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  7ا لففةفف فف فف    

أبرز الرئيس الصيني شيي ييييي بيييني      

طريق الحرير، قائال إنها أصبحت إ ثا نفيسيا 

 للحضا ة اإلنسانية.

 أضاف الرئيس شي خالل إلقائه كلمة هياةية 

في ةراسم افتتا  ةينيتيال اليحيااط  الي يرييق 

للتعا ن الا لي الذي باأ األحا في بيييييي، ان 

خ يطط طيرييق اليحيريير اليتيي  يميتيا   ف 

األةيييييال  السيينيييييي،  ييالييسييا      السييالط 

 التعيا ن،  ا نيفيتيا   الييميطلييية،  اليتيعيليم 

  المنافع المتبادلة .

 في ةعرض شرحه لر   السالط  التيعيا ن، 

أشا  الرئيس شي إلي   حيلية  يياني   ييييان 

المعر فة إل  المناطق الغربية. حيث في عها 

قيبي   041أسرة هان الصينييية حيطاليي عياط 

الميالد غاد   يياني ،  هيط ةيبيعيط، ةيليييي، 

 يانغآن )شيآن في الطقت اليحيالييو،  سيافير 

غربا في ةهمة سالط ،  فتح طريقا بريا يربط 

 بيي اليرق  الغرب.

 بعا قر ن،  خالل فترات حيم أسر  ياني    

سطن    يطان، ازدهرت طرق الحرير سيطا  

في البر أ  البحر.   رك المغاةر ن العظميا  

آثا هم عل  ططل هذه ال رق اليقياييمية  ةيي 

ضمنهم د  هطان ةي الصيييي  ةيا كيط بيطليط 

 ةي اي اليا حاليا  ابي ب ططة ةي المغرب.

 في أ ائ  القرن الخاةيس عيير، قياط  ييني  

خه، المال  الصيني اليهيير فيي عيهيا أسيرة 

 حالت بحرية إل  البحا  الغربية،  7ةين ، بـ

 هط ةا أشاد به الرئيس شي  اصفا إيياه بـي   

  ا نالاز الذي   ياال يذكر حت  اليطط .

  ييابييع الييرئيييييس شييي   إن هيي    اليير اد 

حصليطا عيلي  ةيييانيتيهيم فيي اليتيا يي  ليييس 

باعتبا هم غااة بالسفي الحربية أ  البنادق أ  

السيييطف، بي  ألنييهيم ينيتيذكير ن كيميبيعيطثييييي 

 د ديي قاد ا قطاف  اإلب   السيفيي اليميحيميلية 

بالينطز ،  أضاف    ييال بيعيا يييي ، بيني  

المسافر ن عل  طرق الحرير يسرا ليليسيالط 

  التعا ن بيي اليرق  الغرب .

  عتبر طرق الحرير القايمة، التي  يميتيا فيي 

 ديان أنها  النييي   دييلية  اليفيرات  السينيا 

 الغانج  النهر األصفير  نيهير اليييانيغيتيسيي، 

 شعا ا لالنفتا   اليمطل.

 قال الرئيس شي إن  لك ال رق  ب ت بيييي 

ةهطد الحضا ات القايمية  ةينيهيا اليميصيريية 

 البابلييية  اليهينيايية  الصييينييية، فضيال عيي 

األ اضي البطذيية  اليميسيييحييية  اإلسيالةييية 

 ةيينييازل اليينييال ةييي ةييخييتييليي  األعييراق 

  األينال.

 أضاف الرئيس شي أن  ليك الي يرق كيانيت 

سببا في  مييي النال ةي ةختل  الحضا ات 

 األديان  األينال ةي  التفاع  ةع بعيضيهيم 

بعضا بعق  ةتفتح   عازت     ا حيتيراط 

 المتبادل.

 شاد الرئيس شي قائال   إن هذا الاليا  ةيي 

التا ي  يظهر أن الحضيا ة  ينيميط بيا نيفيتيا  

 ان الا ل  ادهر ةي خالل التبادل ، ةضيفيا 

أن  لك ال رق ليم  يييي ليليتياليا ة فيقيط، ألن 

طرق الحرير القايمة عازت أيضا ةي  يافيق 

 المعرفة، ةيياا بر   التعلم المتبادل.

 ةي خالل هيذه الي يرق  يم شيحيي اليحيريير 

الصييييينييي  الييخيياف  اليي ييال   الييحييايييا إليي  

الغيرب، فيي حيييي ييليبيت اليفيليفي   اليييتيان 

  التطاب   العنب  الرةان إل  الصيي.

 باإلضافة إل  ذلك  ييات أدييان كياليبيطذيية 

 اإلسييالط  كييذلييك عييلييطط كيياليي ييب  الييفييلييك 

 التقطيم العربي،  يات طريقها إل  الصيي، 

في حيي انتيرت اختراعات الصيي األ بيعية 

اليبرل   ربية د د القا إل  أةاكي أخرل في 

 العالم.

 أضاف الرئيس شي   األهم ةي ذلك هط أن 

 بادل السلع  المعرفة اليفينييية حيفيات أفيييا ا 

ياياة . عل  سبي  المثال نيأت البيطذيية فيي 

الهنا  ازدهرت في الصيي   يم إثيرائيهيا فيي 

ينطب شرق آسيا. أةا اليطنفطشيييطسييية، فيقيا 

 لات في الصيي  اكتسبت  يقياييرا ةيي قيبي  

المفيريي األ   بييي ةث  ليبنييا   فيطليتييير، 

 قائال    هنا  يمي ياذبية التعلم المتبادل .

 أشا  الرئيس شيي إلي  أن طيرق اليحيريير 

الييقييايييميية الييتييي شييهييات صييخييب الييايييا ات 

 التالا ة في البر  ازدحاط السفي في المطاني  

 كانت  حم      المنفعة المتبادلة.

 قال   عل  ططل هذه الييراييييي اليرئيييسييية 

للتفاع   افق بحرية  أل المال  التينطلطييا 

 النال  السيليع  اليميطا د ليتيحيقيييق اليفيطائيا 

 الميتركة عل  ن اق  اسع .

 سرد الرئيس شي المان القايمة ةث  ألمآ ا   

سييمييرقيينييا    يييانييغييآن  ةييطانيي  صييط    

قطانغتيط  اإلةبراطط ية الر ةانية  ةيمياليك 

با ثيا   كطشان، فضال عيي أسير يي هيان   

 ان  الصينيتيي الملييتيي، كا ئ  با زة عيلي  

 الرخا  الذي  حقق بفع  ال رق.

  ابع الرئيس شي قيائيال    إن اليتيا يي  هيط 

أفض  ةعلم لنا، كما إن ةياليا طيرق اليحيريير 

القايمة يبيي أن المسافة الالغرافية ليست غيير 

 قابلة للتذلي  .

بكل احترام وإجالل ت ل مقتط ات 

من كلم  الرئيس الةيني شي 

جينبينغ في افتتاحي  هذا العدد 

الذي يطل على مبادرة ال زام 

والطريق، ألن هذه الكلم  هي 

األكثر قدرة على التعبير عن روح  

المبادرة التي طرحها الرئيس 

، والتي 7152شي ن سه عام 

يقود الةين كلها في جهود 

مضني  لت ويلها إلى واقع على 

 األرض.



   2ا لففةفف فف فف  

يبياد ة اليحيااط  ة  مر بياليي العالميي ليمن

ا قييتييصييادي ليي ييريييق الييحييرييير الييبييري 

 طيرييق اليحيريير اليبيحيري فيي اليقيرن 

، َعميالنييية ليم يَسيبيق َةيثييي  ليهيا، 10الـ

يية اليبياليغية ليليصيييي    َيها عيلي  اليالياا

بالتعا ن ةع البيرية َييميعيا ل  ليتيعيبيييا 

ير  َييمياعيي  يتيحيضا ةنستقب  ةنضيي   ةن

النفع لالميع الييعيطبل  فيي  ي يبيييقيات 

 فط ية.

ك الصيينيي اليييطنيي،  المنالحظ في التحرا

نالا  يمهط ية الصيي اليعبية، في ني  

ةطافقات ةي ييميييع اليا ل  الييعيطب، 

لتأكيييا شيبييية كيطنييية ليميبياد ة اليحيااط 

 ال ريق الييالينبينغية، اليتيي سيتنيرسيي 

ةفهطةاً يايااً في العالقيات اليا لييية،   

 ابييط لييه ةييع أيييايييطلييطييييييات األييينييال 

 السيييطبييير ،    اليييا ل األعيييظيييم    

 اليعطب األ ق  َعقلييياً ،  هيي أفيييا  

استعالئية َسبق  َدفعيت األةيم ليالقيتيتيال 

لييتييصييبيي   ييا ييي  الييبيييييرييية بييالييحيير ب 

 النااعات، بيعيييااً عيي عياليلية اإلنيتيا  

 المادي السلمي.

إن َيمع هذا العياد اليييبييير ةيي   سيا  

الا ل  الحيطةات  المنظيميات اليا لييية 

 اإلقليمية  الخبرا  في الييأن الصييينيي 

ةي د ل عربية، بينها اليبيحيرييي، حيطل 

سييتييايييرة  احيياة فييي الصيييييي  طييا ليية ةن

الطاحاة، ين كا كذلك أن بياليي قيا غيات 

عاصمة عالمية  استق ابية بإةيتييياز،   

يرفض أحا طلبهيال  بيأنيهيا عيادت الي  

سابق عهاها القايم في  عهيا اليحيريير  

ييلييطكييي  خييتييراق الييقييا ات خيياةييةً  الييمن

باد ة شيالينبيينيغييية  للبيرية، ةي خالل ةن

صينية أةمية عابرة ليليعياليم أييميع،    

 فترض َةياسب ةيا ألةية عيلي  حسياب 

أةة،  يَيها عيلي  ذليك، أن قيادة اليا ل 

 الحيطةات ياَليليسيطن فيي بييياليييي الي  

يييانييب بييعييضييهييم الييبييعييض ةييتييراضيييييي،  

 د ن إعتبا  لعايِا نفطل ك  د لية ةيي 

الا ل، أ  ةساحتها  إةييانيا يهيا اليميالييية 

  ضييعييهييا اإلقييتييصييادي،  ةسيياهييمييا ييهييا 

العلمية د لياً.  بذلك،  سا ت في بياليييي 

األنةم  د لها،  غات نِيااً لينِيا،   نيفياخير 

بميانتها فيي اليعيمي  الياَليمياعيي األكيثير 

 إد ا اً لإلنتايية.

