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مكتب شؤون القوميات الصينية ببكين يعلن عن ان 

يونيو الجاري عطلة عييي  62يوم االثنين الموافق ل

الفطر م فيوعية ار ير بيالينيصيبية ليليصييينييييين مين 

 قوميات صينية مصلمة.01

 

ترجم  المواد من اإلنكليزي  إلى 

 العربي :

 آي  علي أحمد

هو مشروع متكامل، يهدف إلى جعل الةيفن  

أقرب، وهي التي باتت ت رض ن سها في كفل 

مكان في العالم، والتي تف فولفت إلفى ففر ف  

وت ّد في اآلن عينه، وهو لبن  أولى في بنفا  

 المعرف  العربي  حول الةين.

يقوم المشروع بشفكفل أسفاسفي عفلفى مفوقف  

 الةين بعيون عربي 

www.chinainarabic.org    

على شبك  اإلنفتفرنفت، وهفو مفوقف  مفتفكفامفل 

يتضمن الخبر والمعلوم  والفرأ  والفتف فلفيفل 

والت قيق والدراس  ويتناول قضفايفا الةفيفن 

الداخلي  وعالقاتها م  الدول العربي  والعفالفم 

كففكففل، إ ففاففف  إلففى اصو ففاع االقففتففةففاديفف  

 والمنوعات والريا  .

الموق  هو جز  مفن مفمفور عفربفي إلقفامف  

عالق   داق  م  الةين، وهو موق  شفقفيفق 

لالت اد الفدولفي لفلفةف ف فيفيفن واالعفالمفيفيفن 

والكتاب العربي أ دقا  الةين، هذا االتف فاد 

الذ  يتولى رئيس ت رير الموق  مهم  أميفن 

 السر وعضو المجلس القياد  التن يذ  فيه.

 مدير الموق : م مود ريا

 رئيس الت رير: علي ريا

لتفعفلفيفقفاتفكفم واسفتف فسفاراتفكفم ومفالحف فاتفكفم 

ومقاالتكم، يمكنكم مراسلتنا عفلفى الفعفنفاويفن 

 البريدي  التالي :

بريد موق  الةين بعيون عفربفيف  الفرسفمفي: 

info@chinainarabic.org 

مففجففمففوعفف  الةففيففن بففعففيففون عففربففيفف  عففلففى 

 ال ايسبوك

China In Arab Eyes  الةفيفن بفعفيفون

 عربي 

 بريد مدير المشروع: 

ramamoud@gmail.com 

 رقم الهاتف:

 من خارج لبنان 113600306000 

 من لبنان 10306000

الجمعية االسالمية بم ينة بكين تعلن عين ان 

 ¥  01قيمة زكاة الفطير ليلي يليا اليوا ي  

 يوان صيني.

الصورتان من 

موقع ويت ات 

للرسائل 

المصغرة، من 

صفحة الص يقة 

 ال كتورة 

 فايزة كاب 

نائبة مصؤولة 

القصم العربي في 

صحيفة ال عب 

الصينية، المقيمة 

 في بكين

كل عام 

والمسلمون 

في الةين 

والعالم 

 بألف خير
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للتاريخ محطات كثيرة فيي الصييين، ليعيل 

وا  ا من اربرز فيها هيو ميحيطية   يول 

 اإلسالم إلى الصين.

القصة طويلية، وليهيا ميؤر يوهيا، وفيييهيا 

هيا إليى  الكثير من اآلراء، وبيعيميهيم يير ل

زميين رسييول (  إال، إال ألن اركييثيير 

اعتما اً، وألقربها من الواقع تلك التي تقول 

إن اللليفة الثالث عثمان بن عيفيان ألرسيل 

صييحييابيييييييين إلييى الصييييين،  يييييث الييتييقيييييا 

اإلمبراطور، وألقاما هناك، وأل ذا ين يران 

فان الصيين بياإلسيالم  ال ين الحنيف، ويعرل

 العظيم.

وفييي عصيير الييفييتييو ييات كييانيي  الييقييصيية 

الم هورة، عن ما ألصرل القائ  العربي على 

ان تطأ ق ماه تيراب الصييين، فيأرسيل لي  

اإلمبراطور الصيني بيعيمياً مين اليتيراب 

الصيني، ومع  وافر اله ايا، فارت  اليقيائي  

المصلم بجي   عن ألراضيي الصييين، وليم 

يحصل من يومها ألي ا يتيكياك عصيكيري 

 بين المصلمين والصينيين.

منذ ذلك الحين، انت ر اإلسالم في الصيين 

ب كل ها ئ، وتركلز انت اره عيني  بيعي  

القوميات، وال سيما تلك التي لها امتي ا هيا 

 ييارا الصييييين، كييقييوميييييات الييقييازاك 

والطا يك واليتيركيميان واروزبيييك، مين 

 ون ألن يعني ذلك ع م و و  عي   كيبييير 

من المصلمين الذين ينتميون إليى قيوميييات 

الصين ارصليية، ال بيل إن اإل صياءات 

الرسمية تقول إن ع   هؤالء هيو اركيبير 

بين المصلمين في الصين، وهم ينتمون إلى 

قومية الـ " وي"، وهي مجموعة تينيتيميي 

إلييى الييعيير  نييفييصيي  الييذي ييينييتييمييي إلييييي  

الصينيون "الهان"، ألي المجموعة اركيبير 

 من ألهل الصين.

بع  هيذه اليميعيليوميات ييذكيرهيا ال يييخ 

"ت يين قييوانيي" يييوان" رئييييي  الييجييمييعييييية 

اإلسالمية في الصين، فيما هو ييعيبلير عين 

ارتيا   لألوضاع التي يعي ها المصليميون 

في الصين اآلن، معيبليراً عين رضياه عين 

الحرية الكبيرة التي يتمتعون بها فيي أل اء 

 مناسكهم ال ينية  ون اعتراض من أل  .

ويعطي ال يخ "ت ن قيواني" ييوان" ميثياالً 

على ارتفاع منصوب الحرية اليذي ييتيميتيع 

ب  المصلمون الصينيون بياليقيول إني  كيان 

ألول من  جل من المصلمين الصينيييين عيام 

ثالثة وستين بع  انقطاع طويل عن اليحيجل 

بصبب القيو  التي كان  موضوعة من قبل 

الحكومة الصينيلة في الصابق، وكيان ميعي  

 في ر لة الحج تلك ثالثة ع ر ر الً.

فينن عي   اليحيجيياا  6100ألميا فيي عيام 

الصينيين بل" ثالثة ع ر أللف  اا، وهيو 

رقم يتناسب مع الع   الرسمي للميصيليمييين 

الصينيين الذي تق لم  الحكومة، وهو ثالثة 

ع ر مليون مصلم، باعتبار ألن الصيليطيات 

المولجة بتنظيم شؤون الحج في الصلعو يلية 

تصمح ليكيل ألليف مصيليم بيحياا وا ي  فيي 

 العام.

ييورة الييزاهييييية روضيياع  إال ألن هييذه الصل

المصلمين الصينيين لها ما يعكلرها بالطبع، 

و زء من هذه المعكلرات يطير ي  ال يييخ 

في   يث  عن البيعي  اليذي يصيعيى إليى 

فصييل الييمييصييلييمييييين عيين واقييعييهييم وعيين 

مجتمعهم اليذي اني ميجيوا فييي  مين  يالل 

لية مين اليليارا،   عوات انفصيالييلية ميميول

معتبرا ألن هيذه الي لعيوات ال تيليقيى  ذانياً 

ييينييييين،  صاغية من معظم المصلمييين الصل

وإنما تبقى منحصرة في بع  ارشلاإ 

 الذين يتلقون ألوامرهم من  هات أل نبية.

والجزء اآل ر من هذه المعكلرات يتينياولي  

رئي   معييية اليميصيليمييين اليليوي اليذي 

يقول، في لقاء مع  في م ينة سيي  ن، إن 

المصلمين يعانون من اغتراب عن ميعيانيي 

 ينهم الحقيييقييية، فيهيم ييؤ ون اليعيبيا ات، 

بأغلبهم كميا ييجيب، وليكين فيهيميهيم ليهيذه 

العبا ات لي  مكتميالً، بصيبيب اغيتيرابيهيم 

الييلييغييوي ميين  ييهيية، وبصييبييب اغييتييرابييهييم 

 المكاني من  هة أل رى.

ومييا ال يييذكييره ال يييييخ الييجييليييييل يييمييكيين 

اسييتيي ييرافيي  ميين الييحيي يييث مييع عيي   ميين 

المصلمين الصييينييييين اليذيين ييقيوليون إن 

القيو  التي فرض  على هؤالء المصلمييين 

ـ في سيا  القيو  التي فرضي  عيليى كيل 

ألصحاب ال يانات ار رى ـ فيي الصينيوات 

الصابقة، أل لت إلى تعيميييق هيذا االغيتيراب 

 ل ى المصلمين الصينيين.

اللالصة التي يمكين فيهيميهيا مين  ي ييث 

رئي   معية المصلمين اللوي في مي يينية 

"سي  ن" ألن المصلمين الصينيين يعرفيون 

من اإلسالم العبا ات ال يكيلييية، فيييميا هيم 

بحا ة إلى تعميق  ثار هذه اليعيبيا ات فيي 

 ياتهم اليوميية، وهيذا ميا ييفيتيقي ون إلييي  

 اليوم.

هذا الواقع الذي ي كو من  شيخ "سي  ن" 

ال ينفي و و  الكثير من العا ات والتقاليي  

التي تقترب من عا ات وتقالي  الميصيليمييين 

في مناطق العالم ار رى، وهذا ما ييميكين 

ل فييي شييارع  لييمييصيي  ميين  ييالل الييتييجييول

المصلمين وفي سيوقيهيم فيي مي يينية "سيي 

 ن"، ومن  الل استعراض الصور اليتيي 

نيراهييا فييي مييركيز اليجييميعيييية اإلسيالمييييية 

 الصينية في بكين.

 

 00هذا النص هو حلق  من سلسلف  مفن 

حلق  نشرها الكاتب ففي مفوقف  االنفتفقفاد 

إثر زيارة قام بفهفا  7100اإلخبار  عام 

إلى الةفيفن وامّفلف  ففيفهفا عفلفى أحفوال 

 الةين والمسلمين فيها.

“ نشرة الةفيفن بفعفيفون عفربفيف ” ستعيد 

نشر السلسل  كفامفلف  ابفتفدا  مفن الفعفدد 

 المقبل إن شا  هللا.
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برغم ألنني لم ألشه  شلصياً ا تفاالت شهر 

رممان المبارك في الصين، وليم ألششيارك 

بن تفاءات عيي ي اليفيطير وارضيحيى، إالل 

ألنني التقيي  اليكيثيييريين مين ال يليصيييات 

االسالمية واليمي ياييخ اليميصيليمييين هينياك، 

وزرت عيي  اً ال يييحييصييى ميين الييمييصييا يي  

والم ارس ال ينية واليجياميعيات االسيالمييية 

 في بيجين و ار ها. 

مقاالتي الكثيرة التي ن رتها عين الصييين  

في العي يي  مين وسيائيل اإلعيالم ارر نييية 

ية  والعربيية  يالل سينيوات طيوييلية، ميهيمل

للغاية في المجاليين االسيالميي والصييينيي. 

