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 العربي :

 آي  علي أحمد

هو مشروع مفكفكفامفهد يفلفدج إلفى جفعفه  
الةين أقفر،د وهفي الفكفي بفاتف  تف فر  
ن سلا ففي لفه مفكفان ففي الفعفالف د والفكفي 
ت ول  إلى فرص  وت فد  ففي ا ن عفيفنف د 
وهو لبن  أولى في بناء المعفرفف  الفعفربفيف  

 حول الةين.
يقوم المشروع بشكه أساسي عفلفى مفوقفع 

 الةين بعيون عربي 
www.chinainarabic.org    

على شبك  اإلنكرن د وهو موقفع مفكفكفامفه 
يكضمن الخبر والمعلوم  والرأي والك ليفه 
والك قيق والدراس  ويكناول قضايا الةيفن 
الداخليف  وعفاقفاتفلفا مفع الفدول الفعفربفيف  
والففعففالفف  لففكففهد إألففاففف  إلففى ا وألففاع 

 االقكةادي  والمنوعات والرياأل .
الموقع هو جزء من طموح عفربفي إلقفامف  
عفاقف  صفداقف  مفع الةفيفند وهفو مفوقفع 
شففقففيففق لففاتفف ففاد الففدولففي لففلففةفف فف ففيففيففن 
واالعفامفيفيفن والفكفكففا، الفعفربفي أصفدقففاء 

الةيند هذا االتف فاد الفذي يفكفولفى ر فيف  
ت رير الموقع ملمف  أمفيفن السفر وعضفو 

 المجل  القيادي الكن يذي في .
 مدير الموقع: م مود ريا
 ر ي  الك رير: علي ريا

لكعليقاتك  واسفكف فسفاراتفكف  ومفاحف فاتفكف  
ومقاالتك د يمكنك  مراسلكنا على العنفاويفن 

 البريدي  الكالي :
بريد موقع الةين بعيون عربي  الرسفمفي: 

info@chinainarabic.org 
مفجفمفوعف  الةفيفن بفعفيفون عفربفيف  عفلفى 

 ال ايسبوك
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 عربي 
 بريد مدير المشروع: 

ramamoud@gmail.com 
 رق  اللاتف:

 من خارج لبنان 119410906010 
 من لبنان 10906010

انتهت قمة البريكس التي انعقدت  يدي يدتيد دة 
شياين الصي ية، ويا كدا  يعدعدتدبدر تد قدعدا ، 
وحتى يجرد أحالم، أثبتت اجتماعدا  الدقدمدة 
أنه أخذ يتح ل إلدى وقدا دم وييداشيدم شدق دت 

 طريقها إلى الت فيذ.
باختصاش، لقت أصبحت يد دمد يدة الدبدريدكدس 
ب يددي الددةددريدد ددة ا قددتددصدداديددة  ب صددعددبددا شقددمددا
العالمية، وتح لت خالل أقل ين سبم س د ا  
إلى يؤسسدة يدعد،ديدة، يد دتدق عد دهدا يدقدرشا  
يؤثرة، وي تمر ي ها العالم تحركدا  يدجدتيدة 

 لحل األزيا  ا قتصادية التولية.
وبددالددرنددم يددن كددل الددتددفدداو  بدديددن الددتول 
الم ض ية يي الدمد دمد يدة، والدةداليدا  بديدن 
عتد ين أعضا ها، يقت تمك ت الدمد دمدمدة يدن 
ال قد   عد،دى أشل صد،دبدة، ويدن تدجداوز 
الةاليدا  والدتد داقضدا ، يدن أجدل تد سديدس 
ي صة يتي ة لدتدحدفديدم الد دمد  عد،دى يسدتد   
العالم، ووث قت ت بيق نسدبدة كدبديدرة جدتاب يدن 
ب ك اقم يد،دمد  ،  القراشا  التي اتةذتها سابقا
واتةذ  قراشا  جتيتة ستعمل ع،ى ت بيقدهدا 

 يي الس  ا  المقب،ة.
إذا تمك ت الم ممة ين ا ستمراش بهذا ال دهدق 
الذي تسير ع،يه، وبالمرونة التي يراها العالدم 
كحقيقة ثابتة، يإ  البريكس لدن تدعد د يدجدرد 
 عب يي العم،ية ا قتصادية العالمية، وإندمدا 
قت تتس، م شاشة "الكدابدتدن"، لدتدقد د الدالعدبديدن 
اآلخرين يي عدمد،ديدة الد دهد ل ا قدتدصدادي 
الم ، بة ع،ى يست   العالدم، ولدتدكد   أيدالب 
ب يدد ددقددذ سددكددا  الددكددرة األش دديددة يددن  حددقدديددقدديددا
األزيا  التي تالحقهم، ع،ى يست   اندتديداش 

الفقر والمياكل البيئية والت د ش ا قدتدصدادي 
 والتة،ص ين اآليا  ا جتماعية الكثيرة.

وهذا األيل   يقتصر ع،ى التول الدمديداشكدة 
يي الم ممة، يهدذ  الدتول الدةدمدس و دعدت 
نصب عي يها قاعتة ثدابدتدة يدفدادهدا أ  إندقداذ 
نفسها ين الغرق يي الدمديداكدل ا قدتدصداديدة 
يقرو  بإنقاذ العالم ك،ه يدن هدذ  الدمديداكدل، 
وذلك بعكس ال مط ا قدتدصدادي السدا دت لدت  
الددتول ابيددبددريددالدديددة الددتددي تددر  أ  تددقددتيددهددا 
ا قتصادي   يمكن أ  يحصل إ  ين خدالل 
استدغدالل طداقدا  وخديدرا  الدتول األخدر  
ب  وتركها يح دمدة ويدتدةد،دفدة، لدتدبدقدى أسد اقدا

 يسته،كة لم تجاتها.
وين أجل ذلك كانت قمة هدذا الدعدام يدتدمديدمة 
بحض ش عتد ين التول نديدر األعضداي يدي 
الم ممة، كي تك   شاهتاب ع،دى هدذا ا تدجدا  
الع لمي ال ايم الذي انتهجته ي ممة البريكدس 

ا قريب.  والذي سيؤتي ثماش  عم 
وقت كا  ل،صين المستضيفة كد،دمدة يسدمد عدة 
يي القمة، عب ر ع ها الر ديدس شدي جديد دبديد د  
وسا ر القادة اآلخرين، وكانت بدمدثدابدة دلديدل 
عمل، يمكن يدن خدالل السديدر يديده تدحدقديدق 
األهتا  بسرعة أكبر وبتكاليف أقل وب دتدا دق 

 أكثر يا تة.
يإلى قمة أخر ، وإلى نتا ق أكدثدر شدمد لديدة، 
وإلى عالم شحب، يسم كل أب ا ه، ويسير بهدم 
نح  خالص البيرية ين يآزقدهدا، بدمدا يديدهدا 
أولددئددك الددذي يضددعدد   الدديدد م الددعددصددي يددي 
دواليب البريدكدس ونديدرهدا يدن الدتدجدمدعدا  

 الهادية إلى ختية ابنسانية.
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نير  داش اليعب ل، ير الة ب التي ألقاها الر يس الصي ي شي جين بي   خدالل قدمدة 
 بريكس التاسعة يي يتي ة شياين بج  ب شرقي الصين.

وتضم الة ب الم ي شة، أشبعة ين بي هم الة اب األساسى بع  ا  "الدعدمدل يدعدا يدن 
أجل إعال  "العقت الذهبي" الثاني لتعاو  بريكس" يي الحفل ا يتتاحي لم تدت  أعدمدال 

سبتمبر وخ اب "عالقا  شراكة أق   يم البريكس ين أجدل يسدتدقدبدل  3بريكس ي م 
 سبتمبر. 4أكثر إشراقا" يي الج،سة المكتم،ة ل،قمة ي م 

أيا الة ابا  اآلخرا  يهما "تعميم التعاو  يتبادل ال فم ين أجل الدتد دمديدة الدمديدتدركدة 
"و"تصريحا  يي يؤتمر صحفي لقمة بريكس يي شياين"، ال،ذا  ألقاهما الر يس شدي 
يي ح اش األس اق الصاعتة والتول ال ايية ويى يؤتمر صحفي يي القمة ع،ى الدتد الدي 

 سبتمبر. 5ي م 
 وباتت ال سخ يتاحة يي يكتبا  )شي ة ا( يي انحاي البالد ين )ابث ين(.

 الغال :
كاشيكاتير ل،رسام الف ا  
تيا  ش   نيرته صحيفة 
تياي ا داي،ي الصي ية ي م 

6-9-702 
وي حي ب همية ي ممة 
البريكس يي قيادة 
وت جيه ا قتصاد 

 العالمي
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الكرتيبات المؤسسي  يمكنلا المساعدة 
 في جعه المسكقبه ساطعا

شي يين هونغ مدير مرلز الدراسات 
 ا مريكي  بجامع  رنمين الةيني 

تتمتم دول البريكس، التي ت تي يي 
ط،يعة التول التي تتب ى شكالب أكثر 
ب ين الع لمة، بإيكانا  كبيرة  إنصايا

لتحفيم ال م  العالمي وتحسين الحكم 
العالمي. لكن ين أجل ذلك، يتعين ع،ى 
التول األعضاي يي المجم عة حل 
يياك،ها التاخ،ية يثل العتالة 
ا جتماعية والتفاو  يي ت زيم 

ويي هذا الصتد ستةصص   الثروا . 
ي،ي    26ي،ي   ي ا  ) 500الصين 

دو ش( ل،تعاو  والتبادل ا قتصادي 
والتك  ل جي بين دول البريكس، ويق 
يا ذكر  الر يس شي جين بي   يي 
الج،سة العاية التاسعة لمؤتمر قمة 

 .البريكس ي م ا ث ين
إ  يستقبل المجم عة   ية،  ين 
ب  التحتيا . يالتكتل   يمال صغيراب نسبيا
ويفتقر إلى ا تساق المؤسسي، حيث 
تيهت البرازيل وج  ب أيريقيا نم اب 
ب، ييما يس د الت تر عالقا    عيفا
شوسيا بالتول الغربية التي تق دها 
ال  يا  المتحتة. وين ناحية أخر ، 
يتعين ع،ى الصين واله ت اتةاذ تتابير 
ب  ل،حفاظ ع،ى نم هما الق ي نسبيا
وتج ب خروج المةاطر المالية عن 

 .ن اق السي رة

وبغية العمل بيكل يعال وتحقيق ي ا ت 
ي،م سة ل،جميم، يتعين ع،ى دول 
البريكس إع اي األول ية ل،مهام 
"السه،ة" التي يمكن أ  تج ي ثماشها 
ب يي المستقبل الم م ش.  أو تحقق تقتيا
وع،ى التول الةمس، كما اقترح اعال  
شياين، أ  ت يط التعاو  العم،ي 

 .لتعميم الت مية الميتركة
كما أ  ه اك حاجة إلى ترتيبا  

يؤسسية ي جهة نح  تحقيق ال تا ق ين 

أجل يساعتة التكتل ع،ى تحقيق 

ا زدهاش. وال اقم أ  إعال  شياين 

يتع  إلى تعميم الت سيق وا تصال 

لتحسين ابداشة ا قتصادية العالمية. 

