
 

 3102-7-32االثنين  العدد التاسع والتسعون



  3ا لففةفف فف فف    

 

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  فرص  ور فد  ففا ا ن نفيفنف د 
وهو لبن  أول  فا  ناء المعفرفف  الفعفر فيف  

 حول الةين.
 قوم المشروع  شمه أساسا نفىف  مفوقفع 

 الةين  عيون نر ي 
www.chinainarabic.org    

نى  شبم  اإلنترن د وهو موقفع مفتفمفامفه 
 تضمن الخبر والمعىوم  والرأي والت ىيفه 
والت قيق والدراس  و تناول قضا ا الةيفن 
الداخىيف  ونفاقفارفلفا مفع الفدول الفعفر فيف  
والففعففالفف  لففمففهد لألففاففف  للفف  ا وألففاع 

 االقتةاد   والمنونات والر األ .
الموقع هو  زء من طموح نفر فا إلقفامف  
نفاقف  صفداقف  مفع الةفيفند وهفو مفوقفع 
شففقففيففق لففارفف ففاد الففدولففا لففىففةفف فف ففيففيففن 
واالنفامفيفيفن والفمفتففا، الفعفر فا أصفدقففاء 

الةيند هذا االر اد الفذي  فرهسف  ا سفتفا  
مروان سوداح والذي  تول  مد ر  الموقفع 
ملم  أمين السر ونضو المجىس القفيفادي 

 التن يذي في .
 مد ر الموقع: م مود ر ا
 رهيس الت ر ر: نىا ر ا

لتعىيقارم  واسفتف فسفارارفمف  ومفاحف فارفمف  
ومقاالرم د  ممنم  مراسىتنا نى  العنفاو فن 

 البر د   التالي :
 ر د موقع الةين  عيون نر ي  الرسفمفا: 

info@chinainarabic.org 
مفجفمفونف  الةفيفن  فعفيفون نفر فيف  نفىف  

 ال ا سبوك
China In Arab Eyes  الةين  عيفون

 نر ي 
  ر د مد ر المشروع: 

ramamoud@gmail.com 
 رق  اللارف:

 113402326202  

تّوج خطاب الرئيس الصيني شي جينبينغ في 
افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون 
العربي الصيني رحلة طويلة من التطور في 
العالقات العربية الصينية، ووضع قواعد 
 النطالقة جديدة أكثر قوة لهذه العالقات.

قدّم الرئيس الصيني رؤية متكاملة لتعزيز 
العالقات العربية الصينية، ورسم خارطة طريق 
للنهوض أكثر فأكثر بهذه العالقات التي شهدت 

 في المرحلة الماضية الكثير من التطور.
كل األفكار التي قدمها الرئيس شي في خطابه 
مهمة وعميقة وعملية في آن واحد، ولكن يمكن 
التوقـف عـنـد بعـض أهـم هـذه األفكار فيمـا 

 يلـي:
ـ ربط الرئيس شي تطور العالقات الصينية 
العربية بنجاح مبادرة الحزام والطريق التي 

. وبما أن هذه المبادرة 3102أطلقها عام 
مصيرية جداً في تفكير الرئيس شي، يمكن فهم 

مدى مركزية العالقات العربية الصينية في خطة 
 الرئيس شي لصين المستقبل.

لقد أصبحت عالقات األمتين العربية والصينية 
تحمل طابع الشراكة االستراتيجية، كما أنها 
تحمل عبق التاريخ وقوة الحاضر واألمل 

بالمستقبل، وهذا يجعل من إعادة إحياء طريق 
الحرير القديم فرصة لبناء عالم جديد يقوم على 

 تحقيق المصير المشترك للبشرية.
ـ رسم الرئيس شي خارطة عملية لتعزيز 

العالقات العربية الصينية في مختلف المجاالت، 
وال سيما في المجال االقتصادي، وكشف عن 
مشاريع هامة وواعدة ستنفذ خالل المرحلة 

المقبلة بين الصين ودول عربية عدة، سواء في 
مجال الطاقة، أو في مجال االقتصاد الجديد، أو 
في مجال االستثمار والبنية التحتية والعالقات 

 المالية.
وعند تحقيق هذه المشاريع، تكون العالقات 
العربية الصينية في الشأن االقتصادي قد 

أصبحت عالقات تكاملية ومصيرية، وقدمت 
 خدمة كبرى لشعوب األمتين وللعالم ككل.

ـ تحدث الرئيس شي عن بناء العالقات الفردية 
في مختلق المجاالت، وقد كشف الرئيس عن 

عزم الصين على استقبال اآلالف من المواطنين 
العرب من مختلف االنتماءات ومن مجاالت 
متعددة، في مؤتمرات وندوات وورش عمل 
ودورات تدريبية وغير ذلك. إن هذا الحضور 
العربي في الصين، وما يوازيه من حضور 

صيني في العالم العربي يبني أسس الدبلوماسية 
الشعبية ويقدم فرصة كبيرة للتعارف والتالقي 

 والتمازج بين األمتين.
ـ خصص الرئيس شي فقرة خاصة للحديث عن 
القضية الفلسطينية، وهو بذلك يشير إلى أنه يفهم 

مدى أهمية هذه القضية في وجدان المواطن 
العربي. لقد قدم الرئيس شي خارطة عمل 
متكاملة لحل هذه القضية، وعبّر عن موقف 
متقدم جدا بين مواقف دول العالم حولها، بل 

ودعا إلى عقد مؤتمر دولي جديد إلحالل السالم 
في المنطقة وإليجاد حل لهذه القضية، وهو بذلك 

 يساهم في تضميد جرح عميق  في منطقتنا.
ـ تحدث الرئيس شي عن مساعدات ستقدم 
لفلسطين ولغيرها من الدول العربية، وهذه 
الخطوة سترسخ الوجود الصيني السلمي 

 والمرغوب في منطقتنا العربية.
هذه بعض المالحظات التي يمكن إيرادها على 

هذا الخطاب الشامل الذي يحتاج إلى دراسة 
معمقة ودقيقة الستكشاف ما يكتنزه من قوة 

 وابتكار وإقدام.



  2ا لففةفف فف فف  

ـ شارلت  فا الدورة الثامن  لا تفمفاع 
الوزاري لفمفنفتفدت الفتفعفاون الفعفر فا 
الةينا. ليف رقي مون هذا اال فتفمفاعد 
ولل  أ ن ـ  رأ مف  ـف رسفيفر الفعفاقفات 

 العر ي  الةيني ؟
ـ ما تبيّن لي من خالالل هالذا الالمالؤتالمالر 
الذي شاركت فيه، ومما سمعته خالاللاله 
من تصالريالحالات، سالواء مالن الالطالرف 
الصيني، أو من طرف البالد العرباليالة، 
أن هناك إرادة ونيّة واضحة لاللالتالقالارب 

 وتفعيل العالقات بين الطرفين.
نحن، في لبنان بالتحديد، عالالقالتالنالا مالع 
الصين جيدة جداً من الناحية السياسية، 
وقد وقفت الصين مع لبنان في الالعالديالد 
من المحطات الالمالهالمالة فالي الالمالجالتالمالع 
الدولالي، األمالر الالذي كالان لاله تالأ اليالره 

 اإليجابي على لبنان.
الرغبة في التقارب واضحة جداً، حتى 
أن الطرف الصيني يتحدث عالن وحالدة 
المصير بيالناله وباليالن الالدول الالعالرباليالة، 
وربط ذلك بطريق الحرير الجديد الذي 
ً فالالي إطالالار  ً أسالالاسالاليالالا أصالالبالالر مشالالروعالالا
الالالعالالالقالالات االقالالتالالصالالاديالالة بالاليالالن الصالاليالالن 

 وجميع الدول العربية.

ـفف مففا هففو انففالففبففانففمفف  خففال انففعففقففاد 
الفمففررفمففرد ولففيففف رأ ففتف  ردود فففعففه 
الوفود العر ي  نفىف  لفىفمف  الفرهفيفس 
الةينا ونى  الم ادثات الفتفا دارت 

 خال الجىسات؟
ـ لالقالد كالان االنالطالبالاا خالالل الالجاللالسالة 
ً جالداً تالجالاه الالرغالبالة فالي رفالع  إيجالاباليالا
مستوى العالقات بيالن الالطالرفاليالن، وال 
سيما مع حديث الرئيس الصاليالنالي عالن 
المصير المشترك للبشرية، حيالث كالان 

 هناك تجاوب شامل مع هذه الفكرة.
ـ هه الح ت  أن الخافات القاهم   فيفن 
الوال ات المت دة والةفيفن انفعفمفسف  
نى  هذا المررمرد وهه لمست  رغفبف  
صيني  فا شرح و ل  ن ره   شفمفه 
 جعىل   مسبون الجانف  الفعفر فا ففا 
هذا الةراع االقفتفةفادي الفقفاهف   فيفن 
القالبين العالميين المبفيفر فند الةفيفن 

 والوال ات المت دة؟
ـ ال يمكن حصر العالقات االقتصالاديالة 
واالستثمارية بين البلدان في بلد واحد، 
والمصالر في هذا المجال هي مصالالر 
متفرقة ولاليالسالت اسالتالراتاليالجاليالة. لالذلالك 
ينبغي أن تكون البالد العربية منالفالتالحالة 

على كل الدول، كالالصاليالن والالواليالات 
المتحدة وغيرها. في عصالر الالعالولالمالة 
فإن كالل باللالد فالي الالعالالالم عالنالده قاليالمالة 
تفضيلية في ُمنتاَل  مالعاليالن، ويالجال  ان 

 يستفيد الجميع من الجميع.
ما فهمته من خالل لالقالاءاتالي أن الالدول 
العربية لن تأخذ جانباً معيناً ولن تكالون 
مع طرف ضد طرف في هذا الصالراا 
االقالالتالالصالالادي الالالمالالوجالالود بالاليالالن الصالاليالالن 
والواليات المتالحالدة، وإنالمالا هالي غاليالر 
معنيّة بهذا الصالراا، فالعالالقالات الالدول 
العربية جيدة جداً مع الواليات المتحالدة 
األميركية، وكذلك عالقاتها جاليالدة جالداً 

 مع الصين.
والمهم اليوم أن تتطور الالعالالقالة أكالثالر 
مع الصين، ألن هذا بلد ناشئ، وهالنالاك 
الكثير من المجاالت المهمة جالداً الالتالي 
لم تأخذ حتى اآلن االهتمام الالالزم فالي 
الالالعالالالقالالات بالاليالالن الالالجالالانالالبالاليالالن الالالعالالربالالي 
والصيني، ربما بسب  اللالغالة والالثالقالافالة 
والبعد الجغرافي، ونحالن مالا زلالنالا فالي 
بدايات هالذه الالعالالقالات، مالا يالعالنالي أن 
احتماالت تطالورهالا كالباليالرة جالداً. فالإذا 
انطلقنا في االستثمار في هذه العالقالات 
فسنرى نتائ  أفضل بسرعة أكبر لهالذه 

 العالقات.
ـ ستقدم الةين قروألاً  قيم  نشر ن 
مىيار دوالر لىدول العر ي  التا ر تاج 
إلنادة اإلنمار و لك لتعز ز العفاقفات 
مع الفعفر،. لفمفا سفتفقفدم مسفانفدات 
 لثر من  ىد نر ا  ينلا لبنان. لفيفف 
رَرون هذه الفتفقفد فمفاتد ومفا نةفيف  

 لبنان من هذه المساندات؟
ـ لقد تحدث المسؤولون الصينيون عالن 
عشرين ماللاليالار دوالر مالن الالقالروض 
المدعومة لالستثمار في البالد العربية، 
ولكن لم يتم تحديد كيالفاليالة تالوزيالع هالذه 
القروض على الدول، وقد تالم ربالطالهالا 
بالالالالالمالالشالالاريالالع الالالمالالتالالاحالالة أمالالام الصالاليالالن 
لالتالالنالالفالاليالالذهالا، وخالالاصالالة مشالاريالالع الالالبالالنالالى 

 التحتية.
نحن مقبلون على مرحلة إعادة إعالمالار 
لبنان، ومن أجل ذلك ُعقد مالؤتالمالر فالي 
باريس شاركت فيه الدول المانحة، وتم 

ماللاليالار دوالر  00الوصول إلى مباللالغ 
 أميركي.

انعقد المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الالعالربالي الصاليالنالي يالومالي 
العاشر والحادي عشر من هذا الشالهالر فالي الالعالاصالمالة الصاليالناليالة بالكاليالن، 
وشارك فيه ممثالً للبنان وزير االقتصاد والتجارة رائد خوري على رأس 

 وفد.
موقع الصين بعيون عربية التقى الوزير خوري وسأله عن انالطالبالاعالاتاله “ 

عن هذا المؤتمر وعن رؤيته لتطور العالقات العربية الصينية بشكل عام 
 والعالقات اللبنانية الصينية بشكل خاص، وكانت هذه المقابلة:

 6التتم  نى  الة    



  6ا لففةفف فف فف    

بالنسالبالة إلالى الالمالباللالغ الالذي وعالدت باله 
الصين وهو عشرون ملاليالار دوالر، ال 
أعتقد أن كالل الالدول الالعالرباليالة بالحالاجالة 
لالستفادة منه، وال كل الالبالالد الالعالرباليالة 
هي في مرحلة إعادة إعمالار. مالن أجالل 
ذلك أرى أن هناك إمكانيالة كالباليالرة جالداً 
لالتفاق مع الصين على االسالتالفالادة مالن 
نسبة كبيرة من هذا المالباللالغ فالي لالبالنالان. 
ولكننا ما زلنا في اإلطار العام ولالم يالتالم 
الدخول في تفاصيل هذا الموضوا، وال 
سيما فيما يتعلق بالحديث عن القطاعات 
التي يمكن صرف هالذه الالمالبالالالغ فاليالهالا، 
وعلى أي أساس سيتم تقديالم الالقالروض، 
وكيف ستشارك الشركات الصينيالة فالي 
تنفيذ المشاريع. وما نفضله نحن هو أن 
تتعاقد الشركات الصينية مالع مالقالاولاليالن 
فرعيين في لبنان، وذلالك بالهالدف خاللالق 
فرص عمل للمواطنين اللبنانيين، وليس 
فقط أن نبني جسراً أو خط سكك حديدية 
دون أن يستفيد المواطالن الاللالبالنالانالي مالن 

 عملية البناء هذه.
ـ لان هناك حد ث ا ضاً نن مسفانفدات 
ستُقدم لبناند من ألفمفن دول نفر فيف  
أخرت لسور فا وا ردن وغفيفرهفا. مفا 

 طبيع  هذه المساندات؟
ـ لقالد اجالتالمالعالت مالع وزيالر الالخالارجاليالة 
الصيني السيد وانغ يي، وهو تحدث فالي 

ملاليالون يالوان،  011االجتماا عن مبلغ 
منها مئة ملاليالون لاللالبالنالان. نالحالن نشالكالر 
الصين على هذه المعونة، وبالرغم مالن 
أن هذا المبلغ متالواضالع، حاليالث يالوازي 

مالاللالاليالالون دوالر أمالاليالالركالالي،  01حالالوالالالي 
ولكن الالمالبالادرة جاليالدة جالداً ومشالجالعالة، 

 وتكمن أهميتها برمزيتها.
ـف لفقففد أنفىففن الفرهففيففس الةففيففنفا شففا 
 ينبينغ نن رأسيس الرا ال  الفعفر فيف  
الةيني  لىبنوكد وانضف  أحفد الفبفنفوك 
الىبناني  لل  هذه الرا ال . ما فاهدة هذه 
الرا ال  وما هو انعماسلا نى  البفنفوك 

 الىبناني ؟
ـ المصرف هو بمثابة مسّهل لالقتصالاد. 
عالالنالالدمالالا تصالالبالالر هالالنالالاك عالالالقالالات بالاليالالن 
الالالمالالصالالارف الصالاليالالنالاليالالة والالالمالالصالالارف 
اللبنانية تصبر عملية تالحالويالل األمالوال 
بين البلدين سهلة جداً. كما أن المشاريالع 

التي تنوي الدولة الصيالناليالة أو الالقالطالاا 
الخاص الصيني تنفيذها في لبنان ينبغي 
ان يواكبها عالقات قالويالة باليالن الالبالنالوك 
اللبنانية والصينية، كي تسّهل تنفيذ هالذه 
الالالمالالشالالاريالالع، وبالالدون الالالعالالالقالالات بالاليالالن 
المصارف يكون هناك حلقة ناقصة فالي 
هالذه الالالعالالالقالالة، وال يالمالالكالالن أن تالالتالالطالالور 
العالقات بين الباللالديالن نالحالو الالمالسالتالوى 

 المأمول.
نحن نعلم أن المصارف الصينية كباليالرة 
ويهّمها الدخول في عالقات مالهالمالة مالع 
المصارف اللبنالاناليالة، وهالذا ساليالنالعالكالس 
بشكل إيجابي على القالطالاا الالمالصالرفالي 

 في لبنان وعلى لبنان ككّل.
ـ ليفف رفقفي فمفون الفعفاقفات الفتفجفار ف  

 الىبناني  الةيني ؟
ـ العالقات التجارية بين لبنان والصاليالن 
ما تزال في مستوى خجول جداً، فنالحالن 
ال نصدّر إلالى الصاليالن إال بالمالا يالعالادل 
عشالالريالالن أو  الالال الاليالالن مالاللالاليالالون دوالر 
أميركي، فيما نستورد بقيمالة تالزيالد عالن 
ملياري دوالر. هذا األمر ال ينالبالغالي أن 
يستمر على هذه الحال، ألنه وضع غير 
منطقي، فنحن لدينا منتجات تحمل قيمالة 
تفضيلية، وينبغي أن تنعقالد اجالتالمالاعالات 
جدية لدراسة هذه المنتوجات التي يمكن 
أن نصدّرها إلالى الصاليالن، ويالمالكالن أن 
يكون فيها مصلحة مشتركة لاللالطالرفاليالن. 
إن أي عالقة بين أي طرفيالن يالجال  أن 
تكون متكافئة، حتى نضمن استمالراريالة 
هذه العالقة، وكي ال يالحالس أي طالرف 

 بأنه مظلوم بسب  هذه العالقة.
ـ ما ها المنتو ات التا ررت أن لبنفان 
 ممن أن  ةد رها لل  الةفيفند والفتفا 

 رىق  اهتماماً من الجان  الةينا؟

ـ هناك الكثير من المجاالت التي يالمالكالن 
أن نقدمها في هذا المجال، كالصنالاعالات 
التكنولوجية أو الصناعات الغذائية. كمالا 
أن هناك قطاا السياحة الذي يالمالكالن أن 
يتطور بشكل كبير، فالسياحة الصاليالناليالة 
في لبنان خجولة جداً، في حاليالن أن فالي 
لبنان إمكانيات سيالاحاليالة ضالخالمالة جالداً، 
فالنالحالن لالديالنالا ساليالاحالة ديالناليالة وساليالاحالة 
ترفيهيالة، كالمالا لالديالنالا تالجالهاليالزات عالقالد 
المؤتمرات واجتماعات رجال األعمال. 
لذلك من المهم جداً أن نقيم عالقات مالع 
شركات سياحية صينية، ولالكالن يالنالبالغالي 

 أن تكون العملية ممنهجة.
نحن اليوم نعمل على تالقالويالة عالالقالاتالنالا 
الدبلوماسية مع الصين عبر سفارتنا في 
الصين، وأعتقد أن هذا األمر سيكون له 
مردود كبير جداً على مجمل الالعالالقالات 

 بين البلدين.
ـ ل  من الجلد ـ  رأ مف  ـف مفالفىفو، أن 
 قوم    الفالفرففان الفعفر فا والةفيفنفا 
لىنلو   العاقات العر ي  الةفيفنفيف د 

 رالبيقاً لمبادرة ال زام والالر ق؟
ـ ال ينبغي أن تبقى العالقات متوقفة عند 
النيات الطيبة، وإنما ينبغي وضع خطالة 
طريق واضحة، مرتبطة بخطة تنفيالذيالة 
لكيفية تطوير العالقات العربية الصينية 
في مختاللالف الالمالجالاالت. لالذلالك يالنالبالغالي 
االنتقال إلى المرحلة العملية مالن خالالل 
إنشاء فرق مختصة من الطرفين تجتمع 
لتحديد النقاط التي يمكن التعاون فاليالهالا، 
ومن  م ندعو القطاا الخاص كي يكون 
شريكاً في هذه العملية ويقالوم بالمالواكالبالة 
هذه القالرارات الالمالهالمالة الالتالي يالتالخالذهالا 
الطرفان، وبذلك ننتقل إلى عالم الالواقالع 

 في تطوير العالقات.
 أ رت ال وار: م مود ر ا ـ نىا ر ا   

 2رتم  المنشور نى  الة    



   5ا لففةفف فف فف  

ــ فا نالمنا العر ا هناك نوع من الرهبف  
والرغب  فا التعامه مع الةيند حفيفث لف  
رنشأ حت  ا ن صورة واألف ف  لفعفاقفات 
سىيم  مستقرة ومستفدامف   فيفن ا مفتفيفن 
العر ي  والةفيفنفيف . هفه هفذا الفتفوصفيفف 
ص يح؟ ول ا لفان لفذلفك ففمفا هفو حفجف  
مسرولي  لا الالرفين نن هفذه الةفورةد 
وما الذي  فنفبفأفا أن  ف فعفىف  لفه مفنفلفمفا 
لانالاق فا ناقات نر ي  صينفيف  ألفثفر 

 ان تاحاً وأنى  مردود   وأقوت ثباراً؟
ـ أنا ال أر ق مع الوصف الذي ر ضىَ   ف . 
أنا أنتقد أن العاقات الةفيفنفيف  الفعفر فيف  

 ناقات قد م  وطي ب  ومتقدم .
العالالقالات باليالن الالعالالالم الالعالربالي والصاليالن 
عالقات تالاريالخاليالة ووديّالة، وفالي الالعالصالر 
الحديث والمعاصالر ازدادت هالذه الالعالالقالة 
قوة، من ناحية تبادل التأييد عاللالى الصالعاليالد 
السياسي، أبرزها تالأياليالد الصاليالن لاللالحالقالوق 
الوطنية المشروعة للشالعال  الالفاللالسالطاليالنالي، 
ودعم الصين للنضاالت الوطنية الالعالرباليالة، 
وأيضاً دعم الصين لاللالتالقالدم والالتالطالور فالي 
العالم الالعالربالي. وبالالالمالقالابالل هالنالاك الالدعالم 
العربي لسيادة ووحدة األراضي الصيالناليالة، 
وخصوصاً فيما يتعلق بقضية تايالوان. ومالا 
زالت الصين والعالالم الالعالربالي فالي خالنالدق 
واحد بصفتها دوالً نامية تعمل سوياً للدفالاا 
عن مصالر الدول النامية علالى السالاحالتاليالن 
الدولية واإلقليالماليالة، هالذا عاللالى الالمالسالتالوى 
السياسي. وأيضاً تم ترقاليالة هالذه الالعالالقالات 
إلى عالقات تعاون اسالتالراتاليالجالي فالي عالام 

، فتم إعادة الالتالأكاليالد لالهالذا الالتالعالاون 3101
االستراتيجي لالعالدة مالرات فالي مالؤتالمالرات 
وزراء الخارجية لمنتدى التعاون الصاليالنالي 
العربي، فسوف يُعالقالد الالمالؤتالمالر الالوزاري 
الثامن لمنتدى التعاون الصيني العربي فالي 

 األسبوا المقبل في بيجين.
بالاإلضالالافالة إلالالى الالالتالالعالاون الالالجالمالالاعالالي بالاليالالن 
الصين والدول الالعالرباليالة، هالنالاك عالالقالات 
 نائية متطالورة جالداً باليالن الصاليالن والالدول 
العربية بشكل عام، وهناك عالقات  النالائاليالة 
استراتيجية مع عالدد مالن الالدول الالعالرباليالة، 

وهناك  قة مالتالبالادلالة باليالن الصاليالن والالدول 
 العربية.

ومن الناحية االقتصالاديالة، هالنالاك عالالقالات 
اقتالصالاديالة أو الق وأو الق، بالمالا أن الشالرق 
األوسالالط هالالو مالالن أهالالم مصالالادر الالالطالالاقالالة 
للصاليالن، ومالن أهالم األسالواق لاللالمالنالتالجالات 
الصينية، ومالن أهالم األسالواق لاللالمالقالاوالت 
للشركات الصينيالة، وهالنالاك تالعالاون مالالالي 
متقدم جداً مالع عالدد مالن الالدول الالعالرباليالة، 
وهناك تالعالاون مالتالقالدم فالي مالجالال الالطالاقالة 
ً فالي  النووية السلمية، وهناك تالعالاون أيضالا

 مجال الفضاء.
وبعد إطالالق مالبالادرة الالحالزام والالطالريالق، 
استجابت الدول العربية بإيجابية كبيرة جالداً 
لهذه المالبالادرة، وتالم االتالفالاق باليالن الصاليالن 
والدول العربية، جماعةً وفُرادى، أن يكون 
التعاون الثنائي فالي إطالار مالبالادرة الالحالزام 
والطريق عنوانا رئيسياً لاللالتالعالاون الالثالنالائالي 
والتعاون الجماعي بين الجالانالباليالن. وهالنالاك 
 ماني دول عربية على مالا أعالتالقالد وقالعالت 
مذكرات تفاهم للتعاون مع الصين فالي هالذا 
اإلطار، بما فيها لالبالنالان. وهالنالاك مشالاريالع 
كثيرة ناُلفالذت أو ساليالتالم تالنالفاليالذهالا فالي هالذا 
اإلطار، وهناك إمالكالاناليالات وآفالاق واسالعالة 
جداً للتعاون فيما بين هذه األطالراف تالحالت 
مبادرة الحزام والالطالريالق، بالمالا أن الالعالالالم 
العربي هو منطقة يمر بها طريق الالحالريالر 
القديم، وأيضاً منالطالقالة حاليالويالة جالداً لالبالنالاء 
الالالحالالزام االقالالتالالصالالادي لالالطالالريالالق الالالحالالريالالر 

 الحديث.
وهناك إمكانية كبيرة إلنشاء مشاريع بالناليالة 
تحتية، وربط مشاريع البنية التحالتاليالة فاليالمالا 
بينها، وتطوير المنشآت الصناعية، وترقية 
الصناعات في مختلالف الالباللالدان الالعالرباليالة، 
وإقامة مشاريع مشتركة، سواء كالانالت فالي 
الصين أو في البلالدان الالعالرباليالة، وتالطالويالر 
 التجارة البينية، وتعزيز التعاون المالي..

إذاً، هناك آفاق واسعة جداً جداً فالي تالعالاون 
ً هالنالاك  الصين مع العالالم الالعالربالي، وأيضالا
إمكانية كبيرة جداً للصين للعال  دور مالهالم 
في حل الالماللالفالات الشالائالكالة والسالاخالنالة فالي 

الالالعالالالالالم الالالعالالربالالي، سالالواء كالالانالالت الالالقالالضالاليالالة 
الفلسالطاليالناليالة أو ماللالف سالوريالا أو ماللالفالات 
ً دوراً كالباليالراً  أخرى. الصين تاللالعال  دائالمالا
ومهماً، وستالواصالل لالعال  هالذا الالدور فالي 
المستقبل. وتسوية هذه الملفات والالمالشالاكالل 
اإلقليمية ستساهم فالي تالحالقاليالق االسالتالقالرار 
والسالم فالي الالمالنالطالقالة، وتالهاليالئالة  الروف 
أفضل للنمو االقتصادي واالرتقاء بمستوى 
مالالعالاليالالشالالة الشالالعالال ، وتالالحالالقالاليالالق الالالتالالكالالامالالل 
االقتصادي في ما بينها وفي ما بين الصين 
وهذه المنطقة، وبين هذه المنطالقالة والالعالالالم 

 ككل.
وأعتالقالد أن الالدول الالعالرباليالة، وخصالوصالاً 
النخبة من العلماء والمتخصصين في العالم 
العربي، يدركون أهمية هالذا الالتالعالاون مالع 
الصين، ويدركون أهمية العالقات الصينيالة 
الالالعالالربالاليالالة. ومالالن الالالجالالانالال  الصالاليالالنالالي نالالحالالن 
ً ألهالالمالاليالالة هالالذه الالالعالالالقالالات  مالدركالالون تالالمالالامالا
االستراتيجية ونحن حالريصالون عاللالى دفالع 
هذه العالقات إلى الالمالزيالد مالن الالتالقالدم فالي 

 المستقبل.
ـ وما ا نن مفوقفف الفعفر،  فرأ فمف د هفه 
 ممن أن ررثر الضأفوط الفخفار فيف  نفىف  
مففدت رففجففاو، الففدول الففعففر ففيفف  مففع هففذه 
الرغفبف  ففا رفالفو فر الفعفاقفات الفعفر فيف  

 الةيني ؟
ـ التعاون الصيني العربالي لاليالس هالدفاله أن 
يحل محل الالتالعالاون الالعالربالي مالع أطالراف 
أخرى. أي أن التعاون الصيني العربي، ال 
يسالالتالالبالالعالالد أحالالداً،  كالالذلالالك الالالحالالال بالالالالالنالالسالالبالالة 
لمشالروا طالريالق الالحالريالر الالجالديالد، فالهالو 
مشروا منفالتالر، وأي طالرف يالرغال  فالي 
المشاركة فأهالً وسهالً به، طالالمالا أن هالذه 
المشاركة تخدم المصالر المشتركة، ويقالوم 
التعاون على أسالاس الالمالنالفالعالة الالمالتالبالادلالة. 
والصين لن تسدّ أي فراغ، ولن تحّل مالحالل 
األطراف األخرى، بل نسعالى إلالى تالعالاون 
 نائي أو جماعي يعود بالنفع على مخالتاللالف 
األطراف. هذا ما نسعالى إلالياله، وقالد أ البالت 
التجاوب اإليجابي من الالدول الالعالرباليالة أن 
 هذه الدول ترح  بهذا الشكل من التعاون.