لذا، ألعا ت سفارة الصيين فيي االر ن فيي 

وق  سابق، ن رها م كورة على موقيعيهيا 

 ال بكي، توثيقاً و فظاً لمن يَهمل  ألمرها. 

يين  ييالل ع ييرات الييزيييارات   لييكيينيينييي ومش

اليرسييمييييية الييتييي قييمي  بييهييا الييى الصييييين، 

كص يق و ليف لهذه البال  العظيمة، اليتيي 

ارتبطش بها لآلن منيذ نصيف قيرن تيقيرييبياً، 

ين ثَيًم رئيييصياً لـشي  وبصفتي َ ليييفياً ليهيا، ومش

 اإلتحا  ال ولي لليصيحيفييييين اإلعيالمييييين 

لفاء الصييين ،  والكتلاب العرب ألص قاء و ش

ألقول بأنني إطللعي   يالل تيليك اليزييارات 

على واقع المصلمين الصييينييييين و ييياتيهيم 

اليومية، والتقي  هنياك فيي غيرب ووسيط 

تلك البال  ألشولئك المصلمين الصييينييييين مين 

ألصل عربي، والذين ألسميهيم ألنيا  مصيليميو 

طريق الحرير اليقي ييم، وسيكيان اليجيبيالال، 

 وكن  سعي اً بهذه اللقاءات.

بالطبع، ألنا ألشعر كما زمالئي في  االتحا   

اليي وليييال بمييرورة ألن يييزور ارعميياء 

الصييييين مييرات ومييرات، وضييميين وفييو  

متواصلة لي ه وا على فعياليييات ميتيعي  ة، 

ومن بينها ت كيل وفي  ليميؤسيصيي االتيحيا  

وقيا ات ، لي  لعق  الميؤتيمير ارول هينياك 

فقط، بل وليييطيليعيوا كيذليك عيليى الصييين 

يميق ، وليتيصياعي هيم هيذه اليزييارات فيي  بعش

تعميق نظرتهم للصين وتيكيثييير كيتيابياتيهيم 

عنها، ألسوة بالزييارات اليميتيواصيلية اليتيي 

يشجريها ممثلو ملتلف المنظمات والجيهيات 

االر نية والعربية واالسالمية الى الصييين، 

وال ألعتق  بأن ألولئك هم ألكيثير تيحياليفياً ميع 

الصين من ألعماء اتيحيا نيا، كيميا ال ألرى 

بأن  ميعهم ساهموا بتعميق العيالقيات ميع 

الصين بق ر رغباتهم ليليصيييا ية بيالصييين، 

وبييقيي ر مصيياهييميية اال ييوة ارعميياء فييي 

 االتحا  ال وليال، وهم الذين يعميليون ليييالً 

ونهاراً في هذا المجال ور ل  إلعالء قشيمة 

ومب أل ومب ئية التحالف الي وليي والصي اقية 

مع الصيين، وفيي تيبيرع شيليصيي و ون 

مقابل ما ي ألو معنوي، وباقتطاعهم الوق  

ر ييل "الييعييمييل الصييييينييي"، ميين الييوقيي  

 الممنوح لعائالتهم،.

ييتييابيياتيينييا عيين الييقييمييايييا   كييمييا أل رك ألن كش

االسييالمييييية فييي الصييييين، وعيين االعيييييا  

االسالمية والمصلمين الصينيين، ال تصتيقيييم 

ب ون تنفيذ زيارات إتلحيا يية اليى الصييين، 

وليييييصيي  مييكييتييمييليية كييذلييك بيي ون عييالقييات 

مييبيياشييرة بييييين االعميياء االتييحييا يييييين 

والمؤسصات االسيالمييية الصييينييية ومينيهيا 

اإلعالمية. ولهذا بالذات ولغيره، لم يَيكيتيب 

ارعماء لن رتنا هذه سوى ألقل اليميقياالت 

عن "االسالميات الصينية"، التي كان ألول 

َمْن  طل عنها هم الصييينيييون مين ألعمياء 

ألتييحييا نييا اليي ولييي، فييلييهييم ال ييكيير الييجييزيييل 

والتق ير الكبير. كما ال يَصتقيم ألمر االتيحيا  

ال ولي بن ير ميقياالت عين هيذه اليقيمياييا 

االسييالمييييية الصييييينييييية بييأقييالم  صييوميي  

 والمتربصين ب  وَمن يتصيل ون .

 5التتم  على الة    

 اصكاديمي مروان سودار*
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الت ما  وإذ ن رك ألهمية التواصل والصِّ

بين الجانبين العربي والصيني إسالمياً 

وَمصيحياً، ن عو قيا ة الحزب ال يوعي 

الصيني وسفارات الصين بال ول العربية، 

ومجل  ال ولة لإلعالم في الصين، الى 

تنظيم زيارات للكتلاب واإلعالميين 

اإلتحا يين لزيارة الصين والكتابة عن 

المصلمين والمصيحيين هناك، وعن الصين 

 بعامة.

في لقاءاتي الكثيرة مع َم ايخ الطائفة 

االسالمية في الصين والمواطنين 

المصلمين هناك، وطالب ال ريعة والثقافة 

االسالمية، لم أللم  في أل ا يثهم ألية 

اعتراضات ذات صبغة إسالمية على 

سياسة الحكومة المركزية الصينية 

تجاههم، ذلك ألن القيا ة الحكومية والحزبية 

َرَع  مذ تأسي   الصينية، كان  ق  شل

مال، ألي بع  0191ال ولة الصينية  

تحريرها من الهيمنة اإل اللية 

عية اليابانية، وإثر  واإلستيطانية والتوسل

تحجيم النفوذ ارمريكي والبريطاني 

والبرتغالي و"ال االيالموي"في الصين.. 

ع  وعلى  ناح الصرعة كليات  ألقول شرل

لت ري  اللغة العربية الفصحى في ملتلف 

الجامعات الصينية العاملة  نذاك، وهي 

الباقية الى اليوم، إلى  انب اإلعالن في 

م عن تأسي   الجمعية 0111مايو00

 0111االسالمية الصينيةال، وفي عام 

أل ازت الصين تأسي  المعه  الصيني 

للعلوم اإلسالمية بصفت  ألعلى مؤسصة 

تعليمية إسالمية على ألراضيها، على ألن 

تتولى الجمعية اإلسالمية الصينية قيا ت  

المباشرة  موقع الصين بعيون 

عربية/مقالة ال يخ محم   صن 

التويمي "الهيئات والمنظمات 

االسالمية بالصين.. الجمعية 

"، 6-اإلسالمية الصينية

مال، وهو ما 6102فبراير00

تح لث  عن  شلصياً في كلمتي 

في الحفل الحاش  الذي نظلمت ش 

الصفارة الصينية مع "مركز 

الرألي لل راسات" في فن   

"غران   ياة" بالعاصمة 

االر نية، بتاريخ االثنين 

م، لل اللة 6102مايو/أليار10

على النوايا الرسمية الصينية 

يال  الَحصنة تجاه مصلمي الصين والعالم و ش

االر ن بلاصة  وال ول العربية قاطبة، 

وذلك منذ تأسي  ال ولة الصينية. فاللغة 

هي ارساس في بناء عالقات نا حة ما 

َجصلر ارمثل  صر والمش بين االمم، وهي الجش

لفهم اآل ر، ومعرفت  والص اقة الحقيقية 

ثال الصين، فنن ه فنا  مع . وعلى مش

يتللا بـش"تولي  طريق  رير إنصاني 

  ي "، عربي صيني، على ألس  ألصيلة 

وعميقة الجذور وشاسعة شصاعة الكون، 

 ويجمع الكل.

في الصين الج ي ة، لم ألَر في االعيا  وفي  

اريام العا ية شرطياً بجانب مصج  ألو 

اس ألو عيون تال ق  كنيصة، وال  رل

المؤمنين، وال تفتيش لحقائب و يوب، وال 

مراقبة بوليصية كما في الغرب. بل ألن  

المصا   الرائعة مش رعة ألبوابها طوال 

اليوم، و الل ساعات الصالة على م ار 

النهار والليل، وهي تمتاز بز رفتها 

التقلي ية الصينية، و صوصيتها القومية 

تبعاً للقومية الصائ ة في منطقتها، وت عم 

ال ولة من ميزانيتها تأهيل تلك المصا   

وصيانتها رنها تتمتع بقيمة عليا وثروة 

وطنية ال تق لر بثمن، بينما مصا   بيجين 

ملتلفة ومتباينة في نوا ي ع ي ة، فهي 

مفتو ة لجميع المصلمين من قوميات البال  

وار انب، كذلك هو ألمر المؤسصات 

التعليمية العليا، التي ال تمييز فيها بين 

مصلم وغيره، وقومية و  رى، والكل 

 سواسية ألمام قانون ال ولة.

لكن ما يشصع  المصلمين وألشولئك الصينيين 

الذين هشمش من ألصول عربية، إنلما هو 

لقياً  ثاً بالعربية، ومش تح ِّ االستماع للزائر مش

قيماً لن وة وناسجاً  المحاضرت فيهم، ألو مش

.. فهو ل يهم تواصل مع  لح يث وأليلاهمش

ارهل واإل وة في ال ين والتاريخ 

والم تركات والم اعر وارشصول، وهذا 

ما لمصت  في أل  ى الجامعات التي زرتها 

ب عوة،  يث تح ث  للطلبة ورستاذة من 

اليمن تعمل فيها، وفي م رسة تشعلم اللغة 

العربية،  يث ألب ع طالباتها وطالبها 

بأ ا يثهم معي بلغة الما  ر  ا هم 

 العرب. 

منذ ع رات الصنين لم ألَر في الصين ألية 

م كلة على ألساس  يني، والحرية ال ينية 

مشصانة، وال أل ل على ذلك من اال تفاالت 

بعي ي الفطر وارضحى وصوم رممان 

عالنية وعلى نطاقات واسعة، وفي 

ارماكن العامة، وتتح ث عن هذه ارعيا  

والمصلمين المطبوعات وار بار الصينية 

التي يَن رها مصلمو الصين ورقياً 

و"عنكبوتياً" والقصم العربي إلذاعة الصين 

، ما يؤكل  الحريات ال ينية CRIال ولية

وال لصية التي يتمتع بها المصلم الصيني، 

ض لحملة ت وي  غربية  الذي يتعرل

ور عية، سياسية باطنياً، لتحويل  الى ع و 

الصين،  -لوطن  التاريلي وَمصقط رألس  

وليَحمل ويتبلنى أل ن ات أل نبية توسلعية 

واستعمارية وإ اللية، تقتلع  مرة أل رى 

من تراب  ليحل ألصحابها محل ، فتباً 

إلع اء الصين المتربلصين بناس العالم، 

فأولئك هم  صومنا في االرض وإلى يوم 

 ال ين. 

ف ف فيفيفن  *رئيس اإلت فاد الفدولفي لفلفةن

واإلعالميين والكتّاب الفعفرب أ فدقفا  

 وُحل ا  الّةين.

*الَمقال خاص بفالفنفشفرة االسفبفوعفيف  

 لموق  الةين بعيون عربي .