وقبل دع ة أعضاي جتد، يتعين ع،ى 

أعضاي البريكس الحاليين إجراي 

ي اقيا  يعمقة ح ل يا إذا كا  الت سم 

سيع ي التكتل المميت ين المرونة 

ب أكبر.   ووج داب جي سياسيا

 ص ي   تشاينا دايلي الةيني  
4-9-7112   

تعريب خاص بـ "نشرة الةين بعيون 
 عربي "

 5الككم  على الة    

ختتمت ي م الثالثاي قمة البريكس التاسعة يي شياين بمقاطعة ي جيا  اع 
شرق الصين. يراسل تياي ا دي،ي تس   ش ي   التقى ثالثة خبراي 
شاطرو  آشا هم ح ل انجازا  القمة خالل نتوة أقايها يركم الصين 

 :والع لمة. وييما ي،ي يقت فا  ين ت،ك اآلشاي
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العمه على إعادة العولم  إلى 
 مسارها الة يح

هو ويويند نا ب ر ي  مرلز 
 الةين والعولم 

ب لبعض التقتيرا ، إ  ال اتق  ويقا

المح،ي ابجمالي التراكمي لتول 
البريكس الةمس يمكن أ  ييكل 
نصف ال اتق المح،ي ابجمالي 
العالمي يي المستقبل القريب، وقت 

يي المئة يقط  27شكل هذا الرقم 
يي المئة  73وح الي  7006عام 

العام الما ي. لكن األشقام واآلياق 
ال اعتة طغت ع،يها حقيقة أ  الصين 
واله ت ساهمتا بمعمم ال م  الذي 

س  ا   20شهتته البريكس خالل 
نق ة يئ ية )ك سبة ين  2005ب سبة 

 ال اتق المح،ي ابجمالي العالمي(.
وقت زاد  نسبة يساهمة ال اتق 
المح،ي ا جمالي الصي ي إلى العالم 

نق ة يئ ية خالل هذ   904ب سبة 
الفترة ييما بي ما نمت اله ت ب تيرة 

نق ة يئ ية.  207يعتتلة ب،غت 
ل أداي التول ا قتصادي  ويعر 
المثير لإلعجاب، سيما الصين، 
كفاية إداشة البريكس ل،ة ر، 
غ الحذش ع تيا يتع،ق األير  ويس  

 .بت سيم المجم عة
ألعضاي البريكس سجل يحترم 
ع تيا يتع،ق األير بال ياي بتعهتاتهم. 

ويق ل أحت التقاشير الصادشة عن 
يي المئة ين  27جايعة ت شونت  أ  

ال ع د التي قع عت يي يؤتمر قمة 
يي أويا بروسيا  7025البريكس عام 

قت تحقق. ييما تب،  نسبة قمة العام 
ب  79الما ي يي اله ت  يي المئة قياسا

بال قت الحا ر، وتغ ي قضايا بتياب 
ين الت سيق السياسي والتجاشة 
ا لكترونية إلى يكايحة ا شهاب. 
وتت ايق ا حتما   ووثا ق نتا ق 

التي تم تب يها يي قمة  63التعاو  ال 
ويم ذلك، يتعين ع،ى  .شياين

أعضاي يجم عة البريكس ا ستفادة 
ين ابيكانا  الكاي،ة لترتيبا  
البريكس التكمي،ية يثل ب ك الت مية 
الجتيت ويبادشة الحمام وال ريق 
الصي ية، لكي يك   لها شأي أكثر 
ت ثيراب يي اليؤو  التولية، بما يي 
ذلك التغي ر الم اخي واألين ابق،يمي. 
وبم جب إطاش ي ممة التجاشة 
العالمية، يمكن لتول البريكس أ  
ب ع،ى إعادة الع لمة إلى  تساعت أيضا
يساشها الصحيح وتعميق التكايل 

 .ا قتصادي يي ي  قتها
 

 6تكم  المنشور على الة    

ال اج  إلى العمه الشاق لكضييق 
 ال جوة في توزيع الثروة

شو شيوجوند باحث في معلد 
االقكةاد والسياس  العالمي د 
ا لاديمي  الةيني  للعلوم 

 االجكماعي 

إ  آلية التعاو ، التي تق دها قمم 
القيادا ، والتي تعتمت ع،ى انياي 
يرق عمل يي يةت،ف المجا  ، 
وتبرز يي ب ك الت مية الجتيت 
ونير  ين المؤسسا ، هي إنجاز 
يؤسسي ش يسي لمجم عة 
البريكس يي العقت األول ين 

 .وج دها
وعالوة ع،ى ذلك، لقت ت صل 
أعضاي يجم عة البريكس إلى 
ت ايق يي اآلشاي ب   ي،عب التكتل 
يستقبالب دوش الم صة  ختباش 
التعاو  بين دول الج  ب، وتكايل 
األس اق، والح كمة ا قتصادية 
العالمية. كما عمزوا التعاو  يي 
يجالي التجاشة وا ستثماش، يضالب 
عن التباد   اليعبية ين خالل 
األحتاث الريا ية والمهرجانا  

 .السي ما ية
ويق ل إعال  شياين إ  اليك ك 

التي ت اجه ا قتصاد العالمي 
والمةاطر الس،بية ستستمر، يما 
يع ي أنه يتعين ع،ى التول الةمس 
العمل بجت لتضييق التفاو  يي 
يجال ال م  وتج ب حص ل أي 
س ي يهم ييما يتع،ق بمصالحها 

 .ا ستراتيجية
والةبر الساش ه  أ  ا قتصادا  
ال اشئة ككل آخذة يي ا زدياد وأنها 
ستتةذ زيام المبادشة يي ال ه ل 
بالع لمة. و شتهاشها با لتمام 
با نفتاح واليم لية والتعاو  
وترتيبا  الم فعة المتبادلة، تسعى 
بعض الب،تا  الى ا نضمام الى 

 البريكس. 
لذا يجب ع،ى أعضاي البريكس 
استةتام إطاش "البريكس بال " 
ل،عمل يم المميت ين الب،تا  ال ايية 
لتعميم التعاو  ييما بين ب،تا  

 .الج  ب



  4ا لففةفف فف فف    

ت تي قمة البريكس التاسعة يي شياين 
هذا العام لتمثل الرح،ة التي قايت بها 
دول البريكس خالل يترة يض ربة 
يمر بها ا قتصاد العالمي. كما أنها 
تيير إلى ب، غ المجم عة سن الرشت 
 .والتحتيا  التي ست اجهها يي المستقبل
اجتمعت ب،تا  البريكس ل،مرة األولى 

ب ي ذ ذلك  7009عام  وهي تجتمم س  يا
الحين. وقت اتسعت المجم عة ي ذ 
اجتماعها األول لتيمل ج  ب إيريقيا 
باب اية إلى التول ا عضاي البرازيل 
والصين واله ت وشوسيا. وقت ت ضم 
دول أخر  إلى البريكس يستقبالب، ييما 
تتح ل إلى يحفل ش يسي لالقتصاد 
العالمي ترسمه يصالح اقتصادا  

 .األس اق ال اشئة
يصعب ع،ي ا التغا ي عن حقيقة أ  
يجم عة البريكس قت اجتمعت ل،مرة 
األولى بعت األزية ا قتصادية العالمية 

. وقت أبرز  أزية عام 7007عام 
المالية ي اطن  عف ال مام  7007

المالي العالمي الذي كانت تهيمن ع،يه 
الب  ك والمؤسسا  المالية األييركية 
واألوشوبية. وقت لفت الكيف الكبير عن 
القرول المتعثرة والتي   المعتوية 
ا نتبا  إلى أ  ال  يا  المتحتة 
وأوشوبا ستجتا  صع بة يي العمل 
كمحركين ل، م  العالمي ين ذلك الحين. 
وكا  ذلك يع ي أيضا أ  أس اق العالم 
ال اشئة الكبيرة كا  ع،يها أ  تقبل 
حتمية قيادتها لالقتصاد العالمي. وت،ك 
يهمة أد تها دول البريكس بيكل جيت 
ع،ى يت  الس  ا  الق،ي،ة الما ية. 
وع،ى الرنم ين التيكيك ب   البريكس 
هي يجرد تكتل اجتمم بسبب 

"الم ايية" وليس أل  لتيه جتول 
أعمال ييترك، يإ  المجم عة صمت  
وأنتجت يؤسسا ، وب ك الت مية الجتيت 

 .أبرز يثال ع،ى ذلك
ب، ست اجه البريكس  ويم يضي ها قتيا
تحتيا  أكبر. أحت أكبر التحتيا  التي 
ت اجهها المجم عة اآل  ه  التغير 
السريم يي ال مام العالمي الذي جعل 
أعضاي البريكس، سيما شوسيا والصين 
واله ت،  عبين باشزين جتاب يي اليؤو  
ابق،يمية والعالمية. وقت حتث ذلك 
بسبب عتم قتشة ال  يا  المتحتة ع،ى 
ا نةراط ع،ى نح  ب  اي يي يةت،ف 
القضايا العالمية وابق،يمية، وأيضا 
بسبب اكتساب أعضاي البريكس أهمية 

اقتصادية وسياسية يم يروش -جي 
 .ال قت

إ  بروز ال م ذج الثالثي الصي ي 
اله تي الروسي يي إداشة البريكس 
ب أهمية األس اق اآلسي ية  يعكس أيضا
ال اشئة يي البريكس. وال اقم أ  هذا 
ب آخر لب،تا  البريكس ييما  يمثل تحتيا
ب. ولكي تصبح البريكس  تمضي قتيا
يمث،ة حقيقية لألس اق ال اشئة الكبيرة 
يي جميم أنحاي العالم، يجب أ  تصبح 
عابرة ل،قاشا . ويجب أ  تضم 
عض يتها عتداب أكبر ين الب،تا  ين 
ي اطق وقاشا  أخر . وهذا ه  المكا  
الذي يصبح ييه الت اصل المتبادل بين 
ب. إ   شوسيا والصين واله ت حي يا
تعقيتا  الجغراييا السياسية الحتيثة 
ت يئ حا     يك   ييها أصتقاي 
وح،فاي ب،ت يا بالضروشة أصتقاي 
وح،فاي الب،ت اآلخر. وتك   الب،تا  
الثالثة حذشة يي ترشيح أعضاي جتد 

نمراب لحساباتها ا ستراتيجية الةاصة 
ييما يتع،ق بضم أعضاي جتد. وقت يك   
ذلك أحت األسباب التي تجعل ت سيم 
عض ية البريكس يهمة صعبة يي 

 ال اقم.
ب التي ت اجه  وين التحتيا  الهاية أيضا
ب،تا  البريكس ه  اتةاذ قراش بي   
أج تتها المستقب،ية. لحت اآل ، ساد  
قضيتا  هايتا  ع،ى عمل المجم عة. 
والقضيتا  هما التغي ر الم اخي وتم يل 
الت مية، ال،تا  تهتيا  إلى ب اي الب ية 
التحتية. لكن عاجالب أم آجالب، سيك   
ع،ى ب،تا  البريكس ت سيم أج تتها 
لميادة انةراطها يي ال مام العالمي. 
ه اك العتيت ين الي انل العالمية 
الميتركة حيث يمكن لتول المجم عة 
أ  تساهم دو  ي اجهة الصع با  نيابة 
عن أي ين األعضاي الحاليين. وتيمل 
هذ  القضايا إداشة الك اشث ال بيعية، 
والقضايا الصحية التي تيكل ش انل 
ييتركة لت  جميم أعضاي البريكس، 
يضال عن قضايا التجاشة والقضايا 
المالية العالمية ذا  ا هتمام الميترك. 
يي ال اقم، قت يك   ين الجي ت تك ين 
"شؤية ل،بريكس" أو "وثيقة ل،بريكس" 
يي ي تتيا  يثل ي ممة التجاشة 
ب  العالمية، حيث تعمل الصين واله ت يعا
هة  لةفض ابعانا  المشاعية المي  
ل،تجاشة الذي تق م بها ا قتصادا  
المتقتية. والتحتي ال ها ي أيام دول 
البريكس، بال بم، ه  أ  تقرش إلى أي 
ل أج تة الت مية  حت يمك ها أ  تح  
الحالية إلى أج تة سياسية أو 
استراتيجية. نير أ  الت صل إلى اتفاق 

 .ين هذا ال  ع سيك   صعبا ل،غاية

 ص ي   تشاينا دايلي الةيني 
 7112-9-4أميكندو بالي  

تعريب خاص بـ "نشرة الةين بعيون 
 عربي "



  2ا لففةفف فف فف  
 

 ولال  أنباء الةين الجديدة ـ شينخوا:
 القاهرة:  عماد ا زرق

أكت عتد ين الةبراي الدمدصدريديدن عد،دى أ  
قمة بريكس حققدت ندجداحدا نديدر يسدبد ق، 
وقتيت "خاشطة طريق" ل،تعاو  بين التول 

 ال ايية.
واستضايت يدتيد دة شديدايدن جد د ب شدرق 

 5-  3الصين قمة بريكس، خالل الفترة ين 
سبتمبر الجاشي، بدمديداشكدة قدادة الصديدن، 

 شوسيا، اله ت، البرازيل، ج  ب أيريقيا.
وعقت ع،ى هايش القمة، ج،سة ل،ح اش بديدن 
األس اق ال اشئة والتول ال ايية  مدن آلديدة 

"، بدمديداشكدة يصدر، 5+    5"بريكس ب،س 
 ني يا، المكسيك، تايالنت، طاجيكستا .

