاااةار  الاماتاحادة لام تاعاد 
قردية عل  الاقاف ف  اجه المسري الصحيا  
للترية و اأنهر تضع نفسهر أ رل تيري هرئل لان 
تصمد أ ر هو ف  حين  رش نل كرنهر أش تسايار 
 عه نحا تحقي   صرلاحاهار ا صارلا  الادال 

 األ ر  ف  آش  عرً.
الااةر  المتحدة تلعاب لالالاعاقا  الصافارةا ل 
نأ د اجااهاهار عاداانايا و افا  هاناهار أناهار 
سااتاارناا  هاا  اسااياا ااساار ا  ااراشو  اال 
ا  اارةاان. الااكاان ةااقاادا أش األااش قااد فاار  

 لتحقي  هذه المعردل .



   0ا لففةفف فف ففة 

ـ موق  الةين  عيون نر ية:  شلد العالف  
اليوم نزاناً واقعياً  ين  قفاء هفيفمف فة قفو  
نف فمف  وحفيفد  هفا الفوال فات الفمفتف ففد  
ا ميرلفيفة وقفيفام نفالف  مفتفعفدد ا قف فا، 
رشمه الةين لحدى أرلان . لل  أ ن  ممفن 
أن  ةفه هفذا الفف فزاعد ولففمفا ا نففقفرأ فففا 
وساهه اإلنفام الةفيف فيفة نفن مف فاوالت 
أمففيففرلففيففة لـفف لاحففتففواءل الةففيففند وهففه 
الوال ات المت د  ر اول فعاً م ف  صفعفود 

 الةين لا ال  قوم ن ام نالما  د د؟
 

ـ السفير ااناغ  اياجايارش  أاد أش أن اد أش 
التاجه نحا تاعاددةا  األقاطارب هاا تااجاه 
عرلو ا أحد ةستطيع أش ةطي رهو فلقد انتهيانار 
 ن الحرب القريدةو اجعل النماا الاماحاقا  
للدال النر ئ  االتطي ر الكقير ف  المعاردا  
الاادالااياا  فاا  الاااقاات الااحاارااار األحااردةاا  
القطقي   ستحيل . فرلتاجاه الاعارل ا ش هاا 

 نحا تعددة  األقطربو اهذا ا    فيه.
طقعرً نجاد ا ش أفاعاراً اسايارسار  تاعامال 
عكس ذل و اها  تادعاا  لا  ااناعا الايا  
ا ل  التر ي  عل  المصرل  ال رصا  ناقالاد 
 حدد فقطو داش  راعرة  صرل  األطاراف 
األ ر . اهذا القلد ةقال نأعمارل ااد  ال 
األطراف األ ر و نمار فاياهار حالافارء هاذا 

القلدو ألش هذه السيرسر  اهذه التاصارفار  
  عر س  لالتجره الصحي .

أ ر نرلنسق  للن اه التجري  نايان الاااةار  
المتحدة االصينو فنجاد أش أعامارل فار  
الحراب التجرية  أا التاعارفا  الاجامار ايا  
ال رلم  عل  الصيان ها   جاراءا  غايار 
عردل و ألش  ال الاما اعام ناأش الصايان لام 
تلت ل نقااعد  ن م  التجرية العرلامايا  ها  
  اعم نرطالا و فاالايار   انا اما  الاتاجارية 
العرلمي  أ د  ف  تقييمرتهر السانااةا و ناعاد 
انضمرل الصايان لالامانا اما و ناأش الصايان 
الت  ت نتعهداتهر الت  قد تهر عند الاد اال 
 ل   ن م  التجرية العرلمي و الم ت رق أة ارً 

  ن هذه التعهدا .
اا نااد  اان ا  اارية  لاا  أش الااماا اار اال 
التجرية  القرئاما  نايان الصايان االاااةار  
الاامااتااحاادة ناارتااجاا  عاان ا ااتااالف الااهاايااكاال 
ااقااتااصاارد  لااكااال الااقاالاادةاانو اعاان تاادناا  
 ستا  ا د  اري فا  الاااةار  الاماتاحادةو 
اعن هيمن  الدااي األ ير   عل  النا ارل 

 المرل  العرلم .
األسلاب الصحي  لحل أ  نا اه تاجاري  
ها اللجاء  ل  آلي  فال الامانارزعار  فا  
 ن م  التجرية العرلمي  ألننر  الانار أعضارء 
ف  هذه المن م و اةتم تساةا  هاذا الانا اه 

عن طرة  الحااي االمفراار و هاذا هاا 
الطارةا  الصاحايا . أ ار فار  الاتاعارفا  
الجمر ي  ا ارفي   ان طارف ااحادو أا 
ااستنرد  ل  عذي لاأل ن القا  ل القرطالو 
ب  فهذا ليس الطرةا  الصاحايا و نال ةا ار 
قااعد  ن م  التجرية العرلمي و اةؤد   ل  
ب الدنيرو اليس  ع الصايان  الفاا  اة ر 

 فقطو ا نمر  ع الدال األ ر .
نحن عرز اش عل  الدفره عان  صارلاحانار 
الم راع  انطرلب نلجراء  فراار   ان 
دا ل آلي   ن م  التجرية العرلميا و اناحان 
 ستعداش للم ةد  ن المفراار  الالانارئايا  
 ع الااةار  الاماتاحادة لاحال الامانارزعار  
اتساة  الم ر لو الكننر ا ناقاقال نافار  
 يادة أ ر  علينر نرلقاة اعل  يغم أنافانارو 
اا نققل نرلتصرفر  المتاقال اقا  ااألسارلاياب 
التا  ا تاتااافا   اع اااع دالا   اقار  
 سااؤالاا  اعاادل االااتاا ال ناارلااتااعااهاادا  
االاعادو فهذه ليست األسرلياب الاماتااقاعا  

  ن أ قر دال  ف  العرلم. 
أن ااد أنااناار عاارز اااش عاالاا  الاادفااره عاان 
 صرلحنر  همر  رنت التكرليفو الن نار اع 

 أ رل هذه الضطاط القرطل .
أ ر نرلنسق  لمسرع  الاااةار  الاماتاحادة لـ 
لاحتااءل الصينو فقد  رش هنرك تحالاياال  
 ليرة حال ناااةار الاااةار  الاماتاحادة  ان 
فاار  يسااال جااماار ااياا   ااارفااياا  عاالاا  
المنتجر  الصيني و فلذا اط لعنر عل  قارئاما  
السلع الصيني  الت  فرات عليهر التاعارفا  
الجمر ي  ا ارفايا  تاجاد أناهار  الاهار  ان 
قطرعر  التكنالاجير المتقد    لل صنارعا  
الطيراش االفضارء االاذ ارء ااصاطانارعا  
اصنرع  األداة  الاقاياالااجايا و ا ال هاذه 
القطرعر   اجادة ف  نارنار اج الاتاصاناياع 

و اهاذا نارنار اج اااعاتاه 8182الصين  
الصين لتحقي  طفرة ف   جرل التكنالاجيار 

و اهااذه الااطاافاارة 8182الااعاارلااياا  لااطاارةاا  
اااارايةااا  لااالاااصااايااان. االاااماااساااؤالااااش 
االمت اصاصااش األ ايار ايااش ةاتاحادثااش 
ن كل علن  عن أش هذا القرنر ج الصايانا  
ةهدد األ ن القا   األ ير   الذلا  ةاجاب 

 فر  التعرف  الجمر ي  ا ارفي .
فجاهر الم كل  ليس الصرديا  الصايانايا  
 ل  الااةر  المتحدة األ ير ي و نال  ا ء 

 آ ر!
االدليل علا  ذلا  أش الاااةار  الاماتاحادة 
تاافاار  حاا ااراً  اادةااداً جااداً لااماانااتااجاار  
التكنالاجير العرلي  سااء أ ارنات أ ايار ايا  
الصنع أا أ ير ي  المانا اأو اهاذا الاحا ار 
 فارا  فا  الاااةار  الاماتاحادة اعالا  

 حلفرء الااةر  المتحدة أةضرً.
 أ رى ال وار: م مود ر ا ـ نىا ر ا   

أ رى موق  الةين  عيون نر يةد وال شر  اإللمترونية الةادر  ن   مقا ىة 
موسعة م  سعاد  س ير  ملور ة الةين الشعبية فا لب ان وانغ ليجيان حول 

العد د من القضا ا الم روحة نى  الساحةد وال سيما المساهه المتعىقة  الت ورات 
السياسية ال يو ة التا  شلدها الداخه الةي ا حالياًد وال ر، التجار ة التا 

  ُخش  قياملا  ين الةين والوال ات المت د  ا ميرليةد والعاقات العر ية الةي ية.
ن شر اليوم  زءاً من المقا ىةد وهو  تعىق  ال فزاع الفتفجفاري الفقفاهف   فيفن الةفيفن 
والوال ات المت د د وم اوالت واش  ن احتواء الةيند نى  أن  ت  نشر المفقفا فىفة 

 لامىة خال ا  ام المقبىة.



  6ا لففةفف فف ففة   

 ش تاس ع اتعم   حمأة الماااجاها  ألاتا  
ةإفتاعالاهار الارئاياس دانارلاد تارا اب  اع 
ن ةققعاش اياءه أا  ع  إ الصينو ساةرً  إ
ةتدثراش نأيدةتاهو تاؤد   لا  عاااقاب 
ا يم و أالهر  د رل الاعإارلام عانااةً  لا  
ااراه عااناايااف ا سااتااراتاايااجاا   ااي اا  ص و حإ
أ اارةااكاا  اطاااةاال األ ااد  ااع ا  اار 
ان قايااد  ي  و النرهل دالايارًو االاُماتاحار و
ته.  ذ ةر  ترا اب  الطرب السيرس  نر  

ااجاامااع الصااناارعاا   الااعااسااكاار    –االاامإ
اأ رةكر العإميق و أش نيجين ساف تإاحال 
حل اا نطن  عرصم  لالاعارلام لاعاقااد   إ
طاةل  طاةل  ُ ققل و نكل  ر تعناياه هاذه 
ن  اعارشو اأناعاردو فا   ا اتالاف  الكلم   و
ا تجارهار و افا  الااقارئاع ااألناحار  
الجياناليتيكي  اا ستراتيجير  العرلمي  

 .ا ن نينهر األ رةكي 
افااا  هاااذا السااايااارقو أي  أش دالااا  
المؤسسار  فا  اا اناطان اساتا ارفات 
يا  األحدا  العرلمي و االتا  ها   تطا 
تطاايا   اتاساريعا  جاداً ناُماحار  ايان 
صين  اآ ار ياسا و ا ارش االاحارلا  
هذه أش دقت تالا  الاماؤساسار  نارقاا  
ال طرو فقر ر  نعمليا  ُصاناع يئاياس 
أ رةك  ا ةأنه ا للقاانين الادالايا  اا 
لساايااردة الاادالو اا اسااتااقاااللااهاار أا 
الصداق  حت   عهرو فكرش أش تام عالا  

عجل تصنيع يئيس نهذه الماااصافار و 
ن هام  ا سرندته ليفازو ليتمكن نرلترل   إ
لفإهُ  ن العمل نادفا و  اقايار فا   طاري   إ
ُ  ط ط و  تكار ال ا اكاتامالو تام يساماه 
ااانتهرء  ن ااع اللاماسار  األ ايارة 
عليه ققل فترة قصيرةو اتنقيحه اتعدةله 
لياف    اج احر ي ا  السار ان الاجادةاد 
للقيت األنيالو االاذ  لام ةاكان لاطايار 
الرئيس الحرل    كرنير  اآلير  فاعالايا  
ا  صي  لتـنافاياذه نارلاعاصار الاطالايا ا  
اـاـار ـاـا  حاتا  فا  آش  االجاـاـا ية الاهإ

 !ااحد
اتدليالً جدةداً عل   ر ذهقت  لاياهو فاقاد 
أعلن ازةر الدفاره األ ارةاكا  جاياماس 
 رتيسو ف  سنطرفاية نداة   حا ةاراش  

ا  8102ةانيا العرل الاحارلا  و  ار ةُسام 
ا ساتاراتاياجاايا  الاكار االا  الاااةاار  ” بو 

المتحدة الجدةدةو فا   اناطاقا  الاماحاياط 
و حيث ايد  الصيان ” الهند  االهردت

العدا األاحد للااةر  المتاحادة “ نملرن  
فاا   اانااطااقاا  الصااياان ”  األ اارةااكااياا 

الجيا ستراتيجي  نرلذا !و حيث  ت هماهار 
الااازةاار األ اارةااكاا  جااهااالً اتااجاان ااياارً 

سااايااارسااا  الاااتااارهاااياااب “ ناااماااماااريسااا  
و ازاد عاالاا  ذلاا  نااكاال ” االااعإااسااكاارة
سيرس  “ اا نطن تنتقل  ل  “ صالف  أش 

و اساتاسارعاد ” يده الصين ف  المنطقا 

و حاتا  ” ننرء أسارطايالاهام“ الُحلفرء عل  
ن اكال ” “  ااجه  الصيان“ ةتمكناا  ن 

 ! نهر الحرب العسكرة   ذش”.. أفضل
اةإتقي ن  ن   تلف المإصردي األ رةكايا  
نرلذا و االت  نقالاتاهار اسارط  عاال ايا  

” ياسايار الاياال“ ياسي   نهر فضرئايا  
اغيرهرو أش التاس ع األ رةك  عإسكرةارً 

”  اقاردت“ ا ستراتيجيرً ةإستند  ل  أينع  
فاا   اانااطااقااتاا  الاامااحاايااطااياان الااهاانااد  “ 

  و اه ”االهردت
ُحلفرء أ ارةاكار فا  نانارء ”   سرعدة“ /1

قااتهم الاقاحارةا و حاتا  ةاتاماكانااا  ان 
 ؛”!الدفره عن حدادهم القحرة “

سااياا ةااد األسااطااال األ اارةااكاا   اان   2
 ااع أساارطااياال ”  الااتاانااسااياا  الااعاامااالناا “ 

الااُحاالاافاارءو  ااماار سااتاا داد  ااقاايااعاار  
 األسلح !!!؛

اا اناطان فا  تاعا ةا  ”  ستاسارعاد“ /3
سايااردة الااقاارناااش االاامااجااتاامااع الااماادناا  “ 

لد  حلفرئهارو  ان ”  اال فرفي  ف  الُحكم
لالادال ”   ههري الاتاأثايار ال ارةار“ أجل 

 األجنقي !؛
الاااااةااار  الاااماااتاااحااادة ”  ساااتاااقاااال“ /4

التنمي  ااقتصردةا و “ األ رةكي  نتع ة  
” الت  ةُ ك ل القطره ال ار  ُ احار  اهار

 .!ف  المنطق 
اتإ لص جياش الدايسين االسيرسايايان 
ااأل ردةميينو اأت ف   عهم تامار ارًو  لا  

اما  نادق ا و   4أش هذه المقردت ال ُ صام 
اقااد ُااااعاات نااعااناارةاا  انااعااد أنااحاار  

ااد ”  ف  أ رةكار الاعاماياقا “ ُ ستفيض  
ينو للهيمن  أ رةكيرً عل  الاماناطاقا   الص 
ارل  الصيني  نرلذا و االاتا  ت اك ال صام 
أ رش الدال  الصيني و ذل  أش المطالااب 
أ رةكيرً ساةرً نعد هذه ال طااة األالا و 
االت  ه  ااستمراي نرلحرب التجريةا  
اا قااتااصااردةاا  عاالاا  الصااياانو تااكااقااياال 
جمهاية  الصين ال عقي  ف   نطاقاتاهار 
الجطرافيا  نارلاذا و ا غاالق  انارفاذهار 
القحرة  االقرةا  انا ارصا   ان  االل 

!” تااناا اايااط “ ناااي اارو االااعااادة ألاا  
التحرلف الدال  السرن  الذ  اعتد  ف  
حرب د اة  عل   قه ج ةارة  اايةارو 
اعل  جمهاية   اايةار الادةاماقاراطايا  
ال عقي  ا عقهر فيمر نعد تأسيسهر اعل  

 . داي عدة سناا 
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اارا ااياا  األ اارةااكااياا    اةااتااضاا   اان الااحو
الن ط  ف   نطق  القرسيفيك و أش دااً 
 –عدةدة نقيرداتهر السيرسي  االعسكارةا  

عاادا ياساااياار اجااامااهاااايةااا   اااايةااار 
  –الدةمقراطي  ال عقي  نرلديج  األالا  