 6تتم  المنشور على الة    



  6ا لففةفف فف فف    

 موقع الصين بعيون عربية ـ

 أسامة مختار*:                
يشصملى شهر رممان فى الصين ب ] ياي 

يوي [ باللغة الصينية، وهو يتميز بيطيقيوس 

ينفر  بها المصلمون عن سواهم، رغم ألنيهيم 

ال يش كللون نصبة تذكر فى المجتمع الصينيى 

 صب اال صاءات الصينية،  يث لم ييجيرش 

إ صاء  قيق لع   المصيليمييين فيي الصييين 

، عيام تيأسييي  الصييين  0191قبل عيام 

 الج ي ة.

لق  ور  في    وليات الصييينالال الصيا ر  

عيين  ار ال ييؤون الييتييجييارييية لييليينيي يير فييي 

 11ألن في الصين نحو  0111الصين عام 

ملييون مصيليم. وهينياك مين قيال كيان فيي 

مليون مصلم فيي تيليك اليفيتيرة،  01الصين 

وظل هذان الرقميان كيثيييري اليتي اول فيي 

العالم. وأليلاً كان ع   مصليميى الصييين فيهيم 

اليتع ون نصبة الوا   فيي اليميئية فيي بيلي  

المليار ونصف مليار صينى يميثيليون ربيع 

 سكان العالم

وبرغم قلة ع   المصلمييين إال ألن ار يواء 

الرممانية ترسم لو ات إيمانية رائعة فيي 

مناطق تركز المصلمين،  اصة في منطيقية 

نينغ يا ذاتية الحكم ذات ارغلبية الصيكيانييية 

من قيومييي  هيوي وهيي ألكيبير اليقيوميييات 

المصلمة الع ر في الصين وكذليك مينيطيقية 

شينجيان" ذات ارغلبية من قومية الوييغيور 

المصلمة ذات الحكيم اليذاتيي واليتيي ي يكيل 

% من سكانها إضافة 21المصلمون  والي 

إلى بع  التجمعات اإلسيالمييية اليرييفييية. 

وتنت رالقوميات المصلمة الصييينييية كيذليك 

فى مقاطعات قانصو وت ينيغيهياي وشيني يي 

بصورة رئيصية،  وانيتي يار ألبينياء قيومييية 

هوي واسع نصيبييياً،  يييث يينيتي يرون فيي 

م ينة بيكييين وميقياطيعية  يبيي ولييياونيييني" 

و نهوي وشان ون" و نان ويوننيان بيأعي ا  

 كبيرة إضافة إلى المناطق الصابقة الذكر.

ومن أل واء ومظاهر شهر رممان الكرييم 

الليلية قى الصين أل اء المصلمين الصيينييييين 

صالة العي ياء واليتيراوييح فيي مصيا ي هيم 

المنت رة على طول البيال  وعيرضيهيا  إذ 

إن  فى غمون ألكثير مين ألليف سينية بينيى 

المصلمون الصينيون من ملتلف القوميييات 

كثيراً من الميصيا ي  اليكيبيييرة والصيغيييرة. 

وتفي نا اإل صاءات  ألن ع   المصيا ي  فيي 

أللف مصجي ،  11الصين يبل" اآلن ألكثر من 

عييلييمييا بييأن بييعييمييهييا ذو تيياريييخ عييريييق، 

وبعمها رائع الهن سة، وبيعيميهيا ميتيأليق 

بمياء التبا الت الثقافية بين الصين وبيال  

العرب. وهذه المصا   ليص  مجر  مراكز 

 ينية للجموع الغفيرة من اليميصيليمييين، بيل 

هي كذلك من فرائ  اآلثار اليتيارييلييية فيي 

 الصين. 

قيل إن ألول مصج  ظهر إلى  يييز اليو يو  

-200في الصين كان في عه  ألسرة تان"  

مال، وهو مصج  هيواي يييني"  وميعينياه  112

 الحنين إلى الينيبييال بيمي يينية قيوانيغيتي يو.  

ومصيجي  نيييو يييي  فييي بيكيييين الييذى ييعييو  

تاريل  إلى أللف عام،  ومصيجي  ييونيغي يو 

مصج  ت نجياو   مصج  اليعينيقياءال بيمي يينية 

هانت و الجميلة ، وغيييرهيا مين اليميصيا ي  

الق يمة، وكذلك اليميصيا ي  الصييينييية اليتيي 

بني  في وق  متأ ر مثل  اميع عييي  كياه 

 بم ينة كاشغر .

 2التتم  على الة    



   2ا لففةفف فف فف  

ألما طيعيام الصيائيمييين الصييينييييين فيى 

رممان  فتجي  عيليى  ميائي ة اإلفيطيار 

عن هم : التمر والحلوى وال اي واللبز 

هييي ارطييبييا  الييحيياضييرة  ائييمييا عييلييى 

المائ ة الرممانية الصييينييية ، ثيم بيعي  

ذلك يتناولون ارطعمة الميليتيليفية، وقي  

يكون الصبب في ذلك هو اتيبياع الصينلية، 

وأليماً طبيعة الطعام الصيينيي اليذى ال 

يمكن ألن يع  مصبقاً لرغبتهم فيي تينياول 

 طعام صحي.

وكما نعلم ألن الصائ  عن  العيرب تينياول 

الحلويات بع  اليفيطيور وليكين مصيليميي 

الصين يفملون الفياكيهية واليميكيصيرات 

بع  اإلفطار. ألما و يبية الصيحيور عيني  

المصلمين الصينين فعا ة ما تكون  صاء 

 المكرونة مع اللمروات ألو اللحم 

وللجمعية اإلسالمية الصينية  ور كبييير 

تجاه ألبناء القومييات اليميصيليمية إذ إنيهيا 

تمطلع بت ريب ارئمة لصالة التراويح 

وإلييقيياء اليي روس اإلسييالمييييية وإصيي ار 

ن ييرات تييعييريييفييييية بييمييواقييييي  الصييالة 

 وإمصاكية شهر رممان .

تبع فى الصين ألن  يتم تحي يي  شيهير  والمش

رممان فلكياً وتعلن  الجمعية اإلسالمية 

و ائما ما يتم صوم  ثالثين ييوميا وفيي 

هذا العام يصوم المصلمون فيى الصييين 

ما يقيارب اليثيميانيي ع يرة سياعية فيى 

 اليوم.

ألمييا الييجيياليييييات الييمييصييلييميية فييى الصييييين 

فتصيتيقيبيل شيهير رمميان بصيرور فيي 

أل واء يحاولون ألن يمفوا عليها طابيعياً 

م ابهاً ر واء بال هم ويتجمع معظمهم 

في مصج  الصفارة الصو انية اليذى يصيع 

رليف مصييل  فيى بيكيييين ر اء صييالة 

التراويح ويلتقون عقب الصيالة ليتيبيا ل 

 ار ا يث وألمور  ياتهم اليومية   

وبانقماء شهر رممان ومع ألول ألييام 

عي  الفطر المبارك في الصين ييحيتي ي  

اآلالف لصالة العي   في مصا   اليبيال ،  

مييرتيي ييين ألبييهييى  ييلييلييهييم ر اء الصييالة 

 وسماع  طبة العي .

وتزيلن بهذه المناسبة بيوت اليميصيليمييين 

فى الصييين بيأعيالم ميليونية وفيوانييي  

 مراء، وتيعيليق 

عييييلييييى ألبييييواب 

المحال و يانيبيي 

ال ييوارع الييتييى 

ييييييقيييييطييييينيييييهيييييا 

الييييمييييصييييلييييمييييون 

الفييتييات كييبيييييرة 

تحيميل عيبيارات 

"اليتييهينييئية بيعييييي  

الفطر المبيارك" 

وغيييييييرهيييا مييين 

ارمييييييينيييييييييييييييات 

 الصعي ة.

وتكتظ الميصيا ي  

بييياليييميييواطييينييييييين 

واليييييميييييحيييييالت 

والييييميييييطييييياعيييييم 

اليييقيييرييييبييية مييين 

المصا ي  ل يراء 

ميييييييييأكيييييييييوالت 

إسالمية ميميييزة 

ا ييتييفيياالً بييهيييذا 

الييعييييي ، و ييييير 

مثال لهذا  تجمع 

سييييكييييان  ييييي 

نيييييييو ييييييي  فيييي 

اليييييعييييياصيييييمييييية 

الصيينييية بيكييين 

 يث  اليميصيجي  

الذي يشيعي  ألكيبير 

وألق م مصج  فيي 

الييميي ييينيية كييمييا 

ألور ت  نيييييفيييييا 

والييذي يييقييع فييي 

هيييييذا اليييييحيييييي 

اليييعيييرييييق فيييي 

العاصمة الصينية بكيين ويصيكيني  نيحيو 

أللفاً من ألبناء قومية هوي الصييينييية  06

 المصلمة.

وهكذا تب و أل واء رممان واليعييي  فيي 

 مهورية الصيين ال يعيبييية عيليى عي ة 

مصتويات لكنها تجتمع كلها فيي ميعيانيي 

يي  واالنييتييميياء لييليي ييين  الييفيير يية والييتييو ل

 اإلسالمي الحنيف.

... 

*أسام  مختاراالستاذ: الخبير اإلذاعفي 

لففلففقففسففم الففعففربففي بفف ذاعفف  الةففيففن 

، والقائم بأعمال )اإلتف فاد CRIالدولي 

الدولي للة  يين اإلعالميين والكفتّفاب 

العرب أ دقا  وُحلف فا  الةفيفنى لفد  

الة اف  واإلعفالم الةفيفنفي ووسفائفل 

االعالم االجتماعي النامق بالعربي  في 

الةين، ورئيس المجموع  اإلتف فاديف  

 اصُولى في السودان.

 6تتم  المنشور على الة    



  8ا لففةفف فف فف    

 موق  الةين بعيون عربي  ـ

 أبو موسى وانج هونجوا*:
ألكتب هيذه اليميقيالية الصيغيييرة والصيرييعية 

للتعريف بحياة مصلمي الصين، رنني ألعيليم 

ألن  يييميييييييع ألعمييياء االتيييحيييا  الييي وليييي 

للصحفيين واإلعالميين واليكيتلياب اليعيرب 

ييلييفيياء الصييييين، ميين غييييير  ألصيي قيياء و ش

ف عيليى  الصينيين، لم تتم  عوتيهيم ليليتيعيرل

مصلمي الصين واالعيا  االسيالمييية فيييهيا، 

كعي ي الفطر وارضحى وهيم ليم ييزوروا 

الصين في شهر رممان المبيارك، بيل ألن 

غالبيتهيم عيميومياً ليم ييزورا الصييين وليم 

يروها سوى في الصور واالفالم، وها هيم 

برغم ذلك يكتبيون وييني يرون عين بيال نيا 

ويتصا قون معها،  ين تيتيعيرض الصييين 

الييى هييجييمييات  ولييييية ظييالييميية فييي مييجييال 

الييحييريييات وار يييان.. هييؤالء االعميياء 

ال وليون  م كورون شلصاً شلصاً رنهيم 

يعملون بالص اقة معنيا بصيورة تيطيوعييية 

وب ون مقابل، وهذه هيي الصي اقية اروفير 

 ظاً وارفمل وار صن واركثر  ييميومية 

وارشرف بين الناس والَللق، فما بالكم بها 

بين ألص قياء الصييين مين ألصيحياب اليقيليم 

والفكر، وبين الصين، التي تحبهم وتق لرهم 

عالي التق ير.. لذلك ال كر كبير وموصول 

 لالتحا  ال وليال وقيا ات  واعميائي  نصياًء 

وسييييي ات ور يياالً وشييبييابيياً الهييتييمييامييهييم 

بالمصلمين الصينييين وارعيييا  اإلسيالمييية 

بالصين، ولتلصيصهيم عي  اً  ياصياً مين 

ن رة موقع الصين بعيون عربية ليليحي ييث 

عينيهيا، فيليم يصييبيق َميثييييل ليهييذه اليميبييا رة 

العظيمة في العالمين اليعيربيي واالسيالميي 

 ومن ألص قاء الصين.