أ رت موقع الةين  عيون نر ي د والنشرة اإللمتروني  الةادرة نن  مقا ى  موسع  
مع سعادة س ير  ملور   الةين الشعبي  فا لبنان وانغ ليجيان حول العد د من 
القضا ا المالروح  نى  الساح د وال سيما المساهه المتعىق   التالورات السياسي  
ال يو   التا  شلدها الداخه الةينا حالياًد وال ر، التجار   التا  ُخش  قياملا 

  ين الةين والوال ات المت دة ا ميرلي د والعاقات العر ي  الةيني .
نشرنا فا العدد الماألا  زءاً من المقا ى   فتفعفىفق  فالف فر، الفتفجفار ف  ا مفيفرلفيف  

 الةيني د وننشر فا هذا العدد الجزء المتعىق  العاقات العر ي  الةيني .
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يَبدو لي أن االجالتالمالاا الالوزاري الالثالامالن 
لمنتدى التعاون الصاليالنالي الالعالربالي الالذي 
ُعقد في بيجين مؤخراً، كان على الدرجالة 
األعلى من الترتي  والالتالنالظاليالم والالطالرح 
السالاليالالاسالالي والالالهالالدف، وتالالعالالّمالالد الالالُحالاللالالفالالاء 
الصينيون بلسان الزعيم األمين والحالكاليالم 
 –شي جيالن باليالنالغ، تالذكاليالر الالعالالالم كاللاله 

عالن ”  تالغالاضالوا “ وبِضمنهم أولئك الذين 
إمكانية انتعالاش الالروابالط الالعاَلماليالقالة باليالن 

بالأن  -الصين والعرب في الزمن الالُمالقالبالل
المتكلّمين بالضاد سيتمكنون بالعمل سوياً 
مع الصين في الحقبة القالريالبالة السالتالعالادة 
دورهم التاريخي الَمسروق منهالم عالنالوة، 
وسيستعيدون أمالجالادهالم الالمالشالتالركالة فالي 
لحظة تالاريالخاليالة ُمالقالباللالة تالكالون فالاصاللالة، 
لتو يفها حتماً في تعديل مسالار الالتالاريالخ 
الذي شالّوهالهُ الالغالرباليالون وعاللالى رأسالهالم 

 ذاتها.” الواليات“
إن عودة الصين الى العرب بالقالوة وزخالم 
واضحين، وعودة الالعالرب إلالى الصاليالن، 
باتت مهمة العصر الُملّحة، وصّمام آمالان 
ً فالي مالواجالهالة شالتالى أشالكالال  لهم جماليالعالا
الجبايات والِحمائيات الالقالاتاللالة، بالنالسالخالهالا 

 المتعددة التي يُصر ترام  فرضها.
فمنذ بداية العهد الترامبي، اتضر لالي أن 
الصين وجمهرة مالحالتالرمالة مالن الالعالرب، 
سارعوا الى البحث في قضاليالة مالوقالعالهالم 
في األرض والتاريخ والمستالقالبالل، وبالعالد 

عدٍد من النقالت األمريكيالة اإلقالتالصالاديالة 
والسياسية الداماليالة، أيالقالن جالماليالعالهالم أناله 
سيكون الزماً علاليالهالم، عالاجالالً أو آجالالً، 
الالالبالالحالالث عالالن بالالدائالالل إسالالتالالراتالاليالالجالاليالالة فالالي 
عالالالقالالاتالالهالالم وفالالي مسالالألالالة تالالحالالالالالفالالاتالالهالالم 
وتخندقاتهم الدولية، فكان خطاب الرئيس 

” لالووضالاا“ ، مالنالقالذاً ” شي جين باليالنالغ“ 
وُمالمساً لولم العالربالي، وعالالمالة فالارقالة 
الت العربية الصيناليالة فالي  في تاريخ الّصِ
عصرنا الجديد، وستتواصل هذه السياسة 
الصاليالالنالاليالالة الالالى سالالنالالوات طالالويالاللالالة قالالادمالالة، 
لضمان الالتالوازن فالي مالخالتاللالف عالنالاويالن 
العالقات الدولاليالة، ولالتالكالريالس الالتالعالدّديالة 
القطبيالة الالتالي تضالمالن لاللالعالرب َولاليالفالهالم 
الصين، الالوصالول الالى بالر األمالان، فالي 
عالم يَفرض عليه ترام  قالرارات غاليالر 
رة وتصل بالنالا الالى حالافالة  مدروسة ومدّمِ

 الهاوية الكونية.
فالالي خالالطالالابالاله ”  شالالي“ اسالالتالالهالالل الالالرفالاليالالق 

التاريخي أمام المسؤولين العرب بكلمات 
كاللالمالا “ بليغالة وجالريالئالة ورناّلانالة أقالوالاله: 

التقيت مالع األصالدقالاء الالعالرب، شالعالرت 
وكأني أجتمع مع األصدقاء القالدامالى، إن 
هذا اإلحساس بالتقارب جاء من الالمالحالبالة 
والصدق في التعامل مع بعضنا البعالض، 
ونشأ عبر التاريخ الطويل من الالتالواصالل 

 ” .بين األمتين الصينية والعربية
فالي ”  شالي“ كما تحدث األمين والالرئاليالس 

خطابه هذا، عن عالقات بالالده بالالالعالرب 
كالمالا ال يالالتالحالالدث أي زعاليالالم عالالربالي.. إذ 
استعرض التاريخ المشترك مالع الالعالرب 
مالنالذ ألالالوف السالنالاليالن، مالالروراً بالالالالقالرناليالالن 
العشرين والحادي والالعالشالريالن، وياَللالفالت 

دعالم الشالعال  “ اإلنتباه حديث القائالد عالن 
الصيني والشالعالوب الالعالرباليالة لالبالعالضالهالم 
البعض فالي نضالالالهالم مالن أجالل صاليالانالة 
، ” الكرامة الوطنية والدفالاا عالن الساليالادة

وكان الفتاً بالتخصيص إلى تصالريالحالات 
منذ “ بدعم الصيّن لشع  فلسطين ”  شي“ 

بالذات، إذ )قالطالعالت الصاليالن ”  ستين سنة
تعهداً للدول الالعالرباليالة الالتالي لالم تالكالن قالد 
أقامت العالقات الدبلوماسية مالع الصاليالن 
أنالالذاك، بالالدعالالم الصالاليالالن لالالنالالضالالال الشالالعالال  

 02سنة، صّوتالت  01الفلسطيني.. وقبل 
دولالالة عالالربالاليالالة مالالع األصالالدقالالاء األفالالارقالالة 

لاللالصاليالن ”  الالدولالي“ لصالر إعادة المقعالد 
”: شالي“ الجديدة في األمم المتحدة(، وأكد 

آالف مالن  01أن قالرابالة ”  لن نالنالسالى)“ 
األطباء الصينيين يتنقلالون باليالن الالحالقالول 
والقرى العربية، إلنقاذ األرواح وتضميد 
الجراح، وأن المساعدات األكالثالر سالخالاء 
التي تلقتها الصين بعد تعرضها لاللالزلالزال 
المدّمر في محافظة ونتالشالوان بالمالقالاطالعالة 

 ”(.إخوتنا العرب“سيتشوان، كانت من 
أهالماليالة ”  شالي“ كما كان لالحالديالث الالقالائالد 

إن “ خاصة ومفصلية عندما تطالرق إلالى 
تالحالقاليالق االلالتالقالاء “ الصين حريصة على 

فيما بين التنمية فيها والتنماليالة فالي الالدول 
، بما يقدم دعماً ِلما تعمالل عاللالياله ” العربية

الدول العربية من زيادة نس  الالتالو اليالف 
وتعزيز العملية الصناعية، ودفع التنالماليالة 

فقالرات ”  شي“ وأفرد القائد ”.  االقتصادية
هامة عن دعالم فاللالسالطاليالن والسالالم فاليالهالا 

 وسيادتها وشعبها. 
وبرغم قِصر خطاب القائد، إال أنه خالص  
كل القضايا الهامة في العالقات الصيناليالة 
العربيالة بالإهالتالمالام  الاهالر، ولالهالذا األمالر 
مغزًى كبير وَعميق، وهالو يالكالشالف عالن 
نقلة سياسية واقتصادية صينية كبيرة مالع 
البلدان العربية، ستجلو في الالقالريال  عالن 
توّجهاتها الحازمة على األرض العالرباليالة 
في مواجهة نالاعالمالة لساليالاسالة اإللالحالاقاليالة 
األمريكيالة لاللالباللالدان الالعالرباليالة إقالتالصالاديالاً 

 ً فالي ”  لالن تسالكالت“ لكن الصيالن . وسياسيا
َحال تم االعتالداء عاللاليالهالا بالأشالكالاٍل أكالثالر 
 ضرراً، وَحـال زيــادة منســوب الّضرر 

 7التتم  نى  الة    

رهيس االر اد الدولا لفىفةف فاففيفيفن وا نفامفيفيفن والفمفت فا، الفعَفر، أصفدقفاء 
 .)وُحى اء( الةين

 *المقال  خاص   النشرة النةف شلر   لىةين  عيون نر ي .



  7ا لففةفف فف فف  

األمريكي للدولة الصينية، وهي ُمسالتالعالدة 
بتو يالف كالل أساللالحالتالهالا “ و ”  بقوة“للرد 

، ولالذلالك نالرى ” المالتالوافالرة فالي ِجالعالابالهالا
خالارج ”  شالي“ التحّرك الفوري للالرئاليالس 

الصين، في اإلعالن عن زياراته القريبالة 
إلى عالدة باللالدان تُشالّكالل لاللالصاليالن مالواقالع 
مفتاحية لتسهيل وصولها السلمي والُمثمر 
إلى العالم، وفي الوقت نفالساله خالدمالة هالذا 
ً وتالجالاريالاً  العالم بالاإلتالجالاهاليالن إقالتالصالاديالا

 ً  .ومالياً وماديا
ومالالن الالالالزم أن نالالذّكالالر كالالل َمالالن يالالأخالالذ 
بالتالذكاليالر وَمالنالافاِلعاله، بالأن الالحالضالارتاليالن 
العربية والصينية شقيقالتالان، وهالمالا عاللالى 
تالالواصالالل ُمالالثالالمالالر مالالنالالذ أُلالالوف السالالنالاليالالن، 
وضرورة أخالذ الالواقالع اآلساليالوي بالعاليالن 
االعتبار، وكذلك أخذ عامل الجيوبوليتالكالا 
بالحسبان، وال يالمالكالن لالدولالة وبضالمالنالهالا 
الواليات المتحدة، أن تسيطر على باللالدان 
وقارات غير أراضيها الوطالناليالة لالمالجالرد 
رغالالبالالتالالهالالا بالالكالالبالالر غالاليالالرهالالا ومالالحالالاصالالرة 
إقالالتالالصالالادات دول أخالالرى تالالتالالقالالدم فالالكالالريالالاً 
وتكنولوجياً وحضارياً، وعمل الالواليالات 
المتحدة في هذا الجان  ُمالنالاٍف لاللالقالواناليالن 

الدولية واألخالقيات السلالماليالة، وتالرفضاله 
 .شعوب آسيا وأفريقيا

السياسة األمريكية على الَمحك التاريخالي 
اآلن. فإّما أن تالخالدم الالعاَلالالم والالحالضالارة 
بسلوك ولغة جديدتين ونافعتين، وإمالا أن 
تنهزم في المنافسالة الالدولاليالة الالتالي بالاتالت 
تكّرس تعدّدية األقطاب، فزمالن انالتالصالار 
طرف واحد في منافسات دوليالة قالد ولاّلى 
إلى غير رجعة، وحّل محلّه فكر التعايش 
الالالُمالالشالالتالالرك والالالّربالالر لالاللالالجالالمالاليالالع، وتالالقالالاسالالم 
الالالثالالروات، والالالُمالالنالالافسالالة الشالالريالالفالالة بالالدون 
حروب ونزاعالات تالجالاريالة وعسالكالريالة، 
الط لالهالا ياَلخالسالر  فمن يَشن الحروب ويُخّطِ

 .نفسه قبل أن يَخسر غيره
من المؤكد أن ترام  كما كالان أمالر َمالن 
ولاّلالى مالالن قالاليالالادات اإلدارات األمالالريالالكالاليالالة 
السابقة، يَُحاول ُمَحالاصالرة الّصاليالن بالريالاً 
وبحرياً وجوياً وفي كل مجال وعلى كالل 
حدود.. فالنقالت األمالريالكاليالة الالعالسالكالريالة 
واضحة، ومالا الالحالرب الالتالجالاريالة عاللالى 
جالمالهالوريالة الصالاليالن الشالعالبالاليالة وجالارتالهالالا 
روسيا الفيديرالية سوى واحدة ومتطابالقالة 
باتجاه دقّة تصويبها على هذين الالباللالديالن، 
ويُقصد أمريكياً بكل ما يجري، الالتالمالهاليالد 
الالالى شالالن عالالدوان عسالالكالالري مضالالمالالون 

ً “ الالالنالالصالالر فالاليالاله،  لالالرخالالر ”  يالالكالالون مالالمالاليالالتالالا
مالن ”  الالتالمالّكالن “ الصيني والروسي، بعد 

ً ومالالالاليالالاَ  الالبالاللالديالالن بالالإنالهالالاكالهالالمالا إقالتالالصالاديالالا
وتجاريالاَ، وبالعالد إفالراغ خالزيالنالتالهالمالا مالن 
األمالالوال بالالمالالحالالاصالالرتالالهالالمالالا بالالدول عالالدّوة 
وقالالواعالالد عسالالكالالريالالة بالالأسالاللالالحالالة مالالتالالقالالدّمالالة، 

الفيروسات علالى أراضاليالهالمالا ”  توزيع” و
الالعالمالالء،   –من خالل العمالء والساليالاح 

لقتل ماليين الروس والصينيين بدون شن 
حرب نووية سريعة، فكل ما يجري اآلن 
هو عالماللاليالة إنالهالاك مالتالواصالل لالمالوسالكالو 
وبيجين، لمنعهما من الالنالهالوض الالنالوعالي 
بالبشرية إلى عالِم جديد، يالأخالذ مالعاله كالل 
اإلنسانية الى مشارف السيادة على نفسها 
واالسالالتالالقالالاللالاليالالة والالالتالالقالالدم الالالحالالضالالاري 
واالقتصادي الحقيقي، وتفعيل االقالتالصالاد 
لصالر األعالمالال والالعاللالوم، وبالعاليالداً عالن 
روتشالياللالد وأربالاب األمالوال الصالهالايالنالالة، 
ِمَمن يُسيطرون على الالدوالر، الالذي بالدأ 
بالتراجع التدريجي، بعد الخطوة الصينية 
الالالروسالاليالالة األولالالى، بالالالالالتالالعالالامالالل الالالُمالالبالالاشالالر 
وبدون وسطاء مع بعضهما البعض ومالع 
العالمين العربي وغير العربي بالِعالمالالت 

 .الوطنية
 .وللموضوا بقية

 4رتم  المنشور نى  الة    

 

لفففىفففمفففرة ا ولففف  ففففا 
ا ردند  ففعففقففد سفف ففيففر 

صينا مررمراً ص ف فيفاً 

ً إل ففتففمففانففات  مففمففرسففا
مففففنففففتففففدت ا نففففمففففال 

الفففوزاري الةفففيففففنففففا 

العر اد لىفتفألفيفد نفىف  
أهفففمفففيفففتففف  الفففقفففةفففوت 

لففىففعففاقففات الففعففر ففيفف  

وا ردنففيفف  الةففيففنففيفف د 

ولتبادل و لات الفنف فر 
مع  ملرة الة افييفن 

حفففول “ الفففمففف فففىفففيفففيفففن 

الفففتفففعفففاون الةفففيفففنفففا 
الففعفففر فففا والفففعفففاقفففات 

 ”.الةيني  ا ردني 

 فان “ استلفه السف فيفر 
حففد ففثفف  فففا ”  و فف ففانففغ

الففمففررففمففر الةفف فف ففا 
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فالالي الالالعالالاشالالر مالالن تالالمالالوز  يالالولالاليالالو، عالالقالالد  
االجالالتالالمالالاا الالالوزاري الالالثالالامالالن لالالمالالنالالتالالدى 
الالتالعالاون الصاليالالنالي الالعالربالي فالي بالكاليالالن، 
وحضالالر الالالرئالاليالالس شالالي جالاليالالنالالبالاليالالنالالغ حالالفالالل 
ً هالامالاً. أشالار شالي  االفتتاح وألقى خطالابالا
جينبينالغ إلالى أن بالنالاء دمالبالادرة الالحالزام 
والطريقد قد عزز بشكل شالامالل تالنالماليالة 
الالالعالالالقالالات الصالاليالالنالاليالالة الالالعالالربالاليالالة، وأدخالالل 
 التعاون الصيني العربي مرحلة جديدة.

قالالبالالل أربالالع سالالنالالوات، عالالنالالدمالالا اجالالتالالمالالع 
المسؤولالون الالعالرب فالي بالكاليالن، دخاللالت 
دمالبالالادرة الالالحالالزام والالالطالريالالقد لالاللالالتالالو فالالي 
قالالامالالوس الالالدول الالالعالالربالاليالالة، وبالالعالالد أربالالع 
سنوات، يالبالدو حالجالم الالتالشالارك الالعالربالي 
الجالمالاعالي فالي هالذه الالمالبالادرة، وتالظالهالر 
إشارات جيدة على مدى التعاون فالي هالذا 

 المجال.
أصالالبالالر الالالبالالنالالاء الالالمالالشالالتالالرك لـالال دالالالحالالزام 
والطريقد مالوضالوا الالتالعالاون الصاليالنالي 
العربي، الذي ينبع من الذاكرة الجمالاعاليالة 
لطريق الحرير القديالم. ويالرتالبالط الالجالمالل 
الصحالراوي والسالفاليالنالة الالتالجالاريالة الالتالي 
تالالجالالوب عالالبالالاب الالالمالالحالاليالالط بشالالكالالل و الاليالالق 
بالجماعالتاليالن الالعالرقاليالتاليالن الالعالظاليالمالتاليالن، 
وأصالبالر طالريالق الالحالالريالر رمالالزاً  القالالافاليالالاً 
 ومورداً روحياً للصداقة الصينية العربية. 
في الحقبة المعالاصالرة ، شالكاللالت الصاليالن 
واألمة العربية صداقة عالماليالقالة مالن الالدم 
ومالالعالالمالالوديالالة الالالنالالار فالالي الالالكالالفالالاح ضالالد 
االستعمار واإلمبريالية والهيمنة. الشعال  
الصيني لن ينسى أبداً الدعم الالثالماليالن مالن 
الجزائر ودول عرباليالة أخالرى السالتالعالادة 
الالالمالالقالالعالالد الشالالرعالالي لالاللالالصالاليالالن فالالي األمالالم 

المتحدة، وال ينسى المالسالاعالدات السالخاليالة 
من المماللالكالة الالعالرباليالة السالعالوديالة ودول 
عربية أخرى لمناطق الزلزال الالمالنالكالوبالة  

 في سيتشوان.
الشالالعالال  الالالعالالربالالي أيضالالا ال يالالنالالسالالى دعالالم 
الصالاليالالن الالالحالالمالالاسالالي لالالحالالركالالات الالالتالالحالالرر 
الالالعالالربالاليالالة، وال الالالمالالسالالاعالالدات الصالاليالالنالاليالالة 
المختلفة والفرق الطبية الصينية الشجاعة 

 التي جابت العديد من الدول العربية.
وجاء منتدى التعاون الصيني العربي إلى 
حالاليالالز الالالوجالالود، لالاليالالرفالالع مسالالتالالوى آلالاليالالات 
التعاون بين الجانبين إلى مستالوى جالديالد. 

آلاليالة  01حتى اآلن ، قام المنتالدى بالبالنالاء 
مشالالروا تالالعالالاون، وهالالذه اآللالاليالالات  23و

أصبحت منصة كبيرة للتالعالاون الصاليالنالي 
العربي. لقد وضعت الصداقالة الالتالقاللاليالديالة 
والثقة السياسية المتبادلة أساساً متيناً لبناء 

 مشترك دالحزام والطريقد.
توصلالت الصاليالن والالدول الالعالرباليالة إلالى 
تالالوافالالق فالالي اآلراء حالالول بالالنالالاء دالالالحالالزام 
والطريقد، وتستندان أيضاً إلالى الالنالتالائال  
المثمرة للتعاون الصيني الالعالربالي خالالل 
السنوات األربع الماضية. تبادل الجانبالان 
الزيارات رفيعة المستوى وعالززا الالثالقالة 
السياساليالة الالمالتالبالادلالة. قالام شالي الالرئاليالس 
الصيني جين بينغ بزيارة تاريخية لاللالدول 
ً فالي مالقالر  ً هالامالا العرباليالة وألالقالى خالطالابالا
الجامعة الالعالرباليالة تالوجاله باله إلالى الالعالالالم 

 العربي.
تطور الالتالعالاون االقالتالصالادي والالتالجالاري 
بسرعة، ويصل حجم التجارة بين الصين 

 311والدول العربية إلى ما يالقالرب مالن 
مليار دوالر أمريكي، أي خمسة أضعاف 

حجم التبادل التجاري عند إنشاء المنتالدى 
 .  3110عام 

يشير الرئيس شي جين بينغ عند الحديالث 
عن تنفيذ التعاون مع الدول العرباليالة إلالى 

د، بحيث يكون التعاون 2+   3+  0نمطد
الرئيالسالي باليالن الالجالانالباليالن مالركالزاً عاللالى 
الطاقة، وبناء البالناليالة الالتالحالتاليالة وتسالهاليالل 
التجارة واالستثمار كجناحاليالن، والالطالاقالة 
النووية، األقالمالار الصالنالاعاليالة، والالطالاقالة 
الالالجالالديالالدة، كالالثالالال الالة حالالقالالول فالالي مالالجالالال 

 التكنولوجيا الفائقة. 
مخطط هيكل التعاون من أجل تحقيق هذا 
االخالالتالالراق يالالتالالضالالر بشالالكالالل تالالدريالالجالالي، 
وجذوره تكمن في الالمالجالاالت الالتالقاللاليالديالة 
للتعاون، فشركات النفط الصينية تستثمالر 
ألول مرة في شركة النفط الالوطالناليالة فالي 
أبو  بي، كما بالدأت هالذه الشالركالات فالي 
الحصول على الحقوق البرية والالبالحالريالة 
في مجال النفط. وتالعالمالل هالذه الشالركالات 
لتعويض العجز في البالناليالة الالتالحالتاليالة فالي 
الدول العربية من خالل تالنالفاليالذ عالدد مالن 
مشاريع البنية التحتية الكالباليالرة مالثالل بالدء 
بناء قطار السكك الحديدية للضواحي فالي 
مصر؛ كما تعمل علالى تسالريالع الالتالعالاون 
في مجال توسيع االنتاج من خالل إنشالاء 
الالالعالالديالالد مالالن مالالنالالاطالالق الالالتالالعالالاون والالالمالالدن 
الصناعية قيد البناء في مصالر وساللالطالنالة 
عمان واإلمارات العربية الالمالتالحالدة. لالقالد 
حقق التعاون بين الجانبيالن فالي مالجالاالت 
جديدة مثل األقمار الصالنالاعاليالة والالطالاقالة 
الجديدة والتكنولوجيا الزراعية مالفالاجالآت 
سارة. قامت الصاليالن بالإطالالق أول قالمالر 
لالتصالاالت لاللالجالزائالر،  ونالجالر عاللالمالاء 
صينيون في زراعة األرز باستخدام ميالاه 
البحر في صحراء دبي، ما أ ار االهتمالام 

 العالمي.
حصلت دمبادرة الحزام والطريقد عاللالى 
استجابة حماسية ودعم جماعي من الدول 
العربية، ألن هذه المبادرة تواجه معضلالة 
التنمية، وتالدخالل دتالجالربالة الصاليالند إلالى 
المالبالادرة مالا يالخاللالق عالدة فالرص لاللالدول 
العربية، ويالوجالهالهالا لاللالشالعالوب الالعالرباليالة 
لتحقيق رفاهية حقيقاليالة. وأشالار الالرئاليالس 
شي إلى أن الصين ينبغي أن تكون بالاناليالة 
للسالم في الشرق األوسط، ودافعاً للتنمية 
وللتصنيع، وداعماً لالسالتالقالرار وشالريالكالاً 

 للشعوب.

  2ا لففةفف فف فف    

 3التتم  نى  الة    



  3ا لففةفف فف فف  

دمالالبالالادرة الالالحالالزام والالالطالالريالالقد هالالي حالالل 
شامل للبلدان العربية، حيث أنها مكالرسالة 
لحل مشاكل التنمية فالي الالدول الالعالرباليالة. 
وأشار شي جيالن باليالنالغ إلالى أن دالشالرق 
األوسالالط مالالنالالطالالقالالة مضالالطالالربالالة، والسالالبالال  
الرئيسي يكالمالن فالي الالتالنالماليالة، وتالطالويالر 
وسيلة للخروج يعتمد فالي الالنالهالايالة عاللالى 
التنمية. العقبة األولى فالي وجاله الالتالنالماليالة 
البلدان العالرباليالة، أوال وقالبالل كالل شاليء، 
العجز عن تحقيق األمن. لقد قامت الالدول 
الكبرى بالتدخل بشكل دائالم فالي الشالؤون 
العربية، وجنّدت الوكالء ودفعتهم لاللالقاليالام 
بأدوار محددة. إلالى جالانال  ذلالك يالنالبالغالي 
اإلشارة إلى التناقضات الداخلية الالمالعالقالدة 
في العالم الالعالربالي، إذ كالان الالوضالع فالي 
العديد من البلدان العربية مضطربًا لفتالرة 
طويلة، ولم يكن هناك وقت لاللتفات إلالى 

 قضايا التنمية. 
ال تعمل الصين إليجاد وكالء في الشرق  

األوسط، وال لتأمين نفوذ خاص بها، كما 
أنها ال تسعى لملءدالفراغد، هذا الشعالار 
الرسالمالي يشاليالر إلالى أن الصاليالن تسالعالى 
لتعزيز بناء مبادرة الحزام والطريالق فالي 
العالالالم الالعالربالي، ولاليالس فالي هالذا األمالر 
مؤامرة جاليالوساليالاساليالة، وإنالمالا يالتالم عالبالر 
التشارك والمنفعة المتبادلة ووضع مربر 
للجميع والالتالنالماليالة الالمالتالبالادلالة مالع الالدول 

 العربية.
لقد أدى االستعمار طالويالل األجالل لاللالدول 
الالالعالالربالاليالالة إلالالى مسالالتالالوى مالالنالالخالالفالالض مالالن 
التصنيع بشكل عام، ما جالعالل االقالتالصالاد 
يعتمد بشكل رئيسي على المردود الالنالاتال  
عن الموارد الطبيعية كالنالفالط. دالالمالرض 
الهولنديد ودلالعالنالة الالمالواردد أصالبالحالت 
تشكل عقبة أمام التنمية االقالتالصالاديالة فالي 

 الدول العربية. 
يمكن أن يالنالجالر الالتالرابالط باليالن دمالبالادرة 
الحزام والطريقد واستراتيجيات التنماليالة 

د السعالوديالة، 3121العربية، مثل درؤية 
في تعزيز االقتصاد غير الالنالفالطالي وحالل 
مشاكل البطالة وتنمية الشباب في الكثاليالر 
من البلدان العربية الالتالي تالواجاله مشالاكالل 
اجتماعية. ترتكز مبادرة دمبادرة الحالزام 
والطالريالقد عاللالى الالطالوعاليالة واالحالتالرام 
الكامل للسيادة االقتصادية للدول العربية، 
وال تالالهالالدف إلالالى تالالحالالقالاليالالق السالاليالالطالالرة 
االقتصادية والدعم السياسي. مالن نالاحاليالة 
أخالالرى، تالالزود الالالدول الالالغالالربالاليالالة الالالدول 

الالالالعالالالربالالاليالالالة بالالالمالالالجالالالمالالالوعالالالة إصالالالالحالالالات 
نيوليبراليةد تتداخل مع الشؤون الداخلاليالة 
للدول المعنية مالن خالالل الالقالروض ذات 
الظروف االقتصادية والسياسية. وبغالض 
النظر عن الظروف الالوطالناليالة، فالقالد أدى 
عدم االكتراث بخصالخالصالة ُسالبالل عاليالش 
الناس والتالخالفاليالض الشالديالد لاللالعالجالز إلالى 
عواق  اجتماعية وسياسيالة خالطاليالرة. إن 
العديد من الدول العربية عالقة فالي لالعالنالة 
اإلصالحات النيوليبرالية، فعندما تُقالرض 
المؤسسات المالية الدولاليالة، فالإنالهالا بالدايالة 

 االضطرابات.
األهم من ذلك، فإن الصين تالدعالم السالالم 
والتعاون واالنفتالاح والالتالسالامالر والالتالعاللالم 
المالتالبالادل والالمالنالفالعالة الالمالتالبالادلالة والالفالوز 
الالمالالشالالتالالرك، وتالالدعالالو إلالالى احالالتالالرام تالالنالالوا 
الحضارات. هذه الدعوات تتناقض بشكل 
صالار  مالالع تالالكالباّلالر وتالالحالامالالل الالالحالضالالارة 

الغربية عاللالى الالحالضالارة الالعالرباليالة. لالقالد 
نالالجالالحالالت كالالل مالالن الصالاليالالن والالالحالالضالالارة 
العربية في تحقيق التواصالل باليالن الالنالاس 
مالالن خالالالل تالالبالالادل الالالحالالوار الالالثالالقالالافالالي، 
ووضعت األساس لبناء رأي عالام مالؤيالد 

 إلنجاح مبادرة الحزام والطريق. 
لالالقالالد رسالالمالالت مالالبالالادرة دالالالحالالزام الالالواحالالد، 
الطريق الواحدد مخططاً جديداً لاللالتالعالاون 
الصيني العربي مع خلفاليالتاله الالحالضالاريالة 
الغنية، ومضمون التالعالاون الالبالراغالمالاتالي 
والروح اإلنسانية السالاماليالة. أتالاح الالبالنالاء 
المشترك لـ دالحزام والطريالقد لاللالصاليالن 
والدول العربيالة أن تالتالكالاتالف فالي رحاللالة 
 جديدة عند نقطة انطالق تاريخية جديدة.

*)د. د نغ لونغ د نميد مشارك د لفىفيف  
الففىففأففات ا  ففنففبففيفف  د  ففامففعفف  ا نففمففال 

 واالقتةاد الدولا فا  ميند أستا (
 * المقال منشور  إ ن خاص من المار 
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أهداج المنتدت ولنجازار  فا نقده 
 ا ول

عالالقالالدت نالالدوات كالالثالاليالالرة بالاليالالن الالالعالالرب 
طريق الحرير ”  والصينيين تحت عنوان 

، بفالرعالياله الالبالري والالبالحالري.وأبالرزت “ 
عمق التواصل الحضاري بينهالمالا والالذي 
يرجع إلى أكثر من ألفي عام. وقد أطلقت 
الدبلوماساليالات الالعالرباليالة تالوصاليالات عالدة 
لتعزيز التعاون الساليالاسالي واالقالتالصالادي 
والثقافي مع جمهورية الصاليالن الشالعالباليالة 

.وشالدد الالجالانالبالان 0101منذ قيامها عالام 
على تطوير العالقات الثنائاليالة الالمالبالاشالرة 
التي تعزز الفهم والمالتالبالادل باليالنالهالمالا فالي 
عصر العولمالة،والالعالمالل عاللالى تصالويال  
الصورة النمطية المشوهة التالي نشالرتالهالا 
وسالالائالالل اإلعالالالم الالالغالالربالاليالالة، ومالالا زالالالت 
تأ يالراتالهالا الساللالباليالة واضالحالة فالي ذاكالرة 

 الشعبين الصيني والعربي.
ومن خالل مشاركة كثيفالة لالعالدد مالتالزايالد 
من الدبلالومالاسالياليالن والالمالفالكالريالن الالعالرب 
والصينيين فالي الالعالقالد األول مالن الالقالرن 
الالالحالالادي والالالعالالشالالريالالن ، تالالمالالت مالالعالالالالالجالالة 
موضوعات مالتالنالوعالة طالالالت األوضالاا 
الدولية واإلقليميالة فالي عصالر الالعالولالمالة، 
واآلفاق الرحبة لتنمية عالالقالات الصالداقالة 

والتعاون الصيالناليالة الالعالرباليالة فالي عصالر 
العولمة، واسالتالفالادة الالعالرب مالن مالوقالف 
الصين المؤيد لقالضالايالاهالم الالكالبالرى وفالي 
طليعتها دعم شع  فلسطين إلقامة دولالتاله 
المستقلة على أرضه وعاصمتها الالقالدس، 
والتنبه لمخاطر سياسة الواليات المتالحالدة 
فالالالي الشالالالرق األوسالالالط وتالالالوجالالالهالالالاتالالالهالالالا 
االستراتيجية إلقامة شالرق أوسالط جالديالد 

بيكالو ويالعاليالد  –يتجاوز تقسيمات سايكس 
تالالجالالزئالالة الالالمالالنالالطالالقالالة لصالالالالالر الالالمالالشالالروا 
الصهيوني الساعي إلالى إقالامالة إسالرائاليالل 

 الكبرى بين الفرات والنيل.
تالبالنالت جالامالعالة الالدول  3111في الالعالام 

العالرباليالة فالكالرة إنشالاء مالنالتالدى الالتالعالاون 
الالالعالالربالالي الصالاليالالنالالي. واحالالتالالل الالالجالالانالال  
االقالتالالصالالادي طالابالالع األولالالويالة، فالالاتسالالعالالت 
دائرة التعاون التجاري بين الدول العربية 
والصين، وتم التركيز على الالتالعالاون فالي 
مجال الطاقة لدفالع الالتالطالور الشالامالل فالي 
المجالين االقتصادي والتالجالاري، ودعالوة 
الالالجالالانالال  الصالاليالالنالالي إلالالى الالالمالالشالالاركالالة فالالي 
اكتشاف حقول جديدة للنفط، والالمالسالاعالدة 
على إدارة حقالول اإلنالتالاج الالقالديالمالة بالعالد 
تطويرها، وفتر أسواق جديدة للصين فالي 
العالم العربي الذي يتمتع بمالوارد وافالرة، 

ورؤوس أموال كبيرة، وقنوات تسويالقاليالة 
دولاليالالة مالالتالطالالورة وذات خالبالالرة عالالالالمالاليالالة. 
بالمقابل، لدى الصين مواصفات تسويقية 
مثالية للتعاون االقتصادي أبرزها الحالجالم 
الكبير لوسواق الصينية، والتالكالنالولالوجاليالا 
العصرية، واإلدارة  المركزية، واأليالدي 
العاملة الرخيصة، واالسالتالقالرار األمالنالي، 

 وغيرها.
ساهم التعاون الصيني العربي في مالجالال 
الطاقة بتطورير الالعالالقالات االقالتالصالاديالة 
والتجاريالة باليالن الالجالانالباليالن عاللالى قالاعالدة 
المنفعة المتبادلالة. وتالحالتالاج الصاليالن إلالى 
موارد الطاقة العربية من الالنالفالط والالغالاز 
لسنوات طويلة  نظراً لحجالم اإلسالتالهالالك 
الهائل للطاقة فيها. إذ يبلغ سكان الصاليالن 
اليوم قرابة المليار و ال المالائالة وخالمالساليالن 
مليون نسمة. وقد شكلت مالنالطالقالة الشالرق 
األوسالالط  بشالالكالالل عالالام، وبالالعالالض دولالالهالالا 
العربية النفطيالة بشالكالل خالاص، مالنالطالقالة 
مثالية لالستثمارات الصينية بسب  غناها 
بالموارد النفطية الالمالتالاحالة واالحالتاليالاطالي 
الطويل األمد من جهة، وللعالقات الودية 
القائمة بين الصين والالعالالالم الالعالربالي مالن 
جهة أخرى. ونظراً لحالاجالة الصاليالن إلالى 
الالالطالالاقالالة لضالالمالالان نالالمالالوهالالا االقالالتالالصالالادي 
والصناعي السريع، باتت الدول العالرباليالة 
النفطية، خاصة الخليجية منها، في طليعة 
الدول التي تزود الصين بنسبة كبيرة مالن 
حالالاجالالاتالالهالالا مالالن الالالطالالاقالالة، مالالمالالا دفالالع قالالادة 
الجانبين إلى التوافق على إقامة عالالقالات 
إستراتيجية طويلة األمد وعلالى مالخالتاللالف 
الصعد، الساليالاساليالة مالنالهالا واالقالتالصالاديالة 
والثالقالافاليالة وغاليالرهالا. وركالزت الالنالدوات 
والمؤتمرات المشتركة بين الجانبين على 
ضالالرورة تالالطالالويالالر الالالعالالالقالالات السالاليالالاسالاليالالة 
واالقتصادية والتجارية باليالن الالجالانالباليالن، 
مما ساعد علالى تالأماليالن مصالادر الالطالاقالة 
للصناعات الصيناليالة الالتالي سالاهالمالت فالي 
تالالعالالزيالالز الالالتالالنالالمالاليالالة الالالمالالسالالتالالدامالالة فالالي 

شالالهالالدت الالالعالالالقالالات الالالعالالربالاليالالة ـ الصالاليالالن.
الصينية تطوراً عاصفاً في حجم الالتالبالادل 
الالالتالالجالالاري فالالي الالالعالالقالالد األول مالالن الالالقالالرن 
الالالحالالادي والالالعالالشالالريالالن. وتالالزايالالد حالالجالالم 
االستثمارات الصينية فالي بالعالض الالدول 
العربية فترك آ الاراً إيالجالاباليالة جالداً عاللالى 
تطور العالقات االقتصادية باليالن الالعالرب 
والصين والتي باتت بحاجالة إلالى تالأطاليالر 
مـالالن خـالالالل مالالؤسالالسالالـالالة تالالرعالالى تالاللالالك 

 العالقـات. 