ه اا رةاكا  ااد الصايانو  تسرند التاج 
ً نااراسااتاايااالء عاالاا  األياااا   اامااعاار طإ
الصااياانااياا و اعااادة عاالاا  ناادء تااريةاا  
ان ثام  ااستعمري العرلاما  لالاصايانو ا و
استعمري ااياا  الراسي  فرلكايةا .. 
ا ن األيااا  الصايانايا  الاُماساتاهادفا  
 جماعر  الُج ي المتنرثرة الت  تتحاك ام 
ف  عملير  ا نحري فا  الاماكارش عالا  
 قرن   ن  ااطئ الصين ا  ترا ايا و 
االهدف ها  ستيالء التحرلف األ رةكا  
عل   ر تا اتا ناه أيااهار  ان ثاراا  
ا م . لكن الادال الاحالايافا  أل ارةاكار 
تااتااناارساا  لاااااساافو أش هااذا الااماا ااطااط 
األ رةك   نمر ةار  أش  ال الاماناطاقا  

و ه  ُ الاكايا  أ ارةاكايا  ”حال الصين“ 
ا ”  الاحالايافا “ نرلذا !و ا ر تل  الادال 

د نيردق للعم سارل ”  الصدةق “  سا  ُ جر 
الذ  نر  ةست عر اله رلو لكاناه ةاطاما  
نعادته لسناا  ال اقارب!و اعالا  تالا  
الدال أش تقرتل نرلنيرن  عنهو اأش تعرد  

لاتاجارةاد ”  فا  عامال“ نعضهر القاعال 
الصااياان  اان ساايااردتااهاار اأياااايااهاار 

أش “ ان ر هر!و لكننر نل  ثاقا   ار الا   
علا  هاذه الاماؤا ارة ” الصين ستنتصر

الاُكااقاار و االااتاا  ةااناا اراش  لااياهاار فاا  
تاأ اياد لااحاردةا  “ اا نطن علا  أناهار 

الكرة األياي  “ و ا ” القطقي  األ رةكي 

قادسايا  ساياردة الالاقارفا  ” ا”  األ رةاكايا 
 !”انمط الحيرة األ رةك  عل  العرلم

 ارف   ل  ذل  ةإكمن التفكايار األ اطار 
لإلداية األ رةكي  الجدةد الاتا  ةاقاادهار 
التحرلف الترية ا  لااناجالاا سار سااش 
االصااهاايااانااياا  الاادالااياا و فاا  ينةااتااهاار 
لااُماا ااط ااطااهاار ا سااتااراتاايااجاا  عاالاا  أنااه 

و اناأناه ” ُ  ط ط  ساتاراتاياجا   ار ال“ 
اافاار “  ااذلاا   و ناامااعااناا  ” ُ اا ااط ااط  صو

ااطاارئاار   نااتااعاارده عاان الااجاا ئااياار  االص 
االصراعر  الُمتصرغرة االهر  ي  ف  

و ” لاليتقرء الحارسام“ الصراه العرلم  و 
و ” العرلمي  اال ماليا “  رة أ ر و ال  

فا  ”  انتصري الاُحالام األ ارةاكا “ ألجل 
أ اارةااكاار األعاا اام االااقاارئاادة الاااحااياادة “ 

 !”للق رة 
اهنرو ا ند لا   ان الاتانااةاه االاتاأ اياد 
االااتااحااذةاار  اان  ااطاااية هااذا الااطااري 
السيرسا  اا ساتاراتاياجا  فا   اناهارج 
سيرس  ترا ب ااألجه ة العماياقا  الاتا  

فا   افاهاال ”  العرلميا “ ترافقهو ذل  أش 
ا داية اأصاحارب األ ااال تإاعاتاقار أش 

ا ةاجاب أش تُاقاعادهام ”  ارن  الصين“ 
الضااارنااا  “ بو ”  ا  اااتاااطااارل“ عااان 
لاقاصام  داية نااتايانو  ذ أش ”  الراسي 

العقانر  ا قتصردة  األ ارةاكايا  الاتا  
اطااش  لاياهار فا    اع ”  تاعار الاهام“ ةُ ط و

الصينو ا ةجب اش تضعف هوممهم فا  
التصد  لراسير الكقيرة الاتا  لام تافات 
هذه العقانر  فا  عا  اهار الام تاؤ ار 
 سيرة التقدل االتطاي فيهرو اه  الاتا  
تجمع قريتين  ثنتينو اتاماتاد  ان اساط 
ً الا  ساااحال الايارنارش  أايانر جطرافايار
ا قه ج ةرة  ايةر االصايان نارل ارق 

األقصاا  الااراساا و اتااااجااه الااتااراب 
األ رةك  ف   ضي  نايارةاناغ اااساكار 
ً  اناذ أ الار  رة أ رةكير الراسي  الُمستعمإ

سن و  مر تار  اا اناطان أناه 021 ن 
” ا ةاجااب الااتاطااراا  فاا  ا  ااتاطاارل“ 

و نال ا ” نهذةن القالادةان فاقاط احصاراً 
نأصدقارء ”  اا تطرل” “ ن الضري !“ 

اُحلفرء نيجايان ا ااساكااو انضاماناهام 
سايةر ا ةراش افن اةالو اه  أنا اما  
لم ت نع لإليادة األ رةكي  االصهياني و 
 ارف  لعدد  ن القالاداش الاعارنايا  الاتا  
ةر  التحرلف األ رةك  ل ال  اماالاهار 
أا لاانااقاال   ااطاارلااهاار ناار يهاارب الاادالاا  
لتفتيتهرو انرلترل   نعرد  اسكا انيجايان 

”  ناطاقا  أز ار “ عنهر  انهر ستصق  
و فرلدال الصطيرة الفرقدة ” دال فر ل ” ا

القدية ا  اكارش فاياهار لاإلاساتاراتاياجايار 
الكاني  للدالتايان الاراسايا  االصايانايا  
نااحااسااب الااماافااهااال الااطاارناا  انضااماانااه 
األ رةك  االصاهاياانا  االصاهاياانا  

 !ا سرائيل 
ترا ب سيستمر ف  تاحااةال ناالده الا  
ً اتاجاريةارًو لاكان  أداية ارين  عسكرةر
الصين اياسير لن تسايارا فا   اياداناه 
الاااتاااد ااايااار و فااارلساااالل هاااا األصااا  
ااألصل   همر تإعق د  الملفر  الادالايا . 
اةقدا أش اله ائم الاُماتاالحاقا  أل ارةاكار 
عل  ُصعدو  قليمي  ا ستراتيجايا  سااف 
سايارة الاعام سارل فا  قاريا   ف  إ تُضعو
ااف  اان قااقااضااتاه عاالاا   الاعاارلاامو اتُضاعو
الق رة و لكن الاصال ال  هذه المحط  

 ان ”  طال نفس“ ةتطلب ز نرً طاةالً ا 
جرنب الحلفرء جميعرًو اهم قردياش عل  

 .ا نقرء عليه  نهج للفاز نرلمستققل
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 نذ عدة أ هر و ةساد التاتر الاعاالقار  
الااتااجااريةاا  نااياان الااااةاار  الاامااتااحاادة 
االصينو عل   لافايا   عاالش الارئاياس 
األ ير   دانرلد ترا ب ع  ه  فار  
يسااال جااماار ااياا  جاادةاادة عاالاا  الساالااع 
صينايا و تاحات  اعاري  افال الا الال 
الاتاجااري  ناياان الاقاالادةان االاذ  ةااماياال 
لمصلح  الصينو اتطقيقرً لمر تاقادل فاقاد 
أعاالاان تاارا ااب  ااؤ ااراً فاار  يسااال 

% عل  سالاع  82جمر ي  جدةدة ننسق  
 ليري داايو اتعهاده  21صيني  قيمتهر 

فر   ا ةاد  ان الارساال  ذا اتا اذ  
 .. نكين  جراءا  انتقر ي 

انري ترا ب  طاته نرلتأ ياد عالا  أش 
هذه الرسال اراية  لمنع الم ةاد  ان 
الناقال غايار الاماناصاف لالاتاكاناالااجايار 
االملكي  الفكرة   ل  الصايانو احامارةا  

 .الاهرئف األ رةكي 
ا اان الااالفاات أنااه يغاام اعااالش نااكااياان 
ع  هر عل  فر  يساال  امارثالا  فا  
الحجم االاكالارفا و يداً عالا  الاااةار  
المتحدةو  ا اش ازاية التجرية الصينايا  
أند  يغقتهر نعدل  ثرية حرب تاجاريةا  
ً عالا  الاماصارلا  الاتاجاريةا   تؤثر سلقار
 .للقلدةن و اتعي   ن رل التجرية العرلم 

ايغم حصال عدة جاا  دنلا ارسايا  
نين القلدةن لمعرلج  ال لل ف  الامايا اش 

 التجري و ف  الفترة  ر نين
أةري  رةا الاماراا و ا اقارحالار   4-3

القعل  اا ايار ايا   لا  الصايان االاتا  
امت ازياء ا ست ريةن  ناهام ناياتار 

صااارحاااب  Peter Navarro نااارفاااريا
 Death ”“ الما  عقرالصين”  ترب 

by China      ا طرلاقا  اا ايار ايايان
 ليري  811 فل ال لل التجري  ننحا 

دااي تااديةااجااياار اصاااا الاا  الااعاارل 
و لكن لم ةتم التاصل  ل  اتافارق  8181
و احارب ”  راية حرب تجرية “ ةُنه  

اقااتااصااردةاا  هاا  جاا ء  اان تااناارفااس 
استراتيج   ر ل نين القلدةنو حيث اش 
التجرية االجياناليتي   تاازةر الاتارثايار 

 Brice Pedrolettiاف  المحلل  
 MONDE | 09.05.2018) Le) 

طقعرً ةنف  ترا ب اجاد حرب تجاريةا  
 ع الصينو لكن ةؤ د اجاد  سرية نمر  

 ااااالاااااياااااري دااي  211ةاااااقاااااريب 
لاان “ .( ا 8461668102(سااقاااتاانااياا 

 .  مر ةقال” نسم  نرستمراي ذل 
االسؤال الذ  ةاماكان طارحاه   ار ها  
الااماااعااطااايااار  الاااماااياادانااايااا  اااناااعااارد 
ااستراتيجي  ـ ف  آش ـا االاتا  دفاعات 
ا داية اا ااايااار ااايااا   لااا  ال اااراه 
ناالجااراءا  أحااردةاا  الااجاارنااب لااتااعاادةاال 

 ع الصين؟ ا ر ها  ”  ال لل التجري “ 
 تداعيرتهر؟

أااً  أثقتت الصين جدايتهر الكقايارة     
ف  تطاةر صنرعرتهر و افا  تسااةاقاهار 
عرلمير و نحيث تمكنت  ن تجراز الكلير 
 اان الااقااا  ااقااتااصااردةاا  الااعاارلاامااياا  و 
التصاقا  فا   ااااع الاناد لالاااةار  
المتحدة اا ير ايا  فا   ال الاماجارا  
ا نهر المجرل التجري  اااقاتاصارد  و 

ا الل عهد الرئيس الصين     جايان 
تمكنت الصايان  ان  Xi Jinping نينغ

 حراز تقدل  عرلم   اقايار افات عالا  
 .المستا  ااقتصرد  االسيرس 

ثرنايار   اجااد عاجا  تاجاري  نايان     
 ليري دااي 372القلدةن ةقدي نمر ةفاق 

حاياث  -8107اف   حصرءا  عارل   –
و نلغ حجم الصرديا  8107 الل عرل 

ثارنا  ا اقار   –األ ير يا  الا  الصايان 
 لياري دااي  03164  – قتصرد عرلم  

 ن المنتجر و  مر ااستايد  أ ايار ار 
نالايااش  21266ف  الاقت ذاته  ر قيمته 

دااي  ن المنتجر  الصايانايا  ناحاساب 
احصاارءا  ازاية الااتااجااريةو ا اان ثاام 
ةسع  ترا ب ل فل العجا  الاتاجاري  

 811الذ  تسجله نالده حيرلهر ناماقاداي 
 . نلياش دااي ش ا كن

اف  هذا السيرق ثم   راجع  ا ايار ايا   
تؤ د  طأ اا اناطان نارلساماري لاقاكايان 
 نااد ااال  ااناا ااماا  الااتااجاارية الااعاارلاامااياا 

)OMC)  8110عرل . 
عاارلاامااياار و ةاا اا اا  الاامااحاالاالاااش     

ااقتصردةاش  ن التقعر  السلقايا  لاهاذه 
الحرب التجرية  عل  ااقتصرد العرلم  

    لهو  ع األ ذ نعين ااعتقري
حجم التقردل التجاري  الاكاقايار نايان     

القلدةنو حاياث تاقالاغ نساقا  الصارديا  
 .نرلمئ  8064الصيني   ل  أ رةكر نسق  

تُعد الصايان أ اقار  ارةا  تاجاري      
 للااةر  المتحدة

فيمر أش اايانار لام تاكان  اريج  طاري 
الصااراه األ اارةااكاا  الصاانااياا  و  ثاار 
ً عالا  اايدا   فر  تارا اب يساا ار
الفااذ ااأللمنيال لاحامارةا  الاماناتاجايان 
األ ير يينو فيمر يد ااتحرد ااايانا  

ح ةراش  ةااناياا  88نأنَّه سيقدأ  ن ةال 
 82فر  يسال استيراد نااقع  8102

% عاالاا   ااجااماااعاا   اان الااماانااتااجاار  
األ ااياار ااياا و يداً عاالاا  الاارسااال الااتاا  
فراتهر اا نطن عل   حنر  الصلاب 
ااأللا نيال الاماساتاايدة  ان ااتاحارد. 
اأااحت سيسيلير  رلمسترال  فااا  

لم نكان “ التجرية لالتحرد األايان  ف   
و ” ناارةااد أش نااكاااش فاا  هااذا الااماااقااف

األحارد  “  ضيف  أش القراي األ ير ا  
لام ةاتارك  اياريا أ ارل ”  اغير الاماقاري

 .ااتحرد األايان 
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التنرفس التجري  ج ء  ان تانارفاس لاه  
 أنعرد استراتيجي   
اسااتااراتاايااجااياا  الاادفااره “ افاا  اثاايااقاا  

 8102اا ااياار ااياا  لاالااعاارل ”  الاااطااناا 
الصردية عان الاقاناتارغااشو تام تاحادةاد 

 اامااناارفسااياان   –اياسااياار   –الصااياان 
استراتيجيين أسارسايايان  فا   اااجاها  

تسع  “ الااةر  المتحدة. ااف  الاثيق  
الصين اياسير  ل  ننرء عارلام ةاتااافا  
اناا اار ااهاام ال اامااالاا و اا ااتااالك حاا  

علا  قارايا  الادال   –الفيتا –النقل 
األ اار  عاالاا  الصااعااد ااقااتااصااردةاا  

و هاذا نارلارغام ” االدةقلا رسي  ااأل ني 
 ن تأ يد الاثيقا  اا ايار ايا  أش هادف 
المراجع  ااستراتيجي  ااع العالقار  

الصيني  ف  أطر  –العسكرة  اا ير ي  
 . فرف  اعدل  عتداء
ثااماا   Bill Bishop اافاا  الاامااحاالاال

 لفر   ارئاكا  نايان أ ارةاكار االصايان  
تقريةر  ان قاقال الامامالالايا  الاتاجاريةا  

 –الترنع  للاقايات اانايال   –اا ير ي  
الاذ  تامالالاه ”  التهدةد الاتاجاري “ حال 

الصينو اتقييمر  اثيق  الدفره الاطنا  
ااجااد جايا  ”  ال طر الصين “حال 

صاياناا  هااا األ الاار  اانارفسا  لالااجاياا  
اا ير  و ااألفضل تماةالً نعد الجي  

 .األ ير  
اف  هذا ااطريو اف  الدقرئ  اا يرةو 
تم الاطارء عاقاد  اع ال ار ا  الصايانايا  

 Huawei  اانااتااتااجاا  اجااهاا ة الاا االااا 
Mate 10 Pro و االاااذ  ةااانااارفاااس

ناا ااصاارئصااه الااتااقاانااياا  أجااهاا ة أةاافاااش 
اساار سااانااغو اذلاا  نسااقااب تاا اااف 
األ ير يين  ن اجاد صال  ُ احاتامالا  
نين تل  الاهاااتاف ااألجاها ة اا انايا  

 !الصيني 
    Par Pierre Haski ياجاااااااع(

janvier 2018  Le monde 29  ) 
ف  هذا السيرق ثم  تحاذةارا   ان قاقال 
ناارحاالااياان  اان احااتااماارا   ااطاارة فاا  
العالقر  اا ير ي  ـ الصايانايا و حاياث 

 Graham ةحذي القرافساي األ ير  
Allison   فاا   ااتاارب لااه صاادي عاارل

8107 (“Destined for war   
Can  Amer i ca  and  Ch ina 

escape Thucydydes’s trap?) 
 ن تداعير  التنرفاس نايان قااة دالايا  
 هيمن و اقاة دالي   تصرعدة ا نرفس  