ب ايةً، نبذة سريعة عن م يينيتيي تيييانيجييين، 

بحصب الموسوعة ال ولية، فهي وا  ة مين 

ألكبر مي ن  يميهيوريية الـيصييين ال يعيبييية 

كيم  061إ ارياً، وتبعش  عين بيكييين مصيافية

تقريباً، وتيعي ش مي يينيةً صينياعيييةً وتيجيارييةً 

هامةً، وميناًء هاماً لل مات النقل اليبيحيري 

والييتييجييارة الييلييار ييييية. وميين بييييين ألهييم 

الصناعات المتوا  ة في المي يينية اليتيالييية: 

الح يي  والصيليب/ اآلالت واليكيييمياوييات/ 

والطاقة الكهربائية/ الغزل والنصيج/ وموا  

الييبيينيياء/ وصيينيياعيية الييور  وارطييعييميية. 

وتتطور فيها بياسيتيميرار صينياعية الصيفين 

والصيارات/ واستلراا النفيط وميعياليجيتي / 

وصييينييياعييية اليييجيييرارات 

وارسييمييي ة اليييكييييييمييياويييية 

والييمييبييييي ات الييزراعييييية/ 

وساعات الييي / وشياشيات 

يييييبييييياَصيييييرة و الت  اليييييمش

التصوير وغيرها الكثيير. 

وتـتميز اليمي يينية بيو يو  

مليلمات رياضية  ولييية، 

ب فيها منتلبات   يث تش رل

 عالمية ع ي ة.

وعيين ليييييليية الييقيي ر، فييميين 

المعروف ألن ليييلية اليقي ر 

هى إ  ى ليالى شهير رمميان اليميبيارك، 

وهي كذلك ألهمل وألعزل الليالى عن  المصلمين 

فى الصين بعامية ، وفيى مي يينية تيييانيجييين 

بلاصة ، وكيون هيذه اليليييلية ميذكيورة فيى 

القر ن الكريم، بصم ( الير يمين الير يييم، 

قال تعالى: ﴿إشنًا ألَْنَزْلنَاهش فشي لَْيلَةش اْلقَْ رش . َوَميا 

يْن  ألَْ َراَك َما لَْيلَةش اْلقَْ رش . لَْيلَةش اْليقَيْ رش َ يْييرن مش

وحش فشيييهَيا  ألَْلفش َشْهر  . تَنًَزلش اْلَمياَلئشيَكيةش َوالير 

يلِّ ألَْمير . َسياَلمن هشيَي َ يتًيى  ْن كش بشنشْذنش َربِّهشْم مش

 َمْطلَعش اْلفَْجرش﴾..

ل اليقير ن فيييهيا  ففي هذه  الليلة المق لسة تنزل

 ملةً وا  ةً من اللوح المحفيوظ اليى بييي  

العزة فى الصماء ال نيا، ثم ألنزل مفرقاً بيعي  

ذلك  الل اكثر من ع رين سنة الى نيبييينيا 

.. انها الليلة اليميوعيو ة اليتيى   إالمحم  

سيجيليهيا اليو يو  كييلي  فيى فييرح وغيبيطيية 

وابتهال ،انها لييلية االتصيال بييين االرض 

والصماء..   وهي  الليلة التي ت اركنا فيييهيا 

 نور المالئكة والروح  تى مطلع الفجر.. 

انها ليلة الق ر تق ر فيها ميقيا يير اليليالئيق 

عيليى مي ى اليعيام فييييكيتيب فييييهيا ار يييياء 

وارموات والنا ون والهاليكيون والصيعي اء 

وارشقياء والحاا وال اا والعزيز والذليل، 

ويكتب فيها الج ب والقحط، وكل ميا ألرا ه 

 ( تبارك وتعالى فى تلك الصنة.

 3التتم  على الة    
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 8تتم  المنشور على 

لذلك كل  وغيره يَهتم المصلمون الصينيون ق يماً و  يثياً بيهيذه اليليييلية، وهيم 

يَجه ون بالنهار على الصيام وبليلة الق ر المطهرة لال ت ا  ر االً نصاًء فيى 

مصا   م ينتى التي ن أت فيها وإسمها  تيانجينال، والتي ع   المصا   فيييهيا 

عة فى ألنحاء هيذه اليمي يينية ليليصيالة اليييومييية  ثمانية و مصون، وهي متوزل

 وإل ياء ليلة الق ر.

، بمعينيى ” يزو” لق  سشمي  ليلة الق ر بهذه التصمية في لغة قوميتنا الـ هوىال بـش 

، وفيها تنظلم لجنة شؤون القوميات وار يان في الم ينة اليتيابيعية ” قيام الليلة“ 

للحكومة ال عبية المركزية لجمهورية الصين ال عبية، ع  اً من المينياسيبيات 

ع   مةً للمصلمين وتلبية لمتطليبياتيهيم  واال تفاالت ال ينية وهي غاية في التنول

 اإليمانية والحياتية والثقافية.

وفي اال تفال الحالي بليلة الق ر في مصا  نا يتم  عوة الع ي  مين اليميطياعيم 

االسالمية ذائعة الصي  وال يركيات االسيالمييية اليميتيليصيصية بيتيحيمييير 

ارغذية، لتق يم طعام الحالل للمصلمين وغير المصلمين، وتاريخ بيعي  هيذه 

ياذ  كيميا فيي   –المصا   يَر ع إلى ألكثر من مئات الصنين وهي ذات طابع أل ل

وذلك لتجهلز للمصلمين ارطعمة ارليذ وطيعيام   –الصور المرفقة بهذه المقالة 

ة الى ميزيي   الصحور المتميزة الذي يمنحهم را ة نفصية و ينية، ويشعطيهم القول

من العمل تنفيذاً لمتطلبات ال ين االسالمي، وبكونهم ميواطينييين ميليليصييين 

 لوطنهم،  مهورية الصين ال عبية.

لكن ألهم ما يشميلز مناسبة ليلة الق ر وعي  الفطر أليمياً، هيو الصيييام واليقيييام 

ب الى ( في أللوف مصا   الصين العاملة يومياً، وييرفيع فييي   والذكر والتقرل

يَن  كل مصلم ي ي  إلى الصماء ويصأل ( سبحان  وتعالى:    اللًهشًم إشنِّي ألَْسأَلشَك مش

يَن الً يرِّ  يوذش بشيَك مش ْن ش َوَما لَْم ألَْعلَْم، َوألَعش لش ش، َما َعلشْم ش مش لش ش َو  ش لِّ ش: َعا ش اْلَلْيرش كش

ْن ش َوَما لَْم ألَْعلَْم.. الال لش ش، َما َعلشْم ش مش لش ش َو  ش لِّ ش َعا ش  كش

ألما في عي  الفطر المبارك، فيحتفل ب  ع ة أليام كما في ألية عائلة مصلمية فيي 

العالم االسالمي. فهناك تنظيف للبي  استع ا اش الستقبال الزوار والميهينيئييين، 

ويقوم ارزواا والذكور بمهام هذا التظيف والعناية بفناء البي ، بينيميا تيهيتيم 

الصي ات بنع ا  وتحمير الطعام اال تفالي، ويلب  كل ألفرا  العائلة ميالبي  

  ي ة ويتوضأون. ومنذ صباح يوم اليعييي  ييكيون اليجيميييع ميتيوا ي يين فيي 

المصا  ، وكل وا   منهم  امالً سجا ة الصيالة، وارطيييب فيي اليعييي  هيو 

 صالة الجماعة التي تعني الكثير للمصلم ألينما كان.

ـ مال ظة: الصور المرفقة في المقالة تـَيعيرض ميطياعيم وألسيوا  وميواقيع 
 إسالمية شهيرة في م ينة  تيانجينال الصينية التي ألتر   عليها ألنا شلصيًا.

*مدير في شرك   يني ، وُمستعرب يكتب بالعربي  وعضو ناشط ورئفيفس 

ديوان الشؤون والمتابعات االسالمي  في الةفيفن ففي دواويفن ومفديفريفات 

 االت اد الدولي للة  يين واإلعالميين والكتّاب العرب ُحل ا  الةين.
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 موق  الةين بعيون عربي  ـ

 أ.م. أحمد نّةـار:

يطل عي  الفطر هذا العام على اليميصيليمييين 

فييي الصييييين سييواء الصييييينيييييييين ميينييهييم ألو 

المصلمين ار انب اليميقيييمييين فيي الصييين 

بأ واء من التآلف والبهجة والصالم،  يييث 

يحتفل المصلمون في الصين بعي  الفطر في 

أل واء من االستقرار وارمان الذي تنعم بي  

الصين، وفي الوق  الذي تلطو ب  الصيين 

قيا ة وشعباً  طى ثابتة  ثيثة نحو التنيمييية 

االقتصا ية والمجتمعية للنهوض بكل فئات 

 ال عب الصيني.

وال يع  ع   المصليمييين فيي الصييين اليذي 

ميليييون مصيليم هيو  61يصل الى ألكثر من 

الصبب الو ي  الذي ي فع الحكومة الصينييية 

إلعييطيياء إ ييازة تصييل إلييى ألربييع أليييام 

للمصلمين في مناطق تيركيزهيم فيي شيميال 

الصييييين فييحييصييب، إالل ألن ا ييتييرام الييقيييييا ة 

الصينية لأل يان والمناسبات ال ينية هيو ميا 

ي فعها كذلك إلى اعتبار عي  الفطر مناسيبية 

سعي ة يتبا ل فيييهيا الصييينيييون مين غييير 

الييمييصييلييمييييين الييتييهييانييي مييع ألبيينيياء وطيينييهييم 

وار انب المصلمين التهاني واليتيبيرييكيات، 

بل وتق م تذاكر   ول مجانيية ليليميصيليمييين 

والمواطنين المحليين فيي بيعي  ارمياكين 

 الصيا ية ذات الكثافة المصلمة.

ومن العا ات الميتيعيارف عيليييهيا فيي هيذه 

المناسيبية الصيعييي ة أل اء صيالة اليعييي  فيي 

المصا  ، واالستماع الى  طبة عي  الفيطير 

باللغة الصينية والعربية من إميام صييينيي، 

وأل اء اليييزكيياة والصيي قيييات، ثيييم تيييبيييا ل 

الييزيييارات وطييهييي ارطييعييميية الييمييميييييزة 

كالفطائر واللحم واررز والحليوييات، كيميا 

يرت ي المصلمون الصينيون الثياب الج يي ة 

 ا تفاالً بق وم العي .