 00التتم  نى  الة    

دراسة كتبها األستاذ الدكتور مسعود ضالاهالر حالول مالنالتالدى الالتالعالاون الصاليالنالي 
ونشرت في كتاب أكاديمي متخحصص حول المنتدى باللغالة  3100العربي عام 
 الصينية.

بالنالشالر مالقالتالطالفالات مالن هالذه ”  موقع الصين بعيالون عالرباليالة“ نتشرف في نشرة  
السالة لالعالمالل  الدراسة للمرة األولى باللغة العربية نظراً لما تحتويه من أفكار مالؤّسِ
ً  مالن  المنتدى، وعرض ألهميته ومنطلقاته. ويمكن اإلطالا على الدراسة كاملة

 خالل الرابط التالي:
38583http:  www.chinainarabic.org ?p= 

http://www.chinainarabic.org/?p=38583
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وحذر خبراء غربيالون مالن أن الالنالصالف 
الثالانالي مالن الالقالرن الالحالادي والالعالشالريالن 
سيكون آسيويا بامتياز. فالطالوال الالعالقالديالن 
الماضيين حقق االقتصاد الصيالنالي نسالبالة 

%، وهالي  1-7نمو سنوي  ابتة ما بيالن 
كانون الثاني   21وفي األعلى في العالم.  

، زار الرئيس الصيني )هو جاليالن  3110
تالاو( مالقالالر جالامالالعالة الالدول الالعالربالاليالة فالالي 
القاهرة، والتقى أمين عام جالامالعالة الالدول 
العربية عمرو موسى وممثلين من ا نتيالن 
وعشرين دولة أعضاء  في جامعة الالدول 
العربية. وصدر بيان مشترك باسم وزيالر 
خارجية الصين )لي تشاو شينغ( وعمرو 
موسى تضمن تأساليالس مالنالتالدى الالتالعالاون 
الصيني العربي، لالتالعالزيالز الالحالوار باليالن 
الدول األعضاء في المنتدى، ودفع عملية 
السالم والتنمية. واتسالع نشالاط الالمالنالتالدى 
تدريجاليالا فضالم مالمالثاللاليالن عاللالى مسالتالوى 
الالالوزراء، ومسالالؤولالاليالالن كالالبالالاراً، ورجالالال 
األعمال، ومندوبين عن ممثلي جمالعاليالات 
الصداقة العربية الصينية، وعالن مالجاللالس 
التعاون الصيني العربي لقضايا الالطالاقالة، 
ومالنالتالالدى الالالتالعالالاون الصالالحالافالالي الصالاليالنالالي 

 .العربي، وغيرها
عقد منتالدى الالتالعالاون الصاليالنالي الالعالربالي 

، 3110اجتماعه األول فالي مصالر عالام 
، والالثالالالث 3110والثاني في الصين عام 

، والالرابالع فالي 3113في البحالريالن عالام 
. 3101مدينة تيانجاليالن الصاليالناليالة عالام  

ويعتبر االجتماا الوزاري على المستوى 
الرسمي ركيالزة أسالاساليالة لالرسالم ساليالاسالة 

 .منتدى التعاون الصيني العربي
تبنى المنتدى مالوضالوعالات حاليالويالة ذات 
منفالعالة مشالتالركالة لاللالعالرب والصاليالنالياليالن، 
ونالاقالش الساليالاسالات الالمالتالبالعالة، ومالواقالف 
حكومة الصين والحكومات العربية إزاء 
األوضااِ السياسية واالقتصادية الالدولاليالة 
وأصدر دعوات متكررة إلقامة عالالقالات 
تعاون إستراتيجي على أسالاس الالمالنالفالعالة 
المتبادلة والتنمية المشتركة بين الجانبين، 
ودفعِ عماللاليالة السالالم والالتالنالماليالة والالتالقالدم 
الشامل لجميع شعوب العالم. وفي الالفالتالرة 

 3100أيلول  سالبالتالمالبالر  00-03ما بين 
،عقد المنتدى االقتصادي والتجاري باليالن 
الصاليالالن والالالدول الالالعالالرباليالالة تالالحالالت شالالعالالار 

تالالواصالالل الصالالداقالالة وتالالعالالمالاليالالق الالالتالالعالالاون “ 
وقد احتضنته مدينالة ”.  والتنمية المشتركة

ينتشوان عاصمة منطقة ناليالنالغالشاليالا ذاتاليالة 

في شمال غالربالي ”  هوي“ الحكم لقومية 
الصالاليالالن. وحضالالره حشالالد كالالبالاليالالر مالالن 
المسؤولين الصينيين إلى جالانال  سالفالراء 
للدول العربية فى الصين، ومندوبين عالن 
جامعة الدول العربية، وروابالط الصالداقالة 
الالالعالالربالاليالالة الصالاليالالنالاليالالة، وعالالدد كالالبالاليالالر  مالالن 
التجار، ورجال األعمال، والمستالثالمالريالن 

 . العرب والصينيين
عقد الجانبان مؤتمالرات ونالدوات كالثاليالرة 
إلى جان  اجتماعات كبار الالمالسالؤولاليالن، 
وكان من  مارها دفع عالالقالات الالتالعالاون 
نحو أفالق اسالتالراتاليالجالي شالامالل لاللالتالنالماليالة 
المشتركة والمستدامة وفق بيان االجتماا 

 3101الوزاري الرابع الالذي عالقالد عالام 
وتقرر فيه رفع العالقات الصينية العربية 
إلالالى الالالمالالسالالتالالوى اإلسالالتالالراتالاليالالجالالي. وعالالقالالد 
االجتماا الوزاري الخامس للمنالتالدى فالي 

أيالار   20مدينة الحمامالات بالتالونالس فالي 
تالالعالمالاليالالق “ ، تالالحالت شالالعالار 3103مالايالالو  

التعاون االستراتيالجالي وتالدعاليالم الالتالنالماليالة 
وتبنالى آلاليالات عالمالل جالديالدة ”.  المشتركة

لتعزيز عالقات الالتالعالاون االسالتالراتاليالجالي 
بين الجانباليالن وتالطالويالر عالمالل الالمالنالتالدى 
لتحقيق األهداف الرئيسية التالالاليالة: بالحالث 
السبل واإلجالراءات الالكالفالياللالة  بالتالعالماليالق 
عالقات التعاون االستراتيجي بين الصين 
والدول العربية وتطوير آليات الالمالنالتالدى، 
وتحديد المجاالت ذات األولوية لاللالتالعالاون 
المشترك، ووضع الالبالرنالامال  الالتالنالفاليالذي، 
وتالالبالالادل اآلراء حالالول الالالقالالضالالايالالا الالالدولالاليالالة 
واإلقالاللالاليالالمالاليالالة الالالهالالامالالة لالالحالالمالالايالالة وتالالوسالاليالالع 

 . المصالر المشتركة
تبنى االجتماا آليات عمل جديدة لمؤتمالر 
رجال األعمالال، ولالنالدوة االسالتالثالمالارات، 
ولمؤتالمالر الالتالعالاون فالي مالجالال الالطالاقالة. 
ً فالي تالعالزيالز  ولع  المالنالتالدى دوراً هالامالا
الالالتالالعالالاون االقالالتالالصالالادي والالالتالالجالالاري بالاليالالن 
الصين والدول الالعالرباليالة. فالتالطالور حالجالم 

ماللاليالار   27التبادل التجاري من  قالرابالة 
  3110دوالر في عام تأسيالس الالمالنالتالدى 

مليار دوالر أماليالركالي  331إلى أكثر من 
 .3103في عام 

نشير أخيراً إلى الدورة الخامسة لمالؤتالمالر 
رجال األعمال وندوة االستثالمالار الالثالالالثالة 
لمنتدى التعاون الصيني العالربالي، والالتالي 

كالانالون   01-3عقدت في الفترة ما باليالن 
” تشنغالدو“ بمدينة  3102األول  ديسمبر 

الصينية، وقد نظمها ” سيشوان“بمقاطعة 
المجلس الصيني لتنمية التالجالارة الالدولاليالة 
والحكومة الشعباليالة لالمالقالاطالعالة ساليالشالوان 
بالتعاون مع االتحاد العام لغرف التالجالارة 
والصناعالة والالزراعالة لاللالبالالد الالعالرباليالة، 

 .واتحاد رجال األعمال العرب
حظي المؤتمالر بالدعالم كالباليالر مالن وزارة 
الخالارجاليالة الصاليالناليالة، ووزارة الالتالجالارة 
الصينية، واألمانة العامة لجالامالعالة الالدول 
الالالالعالالالربالالاليالالالة والالالالمالالالجالالاللالالالس االقالالالتالالالصالالالادي 
واالجتالمالاعالي فاليالهالا، ومالجاللالس السالفالراء 
العرب في بكين. وأبرمت جامالعالة الالدول 
العربية عدة إتفاقيات مشالتالركالة مالع عالدد 
كبير من الدول لتعالزيالز فالرص الالتالنالماليالة 
اإلقتصادية والتجارية المستدامة، والعمل 
على إزالة كافة العقالبالات الالتالي تالعالتالرض 
تعزيز العالقات بين الالجالانالباليالن، وتالقالديالر 
جهود منتدى التعالاون الصاليالنالي الالعالربالي 
الذي يمارس دوره بكفاءة ملحالو الة مالنالذ 
تأسيسه. فشكل انعقاد هالذا الالمالؤتالمالر فالي 
الصين دعما واضحا لالتالفالعاليالل الالبالرنالامال  

 –  3103التنفيذي للمنتدى خالل أعوام  
3100. 

خالل العقد المنصرم على تأساليالساله، قالدم 
المنالتالدى مسالاهالمالات إيالجالاباليالة أدت إلالى 
تعزيز الثقة المتبادلة بين الصيالن والالدول 
العربية، ودعمت الحوار اإليالجالابالي باليالن 
الجانبين، وارتالقالت بالمالسالتالوى الالعالالقالات 
الصيالناليالة الالعالرباليالة بصالورة مضالطالردة. 
ولع  االجتماا الالوزاري دوراً أسالاساليالاً 
في وضع برام  تنفيـذيالة أعالطالت نالتالائال  
هامة تجلت عبر فعاليات كثاليالرة نالظالمالهالا 
الالالمالالنالالتالالدى، وأبالالرزهالالا مالالؤتالالمالالرات رجالالال 
األعالالالمالالالال الصالالاليالالالنالالاليالالاليالالالن والالالالعالالالرب، 
واإلجتماعات الدورية لكبار المالسالؤولاليالن 
من الجانبين، وندوات الحوار الثقافي بين 
الحضارتين الصينية والعربية، وملتقيات 
جمعيالات الصالداقالة الصاليالناليالة الالعالرباليالة، 
ومؤتمرات التعاون فالي مالجالال الالطالاقالة، 
ونالالدوات الالالتالالعالالاون اإلعالالالمالالي الصالاليالالنالالي 

 .العربي، وغيرها

 01رتم  المنشور نى  الة    

 03التتم  نى  الة    



   3 0ا لففةفف فف فف    

بيد أن تفالعاليالل اإلتالفالاقاليالات والالتالوصاليالات 
الصادرة عن تلك النشاطات لبناء شراكالة 
صينية عربية مستدامة يحتاج إلى تفعاليالل 
مستمر لالالجالتالمالاا الالوزاري، وتالطالويالر 
آلالاليالالات الالالتالالواصالالل الالالدوريالالة الالالمالالتالالبالالعالالة، 
واسالالتالالنالالبالالاط آلالاليالالات جالالديالالدة تالالتالالالءم مالالع 
االنجازات الكبيرة التي حققها الالمالنالتالدى، 
وتحديث أسالي  عمله في مجال التالعالاون 
السياسي، وتأكيد الالتالزام قالادة الالجالانالباليالن 
بالمواقف المبدئيالة الالمالدرجالة فالي إعالالن 
منتدى التعاون وبرنام  عمله، وتالكالثاليالف 
المشاورات واالتصاالت القائمة والبحالث 
عالالن آفالالاق جالالديالالدة لالاللالالعالالالقالالات الالالثالالنالالائالاليالالة، 
والمالشالاركالة فالي حالل الالقالضالايالا الالدولاليالة 

 .واإلقليمية ذات االهتمام المشترك
لقد نالجالر مالنالتالدى الالتالعالاون فالي الالمالجالال 
االقالالتالالصالالادي والالالتالالجالالاري وأحالالرز تالالقالالدمالالاً 
كبيراً فالي السالنالوات الالقاللالياللالة الالمالاضاليالة. 
وحالالقالالقالالت مالالؤتالالمالالرات رجالالال األعالالمالالال 
الصينيين والالعالرب فالي إطالار الالمالنالتالدى 
نتائ  ممتازة من خالالل نالدوات الالتالعالاون 
االقتصادي والتجاري الالتالي أقاليالمالت فالي 

 مدن  صينية وعربية. 
وتم التوافق على إجراءات عملية لتوسيع 
التجارة واالستثمارات المتبادلة، وضمان 
وصول السلع المتبادلة إلى األسواق وفقالاً 
لونظمة والقالواناليالن الالمالعالمالول بالهالا لالدى 
الالالجالالانالالبالاليالالن، وتالالبالالادل خالالبالالرات اإلدارة 
االقتصادية والالتالعالاون باليالن الالمالؤسالسالات 
المتوسطة والصالغاليالرة، وتالعالزيالز تالبالادل 
الالالمالالعالاللالالومالالات فالالي الالالمالالجالالاالت الالالمالالتالالعالاللالالقالالة 
باالقتصاد والتجارة. وعمل المنتدى علالى 
تالكالالثالاليالالف الالالتالالرويالال  الالالتالالجالالاري وتالالو الاليالالف 
االسالالتالالثالالمالالارات الالالمالالتالالبالالادلالالة، وتشالالجالاليالالع 
الشالالالركالالالات عالالاللالالالى إقالالالامالالالة الالالالمالالالعالالالارض 
والمشاركالة فاليالهالا، وتالقالديالم الالمالعاللالومالات 

 .والتسهيالت الالزمة في هذا الصدد
رحالال  الالالجالالانالال  الصالاليالالنالالي بالالمالالشالالاركالالة 
الشركات العربية في المعارض الصينيالة 
للتروي  لمنتجاتها، وتعزيز دور مالؤتالمالر 
رجال األعمال الصيالنالياليالن والالعالرب فالي 
المنتدى. وعقدت دورات متتالية بصالورة 

فالي  3111دورية منالتالظالمالة مالنالذ الالعالام 
الصين والدول العالرباليالة. وبالذلالت جالهالود 
إضافية لتعزيز االستثمارات وإنشاء آلاليالة 
جديدة للندوات التي يقيمها الالجالانالبالان فالي 
هذا المجالال بالالالتالنالاوب وربالط انالعالقالادهالا 
بموعد مؤتمر رجال األعمال الصيالنالياليالن 

والعرب. ووضعالت آلاليالة جالديالدة  لالدعالم 
التعاون بين الجهات المختصة للتأكد مالن 
الجودة والمواصفات والمقاييس والحالجالر 
الصحي لالدى الالجالانالباليالن، وإنشالاء لالجالان 
مشتركة صينية عالرباليالة لالوضالع وتالنالفاليالذ 
مشالالاريالالع مشالالتالالركالالة، وتالالعالالزيالالز الالالتالالعالالاون 
الالالثالالنالالائالالي بالاليالالن الالالمالالنالالظالالمالالات االقالالتالالصالالاديالالة 
والتجالاريالة الصاليالناليالة والالعالرباليالة، وباليالن 
غرف التجارة والنقابات المهنية. وشالجالع 
الجهات المعنية بالالالجالمالارك والضالرائال  
والصالالنالالاعالالة والالالزراعالالة والالالقالالطالالاعالالات 
األخرى لدى الجالانالباليالن عاللالى الالتالواصالل 
والتعاون الفني بأشكالال مالتالنالوعالة، ودفالع 
التعاون بين الجهات الصاليالناليالة الالمالعالناليالة 
والالالمالالنالالظالالمالالات االقالالتالالصالالاديالالة الالالعالالربالاليالالة 
المتالخالصالصالة فالي إطالار جالامالعالة الالدول 
العربية. وشالدد لالمالنالتالدى عاللالى ضالرورة 
إنشاء نالظالام تالجالاري مالتالعالدد األطالراف، 
وإصالح وتحسين النظام المالالالي الالدولالي 

 .لحماية مصالحهما المشتركة
في مجال الطاقة، ساهم منالتالدى الالتالعالاون 
الصيني العربي في تعزيز آليات التعالاون 
بين الجانبين في مجاالت البترول والغالاز 
الطبيعالي والالكالهالربالاء والالطالاقالة الالجالديالدة 
والمتجددة والبديلة على أسالاس الالمالنالفالعالة 
المتبادلة. ودعم الالجالانالبالان االسالتالثالمالارات 
المتالبالادلالة فالي تاللالك الالمالجالاالت، وتالبالادل 
الخبرات ونقل التالكالنالولالوجاليالا فالي مالجالال 
الطاقة، وتطوير التعاون بينهما في مجال 

 حماية البيئة والتنمية المستدامة. 
وتم التوافالق عاللالى إنشالاء آلاليالة لاللالتالعالاون 
الصيني العربي في مجال البيئة، على أن 
تالالقالالوم وزارة حالالمالالايالالة الالالبالاليالالئالالة الصالاليالالنالاليالالة 
واألمانة العامة لجامالعالة الالدول الالعالرباليالة 
ومجلس وزراء البيئة العرب بالالالتالنالساليالق 
الدائم في هذا المجال. ودعا المنتالدى إلالى 
تالالعالالزيالالز الالالتالالبالالادل والالالتالالعالالاون فالالي مالالجالالال 
مكافحة التصحر، وتبادل الالخالبالرات باليالن 
الالالخالالبالالراء واإلداريالاليالالن حالالول مالالكالالافالالحالالة 
التصحر ومراقبة تنفيذ القوانين المالرعاليالة 
اإلجراء، والمشاركة في مشاريع استعادة 
األنظمة اإليكولوجية في الدول العالرباليالة، 
وبناء مناطق نموذجية تجريبية في الدول 
العربية ومساعدتالهالا عاللالى إنشالاء شالبالكالة 
مكافحة التصحر لحماية الالطالرق الالعالامالة 
وخطوط السكك الحديدية والواحات ذات 

 .الكثافة السكانية العالية
حرص المنتالدى عاللالى تالعالزيالز الالتالعالاون 
الالالزراعالالي بالاليالالن الالالجالالانالالبالاليالالن، وتالالبالالادل 
الالالمالالعالاللالالومالالات وتالالعالالزيالالز الالالتالالواصالالل بالاليالالن 

الالمالتالخالصالصاليالن فالي مالجالاالت الالزراعالالة 
وتربية الالحاليالوانالات، وتشالجاليالع الالتالعالاون 
االقتصادي والتجاري باليالن الالمالؤسالسالات 
الالالزراعالاليالالة، ومالالنالالر تسالالهالاليالالالت لالالدخالالول 
المنتجات الزراعية المتميزة إلالى أسالواق 

 .الجان  اآلخر
وأحزر المنتدى نجاحاً ملحو اً في مجال 
التعاون الساليالاحالي باليالن الصاليالن والالدول 
الالالعالالربالاليالالة، فالالدعالالا  إلالالى إقالالامالالة مالالعالالارض 
ونالالدوات لالاللالالتالالرويالال  السالاليالالاحالالي وجالالذب 
المواطنين العرب والصينياليالن لاللالساليالاحالة 
البينية. وشالجالع الالجالانال  الصاليالنالي عاللالى 
ً مالالن  تالالدريالال  أعالالداد مالالتالالزايالالدة سالالنالالويالالا
الالالالكالالالادرات الالالالعالالالربالالاليالالالة فالالالي مالالالخالالالتالالاللالالالف 
التخصصات المتفق عليها بين الجانباليالن، 

، ووجه 3113وبوتيرة متزايدة منذ العام 
عبر سفارات الصين لدى الدول العالرباليالة 
دعوات سنوية لحضور دورات تالدريالباليالة 
استفاد منها عدد كبير من الخبراء العرب 

 .الذين أنجزوا دورات في الصين
يؤكد تاريخ العالقات العربية ـ الصاليالناليالة 
على مبدأ التواصل الحضاري والالثالقالافالي 

 الموغل في القدم. 
وفالالي الالالعالالقالالد األول مالالن الالالقالالرن الالالحالالادي 
والعشرين كثرت الندوات الالثالقالافاليالة باليالن 
الجانبين وشددت على ضرورة الالتالعالاون 
اإليالالجالالابالالي، الالالرسالالمالالي والشالالعالالبالالي، وبالالنالالاء 
مجتمع المعرفة، وحماية اإلبداا الثالقالافالي 
والفني، وتبادل الخبرات الالمالشالتالركالة فالي 
مالالخالالتالاللالالف الالالمالالجالالاالت، وحالالمالالايالالة الالالبالاليالالئالالة، 
واالهالالتالالمالالام بالالقالالضالالايالالا الالالمالالرأة والشالالبالالاب 
واألطالالفالالال، وإقالالامالالة مالالؤسالالسالالات نالالاشالالطالالة 
لالالتالالعالالزيالالز الالالتالالبالالادل فالالي مالالجالالال الالالتالالرجالالمالالة 
واالهالالتالالمالالام الالالمالالتالالزايالالد بالالثالالورات الالالعالاللالالوم، 
والالالتالالكالالنالالولالالوجالاليالالا، واإلعالالالم، واإلعالالالن، 
واالستفادة من التكنولوجيالا الالحالديالثالة فالي 

 نقل المعرفة، ونشر المعلومات. 
ومع تنامي دور الصين عاللالى الالمالسالتالوى 
اإلقتصادي والتقني تخوف منظرو الثقافة 
الغربية من قدرتها على الالمالنالافسالة لالناليالل 
المرتبة األولى في اإلقتصاد العالمي بالعالد 
أن تبوأت الالمالرتالبالة الالثالاناليالة  مالنالذ الالعالام 

. وقالالد روجالالوا طالالويالالال لالالمالالقالالولالالة 3100
عالنالدمالا “ نابوليون بونالابالرت  الشالهاليالرة: 

 ”. تستيقظ الصين يهتز العالم
لكن الصين استاليالقالظالت وأيالقالظالت مالعالهالا 
الكثير من الدول النالاماليالة، ومالنالهالا الالدول 

 .العربية
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قالتالصالاد الصاليالن يالنالمالو بالوتاليالرة اما زال 
متسارعة مقابل تراجع نسال  الالنالمالو فالي 
االقالالتالالصالالادات األمالاليالالركالاليالالة واألوروبالاليالالة. 
ونجحت الصين في إنقاذ نسبة كبيرة مالن 
سكانها كانوا يعيشون عاللالى خالط الالفالقالر. 
وتضاعف دخل الفالرد فاليالهالا عالدة مالرات 
خالل السنوات العشالر الالمالاضاليالة. وبالات 
لديها احتياطي عالمي كبير من العالمالالت 
األجنالباليالة خالاصالة بالالالدوالر االماليالركالي. 
وبات لها حضور قوي عاللالى الالمالسالتالوى 
الكوني بعد أن أصبحت بضائعها تالزاحالم 
بضائع الغرب بقدرة تنافسيالة عالالاليالة فالي 

 مختلف المجاالت.
لقد جاء تأسيس منتدى الالتالعالاون الالعالربالي 
الصيني في اللحظة التاريخية الالمالنالاسالبالة. 
وعمل بكفاءة عاليالة عاللالى رفالع مسالتالوى 
العالقات بين الجانبين لالتالصالبالر عالالقالات 
استراتيجية تؤسس لمستقبل أفضل، تقالوم 
على المنفعة المتبادلة للعرب والصينيين. 
فالالدعالالمالالت الصالاليالالن الالالمالالصالالالالالر الالالعالالربالاليالالة، 
وساعدت الشعوب العربية علالى تالحالقاليالق 
مستويات أعلى من اإلنتاج.بيد أن العرب 
لالالم يسالالتالالفالاليالالدوا بصالالورة عالالقالالالنالاليالالة مالالن 
التكنولوجيا الصينية المتطورة والمتاحالة، 
ومن التو يفات الصينية لدعم قالطالاعالات 
اإلنتاج في جميع الدول العربيالة. وتشاليالر 
تالوصالاليالالات الالالمالالنالالتالدى إلالالى وجالالود فالالرص 
كالالبالاليالالرة لالالالالالسالالتالالفالالادة مالالن الالالتالالكالالنالالولالالوجالاليالالا 
والتو يفات المالية الصينية في الزراعة، 
والصناعالة، وتالطالويالر الالطالاقالة الالبالدياللالة، 
وحماية البيئة، والالحالد مالن نسال  الالفالقالر، 
واألمالاليالالة، والالالبالالطالالالالالة. وتالالبالالدي الصالاليالالن 
االستعداد التام لمساعالدة الالدول الالعالرباليالة 
على تحقيق تالنالماليالة بشالريالة واقالتالصالاديالة 

 مستدامة على مختلف الصعد.
من جانبها، حرصت الدول العربية عاللالى 
بلورة رؤى مشالتالركالة مالع الصاليالن إزاء 
القضايا اإلقليالماليالة والالدولاليالة الالمالخالتاللالفالة، 
وتعلّق آماال كالباليالرة عاللالى نالتالائال  الالدورة 
السادسة للمنتدى التي ستعقد فالي الصاليالن 

، والتي تالتالزامالن مالع مالرور  3100عام 
عشر سنوات على تأسيسه. فيساعد عاللالى 
تطوير آلاليالات عالمالل الالمالنالتالدى لالتالحالقاليالق 
تطلعات الشعبين العربالي والصاليالنالي فالي 
أعقاب االنتفاضات العربية األخيالرة ومالا 
رافقها من تبدالت إقليمية ودولاليالة بالارزة 
على طريق والدة نالظالام عالالالمالي مالتالعالدد 

األقطاب، وعولمة سياسيالة واقالتالصالاديالة 
 و قافية أكثر إنسانية.