كما عقت ع،ى هايش القدمدة يد دتدت  أعدمدال 
يدن شؤسداي  2700بريكس بمياشكة نحد  

شركة وي دمدمدة أعدمدال  600ويمث،ي نح  
 ويؤسسة يالية.

أكددت السددفدديددر عدد،ددي الددحددفدد ددي نددا ددب وزيددر 
الةاشجية وسفير يصر ببكين سابقا، أ  قمة 
شياين لمجم عدة بدريدكدس حدقدقدت ندجداحدا 
كبيرا ونير يسب ق، وخاصة ييدمدا يدتدعد،دق 
ببيانها الةتايي الذي يعت بدمدثدابدة "خداشطدة 

 طريق" ل،جميم.
وقال الحف ي ل كالة أندبداي ))شديد دةد ا((، " 
 شك أ  انعقاد القمة يي الصين سداهدم يدي 
هذا ا نجاز، حيث أ  الصديدن ويدر  كدل 
سبل ال جاح لهذ  القمة كما يعد،دت يدن قدبدل 
بقمة العيرين العام الما ي وكما تفعل يدي 
كددل يددرة تسددتددضدديددف يدديددهددا يددثددل هددذ  

 الم اسبا ".
وأ ا  أنه يدن بديدن عد ايدل ندجداح قدمدة 

ودعد ة عدتد يدن  5+    5شياين أطروحدة 
التول الد دايديدة يدن الدقداشا  الدثدالث الدتدي 
تتمدركدم يديدهدا الدتول الد دايديدة وهدي أسديدا 
وأيريقيا وأيريكا الالتي ية، يييرا إلى أهمية 
عقت اجتماع ل،ح اش وبحث عالقا  التعاو  
بين يجم عة بريكس والتول ال ايية وسدبدل 

 تعميم هذا التعاو  يي المرح،ة المقب،ة.
وأشدداش أيضددا إلددى أهددمدديددة انددعددقدداد يدد ددتددت  
األعمال الذي جدمدم يدمدثد،ديدن لدمدجدتدمدعدا  
األعمال يي التول العيدر سداهدم أيضدا يدي 
انجاح القمة إذ أنه ساهم يي خ،ق يدميدت يدن 

 الت انم بين يجتمعا  األعمال ت،ك.
وأو دح أ  هدذا الدمد دتدت  أتداح الدفدرصددة 

لمعايا  التول المياشكة ليرح الدمدرو  
ا قتصادية التي تمر بها ت،ك ا قدتدصداديدا  
والتحتيا  التي ت اجههدا عد،دى حدت سد اي، 
وكذلك يت  ت اير ي اخ استثدمداشي يد اتدي 
يسمح بالمميت ين ا ستثماشا  الدمديدتدركدة 

 والمتبادلة بين هذ  التول يستقبال.
وييما يتع،ق بمياشكة يصر ب عدمدال الدقدمدة 
 من آلية "بريكس ب،س"، أكت الحدفد دي أ  
زياشة السيسي الدتدي جداي  تد،دبديدة لدتعد ة 
نمير  الصي ي لد،دمديداشكدة بد عدمدال الدقدمدة 

 أشعر ال ريين بالتقتير وابيت ا .
وتابم قا ال "  شك أ  زياشة السيدسدي ويدا 
أجرا  ين لقايا  ع،ى هايش القمة أتداحدت 
له الدفدرصدة، أو  لدالدسدهدام بدفدكدر يصدر 
ويقترحاتها لتعم عالقا  التعاو  يسدتدقدبدال 
بين يصر وبريكس، وبديدن الدتول الد دايديدة 
وبريدكدس، وبديدن الدتول الد دايديدة بدعدضدهدا 
 -الددبددعددض، يددي إطدداش عددالقددا  الددجدد دد ب 

الج  ب". وأ ا  " كمدا أتداحدت الدميداشة 
الفرصة ل،قاي الر يس شدي جديدن بديد د  يدم 
الددر دديددس عددبددت الددفددتدداح السدديددسددي وإجددراي 
ييدداوشا  يددعدده وا تددفدداق عدد،ددى  ددروشة 
إع اي ديعة جتيتة لعالقدا  الدبد،دتيدن وهدي 
الددمدديدداوشا  الددتددي تدد جددت بددتدد قدديددم ثددالث 
اتفاقيا  ويذكرا  تفاهم يي يجا   ال اقة 
وال قدل والدعد،دمدي الدتدقد دي". وأشد  قدا دال 
"أتاحت يياشكة السيسي بقمة شياين كذلدك 
ا لتقاي ب قرانه يي ا تحاد الروسي والدهد دت 
وج  ب أيريقيا وني ديدا، وهد  األيدر الدذي 
أسهم أيضا يي دعدم الدتديداوش يديدمدا بديد دهدم 
بهت  تعميم العالقا  الث ا ية وتبادل التعم 
يي المحايل التولية التي ت رح ييها القضايا 
 ا ق،يمية والتولية ذا  ا هتمام الميترك".
ين جانبه، أكت التكت ش أحمت قد دتيدل خدبديدر 
اليئ   األسي ية والتولية بدمدركدم األهدرام 
ل،تشاسا  السياسية وا ستراتيجية، أ  قدمدة 
بريكس ناجحة بيكل كبديدر عد،دى يدةدتد،دف 

 األصعتة.
وقال ق تيل ل كالة أندبداي ))شديد دةد ا((، إ  
ال قاشا  التي شهدتتدهدا الدقدمدة، ويدا صدتش 
ع ها ين بيا  يعدبدر عدن تد جدهدا  تدجدمدم 
بريكس، تضمن العدتيدت يدن الد دقداط بدالدغدة 
األهمية. وشتد عد،دى اعدال  شديدايدن الدذي 
صتش يي ختام اجتماعا  قمة بريكس يمكن 
أ  يك   بمدثدابدة "خداشطدة طدريدق" سد اي 

ل،تعاو  بين التول بعضهم البعض، أو بديدن 
التول ال ايية يي إطاش التعاو  بين الج د ب 

 الج  ب. -
وأشاد ق تيل بتضمين الدبديدا  لدمد قدف دول 
التجمم ح ل ظاهرة ابشهداب، يدؤكدتا أنده 
بددتو  ابصددراش عدد،ددى يددحدداشبددة ابشهدداب 
 يمكن لهذ  التول تحقيق الت ميدة والدحدفداظ 

 ع،ى ا ستقراش يي ب،تانها.
وأشاش إلدى أ  ا شهداب بدمدثدابدة سدرطدا  
عالمي ي تير يي جميم أنحاي الدعدالدم بدتو  
أي تمييم، ي البا بضدروشة وجد د تدكداتدف 

 وت سيق دولي لم اجهته.
وشجب قادة دول بريكس جمديدم الدهدجدمدا  
ابشهابية يي جمديدم أندحداي الدعدالدم وأداند ا 
ابشهاب بجميم أشكاله ويماهر ، ويقا لدمدا 
جاي يي إعال  شياين الذي صتش عن قدمدة 

 بريكس التاسعة أيس )ا ث ين(.
وقال القادة يي البيا  "إن ا نؤكدت يدجدتدا أ  
المسؤولين عدن اشتدكداب وتد دمديدم أو دعدم 
األعدمددال ابشهددابدديددة يدجددب أ  يددحدداسددب"، 
يؤكتين ع،ى أهدمديدة تدعدميدم الدتدعداو  يدي 

 يكايحة ابشهاب .
ولفت خدبديدر اليدئد   األسديد يدة والدتولديدة 
بددمددركددم األهددرام لدد،ددتشاسددا  السدديدداسدديددة 
وا ستراتيجية، إلى صع د ترايب ل،سد،د دة 
وشيعه شعاش "أيدريدكدا أو " كدا  بدمدثدابدة 
شسالة تحذير ل،عالم كد،ده يدن أ  ا قدتدصداد 
العالمي قت يتخل يي يرح،ة يدن الدحدمدا ديدة 
التجاشية ويميت يعانداة ا قدتدصداد الدعدالدمدي 

 وخاصة التول ال ايية.
و أكت قادة بريكس يي إعال  شديدايدن عد،دى 
أنهم سي اص،   ا لتمام بداقدتدصداد عدالدمدي 
ي فتح وشايل ويعاش    بحمم الحدمدا ديدة، 
يؤكتين "أن ا نركدم عد،دى أهدمديدة اقدتدصداد 
عالمي ي فتح وشايدل يدمدكدن جدمديدم الدتول 

 واليع ب ين تبادل ي ايم الع لمة".
وأ ددا  ابعددال  "أندد ددا سدد ددسددتددمددر يددي 
يعاش ة الحما ية بدحدسدم ،أند دا يد،دتدميد   
بتعهتنا بإيقا  والتصتي لتتابير الدحدمدا ديدة 
ونحث التول األخر  ع،دى ييداشكدتد دا يدي 

 هذا التعهت".
ويي الةتام، أكت ق تيل ع،ى أ  قمة بريدكدس 
كانت يرصة يهمة ل،غاية لدمديداشكدة يصدر 
ألول يرة ييها،  يتدا إلدى أ  ذلدك يدعدكدس 

 تقتيرا يتباد  بين الجانبين.
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 ولال  أنباء الةين الجديدة ـ شينخوا:
اختتمت قمة بريكس الدتداسدعدة )الدثدالثداي( يدي 
يتي ة شياين الساح،ية بج  ب شرقي الصديدن. 
وبي ما يمكن أ  تعت هذ  القمة تاشيةية ل،تعاو  
بين يجدمد عدة بدريدكدس الدتدي تضدم كدال يدن 
البرازيل وشوسيدا والدهد دت والصديدن وجد د ب 
إيريقيا يي   ي إصدتاش بديدا  شديدايدن الدذي 

يفه يا ييتركدا، أتداحدت  20تضمن أكثر ين 
أيضا ي برا هايا لتياطر اآلشاي بيدن األسد اق 
الصاعتة والتول الد دايديدة يدم دعد ة الصديدن 
خمس دول ل،مياشكة يي ح اش إستراتيجي يي 

 إطاش القمة ين بي ها يصر.
وتدد،ددبدديددة لددتعدد ة يددن الصدديددن، قددام الددر دديددس 
المصري عبت الفتاح السيسي بمياشته الدرابدعدة 
ل،صين يي يتي دة شديدايدن، حديدث شداشك يدي 
ي تت  أعمال بريكس وح اش إستراتيجي بديدن 
األس اق الصاعتة والتول الد دايديدة يدي إطداش 
القمة، وأجر  يباحثا  يم الر يدس الصديد دي 
شي جديدن بديد د  وزعدمداي الدتول الدمديداشكدة 
األخر  تك،،ت ب تا ق يثدمدرة خدالل الدميداشة، 
وخاصة يي تعاو  يصر يدم الصديدن، األيدر 
الذي شت أنماش الةبراي الصي يين الدمدتدابدعديدن 
لقضايا يصر وأبتوا ت ،عاتهم وت قعاتهم بي   