إن إنعقاد الم  مر في الصيي، ينعان فيييرةً 

خالاقة فعالً، هادفة  ذات ةيرد د أكيييا، 

إذ  ييم دةييج ةييبيياد ات الصيييييي  ةيينييهييا 

الحااط  الي يرييق، فيي ا سيتيرا يييالييية 

الصينية العميقة لمستقبي  اليعياليم، ليبينيا  

عالم أفض   سالط شمطليي َةيييييي، ةيي 

خالل  فعيالت َحيييطيية ييايياة نياضيحية 

بالتياة  اإلقيليييميي  اليعياليميي لييعيطب 

 د ل األ ض. فمي شيأن فيهيم َةيراةيي 

يسياَعياة فيي َخيليق  المباد ة  أبعادها، المن

ةطق  ةنربح لالميييع الييعيطب  اليا ل، 

 إ سييا  ةسييتييقييبيي  يييايييا لييلييقييا ات، 

قيا ات اليَميصييير “  ا ن الق بها نيحيط 

 الميترك بالتراضي .

أض  ال  ذلك، أنه  في ظر ف العياليم 

َعاِصر،  استناداً ال  خبرات الصيييي  المن

الييمييتييراكييميية عييليي  اةييتييااد السيينييطات 

السابقة، التي  يعيرض ليطحياة  0111الـ

اليا لية الصيييينييية اليعييرييقية   يطاصييليهييا 

ا  باان السفينة الصينييية،   شرعيتها،  أكا

األةيي العاط للحاب الييطعيي الصييينيي 

الرئيس اليحيلييي  شيي ييييي بيييني ، أن 

ليم ا ييتيمياعيي،    السالط البيري  السِّ

يميي لهما أن يتيحيقايقيا سيطل بيميييا كية 

 الالميع للالميع ،  بمالةسة ك  اليعياليم 

لمصالح بعضه بعضاً بفعاليية  ةييياانييية 

 سلمية،  في فعٍ  ييمياعيي،  بيتيييا ي  

شاة  لتيييا ةيا يع يماعية    ستثنيي 

أحااً. فمطا د ال اقة التقليييايية ليي  يا ط 

لألبا،  هي في طريقها نحط الينيضيطب، 

 الصراع العاليميي اليراهيي ةيي ييانيب 

قطل اليا العيسيي )إلي  اليط ا و عيلي  

ه،  إزهيياق أ  ا  الييبييييير  خيينييق  أشيياا

ةصييائييرهييم بيييييا أنييظييميية الييمييتييربييطل 

اليالسيييييية يياليري بيال  ادع  خيا   

أنطير الييقيطانيييييي الييطضييعيييية  األخيالقييييية 

  السما ية.

ليذليك،  ليهيذا  غيييره اليييثيييير،  نييعيتيبيير 

ينية  َيمع العالم المتناقيض  باد ة الصا المن

 اهناً في بياليي، أةالً حقيقييياً ليليبيييريية 

في  حطيله اقتصادياً ةيي حيالية إقيتيصياد 

الييحييرب اليي  إقييتييصيياد السييالط الييَمييييييييي 

يبياد ة ِةيليييا يية  تمياي، عي طريق ةن  المن

صينية ياياة،  خاطب ةصياليح األفيراد 

 المالتمعات  ةختل  األنظمة السياسيية 

 األيايطلطيية كالم سسات اليحيييطةييية، 

 اللطبيات السيريية اليا لييية  اإلقيليييمييية 

 أيضاً.

فييراً ليلياعيييم  شيي  اليَحيييييم، عيلي  

ةباد  ه  انعيقياد اليمي  يمير اليحياليي، إذ 

سطف ينخلاا التا ي  هذا النياط الصييينيي 

له بأحرٍف ةي نطٍ   ناٍ .   ينسالِّ

*رئفيففس االتفف ففاد الففدولففي لففلففةفف فف ففيففيففن 

واإلعالمييفن والفكفت فاع الفعصفرع   فدقفا  

 وُحل ا  الةين.

*الفمففقفال بففاش بففالفنففةففرة اال ففبفوعففيفف  

 لموقع الةين بعيون عربي .

 األكاِديمي مروان  وداح*



  4ا لففةفف فف فف    

ةي اليهر  00   04ينعقا ةنتال الحااط  ال ريق للتعا ن الا لي في بييي يطةي 

الالا ي.  باإلضافة إل   عايا التطافق الا لي عل   حقيق اليتينيمييية اليميسيتيااةية 

 الياةلة، فإن المباد ة التي اقترحتها الصيي  سع  إل  شا أ اصر العالقات بيي 

 .خلفيات ثقافية ةختلفة الا ل الميا كة،   عايا التفاهم بيي اليعطب ا  ية ةي 
 بعا ثال، سنطات عل  عقاها ا ن،  طسعت اليميبياد ة ةيي  صيميييميهيا األ ليي 

كطسيلة لربط البن  التحتية بيي  أكبر   عايا التالا ة  ا ستثميا  حيييث بيا يت 

 حتضي التباد ت اليعبية  الثقافية ةي أي  التطص  إل  المايا ةي اليتيفياهيميات 

 . الصااقات
 قا  قعات الصيي ا فاقيات  بادل ثقافي ةع العايا ةي الا ل اليميييا كية،  نيفيذت 

بلااً ةيا كاً فيي  14العايا ةي النياطات الثقافية الثنائية. كما أبرةت ا فاقات ةع 

المباد ة ليالعيتيراف اليميتيبيادل بيالييهيادات اليالياةيعييية  غيييرهيا ةيي األ  اق 

 .ا عتمادية
  أة  الصيي أن يساعا التعا ن المتعمق ةع الا ل الميا كة في ةياليا ت ةيثي  

التعليم  الثقافة  السياحة في  عايا اليمطلية  ا نفتا  بيي  أكبير، األةير اليذي 

سيطفر با  ه زخماً يطهرياً لتعايا التعا ن الا ليي فيي إطيا  ةيبياد ة اليحيااط 

 . ال ريق
لقا انستخاةت ال رق البرية  البحرية القايمة عل  ططل طريق الحرير بطصفهيا 

 اب اً للتالا ة الا لية  التباد ت الثقافية.  اليطط، إن اليعياليم بيحيايية ةياسية إلي  

 .المايا ةي التطاص   التفاهم بيي ةختل  الثقافات  األديان  الحضا ات
إن يذ   يميع المياك   األزةات التي  طايه العالم اليطط  قريباً  يمي في انعااط 

التطاص   التفاهم.   تيح ةباد ة الحااط  ال ريق الصينية   ية ييايياة  حيليط ً 

فرياة ةي نطعها للعالم لتحقيق أهااف ا نفتا   التنميية اليميييتيركية الضير  يية 

 .لمطايهة الحصرية  التعصب اللذان ييالعان النااعات  انعااط الثقة
كما  تبن  المباد ة أيضا الميا  ات المطساعة،  المساهمات الميتركة،  المنيافيع 

 .الميتركة، التي يميي أن  ساعا في بنا  ةالتمع المصير الميترك
 قا قال الرئيس شي ييي بين  في العايا ةي المناسبات أن العالقة بيي أي بلياييي 

 قطط عل  المطدة بيي اليعبيي،  يميي أن ي دي  عايا الر ابط عيلي  اليميسيتيطل 

 .اليعبي إل   طحيا اليعطب عل  نحط أفض 
د لة في المنتال الا لي القادط سيبي   011 ةي المتطقع أن يبحث ةمثلط أكثر ةي 

 عايا التباد ت اليثيقيافييية 

فالتفاعالت عل   . اليعبية

ططل طريق الحرير القايم 

قا شيالت   حه اليتياليا يية 

التي لم  قتصر عل   اليا ة 

السلع فحسب، بي  شيميليت 

أيضييا حييافييا ا سييتييعييالط 

  بادل الثقافات  األفيييا . 

 اليييييطط،  ييالييسييا ةييبيياد ة 

الييحييااط  اليي ييريييق هييذه 

اليير   فييي سييعيييييهييا إليي  

التضاةي  المسا اة  اليثيقية 

 الييميينييفييعيية الييمييتييبييادليية، 

 اسييتييعيياادهييا لييلييتييعييلييم ةييي 

 .ا خريي
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)األ   بييية ا سيييطييةو  أةينيهيا  األ  اسية  يتأثر استقرا  المن قة

بالتغيرات فيي ا  يالياهيات اليا لييية. سيييميا  أن ةيركيا السييياسية 

 ا قتصاد العالمييي قا  حطل ةي أ   با الغربية إل  آسيا  المحيط 

الهادئ. حيث با ت الم سسات الغربية الرائاة ةثي  اليبينيك اليا ليي 

 صنا ق النقا الا لي  فسح المالال  ا يالياً لم سسات ياياة ةيثي  

البنك ا سيطي لالستثما  في البنية التحتية.  فيميا  يتيقيليي أهيمييية 

ا  حاد األ   بي فإن أهميية اإل يحياد اإلقيتيصيادي األ  اسيي فيي 

ازدياد.  سيعتما أةي  ازدها    سيا  الصيي  آسيا الطس   إلي  

حا كبير عل  الييفية التي  طفق فيها   سيا  الصيي ةا بيي ةبياد ة 

الحااط  ال ريق الصينية  ةباد ة   سيا لالقتصاد األ  اسيي. إن 

الحاية إل  ةث  التطفيق ةافطعة بتطسع النا ط  العقطبيات اليغيربييية 

عييليي    سيييييا  ةييحييا  ت احييتييطائييهييا.  هيييييذا،  ييافييع   سيييييا 

الصيي في الطقت الذي  قيا فيه الط يات المتحاة  حليفيا هيا  با الاه 

اليرقيطن الصيي، في ةحا لة للسي يرة عيلي  األنيي ية اليبيحيريية 

 إةاادات ال اقة في المحيط الهادئ.   طاص  الحيطةة األةريييييية 

 عايا دفاعا ها الصا  خية شمال شرق آسيا   رفض التخليي عيي 

النااعات  ةعقا يرا  ةحا لتها  حتطا  الصيي. إن الطضع األةني 

 اإلقليمية غير المستقرة ينطب شرق آسيا.

  افع ا  الاهات المذكط ة أعاله   سيا  الصيي نحط  عا ن أ ثيق 

ا  حاد ا قتيصيادي  كما أنها  هي  الظر ف إليالاد صلة  ص  بيي

األ  اسي  ةباد ة الحااط  ال ريق.  لمبياد ة اليحيااط  الي يرييق 

فيي اليميمية ةيي  01آثا  إقليمية  عالمية عل  حا سطا . فهي  ضم 

في الممة ةي إيمالي النا ج اليميحيليي  12سيان العالم الذيي ينتالطن 

العالمي،  لذلك سييييطن ةيفيييااً بيالينيسيبية لير سيييا ا نضيمياط إلي  

المباد ة.  ةي ثم، إن الحاية إل   طحيا الياليهيطد  إييالياد أ ضييية 

 ةيتركة للتعا ن الصيني الر سي ضر  ية.

ا  ييحيياد  يييميييييي أن  يييييي  ةييبيياد ة الييحييااط  اليي ييريييق  ةييبيياد ة

اإلقييتييصييادي األ  اسييي اليير سييييية أ ضييييية صييلييبيية لييمييثيي  هييذا 

 ةع ذلك، هناك بعض المخا ف. فقا ييفييي  أي ةيير ع  التعا ن.