يعتبر الجانبان أن تأسيس منتدى التعالاون 
الصيني العربي شكل خطوة استراتيجاليالة 
لالمالواجالالهالة تالحالديالالات الالالعالولالمالالة وتالالطالويالالر 
العالقات الصينية العربية وفالق مالنالظالور 
إستراتيجي طويل األمد. وبفضل الجهالود 
المشتركالة تالطالورت نشالاطالات الالمالنالتالدى 
بصورة كبيرة وفق آليات متنوعة حقالقالت 
إنجازات هامة في الالمالجالاالت الساليالاساليالة 
واالقالالتالالصالالاديالالة والالالتالالجالالاريالالة والالالثالالقالالافالاليالالة 
والشعبية. وحافظ الالجالانالبالان عاللالى عالمالل 
اإلجتماا الوزاري الذي يالعالقالد  بصالورة 
منتظمة مرة كل عامين، واجتماا سنالوي 
لكبار المسؤولين يتالبالادالن فالياله وجالهالات 
النظر حول العالقات الصيالناليالة الالعالرباليالة 
والقضايا الدولية واإلقليمية ذات االهتمالام 

 المشترك.
في إطار المنتدى وضعت آليالات عالماللاليالة 
لندوات الالحالوار الالحالضالاري، ولالمالنالتالدى 
التعاون اإلعالمي، ولمهرجانات الالفالنالون 
الصينية والفنون الالعالرباليالة، ولالجالمالعاليالات 
الصالالداقالالة الالالعالالربالاليالالة الصالاليالالنالاليالالة لالالتالالعالالزيالالز 
الالالعالالالقالالات اإلنسالالانالاليالالة وتالالوسالاليالالع دائالالرة 
التعارف والتفاهم بين الشعالباليالن الالعالربالي 
والصالاليالالنالالي، ووضالالع الالالمالالنالالتالالدى بالالرامالال  
مستقباللاليالة مالتالفالائاللالة لالتالطالويالر الالتالواصالل 
الصيني الالعالربالي عاللالى أسالاس الالمالنالفالعالة 
المتبادلة لكال الشعبين، ودافالع بالقالوة عالن 
أهمية تطوير العالقات الصينية الالعالرباليالة 
على مختلف الصعد لكي تحقق تالطاللالعالات 
الشعوب وال تبقى فقط أساليالرة الالعالالقالات 
الالالدبالاللالالومالالاسالاليالالة والالالرسالالمالاليالالة. فالالتالالطالالورت 
الالالعالالالقالالات الصالاليالالنالاليالالة الالالعالالربالاليالالة بصالالورة 
مضطردة خالل السنوات العشر الماضية 
حيث إن الحالجالم الالتالجالاري باليالن الصاليالن 
والدول العربية الالتالي أصالبالحالت شالريالكالا 
تجاريا أساسيا لها. وتطور بشكل ملحو  
التبادل الثنائي في مجال الثقافة والتالرباليالة 
والتعليم  فشالهالد تالقالدمالا مالتالزايالدا. ولالعال  
المنتدى دورا أساسيا في رفالع الالعالالقالات 
بين الصين والدول العربية إلالى مسالتالوى 

 التعاون االستراتيجي بين الجانبين .
خالالتالالامالالا، وشالالكالالل الالالمالالنالالتالالدى االقالالتالالصالالادي 
والتجاري الصيني العربي، ومالؤتالمالرات 
الصداقة الصينية العربية مالنالطاللالقالا  الابالتالا 
لتعميق التعاون الصاليالنالي الالعالربالي عاللالى 
قالالاعالالدة الالالتالالنالالمالاليالالة الالالمالالشالالتالالركالالة والالالمالالنالالفالالعالالة 
الالالمالالتالالبالالادلالالة. وبالالعالالد عشالالر سالالنالالوات عالاللالالى 
تأسيسه تبرز اليوم تساؤالت هامالة حالول 

قدرة المنتدى على إعادة تالنالشاليالط طالريالق 
الحرير التاريالخالي باليالن الصاليالن والالدول 
العربية من منظور عصري يركالز عاللالى 
تالالبالالادل الالالخالالبالالرات فالالي مالالجالالال الالالعالاللالالوم 
العصريالة، والالتالكالنالولالوجاليالا الالمالتالطالورة، 
واإلسالالتالالثالالمالالارات الالالمالالشالالتالالركالالة، والالالتالالبالالادل 
األكاديمي واألبحاث العلميالة الالمالشالتالركالة 
في مجال التألاليالف والالتالرجالمالة والالنالشالر، 
وشبكات االتصال والتواصالل واإلعالالم، 
وتعزيز التفاعل اإليجابي المبالاشالر عاللالى 
المستوى الشالعالبالي باليالن الصاليالن والالدول 
العربية، وغيرها. فهناك ركائز اقتصادية 
و الالقالالافالاليالالة مشالالتالالركالالة وقالالويالالة جالالدا يالالمالالكالالن 
اإلسالتالالفالادة مالنالالهالا فالالي مالالجالاالت الالطالالاقالالة، 
والالالتالالبالالادل الالالتالالجالالاري، والالالتالالكالالنالالولالالوجالاليالالا 
المتطورة لتعزيز الشراكة اإلستراتيالجاليالة 
بين العرب والصينيين. ويالتالمالتالع مالنالتالدى 
التعاون الصيني العالربالي بالكالفالاءة عالالاليالة 
لكي يتحول إلى مركز للتخطاليالط وتالنالفاليالذ 
مشاريالع الالتالعالاون باليالن الصاليالن والالدول 
العربية وتعزيز العالالقالات باليالنالهالمالا وفالق 
أبعاد إستراتيجية تتالءم مع نظام العولمة 
وتعالدديالة األقالطالاب فالي داخاللاله. فالإحاليالاء 
طريق الحرير الالعالالالمالي الاليالوم يالتالطاللال  
التعاون اإلسالتالراتاليالجالي الشالامالل والالدائالم 
استناداً إلالى مالا وصاللالت إلالياله الالعالالقالات 
العربية الصينيالة فالي السالنالوات الالخالمالس 

 الماضية. 
واالستمرار في تالطالويالر تاللالك الالعالالقالات 
رهالالن بالالإعالالتالالمالالاد الالالتالالنالالمالاليالالة الالالبالالشالالريالالة 
واإلقالالتالالصالالاديالالة الالالمالالسالالتالالدامالالة فالالي الصالاليالالن 
والدول العربيالة، وإعالادة هاليالكاللالة الالنالظالم 
السياسية واالقتصادية لدى الجانبين وفالق 
متطلبات نالظالام عالالالمالي جالديالد ومالتالعالدد 
األقطاب. فيالبالنالى طالريالق الالحالريالر عاللالى 
أسس جديدة تأخذ بعين االعتبار التالغالياليالر 
الهائل الذي طرأ على العالقات الالعالرباليالة 
الصالاليالالنالاليالالة مالالن جالالهالالة، وعالاللالالى الالالعالالالقالالات 
الدولية من جهة أخرى. وبإمكان المنتدى 
ً فالي الالتالحالضاليالر  أن يلعال  دوراً أسالاساليالا
لطريق الحرير الجديالد الالمالعالولالم، وبالنالاء 
عالقات استراتيجية يعالم فاليالهالا االزدهالار 
االقتصادي والتفاعل الثالقالافالي لالمالصاللالحالة 

 الشعبين الصيني والعربي.
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َعالالرض خالالطالالاب األمالاليالالن الالالعالالام لالاللالالحالالزب 
الشالاليالالوعالالي الصالاليالالنالالي ورئالاليالالس جالالمالالهالالوريالالة 
الصين الشعبية، الرفيق شي جين بينغ، فالي 
خالالطالالابالاله أمالالام مالالنالالدوبالالي وضالاليالالوف الالالدورة 
الثامنة لالجتماا الوزاري لمنتدى الالتالعالاون 
الصيالنالي الالعالربالي، الالعالديالد مالن الالمالحالاور 

 الرئيسة على صعيدي الصين والعالم.
فالفالالي الالالمالالحالالور الالالثالالانالي، الالالعالالربالالي عالالمالالومالالاً 

” شالي“ والفلسطيني خصوصاً، أبدا القائالد 
في الحديث عن العالقات الصينية العربيالة، 
وبضمنها بالذات وعلى وجه بارز الصينيالة 
الفلسطينية، وشّكل هالذا الالخالطالاب بالالالتالالالي 
ولهذا، تميّزاً بارزاً ولوناً َملحو اً لكالل َمالن 
استالمالع لاللالخالطالاب فالي كالل الالعالالالم. وأرى 
شخصياً، أن الحديث عن المنطقة الالعالرباليالة 
وقضية فلسطين بالالالذات وبالهالذه الالروحاليالة 
والتركيز الرئاسيين صاليالناليالاً، أصالبالر أحالد 
المحاور الرئيسية للسياسة الصيناليالة، الالتالي 
باتت تتحدث عن كل ذلالك بالقالوة أكالثالر ِمالن 
ذي قبل، وبإصرار بارز على تنالفاليالذ رؤى 

، فنال هذا الموقف تأياليالد كالل ” شي“األمين 
ُمستمع إلالياله ِمالن الالعالرب وشالعالوب باللالدان 
منظمة التعاون اإلسالالمالي، ومالنالهالا باللالدان 

 تحدُ الصين وهي الجارة الجغرافية لها.
” شالالي“ أضالف الالالى ذلالك، أن الالالقالائالد الالفالالذ 

الُمتسلّر بالالعاللالوم والالرؤى االسالتالراتاليالجاليالة 
بعيدة البصيرة في معالجة َمصاليالر الالعالالالم، 
ووأد أزماته من خالل االقتصاد الالحالقاليالقالي 
ورغادة العيش، قد تالحالدث بالثالقالة واضالحالة 
عن دولالة األرض لالجالماليالع أهالل األرض، 
والتي تقوى بمشاريع عالمية في تطبيقاتها، 
وُمالكاللالفالة بالالالالتالرياللاليالالونالات مالن الالالدوالرات، 
وهدفه من وراء ذلك شريف، يتجلّى بتهيئة 

الوضع العربي والباللالدان االسالالماليالة الالتالي 
سيمر من خاللها طريق الحالريالر الصاليالنالي 
الجديد )خطط وشبكة التعاون المشترك فالي 

فالالي الالالعالالصالالر ”  الالالحالالزام والالالطالالريالالق“ بالالنالالاء 
الالجالديالد(، لالتالسالتالوعال  الالدفالق الالبالضالائالعالي 
واإلنساني والثقافي الهائالل، الالذي ساليالتاّلجاله 
كفيضان من الصين إلى المشرق والمغرب 
اآلسيوي وأفريقيا، ولن ننسى وصولاله إلالى 
القارة الشالمالالاليالة الالعالجالوزكالذلالك، لاليالرتالبالط 

بأسرة بشبكة ُميّسرة للتالبالادل ” العالم القديم“ 
في كل اتجاه وبكل ما يخطر وما ال يخطالر 
على بال بشالر، مالن أجالل تالبالادلاليالة الالنالاس 
واندماجهم الُمبدا والتالدريالجالي، ولالتالخاللاليالق 

 أرضية  ابتة لسالم عالمي مكين.
ولالاللالالداللالالة عالاللالالى أن الصالاليالالن بالالدأت الالاليالالوم 
بخطاب الرئيس تل  إلى حالقالبالة جالديالدة فالي 
تاريخها مع العالم، ولالنغماس في قضالايالاه 
التحالرريالة الالعالادلالة بالعالمالق تُشالكالر عاللالياله، 
وتخليق دولة األرض لالكالل أهالل األرض، 
تصريحات األمين الحكيم ذاته عالن رؤيالتاله 
الفاللالسالطاليالناليالة فالي تالعالا الم الالدور الساللالمالي 
الصيني في منطقتنا الالعالرباليالة وفاللالسالطاليالن، 

عزمه عالقالد مالؤتالمالر دولالي “ وتتلخص في 
مكّرس للقضية الفلسطينية، ودعمه إليالجالاد 
حل دائالم لالهالا، قالائالم عاللالى حالل الالدولالتاليالن 
ومبادرة السالم العربية التي تالعالد األسالاس 
لالمالالفالالاوضالات السالالالم باليالالن الالالفاللالالسالالطالاليالنالاليالاليالالن 
وإسرائيل، من أجل الخالروج مالن الالجالمالود 

سالوف “ ونّوه القائد إلى إن بكيالن ”.. الحالي
ملاليالون  011تقدم مساعدة مالية تقدّر بقيمة 

دوالر لدعم النالمالو االقالتالصالادي وتالحالساليالن 
الظروف المعيشية للفلسالطاليالنالياليالن، وبالإنالهالا 
سوف تقدم كذلك التبرعات األخرى لوكالالة 

غوث وتشغاليالل الالالجالئاليالن الالفاللالسالطاليالنالياليالن 
علالى “ ، ومشدداً في الوقت ذاته ” األونروا“ 

ضرورة العمل على إحالل السالم وتحقيالق 
، مالن ” الشالرق األوسالط“ التنمية في منطقة 

منظور أمني مشترك، واحترام خصوصيالة 
 ”.الدول، والتمسك بالعدل والمساواة

أهمية التنمية من “ كما أكد الرئيس الصيني 
الشالرق “ أجل تحقيالق السالالم فالي مالنالطالقالة 

، واالنفتاح والتعاون وصوالً إلالى ” األوسط
تالالحالالقالاليالالق الالالكالالسالال  الالالمالالشالالتالالرك واالزدهالالار 

، ُمشيالراً أيضالاً ” للشعوب العربية والصينية
إلى أن األمة العربية التي تمتلك الالِحالكالمالة “ 

وخلقت حضارة باهرة تسالتالطاليالع مالواجالهالة 
 ”.تحدّيات العصر الحديث

إلى ذلك، تالطالّرقالت مالقالالالة عضالو مالجاللالس 
الدولة ووزير الخارجية الصاليالنالي الالرفاليالق 

، والالتالي سالبالقالت قاللاليالالً انالعالقالاد ” وانغ يي“ 
المنتدى، إلى نفس األفكار الشيجاليالنالباليالنالغاليالة 
بالُمجمل والَهدف والالَمالعالنالى الالذي تالنالاولاله 

شالالي ذاتالاله، وهالالو الالالذي أكالالد: أن “ األمالاليالالن 
)التواصل باليالن الصاليالن والالدول الالعالرباليالة 
يرجع الى تالاريالخ طالويالل، وياُلعالد نالمالوذجالاً 

شالالهالالدت االمالالتالالان “ ياُلالحالالتالالذى بالاله، حالاليالالث 
العظيمتان تبادالت رفيعة وو يقة وعالماليالقالة 

عالالالام، وتالالالعالالاللّالالالمالالالت  3111عالالاللالالالى مالالالدى 
الالالحالالضالالارتالالان ِمالالن بالالعالالضالالهالالمالالا الالالبالالعالالض، 
واسالالتالالكالالمالاللالالت كالالل مالالنالالهالالا األخالالرى.. ومالالنالالذ 
منتصف القرن الماضي، تضامنت الصاليالن 
والدول الالعالرباليالة بشالجالاعالة وإخالالص فالي 
الالالكالالفالالاح مالالن أجالالل الالالتالالحالالريالالر الالالوطالالنالالي، 
وساعدت كل منهما اآلخر في بناء الالوطالن 
وكالالالتالالالابالالالة فصالالالٍل جالالالديالالالد مالالالن الصالالالداقالالالة 

وانالغ “ كما نّوه معالي الالوزيالر ”.  والتعاون
إلى أن العالقات الصاليالناليالة  الالعالرباليالة ”  يي
وصالاللالالت إلالالى نالالقالالطالالة انالالطالالالق تالالاريالالخالاليالالة “ 

على الجالانالباليالن الالعالمالل ”  يتعيّن“ جديدة.. و 
معاً لتعزيز بناء عالقات دولية جالديالدة(، و
)تالالعالالزيالالز بالالنالالاء مالالجالالتالالمالالع مصالاليالالر مشالالتالالرك 
للبشالريالة، وخاللالق باليالئالة خالارجاليالة ساللالماليالة 

 ونظاماً دولياً عادالً للجانبين(.
ولفت انتباهي على وجالد الالتالحالديالد الالفالقالرة 

، وهالي: ” وانغ يي“التالية في مقالة الوزير 
الصين والدول العربيالة شالركالاء ”  ستكون“ 

للحفا  على السالم وتعزيز االستقالرار.. و 
على الجانبيالن تالعالزيالز الالتالنالساليالق، ”  يج “ 
الدعم المتالبالادل فالي الالقالضالايالا ”  مواصلة” و

المتعلقة بالالمالصالالالر الالجالوهالريالة والالهالمالوم 
”  الالدفالاا بالحالزم” الكبرى للجان  اآلخالر، و

 عن المصالر المشتركة للدول النامية 
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بحل الالقالضالايالا السالاخالنالة ” الدفع”الكثيرة، و
بالمالفالهالوم ”  االلالتالزام” بالطرق السيالاساليالة، و

األمن المالشالتالرك والالمالتالكالامالل والالتالعالاونالي 
اللالم واألمالن إلالى  الالُمالسالتالدام، بالمالا ياُلعاليالد الّسِ

في يوم ُمبّالكالر، ويالمالّكالن ”  الشرق األوسط“ 
الجانبين من المساهمات المطلوبة من أجالل 

 ”.اإلستقرار واإلزدهار في العالم
إلى ذلك، الُمالحظ لي أن الجان  الصاليالنالي 
يُقرن تصريحاته عن المبالادىء الالعالالالماليالة، 
ولالالنالالقالالل األمالالمالاليالالة الالالعالاللالاليالالا، والالالمالالشالالاريالالع 
االقتصادية واالجتماعية النافعالة لاللالبالشالريالة 
التي تريد الصاليالن إقالامالتالهالا، بالالالدفالاا عالن 
حقوق الشعوب في المنحى السياسي، وهي 
مقاربة حامية الالوطاليالس حالقالاً، وإن كالانالت 
تتخذ لغة مرنة وناعمة في الغال ، إال أنهالا 
تتجلى بلالهالجالة حالازمالة ومالحالددة، وأحاليالانالاً 
تستخدم فيها مفردات قطعاليالة، عاللالى ِمالثالال 

ً الالجالانالباليالن   –كلمة )يتعيّالن(  أعالاله، داعاليالا
العربي والصيني للعمل معاً من أجل تغيير 
العالم، ألجل أن يَحيا على أسالاس عالالقالات 
دولية جديدة، وتعزيز بناء مجتمع جالمالاعالي 
لمصير واحد، وتأسيس بيئة دوليالة ساللاليالمالة 
ونظام دولي جديد وعادل، وهي طروحات 
طالالمالا دعالت إلالى تالطالباليالقالهالا االشالتالراكاليالة 
العلمية، وَحلمت بها االشتراكية الطوبالاويالة 
قبلهالا لالحالقالبالات سالبالقالت مالاركالس وأنالجاللالز 
وجالالمالاليالالع مالالنالالظالالري األفالالكالالار الشالاليالالوعالاليالالة 
لمجتمعات التسيير الذاتي فالي االشالتالراكاليالة 
األعالاللالالى واألنضالال  الالالمالالالمسالالة لالاللالالمالالجالالتالالمالالع 
الشيوعي، والتي تالحاللالم بالهالا الالمالجالتالمالعالات 
االقتصادية االنالتالاجاليالة الالمالتالطالورة األكالثالر 
ً فالي كالل   قافة وِعلماً ووعياً وعالمالالً دؤوبالا
 المجاالت على صورة الصين العجائبية.

الّصالاليالالن تالالتالالخالالذ الالاليالالوم لالالغالالة أكالالثالالر حالالزمالالاً 
ومالالبالالاشالالرةً، ربالالمالالا بسالالبالال  الالالحالالصالالار الالالذي 
يُضرب تجارياً من طرف ترام  وتكشيره 
عن أنيابه وأهدافه العدوانية عاللالى الصاليالن 
والعالم وحتى على أصدقائه وحاللالفالائاله فالي 
شتى الالقالارات، إذ يالهالدف تالرامال ، عاللالنالاً 
ودون رتوش، إلى تطويق الصاليالن بالحالريالاً 

مالبالادرة الالحالزام “ وبرياً وجويالاً، لالتالفالشاليالل 
، وإحالالبالالاطالالهالالا بالالقالالوة كالالاوبالالوي ” والالالطالالريالالق

ترامبي، لصالر المشالروا األمالريالكالي فالي 
الشالرق “ شرق وجنوب أسيا، وفالي باللالدان 

صالفالقالة “ التي يُخّططون شملها بِـ ”  األوسط
، وهي صفقة أعالتالقالد بالأنالهالا مالجالرد ” القرن

، فلن تتمّخض عن ” تعلّق في ِحبال الهواء“ 
مشاريع نهضوية لاللالدول الالعالرباليالة، سالوى 

في دعم الكيان الصهيونالي ”  ستزدهر“ أنها 
اقتصادياً ومالياً وتجارياً، في محاولة ربالط 

حصالراً، ”  اإلسرائيلالي“ العرب باالقتصاد 
وتكبيل االقتالصالادات الالعالرباليالة فالي جالهالة 
مقابلة، ومنع وصول المبادرة الصينية الالى 
العرب، )وال يمكالن أن يالكالون ذلالك سالوى 
بإخضاا البلدان العربيالة والالعالقالل الالعالربالي 
لتل أبي  وألبواق الغرب اإلعالميالة(، مالن 
خالل مشاريع وهميالة، وضالمالن وضالع يالد 

على كل األراضي الالفاللالسالطاليالناليالة ”  الكيان“ 
رات الفلسطاليالناليالة،  المحتلة والجوالن والُمقدِّ
وبسط السيطرة المالية واالقتالصالاديالة عاللالى 
العرب، لجعل عالقاتهم الدوليالة وبالالصاليالن 
وروسيا ُمثقلة بالدمالاء والالحالروب األهاللاليالة 
 العربية العربية، و.. العربية اإلسالمية   

أكالالد أن الصالاليالالن سالالتالالقالالدم ”  شالالي“ األمالاليالالن 
ماللاليالار دوالر  31قروضاً تصل قاليالمالتالهالا 

لدول عربية، لتحقيق التنالماليالة االقالتالصالاديالة 
شراَكة إستراتيجية لاللالتالعالاون “ فيها بتأسيس 

الشامل والتنمية المشتركالة والالتالوجاله نالحالو 
، وهو خالبالر رّكالزت عاللالياله كالل ” المستقبل

وسائل اإلعالم العربية والعالمية أكثالر مالن 
تركيزها، لوسف، على تالوّجالهالات الصاليالن 
السلمية والفلسطيالناليالة ورؤيالتالهالا اإلنسالاناليالة 

 للعالم 
دعالا إلالى تالطالور الالعالالقالات ”  شي“ األمين 

الصينية العربية أكثر وأعمق من ذي قالبالل، 
ولم ينَس العالقات الصينيالة الالفاللالسالطاليالناليالة، 
وهو كذلك برؤيالة رفاليالعالة وعالالاليالة وزخالم 
جديد، ومرتبط بعوامل حقيقية، وبعيدة عالن 
أي كالالم ُمالدبّال ، ألجالل باللالوغ االسالتالقالرار 
واألمان العالربالي والالفاللالسالطاليالنالي، وطالالال  

يج  عاللالى األطالراف “ بأنه ”  شي“األمين 
” شالي“ كما كانت ترجمة خالطالاب   –”  كافة

إلى اللغة الالعالرباليالة فالي الالمالواقالع الشالبالكاليالة 
قراءة الوقائع بشكل دقيق، لالدفالع   –الصينية 

إلى طريق جديد ُمضّمخ ”  الشرق األوسط“ 
 بنهضة شاملة.

في الواقع والفكالرة والالعالقاليالدة االشالتالراكاليالة 
الصينية، وفي أعين الالعالالالم وخالبالرائاله، أن 
الصين قد نجحت بقدراتها الخاصة ووعيها 

وخططها العميقة في تخليق وإنالجالاح نالهال  
اإلصالح واإلنفتالاح الصاليالنالي، فالالالنالظالريالة 
الصينية لالنفالتالاح لالم تالتالوقالف عالن إنالجالاز 
الجديد في الرؤى العملية في واقع صيالنالي، 
فكانت النظرية خير معيل للفعل والالتالطالور 
الالمالالادياليالالن والالروحالالي لالاللالالصاليالالن، فالاللالالم تالالكالالن 
النظرية َجمالاداً، بالل كالانالت وبالقاليالت كاليالانالاً 
يَالالعالاليالالش ويَالالعالالمالالل وياُلالبالالدا إلالالى اآلن مالالنالالذ 

م، واسالالتالالنالالدت الالالى إرث الصالاليالالن 0173
الثوري والمادي التالأساليالسالي واإلنالدفالاعالي، 
وبلالغالت الصاليالن ذلالك بالرؤيالتالهالا الالواقالعاليالة 
البرغماتية، الُمستنالدة إلالى نالقالالت واقالعاليالة 
تتساوق مع الالجالديالد الالُمالخاللّالق والالُمالتالعالامالل 
ً مالع األحالداث والالتالغاليّالرات  بواقعاليالة أيضالا
الالالمالالتالالجالالددة دومالالاً. ولالالقالالد أوصالالل االصالالالح 
واالنفتاح الصين الالى مالا هالي عاللالياله تاللالك 
البالد اليوم من تقدم وازدهار، وتستند هالذه 
الحركة التي تناصر شعوب العالم الضعيفة 
والفقيرة والتي لها الحق فالي الالحاليالاة عاللالى 
مستوى بقية الشعوب العالية الالتالقالدم، فالهالذه 
الحركة تستنالد الالى إرث الصاليالن الالثالوري 
والماوي التقدمي، الذي لم يَخن وال يَالخالون 
نفسه، وبكل األفالكالار الصاليالناليالة واالمالماليالة 
تقدمت الصين بثوريتالهالا الالمالتالواصاللالة الالى 

الُمبدعة في الالبِالنالاء والساليالادة ”   ورية شي“ 
وعالالالالمالاليالالة الصالاليالالن، الالالى مالالراتالال  الالالدولالاليالالة 
االقالالتالالصالالاديالالة والسالاليالالاسالاليالالة والالالفالالكالالريالالة 
واإلنسانية، وهي تصلر لباللالدانالنالا الالعالرباليالة 
وبقية الدول المتطلعة إلى الالتالقالدم والالعالدالالة 
والمساواة في كل مجال، بعيداً عن الالفالسالاد 
واإلفساد وسرقة الثروات واألموال وكاليالان 

 اإلنسان وتكبيل عقله.
” شالي“ باختصار، لقد كان كلمات خالطالاب 

غالناليالة الالالمالضالمالون وواقالعاليالة وعالالالاليالة فالالي 
تصويراتها وصيالاغالاتالهالا الالتالي تالتالرجالمالهالا 
الصين الى يوماليالات فالعاللاليالة، وعاللاليالنالا فالي 
البلدان العرباليالة قالراءة الالخالطالاب بالتالمالعالن، 
لندرك ما هو مستقبلنالا مالع الصاليالن وبالهالا، 
ولمعرفة مالمر الصرح الالعالالالمالي الالجالديالد 
الذي ترسمه الصين عاللالى قالاعالدة الالكالسال  
للجميع ولرفع قدرات الجميع، ليتمكنوا مالن 

األمالة   –”  الالجالماليالع“ كسبهالا، ومالن أولالئالك 
العربية وشعبنا الفلسطيني صالديالق الصاليالن 

هالا الصالنالديالد، ” مالاو” منذ عهد تالأساليالسالهالا و
الشهيرة لالتالأساليالس ”  األلف ميل“ الذي قطع 

 ”.دولة األرض لجميع أهل األرض“
# ىينا_نيدوغينا: ُمستشارة رهيس اإلر فاد 
الدولا لىة  افيين واإلنامييفن والفمفت فا، 
الففعففر، أصففدقففاء )وُحففىفف ففاء( #الةففيففند 

لففارفف ففاد “ ونضففو مففرسففـففس  وقففيففادي 
د ورهيفسف  الف فرع االردنفا ففيف د ” الدولا

 ورهيس  ر ر ر #المى ق_الروسا.
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ً نالحالو الّشالراَكالة اإلسالتالراتاليالجاليالة  لنتقدّم سويالا
العربية الالُمالعاَلاِصالرة، ونالتالحالصالل   –الصينية 

على انالتالصالارات فالي كالل مالجالال لاللالتالعالاون 
 العربي الصيني.

بعد وصول حضالرة صالاحال  السالمالو أماليالر 
دولة الكويت الشيخ صبالاح األحالمالد الالجالابالر 
الصالالبالالاح حالالفالالظالاله ى ورعالالاه الالالى الصالاليالالن،  
وكذلك السيد أحمد أبو الالغاليالط األماليالن الالعالام 
لجامعة الدول العربية، توالى وصول ممثلالي 

دولالالة عالالربالاليالالة، والالالى جالالانالالبالالهالالا الالالوفالالود  30
المرافقة لهم الى بكين عالاصالمالة جالمالهالوريالة 
الصاليالن الشالعالبالاليالة، لاللالمالالشالاركالالة فالي أعالمالالال 
اإلجتماا الوزارى الثامن لمالنالتالدى الالتالعالاون 

العربى، الذى بدأت فعالاليالاتاله فالى   –الصينى 
 بكين يوم العاشر من يوليو الجاري.

انالالعالالقالالاد اجالالتالالمالالاا الالالدورة الالالمالالذكالالورة جالالرى 
مصادفةً مالع بالدايالة األزمالة الالتالجالاريالة باليالن 
الصاليالن وأمالريالالكالا والالتالي بالدأتالالهالا الالواليالالات 
المتحدة، بينما يُعتبر انعقاد اجالتالمالاا الالدورة 
الالثالامالالنالة لاللالمالالنالتالالدى الالوزاري أحاللالالى عالالرس 
للقوميتين العربية والصاليالناليالة الالمالتالآخاليالتاليالن، 

شالى جاليالن “ السيّما بعد إلقاء رئيسنا الرفيالق 
خطالاباله الالهالام أ النالاء إفالتالتالاحاليالة دورة ”  بينغ

، والالخالطالاب 3100المنتدى السالادسالة عالام 
الذى ألقاه فى مقالر الالجالامالعالة الالعالرباليالة عالام 

، إذ عالرض فالي الالمالنالتالدى ُمالخالط الطالاً 3100
واضحاً وجسوراً لتطوير وتنماليالة الالعالالقالات 

العربية  المالسالتالقالباللاليالة، مالمالا يالدل   –الصينية 
ً وشالامالالً  ً تالامالا على أن الصين تهتم إهتالمالامالا

الالعالرباليالة،   –بتطوير هذه العالقات الصينيالة 
وبأن لالهالا مسالتالقالبالالً بالاهالراً قالد ال ياُلالحالظاله 
البعض حالياً، لكنهم سالوف يالالحالظالوناله مالع 

 مرور األيام القادمة.
العالرباليالة تضالرب   –إن هذه العالقة الصينية 

جذورها إلى قديم الزمان، وبالعالبالارة أُخالرى، 
كانت بدأت بزخم فوري منذ أكثر مالن ألالفالي 
عام، اذ أّن طريق الحريالر الصاليالنالي الالقالديالم 
كان ربط ما بين الدول العربية ربطاً و اليالقالاً، 
وترك ترا اً نفيساً يُبيّن َعظَمة الالحالضالارتاليالن 
الصينية والعربية، اللتين تتمتعان بالشمولاليالة 
الثقافية. لذلك، فمن البداية حتى يالومالنالا هالذا، 

تالالالالعالالالالتالالالالبالالالالر هالالالالاتالالالالان 
الحضارتان عاللالى قالدم 
الالالالمالالالسالالالاواة مالالالن كالالالل 
الالالالجالالالهالالالات سالالاليالالالاسالالالي الالالا 
واقالالتالالصالالادياًلالا و الالقالالافالالي الالا، 
ويبقى السالم والتعاون 
واالنالالفالالتالالاح والالالتالالسالالامالالر 
والالالتالالدارس والالالتالالنالالافالالع 
ً سالائالدة  والترابالر قاِليالمالا
فالالي الالالتالالواصالالل بالاليالالن 

 الجانبين.
ولسالالبالال  باُلالعالالد الصالاليالالن 
)آخر الدنيا( جالغالرافاليالاً 
عن الدول العربيالة، صالارت الصاليالن اإلسالم 
الالَمالالجالالاز عالالنالالد الالالعالالرب لالاللالالباُلالعالالد واالسالالتالالحالالالالالة 
والالالَمالالشالالقاّلالة، لالالكالالن وبالالرغالالم ذلالالك َحالالّث أجالالداد 

طلال  الالعاللالم ولالو فالى “ العرب أبناءهم على 
فوقت آنذاك كان للصين االزدهالار ”.  الصين

واالنفتاح والتطور في كل الالنالواحالي، وكالان 
عند الصيالن تالحالّلٍ بّسالمالاحالة الالُخاللالق وِسالعالة 
الصدر وتباري المدارس الفكرية الالمالخالتاللالفالة 
على خير الفكر والسيالرة والساللالوك.. األمالر 
ً إلالى  الذي أدى سابقاً وهالا هالو يالؤدى حالالاليالا
تسابق العرب والفرس من التّجار والرحالالالة 

 ودعاة األديان على السفر إلى الصين.
ومع مرور الوقت أصبر العرب من وسطاء 

غالرب الشالرق ” التجارة البينية بين الشرق و
، ونالاقالاللالاليالن بالعالالقالولالالهالالم وقالاللالوبالالهالالم ” الصاليالالنالي 

الثقافات المختلفة إلى الجالانالباليالن، وفالي تاللالك 
الحالة سارا المسلمون الالعالرب إلالى إدخالال 
الدين اإلسالمي الحالناليالف إلالى الصاليالن، فالي 
صالالدر االسالالالم، واسالالتالالقالالروا وتالالأصالاللالالوا فالالي 
الصين متمّسكين بالقالرآن والسالنالة الالنالبالويالة، 
وفي الوقت نفسه تكيّفوا مع الظروف والبيئة 

ألن ”  ، ”البقاء لوصلر”التى عاشوا فيها، و
ى قال لهم في كتابه الكريم }يالا أيالهالا الالذيالن 
آمنوا أَِطيعُوا ى واطاليالعالوا الالرسالول وأولالى 
األمر منكم{ فعملية التصيين بدأت من بدايالة 
دخول اإلسالم الى الصين، فتكلالمالوا بالالاللالغالة 
الصينية ولبسوا المالبس الصينيالة، وتالقاللاّلدوا 
بالتقاليد المحلية البحت، ألن اإلنسالان كالائالن 
اجتماعي بطبيعته، فكّونوا منالذ ذلالك الالوقالت 
حالالتالالى الالالوقالالت الالالراهالالن  الالالالالث أكالالبالالر قالالومالاليالالة 
صينية، مالن حاليالث عالدد الالنالفالوس، وهالؤالء 
التابعون إليها هم من أبناء قالوماليالتالنالا األكالبالر 

المسلمة، وهي مالن أصالول ”  هوي“ وإسمها 
عربية وفالارساليالة الالذيالن قالِدم أجالدادهالم الالى 

 الصين عبر طريق الحرير.
إن االتّصال والالتالعالاون والالتالعالارف مالا باليالن 
الصين والعرب هو حتمي وبراغماتي ويالتالم 
بحسن النية ولتالحالصاليالل الالمالنالابالع عاللالى قالدم 

السمك الكباليالر “ المساواة، وهيهات أن يكون 
القوي يتنّمر عاللالى ” و”  يأكل السمك الصغير