 ذلك.
وقال الر يس الصي ي شي جديدن بديد د  خدالل 
لقا ه السيسي ع،ى هدايدش قدمدة بدريدكدس يد م 
الثالثاي إ  الصين " ستتعم دا ما جه د يصدر 
ل،حفاظ عد،دى ا سدتدقدراش وتسدريدم الدتد دمديدة، 
ويستعتة لتيم اليراكة ابستراتيجيدة اليدايد،دة 
يم يصر"، يعربا عن استعتاد الصين لتعميم 
التجاشة وتسهيل ا ستثماش يدي يصدر. وشدهدت 
الر يسا  أيضا ت قيم س،سة ين ال ثدا دق الدتدي 
تغ ي يجا   ا قتصاد وتك  ل جديدا والد دقدل 

 واألين.
ويي هذا الصتد، قال وان  لين تس ن ، ش ديدس 
يكتب بح ث العالقا  التولية يي قسم شدؤو  
نرب آسيا وشمال إيريقيا بد كداديدمديدة الصديدن 
ل،دعد،د م ا جدتدمداعديدة ، إ  تد اتدر الدميداشا  
وا جتماعا  بين شي والسيسي يمهدر يدتداندة 
العالقا  بديدن الدبد،دتيدن وا هدتدمدام الدمدتدبدادل 
بت  يرهدا، يضديدفدا أ  زيداشة السديدسدي يدن 
ش نها أ  تساعت يي ت ثيق وتد طديدت اليدراكدة 
ابستراتيجية الياي،ة بيدن الدبد،دتيدن، وتدعدميدم 
ت بيق البرنايق الدتد دفديدذي لدتدعدميدم عدالقدا  
اليراكة ابستراتيجية الياي،ة خالل الفترة ين 

، يا يدرسدم يسداش 7072إلى عام  7026عام 
 ت  ير عالقا  الب،تين يي الس  ا  القادية.

كما أشاد أيضا باشتقاي العالقا  بديدن الدبد،دتيدن 

خددالل هددذ  األعدد ام 
إلددى يسددتدد   ندديددر 
يسددبدد ق يددن خددالل 
تدددكدددراش الدددميددداشا  
والدد،ددقددايا  شيدديددعددة 

الدمدسدتدد  ، ييديدرا إلدى أ  تدعداو  الددبد،دتيددن 
سيصبح أكثر تعتدية وشم لية يدي الدمدجدا   
المةت،فة يم اشتفاع يؤشرا  الثقدة الدمدتدبدادلدة 

 بي هما ووج د إيكانا  كبيرة.
وين جانبه، قال داي شياو تيي، الدبداحدث يدي 
يركم التشاسا  العربية بدجدايدعدة الدتشاسدا  
التولية ببكين، إ  هذ  المياشة ستتيم الدتدعداو  
بين الب،تين قتيا بي ما ية   هذا التعاو  بثبا  
ع،ى المساش الصدحديدح عد،دى أسدا  تدحدقديدق 
إنددجددازا  يددثددمددرة يددي ظددل يددبددادشة الددحددمام 

 720وال ريق، يستيهتا بت قيم اتفاقية قيمتها 
ييدروعدا لد،د داقدة  22ياليين دو ش لتم يدل 

يد،ديد   دو ش  45اليمسية وكذا اتفاقية بمب،  
-لت فيذ ييروع القمر الص اعي "يصدر سدا 
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عن بعت. وقال داي " إ  نمط )بريكدس بد،دس( 
المقترح ين قبل الصين أتداح يد دصدة تدعداو  

ج د ب، بدمدا يدي ذلدك  -ثابتة بين ب،تا  ج  ب
الدمدصدري"،  يدتدا إلدى أ   -التعاو  الصي ي

تعميق التعاو  بين الب،تين يي إطاش )بدريدكدس 
بدد،ددس( الددمددفددتدد ح عدد،ددى كددل الددتول الدد ددايدديددة 
واألس اق ال اشئة يساعت ع،دى تد سديدم آلديدا  
التعاو  بين الصين ويصر يدي وجد د ألديدا  
عتة حاليا ع،ى شأسها ي تت  التعاو  الصيد دي

ابيريقي، -العربي، وي تت  التعاو  الصي ي -
وكذا إطاش يبادشة الحمام وال ريدق، يدا يدفديدت 

 الب،تين يي شتى المجا   يستقبال.
وين جانبه، ذكر وان  أيضا أ  يياشكة يصر 
يي ح اش األس اق الصاعدتة والدتول الد دايديدة 
وير  يرصدة ذهدبديدة لدهدا لدتدبدادل خدبدراتدهدا 
وتجاشبدهدا الد داجدحدة، ييديدرا إلدى أ  يصدر 
نجحت يي تحقيق نتا ق يدثدمدرة عد،دى صدعديدت 
ابصددالح ا قددتددصددادي يددن خددالل إجددرايا  
ي،م سة ويعدالدة يدثدل تدحدريدر سدعدر صدر  
العم،ة المح،ية )الج يه( وتمرير قداند   جدتيدت 
بي   ا ستثماش والسعدي إلدى تدعدميدم الدبد ديدة 

 التحتية لريم يست   المعيية.
وشاطر  الرأي داي قا دال إ  اقدتدصداد يصدر 
تحسن بيكل كبير عبر إصالحداتدهدا و"بدعدض 
المؤشرا  بداتدت أيضدل يدمدا كدا  يدتد قدم"، 
يييرا إلى اشتفاع يست   صايي ا حدتديداطدي 
ين ال قت األج بي إلى أع،ى يستد   لده خدالل 
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ي ايدر  75يساويا تقريبا يا كا  ع،يه قبل ث شة 
، يؤكتا أ  "هذ  إشداشة هدايدة جدتيدرة 7022

بددا هددتددمددام تددعددكددس انددتددعددا  اقددتددصدداد يصددر 
 تتشيجيا".

وأشاش داي أيضا إلى أ  تمرير القان   الجتيت 
لالستثماش سيضخ ق ة حايمة لت مية اقتصدادهدا 
ين خدالل جدذب الدمدميدت يدن الدمدسدتدثدمدريدن 
األجددانددب، يضدديددفددا أ  ييدداشكددة يصددر يددي 
الح اش بما استعر ته ين اندجدازا  حدقدقدتدهدا 
ع،ى صعيت ابصالح يريم ثدقدة األجداندب يدي 
تعميم ا ستثماشا  ييها ويهيئ يد داخدا جداذبدا 

 لالستثماشا .
واتفق الةبراي أيضا ع،ى أ  ييداشكدة يصدر 
يي آلية بريكس، التي تعت آلية نم ذجية لتعاو  

ج  ب، تعمز يكانتها وأهميتدهدا عد،دى  -ج  ب
المسرح التولي،  يتين إلى أ  يصر شاشكدت 
بيكل نيط وحثيث يي الم اسبا  التولديدة يدي 
الس  ا  األخيرة يثل قمة العيرين يي ألمانديدا 
هذ  الس ة وقمة العديدريدن يدي الصديدن الدعدام 
الما ي، إ ايدة إلدى نيداطدهدا يدي الدمد دابدر 
ابق،يمية الهاية يدي يد د دقدة اليدرق األوسدط 

 وقاشة إيريقيا.
ويي هذ  القمة، الدتدقدى السديدسدي يدم ندمديدر  
الروسي يالديمير ب تين أيضا، يي لقاي أندعدش 

 آيال استئ ا  الرحال  الج ية بين الب،تين.
وقت جذب ال،قاي اهتمدام الدةدبدراي، حديدث قدال 
واندد  لدديددن تسدد ندد  إ  ا سددتددئدد ددا  الددمددتدد قددم 
ل،رحال  بين يصر وشوسيدا يدعدكدس اشتدفداع 
يؤشر ثقة الجانب الروسي حك ية وشعبدا يدي 
األين المصري وتفاؤله إزاي ال  م األيد دي، 
يا يؤكت بيكل نير يباشر جه د يصر الفعد،دة 

 والحثيثة يي هذا المجال.
كما أعرب داي شياو تيي عن تفاؤله يدي هدذا 
الصدتد، قددا دال إ  عدد دة السدديداحددة الددروسديددة 
ستساعت ع،ى ت مية ق اع السيداحدة الدمدصدري 
عبر جذب المميت ين السياح األجانب باعتبداش 
أ  السياحة تمثل يصتشا يدهدمدا يدن يصدادش 
التخل الق يي المصري ويحركا يهما لد،د دمد  
ا قتصادي إ اية إلدى الصدادشا  الد دفد ديدة 
وق اة الس يس وتح يال  المصريين العاي،ديدن 
بالةاشج، يييرا يي ال قت نفدسده إلدى تد قديدم 
يذكرة تفاهم بين الصين ويصدر يدؤخدرا يدي 

 ني غييا بي   التعاو  السياحي.



   9ا لففةفف فف فف    

 ص ي   الشعب الةيني :
صتش "إعال  شياين" خالل قدمدة قدادة 
 4بريكس الدتداسدعدة الدتدي عدقدت  يد م 

سبتدمدبدر الدجداشي يدي يدتيد دة شديدايدن 
بج  ب شرقي الصين، تدحدت شدعداش " 
شراكة أق   لمستقدبدل أكدثدر إشدراقدا"، 

 60يدادة وأكدثدر يدن  22حيث تضمن 
برنايق عم،ي. يا يدعد دي  200وثيقة و

البيا  الةتايي قيمة عالية، ويجعدل يدن 
الددقددمددة يددحدد ددة يدداشقددة يددي تدداشيددخ 

 المجم عة.
إعال  “ كما تجاوز ن اق الم   عا  

شياين" التوشا  السابقة لقمة بريدكدس. 
وطرح "تعميدق الدتدعداو  الدعدمد،دي يدي 
تدد دد يددر الددتدد ددمدديددة بددتول الددبددريددكددس"، 
"تددعددميددم الددتدد ددسدديددق والددتددبددادل، إكددمددال 
الددحدد كددمددة ا قددتددصدداديددة لددبدد دداي نددمددام 
اقدددتدددصدددادي عدددالدددمدددي أكدددثدددر عدددتالدددة 
وإنصددددا ". "الددددتعدددد ة لدددد،ددددعددددتالددددة 
وا نصا ، صديداندة اسدتدقدراش وسدالم 
الم د دقدة والدعدالدم"، "تدعدميدم الدتدبدادل 
والتعاو  ا نسداندي لدتدعدمديدق الصدتاقدة 
وتثبيت األسا  اليدعدبدي"... وتد  دح 
هذ  الت ايقا  األشبعة اتجا  ت  ش دول 
البريكس يي المستقبل. كما تعمز أكدثدر 

يبادشة األسا  ل،تعاو ، لتدتيدم  60ين 
الق اعا  المع يدة يدي دول الدبدريدكدس 
لتعميم التعاو  البراندمداتدي. زد عد،دى 
ذلك، و ح "إعال  شياين" ي قفه يدن 
دعم الع لدمدة ا قدتدصداديدة ويد داهضدة 
الحما ية والدتدجدربدة الد د ويدة الدكد شيدة 
وندديددرهددا يددن الددمدد ا دديددم الددعددالددمدديددة 
السدداخدد ددة. ويددمددكددن الددقدد ل ا  "إعددال  
شديددايددن" يدد،دةددص الددتددعداو  بدديددن دول 
الددبددريددكددس خددالل السدد دد ا  الددعدديددر 
الما ية ويمثل يح دة هدايدة لدتدعدميدم 
العمل الميتدرك يدي السد د ا  الدعديدر 
القادية. وأو ح "إعال  شيدايدن" عدن 
يكرة دول البريكس الميتركدة يدي ديدم 

 ---إصالح نمام الدحد كدمدة الدعدالدمديدة 
"نددحددن يصددمددمدد   عدد،ددى بدد دداي هدديددكددل 
ح كمة اقتصادية عالدمديدة أكدثدر كدفداية 
ويعكس الميهدت ا قدتدصدادي الدعدالدمدي 
الحالي، وزيادة ص   وتمثيل األس اق 
ال اشئة والب،تا  ال ايية". حيدث يدقدتدرح 
"إعال  شياين" آليدة "بدريدكدس بد،دس" 

