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 الصين غزت العالم بالمواد المقلدة وفي االطار 
السلطات الصينية تقوم بحرق مئات السلع 

المقلدة لمواجهة تلك الظاهرة 

النحاسية وحتى اجللد  احللقات 
التجارية مت  املنقوش بالعالمــــة 
إنتاجــــه في الصني. وبعد جتميع 
الورش في  إحــــدى  املكونات في 
شيلينج ينتهي املطاف باحلقيبة 
في بلدة باييون قرب املطار القدمي 

في شمال قوانغتشو.
  ويقول اخلبراء إن سوق باييون 
العاملي  املركز  في قوانغتشو هو 
لتجارة املصنوعات اجللدية املقلدة 
باجلملة. وتكتظ املتاجر بحقائب 
مقلــــدة من عالمات لــــوي ڤيتون 
وجوتشــــي وبرادا وايرميس في 
منطقة جتارية تعادل مســــاحتها 
خمسة مالعب لكرة القدم. وتقدم 
متاجر صغيرة منتجات تكميلية 
مقلــــدة مثــــل األكيــــاس الورقية 
وااليصــــاالت وأدلة املنتجات من 

أجل جتار اجلملة.
  وتقول السلطات إن العصابات 
اإلجرامية تشارك بوتيرة متزايدة 
املقلدة في  املنتجــــات  في جتارة 
كل من الواليات املتحدة والصني 
لكن أشــــخاصا عاديني مثل جينا 
والبائعني الذين تتعامل معهم هم 

واجهة هذا النشاط في الصني.
  وتداهم سلطات قوانغتشو من 
حني آلخر سوق باييون وهو ما 
حدث أثناء زيارة مراسلي رويترز 
أبوابها  املتاجر  للمكان. وأغلقت 
بعدما تلقـــت إخبارية باملداهمة 
الوشيكة رغم أن الزبائن ميكنهم 
الدخـــول في اخلفـــاء إذا طرقوا 

األبواب فقط.
  وقال أحد الباعة «إنهم يداهمون 
اآلن. ال أعـــرف متى ســـتنتهي. 
هذا بســـبب األلعاب اآلسيوية». 
وتســـتضيف قواجنتشو دورة 
األلعاب اآلســـيوية فـــي نوفمبر 
اجلاري وبعد بضع دقائق انتهت 
املداهمة على ما يبدو بدون إلقاء 

القبض على أحد.
  وفتح أصحاب املتاجر متاجرهم 
وأبوابها الزجاجية ووقفوا خارجها 
يجتذبـــون الزبائـــن مجددا. وال 
يتعاملون مع الســـائحني لكنهم 
يبيعون باجلملة لتجار مثل جينا. 
ويزعم كل متجر أن وراءه مصنعا 
يدعمه. وفي أقبية املتاجر يوجد 
عمال الشحن الذين يغلفون السلعة 
ويضعون عليها امللصقات ببراعة 

حتى متر عبر اجلمارك.
  قال أحدهم ويدعى تشن «إذا 
أردت الشحن إلى فرنسا فهذا فيه 
صعوبة ألنهـــم يفحصون بدقة. 
الشـــحن عبر  لكن فرص جناح 
يو.بي.اس ٨٠٪». ورفض تشـــن 
كغيره ممن قابلت هم رويترز في 
الصني لكتابة هـــذا التقرير ذكر 
اســـمه بالكامل لتفادي املشاكل. 
الشـــحنات  إنهم يحولون  وقال 
عبر موانئ في الشـــرق األوسط 
أو افريقيا لتفـــادي رصدها من 
جمارك االحتاد األوروبي والواليات 
املتحدة. وعلى كرسي صغير داخل 
متجر في بايون يجلس جاري (٣٠ 
عاما) وهو كونغولي ميثل فرعا 
آخر من هذا النشاط وهم الوسطاء. 
كان يتحدث لغة املاندرين مع أحد 
الفرنســـية  إلى  الباعة ويتحول 
للحديث مـــع ثالثة زبائن أفارقة 
محاوال إبرام صفقة حقائب ميو 

ميو إيطالية مقلدة. 