يعتبر عي  الفطير فيي الصييين شيأني  شيأن 

رألس الصنة الصينية بيالينيصيبية ليليميصيليمييين 

والصييييينيييييييين عييلييى  يي   سييواء، فييالييمييصييلييم 

الصيني يصتغل هذه المناسيبية ليليعيو ة اليى 

مصييقييط رألسيي  وقميياء الييعييييي  مييع ألهييليي  

وألصحاب ، ويال ظ از  ام وسيائيل الينيقيل 

قبل العي  بأيام،  اصة في الير يالت اليتيي 

تقل اليعي يي  مين اليميصيليمييين إليى مينياطيق 

سيكيينيياهييم فييي شييمييال الصييييين مييثيل إقييليييييم 

"نينغ يا"،  يث تعتيبير ألييام عييي  اليفيطير 

فرصة للمصلمييين مين  يميييع اليجينيصيييات 

للتعارف والتيقيارب وتيبيا ل اليتيهيانيي فيي 

أل واء من الصالم والمو ة والر مية واليتيي 

هييي ألسيياس رسيياليية الييميينيياسييبييات اليي ييينييييية 

 اإلسالمية.

ومن المناطق اليتيي ييميكين م ياهي ة فيييهيا 

أل واء عي  الفطر في اليعياصيمية الصييينييية 

بكين هو شارع "نيو ي "، واليذي ييقيطيني  

ألكبر  الية إسالمية في العاصمة الصينييية، 

ويؤ ي المصلمون هنياك صيالة اليعييي  فيي 

المصج  اليميحيليي بيأعي ا  كيبيييرة، وتيرفيع 

الالفتات التي تحتوي على عبارات التهاني 

والتبريكات بق وم العي  باللغيتييين اليعيربييية 

 والصينية.

ونحن إذ نيقيميي هيذه اليمينياسيبية الي يينييية 

الصعييي ة فيي  ينيبيات  يميهيوريية الصييين 

ال عبية، فنننا نتق م بالمعاي ة والتهينيئية إليى 

 ميع المصلمين في الصين، وإليى ال يعيب 

الصيني ال قيق وقيا ت  اليحيكيييمية،  ميلييين 

 وام الصييالم والييو  والييتييآلييف عييلييى هييذه 

 اررض الطيبة.

االسففتففاذ الففدكففتففور أحففمففد نةففار: كففاتففب *

ومستثمر ومتخةص بشؤون الةين مف  

و احب أمفروحف  ”  اسرائيل“ فلسطين و 

علمي  في هذا المجال، وعضو نفاشفط ففي 

االت اد الدولي للة ف فيفيفن واالعفالمفيفيفن 

والكتّاب العرب أ دقفا  وُحفلف فا  الةفيفن 

 .فلسطين –في قطاع غزة 
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 وكال  أنبا  شينخوا:
 

في رممان شهر اللير واليعيطياء 

يييؤ ى مصييلييمييو الصييييين، الييبيياليي" 

مليونا، مع الميصيليمييين  66ع  هم 

في ألنحاء العالم طيقيوس وشيعيائير 

هذا ال يهير اليكيرييم وسيط أل يواء 

رممانية مميزة تب و بارزة عيليى 

نحيو  ياإ فيي اليمينياطيق اليتيي 

يتركز فيها المصلمون مثل منيطيقية 

شينجيان" الويغورية ذاتييية اليحيكيم 

ومقاطعة نييينيغي يييا ذاتييية اليحيكيم 

 لقومية هوى الخ.

وفي  ميع بقاع الصين  نوبا وشمياال وشيرقيا 

وغربا، ثمة توا   كبير لليميصيليمييين ار يانيب 

والسيما الواف ين من بل ان عربية ومن بييينيهيم 

 بلوماسيون وموظفون وطلبة قمى بيعيميهيم 

رممان لع ة سنوات  ا يل الصييين وعيبيروا 

عن م اعر ولحظات الص اقة واليو  وارليفية 

التي تبا لوها مع الصينيين  يالل هيذا ال يهير 

 الفميل.

فالمصت ارة اإلعالمية للصفارة اليميصيريية فيي 

بكين ه ى  ا  ( التي تقمى ثاليث رمميان 

لها في الصييين، ألكي ت ألنيهيا تيحيرإ  يالل 

قماء شهر رممان بيبيكييين عيليى اليتيجيميع، 

م يييييرة إلييى ألن رممييان فييرصيية لييتييجييمييع 

المصريين المتوا  ين فيي الصييين السيتيعيا ة 

الييذكييريييات وارغييانييي الييرممييانييييية وتيينيياول 

اإلفطار معا  يييث ييميتي  الصيهير  يتيى وقي  

 الصحور قبل الفجر.

وباعتبارها مصؤولة عربية تقييم فيي الصييين، 

عبرت ه ى  يا  ( عين رتييتيهيا بيالينيصيبية 

لممارسة ال عائر ال ينية في الصين، قائيلية إن 

الييمييصييا يي  مييفييتييو يية والييتييجييمييعييات الييليياصيية 

باال تفاالت الرممانية مفتو ة، وإن اليطيليبية 

المصريين المبتعثين إلى الصين يقمون شهير 

رممان ويمارسون طقوس  كما كانوا يفعليون 

 في مصر.

إن الصين  ولة متع  ة القوميات ول ى الكثييير 

من ارقليات القوميية الصييينييية عيقييي ة  يينييية 

 اصة، ويع  ا ترام و مايية  يريية اليعيقييي ة 

ال ينية سياسة وطنييية ألسياسييية طيوييلية ارمي  

للحكومة الصينية. وينا  ستور الصين عليى 

"ألن مييواطيينييي  يمييهييورييية الصيييين ال ييعييبييييية 

يتمتعون بحرية العقي ة ال ينية" و"ال يحق ري 

من أل هزة ال ولة ألوالمنظمات اال تمياعييية ألو 

ارفرا  إرغام ألي مواطن على االعيتيقيا  بيأي 

 ين ألو ع م االعتقا  ب ، والييجيوز اليتيعيصيب 

ض  ألي مواطن يعتق  بأي  ين ألوال يعتق  بي ". 

و"ألن اليي وليية تييحييمييى اليينيي يياطييات اليي ييينييييية 

 الطبيعية".

وفي هذا الص  ، ألك ت ه ى  ا  ( ألن  رية 

العقي ة ال ينية للمصلمين الصينييييين وار يانيب 

محمية ب كل فعال في  ميع ألنحاء الصين كما 

ينا ال ستور، موضحة ألن الحكومة الصينيية 

تعبر باستمرار في قراراتها التي تبثها ملتليف 

وسائل اإلعالم الصينية عن ا تيرام ميميارسية 

العقائ  وال عائر ال يينييية ليميليتيليف ارقيليييات 

 المو و ة في الصين.

ألما المصرية هالة أل م  التي تيقيميى  يامي  

رممان لهيا فيي بيكييين وتيعيميل  يبيييرة فيي 

مؤسصة إعالمية صينية، فذكرت ألنها تصيتيقيبيل 

هييي وألسييرتييهييا شييهيير رممييان فييي الصييييين 

بالحفاوة واليتيرقيب واالنيتيظيار، وتيعيتيمي  فيي 

ثبوت هيالل رمميان عيليى ن يرة يصي رهيا 

مصج  الـ"نيو ي "، وما إن يحل ال هر الكرييم 

 تى تصبح عبارة "رممان كيرييم" ميتي اولية 

بينها وبين ألص قائها مين ميليتيليف اليجياليييات 

اإلسالمية وكذا بينها وبين زمالئها وألص قائهيا 

 الصينيين.

و ول سياسة الصين تجاه ار يان، ألوضيحي  

هالة ألن الصين وضع  وفقا ر كام الي سيتيور 

المتعلقة بحرية العقي ة ال ينيية سييياسيات ييقيوم 

 وهرها على ا ترام و ماية  يريية اليعيقييي ة 

ربناء ارقليات القومية وضميان  يقيوقيهيم فيي 

 القيام ب عائرهم ال ينية.

وقال  إن الصين تتصم منذ ق يم ارزل بتع  يية 

العقائ  ال ينية وربنائيهيا اليحيريية فيي ا يتيييار 

ال ين الذي يرغبون في اعتناق ، الفتة إليى ألن 

ملتلف ار يان متصاوية في المكانة وتيتيعياييش 

 بوئام  ا ل الصين.

وألشارت هالة إلى ألنهيا ال يظي  

 الل إقامتها في الصييين و يو  

ا ترام متبا ل بييين اليميواطينييين 

الييمييعييتيينييقييييين لييأل يييان وغييييير 

المعتنقين لأل ييان. وعيزت ذليك 

إلى روح التصامح المتأصلية فيي 

ارفييكييار والييثييقييافييات الييتييقييلييييي ييية 

 الصينية.

ومن  انب ، قال ال اب الصيوري 

سامير اليذي ييعيييش فيي مي يينية 

قوانغت و الصينيية مينيذ سينيوات 

عيي ة إن "شييهيير رممييان فييي 

الصييييييين يصيييميييى  بيييات يييايال، 

والصكان هنا يحترمون طقوس المصيليمييين فيي 

 شهر رممان".

وألضاف سامر اليذي ييميليك ميطيعيميا عيربيييا 

بم ينة قوانغت و ألن   الل و و ه فيي الصييين 

لم ة  مصة ألعوام، لم ي عر بأن أل  ا منع  من 

ممارسة طقوس  في الصيالة ألو فيي الصيييام، 

مؤك ا ألن "الجمييع ميني يغيل بيعيميلي  وال أل ي  

 يت  ل في شؤون اآل رين" .

وروى سامر ألن عائلة صيينييية تيقيييم بيجيواره 

 عيياهييا مييرة لييطييعييام اإلفييطييار  ييالل شييهيير 

رممييان وكييانيي  مصييرورة بييرتييية طييقييوس 

اإلفطار، مؤك ا ألن تلك العائيلية قيامي  بيعي هيا 

ب عوت  هو وعائلت  لتناول طعام اإلفيطيار فيي 

منزلها. وقال "لو كان ينزعجون منا لما قيبيليوا 

 ال عوة و عونا لتناول اإلفطار في منزلهم".

وبيي وره قييال الييمييهيينيي س الصييوري صييالح 

الحجار،الذي  رس في  امعات بيالصييين فيي 

، إن 0102و 0100الييفييتييرة مييا بييييين عييامييي

"ال عب الصيني يحترم ب  ة عا ات وتيقيالييي  

المصلمين المو و ين في الصين"، مميفا ألني  

"شعب منفتح عيليى اآل ير، وييحيتيرم عيا ات 

الناس أليا كان انتيمياتهيم". وتيذكير اليميهيني س 

الصوري الذي زار الصين عي ة ميرات  يالل 

الصنوات اللم  الماضية قصة ألثينياء و يو ه 

لييليي راسيية هيينيياك، قييائييال إن مصييؤولييييين ميين 

الجامعات فيي الصييين كيانيوا ي ياركيونيا فيي 

وليييمية فييي عييي  ارضيحيى، م ييييرا إليى ألن 

 طقوس رممان في الصين " ميلة   ا".

إن  ياة المصلمين العرب فيي شيهير رمميان 

بالصين تع  بمثابة صيورة مصيغيرة لصييياسية 

الصييين تيجياه ار ييان، وميا يييميارسيونيي  ميين 

طقوس وشعائر  يالل هيذا ال يهير اليميبيارك 

ي لل على ما تبذل  الحكومة الصينية من  هو  

 لحماية  رية العقي ة ال ينية.