 ك مط جتيت ل،تعاو .
وأكت الر يس شي خدالل خد دابده الدذي 
ألقا  يي الدجد،دسدة ا يدتدتداحديدة لدمد دتدت  

سدبدتدمدبدر عد،دى  3أعمال البريكس يي 

شوح البريكس، المتمث،دة يدي الدمدسداواة 
والفد ز الدمديدتدرك والدمدسدؤولديدة إزاي 
العدالدم، قدا دال إ  هدذ  الدروح لدم تد   
بالرياهية لتول بريكس الةمس يحسب، 

 بل أتت بعالم أيضل ل،بيرية.
وعرل الر يس الصيد دي شدي شؤيدتده 
بي   التعاو  بين دول البدريدكدس الدذي 
يؤين بدانده سديدتخدل "عدقدت  الدذهدبدي" 
الثاني إذا عم،ت دول األس اق الصاعتة 
يددعددا لدد،ددتددغدد،ددب عدد،ددى تددحددتيددا  الدد ددمدد  

 الضعيف وتهتيتا  السالم العالمي.
وذكدر يد قدم "واشد د دن بد سدت" يدى 
تقرير عن خ اب الر يس شي انده يدم 
اشتفاع يسدتد   الدحدمدا ديدة يدي الدتول 
الغربية، تعمل الصين ع،ى ديدم حدريدة 
التجاشة. يييرا الى ا  دول الدبدريدكدس 
تعمل بجت ع،ى صيانة حقد ق األسد اق 

 ال اشئة والب،تا  ال ايية.
وقالت "صحيفة المراقب الدبداكسدتداندي" 
إ  قمة بريدكدس يدي شديدايدن تدعدت أهدم 
اجتماع ي ذ إنيدايآلديدة بدريدكدس. وبدعدت 
طرح العتيت ين البرايق والمة  دا ، 
باتت المجم عة أكثر تراب ا وقد ة، يدا 
ي،عب دوشا يهما يي ديم نم  ابقدتدصداد 

 العالمي.



   1 1ا لففةفف فف فف    

الحم،ة الَمسع شة الفاشد،دة الدتدي تيد  دهدا 
أيريكا ترايب ع،ى جدمدهد شيدة كد شيدا 
التيمقراطية اليعبية، تذك درندا بدالدحدمد،دة 
الَمدسدعد شة السدابدقدة عد،دى إيدرا  )يدي 
أقصى نرب آسيا(، ونصب الص اشيخ 
األيريكية بم اجهة الص اشيخ ابيرانية 
ال  وية الممع ية، والتي ت،دتدهدا حدمد،دة 
أخر  ييابهة لد ديدر صد اشيدخ "ثداد" 
األيددريددكدديددة يددي جدد دد ب كدد شيددا، )يددي 
أقصى شرق آسيا(، ليصل قع ر قتشاتها 
ا ستهتايية التتييدريدة يد داطدق جد د ب 

 الصين وج  ب شرق شوسيا.
يي الحم،ة الَمسع شة، ال،عبة ا يريدكديدة 
الثالثة ع،ى ك شيدا الدتيدمدقدراطديدة، يدتدم 
استهتا  الصين وشوسيا. كديدف ذلدك  
يمن ناحية ت ،ب أيدريدكدا تدرايدب يدن 
بيجين وي سك  التص يدت الدمدتد اصدل 
يي يج،س األين ع،ى يدرل عدقد بدا  
اقتصاديدة عد،دى بديد ندغديداند ، وبدعدتهدا 
تسترسل ب،عبة العق با ، لتصل الى حت ِّ 
تقتيم ي الب تعجيمية لد،دتولدتديدن لد ديدل 
ي ايقتهما ع،ى خ ق ك شيا التيمقراطيدة 
وحيرها يي الماويدة، حديدث   يدجدال 
بعتها س   لحرب دياعية ك شية يهمدا 
ك، ف األير، يَجر  الدبد،دتا  الدثدالثدة الدى 
ي اجدهدة وخصد يدة يدعدتاي وندماعدا  

 وحروب، ولن تتمكن.
واألدهددى يددن كددل ذلددك، أ  أيددريددكددا 
تدددرايدددب  ددد الدددذي قصدددف قددداعدددتة 
"اليعيدرا " السد شيدة الدجد يدة خدالل 
حفل عياي أقايه عد،دى شدر  الدريديدق 
األييدن "شدي جديدن بديد د "  د أدشجدت 
بدديددجدديددن ويدد سددكدد   ددمددن الددعددقدد بددا  
ا يريكية، ين خالل   حدة الدعدقد بدا  
الَمفرو ة ع،ى كدل َيدن يدتدعدايدل يدم 
ك شيا التيمقراطية.. يكيف والحالة هدذ  
يمكن الم ايقة ع،ى الد،دعدبدة األيدريدكديدة 
العَبثية والَمج  نة، التي   يمكن يهدمدهدا 
س   يي إطاش أنها حرب عالمية عد،دى 
كددل الددعددالددم الددذي يددريددض الددتددجدد يددم 

 وابلحاقية والم  .
ي قف جمه شية الصين اليعبية وا ح 
وج،دي بيد   السدالح الد د وي وسدالح 
اببادة الجماعية عاية. يالصين ت ا دل 
يددن أجددل تددجدد دديددب الددبدديددريددة الددمدد   
الددجددمدداعددي، وألجددل إنددقدداذ الددحددضدداشة 
ا نسانية، لكن بيرط ا  تتة،ى جدمديدم 
دول العالم بتو  استدثد داي عدن ايدتدالك 
هذا ال  ع ين السالح، وا يدتد داع عدن 
تص يعه أو تص يم السالح المؤدي الدى 
تص يعه، لكن أيريكا تر  ايتالكها هي 
وحددتهددا لسددالح اببددادة الددجددمدداعدديددة 

لتدسدتدةدتيده  د هدي وشبديدبدتدهدا الدكديدا  
الصدهدديدد نددي  دد هدراوةب لددتددركدديددم الددتول 
المستق،ة الرايضة لبيم ذواتها يي سد ق 
ر  ال ةاسة والعب دية األيريكي، الذي دي 
دثدال لديدبديدا  دو ب يمدهرة ون ية ع،دى يِّ
والعراق وس شية ونيرها ين الدبد،دتا ، 
وها ه  األيريدكدي يد دتدقدل إلدى كد شيدا 
 بلحاقها بالتول الفاش،ة، ولن يتمكن. 

يي "الكعرةِّ" ابستراتيجية الجي ب ليتكية 
األيددريددكدديددة الددعددالددمدديددة الددمددسددتددمددرة يددي 
دوشانها ي ذ الحرب الدعدالدمديدة الدثدانديدة 
بالذا ، " روشة" وص ل أيريكا الدى 
البر الصي ي والبر الدروسدي، وإخدراج 
الصين "إلى األبت" يدن شدبده الدجدميدرة 
الك شية، واستكمال يحاصرتها وخ قهدا 
ب، كذلك يعحاصرة شوسيا بالق اعدت  بحريا
العسكرية ال  وية األيريكية الدمد دتديدرة 
ب كددمددا  يددي جدد دد ب كدد شيددا، و حددقددا
يعة  ِّ   ، نقل ت،ك الق اعت األيدريدكديدة 
إلددى شددمددال شددبدده الددجددميددرة الددكدد شيددة، 
يددتددعددميددم عددمددالندديددة وقددتشا  الددقدد اعددت 
األيددريددكدديددة الددمدد ددتدديدد دد ددرة يددي تددايدد ا  

 واليابا . 
وهدد ددا   بددت يددن تددذكدديددر الددقدداش  أ  
ب يددي  ب قدداطددعددا واشد دد ددن شيضددت شيضددا
خ اتيم الحرب الك نية الدثدانديدة إقدتدراح 
د دتدصدر جد زيدف  المعيم الس يييتي الدمع
ستالين، تقسيم اليابا  الى ي اطدق ندفد ذ 
س يييتي وأيريكي )ع،دى ندمدط تدقدسديدم 
در  واشد د دن  ألمانيدا وبدرلديدن(، وأص 
ع،ى هيم تها هي وحتها ع،ى الديدابدا ، 
يضربتها بال  وي يرتين، ودعدمدت يدا 
ى ب ِّ "استقالل تايد ا "، وييداشكدة  يعسم 
زعيمها المع يق والعميدل أليدريدكدا يدي 
بعض ا جتماعا  والدمدحدادثدا  الدتدي 
عقتتها آنذاك التول "الدحد،ديدفدة" األشبدم 
المع تصرة يدي تد،دك الدحدرب، )ا تدحداد 
الس يييتي/ال  يا  المتحتة األيريكديدة/ 

 المم،كة المتحتة ويرنسا(. 
  يمكن ل،مة ط األيريكي أ  يَستكمدل 
دوشانه ولعبتده بدتو  إندالق )يضديدق 
َي،قا( والبحرين اليرقي والغربي ب جده 
الصين، وهد  يدا تسدعدى أيدريدكدا إلدى 
ب عد،دى  تفعي،ه، حال سي رتدهدا عسدكدريدا
ك شيا التيمدقدراطديدة، وندثدق بد ندهدا لدن 

 تتمكن ين ذلك أبت التهر.

 ا لاديمي مروان سوداح*

 11الككم  على الة    
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يي واحتة ين األسالديدب "الدَحدربدجديدة" 
ل،كاوب ي األيريكي الدذي بدتأ بدالدتدآكدل 
والددَحدديددرجددة والددتددعددف ددن يددي يددرحدد،ددة 
دسدتدفدحد،دة يديده  الييةد خدة الدحدالديدة الدمع
ب، يدي خضدم الدمعديدق  ب وتاشيةيا ييميا يا
ح ل "تهتيتا " ك شيدا الدتيدمدقدراطديدة 
ل،تيمقراطية األيريدكديدة و )الدعدم سدام( 
والحدريدة وإلدى آخدر هدذ  ا سد د اندة 
الَميروخة الَمدهد،دهد،دة، يدا كيدف عد ده 
ب، يدن اسدتدعدتاد  الر يس ترايب شةصيا
أيريكا بيم ح،يفاتها "اليرقيا " ك شيدا 
الج  بية واليابا  وتاي ا  يةت،ف أن اع 
األس،حة "لم اجهة بي نغديداند "، لدكدن.. 
حمر أيريكا بيم سالح اببادة الجماعية 
الذي ت عبقى حيازته واسدتدةدتايده حدكدراب 

عدددد،ددددى قدددد اتددددهددددا 
المعجحف،ة يدي تد،دك 
الم اطق المتد تدرة، 
وه ا بدالدذا  بدتأ  
ا سدددتدددراتددديدددجددديدددة 
ا يددريددكدديددة تددؤتددي 

 أعك،ها ين حيث:
/نجداح واشد د دن 2

يي عم،ية تدةد يدف 
ح،يفاتها اآلسي يا  
اليدددرقددديدددا  يدددن 
بي نغيان  "البععدبدم" 
إلى حت اشتدعدادهدم، 
وبدددالدددتدددالدددي ديدددم 
طددد كددديددد  وسددد ل 
وتايبيده إلدى شدراي 
يددددميددددت السددددالح 

األيريكي بم،ياشا  التو شا ، "لدردع 
 التهتيت اليمالي".