ضامرون األجــــواء وهم يتلكأون 
بجانب ملصق إعالني يطلب عماال 
في املصنوعات اجللدية. وتستهدف 
مداهمات الشرطة هذه األماكن من 
حني آلخر. وأرشدنا تشو شي وهو 
محقق خاص يعمل على تتبع أوكار 
صناعة املنتجات املقلدة إلى هذه 
املجموعة من الورش لكنه قال إن 
علينا التحرك بحذر. عندما تسير 
بحذر شديد بني هذه الورش املكونة 
من ثالثة طوابق وترى رجاال ونساء 
يدقون اجللود بأدوات معدنية في 
أزقة خلفية يشعر املرء وكأنه داخل 
مغارة القراصنة. ويقول مسؤولو 
الشــــرطة إن عصابــــات اجلرمية 
املنظمة التي يطلق عليها أحيانا 
عصابات الثالوث في هذه املنطقة 
من الصني ضالعة في هذه األعمال 
بسبب شــــبكاتها السرية املمتدة. 
وقال تشو «بالطبع هم ضالعون. 

هذه مخاطرة هينة جدا لهم».
  ويعمل تشو بطريقة املخبرين 
التقليدية حيث يقضي ســــاعات 
في تتبع شاحنات تنقل شحنات 
مشبوهة إلى داخل وخارج شيلينج 
املراقبة  الكاميرا في  ويســــتخدم 
ويستجوب أشخاصا. وتشو ضابط 
مخابرات سابق في جيش التحرير 
الشعبي الصيني ويعمل في هذا 
املجال منذ ١٢ عاما. وتكسبه بشرته 
السمراء وشــــعره القصير مظهر 
رجال اجليش. وال يتسق مظهره 
البسيط مع محفظة جلدية نفيسة 
استعرضها مزهوا وقد أهدتها له 
شركة ايطالية بعدما أرشدها إلى 
ورشة لصناعة املنتجات املقلدة.

  وتستعني به شركات العالمات 
الفاخرة جلمع معلومات عن أماكن 
املخازن واملصانع ثم يستخدم هذه 
األدلة إلقناع الشــــرطة الصينية 

باملداهمة.

  رحلة التقليد من «شيلينج»

   وتأخذ هــــذه الورش حقائب 
فاخرة أصلية ملعرفة كيفية صنعها. 
وكل ما في حقيبة لوي فيتون من 

مع الصني الذي تعزوه واشنطن 
إلى أن العملة الصينية مقومة بأقل 

من قيمتها.

  تقليد المنتجات الجلدية

  وفي بلدة شيلينج التي تبعد 
مسيرة ساعة بالسيارة عن مدينة 
قوانغتشو الســــاحلية اجلنوبية 
تقــــوم أكبر صناعــــة للمنتجات 

اجللدية في الصني. 
  وفي الثمانينيات بدأت شركات 
متعددة اجلنسيات في صناعات 
شتى إسناد اإلنتاج إلى مصانع في 
األقاليم الساحلية. وفي هذا اجلزء 
من إقليم غوانغدونغ تقوم صناعة 
اجللود. ومع أواخر التسعينيات 
ظهــــرت ورش صغيرة في أحياء 
هادئة قرب تلــــك املصانع إلنتاج 
نسخ مقلدة من املنتجات. واليوم 
أصبح مآل غالبية املنتجات اجللدية 
املصنعة في شيلينج إلى جتارة 

السلع املقلدة.

  مداهمات الشرطة

  وفي ورشــــة من تلك الورش 
تقع بالقرب من مدرسة شيلينج 
الثانوية ميكن للمرء أن يرى من 
خالل النوافذ نساء وبناتهن الصغار 
وهن يقطعــــن ويخيطن اجللود. 
وفي الطابق األرضي يراقب رجال 

  وفــــي ٢٠٠٩ نفــــذ مســــؤولو 
أميركية  اجلمارك وأجهزة أخرى 
١٥ ألف عملية مصادرة لسلع مقلدة 
جاء ٨٠٪ منها من الصني. وكانت 
حقائب اليد البند الثالث في القائمة 
بعد اإللكترونيات واألحذية وهي 
أربع  الرئيسية على مدى  البنود 