 ةيترك إذا أسيمت إدا  ه.

  فقا لتقييمات بعض الخبرا ، هناك ثالثة سينا ييطهيات ةيحيتيميلية 

 لنتائج أي ةير ع ةيترك.

يقاط السينا يط األ ل  صط اً يستطلي فيه الياليانيب الصييينيي عيلي  

التياة  األ   بي ا سيطي بالياة .  ةث  هذا السيينيا ييط سييي دي 

بها كما أنيهيا سيتياعياع  إل  لعبة صفرية المحصلة  غير ةرغطب

 استقرا  الطضع في المن قة.

ا  ييحيياد ا قييتييصييادي   الييثييانييي هييط الييتيينييافييس الييمييتيياايييا بيييييي

 الصيي، الذي سي ثر عل  التعا ن المتبادل في المن قة  األ  اسي

 خا يها في ةالا ت ةختليفية بيميا فيي ذليك األةيي اليا ليي.  ليي 

 ستفيا   سيا    الصيي ةي ذلك، عل  عيس الا ل الغربية اليتيي 

 ستحا ل  حقيق ا ستفادة القصطل ةي هذا الت ط . 

 السينا يط الثالث هط الالمع بييي اليميصياليح الير سييية  الصييينييية 

  عميق  عا نهما ةي خالل   ياة  التياة  .  هذا النهج ةعقا ييااً 

 يت لب صبراً  ةها ة.  يالب عل  ك  ةيي   سيييا  الصيييي أن 

 حا   إيالاد سب  للتطفيق بيي سياسا هما، حت   إن كان ذلك يعنيي 

التييا  ةع ا ختالفات المحتملة.   هناك  حاٍّ آخر يتمث  في  عايي  

ا  يحياد ا قيتيصيادي األ  اسيي  فيقياً ليمييير ع اليحيااط  ة سسية

 ال ريق.  هذا ةخ ط فريا ةي نطعه يت لب  نفييذه  ياابييير غييير 

 قلياية. فاليركات الصينية  هتم بنق  المنتالات عالية التقنية بيييي  

سريع ةي الصيي إل  أ   با عبر األ اض  الر سية.  في اليطقيت 

نفسه، قا ينتا  لليركات الر سية الطصطل إل  األسيطاق الصييينييية 

 بعض بلاان ينطب شرق آسيييا. إلي  ييانيب ذليك، ييميييي إقياةية 

ةراكا لطيستية ياياة في   سيا.    ينبغي اعتبا  ةباد ة الحيااط 

بمثيابية د ع ضيا  ا  حاد ا قتصادي األ  اسي  ال ريق  ةباد ة

اإل حاد األ   بي. فالمييع األطيراف اليميعينييية  يرغيب فيي إقياةية 

 شراكات ةي خالل ةيا يع أ   بية  أ  اسية. 

أ لمك الذيي يعتقا ن أن هاف الصيي هط دفيع   سيييا إلي  خيا   

آسيا الطس   قا أسا  ا فهم النطايا الصينية. فالقيادة الصييينيييطن   

يريا ن اإلضرا  بالمصالح الر سية، ب  يهافطن إل  التطفيق بيييي 

ةصالح البلايي.  حتا  الصيي إل    سيييا قيطيية  ةيادهيرة حيتي  

يتمينا ةي العم  ةعا لمطازنة الضغطط الخا يييية.  الييي  نيفيسيه 

 ين بق عل    سيا.

إن ةنهج   ياة  التياة   هط الخيا  األنفع لالميع الميا كيييي فيي 

المير ع،  ينبغي لالميع األطراف المعنية العم  عليه.  حيتي  ليط 

لم نتميي في البااية ةي  حقيق األهااف المريطة، فإنه يالب عيلييينيا 

أ ا نستسلم.  كما يقطل المث ، إذا لم  نياليح فيي اليبياايية، حيا ل ثيم 

 حا ل ةرة أخرل.
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 نعاا ةباد ة الحااط  ال ريق الطاحا التيي قياط 

الرئيس الصيني شي ييي بييني   صيط ا ليهيا 

بمثابة المخ ط الصيني للعيطليمية  1102عاط 

ا قتصادية  التبادل اليثيقيافيي،  اليذي ييهياف 

إل  بنا  ةالتمع أ ثق ذ  ةصير ةييتيرك ةيع 

البلاان  المناطق الطاقعة علي  طيطل طيرييق 

الييمييبيياد ة ةييي خييالل ا   ييبيياط السييييياسييي، 

 التالا ي  عل  صعيا ا سيتيثيميا ،  اليبيني  

 التحتية  الاعم الماني. 

 سين ةي ةنتال  اليحيااط  الي يرييق اليميقير  

أيا  ةنبراً للميا كيي  00   04عقاه  يطةي 

لبحث كيفية  يعياييا اليميبياد ة بيييي  شياةي  

  عمييق اليتيعيا ن بيييي اليا ل  اليمينيظيميات 

 الا لية.

لييقييا قييرأت بييعييض الييتييقييا ييير  الييتييعييليييييقييات 

اإلعييالةييييية الييتييي قييالييت إن ةييبيياد ة الييحييااط 

 ال ريق قا ينت حصادها المبييير فيي دعيم 

ا   باط،   عايا بنا  البني  اليتيحيتييية  دفيع 

التنمية ا قتصادية في اليميني يقية.  ليييي قيلاية 

 ذكر أهمية إ قان اللغات في  يقياط اليميبياد ة. 

 الطاقع أن أهااف المباد ة   يميي  حيقيييقيهيا 

باليي  الياة  د ن إيادة  فيييعية اليميسيتيطل 

 للغات األينبية.

 بطصفي طالب د اسات عيليييا )ةيايسيتيييرو  

في د اسات التريمة في ياةعة بييي ليليغيات 

 الثقافة، التي  ستقب  أكبر عاد ةيي الي يالب 

األيانب في الصيي، فإنني أد ك حقياً أهيمييية 

الا   الذي  لعيبيه اليليغية  اليثيقيافية فيي بينيا  

العالقات بيي البلاان المختلفة. إن فيهيم ليغيات 

 ثقافات بعضنا البعض يطثاق اليعيالقيات بيييي 

الا ل، في حيي أن المعرفة اليحيحة فيي أي 

ةي المالاليي  خلق العقبات،  حت  أنها  طساع 

ة.  الهطا

إن النقي في إيادة اللغة اإلناللياية سياليليب 

 حايات لليركات الصينية التي  أخيذ  يطييهياً 

عالمياً.  بصفتهيا ليغية ةييتيركية، فيإن ليليغية 

اإلناللياية أهمية ةحط ية للنهطض باليتياليا ة 

 التمطي  عبر الحا د،  بنا  البن  اليتيحيتييية. 

 يقال إن ةعظم الميا يع في ةبياد ة اليحيااط 

 ال ريق التي  ستثمر اليركات الصينية فيها 

أ   يا ك فيها هي براةج بنن   حتيية  اسيعية 

الن اق.  بصفة عاةية، فيإن ةييا ييع اليبيني  

التحتية الخا يية الطاسيعية اليني ياق  يتي يليب 

 ا صا ت  ةفا ضات ةتير ة. 

 ةع ذلك، لقا أصيبيحيت اليحيطاييا اليليغيطيية 

حايااً أةاط  طسيع اليركات الصينية أعمالها 

في الخا  .  كثيراً ةا  طايه هيذه الييركيات 

ةعضلة  فمي ناحية، إن العاييا ةيي اليخيبيرا  

الصينييي ذ ي المعرفة المهنية ليسطا با عيي 

في اللغة اإلناللياية.  ةي ناحييية أخيرل، إن 

بيعييض اليمييتييرييميييييي الصيييينيييييييي ييتييحيياثييطن 

اإلناللياية ب يالقية،  لييينيهيم ييفيتيقير ن إلي  

المعرفة المهنية.  عنا التر يج لبراةج البيني  

الييتييحييتييييية الييخييا يييييية فييي  يييه الييميينييافسيييييي 

األيانب، غالباً ةا  يطن الييركيات الصييينييية 

 في  ضع غير ة اٍت.

 لنأخذ الق ا ات الصينية فائقة السرعة اليتيي 

 ذهب إل  ةيا   ا  اليبيحيا  كيميثيال. فيعيلي  

الرغم ةي أن السيك الحاياية الصينيية فيائيقية 

السرعة قا حققت انياليازات ةيليحيطظية عيلي  

الصعياييي اليتييينيطليطييي  اليخياةيا يي، فيإن 

 ريميتيهيا اإلنياليليييايية ليلينيصيط  اليتيقينييية 

 التالا ية بعياة ك  البعا عي المعايير الا لية 

 ةتخلفة عي نظيرا يهيا األيينيبييية ةيي حيييث 

نطعية  لك الينيصيط . ليقيا أةضيت شيركية 

لطكطةط طف انيا   ليني  سيتياكير اليميحيا دة 

ينطب الصيي أكثير ةيي عياةيييي  هيي  يعيا 

ةير ع ق ا  فائق السرعية شيمياَل أ   بيا، 

 1101 لينها انيتيهيت بياليفييي  أ اخير عياط 

 بسبب أخ ا  التريمة.

 بصرف النظر عي الييح فيي إييادة اليليغية 

اإلناللياية، فإن عاط اإللماط باللغات المختليفية 

الييمييسييتييخيياةيية فييي ةيينيياطييق ةييبيياد ة الييحييااط 

 ال ريق هي عثيرة أخيرل عيلي  الي يرييق. 

  فقاً ألحطال اللغة في البلاان المطيطدة عل  

اةتااد ةباد ة الحااط  ال ريق، اليتيي ننييرت 

بيليااً عيلي   04، فيإنيه هينياك 1100في عاط 

ططل ال ريق  عاد اللغات المحيية فيي هيذه 

.  إ قان اللغة اإلناللياية 01البلاان  قا ب ال 

 اللغات الا لية األخرل هيط أبيعيا ةيا ييييطن 

عي كطنه كافياً. إن العالا عي اليتيطاصي  ةيع 

السيان المحلييي بلغا هم األط المفضيلية غياليبياً 

ةا يلقي بظالله علي   ينيفيييذ بيعيض ةييا ييع 

البن  التحتية اليبيرة.  باإلضافة إل  ذلك، إن 

إ قان اللغة   ي دي بالضر  ة إل  فهيم ييييا 

 للثقافة أ  المن قة التي  ستخاط فيها  لك اللغة. 

 بما أن التبادل اليعبي بيي الا ل اليميييا كية 

في ةباد ة الحااط  ال رييق  ييتي يليب فيهيمياً 

ةتباد ً للغة  الثقافة المحلية، فإن ا فتقا  إل  

التبادل  التعا ن الثقافي يضع عبماً عل  الثقية 

المتبادلة  الير ابيط اليعياطيفييية بيييي الصيييي 

 الا ل المالا  ة. إن الفي  في فيهيم ثيقيافيات 

اليييعييطب األصييلييييية سييييي دي إليي  إشييعييال 

الصييراعييات الييثييقييافييييية أ  يسييييي  حييتيي  إليي  

العالقات الابلطةاسية، ةما ييي  عيقيبية أةياط 

 بناً  عليه، ينبغي  الت طير المستمر للمباد ة.