 . الحرب… نقاة اصااً  ل 
ا ن المنارساب  ةاراد اجااد  اقارلاطار  
أ ااياار ااياا  فاا  تصاااةاار حااجاام الااعااجاا  
التجري و  فاأ ارةاكار تاقارلاغ فا  حاجام 
عج هر التجري   ع الصيانو ناتاجارهال 
احتسرب فرئضهر  ع نكين فيامار ةاتاعالا  
نتجرية ال د ر و فافقرً لازاية التاجارية 
األ رةكي  سرهمت  صرديا  الاااةار  
الاامااتااحاادة  اان الساالااع االاا ااد اار   لاا  

آاف فرص   001الصين ف  دعم نحا 
و  اناهار 8102عمل دا ل أ رةكر عارل 

آاف  دعا   نصرديا  السالاعو  601
آاف أ ر   دعا   نصرديا   310ا

الاا ااد اار و ا ااالل سااناااا  تاامااتااعاات 
الااةر  المتحدة نفرئل تجرية  د ار  

 32 ع الصايانو ا ارش هاذا الافارئال 
 .8106 ليري دااي عرل 

 اان جاارنااب آ اارو فاالش جاا ءاً  اان 
الصرديا  الصيني  للااةار  الاماتاحادة 
األ رةكي  ها  ن  نترج  ر ر  عرلميا  
تستلمر ف  الصينو اه  ف   اعا اماهار 
 اار اار  أ اارةااكااياا  عاامااالقاا   االاال 

وا ن ثم ا ةمكن الر ااش تامار ارً «آنل»
 ل  أيقرل الصارديا  االااايدا  نايان 
القلدةن داش قراءة ف  تفرصيل القضرئاع 

 ! المصدية
 نرلمقرنل  ر ه   يريا  نكين ؟

تمتل  الصين  يريا  ااسع  لالاتاعار ال 
 ع ااجاراءا  اا ايار ايا  و فاها  ا 

تستايد الكلير  ن المااد  ن الاااةار  
المتحدة  مر ليس هنرك  نتجر   ارفيا  

اف  تأ ياد   –ةمكن فر  يسال عليهر  
 رةستافر نرلدةنج  قير ااقاتاصارد فا  

ـ افا  ”  ات  ا  ن  س “  لي  التجرية 
هااذا ااطااري ثااماا  قاالاا  فاا  أاساارط 
الم ايعين األ رةكيين الذةن قد ةكاناش 
األ لر تضرياً  ن  جاراءا  صايانايا . 
 مر ة    قطرعر السيريا  االاطاياراش 
 ن تقعر  هذا ال الفو ا ن الاطارةاف 
فعال أش  عري الحمل  اانت رني  لترا ب 

و «لنجعل أ رةكار أعا ام  ارة أ ار »
الذ   رش  كتانر عل  حقرئاب اقاقاعار  
اغااياارهاارو  اارناات صااناارعاا  صااياانااياا  
استايدتهر حمل  ترا ب  ن الصين الام 

 .!تقم نتصنيعهر ف  المصرنع األ رةكي 
 ا ن ال يريا  لد  الصين ةمكن اةراد 
فر  يسال عل  المنتجر  اا ير ايا  

 . يداً عل  ااجراءا  اا ير ي 
تقليص السيرح  الصيانايا   لا  ا ارةاكار 
حيث ة اي حاال  ثالث   الةين صينا  
الااةر  المتحدة سناةرً اةنفقاش  الةين 
الداايا  هنرك ا كلت  د ر  السفار 
نحا ثلل  صرديا  ال د ر  األ رةكيا  

و ناحاساب لاجانا  8102 ل  الصين ف  
 . التجرية الدالي  األ رةكي 

 قرطع  المنتجر  األ رةاكايا   ان قاقال 
 المستهلكين الصينيين

تقليص الصين حيرزاتهر الضا اما   ان 
سندا  ال  ان  األ رةكي . االت  نلاطات 
 ااالل آذاي   ااري  الااماارااا  و نااحااا 

ترةلايااش داايو  ساجالا  أعالا   022
الاامااسااتاااةاار   اانااذ ت اارةاان األال  

 .8107أ تانر
ةماكان لالاصايان  افال عامالاتاهار ا ارل 
الدااي  ر ةجعل المنتجار  األ ارةاكايا  
أ االاار تااكاالاافاا و االصاارديا  الصااياانااياا  

 أي ص
نرل الص     ن غيار الامارجا  لاجااء  

الصااياان  لاا   اال تاالاا  ااجااراءا  
المترح و حفرهرً عل  اساتاقاراي الانا ارل 
ااقتصرد  العرلما   ان جاها و الاعادل  
حصال حرب تجرية  ااساعا  الاناطارق 
 ع الااةر  المتحدة  ا تفيد أحداًو ا ن 
المتاقع  أةضرً  فل الارئاياس تارا اب 
طلقرته لتصق  أ لر ااقعي  نامار ةاحافا  

 . صرل  القلدةن
  احث لب انا فا الشؤون الدولية*

 6رتمة الم شور نى  الة  ة 



  2ا لففةفف فف ففة   

 ر ت ال  داية الرئيس األ رةك  ترا ب 
ة عل  انتاهارج سايارسار  عادائايا    صر 
تجره قضرةر ةراهر العرلم عردل   مر تعق ر 
عن ذل  قرايا  الهيئر  االامانا امار  
الدالي  الت  ا تتمتع الااةر  الاماتاحادة 
األ رةكي  فاياهار ناأفضالايا  تصااةاتايا و 
 رلجمعي  العر  و االيانسكاو ا اجالاس 
حقاق ا نسرش. هذا ااا  ف   ااقافاهار 
المعرد  لح  ال عب الافالاساطايانا  فا  
تقرةر  صيره ا قر   دالتاه الاماساتاقالا  
عل  ترانه الاطن  اعرصمتهر الاقاد و 
 ذ تستامار فا  دعام احاتاالل  سارائايال 
لاااياااا  الاافاالااسااطااياانااياا  ايفضااهاار 

 .اانصيره لل رعي  الدالي 
 مر تستامار هاذه ا داية فا  عادااناهار 
عل  سايةا و ادعاماهار لالاماجامااعار  
المسلح  الت  تسعا  لاتاقااةال الادالا  
الساية . اتتد ل أ رةكر ن اكال سارفار 
ف   ؤاش الدال المستقالا  فا  أ ارةاكار 
الالتيني و  فنا اةاال اناالايافايار. اأة اد  
المحكم  العلير األ رةكي  هاذا األساقااه 
قراي ترا ب نح ر سفر  ااطنا  عاددو 
 ن الدال ذا  األغلقيا  الاماسالاما   لا  
أ رةكر. هذا  ل ه ف  عرلم السيرس  فامارذا 

 عن عرلم ااقتصرد االتجرية؟
فقد صع د  ا داية األ رةاكايا   اؤ اراً 
ُحم   حرنهر الاتاجاريةا  عالا  الصايانو 
فريا    ةاداً  ان الاقايااد االاجاماريك 

نالايااش دااي  ان  61عل   ر ةاعاردل 
القضرئع االسلع الصيني  فا  الاااةار  
ه  المتحدة. اةأت  قرايترا ب ع ي  تاج 
الااااةاار  الاامااتااحاادة لاافاار  تااعاارفاا  

% علا  صاردياتاهار 82جمر ي  ننسق  
% عاالاا  01الصااياانااياا   اان الصاالااب ا
 .صردياتهر  ن األلمنيال

ل ل ازاية  اأاا  يانر  اةترة ي ُ مإ
الااتااجااريةو أش  هااذا ا جااراء سااياا ااماال 
ً أ اار و  االاال  ااناادا   سااتااقااقااالً ناالااداناار
االاامااكااسااياا  ااأليجاانااتااياان االااقاارازةاال 
ا ايةر الجناني .  هذا اسق  لالاااةار  
ً جامار ايا   المتحدة أش فراات يساا ار
عل  اايداتاهار  ان األلاااي ال اماسايا  
االاطااسارا   اان الصااياان. ايد   هاااا 
 انينغ النرطق  نلسرش ازاية ال ريجايا  

ساتاتا اذ جاماياع “ الصيانايا  أش  ناالدهار 
ا جراءا  القرنانايا  الاتا   ان  اأناهار 

و  ذا ناف اذ   الاااةار  ” حمرة   صرلحنر
 جااراءا  تضاار ناامااصاارلاا  “ الاامااتااحاادة 

 نانار “ اأاارفات  ”.  الصين ا صرلحهار
نقف نحا ل ااد ا جاراءا  األحاردةا  
االتدانير الحمرئي .. الان تاقاف الصايان 
 كتاف  األةد  اها  تار   صارلاحاهار 
تااتااضااري.. نااأ اال أش تُااديك الااااةاار  
المتحدة أهمي  المصرل  الم تر ا و فاال 
تقال نأفعرل  ن  أنهر  لحرق األذ  نهذه 

 .”المصرل 
اامااال   اتااراجااعاات أسااااق الااماارل االااعو
األ رةكي  نهرة  األسقاه الاماراا و  ذ 

عاالاا  اناا اافاار  ”  داا“ أُغاالاا   ااؤ اار 
ً  ان تادانايار  711 قدايه  نقط  تحاساق ار

انتقر ي  صيني .  مر ساجال ساعار ساهام 
سندا  ال  ةن  ا جلا  لاعا ار سانااا  
أ قر ان فار  لاه فا  ةاال ااحاد  اناذ 
أةلال  سقتمقر المرا . اعال ا  ُ احال ال 

األاياق المرلي  الماعاراف  ةارش ااةانار 
أش  آ ر  ر ةنت ره ااقصرد االمستهل  “

األ اارةااكاا  هااا أش ةااتااقااع ا جااراءا  
الصيني  ايتفاره أساعاري الاقاضارئاع فا  

 .”االمر  انقي  األسااق
لقد استند ترا ب ف   جراءاته الحمرئايا  
اااد الصااياان  لاا  ت اارةااعاار  الااحاارب 
القريدةو  ذ نافال الاطاقاري عان قارنااش 

الذ  ةُتي  للارئاياس  0074التجرية لعرل 
فر  يسال جمر ي  أحردة  الاجارنابو 
حيث  رش الج ء األ اقار  ان الاتاجارية 
 ريج ااتفرقير  الدالي . الكن هاهااي 

و 0002 ن م  التجرية العارلامايا  عارل 
اانضمرل  ع م الدال  ليهرو جاعال هاذا 
القارنااش  اريج الا  ارش االاماكارش اا 
 عن  لاه. افا  الاماقارنال حاث  يئاياس 
الااازياء الصاايااناا  لاا   اا  ت ااياارنااغ 
اا نطن عل  التصرف نعقالني  ااعاداً 
نأش  الصين ساتانافاتا  عالا   ا ةاد  ان 
الااتااجاارية الاا ااريجااياا  اااسااتاالاامااريا  

 .األجنقي 
ف  فلزاء هذه العصقي  األ رةكي  تتاصار 
الصين نحكما  لاتا ال الساياردة ألجاااء 
التعراش ف  العالقر  الداليا  فاتاناتاصار 

يان  ندل سايارسا  يانا    –سيرس  يان  
 رسر الت  تنتاهاجاهار  داية تارا اب.   –

اف  هذا السيرق قرلات هااا  ش  الصايان 
أش ةجلس الطرفرش عل  الطارالا  “ تأ ل 

اةتحد ثر نلط  هردئا .. افا   طاري  اقادأ 
الماسارااة اااحاتارال الاماتاقاردلو فالنانار 
نسع  لضمرش المكرسب الم تار ا   ان 

 .” الل الحااي االنقر ر  القنرءة
اناارلااطااقااع فاالش  سااياارساا  ا  ااالءا  
ن أطلقهر. فسفن  األ رةكي  سترتد عل   إ
العرلم تجر  ف   لير  ن األحايارش نامار 
ا ت تهيهر يةري ترا ب الذ  أعلن فا  
آذاي   ري  الاماراا  أش   ان الساهال 
 سب الحراب التجرية  اذلا  قاقال أش 
ةجد نالده ف  أسااأ نا اه تاجاري   اع 
 رةكرتهر االصين ف   اقاد اتاهار. افا  
ُعجرل  ةإر  المراقب ايتفره  الايار  ان 
الساالااع فاا  الساااق األ اارةااكااياا  ناافااعاال 
سيرسر  ترا ب. فاقاد ايتافاعات أساعاري 

%  اانااذ 38األ  اارب  االااالً ناانااسااقاا  
 فـرات الحكا ــ  األ رةكيــ  يسـا ر 

 3التتمة نى  الة  ة 
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% عالا  اايدا  80جمر ي  ناناساقا  
األ  اارب الااكااناادةاا . اأ ااري  نااقاارناار  
عمرل القنرء  ل  أش  هذه التعرف  ستؤد  

فرص  عمال  0411 ل   سرية حاال  
ف  قطاره ا ن ارءا و  امار ةارفاع  ان 
 تاسط  لافا  نايات الاعارئالا  الصاطايارة 

 .دااي 0111نمقداي 
اقد يد  ااتحرد األايان  عل  قارايا  
ترا ب المتعلق  نرلرسال الجمر ي  عل  
الُصالاب ااأللاامانايااالو نافار  تاعارفاا  
جمر ي  عل  نضرئع أ رةاكايا  الامانا اأ 

نلياش داايو ت مل فار   363قيمتهر 
% عالا  82يسال جامار ايا  ناناساقا  

اجر  هاريلا  دافايادسااش االاجايانا   دي 
االاااةسااكاا  ( ااري اا   Levis  ااري اا 

نايناش(.  مار اامات قارئاما  ااتاحارد 
األايان   ئت  سلع   نهر القم  االذية 
ارش االساياجاري  اعصير القرتقرل االاد  
االقمصرش ا ااد الاتاجامايال االاقااايب 

 .االُصلب
أ اار الااماااجاا  األالاا   اان الااتااعاارفاا  
الجمر ي  الت  فراتاهار الصايان عالا  
القضرئع األ ارةاكايا و فاكارنات نساقاتاهار 

نلياش دااي اد الات  34% نقيم  82
حا ةاراش  ةااناياا  6حي   التنفيذ نترية  

اسيتقعهر  اج  أ ار  ناقاياما   8102
نلياش دااي لم ةتم جادالاتاهار ناعاد.  06

ات تمل القضارئاع الا ارااعا  لالارساال 
الجمر ي  عل   نتجر  زياعي و  اناهار 
فال الصاةر االذية االقم  الحم الاقاقار 
اال نا ةار االادااجانو نار اارفا   لا  
الساايااريا . أ اار الااماااجاا  الاالاارنااياا   اان 
الااقااضاارئااع الااتاا  سااتاا ااضااع لاالاارسااال 
الجمر ي و فت تمل عل  الفاحام االانافاط 

 .ال رل االقن ةن االمعدا  الطقي  
 مر يفع ااتحرد األايان   كاا   لا  
 ن م  التجرية الدالايا  جارء فاياهار   ذا 
استمر  العقانر  األ رةكي  لمدة ثال  
سناا و فلش ااتاحارد األايانا  ةإاناا  
فر  يسال جمر ي   ارفيا  قاياماتاهار 

نلياش دااي. اذ ر نارئاب يئاياس  366
المفااي  األاياني  ف   ؤتمرو صحف  
ف  نرا سل أش التدانير األ رةكي  غيار 

 ش الرسال الجمر يا  “ قرناني  اأارف 
الجدةدة الت  فراهر ااتحرد األايانا  
ستد ل حي   التنفياذ فا  تامااز  ةاالاياا 

اسيتم  راجعتهر فا  اااء الاقارايا  
أحردة  الجرنب الت  أ اذتاهار اتاتا اذهار 

 .”الااةر  المتحدة
ً الااتااقااعاار  ااقااتااصااردةاا   اهااناارك أةضاار
ل راج الااةر  المتاحادة  ان ااتافارق 
الااناااا   ااع  ةااراش اعاارقاالاا  عااماال 
ال ر ر  األاياني  ف   ةراش.  ل هاذا 
دفع ازةر ااقتاصارد الافارنسا  ناراناا 
لا ير للرد عل  سيرس  ترا ب الحمرئي  
 ن  الل ننرء  ؤسسر   رلي   ساتاقالا  
اذا  ساايااردةو تااتااياا  لااقاالااداش ااتااحاارد 
األايان  ننرء قناا  تماةل  ع   تلف 
 .القلداش ا  اال  التجرية الدالي  نحرة 

ا اان الااجاادةاار ناارلااذ اار أش الااقااضاارئااع 
األ رةكي  الت  ا تري ااتحرد األايان  
االصين فر  يسال جمر يا  عالاياهار 
جر  انتقرنهر لتحقي  أغرا  سيرسي . 
الارل  فااة  اةسكنساش عل  ساقايال الامو