سنوات متتالية.
العــــدل األميركي    وقال وزير 
اريــــك هولــــدر أمــــام مؤمتر عن 
امللكية الفكريــــة في هونغ كونغ 
األسبوع املاضي «إنهم ال يبيعون 
إلكترونيــــات مقلدة  أو  مالبــــس 
فحســــب. إنهم يبيعون منتجات 
مقلدة معيبة وخطيرة من مكونات 
مهمة مثل وسائد مكابح السيارة 
أو سلعا استهالكية مثل معجون 
األسنان. إنهم ميارسون جتسسا 
انهم يقومون بالقرصنة  جتاريا. 
على املوسيقى واألفالم واأللعاب 
والبرمجيات وأعمــــال أخرى لها 
ملكية فكرية، في شوارعنا وعبر 
اإلنترنت. والعواقب مدمرة». وعند 
احلديث عن إنتاج الســــلع املقلدة 
فإن الصني هي «ورشــــة التقليد 
في العالــــم». وتــــزداد التوترات 
بــــني الواليات املتحــــدة والصني 
أكبر اقتصاديني في العالم بسبب 
قرصنة السلع وبسبب استمرار 
التجاري األميركي  العجز  ارتفاع 

  ويبلغ ثمن احلقيبة التي طلبتها 
١٢٢ دوالرا مع رسوم شحن قدرها 
٤٠ دوالرا لذا فهي ليست بالضبط 
رخيصة وفقــــا ملفهومي اخلاص. 
لكــــن احلقائب املماثلة في متاجر 
لوي ڤيتــــون احمللية تباع مقابل 

١٠٠٠ دوالر أو أكثر.
  وأدخلت عنواني في واشنطن 
وبيانات البطاقة االئتمانية وتلقيت 
على الفور رسالة بالبريد اإللكتروني 
من شركة البطاقات االئتمانية التي 
أتعامل معها حتذرني من تعرض 
حسابي الحتيال محتمل. وسرعان 
ما تلقيت رسالة ثانية فيها إيصال 
يتضمن رقم تتبع من شركة إي.إم.

اس خلدمات البريد لكي أمتكن من 
اقتفاء مسار طلبي.

  غادرت احلقيبة قوانغتشو في 
الصني في ١٤ سبتمبر ووصلت إلى 
مكتبي في ٢٠ ســــبتمبر. وكانت 
مغلفة بغالف أصفر عليه عالمة 
لوي فيتــــون وتفوح منها رائحة 

اجللد.
  لكــــن كان ثمة شــــيء مريب، 
فاإلرشادات التي أتت مع احلقيبة 
باللغة اإلجنليزية تقول «صنع لك 
لوي فيتون جلدية المعة وأنيقة» 
غيــــر أن العبارة ال تتضمن كلمة 
«حقيبة». أخذت احلقيبة إلى أحد 
متاجر لوي فيتون في تشــــيفي 
تشيس بوالية ماريالند ألرى وجه 
الشبه بينها وبني األصلية، وأبدى 
البائع وهو رجل طويل يرتدي حلة 

أنيقة حتفظه.
  وقــــال بنبرة بــــاردة «نحن ال 
نتحدث إال عن منتجاتنا». وأضاف 
«ليست لدينا أي حقائب مثل هذه». 
رمبا يكون مفهوما أال ترغب لوي 
فيتون فــــي أن يتحدث الباعة في 
متاجرها عن مدى ســــهولة تقليد 
منتجاتها. فإذا انتشر اخلبر بأن 
هناك حقائب مقلدة في الســــوق 
فإن الناس قد يتساءلون إن كانت 
حقائبهم أصلية. وتعد احلصرية 
جانبا من قوة العالمة التجارية لكن 

املنتجات املقلدة تقوض هذا.

ـ رويترز: يستطيع   واشنطن 
أي شــــخص أن مييز على الفور 
أن هذه احلقيبة النســــائية التي 
حتمل عالمة لــــوي ڤيتون مقلدة 
ألنها وصلت في علبة استخدمت 

من قبل في نقل بطاريات.
العلبة حتذيرات    وجتد داخل 
مطبوعة تقــــول «خطر.. حمض 
كبريتيك» و«سام، يسبب حروقا 
شــــديدة»، وهي ليست العبارات 
التي تأتي عادة مع منتج من أشهر 
الفاخرة، لكن  التجارية  العالمات 
احلقيبة بدت وكأنها أصلية متاما. 
لونهــــا بني داكن ولها يد مضفرة 
مثبتة في حلقات نحاسية وعليها 

عالمات لوي ڤيتون.
  وطلبت «رويترز» هذه احلقيبة 
من موقع يسمى «اريك واي دوت 
كوم» من أجل هذا التقرير اخلاص 
الذي يرصد مشكلة انتشار السلع 