بييذل الييمييايييا ةييي الييالييهييطد لييتييطسيييييع نيي يياق 

المطاهب التي  تقي الليغيات األيينيبييية بيييي  

 فيع المستطل ةيي أيي  الينيهيطض بيميبياد ة 

الحااط  ال ريق.  بيي  أكثر  حايااً، ينبغيي 

 ا يب المياييا ةيي األشيخيا  عيلي  إ يقيان 

اللغات الا لية ةث  اللغة اإلناللياية  اليليغيات 

المحلية المستخاةة في البلاان اليطاقيعية عيلي  

ططل الحااط  ال ريق.  لييينينيا بيحيايية إلي  

 حايا اللغات المحلية التي  يثر الحاية إليهيا، 

حييتيي    نييخيير  بييفييائييض ةييي الييمييحييتييرفيييييي 

اللغطييي في أقليات ةعينة.  ةي ثم، ينبغي أن 

ييطن التا يب اللغطي  التعلم اليثيقيافيي عيلي  

 المستطل نفسه ةي التركيا.

قال  زير الخا يييية الصييينيي  اني  يي  إن 

ةبياد ة اليحيااط  الي يرييق ليييس ليهيا حيا د 

يغرافية   سع  ال  التعا ن الا لي. يمييينينيا 

 حقيق هذه األهااف عبر اليليغيات األيينيبييية. 

فعل  المال القصير، إنها  ييا  شرطاً ةسبقياً 

للنمط السلس للمباد ة.  عل  الميال الي يطيي  

ستساعا في حماية ةصالح الصيييي اليططينييية 

  عاز صط  ها الططنييية.  بياليتياليي، يياليب 

إع ا  األ لطية ليا اسية اليليغيات  اليثيقيافيات 

لالن الق بمباد ة الحيااط  الي يرييق بييياةي  

 طاقتها.

 الصينية غلوبال تايمزصحيفة 
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   2ا لففةفف فف فف  

 وكال   نبا  الةين الجديدة ـ شينخوا:

 هاف الصيي إل  إكمال شيبييية  يعيا ن 

أساسية في ةالال اليتييينيطليطييييا ليليا ل 

الميا كة في ةباد ة الحااط  الي يرييق 

 .1121بحلطل عاط 

 أدل  باي  يطن لي  ئيس األكيادييمييية 

الصينية للعلطط بهذه اليتيصيرييحيات فيي 

ة  مر صحفي اليطط الثالثا  في بييييي، 

ةييرا إل  أن الييبييية   غينيي عينيهيا 

لييتيي ييطييير الييعييلييطط  ا بييتيييييا  بييحييلييطل 

 ةنتص  القرن الحالي.

 قال  ةنذ إ ماط طر  المباد ة في عياط 

،  سيعيت األكيادييمييية  يعيا نيهيا 1102

  طاصلها العالمييي ، نحي نيقياط الياعيم 

 الخاةات التينطلطيية لمساعاة البلياان 

 في ةعالالة القضايا العملية .

 ذكيير أن األكيياديييمييييية بيياأت ةييبيياد ة 

التطاص  الا لي   تعا ن بيييي   ثيييق 

ةع األكاديمية العالمية للعلطط ليلينيهيطض 

 بالعلطط في الا ل الناةية.

 أضاف باي أن األكيادييمييية الصييينييية 

 0011للعلطط قاةيت بيتيا ييب حيطاليي 

شيخييي ةيي د ل اليحييااط  الي ييريييق، 

 ركاا عل  قضايا ةيتركة ةيثي   يغييير 

المناخ  أةان المياه  ال اقة اليخيضيرا  

  الطقاية ةي اليطا ،  اإلغاثة ةنها .

 أ دف   إن العياييا ةيي اليا ل لياييهيا 

نظم اييطلطيية هية ،  الصيييي لياييهيا 

أيضا قضياييا ةيمياثيلية ، ةضيييفيا   أن 

بحثنا يهاف إل  المساعاة،  في اليطقيت 

نفسه فإن التينطلطييات اليميتيقياةية ةيي 

الييا ل األخييرل ةييثيي  الييطقيياييية ةييي 

 العطاص  الرةلية يميي أن  فيانا  .

  قطط األكاديمييية بيإنييا   سيع قيطاعيا 

خا ييية ليليتيعيا ن فيي ةياليال اليعيليطط 

 11 التينطلطييا، كما أطلقت أكثر ةيي 

ةييير عييا عييلييميييييا  ئيييييسيييييا لييلييتييصيياي 

للتحايات الميتركة التي  طايهها بلياان 

 الحااط  ال ريق ةث  ةراقبة ال قس.

  ابع باي قطليه   إن ذليك أيياا  ةيي 

شبية التعا ن العلمي الا لي لألكاديميية 

الييذي يييركييا عييليي   ييقييايييم الييميييييط ة 

اإلسترا يالية  التعا ن في ةالال العليطط 

التيينيطليطييييا  اليتيا ييب  ا سيتيغيالل 

 التالا ي لإلنالازات العلمية .

ألي  عياليم أيينيبيي  21 يقطط أكثر ةي 

بييايييا ة األكيياديييمييييية لييلييميييييا كيية فييي 

التباد ت  اليتيعيا ن كي  عياط  ييعيمي  

ةنهم حاليا فيي األكيادييمييية فيي  1111

 ةعظم المالا ت األكاديمية.

طاليب  0011 ايتذبت الصيي أكثرةي 

أينبيي ةيي اليا ل الينياةييية، فيي حيييي 

 011 خ ط األكاديمية لتا يب حطاليي 

طالب ةايستير  دكتط اه سينيطييا  فيقيا 

لما ذكره  سا  يين  هطا، ةاير التعا ن 

 الا لي باألكاديمية الصينية للعلطط.

 قال باي   إن المطاهب  ييي  األسيس 

للتباد ت  اليتيعيا ن ، ةضيييفيا   إنينيا 

نأة  في أن  تميي براةالنا ةيي  يا ييا 

ال الب األيانب بياليميهيا ات اليالزةية 

لتقايم المسياهيمية فيي بيالدهيم ، األةير 

الذي سيفيا ةيبياد ة اليحيااط  الي يرييق 

 عل  المال ال طي  .

 ذكير بيياي أن األكييادييمييييية سييتييطاصيي  

 طسيع شبية التعا ن القائمة عيلي  هيذه 

الماايا  دفعها في النهاية إل  اليميسير  

 العالمي.

بييليياا فييي  11 حييتيي  ا ن ، شييا كييت 

اإلطا  األ لي لألكاديمية ،  قال باي   

إننا نرحب بالا ل األخرل ليليميييا كية 

في اليبية  الميا كة في بينيا  اليحيااط 

  ال ريق  .

هذا  ستستضي  الصيي ةنتال الحيااط 

 04 ال ريق لليتيعيا ن اليا ليي ييطةيي 

 ةايط الالا ي. 00 

 كي  الرئيس الصيني شي ييي بيييني  

عي اقترا  الصيي لبنا  حااط اقتصادي 

عل  طريق الحريير  طيرييق اليحيريير 

البحري للقرن الحادي  العيييرييي، أي 

ةباد ة الحااط  ال ريق، بالتيعيا ن ةيع 

البلاان ذات الصلة خالل زيا  ه ليطسيط 

 ينطب شرق آسيا في سبتمبر  أكتطبر 

1102. 

  ركا المباد ة عيلي   يعياييا  ينيسيييق 

السييياسيات   ييرابيط اليبينيييية األسياسيييية 

  سييهييييي  الييتييالييا ة  الييتييييياةيي  الييمييالييي 

 التفاهيم اليميتيبيادل بيييي الييعيطب ةيي 

خالل اليتيييا   اليميييثي   اليميسياهيمية 

الميتركة  المنافع اليميييتيركية، بيهياف 

  حقيق ةنافع للالميع.

، أعيربيت 1100 بحلطل نيهيايية عياط 

د لية  ةينيظيمية د لييية  011أكثر ةي 

 إقليمية عي اهتماةها بياليميييا كية فيي 

بنا  الحااط  ال ريق، كما  قعت أكيثير 

بلاا  ةينيظيمية د لييية ا يفياقيات  41ةي 

  عا ن ةع الصيي في هذا الصاد.
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 ييا  قمة ةباد ة الحااط  ال ريق التي  نعقا في بييي يطةي الرابع 

عير  الخاةس عير ةي أيا / ةاييط اليحياليي ذ  ة إبيراز الصيييي 

 هتماةها بهذه المباد ة التي أطلقيهيا اليرئيييس شيي يييينيبيييني  عياط 

،  التي  سير الصيي في عملية  ثبيتهيا بياليايية  حياط، د ن 1102

  ردد أ   طق  عنا أي عقبات.

بحضط   سعة  عييرييي  ئيييس د لية  حيييطةية،  ةيميثيليييي عيي 

عيرات الا ل عل  ططل اليحيااط  الي يرييق ـي  عيلي  عيرضيه ـ 

ل الفيرة إلي   ستعلي الصيي خالل القمة أنها است اعت فعالً أن  حطا

 اقع،  أن  الع   ةباد ة الحااط  ال ريق  قضية  يهيتيم بيهيا د ل 

العالم،  ةعظم هذه الا ل اهتماةها إيالابي  ةثمر، فييميا هينياك ةيي 

ر.  يهتم بيي  سلبي  ةاةا

 هذه النتيالة التي حققتها بييي ليييسيت د ن ييهيا بنيذل عيلي  ةيال 

السنطات الماضية،    بيال  ضيحيييات  عي يا ،  إنيميا ةيي خيالل 

ةتابعة حثيثة   قايمات فعلية ةلمطسة، ييعيليت د ل اليعياليم  ييعير 

بصاقية ةا  عرضه الصيي،    ةي باليعا  الذي  ر ا  له  ةيبياد ة 

 يربح فيها الالميع،     يطن عل  حساب أحا.

 اليطط، بات الالميع يسمعطن بـ  ةباد ة الحااط  الي يرييق ،  هيذا 

ت عيلي   عم  يباا  فعالً، ألن الفترة الاةينييية اليقيصيييرة اليتيي ةيرا

إطالق المباد ة، كانت ةليمة بالحيطية الصينية فيي شير  اليميبياد ة 

 في إيصال ةنافعها إل  ةعظم بقاع اليرة األ ضيية، فيي ةسيا ييي 

ةتطازييي  ةتياةليي، يينيتيج عينيهيميا إحسيال نيفيسيي  ةيادي بيهيذا 

اإلنالاز الذي ينتطقع له أن يصبح حايث الينيال عيلي  ةيال اليعيقيطد 

 المقبلة.