   7 0ا لففةفف فف فف    

تصلم الرئي  اللبناني العما  ميي يال عيون 

 الجمعةال رسالة من الرئي  الصيني شيي 

 ين بين" نقلها الي  وزير  ار ية الصيين 

وان" يي في  مور الصفير الصييينيي فيي 

 بيروت وان" كي  يان.

وألك ت الرسالة، بحصب بيييان صي ر عين 

الرئاسة اللبنانييية، عيليى "الصي اقية اليتيي 

تييجييمييع بييييين لييبيينييان والصييييين وضييرورة 

 تطوير العالقات الثنائية بين البل ين".

ونوه الرئي  الصيينيي ب"ميا ييتيميييز بي  

لبنان من تعايش بين مليتيليف ابينيائي  فيي 

 إطار من الو  ة والتمامن".

و مل الرئي  عون تحيات  إليى اليرئييي  

الصيني وتمنيات  بان "تينيتيظيم الير يالت 

 الصيا ية بين لبنان والصين".

وألك  عون  يالل اليليقياء " يرإ ليبينيان 

على تعزيز العالقات الثنائية ميع الصييين 

في المجاالت كافة"، مق را "وقوفيهيا إليى 

 ييانييب لييبيينييان فييي الييمييحييافييل االقييليييييمييييية 

 وال ولية".

وابل" الرئي  عون وزير  ار ية الصين 

ألن " لول الصييين فيي اليميرتيبية االوليى 

لل ول المص رة إلى الصو  اللبنانية ي كل 

  افزا لمزي  من التعاون بين البل ين".

وألك  الرئي  اللبناني "الصعي الن ييليعيب 

لبنان  وره كياميال فيي تيطيويير م يروع 

" زام وا   طريق وا ي " اليذي اطيليقي  

الرئي  الصيني، ال سيييميا وان مصيتيقيبيل 

الييعييالقييات بييييين اليي ول يييكييون عييبيير ميي  

 الجصور ولي  ببناء الج ران".

وشكر للصين "ال عم الذي تق م  لليجيييش 

والقوى االمنية اللبنانية ولمصاهيميتيهيا فيي 

تطوير االقيتيصيا  

اللبناني"، م يييرا 

إليييى "اسيييتيييعييي ا  

لييبيينييان لييلييتييعيياون 

ألكييثيير فييي  ييقييول 

االنييميياء واشييراك 

الصين في عملييية 

اليييييينييييييهييييييوض". 

وعييييرض عييييون 

لوزير اليليار ييية 

الصيني "ميواقيف 

ليييييبييييينيييييان مييييين 

التطورات االقليمية الراهنة"، م يرا إليى 

"الت اعيات الصلبية لالزمة الصورية عيليى 

االوضاع في  عموما".وألعرب عين اميلي  

"في الوصول إلى  ل سياسي قرييب فيي 

سوريا يلفف االضرار عن ليبينيان وييحي  

من معاناة الناز ييين الصيوريييين". وشي   

الرئي  اللبناني على "اهمية التعاون بييين 

 ال ول لموا هة االرهاب والقماء علي ".

ب وره، قال وزير  ار ية الصييين  يالل 

اللقاء، "إن الصييين تيتيطيليع إليى اليقيييا ة 

الحكيمة للرئي  عيون بيهي ف الينيهيوض 

بلبنان فيي اليميجياالت كيافية وهيي تي عيم 

بثبات استقالل ليبينيان وسيييا تي  وسيالمية 

اراضي  وستواصل اليوقيوف اليى  يانيبي   

 في المحافل االقليمية وال ولية".

وألعييرب الييوزييير عيين اسييتييعيي ا  الصييييين 

ل"مواصيلية تيقي ييم اليميصياعي ات ليليبينيان 

للتلفيف من انعكاسات الينيزوح الصيوري 

الكثيف الذي يرزح تحيتي  بصيبيب االزمية 

الصورية التي تلتقي الصين مع لبنان عليى 

ال عوة الييجيا   يل سييياسيي ليهيا".وألكي  

وقوف الصين "إلى  انب الجهو  القائيمية 

 وليييييا لييمييكييافييحيية االرهيياب و ييعييل ذلييك 

اولوية". وفي مجال العالقات الثنائية بيين 

البل ين، ألك  ألن "الصين تعمل على تعزيز 

التعاون االقتصا ي وم اريع التنمييية ميع 

لبنان و ول ال ر  االوسيط"، الفيتيا إليى 

ألن "مبا رة " زام وا ي  طيرييق وا ي " 

التي اطلقها الرئي  الصييينيي تصيب فيي 

 هذا االتجاه".

وكان وزير اللار ية الصيني ق  ا يتيميع 

في وق  سابق من اليوم مع رئي  مجل  

النواب نبي  بري وعيرض ميعي  بيحيصيب 

بيان ص ر عن مكتب بري التطورات في 

 لبنان والمنطقة والعالقات الثنائية.

وكان وان" ق  وصل إلى لبنان اليوم قا ميا 

من ارر ن تلبية ل عوة تلقاها مين نيظيييره 

اللبناني  بيران بياسيييل فيي إطيار  يولية 

شمل  اثيوبيا ومقر االتحا  االفرييقيى فيى 

 أل ي  ألبابا.
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وصف المبعوث اللاإ ليليحيكيومية 

الصينية إلى سوريا شيي  شييياو ييان 

زيارت  إلى ارر ن والتي ا تتم  " 

ارربعاء" والتي تم  اللها اللقاء مع 

عي   ميين الييميصييؤولييين تيهيي ف إلييى 

استعراض التطورات ار يييرة فيي 

المينيطيقية، وتيوضيييح و يهية نيظير 

الصيين الصييياسييية  يييال عي   مين 

 قمايا منطقة ال ر  اروسط .

وألضييياف شييييييي  فيييي تصيييرييييح 

للصحفيين بمناسبة لقيائي  ميع وزيير 

الييلييار ييييية وشييؤون الييمييغييتييربييييين 

ارر ني أليمين الصيفي ي إني   يرى 

 ييالل الييلييقيياء ميينيياق يية الييتييطييورات 

ار يييييرة  ا ييل سييوريييا واالطييالع 

على و يهية نيظير ارر ن  ييياليهيا 

 اصة ألن ارر ن شريك في مبا رة 

الحزام والطريق وق  شارك في قمة 

الييحييزام و الييطييريييق الييتييي عييقيي ت 

 بنجاح في بكين مؤ را .

و ييول الييوضييع فييي سييوريييا قييال 

المبعوث اللاإ للحكومة الصينييية 

إلييى سييوريييا إن ارزميية الصييورييية 

معق ة من  وانب كثيرة وال ييميكين 

 ألن تحل بين ليلة وضحاها .

وألضاف ألن على  يميييع ارطيراف 

فييي  ا ييل سييوريييا ألو فييي  ول 

المنطقة ألو الصا ة ال ولية ألن يتحلوا 

بالصبر والعمل على  ل الليالفيات 

بين  ميع ارطراف بياييجيا  قيواسيم 

م تركة عبر اليحيوار واليتيفياوض، 

 اعيا إلى ايجا   يل مصيتي ام ييليبيي 

طمو ات ارطراف الصوريية عيليى 

شييرط ألن يييقييرر ال ييعييب الصييوري 

 مصتقبل بال ه بنرا ت  المصتقلة .

وألكيي  عييلييى ايييقيياف الييعييمييليييييات 

الييعييصييكييرييية بييعيي  ألن ف ييل الييحييل 

العصكري وااللتزام بالحل الصيياسيي 

وفق ألربعة محاور ميتيرابيطية ليحيل 

ارزمة الصيوريية وب يكيل ميتيوازي 

ألولها وقيف إطيال  الينيار وثيانيييهيا 

اليي  ييول فييي مييفيياوضييات الييحييل 

الصييييياسييي وثييالييثييهييا الييتييلييفيييييف ميين 

المعاناة اإلنصانية ورابعهيا ميحياربية 

 اإلرهاب .

و عا إليى عي م ميميارسية ميعيايييير 

مز و ة لمكافحة اإلرهاب وقال :" 

ال يمكن الصعي إلى تقصيم اليمينيطيقية 

 يييييوسييييياسييي ميين  ييالل الصييعييى 

لمكافحة االرهاب" ،  اعيا المجتميع 

ال ولي إلى تو ي  الجهو  الم تركية 

ليميكيافيحية اإلرهيياب وطير   يمييييع 

 المنظمات اإلرهابية بمقياس وا   .

وقال إن الحكومة الصيينييية سيتيبيذل 

كييل  ييهييو هييا فييي اتييجيياه الييحييل 

الصياسي الصلمي  اصة ألن الصييين 

ل يها عالقات مع كافة ارطراف في 

 ارزمة الصورية.

وألشييار إلييى ألن الصييييين قيي مييي  

مصيياعيي ات إنصييانييييية فييي اليي ا ييل 

الصوري وإلى الال ئييين الصيوريييين 

فييي  ول الييجييوار وسيينييعييمييل عييلييى 

تييلييفيييييف الييمييعييانيياة االنصييانييييية فييي 

 المصتقبل لال ئين الصوريين .

وكييان شييييي  وصييل إلييى االر ن 

الثالثاء في زيارة تصتيغير  ييومييين 

قا ما من لبنان في  ولة ل  في عي   

 من  ول المنطقة.
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   ي   الشعب الةيني :

ألص ر العاهل الصعو ي، المليك سيليميان بين 

ييونيييو اليجياري ألميرا  60عب  العزيز، يوم 

ملكيا ألعفى بمقتماه ابن شقيق  وليي اليعيهي ، 

ارمير محم  بن نايف، من منيصيبي  وتيعييين 

نجل  محم  بن سلمان مكان  وليا ليليعيهي  ميع 

االسييتييمييرار فييي ميينييصييب وزييير اليي فيياع. 

ارمريكييية فيي وقي   CNNوألشارت شبكة 

سابق، إلى تكهنات المراقبين للعائلة المياليكية 

الصعو ية، بأن الملك سلمان بن عب  اليعيزييز 

سيصلم الصلطة الى ابن  محم  بن سلميان. ميا 

 عل  بر " استب ال ولي العه " غير مثيييرا 

 لل ه ة في العالم.

ووفقا للتلفزيون الصعو ي الرسيميي، صيوت 

فيي هيييئية اليبيييعية  19عمواً من ألصل  10

ال تيار محم  بن سيليميان ولييياً ليليعيهي  فيي 

الصعو ية. وب أل يظهر تأثير محم  بن سليميان 

عاماال في الراي العام بع  تيوليي  10ال اب  

وال ه الملك سلمان بين عب  العيزييز اليعير  

. وكان ولي اليعيهي  الصيابيق 6101في ألوائل 

 12ارمير محم  بن نايف، البال" من العمير 

عاما، مصؤوال عن االمن ال ا لي وميكيافيحية 

 االرهاب في المملكة العربية الصعو ية.