%  ن 0فرز فيهر ترا ب نفريق أقل  ن 
األصاا و ف  اانت رنر  الرئرسي  عرل 

و اه   اطن نال ياةرش النرط  8106
ناارساام الااقااياات األنااياالو اهاا   اااطاان 
صنارعا  دياجار  هاريلا  دافايادسااش. 
فاافاار  يسااال جااماار ااياا  عاالاا  هااذه 
الدياجر  ةإعن  ان فر  نسق   قيعرتهار 
ا ةاداً  ف  أايانر االصينو  مر ةاعانا   إ
 ن فقداش فر  العمل ف  هذه الااةا و 
 مر سيُطضب النر ب األ ارةاكا  الاذ  
صا   لترا بو فتقل  عقي  ترا ب فا  
هذه الااة  الاماتاأيجاحا . ااأل ار ذاتاه 
ةنطق  عل  الاةساكا  الاذ  ةاأتا   ان 
ااة   نتر   المؤة دة لترا اب ا ااطان 

 .السينرتاي  يت   ر انيل
لراً آ ر  ن قارئاما  الاقاضارئاع  النأ ذ  و
األ رةكي  الت  فرات الصيان عالاياهار 
يسا رً جمر ي  االاتا  ساتاد ال حاي ا  
النفرذ ف  غضاش أسقاعينو أ  أااساط 

و اها فال الصااةار الاذ  8102تماز 
ةُاا يه فاا  ااةااتاا  أةااراا انااقااراسااكاارو 
ا ااالهااماار  اان الااااةاار  الااتاا  أة ااد  
تاارا ااب فاا  اانااتاا اارناار  الاارئاارسااياا و 
اسيؤد  ان فر   قيعر  فال الصاةار 
 نهر  لا  الصايان  لا   سارية فار  
عمل  رنت  ترحا  لاا ارةاكايايانو قاقال 
 اج  العقانر  التجرية  الت  فارااهار 
تاارا ااب عاالاا  الصااياان. اال اا ء ذاتااه 
ةناطاقا  عالا  فار  الصايان يساا ارً 
جمر ي  عل  القرتقرل الذ  ةُا يه فا  

 ً  .ااة  فلايةدا المتأيجح  أةضر
اةقال داش  ةكنساشو  دةر أحد  ارا ا  
دياس  السيرسر  التجاريةا  األ ارةاكايا  

 ش الهدف  ن اياء الرد الصين  عل  “ 
عقانر  ترا ب ها تذ ير الرئاياس أناه 
ةحترج هذه الااةر  لتع ة  انتاصاريا  
الجمهايةيان فا  اناتا ارنار  الا ارةاف 

اأارف  ةكناسااش أش الصايان ”.  القردل
تأ ل أش تكاش قرئاما  الاقاضارئاع الاتا  “ 

انتقتهر  رفي  لحمل قطره الصنارعا  فا  
الااةر  المتحدةو للضطط علا  ا داية 
األ رةكيا   قانارعاهار ناأناهار تسايار فا  

 .”الطرة  ال طأ
احذ ي القن  الدال  أش  اج  التاصاعاياد 
ف  الاحارب الاحامارئايا  نايان الاااةار  
المتحدة ا ر رئهر الرئيسايايان ساياكااش 
لهر نترئج عل  التجرية العرلمي و   رنها  
لتل  الت  حدثت  ن رشإ األز   المرلي  عرل 

. اجرء ف  تقرةر القانا  الادالا  8112
حال هذا المااااه أش الاماقارلاطا  فا  
فر  الرسال الجمر ي  ااقترانهار  ان 
الحداد العلير الت  تساما  ناهار  انا اما  
التجرية العرلمي  سيؤد   ل  تراجع فا  
حجم التجرية الدالي  تصل نساقاتاه  لا  

0%. 
 مر تقد ل نر  أش  الحرب التجرية  الاتا  
ت ن هر  داية ترا ب عقر فار  يساال 
جمر يا  عالا  اايداتاهار  ان الُصالاب 
ااأللاماناياالو تارتاد  صاقاطا  عارلاماياا  
اأااار   ناامااصاارلاا  الصااياان االاادال 
األاياني و ا ن المتاقع أش تتاس ع هاذه 
الحرب لت مل طرئف   ن الدال األ ر  
الت  ا ةتسع المجرل لذ رهر هانار.  ناهار 
حرب نين سيرس  التاعاراش االاتاسار ا و 

و الاتا  تامالالاهار ” يان   –يان  “ سيرس  
الصين ا ر رنهر ف   ن م   ناطاهار  
للتعراشو انين سيرس  الحمرئي  التجرية  

و ”  ارسار  –يانا  “ األُحردةا و سايارسا  
الت  تمل ولهار الاااةار  الاماتاحادة االاتا  
ألااحااقاات أذ  ناامااصاارلاا  أصاادقاارئااهاار 
احالاافارئااهاارو ا اانااهام  ااجاماااعاا  السااقااع 
 .نر ارف   ل  الصين اياسير اغيرهر

#ا سففتففا  الففدلففتففور  ففلففاد حففمففدان: 
ألاد ما و احث ورهيس  معية أسارذ  
الىغة اإلنجىيز ة وآدا لا والتر مة ففا 
الجامعات العر يةد ونضفو نفاشفي ففا 
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ةإستطرب الكالاياراش  امان ا ةاعارفااش 
اللقرف  االحضرية الصينيا   ار اصالات 
 ليه الصين ف  ُعمر جايال  ان الاقا ار. 
هذه القارية الاعاماالقا   سارحا ً اساكارنارً 
ارنت جذايهر عقر الترية  االا  انو 
ا رنت لدةهر القدية دا رً عل  الناهاا  
ً فاا   داش أش ةااتاارك اانااحااناارء نااداناار

 .ههرهر
عرفت الصايان فا  الاعاصار الاحادةاث 
ااساتاعااماري الااقارةاطاارنا  اااسااتاعامااري 
اليرنرن و ا رش القرةطرن  أ لر اارااة 
ااقرح  فيمر سُم   نحرب األفياش. اف  
 طلع ال مسينر  اجتمع ثل    ان  اقارب 
الصينو اهام ناااة الاحا ب ال ايااعا  
الصين و ن عر   الرفي   راتس  تانغو 
ا اار هاا   ا سااناااا   ااعاادادة ا ذا 

نرلح ب ةصق  قارئاداً لالادالا و 
حيث  رجت الصين  ن حقاقا  
ااستعمري االت ل ف  ل  فضارء 
جدةد. أنج    رحل  التاحارةار 
االاالاااية الاااطاانااياا  اتاادعااياام 
ااساتاقااللو الاكاان الاتاحادةاار  
الكقر  نقيت  رثل  ُ تملالا  فا  
ناامااط زياعاا  قاادةاامو انااداةاا  
نهض  صنرعي  انُانا  تاحاتايا  

 .تحترج للتطاةرو انوسب فقر
االيال االصيان تاحاتافال ناعاياد 
 يالد قرئدهر ال جرهو    جين 
نينغو تقف عل  أعترب  رحالا  
جدةدة ةمكن أش ناطالا  عالاياهار 

و أا ” العرلم الصايانا  الاجادةاد“ 

 .”العرلم ننكه  صيني “
ي عإا اما  الصايان ناداش  ا ةمكن تصا 
الت مر   اع ااقاعاهار. اقاد أتاياحات لا  
الفرصا  لا ةارية الصايان  اع ثالا   ان 
الااارفااارق أعضااارء ااتاااحااارد الااادالااا  
للصحرفايايان اا عاال ايايايان االاكات ارب 
العرب أصدقرء (اُحلفرء( الصينو لامادة 
ع رة أةرل.  ر أش اطأ  أقدا انار أي  
مالق ا ذا نرائح  التنايان   طري نكين العو
ت ةن جا المكرش. نلد غرة  ف  الن ارفا و 
طرق حادةالا  اعاماالقا و اسارئاط ناقال 
حدةل  ا ن  ل اانااهو أنانايا  ساكانايا  
عمالق  اجامايالا و  اداي  اجار اعار  
اأسااااق ا صاارنااع اأنااراج اطااقاايااعاا  
 الن  تسلب الانا ار االا اضارة سايادة 

 .المكرش

الصاياان الاحاادةاالا  نااقااياردتااهاار ال ااجاارعاا  
أاجااد  ناامااطااهاار اا ااتاارا اا  احاارةاا  
الساقو زااجت نين  تاطالاقار  الاتاقادل 
ااان راط ف  الساق العرلم  ايعارةا  
المااطن الصين   حاي التنمي . لم ةاعاد 
ةسراي المااطن الصايانا  أ  قالا  فا  
هاال ناا اارل ا ااتاارا اا  ةااكاافاال لااه  اال 
 تطلقار  الاحايارة  ان  ساكان اصاحا  
اتااعاالااياام ااساارئااط نااقاال اداي يعاارةاا  
للمسانايان انا ارل تاقارعاد ةصااش  اقار 
ا نساارش احاادائاا  ا ااكااتااقاار  اأ اار اان 
ترفيه تُسعد الجرنب الراح  ا نسارنا . 
 ر حد  ف  الصايان فا  ساقاعايان عارل 
 عج ة ست ل  ااااع دياسا  لصان اره 

 .السيرس  اااقتصرد اااجتمره
أ ر ف  الاماجارل الادالا  االاعاالقا   اع 
ال عاب فقد انتهجت سايارسا  ااحاتارال 
المتقردل اتقردل المنرفعو اهكاذا ُعارفات 
الصين ف  الاعارلام الاحادةاث ناماناتاجار  
ي أش الصايان  ن ةتصا   عقهر المكرف .  إ
عل  سقيل الملرل أ قر دائان لالاااةار  
المتحدة اا رةكي  ؟. العل هاذا الاتاماد د 
ها  ر ندأ ةُلير الا ااف االارعاب لاد  
 ؤسسر  انايااتار  الامارل الاعارلامايا و 
االااتاا  ناادأ  فاا  الااحااقااقاا  الااتاارا ااقااياا  
نسيرسر  تعتقد أناهار قاردية عالا   اقا  
جمري المريد الصايانا .  ش  ار ةاجار  
قف ا  ف  الهااء ستُلح  الضري القرلاغ 
نااأصااحاارنااهاار  اارلاادب الااذ  حاارال قااتاال 

 !الذنرب نذةل
*الااد ااتاااي حساامااياارئحاامااداش  الااناارئااب 
اللرن  لرئيس ااتحرد الدال  للصحفييان 
اا عال يين االكت رب الاعارب أصادقارء 
(احاالاافاارء( حالصااياان ايئاايااس 
فره فلسطين لاالتاحارد الادالا  
(الضاافاا  الااطاارنااياا  اغاا ة(و 
اصدة  قدةم للصين ا ياسيرو 
اعضاااا عااار ااال فااا  قاااياااردة 
حااتحرد ا لاكاتارانا  الادالا  
للاصاحافايايان اا عاال ايايان ا 
الاااكاااتَّااارب الاااعااارب أصااادقااارء 
(اُحلفرء( حالصين ا حياناطا  
القلمييان ا لاكاتارانايا  ُ احاقا  
حناااتااياان احاالاافاارء حياسااي ااه 
لاليدش االعرلم العرن ؛ انر ط 
اجتمرع  اثقرف و ا ت صاص 
نااريز ناارلاالااطاا  اانااجاالااياا ةاا  

 اايدش. –اعلا هر 
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األحدا  الُمندلع  نايان الصايان اأ ارةاكار 
ليست سا  استمراي للحارب الاتاجاريةا و 
الت  تااصلت نداش انقطره طاال الافاتارة 
المراي  نين هذةن العمالقين ااقتصردةين 
ً لاياس ساا   االعسكرةين.  ر ةجر  حرلير
استمراي لالاحارب الاتاجاريةا  لاكان عالا  
أ د هرو نل اةمكننر ا  رية  ل  ندء جاالا  
جدةدة  نهر تتسم الاياال ناحادة  ضارعافا . 
ا ن الااا  أنه ليس لد  ترا ب  اكارش 
ةلاذ نهو فها  ضطر فعليرً الا  تا افايال 
حجم التجرية  ع الصيان نا ةاردة الارساال 

د ااال الااقااضاارئااع ”  لااماانااع“ الااجااماار ااياا و 
 .الصيني   ل  الساق األ رةكي 

ترا ب نر  ةحترج  ل  تنفياذ  ار اعاد ناه 
فيمر ةتعل  نت لي  أ ر ن الاعامال الاجادةادة 
ف  نالدهو اتد ين صنرعر  أ ر  جدةدة 
اادي الساالااع  أةضاارً. انااماار أش الصااياان تُص 
نكمير  ا م  انأسعري  ن افاضا  جاداًو 
فلش هذا سيؤد  نرلماحاصالا   لا  حاقاياقا  
 فردهر أش ااقاتاصارد األ ارةاكا  قاد ةاجاد 
ناافااسااهو عاالاا  األغاالاابو افاا  الاامااد  
الاامااناا ااايو فاا   اااقااف صااعااب احاارج 

 .للطرة 
لااذلاا و ةُااحاارال تاارا ااب  االاا  الاا ااراف 
األ لر  الء   لالقتصرد األ ارةاكا و  ان 
 ااالل الااحااد  اان اسااتااالل الااقااضاارئااع  اان 
ااماارئااياا   ً فاا اعاا  الااحو الصااياانو  سااتاا ااد اار
األعل ! اعالاة عل  ذل و سااف ةاؤد  
هااذا  لاا  تاافاارقاام جاادةااد فاا  األااااره 
ا قااتااصااردةاا  االاادا االااياا  فاا  الااااةاار  

 .المتحدة نفسهر اف  عالقرتهر  ع الصين
اتجدي ا  رية أةضرً ف  هذا السيرقو  لا  
أش المهم  الرئيسي  المرثل  أ ارل الاااةار  

المتحدة نحسب ينةتهرو ف  هذه المااجها  
الااتااجااريةاا  األ االاار حااد ةو هاا   اااعاارف 

 –صاناع فا  الصايان “ القرنر ج الصين  
اةهدف هاذا ”.  قدي ا  كرش!“   –”  8182

الااقاارناار ااج  ااذلاا   لاا  زةااردة الصاارديا  
األ رةكي  عرلي  الجادة  لا  أقصا  حادو 
لممريس  الضطط عل  السلع الاماساتاايدة 
 ن دال أُ ر و ا زاح  السلع الصيانايا   
 ن األسااق العرلمايا  ااساتاقادالاهار نسالاع 

 .أ رةكي  عرلي  الجادة
ا ةااتااعاالاا  األ اار فااقااط ناارلااماانااتااجاار  
ااستهال ي و الاكان أةضارًو عالا  ساقايال 
ً ناار ا   الااماالاارلو ةااتااعاال اا  األ اار أةضاار
االمعدا . اف  هذا األ رو تر  الااةر  
المتاحادة تاهادةاداًو لاياس فاقاط فا   اجارل 
ً فا  الااماعارةاياار  الاتاكاناالاااجايارو نال أةضار
التكنالاجي  الت  ت ضع لسيطرة الصيان. 
اليس  ن ققيال الصادف ااألسارايو  أش 
الااةار  الاماتاحادة قار ات فا  السانااا  
األ يرة ناعاددو  ان الاماحاراا  الاااساعا  
لااع عراقيل حقيقي  اصعاقا  الاتاذلايالو 
 مر تر  اا نطنو لد ال السلع الصينيا  
 ل  األسااق الادالايا و  ان  االل  جاقاري 
الاادال الصاادةااقاا  أل اارةااكاار عاالاا  ااااع 
جمريك عرلي  عل  السلع الصايانايا و  امار 
ةجعلهر نره   اللمن لاديجا  أناهار تصاقا  
غااياار قااردية عاالاا   ااناارفساا  األ اارةااكااياا . 
نرلطقعو ستارد الصايان الصاره صارعايان 
ين أ رل  أل رةكرو فال ةمكن أش تصمت الص 
 حراا  أ رةكر ااع العراقيل الاكالايارة 
أ ر هرو لتجرةدهر  ن قااهر ا قاتاصاردةا و 
انااال  التر هر تتحكم نرلعرلم أجمع عالا   و

 .قدةم قهر  لل عاب

سيكاش يد الصينو  مر ها  تاقع  يفل 
 راء عدد  ن السلع القرد ا   لا  سااقاهار 
 ن الساق األ رةكي . اعل  سقيل الملرلو 
ةنطق  هذا عل  فال الصاةارو اعادد  ان 
التقنير . اف  الاقت نفسهو سيتعي ن عالا  
ل  لا  أساااق جادةادةو  الصيان أش تاتاحاا 
تكاشو نطرةق  أا نأ ر و أ الار تاكالافا . 
اقد ةستطرق هذا التحال  ن عار ايان  لا  
د   ل  ايتفره أسعاري  ثالث  أعاالو اقد ةؤ 
السلع الصيني . ا ع ذل و ستكاش الصايان 
عل   ساتاا  الاماساؤالايا  عالا  جاماياع 
الجقهر  الت  تتااجد فيهارو نامار فا  ذلا  
قير هر نرلت د د اتجره المنتجر  األ ارةاكايا  
فاا  أسااااق  ااناادا االاامااكااسااياا  اأ اارةااكاار 