املقلدة التي تباع عبر اإلنترنت.
  وأرادت رويترز تتبع املشكلة من 
مستهلك في واشنطن إلى املنتجني 
الغامضني في قوانغتشو في الصني 
حيث توصلت إلى الورش واألسواق 

غير املشروعة.
  ويصف موقع اريك واي -الذي 
يدار من قوانغتشوـ  منتجاته بأنها 
«بدائل مستوحاة من منتجات لوي 
ڤيتون األصليــــة» وذلك في بيان 
إخالء املسؤولية باملوقع. ويضيف 
«ال نتحمل أي مسؤولية مدنية أو 
جنائية عن أفعال من يشــــترون 

منتجاتنا».
  لكن املســــؤولني عــــن تطبيق 
الواليــــات املتحدة  فــــي  القانون 
يقولــــون إن هــــذا املوقع ومواقع 
أخرى كثيرة تعــــرض مجموعة 
مبهرة من السلع عبر اإلنترنت ـ 
كاملالبس واإللكترونيات واألحذية 
ـ تخالف  والســــاعات واألدويــــة 
للقانون. ويعتزم هؤالء املسؤولون 
مالحقة هــــذه املواقع حيث يقول 
املسؤولون إن جتارة السلع املقلدة 
عبر اإلنترنت انتعشت في السنوات 
القليلة املاضية وحتولت من مجرد 
مصدر إزعاج للشركات إلى منافسة 

خطيرة.

  ٢٥٠ مليار دوالر

التعــــاون    وتقــــول منظمــــة 
االقتصــــادي والتنميــــة إن حجم 
الســــلع املقلدة وحقــــوق امللكية 
التي تتعرض للقرصنة  الفكرية 
من التجارة العاملية منا من نحو 
١٠٠ مليار دوالر في عام ٢٠٠١ إلى 
نحو ٢٥٠ مليــــار دوالر في ٢٠٠٧ 
وهو آخر عام وضعوا له تقديرا. 
وليست هناك تقديرات منفصلة 
حلجم السلع املقلدة التي تباع على 
اإلنترنت على وجه اخلصوص لكن 

السلطات تقول إنها هائلة.
األمــــر، يقول    وتعليقــــا على 
وكيل الوزارة املسؤول عن إدارة 
الهجرة واجلمارك األميركية جون 
مورتون «غيــــر اإلنترنت طبيعة 
املشكلة متاما.. وجعلها أكثر تعقيدا 
انتشــــارا». وأردف «هو  وأوسع 
جتميع صناعات بأكملها.. ليس من 
الشارع بل من اإلنترنت». وميكن 
لزوار موقع اريك واي دوت كوم 
أن يختاروا من بني أكثر من ١٨٠٠ 

حقيبة لوي ڤيتون مقلدة.

 أمريكا: تسونامي الصين للسـلع المقلدة
  .. وباء عالمي يحتاج لـ«دواء» 

 قال املسؤول في وحدة إنفاذ حقوق امللكية الفكرية باالحتاد 
ــف بضع حاويات كل  األوروبي جون تايلور «كنا عادة نكتش
ــر»، وتابع قائال لـ  ــذه األرقام جيدة في التقاري ــام وتبدو ه ع
ــدد احلاويات  ــت الراهن تراجع ع ــن في الوق ــرز» «لك «رويت
ــاف أكبر عدد  ــفة وتضاعف اجلمارك جهودها الكتش املكتش
ــبب إقبال املستهلكني على الشراء عبر  ممكن من املنتجات بس
ــر دعاوى قضائية في  ــت. وكان موقع إي باي قد خس اإلنترن
فرنسا أمام لوي ڤيتون لعدم مراقبة السلع املقلدة على املوقع 
ــزز جهوده في االونة  ــة الكافية. لكن املوقع قال إنه ع بالدرج
األخيرة. وقال الرئيس التنفيذي ملوقع إي باي جون دوناهيو 
ــي هذا. وندقق في  ــالل مقابلة مع رويترز «نحن جادون ف خ
ــني. إذا أرادت الصني التواصل مع بقية العالم  البائعني الصيني
ــها». وجاك  ــلع املقلدة بنفس ــا التصدي للقرصنة والس فعليه
ــلع املقلدة. ويرأس  ــط مخضرم في مكافحة الس ــانغ نش تش
جاك جلنة حماية العالمات التجارية وهي أهم مجموعة صينية 
حلماية امللكية الفكرية. وقد عمل مع احلكومة الصينية بحكم 