/يددحدداولددة )الددعددم سددام( ديددم طدد كدديدد  7
وس ل وتايبيه إلى يدرحد،دة يدفدصد،ديدة، 
ب  تددةدد ل يدديددهددا هددذ  الددعدد اصددم حددربددا
أيددريددكدديددة بددالدد كددالددة عدد،ددى كدد شيددا 
التيمقراطية، لصالح أيريكا وَيجدمدعدهدا 
الص اعي العدسدكدري، وتدبدقدى أيدريدكدا 
بعيتة عن الة ل المباشر ييها، الد،دهدم 
إ  عن طريق إشراك "بالك ووتر" يي 

ستقب،ية يي شرق آسيا.  ال ماعا  المع
/إ ددعددا  ا قددتددصددادا  الدديددابدداندديددة 3

والدددتدددايددد انددديدددة والدددجددد ددد ب كددد شيدددة 
واسددتددثددمدداشاتددهددا يددي اليددرق ا قصددى 

الروسي، ويي نير  ين ي اطق العدالدم، 
لصددالددح يددميددت يددن انددتدديدداش وسدديدد ددرة 

 ا قتصاد ا يريكي يي شرق آسيا.
/ ما  بقاي تايد ا  وجد د ب كد شيدا 4

واليابا  شهي ة عسكرية وسديداسديدة يدي 
قبضة )العم سام( وييروعده اآلسديد ي 
الددكددبدديددر،  ددمددن َعددمددالندديددا  الصددراع 
ا ستراتيجي والجي سياسدي والدعدالدمدي 
اليايل يم جمه شية الصديدن اليدعدبديدة 

 وشوسيا الفيتيرالية؛
/إيصال شسالدة سديداسديدة وعسدكدريدة 5

ل،قيادتين الصي ية والروسية َيدفدادهدا أ  
دسديد درة  )العم سام( "هد  الد حديدت" الدمع
ع،ى األحدتاث والدعدمد،ديدا  السديداسديدة 
ويستقبل شرق آسيا ولديدس الصديدن أو 

 شوسيا.
سديد دراب عد،دى 6 /بقاي )العم سام( قا تاب يع

دول يدجدمد عدة آسديدا  بد جده الصديدن 
وشوسددديدددا، وإيصدددال شسدددالدددة لدددتول 
المجم عة يفادها أ  أيريدكدا تسدتد ديدم 
يي أي وقت استحتاث يياكل جادة يدي 
ب،تا  آسيا ، التي قت تتجاسر لدالندعدتداق 
ب يدن  ين الهيم دة األيدريدكديدة والدتدقدر 

 بيجين وي سك .
ب 2 /تتشك القيادة الصي ية ال ابدهدة إدشاكدا

ب، أ  الميروع األيدريدكدي أشدمدل  عميقا
ب أو  ب قداشيدا وأعمق يدن كد نده ييدروعدا
دهديدمد دة  ب، وب   الق ة األيريكية المع إق،يميا
ده  ع،ى عتٍد ين دول شدرق آسديدا، تد ج 
شسددا ددل جددادة إلددى كددل دول أعوشوبددا 
الغربية وت،ك التول ا شتراكية السابدقدة 

يددفددادهددا، أ  أيددريددكددا لددن تسددمددح لددهددا 
بالةروج ين بيت ال اعدة ا يدريدكدي.. 

 "وإ  .."!
ب، أ حد  أ  ا سدتدراتديدجديدة 7 /شةصيا

ا يريكية العَميقة العَاي،ة ع،ى يميٍت ين 
ت تير األو اع ع،ى الحدتود يدم شدبده 
جميرة ك شيا، تتعاظم بدتدراجدم الدبد   
العسكري ل،ق ة األيريكيدة يدي )اليدرق 
األوسط( وس شيدة والدعدراق، وبدتدمايدت 
 ما  التعم المالي العربدي الدةد،ديدجدي 
ل اش  دن "كد،دمدا َعدن  ذلدك عد،دى بدال 
دتدعداظدم  أيريكا"، ويي خضم الت تر الدمع
عد،ددى الدجددبددهدة الددروسديددة األوكدراندديددة، 
والددتددرتدديددبددا  الددعددسددكددريددة والسدديدداسدديددة 
األيريكية  ستحتاث ي  قة ت تر جتيتة 
يي وسط آسديدا، تعدهدت د جد د ب شوسديدا 
ونرب الصين، حيث ت اصل ال  يدا  
المتحتة ا يريدكديدة 
دعم ا شهابيين ين 
،ل وال  ِّدَحدل  شتى المِّ
يي ندرب الصديدن 
ويددددددجددددددمدددددد عددددددة 
ابشهابية الدعَدمديد،دة 
)شبدديددعددة قددتيددر(، 
وعم،يا  )الدتا ي 
 يددا( لدد،دد دديددل يددن 

 الصين. 
أي أ  الددمددةدد ددط 
ا يددريددكددي الددقددتيددم 
الددجددتيددت،   يددمال 
يعمل ع،دى تدفدتديدت 
الصين وشوسيا يي 
ت،ك الم اطدق الدتدي 
ب  تعصدد  ددف أيددريددكدديددا
ب نها " دعديدفدة" و"َشخد ة"، و"قدابد،دة 
 سدددتدددتايدددة حدددريدددق حدددربدددي أبدددتي" 
و"اسددتددقددبددال الددَمددعدد نددا  الددةدداشجدديددة" 
ب )عد،دى  الميب هة المتي عة الثمن طبدعدا

لدديددم"   –شدداكدد،ددة "َيددعدد نددا " "لدديدد ددت 
األيريدكديدة لدمد سدكد ، والدتدي َخدتعدت 
اني دتدهدا أيدمدا َخدتيدعدة،  أيريكا العالم بمج 
بي ما تكي ف أ  يد سدكد  دَيدعدت كدايدل 
دي نها ين ت،ك "المع نا " يدي الدعدهدت 

 الب تي ي الحالي(! 
فف فف ففيففيففن  *ر ففيفف  اإلتفف ففاد الففدولففي لففلففة 
واإلعاميين والكك ا، العر، أصدقاء وُحفلف فاء 

ين.  الة 
*الَمقال خاص بالنشفرة االسفبفوعفيف  لفمفوقفع 

 الةين بعيون عربي .
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 موقع االنكقاد اإلخباري ـ
 م مود ريا:

القصة ال  ي،ة ل،دمدسد،دمديدن يدي سدي آ ،   تدةدفدي 
ب، وتحمل  ب أخر  تتصل بالتاشيخ اتصا ب وثيقا قصصا
ين المعاني ابنسانية يا يستحق ال ق   ع ت  بكثيدر 

 ين الت يل .
يي "سي آ " البرج ذو ال بقا  السبعة وه  يدحدمدل 
ا سم الرسمي "برج األوز الدكدبديدر"، ولدهدذا ا سدم 
الكثير ين الت ويال  التي تد دبدم يدن عدمدق الدتدراث 
الصي ي الب ذي. وهذا البرج يب،د  اشتدفداعده حد الدي 
خمسة وستين يتراب، أي يا يد ازي نداطدحدة سدحداب 

 صغيرة يي عصرنا الحا ر.
ويرتبط الرقم سبعة الذي اختير ليك   عدتد طد ابدق 
البرج بقتش  بالكثير ين المعتقتا  الب ذيدة، ولدعد، دهدا 
يرتبد دة بدالدمدعداندي ابنسدانديدة الدتدي تدتدحدتث عدن 
السمداوا  السدبدم واأليدام السدبدم، ونديدر ذلدك يدن 
األشاشا  التي يا تمال البيرية تعمل ع،ى اكتديدا  

 شي زها حتى اآل .
ويي الب ذية ال  ابدق السدبدم هدي يسديدرة ا شتدقداي 
ل، ص ل إلى الكمال، والبرج الياهق يتل ع،ى يت  
صع بة ا شتقاي إلى ي ق، إلى حيث يصبح ابنسدا  

 العادي يثا ب لإلنسا  الكايل.

 657لقت بذل الراهب الب ذي الذي بد دى هدذا الدبد داي الدعدمديدم عدام 
ب لتحقيق هذا ابنجاز، وه ا بالضبط يكدمدن سدر  ييالدية يجه داب شاقا
يجاهتة ال فس والسي رة ع،يها والتحدكدم بدهدا، بدتل أ  تدكد   هدي 

 المتحكمة با نسا .
ب.  ولكن ه اك يا ه  أعمم ين ب اي البرج، ويي العقيتة الب ذية أيضا

إ  إنقاذ إنسا  واحت ه  أهم ين ب اي برج ين سبعة ط ابدق، حسدب 
التعاليم، ويي هذا التقاي     بل ت ابق   يم األهميدة الدتدي تدعد ديدهدا 

 المعتقتا  األخر  بنقاز ال فس البيرية.
إلى جانب هذا البرج الياهق ه اك يعبت بد ذي يديده ثدالثدة تدمداثديدل 
ذهبية  ةمة لب ذا، أكبرها يي الم تصف. وك   التماثيل ثدالثدة لده 
أصل يي المعتقت الب ذي صعب شرحه، ولكن المكدا  الدذي يدموش  
الس اح بيكل يت اصل يحاول أ  يفصح ب فسه عن بعض األسدراش 

 10الككم  على الة     المتع،قة بهذا المعتقت الذي يعتمت يي الصين بيكل أكبر ع،ى الرس م والتص ير.
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وع،ى شا حة البة ش الدمدتدصداعدت يدن الدمدكدا  يدحداول 
يرايق ا أ  ييرح ل ا ا  الب ذية يي الصين لهدا يدذهدبدا  
ش دديددسدديددا ، األول يددعددتددمددت عدد،ددى الددةددالص الددجددمدداعددي 
ل،مجتمم، والثاني يق م ع،ى الةدالص الدفدردي، بدحديدث 
يرتقي كل شةص ب فسه ييرتقي الدمدجدتدمدم كد،ده. وأحدت 
هذين المذهبين ي ج د يي التيدبدت والدثداندي يدي عدمد م 

 الصين.
ويم البرج والمعبت، ه اك يتحف يحكدي قصدة وصد ل 
الراهب الذي نقل الب ذية إلى الصين، وكيفية ت ق ،ده بديدن 
المقاطعا ، واستقبال ا يبراط ش الصي ي له والمدكداندة 
التي حازها ع ت ، وين ثم تبيير  بالمعتقت الدبد ذي بديدن 
الصي يين، وكل ذلك ين خالل ص ش يتتاخ،ة،   يتمكن 

 ين يك شي زها إ  يتةصص يي هذا الفن الرا م.
تةرج ين المعبت لتالقديدك يدي الدةداشج سداحدة شا دعدة، 
واسددعددة، هددي حددتيددقددة عددايددة ويددتدد ددم  يددقددصددت  آ   
ب جدمديد،دة يدي  األشةاص يي وقت واحت، يقضد   أوقداتدا
يكا  أخضر يقم يي ق،ب المتي ة، يي رح سدؤال ندفدسده 

ب  ع،يك بإلحاح، هل يجب أ  يدكد   قد،دب الدمدتيد دة دا دمدا
ب بالحتيت والدمجداج، أم أنده يدمدكدن أ  يدكد    باشداب، ي،يئا
ب ألهدل الدمدتيد دة  كق،ب يتي ة "سي آ " أخضر، ويفتد حدا

 وزا ريها ين كل يكا .
 .. والرح،ة يي "سي آ " لم ت ته بعت.