 .الالتيني 
اف  ال ترلو ا ند  ن القالو أش السااقايان 
الراسيا  االصايانايا  تساياراش الاياال فا  
طرة  المسرندة المتقردل  االعاماياقا و  ارد 
ل األ ارةاكا  الاماتااس اعو   نهمر عل  التطا 
اناجه التقد ا  االتحااا  ااقاتاصاردةا  
االسيرسي  األ رةكيا  الاتا  تاأ اذ  اناحا  
العسكرة االحرب علا  الادالاتايانو  ذ أش 
ً حاقاياقايارً  ذل  ةُامال ال فا  الاااقاع هاجاا ار
عاالاايااهااماارو ا ش  اارش حااتاا  األش غااياار 
عسكر و  ا أنه ا ةجاب أش ةإاطاياب عان 
ناارلااناارو أش الااهااجااال ااقااتااصاار  ال اار اال 
األ رةك  عل  الصين اياسايارو سايادفاع 
نأ رةاكار  لا   اطار ارة تااجاياه اارنار  
عسكرة  لهمر غير  حسان  العاااقابو أا 
عل  األغلب تاهيف المن مر  ا يهرني  
الكليرة ف  أعمرل عسكارةا و اتاايةاطاهار 
نرلعدااش عل  الصين اياسيارو ا ساي امار 
 ن  الل الح د الطرن  الدالا  الاجاري  

 .ا ش ف  اسط أاياسير
نحن ف  ياسيار االصايانو   ااة ايفارق 
ا ستعداش للمااجه  فا  حارلا  فُاراات 
الحرب علينر!و انحن نر  أش  رة العارلام 
غير األ رةك  نارتات فا  الامالاعاب غايار 
األ اارةااكاا و اأعااناا  هااناار فاا   االااعااب 
األصدقرء الُكلر لنر لايااجاهااا هاذه الاكارة 

 !صاب الهدف الذ  ةرتأاش
 

*الشيف  #لر فش شفامفغفونفوج. مفواطفن 
#روسففاد وُنضففو فففا اإلرفف ففاد الففدولففا 
لىة افيين واإلناميين والمت ا، الفعفر، 
أصفدقفاء #الةفيفند ورا ف فة الفقفىفمفيفيفن 
العر ية ُم با  وريفن وُحفىف فاء روسفيف د 
وخر ج لىية الشر عة لجامعفة آل الفبفيف  
)االردن(د و تقن الىغة الفعفر فيفةد و فتفبف  
لى ف فار  الفد ف فيفة الفمفرلفز فة لفمفسفىفمفا 

 #روسيا وشمال القوقاز.
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لم تانافا  الصايان تاعاري  الاعاقاانار  
األ رةكي  المافارااا  عالا   ااساكااو 
ا ذل   اسكا لام تاتااقاف عان اناتاقارد 
العقانر  األ رةكي  الماجه  نحا نكين. 
اف  الفترة األ يرةو أطلقت العرصمتارش 
سيالً  ن التصرةحر  ال طيارة لالادفاره 
ل االاتا اد د  عن نلادةاهامار نااجاه الاتاطاا 
األ رةك و ال د أزي نعضهمر القعالو 
اللتأ ياد عالا   اتارنا  اقااة الاعاالقار  
المتقردل  نين القلدةن الصايان اياسايارو 
ي تعرانهمر ف   ل المجرا  التا   اتطا 
تُحق   المنفع  المتقردلا و ا ان أجال يد 
ن ةترنص ناهامار اناماصارلاحاهامار   يد  إ
ايغقتهمر ناتاأ اياد الاتاعاددةا  الاقاطاقايا  

ة نداش قياد ف  العرلم  .االتجرية الحر 
 الُمحتمل ؟” الكريث “أةن نحن ا ش  ن 

أ رةكر ه  أفقر دال  عل  ا طالق فا  
هذا العرلمو فه  ا تمتل  ساا  الاقالايال 
 ن أ االهر ال رص و اأ ار غايارهار  ان 
األ اال فه  سندا  ال  ةن  األ رةكيا  
ا ر ةتكد  ف  ننا هر ه   لاهار أ االك 
غيرهار  ان الادالو حاياث تاتاناعام ناهار 
حكا تهر األ رةكي و اتاماناع  اادعاياهار 
 ن سحقهر  مر ةحلا لهمو نل  مر ةاحالاا 
لهرو فتكاش أ االهم يهين  حقياقايا  لاد  

 !عسكرتريةر العم سرل
الدةن العرل األ رةك  ةنماا نارااط ارادو 
اأ رةكر ه  الدال  األال  المادةانا  فا  
العرلم لطيرهر  ن الادالو اها  تاعايا  
عل  حسرب دال العرلم تارية نارلاتاهادةاد 
نرلعصارو اأ ار  نارلااعاياد نارلاجا ية. 

أ رةكر لم تعد تل  الادالا  الاماقارية فا  
ي  السيار فا  عامايالا   العرلم. لذل و قر 
 فقاري الاعارلام  الاه قاقال الاكاريثا  الاتا  
ستتعر   لياهارو أا لاناقال لاتاالفا   ار 
ةاامااكاان  اان الااكااريثاا  ناارتاا اارذ قاارايا  
ع اائي  اغير علمي و اغايار  اتا نا و 
ً  لا   اريثا  فاياهارو الاياس  تؤد  عملير
لااتااطااقاايااع األااااره ا نااقاارذ ااقااتااصاارد 
األ رةك  ادافع الضرائب ف  الااةر  

 .المتحدة
 ؤ راًو قرل الرئيس فالدةمايار نااتايانو 
ً أ ارةاكارً  ة  نارصاحار ف  تصرةحر   دا 

 اع الصايانو ألش ناكايان ”  نأا  تالاعاب“ 
تستطياع تاد ايار ااقاتاصارد اا ارةاكا  

و لااا يغااقاات نااذلاا و انصاا  ” فاااياً “ 
اا نطن اترا ب نعدل اللعب طاةال  ع 
نكينو ألش هذا ة كل  طراً حقيقيرً عل  
الااةر  المتاحادة األ ارةاكايا  نافاساهارو 
اليس عل  الصين الت  تحاتافا  ناماقالاغ 
ا م ةتقع لهار  سانادا  فا  الا ا ةانا  

 .األ رةكي 
ه الارئاياس  اف  تصرةاحار  أُ ار  ناا 
ناتين ال  داي  اسكاا الارئاياسو  امار 
داي الصينو ف   الاف  اقاه الاجا ةارة 
الكاية و ان أش تساة  الن اعر  فياهارو 

 .استستمر  ستققال ف  تل  التساة 
ا ار ”  ت تطل نمااساكاا“  رنت اا نطن 

زالت عالا  هاذا الامانااال عالا   اداي 
ع اارا  الساانااياانو ناافاار  عااقاااناار  
 تالحقا  ا اتا اةادة اتصارعادةا  عالا  
ياسيرو اهر قد لمسات أ ارةاكار أش هاذا 

لم ةعنو اقاه  ااساكاا فا  ”  ا  تطرل“ 
يهرو اا فا   هراة و اا ف  تأ ير تطا 
اأدهاار لااقااياارةسااتااراةااكاار غااايناارت اااف 
اةاالااتااساان الااعاامااياالااياان لاالااصااهاايااانااياا  
ااا قرةرلي  اا رةكي  االاطارنايا و فا  
 جرا  ااناتارج االاتاسااةا  االساياردة 
الاطني و االالاج  ل   جرا  لام ةاكان 
الطرب ةإحلم ف  أحال ه الم عجا و ناأش 
 اسكا ساف تلج  ليهرو فقاري  الاياال 

و ليس لاقف التطاي ” ت تطل نقكين“ أش 
الصين  ا نترج أ اال جدةادة لا ا ةانا  

 اان ااارائااب ناارهاا اا  ”  الااعاام ساارل“ 
اتصرعدة  تُفر  عل  السلع الصيني و 
 نمر ف   حرال  ةرئس  لااقاف اازدهاري 
الااقااضاارئااعاا  الصاايااناا و ااقااف ُطاارق 

”  ااااقااااردية الااااحاااا ال االااااطاااارةاااا “ 
ال يجينقينطي  فا  آسايارو لاياتام قاطاعاهار 
اتهو فتف يلهر  نرلترل  عن نقي  العرلم اقري 

 . مر تعتقد ااهم 
لكن الصين لم تكتفو نطارق ناحارةا  لو 

و نل اعمالات ناناجاري عالا  ” المقردية“ 
    ا اتالاف الاُطارق لاتاساهايال ُساقال 
الُمقرديةو  ن ناحارةا  انارةا  اجااةا و 
اسك  حدةدة و اينامار فا  الاماساتاقاقال 
ُطرق نرلانر  ا نرطيد اسفن فضارئايا  
اا ااماا  لاالاانااقال الااقاضاارئااعاا  لاالااقااريا  

 ..االقلداش األ ر 
ياسير االصين تعيرش  نذ ز ن نعيد أنه 
سيأت  ذل  اليال حين تتكرلاب عالاياهامار 
القا  الطرني  نأن ع  كلو اهر قاد دنار 
هااذا الاا  اانو لااذلاا   اارناات ياسااياار قااد 
اتجهت  نذ سناا  طاةل   راايا   لا  
تأصيل عالقارتاهار  اع الصايان فا   ال 
اتجارهو افا  زةاردة احاتايارطايارتاهار  ان 
الذهب عل  حسرب  ر تملكه  ن سندا  
الاا اا اناا  األ اارةااكااياا و اذلاا  فاا  هاال 
العقانر  الت  تفراهر اا ناطان عالا  
 اسكا نكل  صرايو نطي  اقف التطاي 
الراس  نعد أش نفاضات عان  اااهالاهار 
التقعي  للطرب نر تهو انعد أش صاري  
 ستاقالا  اعا ةا ة ا ارهاانا  الاجارناب 
اقاة و تسرهم ندعام الصايان نارلاطارقا و 
اتحرف  عل  اندفرع  جمهاية  الصايان 

 .ال عقي  نصاية لم ةسق  لهر  ليل
لقاد أهاهار  نايارنار  ازاية الا ا انا  
األ رةكي و أش ياسير نرعت  الل  هر 
 نيسـرش  أنرةـل سنـدا  أ رةكيــ  نقيمـ  

 00التتمة نى  الة  ة 
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 ليري داايو لتهقط استلمرياتاهار  4762
 ليري  4266ف  السندا  األ رةكي   ل  

داايو نعد أش  ارنات فا   اهار أذاي  
 . ليري 0660 ري  عند 

انهذا الصددو ةاقاال الا اقايار الاراسا  
فالدةمير  ياكاالا ايافاساكا  اهاا  اقايار 

و فا  ” دانساكا “ ااقتصردةين ف  نانا  
ياسااياار “ ا ”  فاايااسااتاا “ تصارةااحاار  لو 

عااان هاااذا األ ااار  الاااقاااعااال ”  الاااياااال
ةتسرءلاش عمر  ذا  رش القن  الامار ا   
الراس  قد نره السندا  األ رةكيا  فا  
نيسرش  أنرةل لدعم الرانلو لكان األ ار 
ةتعل  نتطيير األالااةار   اع اساتاماراي 
ناامااا ااحااتااياارطااياار و  لاا  أش ايتاافااره 
اع عالا   عرئدا  السندا  األ رةكي   ج 
نياعاهار. انارتات ياسايار أ الار حار الا  
ً لاهاذه السانادا   السندا  األ رةكي  نيعار
يغم نما احتيرطيرتهر الادالايا  فا  هال 
ايتفره أساعاري الانافاطو حاياث قال اصات 
 اسكا حيرزتهر  ان سانادا  الا ا انا  
األ اارةااكااياا   ااالل السااناااا  الاالااماارناا  

 076 ارا و  ان  4الماراا  ناناحاا 
 ليري اأ اري   4266 ليري دااي  ل  

القيرنر   ل  أش احتيرطر  الذهاب الاتا  
ه  ج ء  ان ااحاتايارطايار  الادالايا و 

نااااقااع  8102صااعااد   اانااذ نااداةاا  
 ااالاااياااري داايو أ   ااان  36264
 ان  ارنااش  0 لاياري فا  الـا 766647

 216200اللرن    ةنرةر الاماراا   لا  
 ان حا ةاراش  ةااناياا  0 لياري فا  الـا

 .الجري 
الاااياااس ناااعاااياااداً عااان 
المااجها  ااقاتاصاردةا  
نااياان الااقاالاادةاانو تسااعاا  
اا اااناااطااان الااا  دفاااع 
الصين للمااجه   عهرو 
فااتاارية تاارفااع نااعااصاار 
الااعااقاااناار  االااجاامااريك 
اعرقل  التجرية الاحارة 
نين القلدةنو اترية تعلن 

قارنااش “ عمر ةُسم   بو 
و ” الساافاار  لاا  تاارةااااش

الااذ  أقاارتااه ا دايةو 
 ااااا ااااراً اغضااااقاااات 
الصين نسقاقاه  لا  حاد 

 ااعاار اا  “ الااتااهاادةااد بو 
 ااماار جاارء فاا  ”  د ااةاا 

ا عاللو استعردة األيااا  الصايانايا  
الت  تعيث فيهر أ رةكر  رانرً ااستعمرياً 

نر يانرل “ انهقرًو ف  حين حذ ي   جل  
األ اارةااكااياا   اان عاادل أ ااذ ”   نااتاارساات

أ رةكر تهدةدا  الصايان عالا   احامال 
الجدو ذل  ألش ا داية الترا قايا  أقار   

قارنااش “ آذاي   ري  الاماراا   06ف  
و الااذ  ةسااماا  ” الساافاار  لاا  تاارةااااش

للمسؤالايان األ ارةاكايايان نارلسافار  لا  
ترةااش للقرء ن رائهم الترةاانيايانو يغام 

 ناذ عارل ”  صين ااحدة“ اعترافهر نمقدأ 
0070. 