ً وصاليالنالياليالن ” الضعيف ، وإنالمالا الالكالل عالربالا

شركاء وأخوة من نالفالس واحالدة، ومالن أهالل 
البيت اآلدمي، يتبادلون المنالفالعالة ويالعاليالشالون 

 سوياً فى السراء والضراء.
إن الخطاب الذي ألقاه رئيسنا الَمحبوب شالي 
جين بينغ، في اليوم األول النعقاد الالمالنالتالدى، 
أمام األصالدقالاء الالعالرب فالى قالاعالة الشالعال  
الكبرى الصينية، أنعش معنويالات الشالعالباليالن 
وأكالالد فالاليالاله بالالالصالالدق واألمالالان أن الالالعالالالقالالة 

الالالعالالربالاليالالة هالالي عالالالقالالة َشالالراَكالالة   –الصالاليالالنالاليالالة 
ا د اإستراتيجية وأخوية،  االدبدة ديد  والدوو 

شةيك االصيناالتاةيخي اوالط يبي ،اكدوهد داا
تقعافىاقلباطةيقاالحةية،افأعلناالةئديد ا
ش اجينا يهغاف اخطا هاأناالصيناسدتدقدو ا

ملياةاووالةالمشدةوعدا اا٠٢قةوضاًا قيم ا
االددبددة دديدد ،ا االددوو  امددن اعددوو افددى تددهددمددويدد 
افدة ا اسدتدوفدة وموضحاًاأنا ذهاالمشاةيع
ااجدتدمداعد ا اتدأرديدة عم اجيوة،اوسيكونال دا
إيجا  افىاوو اعة ي الوي ااحاجا اإلعاوةا
امسداعدوا اإهسداهديد ا اسدتدقدو  ال هاء،اوكدذلدس

االدبدة ديد ا٦٢١ قيم ا الدلدوو  مدييديدناووالة
االدةقدمديد ا المهكو  ،اكماات اإطيقاالدمدكدتد د 

االدمدجدا ا  –البة ي ا الصيهي ،االت اسدتدحدسدم
الصيه االواسدعا  –أما اوفعاالتباوناالبة  ا

ف امجا االمكت ا اوتشجيعاعيقا االتوأم ا
االددمددةكدد يدد ا االددمددكددتدد ددا  ا دديددن والشددةاكدد 
والمتخصص اف االوو االبة ي اوجم وةيد ا

 .الصيناالشب ي 
اسدتدحدوقا االدقداومد  االدرديق خي االسدهدوا 
حمل اك يةةا يناشبو هااللصواق ،اإذاقدةة ا

ا اوعددوة االشدد دداباا٦٢٢الصدديددن االددقدداوة مددن
شخ اا٠٢٢الُم وعينامناالوو االبة ي /او

او االشد داب/ شدخد امدناا٠٢٢مناالبُدلدمداء
الباملينافىاالمجا االبلمد اوالدتدكدهدولدوجد ا
مناالوو االبة ي /ا  وفاال حقاوالمدهداقشد ا

ا اووعدوة االصديدند افدى شدخد ا٦٢٢البلمي 
شخ اا١٢٢آخةينامناشخصيا اويهي /او

اوتددوفدديددةا االسدديدداسدديدد / اابحدد اب اقدداوة مددن
االددمددتددبددووة/ا٦٢٢٢٢ الددلددتددوةيدد ددا  مددكددان

موظفاطد د امدناا٠٢٢والمواظ  اإلةسا ا
ايدوا الصيناإلىاالوو االبة ي اللمسا م ا مدو

 .المساعوةاالكةيم ال ا
االدتدبداونا هسأ اهللااس حاههاوتبالىاأنايجب 

اوُمدحدتداحداًا  –الصيه ا البة  اموفقّاًاوُمس يً
اواالسددتددقددةاةا االسددي  االدد دداباإلعدداوة لددحددتددم
افدىاكد ا االسدبداوة ً اوأيضدا اواآلمدان والتهمي 

 .”الشةقاابوسط“
 

صي دد ددودد ص بددودد ددت  صيمت صادددوددسددرر  #مددر ددت
صودريد صيتاد د صر ديا ص صينادي برلد دتبد دض
اليؤي صيالمورب رتصاالبالم ضصفد صالسد د ص
صالددريلدد ص صاالودد ددرر صيمددر ددت ددرت صرياي دد  فدد 
صيالد دولدر صالد دت ص للس ف   صياإلنالمد د د 

لفرءصالس  .   ت
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والصاليالالن ـال بالثالالقالافالالتالهالالا،  3102مالنالذ سالنالالة 
وحضارتها، وتاريخها ـ تقدم للعالم نسختهالا 

الالالحالالزام “ لالاللالالعالالولالالمالالة عالالن طالالريالالق مالالبالالادرة 
والطريق، وهالي مالبالادرة  يالحالددهالا إطالار 
تشاوري، تشاركي، منفعي، يالرتالكالز عاللالى 
خمسة أولويات : التنسيق السياسي، وربالط 
البنى التحتية، وفالتالر الالقالنالوات الالتالجالاريالة، 
وتالالدفالالق الالالتالالمالالويالالالت، والالالتالالواصالالل بالاليالالن 

 الشعوب.
وقد دعا الرئيس الصيني نالظالراءه الالعالرب 
إلالالى االنضالالمالالام إلالالى هالالذ الالالمالالبالالادرة خالالالل 
خطابه التاريخي الذي ألقاه في مقر جامالعالة 

م، حاليالث 3100الدول العربية فالي يالنالايالر 
 قال:

  “我们要抓住未来5年的关键

时期共建“一带一路”，确立和

平、创新、引领、治理、交

融的行动理念，做中东和平

的建设者、中东发展的推动

者、中东工业化的助推者、

中东稳定的支持者、中东民

心交融的合作伙伴。“ 

علينا أن نغتنم مالرحاللالة الالخالمالس سالنالوات “ 
مبادرة الالحالزام “ القادمة الحاسمة لنبني معا 

ونحدد مالفالهالومالا لاللالعالمالل عاللالى ”  والطريق
أساس إحالل السالم، واالبتكار، والالريالادة، 
والحوكمة، واالندماج، ونكون بناةً لاللالسالالم 
في الشالرق األوسالط، ودافالعاليالن لالتالنالماليالتاله، 
ومساهمين في تحوله الصناعي، وداعماليالن 

 ”.الستقراره، وشركاء في اندماج شعوبه
الصين التي تقيم حاليا شراكة إستالراتاليالجاليالة 
مع  مانية بلدان عربية، وتالعالد  الانالي أكالبالر 
شريك تجاري للدول العالرباليالة، حاليالث باللالغ 

ماللاليالار  321حجم التجارة الثنائية حالوالالي 
دوالر أمريكي، ومن المتوقالع أن يالتالجالاوز 

، 3131ملاليالار دوالر بالحاللالول عالام  111

تُعالّول كالثاليالرا 
عالالاللالالالى هالالالذه 
الشالالالالالالراكالالالالالالة، 
وتسالالعالالى إلالالى 
تطويرها فالي 
إطار مالبالادرة 
إحياء طالريالق 
الالالالالالالحالالالالالالريالالالالالالر 
الالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالري 
والالالالالبالالالالحالالالالري 
عالاللالالى أسالالاس 
الالالالالمالالالالنالالالالفالالالالعالالالالة 
المتبادلة، لكن 

 هل سيولي العرب وجوههم شرقاً؟
 الخىيج العر ا وال ضور ال ذر

لالالعالالبالالت حالالواضالالر الالالعالالالالالم اإلسالالالمالالي دوراً 
محورياً في التجارة عبالر طالريالق الالحالريالر 
القديم الالبالري والالبالحالري نالظالراً لالمالوقالعالهالا 
الجغرافي، وخاصة المنطقة الخليجية الالتالي 
كانت جسراً حضارياً بين آسيا، وأوروبالا ، 

بلداً التي تقع عاللالى  01وإفريقيا، و من بين 
 31طول نطاق طريق الحرير القديم نالجالد 

بلداً مسلماً، منضويا تحالت سالقالف مالنالظالمالة 
الالالتالالعالالاون اإلسالالالمالالي، بالالل وحالالتالالى إقالاللالاليالالم 
شينجيانغ الصيني الذي هالو بالوابالة طالريالق 

 الحرير على العالم  ذي أغلبية مسلمة.
لكن ورغم كون  إحياء طريق الالحالريالر قالد 
يعيد مركز التجارة العالمية إلى الشرق بعد 
ما اختطفه القراصنة األوربيون ألكثر مالن 
ستة  قرون، ويعيد بذلك للمنطقة الخليالجاليالة 
و يفتها الحضارية كمالنالطالقالة يالتالم عالبالرهالا 
الالالالتالالالبالالالادل الالالالثالالالقالالالافالالالي، والالالالحالالالضالالالاري، 
واالقتصادي، وحتى األمالنالي باليالن الشالرق 
والغرب، ورغالم كالون الصاليالن أصالبالحالت  
ترتبط مباشرة بالالمالنالطالقالة الالخاللاليالجاليالة عالن 
طريق ميناء جالوادر الالبالاكسالتالانالي الالمالطالل 
على بحالر الالعالرب، والالذي تالماللالك حالقالوق 

سنة، رغم كل هالذا وغاليالره مالا  01تشغيله 
مالبالادرة “ زالت الدول الخليجية تنالظالر إلالى 

بعين الالريالبالة والالحالذر، ”   الحزام والطريق
وقد تكون دولة الالكالويالت االسالتالثالنالاء الالذي 
يالالؤكالالد الالالقالالاعالالدة، فالالهالالي أول دولالالة عالالربالاليالالة 
خليجية وقعت على مذكرة تفاهالم لاللالتالعالاون 
مالالع الصالاليالالن فالالي إطالالار مالالبالالادرة الالالحالالزام 
والطريق، وربطتها برؤيتنا االستراتاليالجاليالة 
ً ومالالاليالاً  في جعل الكويت مركزاً اقتالصالاديالا

م، ورفعت عالقالتالهالا  3121عالمياً في أفق 
 مع الصين إلى الشراكة االستراتيجية.
 المأر، العر ا الأاه  ا لبر

على الرغم من أن سواحل شمال إفريقيا لالم 
تكن ضمن نطاق مجالرى طالريالق الالحالريالر 
الالالالبالالالحالالالري الالالالقالالالديالالالم، إال أن أهالالالمالالاليالالالتالالالهالالالا 

الجيواستراتيجية نظراً لقالربالهالا مالن أوربالا، 
وقربها من المنطقة البكر الخزان الالبالشالري 
القادم  أفريقيا جنوب الصحراء، جعل منهالا 
حلقة مهمة جداً  في أي أسالتالراتاليالجاليالة ذات 

 بعد عالمي،
كما أن النطاق الجغرافي  لمالبالادرة الالحالزام 
والطريق  يعتبر نطاقاً مفتوحاً، لالكالن حالتالى 
اآلن تعتبر دول المغرب الالعالربالي الالغالائال  
األكالالبالالر، رغالالم حالالاجالالتالالهالالا الالالمالالاسالالة إلالالى 
االستثمارات الخارجية لدعم استراتيجياتهالا 
التنموية المحلية  كمنطقة انالواذيالبالو الالحالرة 
في موريتانيا، ومخطط المالغالرب األخضالر 
في المغرب، واألهم من هذا أن االنضالمالام 
لهذه المبادرة قد يالكالون نالقالطالة تالحالول فالي 
موقف الصين تجاه قضية الصالحالراء، وقالد 
يخلق  إحياء طريق القوافل عبر الصحالراء 
 روفا جيوسياسية جديدة في الالمالنالطالقالة قالد 
تكون المفتاح لحلحلالة مشالكاللالة الصالحالراء، 
فقد يصاللالر االقالتالصالاد مالا أفسالد الالتالاريالخ، 
وعجزت السياسية، والحرب عن إصالحاله 
؛ مما يخدم الحل السلمي لهذا النالزاا الالذي 
يعيق تحقيق حلم الشعالوب الالمالغالارباليالة فالي 
االتحاد. ومن المنتظر أن توقع تونس علالى 
مذكرة التفاهم للتعاون مع الصين في إطالار 
مبادرة الحزام والطريق لتكالون بالذلالك أول 
دولة مالن دول الالمالغالرب  الالعالربالي تالوقالع 

 عليها.
اليوم وبعد مالن مالرور أكالثالر مالن سالنالتاليالن 
ونصف على  خالطالاب الالرئاليالس الصاليالنالي 
التاريخي، ومع االجتماا الوزاري الالثالامالن 
لمنتدى التعاون بين الصين والدول العربيالة 
المنعالقالد مالؤخالراً، كالان هالنالاك  سالت دول 
عربية فقالط لالبالت الالدعالوة، ووقالعالت عاللالى 
مذكرة التفاهم للتعاون مع الصين في إطالار 
مبادرة الحزام والطريق، ويبدو أن الالعالرب 
منقسمون إلى من ينظر إلى هالذه الالمالبالادرة 
 بعين الريبة والحذر، ومن يتجاهلها تماما.

لقد علـّمنا التالاريالخ، قالديالماله وحالديالثاله، بالأن 
صالالراا الالالدول الالالعالالظالالمالالى يالالخالاللالالق فالالرصالالا 
استراتيجية ال تتكرر، فعلى سبيل المثال ال 
الحصر، كانت حرب الكوريتين، والحالرب 
الالالبالالاردة  السالالبالال  الالالمالالبالالاشالالر فالالي نالالقالالل  
الصناعات الثقيلة من االتالحالاد السالوفاليالاتالي 
إلى الصين، ونقل صناعات الالتالكالنالولالوجاليالا 
المتطورة من أمريكا إلى كوريا الجنالوباليالة، 
وحتى إعادة إعمار اليابان وألالمالاناليالا، فالهالل 
سيغتنم العرب الفرصة، ويالركالبالون قالطالار 
التنمية الصيني فائق السرعالة  قالبالل فالوات 

 األوان؟
 

* لار  مور تانفا مفتفخفةفش  فالشفرون 
 الةيني 
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الالالذيالالن “ يالالقالالول َمالالثالالل صالاليالالنالالي قالالديالالم، إن 
”.. يتقاسمون األهداف ال تفصلهم الالجالبالال

هي فكرة رّسخها الصينيالون عاللالى أرض 
عالام بالاطالالق طالريالق  3111الواقع منذ 

الحرير، وفتر ُسبل التواصل مالع الالعالالالم، 
متجاوزين القيالود الالجالغالرافاليالة والالثالقالافاليالة 
والالالعالالرقالاليالالة، وتالالطالالورت عالالبالالر مالالبالالادرة 

التي أطلقهالا الالرئاليالس ”  الطريق والحزام“ 
 3102الصيني شي جين بينغ سنة 

ويتالنالّزل ضالمالن حاللالقالات الالتالواصالل باليالن 
الحضارتين الصينية والالعالرباليالة، مالنالتالدى 
التعاون الصيني العربي الذي تالأسالس فالي 
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة فالي 

، 3110جانالفالي  كالانالون الالثالانالي  يالنالايالر 
باإلعالن الصاليالنالي الالعالربالي الالمالشالتالرك، 

عاماّ منبراً لاللالحالوار  00ومثّل منذ حوالي 
المشالتالرك والالتالشالاور الالمالسالتالمالر وفضالاًء 
لالاللالالتالالعالالاون الاُلالمالالثالالمالالر بالاليالالن الصالاليالالن والالالدول 
الالعالرباليالة، وسالاهالم فالي تسالهاليالل الالتالعالالاون 
والتواصل بين الصين وهذه الدول بشالكالل 

 عام.
الالالتالالشالالارك فالالي بالالنالالاء »وحالالول مالالوضالالوا 

الحزام والطريق، وتحفيز التنمية السلماليالة 
ودفالع عالالقالات الشالراكالالة االسالتالراتاليالجاليالالة 

، تالم «الصينية العربية في العصر الحديث
تنظيم الدورة الالثالامالنالة لالمالنالتالدى الالتالعالاون 

 01الالالعالالربالالي الصالاليالالنالالي بالالدايالالة مالالن يالالوم 
، وافالتالتالحالهالا 3103جويلية  تموز  يوليو 

فخامة رئيس جمهورية الصاليالن الشالعالباليالة 
دولالة  30شي جين بينغ، بحضور ممثلي 

عالالربالاليالالة، مالالن رؤسالالاء وزارء خالالارجالاليالالة 
ومسؤولين رفيعي المستوى، إلالى جالانال  

 األمين العام لجامعة الدول العربية .

ً فالي افالتالتالاح ”  شي“ وألقى الرئيس  خطالابالا
أشغال المالنالتالدى، قالدّم خالاللاله مالقالتالرحالات 
جديدة للدفع بالتعاون الصيني العربي إلالى 
ذرى أوسع وأعالظالم بشالكالل لالم يسالبالق لاله 
مثيل في تاريخ الصينالياليالن والالعالرب مالنالذ 
ألفالي سالنالة عاللالى أقالل تالحالديالد، وسالتالؤدي 
إقتراحات التعاون الشيجاليالنالباليالنالغاليالة بشالأن 
مالبالادرة الالحالزام والالطالريالق باليالن الصاليالن 
والبلدان العربية، إلى تطوير هالو األوسالع 
في كل المجاالت، وتالعالزيالز دور الصاليالن 
في القضايا العربية إيجالاباليالاً، مالع إحالتالرام 
سيادة واستقاللية هذه الالباللالدان وقضالايالاهالا 
الداخلية وعالقالاتالهالا الالدولاليالة وطالباليالعالتالهالا 
السياسية، وتالعالزيالز الالعالالقالات الصاليالناليالة 
الفلسطينية، وتقديم مساعدات فعّالة لشع  

 فلسطين العربي.
عاللالى أن فاللالسالطاليالن ”  شالي“ِ وأكد الرئيس 

تدعالم الالعالالقالات مالع الصاليالن، وبالالالتالالالي 
ً بالتالطالويالر عالالقالاتالهالا  ترغ  الصين أيضا
بفلسطين، وبخاصة أيضاً لجالهالة اسالتالعالادة 
مالالبالالادراتالالهالالا السالاللالالمالاليالالة لالالحالالقالالل الالالقالالضالاليالالة 
الفلسطينية، واالعتراف بالقدس الشالرقاليالة 

 عاصمة لدولة فلسطين.
ووفق ما أفالاد باله مسالؤولالون حالكالوماليالون 
صالاليالالنالاليالالون فالالي تصالالريالالحالالات إعالالالمالاليالالة، 
تركزت أشغال المنتدى عاللالى تالبالناّلي عالدد 
من الو ائق، بالمالا فالي ذلالك إعالالن بالكاليالن 

التالي تشالمالل  3131 3103وخطة العمل 
مالالجالاالت تالعالالاون، والالالتالالى  01أكالثالالر مالالن 

ستحدّد معالم خارطة الطريالق الالواضالحالة 
لبناء مشترك لمبادرة الحزام والطريق في 

 المستقبل.
وقد تمّكن منتدى التعاون العربي الصينالي 
رغم قصر عمره مقارنة بالتاريخ العريالق 

للعالقات الصينية العالرباليالة، مالن تالحالقاليالق 
العديد من االنجازات الهامة في مالجالاالت 
مختلفة، جعلت مالن الصاليالن الاليالوم  الانالي 
أكبر شريك تجاري للدول العربية، وأكبر 

 شريك تجاري لعشر دول منها.
كان حجالم الالتالجالارة باليالن  3110ففي عام 

ماللالاليالالار  2067الصاليالالن والالالدول الالالعالربالاليالالة 
دوالر أمالالريالالكالالي، عالالنالالد تالالأسالاليالالس مالالنالالتالالدى 
التعاون الصيني العالربالي، إال أناله ارتالفالع 

مليار دوالر أمريكي في عام  01062إلى 
بالمائة على أسالاس  0061، بزيادة 3107

سنوي. وبلغ تدفق االستثمارات الصاليالناليالة 
ماللاليالار  0630المباشرة في الدول العربية 

دوالر، في حين بلغ حجم العقود لمشاريالع 
المقاوالت الصاليالناليالة الالجالديالدة فالي الالدول 

مليار دوالر، كالمالا وقاّلعالت  2363العربية 
الصين خالل ذات الفترة إتفاقيالات تالعالاون 
بشان مجالاالت إقالتالصالاديالة وتالجالاريالة مالع 

 دولة عربية. 33أكثر من 
وتشالالارك بالاللالالدي تالالونالالس مالالمالالثالاللالالة بالالوزيالالر 
خارجيتها خميس الجهيناوي، فالي أشالغالال 
الدورة الثامنة لالجتماا الوزاري لمنالتالدى 
التعاون العربي الصاليالنالي فالي الالعالاصالمالة 
بكين، وهي تطمر إلى استثمار عالالقالاتالهالا 
العريقة مع الصين في بناء شراكة متيالنالة، 
عبر دعم نسق التشاور السياسي وتطالويالر 
العالقات االقتصادية لفتر مجاالت جالديالدة 

مالبالادرة “ من التعاون، ال سيّما فالي إطالار 
، وكالذلالك فالي ” الحزام وطالريالق الالحالريالر

مجاالت واعدة كالبُنية التحتية والالطالاقالات 
 المتجددة والسياحة والتعاون بين الجهات.
وقبل نشر هذه المقالة، وفي خضم أعالمالال 
المنتدى العالربالي الصاليالنالي، أعاللالن وزيالر 

” من المنتظر“ الخارجية التونسي عن أنه 
أن توقع تونس على هامش هالذا الالمالنالتالدى 
على مالذكالرة تالفالاهالم لالالنضالمالام لالمالبالادرة 

” الحزام االقالتالصالادي لالطالريالق الالحالريالر“ 
طريالق الالحالريالر الالبالحالري فالي الالقالرن ” و

، بما يتير لها أن تكالون ” الواحد والعشرين
الشريك المتوسطي لاللالصاليالن فالي مالبالادرة 
الالالحالالزام والالالطالالريالالق، الالالتالالي يالالمالالر نصالالف 
خطوطها أو ينتهي عاللالى ضالفالاف الالبالحالر 
األبيض المتوسالط عالبالر الشالرق األوسالط 

 والبلدان العربية.
وفي حقيقة الوضع الجيوبوليتيكي لتالونالس 
عبر التاريخاليالن الالقالديالم والالحالديالث، وفالي 
الربط الُمبدا للثقافالات والالحالضالارات مالع 
 بعضها بعضاً وفي سلمية كاملة، تصلر 

 03التتم  نى  الة    
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الالذي ”  الش الراكالة الالطالباليالعاليالة“ ُمصطاللالر 
، فالي ” شالي جاليالن باليالنالغ“ أوجده الرئيس 

اجتماا الدورة الثامنة لمالنالتالدى الالتالعالاون 
العربي الصيني، يَعني الالكالثاليالر الالكالثاليالر. 
فبمجّرد تروي  هذا الالمالصالطاللالر الالجالديالد 

، يَعني أن الصاليالن مالاضاليالة ” كما أعتقد“ 
فالي طالالريالالق مالالدروس لالتالالطالالويالالر ُمالالعالالّمالالق 

 ونَوعي لعالقاتها العربية.
عالن أن ”  شي“ وفي المجال نفسه، أعلن 

الصين والدول العربية اتّفقوا على إقامالة 
، ” شراكة صينية عربيالة إسالتالراتاليالجاليالة“ 
ومالالهالالمالالتالالهالالا ”  مالالوجالالهالالة إلالالى الالالمالالسالالتالالقالالبالالل“ 
”. التعاون الشامل والتنمية الالمالشالتالركالة“ 

ولدى وصفه الدول العربية بأنها شالريالك 
طبيعي للصين في التالعالاون فالي مالبالادرة 

أن التعاون ” شي“الحزام والطريق، أكد 
الالعالالقالات ”  في كالل أبالعالاد“ بعث النشاط 

الصينية العربية، ودفع التعاون الصيالنالي 
لقد ”.  إلى مرحلة جديدة“ العربي الشامل 

اعتدنا على مسألة مهمة في تعاماللالنالا مالع 
الصين، وهي أن الالمالصالطاللالحالات الالتالي 
تُعلن عنها الصين بين فترة وفترة، تعنالي 
بالالالأنالالالهالالالا قالالالد درسالالالت مالالالوضالالالوا هالالالذه 
الالالمالالصالالطالاللالالحالالات قالالبالالل اإلعالالالن عالالنالالهالالا.. 
درستها بشكل كبير وُمعّمق في الالحالزب 
الحالاكالم مالن الالقالاعالدة الالى الالقالمالة، وفالي 
المؤّسسات الالمالتالخالصالصالة فالي الالحالزب 
والالالدولالالة، واسالالتالالطالاللالالعالالت بشالالأنالالهالالا آراء 
صين والُخبراء بالشأن العالربالي،  المتخّصِ
وآراء أعضالالالاء الالالالحالالالزب ِمالالالن شالالالتالالالى 
القوميات والمرات ، وكبار السالن مالنالهالم 

 والشباب.. الخ
ال تخطالو الصاليالن خالطالوة واحالدة بالدون 
دراسة كبيرة لكل ما تعلن عالنالهالا الحالقالاً. 
هالالذه السالاليالالاسالالة هالالي نالالهالال  ُمالالطالالمالالئِالالن فالالي 
الالالعالالالقالالات الالالدولالاليالالة، وتالالعالالنالالي كالالذلالالك أن 
األوضاا الداخلية فالي الصاليالن مسالتالقالرة 

وهادئة، وتأخذ إتجاه الالبالحالث والالدراسالة 
فالالي أوضالالاا مالالريالالحالالة، بالالرغالالم الالالهالالجالالوم 
الدولي التالجالاري واالقالتالصالادي وغاليالره 
على الصين، وبأنها تفضل العالقات مالع 
العرب على الكثير من الالدول األخالرى، 
ألسباب جغرافية وتاريالخاليالة وحضالاريالة 
ولغوية، فنحن نعرف الصيالن، وتاَلقاَلاَرَب 
ِلسانُنَا مع ِلَساِن أهلها منذ أكثر من ألالفالي 
سنة، ولم يَحدث أن شالاب هالذه الالعالالقالة 
شائبة، وهو برهان على أن الصينيين ال 
يَستهدفون أحالداً سالوى بالالالخاليالر والالنالفالع 
المتبادل واالنتاج الجماعالي بالل ولصالنالع 

 الحظ المشترك ليكون َحليفاً لكلينا.
التي تالحالدث عالنالهالا ”  الشراكة الطبيعية“ 

في المنتالدى، تسالتالنالد إلالى ”  شي“الرفيق 
قواعد تالاريالخاليالة لالم يالتالمالكالن أي طالرف 
خالالارجالالي مالالن الالالعالالبالالث بالالهالالا ولالالو قالاللالاليالالالً، 
وتعلمون لماذا؟ الجواب بسيط وهالو ألن 
الصيالنالياليالن لالم يالحالماللالوا السالالح خالارج 
حدودهم، بل حملوا البضائع إلى العالالالم، 
وحملوا مثلها من هذا الالعالالالم إلالى داخالل 
الصين وإلى شعبهم، وبالتالالي اشالتالغاللالت 
بلداننا العربية والصين على بعالث الالقاليالم 
العليا لومتين العربية والصاليالناليالة، وهالو 
مجال إعجاب ال يَخبو في واقع شعباليالنالا، 
وسنستمر في رعاية نور هذا اإلعالجالاب 
ألجل تعزيز واقع شراكتنا الطبيعيالة مالع 
ً وعالاللالالى صالالعالاليالالد الالالدول  الصالاليالالن شالالعالالبالاليالالا
 والمجال االجتماعي والديني واللغوي..

 
#الشيخ م مد حسن التو ما: مسفرول 
متا فعف  اإلنفام والةف فافف  الةفيفنفيف  
واإلنام اال تمانا الةيفنفا واإلسفام 
والمسىميفن ففا #الةفيفن ففا االرف فاد 
الدولا لىة  يين واإلناميين والمت ا، 
 –العفر، أصفدقفاء )وُحفىف فاء( الةفيفن 

 االردن.
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تالونالس لالتالالكالون َمالعالالبالراً لالالطالريالالق الالالحالريالالر 
الصيني الجديد، وِمثاالً متفرداً في موقالعالهالا 
وقُربها مالن جالنالوب أوروبالا ومالعالبالراً إلالى 
وسط أفريقيا وجنوبها عبر طالريالق حالريالر 
بري، ومن تونس إلى بلدان غرب وشالمالال 
غالرب أفالريالالقالاليالا، ولالالربالط قالوافالالل الالحالالريالالر 
الصالاليالالنالاليالالة بالالالالالمالالحالاليالالط األطالاللالالسالالي فالالأوروبالالا 
الالغالرباليالة مالالن خالالل خالط بالحالري قصاليالالر 

 المدى.
وتتميز تونس كذلك بكونها منفتالحالة تالمالامالاً 
على الثقافات العالمية، وبوسطاليالة شالعالبالهالا 
وتقبّله السهل لالرخالر الالعالالالمالي، وسالهالولالة 
التعامل مع التونسيين في مخلف الالقالضالايالا 
بغض النظر عن طبيالعالتالهالا، سالهالولالتالهالا أو 
صعوبتها، وتعايش ُمبدا لاللالتالونسالياليالن مالع 
مالالخالالتالاللالالف األلسالالن واألجالالنالالاس واأللالالوان 
والقوميات البشرية وتقباّللالهالا كالمالا هالي فالي 

 واقعها المعاش وتاريخها..
من هنا، وفي غيرها من العوامالل، تسالتالعالد 
تونس ألن تكون واحة استقرار ِل )الحرير 
الصيني الجديد(، وناقلة قوافله إلى مختلف 
بلدان المعمورة، ومن الممكالن أن تالتالحالول 
تالالالونالالالس كالالالذلالالالك الالالالى سالالالوق ضالالالخالالالمالالالة 
لالستثمارات والبضائع الصينية وتسويقالهالا 
دولياً، ناهيك عن سالهالولالة إرسالاء مصالانالع 
الصين في تونس وبالتالي ما يالتالرتال  عالن 
ذلك من تخفيض لكلفة إنتاجالهالا وتسالويالقالهالا 
ً مالن خالالل  الذي سيكون ـ بالتالي ـ واسالعالا
موقع تونس األوسط بين قارتين وعالميالن، 
فالمسافات بين تونس والكالثاليالر مالن الالدول 
ذات القدرات الشرائية الكبيرة والمتالالحالقالة 
قصيرة، وهي شبيهة برمية حجر لومام أو 

 للخلف.
وفي األمان واألمن االستثمالاري الالتالونسالي 
ال جدال وال نقاش أبداً، فالشعال  الالتالونسالي 
هو نفسه وذاته حارس هالذه االسالتالثالمالارات 

 واألجنبي مهما كان لونه ومظهره.
نتمنى للصين قيادة وشعباً وللبلدان العربيالة 
مالالزيالالداً مالالن االتالالفالالاق مالالع الصالاليالالن لالالخالاللالالق 
مبادرات جديدة تقود إلالى رخالاء الشالعالوب 
العربية والصين والالعالالالم، وتالوفالر مالديالات 

 االستقرار واألمان فيه.
 