لم  ترك الصيي طريقاً يميي سلطكه للتعري  بالمباد ة إ   سلييتيه  

فمي  عميق العالقات السياسية ةع ةختل  الا ل، إل  بنا  شيراكيات 

اقتصادية عل  أعل  المستطيات، إل   قايم ةساعاات ةادية  عينييية 

في يميع القا ات، إل  نسج خيطط التبادل الثقافي  ا يتماعيي ةيع 

ةختل  فمات المالتمعات في الا ل عل  اةتااد اليحيااط  الي يرييق، 

إل  إطالق  سائ  إعالةية ةتخصصة هادفة للتيعيريي  بياليميبياد ة، 

إل  غير ذلك ةي النياطات  التحركات التي كانت نايحة في إبراز 

 صط ة هذا المنع   الحضا ي الالايا ـ القايم بأبه  صط ه.

 المباد ة في أساسها هي استعادة للماضي،  ليميا عياشيتيه األييييال 

السابقة ةي  طاص    قا ب، بالرغم ةي بيعيا اليميسيافيات   عيط ة 

ال رق  أهطال الصحا ي  البحا ، بحيث كان أةم العالم  يتيطاصي  

فيما بينها عبر السفي  اليقيطافي ،   يتيمياز  اليحيضيا ات   يتيالقيح 

األفيا    تعا ف اليعطب، فضالً عي  بادل السلع  البضائع  نيقي  

 ةا هط ةطيطد في هذا الالا  ةي العالم إل  الالا  ا خر.

 ةي إ ، طريق الحريير بييقايييه اليبيري  اليبيحيري، اليذي كيانيت 

الصيي في كلتا الحالتيي نق تيه األقصي  شيرقياً، انيبيثيقيت  ةيبياد ة 

الِحااط ا قتصاديا ل ريق الحرير،  طريق الحرير البحريا لليقيرن 

 ، لييياال استعادة ألةالاد الماضي،  ان يالقياً نيحيط ةسيتيقيبي  10الـ

ةحيطط بالتطاص   التماز ،  يقيطده عيطليمية  اعييية، قيائيمية عيلي  

ا ستفادة الميتركة للالميع،  بعيييااً عيي هيييمينية أي طيرف عيلي  

األطراف األخرل، بما يسمح للعالم أن يعيش بسالط  أن يسير علي  

طريق التنمية التي  يقيطد بيييي  ةيبياشير نيحيط  ياليفييي  اليمييياكي  

 القضا  عل  التناقضات  السما  ببنا  عالم يايا يالا الالميع فيييه 

 ذ ا هم  ةستقبلهم.

 نحي العرب ةعنيطن بهذه المباد ة،  ةعنيطن أيضاً بالمنتيال اليذي 

يباأ أعماله األحا المقب ،  ليي الحضط  اليعيربيي ليييس بيميسيتيطل 

ا هتماط الالئق الذي يالب أن نع يه لحيضيط  حيا، بيهيذا اليحياليم 

 العالمي اليبير.

 غياب أي   قم  احا  عربي عيي اليقيمية، بياليرغيم ةيي ةييا كية 

العيرات ةي   سا  الطز ا   اليطز ا   اليميسي  ليييي ا خيرييي، 

شة عيي ةيطقي  اليا ل اليعيربييية ةيي اليميبياد ة،  يع ي  سالة ةيطا

بالرغم ةي ك  الماائح التي يييلطنها لها ك  يطط،  الينيطاييا الي يييبية 

التي يبا نها  الاه ا نخراط في هذه المنظطةة ا قتصادية السيياسييية 

 ا يتماعية الثقافية غير المسبطقة عل  ةستطل العالـم.

 يبا  أن انيعيقياد قيميم أخيرل عيلي  ةسيتيطل  فيييع فيي اليريياض 

بميا كة أةيركية  د لية في  قت قريب ليقيمية اليحيااط  الي يرييق 

يع  الا ل العربيية  يحير  عيلي  عياط إثيا ة غضيب  اشيني يي 

بالظهط  في ةطقع الحلي  للصيي عبر الميا كة بقمتها التي  يتيط  

ةنتال الحااط  ال ريق،  هذا يحمي  إشيا ات  فيتية حيطل اليميال 

الذي يميي أن  نخرط فيه الا ل اليعيربييية فيي اليميبياد ة، فيي ظي  

 غمطض المطق  الحقيقي للط يات المتحاة ةنها.

عل  ك  حال، فإن القمة ستنعقا بالحاضرييي،  اليمينيتيال سييياليميع 

أييا / ةياييط  00  04ةمثليي ألكثر ةي ةمة د لية،  سيتيييطن أيياط 

فرصة للعالم لخلق ة سسة ياياة  قيطد ةسيييرة اليتينيمييية فيي أ بيع 

  يا  األ ض.

ةيات  إنها فرصة  ق    ا ها د لة كيالصيييي،  يتيميتيع بييي  اليميقيطا

الالزةة لقيادة عملية اليتينيمييية اليميتينياغيمية  اليتيييا كييية  اليعيادلية 

 المستمرة في ك  بلا، بعيااً عي ةيا يع الما شال الغيربييية، اليتيي 

كانت  ةا زالت  قطط عيلي  ةيبياأ اليهيييمينية اليمي يليقية عيلي  اليبيالد 

المطعطدة باإلنما ، لتحطل عملية التنمية فيها إلي  كيابيطل حيقيييقيي 

 بال أن  يطن فرصة لالن الق نحط المستقب .

 موقع العهد اإلبباري ـ

 م مود ريا

57-1-7152 
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 سييتييضييييي  الصيييييي ةيينييتييال الييحييااط 

 00  04 ال ريق للتعا ن الا ليي ييطط 

ةييايييط. فيييييمييا يييلييي الييمييمييرات  أيييا / 

ا قتصادية المقترحية فيي إطيا  ةيبياد ة 

 الحااط  ال ريق.
 الممر االقتةادي بين الةين ومنغوليا-

اقترحت الصيي فيرة اليميمير ا قيتيصيادي 

بيي الصيي  ةنغطليا    سيا في سيبيتيميبير 

خييالل ا يييتييميياع الييثييالثييي األ ل  1104

ليير سييا  الييا ل الييثييال، فييي د شييانييبيييييه 

 عاصمة طايييستان.

،  يطصيليت اليا ل 1100يطنيييط  12 في 

اليثييال، إليي    قيية حييطل خيي يية اليتيينييمييييية 

لالقترا  ،  هي أ ل خ ة للتعا ن ةيتيعياد 

األطراف لتيي  يا ا ةي ةبياد ة اليحيااط 

  ال ريق.

 يضم الممر اثنيي ةي اليراييي الرئيسييية  

خيبيي  - ياناليي  - احا يمتا ةي إقليم بييي 

إلي هطهيهطت  ةنغطليا    سيييال  ييميتيا 

ا خييير ةيييي ةيييان داليييييييان  شييينيييييييانييي  

  يانغتيطن  ها بيي  ةانتيطلي الصينيية 

 إلي  ييتا الر سية.

 ةي المتطقع  حقيق سبعة ةالا ت  ئيسيية 

لييلييتييعييا ن  الييهييييياكيي  األسيياسييييية لييليينييقيي  

 ا  صييالل بيينييا  الييمييييينييا ،  خيياةييات 

الالميا ك  اليتيفيتيييش اليحيا دي  اليحيالير 

الصحيل  القا ة الصناعيية  ا سيتيثيميا ل 

التالا ةل  التبياد ت اليثيقيافييية  الييعيبيييةل 

حميايية اليبيييميةل  اليتيعيا ن ةيع اليمينياطيق 

الييمييالييا  ة.  يييعييا اليينييقيي  هييط الييتييركيييييا 

 الرئيسي.

 الجسر البري االورآ ي الجديد-

يذكر أن الالسر البيري األ  آسيي اليالياييا 

هط ةمر د لي يربط بيي اليميحيييط اليهيادئ 

  المحيط األطلسي .

كما إن هذا الالسر  الثاني  اليذي ييخيتيلي  

عي الالسر البري السيبيرل الذل يمتا ةيي 

ةينا  فالديفيطسيتيطك بييرقيي   سيييا إليي 

ةطسيط حت  د ل أ   با الغربيية، ييذهيب 

ةي المان الساحلية الصيينييية ليييانيييطنيقياني  

  يتيا  إل     رداط الهطلناية  أنتطييرب 

 البلالييية.

 يمتا خط السيك الحاياية الذي يبل  ططليه 

كيييييلييطةييتيير عييبيير كييازاخسييتييان  01011

   سيا  بيييال  سيييا  بيطلينياا  أليميانيييا، 

 د لة  ةن قة. 21 يخاط أكثر ةي 

 يييذكيير أن الييعييايييا ةييي خيي ييطط السيييييك 

الحاياية العابرة للقا ات قا دخلت اليخياةية 

حت  ا ن ، األةر الذي يسلط الضط  عيلي  

 إةيانيات ةباد ة الحااط  ال ريق.

  يم  هذه السيييك اليحياييايية خيط سييية 

أ   بيا  -شييينيالييياني   -حايا  يطنغتيين  

الذي يص  إل  د يسبط غ األلميانييية عيبير 

 -بييطليينيياا،  خييط سييييية حييايييا  ييينييغييا  

أ   با الذي يص  إل  بيطلينياا،  -شيناليان  

أ   بيا  -شيناليان   - خط سية حايا ييط  

 الذي يص  إل  ةا يا.

 يت ط  بنا  ال رق السريعة  خ طط نق  

ال اقة  اليميطاني  ذات الصيلية بي يرييقيـية 

 ثابتـة.

الممر االقتفةفادي بفيفن الةفيفن وآ فيفا  -

 الو طى وغرع آ يا

 يربط الممر ا قتصادي بيي الصيي  آسيا 

اليطسيي يي   غييرب آسييييا  شييبييه الييالييايييرة 

العربية، حيث أن هذا الممير اليذي ييغي يي 

المن قة الياسعة يتبع ةسا  طريق الحرير 

 القايم.

يباأ الممر ةي ةن قة شينيالييياني  الصييينييية 

 يعبر آسيا اليطسي ي  قيبي  اليطصيطل إلي  

الخليج العربي  البحر األبيييض اليميتيطسيط 

 شبه الالايرة العربية  هط ييعيبير خيميسية 

بييليياان فييي آسيييييا الييطسيي يي ، ةييا فيييييهييا 

كازاخستان  قيرغياستان  طياييييييسيتيان 

بييليياا  07 أ زبيييييسييتييان   ييركييمييانسييتييان  

 ةن قة في غرب آسيا بما في ذليك إييران 

  السعطدية   ركيا.

 الممر االقتةادي بين الةين والهند-

يمتا الممر ا قتصادي بيي الصييي  اليهينيا 

عبر دلتا نيهير اليلي لي  الصييينييية  طيرييق 

قطانغآن السيرييع  سييية حياييا  -نانتيطن  

قطانيغيتيييط السيرييع إلي  هيانيطي  -ناننين  

  سنغافط ة.