 ن الااا  أش أ رةكر أعد    ا اطاطارً 
 ً هااجااال عسااكاار  ”  قااقااياال“ُ جااهااناامااياار

ا رحتمرل الناا  عل  الصينو ةقضا  
نلاعرفهار أااًو اتاحاجايام  نادفارعارتاهار 
ااقااتااصااردةاا  االااعااسااكاارةاا   اان  ااالل 
القحرةان ال ارقا  االاجاناانا و اقاطاع 
الطرق القرة  عنهر فا  غارب الصايان 
اجناب غرنهرو لكن لان تاقاال أ ارةاكار 
نذل  نحسب   ططهر العامايا  اال اقاه 
سر  و سا  نعد اساتاكامارل  احارصارة 
ً اعساكارةارًو  ان  االل  الصين سيرسيار
القرسفي و نرلاتاعاراش  اع ناعال الادال 
اا ر و ا نهر جناب  ايةارو الايارنارش 
ااسترالير اغيرهرو  ذ ةُمه د ذلا  لاقاساط 
سيطرة اا نطن عل  المنطق  الحايااةا  
االااتااريةاا ااياا  لاالااصااياانو اقااطااع طاارق 
 ااصالتهر العرلمي و ا ر العقانر  الت  
نساماع عاناهار ااحاادة ناعاد أ ار  اااد 

أ رةكي  لتنافاياذ ”  ياافع“ الصينو سا  
هذا الم طط طاةل األجالو اهاا لاياس 
نم طط ل  ص الرئاياس تارا ابو نال 

اجاماع الصانارعا    –ةتف  عليه  ال الامإ
الااعااسااكاار  األ اارةااكاا و الااذ  ةإضااع 
السيارسار  اةانافاذهارو اعالا  الارئاياس 

ً لالاماصالاحا  األ ارةاكايا  “ تطقيقهر  افقار
 !”العلير

الصين يد   يداً حارداًو اهاد د  ناقااة 
لاالاارد عاالاا  الااتاااجااهاار  الااحااصااريةاا  
األ رةكيا و اها  الامارة ااالا  الاتا  
نر  فيهر الصين نهذه الصاية اللف يا . 
فقرغم هداء السيرس  الصايانايا و  ارنات 

ترا ب ُ لايارة لالاكالايار  ان ”  عقانر “ 
اا تعر  التحرة  الاعاصار الصايانايا  
ناجه أ رةكر الت  اعتقد و لااهالا و أش 
الصين عرج ة عان  اااجاهاتاهارو أا ا 
ترةد الم تاكان تارةاد فاهام حاجام الاقااة 
اا  كرنر  الصيني و اها  ر عق ر عاناه 
ترا ب  اؤ اراً ناكال صافارقا و عاناد ار 
تقج   ذنرًو نأش الرئيس    جين ناياناغ 
لم ةنسحب  ن حفل الع رء الاذ  أقار اه 
ترا ب عل   رفهو نرغم  نالغ ترا اب 

عاان ااارب قاارعاادة ”   اا “ لاالاارئاايااس 
ال اااعااايااارا  الساااايةااا  نصاااايايةااا  
أ رةاكايا . لاكان الصاحارفا  اا ارةاكايا  
أ ري   ل  عكس ذل  تمر رًو  ر ةك ف 
عن عناهاجايا  تارا اب ا اذناهو أا أناه 
ةنس  الحقرئ  االاقرئع حت  تالا  الاتا  

 !”ف  نيته“تجر  
الصين ا ترةد اا ترغب فا   ان أ  
حرب عسكرة و االحرب المقر رة ها  
آ ر احتمرل للرد عل  الحرب المقر ارة 
فقطو لكان أ  حارب تاجاريةا  قاد تاقاع 
اتستمر  ع الااةر  المتحدةو ستاجالاب 
 ريثا  لاكال الاعارلام ااقاتاصارده أةضارً 

 .انضمنهر األ رةك 
انااارغااام  ااان أش الااارد 
الصين  عل  أ رةكر ةت سام 
 ااامااار هاااا فااا  الاااعاااردة 
االاال  ناارلااتااهااذةاابو فاالش الاامإ

يانا  ةإاقاالو   ا  أنَّاه “ الص و
الال  ذ ب الارد نارلامو ن الُمهإ  و

 !”فإقط
*# ففىففيفف ففا نففيففدو ففيفف ففا: 
رهفففففيفففففسفففففة رففففف فففففر فففففر 
#الفففمفففىففف فففق الفففروسفففاد 
ونضو مؤسس  وقفيفادي 
لفففففارففففف فففففاد الفففففدولفففففا 
لىة افيين واإلنفامفيفيفن 
والمت ا، الفعفر، أصفدقفاء 

 .)وحى اء( #الةين
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 االل الااعاقاااد الااماراااياا و  ارش هااناارك 
قااطااقاارش اقااتااصااردةاارش ة ااكااالش عصااب 
ااقااتااصاارد الااعاارلااماا و اهااماار الااعاارلاام 
الرأسمرلا  االانا ارل اا اتارا ا و  لا  
جرنب دال العرلم اللارلاث االاتا   ارنات 
نمع مهر فقيرة.  نر ناالحا  حاياناهار أش 
هنرك  احاراا   ان  انا اا ا  الادال 
اا ترا ي  لتنمي  قديا  الدال النر ي و 
انرلضد  ن ذل   رنت الادال الاطارنايا  
ااستعمرية  تسع  جرهدة لسلب ثراا  
تل  الدالو نر ارف   ل   دة الاتانارفاس 
العسكر  التسليح  االذ   ارش ةارها  

 . ي انير  الكلير  ن الدال
فاا   ضاام هااذه الاامااناارفساا و  اارناات 
جمهاية  الصيان ال اعاقايا  قاد د الات 
 رحل  جدةدة اها   ارحالا  ااصاالي 
ااانفتريو ف  هل قيردة  رنا  طامااحا  
تتمتع نراي عرلي   ان اانافاتاري عالا  
العرلم. افعاالً حادثات قافا ة اقاتاصاردةا  
هرئل  ات اةاد  اعادل الاناماا لاالقاتاصارد 
الصين  اناتيرة عرلي  اثرناتا و  اع  ار 
 رش ةحيط نتل  التجرنا   ان  ا ارطارو 
الكن حكم  القيردة الصيني  ادق  اااع 
ال طط  رنت  فيل  نرلنجريو  ع  لارنارة 
ال ااعااب الصاايااناا  ناارلااعااماال الاادنب 
االمتااصلو اهنر ههر  الصين  قااة 
اقتصردة و انعكاسات اةاجارنايارتاهار عالا  

 .  تلف دال العرلم
انعد تفك   ن ا   الدال اا تارا ايا و 
د ااتاحارد اااينا  ا انادا   هادنار تافار 
اأ رةكر نراقتصرد العرلم و ا ع تنر   

داي ااقتاصارد الصايانا  ا اع هاهااي 
 ن مر  اقتصردة  فا  آسايارو هاهار  
سنطرفايه ا رلي ةرو نر ارف   ل  القااة 
ااقتصردةه اليرنرني و حيث  رنت  ن م  
الااتااعااراش ااايناا  اأ اارةااكاار ا ااناادا 

٪  ان ساكارش ااي و 2اياسير تملال
ا ااقاارناال هااذا نااردي  الصااياان  قاار اا  
 ااناا ااماا  اقااتااصااردةاا   اان أجاال انااعاارش 
اقتصرد الكلير  ن الدالو اتام تاأساياس 
 ن م   نطهر  للاتاعاراش ااقاتاصارد و 
اقاد  ااهاد   اادةاناا   ااناطااهاار  انااعااقاارد 
دايتااهاار الاارانااعاا  ع اار قااقاال اةاارل فاا  
المدةن  نافاساهارو ناحاضااي قاردة الادال 
المنضاة  اليهرو اقد افتت  الرئيس  ا  
جين نينغ ااجتمرهو اتم التناةه  ل  أش 

٪  ن ساكارش 01المن م  تملل أ لر  ن
ا اان جااهاا  ا اار   .الااكاارة ااياااياا 

نااردي  الصااياان  لاا   طااالق   ااراه 
الااحاا ال االااطاارةاا  لااتااعاا ةاا  الااتااعااراش 
ااقتصرد  االتجري  للدال المنضااةا  
ً فا   ف  الم راهو انالح  هنرك فريقار
تاجه ا ارةاكار ااقاتاصارد و حاياث اش 
أ رةكر تستهدف أاا تسيياد اقاتاصاردهار 
داش اازه ا ااالقاا و  ذ تااقااتاارش  اال 
تصاارفاارتااهاار نسااياارقاار   ااريج ا طااري 
المتاعاريف عالاياه دالايارًو اناعاياداً عان 
االت ال نلألُطر األ القي و نل تاتاعاداهار 
 ل   مريسر  يأسمرلي  ج اعا . اهانار 
نااالحاا  تاااجااه أغاالااب دال ااتااحاارد 
اااين  نحا الصينو حيث اجد  فيهر 
ي ن الحلو نعد أش أصيقت ن يق  األ ل 

 اان تصاارفاار  ا داية اا اارةااكااياا و 
اتاا االاايااهاار عاان الااتاا ا اارتااهاار الاادالااياا و 
اتنصلهر  ن الماعارهادا و اهاهار هاذا 
ً نارنساحاارب ا ارةااكار  اان ااتافاارق  جالايار
الناا  ااةران و ا ن نترئج  ا اراي 
نمصرل  ال ر ر  ااايانايا  الاعار الا  
ف   ةراشو ا اذلا  اجاد  أاينار داي 
الصااياان الاافاارعاال فاا  حاالااحاالاا  األز اا  
الكاية و فقد نردي  المرنير للتاجه نحاا 
الصين  ديا ر  نهر للاداي الاذ  تالاعاقاه 
الصين نلةجرد حلال لماعا ام الاما ار ال 
النرتج   ن انسحرب ا رةكر  ن تعهداتهر 
اسيرستهر الضرةقي  المجحف  تجره دال 
ااتحرد األايان و اناعاد  اياقا  األ ال 
الت  أصياقات ناهار أايانارو ااناعاكار  
النترئج الكريثي و  رش ل ا رً عل  أايانر 
أش تتجاه ناحاا الصايان لاتافارد  اااع 
اقتصرد   قل و اامرنرً لمصرلحهر فا  
اةراشو اتيقنت أايانر أش الصايان ها  
الضمرش لمصارلاحاهار  ان  االل الاداي 

 .الصين  ف  المجتمع الدال 
االااجاادةاار نااذ اارهو أش قااياارل الااحااكااا اا  
الصااياانااياا  ناالن اارء الااماادةااناا  الااماااازةاا  
للعرصم  نكينو اه   دةن   ايااناطااشو 

 امو حاياث تام 01االت  تقعد عن نكايان
ينطهر نسك  حدةد اقطري فرئ  السرعا  

دقيق و ا ليهر قر ت  31ةقطع المسرف  ب
الحكا ا  ناناقال الاكالايار  ان ا دايا  
الاارساامااياا   ااع  ااراعاارة الااكاالااياار  اان 
ال راطو  نهر الصرا   نرلحفاره عالا  
القيئ و اتحدةد ايتفره القنرةر  ال رهق و 
 ع المحرفا ا  عالا  نساقا   اقايارة  ان 
المسرحر  ال ضاراءو اااساتافاردة  ان 
األياا  الر اة  مرل القالدو اتاأ اياد 

نااحااياارة فاايااهاار 041الااحاافااره عاالاا  
 يلا  تر  رنعو اتا اةاد 361انمسرح 

المدةن  نقرعدة علمي  ذا  تقنير  عرلي و 
اتافير  اكانانا  عارلايا  الاتاقانايا  تاتايا  
للمستلمرةن  نترجرً عرل  الاجاادةو اهاذا 
ندايه سه ل التقردل ااستلمري  النارجا  

 . ع نقي  دال العرلم
اةمكن تلا اياص الاناتارئاج ااقاتاصاردةا  

  ن ااء 0 ن رء هذه الامادةانا  نار تا  
صااناارعاار   ااتااقااد اا  عاارلااياا  الااجااادة 
اتكنالاجير تتمر    ع المعرةر العلمايا  

 االتطايا  الصنرعي  العرلمي ؛ 

 05التتمة نى  الة  ة 
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 ةجرد ن رل  تكر ال ةاعاتاماد عالا  آ ار 
التطايا  ااانتكريا  العلمي  االتقنيا  

 .ف   ع م القنرء ااقتصرد 
اتعتقر هذه المدةن  يافداً آ ر لمر حققتاه 
ً جادةاداً   نطهر  االتا  أاجاد   اعالامار
للن رل ااقتصرد  العرلم و نتيج  اللاقال 
ااقتصرد  للصين ف  العرلمو  ذ تساعا  
الصيان  ان  االل  انا اما   اناطاهار  
للتعراش ااقتاصارد   لا   ةاجارد صاياغ 
للتعراش ااقتاصارد  ساااء نايان الادال 
المنضاة  نرلمن م  أا ااتحرد اااينا  
ا ندا االااةر  الاماتاحادة اا ارةاكايا و 
عل  أسر  الاتاقاردل الاتاجاري  اتاقاردل 
المنافاعا  ناعادالا و اهاذا  الاه ساياصاب 
نمصلح  تقاة  ااقتصرد العرلم و ا ان 
أجل تقاة  النقد الصين  اعمال  نارقا  
الاادال الااتاا  تااتااعاار اال  ااعااهاار الصااياان 
اقتصردةرًو اها  ر سينعكاس ناراةاجارب 

عل  الااع األ نا  لالادال الاماحاياطا  
نرلصينو ان ااء نا ارل أ انا   ساتاقار 
ةنعكس عل  التقدل ااقتصارد  اةاكااش 
عر ل أسر  ف  نجري   اراه الاحا ال 

 .االطرة 
ا ن جرنب آ ر نجد أش حاجام الاتاقاردل 

 الاياري  811التجري   ع ياسايار نالاغ 
دااي  ع ن اء تاعاراش اقاتاصارد  فا  
 جرا  الطرق  االطرق  النااة  اطارق 
المااصال و حيث  ن المؤ ل اش تاقاال 
ياسير نقنرء  مس  حطر  ناااةا  فا  
الصينو اقيرل ال ر ر  الصيني  ناقانارء 
 ط سك  حدةدة  تصال  لا   ااساكااو 
ناارلاارغاام  اان عااقااقاا  ناارادة الااجااا فاا  
المنطق  الت  ستمتد  ن  االلاهار الساكا  

 .الحدةدة 
االجدةر نرلذ ر اش هنارك نايا  ناتااجايا  
الدعاة لدال أ ر  لالنضمرل لمانا اما  
 نطهر  لالاتاعاراش ااقاتاصارد و حاياث 
سيسهم انضامار اهار نافااائاد اقاتاصاردةا  
اتجرية  لقلدانهم اااستفاردة  ان ن ااء 
نن  تحتي   لل المااصال  االامااانائ. 

ا ن المتاقع أش ن هاد  االل السانااا  
القرد   تقد ر للصين عالا  أ ارةاكار فا  
المجرل ااقتصرد و اقد تااجاه الادعااة 
أل رةكر لالنضمرل  ل   ن م   ناطاهار  
نتيج  لاتاعارهام الاتاعاراش الصايانا   اع 
ياسااياار اااتااحاارد ااايناا  ا اانااداو 
الاالااجاااء أايناار ا ااناادا نااحااا الصااياانو 
 نتيج   نطقي   صرنتهر نا اياقا  األ ال 
تجره الااةر  المتحدة اا رةكي  لكانهار 
اصقحت تعتمد ارائب  اجاحافا  عالا  
الدال اا ر و ا ذل    الل ا ارةاكار 

 .نتعهداتهر الدالي 
#نبداالل   بر المل فا:  نضفو نفاشفي 
فا المجمونفة الفرهفاسفيفة #الفعفراقفيفة 

/ 8106ا ول مففن أُلففتففو ففر  –ا ُولفف  
لفتفيسفيفس  فمفلفور فة  67الذلفرى الـف

#الةين الشعبفيفةد ومسفؤول مفتفا فعفة 
ا نش ة فا مجمونة #االر اد الدولفا 
لىة  يين واإلناميين والمت ا، العر، 
#أصدقاء )وُحى اء( #الةفيفند ولفارف  
وملت   التفار ف  والف فشفاط الةف ف فاد 
وناشي فا التيار الد مقراطا مفن أ فه 

 االصاح.
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ً اتصان اف  ين دال   قيرة اقتاصاردةار الص 
ف   صرف الدال الاماتاقاد ا   تانامااةارًو 
حيث ةإعرف اقتصردهر ناماااً  الامااسارًو 
نفضل تطاي ااستلمريو افارة ا ناتارج 
اتااناااعااهو اناامااا الااتااجاارية  اان  ااالل 
الصرديا  االاايدا و حيث أنهر تسيار 
نحا نلاغ القاة ااقتصردة  األ اقار فا  
العرلمو  مر ةجعلهر تتقدل عل  ن ياراتاهار 
 ن الدال الكقر  األ ر  اف   قد تهر 

 .الااةر  المتحدة األ رةكي 
ين انفضل التسيير األ الال لالادالا   الص 
 ان لادش الاحا ب ال ايااعا  الصاياناا  
القرن و احكم  أ ينه العرل اين ارش دف اتاه 
الرئيس    جين نينغو تااصال الادالا  
ف  عملير  ااستلمري لتعقيد  ستاقاقالاهار 
ا  نو ا ل  الم ةد  ن فر  العامالو 
اننرء القُن  التحتيا و اتامااةال الاتاعالايام 
االااتااكاانااالاااجااياارو اتااطاااةاار الصااناارعاا  
االتجرية سرعي  ناذلا   لا  يفاع نساب 
نما نرتجهر ا جمرل  المحل و ف  حايان 
تطرق الااةر  الاماتاحادة اأايانار فا  

 . رحل   ن تقرطؤ النما ااقتصرد 
اناافااضاال تااطااقااياا  سااياارساا  ا صااالي 
ااانفتري ف  جمهاية  الصين ال عقايا  
 نذ أينع  عقاد اني فو صاري لالاصايان 
 ستققل  ااعد  جداًو حيث حق قت نجرحارً 
 لحاهرً ف  العدةد  ن المجارا و  الال 
التقدل االكفرءة ف  التصنيعو اتكنالاجير 
القيرنر  الكقيرةو اااتصرلو االفاضارءو 
االسااكاا  الااحاادةاادةاا  عاارلااياا  الساارعاا و 
االطرق  النااة و اتكاناالااجايار الاطارقا  

  .الن يف و التعليم االطب غيرهر
انتاياجا  لاهاذا األ ارو نادأ  الاااةار  
المتحدة األ ير يا  تانا ار  لا  الصايان 
عاالاا  أنااهاار قاااة صاارعاادة لااهاار دايهاار 
ا قليم  االعرلاما و الاكاناهار تار  فا  
الاقت نفساه ناأش تاقاد ل الصايان ن اكال 
 ااتااسااريه ةُ ااك اال تااهاادةااداً لاامااصاارلااحااهاار 
الحياة  اأ نهر القا ا و اةضاعاف  ان 
تأثيرهر  أا زعر تهر الاُمافاتاراا  عالا  