#سناء_لىيش: #مستشارة رهيس االر اد 
الدولا لىة افيين وا ناميين والفمفت فا، 
العر، أصدقاء #الةيند ولارب  وص  ي  
#رففونسففيفف  نففاشففالفف  ومففعففروففف د ومففن 
فسف  لفارف فاد  المجفمفونف  ا ولف  الفمفرس ت

 الدولا نى  َصعيد نالما.
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ماللاليالون دوالر  011إن  الصين ستقدم نحو 
لسوريا واألردن واليمن وفاللالسالطاليالن عاللالى 
شكل مساعالدات إنسالاناليالة، بالاإلضالافالة إلالى 
المسالاعالدات لاللالشالعال  السالوري واألردنالي 
واليمني، وإن  الصين تالعالتالزم مالد الالجالانال  

ماللاليالون يالوان لالدعالم  011الفلسطيني بنحو 
جهود السلطة الالفاللالسالطاليالناليالة الالراماليالة إلالى 
تحفيز التنمية االقتصادية، وسنالعالمالل عاللالى 
مساعدة الشع  الفاللالسالطاليالنالي فالي سالاحالات 

، بالالهالالذه الالالكالاللالالمالالات افالالتالالتالالر ” األمالم الالالمالالتالالحالالدة
الرئيس الصيني تشي جين بينغ صباح يالوم 
الالالثالالال الالاء فالالي الالالعالالاشالالر مالالن شالالهالالر تالالمالالوز 
االجتماا الوزاري الثامن لمنتدى الالتالعالاون 

العربي في العاصالمالة الصاليالناليالة   –الصيني 
، بحضور أمين عام جامالعالة الالدول ”بكين“ 

وأماليالر دولالة ”  أحالمالد أبالو الالغاليالظ“ العربية 
الشاليالخ صالبالاح األحالمالد الالجالابالر “ الكويالت 
 ”.الصباح

ومن أبرز ما صدر عن هذا االجتماا، هالو 
الموقف العربي الثابت والدائم بالدعالم وحالدة 
األراضالالي الصالاليالالنالاليالالة وعالالدم االعالالتالالراف 
بتايوان، والعمل على إصالح نالظالام األمالم 
المتحدة العام من خالل رفع تالمالثاليالل الالدول 
النامية، واتفقت األطراف المشالاركالة عاللالى 
دعم القضية الفاللالسالطاليالناليالة ورفالض الالظاللالم 
التاريخي الواقع على الشع  الفلالسالطاليالنالي، 
وطال  المجالتالمالعالون بالإيالجالاد حالل ساللالمالي 
لوزمة السورية وإنهاء الحرب مالن خالالل 
تسوية سياسية، وطال  المشاركون بوضالع 
حالد لالوالالساللالالحالة الالالنالوويالالة وأسالاللالحالالة الالالدمالالار 
الشامل، وشدّد الالوزراء عاللالى أهالماليالة نالبالذ 
ومحاربة اإلرهاب وتالعالزيالز الالحالوار باليالن 
الشعوب واألديان، وقد أّكد الالوزراء عاللالى 
االلتزام بوحدة لبنان وساليالادتاله واسالتالقالراره 
وسالمة أراضياله والالدعالوة إلالى الالتالطالباليالق 

الكامل لقرارات مجلس األمن ذات الصاللالة 
ومطالبة إسالرائاليالل بالاالنسالحالاب مالن بالاقالي 
األراضي اللبنانية المحتاللالة واإلنالهالاء فالورا 
ً وبالحالراً  النتهاكاتها للسيادة اللبناناليالة أرضالا
وجواً مع التأكيد على أهمية دعم حق لبنالان 
في االستفادة من موارده الطبيعية من نالفالط 

 وغاز حتى حدوده البحرية.
الالعالربالي   –يعتبر منتدى التعاون الصاليالنالي 

الرابط المعنوي الذي يجمع ما باليالن الالدول 
العربية والصين، وإن دل  على شاليء فالهالو 
 –يالالدل عالاللالالى حسالالن الالالعالالالقالالات الصالاليالالنالاليالالة 

العربية وعاللالى الالرغالبالة فالي تالطالويالر هالذه 
 –العالقات. تم  تأسيس المالنالتالدى الصاليالنالي 

العربي بعد زيارة الرئيس الصيني السالابالق 
إلالى مالقالر جالامالعالة الالدول ”  هو جيالن تالاو“ 

، حاليالث الالتالقالى 3110العربيالة فالي الالعالام 
األمين العام لجامعة الدول الالعالرباليالة آنالذاك 

، باإلضافة إلى المنالدوباليالن ” عمرو موسى“ 
(، وتالالم  33الالالدائالالمالاليالالن لالاللالالدول األعضالالاء )

اإلعالن رسمياً عن تأسيس منتدى التعالاون 
العربي بهالدف تالعالزيالز الالحالوار   –الصيني 

والتعاون ودفع عجلة التنمية والالتالقالدم باليالن 
 الصين والدول العربية.

ً واقالتالصالاديالاً  تعتبر الصين العظمى سياساليالا
و الالقالالافالاليالالاً، الصالالديالالق األكالالبالالر لالالكالالافالالة الالالدول 
العربية والشريك االقالتالصالادي والساليالاسالي 
األهم، وذلك يعود إلى سياسة القوة الناعمالة 
التي تتبعها الصين ورفضها لكالافالة أشالكالال 
العنف والقالوة والالغالطالرسالة، والسالعالي إلالى 
تعزيز  قافة الحوار بين الشعوب وساليالاسالة 
االنالالفالالتالالاح السالاللالالمالالي وتالالقالالبالالل الالالثالالقالالافالالات 
والحضارات الالمالخالتاللالفالة، هالكالذا أصالبالحالت 
الصين الصالديالق الالمالحالبالوب لالدى الالعالرب 
)كافة العالرب(، ويالجال  الالبالنالاء عاللالى هالذا 

األمر ألنه قل ما اتفق العالرب عاللالى صالديالق 
 مشترك.

الالعالربالي هالو   –منتدى الالتالعالاون الصاليالنالي 
األداة التي تجعل من الصاليالن الالدولالة الالتالي 
تالالوّحالالد الالالعالالرب عالاللالالى الالالقالاليالالم والالالمالالفالالاهالاليالالم 
المشتركة، وعلالى الالمالصالالالر االقالتالصالاديالة 
والسياسية الالجالامالعالة، بالرضالى الالطالرفاليالن، 
فالدول العربية تسعى إلى مد الجالسالور مالع 
الصين، وكذلك الصيالن تسالعالى إلالى إقالامالة 
أفضل العالقات مع الدول الالعالرباليالة، وأحالد 
أهم الدوافع إلنجاح هذه العالقة وتالمالتاليالنالهالا 
هالالو مشالالروا الالالحالالزام والالالطالالريالالق، وهالالو 
المشروا العالابالر لاللالحالدود الالذي ساليالحالدث 
 ورة اقتصادية وساليالاساليالة تالغاليّالر خالارطالة 
الجغرافيالة الساليالاساليالة وتالرفالع مالن مالكالانالة 

 الصين اقليمياً ودولياً.
تم  تصميم المنتدى ليالكالون بالمالثالابالة مالنالصالة 
لتبادل وجهات النظر بيالن الصاليالن والالدول 
العربية، وتالعالزيالز الالتالعالاون فالي الساليالاسالة 
واالقتصاد والتجارة والثقافة والتكنالولالوجاليالا 
والشالالؤون الالالدولالاليالالة مالالع إعالالطالالاء األولالالويالالة 
للسالم والتنمية. إن االجتماا الوزاري هالو 
اآللية الدائمة للمنتدى ويالعالقالد دورة عالاديالة 
كل سنتين، مع خيار عقد دورات استثنائاليالة 
إذا لالالالزم األمالالالر. أمالالالا اجالالالتالالالمالالالاا كالالالبالالالار 
المسؤولين، وهو اجتماا سنوي تستضاليالفاله 
األطراف الصيناليالة والالعالرباليالة بالالالتالنالاوب، 
فيأخذ على عاتقه تنفيذ الالقالرارات الصالادرة 
عن االجتماا الالوزاري وعالقالد مشالاورات 
سياسية باليالن الالجالانالباليالن. وتشالمالل اآللاليالات 
األخرى في إطار الالمالنالتالدى نالدوة مالؤتالمالر 
رجال األعالمالال واالسالتالثالمالار، والالحاللالقالات 
الدراسيالة لاللالحالوار باليالن الصاليالن والالعالرب 
والحضارات، ومؤتمر الصداقالة الصاليالناليالة 
الالالعالالربالاليالالة، ومالالؤتالالمالالر الالالتالالعالالاون فالالي مالالجالالال 
الالطالالاقالالة، ومالالنالتالالدى الالالتالالعالاون فالالي األخالالبالالار 
والصالالحالالافالالة، والالالمالالهالالرجالالانالالات الالالثالالقالالافالاليالالة، 
ومؤتمرات كبار المسؤوليالن فالي الساليالاسالة 

 الصحية، إلخ.
 –يعتبر لبنان عضواً في المنتدى الصيالنالي 

العربي، ولاللالبالنالان دور بالارز فالي تالعالزيالز 
العالقات الصينية العربية، وذلك يعود إلالى 
التاريخ السياسي والتالجالاري الالطالويالل باليالن 
الصين ولبنان، فكما أن  الصين هي صديالق 
الالالجالالمالاليالالع وال تالالربالالطالالهالالا عالالداوة مالالع الالالدول 
العربية، كذلك لبنان هو صديق كافة الالدول 
العربية باإلضافة إلى العالقة المالماليالزة مالع 
 –الصيالن، هالكالذا فالإن  الالعالالقالة الصاليالناليالة 

اللبنانية هي أساس صلال  وعالامالود فالقالري 
 العربية. –للعالقة الصينية 
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وقالالد شالالارك وزيالالر االقالالتالالصالالاد والالالتالالجالالارة 
اللبناني رائد خالوري فالي الالدورة الالثالامالنالة 
لالالالجالالتالالمالالاا الالالوزاري لالالمالالنالالتالالدى الالالتالالعالالاون 

العربي المنعقد في بكاليالن، وفالي   –الصيني 
أود اإلشالارة إلالى “ الكلمة التي ألقاها قالال: 

أهمية العالقات اللبنانية الصينية واللبالنالاناليالة 
العربية القديمة والالمالتالجالددة، الالتالي طالالالمالا 
تميزت بالدعم والتعاون والمؤازرة. حاليالث 
وقفت الصاليالن كالمالا أشالقالاؤنالا الالعالرب إلالى 
جان  لبنان في المحافل الدولية والمنتديالات 

وفي إشالارة إلالى رغالبالة لالبالنالان  .”اإلقليمية
بتعزيز العالقات االقتالصالاديالة مالع الصاليالن 
وبالالجالالعالالل هالالذا االجالالتالالمالالاا فالالرصالالة لالالطالالرح 
األفكار اللبنانية على الجان  الصاليالنالي مالن 
أجل تعاون اقتصادي شالامالل وأوسالع، فالقالد 
جاء على لسان وزير االقتصاد والالتالجالارة: 

العمل على تعزيز موقع لبنان الالجالغالرافالي “ 
كهمزة وصل بين آسيا وأوروبالا وأفالريالقاليالا 
وانضالالمالالام لالالبالالنالالان إلالالى مالالبالالادرة الالالحالالزام 
والالالطالالريالالق، وتالالوقالاليالالع وزارة االقالالتالالصالالاد 
والتجارة على مذكرة تفالاهالم باليالن حالكالومالة 
جمهورية الصين الشالعالباليالة والالجالمالهالوريالة 
اللبنانية حول التروي  المشتالرك والالتالعالاون 
في هذا االطار ما هو إال دليل على أهالماليالة 

موقع لبنان، كما دور االنتشار اللبنانالي فالي 
دول العالم في تعزيز الالعالالقالات الالتالجالاريالة 
واالسالتالالثالالمالالاريالة عالاللالالى الصالالعالاليالالد اإلقالاللالاليالالمالالي 

، وهنا إشارة إلى أهالماليالة الالدور ” والعالمي
 –اللبناني في تسهيل الالعالالقالات الصاليالناليالة 

العربية وموقع لبنان الالجالغالرافالي الالمالتالماليالز 
الذي يجعل منه نقطة مهّمة وحّساسة عاللالى 

وقالد نالطالق  .الصعد التالجالاريالة والساليالاساليالة
وزير االقتصاد والتجارة الاللالبالنالانالي باللالسالان 
ً لالفالكالرة دمال  الصاليالن فالي  العرب، طارحالا
األسواق العربية وذلالك ألهالماليالة الالعالنالصالر 
الصيني وللدور الذي تلعالباله الصاليالن عاللالى 
الصعد الصالنالاعاليالة وااللالكالتالروناليالة والالذي 
أصبر من الصالعال  تالغالياليالباله عالن السالاحالة 

أرغال  فالي مالعالرض “ العربية، فالقالد قالال: 
كلمتي هذه التطرق إلى ضرورة مد جسور 
التعاون بين بلداننا ووضع اسالتالراتاليالجاليالات 
متقدمة فيما يتعلق باقتصاد المستقبل المبني 
عالاللالالى الالالذكالالاء االصالالطالالنالالاعالالي واإلنالالتالالرنالالت 
والروبوتيكس. فالالتالطالورات السالريالعالة فالي 
عالم التكنولوجيا تضعنا جميعاً كدول ناميالة 
كما المتطورة أمام تحديات من نالوا جالديالد 
تتطل  نظرة مستقبلية سبّاقة تالعالتالمالد عاللالى 
مقومات سوق حديثة وتالتالطاللال  بالعالد نالظالر 
يشمل صالنالاعالات مالخالتاللالفالة تالعالتالمالد بشالكالل 
أساسي على البرمجة واآلالت الذكاليالة. مالن 

هنا علينا التنبه مالنالذ اآلن عاللالى الالمالرحاللالة 
ً عاللالى نالمالونالا االقالتالصالادي  القادمة حالفالا الا
وتأميناً لفرص عمل لشالبالابالنالا. وعاللاليالنالا أن 
نتوقف بكل جدية أمام هالذه الالتالحالديالات مالن 
خالل تقييم ساليالاسالاتالنالا اإلنالتالاجاليالة الالحالالاليالة 
والمستقبلية لنعمل معاً نحو تكامل انالتالاجالي 
حديث يراعي سرعة تطور التالكالنالولالوجاليالا. 
وإننا نعّول على الصيالن ودورهالا الالمالتالقالدم 
في األبحاث والتطوير ونتطلع إلالى تالعالاون 
حثيث مشترك في نقل المعرفة والتطورات 
التكنولوجية إلالى باللالدانالنالا الالنالاماليالة خالاصالة 

 .”الصغيرة منها
الالعالربالي   –إن  مالنالتالدى الالتالعالاون الصاليالنالي 

أصبر اليوم من الركائز التي تالقالوم عاللاليالهالا 
العالقة بين األمتين، ومما ال شالك فالياله أن  
الرغبة في إقامة العالقالات الالمالتالماليالزة هالي 
الدافع األهم الذي يكمن وراء هذا المنتالدى، 
ً أن  لالبالنالان  ومن المعروف كما أشرنا سابقالا
هو عضو فالاعالل فالي هالذا الالمالنالتالدى وهالو 
السبّاق من أجل تطوير العالقات الصاليالناليالة 

العربية. إن  الذي يجمع مالا باليالن الصاليالن   –
والعرب أكثر بكثير من مالنالتالدى الالتالعالاون، 
وهذا المنالتالدى مالا هالو إال نالتاليالجالة عاللالناليّالة 
و اهرة لحسن العالقة بين األمتيالن، ودور 
 المنتدى الفاعل سيزداد أكثر يوماً بعد يوم.
 *كات  لبناني متخصص بالشؤون الصينية
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خطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ، فالي 
االجتماا الوزاري الثامن لمنتالدى الالتالعالاون 
الصيني العربي، َوَضَع النقاط على حروف 
يني الُمقبل، والذي سيشمل العالم  العَمل الّصِ
العربي بكل دوله وشعوبه بطريقالة ُمالرّكالزة 

 .وواسعة، أكثر ِمن ِذي قبل
الصين تُدرك أن العالم العربي َمنفذ طبيعالي 
وهالالام وحالالتالالمالالي لالالطالالريالالق الالالحالالريالالر الالالجالالديالالد 
وإلنجاحه. فمن العالم الالعالربالي تالمالر ُطالرق 

مبادرة الالحالزام 
والطالريالق الالى 
دول عالالالربالالاليالالالة 
كثيالرة، وبالدون 
عالمنا الالعالربالي 
سيَتعّقد الطريق 
كالالثالاليالالراً واقالالعالاليالالاً 
وبشالالالالالالالالالريالالالالالالالالالاً، 
وبالالعالالض تالاللالالك 
التعقيالدات هالي 
الالالالالالالالالالحالالالالالالالالالروب 
والالالالنالالالزاعالالالات، 
الالالالتالالالالي تالالالالِلالالالالُف 
مالالالالنالالالالطالالالالقالالالالتالالالالنالالالالا 
الالالالالالعالالالالالربالالالالاليالالالالالة، 
وكذلك التواجالد 
األجنبي فيها، وهو الالذي يالتالم تالارة بالالالقالوة 
بدون طل  الحكومات العربيالة وبالدون إذن 
منها، وتارة أخرى بإذن منها ُمرغمةً ألنالهالا 
ال تملك القالوى الالالزمالة لالمالنالع تساللاللاله إلالى 

 .أراضيها أو فرض نفسه عليها
الصالاليالالن تاُلالدرك كالالل هالالذه األمالالور بالالذكالالائالالهالالا 

، ” شالي“ التاريخي وحزبها القائد وزعيمالهالا 
لهذا تعمل بالكاليالن عاللالى تالحالساليالن مّضالطالرد 
للعالالقالات الالعالرباليالة الصاليالناليالة ومالن خالالل 

االجتماا الوزاري الُمستمر لدورات منتدى 
التعاون العربي الصيني، الذي يتباحث فالياله 
مسؤولون عرب مباشرة ووجهاً لالوجاله مالع 
مسالالؤولالاليالالن صالاليالالنالاليالاليالالن، ولالالدى الالالطالالرفالاليالالن 
إمكانيات التعاقد والالتالفالاهالم الالمالبالاشالر عاللالى 
األرض الصينية، أو فالي الالباللالدان الالعالرباليالة 
نفسها، والتي يَنعقد فيها المؤتمر باليالن حاليالن 
وآخر، دون المرور بتعقيدات بيروقالراطاليالة 
أو إدارية، أو ُمراسالت كثيرة تدوم أشالهالراً 
وسنوات لإلتفاق على صيالاغالات أو وضالع 

  همزة هنا و نقطة هناك في النصوص
إجتماا المسؤولين الالعالرب مالع مسالؤولاليالن 
صينيين، ياُلعالدّ قالفالزة قالويالة الالى األمالام فالي 
العالقات العربية الصينية، وقد تالم اإلتالفالاق 
قبل أيام في بكين على العديد من اقتراحالات 
الطرفين، من أجالل االرتالقالاء بالعالالقالاتالهالمالا، 
وسوف نشهد في الالفالتالرة الالقالريالبالة الالُمالقالباللالة 
تفعيالت لهذه االتفاقات، والتالي مالن شالأنالهالا 
تطوير عالقات بلداننا العربيالة مالع الصاليالن 
الكالباليالرة وتالكالامالل هالذه الالباللالدان إقالتالصالاديالاً 

 ً  .وتجارياً وتعّمق تفاهمهما إنسانيا
ر  *لار  وخبير #رةو ر م ترج و#مةو 
لناما ُمعتمد وخاص  فاإلرف فاد #الفدولفا 
لىة افيين واإلناميين والمت ا، #الفعَفر، 

 أصدقاء  )وُحى اء( # الةين



مالالنالالذ أن ربالالط  طالالريالالق الالالحالالريالالر الالالقالالديالالم 
الشعبين الصيني والعربالي وحالتالى دخالول 
العالم العربي مرة أخرى في قل  )مبادرة 
الحزام والطريق( شهدت الالعالالقالات باليالن 
الجانبين تواصال لم ينقطع أبدا، وقالد كالان 
لهذا الطريق في الماضي تأ يٌر كبيٌر علالى 
تقارب الحضارتين العالريالقالتاليالن الصاليالناليالة 
والعربية، ودفع ذلك الالتالبالادالت الالثالقالافاليالة 
والتجاريالة باليالن الالجالانالباليالن. وقالد شالهالدت 
الالعالالقالات االقالتالصالاديالة والالتالجالاريالة باليالالن 
الصالاليالالن والالالدول الالالعالالربالاليالالة مالالزيالالداً مالالن 
التطورات في العصر الجديد عند تأساليالس 
منتدى التعالاون الصاليالنالي الالعالربالي، الالذي 

 .يعتبر اإلطار لهذه العالقات المميزة
منذ أن عالقالد  الالمالنالتالدى أول اجالتالمالاعالاتاله 

أياللالول   00الوزارية، في القاهرة بتاريخ 
، والالالتالالي شالالهالالدت تالالوقالاليالالع 3110سالبالالتالالمالالبالالر

الجانبين عاللالى )إعالالن مالنالتالدى الالتالعالاون 
العربي( و)برنام  عمل منالتالدى  -الصيني

الالالتالالعالالاون الصالاليالالنالالي الالالعالالربالالي(، وحالالتالالى 
استضافة بكين للدورة الثامالنالة لالالجالتالمالاا 

الالعالربالي  -الوزاري، فإن التعاون الصيني
دخل مراحل  جديدة  في المجاالت كالافالة، 
حيث تسعى الصين إلى تالطالويالر الالروابالط 
اإلستراتيجية مع الدول العربيالة مالن أجالل 
تحقيق شراكة متكاملة فالي بالنالاء )الالحالزام 
والالالطالالريالالق( وكالالذلالالك تالالعالالزيالالز الالالتالالعالالاون 
االقتصادي والتجاري وتالعالماليالق الالتالعالاون 
في مجالي السالم واألمالن ودعالم الالتالبالادل 
الثقافي واإلنساني باليالن الالجالانالباليالن، حالتالى 
وصل الطالرفالان إلالى شالراكالة فالي مالجالال 
التكنولوجيا من خالالل الالمالركالز الصاليالنالي 
العربي لنقل التكنولوجيا، وإلالى أن أعاللالن 
الرئيس شي في خالطالاب الالدورة الالثالامالنالة  

التي أنفضت قبل أيام عن استحداث آليالات 
جديدة مهمة من باليالنالهالا  تالأساليالس مالركالز 
صالاليالالنالالي عالالربالالي لالاللالالتالالواصالالل اإلعالالالمالالي، 
وإطالق مشروا المكتبة االلكترونية التالي 
ستوفر كّما كبيراً من المالعاللالومالات، األمالر 
ً فالي  الذي سيجعل هذه اآلليات عامالً مهما
توفير فرص لتبادل المعلومات والخبالرات 
بين العالم العربي والصين، والكثير الالذي 
حواه هذا الخطاب المهم للرئيس شالي فالي 
 .الجوان  االفتصادية والثقافية واالنسانية

كما لم يغفل خطاب شي الجان  السياسي، 
وهو األهم، حاليالث مالن الالمالعاللالوم مالواقالف 
الصين الداعمة  للقضايا العربية الساخنة، 
مثل القضية الفلسطينية وأزماتها السوريالة 
و اليمنية والليبية، ومكافحة اإلرهالاب فالي 
المنطقة ومالعالارضالة الالجالانالباليالن الصاليالنالي 
والالالعالالربالالي لسالاليالالاسالالات الالالهالاليالالمالالنالالة والالالقالالوة 

 .ودعوتهما للحفا  على السالم العالمي
هذا المنتدى، الذي يتسق مع هذه األهالداف 
المشتركة للجانبين، يضالم فالي عضالويالتاله 
الصين والدول األعضاء بالجالامالعالة الالدول 
العربية، وله  الث آليات عمالل رئاليالساليالة، 
هي: االجتماا الوزاري الذي يالعالقالد دورة 
كل سنتين في الصين أو في مقر الجامالعالة 
الالالعالالربالاليالالة أو فالالي إحالالدى الالالدول الالالعالالربالاليالالة 
بالتناوب، كمالا يالحالق لاله أن يالجالتالمالع فالي 
دورات غير عادية إذا اقتضت الضالرورة 
ذلك، واجتماا كبار المسؤولين الذي يعقالد 
سنوياً ويستضيفه الطرفان بالالالتالنالاوب، أو 
كالاللالالمالالا دعالالت الضالالرورة لالالذلالالك بالالاتالالفالالاق 
الطرفين، واالجتمالاعالات الالنالوعاليالة، مالثالل 
مؤتمر رجال األعمال ، ونالدوة الالعالالقالات 

الالالعالالربالاليالالة والالالحالالوار بالاليالالن  -الصالاليالالنالاليالالة
الحضارتين الصينية والعربيالة، ومالؤتالمالر 

الالعالرباليالة، ومالؤتالمالر  -الصداقة الصاليالناليالة
الالعالالربالي فالالي مالالجالالال  -الالتالالعالاون الصالاليالنالالي

الطاقة، وندوة التعاون اإلعالمي الصيالنالي
العربي والفعاليات الثالقالافاليالة الالمالتالبالادلالة،  -

وأخيراً مجموعالة االتصالال الالتالي تالتالولالى 
االتصال بين الالطالرفاليالن ومالتالابالعالة تالنالفاليالذ 
القرارات والتوصيات التي يالتالم الالتالوصالل 
إليها فالي االجالتالمالاعالات عاللالى الالمالسالتالوى 

 .الوزاري وكبار المسؤولين
وقد جنى الجانبان  مار هذا التعاون الالذي 
تقف األرقام شالاهالدة عاللالياله، فالقالد تالابالعالُت 
تصريحات صالحالفاليالة لاللالساليالد شاليالاو شالنالغ 
جالاليالالون نالالائالال  مالالديالالر إدارة غالالرب آسالاليالالا 
وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصيناليالة 
يذكر فيها أن بالده أصالبالحالت  الانالي أكالبالر 
شريك تجاري للدول العربية إذ بلغ حالجالم 

 2067التجارة بين الصين والدول العربية 
وتالجالاوزت  3110مليار دوالر فالي عالام 

ومالا  3113مليار دوالر فالي عالام  011
زالت في تصاعد تدريجي حالتالى وصاللالت 

مليار دوالر في عام  0106213إلى مبلغ 
في المائة عن الالعالام  0061بزيادة  3107

 ..الذي سبقه
من جانبه أعلالن األماليالن الالعالام لاللالجالامالعالة 
العربية أحالمالد أبالو الالغاليالط عالن أن حالجالم 

 011التبادل التجاري الثنائي سيصل الى 
” مليار دوالر أمريكي في إطالار مالبالادرة 

، مالمالا ساليالفالوق حالجالم ” الحزام والالطالريالق
التبادل التجاري باليالن الصاليالن والالواليالات 
المتحدة حالياً. وبالطبع، هذا يالتالطاللال  مالن 
الجانبين مالزيالداً مالن الالجالهالود ومالواجالهالة 
الكثير من التحديالات والالبالحالث عالن سالبالل 
التطور المتواصل من أجل مواصلالة هالذه 
العالقات القوية والمتينة والتعالاون الالبالنالاء 

 .بين الصين والدول العربية
والالالُمالالتالالابالالع بالالال شالالك يالالرى تالالمالاليالالزعالالالقالالات 
الصين مع كل الدول العربية  بال استثالنالاء 
ومن بينها عاللالى سالباليالل الالمالثالال السالودان 
الالالذي حالالظالالي بالالعالالالقالالات مالالثالاللالالت نالالمالالوذجالالاً 
للعالقات الصينيــة العربيـة واألفريالقاليالـالـالة 
االدمداضد ا االدقدةن اتسدبديدهديدا  خاص اف 
عهومااش واالتباوناأوجهاف امجا االهحدطا
 يناالجاه ين،اوكاناالسوواناال وا  االدتد ا
افد ا ولج امناخيل ااالصيناإلىاأفةيقيدا
ا ديدنا اجداهدباالدتدبداون اإلدى  ذااالدمدجدا ،
ال لويناف امجاال اأخةىامه ااامشداةيدعاا
اوالدددجدددسدددوةا اوالسدددووو االدددطدددةق  دددهددداء
اوالد دهدىا واالتصاال اومحطا االك ة داء

  .التحتي اواالسترماة
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ومواصلة لهذه المساليالرة شالارك السالودان 
في هذه الدورة من المنالتالدى، وفالي حالوار 
لي مع  وزير الدولالة بالوزارة الالخالارجاليالة 
السودانية ورئيس وفدها إلالى اجالتالمالاعالات 
المنتدى الثامن وصالف الالمالنالتالدى بالاآللاليالة 
الخالقة لالرتقاء بالعالقات بين الالجالانالباليالن 

 العربي والصيني، 
ومواصلة لهذه المساليالرة شالارك السالودان 
في هذه الدورة من المنالتالدى، وفالي حالوار 
لي مع  وزير الدولالة بالوزارة الالخالارجاليالة 
السودانية ورئيس وفدها إلالى اجالتالمالاعالات 
المنتدى الثامن وصالف الالمالنالتالدى بالاآللاليالة 
الخالقة لالرتقاء بالعالقات بين الالجالانالباليالن 
العربي والصيالنالي، وذكالر أن الالوفالد أتالى 
ومعه عالددٌ مالن الالمالقالتالرحالات لالالجالتالمالاا 
الوزاري ما لالفالت نالظالري مالنالهالا مالقالتالرح  
يدعو العتماد مبادرة الالرئاليالس السالودانالي 
عمر البشير لـ )األمن الغالذائالي( عاللالى أن 
تكون مبادرة  ال ية بين السودان والصيالن 
والالعالالالالم الالعالالربالي وذلالالك بالالاالسالتالالفالادة مالالن 
الموارد السودانية والالتالكالنالولالوجاليالا ورأس 
الالمالالال الصالاليالنالالي، خالالاصالة إذا عالاللالمالالنالالا أن 

مليون فدان صالالحالة  311السودان يمتلك 

للزراعة مع مصادر متنوعالة لاللالماليالاه مالن 
أنهار وأنهار موسمية ومياه جوفية وأكثالر 

مليون رأس من الماشية، ما من  012من 
شأنه توفير مخزون استراتيجي آمالن مالن 
السلع الغذائية االستراتيالجاليالة يالحالول دون 
نشوء أزمات غالذائاليالة مسالتالقالباللاليالة لاللالدول 
العربية والصين. وفي تقديري هذا اقتراح 
بنّاء يج  اعتماده، فكالم رددنالا كالثاليالرا أن 
السودان سلة غذاء العالم ولكن لالم نالعالمالل 
من أجل ان يالكالون هالذا الشالعالار والالحاللالم 

 .. حقيقة
وعلى صعيد تنسيق الالمالواقالف الساليالاساليالة 
اطلع الوزير السوداني وزيالر الالخالارجاليالة 
الصيني على جهود السودان ومساعيه في 
التوصل التفاق يُنهي خالالفالات الالحالكالومالة 
والمعارضة بدولة جنالوب السالودان الالتالي 
تتواصل منذ أكثر من أسبوعين بالعاصمة 
السودانية الخرطوم تحت رعاية مالنالظالمالة 
اإليقاد، باعتبارها قضيالة مالهالمالة لاللالصاليالن 
والمجتمع الالدولالي، ألن األمالن فالي دولالة 
جنوب السودان مهم للصين ودَول اإلقلاليالم 
والشركات الصينية العاملة في المالنالطالقالة، 
ولم تغ  بالطبع مساهمات ودعم الصاليالن 
لهذه المفاوضات باليالن الالفالرقالاء فالي دولالة 
جنوب السالودان خالالل مالبالاحالثالات الالوفالد 
السوداني مع وزير الالخالارجاليالة الصاليالنالي 

وانالالغ يالالي وقالاليالالادات الالالحالالزب الشالاليالالوعالالي 
الصيني، لما تجده الصين من قالبالول لالدى 
الدولتين، األمر الذي يجعلها مكان احترام 
في كالل مالا يالخالص شالأنالهالمالا سالواء أكالان 

 . .سودانيا أم جنوب سوداني
ورداً على سؤال لي للوزير السوداني عن 
قول البعض إن الحوار االستراتيجي الذي 
بدأه السودان مؤخرا مع الواليات المتحالدة 
والغرب سيكون على حساب العالقات مع 
الحلفاء في الشرق وفي مقدمتهم الصالديالق 
األكبر الصين، قال وزير الالدولالة بالوزارة 
الخارجية السودانيالة إن هالذا الالحالوار لالن 
يكون على حساب الالعالالقالات مالع حاللالفالاء 
الشرق وفِي مالقالدمالتالهالم الصاليالن، واصالفالا 
الصين بأنالهالا صالديالق الالمالاضالي وشالقاليالق 
المستقبل وستظل الالدولالة الالمالحالوريالة فالي 
 .عالقات السودان الخارجية والدبلوماسية

وهكذا ستواصل الصاليالن  كالمالا جالاء فالي 
) و الاليالالقالالة سالاليالالاسالالة الصالاليالالن تالالجالالاه الالالدول 
العربية( أعمال المنتدى الصيني الالعالربالي 
وتطوير أعمالاله وايالجالاد وسالائالل مالبالدعالة 
لالرتقاء بمستواه وتو يف الدور الريادي 
آللية االجتماا بما يعزز التعاون والتبالادل 

 .بين الجانبين الصيني والعربي
 

 *خبير لناما مقي   فا الةين.