يعتق  بع  المحللين ألن ميحيمي  بين سيليميان 

 قق انجازات كبيرة بع  تولي  منصيب وليي 

ولي العه  الينيائيب اليثيانيي ليرئييي  ميجيلي  

:  يييث 6101الوزراء وزيير الي فياع عيام 

عمل على قيييا ة اليحيرب ضي  اليميصيليحييين 

"، 6111الحوثيين في اليمن، وألطلق "رتية 

ليييبييي ء بيييرنييياميييج اإلصيييالح االقيييتيييصيييا ى 

واال تماعى، و عا الى اغال  باب اليحيوار 

مييع إيييران، وتييعييزيييز قييطييع الييعييالقييات 

 ال بلوماسية مع قطر.

ارمريكية: " ييبي و ألن  CNNوعلق  شبكة 

تأثير محم  بن نايف ولي العه  الصابق عيليى 

الرألي العام ب أل يترا ع تي رييجيييا، وليم ييعي  

يلعب  ورا رئيييصيييا فيي ال يؤون الي ا يلييية 

للملكة العربية الصيعيو يية وقيطيع اليعيالقيات 

ال بلوماسية مع قطر." كما ألن موقف ميحيمي  

بن نايف محافظ مت    لاليصيالح الي ا يليي. 

وألص ر العاهل الصعو ي الملك سيليميان بين 

عب اليعيزييز فيي نيهيايية االسيبيوع اليمياضيي 

 زمة من اروامر المليكييية تيتيعيليق بين  يال 

تع يالت على نظام هيئة التحيقيييق واال عياء 

العام، ما يقلا صال يات محمي  بين نياييف 

 الذي ي رف على وزارة ال ا لية ويحرم  

 

 من االشراف على التحقيقي الجنائي. 

وقال ليو ت ون" مين، رئي  ميركيز ألبيحياث 

ال ر  اروسط لجامعة ال راسات ار ينيبييية 

ب انغهاي في مقابلة صيحيفييية ميع صيحيييفية 

التحرير الييومييية الصييينييية، ألن اعيتيبيارات 

عيي ييي ة  ييلييف الصييلييصييليية ميين الييتييغيييييرات 

والتع يالت في الصلطة التي لم يتوقف المليك 

سلميان مين اصي ارهيا مينيذ تيولييي  اليعير  

 ،و اصة استب ال ولي العه .

ألوال، رغبة العائلة اليمياليكية الصيعيو يية نيقيل 

الصلطة من الجيل الثاني الى اليجيييل اليثياليث 

 من  الل تعيين ملك من اال يال ال ابة. 

ثانيا، باالضافية اليى نيقيل الصيليطية، تيوا ي  

المملكة العربية الصعيو يية م ياكيل اليتيحيول 

االقتصا ي والتنمية اال تماعية ايما،  ييث 

سمح الملك سلمان تنفيذ وليي اليعيهي  ال ياب 

". 6111ليييبيييرنييياميييج االصيييالح "رتيييية 

والمصؤول عن البرنامج هو سيليميان ال ياب 

نفص  ، به ف تللا الصعو ية من االعتيميا  

على النفط، وتثبي  مكانة اليميميليكية اليعيبييية 

الصعو ية في المنطقة. وبيعي  طيرح اليليطية 

، قام الملك سلمان بيتيغييييير عي   6102عام 

من اليوزراء، مينيهيا اليطياقية والي فياع اليتيي 

اصبح  برعاية محم  بن سلمان تيحيميييرا 

لنقل الصلطة. وعالوة على ذلك، ييحيتيميل ألن 

العالقات الو ية بين الرياض وواشنطين فيي 

ظل قيا ة ترامب ليليحيكيومية االميرييكييية قي  

ساهم  فيي تصيرييع تيوليي االمييير سيليميان 

ال اب منصب ولي العه . وفيي ميارس هيذا 

العام، زار محم  بن سلمان اليبييي  االبييي  

والتقى ترامب لوضع اساس زييارة تيراميب 

الى المملكة العربية الصعو ية في شهر مياييو 

من هذا العام. و الل هيذه اليزييارة، وقيعي  

المملكة العيربييية الصيعيو يية وألميرييكيا عيقي  

ميليييار  والر.  001شراء االسلحة بيقيييمية 

وميين الييميير ييح ألنيي   ييالل هييذه الييزيييارة ، 

توصل ترامب وملك الصيعيو يية اليى اتيفيا  

ضمني لتولي محم  بن سلمان منصيب وليي 

ارمريكية الى  CNNالعه .  وألشارت شبكة 

ألن االمير محم  بن سليميان ييميتيليك شيعيبييية 

كييبيييييرة ليي ى ال ييبيياب الصييعييو ي. وي ييهيي  

االصالح االقتصا ي تيروييجيا ن يطيا، كيميا 

تحول البل  المحافظ الى اكثر انفتا يا ليجيذب 

االستثيميارات اال ينيبييية.وإن تيكيهين بيعي  

المراقبين للعائلة الحاكمة بيالصيعيو يية  يالل 

تولي محم  بن سيليميان مينيصيب وليي وليي 

العه ، ألن الملك سلميان سيييرفيع نيجيلي  اليى 

مركز الصلطة،  يعيل  يبير " تيغييييير وليي 

 العه " غير مفا ئ بالنصبة للعالم اللار ي.

ومع ذلك، ألشار بيعي  اليميحيليلييين إليى ألن 

تغيير ولي العه  كصر تقلي  العائيلية اليمياليكية 

الصعو ية بنقل الصيليطية اليى ارش ال يقيييق، 

ماق  يتصبب في بع  التيقيليبيات فيي اليبيال . 

وألشار ليو ت ون" مين إلى ألن االمييير نياييف 

ولي العه  الصابق لم يتأثر بالتعيليييم اليغيربيي 

فقط وألنما  ليف مع الغرب ايما، وتيغيييييره 

ق  يرفع من اصوات ملتلفة كياني  ميتيفيائيلية 

ب . في الواقع، ليص  هذه المرة االولى اليتيي 

يغير فيها الملك سلمان ليوليي اليعيهي .  يييث 

ألمر الملك سلمان بن عب العيزييز بيعي  ثيالث 

 6101اشهر من تولي  عر  الممليكية عيام 

باعفاء ارمير ميقيرن بين عيبي  اليعيزييز مين 

منصب ، وتعيين ارمير نايف بن عب اليعيزييز 

 وليا للعه  ومحم  بن سلمان ولي ولي العه .
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 وكال  أنبا  الةين الجديدة ـ شينخوا:

توصل  الصين والواليات الميتيحي ة إليى 

اتفاقات هيامية  يول تيطيويير اليعيالقيات 

الثنائية وقمايا ارمن، وذلك  الل  وار 

رفيع المصيتيوى عيقي  ييوم ارربيعياء فيي 

 .العاصمة ارمريكية واشنطن

وإن هذه هي الجولة اروليى مين اليحيوار 

ال بلوماسي وارمني بين البلي يين، واليتيي 

وصفيهيا كيال اليجيانيبييين بيأنيهيا "بينياءة" 

و"مثمرة"، تيميثيل  يطيوة رئيييصييية فيي 

تطبيق التوافق الذي تم التوصل إلي  بييين 

الرئي  الصيني شي  ين بيني" ونيظيييره 

ارمريكي  ونال  ترامب،  الل ليقيائيهيميا 

 .في فلوري ا في إبريل

وتطلعا للمصتقبل، تعه  الجانبان بتيوسيييع 

التعاون ومعالجة اال تالفات على ألسياس 

اال ترام المتبا ل، من أل ل  فع اليتينيمييية 

ارميرييكييية  -المصتقرة للعالقات الصينية 

 .على الم ى الطويل

 حوارات متكررة --
وبعي   يوار ييوم ارربيعياء، قيال وزيير 

اللار ية ارمريكي ريك  تيييليييرسيون، 

إن مثل هذه اليميحيا ثيات "تيوفير فيرصية 

لبحث كيف سنتواصل وكيف سينيتيعياييش 

مع بعمنا البع   الل ارربعيين عياميا 

 ."القا مة

وألضاف كبير ال بلوماسيين ارميرييكييييين 

"إن شروط العمل التي اتفقنا عليها اليييوم 

تييرسييي ارسيياس لييمييجيياالت إضييافييييية 

للتعاون، ونتطلع لتفاعالتنا المقبيلية عيليى 

 ".هذا المصتوى، وبين رئيصينا

وتأكي ا رهمية مثل هذه اللقاءات الرفيعية 

المصيتيوى، ألعيربي  الصييين واليوالييات 

المتح ة عن رغبتهما في تحيقيييق نيتيييجية 

إيجابية للقاء هامبورغ بين الرئيصيين فيي 

يوليو المقبل، وليليزييارة اليرسيمييية اليتيي 

سيقوم بها ترامب للصين في وق  ال يق 

 .من هذا العام

و الل لقائ  ميع عميو ميجيلي  الي ولية 

الصييييينييي، يييانيي"  ييييي  ت ييي فييي الييبييييي  

اربي ، قال ترامب إن  يتطلع ق ما للقاء 

 .شي في هامبورغ و الل زيارت  للصين

وألعرب عن ألمل  في ألن تصهيم ميثيل هيذه 

اللقاءات الرفيعة المصتوى في المزي  مين 

تطوير العالقات بين اليوالييات اليميتيحي ة 

 .والصين

 عالقات عسكري  مثمرة --
كييان فييانيي" فيينيي" هييوي، عمييو الييلييجيينيية 

العصكرية المركزية الصييينييية، ورئييي  

هيئية ارركيان ليهيا، قي  شيارك فيي هيذا 

الحوار الذي ترألس  بصورة م تركة كيل 

ميين يييانيي" وتيييييليييييرسييون ووزييير اليي فيياع 

 .ارمريكي  يم  ماتي 

و يييالل اليييحيييوار، أل ركييي  الصييييييين 

والوالييات اليميتيحي ة ألن اليعيالقيات بييين 

 ي يهما تمثل عنصرا هاما في العالقات 

الثنائية، واتفقتا عيليى ألن اليعيالقيات بييين 

الييجييييي ييييين ييينييبييغييي ألن تييكييون "بيينيياءة 

وبراغماتية وفعالة"، وفيقيا ليبيييان صي ر 

 .يوم الجمعة

و صب البيان، فق  ألعلن كال البل يين عين 

االلييتييزام بييتييطييبيييييق الييبييرنييامييج الصيينييوي 

للتبا الت العصكرية وتعزيز التيواصيالت 

الرفيعة المصتوى، ب ءا بياليزييارات بييين 

وزيري  فاع البل ين وزيارة رئي  هيئية 

ارركان ارمرييكييية ليليصييين فيي ألقيرب 

وألك  الجانبان أليما "ألهيمييية  .وق  ممكن

بناء تفاهم متبا ل، وتقليل ميلياطير سيوء 

 ."التق ير بين  ي ينا

موا ل  التنسيق بشأن قضي  شبه  --

 الجزيرة الكوري 
اتفق  الصين والواليات اليميتيحي ة  يالل 

الحوار على العمل الوثيق ب أن القيمييية 

 .النووية في شب  الجزيرة الكورية

وألك  كال الجانبيين اليتيزاميهيميا بيتيحيقيييق 

ه ف نزع الصيالح الينيووي ب يكيل "تيام 

ويمكن التحقق من  وال ر عة عيني " فيي 

 .شب  الجزيرة

وقييال الييبيييييان إن "الييجييانييبييييين مصييتييعيي ان 

لييمييواصييليية  ييهييو هييمييا لييلييوصييول لييهييذا 

اله ف، ومنها من  الل اليتيطيبيييق اليتيام 

والصارم لقرارات مجل  ارمين الي وليي 

ذات الصلة، ومن  الل اليتي يجيييع عيليى 

 ". الحوار والتفاوض

وألك  كال البل ين أليما التزامهما بالحفياظ 

عييلييى الصييالم واالسييتييقييرار فييي شييبيي  

 الجزيرة، وفقا للبيان.
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عق  ألول  وار  بلوماسي وألمني بييين الصييين 

 يزييران/ ييونيييو  60والواليات المتح ة يوم 

الجاري في واشنطن يعك  التفاعل االييجيابيي 

بين البل ين. وق  ألقر الرئي  الصيني شي  ين 

بين" والرئي  االمريكي تراميب  يالل اليقيمية 

التي  معتهما بفلوري ا في نيصان/ ابيرييل مين 

هذا العام اقامة ألربع  ليات عيالييية اليميصيتيوى، 

فيها  وار  بلوماسي وألمني و وار ألقتيصيا ي 

شامل، و وار إنفاذ القانون وألمين ال يبيكيات، 

والحوار اال تماعي والثقافيي، بيهي ف تيوفييير 

 ليات  عم التبا الت واالتصاالت بين البل يين. 