 . العرلم
لااقااد أصااقااحاات الااعااالقاار  الصااياانااياا  
األ اارةااكااياا   ااؤ ااراً عااالقاار   ااعااقاادة 
ً االاتاصاريه  تترااي نين التقريب حايانار
ً أ اارو نسااقااب اا ااتااالف فاا   حاايااناار
 نرهجهمر اأةدةالاجيتهمر فا   ا اتالاف 
الاامااناارحاا و االاامااؤ ااد أش الااتااصااعاايااد 

ً  ان الاجارناب ”  الاتاهادةاد” ا ةاأتا  دائامار
 !األ رةك  نرلذا 

اف  هل قيردة الرئيس األ رةك  دانرلاد 
الااُماالاافااتاا  “ تاارا ااب لااقااالدهو اسااياارسااتااه 

و اتاافااكاايااره الااتااساالااطاا  ” لااالنااتااقااره!
االعداان و ا قردياته األحردة  الجارناب 
ا ااقفه المت د دةو ان رته عل  أش نلده 
أ رةكر ه  سي دة الاعارلام اها  األقاا و 
جرء  الكلير  ن قارايتاه  فا   اناحا  
ن سققااه  ان  سرلب ا  رلف  لقرايا   إ
ينسرء الااةار  الاماتاحادةو انا ارصا  
الرئيس نرياك أانر رو فقاراياتاه  الايارة 
لاالااجاادل  اان طاارف دال الااعاارلاام ا اان 

  .المااطنين ا  رةكيين أنفسهم حت 
اقد أُد ل ال   يداش العالقر  الادالايا و 

 نذ  طلع العرل الجري و عدة  ستجدا  
عملت عل  زع ع  التحرلفر  الادالايا  
التقليدة  الت  طقعت  سيرة العرلم لفتارة 
طاااةاالاا   اان الاا  اانو ا اارناات أغاالااب 

 صديهر ا داية ”  الجرةئ !“ القرايا  
األ رةكي  الجدةدة نقيردة الرئيس دانارلاد 
ً فا  تانافاياذ  ترا بو الذ  ةمضا  قاد ار
اعاااده اانااتاا اارنااياا  ا ااعااري حااماالااتااه 

 !”أ رةكر أاا“
ايغق   ن اا نطن نفر  ساياطارتاهار  
اهيمنتهر عل  العارلامو هار هاا تارا اب 
ةاافااتاا  ناارب حاارب تااجااريةاا  جاادةاادة أا 
 تجددة قد تاكااش  اناهاكا  لالاعارلامو  ان 
 الل فر  تعرةفار  جامار ايا  عالا  
اايدا  أ رةكر  ن المنتجر  الصينايا و 
اقد تطرل هذه التاعارةافار  دااً أ ار  

 !!!أةضرً حليف  اصدةق  أل رةكر
 ش للصين سيرستهر الرا دة االاحاكاياما  
االمتامايا ة الاتا  ة اهاد الاجاماياع لاهارو 
اتستمدهر  ن ترية هر اثقرفتهر العميقا و 
اه  ا تتطلع  لا   اا  أ  حاربو 
 همر  رش ناعهر ا كلهر اا تفك ر ناهاذا 
األ رو سااًء أ رنت تجرية  أا غايارهارو 
ناال تسااعاا  انااتااهاارج سااياارساا  الااافاارق 
االسالل اتحقي  الرن  الم ترك ا فاردة 

و ” يانا   –يانا  “ الطير  ن  الل  قدأ 
اا تسع   ل  أش ت اك ال تاهادةاداً عالا  
غيرهر  ن دال العرلم ا عااناهو  اهامار 

  رش ناعه.
اذلاا   اار  جااعاال الصااياان تاارد عاالاا  
ا جراءا  األ رةكايا  األ ايارة نانافاس 
المستا و أ  نفر  تعرةفر  جمر ي  
عل  اايداتهر األ رةكي  ننفاس الاناساقا  
انفس القيم و ف  حايان  ارش نال اكارناهار 
ً  اقاااةو  اتا اارذ  جااراءا  أ االار حاا  اار

السان نارلسان “ انتطقيقهر الملل العرنا  
 !”االقردت أهلم

اف  تصرةحر  ل ا اصايار  صايانايا  
يزةن و أش فر  يسال ا اما  عالا  
المنتجر  الصيني   اسيل  اطاط عالا  
الصين لن ةُحق   يئرًو االقيردة الصينيا  
لن تطير  ن  قردئهر تحت أ  ااطاط و 
اعند ر ةااجه ااقتصرد الصين    كلا  
 ر تسع  الصين  ةجرد حلال نانافاساهار 

 اليس نتاجيه اللال لآل رةن. 
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ا ش  اال ااتاافاارقااياار  الااتااجااريةاا  الااتاا  
تاااصاالاات  لاايااهاار الصااياان  ااع الااجاارنااب 
ً تاحات قاااعاد  األ رةك  تنديج عماا ار
 ن م  التجرية العرلمي و ا ر نردي  ناه 
اا اانااطاان هااا  اارق ااااا  لااتاالاا  

 .ااتفرقير 
ا ن نين تل  القرايا و انسحارب  داية 
ترا ب  ن  ؤسسر  ااتفرقير   اتاعاددة 
األطرافو  لل ااتفرق نريةاس لالاتاطايار 
المنر  و اااتفارق الانااا  ا ةارانا و 
ا ن م  الترني  االعلال االلقرفا  لاا ام 
المتحدةو اانسحرنهر  ؤ راً  ن  اجالاس 
حقاق ا نسرش التارناع لاا ام الاماتاحادة. 
ايغق   ن اا نطن فار  ساياطارتاهار  
اهيمنتهر عل  العارلامو هار هاا تارا اب 

 .ةفت  نرب حرب تجرية  غير ااقعي 
الا عدنر  ل  تحالايال ناعال الاماااقاف 
األ رةكي  األ يرةو ناأ اد عالا  ساقايال 
لرل األز   الاناااةا  الاكاايةا و فالش  المو
الرئيس ترا ب ةرةد  سب نقرط  ةجرنيا  
لصرلحه  مر ةهيأ له ان رص  أ رل  عقه 
اه.  ر نر عاالل الادا الا  الامااج  رصإ الُمحإ

فافا  الااقاات الااذ  ةاااجااه الااماجااتامااع 
الاادالاا  فاايااه الااقااضااياا  الاافاالااسااطااياانااياا  
االاماسااألا  الاناااةاا  ا ةاارانايا و ةارةااد 
الرئيس األ رةك  أش ةنفرد داش غاياره 
ً غايار  نتساةا  سالامايا و لاكاناهار عامالايار
 ضمان و لملف  قه الج ةرة الكايةا و 
الذ  نقا  حاقاياس صاراعار  الاحارب 
القريدة طاةل  ا جلو لعقاد  ليارة ناعاد 
الحرب الكاني  اللارنايا و فاهاا ةارةاد أش 
ق صاية يجل السالل اف  نفسياتاه  ةُسا 
ال عالا   عقدة نرياك أانر ر الذ  تاحاص 
جرئ ة نانل للساللو فكل  طارنارتاه ها  
إ فاا   انااتااقاارد لساالاااك أاناار اار  صاااصاار
المسرئل المرلي و  ن  االل ااتافارقايار  
التجرية و العرنرة لاطلس  أا النرفتر  ع 
 نادا االاماكاسايا و ااناتاقارده لالاتاسااةا  
النااة  ا ةراني  الاتا  أعاتاقارهار أسااأ 
اتاافاارقااياا  فاا  الااتااريةاا   الاادناالااا اارساا  

 .األ رةك 
 جماراً  ش  داية تارا اب تاتافارعال  اع 
احدا  الن رل الدال  ف  ااتجاره الاذ  
ةكق  التطييرا  السرةعا  الاتا  تاعاطا  
ً لامانارفساياه الصايانايايانو الارا   نقرطار
ااألايانيين اتفقد الاااةار  الاماتاحادة 
عنرصر قاتهر  ل اقاراطاايةا  أحاردةا و 

أصقحت الق رة  تانا ار الا  أناهار  لا  
 .زاال

ا ن المؤ د أش الصين تحرف  استاقاقا  
تحارفا  عالا   صارلاحاهار ااقاتاصاردةا  
ا صرل   عقهرو اتحقي  الحيرة الرغيدة 
لالامااجاتااماع الصاياانا  نااحاسااب الاا اطااط 
الماااع و استساتاماسا  نارلاماساتاا  
التقد   الذ  اصلت  لاياهو ناكال حا ل 
احااكااماا  اجاادةاا و الاان تااتااأثاار  نااتاالاا  
ا جراءا  األ رةكي  األُحردة  الاجارناب 
أا غيرهرو  الن ت    أ  تاهادةاد  ان 
أة  جه   رنتو فرلصين  رنت  قااةا  ا 
ست ل قااةا و نال قااة ناعادل ا حسارش 

 .ا نسرني  اافرة
لففارفف  ورهففيففس نففبفد الففقففادر خففىففيففه:*  

مجمونات الفجفزاهفر لفارف فاد الفدولفا 
لىفةف فاففيفيفن واإلنفامفيفيفن والفمفت فا، 
العر، أصدقاء الةيند وخر ج اإلر فاد 
السوفييتاد ورهفيفس را ف فة أصفدقفاء 
الةين  الجزاهرد وصد ق قد   ومتا ف  
لففىفففقففسففف  الفففعففر فففا إل انفففة الةفففيفففن 

د وناشي  قراء  ورفوز ف  CRIالدولية
مف فذ نشفرات ”  الةفيفن الفيفوم“ مجىة 

الس يند ومستم  ثا   لىق ا  الفعفر فيفة 
 .CCTVلتى ز ون الةين المرلزى
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تعد جمهاية  الصين ال عقايا  الصادةاقا و 
ااحدة  ن  قرةر  الدال تطاياً ف  جميع 
 ااجاارا  الااحااياارةو اناا اارصاا  فاا   ااجاارل 
ااقااتااصااردو  ش لاام نااقاال هاا  يقاام ااحااد 
عرلميرًو نتيج  سيرس  اانافاتاري الا اريجا  
األاسااعو االااتااعااراش االااتااقااردل الاادالاا  
األسره عل  صاعاياد الاقاريا  الا اماسو 
ً اقااتااصااردةاارً  اهااا  اار جااعاال  اانااهاار قااطااقاار
جاهرةرً. فسيرسا  األ ايان الاعارل لالاحا ب 
ال ياع  الصين  الارئاياس الارفايا   ا  
جين ناياناغو الاذ  يسام  اعارلام الاطارةا  
الااا  لسيرس  نالدهو قد ااعتهار عالا  
السك  الصحيح  ا ك اناتاهار  ان أش تصال 
 لاا  تااطاااي ايقاا  اازدهااري عاالاا  عاادة 
أصعدة ا حرايو ا رش لاحاناكا  الارئاياس 
   السيرسي  اااقتصردةا  داياً حارسامارً 
ف   ضرعف  حجام الاتاقاردا  الاتاجاريةا . 
أاف ال  ذل و قاة ال عب الصين  الذ  
نن  ساي الصين الع يم. لقد أاصال هاذا 
ال عب المنتاج الصين   ل  أنعد الاحاداد 
 مرً اناعرًو فاطاي ار  سايارسا  جاماهاايةا  
الصين الصدةق   جر  العارلام  قاتاصاردةارً 
ن  ن ر ا ةالاقاس أا ةساتاعامال  اتجريةرًو فمإ

 ! نتاجرً صينيرً؟
هذا النجري االمارتاقا  الاتا  اصال  لاياهار 
ااقااتااصاارد الصاايااناا و أد االاات الااااةاار  
المتاحادة األ ارةاكايا  فا  داا ا  اأز ا و 
اجعلت الاعاالقا  نايان الاقالادةان ةاكاتانافاهار 
الطما و اُعاراا  لاتاأث ار سارةاع ناعادة 
عاااا اال. هااذه الااعااالقاا  الااتاا   اارناات فاا  
السناا  المراايا  ت اهاد  اقاه اساتاقاراي 
ادة  اااايو ن رص  ف  القرايا  الاُمااحَّ
نين القلدةنو االتاتر الحرصل  ع تارةاااشو 

لكن أطمره الاافد الجدةد للاقايات األنايال 
الرئيس ترا ب اسيرسته الارعانارءو الاتا  
تعتمد عل  الرنحي  االهيامانا  االساياطارة 
الااعاارلاامااياا  االااتااد اال فاا   ااؤاش الااطااياارو 
ف األ رةاكارش  ان الاقااة الصايانايا   ات ا 
الع م و ا ر اصالات  لاياه  ان ازدهاري 
ايق  ازةردة ف  حجم التقردل الاتاجاري و 
أد  ال  ت نج ف  الاعاالقا  ااقاتاصاردةا و 
ن رص  نعد الاتاصارةاحار  ااساتافا ازةا  
ً أش  لترا بو ا ل  ء  ا ألنه ةُديك تمر ر
جمهاية  الصين ال اعاقايا  تاتافااق عالا  
أ اارةااكاار ا ش حاادثاات حاارب اقااتااصااردةاا  
فستفاز الصين نداش  نرفس و اهذا األ ار 
ااا  اجل  للجاماياعو حاياث ااقاتاصارد 
الصين  ةضرب أطانارناه فا   ال أيجارء 
ان  المعمايةو ان هد ف  هذا الاماقارل انُالام 
سيرس  األ يان الاعارل لالاحا ب ال ايااعا  
الصين  يئيس الجمهاية  الرفي    و ا 
سي مر السيرس  ال ريجي و اسعيه ناحار  
 دةد لتطاةر العالقر   ع جاماياع الادالو 
األ ر الذ   رش له األثار األنارز االاداي 
األفعل ف  هذا النجري االتفاق ف  جاماياع 
 جرا  الحيرةو انحن نديك حجم التقاردل 
التجري  نين الصين انارقا  دال الاعارلامو 
قت جمهاية  الصين ال عاقايا  فا   فقد تفا 
 جرل التعمير االقنرءو االهير ال الامانا اأة 
عل  المستا  العرلم  ت هد عل  ذل  ف  
الاتاجارية االصاانارعا و احاجاام الاتاقااردا  
ااا   مرً ا ناعارًو اغاطات  اتاطالاقار  
الساق العرلمي   ل هذاو  ر جعال أ ارةاكار 
تدق نرقا  ال طرو ازاد  الاعاالقا  فا  
التاتر حاياث اناتاقاد الارئاياس األ ارةاكا  
سيرس  الصينو االت  نراهر عل  الاعاكاس 

 مر  دع و  مترزة ا تمي ةو اتقعث علا  
التطلع ال  األُف و حاياث عارد  نارلافارئادة 
س اانات  الااياراً عاالقاا   عالا  الاجااماياعو احإ
جمهاية  الصين ال اعاقايا  ناقارقا  الادال 
عل  المستا  الاعارلاما و ا اناهار األ ااة 
األ قارء الاعاربو انسا  دانارلاد تارا اب 
سيرسته الرنحي  االت  تقادهر تصرةحارتاه 

 .اتحر رته ااستف ازة 
الااجاامااياال فاا  األ اارو هااا  دياك األ اااة 
االرفرق ااألصدقرء الصينيين لمر ةحصال 
 ن أحدا  جسرلو ا د  اطقيع  تعر لهام 
 ع تصرةحر  األ رةكييان اتاهادةاداتاهامو 
حيث حذ ي  تحد  نرسم ازاية ال ريجايا  
الصيانايا  األ ارةاكايايان  ان حافار حافارة 

 .سيقعاش فيهر هم أنفسهمو أ  األ رةكرش
اأي    صيرًو ا ل  جرنب يأ  المجتمع 
الاادالاا و أش أ اارةااكاار سااتاا ااساار حاارنااهاار 
ااقتصردة   ع الصين.  اف  هذا الماجارل 
ن اأُع ز سيرس  الرفي  الرئيس  أُ يد اأُث م 
الصين     جين ناياناغ احا ناه الاحار ام 
احكا ته الماقرةو اأُعرب عن  عاجارنانار 
ال دةد نكيفي   عرلجاتاهام لالاما اكالا  الاتا  
ترسمهر اا نطنو اأُعالا   ان تاعاراناهام 
ال رةف عل  تطاةر نلدهم اتعمي  حاجام 
ثقرف  ال عب الصين  اتااساياع دايه فا  
 عر   الت ييد االقنرءو انؤ د أش أ ارةاكار 
احلفرءهر لن ةستطيعاا  ضرهرة الصامااد 
أ رل القطري الصين  السرةعو انتطلاع فا  
السناا  الاقارد ا   لا  ساياطارة صايانايا  
اقااتااصااردةاا  ازةااردة حاارسااماا  فاا  حااجاام 
الاااتاااعااار اااال  االاااتاااقاااردا  الاااتاااجاااريةااا  