 17تكم  المنشور على الة    
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 ص ي   الشعب الةيني : 
 6الذي ايتتدح يد م  7022شهت يعرل الصين والتول العربية 

سبتمبر الجاشي يي يتي ة ي تي ا  بم  قة ني غييا ذاتيدة الدحدكدم 
لق يية ه ي ييداشكدة واسدعدة لد،ديدركدا  الدعدربديدة لد،دتدرويدق 
لم تجاتها ودخ ل الس ق الصي ية. وقالت سعدادة عد،ديدا عدبدا ، 
يتير عام وزاشة ا قتدصداد والدتدجداشة الد،دبد دانديدة، أ  يدعدرل 
الصين والتول العربيدة ذا  اهدمديدة كدبديدرة لد،دتدقداشب والدتيدم 

بالتعاو  ا قتصادي والتجاشي بين الب،تين، كما يعدتدبدر يدرصدة 
لترويق الم تجا  ال،ب انية وإدخالها الدى السد ق الصديد دي الدذي 
با  أهم س ق يي العالم. كما استعر ت عد،ديدا عدبدا  أهدم يدا 
عرل يي الج اح ال،ب اني ين ي تجا  الميت الميتد   والد دبديدذ 
والمكسرا  وي تجا  التجميل ال بيعية. وتت ،م عد،ديدا الدى ا  
تك   لب ا   يف شر  يي يعرل الصين والدتول الدعدربديدة 

 القادم.
وكا  الج اح المصري هذا العام يميما لكد   ا خديدرة 
 يف الير  يي يعدرل الصديدن والدتول الدعدربديدة 

، وقال عمر يت ح، ش يس يدجد،دس اداشة بد لدي 7022
بالست أول وأكبر يص م يي يصدر واليدرق ا وسدط 
وايريقيا بنتاج أل اح الب لي كرب نيت ( بتيدل الدمجداج
)، أ  يياشكة يصر يميم هذا العام باعتباشها  ديدف 
الير  حيث يتضمن الج اح شركا  عتيتة ذا  يكانة 
عالية يصريا ودوليا ي ها شركدا  حدكد يدة وخداصدة، 
باب اية الى ق اة الس يس والم  قة الصد داعديدة لدقد داة 
الس يس ، وتقريبا جميم ال زاشا  الدمدصدريدة. يدؤكدتا 
أ  يعرل الصين والتول الدعدربديدة يدعدمز الدتدبداد   
ا قتصادية والتجاشية بين يصدر والصديدن كدمدا يدفدتدح 

 يجا   استثماشية 
 15الككم  على الة    
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جتيتة ي ها ندقدل الدتدكد د لد جديدا الدجدتيدتة الدى 
يصر، ويمكن التعر  عن قرب عدن اهدم يدا 
ت ص،ت الديده الصديدن يدن ابدتدكداشا  جدتيدتة 
والتعريف ايضا بالم تجا  المصرية يدبداشدرة 
الى ذا  ا هتمام. لكن، يعتقت عمدر يدتد ح أ  
المعرل ي قصه ت ميم لقايا  يبداشدرة واحدت 
الى واحت يم اليركا  الصي ديدة ذا  الصد،دة 
ل،تعريف بالم تق والتبادل الدمدعدريدة وا يدكداش 

 يباشرة.
كما تميم المعرل ايضا بمياشكة واسعة يدن 
دول شمال ايريقيا يثل ت نس والمغرب وليبيدا 
ويدد شيددتدداندديددا والددتددي اهددتددمددت أكددثددر بددعددرل 
ي تجا  تق،يدتيدة والصد دم الديدتوي وذلدك يدي 
إطدداش الددتددرويددق الددى السدديدداحددة الددتددي تددرتددبددط 
 بالم تجا  التق،يتية والص م اليتوي ل،ب،ت ايضا. 

ويي هذا الصتد، قال سفيا  دشيتي، دب، ياسي بدالسدفداشة 
الت نسية ببكيدن والدمدسدؤول عدن الدجد داح الدتد نسدي يدي 
المعرل، تعتبر المياشكة الت نسيدة يدي الدمدعدرل هدذا 
العام يميمة ين حيث الحجم والم تجا  التق،يتية والصد دم 
اليتوي المعرو ة التي لقديدت شواجدا كدبديدرا واهدتدمدايدا 
واسعا ين قدبدل الدمواش، واليدركدا  ذا  الصد،دة الدتدي 
جاي  ل،ج اح ل،تعر  عن الم تجا  التق،ديدتيدة الدتد نسديدة 
واليركا  الت نسديدة يدبداشدرة. يضديدفدا، أ  الدمد دتدجدا  
التق،يتية والص م الديدتوي الدتد نسديدة تدحدمدل شؤ  وقديدم 
حضاشية وتبين بيئتها ال بيعية وهي يك   أصيل ل،ذاكرة 
الددحددضدداشيددة وشصدديددت ويددةددمو  لدد،ددةددبددرا  الددحدديدداتدديددة 
وابيكانا  ابنتاجية الذاتية المتداحدة داخدل كدل يدجدتدمدم 
يح،ي، وأ  والص اعا  الحريية تعبر عن هد يدة تد ندس 
ويمكن ين خالل هذ  الم تجا  التعريدف أكدثدر بدالدثدقدايدة 
الت نسية ويا تمخر به ين تاشيخ وحضاشة يمكن لد،دسدا دح 
الصي ي ا  يتمتم بها، حيث ترتبط الص اعا  الدتدقد،ديدتيدة 
واليتوية بالسا ح بما يدعدر  بدالدبدازاشا  والدقديدصدريدا  

 واألس اق التق،يتية.
وتعت التول العربية ثاين أكبر شريك تجاش  ل،صديدن يدي 

العالم، حيث وصل إجمالي حجم ل،دتدجداشة بديدن 
ي،ديداش دو ش أيدريدكدي  222024الجانبين إلى 

وب،غت قديدمدة الدعدقد د الدجدتيدتة  7026يي عام 
الم قعة ل،ميروعا  بين الدجداندبديدن يدي ندفدس 

يد،ديداش دو ش، ووصدل حدجدم  40032الس دة 
استثماشا  الصين نير الماليدة الدمدبداشدرة يدي 

يدد،دديداش دو ش وحددجددم  2025الدتول الدعددربديددة 
 62ا ستثماشا  العربية المباشرة يي الصديدن 

 ي،ي   دو ش.

 16تكم  المنشور على الة    
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 ص ي   الشعب الةيني :
أيتتح المعرل الدعدربدي الصديد دي الدذي 

سدبدتدمدبدر الدجداشي،  6أيدام يدي  4يتوم 
بمتي ة ي تي ا  حا رة ي  قة نيد دغديديدا 
ذاتية الحدكدم لدقد يديدة هد ي يدي ندربدي 

 43الصدديددن. وشدداشك يددي الددمددعددرل 
وزيددرا ويسددؤو  شيدديددعددا يددن يصددر 
واألشد  وعما  والسعد ديدة وابيداشا  

يمثل  222ونيرها ين التول العربية، و
عن الغر  التجاشية ين الصين والدتول 

يمثل عن اليركا  ين  2737العربية و
 5الجانبين. ويتمحد ش الدمدعدرل حد ل 

يجا   أسداسديدة، هدي: تدجداشة السد،دم، 
تجاشة الةتيا ، التعاو  الدتدكد د لد جدي، 
التعاو  ابستثماشي، التعاو  السديداحدي. 
ويمثل التدعداو  الصد داعدي والدتدجداشي، 
والتعاو  يي السكك الحتيتيدة والدتدعداو  
الدتددكد دد لد جددي نددقداطددا يضدديدئددة يددي هددذا 
المعرل، يا سي سم يجدا   الدتدعداو  
يتدبدادل الدمد دفدعدة بديدن الصديدن والدتول 

 العربية.
تعت القمة الص اعية والتجاشية الصديد ديدة 
العربية الم صدة الد حديدتة لد،دحد اش بديدن 
الددجددانددبدديددن حدد ل الددمددسددا ددل الددتددجدداشيددة 
والص اعية المتع،قة يدي إطداش يدعدرل 
الصين والتول العربيدة. وعدقدت  الدقدمدة 
التجاشية والص اعية الصي ية العربية يي 

سدبدتدمدبدر الدجداشي وأصدتش  "بديدا   6
ي تي ا ". حيث أجمم الجانبا  الصديد دي 
والعربي ع،ى ديم الدتدعداو  الدتولدي يدي 
إطدداش يددبددادشة "الددحددمام والدد ددريددق"، 
وإنتد دام الدتوشة الدحدالديدة يدن يدعدرل 
الصين والتول الدعدربديدة لد،دتد صدل إلدى 
إتددفدداقددا  تددعدداو  يددي يددجددا   الددبدد دديددة 
التحتية، طاقة ابنتاج التولية، ابستثمداش 
والتجاشة، المالية، الدمشاعدة، ابندتدرندت 

جدهدازا بدإيضداي  22والتك  ل جيا. وقام 
 يياشيم. 4إتفاقية ويذكرة تفام و 27

"ه اك عالقا  اقتصادية وتجاشية قد يدة 
بين الصين والتول العربية، كدمدا تدجدمدم 
الجانبا  عالقا  صتاقة قدتيدمدة." يدقد ل 
يسدداعددت األيدديددن الددعددام لددجددايددعددة الددتول 
العربية كمال حسن ع،ي، وييير إلى أ  
الددتددعدداو  الددتددجدداشي وابقددتددصددادي بدديددن 

الصين والتول العربية قت قد دم أشد اطدا 
ط ي،ة خالل السد د ا  األخديدرة، حديدث 

 3602نمت قيمة التبدادل الدتدجداشي يدن 
 22202إلى  7004ي،ياش دو ش يي عام 

. وبداتددت 7026يد،ديداش دو ش يدي عدام 
الصين يدي الد قدت الدحدالدي ثداندي أكدبدر 
شريك تجاشي ل،تول العربية، يدايدعدكدس 
 اآلياق ال اسعة ل،تعاو  الصي ي العربي.
يمثل التعاو  يي يجال السكك الحدتيدتيدة 
جانبا يهما ين عم،ية الترابط التي تسعى 
يدبددادشة الددحددمام والدد ددريددق لددتدحددقدديددقددهددا. 
وتددحددمددى ييدداشيددم السددكددك الددحددتيددتيددة 
الصي ية بترحيب ين قبل التول العربية، 
نددمددرا لددتددمددتددعددهددا بددمددمدديددما  الددتدد دد ش 
الددتددكدد دد لدد جددي، والسدداليددة واألسددعدداش 
الددتدد ددايسدديددة. وقددت عددبددر خددبددراي السددكددك 
الحتيتية يدن يصدر واألشد  والسد دا  
ودول عددربدديددة أخددر  عددن تددثددمدديدد ددهددم 
لتك  ل جيا السدكدك الدحدتيدتيدة الصديد ديدة 
خالل إنعقاد نتوة الق اشا  السريعة بين 

، وعبدروا 7022-الصين والتول العربية
عن أي،هم يي تعميم تعاو  الجانبيدن يدي 

 هذا المجال.
يي هذا الصتد، ويي ح اش يم صدحديدفدة 
اليعب الديد يديدة، قدال الدمدهد دت  الدعدام 
بداشة السكك الحتيتة الدمدغدربديدة يدحدمدت 
قا ي أ  "الصين تمت،دك تدجدربدة ثدريدة 
يي ابنياي، وأ  الدمدغدرب والصديدن قدت 
أيضيا يذكرة تفاهم ل،تدعداو  يدي يدجدال 

. 7026الددقدد دداشا  السددريددعددة يددي عددام 
وندد يددل تدد سدديددم يددجددا   الددتددعدداو  يددم 
الصين يي هذا المجال، بمايتيم بالت دمديدة 
 ابجتماعية وابقتصادية يي المغرب."