موقعه لكي يجعل تطبيق القانون أولوية.
ــلع املقلدة حيث  ــزدوج ملكافحة الس ــي الصني نظام م   وف
ــرطة وهو ما  ــلطات اإلدارية والش ــؤولية موزعة بني الس املس
ــل قانونية. لكنه ميثل  ــي أصحاب العالمات التجارية بدائ يعط
ــكالت في مالحقة هذا النشاط غير  أيضا واحدة من أكبر املش
ــتدعي قضايا  ــون الصيني ال تس ــب القان ــروع. ومبوج املش
التقليد فتح حتقيق جنائي إذا لم تتجاوز حدا معينا من القيمة 
ــوف على حجم التقليد  ــتحيل تقريبا الوق أو احلجم. لكن يس

بدون إجراء حتقيق.  

ــؤون التقليد والقرصنة بغرفة التجارة   قال املدير العام لش
األميركية روب كاليا «مواقع مثل (اريك واي دوت كوم) تسرق 
ــرعيني مجتهدين من أجل إثراء  أفكار وتصميمات مصنعني ش
شبكات إجرامية أجنبية. إنها بكل بساطة سرقة واضحة وهي 
ــلع  ــبكة اإلنترنت يجد جتار الس ــر اقتصادنا». وعلى ش تض
املقلدة في الصني سوقا رائجة ومكانا آمنا يستطيعون التعامل 
ــة على مواقع مثل ذا فاشون سبوت  منه. وهناك غرف دردش
دوت كوم مخصصة للبحث عن موردين. وهناك مواقع أخرى 
مثل «ريبليكا اندرجراوند» تقدم لألعضاء روابط مباشرة إلى 
ــة على أن  ــني. وثمة إجماع في غرف الدردش موردين صيني
أجود السلع املقلدة التي ميكن شراؤها عبر اإلنترنت تأتي من 

كل من جاكي وكيتي وجوي وهذه أسماء مستعارة.
  بدأت جوي (٣٠ عاما) بيع منتجات لوي فيتون املقلدة كعمل 
ــنوات في اخلارج فهي تداعب  إضافي. وألنها أمضت بضع س
ــة إجنليزية  ــا اإللكتروني بلغ ــا احملتملني على موقعه زبائنه
سليمة. لكن وراء هذه الواجهة املرحة هناك قرصان مضطرب. 
ــعر  ــت جوي لرويترز في مقابلة بالبريد اإللكتروني «أش وقال
ــول املثل الصيني  ــع». وتابعت «يق ــق كل يوم من أن أق بالقل
ــق فوق قلبي. حاولت اخلروج من هذا  القدمي.. إنه خنجر معل
ــاط منذ اليوم األول. جربت كل شيء. حتى إنني أطلقت  النش
ــيء يحقق مبيعات مثل  ــي التجارية اخلاصة، لكن ال ش عالمت

السلع املقلدة». 

 مراقبة السلع المقلدة.. قصة ال تنتهي

 أسماء مستعارة لمنتجات «مقلدة»

 مصادرة ١٤٨٤١ عملية في ٢٠٠٩ 
ــؤولون آخرون في   نفذ رجال اجلمارك األميركية ومس
ــغ قيمتها ٢٦٠٫٧  ــا و٤٨١ عملية تبل ــادرة ١٤ ألف ٢٠٠٩ مص
مليون دوالر وعندما تصدر احلصيلة النهائية للسنة املالية 

٢٠١٠ ستكون األرقام أعلى بكثير. 
ــؤولني أميركيني في مدينة بالتيمور  ــار إلى أن مس   وأش
ــرطة لندن صادروا في عملية واحدة ثماني  يعملون مع ش
ــة وحقائب يد مقلدة. وفي عملية نفذها  حاويات فيها أحذي
مركز حقوق امللكية الفكرية في اآلونة األخيرة أطلق عليها 
ــبعة مواقع  «عملية في مواقعنا» ومتت مصادرة عناوين س
على اإلنترنت تسمح للزائرين مبشاهدة أفالم جديدة على 
املوقع أو حتميلها بصورة غير مشروعة بعد ساعات قليلة 

من نزولها إلى دور العرض.