وكييمييا كييان مييلييطييط ليي ، عييقيي  ألول  ييوار 

 بلوماسي وألمني  اليا، ويتطيليع اليبيلي ان اليى 

عق  الجولة االولى من ثالث  وارات رفيييعية 

 المصتوى اال رى  الل هذا العام.

يعتبر ألول  وار  بلوماسي وألمني هيو ألول " 

تنصيق استراتيييجيي" ضيروري بييين الصييين 

والواليات المتحي ة. وشيهي ت اليعيالقيات بييين 

البل ين  الل ستة اشيهير مين تيوليي اليرئييي  

ترامب منصب  فترة التكيف بيعيميهيا بيعيميا، 

كما اساء الع ي  من الراي اليعيام الي وليي اليى 

العالقات بين البل ين. ومن المقيرر ألن ييليتيقيي 

الرئيصان الصيني واالميرييكيي ميجي  ا  يالل 

قمة المجموعة الع رين في هياميبيورغ، وهيو 

اللقاء الثاني بع  القمة التي  يميعيتيهيميا ابيرييل 

الماضي في منتجع ماراالغو بيفيليوريي ا، كيميا 

سيقوم ترامب بزيارة  ولة للصين هيذا اليعيام. 

ويحتاا الطرفان للعمل عن كثب في االعيميال 

التحميرية من  ميع 

 يييوانيييب ليييتيييوسيييييييع 

الييتييبييا الت رفيييييعيية 

 المصتوى.

وفي هذه الحالة، فينن 

الفهم الصحيح لينيواييا 

االسييييتييييراتيييييييييجييييييييية 

لبعيميهيميا اليبيعي ، 

ألميير بيياليي" االهييمييييية 

للحفاظ على عيالقيات 

صييينيييية ـيي اميريييكيييية 

مصييتييقييرة. والييحييوار 

ال بلوماسي وارمينيي 

منيصية ميهيمية ليفيهيم 

النوايا االستراتيييجييية 

لبعيميهيميا اليبيعي . 

وألوضييحيي  الصييييين 

 الل اليحيوار نيواييا 

استراتيجيتها الحصنة التي تيهي ف اليى  يميايية 

مصالح الصييا ة وارمين واليتينيمييية، والصيعيي 

لتحقيق ه ف "مائتي سينية" و يليم الينيهيوض 

العظيم لألمة الصييينييية. كيميا ر ت اليوالييات 

المتح ة ب كل إيجابي، وألعرب  عن اليوعيييهيا 

بالتنمية الصينية المصت امة والصرييعية، ولييي  

هناك نية اال تواء ألو إضعاف الصين، معربية 

باستع ا ها لتعزيز التعاون مع الصين، وبينياء 

عالقات طويلة اال ل. واستنا ا الى فهم القص  

االستراتيجي لبعمهما البع ، يتوقع تيعيزييز 

الثقة المتبا لة وتوسييع اليتيوافيق بييين الصييين 

 والواليات المتح ة.

وفي الوق  نفص ، ا رك  الصييين واليوالييات 

المتح ة ألن ظيهيور تينياقميات وم ياكيل بييين 

القوى الكبرى ظاهرة طبيعية في ظل ا تيالف 

الينيظيام الصييياسييي ومصيار اليتينييمييية واليعي ييي  

واال تالفات اال تماعية واليثيقيافييية اال يرى، 

وألن المفتاح هيو الصيييطيرة عيليى اليليالفيات. 

وألك ت الصين ألن اال ترام المتيبيا ل بيميا فيي 

ذلك ا ترام النظام الصياسي ومصار التنمية كل 

من اآل ر، وسيا ة وسالمة ألراضي بعيميهيميا 

البع  ومصالح تنمية بعمهما البع  . كيميا 

ألن الصين ترسم  طوط  مراء ب يأن قمييية 

تايوان والتب  أليميا، ليتيجينيب إضيرار سيوء 

تق ير الواليات المتح ة بالعالقات الثنائيية بييين 

 البل ين.

العالقات بين الصيين واليوالييات اليميتيحي ة ال 

تقتصر على المصتوى اليثينيائيي.  يييث هينياك 

تبا ل معمق لو هات الينيظير  يول اليقيمياييا 

اإلقليمييية والي ولييية بييين الصييين واليوالييات 

المتح ة باعتبارهما اكبر اقتصا ات في اليعياليم 

و ولتين  ائمة اليعيميويية فيي ميجيلي  االمين 

ال ولي. وشر   الصين ليليوالييات اليميتيحي ة 

ميرة أل ييرى نييواييا واهيي اف فييكيرة" الييمييصييار 

المز وا" و ميبيا رة"وقيفية ميز و ية" ليحيل 

الييقييمييييية اليينييووييية الييكييورييية، مييبييييينيية ألن 

المغوطات والعقوبات ليص  الوسيلة الو يي ة 

لحل الم اكل، وم يجيعية اليوالييات اليميتيحي ة 

للعمل معا لعو ة اليقيمييية الينيوويية فيي شيبي  

الجزيرة الكورية إلى المصار الصحيح لليصيعيي 

للتصوية عبر الحيوار واليميفياوضيات. وألكي ت 

الصين مج  ا عن قلقها ب يأن ن ير مينيظيومية 

"ثا "، والمطالبة بياليغياء ن يرهيا. وبيالينيصيبية 

لقمية بحر الصين الجنوبي، نصح  الصييين 

رسميا الواليات المتح ة ،  ملية ألن ال تيقيوض 

الصالم واالستقرار في اليمينيطيقية. وبياالضيافية 

الى ذلك، استيكي ياف اميكيانييية اليتيعياون بييين 

الصين والواليات المتح ة في قمايا ميحياربية 

االرهيياب وال يير  االوسييط، وألفييغييانصييتييان 

وغيرها من القمايا اال رى. وإتفق الجيانيبيان 

على ألن نتائج ألول  وار  بلوماسي وألمني بين 

الصييييين والييواليييات 

المتح ة مثمرة، كيميا 

ألكيييييي ا ضييييييرورة 

وعليمييية إقيامية هيذه 

الييميينييصيية. وتيي رك 

الصييييين والييواليييات 

المتح ة ميرة أل يرى 

ألن العالقات الثنيائييية 

الجي ة تعو  باليفيوائي  

على    سواء ، وألن 

الصيييييراع يمييييير 

بييمييصييالييح كييالهييمييا. 

ويجب على الصييين 

والوالييات اليميتيحي ة 

الييعييمييل عييلييى  ييط 

الييمييرمييى فييي ظييل 

اليييوضيييع الييي وليييي 

 المعق .

   ي   الشعب الةيني  ـ

بقلم/سو شياو هو ، نائب مديرة معهد 

الدراسات االستراتيجي  الدولي  التاب  

 للمعهد الةيني للدراسات الدولي 
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 ث الرئي  الصيني شي  ييين بيييني" 

على تعزييز اليجيهيو  واتيلياذ تي ابييير 

 مح  ة للقماء على الفقر الم قع.

وأل لى شي ، الذي ي غل أليما منصيب 

ارمين العام للجنة المركيزيية ليليحيزب 

ال يييييوعييي الصييييينييي، أل لييى بييهييذه 

التصريحات  الل رئاسيتي  ني وة عين 

تلفيف اليفيقير فيي ميقياطيعية شيان يي 

 ب مالي الصين يوم الجمعة.

وقال الرئي  شيي إني  ييجيب ضيميان 

  يول اليمينياطييق وارشيلياإ اليذييين 

 ث الرئي  الصيني شي  ين بين" 

على تحصين ق رات الصين في إطال  

الصواريخ والتجارب 

 الصارو ية،على نحو شامل.

 اءت تصريحات شي ، الذي ي غل 

أليما منصب ارمين العام للجنة 

المركزية للحزب ال يوعي الصيني 

ورئي  اللجنة العصكرية المركزية، 

 الل تفق ه و  ة قوة فمائية في 

 مقاطعة شان ي ب مال الصين.

وصل شي إلى المتحف التاريلي 

صبا ا. وق   1للو  ة في نحو الصاعة 

صمم  تلك القاع ة العصكرية وبني  

في الصتينات فى ارساس لتكون مي انا 

 لتجارب ال فاع الوطنى.

عاما، مميفا ألن الحزب وال عب ي عران  11وألشا  شي بجهو  المباط وارفرا  العاملين في القاع ة على م ى 

باالمتنان تجاه مصاهماتهم المتميزة في تعزيز قوة ال فاع الوطني. و ث شي على عناية ألكبر بحياة المباط والجنو  

 المو و ين بالقاع ة والمصاع ة في  ل م كالتهم.

بع  ذلك زار شي المركز الثقافي والرياضي بالقاع ة  يث التقى بمباط القاع ة، وطالبهم بتنصيق الجهو  لتطوير قوات 

 قتالية   ي ة يمكن  مجها في إطار نظام العمل الم ترك لجيش التحرير ال عبي.

كما ألك  شي على ألهمية تعميق التكامل العصكري والم ني،  اعيا القوات الجوية إلى أل اء  ور في هذا اإلطار،يكون مثاال 

 يحتذى لباقي القوات المصلحة.
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CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

 

ـ القصم العربي من إع ا  وتق يم الزميل الص يق ألسامة   CRIمن إذاعة الصين ال ولية “ الصيا ة في الصين” لقة من برنامج 

 ملتار.

 http://arabic.cri.cn/821/2017/06/16/462s214505.htmيمكن االستماع إلى الحلقة من  الل الرابط التالي: 

 

موق  مبادرة ال زام 

والطريق بعيون عربي ، 

موق  شقيق لموق  

الةن بعيون عربي ، 

مختص بمتابع  كل ما 

مبادرة ال زام ”يتعلق بـ 

التي املقها “ والطريق

الرئيس الةيني شي 

 .7100جين بينغ عام 

الموق  يرحب بمقاالتكم 

حول مبادرة ال زام 

والطريق، ويض  

   اتكم في تةرفه 

لنشر أ  تعليق أو تقرير 

 له عالق  بالمبادرة.
 

www.chinesebeltandroad.com 