 33رتم  المنشور نى  الة     

http:  www.chinainarabic.org ?tag=منتدى-التعاون-العربي-الصيني 

http://www.chinainarabic.org/?tag=%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a
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رعاية رئيس جمهورية الصين الشعبيالة، 
الصديق شي جين بينغ، لمنتدى الالتالعالاون 
العربي الصيني والذي كالان تالأسالس فالي 

، وإلقاؤه الكلالمالة االفالتالتالاحاليالة 3110عام 
في الدورة الثامنة له المعالقالودة قالبالل أيالام 
قالاللالاليالاللالالة، شالالكالاللالالت إطالالاراً جالالديالالداً وشالالامالالالً 
للالتالعالاون الالعالربالي الصاليالنالي، ولالياُلعالطالي 
مؤشراً هاماً في كل االتجالاهالات لالتالطالّور 
العالقات الالعالرباليالة الصاليالناليالة، وتالعالزيالز 
مفهومها في كافة الالمالجالاالت، وبالخالاصالة 

 االقتصادية والسياسية والثقافية منها.
خطاب الالرئاليالس تالوّجاله لالنالاحاليالة تالقالويالة 
أركالالان الالالمالالنالالتالالدى الالالمالالذكالالور بالالتالالأكالاليالالداتالاله 
السياسية واقتراحاته المادية الالتالفالعالياللاليالة، 
والالالتالالي تالالتالالمالالثاّلالل فالالي شالالكالالل قالالروض أو 
مشاريع، تقيمها الصاليالن عاللالى مالراحالل، 
لتعالماليالق مساليالرة الصاليالن والالعالرب الالى 

 التعاون الفعّال.
وقد أكد الرئيس شي فالي كاللالمالتاله، عاللالى 
ضرورة تعزيز مبدأ المشالاركالة والالثالقالة، 
وتشعّ  ُسبل التواصل لتحقيق الالنالهالضالة 
المأمولة، فالعرب هم من المشاركين فالي 
تأسيس حضارة طريق الحرير األول في 
التاريالخ، والالعالرب هالم كالذلالك الشالركالاء 
الطبيعيون لبناء الحزام والطالريالق، لالهالذا 
فقد أصبالر هالذا الالتالاريالخ الالمالجاليالد وهالذه 
األعمال األساس في العالالقالات الالعالرباليالة 

 الصينية.
كالمالا حالالث الالرئالاليالس شالي عاللالى تالطالويالالر 
الالالتالالعالالاون فالالي الالالعالالديالالد مالالن الالالمالالجالالاالت 
الالالمالالتالالجالالددة، مالالثالالالً فالالي مالالجالالال الالالفالالضالالاء 
وتكنولوجيا األقمار الصناعية، والتعالاون 

في مجال الطاقة والالتالنالقاليال  عالن الالنالفالط 
والغاز والتعديالن، واإلسالتالخالدام الساللالمالي 
للطاقة النووية. وهالنالا ناللالمالس تالواصاللاليالة 
واستمرارية الجهود الصيناليالة الالعالرباليالة، 
التي ال زالت تعالمالل لالتالعالزيالز الشالراكالة، 
ولمواءمة الخطط والمشالاريالع الالتالنالمالويالة 
والتعاون في مختلف المجاالت لالتالحالقاليالق 
التقدم النهضوي، ولذلك فقد تالم الالتالوقاليالع 
صينياً على العديد من الو ائق مع الالدول 
العربية وبضمالنالهالا االردن الالذي شالارك 
بفعالية في االجتماا الوزاري للالمالنالتالدى، 
وبقصد التشارك الفعّال في بناء مشالروا 

 )الحزام والطريق( العالمي.
ومالالن أشالالكالالال الالالتالالعالالاون بالاليالالن االردن 
والصين، كما سبق وأشار السيد بان وي 
فانغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى 
المملكة االردنية الهاشميالة، فالي مالؤتالمالر 
صالالحالالفالالي عالالقالالده فالالي السالالفالالارة الصالاليالالنالاليالالة 
بالمالنالاسالبالة انالعالقالاد الالدورة الالثالامالنالة لالهالالذا 
الالالمالالنالالتالالدى الالالدولالالي، مشالالاريالالع صالاليالالنالاليالالة 
ضخمة، تم إنجازها أو في الالعالمالل عاللالى 
إنالالجالالازهالالا، ومسالالاعالالدات مالالالالاليالالة لشالالؤون 

 أردنية داخلية شتى..
ويُستشف من نجاح الالعالالقالات األردناليالة 
الصينية على مختلف المستويات، وجالود 
توافق سياسي جاد بين الطرفين، يالتالمالثالل 
في تطابق وجهات النالظالر فالي الالقالضالايالا 
المفصلية. فالمالواقالف الصاليالن  الابالتالة ولالم 
تتغير وهي تدعم الساليالادة واالسالتالقالاللاليالة 
لالاللالالدول الالالعالالربالاليالالة وال تالالتالالدخالالل أبالالداً فالالي 
شؤونها، وكالذلالك األمالر دعالمالهالا لاللالحالق 
الفلسطيني الُمسالتالنالد لاللالشالرعاليالة الالدولاليالة 

والالالقالالانالالون الالالدولالالي، بالالإنالالهالالاء االحالالتالالالل 
االسالالرائالاليالاللالالي وتالالطالالبالاليالالق حالالل الالالدولالالتالاليالالن، 
استناداً لقرارات االمم المتحدة، باعتبالاره 

 الحل الوحيد إلقامة فلسطين المستقلة.
بالِمقابل، فإن ركيزة الساليالاسالة الالعالرباليالة 

صالاليالالن “ تالالجالالاه الصالاليالالن هالالي دعالالم مالالبالالدأ 
، وهو الالَمالبالدأ الالذي يالتالوافالق مالع ” واحدة

الرؤية االردنية والعربية الصينية، سيّمالا 
بِعدم السماح لجزيرة تايوان بالاإلنالفالصالال 

جالمالهالوريالة الصاليالن   –عن الالوطالن األُم 
 الشعبية.

من خالل لقائنا في المؤتمر الصحفي مع 
سالالعالالادة السالالفالاليالالر الصالاليالالنالالي فالالي االردن، 
استمعنا إلى حديثه عالن اهالتالمالام الصاليالن 
باالستثمار في األردن وتفعاليالل الشالراكالة 
االستراتيجية الصينية االردناليالة، والالتالي 
أعلن عنها جاللة الملك عبداللة الثاني بن 
الحسين وفخامة الرئيس شي جيالن باليالنالغ 

، واستمعنالا 3101عام في أيلول سبتمبر 
مالالن السالالفالاليالالر إلالالى حالالديالالث مسالالهالال  عالالن 
مميزات االستثمار في االردن، وإشارتاله 
الى أن بالده الصديقة هي أكبر مستالثالمالر 
في األردن، باإلضافة إلى مساهماتها في 
تالالقالالديالالم مسالالاعالالدات إنسالالانالاليالالة لالالالجالالئالاليالالن 

 السوريين.
كما أكد السفير التزام الصين بتقديم مالنالر 
لالالوردن فالالي عالالمالاللالاليالالة تالالمالالويالالل وتالالنالالفالاليالالذ 
المشاريع التالنالمالويالة، ومالنالحالة لاللالمالرحاللالة 
الثانية لمشروا تطوير وتالوساليالع شالبالكالة 
تزويد المياه في مالديالنالة الالرصاليالفالة الالذي 

ألف شالخالص، كالذلالك  211يستفيد منه   
مشروا توسعة طريق السلط العارضالة، 
وتوفير أجهزة فحص جمركية، ومعالدات 
للدفاا المدني، وقطع غيار أجالهالزة ماليالاه 
وري، وكذلك مشالروا نالظالام كالاماليالرات 
لقوى األمن العام، وغيرهالا الالكالثاليالر مالن 
ً واحالداً  المشاريع الحيوية التي تعني شيئا
هو األهم: أن عالقاتنا بالصين اآلن هالي 
إستراتيجية وعميقة ونافعة فالي مالخالتاللالف 
االتالالجالالاهالالات، وسالالتالالكالالون أفضالالل وأكالالثالالر 
إ ماراً من واقعها الحالي في قالابالل األيالام 
والسنين بفضل جهود البلديالن لالتالنالماليالتالهالا 

 بإتساا مضطرد.
 

#ففففادي_زواد_السفففمفففردلفففا: نفففاشفففط 
ل تمانا وسياسا ونضو ففا الفلفيف ف  
االردني  لار فاد الفدولفا لفىفةف فاففيفيفن 
واإلناميين والفمفت فا، الفعفر، أصفدقفاء 

 )وُحى اء( #الةين.
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استضافت بكين الدورة الالثالامالنالة لالمالنالتالدى 
التعاون العربي الصيني في نهالايالة الالثاللالث 

م(، 3103األول من الشهر الحالي )يولاليالو
بمشاركة عربية واسالعالة عاللالى الالمالسالتالوى 
الالالوزاري، وتالالرأسالالهالالا رئالاليالالس جالالمالالهالالوريالالة 
الصين الشعبية شي جين بينغ، وحضالرهالا 
أمير دولة الكويت صباح األحمد الصباح، 
وأحمد أبو الغيط أمين عام جالامالعالة الالدول 

 وزيراً عربياً. 30العربية، باإلضافة إلى 
هذا الحشد الصيني والعربالي الالكالباليالر فالي 
ً فالي السالباليالل  الدورة يرتدي َمعنًى عالماليالقالا
الالالقالالويالالم لالاللالالعالالالقالالات السالالوريالالة والالالعالالربالاليالالة 
الصينية، إذ أن فخامالة الالرئاليالس الصاليالنالي 
شي جيالن باليالنالغ، أعاللالن عالن بالدء الالدورة 

كالمالا وصالفالهالا ”  شبه نارية“ بكلمة مفتاحية 
الالبالالاحالالث السالاليالاسالالي والالالكالالاتال  الصالالحالالافالالي 

االتالحالاد “ األستاذ مالروان سالوداح رئاليالس 
تالالطالالّرق فالالي ”  شالالي“ الالالرئالاليالالس ”.  الالالدولالالي

خالطالاباله الالالتالاريالخالي إلالالى الشالأن السالالوري 
وإعالادة اإلعالمالالار، وأعالاللالن عالن أن بالالالده 
ستقدّم نحالو مالئالة ماللاليالون دوالر لسالوريالة 
واألردن واليمن وفلالسالطاليالن، عاللالى شالكالل 

 مساعدات إنسانية.
التبرا الصيني ليس بالمظهر الجديد، وال 
هو نقلة صينية نوعية، إذ أن الصين كانت 
وما زالت تالقالدم الالمالسالاعالدات الالماللالمالوسالة 
لالالمالالخالالتالاللالالف الالالدول الالالعالالربالاليالالة ولالاللالالشالالعالال  
الفلسطيني. وعلى سالباليالل الالِمالثالال، قالدّمالت 
الحكومالة الصاليالناليالة أشالكالاالً مالتالعالددة مالن 
المساعدات والدعم لبلدي العزيز سالوريالة.  
فمنذ بداية العالام الالحالالالي، وقاّلع الالجالانالبالان 

 201عدداً من إتفاقيات المساعدات بقيمالة 
مليون يوان، وتشالمالل كالذلالك حالقالول عالدّة 
منالهالا الالمالعالونالة الالغالذائاليالة  والالتالجالهاليالزات 

 الكهربائية  والنقل العام والجمارك.

وعلى صعيد إعداد الكوادر الوطنية، وهو 
ما تحتاجه سورية بصورة ُملّحالة فالي هالذا 
الوقت بالذات، حين يستهدف اإلرهالاباليالون 
مخالتاللالف الالكالوادر الالوطالناليالة بالخالنالاجالرهالم 
وطعناتهم في  هور الوطن وأبنالائاله، فالقالد 
استقبلت الحكومة الصينية الالعالشالرات مالن 
الممنوحين السوريين للدراسية العاللاليالا فالي 

الحليفة، كما ووّجهت دعالوات ”  شي“ بالد 
تدريبية الى تالرابالهالا الالوطالنالي ألكالثالر مالن 

مواطن سالوري، بالهالدف رفالع شالأن  311
ومستوى كوادرنا الوطالناليالة السالوريالة فالي 

 مختلف المجاالت.
إن كالً من البلدين سوريالة والصاليالن مالهالد 
للحضارة القديمالة فالي الالعالالالم، وقالد دّشالن 
طريق الالحالريالر الالقالديالم واسالتالخالدم جسالراً 
مباشراً للصداقة والتعالاون باليالن الالباللالديالن. 
وإلحياء هالذا الالطالريالق، أطاللالقالت الصاليالن 
مشروا الالحالزام والالطالريالق الالذي ياُلجالّسالد 
الرؤيا الصينية لتغيير وجه آسيا، ولنالقاللالهالا 
إلى عصر الَحدا الة والالعاللالوم والالتالقالناليالات. 
وخالل وبعالد الالماللالتالقالى السالابالع لاللالتالعالاون 
العربي الصيالنالي، شالهالد الالواقالع السالوري 
ِحراكاً هائالً للشركات الصاليالناليالة، وشالكالل 
هذا اهتماماً كبيراً للسوق السورية، حاليالث 
قامت العشرات مالن الشالركالات الصاليالناليالة 
بزيارات ميدانية إلجراء المفالاوضالات مالع 
الالالجالالانالال  السالالوري فالالي مالالنالالاحالالي الالالطالالاقالالة 
والكهرباء ومواد البناء، كما وتالم تالجالماليالع 
وتسويق العديد مالن الالعالالمالات الالتالجالاريالة 
الصينية بخالاصالة لاللالساليالارات، وهالذا يالدل 
عاللالالى  الالقالالة الشالالركالالات الصالاليالنالاليالالة بالالالسالالوق 

 السورية.
ومن الجدير ذكره والتذكير باله، أن حالجالم 
التبادل التجاري بين سورية والصين باللالغ 

ماللاليالار  3637حوالي 3113مع نهاية عام 

دوالر، وفي الفتالرة الالمالمالتالدة باليالن عالامالي 
الالالتالالي شالالهالالدت بالالدايالالات  3103و  3101

مليالار دوالر،   261األزمة السورية، بلغت
واليوم وبعالد انالتالهالاء الالماللالتالقالى الالتالعالاونالي 
الصالاليالالنالالي الالالعالالربالالي الالالثالالامالالن، نُشالالدّد عالاللالالى 
التمّسك بمبادرة الحزام والطالريالق، ورفالع 
مسالالتالالوى الالالتالالفالالاهالالم والالالتالالكالالاتالالف وتالالعالالزيالالز 
ً باليالن  الخبرات وتالطالويالر الالعالالقالة نالوعاليالا
بلدينا، في مختلف الفضاءات االقتالصالاديالة 
والتجارية والثقافية والساليالاساليالة، لالنالجالّسالد 
بالتالي روح الصداقة الحقيقية التي تعتمالل 
فالي صالالدورنالالا وتالالتالالأجالال  تالالجالالاه أصالالدقالالاءنالالا 
ً دور الصاليالن  الصينيين. كما ونثمن عالاليالا
ً لالالمالواقالفالهالالا  ً وشالعالبالا قالائالداً ودولالة ونالظالامالا
السياسية اتجاه األزمة السورية، ووقالوفالهالا 
الى جانال  الشالعال  السالوري، وتالوُجالِهالَهالا 
الرائد في األمم المتحدة من بالدنا وشعبنا، 
وأهمية دورهالا عاللالى السالاحالة الساليالاساليالة 
والدولية في مكافحة اإلرهاب الفالالالت مالن 
عقالالاله، ولاللالتالخالفاليالف مالن مالعالانالاة شالعالبالنالا 
السوري، ومد يد الالعالون إلالياله مالن خالالل 
مساعداتها اإلنسانية المتواصلة له، والالتالي 
ساهمت بشد أزره الى مزيد من الصالمالود 
بوجه اإلرهاب الدولالي، الالذي هالو نالفالساله 
بجوهره وشالكاللاله االرهالاب الالذي ياُلحالاول 

 اإلعتداء على الصين بين حين وآخر.
”: شالي“ ونحن لن ننسالى مالا قالالاله الالقالائالد 

))إننا سنشارك في إعمار سورية دون أية 
شروط((. وهذا يدل على حرص الصاليالن 
كل الحرص على حليفتهالا سالوريالة، الالتالي 
عانت من ويالت اإلرهاب،  كما لن ننسى 
أن الصين فتحت أبوابها على مصاريالعالهالا 
في وقت أزمة ألّمت ببالدنا، حين أغاللالقالت 
الكثير من الدول أبوابهالا بالوجالوهالنالا نالحالن 
الدولة والشع  السوريين. وإن مالا قالدمالتاله 
الصين لشعبي السوري البالطالل لالم تالقالدّماله 

،  ” األشالقالاء“ معظم دول العالم، وِمن بينهم 
فألف ألف شكر للصاليالن الالحاللاليالفالة، وألالف 
ألف شكر بخاصة للقائد الالعالظاليالم الالرفاليالق 
شالالي جالاليالالن بالاليالالنالالغ، لالالنالالهالالجالاله السالاليالالاسالالي 
 واالقتصادي الثابت والذي يدعو للفخار.

#م مد_سعيد_طوغفىفا: نضفو ُمفرشفح 
فا هي   اإلرف فاد الفد ولفا لفىفةف فاففيفيفن 
واإلناميفيفن والفمفت فا، الفعفر، أصفدقفاء 
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ولنففامففا وصفف ففافففا سففوري ودولففاد 
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 العر ي  لإلنام اإللمترونا فا سور  . 



 

الات ا ا لواناالبال االهام ات حقا دطدمدو ا
ااإلجددةاءا ا اتددوقددف احددقدديددقدديدد ، اآلدديدد  عددن
امدنا اصداوةاتد دا، الةماوي االُمستخوم اضو
ا دذها قِ  االوو االمتقوم االت اا تكدة اكد 
امدنا االدوولديد  البوائقاأما اتحةيةاالتدجداةة
اوقدائديد ا سياسا اجمةكي اوغيةاجمةكيد ،
حمائي ،اخوفاًاعلىامهتجات ااالوطهي .او هاا
ا يددفاشددبدداةا اكدداهدد ا اوييددظدد ددة يددتددضددم
اتد مدنا اال اأهد دا ا دو اوالصدحديدم تةوج دا،

 . المهافس االحةةاالشةيح 
اتدحد اغدطداءا لقوامّ ق ا ذهاالوو االبدالد 
ااإلهدتدا ،ا اوالدتدخدصد افد  تقسي االدبدمد 
اتددحددةيددةا اإلددى اقددوة ا ددكدد  اجددا ددوة ددبدد  وسي
اإلدىاتصدةيدفا اذلدس امدن ا داوفد  التجداةة،
اوحد ا احدووو دا، اواخد   ضائب ااالُمكّوسد 
اتصدةيدفافدوائدجاإهدتداجد داا افد  أ مات دا
االدذ دبامدنا امدن اكد ديدةة وتكوينامدخدا ن
ا دهداءا امدن عوائواتجاةت ااالخاةجي اتُمّكه ا
اعد ددة دداا اتسددتددطديددع اكد دديددةة اعسددكدةيدد  قدوة
ا ددقددوةا اعددلدديدده اوالسدديددطددةة االددبددالدد  إخضدداا

 .السي 
اأنا احدقد دا امدن الصيناتمتلسام ايااخاص 
تستغل اافيماايخو ااقتصاو ا،اومناضمه داا

اوالددمددوّة دد ،ا”  ةخدد “  االددمددا ددةة الددبيددمددالدد 
االصديدنا إضاف اإلىاالحنااالهتاج االمتمي .
 قوةات ااالحائق ااستطاع اوةاس اوتدجد ئد ا
اإلدىا اوالدهد و  السوقاالبالم ا شك اجيدو،
اوأذواقا اةغددد دددا  اتدددحدددقددديدددق مسدددتدددوى
االدهدامد ا امدناشدبدوباالدبدالد  المست لدكديدن
اوخدو ا والمتقو ،افيماايتهاسبامعامسدتدوى
ابفةاواوغيةه،او هااتكوناالصيناوشب  اا
ا دحدهدوا االدهدامد  البظي اقواأخذ ا يواالبالد 
االدمدتدقدومد ا االدوو  ااحدتدكداة اكسدة   بوما

 .لوسائ االتصهيع،اووفةت اا أسباةامهاس  

االدبدالدمديد ا االدتدجداةة ق  اأناتكونامهدظدمد 
االدتدجدداةةا اتدقددو  اتددجداةياعدالددمد ، كدهدظدا 
الوولي اعلىاأسا ام اوئاالت او االتجداةيا
اعددوائددوا اأن اإال االددوو ، ا دديددن الددمددتددكددافددل
او دذاا امدتدكدافدئد ، الُم اوال االتجاةي اغديدة
اغديدةا افد دذا ط يب ،اأمااأه اال اتكناعاولد 
اابمدةيدكد ا مةغوب،اف احا اأناالدووالة
مااي ا ايُ يمناعلىاالهظا االمال اوالهقدويا

 . البالم 
االددواليددا ا اتددبددامدد  اأن االصدديددن احددق مددن
المتحوةاابمةيكي ا الِمر ،ا بوامضداعدحدا ا
الةسو االجمةكي اعلىاال ضائعاالصيدهديد ،ا
واعت اطي اقةاةاالةئي ااالمةيك اتةامدبا
الد ديدئد ا ااالحدتدكدا  اوون االدخدصدو ،   ذا

 )WTO(   وولي اكمهظم االتجاةةاالبالمي 
افد افدجا ا دواجد د دا اتدقدو  ايدجدباان الت 
افدد ا ااالعضدداء االددوو  ا دديددن الددهدد عددا 
االددهددامدد ا االددبددالدد  اوو  اوعددلددى الددمددهددظددمدد .
االدتدجداةةا امدهدظدمد  المهضوي اتح امدظدلد 
االدىاجداهدبا البالمي اأناتدقدفا دمدسد ولديد 

 .الصين،الوقفاأمةيكااعهواحّو ا
االدبدالد ا اوو  اقدائدمد  افد  اتد ا  امدا الصين
ااسدتدضدافد االصديدنا ً اأيضدا الهام ا)ول دذا
االصديدهد ا االدتدبداون علىاأةاضي اامدهدتدوى

االدىا٠٢٢2البة  امهذا  اوكاهد االسد داقد 
إقتةا اتأسيسه(،او هاساتس يي اومد ايداا
الدلدوو ا خاص اف امهظم االتجاةةاالبالميد 
اتُدغدةقا الد  االصديدن اهدمدّواً. اوابقد  الهاميد 
االدغدةب،ا اووو  السوقاكمااتّوع اأمدةيدكدا
وابصماأه ااف اتوّسعاوسيطةةامستمدةة،ا
اوتدحدتدكد ا اإفديدسد دا وعلىاأمةيكااأناتبلن
اوكدمداا لتغاوةامهطقا يمه االقطباالواحدو،
ا دالددهددسدد دد ا امدمددتددبدد  االددحددةباالدتددجدداةيدد  أن

 .لتةامب،افالسوقاالايةح اغشي االتجاةة

اابمدد ا ا دديددئدد  امددهددا اأسددا اتددةيددو اأي عددلددى
اتدقدفا دن امي او د  المتحوةااحتةا اقةاةاتد دا
االدمدتدطدةفد ا االدويدهديد  الىاجاهباالجماعا 
اتدحد ا االدُمدسدتد دوة وابهظم االويكدتداتدوةيد 
االشدبدوبا ُم ّةةاالوقوفامعاابقليا اضدو
اوكدةامد .ا االدبديدرا دحدةيد  افد  وتطلبات ا
االشددةكددا ا او ددابخدد  االدديددو  أمددةيددكددا
االدكدوهدجدة ا اعدلدى االحتكاةي االُمسيدطدةة
االشدبدوبا احدةيد  اعدلدى ابمةيك ،اتبتدوي
اأهد داا اوتد عد  ااإلهسدان اوتدقدتد  وكةامت دا،
اتصدهدعا الةاع االةسم اللسي اف االبالد ،
اإلة اباوتحاة هاعلىاحساباوو االبالد ا
ا دذاا ايدكدون البة  اوخاص اوو االخلديد ،
االعتواءامناخي اخلقاصدةاعدا اواخد ا
امد دمداا االدواحدو، الوول االواحوةاأواالمجتمع
كاه ا ذهاالصةاعا امةتوي اأياقهااامنا
االدطدائدحد اأوا أقهب االّصةاااالمهداطدقد اأو

 اا.المذ   
االدىا االدبدالد  اقّسد  االسدا دق افد  فاالستبماة
االسديدطدةةا وويي اصغيةةالك ايتمكنامن
اومدرديًا افديده، وال يمه اعلىاالوو االمتخلح 
ا صدهدعا علىاذلساقام االوو ااالستبماةي 
خيفا احوووي ا يناالوو االمتجاوةةامرد ا
اليمناوالسبووي ،او يناالبةاقاوالكدويد ،ا
اشدمدا ا ً اسدا دقدا و يناأ هاءاالشبدباالديدمدهد 
اصد دغد ا ايدأخدذ االصدةاا اوالديدو  وجهوب،
االسدهد ا أُخةى..اصةااامذ   اطائح ا يدن
االدحدقديدقد ا والشيب ،الكههال ايكناصةاعدهدا
او دوا ً الذيايجباعليهااأناهخوضهاجمديدبدا
اوالدبدالد ا االشدبدباالديدمدهد  اأ دهداء أناهكون
اقدطدبا امدواجد د  افد  البة  اطةفاًاواحدواً
واحوا)أمةيكا(،ام يمناعلىاالبال اوها دبا

 .لرةواته،اوُمتحّك اف اقةاةته
يتوجبااليو اعلىاالقوةاالوطهي اوالدمدوهديد ا
اأنا ف االوطناالبة  اواليمدناخصدوصداً،
امدرد ا تصطفاف اصفاواحواف امواج  
الدلدمدجدتدمدبدا ا االدتدومديدةيد   ذهاالمدشداةيدع
والوو ،ا) االستهاواالىاالصواق اوالتحالدفا
افدد ا االددحدداعددلدد  اوالددمددشدداةكدد  االصدديددن مددع
االدتدبداونا امدهدتدوى اشداكدلد  اعدلدى مهتويات دا
ا ديدنا ايدكدون افدالصدةاا البة  االصيهد (،
او ديدنا عصا ا االاتةيواوول اويمقةاطديد ،
االشدبدباالدبدة د ا السواواابعظ امناأ هداء
امدقدّومداتد دا،ا ال احقاعناوول احقيقي ا دكد 
االدهدخدبا ا دذه امدع ايدكدون كمااأناصةاعهدا
االدغدةبا امصدلدحد  افد  التا ب االت اتدبدمد 
افد امصدلدحد ا اعدمدلد دا امدن وأمةيكااأكدردة

 .شبو  ا
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إن هذه الحرب التي نخوضها حالياً لم تكالن 
ً وطالائالفاليالاً  حربنا، إذ حملت طابعاً منالاطالقاليالا
ومذهبي، وهي حالربالنالا إذا حالماللالت طالابالع 

 .البحث عن الدولة
كذبة كبيرة ما يُسّمى هيالئالة أمالم مالتالحالدة أو 
مجلس أمالن دولالي، وقالراراتالهالا تصاليالغالهالا 
الواليات المتحدة االمريكيالة وتاللالعال  بالهالا، 
فيما يخدم مصالحها، والدليل األكالبالر عاللالى 
عدم وجود ما يُسّمى مالجاللالس أمالن أو أمالم 

لالوراضالي ”  إسالرائاليالل“ متحدة هو احتالالل 
الفلسطاليالناليالة وتالمالكاليالنالهالا مالنالهالا، والالتالدخالل 
االمريكي العسكري في العراق وتالدماليالره، 
وغالاليالالرهالالا مالالن الالالتالالدخالالالت السالالافالالرة غالاليالالر 
المشروعة واالنتهاك لسيادة باللالدان الالعالالالم 

تتلخص مشكلة اليمن فالي الالداخالل،  .النامي
وال يالمالكالن أن يالأتالي الالحالل مالن الالواليالات 
المتحدة باألصر، وليس من االمم الالمالتالحالدة 
أيضاً، فالواليات المتحدة األمريكية ناجالحالة 
فالالي تصالالديالالر الالالحالالروب بالالقالالصالالد تصالالريالالف 
كميات كبيرة من السالح الُمالدّمالر، لالتالفالادي 
أزمة مالالاليالة تالعاليالشالهالا، وهالي ُمالبالدعالة فالي 
تصنيع سياسات التفريق والدمار وتالعالماليالق 
األزمالالالات لالالاللالالالشالالالعالالالوب، وهالالالي تشالالالعالالالل 
الصراعات قاصدة تدمير هالويالات وتالاريالخ 
وحضارات بلدان مثل اليمن، وبالد الشالام، 

 ..والعراق وغيرها
للصين كل االحترام من الشع  اليمني فالي 
مساندته والوقالف الالتالاريالخالي الالى جالانالباله، 
فالصين تبني صداقالة  الابالتالة مالع الشالعالوب 

بعكس أمالريالكالا الالتالي تالبالنالي عالالقالات مالع 
عصابات متالطالرفالة ونالخال  نالاهالبالة فالاسالدة 
ومستبدة. للصين بصمات حقيقية: مشالاريالع 
تنمويالة وخالدماليالة كالثاليالرة مالنالذ بالدايالة فالتالر 

 .عالقاتها مع اليمن الحبي 
م 3101نتذكر موقف القيادة الصيناليالة فالي 

أ ناء اندالا الحرب في اليالمالن، واالنالهاليالار 
الكامل لكافة المؤسسات العامة والخالاصالة، 
فقد صدر حينها توجيه مالن قاليالادة الالحالزب 
الشيوعي الصيني برفض أية أموال قالادمالة 
من اليمن الى الصيالن بالعاليالدة عالن إشالراف 
البنك المركزي اليمني، ألنها تُعد تالهالريالبالاً، 
وبالتالي لالم يالكالن يالمالكالن أن تاُلعالد تالعالامالالً 
شرعياً. إضافة للمساعدات والهبات الماليالة 
غاليالر الالمالشالروطالة مالن الصاليالن الصالديالقالالة 
والشقيقة للشع  اليمني، والتي كان آخرهالا 
إعفاء اليمن من ديون بلغت عاللالياله بالمالقالدار 

 .م3107مليون يوان في عام  711
الصين الصديقة ِعمالالق أبالهالر الالعالالالم فالي 
التجارة الدولية، واليمن بموقعهالا الالمالتالماليالز 
والالالفالالريالالد هالالي ركالالٌن لالاللالالتالالجالالارة الالالدولالاليالالة، 
ومصالحها مرتبطة بالصين من منالذ الالِقالدم 
بال منازا. وداللة على العالالقالات الالطاليالبالة 
بين بلدينا، قال السيد تشن جاليالان مسالتالشالار 
سفارة جمهورية الصين الشعبيالة بصالنالعالاء 

اليمن من أوائل الدول الالعالرباليالة “ سابقاً، إن 
التي اعترفت بجمهورية الصين الشالعالباليالة. 
وعلى الرغم من تقلالبالات األجالواء الالدولاليالة 
منذ إقامة العالقات الدبلوماسية بين البلالديالن 

، لالكالن عالالقالات الصالداقالة 0110في عام 

والتعاون بين البلدين  لت تتطالور تالطالوراً 
ً صالالامالالدة أمالالام مالالخالالتالاللالالف  ً ومالالتالالزنالالا صالالحالاليالالا

إن عالالقالة الصاليالن بالالاليالمالن  .”االختبارات
قديمة وحميمة، فقد ترجمها الرئيس اليمنالي 
عبده ربه منصور هادي حين وجالد الالدولالة 
التي تحالتالرم الاليالمالن حالقالاً، فالفالتالر عالالقالات 
رسمية قالائالمالة عاللالى الالمالنالفالعالة واالحالتالرام 
المتبادل بين الصين واليمن، لذلك فإن نجر 
مسعى الرئيس اليمني هادي إلالى الصاليالن، 
وأبرم اتفاقات من خالل المنتالدى الصاليالنالي 
الالالالعالالالربالالالي أو مالالالن خالالالارج إطالالالاره، فالالالي 
االسالالتالالثالالمالالارات والالالمالالشالالاريالالع االقالالتالالصالالاديالالة 
والتجارية وفيما يخص المالوانالئ الاليالمالناليالة، 
وإعادة تأهياللالهالا وبالالالذات مالنالهالا الالحالديالدة، 
وعدن، والمخا، وجعل ميناء ومدينالة عالدن 
منطقة تجارة حرة ألهميالة مالوقالع الالماليالنالاء 
التجاري التاريخي )عدن(، فأمن واستقرار 
اليمن هو أمن اإلقليم والعالم أجالمالع، وهالذا 
ماعهدناه من الصين عبر التاريالخ، والاليالوم 
نعهده مالن خالالل الالقالائالد شالي جاليالن باليالنالغ 
وبعض الدول الصديقة مع العرب واليمالن، 
لالالتالالحالالقالاليالالق الّسالاللالالم االجالالتالالمالالاعالالي والالالتالالنالالمالاليالالة 
ً عالن  واإلعمار بدالَ من الحروب وعالوضالا

 . النزعات
*عضو مرشر وناشط فالي هاليالئالة االتالحالاد 
الدولي للصحافيين واإلعالمياليالن والالكالتاّلاب 
الالالعالالرب أصالالدقالالاء )ُوحالاللالالفالالاء( الصالاليالالن فالالي 
اليمن، وكات  وخبير إقتصادي دولي يمني 
معروف، والالتالخالصالص الالعاللالمالي إقالتالصالاد 
 سياسي دولي، وعضو في إتحاد الكتّاب.