 يعا هذا الالسر البري يربط الصيي بييبيه 

يايرة الهنا الصينية  يعيبير قيليب فيييتينياط 

   ل  كييمييبييطديييا   ييايييالنييا  ةيييييانييمييا  

 ةاليايا.  ةي المتيطقيع أن ييعياز  يعيا ن 

 الصيي ةع د ل ا سيان .

 الممر االقتةادي بين الةين وباكستان -

اقتر   ئيس ةاللس الا لة لي كيه  يييياني  

 1102خالل زيا  ه لباكسيتيان في  ةياييط 

بيينييا  الييمييميير ا قييتييصييادي بيييييي الصيييييي 

  باكستان.

 2111 يييبيياأ الييمييميير الييذل يييبييليي  طييطلييه 

كيلطةتر ةي كاشالا  الصينية  ينتيهيي فيي 

يييطادا  الييبيياكسييتييانييي  يييربييط الييحييااط 

ا قتصادي ل يرييق اليحيريير فيي الييميال 

فيي  10 طريق الحرير البحري للقيرن الـي

 الالنطب.

 يعا الميمير شيبييية  ياليا يية ةيي الي يرق 

السييريييعيية  السيييييك الييحيياييياييية  خيي ييطط 

األنابيييب  اليييابيالت اليبيصيريية،  كيذليك 

ةير عا  ائاا فيي إطيا  ةيبياد ة اليحيااط 

  ال ريق.

الففمففمففر االقففتففةففادي بففيففن بففنففجففالديفف   -

 والةين والهند وميانمار

كيفت الصيي  اليهينيا عيي اقيتيرا  ليبينيا  

الممر ا قتصادي بيي بنالالديش  الصيييي 

 الهنا  ةيانما  خالل زيا ة  ئيس ةاللس 

 1102الا لة لي كه  ييان  للهنا في ةاييط 

بهاف  بط السطقيي الهائليي للصيي  الهنيا 

   عايا الربط اإلقليمي .

، عقا ا يتمياع األ ل 1102 في ديسمبر 

لفريق العم  الميترك للميمير ا قيتيصيادي 

بيي بنالالديش  الصيي  الهينيا  ةيييانيميا  

في كطنمين ، حيث  قعت يمييع األطيراف 

خ ة د اسة ةيتركة، ةما أدل إلي  إنييا  

 آلية للتعا ن بيي الحيطةات األ بع .
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 موقع مبادرة ال زام الطريق بعيون عربي  ـ

 د. يربان ال سين الخراشي)موريتانيا(*:

 

 1111يريع بعض الم  خيي  ا ي  طريق الحيريير إلي  حيطاليي 

سنة قب  الميالد،  هيي عيبيا ة عيي ةياليميطعية ةيي الي يرق غييير 

 المتراب ة غالباً، كانت  سليها القطاف  بهاف التالا ة.

قيبي   020  ذكر المصاد  التا يخية الصينية أن اكتيافها  م سينية 

ةبعط، اإلةبراطيط   )Zhang Qianوالميالد عل  يا  يان   ييان 

 Da rouzhiطو إلي   10 -ق ط 110السابع لمملية هان الغربية )

)قبائ  ةي شعب الهنطد األ  بييي الباائيييو  هي إحال اليميمياليييك 

الستة  الثالثطن التي كانت  ستططي المناطق التي  قع غرب ةمليية 

الهان آنذاك أي شيناليان   آسيا الطس   حالياً،  ذلك ةي أي   بيط 

حل  عسيري ةعها ضا أعاائهم التقليياييييي شيعيب اليهيطن، اليذييي 

كانيت حيربيهيم ةيع ةيميلييية هيان فيي أ ييهيا، ليييي اسيتيرا يييالييية 

العسيرية الراةيية إلي   ي يطييق  )Liu Cheواإلةبراطط  ليط  يي 

قبائ  شعب الهطن با ت بالفيي ،  قضي  عيلي  أحيالةيه فيي بسيط 

نفطذه عل  سهطل آسيا الطس    إبعاد خ ر قبائ  الهطن المحيا بية 

سينية فيي حيرب كير  04سنة ةي حيمه الممتا ل  41بعا أن قض  

  فر ةعهم.

... 

 

يبد  موقع مبادرة ال زام والطريق بعيون عربي  بنةر  لسل  مفن 

المقاالت للدكتور يربان ال سين الخفراشفي مفن مفوريفتفانفيفا تف ف  

عنوان "التقارع اإل المي الةيني مف فتفاح إعفادة إحفيفا  طفريفق 

ف بالعفالقفات الفعفربفيف  الةفيفنفيف  مفنفذ  ال رير"، وهي حلقات تعر 

 البدايات وحتى اآلن.

 

يمكن اإلطالع على ال لقف  األولفى مفن هفذه السفلفسفلف  مفن بفالل 

 الرابط التالي:

http://www.chinesebeltandroad.com/?p=261 

كما يمكن قرا تها على موقع الةفيفن بفعفيفون عفربفيف  مفن بفالل 

 الرابط التالي:

http://www.chinainarabic.org/?p=31833 

 موقع مبادرة ال زام والطريق بعيون عربي  ـ

 فـؤاد الـغـزيـزر:

 نباي الصيي أهمية كبرل لعالقتها ةع د ل القا ة اإلفريقية عيميطةياً 

 ةع المغرب خصطصاً، لذلك  يها العالقات بيي الالانبيييي  ي يط اً 

ةلحطظاً عيلي  ني ياق  اسيع، فيي إطيا  الييراكية اإلسيتيرا يييالييية 

  التعا ن الميترك الَمبني عل  أسال المسا اة  الثقة المتبادلة.

إن هذه المبادئ المغربية هط ةا أكاه العاه  المغربي الميليك ةيحيميا 

السادل، في خ ابه المطيه إل  الميا كيي في قمة ةنتال اليتيعيا ن 

 1100ديينيبير )كيانيطن اليثيانيي/ ديسيميبيرو  -اإلفيرييقيي -الصينيي

هاً إل  أن   طير   نمية العالقيات الصييينييية   –بالطهانسبط غ، ةنطا

خيا  إسترا يالي نلتياط بيه  نيحير  كي  اليحير  “ األفريقية هط 

 ”.عل   حقيقه

ةي المعر ف أن القا ة اإلفريقية كيانيت ييا اً ةيهيمياً فيي ةياليرل 

طريق الحرير البحري القايم،  بأن العاييا ةيي د ليهيا اليميعياصيرة 

الياليايياة، ” الحااط  ال ريق“أبات استعاادها لالنضماط إل  ةباد ة 

  ةي بينها المملية المغـربية.

، سييعيطد بيالينيفيع ” ةباد ة الحااط  ال ريق” إن انخراط المغرب في

 يظ   عايا التضاةي  التعا ن ةيع “ عليه  عل   القا ة اإلفريقية 

الا ل األفريقية يا اً هاةاً ةي السياسة الخا يية السلمية الصييينييية 

المتمثلة في ا ستقالل  األخذ باةاط الميبياد ة ليألةياط،  قيا ثيابيرت 

الصيي عل  سبي   طا ،    طير الصااقة التيقيليييايية ةيع أفيرييقيييا 

بعاط  ثبات ان القاً ةي يملة ةي المبادئ ةنها المصالح األسياسييية 

لليعب الصيني  اليعطب األفريقية، لذا نيرل أن الصيييي طيط ت 

نم اً يايااً ةي اليراكة اإلسترا يالية ةع اليا ل األفيرييقييية، قيائيمياً 

عل  المسا اة  الثقة المتبادلة سياسياً،   يعيا ن فيي ةياليرل اليربيح 

 و.0”)الميترك اقتصادياً،  التبادل  ا ستفادة المتبادلة ثقافياً 

يمكن قرا ة هذا الموضوع على موقع مفبفادرة الف فزام والفطفريفق 

 بعيون عربي  على الرابط التالي:
http://www.chinesebeltandroad.com/?p=268 
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واكب موقع مبادرة ال زام والطريق بعيون 

عربي   وموقع الةين بعيون عربي  قم  

ال زام والطريق بسلسل  من المواضيع 

الخا   لكت اع و  افيين من  ن ا  العالم 

العربي، وذلك بالتعاون مع االت اد الدولي 

للة افيين والكتاع العرع حل ا  )  دقا ( 

 الةين.. 

وهنا نعرض عناوين وروابط الدفع  األولى 

من المواضيع، على  ن يتم عرض المواضيع 

 األبرى في العدد المقبل إن شا  هللا

http //www.chinesebeltandroad.com/?p=285 http //www.chinesebeltandroad.com/?p=272 

http //www.chinesebeltandroad.com/?p=281 http //www.chinesebeltandroad.com/?p=275 

http //www.chinesebeltandroad.com/?p=278 
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   ير الةين في بيروت: 

 منتدى ال زام والطريق للتعاون الدولي يعد بتمتين الةراك  االقتةادي  مع لبنان
” الحااط  الي يرييق ليليتيعيا ن اليا ليي“ ةنتال “ أكا سفير الصيي في لبنان  ان  كيالان ان 

 عايا التعا ن الا لي “ الذي سيعقا في باياليي في ةنتص  هذا اليهر  الذي يحم  عنطان 

يعا بيتينيمييية اليتياليا ة   يعياييا اليتيعيا ن ا قيتيصيادي ”   البنا  الميترك للحااط  ال ريق

ان الم  مر اليذي “  قال في ةقابلة ةع إذاعة لبنان،  ”.   الثقافي  ا يتماعي ةع د ل العالم

” اليحيااط  الي يرييق“ الالا ي يعتبر ايتماعا د ليا  فيعا  يتنا ل ةحط   00  04يعقا في 

 لفت الي  ”.  خ ة التالا ة  البنية التحتية المقترحة ةي الصيي لتربط آسيا بأ   با  افريقيا

المنتال الذي سيحضره ةي لبنان  زير الثقافة الاكتط غ ال الخط ي   ئيس ةاللس “ ان 

ا نما   ا عما  نبي  الالسر، يمث  فرصة ذهبية لتمتيي اليراكة ا قتيصياديية بيييي ليبينيان 

  الصيي   عاياالتعا ن التالا ي.

 الس ير الةيني لدى الرياض : 

 السعودي  والةين شريكان مثاليان في بنا  ال زام والطريق
قال سفير يمهط ية الصيي اليعبية لال المملية العربية السعطدية لي هيطا شيييي إن بيالده 

 بيرنياةيج  1121 عم  عل   نفيذ ةباد ة الحااط  ال ريق فيما طيرحيت اليميميلييية   يية 

ا ةر الذي يالع  الالانيبيييي شيرييييييي ةيثياليييييي فيي بينيا  اليحياط  1111التحطل الططني 

  ال ريق.