الدالي و فا  هال   –اااقتصردة  الصيني  
السيرس  الار ايادة االاقارايا  الارئارسايا  
الصرئق  االحصيف  ف  اانافاتاري اد اال 
يأ  المرل األجاناقا   لا  الصايان ا اناه 
لاالااعاارلاامو لاادعاام ااسااتاالاامااريا  الصااياانااياا  
ااألجنقي  ان ارصا   ان الاعارلام الالارلاثو 
االت  نرتت المحرك الرئيس  لعجل  النماا 

 .العرلم 
 

#مففراد  ففن نفففيففسفف : نففاهفف  رهففيفففس 
المجمونفة الفرهفاسفيفة االرف فاد فة لف فرع 
#الجزاهر لإلر اد الفدولفا لفىفةف فاففيفيفن 
واإلناميين  والفمفت فا، الفعفر، أصفدقفاء 
الةيند ورهيس مةى ة ال شاط الثقفاففا 
 دار الثقافة لفوال فة ورقفىفة )الفجفزاهفر(د 
ونضففو را فف ففة أصففدقففاء #الةففيففن فففا 

الةفيفن “ الجزاهر ونفوادي قفراء مفجفىفة 
وأصفففدقفففاء ل انفففة الةفففيفففن ”  الفففيفففوم
د ومففتففا ففعففا الفف ففضففاهففيففة CRIالففدولففيففة
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ف  نطرق تنر   حارب ااساتاراتاياجايار  
المتعرلي  نين الااةر  المتحدة األ رةكيا  
االصين نعد صعاد األ يرةو االاتا   ان 
انرزهر الحرب التجرية  الم تعلا و الاتا  
ه  ف  جااهارهار حارب اةساتاراتاياجايا  
للسيطرة علا  صانارعار  الاتاكاناالااجايار 
العرلي و نرز   ؤ را جالا  جادةادة  ان 
جاا  هذه الحرب ف   جرل أ لر تأثيرا 
عل  ااقتصرد العرلم و ا رص  اقتاصارد 
-المنطق  العرني و أا اه  حرب القاتارا

 دااي.-ةااش  قرنل القترا
 دااي -ن رل القترا

ف  نداة  سقعينر  القرش المرا و اناعاد 
فاا  ايتااقاارط الاادااي ناارلااذهااب اصااقاا  
الداايعمل  ايقي  عردة   أنهر  أش أةا  
عمل  أ ر . لاكان ناعاد اناداه الاحارب 

لو اقايارل 0073العرني  ا سرائيلي  سن  
أعضرء  ن م  الدال العرني  الاماصادية 
للقترال (أان ( نح ر نفط  فُت  المجرل 
انداه حرب  اازة  ة ااهار الادااي 
األ رةك  استعردة هيمنته العرلمايا . فاقاد 
أد  الح ر الذ  تاقاناتاه الادال الاعارنايا  
المصدية للانافاط  لا  تضارعاف أساعاريه 

 3ل ( ان 0074أينع  را  نحلال سن  
داايا للقر يل(و اهاكاذا  08داايا  ل  

-الد  ن يحم هذه الحرب نا ارل الاقاتارا
دااي الم ؤال نعد ايتمرء السعادة  فا  
احضااارش ا ااارةاااكااارو ايناااط الااانااافاااط 
نرلداايوالذ  تتحكم أ رةكر احادهار فا  
طقرعتهو انرلترل  تتحكم ف  أسعري النافاط 
السلع  ااستراتيجايا  األ الار تادااا فا  
العرلم . هذا الانا ارل حاال الاقاتارال  ان 
سالي تقليد  ف  ةد العرب للضطط عالا  

الاادال الااطاارنااياا   لاا  سااالي اقااتااصاارد  
عرلم  فترك فا  ةاد أ ارةاكار نال األدها  

حاال ”  دااي-ن رل القتارا”  ااأل رو أش 
العرب  ل   ذناب صاطايار ةاحاتارق  ان 

 الدا ل نرلداياش ف  الفل  األ رةك .
 ةااش -ن رل القترا

أصقحت الصين أ قر  ستايد للنفاط فا  
العرلم  الل العرل المنصرلو حيث نالاطات 

 لياش نار ايال  264اايداتهر  نه حاال  
ةا يرو اف  نهرة  ال هر المرا  أعلانات 
عن افتتري نايصا   اناطاهار  الاعارلامايا  
للاطارقا  لاتاداال عاقااد الانافاط الاماقاا ا  
نرليااش الصين و االقرنال لالاتاحااةال  لا  
الذهب عاناد الاطالاب. الاياااش الصايانا و 
االنفطو االذهب ترانطهام ة اكال ثارلااثار 

داايو اةاؤساس -ندةال عن ن رل الاقاتارا
 -لن رل جدةد عارف نالسام نا ارل الاقاتارا

ةااش الذ  تسع  الصين  ان اياءه  لا  
تع ة  صاتهر ف  تسعير الانافاط عارلامايار 
عل  المد  القصير و اعل  المد  القعيد 
تسع  الصين  ل  التاصال  لا  تاأساياس 
ن رل عرلم  جدةد لتاداال أساعاري الانافاط 
ةتمر    ع  صرلحهر ف   جرل الطرقا  . 

ةاااش الاجادةاد ا تاقاتاصار  -ن رل القتارا
أهميته عل  تافير  الذ لالادال الامانارائا  
أل رةكر فحساب نال قاد ة اكال  ا ارجار 
للدال ا سياة  الت  طرلمر تاطالاعات  لا  
ساق آسيا  للنفط قرةب  نهرو اا ةتأثر 
نرلعاا ل الماحالايا  األ ارةاكايا و  امار قاد 
ة كل دعمر لدال نرةكس الت  تسع   ل  

 الحد  ن هيمن  الدااي األ رةك  .
 ال سرية الصيني  ف  ال رق األاسط

تعتقر الصين  ن نين أ قر ال رسرةن فا  

األز   ال ليجي  القطارةا و فاهاذه األز ا  
جعلت  صير أهم استراتيجايار  الصايان 
ف  المنطق  ف   هب الرة و فاال اتافارقايا  
الاتااجاارية الاحاارة ناايان الصااياان ا ااجاالااس 
الااتااعااراش الاا االاايااجاا  اقااعااتو  ااماار أش 
الطما  ندأ ةلف  صير  ار ا  تسااةا  
العمل  الصيني  اليااش نرلعرصم  القطرةا  
الداح و الذ  ةعتقر األال علا   ساتاا  
 نطق  ال رق األاسطو ا  مرل أفرةقايارو 

الح ال “ هذا نر ارف   ل   صير  قردية 
ف   نطق  ال ارق األاساط. ”  ا الطرة  

المنطق  الت  تتجل  أهميتاهار فا   ااناهار 
الحلق  الاماحاايةا  الاجار اعا و الاتا  ةاتام 
عقرهر الاتاقاردل الالاقارفا و االاحاضاري و 
اااقتصرد و احت  األ ن  نين ال ارقو 
االطارب  ان جاها و ا ان جاها  أ ار  
 حد  أهام الامانارطا  الاماساتاهادفا  ناهاذا 
اانفتري الصين و  انهر  حاد  األساااق 

 الكقيرة للقضرئع الصيني .
ةاااش قاد ةاكااش   – ش دعم ن رل الاقاتارا 

فرص  العرب األ يرة للتكفير عان ذناب 
 -الااماا ااري اا  فاا  ت ااكااياال ناا اارل الااقااتاارا

داايو الذ   كن أ رةكار  ان ا اتاطارف 
ااقتصرد العرلم و اتحاةل العرلم نأ امالاه 
 ل  عمرل ا صنع لد  العم سرلو  مر أنه 
ةتي  الفرص  األ يرة للعرب للفهم أ الار 
أش عرلم الاقاطاب الاااحاد قاد الا  ناداش 
يجااعاا و الااعاارلاام الاايااال أصااقاا   ااتااعاادد 
األقطربو اا ند  ن اااع قادل عارنايا  
ف  المر ب العرلم  الجدةدو الاذ  تاقااده 
الصين نحكم و ا اقارةو اساالل الاقاحاري 
الصين  المسلم ت نغ  ه الذ  قرد ساقاعا  
يحال  نحرة   ل  عادة دال عارنايا  ا 

-  0412 سال ي  فا  الافاتارة  ارنايان ( 
( ققل ا ت رف القارية األ ارةاكايا   0433
 ال مرلي .

العرب اليال نين  يريةن   يري  ااصلا  
الداياش ف  الفل  األ ارةاكا   ان  االل 
تسعير انيع النفط عارلامايار نارلاداايو أا 
 يري اااع ناعال الاقايال فا  السالا  
الصيني  نقيع جا ء  ان الانافاط لالاصايان 
ناارلاايااااش. الصااياان الااتاا  نااكاال ثااقاالااهاار 
احضريتهر لم تعد نعايادة عان  اناطاقاتانار 
العرني  نل أصقحت ترتقط ناهار  اقار ارة 
عن طارةا   ايانارء جااادي الاقار ساتارنا  
المطل عل  نحر الاعاربو االاذ  تامالا  

سانا و االاذ  ةاعاتاقار  41حقاق ت طيله 
 عينهر عل  العرب.

*لار  من مور تانيا متخةص  فالشفين 
 الةي ا
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سوي شياو هوي: نفاهف  مفد فر مفرلفز 
الففدراسففات اإلسففتففرارففيففجففيففة الففدولففيففة 

 : المعلد الةي ا لىقضا ا الدولية
ا تتاقف الااةر  المتحادة األ ارةاكايا  
 الل الفترة األ يرةو عن  يل ال اتارئام 
للصين ن أش القضرةر الاتاجاريةا . حاياث 
ألق  ازةر ال ريجي  اا رةك  نا قاياا 
ف  نرد  دةتراةت ااقتصرد و  اطارنار 
حااال انااهاار  ااقااتااصاارد اا اارةااكاا و 

فا  ”  الامافاتار ”  ست دل فيه  صاطالا 
اصف ااقتصرد الصين .  مار ا اتاكا  

الاتا  ”  المنرفس  غير العردل “  مر أسمره 
تاافااراااهاار الصااياان. اعاانااد حضااايه 
الماناتاد و  تاهام نارئاب ازةار الاتاجارية 
األ رةكي  الاماكال اف نارلاتاجارية الادالايا  

ا قاتاصارد “ الصين ناماماريسا  
و اقارل  ش ذلا  ” غير الساقا 

ةااماالاال تااهاادةاادا لاالااصااناارعاا  
 .ااستراتيجي  األ رةكي 

ا ةاااتاااايه الاااماااساااؤالااااش 
األ ااارةاااكااايااااش عااان  طاااالق 
ا تااهاار اار  جاا افاار لاالااصااياانو 
داش  لقر  الصين قاق اعا   اةتعم 

و ” الااتااجاارية غااياار الااعااردلاا “ 
لااتااحااقااياا  أهااداف ذاتااياا  عاالاا  

 .حسرب الصين
أااو  ش  ر تماريساه الاااةار  
المتحدة ف  الاقت الاحارلا و ا 
ة دل سا  الحارب الاتاجاريةا  
الااتاا  تاااقاادهاار هاا  نااناافااسااهاارو 

فرلسيرسر  ا قتصردة  االتجريةا  الاتا  
تت ذهر الااةر  الاماتاحادة لاهار طارناعار 
حمرئيار اأحاردةار ااااحار الاق.اس فاياه. 

الاتاحاقايا  “ أا ”  838التحقي  “ اسااء 
و فلنهمر ةتعريارش  اع الاماعانا  ” 310

الصحي  للتجرية الادالايا .  ش الاتاجارية 
سلاك  تعدد األطراف اثانارئا و ةاعا ز 
 صرل  جميع األطرافو اعليه ةناقاطا  
أش ةقال عل  أسر  المنفاعا  الاماتاقاردلا  

االفاز الما اتارك. لاقاد أثاقات الاتاريةا  
 راًيا أش الحرب الاتاجاريةا  تاعاد  فاعاال 
ةتعري   ع اتجره تقد ل العرلمو اأش هاذا 
السلاك غايار فاع ارل اتاجارازه الا  ان. 
حيث تصر  الااةر  عل  التلاة  نعصر 
الحراب التجرية  الض م  داش ساقاب 

التجرية غايار “حقيق و اتست دل ذيةع  
 .”المتسراة 

ثرنيرو ةهدف تألاياب الارأ  الاعارل عالا  
ف  أ رةكارو ”  العدال  التجرية “ رةسم  

 ل  تحقي  أهداف سيرسي   احالايا . فا  
و ألاااقااا  تااارا ااابو 8106أغساااطاااس 

المر   الجمهاي  للرئرس و  لاما  فا  
نرد  دةتراةت ااقتصرد  لإلعالش عن 
 طته ااقتصردة . ا رنت اعاد  عاردة 
الصنرعر  التحاةلي و اطمأن  أصحارب 
اليرقر  ال يقرء العرطليان عان الاعامالو 

 ن نيان أهام األساقارب الاتا  أد    لا  
فااازه فاا  ا نااتاا اارناار . ا ااع اقااتااراب 
اانت رنر  النصفي و أعرد ازةر الاعادل 

نا ارةا  ”  األ رةك   رة أ ار   ثارية 
فاا  ”  الااتااهاادةااد ا قااتااصاارد  الصاايااناا 

دةتاراةاتو حاياث تاتاضا  نايا  ا داية 
الحرلي  جالايار فا  تاعاقائا  الارأ  الاعارل 

 .للحصال عل  الم ةد  ن األصاا 
ا همر تكن  مريسر  الااةر  المتحادة 

األ رةكي و فالش الصايان ا الان تاقاقال 
 . تهر ر  التجرية غير العردل 

ةح   الداي الصين  ف  دفع الاتاعاراش 
المنفت  نالعاتاراف ااساع. اقاد ن ار  
الصين  ؤ را  ترنر أنيضر تحت عنااش 

و أاااحات ” الصين االتجرية العرلمي “ 
 ن  الل  جماع   ن الحقارئا   لاتا ال 
الصين نمقردت التجرية الحرةو اافارئاهار 
نكر ل تعهدا  ا نضمرل  ل  المنا اما و 
افت  الساق عل  نطرق ااسع اتحاقايا  
المصرل  المتقردلا  االافااز الاما اتاركو 
 ل  جرنب  ثقر  جرأتهر  ادالا   اقايارة 

 .عل  تحمل المسؤالير  المناط  نهر
تلت ل الصين نتاحاقايا  تانامايا  عارلامايا  
  تر   أ قرو  ن  الل ناذلاهار جاهاادا 
 ستمرة ف  هذا الجرنبو ااانفتري عل  
العرلم ال ريج . نر ارف   ل  ت اجاياع 
العالم  ااقتصردة  لتكاش أ لر انفتارًحار 
ا مالي  اتاازنر ا رناحا  لالاجارناقايان. 
اقد عل   تحد  نرسم  ن ما  الاتاجارية 
العرلمي  عل  الكترب األنيال الصايانا  
قرئال   ش أ رن   ن م  التجرية العرلامايا  

تقدي  ليرا دعم الصين القا  لمن ما  “ 
ا ةاحا ا و  اعاياري  .”التجرية العرلمي 

” المعر ل  العاردلا  الاماتاقاردلا “ 
ف  الااةر  المتحدة نالحاتارال 

التجرية  تقردل  “  قير.  ذ نرسم 
و قاار اات الااااةاار  ” الاامااناافااعاا 

أ ارةاكار “ المتحدة نتنفيذ سيرس  
و اهاا  السااياارساا  الااتاا  ” أاا

أثري   حتاجارجار  قااةا   ان 
عاادة أطااراف. اأعاالاان عاالاا  
 ثااارهااار ااتاااحااارد األايانااا  
االمكسي  ا ندا االهند اتر ير 
عن فر  تعرةفر  اناتاقار ايا  

 .عل  الااةر  المتحدة
غير أش الاااقاع قاد أثاقات ناأش 
أ رةكر لم ت ف  ف   ساتارجاره 
عرفي  الصنرع  التحاةلي  فقطو 
نل نرز  عادة   ار ال أ ار   الايارة 
للقل . اها  ردفع عدة  ر ر   عرافا  

و تاجاناقار لااثاري السالاقايا  ” الفراي“  ل  
 .النرجم  عن سيرسر  الحكا  

حر  نرلااةر  المتحدة اليال  اراجاعا  
العدةد  ن األ طرء الت  ترتكاقاهارو نادا 
 ن  تهر رتهر الاماتاتارلايا  لالاصايان. ألش 
تصرفرتهر األحاردةا و قاد تاناجار  عاناهار 

 عااقب تضر نهر ه  ققل ا  رةن.

   1 8ا لففةفف فف ففة   