  7 3ا لففةفف فف فف  
  

 34رتم  المنشور نى  الة     

التعاون الصيالنالي الالعالربالي، يُشالّكالل لاَلبالنالة انعقاد االجتماا الوزاري الثامن لالمالنالتالدى 

صلبة جديدة في مسار مالواصاللالة تالعالزيالز 
أواصر الصداقة والالتالعالاون الشالامالل فالي 
شالالتالالى الالالمالالجالالاالت، وبضالالمالالنالالهالالا الالالتالالنالالمالاليالالة 
المشتركة الُمستدامة بين الجانبين العربي 

 . والصيني
كما ويُعتبر المنتدى فرصة ُمتجدّدة تنعقالد 
مالالرة كالالل سالالنالالتالاليالالن، مالالن أجالالل الالالحالالوار 
والتشالاور وتالعالزيالز الالمالزيالد مالن فالرص 
االستثمار بين األمتين العربية والصيالناليالة 

 .وتوقيع و ائق التعاون العملي
وكانت رعاية فخامة رئاليالس جالمالهالوريالة 
الصين الشعبية شي جين بيالنالغ لاللالمالنالتالدى 
وإلقاؤه خطاباً تاريخياً حاسماً فيه، َصدًى 
واسعاً وعميقاً فالي الالعالالالم الالعالربالي وفالي 
الحضور العربي بالمنتدى، واعتبر دليالالَ 
قاطعاً على األهمية الفائقالة الالتالي ياُلولاليالهالا 
 سيادتـــه للعالقــات  الصينيــة العربيــة، 
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ً جالديالداً  وإرادته الثابتة في إعطائها نالفالسالا
ُ لالالِقالاليالالم الالالرقالالي والالالنالالمالالاء  وحالافالالزاً ُمشالالجالالعالالا
السريع، وبلوغ شراكة استراتيجية شاملة 
مع جالماليالع الالدول الالعالرباليالة، فالالالعالالالمالان 
الصينالي والالعالربالي تالربالطالهالمالا عالالقالات 
تاريخية عريقة ال نالظاليالر لالهالا، ولالديالهالمالا 
قواسم مشتركالة مالن حاليالث الالتالطاللالع إلالى 
مزيد من النمو في شتى المناحي، وتفعيل 
المزيد من فرص االستثمار وبلوغ الحياة 

  .الرغيدة في كنف السالم
” شالي“ وألهمية المناسبة، ألقى الالرئاليالس 

ً وشالخالصاليالاً  خطاباً بالغ األهالماليالة وهالادفالا
ً بالاهالتالمالام شالديالد عالبالر  تابعته أنا شخصيالا
القناة الفضائية العربية لتلفزيالون الصاليالن 

، وكان الخطاب بمثابة CGTNالمركزي
خارطة طريق ورؤى مستقبليالة حالكاليالمالة 
لالالمالالواصالاللالالة مسالاليالالرة الالالتالالعالالاون والالالتالالالحالالم 
والعمل على تحقيالق الالكالسال  الالمالشالتالرك 

 .لكال الجانبين العربي والصيني
االدبديقدا ا إهه اإذاأرّمنامااوصلد اإلديده
البة ي االصيهي امناتقو اوا و اة،اأةىا
االدمدسداةا  أه ااتت يأاللمض ِاقوماًاف ا دذا
التباوه ،ا خاص اف اظ اتوسيعاسياسد ا
االصديدنا االهحتا اواإلصي االت اتط ّق دا
امدد دداوةةا افد اظددي  اعدقددوو، اأة دبدد  مدهددذ

االد داوفا اوا“ المشةوااالصديدهد  الدحد ا 
” شد “ الت اأعلناعه ااالةئي ا”  الطةيق

االدبديقدا ا اوسدتدتدبد   مهذاعوةاسهدوا ،
اإلدىاجداهدباالد ديوا أكرةاوستظ االصين
اوا و داة دا،ا البة ي ،اوتواكدباتدقدومد دا
اأضدبدافا االدقداومد  وسهش واف االسهوا 
ا ديدنا التباوناالحال اف اإتّجا ا اكرديدةة

 .الطةفين
يةت طاوطه االج ائةا جم وةي االصيدنا
اوجدوا اوفداعدلد  الشب ي ا بيقا اتاةيخيد 
اأحسدهد ا ديويا اوقدو متقوم اومدتدمديد ة،
اإقدلديدمديداًا ً الج ائةا اختياةاالصيناشةيدكدا
موروقاًاف ام اوةةاطةيقاالحةيةاالجدويدوا
اتشدّكد ا الشيجيه يهغي ،احيقاأناالدجد ائدة
االدُمد داوةةا اُطدةق ايدة دط ً اأسداسديدا محوةاً
اهداشدطديدن،ا  إفةيقيااوأوةو ااف اخدطديدن
وذلسامناخي ااسترماةاصديدهد اضدخد ا

ا مدلديداةاا٠٢٢علىاأةجاالج ائةا قيدمد 
ااالسددتددرددمدداةا افدديددها اسددتددتددواصدد  ووالة،

 .لمضاعحته
االدقداوةا اعد دو وُمّمريل ا و ية االلخاةجديد 
افد اأشدغدا ا مسا  االذياشاةسا حبدالديد 

ةسدالد ا”  شد “ ،اتسلّ االدةئديد ا”المهتوى“ 
االدةئديد ا افدخدامد  امدن خطي ا يواالو يدة
اوألدقدىا الج ائةياع واالب ي ا وتحدلديدقد ،
السيواالو يةامواخل اهّوهافي ااإلىاأ مديد ا
ا دالدبديقدا ا اوأشداو االدكد ديدة، االدلدقداء  ذا
الصيهي االج ائةي االممتا ةاوالمدتدمديد ة،ا
االدبدة د ا السيّمااوأنا ذااالحوقاالدكد ديدة
ااحدتدحداالتدهداا الصيه ايُصاوفا ذااالدبدا ،

ا دالدذكدةىاا  اوالصديدهديد  ا١٢الج ائدةيد 

 .إلقام االبيقا االو لوماسي ا يه ما
االصديدهديد ا االدجد ائدةيد  تحيدجاالدمدسديدةة
 االهجا ا اال ام اف امياويناِعوة،او  ا
عيقا اتوطو ا يناال لويناواةتق اإلىا
االشددةاكدد ا اإعددين ايدد طددة ددا مسددتددوى
امددهددذا االشددامدد  ااالسددتددةاتدديددجدد  والددتددبدداون

اطددةفاةئدديددسدد ا٠٢٦2 امددن االددمددوقددع ،
 ”. ش “ال لوينا وتحليق اوا

االدخدطدابا االدو يدة وف اكلمتهارّمناالسيو
” شد “ التاةيخ اال ا االذياألقاهاالةئي ا

اقدّومد دا،ا ف االحضوةاو المقتةحا االت 
واصحاًاإيا اا القةاءةااالستةاتيجي اللبم ا
االد داوفاإلدىا الصيه االبة  االمشتةس،
االدبديقدا ااالقدتدصداويد ا مواصل اتدهدمديد 

 .والتجاةي اوالسياسي ا يناالطةفين
اإلدىاوجدووا امسدا د  االدو يدة اأشداة كمدا
اواالهسدجدا ا االدهدظدة اوجد دا  تطا قافد 
االددجدد ائددةيا االددةئدديددسدديددن ا دديددن الددحددكددةي

البيرامدبداًا“ والصيه ،افم اوةةا وتحليق ا
االدمدتدحدوةا”   سي  اابمد  اتد دهّدتد دا )والدتد 

الدلدبديدرامدبداًا ُمقّةةةااعتماوايو اعالدمد 
الديحدتدحدا اا٦١ سي ،اومحووةايو ا مايو

االدجداةيا االدبدا  امدن ً اإهدطديقدا ً   ااسهدويدا
 هاءامجتمعا“ (،اتتقاطعامعامح و ا٠٢٦2

ا دها”  مصيةامشتةسالل شدةيد  الدذياجداء
ا االددمدد دداوئا”  شدد “ الددةئدديدد  احدديددق مددن

اإلدىاتدحدقديدقاالسدي ا واب وافاالدةامديد 
اوالددحددواةا االددبددوالدد  اظدد  افدد  الددهدداجدد ،

 .والتقاةبا يناالرقافا اوالحضاةا 
االصديدنا اوعد  امسدا د  كمااعيّظ االو يدة
الوائ اواليمشةوطاللقضي االحدلدسدطديدهديد ا
االددرددا دد ا اومددوقددحدد ددا اوو ددلددومدداسدديدداً، ً مدداويددا
اإلدىاأنا والمتطا قامعاموقفاالدجد ائدة،
اعدلدىاحدقد داا االدجدةيدحد  تحص افلسطين
افددلددسددطدديددنا اوولدد  اإقددامدد  افدد  الشددةعدد 

 .المستقل ،اوعاصمت ااالقو االشةيف
اإلددىا االددتددطددّةق اإلددى ا دداإلضددافدد   ددذا،
اواالحدواقا االدةا دهد ، االدوولديد  ابوضاا
الجاةي اعلىاالساح االبة ي االت اتبداهد ا

مناتوتةا اوعو ااستقةاة،اوأكواالو يةا
اإلدىا المساع االج ائةي االحرير االةاميد 
االسداحد ا ح االه اااالقائ اف الي يااووو 
اإلفةيق ،اوموقح ااالواضمامناضةوةةا
الد  مدا ا االسدلدمديد  التوّص اإلىاالحلو 
القائم اف اسوةيااواليمناوغية ا،او د ا
كل اامواقفامتطا ق اتماماًامعاتدوجد دا ا

 .الصيناوهظةت االتلساالقضايا
اكداهد الدةئديد ا وتجوةااإلشاةة،اإلىاأهه
االددقدداوةا اعدد ددو االددجدد ائددةيدد  الددو ددلددومدداسدديدد 
مسا  ،اوعلىا امراالم تمةاالدو اةيا
الرامناللمهتوى،اجلس ام احرا ا ام امعا

ايد “ هظيةهاالصيه ا احديدقاأكدواا” واهدغ ،
الت ا اال لوينا مواصل االمسيةةامناأجد ا
غواأفض ،اووقّبااريقاإتحاقيا اتدخد ا
االد دلدويدن،ا ا ديدن مياويناالتشاوةاالسياسد 
االدتدأشديدةةا امدن ااإلعدحداء اوكدذا والسياحد 
االسددحددةا اجددوا ا  الددحددامددلدد   ددالددهددسدد دد 
االددخددومادد ا اوجاددوا ا  الددو ددلددومدداسدديددادد 

االدجد ائدةياا. ال لويان كمااالتقدىاالدو يدة
الددلددحدد با االدوولدديدد  االشدد ون امددويددة ً أيضدا
اجديدشديد ،ا ايداهدغ الشيوع االصيه االسيو
امددعا اإلدىامدقدا دي اصددحدحديد   داإلضدافد 
اخديلد داا وسائ ااإلعي االصيهي ،اتطّةق
اووةها إلىاموقفاالج ائةامناالمهتوىاو
االدبدة ديد ا االدردهدائديد  ف اتوطيواالدبديقدا 
امدناأجدد امسدتدقد د امشدتددةسا الصديدهديد ،
اعدلدىا م و ة..اومناخي اماا واُمجّسو
أةجاالواقعا غجاالهظةاعنااالتحاقيا ا
الم ةم اوالمشاةيعاالمستق لي ،افإناحجد ا
الت او االتجاةياوالتبامي ااالقتصداويد ا

ا يدهد دلا“  يناالج ائةاوالصيناك يةاجدواً،
االدطدةفديدن الدكدي ،ا”  مستق  اواعواوُمرمة

اخدمد اسدهدوا ا امدهدذ و  اع اةةاقلدتد دا
اعد داةتد اابخدةى ا امدع وسأظ اأةّوو دا

 .”الج ائةاوالصيناهحوامستق  امشةق“
 

#نبر_القررت_خل ل:صخت جصأ رر م صم ص
صدددر دد ص صيسددر دد  صالبدديفدد دد ددودد   االودد ددرر
صالدريلد ص صاالود درر صفدتا للس   صيتا د 
للس ف   صياإلنالم   صيال ولر صالد دت ص
لفرء(صالس  صبيال ضصيتددلدضص أسردرءص)ي ت
صالدجد اادت  ص صاليدتدد  نرسمضصالجدودي 
صأسددردددرءص صتابدد ددض صيتادد دد  يمددؤبدد 
صإلعاندضص الس  صبرلج اات؛صيسر  صددر د 

صصCRIالس  صالريل ضص السد د ص”  يمجلض
صالسدد ددودد ددضص”  الدد ددي  صالددفدداددرادد ددض يالددقددوددرا

 الور قضصبرل تب ضصيغ تهر.
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ُعقد اجتماا الدورة الثامنة لمنتدى التالعالاون 
الالالوزاري الصالاليالالنالالي الالالعالالربالالي مالالؤخالالراً، 

دولة عربية، بضمالنالهالا  30بحضور ُمَمثِّلي 
العراق. ويُعتبر االجتماا من أهم األحالداث 
الدبلوماسية والسياساليالة واالقالتالصالاديالة فالي 
العالمين العربي والصيني، نظراً ألهالماليالتاله 
العُظمى لدى البلدين، وبالخالاصالة لالحالضالور 
الرفيق الصدوق شي جيالن باليالنالغ أعالمالالاله، 

يالداً “ وإللقائه خطاباً مهماً فيه، حمل عنوان 
بيد لدفع عالقات الّشالراكالة االسالتالراتاليالجاليالة 

 .”الصينية العربية في العصر الجديد
 3107بلغ حالجالم الالتالبالادل الالتالجالاري عالام 

مالاللالاليالالار دوالر فالالي إطالالار  311حالالوالالالي 
، وتالوقالع أماليالن ” مبادرة الحزام والطريق“ 

عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغاليالط، 
أن يصالالل حالالجالالم الالالتالالبالالادل الالالتالالجالالاري بالاليالالن 

ماللاليالار دوالر، وهالو  011الطرفاليالن إلالى 
حجم يفوق حالجالم الالتالبالادل الالتالجالاري باليالن 
الصين والواليات المتحدة األمريكية، وهالو 
داللة على أن العالقات العالرباليالة الصاليالناليالة 
تشهد تحوالت كبيرة في العديد من القضايالا 
الثنائية الرئيسية، وبضالمالنالهالا قضاليالة بالحالر 

 .الصين الجنوبي ومسألة تايوان
الالالمالالنالالتالالدى “ وتاُلالعالالد مشالالاركالالة الالالعالالراق فالالي 

خطوة في الطريق الصحير لالبالنالاء ”  الثامن
عالقات مثمرة وناجحة مع الصاليالن، الالقالوة 
االقالالتالالصالالاديالالة الالالكالالبالالرى فالالي الالالعالالالالالم، كالالمالالا 
ويُصنّف التعاون العراقي الصيني على أنه  
خارطة طريق صحيحة نحو بناء الالعالراق، 
بعدما دّمرته الحروب وأنالهالكالت مالقالومالاتاله 
الصناعية والتجارية، ومالا دخالول الالعالراق 

إال تالأكاليالد ”  مبادرة الحزام والالطالريالق“ في 
حازم يعني الكالثاليالر، الساليّالمالا بالعالد أن أكالد 

فالي “ فالي خالطالاباله قالائالالً: ”   شالي“ الرفيق 

مالالبالالادرة الالالحالالزام والالالطالالريالالق فالالإن الصالاليالالن 
ستشارك في بناء البُنية التحتية، مثل شبالكالة 
الخطوط الحديدية، والمسالارات الالبالحالريالة، 
ً إلالى أن مالبالادرة  والطرق والموانئ، الفالتالا
الحزام والطريق تحظالى بالدعالم كالباليالر مالن 
الس لالعالالقالات  الدول الالعالرباليالة، حاليالث تالؤّسِ
مستقبلية متينة، وتفتر الطريالق أمالام مالزيالد 

 .”من الجوان  التجارية واالقتصادية
ونظراً لكون العراق من الالُطالرق الالمالهالمالة 
والالالحالاليالالويالالة فالالي تالاللالالك الالالمالالبالالادرة الصالاليالالنالاليالالة 
الالالعالالظالاليالالمالالة، وألن مالالوانالالئ الالالعالالراق مالالهالالمالالة 
استراتيجياً وجيوبوليتيكاليالاً، ومالنالهالا ماليالنالاء 
الفاو الحيوي، وهو قاليالد اإلنشالاء والالبالنالاء، 
فمن الضروري أن تُستالغالل هالذه الالفالرصالة 
الكبيرة من أجل تطويالر وتالحالساليالن ُطالرقاله 
وسككه الحديدية، ألتي ستنقل البضائع إلالى 

 .العديد من الدول العربية واألوربية
وفي الالمالجالال الالنالفالطالي الالذي يالتالماليالز فالياله 

عالاللالالى أن ”  شالالي“ الالالعالالراق، شالالدّد الالالرفالاليالالق 
التعاون في مجال الطاقة يحتالاج أن يالكالون 
مدفوعاً بكل من الالنالفالط والالغالاز، والالطالاقالة 
منخفضة الكربالون، كالمالا يالجال  أن يساليالر 
التعاون المالي جنباً إلى جن  مع الالتالعالاون 

 .في التكنولوجيا الجديدة والفائقة
ً فالالي الالالعالالراق الالالعالالديالالد مالالن  وتالالعالالمالالل حالالالالاليالالا
الشركات النفطاليالة الصاليالناليالة الالتالي تالطالّور 
الحقول، وتزيد من إنتاجالهالا وتالعالمالل عاللالى 
تبادل الخبرات مع الجان  العراقالي، ودفالع 
العالقات بين الالجالانالباليالن إلالى الالمالزيالد مالن 
التعالاون والالتالقالدم، بالمالا يالخالدم  الالمالصالالالر 

 .المشتركة بين البلدين الصديقين
أما بخصوص تنشيط الصالنالاعالة الالوطالناليالة 
الالالتالالي عالالانالالت اإلهالالمالالال نالالتالاليالالجالالة الالالحالالروب 
المتعاقبة التي خالاضالهالا الالعالراق، أو الالتالي 

فُرضت عليه، فقد شّجالعالت الصاليالن الالدول 
العربية ومنها الالعالراق، مالن أجالل تالنالشاليالط 
الصناعة العربية، وبالرغالم قالوة الصالنالاعالة 
ً بالقاليالمالة  الصينية فأن الصين ستستورد سلعا

تالرلاليالون دوالر فالي غضالون  3أكثر مالن 
السنوات الخمس المقبلة، مما يعطي حالافالزاً 
جيداً للعراق لتحساليالن صالنالاعالتاله الالوطالناليالة 
وتالالطالالويالالرهالالا، مالالن أجالالل الالالمالالسالالاهالالمالالة فالالي 
استيرادات الصين، والذي يأخالذ االقالتالصالاد 
العراقي بالنمو، وهي فرصة كبيرة منحتهالا 
الصين الصديقة للعراق، ألجل دفع تنماليالتاله 
إلالى األمالام، حاليالث تالعالمالل الصاليالن بالفالعالالل 
أفكارها وِحكمتها على حمل المنطقالة نالحالو 
انتالهالاج طالريالق جالديالد لاللالنالهالوض الشالامالل 

 .إلقتصادات الدول
إن َخيار العراق األمالثالل هالو الساليالر قالدمالاً 
بالعالقات مع جمهورية الصاليالن الشالعالباليالة 
التي تعمل جاهدة بمساعدة المجتمع الدولالي 
بصورة عامة والعالربالي بصالورة خالاصالة، 
حيث أن ما ياُلماليّالز الصاليالن فالي عالالقالاتالهالا 

على أهميالة ”  شي“الدولية هو تأكيد الرفيق 
احترام الظروف الوطنية الالمالخالتاللالفالة لالدول 
المنطقة وخياراتها الالمالسالتالقالباللاليالة، وتالدعاليالم 
مبادىء معاملة كل مالنالهالا لالوخالرى، عاللالى 
قدم المساواة، والسعي إلالى إيالجالاد أرضاليالة 
مشتركة مع تنحية الخالفات جالانالبالاً، وهالذا 
دافع كبير للعراق الذي تسعالى الالعالديالد مالن 
الدول إلى استغالل  رواته الوطنية ونالهال  
ً واقالتالصالاديالاً،  خيراته والهيمنة عليه سياسيا
منعاً له من التوجه بقوة نحو عالقات بالنالاءه 
ومثمرة مالع الالجالانال  الصاليالنالي الصالديالق، 
النالا نالحالو  فخريطة الطالريالق الالُمالثاللالى تالوِجالّهِ
بالالوصالاللالالة الالالنالالجالالاح والالالتالالقالالدم االقالالتالالصالالادي 
والعمراني البنائي بالاّجالاه الصاليالن.. صاليالن 
التالقالدم والالبالنالاء واالزدهالار الالتالي يالقالودهالا 
الربّان الكبير للحزب الشاليالوعالي الصاليالنالي 
وقائده الهّمام الرفاليالق الصالديالق شالي جاليالن 

 .بينغ
*رهيس )المجمون  الفرهفاسفيف  الفعفراقفيف  

 3104-ا ول مفففن أُلفففتفففو فففر  –االولففف  
لتأسيس  فمفلفور ف  الةفيفن  47الذلرت 

الشعبي ( لى رع العراقا لفارف فاد الفدولفا 

لىة  يين واإلنامييفن والفمفت فا، الفعفر، 

أصففدقففاء )ُحففىفف ففاء( #الةففيففند ورهففيففس 

مفففففففنفففففففتفففففففد فففففففات مسفففففففتفففففففمفففففففعفففففففا 

ومففجففىففتففلففا  CRI#اال انفف _الةففيففنففيفف 

الةففيففن “ د ومففجففىفف  ” مففرافففص الةففداقفف “ 

العر ي د ولار  وص  فا ومف فرر ”  اليوم

ص  ا فا ولال  #السفنفد فاد_اإلخفبفار ف د 

 ونضو فا #نقا   الة  يين العراقيين.
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يأت ااهبقاوامهتوىاالتباوناالبة  االصيه ا
ف اووةتهاالرامه اف ا كيناف اوق اوقديدقا
اتدوهد ا امدن االدبدة ديد  االد دلدوان افديده تدبداهد 
ا سدد ددبا ااالقددتددصدداويدد  االددتددهددمدديدد  مسددتددويددا 
االدمدهدطدقد ا افد  الحةوبااإلقليمي االمشتبل 
ا ديا االدجدمديدع اعدلدى ا دظديلد دا والت اتلقد 
االدةئديدسد ا استرهاء.او وامااجب االخدطدوط
ا دوا امدا االدتدهداسدقامدع افد  للمهتدوىاغدايد 
حاص اعلىاأةجاالواقع.افقضايااالتهمديد ا
ف االمهطق االبة ي اتتصوةاأجهوةاالم تمدةا
وا تماما ا كينا شكٍ اخا ،اإضاف اإلىا
الت احقاحو االقضايااالوولي االدمدشدتدةكد ،ا
الدلدمدهدتدوىا االسدا دبد  وتقيي افباليا االدووةة

ا ااهدبدقدو اعدا  االدووحد ،اا٠٢٦١التد  فد 
وتمحوة احو اة ي االةئي اشد اجديدنا

ا اوالدطدةيدق“  يهغالم داوةة  د دوفا”  الدحد ا 
اكدافد ا افد  االدمدشدتدةس ةفعاوتيةةاالتدبداون
المجاال اسواءاالتجاةي اأوااالقتصاوي اأوا

 ال هىاالتحتي .
اشدةيدسا اأكد دة ارداهد  ً وتبت ةاالصيناحدالديدا
احديدقاأسد دمد ا االدبدة ديد ، تجاةيالدلدوو 
افد ا االدبدة د  االدبدالد  اتحاقيا االتباونامدع
ا ديدهد داا وصو احج االت او االتجاةيافيدمدا

اووالةاا٦5٦٠٠٠إلىاا٠٢٦2عا ا مدلديداة
اتدهدشديدطا أمةيك .او وامااأس  ا ووةهافد 
ا ددخددصددو امدد دداوةةا االددمددشددتددةس الددتددبدداون

االدةئديد ا” الح ا اوالطةيق“  الت اأطدلدقد دا
االدحدةيدةاا٠٢٦٠عا ا”  ش “  إحياًءالطةيدق

اابوسدطا ا دالشدةق القوي االذياة طاالصين
اعدلدىاطدو ا االدمدهدتدشدةة مناخي االقواف 

 المهطق اوعةض ا.
ف اافدتدتدا ا”  ش “وقواجاء اكلم االةئي ا

االدمدجدتدمدعا الصدالدم ا دو الم تمةاغهي ا مدا
اعدلدىا اومد كدوة البة  اواإلهساهي اعموماً،

اوالدوو ا عمقاالبيقا االت اتة طاالصديدن
امسدتدوىا البة ي ،اوعلىاا تما ا كينا ةفع
االدبدة ديد ،ا االد دلدوان التهمي ااالقتصاوي افد 
ووقوف ااإلىاجاه   اف االقضايااالمصيةي ا
االدةفديدقا اأوضدم افدقدو االدمدتدحدوة. ف اابم 

اعدة ديد ا”  ش “  اوو  الدبدوة أنا كيناستدقدو 
ا ا دقديدمد  ااالقدتدصداويد  ا٠٢قةوضاًاللتهدمديد 

ملياةاووالة،ات وفاتحويواًاإلىاوفعاعجدلد ا
اإهشدداءا اخددي  امددن ااالقددتددصدداويدد  الددتددهددمدديدد 
امدنا االدبدويدو اتدوفديدة اعدلدى مشاةيعاتبدمد 
اتددلددسا اتددحددتدداجدد ددا االددتدد  االددبددمدد  فددة 
اعدلدىا اإيدجدا د  ا شدكد  المجتمبا اوتد ردة
ا دذا ا امد كدواً قطاااالبم اوالباملينافديده،
اجدمد دوةيد ا ا ده اتدقدو  امدا اأن الوق اعدلدى
ا دأنا اإيدمداهد دا امدن ايدهد دع الصيناالشدبد ديد 
التطويةااالقتصاوياوتهشيطاالصهاع ا مداا
ا دالدمدجدتدمدبدا ا الدلدوصدو  اابسدا  حجد 
االددتددقددو ا اوةجددا  اأعددلددى اإلددى الددهددامدديدد 
الديد كدوا االقتصاوي.اوأكم االةئي اكلمدتده
امدنا علىاأنااةت اطاالبال االبة  ا الصين
امد د ا اوافدع خي اطةيقاالحةيةاالقوي ا و
إلعاوةاالتةكي اعلىاالشةاك اف االمهطقد ،ا
امدنا االدحدةيدة وإعاوةا قاالحياةاف اطةيق

 جويواولكنا ة ي اعصةي امختلح .
االدةئديد ا ولب اممااي كواعلىاأ مي اتوجه

االدوولد ا”  ش “  االدبديقدا امدع اتدبد يد  إلى
اضدمدنا امدهد دا االدواقدبد  اوخداصد  البة ديد 

واةتحااافدة ا”  الح ا اوالطةيق“ م اوةةا
االدوولد ا اأ د  التباونافيماا يه اا واتمدةكد 
المهتج اللطاق اوالمست لك ال ااف امدهدطدقد ا
ايدمدكدنا ا دحديدق اهسد ديداً، جغةافي امتدقداة د 
اابطدةاف،ا تحقيقااالستحاوةاالمشتةك الك 
مهتج اكاه اأوامست لك ،افالوو االت اتدقدعا

ا اوالدطدةيدق“ ضمناهطاقام داوةة ” الدحد ا 

ايدبداو ا١٢تهت ا اومدا االدبدالد ، %امناهدحدط
اتسدتد دلدسا٠٢ االدمدقدا د  %امناالغا ،اوف 

االدهدحدطا2٢الكريةامناوو االمهطق ا %امدن
%امناالغا ،او واماايبهد ا٠٢البالم ،او

اتدتد دهدا داا االدتد  ااالقدتدصداويد   أناالمبداولد 
االدوولد ا امدع الصيناف اتباوه ااالدمدشدتدةس

ا)ةا دما  –المهتج اوالمستوةوةا أيامدبداولد 
تتجلىاف االبيقا االدتدجداةيد ا  –ةا م(ا  –

واالقتصاوي ا يناالصيناوالوو االدبدة ديد ،ا
اتدة دما اوالدغدا  الدلدهدحدط االدمدصدوةة فالدوو 
اكدذلدسا  تباوه اامعاالصين،اوالصيناتة م
 تأمينامواةواالطاق االقتصاو ااالصهداعد ا

 المتطوةاو شك اتصاعوياومتساةا.
إنااحتضانا كينالحباليا امهتوىاالتدبداونا
ا دوا االدردامدهد  اووةتده افد  البة  االصيهد 
اتدبدكد ا اكدافد ، ةسال احي اإلىاوو االبال 
اكشدةيدسا صوةةاجم وةي االصيناالشب ي 
ايدو داا اوأن اوالدبدوالد ، االسدي  ف اتدحدقديدق
امداا مموووةاللجميعا  وفاالتشاةساف اُكدّ 
مناشأههاأنايخو االمجدتدمدبدا االد دشدةيد .ا
اتدقدفا االدبدة ديد  ف  اف اتبامل اامعاالوو 
مه ااوقح االشةيساللشةيس،اوقواأكواسا دقداًا
اعدا ا افد اخدطدا ده ا ديدهدغ الةئي اش اجين

اأناا٠٢٦١ االددبددة دديدد  االددوو  اجددامددبدد  فدد 
اعدلدىاأسدواقا الدلدسديدطدةة الصيناالاتسبى
الوو االبة ي اف االمهطق ،اأوالد دحدقاعدنا
اوإهدمداا ا، اابوسدط االشدةق افد  وكيءالد دا
اطدة ا افد  ةسالت ااتتكلُااعلىاالمسا دمد 
االشددبددوب،ا اخدديددة اإلددى اتدد ددوف مدد دداوةاٍ 
اعدجدلد ا وتةسيخاابمناعناطةيقاتهدشديدط
االا امدةكد يد  اكدهدقدطد  التهمي ااالقدتدصداويد 

 يمكناتجاو  ا.
االددتددمددردديدد ا االددمددهددتددوىاوحددجدد  افددبددالدديددا  إن
اعدلدىا الو لوماس اللوو االبة ي االمشاةك 
أعلىاالمستويا افيهالخيةاولي اعلىامتاهد ا
البيقا ا يناالصيناوالوو االبة ي اقويمداًا

القد ا”  شد “ وحويراً،اوأناهواءا االةئي ا
اوأنا آذاهاًاصاغي ال ااف االمهطق االبة يد ،
اوالدتدمدوو،ا ا داال ويداو اآخدذة فة االتبداون
اذاتهااهتصاةاًالدلدسديداسد ا و واماايشك ا حّوِ
اتدوطديدوا اعدلدىاصدبديدو الخاةجي االصيهديد 
االدبدالد ،ا اوو  اكدافد  امدع البيقا االوولديد 
افدد ا االددوائدد  االسددي  اإحددي  ا دد ددوف وذلددس
االشدةقا اكدمدهدطدقد  مهطق احيوي امناالبال 

 ابوسط.
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