 أشاد السفير لي هطا شيي في ة  مر صحفي عقاه بياليريياض )ا ثينييييو بيمينياسيبية إقياةية 

ةياييط الياليا ي بيميتيانية  00  -  04ةنتال الحااط ال ريق للتعا ن الا لي في بييييي ييطةيي 

ا قتصاد السعطدي  الركائا المتينة التي يقطط عليها  ةطقع المملية الالغرافي الذي يمينهيا 

 أن  صبح حلقة ةهمة للترابط بيي الصيي  األسطاق األفريقية.

 

 مسؤول فلسطيني: 

 نعمل مع الةين لت قيق اإلنجازات المرجوة من مبادرة ال زام 

 والطريق
قال ةسمطل فلس يني إن بالده  عم   ستعم  ينبا إل  ينب ةع الصيي الصياييقية ةيي أيي  

  حقيق اإلنالازات المريطة ةي ةباد ة الحااط  ال ريق.

 أضاف أةيي عاط الرئاسة الفلس ينية ال يب عبا الرحيم، في ةقابلة خاصة ةع  كالة أنيبيا  

))شينخطاوو، إن ةباد ة الحااط  ال ريق التي  عيا الصيي ةي خاللها إحيا  طريق الحيريير 

التا يخي ةي شأنها  قايم فطائا اقيتيصياديية  سييياسييية  ثيقيافييية ييمية ليليييعيبيييي الصييينيي 

  الفلس يني  ليعطب المن قة.

 

 عاما على العالقات األردني  الةيني  .. 41بمنا ب  

 دعوات لزيادة التوا ل والتعارف بين الجانبين
أكا ةيا كطن في نا ة نظمتها السفا ة الصينية فيي األ دن بياليتيعيا ن ةيع ةيركيا اليرأي 

للا اسات )ا ثنييو عل  ضر  ة زيادة التطاص   التعا ف بيي البلايي الصيني  ا  دنيي 

في ةختل  المالا ت ةي دفع العالقات الثنائية إل  ةايا ةي الت ط   النميا  بيميا يينيعيييس 

 عل  البلايي.

عاةا عل   أسيس اليعيالقيات  41  باحث الميا كطن في النا ة التي اقيمت بمناسبة ةر   

الابلطةاسية بيي ا  دن  الصيي في السب  اليفيلة التي  ياعيم   يعياز اليعيالقيات اليثينيائييية 

 الصااقة   طسيع التعا ن في كافة المالا ت ةي أي  إثرا  المضمطن ليعيالقيات الييراكية 

 ا سترا يالية بيي البلايي الصايقيي.
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ةايط  0في الصط  الملتق ة 

الالا ي، فناق كمبينسيي عل  

ضفة بحيرة يانيي بحي هطا   

ببييي. ينعقا ةنتال الحااط 

 ال ريق للتعا ن الا لي في 

ةايط ببييي،  ةركا  00  04

الم  مرات الا لي في بحيرة 

يانيي بحي هطاير  هط ةقر 

 استضافة المنتال.
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كاريكاتير   ي   تةاينا 
دايلي للر ام تةاي هاي 

: 7152-1-7جون بتاريخ 
الةين تجمع العالم من 
بالل مبادرة ال زام 

 والطريق 

كاريكاتير   ي   تةاينا دايلي للر ام  اي 
 7152-1-8مينغ بتاريخ 

العالم كله بمختلف  لوان  بنائه يلتقي حول 
 مبادرة ال زام والطريق

كاريكاتير   ي   غلوبال تايمز للر ام 
 لوع روي 

 7152-1-7بتاريخ 
طريق ال رير القديم يلتقي بمبادرة 

 ال زام والطريق
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 نةرة الةين بعيون عربي  ـ

 ماجدة ريا:

 

عناةا كانت  نذكر الصيي في الماضي، كيان 

يرا دني اليعيط  بيأنايهيا بيليا عيلي  أطيراف 

العالم، بعيا يااً،  الطصطل إليه شبه ةحيال، 

ز كيليميا ةيرا أةياةيي   كان هذا اليعط  يتعياا

حايث الرسطل األكرط ) و   أطلبطا العيليم 

  لط في الصيي  . 

نعم هط بلا بعيا نسبيياً ةيي حيييث اليميسيافية، 

 هط في أقاصي العالم، لييي بيميا أن اليعياليم 

بات قرية صغيرة، أصبح باإلةيان أن  يهيتيم 

ف عيلي   بالميان الذي  يخيتيا ه،  أن  يتيعيرا

كثير ةي التفاصي  اليتيي كيانيت حيتي   قيت 

 قريب ةستحيلة نسبياً. 

 لما كان ا هتمياط بيالصيييي كيا لية  ثيقيافية 

 شعب ينعتبر أساسياً في اهتمياةيات ز ييي، 

كنت أدخ  في هيذا ا هيتيمياط شيييمياً فييييمياً، 

ف بيي  أ  بآخر عل  هذا البلا،   باأت أ عرا

 ةي خالل الحايث  الصط   المتابعة. 

سفره إل  هناك بااية، الحايث عي سيفيرا يه، 

 بعاها ة خراً ةتابعية ابينيي بسيفير يه ييطةياً 

بيييييطط،  الييتييعييرف عييليي  األةيياكييي  اليينييال 

 الم سسات زاد ةيي حييرييتيي،    أنييير 

أنيينييي أحييبييبييت هييذا الييبييلييا بييتيي ييط ه   قيييا 

 ةالتمعه. 

ةي  قت  خر كنا نتابع التلفاييطن الصييينيي 

الناطق باللغة العربية، هذه اللغة التي  عيتيبير 

ةيتركاً أساسياً بيي ذلك البلا  بيييي كي  ةيي 

ين ق باللغة العربية، فال ةيييلية بياليفيهيم أ  

بالتطاص ، فنتابع أحيييانياً بيرنياةيج   يعيرف 

عل  الصيي ،  بعض المسلسالت الصيينييية 

المابلالة إل  العربية، عناةا  سمح اليفيرصية 

 بذلك. 

أثا ت انتباهي هذه المسلسالت، خاصة  أن 

ينيتيالية فيي اليا ل اليعيربييية  المسليسيالت اليمن

بمعظمها أصبحت  عاني ةي هيبيطط  اضيح 

في المستطل اليثيقيافيي  األخيالقيي، بيعيا أن 

م شيماً فيييمياً بياليتيطييه اليغيربيي،  باأت  ت عا

 ا نييحيياا  فييي الييمييصيي ييلييحييات الييقيييييمييييية 

 األخالقية التي  ربات عليها ةالتمعا نا، إلي  

د ية بات يتعذا  ةعها علينا أحياناً ةتابعتهيا، 

لما  بثاه ةي أفيا   قييم غييير ةيقيبيطلية،  إن 

كنت أيا اليثير ةي البيطت يتابعطنها ألنه   

يطيا باي  ينغني،  كأنها با ت فرضياً  اييبياً 

  يمينهم الهر ب ةنه، بالرغم ةي ك  آثا ه 

 السلبية التي  تركها عل  أفراد األسرة. 

 المسلسالت التركية  الهناية اليميابيليالية   

 ق ا عنيهيا فيااحية ةيي حيييث دلا السيم فيي 

العس ،  التر ييج ليييي  ةيي اليحييياة غييير 

ةقيبيطل،  ةيع ذليك ييتيم اليتيأثير بيهيا بيييي  

 ةلحطظ. 

   باا ةي اإلشا ة هنا إل  أن اليميسيليسيالت 

 األفالط  ليست عيميالً فينييياً بيحيتياً  حسيب، 

 يالب ا لتفات إل  أناها لها الس يطة األ لي  

عل  المالتميعيات، فيهيي  ينيقي  بياليانيب ةيي 

الالطانب  طريقة حياة  بي  ةيا  يحيمي  هيذه 

الحياة ةي علم  ثقافة  قيم  أخيالق  كي  ةيا 

ير بط بالحياة، حت  طريقة اللبيال  شيييليه، 

 بما أنها  ننق  ب ريقة فنية ةيحيبيبية، فيييييطن 

 لها التأثير األكبر عل  ةختل  األعما .  

 أيت في المسلسالت الصينية أةراً ةختيليفياً، 

 ثقافة ةختلفة، كثيرة هي األةط  التي  يثييير 

اإلعالاب، بالرغم ةي أن المالتميع الصييينيي 

ةالتمع ةتحر ، ليييي ليييس عيلي  الي يرييقية 

الغربية،  إنما هط ةبني عيلي  ةيبيادئ  قيييم 

 ةالتمعية يايرة باإلهتماط. 

ألن األهم هط اإلنسان  بنا  اإلنسان، نينيظير 

إل  القيمة الثقافية التي  يفيييا بينيا ه،  أن   

ييطن العرض لماليرد اليتيسيلييية، أ  اليليهيط، 

  إنما ةي أي  إيصال فيرة هادفة. 

فنالا أن هيذه اليميسيليسيالت غينييية بياليِحيَييم، 

 اليحييييمية الصيييينيييية ةيييهيط ة ةينيذ سياليي  

األزةان.  أ ي الحيييمية عيلي  لسيان اليييبيا  

عنياةيا ييخي ي  الصيغيا ، فياإلنسيان إنسيان 

بميطليه  أهيطائيه  طيبيعيه  ةيياعيره،  هيط 

عناةا   يملك الخبرة في سي اليباب غياليبياً 

ةا يييطن عيرضية ليخي يأ ةيا، أ     ييياب 

ةخالفة للقيم السائاة،  عناةا ييطن الماليتيميع 

ةتماسياً،   ييطن  كيائياه صيا ةية، فيعيلي  

الالميع أن يمتث  لذلك، حت  اليبياب عينياةيا 

يييخيي ييمييطن، فييإنييهييم ةييليياةييطن بيياحييتييراط قيييييم 

 ةبادل  المالتمع الذي يحضنهم،  ييتيعياةي  

ةعهم اليبا  بالحيمة  الصبر  التطعييية ةيي 

 أي   صطيب المسا . 

 المسلسالت هي أداة ةي أد ات ليفيت نيظير 

اليباب إل  طبيعة الحياة،  ةا يميي أن ييمير 

به اإلنسان، كي  يطايهه؟ ةا الذي يميي أن 

يحا، له؟ إضافة إل   مرير ثقافة المياليتيميع 

داخلها، فهيي ليييسيت ليتيقي يييع اليطقيت،    

للتسلية  إنما ةي أي  اليميسياهيمية فيي بينيا  

 المالتمع. 

ةثال بسيط ةي المسلس  الذي نتابعيه ) حيي 

الحياةو، عناةا خان الا   ز ييتيه،  يركيتيه 

  ا يت ةي غيره،  هط  ا   ةي عييقتيه 

بعاها. ينظهر المسلسي  ةيال  يخيبيط اليا   

 العائلة بعا هيذا الي يالق،  يسيلايط الضيط  

ا  هيذه  عل  المياك  التي يميي أن  نتج ييرا

الخيانة،  ةا استتبعته ةي آ ط للا    الالياة 

خاصة بطيطد  لا لهيميا ييتيربي  فيي عيائيلية 

أخرل،  البحث عي كيفيية إبيقيا  هيذا اليطليا 

  ةنتمياً إل  عائلته األساسية.  