 سلع مقلدة في الصني 

ــارك الصينية مينغ يانغ خالل  ــال املدير العام في إدارة اجلم  ق
ــهر املاضي إن اإلدارة صادرت في النصف  كلمة في شنغهاي الش
ــن الطرود  ــون منتج مقلد م ــي ٢٫٦ ملي ــام املاض ــي من الع الثان
ــحونة عبر البريد.  ويقول اخلبراء إن هذا قد ال يكون سوى  املش
نسبة ضئيلة من إجمالي التجارة في الصني في ضوء كمية السلع 

الصينية املقلدة التي تتم مصادرتها في اخلارج.
ــدة إلى املركز  ــلمت حقيبة لوي ڤيتون املقل ــنطن س   وفي واش
ــلم رجال األجهزة  ــوق امللكية الفكرية. وتس ــيق حق الوطني لتنس
ــون أمام نافذة عرض  ــة احلقيبة بامتنان بينما كانوا يقف االحتادي
ــلع مقلدة من بينها شامبو وواقيات ذكرية وأدوية  حتتوي على س
ومنتجات أخرى صودرت خالل سنوات. وقالوا إن جودة احلقيبة 
ــذا املركز اجلديد  ــن احلقائب التي أحضروها، وه أفضل بكثير م
ــذ القانون واحلكومة  ــدة أجهزة احتادية لتنفي ــراكة بني ع نتاج ش
ــارد  ــة والتدريب باملركز ريتش ــر التوعي ــال مدي ــيكية. وق املكس
ــد األميركيني  ــي البري ــي اجلمارك ومفتش ــون إن موظف هالفرس
ــلع مقلدة قد تأتي من الصني لكنهم ال يستطيعون  يراقبون أي س

اإلمساك بها جميعها.
ــؤولني عن عمليات التقليد «عمليتنا السرية هنا    وقال أحد املس
ــاءات وجها لوجه».  ــط. ال جنري أي لق ــى اإلنترنت فق جتري عل
ــة تتيح لهم  ــزة كمبيوتر متخفي ــتخدمون أجه ــح أنهم يس وأوض

استدراج املقلدين دون كشف هويتهم. 

 اعتقد كثيرون أن انضمام الصني إلى منظمة التجارة العاملية 
ــن بدال من ذلك  ــادرات األميركية. لك ــيؤدي إلى انتعاش الص س
ــجيل  ــع العجز التجاري عاما بعد عام وهو في طريقه لتس ارتف

نحو ٢٥٠ مليار دوالر هذا العام.
  واستجوب دورجان شخصا يدعى جريج فريجر وهو نائب 
رئيس في رابطة السينما األميركية بشأن موافقة واشنطن على 
تقييد عدد األفالم األجنبية املسموح بعرضها في الصني إلى ٢٠ 
ــنة الواحدة مبوجب اتفاق ملنظمة التجارة العاملية.  فيلما في الس
ــهمت في  ــينما األميركية أن هذه احلصة أس وتعتقد صناعة الس
ــي.دي املقرصنة وحتميل  ــوق الضخمة ألفالم دي.ف تعزيز الس

األفالم من اإلنترنت بصورة غير قانونية. 
  وقال فريجر خالل جلسة االستماع «هذه هي املفارقة.. هناك 
ــني لكن غالبيتها مقرصنة»  ــرة في األفالم األميركية في الص وف
ــواد اإلباحية واحملتوى  ــرعون إن مالحقة الصني للم ويقول مش
ــؤال ملاذا ال ميكنها مالحقة  ــي على اإلنترنت تطرح الس السياس
ــدة. وقال عضو  ــة أو مقل ــلعا مقرصن ــع التي تعرض س املواق
مجلس النواب األميركي ساندر لفني وهو دميوقراطي عن والية 
ــم أن احلكومة الصينية  ــتماع «نعل ــة االس ديترويت أمام جلس
ــة حقوق امللكية  ــن هذا بكثير جدا حلماي ــتطيع عمل أكثر م تس
الفكرية. هناك فجوة كبيرة بني ما نسمعه من احلكومة الصينية 

عن حماية حقوق امللكية الفكرية وما نعرف أنه حقيقة». 

 عجز تجاري أميركي أمام الصين ٢٫٦ منتج مقلد عبر اإلنترنت