ويي يجال الع، م والتدكد د لد جديدا، شدهدت 
التعاو  الصي ي العدربدي تدقدتيدا كدبديدرا. 
وأعربت عتة دول عربية عدن شندبدتدهدا 
يي تعميم التعاو  الع،مي والتك د لد جدي 
يم الصين. كما وقم الدجداندبدا  الصديد دي 
والعربي خالل ي،تقى التدعداو  الصديد دي 
العربي ل قل التك  ل جديدا والدتدعداو  يدي 

ييروع يدي  29، ع،ى 7022-اببتكاش 
يجا   الع،د م والدتدكد د لد جديدا، تيدمدل 
يركما ل قل التك ، جديدا بديدن الدجداندبديدن، 
وي صة لإلبتكاش الع،مي والدتدكد د لد جدي 

 والتعاو  التق ي الصي ي العربي.
يي هذا السياق، أشاش نا ب وزير التع،ديدم 
العالي والبحث الع،مي المصري يحدمد د 
صقر، إلى أ  ت  ير الد داقدة الدمدتدجدتدة 
يددعددت يددحدد شا هددايددا لدد،ددتددعدداو  الصدديدد ددي 
المصري. ونصح بت سيس يركم صي دي 
يصري ل،تقتيرا  الع،مية والتك  ل جديدة 
ع،ى يست   وط ي. وتدعدميدم الدتدعداو  
المياشيعي وتتشيب الف يين ونقل التقد ديدة 
يدن خددالل إنيدداي يددروع لددمددركددم لدد ددقددل 
التك  لد جديدا. إلدى جداندب ديدم الدتد دمديدة 
ابجددتددمدداعدديددة وابقددتددصدداديددة يددن خددالل 

 التعاو  التك  ل جي بين الجانبين.
ين جهة أخر ، قدال الدمدتيدر الدتد دفديدذي 
ل،جدايدعدة األيدريدكديدة بداليداشقدة حسديدن 
يحم دي، أ  إنياي يروع لدمدركدم ندقدل 
التك  ل جيا سيساعت الع،مداي الصديد ديديدن 
والعرب وشؤساي اليركا  ع،ى ت د يدر 
التعاو  يي البحث واببتكاش. يا سيسرع 
يدن عددمد،دديددة دخدد ل الدتددقدد ديددا  الدجددتيددتة 
والم يآ  الصيد ديدة إلدى يد داطدق وسدط 
آسدديدد دد ددا واليددرق األوسددط وشددمدد دد ددال 

 إيريقي  ا.
ين جانبه، أشاش وزيدر الدتدعد،ديدم الدعدالدي 
والدبددحدث الددعد،ددمدي السدد داندي آل شددانددئ 
صددالددح إلددى أ  الددقدد دداع الددمشاعددي يددي 
السدد دا  يددي حدداجددة يدداسددة لدد،ددتعدددم 
التك  ل جي الصي ي، لدتدحد يدل الدمد اشد 
الس دانية إلى ندتدا دق إقدتدصداديدة بيدكدل 

 أيضل.
وكانت األيداندة الدعدايدة لدجدايدعدة الدتول 
العربية، قت أشس،ت ويتا لد،دمديداشكدة يدي 
الم،تقى الصي ي العربي ل قل التك  ل جيدا 
واببتكاش والتعاو . وأشاش القا م بر اسة 
البعثة العربية لدجدايدعدة الدتول الدعدربديدة 
ببكين يحمت شايعي، إلى أ  القمة الثانيدة 
والعيرين لجدايدعدة الدتولدة الدعدربديدة قدت 
طرحت "الدمدةد دط الدعدمد،دي لدإلبدتدكداش 
الع،مي والتك  ل جي يي التول العربية"، 
وقال إ  جايعة التولة العربية تد يدل يدي 
إنددتدد ددام يددرصددة تدد ددفدديددذ هددذا الددمددةدد ددط 
وابشتراك يم الجانب الصي ي يدي بد داي 
يبادشة الحمام وال ريق لتيدم الدعدالقدا  

 الصي ية العربية قتيا.
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 ولال  أنباء الةين الجديدة ـ شينخوا:
أصتش ))تقرير عن الدتدعداو  الصديد دي 
والعربي يي يجال القتشة ابنتداجديدة (( 
يي يعدرل الصديدن والدتول الدعدربديدة 

الذي عدقدت يدؤخدرا يدي يدتيد دة  7022
يي تي ا  ين ي  قة ني غييا ذاتية الحكم 

 لق يية ه ي بيمال نربي الصين.
وذكر التقرير أ  تعاو  القتشة ابنتاجية 
بين الصين والتول العربية تعمق بيكل 
يد درد خدالل سد د ا  أخديددرة بدفدضددل 

 يبادشة "الحمام وال ريق".
وأشاش التدقدريدر إلدى أ  ا سدتدثدمداشا  
الصي ية المباشدرة يدي الدتول الدعدربديدة 

ي،ي   دو ش أيريكي  277اشتفعت ين 
يدد،دديدداش  70724إلددى  7020يددي عددام 

، حديدث 7025دو ش أيريكي يي عدام 
بددالددمددا ددة يددن  70تددتيددقددت حدد الددي 

ا ستثماشا  الصديد ديدة إلدى ابيداشا  
 والجما ر والسع دية والس دا .

يي ال قت نفسه، يا زالدت الصديدن يدن 

أكبر اليركاي التجاشيين ل،تول العربية، 
حدديددث بدد،دد  حددجددم الددتددجدداشة الددثدد ددا دديددة 

ي،ياش دو ش أيريكي يي عدام  222024
، وتددعددت الصدديددن أكددبددر شددريددك 7026

تدجداشي لدد،دسدعدد ديدة ويصددر والدعددراق 
ونيرها ، يضال عن أ  حجدم الدتدجداشة 
بدديددن الصدديددن وكددل يددن السددعدد ديددة 
وابياشا  والعراق وعما  ويصر قدت 
تجاوز عيرة ي،ياشا  دو ش أيدريدكدي 

 .7026يي عام 
ويددن جددهددة أخددر ، بدد،ددغددت قدديددمددة 
الميروعا  التي تم الت قيم ع،يدهدا يدن 
قددبددل اليددركددا  الصدديدد دديددة يددي الددتول 

ي،ياش دو ش أيدريدكدي  40032العربية 
بددالددمددا ددة عدد،ددى أسددا   4007بددميددادة 

بدالدمدا دة  26س  ي، األير الذي ييكل 
ين إجمالي العق د الدجدتيدتة يدي الدعدالدم 

 ك،ه.
وكذلك تساشعت الصين يي ب اي ي اطق 
تعاو  اقتصداديدة وتدجداشيدة يدي الدتول 

الددعددربدديددة، حدديددث قددت تدد سددسددت حددتا ددق 
ص اعية ذا  الدةدصدا دص يدي يصدر 
والسع دية وعما  وابياشا  ين أجدل 

 تعميم التعاو  يي القتشة ابنتاجية .
وأكت التقرير أ  الجانبديدن حدقدقدا تدقدتيدا 
باشزا يي التعداو  الدثد دا دي يدي يدجدال 
القتشة ابنتاجية ، خاصة بعت ا جتدمداع 
الدد زاشي السدداد  لددمدد ددتددت  الددتددعدداو  
الصدديدد ددي الددعددربددي الددذي انددعددقددت يددي 
العاصمدة الصديد ديدة بدكديدن يدي يد نديد  

، حيث دعا الر يس الصي ي شي 7024
جيدن بديد د  خدالل ا جدتدمداع كدال يدن 
الصين والدتول الدعدربديدة إلدى تيدكديدل 

"، المتمثد،دة 3+    7+    2يعادلة تعاو  "
يي اتةاذ يجال ال اقة كمح ش ش ديدسدي 
ويجالي الب ية التحتية وتسهيل الدتدجداشة 

يجدا   ذا   3وا ستثماش كج احين و
تك  ل جيا يتقتية تيمل ال اقة ال د ويدة 
والفضاي واألقماش ا ص  اعية وال اقة 

 الجتيتة ك قاط اختراق.
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موقع مبادرة ال زام 
والطريق بعيون عربي د 

موقع شقيق لموقع 
الةن بعيون عربي د 
مخكص بمكابع  له ما 

مبادرة ال زام ”يكعلق بـ 
الكي اطلقلا “ والطريق

الر ي  الةيني شي 
 .7110جين بينغ عام 

الموقع يرحب بمقاالتك  
حول مبادرة ال زام 
والطريقد ويضع 

ص  اتك  في تةرف  
لنشر أي تعليق أو تقرير 

 ل  عاق  بالمبادرة.
 

www.chinesebeltandroad.com 

شهت  تق ية التعر  ع،ى ال جه ت  شا سريعا خالل السد د ا  
األخيرة. وبالمقاشنة يم بقية دول العالم، تجدت هدذ  الدتدقد ديدة يدي 
الصين ي اخا أيضل وأنسب لتحقيق إختراقا  يستمرة، وسد قدا 
أوسم لإلستعمال ع،ى ند داق واسدم. ويدن الدمدتد قدم أ  تدغدتو 
الصين يي المت  الم م ش أكبر س ق عالمية لدتدقد ديدة الدتدعدر  

 ع،ى ال جه.
قبل س  ا  ق،ي،ة يقط، كانت تق ية التعر  عد،دى الد جده يدجدرد 
يكرة يياهتها ال ا  يي أيالم الةيال الع،مي. لك ها سدرعدا  يدا 

تح لت هذ  الدتدقد ديدة إلدى حدقديدقدة يدي السد د ا  األخديدرة، وبدا  
إستعمالها التجاشي يثيرا ل،تهية. حيث ندم  يد جدة إسدتدعدمدالدهدا 

 العتيت ين المجا   يي وقت سريم.
تستعمل تق ية التعر  ع،ى ال جه يي الدتول األجد دبديدة ندالدبدا يدي 
يجا   األين والتياع. وت يط شركا  الدتدكد د لد جديدا األيدريدكديدة 
كثيرا يي هذا المجال،  سيما ي قم الت اصدل يديدسدبد ك الدذي يدعدت 
األكثر شيادة يي هذ  التق ية ين خدالل تدقد ديدة الدفديدتيد ؛ ويدي عدام 

، قايت شركة آبل، بابستدحد اذ عد،دى شدركدة "إيد شديد  " 7026
ل،ذكاي الص اعي، التي تعمل ع،ى ت  ير تق ية يمك ها تحتيدت يدماج 
ابنسا  ين خالل تح،يل ياليح ال جه؛ أيا شركة "ييس يديدرسدت" 
المتمركمة يي ل   أنج،   يتق م بدتدمويدت الدمد داشا  والدقد اعدت 

 العسركية األيريكية ب نممة التعر  ع،ى ال جه.
شنم أ  تق ية التعر  ع،ى ال جه قت ت  ش  يي األس اق الغربية  

يي وقت يبكر نسبيا بالمقاشنة يم الصين. لكن الصين الديد م بداتدت 
تمثل يستقبل هذ  التق ية بفضل س قهدا الضدةدمدة، والدتدي تدتد د ش 
بسرعة يذه،ة. يي هذا الصتد، قالت يج،ة "ي شبس" األيريكية أنه 

يي ال قت الذي تيهت تق ية التعر  ع،ى ال جه إستعما  واسعا يدي 
الصين، حتى بين يستةتيي اله اتف. يازال الغربي   يدتدعدايد،د   

 بتحف  شتيت يم هذ  التق ية ألسباب تتع،ق بالةص صية.
تجت تق ية التعر  ع،ى ال جه إستةتايا واسعا يدي الد قدت الدحدالدي 
داخددل الصدديددن. يددن يددجددا   ابلددكددتددروندديددا  ابسددتددهددالكدديددة إلددى 
إلكترونيك السياشا ، وين الةتيا  األي ية إلى ختيا  التيم عبدر 
ابنترنت ويةت،ف يجا   الق اع المالي. ويي بتاية العام الحالي، 
قايت بعض يحال  المج هرا  يي يتي ة شياين الصي ية بد  دم 
نمام التعر  ع،ى ال جه ع،ى شي   المتجر. حديدث يدمدكد دهدا هدذا 
ال مام ين تح،يل يتة تد قدف الدمبدا دن أيدام الدمدصدر  وسدجدال  
اليراي؛ أيا شركة بايتو الصي ية ي جحت يي ت  ير نمام  يسدمدح 
بفتح الباب إ  بعت التعر  ع،ى ال جه؛ وط ش  ي صة تيديدفد بداو 
ل،تيم عبر الهاتف تق ية يسح ال جه قبل إستعمدال يدحدفدمدة الد دقد د 
الهاتفية؛ يي ذا  الصتد، نجحت شركة "دي دي" الصي ية لد،دجديدل 
الثاني ين سياشا  األجرة، يي ت  ير تق ية تساعتها ع،ى التعدر  

 ع،ى ه ية السا قين.