يعالبك الترابط األسري،  ا هتماط باليعيائيلية 

كيييييييان،   يييطب احيتييراط الييييبيييير  األخييذ 

بييرأيييه،  الييتييركيييييا عييليي  ةييفييهييطط الييعييائييليية 

 ةيطنا ها  أهميية  يرابي يهيا. إنيهيا ةيفياهيييم 

نالاها في ةالتمعا نيا قيييا ا نيحيالل نيتيييالية 

للثقافة التي ير ا  ليهيا ةيي خيالل اليياشيات 

الصغيرة،  التي غالباً ةا   دي إلي  اليتيميرد 

  العصيان  التفيك األسري. 

ليس في الميسيليسيالت الصييينييية ةيا ييخيا  

الييحيييييا ،  غييم الييتييركيييييا عييليي  الييعييطاطيي  

اإلنسانيية،  ةيياعير اليحيب اليميتيبيادل بيييي 

الالميع،. احتياط في التعاة ،  فيي اليليبيال، 

حت  ييبيا  كي  شيي  أنيييقياً  يياذبياً،  هيط 

يحاكي الر   اإلنسيانييية  ةيا  يحيتياييه ةيي 

  قي.
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بييي الالميلة ليست فقط عاصمة الصيي، ب  هي قلبهيا الينيابيض، 

يايا عاد سيانها عي العيريي ةليييطنياً،  يعيتيبير اليميايينية ةيركيا 

السيياسية  اليثيقيافية  اليعيليطط  اليتيعيليييم  أيضيا ةيحيط  خي يطط 

المطاصالت في البالد كلها،     س يع الحايث عي الصيييي ةيي 

د ن ذكر الماينة المحرةة، ةعبا السيميا ، سياحية  يييان آن ةيي، 

 الملعب األ لمبي  عش ال ائر ، كلها ةناطق  بهرك بياليمياليهيا 

   ا يخها.

نيم   حلتنا في الصيي  في بييي  حايااً، حيث النظاط، اليتيرابيط 

العائلي،  الت ط  التقني، في حيليقيتينيا ليهيذا اليعياد نيتيحيا، عيي 

ا عالط ا ليتر ني الخا  بتلفايطن الصيي الميركياي، السيطق 

ةالاداً، العالقات ا يتماعية في الصيي  الثقافة الصينييية، إذاعية 

 الصيي الا لية  قسمها العربي.

 هيط ةيركيا ا عيالط  cntv.comفي اليطط الرابع ز نا ةيركيا 

ا ليتر ني التابع للتلفايطن المركاي الصيني حيث  عرفنا عيلي  

أبرز الت ط ات في ةالال اليطصي  بيييي اليقينيطات اليتيليفياييطنييية 

 اإلنترنت، كما  عرفنا بيي  أ لي عل  نظاط الحطسبة السحيابييية 

الصيني، كذلك نظاط الحطسبة السحابييية اليتيابيع ليليميركيا  اليذي 

ن كافة المطاد التي  عرض عل  شاشات ك  القنطات اليتيابيعية  يخاا

 للتلفايطن المركاي. 

بعاها انتقلنا إل  غرفة  يحيتيطي بيعيض اليطسيائي  اليتيقينييية اليتيي 

ي ط ها العاةلطن في المركا أ  التي سبق  قياةيطا بيتي يطييرهيا، 

ةنها شاشات اللمس اليبير  التي  عيرض ةيطاقيعيهيم   ي يبيييقيات 

الهطا   الذكييية اليمي يطا ة ةيي قِيبَيليهيم  األهيم  يقينيييات اليطاقيع 

ا فتراضي  المستيعرات الذكية.  هنا كانت نهايية ييطليتينيا فيي 

 هذا المركا.

بعا الغاا  ذهبت ةيع األصياقيا  السيط ييييي إلي  السيطق لييرا  

بعض األغراض  الهاايا التي  نقيصينيا. قصيانيا سيطقياَ ييقيال ليه 

  Ya Bao Lu Mallالسطق الر سي. اسيم هيذا السيطق هيط  

 ييتهر بأنه ةي أكبر  أ خي األسطاق في بييي.  اخ  الميبيني  

الضخم لتالا ك  ةا يتعلق باأللبسة  األحذية  الحقائب اليرييالييية 

 النسائية  حقائب السفر بمختل  األشيييال 

 األلطان  التصاةيم  األحالاط  الما كيات. 

هناك ستالا ك  ةا  حتايه في هذا الماليال. 

 الطاضح ةي األسعا ، ا زدحياط،  شييي  

البنا  القايم بأنه سطق شعبي. بعا ا نيتيهيا  

 أخذنا سيا ة أيرة  عانا إل  الفناق.

 في صبا  اليطط الخاةس التقينا يميعاً فيي 

قاعة ا ييتيمياعيات داخي  اليفينياق، حيييث 

انضم إلينا أصاقا  يياد ةيي بيييال  سيييا، 

 قاط األةيي العاط لالمعية الميتيرييميييي فيي 

الصيييييي بييإلييقييا  ةييحيياضييرة حييطل الييثييقييافيية 

 الصينية  الت ط  ا يتماعي. 

اسيميحيطا ليي أصياقيائيي اليقيرا  أن أضيع 

بييعييض الييمييالحييظييات ةييي  يييهيية نييظييري 

المتطاضعة حطل هذه النقي ية  يحياييااً. فيي 

الصيي ةا زال احتراط اليخي اليبيير فيي 

السي،  ةناقيته  ا ستماع   ائيه  األخيذ 

بها أةراً ةحسطةاً. اليبير لايه خيبيرة أكيثير 

 ةعرفة أكبر، لذلك يالب علينا احتراط آ ائه.  في الصيييي أيضياً 

العائلة هي ك  شي ، يسع  الالميع للحفاظ عل  الترابط األسري 

  عل   حاة العائلة. 

 ةي المالحظ أن الا ية  نادي أه  ز يها بأةي  أبيي  كيذليك 

الا   ةع أه  ز يته. العقلية الالماعية هي المسي رة، يتيبيعيطن 

القانطن في ك  شي ، ةالتمع ةنظم. في عالمنا العيربيي كي  هيذه 

األةط  كانت ةطيطدة  كنا أشهر النال بها، ا ن اختل  الطضيع 

كثيراً،  كم نحي بحاية للعطدة إل  هذه القيم اإليتماعية ليميا فيييه 

  خير ةالتمعا نا  صالحها.

هذا اليالط ليس كالط الاكتط  المحاضر فقط، ب  هط ةيا شياهيا يه 

بعيني خالل األياط القليلة التي قضيتها في الصيي،  ليي دعيطنيي 

أطر  ليم ةثا  ةي كالط المحاِضر. قب   أل السنة الصينية كي  

عاط ) هي ةي أهم المنياسيبيات فيي الصييييو، يياليتيميع الياكيتيط  

بإخط ه  أخته اليبيرة، حيث يناقيطن الميان اليذي سييياليتيميعيطن 

 فيه هذا العاط. 

 52التتم  على الة    
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 بعا النقا   تطل  األخت اليبيرة،  بيميا أنيهيا األكيبير سينيا فيي 

المنال، اختيا  الميان،  يتطل  الاكتط   بما أنيه األصيغير سينياً 

في المنال القياط بالحالا المسبيق  اليتير يييبيات اليالزةية  ابيالغ 

الالميع بالنتائج.  في يطط التالمع ييحيضير ييميييع أفيراد اليعيائيلية 

كبا اً  صغا اً،  حت  المسافريي داخ  الصيي  خا ييهيا ليليقيا  

عياةياً  07عائلي ةطسع. للعلم فقط فإن عمر الاكتيط  يياييا عيي 

  عمر شقيقته اليبرل يتالا ز الثمانيي.

في  ماط الساعة الثانية  طيهينيا لياييا ة إذاعية الصيييي اليا لييية. 

 الحايث عي هذه اإلذاعة  عي قسميهيا اليعيربيي يي يطل كيثيييراً. 

يعتبر القسم العربي في اإلذاعة ةي أبرز أقسياةيهيا، يضيم فيرييق 

عم  كبيراً ةي العرب  الصينييي الذي يتيلمطن العربية.  صيلينيا 

إل  ةبناها، دخلنا قاعة ا ستقبال حيث انقسمنا إل  ةياليميطعيات، 

ك  ةالمطعة زا ت القسم اليخيا  بيليغيتيهيا، عيليميا أن اإلذاعية 

 حتطي أقساةاً  الساا ةعظم لغات العالم الحياة  قريبا. نحي كعيرب 

 طيهنا نحط قاعة  حتطي صط اً   يمياثييي    يذكيا ات ليإلذاعية، 

فنا إل  ال اقم العربي في اإلذاعة.   است يع أن أص  ليييم    عرا

فرحتهم بنا  فرحتنا بهم،  أخيراً التقيت بعيرب فيي الصيييي ةيي 

غير الميا كيي في الا  ة. فريق العم  يضم أفراداً ةي عاد ةيي 

فينيا  الا ل العربية  الالاائر، ةصر، السطدان، ةيط ييتيانيييا..  يعيرا

عليهم، بعاها انتقلنا إل  غرفة ايتمياعيات حيييث اسيتيعيرض لينيا 

الفريق العربي  باللغة العربية ـ أل ل ةيرة ةينيذ بياايية اليا  ة ـ 

إنالازات اإلذاعة  إنالازات القسم العربي فييهيا،   يميت ةينياقيية 

ةصاد  األخبا   أةط   قنية ةتعلقة باإلعالط بيي  عاط  اإلعالط 

ا ليتر ني بيي  خيا . ز نيا بيعيا ا ييتيمياع غيرفية اليعيمي  

فينيا عيلي  بيعيض األصياقيا   الخاصة بالقسم العربيي حيييث  يعيرا

الصينييي الذيي يتيلمطن العربية، بعاها ذهبنا إل  ا سيتياييطهيات 

الخاصة بالقسم العربي في اإلذاعة  قمت بتسالي  ةق ع صيط يي 

حطل الا  ة  حطل ةباد ة الحااط  ال ريق، لننهي عنا هذا الحا 

زيا  نا إل  إذاعة الصيي الا لية،  ليي الحايث عيي اإلذاعية ليم 

 ينتِه  نيمله إن شا  هللا في ةقا ت صحفية بعا انتها  السلسلة.

 56تتم  المنةور على الة    
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موقع مبادرة ال زام 

والطريق بعيون عربي ، 

موقع شقيق لموقع 

الةن بعيون عربي ، 

مختص بمتابع  كل ما 

مبادرة ال زام ”يتعلق بـ 

التي اطلقها “ والطريق

الرئيس الةيني شي 

 .7152جين بينغ عام 

الموقع يرحب بمقاالتكم 

حول مبادرة ال زام 

والطريق، ويضع 

   اته في تةرفكم 

لنةر  ي تعليق  و تقرير 

 له عالق  بالمبادرة.
 

www.chinesebeltandroad.com 
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